
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 

टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०७।२२  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

ङ्जिषम: अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्जिशषे अदारत काठभाडौंभा दामय बएका 

भङ्टद्दाहरुभा ङ्जिशषे अदारतफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ङ्ञचत्त नफङ्टझी सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन 
गङ्चयएका भङ्टद्दाहरु । 

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्जिशेष अदारत काठभाडौंभा दामय बएका भङ्टद्दाहरुभा ङ्जिशषे अदारतफाट 
ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा पैसरा बएका घङ्टस/ङ्चयसित सम्फन्धी १०४, याजस्ि च ङ्टहािट १, गरत प्रङ्झतिेदन तथा झङ्टट्टा ङ्झफर बयऩाई 
४, गैयकानूनी सम्ऩत्ती आजजन १, सािजजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झननोक्सानी १, य गैयकानूनी राब तथा हानी ३, गयी जम्भा ११४ 
िटा भङ्टद्दाहरुभा आमोगको ङ्झनणजम अनङ्टसाय ङ्झभङ्झत २०७९।०३।७,८ ङ्झभङ्झत २०७९।०४।१०, ङ्झभङ्झत 
२०७९।०५।०१,५,९,१०,१७,२७,३०, ङ्झभङ्झत २०७९।०६,७,१०,२६,३१ य ङ्झभङ्झत २०७९।०७।२१ गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्झफफयण देहामानङ्टसाय यहेको छ । 

प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी
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अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 2079/0३/०७ गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

1.  प्रङ्झतिादीहरु येिती कङ्ट भाय 
कोईयारा, भङ्झनष चौधयी य 
टेक फहादङ्टय शे्रष्ठ (ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७5-CR-०142, 

ङ्जि.अ. को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७8।12।20)  

साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा 
बत्ता 
यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना 
गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको 

प्र.येिती कङ्ट भाय कोईयारा्  

भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोङ्ञजभको कसूयभा ङ्झफगो 
रू.८३,०००।- कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(१) य दपा 
३(१)(ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको ङ्झफगो यकभ 
रू.८३,०००।- ऐ.ऐनको दपा 
१७ फभोङ्ञजभ ङ्झनजिाट असङ्टर उऩय 
हङ्टन,  

प्र.भङ्झनष चौधयी्  

भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोङ्ञजभको कसूयभा ङ्झफगो 
रु.२,५०,०००।- कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(१) य दपा 
३(१)(घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको ङ्झफगो यकभ 
रु.२,५०,०००।- सोही ऐनको 
दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झनजफाट असङ्टर 
उऩय हङ्टन  

टेक फहादङ्टय शे्रष्ठ् भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को दपा २२ फभोङ्ञजभको 
कसूय अऩयाधभा ऐ.ऐनको दपा 

पैसरा् 

सिै प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई आयोऩ 
दािीिाट हङ्टन े 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 

क) तत्काङ्झरन ङ्जिषभ 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा प्रङ्झतिादीहरु भध्मे भङ्झनष 
चौधयी य टेकफहादङ्टय शे्रष्ठरे 
राबग्राहीको सङ्जहछाऩ आपै गयी 
सम्िङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तहरुराई फङ्टझाएको 
बनी िमान व्महोया रेखाएका, भतृ्मङ्ट 
बएका / फसाइ सयेका तथा िडाभा 
नै नबएका व्मङ्ञक्तहरुको सभेत यकभ 
ङ्झनकारी खचज रेखेको सम्िन्धभा 
प्रचङ्झरत नेऩार कानून फभोङ्ञजभ 
नेऩार सयकायरे प्रङ्झतिादीहरुिाट 
असूर उऩय गनज सक्न े नै देङ्ञखएको 
। 

ख) सह-प्रङ्झतिादीहरु येिती 
कङ्ट भाय कोइयारा य भङ्झनष चौधयीको 
कामजकारभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
यकभ ङ्जितयण गदाज बएको 
अङ्झनमङ्झभतताको ङ्झफगो ङ्झनज प्रङ्झतिादी 
टेकिहादङ्टय शे्रष्ठिाट बयाउन 
न्मामोङ्ञचत य ङ्जििेकसम्भत देङ्ञखदैन । 

ग) भतृ्मङ्ट बएका तथा फसाई 

 तत्काङ्झरन ङ्जिषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा प्रङ्झतिादीहरु भध्मे भङ्झनष चौधयी य टेकफहादङ्टय 
शे्रष्ठरे राबग्राहीको सङ्जहछाऩ आपै गयी सम्िङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तहरुराई फङ्टझाएको बनी िमान 
व्महोया रेखाएका, भतृ्मङ्ट बएका / फसाइ सयेका तथा िडाभा नै नबएका व्मङ्ञक्तहरुको सभेत 
यकभ ङ्झनकारी खचज रेखेको बनी स्िम सङ्टरु अदारतरे पैसराभा स्िीकायी सकेको 
अिस्थाभा प्रङ्झतिादीहरुरे आयोऩदािी िभोङ्ञजभ कसूय गयेको ऩङ्टङ्जष्ट बएको देङ्ञखएकोरे सजाम 
गनङ्टज ऩनेभा अस्ऩष्ट तथा हच ङ्टिाको बयभा सो सम्िन्धभा प्रचङ्झरत नऩेार कानून फभोङ्ञजभ 
नेऩार सयकायरे प्रङ्झतिादीहरुिाट असूर उऩय गनज सक्ने नै देङ्ञखएको बनी आधाय ङ्झरई 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा त्र ङ्टटी ऩूणज बई फदयबागी छ । मात 
अदारतरे मो अङ्झबमोग रगकेो ङ्जिषम भ्रष्टाचायको ऩङ्चयबाषा ङ्झबत्र ऩददैनन िा अङ्झबमोगको 
ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र ऩददैनन बङ्ङ सक्नङ्ट ऩदजछ, होइन बने अदारतभा भ्रष्टाचायको ऩङ्चयबाषा ङ्झबत्र 
ऩयेको ङ्जिषमभा साङ्झधकाय ङ्झनकामरे आयोऩ-ऩत्र ङ्झरएय गए ऩछी प्रभाणको भूल्माङ्कन गयी 
अङ्झबमोग ठहने िा नठहने बङे्ङ ङ्झनणजम गनङ्टज ऩने हङ्टन्छ, अको ङ्झनकामरे सभेत ङ्जहनाभीना बएको 
यकभ उठाउन सक्ने ङ्झथमो बनी न्मामङ्छदनिाट ऩन्छन अदारतरे ङ्झभल्दैन । 

 स्िमभ् अदारतरे पैसराभा सह-प्रङ्झतिादीहरु येिती कङ्ट भाय कोइयारा य भङ्झनष 
चौधयीको कामजकारभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता यकभ ङ्जितयण गदाज बएको अङ्झनमङ्झभतताको 
ङ्झफगो ङ्झनज प्रङ्झतिादी टेकिहादङ्टय शे्रष्ठिाट बयाउन न्मामोङ्ञचत य ङ्जििेकसम्भत देङ्ञखदैन बनी 
आधाय ङ्झरएको अिस्थाभा प्रङ्झतिादीहरु येिती कङ्ट भाय कोइयारा य भङ्झनष चौधयीरे आयोऩदािी 
फभोङ्ञजभ कसूय ऩङ्टङ्जष्ट बएको बनी अदारतको पैसरािाट नै स्िीकायेको अिस्थाभा ङ्झनज 
प्रङ्झतिादीहरुराई सभेत सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा न्मामीक ङ्झनणजमको योहभा त्र ङ्टटी ऩूणज 
हङ्टदा फदय बागी छ । 

 न्माम ङ्छदएॉ बनेय भात्र हङ्टङ्ङ नमाम ङ्छदएको जस्तो ऩनी देङ्ञखनङ्ट ऩदजछ । न्माम ङ्छदॉदा 
Equal Arms Principle  ऩनी अऩनाउनङ्ट ऩदजछ । न्माम तकज  सॊगत य ङ्जििेकसॉगत ऩङ्झन हङ्टन ङ्ट 
ऩदजछ । ङ्जिषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा सम्िन्धीत राबग्राहीराई यकभ चाॉही िङ्टझाउन सक्मो तय 
बयऩाईभा सङ्जहछाऩ चाॉही गनज सकेन, त्मसैरे बयऩाईभा ल्माप्चे आपैरे रगामो बङे्ङ तकज राई 
साभान्म सभझको भाङ्झनस(A Prudence Person)  रे सभेत तकज  सॊगत य ङ्जििेक सम्भत 
न्माम हो बङ्ङ सक्ने अिस्था छैन ।आयोऩऩत्रको दािीको ङ्जिषम स्थरगत सजजङ्झभनको 
क्रभभा खोजतरास गदाज पेरा नऩयेको / गा.ङ्जि.स एङ्चयमाभा नबएका भतृ्मू एिॊ िसाई सयाई 
गयी सकेका बनी खङ्टल्न आएका व्मक्तीहरुका नाभभा प्रङ्झतिादीहरुरे आपै औठा छाऩ 
रगाई साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता िङ्टझाएको देखाई सयकायी सम्ऩत्ती हानी नोक्सानी ङ्जहनाङ्झभना 
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१७, दपा ३(१) य दपा 
३(१)(घ) रे हङ्टन े सजामभा सोही 
ऐनको दपा २२ को 
प्रङ्झतिन्धाॊत्भक िाक्माॊश फभोङ्ञजभ 
हङ्टन भागदािी ङ्झरएको  

 

 

सयेका व्मक्तीहरुको मङ्जकन भतृ्मङ्ट ङ्झभङ्झत 
य फसाइसयाई ङ्झभङ्झत िादीरे प्रभाणिाट 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको । 

घ) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त 
गने राबग्राहीहरुरे आपङ्ट रे ऩाउनङ्ट ऩने 
यकभ नऩाएको बनी उजङ्टय गयेको 
नदेङ्ञखएको । 

ङ) प्रङ्झतिादीहरुरे झङ्टठ्ठा/नक्करी 
राबग्राहीहरुको नाभ याखी यकभ 
आपैरे फङ्टझी खाइ भासेको बङे्ङ तथ्म 
स्थाङ्जऩत हङ्टन नसकेको । 

च) प्रङ्झतिादीहरुरे भौकाभा य 
अदारतभा सभेत आयोङ्जऩत कसूयभा 
इन्कायी िमान गयेको । 

 

गमो बङे्ङ छ । प्रङ्झतिादीहरु आपैरे ल्माप्चे सङ्जहछाऩ गयेको बङे्ङ िैऻाङ्झनक प्रभाणिाट ऩङ्टङ्जष्ट 
छ । तय अदारतरे प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने आधाय ङ्झत यकभ िङ्टझाएको बङ्झनएका 
गा.ङ्जि.स एङ्चयमाभा नबएका, भतृ्मू बएका तथा िसाई सयी सकेका व्मङ्ञक्तहरुरे भैरे यकभ 
ऩाईन बनी उजङ्टय गयेको नदेङ्ञखएको बङे्ङ हास्मास्ऩद आधाय उल्रेख गयी सपाई ङ्छदएको 
अिस्था छ ।  

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा मस आमोगको ना.सङ्ट नियाज शभाज सभेत स्थरगत 
सजजङ्झभनको क्रभभा खोजतरास गदाज नाभ पेरा नऩयेको/गा.ङ्जि.स.िडा एङ्चयमाभा नबएका, 
भतृ्मू एिॊ फसाईसयाई गयीसकेका बङ्झन खङ्टल्न आएका बङे्ङ सभेत व्महोयाको प्रङ्झतिेदन 
योहियभा बोजऩङ्टय ङ्ञजल्रा आभचोक गा.ऩा िडा नॊ.८ का िडा अध्मऺ उङ्छदभान शे्रष्ठ,  िडा 
सदस्म दर िहादङ्टय याई, ऐ.िडा नॊ.९ को िडा अध्मऺ फभ फहादङ्टय शे्रष्ठ, िडा सदस्म ङ्झभत्र 
िहादङ्टय ताभाङ्ग, िडा सङ्ञचि कृऩान्द यजक य स्थानीम साऺीहरु सभेतको दस्तखत सङ्जहतको 
योहियभा तमाय बएको य ङ्झनज साऺीहरुरे अदारतभा आएय सभेत सोही व्महोयाराई 
सभथजन गयी फकऩत्र गयेको देङ्ञखएकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १८ िभोङ्ञजभ 
प्रभाणभा ग्रहण ऩने देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादी भङ्झनष चौधयीरे अदारत सभऺ गयेको िमानको स.ज.९ भा ङ्चयत 
ऩङ्टमाजउन साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गने व्मक्तीहरुको हाभीरे ल्माप्चे सभेत रगाउने गयेको 
हो बङे्ङ सभेत व्महोया खङ्टराएको, प्रङ्झतिादी येिती कङ्ट भाय कोइयाराको स.ज.७ भा आङ्झथजक 
कायोफाय सभेतको गा.ङ्जि.स सङ्ञचिरे गनङ्टज ऩने कामज गयेको ङ्झथए बनी खङ्टराएको स.ज ९ भा 
प्रङ्झतिादी टेक िहादङ्टय शे्रष्ठरे सम्ऩूणज यकभ फङ्टझाई बयऩाई ल्माउन े गयेको बङे्ङ व्महोया 
खङ्टराएको देङ्ञखएको य प्रङ्झतिादी टेक िहादङ्टय शे्रष्ठरे िमान गदाज स.ज.८ भा प्रङ्झतिादी येिती 
कङ्ट भाय कोइयाराको सभमभा भराई ल्माप्चे रगाउन रगाई यकभ फङ्टझाउन बनी फदृ्ध बत्ता 
ऩठाउने गनङ्टज हङ्टन्थ्मो, प्रङ्झतिादीहरुरे धेयै ठाउॉभा ल्माप्चे रगाई मीनीहरु ऩङ्झन बत्ता ऩाउन े
भाङ्झनस हङ्टन बन्दै ल्माप्चे रगाउन रगाएको हो बनी खङ्टराएको देङ्ञखएको य सो सह-
अङ्झबमङ्टक्तको ऩोर िमान व्महोयाराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९क. िभोङ्ञजभ प्रभाणभा 
ङ्झरनङ्ट ऩने देङ्ञखएको । 

 ङ्जिशेष अदारतरे प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बई प्रङ्झतिादीहरुरे 
झङ्टठ्ठा य नक्करी राबग्राहीको नाभ याखी यकभ आपैरे िङ्टझी खाई भासेको बङे्ङ तथ्म 
स्थाङ्जऩत हङ्टन नसकेको बङे्ङ आधाय ङ्झरएको ऩाईन्छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ को कानूनी व्मिस्थाभा ” नेऩार सयकाय िा सािजजङ्झनक सॊस्थाको सम्ऩङ्ञत्तको 
राऩयिाही िा िदङ्झनमत गयी ङ्जहनाङ्झभना हानी नोक्सानी िा दङ्टरुऩमोग गये गयाएभा भासेभा 
िा ङ्झनजी प्रमोगभा रगाएभा कसङ्टय हङ्टने व्मिस्था स्ऩष्ट गयेको छ । मसयी कानूनी व्मिस्था 
एकातपज  ङ्झनणजमाधाय अको तपज  बएको ङ्जिशेष अदारतको पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज एिॊ िदय मोग्म 
यहेको छ । 
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 ” (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १५, भॊसीय २०६६, ऩूणाांक ४१७, ऩषृ्ठ १९ )  बनी 
सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र 
हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको ।  

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 2079/0३/०८ गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

2.  याभशॊकय 
ठाकङ्ट य, 
ङ्जिन्दङ्टदेिी ठाकङ्ट य 
य ङ्ञजतेश ठाकङ्ट य 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. (०७3-
CR-०03२), 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७८।१2।
13)  

गैयकानूनी 
रुऩभा 
सम्ऩत्ती 
आजजन 
गयेको।  

डा. याभशॊकय ठाकङ्ट यरे साङ्जिक 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०१७ को 
दपा १५ एिॊ प्रचङ्झरत भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
२० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
कसङ्टय गयेकोरे ङ्झनज डा. याभशॊकय 
ठाकङ्ट यराई ङ्जिगो रु. 
१,१८,२७,०१३।- (एक कयोड 
अठाय राख सत्ताईस हजाय तेह्र) 
कामभ गयी साङ्जिक भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०१७ को, दपा 
१५ , दपा १६ग. तथा दपा २९ 
एिॊ प्रचङ्झरत भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन 
, २०५९ को दपा २० को 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिगो 
फभोङ्ञजभ जयीिाना य कैद सजाम 
हङ्टन,  ङ्झनजरे भ्रष्टाचाय गयी गैय 
कानूनी आजजन गयेको सम्ऩत्ती 
ङ्जिगो रु. १,१८,२७,०१३।- 
(एक कयोड अठाय राख सत्ताईस 
हजाय तेह्र)  भध्मे रु. 
३०,५०,५८३।- (तीसराख 

पैसरा् 
सिै प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
१. तरि बत्ता फाहेकको अन्म आमभा 
आयोऩऩत्रभा सभािेश नबएको बनी 
अदारतफाट रु. 1,82,402।– थऩ 
गङ्चयङ्छदएको ।    

२.कृषी आम तपज  आयोऩऩत्रभा उल्रेख 
बएको यकभभा रु. 4,45,735।- 
अदारतफाट थऩ गयी ङ्छदएको । 

३.घय फहार िाऩतको आम रु. 
21,39,399।– होरा बनी अदारतरे 
अनङ्टभान गयी प्रङ्झतिादीको आम यकभ 
फढाइङ्छदने प्रमोजनाथज आम कामभ 
गङ्चयङ्छदएको । 

४.प्रङ्झतिादीरे ङ्झनजी प्राङ्ञक्टस गये होरान 
बनी अदारतफाट अनङ्टभान गयी रु. 
92,22,500।– आम कामभ गङ्चयङ्छदएको।  

५.उऩमङ्टजक्त फभोङ्ञजभको पैसरा गदाज, 
सम्भाङ्झनत अदारतफाट प्रङ्झतिादीरे 
अदारतभा गयेको फमान, प्रङ्झतिादीका कानङ्टन 

१.अदारत आपैरे अनङ्टभान गयी प्रङ्झतिादीको आम थऩ गङ्चयङ्छदन ङ्झभल्दैन, कानङ्टन 
फभोङ्ञजभका कागजको मथोङ्ञचत भङ्टल्माॊकन गङ्चयनङ्टऩदजछ । 

२. प्रङ्झतिादीरे घय फहार फाऩत कय नै नङ्झतयेको यकभ प्रङ्झतिादीरे घय फहार 
िाऩत आम गयेहोरा बनी अनङ्टभान गनज ङ्झभल्ने होइन । 

३. प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा उल्रेख नगयेका आम ङ्जिियण अदारतभा 
उल्रेख गयेको तय ङ्झत ङ्जिियणको कानङ्टनी आधाय य तथ्ममङ्टक्त नयही अनङ्टभानभा 
आधाङ्चयत यहेको हङ्टनारे त्मसयी ऩेश गङ्चयएको आमराई आमभा गणना गनज ङ्झभल्ने 
होइन । 

४. प्रङ्झतिादीरे कानङ्टन फभोङ्ञजभ आम गयी कय ङ्झतनङ्टजऩनेभा कय नै नङ्झतयेको 
अिस्थाभा ऩङ्झन अदारतरे आम गयेहोरा बनी ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्ञशषजकभा आम अनङ्टभान गने 
ङ्झभल्ने होइन । 

५. सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩादन बएका नङ्ञजयहरु (ङ्झनणजम नॊ. 8722, 8770 
य 8519) को ङ्जिऩङ्चयत हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदनकै राङ्झग ङ्जिना कागज 
य प्रभाण अनङ्टभानको बयभा प्रङ्झतिादीको आम्दानी फढाउने गयी पैसरा बएको । 
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ऩचास हजाय ऩाॉचसम ङ्झत्रमासी) 
फयाफयको स्रोत ऩङ्टङ्जष्ट नबएको चर 
अचर सम्ऩङ्ञत्तहरु साङ्जिक भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०१७ को दपा 
१६ग. , दपा २९ य प्रचङ्झरत 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा 20(२) य दपा ४७ तथा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ 
ख. फभोङ्ञजभ स्रोत खङ्टल्ने अन्म 
सम्ऩत्तीफाट जपत गनज, त्मस्तै 
ङ्झनजको श्रीभती ङ्जिन्दङ्टदेिी ठाकङ्ट यको 
नाभभा स्रोत नखङ्टरेको यकभ रु. 
७१,८९,११८।- (एकहत्तय राख 
उनाङ्ङव्िे हजाय एकसम अठाय) 
तथा  ङ्झनज याभशॊकय ठाकङ्ट यको 
छोया ङ्ञजतेश ठाकङ्ट यको जम्भा रु. 
८७,७६,४३०।- (सतासी राख 
छमहत्तय हजाय चायसम तीस) 
सभेत फयाफयको स्रोत ऩङ्टङ्जष्ट 
नबएको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरु 
साङ्जिक भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 

२०१७ को दपा १६ग. य दपा 
2९ एिॊ प्रचङ्झरत भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा 20(२) य 
दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा २९ख. फभोङ्ञजभ 
जपत हङ्टन सभेतको भागदािी 
ङ्झरइएको । 

व्मिसामीरे गयेको फहस ङ्ञजङ्जकय य ऩेश 
गयेको फहसनोटराई भातै्र आधाय ङ्झरएको 
। 
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अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 2079/04/10 गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.न. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगफाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारत सभऺ ऩङ्टनयािेदन 
गङ्चयएका आधायहरु 

3.  सङ्टमजनाथ भण्डर य 
सन्त कङ्ट भाय भण्डर  

(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७7-CR-००12, 

ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 

२०७९।०१।14) 

ऩङ्ट.िे.गने ङ्झनणजम नॊ. 
29 ङ्झनणजम ङ्झभङ्झत् 
2079/4/5 गते 

घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको 

 प्रङ्झतिादी सङ्टमजनाथ भण्डरराई 
भ्र.ङ्झन. ऐन, 2059 को दपा 
3(1) को कसङ्टयभा ङ्जिगो रु. 
5 राख कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा 3(1) य 3(1) 
को देहाम खण्ड (घ) िभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन । 

 प्रङ्झतिादी सन्त कङ्ट भाय 
भण्डरराई भ्र.ङ्झन. ऐन, 
2059 को दपा 3(2) को 
कसङ्टयभा ङ्जिगो रु. 5 राख 
ङ्जिगो कामभ गयी ऐ.ऐनको 
दपा 3(1) य 3(1) को 
देहाम खण्ड (घ) िभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन।   

पैसरा् दङ्टिै प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई 
ङ्जिशेष अदारतरे पैसरा गदाज 
ङ्झरइएका आधायहरु् 

 सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त तथा बएको व्मातमा 
सभेतका आधायभा फयाभदी यकभ 
य सो सॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टच ङ्टल्का य 
ङ्झस.डी. रगामतका अन्म प्रभाणराई 
प्रभाण मोग्म भाङ्ङ नङ्झभल्ने। 

 ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गको व्महोयाभा 
प्रङ्झतिादीरे काभ गङ्चयङ्छदए िाऩत 
कङ्ट नै यकभ भाग गयेको स्ऩष्ट 
रुऩभा देङ्ञखदैन। 

 िादी ऩऺरे िस्तङ्टङ्झनष्ठ स्ितन्त्र 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको 
दािीको कसङ्टय ऩङ्टष्टी गनज 
नसकेको।   

 सिोच्च अदारतफाट 074-WC-0020 ङ्चयटभा ङ्झभङ्झत 
2078/1/8 भा बएको व्मातमाको आधायभा अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, 2059  ङ्झनमभ 
30 अभान्म य फदय बएताऩङ्झन ियाभदी भङ्टच ङ्टल्का फाहेकका 
प्रङ्झतिादीहरुरे भौकाभा कसूय स्िीकाय गयी गयेको िमान, 
यकभ भाग गयेको ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गको व्महोया सभेतका अन्म 
प्रभाणहरुको भङ्टल्माङ्कन गयी कसङ्टय ठहय गनङ्टज ऩने। 

 प्रङ्झतिादीहरु य उजङ्टयी कताजहरु ङ्जिचको भोिाइर सम्िादको 
ङ्झरऩी रेखनफाट रु 5 राख भाग गयेको प्रभाणराई प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा 13क िभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरनङ्ट ऩने। 

 उजङ्टयी कताजको ङ्झनिेदन, घङ्टस यकभ भोरभोराई गयेको िाताज 
सभेतराई ऩङ्टष्टी गयी ङ्झनिदकरे अदारत सभऺ गङ्चयङ्छदएको 
फकऩत्रराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 18 िभोङ्ञजभ 
कसङ्टय ऩङ्टष्टी गयेको।  

4.  प्र. फाफङ्टरार ताभाङ्ग, 
अशोक दास, 
गगनदेि भहया, 
सङ्टयेन्र भण्डर य 

यङ्जिन्र प्रजा 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७6-CR-०33८, 

ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 

घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको 

 प्रङ्झतिादी फाफङ्टरार ताभाङ्ग: 
भ्र.ङ्झन. ऐन, 2059 को दपा 
3(1) को कसङ्टयभा रु. 2 
राख ङ्जिगो कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) य 
3(1) को देहाम खण्ड (घ) 
िभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन।   

 प्रङ्झतिादी यङ्जिन्र प्रजा् भ्र.ङ्झन. 
ऐन, 2059 को दपा 3(2) 

प्रङ्झतिादी गगनदेि भहयाराई चाय 
भङ्जहना कैद य ङ्जिगो रु. 
80,000/- जङ्चयिाना । 

प्रङ्झतिादी यङ्जिन्र प्रजा य सङ्टयेन्र 
भण्डर राई भङ्झतमायको रुऩभा 2 
भङ्जहना कैद य रु. 40,000/- 
जङ्चयिाना हङ्टने। 

 प्रङ्झतिादी फाफङ्टरार राभा य अशोक 
दासराई सपाई तथा प्रङ्झतिादीहरु 

प्रङ्झतिादी फाफङ्टरार ताभाङ् 
 अनङ्टसन्धानको क्रभभा िमान गदाज प्र. अशोक दास, गगनदेि 

भहया, सङ्टयेन्र भण्डर सभेत गगन देिको छोयाराई थङ्टनाफाट 
छङ्टटाउन प्रङ्झतिादी फाफङ्टरार ताभाङरे ङ्चयसित ङ्झरएको बङ्ङे 
व्महोया खङ्टराई ङ्छदएका। 

 प्रङ्झतिादी फाफङ्टरार ताभाङरे अनङ्टसन्धानभा गयेको िमानको 
ङ्जिऩङ्चयत अथज रगाई कसङ्टयफाट उन्भङ्टङ्ञक्त ङ्छदइएको। 

 भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय याष्ड सेिकको सॊरग्नता ङ्जिना हङ्टन 
नसक्ने अिस्थाभा याष्ड सेिकको रुऩभा यहेका प्रङ्झतिादी 
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२०७9।01।14) 
ऩङ्ट.िे. गने ङ्झनणजम नॊ. 
28 ङ्झनणजम ङ्झभङ्झत् 
2078/4/5 गते 

को कसङ्टयभा रु. 2 राख 
ङ्जिगो कामभ गयी ऐ.ऐनको 
दपा 3(1) य 3(1) को 
देहाम खण्ड (घ) िभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

 प्रङ्झतिादीहरु अशोक दास, 
गगनदेि भहया य सङ्टयेन्र 
भण्डरराई भ्र.ङ्झन. ऐन, 
2059 को दपा 3(3) 
िभोङ्ञजभको कसङ्टयभा रु. 2 
राख ङ्जिगो कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) य 
3(1) को देहाम खण्ड (घ) 
िभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा 
ङ्जिगो रु. 2 राख भध्मे 
फयाभद रु 80,000/- 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) 
िभोङ्ञजभ जपत गयी नऩङ्टग 
ङ्जिगो रु 1,20,000/-  
ऐ.ऐनको दपा 3(1) 
िभोङ्ञजभ प्रङ्झतिादीहरुफाट 
असङ्टर उऩय हङ्टन। 

उऩयको अन्म आयोऩ दािी ऩङ्टग्न 
नसक्ने बनी पैसरा बएको। 

ङ्जिशेष अदारतरे पैसरा गदाज 
ङ्झरइएका आधायहरु् 
 प्रङ्झतिादी फाफङ्टरार ताभाङ् 

 प्रङ्झतिेदकरे प्रङ्झतिादीरे यकभ 
ङ्झरएका होइनन ्बनी फकऩत्र 
गङ्चयङ्छदएको हङ्टॉदा प्रङ्झतिादी उऩयको 
आयोऩ दािी खण्डीत बएको। 

 ङ्झनज प्रङ्झतिादीको अन्म 
प्रङ्झतिादीहरुसॉग ङ्झभरोभतो गयी घङ्टस 
ङ्झरन भञ्जङ्टय गयेको बङ्ङे फस्तङ्टङ्झनष्ठ 
प्रभाणफाट ऩङ्टष्टी हङ्टन नसकेको। 

प्रङ्झतिादी अशोक दास् 
 प्रङ्झतिादी अशोक दासरे थङ्टनाभा 

यहेको व्मङ्ञक्त छङ्टटाउन घङ्टस/  
ङ्चयसित ङ्छदएको नबई िायदात 
स्थरभा उऩङ्ञस्थत बएको 
व्मङ्ञक्तराई दोषी कयाय गनङ्टज 
पौजदायी न्मामको भान्म ङ्झसद्धान्त 
ङ्जिऩङ्चयत हङ्टने। 

प्रङ्झतिादी यङ्जिन्र प्रजा् 
 प्रङ्झतिादी सङ्टयेन्र भण्डररे भौकाभा 

िमान गदाज प्रहयीराई ङ्छदनङ्ट बनी 
फयाभद रुऩैमा भराई यङ्जिन्र 
प्रजारे ङ्छदएका हङ्टन बनी ऩोर गयी 
रु. 80,000/- फयाभद बएको 
फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काफाट देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादी यङ्जिन्र प्रजारे 
अनङ्टसन्धानका क्रभभा िमान गदाज 

फाफङ्टरार ताभाङराई सपाई ङ्छदई अन्म प्रङ्झतिादीहरु भध्मे 
केहीराई कसङ्टय ठहय गयी कानूनी व्मिस्था प्रङ्झतकङ्ट र मी 
प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदइएको। 

प्रङ्झतिादी अशोक दास्  

 प्रङ्झतिादी अशोक दासरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा स.ज. 8 भा 
गयेको िमान य अन्म प्रङ्झतिादीहरु गगनदेि, सङ्टयेन्र 
भण्डरको िमान व्महोया सभेतफाट प्रङ्झतिादी अशोक दासको 
कसङ्टय प्रभाङ्ञणत बएको। 

प्रङ्झतिादी यङ्जिन्र प्रजा् 
 प्रङ्झतिादी अशोक दासको िमान, प्रङ्झतिादी फाफङ्टरार 

ताभाङको िमानफाट मी प्रङ्झतिादी यङ्जिन्र प्रजा भङ्टतम 
कसङ्टयदाय बएको अिस्थाभा ऩङ्झन भङ्झतमायको रुऩभा कसङ्टय 
ठहर् माई बएको पैसरा त्र ङ्टटी ऩूणज बएको। 

प्रङ्झतिादी गगनदेि भहया् 
 प्रङ्झतिादीरे आफ्नो छोयाराई थङ्टनाफाट भङ्टक्त गनज बनी 

प्रङ्झतिादी फाफङ्टरार ताभाङरे बने अनङ्टसाय अन्म 
प्रङ्झतिादीहरुको ङ्झभरोभतो य सल्राहभा घङ्टस यकभ ङ्छदएका य 
भङ्टतम कसङ्टयदायको रुऩभा यहेका मी प्रङ्झतिादीराई भागदािी 
िभोङ्ञजभ सजाम नगयी घटी सजाम गने गयी बएको पैसरा 
त्र ङ्टटीऩूणज यहेको। 

प्रङ्झतिादी सङ्टयेन्र भण्डर् 
 मी प्रङ्झतिादीको अनङ्टसन्धानको िमान तथा अन्म प्रङ्झतिादीको 

िमान सभेतफाट थङ्टनाफाट छङ्टटाउन रु 3 राख भाग गयी 
प्रङ्झतिादी फाफङ्टरार ताभाङराई रु 2 राख ङ्छदने बनी 
सङ्टरुदेङ्ञखको उक्त कसङ्टयभा प्रङ्झतिादी सङ्टयेन्र भण्डर सभेतको 
सॊरग्नता यहेफाट भङ्टतम कसङ्टयदायकै बङू्झभकाभा यहेका मी 
प्रङ्झतिादी सङ्टयेन्र भण्डरराई घटी सजाम गने गयी बएको 
पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज देङ्ञखएको।   
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रु 2 राख अशोक दासराई 
ङ्छदएको बनी कसङ्टयभा साङ्जित बई 
िमान गयेको।  

 प्रङ्झतिादी यङ्जिन्र प्रजारे भ्र.ङ्झन. ऐन, 
2059 को दपा 8(2) को 
भङ्झतमायको कसङ्टय गयेको। 

प्रङ्झतिादी गगनदेि भहया् 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा िमान गदाज प्र. 
सङ्टयेन्र भण्डरराई यकभ ङ्छदन साथै 
ङ्झरइ आएका य यकभ ङ्छदने क्रभभा 
दङ्टिै प्रङ्झतिादी ऩक्राउ ऩयेका। 

प्रङ्झतिादी सङ्टयेन्र भण्डर् 
प्रङ्झतिादी गगनदेि भहयाको साथ 
राङ्झग िायदात स्थरभा ङ्चयसित सङ्टयेन्र 
भण्डर भापज त ङ्छदन रगाई ङ्झनजरे 
भङ्झतमायको रुऩभा काभ गयेको। 

5.  चन्दन कङ्ट भाय 
अभात्म (ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. 076-CR-
0042, ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
2079/1/7) 
ऩङ्ट.िे. गने ङ्झनणजम नॊ. 
26 ङ्झनणजम ङ्झभङ्झत् 
2079/4/5 गते 

घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको 

 प्रङ्झतिादी चन्दन कङ्ट भाय 
अभात्मराई भ्र.ङ्झन. ऐन, 
2059 को दपा 3(1) 
फभोङ्ञजभको कसूयभा ङ्जिगो रु. 
50 हजाय कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) य 
3(1) को देहाम खण्ड (ख) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

पैसरा्  

 प्रङ्झतिादीराई कसूयफाट सपाई 
ङ्छदइएको । 

ङ्जिशेष अदारतरे पैसरा गदाज 
ङ्झरइएका आधायहरु् 
 सिोच्च अदारतको 076-WC-

0020 ङ्चयटभा ङ्झभङ्झत 
2078/1/08 भा बएको 
व्मातमाका आधायभा ियाभदी 
यकभ, भङ्टच ङ्टल्का य सो सॉग 
सम्फङ्ञन्धत अन्म प्रभाणराई 
प्रभाणमोग्म भान् न ङ्झभल्ने देङ्ञखएन।  

 उजङ्टयिाराको काभ गङ्चयङ्छदए िाऩत 
उजङ्टयिाराहरुसॉग घङ्टस भाग गयेको 

 सिोच्च अदारतफाट 074-WC-0020 भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ ियाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहण मोग्म 
नहङ्टने हो। भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए गयेका काभ 
कायिाही िदय हङ्टने होइन। भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म 
प्रभाणको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने नहङ्टने कङ्ट याको 
न्माङ्जमक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बन् ने ङ्झसद्धान्तको 
प्रङ्झतकङ्ट र पैसरा बएको। 

 प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदकको काभभा ऩटक ऩटक गयी 
ङ्जढरासङ्टस्ती गयी घङ्टस यकभ भाग गयेको अङ्झडमो येकडजको 
ङ्झरऩी रेखन, प्रङ्झतिादीरे भनसाम ऩूिजक घङ्टस/ङ्चयसित भाग 
गयेको तथ्मराई उजङ्टयीकताज, िादीको साऺीरे गङ्चयङ्छदएको 
फकऩत्र सभेतका आधायभा आयोऩ दािी फभोङ्ञजभको कसूय 
ऩङ्टष्टी गङ्चयङ्छदएका।  
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तथ्मभा प्रङ्झतिादी अनङ्टसन्धान तथा 
अदारतभा इन्कायी यहेको।  

6.  डोय फहादङ्टय काकी 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
076-CR-0057, 
ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
2078/12/23) 
ऩङ्ट.िे. गने ङ्झनणजम नॊ. 
27 2079/4/5 
गते  

घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्रङ्झतिादी डोय फहादङ्टय 
काकीराई भ्र.ङ्झन. ऐन, 
2059 को दपा 55 को 
प्रङ्झतफन्धात्भक िाक्माॊश 
फभोङ्ञजभ ऐ.ऐनको दपा 
3(3) को कसूयभा ङ्जिगो रु. 
65,000/- कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(3) भा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ दपा 
3(1) य 3(1)को देहाम 
(ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन ।  

पैसरा्  

प्रङ्झतिादीराई सपाई। 

ङ्जिशेष अदारतरे पैसरा गदाज 
ङ्झरइएका आधायहरु् 
 अऩयाङ्झधक कामज, अऩयाङ्झधक 

भनसाम सभेत ऩङ्टष्टी हङ्टन 
नसकेकोरे प्रङ्झतिादी उऩयको 
आयोदािी स्थाङ्जऩत हङ्टन नसकी 
प्रङ्झतिादीरे आयोङ्जऩत कसूयफाट 
सपाई ऩाउने। 

 अ.दङ्ट.अ.आ. ङ्झनमभािरी, 2059 
को ङ्झनमभ 30 फभोङ्ञजभ घङ्टसको 
यकभ याज्म कोषफाट उऩरब्ध 
गयाएको हङ्टॉदा सो प्रङ्जक्रमा 
फभोङ्ञजभ ङ्झसजजना गङ्चयएका सफै 
प्रभाण प्रभाणफाट अऩफजजन हङ्टने 
देङ्ञखमो।  

 

 साऺी गिाहका रुऩभा उऩङ्ञस्थत गयाइएका ङ्झनज उजङ्टयीकताजरे 
भौकाको उजङ्टयी ङ्झनिेदन, भौकाको कागजको प्रङ्झतकूर 
िकऩत्र गङ्चयङ्छदएको देङ्ञखदा भ्र.ङ्झन. ऐन, 2059 को दपा 
55 को प्रङ्झतिन्धात्भक िाक्माॊश फभोङ्ञजभ कसूय गयेको ऩङ्टष्टी 
बएको ।  

 सिोच्च अदारतको सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट ङ्चयट नॊ. 074-
WC-0020 भङ्टद्दाभा बएको व्मातमा तथा प्रङ्झतऩादीत 
ङ्झसद्धान्तको प्रङ्झतकूर ङ्झभङ्झसर सॊरग्न सभग्र प्रभाणको 
भूल्माङ्कन नगयी एकाॊकी रुऩभा त्र ङ्टटीऩूणज पैसरा गङ्चयएको।  

7.  रेखनाथ उऩाध्माम 
य केदाय ङ्झगयी 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
076-CR-0057) 
(ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
2078/12/23) 
ऩङ्ट.िे. गने ङ्झनणजम नॊ. 
2079/4/5 गते 

घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

 प्रङ्झतिादी रेखनाथ उऩाध्माम 
य केदाय ङ्झगयीराई भ्र.ङ्झन. ऐन, 
2059 को दपा 3 (1) 
को कसूयभा ङ्जिगो रु. 
65,000/- कामभ गयी 
ऐको दपा 3(1) को देहाम 
(ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन ।  

पैसरा्  

प्रङ्झतिादीराई सपाई। 

ङ्जिशेष अदारतरे पैसरा गदाज 
ङ्झरइएका आधायहरु् 
 टेङ्झरपोन सम्िादभा प्रङ्झतिादीरे 
उजङ्टयी कताजफाट ङ्चयसित भाग 
गयेको ऩङ्टष्टी हङ्टदैन िल्की 
उजङ्टयीकताज नै यकभ ङ्छदने प्रस्ताि 
गयेको ऩाइन्छ । 

 उजङ्टयीकताज स्िमॊरे अदारत सभऺ 

 प्रङ्झतिादी य उजङ्टयी कताज ङ्झफच टेरीपोन सम्िादको क्रभभा 
प्रङ्झतिादीरे "............. ऩङ्झछ हङ्टन् न सय, त्मो  70 जत्ती गनङ्टज 
होरा .............." बनी स्ऩष्ट रुऩभा बनेको उक्त सम्िादको 
ङ्झरऩी रेखनफाट खङ्टरी आएको तथ्म सभेतका आधायभा 
उजङ्टयीकताजराई प्रङ्झतिादीहरुरे घङ्टस/ङ्चयसित ङ्छदन फाध्म 
ऩायेको ऩङ्टष्टी बई आएको ।  

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा सॊकङ्झरत प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादीराई 
उजङ्टयकताज ङ्झनिेदकरे घङ्टस/ङ्चयसित िाऩत यकभ ङ्छदएको ऩङ्टष्टी 
बइयहेकोभा अदारत सभऺ फकऩत्र गदाज उजङ्टयीकताज 
प्रङ्झतिादीहरुको दफाफ प्रबािभा ऩयी आॊङ्ञशक रुऩभा प्रङ्झतकङ्ट र 
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फकऩत्र गदाज प्रङ्झतिादी रेखनाथ 
उऩाध्मामरे ङ्चयसित भाग गयेको 
होइन बनी व्महोया खङ्टराएफाट 
आयोऩदािी ऩङ्टष्टी हङ्टन नसक्ने । 

 प्रङ्झतिादीरे ङ्चयसित ङ्झरएको ऩङ्टष्टी 
हङ्टन नसकेकोरे ङ्चयसितको ङ्जिगो 
कामभ हङ्टन नसकेकोरे भ्र.ङ्झन. ऐन, 
2059 को दपा 3 अन्तगजतको 
भ्रष्टाचाय कसूय स्थाऩीत हङ्टन सक्ने 
देङ्ञखएन । 

फकऩत्र गयी ङ्छदए ऩङ्झन भौकाका साऺीहरुफाट प्रङ्झतिादीहरु 
उऩयको कसूयराई ऩङ्टष्टी गङ्चयङ्छदएको ऩाइन्छ ।  

 प्रङ्झतिादीहरु उऩयको ङ्झरङ्ञखत उजङ्टयी, ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादी 
रेखनाथ उऩाध्मामसॉगको घङ्टस यकभ भाग गयेको य ङ्छदन 
िाध्म ऩायेको अडीमो सॊिादको ङ्झरऩी रेखन, ियाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का, सिोच्च अदारतको 074-WC-0020 को ङ्चयटभा 
बएको व्मातमा, िादीका साऺीहरुरे गङ्चयङ्छदएको फकऩत्र 
सभेतका प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादीहरु उऩयको कसूय ऩङ्टष्टी 
बइयहेको प्रभाणहरुको मथोङ्ञचत भूल्माङ्कन नगयी पैसरा 
बएको ।  

8.  यभेश कङ्ट भाय खड्का 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७६-CR-०१५४, 

ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 

२०७८।१२।०९) 

ऩङ्ट.िे. गने ङ्झनणजम नॊ. 
23 2079/4/5 
गते  

 घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरन उद्योग 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

 प्र. यभेश कङ्ट भाय खड्कारे 
भ्र.ङ्झन. ऐन,  २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.१५,०००।- कामभ गयी 
प्रङ्झतिादी यभेश कङ्ट भायराई 
भ्र.ङ्झन. ऐन,  २०५९ को 
दपा २१ रे ङ्झनदेशन गये 
फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिादीराई भ्र.ङ्झन. 
ऐन,  २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को खण्ड 
(क) फभोङ्ञजभको सजामको 
आधा सजाम हङ्टन। 

 

पैसरा् 
 प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे पैसरा गदाज 
ङ्झरइएका आधायहरु् 

 प्रङ्झतिादी यभेश कङ्ट भाय खड्कारे 
आयोङ्जऩत दािी कसूयभा इन्काय 
यही फमान गयेको,  

 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस/ङ्चयसित नङ्छदए 
काभ हङ्टॉदैन बनी घङ्टस/ङ्चयसित ङ्छदन 
फाध्म ऩायेको बङ्ङे प्रष्ट देङ्ञखने 
फङ्टङ्ञझने गयी सॊिाद बएको देङ्ञखॉदैन,     

 घङ्टस/ङ्चयसितको भङ्टद्दाभा प्रङ्झतिादी 
को घङ्टस खाने भनसाम, घङ्टसको 
राङ्झग फागेङ्झनङ्ग गयेको देङ्ञखदैन,  

 प्रङ्झतिादी ङ्जिरुद्धको आयोऩदािी 
शॊकायङ्जहत तफयफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
सकेको देङ्ञखएन।  

 प्र.रे आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩङ्झन उजङ्टयी 
ङ्झनिेदकका कानून व्मिसामी सभेतरे भौकाभा गयेको कागज 
व्महोयाराई सभङ्झथजत हङ्टने गयी गयेको फकऩत्र सभेतफाट 
प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयी ङ्झनिेदकहरुसॉग रु.१५,०००।- 
घङ्टस/ङ्चयसित भाग गयेको ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 उजूयिाराहरुरे आफ्नो उजङ्टयी व्महोया सभथजन हङ्टने गयी 
भौकाभा य अदारतसभऺ सभेत उऩङ्ञस्थत बई िकऩत्र 
गङ्चयङ्छदएको, 

 प्र.रे उजङ्टयी ङ्झनिेदकहरुसॉग यकभ फागेङ्झनङ गयेको अङ्झडमो 
डी.बी.डी. य सोको ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गफाट देङ्ञखएको य सो 
कङ्ट याराई प्रङ्झतिादीरे सभेत अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेकोभा 
प्रङ्झतिादीराई आयोऩदािीफाट सपाई ङ्छदने गयी बएको 
पैसरा (ने.का.ऩ. २०७४ अॊक ९ ङ्झन.नॊ. ९८८०) 
सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत नङ्ञजय ङ्जिऩयीत बएको। 

  
 

 

9.  याजेन्र कङ्ट भाय के.सी 
अजङ्टजन प्रसाद ऩयाजङ्टरी 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 

 घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय गयेको ।  

 प्रङ्झतिादीहरु अजङ्टजन प्रसाद 
ऩयाजङ्टरी य याजेन्र कङ्ट भाय 
के.सी.रे भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ 

पैसरा् 
 दङ्टिैप्रङ्झतिादीहरुराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे पैसरा गदाज 

 प्र.अजङ्टजन प्रसाद ऩयाजङ्टरीरे आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही 
फमान गयेताऩङ्झन ङ्झनज प्रङ्झतिादीको ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण 
प्रङ्झतिेदनभा DECEPTION INDICATED उल्रेख 
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०७६-CR-००८१, 

ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२।०५ 
ऩङ्ट.िे. गने ङ्झनमजण नॊ. 
24 2079/4/5 
गते  

को दपा ३ को उऩदपा (१) 
को कसङ्टय गयेकोभा जनही 
ङ्जिगो रु.15,000।- कामभ 
गयी प्र.हरुराई भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभ सजामॉ हङ्टन। 

 

ङ्झरइएका आधायहरु् 
 प्रङ्झतिादीहरुरे आयोङ्जऩत कसूयभा 

इन्काय यही फमान गयेको,  
 उजङ्टयीकताजको बनाई एकआऩसभा 

फाङ्ञझई घङ्टस यकभ नै कसरे 
भागेको बङ्ङे कङ्ट या मङ्जकन 
नबएको,  

 उजङ्टयी ऩङ्चयसकेऩङ्झछ पोन सॊिाद 
गयी ङ्झस.ङ्झड. ऩेश गयेको देङ्ञखएको,  

 ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाणहरुफाट 
प्रङ्झतिादीहरुउऩयको आयोऩदािी 
ऩङ्टग्न सक्ने देङ्ञखएन।  

 

बएफाट ङ्झनजरे झङ्टट्टो फोरी छरछाभ गयेको देङ्ञखएको य 
प्र. याजेन्र कङ्ट भाय के.सी.रे अङ्झडमो ङ्झबङ्झडमोसभेतको आिाज 
भेयो सभेत हो, घङ्टस/ङ्चयसित सम्फन्धभा कङ्ट याकानी बएको 
हो अजङ्टजन प्रसाद ऩयाजङ्टरी सयरे भराई यकभ ङ्झरएय भात्र 
ऩत्र ङ्छदनङ्ट बनेको हङ्टॉदा ङ्झनिेदकसॉग रु.१५,०००।– 
ङ्झरएको हो बनी फमान गये सभेतफाट आयोऩदािी ऩङ्टङ्जष्ट 
बएको ।   

 प्रङ्झतिादीहरुरे उजङ्टयकताजराई ऩटकऩटक टेङ्झरपोन िाताज 
गयी यकभ िागेङ्झनङ्ग गयी जङ्झत छ त्मङ्झत नै ल्माएय घयाजभा 
याङ्ञखङ्छदनङ्टहोस ्  हल्रा नगनङ्टज होस ्  बनी गयेको टेङ्झरपोन 
सॊिादको अङ्झडमो येकडज सभेतफाट देङ्ञखएको,  

 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा 
आयोऩ भागदािीको व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गङ्चय फकऩत्र 
गयेको । 

 श्रव्म-दृष्म ङ्झस.डी. ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गराई प्रङ्झतिादीहरुरे 
सभेत अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेकोभा प्रङ्झतिादीहरुराई 
आयोऩदािीफाट सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा ने.का.ऩ. 
२०७४ अॊक ९ ङ्झन.नॊ. ९८८० भा सिोच्च अदारतफाट 
प्रङ्झतऩाङ्छदत नङ्ञजय ङ्जिऩयीत बएको । 

10.  अङ्ञजत कङ्ट भाय 

श्रीिास्ति 

ङ्झग्रष्भा 
ठगङ्टङ्ङा 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७५-CR-०३६८, 

ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 

२०७९।०१।१५) 

ऩङ्ट.िे. गने ङ्झनणजम नॊ. 
22 2079/4/5 

घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र.अङ्ञजत कङ्ट भाय श्रीिास्तिरे 
भ्र.ङ्झन. ऐन,  २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) 
को कसङ्टय गयेकोभा ङ्झफगो 
रु.२,००,०००।-कामभ गयी 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (घ) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन य  

 प्र. ङ्झग्रष्भा ठगङ्टङ्ङारे भ्र.ङ्झन. 

पैसरा् 
 दङ्टिै प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे पैसरा गदाज 
ङ्झरइएका आधायहरु् 
 दङ्टिैजना प्र.हरुरे अनङ्टसन्धानको 

क्रभभा तथा अदारतभा फमान 
गदाज सभेत आयोङ्जऩत कसूयभा 
ऩूणजत: इन्कायी गयी फमान 
गयेको,  

 फयाभद बएको यकभ प्र.हरुरे 
घङ्टस/ङ्चयसितफाऩत नै ङ्झरएको हो 

 प्र.हरु य ङ्झनिेदकिीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजभा 
यकभ िागेङ्झनङ्ग गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको,  

 यॊगेहात नभूना ऩयीऺण भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का एिॊ यकभ फयाभद बएको बनी गयेको सनाखत 
कागज सभेतफाट प्र.हरुरे िायदात घटाएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा 
आयोऩ भागदािीको व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र 
गयेको, 
 

 प्रङ्झतिादीभध्मेका ङ्झग्रष्भा ठगङ्टङ्ङारे अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी 
सभऺ गयेको फमानको कामजरम प्रभङ्टख अङ्ञजत कङ्ट भाय 
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गते  ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) को कसङ्टय 
गयेकोभा ङ्झफगो रु. 
२,००,००० कामभ गयी 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) 
को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

 

बनी देङ्ञखन े बयऩदो प्रभाण 
नयहेको,   

 उजङ्टयकताज य आयोऩीहरु अङ्ञजत 
कङ्ट भाय श्रीिास्ति, ङ्झगष्भा 
ठगङ्टङ्ङाका करङ्झडटेरको ङ्जिियण 
CDR ऩेश गये ऩङ्झन बएका 
िाताजराऩभा आयोऩीहरुरे घङ्टस 
भाग्न घङ्टस ङ्झरनको राङ्झग दिाि 
ङ्छदन,े घङ्टस/ङ्चयसित नबए काभ 
नगङ्चयङ्छदने िा काभ ङ्जिगायी ङ्छदने 
जस्ता कङ्ट याहरु बएको ङ्झथमो बनी 
िादी ऩऺफाट स्ितन्त्र रुऩरे 
प्रभाङ्ञणत गनज सकेको देङ्ञखॉदैन,  

 प्रङ्झतिादीहरुउऩय ङ्झरईएको दािी 
य रगाएको आयोऩ प्रभाण ऐन, 
२०३१ को दपा २५ फभोङ्ञजभ 
प्रभाङ्ञणत गनङ्टजऩने दाङ्जमत्ि 
आयोऩकताजभा यहेकोभा ठोस य 
िस्तङ्टङ्झनष्ठ सिङ्टद प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट 
गयाउन नसकेको। 

श्रीिास्तिरे बने ऩङ्झछ भैरे १५% घङ्टस/ङ्चयसितको फायेभा 
उजङ्टयी ङ्झनिेदकसॉग कङ्ट या गयेको हङ्टॉ। ङ्झनिेदकरे 
रु.२,००,०००।-ल्माई कामाजरम प्रभङ्टखको टेिङ्टरभा यकभ 
यातदा भ ऩङ्झन त्मङ्जह ङ्झथए बनी भौकाभा य अदारतसभऺ 
िमान गङ्चयङ्छदएको । 

 यकभ रेनदेन सम्फन्धी अङ्झडमो ङ्झस.डी. सभेतका 
प्रभाणहरुराई प्र.हरुरे अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेकोभा 
प्र.हरुराई आयोऩदािीफाट सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा 
ने.का.ऩ. २०७४ अॊक ९ ङ्झन.नॊ. ९८८० भा सिोच्च 
अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत नङ्ञजय ङ्जिऩयीत यहेको। 

 

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 079/05/01 गते सिोच्च अदारतभा 
ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएको भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भाग दािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

11.  विष्णु कुमार 

राई 

(वि.अ. को 

मु.नं. ०७६-

CR-०३२६, 

वि.अ. को 

फैसला वमवि 

घुस/ररस

िि वलई 

भ्रष्टाचार 

गरेको । 

 प्र. ङ्जिष्णङ्ट कङ्ट भाय याईरे  भ्र.ङ्झन. ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसङ्टय गयेकोभा ङ्झनजराई 
ङ्झफगो रु.५,०००।- कामभ गयी 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा(१) य दपा ३ को 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधायहरु 

  प्र.रे अदारतभा फमान गदाज कसूयभा 
इन्कायी यही फमान गयेको,  

 प्र.रे भौकाभा फमान गदाज हामङ्टखोरा खानेऩानी भङ्टहान सॊयऺण मोजना ऩास 
गयाई ङ्छदनका राङ्झग उजङ्टयी ङ्झनिेदकसॉग रु.५,०००।-(ऩाचॉ हजाय) 
घङ्टस/ङ्चयसित यकभ ङ्झरएको य भेयो साथफाट उक्त यकभ फयाभद बएको हो 
बङ्झन कसूयभा साङ्जित यहेको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
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२०७९।०२।१

१) 

पु.िे.गने 

वनणणय 

नं.१०० 

वमवि 

२०७९।०४।२

३  

उऩदपा(१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

 सिोच्च अदारतफाट 074-WC-

0020, भङ्टद्दाभा अ.दङ्ट.अ.आ. 
ङ्झनमभािरीको ङ्झनमभ 30 नेऩारको 
सॊङ्जिधानको धाया 20(9) तथा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा 3 को 
भभज य बािना अनङ्टकङ्ट र नदेङ्ञखएको हङ्टॉदा 
अभान्म य फदय हङ्टन्छ बनी पैसरा 
बएको,  

 ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गफाट ऩङ्झन प्रङ्झतिादीरे 
ङ्चयसित भाग गयेको नदेङ्ञखएको,   

  प्रङ्झतिादी ङ्झफरुद्धको आयोऩदािी िादी 
ऩऺरे शॊकायङ्जहत तियफाट ऩङ्टङ्जष्ट गनज 
सकेको नदेङ्ञखॉदा। 

गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म 
प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको 
न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र. य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

 

12.  भहेन्र भहजजन 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-०१६८, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०१
।१४)  

पु.िे.गने 

वनणणय 

नं.१०१ 

वमवि 

२०७९।०४।२

३  

घङ्टस/ङ्चयस
ित ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्र. भहेन्र भहजजनरे भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झनजराई 
ङ्झफगो रु.१0,000।- (दस हजाय) 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (क) फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना य कैद 
सजाम हङ्टन। 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधायहरु: 
 प्र.रे कसूयभा इन्काय यही अदारत 
सभऺ फमान गयेको,  

 ियाभदी घङ्टस ङ्चयसितिाऩतको यकभ 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको यकभ 
बएफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध सॊघीम 
सॊसदसभेत बएको भङ्टद्दाभा सिोच्च 
अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसद्धान्त अनङ्टसाय 
फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का य सोसॊग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झसडी रगामतका अन्म प्रभाणराई 
प्रभाणमोग्म भाङ्ङ ङ्झभल्ने देङ्ञखएन,  

 प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयिारासॉग घङ्टस भागेको 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने प्रभाण िादी ऩऺरे ऩेश गनज 

 प्र.रे आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩङ्झन उक्त यकभ आफ्नो 
साथफाट फयाभद बएको य उजङ्टयी ङ्झनिेदकसॉग बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो 
येकज डको आिाज भेयै हो बङ्ङे कङ्ट याभा अनङ्टसन्धान तथा अदारत सभऺ साङ्जिती 
फमान गङ्चयङ्छदएफाट ङ्झनज प्र.रे ङ्झनिेदकसॉग रु.१०,०००। घङ्टस/ङ्चयसित भाग 
गयी ङ्झरएको ऩङ्टष्टी बएको,  

 उजूयकताज य प्रङ्झतिादीफीचको पोन सॊिाद येकडजफाट ऩङ्झन घङ्टस/ङ्चयसितको 
यकभ ङ्झरने ङ्छदने सम्फन्धभा कङ्ट याकानी बएको देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादीउऩयको अङ्झबमोगदािीराई सभङ्झथजत हङ्टने गयी घङ्टस/ङ्चयसित यकभ 
रेनदेन गनङ्टज अङ्ञघ टेङ्झरपोन सॊिादको अङ्झडमो येकडज, खानतरासी एिॊ फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का, फयाभद नोटहरुको पोटोकऩी कागजभा प्रङ्झतिादीरे गयेको सनाखत 
कागज व्महोया, यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभङ्टना सॊकरन भङ्टच ङ्टल्काभा प्रङ्झतिादीरे 
हात धोए ऩङ्झछ ऩानीको यङ्ग ऩङ्चयितजन बई ङ्जऩङ्ग यङ्गको बएको बङ्ङे उल्रेख 
बएकोरे प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरई फायदात घटाएको ऩङ्टङ्जष्ट 
बएको,  

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म 
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नसकेको,  
  उजूयीकताज य प्रङ्झतिादीफीच बएको 
िाताजराऩको अङ्झडमो येकङ्झडजङ्गभा 
प्रङ्झतिादीरे घङ्टस/ङ्चयसित भागेको बङ्ङे 
मङ्जकन रुऩभा खङ्टरेको देङ्ञखॉदैन। 

प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको 
न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

13.  गणेश ठकुल्ला 

(वि.अ. को 

मु.नं. ०७६-

CR-०३३६, 

वि.अ. को 

फैसला वमवि 

२०७९।०२।१

८)  

पु.िे.गने 

वनणणय 

नं.१०२ 

वमवि 

२०७९।०४।२

३  

 
 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्रङ्झतिादी गणेश ठकङ्ट ल्रारे भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.२०,०००।-(फीस हजाय) कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(क) फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना य सजाम 
हङ्टन। 

 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधायहरु: 
 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा फमान गदाज 
भौकाभा डयत्रासभा ऩयी फमान गयेकोरे 
प्रङ्झतिादीको स्िच्छा ङ्जिरुद्धको 
फमानराई प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने 
नदेङ्ञखएको,  

 ियाभदी घङ्टस ङ्चयसितिाऩतको यकभ 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको, 
सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहण गनज नहङ्टन े
बनी ङ्जिष्णङ्टप्रसद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध सॊघीम 
सॊसदसभेत बएको भङ्टद्दाभा सिोच्च 
अदारतफाट ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩाङ्छदत बएको,  

 उजूयीकताजरे उजङ्टयी ङ्झनिेदनसाथ पोन 
सॊिाद अङ्झडमो येकज ड ङ्झस.ङ्झड. ऩेश नगयी 
आमोगको ङ्झनदेशनभा ङ्झस.डी. तमाय गयी 
यकभ फङ्टझेऩङ्झछ ङ्झस.डी. ऩेश गयेको 
देङ्ञखएफाट त्मस्तो ङ्झस.डी. तथा ङ्ञस्क्रप्ट 
याईङ्जटङ्गसभेतराई प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्न े

 प्र.रे अदारतभा फमान गदाज अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीसभऺ बएको फमान आपूरे 
बने फभोङ्ञजभ रेङ्ञखएको नबै डय त्रासभा ऩयी सहीछाऩ गयेको हो बनी ङ्ञजकीय 
ङ्झरएता ऩङ्झन उक्त यकभ आफ्नो साथफाट फयाभद बएको कङ्ट याभा साङ्जित 
यहेको। ङ्झनजराई इच्छा ङ्जिऩयीत सहीछाऩ गयाएको बए म्माद थऩको राङ्झग 
अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउॉदाका अिस्थाभै सो कङ्ट याको ङ्ञजकीय ङ्झरन 
नसकेको, प्र.रे अनङ्टसन्धानको क्रभभा आफ्नै हस्तङ्झरङ्ञखत गयेको फमान राई 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९(२)(क) अनङ्टसाय प्रभाणमोग्म नै  देङ्ञखएको,  

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म 
प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको 
न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बङ्झन ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 

 ङ्चयतऩूिजक तमाय गङ्चयएको खानतरासी/फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे 
ऩाइन्टको ऩाकेटभा याखेको अिस्थाभा घङ्टसिाऩत उऩरब्ध गयाएको यकभ 
रु.20,000।- “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज 
नसकेको अिस्थाभा प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकने” बङ्ङे सिोच्च 
अदारतफाट प्रङ्झतऩादीत ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, 

ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 य 11) भा सभेत उल्रेख बएको,  
 प्र. य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 
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नदेङ्ञखएको,  

  उजङ्टयीकताजरे गयेको फकऩत्र तथा 
प्रङ्झतिेदकहरु य खानतरासी भङ्टच ङ्टल्काभा 
फस्ने व्मङ्ञक्तहरुरे गङ्चयङ्छदएको 
फकऩत्रराई आधाय भानी प्रङ्झतिादीराई 
कसूय ठहर् माई सजाम गनज ङ्झभल्न े
देङ्ञखएन।  

 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

 

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 079/05/0५ गते सिोच्च अदारतभा 
ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएको भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भाग दािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

14.  ङ्झफष्णङ्ट हयी 
ऩङ्टडासैनी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-०250, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०१
।14) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई 
(यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्र. ङ्झफष्णङ्ट हयी ऩ ङ्टडासैनी भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.22,०००।-कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(क) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 
 

पैसरा् आयोऩदािीफाट सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 

 यकभ आमोगरे ङ्झनिेदकराई उऩरव्ध 
गयाएको हङ्टॉदा सो यकभ रगामतका प्रभाण 
प्रभाण ग्राह्य नहङ्टने, 

 ङ्झस.ङ्झड. य सोको ङ्झरङ्जऩिद्ध व्महोया हेदाज 
प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदकिाट यकभ भाग गयेको 
नदेङ्ञखएको य प्रङ्झतिादीरे यकभ ङ्झरन भॊज ङ्टय 
गयेको सभेत नदेङ्ञखएको, 
ङ्जिद्यङ्टङ्झतम अङ्झबरेखहरु सॊम्ऩादन गनज ङ्झभल्ने 
हङ्टन्छ सो को आङ्झधकाङ्चयकता य शङ्टद्धता 
ऩ ङ्टङ्जष्ट नबएसम्भ ङ्जिश्वसङ्झनम य बयऩदो 
प्रभाणको रुऩभा ग्रहण गनज ङ्झभल्ने 
नदेङ्ञखने। 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै 
काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको 
आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टन ेिा नहङ्टन ेकङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ 
बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रङ्झतिादीरे सेिाग्राङ्जहसॉग घङ्टस/ङ्चयसित स्िरुऩ जम्भा रू २२,000।- ङ्झरनङ्टखानङ्ट गयेको 
स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 प्र.को साथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट िाट ियाभद बएकोयकभराई अन्मथा 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको,  

 भ्रष्टाचाय जस्ता गङ्ञम्बय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको, 

प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

15.  अभतृ थाऩा य 
शङ्ञशत 
नायामण 

  प्र. अभतृ थाऩा य शङ्ञशत नायामण 
ङ्जिश्वास् भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.5,5००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३(१) य 

पैसरा् आयोऩदािीफाट सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै 
काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको 
आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टन ेिा नहङ्टन ेकङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ 



16 

 

ङ्जिश्वास 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०247, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०१
।२१) 

दपा३(१)(क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

 

 यकभ भाग गयेको तथा पोन सम्िाद 
प्रङ्झतिादीसॉग बएको हो बङे्ङ ऩङ्झन स्ऩष्ट 
देङ्ञखदैन, 

 प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे घङ्टस यकभ भाग 
गयेको, ङ्झरएको ङ्झथमो तथा घङ्टस खाने 
भनसाम याखेको ङ्झथमो बङे्ङ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
नसकेको । 
 

बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 
 भ्रष्टाचाय जस्ता गङ्ञम्बय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको, 

 प्रङ्झतिादी सशस्त्र प्रहयी ङ्झनङ्चयऺक अभतृ थाऩारे आपङ्ट  य अकाज प्रङ्झतिादी सशस्त्र प्रहयी 
जिान शङ्ञशत नायामण ङ्जिश्वासको राङ्झग ङ्झनिेदकहरु सॊग घङ्टस यकभ भाग गयेको तथा 
थऩ यकभको राङ्झग िागेङ्झनङ्ग गयेको स्ऩष्ट रुऩभा देङ्ञखएको, 

प्र.को साथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपूिाट ियाभद बएकोयकभराई अन्मथा ऩङ्टष्टी 
गनज नसकेको । 

16.  यत्नशे्वय 
ङ्झतिायी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-०१७8, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२
।11) 

 दपा ३(१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
२५,०००।-कामभ गयी भ्र.ङ्झन. 
ऐन,२०५९ को दपा ३(१)य दपा 
३(१)(क)फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

पैसरा् आयोऩदािीफाट सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 

 उजङ्टयकताज प्रङ्झतिादीको काभसॊग सम्फङ्ञन्धत 
सेिाग्रही हङ्टन बङे्ङ नदेङ्ञखएको, 

 पोन सॊिाद य ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गफाट 
प्रङ्झतिादीरे उजूयकताजसॊग घङ्टस यकभ भाग 
गयेको, िागेङ्झनङ्ग गयेको, उजूयकताजराई घङ्टस 
यकभ ङ्छदन फाध्म ऩायेको बङे्ङ नदेङ्ञखएको, 

 फयाभद यकभ आमोगरे उऩरव्ध गयाएको 
बङे्ङभा ङ्जििाद देङ्ञखदैंन। फयाभद यकभ 
प्रभाणग्राह्य नहङ्टने बएऩङ्झछ फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का 
य प्रङ्झतिेदनसॊग सम्फङ्ञन्धत प्रङ्झतिेदकहरुको 
िकऩत्र सभेत प्रभाणको रुऩभा ङ्झरन ङ्झभल्ने 
देङ्ञखएन, 
प्रङ्झतिादीका साऺीरे नै आयोऩदािी 
खङ्ञण्डत हङ्टने गयी फकऩत्र गङ्चयङ्छदएको  । 

 उजूयकताज य ङ्झनजको बाईको साझेदायीभा ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग प्रसे सञ्चारन गयेको य साझेदायीभा 
काभ हङ्टॉदै आएको तथा ङ्झसदाथज ङ्झडङ्ञजटेक्स सप्रासजको ब ङ्टक्तानी उठाउने ङ्ञजम्भा 
उजूयकताजको यहेको बनी रेखाएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै 
काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको 
आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टन ेिा नहङ्टन ेकङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ 
बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 पोन सॊिाद य ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गफाट प्रङ्झतिादीरे उजूयकताजसॊग घङ्टस यकभ भाग गयेको, 
िागेङ्झनङ्ग गयेको, उजूयकताजराई घङ्टस यकभ ङ्छदन फाध्म ऩायेको देङ्ञखन आएको, 

 प्र.को साथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपूिाट ियाभद बएकोयकभराई अन्मथा 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको, 

प्रङ्झतिादीका साऺी नागने्र झाराई िादी नेऩार सयकायका साऺी बनी उल्रेख गनङ्टजका 
साथै उक्त प्रङ्झतिादीका साऺी नागने्र झारे गयेको फकऩत्रको व्महोयारे आयोऩदािी 
खङ्ञण्डत गयेको बङे्ङ प्रभङ्टख आधाय फनाई गङ्चयएको उक्त पैसरा प्रथभ दृङ्जष्ट (Prime 

Facia ) भा नै त्र ङ्टङ्जटऩूणज यहेको। 
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अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 079/05/09 गते सिोच्च अदारतभा 
ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएको भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भाग दािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

17.  काङ्ञशन्दय 

मादि 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७७-

CR-०११९, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२
।२५) 

पु.िे.गने 

वनणणय 

नं.१६२ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।02 

 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्रङ्झतिादी काङ्ञशन्दय मादिरे भ्र. ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय 

गयेकोभा ङ्झफगो रु.६०,०००।–कामभ 
गयी भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम (ग) फभोङ्ञजभ 
जङ्चयिाना य कैद सजाम हङ्टन।  

 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददाॉ ङ्झरएका 
आधायहरु: 
   प्रङ्झतिादीरे अदारतभा कसूयभा इन्काय 
फमान गयी आफ्ना साऺीको फकऩत्रफाट 
सभङ्झथजत गयाएको,  

 प्रङ्झतिादीको साथफाट एङ्जटएभफाट 
ङ्ञझकेको बङ्झनएको यकभ फयाभद बएको 
ऩङ्झन देङ्ञखदैन,  

 िादी ऩऺरे स्ितन्त्र प्रभाणफाट 
उजङ्टयिाराको एङ्जटएभफाट ङ्ञझकेको साठी 
हजाय रुऩैमाॉ घङ्टस ङ्चयसितिाऩत 
प्रङ्झतिादीरे ङ्झरएको बन् ने आयोऩदािी 
ऩङ्टङ्जष्ट गनज सकेको देङ्ञखएन। 

 प्रङ्झतिादीरे अदारत सभऺ आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩङ्झन 
एङ्जटभ काडजफाट रु.६०,०००।– ङ्ञझकेको कङ्ट याभा साङ्जित बएको, 

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदकफीच घङ्टस/ङ्चयसित फागेङ्झनङ्ग गयेको अङ्झडमो करङ्झडटेर 

सभेतफाट िायदात ऩङ्टङ्जष्ट बएको,  

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

 

18.  उभेश भण्डर 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-००४६, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०१
।२१) 

पु.िे.गने 

वनणणय 

नं.१६१ 

 

घङ्टस/ङ्चयस
ित ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्रङ्झतिादी उभेश भण्डररे भ्र. ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसङ्टय गयेकोभा ङ्झफगो 
रु.55,000।- कामभ गयी भ्र. ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (ग) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन । 

 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददाॉ ङ्झरएका 
आधाय् 
 प्रङ्झतिादीरे आयोङ्जऩत कसूयभा अदारतभा 
इन्काय यही फमान गयेको,  

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगकै मोजनाभा उजूयीकताजभापज त नै 
सयकायी कोषको यकभ घङ्टस/ 
ङ्चयसितफाऩत उऩरब्ध गयाएको अिस्था 
हङ्टॉदा य 2074-WC-0020 को 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म 
प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको 
न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 उजङ्टयकताजसॉग घङ्टस/ङ्चयसित स्िरुऩ जम्भा रू.५५,०००।- ङ्झरनङ्टखानङ्ट गयेको 
स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट बएको,  

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभङ्टना सॊकरन भङ्टच ङ्टल्का प्रङ्झतिादी उभेश भण्डररे हात 
धोएको ऩानीको यॊग फैजनी यातो (LIGHT PINK TO VIOLET RED) बएको 
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ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।02  

भङ्टद्दाभा सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 
खायेज बैसकेको कायणरे आयोऩ 
दािीसाथ ऩेश बएको फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, 
ियाभद दशी, उजङ्टयीकताजको फकऩत्र, 
श्रव्म-दृश् म साभग्री प्रभाणफाट अऩिजजन 
हङ्टन,े  

 प्रङ्झतिादीरे सो यकभ स्िेच्छारे भाग 
गयेको य स्िेच्छारे घङ्टसफाऩतको यकभ 
ङ्झरएको तथ्म िस्तङ्टङ्झनष्ठ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
नसकेको । 

 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा आयोङ्जऩत कसूयभा 
इन्काय यही फमान गयेताऩङ्झन आफ्नो 
साथ यकभ फयाभद बएको कङ्ट याभा 
साङ्जित बै य अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी 
सभऺ कसूयभा साङ्जिङ्झत यहेको, 

बङ्ङे देङ्ञखएको, खानतरासी एिॊ फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, फयाभद नोटहरुको 
पोटोकऩी कागजभा प्रङ्झतिादी उभेश भण्डररे गयेको सनाखत कागज 
सभेतफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको,  

 उजङ्टयकताज य प्रङ्झतिादीको ङ्झफच पोन सॊिादफाट ऩङ्झन उक्त यकभ ङ्झरने ङ्छदन े
सम्फन्धभा बएको कङ्ट याकानी अङ्झडमो िाताजराऩभा ङ्झसस्टभ अनङ्टसाय प्रङ्झतशत 
यकभ ङ्छदनङ्टऩछज बनी घङ्टस/ङ्चयसितको यकभ फागेङ्झनङ्ग गयी प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे 
ङ्झनिेदकसगॉ रु. ५५,०००।- घङ्टस/ङ्चयसित यकभ भाग ङ्झरई प्रङ्झतिादीफाट 
उक्त यकभ फयाभद बएको,  

 आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकने बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 य 
11) भा सभेत उल्रेख बएको,  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताजरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापज त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

19.  िजेृश प्रसाद 

चौधयी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-०१४७, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२
।२७) 

पु.िे.गने 

वनणणय 

नं.१६५ 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र.फजेृश प्रसाद चौधयीरे भ्र. ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) द्वाया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेकोभा 
ङ्झफगो रु.३२,१००।-कामभ गयी भ्र. 
ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) 
फभोङ्ञजभ कैद य जङ्चयिाना हङ्टन। 

 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 फजेृश प्रसाद चौधयीरे आयोङ्जऩतदािीभा 
कसूयभा इन्काय यही फमान गयेको, 

 प्रङ्झतिादी साथ फयाभद यकभ सयकायी 
कोषको यकभ देङ्ञखदा सिोच्च 
अदारतफाट 074-WC-0020, 
भङ्टद्दाभा सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त तथा बएको व्मातमासभेतका 

 प्रङ्झतिादी फजेृश प्रसाद चौधयीरे अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी तथा अदारतसभऺ 
फमान गदाज आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेको । आफ्ना 
भाङ्झनसहरु साऺी याखी इन्कायी िभोङ्ञजभको िफऩत्र गयाएता ऩङ्झन ङ्झभङ्झत 
२०७६।०६।२९ भा उजङ्टयी ङ्झनिेदकसॉग बएको रु.७,०००।- भैरे रगेको 
य फाॉकी यकभ बोरी ल्माउन बनी ङ्झनजरे फोकेको भोफाइर सभेत भैरे 
ङ्झरएको य रु.१३,०००।-ऩङ्झन आपूफाट फयाभद बएको, साङ्जित यहेकोभा 
यॊगेहात ऩयीऺण तथा नभङ्टना सॊकरन भङ्टचल्का, खानतरासी तथा फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का सभेतफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको। 

 प्र. य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्र.रे स्िेच्छारे ङ्झनिेदकसगॉ घङ्टस ङ्चयसित 
यकभ भाग  गयी ङ्झरई िायदात घटाएको बङ्ङे देङ्ञखएको,  
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२०७९।0५
।02 

आधायभा उक्त फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का य 
सोसॊग सम्फङ्ञन्धत ङ्झसडी रगामतका 
अन्म प्रभाणराई प्रभाणमोग्म भाङ्ङ ङ्झभल्ने 
देङ्ञखएन,  

 ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादी फीच बएको 
ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्ग सॊिादभा घङ्टस/ङ्चयसित 
भाग गयेको िा प्रस्ताि गयेको िा 
फागेङ्झनङ्ग गयेको देङ्ञखदैन,  

 प्रङ्झतिादीको उजङ्टयिारासॉग घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरने भनसाम नदेङ्ञखएको, घङ्टस ङ्चयसित 
भागेको ऩङ्झन नदेङ्ञखएको, 

  प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयिारासॉग घङ्टस ङ्चयसित 
भागेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने प्रभाण िादी ऩऺरे 
ऩेश गनज नसकेको । 

  सिोच्च अदारतरे भङ्ट.नॊ. ०७३-CR-११८२ भा  “आफ्नो कामाजरमको 
काभसॉग सम्फङ्ञन्धत सेिाग्राहीसॉग साऩटी बनी यकभ ङ्झरएको कङ्ट याराई स्िमभ ्  
प्रङ्झतिादीरे अदारतभा िमान गदाज सभेत स्िीकाय गयेको हङ्टॉदा यकभ रेनदेन 
बएको तथ्म टेङ्झरपोन िाताज, उजङ्टयी ङ्झनिेदक रगामत भौकाका भाङ्झनसरे 
अदारतभा गयेको फकऩत्रसभेतफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको कङ्ट या न्माङ्जमक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै 
ऩने हङ्टन्छ”  बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको,   

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 य 
11) भा सभेत उल्रेख बएको,  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताजरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापज त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

20.  बयत प्रसाद 

साह य 

ऩङ्टष्कय देि 

जोशी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७५-

CR-०२४१, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०१
।१५) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्रङ्झतिादी बयत प्रसाद साहरे भ्र. ङ्झन. 
ऐन, 2०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टय गयेकोभा 
ङ्झनजराई ङ्झफगो रु.३०,०००।– 
कामभ गयी भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को देहाम (ख) 
फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना य कैद सजाम हङ्टन,  

 प्र. ऩङ्टष्कय देि जोशीरे भ्र. ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा २२ फभोङ्ञजभको 
कसङ्टय गयेकोभा ङ्झनजराई ङ्झफगो 

पैसरा् 
दङ्टिै प्रङ्झतिादीराई सपाई ऩाउने। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददाॉ ङ्झरएका 
आधायहरु 

 प्रङ्झतिादी बयत प्रसाद साहरे भौकाभा 
तथा अदारतभा आई कसूयभा इन्कायी 
फमान गयेको य सहप्रङ्झतिादी 
ऩङ्टष्कयदेिरे फयाभद बएको उक्त यकभ 
ङ्झनिेदकरे बयतयराई ङ्छदनङ्ट बनी घयभा 
फोराएय ङ्छदएको हङ्टॉदा भैरे बयत प्रसाद 
साहको श्रीभतीराई क्िाटजभा रङ्झग 

  प्रङ्झतिादी बयत प्रसाद साहरे आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩङ्झन 
उक्त यकभ ङ्जकचेनको घयाजफाट फयाभद बएको हो बनी भौकाभा य अदारत 
सभऺ फमान गयी ङ्छदएको, अकाज प्रङ्झतिादी ऩङ्टष्कयदेि जोशीरे भौकाभा य 
अदारत सभऺ फन ऩैदािाय सम्फन्धी भङ्टद्धाभा ऩक्राउ ऩयी थङ्टनाभा यहेका 
उजङ्टयी ङ्झनिेदकका दाजङ्टको भङ्टद्धाको ङ्झभङ्झसर साभान्म फनाईङ्छदने प्रमोजनको 
राङ्झग बयत प्रसाद साहरे भराई ङ्झनिेदकसॉग रु.३०,०००।- भाग गनज 
रगाएको बनी फमान गये सभेतफाट सह-अङ्झबमङ्टक्तको ऩोर िमान व्महोयाराई 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९क. फभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरनङ्ट ऩने देङ्ञखएको,  

 यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभङ्टना सॊकरन भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी एिॊ फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का सभेतफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 प्र.हरुरे य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
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रु.३०,०००।– कामभ गयी भ्र. ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (ख) अनङ्टसाय हङ्टने 
सजामभा ऐ. ऐनको दपा २२ को 
प्रङ्झतिन्धात्भक िाक्माॊश फभोङ्ञजभ 
जङ्चयिाना य कैद सजाम हङ्टन। 

 

ङ्छदएको हो भैरे यकभ भाग गयेको 
होइन बनी िमान गयेको,  

 याज्मकोषफाट उऩरब्ध गयाएको यकभ 
ियाभद गने सभेतको अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 भा 
बएको कानूनी व्मिस्था सॊङ्जिधानसॉग 
फाङ्ञझएकोरे अभान्म य फदय हङ्टन े बनी 
सिोच्च अदारतफाट 074-WC-
0020 को भङ्टद्दाभा ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको, 

 ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्ग व्महोयाभा दङ्टिै 
प्रङ्झतिादीरे असहभङ्झत जनाएकोरे 
प्रङ्झतिादीहरु उऩयको आयोऩऩत्र 
भागदािी ठोस य सिङ्टद प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन नसकेको। 

गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्र.हरुरे स्िेच्छारे ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस 
ङ्चयसित यकभ भाग  गयी ङ्झरई िायदात घटाएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 य 
11) भा सभेत उल्रेख बएको  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताजरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापज त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

21.  देिेन्र िहादङ्टय 

िरामय 

ङ्जहटरय साउद 
य 

रोकेन्र थाऩा 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-००३३, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२
।०४) 

पु.िे.गने 

वनणणय 

नं.१६३ 

घङ्टस/ङ्चयस
ित ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्रङ्झतिादी देफेन्र फहादङ्टय फरामयराई 
भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.१,००,०००।- कामभ गयी भ्र. 
ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (ग) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन।  

 प्रङ्झतिादी ङ्जहटरय साउदरे भ्र. ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसङ्टय गयेकोभा  ङ्झफगो 
रु.१,००,०००।- कामभ गयी भ्र. 
ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 

पैसरा् 
प्र.हरुरे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधायहरु: 
 प्रङ्झतिादीहरुरे अदारतभा फमान गदाज 
आयोङ्जऩत कसूयभा ऩूणजत इन्कायी फमान 
गयेको,  

 प्रङ्झतिादीफाट फयाभद यकभ 
याज्मकोषफाट उऩरब्ध गयाई फयाभद 
गङ्चयएको यकभ ङ्झफगो हङ्टन नसक्ने 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न तथ्ममङ्टक्त प्रभाणफाट 
प्रङ्झतिादीहरु कसूयदाय हङ्टन बनी ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन आएको सभेत नदेङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादीहरु उऩयको आयोऩऩत्रभा दािी 

 प्रङ्झतिादी  देिेन्र फहादङ्टय फरामयरे कसूयभा इन्कायी फमान गयेताऩङ्झन 
आपूफाट यकभ फयाभद बएको कङ्ट याभा साङ्जिती यहेको । उक्त यकभ ङ्झरन 
प्र.ङ्जहटरय साउदराई ऩठाएको बनी ऩोर गयी फमान गयेको,  

 प्रङ्झतिादी रोकेन्र थाऩारे फमान गयेताऩङ्झन ङ्झनजको ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण 
प्रङ्झतिेदनभा DECEPTION INDICATED उल्रेख बएफाट ङ्झनज झूट्टो फोरी 
छरछाभ गयेको बङ्ङे देङ्ञखएकोरे प्रङ्झतिादीहरु ङ्झतनैजनाको ङ्झभरोभतोभा 
िायदात घटाएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 ङ्झभङ्झसर सॊरग्न सम्ऩूणज प्रभाणहरुराई सङ्टक्ष्भ रुऩभा ङ्जिश्लषे्ण गयी पैसरा 
गनङ्टजऩनेभा त्मसो नगयी प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा सिोच्च 
अदारतफाट प्रङ्झतिाङ्छदत ङ्झसद्धान्तको प्रङ्झतकूर यहेको हङ्टॉदा उक्त पैसरा फदय 
बागी यहेको छ । 

 प्रङ्झतिादीहरुरे “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको 
अिस्थाभा प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”ेबङ्ङे सिोच्च अदारतफाट 
प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩङ्टणाजक 420, 
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ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।02 

(१) को देहाम (ग) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन 

  प्रङ्झतिादी रोकेन्र थाऩारे भ्र. ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टय गयेकोभा 
ङ्झफगो रु.१,००,०००।- कामभ गयी 
भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (ग) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

तथ्ममङ्टक्त प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
नसकेको। 

 

ऩषृ्ठ 10 य 11) भा सभेत उल्रेख बएको, 
 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म 
प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको 
न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गङ्चय फकऩत्र गयेको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

22.  ध्र ङ्टि कङ्ट भाय 

शे्रष्ठ 

ङ्झनयोज भहजजन 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-०२३१, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२
।२६) 

पु.िे.गने 

वनणणय 

नं.१६४ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।02 

 

घङ्टस/ङ्चयस
ित ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्रङ्झतिादीहरु ध्र ङ्टि कङ्ट भाय शे्रष्ठ य ङ्झनयोज 
भहजजनरे भ्र. ङ्झन. ऐन, 2059 को 
दपा 3 को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
कसङ्टय गयेकोरे ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरुराई 
ङ्झफगो रु. २०,००,०००।- कामभ 
गयी भ्र. ङ्झन. ऐन, 2059 को दपा 3 
को उऩदपा (१) य दपा 3 को (१) 
को खण्ड (च) फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना य 
कैद सजाम हङ्टन।  

 

पैसरा् 
प्र.हरुरे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 प्रङ्झतिादीहरु दङ्टिैजनारे आमोग य 
अदारतसभऺ कसूयभा इन्कायी फमान 
गयेको, 

 074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
“सयकायी कोषको यकभ ियाभद 
गङ्चयएको प्रभाण ग्रहण मोग्म नहङ्टने” बनी 
व्मातमा बएको हङ्टॉदा आमोगरे उऩरब्ध 
गयाएको फयाभद यकभ घङ्टस यकभ हो 
बनी दशीको रुऩभा प्रभाणभा ङ्झरन 
ङ्झभल्ने देङ्ञखएन,  

 फयाभद यकभ नै प्रभाण ग्राह्य नबएऩङ्झछ 
फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा 
योहियभा फस्ने व्मङ्ञक्तहरु तथा 
प्रङ्झतिेदकहरुरे अदारतभा गयेको 
फकऩत्र सभेत फयाभद यकभसॉग 

 प्रङ्झतिादीहरुरे आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यङ्जह फमान गयेताऩङ्झन प्रङ्झतिादी ध्र ङ्टि 
कङ्ट भाय शे्रष्ठको ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनभा DECEPTION INDICATED 
उल्रेख बएफाट ङ्झनज झूट्टो फोरी छरछाभ गयेको बङ्ङे देङ्ञखएको, 

 प्रङ्झतिादीहरुफाट यकभ फयाभद बएको य उजङ्टयी ङ्झनिेदकसॉग ऩटकऩटक 
पोनभा कङ्ट या गयेको कङ्ट याभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी तथा अदारतभा बएको 
फमानभा स्िीकाय बएको,  

 ध्र ङ्टि कङ्ट भाय शे्रष्ठ य ईङ्ञन्जङ्झनमय ङ्झनयोज भहजजनरे हात धोएको ङ्झगरासभा यहेको 
ऩानीको यॊग क्रभश: light pink (ङ्जऩङ्क) य Pink (ङ्जऩङ्क) बएको बङ्ङे व्महोयाको 
यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभङ्टना सॊकरन भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी एिॊ फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का सभेतफाट प्र.हरुरे उजङ्टयी ङ्झनिेदकहरु सॉग रु.२०,००,०००।- 
(फीस राख) घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 प्रङ्झतिादीहरुरे “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको 
अिस्थाभा प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”ेबङ्ङे सिोच्च अदारतफाट 
प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩङ्टणाजक 420, 
ऩषृ्ठ 10 य 11) भा सभेत उल्रेख बएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म 
प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको 
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सम्फन्धीत हङ्टॉदा ङ्झनज फादीका 
साऺीहरुरे गयेको फकऩत्रका आधायभा 
प्रङ्झतिादीहरुराई दोषी कयाय गनज ङ्झभल्ने 
अिस्था ऩङ्झन देङ्ञखन आएन,  

 प्रङ्झतिादीहरु एिभ ्उजङ्टयकताजको अङ्झडमो 
येकङ्झडजङ्गका आधायभा तमाय बएको 
ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्ग सभेतफाट 
प्रङ्झतिादीहरुरे उजङ्टयकताजहरुसॉग 
घङ्टस/ङ्चयसित भाग गयेको नदेङ्ञखएको, 
भौकाको कागज तथा अदारतभा बएको 
फकऩत्र मथाथजऩयक य फस्तङ्टऩयक देङ्ञखन 
आएन। 

न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 
 प्र. य ङ्झनिेदकहरु िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ 
िागेङ्झनङ्ग गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताजरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापज त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्मदृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

  
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 079/05/१० गते सिोच्च अदारतभा 

ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएको भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 
ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

23.  प्रकाश 

ऩौडेर 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-

००२८, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०
१।२१) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई 
(यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. प्रकाश ऩौडेर् भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.१,75,०००।-कामभ गयी 
ऐ. ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 
 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 ङ्झनिेदकको ङ्झनिेदन व्महोया नै ङ्जिश्वसनीम 
नदेङ्ञखएको, 

 ङ्झनिेदकरे अनङ्टभान य अड्करको आधायभा 
प्रङ्झतिादीराई यकभ उऩरव्ध गयाएको, 

 प्र.अदारतभा कसूय ईन्काय गयी िमान गयेको, 
 यकभ आमोगरे ङ्झनिेदकराई उऩरव्ध गयाएको 
हङ्टॉदा सो यकभ प्रभाण ग्राह्य नहङ्टने, 

 प्र.उऩय आयोऩदािी आकङ्जषजत हङ्टन सक्ने अिस्था 
नदेङ्ञखएको । 

 ङ्झनिेदकको काभ ङ्झनज प्रङ्झतिादीिाट नै बएको तथा उक्त फयाभद बएको यकभ ङ्झनजको 
कामजकऺभानै फङ्टङ्ञझङ्झरएको स-प्रभाण ऩङ्टष्टी बएको, 

 ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गभा सभेत प्रङ्झतिादीरे घङ्टस िाऩतको यकभ भाग गयेको यकभ ङ्झरन भञ्जङ्टय 
यहेको प्रष्ट रुऩभा देङ्ञखएको, 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रभाणहरुिाट प्रङ्झतिादीको कसूय ईन्कायी िमान खङ्ञण्डत बएको, 
 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 भ्रष्टाचाय जस्ता बम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

24.  सङ्टङ्ञशर घङ्टस  प्र. सङ्टङ्ञशर ठाकङ्ट य् भ्र.ङ्झन. ऐन, पैसरा्  प्र.घङ्टस ङ्चयसित िाऩतको यकभ ङ्झरन भञ्जङ्टय यहनङ्टका साथै साॊकेङ्झतक बाषाको प्रमोग गयी 
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ठाकङ्ट य 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-

०३३२, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०
२।१३) 

ङ्चयसित 

ङ्झरई 
(यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

२०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.20,०००।- कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा ३(१) य दपा३(१)(क) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 
 

आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 यकभ भाग गयेको तथा पोन सम्िाद 
प्रङ्झतिादीसॉग बएको हो बङे्ङ ऩङ्झन स्ऩष्ट देङ्ञखदैन, 

 िादी ऩऺरे ङ्झनिेदकराई अदारतभा उऩङ्ञस्थत 
गयाउन नसकेको, 

 उक्त यकभ य सो सॉग सम्फङ्ञन्धत 
भङ्टच ङ्टल्काहरुराई प्रङ्झतिादी ङ्जिरुद्धको प्रभाणको 
रुऩभा ग्रहण गनज ङ्झभल्ने देङ्ञखन आएन, 

 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस ङ्चयसित िाऩतनै यकभ ङ्झरएको हो 
बङे्ङ प्रभाङ्ञणत गनज प्रभाणको अबाि यहेको 
देङ्ञखन्छ  । 

घङ्टस ङ्चयसित िाऩत यकभ भाग गयेको देङ्ञखएको, 
 ङ्झनिेदकराई प्रङ्झतिादीरे ङ्जिङ्झबङ्ङ प्ररोबन देखाई अदारत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टन योक 
रगाएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र.को साथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट िाट ियाभद बएकोयकभराई अन्मथा ऩङ्टष्टी 
गनज नसकेको,  

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सङ्टङ्झधय कङ्ट भाय 

खड्का 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-

०१७४, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०
२।०६) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. सङ्टङ्झधय कङ्ट भाय खड्का् ङ्झफगो 
२,५०,०००।-कामभ गयी भ्र.ङ्झन. 
ऐन,२०५९ को दपा ३(१)य दपा 
३(१)(घ) फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामभा 
ऐ.ऐनको दपा २१ फभोङ्ञजभ आधा 
सजाम हङ्टन  तथा ऐ. ऐनको दपा 
३(१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.९,०००।- कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 कसूयभा इन्काय यही अनङ्टसन्धान तथा अदारतभा 
िमान गयेको, 

 घङ्टस ङ्चयसित भोरभोराई गनङ्टज िा घङ्टसङ्चयसितको 
ईच्छा गनङ्टज भात्र घङ्टस ङ्चयसितको उद्योगको कसूय 
हो बङ्ङ ङ्झभल्ने देङ्ञखएन, 

 घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरएको बनीएको यकभ 
रु.9000।–राई घङ्टस ङ्चयसितको यकभ बङ्ङ 
ङ्झभल्ने देङ्ञखएन, 

 आयोऩभागदािी िस्तङ्टङ्झनष्ठ, ङ्जिश्वसनीम, प्रच ङ्टय एिॊभ 
ऩमाजप्त प्रभाणिाट ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको । 

 प्रभाण ऐन, 2031 को दपा ९ को उऩदपा (१) भा भङ्टद्दाका कङ्ट नै ऩऺरे व्मक्त 
गयेको कङ्ट नै कङ्ट या ङ्झनजका ङ्जिरुद्ध प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बङे्ङ कानूनी व्मिस्था यहेको, 

 आयोऩऩत्र दताज हङ्टॉदा कसूयको उद्योगभा भात्र नबई ऩूणज कसूयको सभेत भागदािी 
ङ्झरएको अिस्थाभा सो तपज  ङ्जिचाय नगयी कसूयको उद्योगको भात्र ङ्जिश्लषेण गयी पैसरा 
बएको, 

 प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदकसॊग ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकज  गयी घङ्टस ङ्चयसित भाग गनङ्टजका साथै 
केही यकभ कभ गङ्चयङ्छदने बनी िागेङ्झनङ्ग सभेत गयेको, 

 याष्डसेिकरे सिजसाधयण नागङ्चयकिाट ऩटक-ऩटक गयी रु.9,000।– यकभ असङ्टरी 
गयेको तथा सिजसाधयण जनतारे ङ्झनशङ्टल्क िा न्मून शङ्टल्कभा ऩाउनङ्टऩने सेिा प्राप्त गनज 
ऩटक ऩटक गयी रु.9,000।–यकभ घङ्टस ङ्चयसित िाऩत उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩयेको, 

 ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गभा प्रष्ट रुऩभा यकभ भाग गयेको देङ्ञखनङ्टका साथै स्िय ऩयीऺण गयाउदा 
The speakers’ identification traits match with confidence level of more than 

99%.Match probability is more than 75.1% .बङे्ङ ब्महोया सभेतको ऩङ्चयऺण 
प्रङ्झतिेदन प्राप्त बएको अिस्थाभा स्ितन्त्र तथा िस्तङ्टङ्झनष्ठ तियरे घङ्टस ङ्चयसित िाऩतको 
कसूय स-प्रभाण ऩङ्टष्टी बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

26.  शेय िहादङ्टय 

सङ्टनाय 

घङ्टस 
ङ्चयसित 

 प्र.शेय िहादङ्टय सङ्टनाय्भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) को 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

 Common Law System  अन्तगजतको पौजदायी न्माम प्रङ्जक्रमाभा ङ्जऩडकराई सभेत Right 

to Silence को साथै Self Criminalization गनज िाध्म नऩाङ्चयने हक यहेको, 
 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
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(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-

CR-

०३२७, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०
२।०६) 

ङ्झरई 
(यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.75,०००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३(१) 
य दपा ३(१)(ग) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादी भौकाभा य अदारत सभऺ कसूयभा 
इन्काय यही िमान गयेको, 

 दपा ५५ फभोङ्ञजभका साऺीरे भौकाभा गयेको 
िमान िभोङ्ञजभ िकऩत्र नगयेको, 

 प्रङ्झतिादी शेय िहादङ्टय सङ्टनायका साथिाट यकभ 
ियाभद बएको ऩाईदैन, 

 ङ्झभङ्झत 2076/11/2 भा ब ङ्टक्तानी ऩाईसकेको 
उजूयकताजरे सोही ङ्झभङ्झतभा प्रङ्झतिादीरे भागेको 
यकभ ङ्झनजका चारकराई ङ्छदएको बङ्ङे बनाई 
ङ्जिश्वसनीम देङ्ञखन आउदैन । 

गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 दपा ५५ फभोङ्ञजभका साऺीरे भौकाभा गयेको िमान तथथा अन्म कागजको 
व्महोया ङ्छठक साॉचो हो बनी सनाखत गङ्चयङ्छदएको, 

 प्र.शेय फहादङ्टय सङ्टनायरे नै टेक फहादङ्टय खड्काराई बेटी यकभ ङ्छदनङ्ट बनी बनेको 
हङ्टॉदा प्र.शेय फहादङ्टय सङ्टनायको सॊगसाथिाट यकभ ियाभद हङ्टने अिस्था नयहेको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको, 

 ब ङ्टक्तानीको राङ्झग आरटार गयेका प्रङ्झतिादीरे घङ्टस ङ्चयसित िाऩत आपङ्ट रे यकभ ऩाउन े
सहभङ्झत बएऩश्चात भात्र ब ङ्टक्ताङ्झन ङ्छदएको अिस्था यहेको । 

27.  ङ्जिकास 

कङ्ट भाय शे्रष्ठ 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७५-

CR-

०३४९, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०
२।१८) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई 
(यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र.ङ्जिकास कङ्ट भाय शे्रष्ठ् भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) को 
कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.1,00,०००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३(१) 
य दपा ३(१)(ग) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको बनी ङ्झनस्कषज 
ङ्झनकाल्न सङ्जकने िाताजराऩ ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गिाट 
देङ्ञखन नआउने, 

 उक्त यकभ य सो सॉग सम्फङ्ञन्धत 
भङ्टच ङ्टल्काहरुराई प्रङ्झतिादी ङ्जिरुद्धको प्रभाणको 
रुऩभा ग्रहण गनज ङ्झभल्ने देङ्ञखन आएन, 

 प्रङ्झतिादीरे आपङ्ट रे उजूयकताजसॉग साऩटी िाऩतको 
यकभ भाग गयेकोभा घङ्टस िाऩतको यकभ बनी 
उजङ्टय गयेको, 

 उजङ्टयकताज अदारतभा आई फकऩत्र नगयेको 
ङ्ञस्थतीभा ङ्झनजको उजूयी ङ्झनिेदन तथा ङ्झनजरे 
भौकाभा गयेको कागजको प्रभाङ्ञणक भहत्ि ऩङ्झन 
देङ्ञखन आएन। 

 ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गभा एक राख रुऩैमाभाग गयेको प्रष्ट देङ्ञखएको, 
 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र.को सॊगसाथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट िाट ियाभद बएकोयकभराई अन्मथा 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको,  

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको, 

 2059 को दपा (5) रे सेिाग्राहीसॉग याष्डसेिकरे साऩटी, चन्दा िा उऩहाय रेनदेन 
गने कामजराई ऩङ्झन कसङ्टयको रुऩभा उल्रेख गनङ्टजका साथै भङ्टद्दा नम्फय (073-CR-
1182) भा सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतिादीराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन 
2059 को दपा (5) फभोङ्ञजभ ३ भङ्जहना कैद हङ्टन े गयी ङ्जिशेष अदारतरे गयेको 
पैसरा सदय हङ्टने गयी नङ्ञजय सभेत कामभ बएको। 

28.  कैराश 

भातछे शे्रष्ठ 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७५-

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई 
(यङे्गहात) 

 प्र.कैराश भातछे शे्रष्ठ् भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) को 
कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.25,०००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३(१) 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 फयाभद यकभ आमोगरे उऩरव्ध गयाएको हङ्टॉदा 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
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CR-

०१९०, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०
१।२१) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

य दपा ३(१)(क) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

 

उक्त यकभ दशी प्रभाणको रुऩभा ग्रहण गनज 
ङ्झभल्ने देङ्ञखन आएन, 

 प्रङ्झतिादीरे भौकाभा तथा अदारतभा कसूयभा 
ईन्काय यही िमान गयेको, 

 िादी ऩऺरे ङ्झनिेदकराई अदारतभा ल्माई 
िकऩत्र गयाउन नसकेको, 

 आयोऩदािी बयऩदो य तथ्ममङ्टक्त प्रभाणिाट ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टने अिस्था नयहेको। 

 

ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 
 प्र.को सॊगसाथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट िाट ियाभद बएको यकभराई अन्मथा 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको,  

 कसूयभा ईन्काय यही फमान रेखाउनङ्ट कसूयिाट उन्भङ्टङ्ञक्त ऩाउन ेउदे्दश्म िाहेक अन्मथा 
नबएको तथा उक्त ईन्कायी िमान अन्म प्रभाणिाट खङ्ञण्डत बएको, 

 उजङ्टयिाराराई प्रङ्झतिादीहरुरे ङ्जिङ्झबङ्ङ प्ररोबन देखाई अदारत सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टन 
योकेको, 

 भ्रष्टाचाय जस्ता बम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

29.  प्रभोद कङ्ट भाय 
ठाकङ्ट य  

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७5-
CR-००58, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०
२।०४)  

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्रङ्झतिादी प्रभोद कङ्ट भाय ठाकङ्ट य्  

भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.45,०००।- कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ३ (१) य दपा ३ (१) (ख) 
फभोङ्ञजभ सजाम। 
 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीको उजूयीकताजसॉग घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरने भनसाम नदेङ्ञखएको, घङ्टस ङ्चयसित भागेको ऩङ्झन 
नदेङ्ञखएको य स्िेच्छारे घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरएको ऩङ्झन 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको देङ्ञखदैन  

 ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गभा प्रङ्झतिादीरे 
ङ्झनिेदकसॉग यकभको कङ्ट या गयेको देङ्ञखएताऩनी 
घङ्टस यकभ भागेको बङ्ङे स्ऩष्ट रुऩभा देङ्ञखदैन । 
ऩेश बएको ङ्झस.ङ्झड उजङ्टयी ङ्छदइसकेऩङ्झछ तमाय िा 
सजृना बएकोरे ऩङ्झन प्रभाणमोग्म देङ्ञखएन । 

 उजूयिाराराई फकऩत्रको राङ्झग 
अदारतभा उऩङ्ञस्थत गयाई फकऩत्र गयेको 
नदेङ्ञखएको ।  

 प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धान तथा अदारतभा 
िमान गदाज भैरे ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस यकभ भाग 
गयेको छैन, भैरे उजूयिाराराई साऩङ्जट ङ्छदएको 
भेयो ङ्झरनङ्टऩने रु.27000।– अन्म ङ्ञशऺक य 
कभजचायीको अगाडी भागेको हूॉ बनी आयोङ्जऩत 
कसूयभा इन्काय यङ्जह िमान गयेको देङ्ञखन्छ । 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान 
यहेको देङ्ञखएको । 

 ङ्झनिेदकरे मस आमोगिाट घङ्टस/ङ्चयसितको यकभ प्राप्त गनङ्टज ऩूिजको प्रङ्झतिादीरे 
घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको अङ्झडमो येकडज ङ्झभङ्झसर साभेर यहेको देङ्ञखएकोराई 
प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क. िभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरनङ्ट ऩने देङ्ञखएको, 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, ऩङ्टष 
२०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, 

अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बई 
सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीराई सपाई 
ङ्छदने गयी पैसरा बएको,  

 उजङ्टयिाराराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिधी सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ११२ 
िभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखदा सभेत सो कामजङ्जिधी कानून तपज  प्रिेश नगयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने ङ्झनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ 
को दपा ५४ को कानून व्मिस्थाको प्रङ्झतकङ्ट र यङ्जह पैसरा बएको । 
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साभान्मतमा प्रङ्झतिादीरे घङ्टस भागेको बएभा अन्म 
कभजचायीको अगाङ्झड भात्र सॊबफ हङ्टने देङ्ञखदैन । 

30.  भनोज थाऩा 
य सङ्टङ्झभत 
चाऩागाई 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७7-
CR-००77, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।0
3।03) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई 

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्र.भनोज थाऩा य सङ्टङ्झभत चाऩागाई् 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टयभा जनही 
ङ्झफगो रु.5,०००।- कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा ३ (१) य दपा ३ (१) 
(क) फभोङ्ञजभ सजाम। 

 

पैसरा् 
दङ्टिै प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 उजङ्टयीकताज अदारतभा आई िकऩत्र गयी 

उजङ्टयी य भौकाको फेहोया ऩ ङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको 
। 

 अङ्झडमो येकडज, ङ्झस.ङ्झड य ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गका 
सम्िन्धभा प्रङ्झतिादीहरुरे असहभती जनाएका, 
ियाभद यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेको उक्त 
अङ्झडमो येकडज कानूनसम्भत तियफाट येकङ्झडजङ्ग 
गङ्चयएको नदेङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादीहरुरे आमोग य अदारतसभऺ 
कसङ्टयभा ईन्कायी यङ्जह िमान गयेको देङ्ञखन्छ 
। 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीहरुको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको 
ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञखएको । 

 ङ्झनिेदकरे मस आमोगिाट घङ्टस/ङ्चयसितको यकभ प्राप्त गनङ्टज ऩूिजको प्रङ्झतिादीरे 
घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको अङ्झडमो येकडज ङ्झभङ्झसर साभेर यहेको देङ्ञखएको । 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, ऩङ्टष 
२०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, 

अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बई 
सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीहरुराई 
सपाई ङ्छदने गयी पैसरा  बएको । 

 उजङ्टयिाराराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिधी सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ११२ 
िभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखदा सभेत सो कामजङ्जिधी कानून तपज  प्रिेश नगयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने ङ्झनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ 
को दपा ५४ को कानून व्मिस्थाको प्रङ्झतकङ्ट र यङ्जह पैसरा बएको । 

31.  चन्र देि 
बट्ट (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. 
०७7-CR-

०013, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०
२।20) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्र.चन्र देि बट्ट् 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टयभा जनही ङ्झफगो 
रु.20,०००।- कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ३ (१) य दपा ३ (१) (क) 
फभोङ्ञजभ सजाम। 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 ङ्झफर ब ङ्टक्तानी ऩाएको कङ्चयफ 17 ङ्छदन 
ऩङ्झछ प्रङ्झतिादी उऩय उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
भदनफहादङ्टय योका भगयरे उजङ्टयी गयेफाट नै 
उजङ्टयीकताजको उजङ्टयी फस्तङ्टऩयक नबइ दङ्टयासम 
बािनारे ङ्छदएको बङे्ङ देङ्ञखन्छ  

 पोन सॊिाद य ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्ग ऩनी 
ियाभदसॉग सम्िङ्ञन्धत बएको देङ्ञखॉदा य फयाभद 
यकभ नै प्रभाणग्राह्य नहङ्टने अिस्थाभा त्मसैसॉग 
सम्िन्धीत पोन सॊिाद ङ्झस.ङ्झड सभेत प्रभाणग्राहम 
हङ्टन नसक्ने बनी गोङ्जिन्दप्रसाद कॊ डेर ङ्जि.नेऩार 
सयकाय(075-CR-1110) बएको भ्रष्टाचाय 
भङ्टद्दाभा व्मातमा बएकोरे प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने 
देङ्ञखएन । 

 भ्र.ङ्झन.ऐ, 2059 को दपा 3 फभोङ्ञजभको कानूनको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
तथ्मराई नै गरत अथज रगाई प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने भनशाम याखी ङ्झफर 
ब ङ्टक्तानी ऩाएको कङ्चयफ 17 ङ्छदन ऩङ्झछ प्रङ्झतिादी उऩय उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺरे उजङ्टयी गयेफाट नै उजङ्टयीकताजको उजङ्टयी फस्तङ्टऩयक नबइ दङ्टयासम 
बािनारे ङ्छदएको बङे्ङ देङ्ञखन्छ बङे्ङ आधाय ङ्झरई कङ्ट नै कामज गयी सके ऩङ्झछ त्मस 
िाऩत घङ्टस यकभ भाग गयी घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरएको कङ्ट या भ्रष्टाचाय जन्म कसङ्टय 
नहङ्टने बङे्ङ अथज राग्ने गयी बएको पैसरा त्र ङ्टङ्जट ऩूणज छ । 

 ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादीको सॊिादभा “अॉ, त्मई फीस(20) जङ्झत गङ्चय ङ्छदनङ्ट न त” बनी 
घङ्टस ङ्चयसित यकभ भाग गयेको अङ्झडमो येकडज प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
13क. रे प्रभाणभा ङ्झरनङ्ट ऩने य उक्त प्रभाणराई सिोच्च अदारतको 
सॊिैंधानीक इजरासरे 074-CR-0020 को पैसरा गदाज सभेत प्रभाणको 
रुऩभा ग्रहण गनङ्टज नै ऩने बनी व्मातमा गयेको । 

 प्रङ्झतिादीरे गयेको हस्त ङ्झरङ्ञखत िमानभा कसङ्टय साङ्जिती यङ्जह िमान गयेको 
देङ्ञखएको प्रभाणराई प्रभाण ऐन.2031 को दपा ९(२)(क) िभोङ्ञजभ प्रभाणभा 
ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञखएको । 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
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 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
सभऺ िमान गदाज कसङ्टयभा साङ्जित बएताऩनी 
अदारतभा िमान गदाज कसङ्टय इन्कायी िमान 
गयेको देङ्ञखन्छ ।  

 उजङ्टयीकताजरे अदारतभा आइ आफ्नो उजङ्टयी 
फेहोया तथा भौकाको कागज फेहोया ऩ ङ्टङ्जष्ट हङ्टने 
गयी फकऩत्र गनज नसकेको । 

१८, ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, 

बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय 
प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा  बएको । 

 उजङ्टयिाराराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिधी सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ११२ 
िभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखदा सभेत सो कामजङ्जिधी कानून तपज  प्रिेश नगयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने ङ्झनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ 
को दपा ५४ को कानून व्मिस्थाको प्रङ्झतकङ्ट र यङ्जह पैसरा बएको । 

32.  याभिािङ्ट 
दाहार, 
नयेन्र 
िहादङ्टय चन्द 
य अजङ्टजन 
सङ्टिेदी  
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७7-
CR-०083, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।0
२।06) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्रङ्झतिादीहरु नयेन्र फहादङ्टय चन्द य 
अजङ्टजन सङ्टिेदी् भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.80००।-(आठ हजाय भात्र) 
कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभ सजाम । 

 प्रङ्झतिादी याभिािङ्ट दाहार् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, 2059 को दपा 3(२) 
िभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.80००।-(आठ हजाय भात्र) 
कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभ सजाम । 

 

पैसरा् 
 प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीहरु नयेन्र फहादङ्टय चन्द एिॊ अजङ्टजन 

सङ्टिेदी य उजूयीकताज िीच घङ्टस ङ्चयसितका 
सम्िन्धभा पोन िाताज बएको देङ्ञखदैन, 

उजङ्टयकताजरे अदारतको फकऩत्रभा यकभ 
भाग गने प्रङ्झतिादी याभिािङ्ट दाहार हङ्टन बनी 
अन्म प्रङ्झतिादीहरुरे घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको 
बनी रेख्न बङ्ङ सकेका नदेङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादी याभिािङ्ट दाहाररे उजङ्टयकताजरे 
ङ्छदएको यकभ भेयो सेिा शङ्टल्क ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
िाऩतको हो कङ्ट नै कभजचायीराई ङ्छदनङ्टऩने यकभ 
होइन बनेको ङ्ञस्थङ्झतभा य ङ्झनज प्रङ्झतिादी 
याभिािङ्ट दाहाररे आफ्नो ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
िाऩतको रु.8000।– ङ्झरएकोभा आमोगको 
टोरीरे जियजस्ती गयी कभजचायीराई ङ्छदन 
रगाएको य ियाभद गयेको कामजराई 
स्िाबाङ्जिक घटना नबई प्रङ्झतिादीहरुराई घङ्टस 
ङ्छदएय पसाउन खोङ्ञजएको देङ्ञखन आमो । 

 प्रङ्झतिादीहरुरे अदारतभा िमान गदाज 
आमोगभा गयेको िमान स्िेच्छारे गयेको 
होइन बनी िमान गयेको । 

 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीहरुको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको 
ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञखएको । 

 उजङ्टयीकताज सॉग सिै प्रङ्झतिादीहरुरे घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको नै हङ्टनङ्ट ऩने बनी 
ङ्जिद्याङ्जमकारे कानून िनाउदा ऩङ्चयकल्ऩना गयेको नदेङ्ञखएको य कानूनी व्मिस्था 
अन्तगजत ङ्झभङ्झसर सॊरग्न आधाय प्रभाणहरुिाट प्रङ्झतिादीहरुको कसङ्टय ऩ ङ्टङ्जष्ट बई नै 
यहेको अिस्थाभा कानूनी व्मिस्थाको नै प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी पैसरा बएको । 

 प्रङ्झतिादीहरुराई पसाउन ऩने आधायकायण खङ्टराउन सकेको देङ्ञखदैन, त्मस्तै 
स्िॊम प्रङ्झतिाङ्छदहरु याजिािङ्ट दाहार सभेतरे कसङ्टयभा ऩूणज स्िीकायी 
सहअङ्झबमङ्टक्तराई ऩोर गयी िमान गयेको देङ्ञखएकोभा अिस्था उक्त िमान 
स्िेच्छाऩूिजकको होइन बनी अदारतभा ङ्ञजङ्जकय ङ्झरएको बएताऩनी ङ्झनजराई 
कङ्ट टऩीट गयी मातना ङ्छदई ङ्झनजको ईच्छा ङ्जिऩयीत सङ्जहछाऩ गयाएको बए 
सोसम्फन्धभा तत्कार िा ङ्जहयासतभा याख्न म्माद थऩको रागी प्रस्तङ्टत पैसरा 
गने अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउॉदाका अिस्थाभै सो कङ्ट याको ङ्ञजकीय ङ्झरई 
ङ्झनिेदन ङ्छदई शायीङ्चयक जाॊच गयाई भाग्नङ्ट स्िाबाङ्जिक हङ्टनेभा सो केही बए 
गयाएको ऩाइदैन । प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा आफ्नै हस्तङ्झरङ्ञखत गयेको 
िमान राई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९(२)(क) रे प्रभाण मोग्म यहेको । 

  (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक २१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), 
(स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), 
(ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी 
सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय 
पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा  बएको 
। 
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33.  भनोज कङ्ट भाय 
मादि, हङ्चय 
गोऩार 
आचामज, 
ङ्झडल्रीयाभ 
आचामज, दङ्टगाज 
ऩौडेर 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७5-
CR-०175, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०
१।27) 

झङ्टठ्ठा 
ङ्झफर 
बयऩाई 
फनाई 
यकभ 
ब ङ्टक्तानी 
ङ्झरई 

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 

 प्रङ्झतिादीहरु भनोज कङ्ट भाय मादि, 

हङ्चय गोऩार आचामज, ङ्झडल्रीयाभ 
आचामज्  जनही ङ्जिगो 
रु.10,86,725।–(दश राख 
छमासी हजाय सात सम ऩच्चीस 
रुऩैमा) कामभ गयी भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को दपा ८(१) य दपा 
८(१)(ङ) को कसङ्टयभा सोही 
ऐनको दपा ८(१) फभोङ्ञजभ सजामॉ 
हङ्टन । 

 प्रङ्झतिादी दङ्टगाज प्रसाद ऩौडेर् ङ्जिगो 
रु.5,46,250।–(ऩाॉच राख 
छमाङ्झरस हजाय दङ्टई सम ऩचास 
रुऩैमा) कामभ गयी भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को दपा ८(१) य दपा 
८(१)(ङ) को कसङ्टयभा सोही 
ऐनको दपा ८(१) फभोङ्ञजभ सजामॉ 
हङ्टन । 

 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीहरुरे सपाई ऩाउने। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सञ्चारकरे ङ्झफरफभोङ्ञजभको ङ्जिरुिा 
आपूरे ङ्झफक्री गयेको बनेकारे ङ्जिरुिा कृङ्जष 
ङ्जिकास कामाजरमरे ङ्जिरुिा खङ्चयद गयेको 
देङ्ञखएको। 

 नेत्रङ्जिक्रभ खड्काको फकऩत्रभा 
अरैँचीको ङ्जिरुिा ढङ्टिानी गयी ङ्झफरफभोङ्ञजभको 
ब ङ्टक्तानी ऩाएको बनेको।अरैँचीको ङ्जिरुिा ढङ्टिानी 
नगयेको य ब ङ्टक्तानी ऩङ्झन नङ्झरएको बनी कागज 
गने सङ्टिासचन्र दराजभीराई अङ्झबमोजकरे साऺीको 
रूऩभा नयाखेको य फकऩत्र ऩङ्झन नबएकोरे ङ्झनजको 
बनाइ प्रभाणग्रह्य नबएको। 

 आफ्नो गाडीरे अरैँचीको ङ्जिरुिा ढङ्टिानी 
नगयेको बनी कागज गने प्रदीऩ थाऩाको सिायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩत्रभा ट्रक ङ्झभनीट्रक चराउने 
अनङ्टभङ्झत नयहेको, ङ्झनजको ना४ख ८७५ गाडी ऩङ्झन 
नयहेको य ङ्झनजको गाडी बएको कयायनाभा सभेत 
ऩेश गनज नसकेको अिस्थाभा ङ्झनजको फकऩत्र 
ङ्जिश्सनीम नयहेको।सङ्टिासचन्र दराजभीको फकऩत्र 
बएको अिस्थाभा भात्र प्रदीऩ थाऩाको फकऩत्रराई 
प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने।तसथज खङ्चयद गङ्चयएको 
स्थानफाट कामाजरमसम्भ य कामाजरमफाट ङ्जितयण 
गङ्चयएको सेिा केन्रसम्भ ढङ्टिानी नगङ्चयएको ङ्ञस्थङ्झत 
नदेङ्ञखएको। 

 ङ्जिरुिा प्राप्त गने भोतीभान ढकार 
सभेतरे अदारतभा फकऩत्र गयी अरैँची ङ्जिरुिा 
ङ्जितयण गङ्चयएको बनेको। 

 अरैँचीका ङ्जिरुिा ङ्झन:शङ्टल्क ङ्जितयण गङ्चयएको 
देङ्ञखमो। 

 

 आ.फ. ०७२/०७३ भा ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरम, तेह्रथङ्टभको फाङ्जषजक 
कामजक्रभको तेस्रो चौभाङ्झसक रक्ष्मअनङ्टसाय अरैँची योग व्मफस्थाऩन तथा नसजयी 
स्थाऩना कामजक्रभअन्तगजत कामजक्रभ सॊचारन गनज प्रा.स. हङ्चयगोऩार आचामजरे 
ऩेश्की यकभ रु. ९,५०,०००।- (नौराख ऩचासहजाय) तथा कृङ्जष प्रसाय 
कामजक्रभअन्तगजत कामजक्रभ सॊचारन गनज यकभ रु. ५,००,०००। (ऩाॉचराख ) 
एकरौटी कामाजदेश सभेत ङ्झरई कामजक्रभ सम्ऩङ्ङ गयी ऩेश्की पछमौट गदाज ऩेश 
गयेको ङ्झफर बयऩाई कागजातहरु झङ्टठ्ठा नक्करी यहेको य कामजक्रभ सॊचारनभा 
सॊरग्न अन्म कभजचायीहरुरे झङ्टठ्ठा नक्करी  बऩाजई सभेतका कागजातहरु तमाय 
गयेको य सोही झङ्टठ्ठा नक्करी बऩाजई सभेतका कागजातहरु कामाजरम प्रभङ्टखरे 
प्रभाङ्ञणत गयी ऩेश्की पछमौट गयेको देङ्ञखमो बने  शतप्रङ्झतशत अनङ्टदानभा 
सॊचारन गनङ्टजऩने अरैँची योग व्मफस्थाऩन तथा नसजयी स्थाऩना कामजक्रभभा 
कृषकफाट ङ्झफरुिाको भूल्मको ५० %  य सोबन्दा फढी यकभ ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्रङ्झतिादीहरूरे ऩङ्झन इन्कायी फमान गयेकोभा सोको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने गयी कङ्ट नै कागजात 
ऩेश गनज नसकेको अिस्था छ। 

 ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरम, तेह्रथङ्टभको ङ्झभङ्झत २०७४।१०।१४ को 
ऩत्रानङ्टसाय सनयाइज नसजयीफाट खङ्चयद गङ्चयएका रुिा कृङ्जष सेिा केन्र भोयाहाङ, 

ङ्ञजयीङ्ञखम्ती य ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरमफाट ङ्जितयीत बङ्झनएकोभा ङ्जितयण 
बयऩाइफाट सेिा केन्र भोयाहाङभा ङ्झभङ्झत २०७३।३।११ गते, ङ्ञजयीङ्ञखम्तीफाट 
२०७३।३।९ गते य ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरमफाट २०७३।३।८ गते 
ङ्जितयण बएको देङ्ञखन्छ तय ङ्जिरुिा दाङ्ञखर प्रङ्झतिेदनभा ङ्जिरुिाहरू 
२०७३।३।१० गते दाङ्ञखर बएको देङ्ञखन्छ।त्मसैगयी अङ्झधकायी नसजयीफाट 
खङ्चयद बएका ४५,००० ङ्जिरुिा कृङ्जष सेिा केन्र शङ्टक्रफाये य ङ्ञजल्रा सम्ऩकज  
केन्र ङ्ञजयीङ्ञखम्तीफाट ङ्जितयण गङ्चयएको रेखी आएकोभा २०७३।३।९ गते नै 
दङ्टफै केन्रफाट ङ्जिरुिा ङ्जितयण बएको बयऩाइ कागजफाट देङ्ञखन्छ बने दाङ्ञखर ऐ 
१० गते बएको देङ्ञखएकोरे कागजी प्रकृमाभात्र ङ्झभराई अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको छ। 

 ङ्झनज प्रदीऩ थाऩारे फकऩत्रको जिाप ७ भा सङ्टिासचन्र दराजभीरे गाडी 
चराउने गयेको य गाडी आपू सधैँ सिायी चारक सॉगसॉगै हङ्टने बनी जिाप ८ 
भा स्ऩष्ट खङ्टराएको तथा अनङ्टसन्धानको कागज सनाखतसभेत गयेको अिस्थाभा 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) आकङ्जषजत बइयहेको देङ्ञखन्छ।चारक 
सङ्टिासचन्र दराजभीरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा आपूरे ऩाॉचथय य इराभफाट 
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अरैँचीको ङ्जिरुिा ढङ्टिानी नगयेको य ढङ्टिानी िाऩत यकभ फङ्टझेको बयऩाइभा 
आफ्नो हस्ताऺय नयहेको बनी कागज गयेको। ट्याक्टय चारक नेत्रङ्जिक्रभ 
खड्कारे रु ३४,०००।– भात्र ऩाएकोभा रु ४५,०००।- फङ्टझेको बनी बयऩाइ 
कागज फनाइएको कागज आफ्नो नयहेको बनी कागज गयेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादीहरूको फदङ्झनमत बएको देङ्ञखन्छ। 

 अदारतरे ङ्ञजम्भेिाय अङ्झधकृतको बनाइ बनी प्रभाणग्राह्य बनेको ङ्छदरकङ्ट भायी 
याइको जिाप ११ भा यकभका सम्फन्धभा स्ऩष्ट नखङ्टराई अनङ्टसन्धानको 
क्रभभा केके रेङ्ञखमो बनी सफैजसो जिापभा माङ्ञन्त्रकरूऩभा ङ्जिरुिा ङ्झन:शङ्टल्क 
ङ्जितयण गयेको रेखाएको देङ्ञखन्छ।अङ्झधकृतस्तयको कभजचायीको बनाइराई 
प्रभाणभा ङ्झरनङ्टऩने बनी पैसराभा उल्रेख गने अदारतरे बने जिाप १२ भा 
ङ्झनजको फकऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्ञततमायको डयरे रेखेको कङ्ट याराई नजयअन्दाज 
गयेको छ।डय त्रासभा ऩायेको कङ्ट याका सम्फन्धभा जिाप १३ भा जाङ्झगय जाने 
बनी रेखाउने ङ्झनजाभती सेिाको स्थामी अङ्झधकृतस्तयको कभजचायीको अऩत्माङ्चयरो 
जिाप ऩत्मायरामक छैन।त्मसैगयी अशोककङ्ट भाय ऩासिानको फकऩत्रसभेत 
माङ्ञन्त्रक देङ्ञखन्छ।ङ्झनजराई प्रश्न नै नसोङ्झधएको ङ्जिषमभा सभेत जिाप ७ भा 
उत्तय ङ्छदएको देङ्ञखन्छ।ङ्झनजरे ऩङ्झन आफ्नो स्थामी जाङ्झगय जाने डयरे फकऩत्र 
गयेको बनी अङ्जिश्वसनीम तथ्म रेखाएका देङ्ञखन्छ । 

 इराका प्रहयी कामाजरम, ऩशङ्टऩङ्झतनगयको ङ्झभङ्झत २०७४।२।२१ को ऩत्रसाथ 
प्राप्त प्रङ्झतिेदनभा सभेत माभप्रसाद अङ्झधकायीरे ङ्झफर नॊ ५३ फाट अरैँचीका 
ङ्जिरुिा ङ्झफक्री नगङ्चयएको स्ऩष्ट बइयहेको छ।प्रङ्झतिादी हङ्चयगोऩार आचामजको 
साऺी गणेश ङ्झभश्ररे ऩचासहजाय थान ङ्जिरुिा ङ्झफक्री गयेको उल्रेख गये ऩङ्झन 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा कागज गदाज ङ्झनजरे ऩेश गयेको ङ्झनजको पभजको ङ्झफक्री 
यङ्ञजष्टयफाट सो व्महोया ऩ ङ्टङ्जष्ट नबइयहेको अिस्था छ । 

 सयकायी साऺीहरुराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिधी सॊङ्जहता, २०७४ को दपा 
११२ िभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखदा सभेत सो कामजङ्जिधी कानून तपज  प्रिेश 
नगयी प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने ङ्झनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, 

२०३१ को दपा ५४ को कानून व्मिस्थाको प्रङ्झतकङ्ट र यङ्जह पैसरा बएको । 

 (ने.का.ऩ २०६६, अॊक ६, ङ्झन.न.८१७९) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय 
प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 
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अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 2079 /05/17  सिोच्च अदारतभा 
ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.न. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगफाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारत सभऺ ऩङ्टनयािेदन 
गङ्चयएका आधायहरु 

34.  कृष्ण कङ्ट भाय ऩाठक, 
गमाङ्छदन गडङ्चयमा य 
आङ्छदत्मकङ्ट भाय ऩाठक 
(ङ्जि.अ.को भङ्ट.नॊ. 075-
CR-0347, ङ्जि.अ.को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9/1/15) 

भ्रष्टाचाय 
(घङ्टस/ङ्चयसित)  
 

प्रङ्झतिादी कृष्ण कङ्ट भाय 
ऩाठकराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, 2059 को दपा 3 को 
उऩदपा (1) को कसूयभा 
जम्भा ङ्जिगो रु. 3,00,000/- 
कामभ गयी ऐजनको दपा 
3(1) य दपा 3 को उऩदपा 
(1) को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन, प्रङ्झतिादी आङ्छदत्म 
कङ्ट भाय ऩाठकराई ऐ.ऐनको दपा 
3(1) य दपा 3(1) को देहाम 
(घ) फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामभा 
ऐ.को दपा 22 को 
प्रङ्झतिन्धात्भक िामाॊश फभोङ्ञजभ 
सजाम गयी ऩाउन तथा प्रङ्झतिादी 
गमाङ्छदन गडङ्चयमाराई ऐ.ऐनको 
दपा 3(1) को कसूयभा ङ्जिगो 
रु. 1,00,000/- कामभ गयी 
ऐजनको 3(1) को देहाम (ग) 
फभोङ्ञजभ सजाम । 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जि.अ.रे सपाई ङ्छददा ङ्झरइएका आधायहरु् 
 पौजदायी भङ्टद्दाभा प्रङ्झतिादी उऩयको कसूय 
प्रभाङ्ञणत गने बाय िादी ऩऺभा हङ्टने प्रभाण ऐन, 

2031 को दपा 25 को कानूनी व्मिस्था 
अनङ्टसाय िादी ऩऺरे कृष्ण कङ्ट भाय ऩाठक 
उऩयको कसूय ऩङ्टष्टी गनज नसकेको ङ्ञस्थतीभा 
ङ्झनज उऩयको आयोऩदािी ऩङ्टग्न सक्ने देङ्ञखन 
आएन ।  

 घङ्टस भङ्टद्दाभा ियाभदीको अबािभा प्रङ्झतिादी 
कृष्ण कङ्ट भाय ऩाठकरे ङ्झनिेदकसॉग 
घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरएको बन् ने आयोऩदािी नै ऩङ्टष्टी 
हङ्टन सकेको देङ्ञखदैन । 

 प्रङ्झतिादी उऩयको कसूय शॊका यङ्जहत तियरे 
ऩङ्टष्टी य प्रभाङ्ञणत गनङ्टजऩने दाङ्जमत्ि िादी ऩऺको 
बएकोभा िादी ऩऺरे आफ्नो दाङ्जमत्ि ऩङ्टया गनज 
सकेको नदेङ्ञखदा प्रङ्झतिादी गमाङ्छदन गडेङ्चयमा 
उऩयको आयोऩदािी ऩङ्टग्न सक्ने देङ्ञखएन ।  

 

 घङ्टस यकभ िाऩत रु. 3000000/-प्रङ्झतिादी कृष्ण 
कङ्ट भाय ऩाठकरे ङ्झरई ङ्झनजरे प्रङ्झतिादी आङ्छदत्म कङ्ट भाय 
ऩाठकको व्मागभा याखी ङ्छदई ऩठाएको बनी उजङ्टयी 
ङ्झनिेदन तथा भौकाको कागजराई सभथजन गयी फकऩत्र 
गङ्चयङ्छदएका य अङ्झडमो येकडजको ङ्झरङ्जऩ रेखनफाट सभेत 
प्रङ्झतिादी कृष्ण कङ्ट भाय ऩाठक य उजङ्टयीकताज सङ्जहजाद 
अरी नाउ फीच तथा प्रङ्झतिादी गमाङ्छदन गडङ्चयमा 
सभेतको सम्िादफाट घङ्टस/ङ्चयसित यकभ भोरभोराई 
बएको खङ्टरी आएको अिस्थाभा प्रङ्झतिादीहरुरे 
घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरएको तथ्म ङ्झनङ्जिजिाद ऩङ्टष्टी बएको मथेष्ट 
प्रभाणहरुको भूल्माङ्कन नगयी उक्त आधायङ्झरई बएको 
पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज देङ्ञखन्छ । 

 उजङ्टयीकताजरे ङ्छदएको उजङ्टयी ङ्झनिेदन य भौकाभा 
गङ्चयङ्छदएको कागजराई सभथजन गयी अदारत सभऺ 
गङ्चयङ्छदएको फकऩत्र, प्रङ्झतिादीहरु य उजङ्टयीकताजहरुसॉग 
बएको घङ्टस/ङ्चयसित भोरभोराई सम्फन्धभा बएको 
अङ्झडमो सॊिादको ङ्झरङ्जऩ रेखन तथा अङ्झडमो/ङ्झबङ्झडमोको 
Voice Test को प्रङ्झतिेदन य अदारत सभऺ जगत 
फहादङ्टय याई य आनन्द ङ्झनयौरारे गङ्चयङ्छदएको फकऩत्र 
सभेतका आधायभा प्रङ्झतिादी कृष्ण कङ्ट भाय ऩाठकरे 
उजङ्टयीकताजको उजङ्टयी ङ्झनिेदन फभोङ्ञजभको रु. 
3,00,000/- यकभ फङ्टझी आफ्नो छोया प्रङ्झतिादी 
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आङ्छदत्म कङ्ट भाय ऩाठकराई कारो झोराभा यकभ याखी 
ङ्छदइ ऩठाईएको यकभ नै गामफ गयेको य रु. 
3,00,000/- यकभ घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरइएको ऩङ्टष्टी 
बएको अिस्थाराई अन्मथा अथज गयी प्रङ्झतिादीहरुराई 
कसूयफाट उन्भङ्टङ्ञक्त ङ्छदने अङ्झबप्राम साथ गङ्चयएको 
पैसरा त्र ङ्टटीऩ ङ्टणज देङ्ञखन्छ ।  

 प्रङ्झतिादीहरु उऩय यकभ ियाभद हङ्टन ङ्ट ऩूिज नै उजङ्टयी 
ङ्झनिेदन ऩयेको, उजङ्टयीकताजरे प्रङ्झतिादीहरुफाट कृष्ण 
कङ्ट भाय ऩाठक य गमाङ्छदन गडङ्चयमारे घङ्टस यकभ भाग 
गयेको य कानून व्मिसामी ध्र ङ्टि प्रसाद िश्मारको 
पभजभा रु. 3,00,000/- प्रङ्झतिादी कृष्ण कङ्ट भाय 
ऩाठकराई ङ्छदएको बन् न ेभौकाको कागज, प्रङ्झतिादीहरु 
य उजङ्टयकताज फीच बएको टेरीपोन सॊिाद, उक्त 
सॊिादको Voice Test Report, िादीका साऺीहरुरे 
भौकाको उजङ्टयीराई सभथजन गयी गङ्चयङ्छदएको फकऩत्र 
सभेतका आधायभा प्रङ्झतिादी गमाङ्छदन गडङ्चयमाको घङ्टस 
यकभ ङ्झरने कामजभा सॊरग्नता खङ्टङ्झर आएको य प्रङ्झतिादी 
आङ्छदत्म कङ्ट भाय ऩाठकरे ऩङ्झन आफ्नो फाफङ्ट कृष्ण 
कङ्ट भाय ऩाठकरे ङ्छदएको घङ्टस ङ्चयसित फाऩतको रु. 
3,00,000/- यकभ ङ्झरई गामि ऩायेको तथ्म ऩङ्टष्टी 
बई यहेको अिस्थाभा प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने 
गयी बएको पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज यहेको । 

35.  श्माभ कङ्ट भाय दाहार 
(ङ्जि.अ.भङ्ट.नॊ. 076-CR-
0202, ङ्जि.अ.को पैसरा 
ङ्झभङ्झत २०७9/2/27) 

भ्रष्टाचाय 
(घङ्टस/ङ्चयसित) 

प्रङ्झतिादी श्माभ कङ्ट भाय 
दाहारराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, 2059 को दपा 3 (1) 
को उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको 
कसूयभा ङ्जिगो रु.7,000/- 
कामभ गयी ऐ.ऐनको दपा 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जि.अ.रे सपाई ङ्छददा ङ्झरइएका आधायहरु् 
 ियाभदीत यकभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 

आमोगफाट उऩरब्ध गयाईएको सयकायी कोषको 
यकभ देङ्ञखदा अङ्झधिक्ता ङ्जिष्णङ्ट प्रसाद ङ्ञघङ्झभये 

 प्रङ्झतिादी श्माभ कङ्ट भाय दाहार उऩय उजङ्टयकताज 
अयङ्जिन्द कङ्ट भाय ङ्झसॊहरे बायतफाट सभान ल्माउदा 
भङ्जहनािायी रु. 7000/- घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको 
बन् ने उजङ्टयी य भौकाको कागजराई िादीका साऺीहरु 
प्रङ्झतिेदक श्माभ कङ्ट भाय साह, यञ् जन ियार य याजन 
काकी तथा केिर ऩोखयेररे ऩङ्टष्टी गयी फकऩत्र 
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3(1) य 3(1) को देहाम (क) 
फभोङ्ञजभ सजाम । 

ङ्जिरुद्ध सॊघीम सॊसद सभेत बएको भङ्टद्दाभा 
सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसद्धान्त तथा 
बएको व्मातमा सभेतका आधायभा उक्त 
ियाभदीत यकभ, ियाभदी तथा खानतरासी 
भङ्टच ङ्टल्का य आमोगफाट तमाय बएको 
ङ्झस.डी. रगामतका अन्म प्रभाणहरु ङ्झरई 
प्रभाणमोग्म भान् न ङ्झभल्ने देङ्ञखएन । 

 उजङ्टयिारारे उजङ्टयी ङ्झनिेदनराई सभथजन हङ्टन े
गयी अनङ्टसन्धानभा कागज गये ताऩङ्झन ङ्झनजरे 
अदारतभा उऩङ्ञस्थत बई फकऩत्र गयेको 
अिस्था नदेङ्ञखदा ङ्झनजको उजङ्टयी य 
अनङ्टसन्धानको कागज प्रभाण ऐन, 2031 को 
दपा 18 फभोङ्ञजभ प्रभाणभा ग्राह्य हङ्टने 
नदेङ्ञखएको ।  

 

गङ्चयङ्छदएका य प्रङ्झतिादीसॉग घङ्टस/ङ्चयसित यकभ ियाभद 
हङ्टन ङ्ट ऩूिज नै उजङ्टयी ङ्झनिेदन ऩयेको तथा प्रङ्झतिादी य 
उजङ्टयकताज फीच घङ्टस यकभ भोरभोराई गने सम्िन्धभा 
बएको अङ्झडमो येकडजफाट सभेत "रु. 7000/- 
ऩठाईङ्छदनङ्ट हिरदाय सािराई ऩङ्झन ङ्छदनङ्ट ऩछज" बनी 
बनेको तथ्मफाट प्रङ्झतिादी उऩयको कसूय ऩङ्टष्टी 
बइयहेको अिस्थाभा केिर सिोच्च अदारतको 
सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 074-WC-0020 ङ्चयटभा 
ङ्झभङ्झत 2078/01/08 भा बएको आदेश तथा 
व्मातमाराई प्रङ्झतिादी अनङ्टकङ्ट रको प्रभाणहरुको भात्र 
ग्रहण गयी उल्रेङ्ञखत आधायभा बएको उक्त पैसरा 
त्र ङ्टटीऩूणज देङ्ञखन्छ । 

 भौकाभा प्रङ्झतिेदन ङ्छदने प्रङ्झतिेदक साऺी एिॊ भौकाका 
कागज गने साऺीहरु श्माभ कङ्ट भाय साह, यञ् जन ियार, 

केिर ऩोखयेररे गङ्चयङ्छदएको फकऩत्र फाटै प्रङ्झतिादी 
उऩयको कसूय ऩङ्टष्टी बएको अिस्था छ । अको तपज  
उजङ्टयकताज अयङ्जिन्द कङ्ट भाय ङ्झसॊह मादफ नफङ्टझी नहङ्टने 
साऺी बएको अदारतराई रागेभा प्रभाण ऐन, 2031 
को दपा 54 फभोङ्ञजभ साऺी प्रभाणराई फङ्टझेय भात्र 
पैसरा गनङ्टज ऩने कानूनी व्मिस्थाको सभेत ऩङ्चयऩारन 
बएको ऩाइदैन । प्रङ्झतिादी य उजङ्टयकताज फीचको घङ्टस 
यकभ भाग गयेको अङ्झडमो येकडजको ङ्झरऩीरेखनफाट 
सभेत उजङ्टयी ङ्झनिेदनराई ऩङ्टष्टी गङ्चयङ्छदएको अिस्थाभा 
न्मामकताजरे ग्रहण गनङ्टजऩने प्रभाणको भङ्टल्माङ्कन य फङ्टझनङ्ट 
ऩने प्रभाण नफङ्टझी भ्रष्टाचाय जस्तो कसूयभा हच ङ्टिाका 
बयभा बएको पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज हङ्टॉदा िदय बाङ्झग देङ्ञखन्छ 
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।  

36.  ङ्छदऩक सङ्टिेदी ङ्जि.अ.भङ्ट.नॊ. 
(076-CR-0390 
ङ्जि.अ.को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9/2/06)  

भ्रष्टाचाय 
(घङ्टस/ङ्चयसित) 

प्रङ्झतिादी ङ्छदऩक सङ्टिेदीराई 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 
को दपा 3 (1) को कसूयभा 
ङ्जिगो रु. 3,000/- कामभ 
गयी ऐजनको दपा 3(1) य 
3(1) देहाम (क) फभोङ्ञजभ 
सजाम । 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जि.अ.रे सपाई ङ्छददा ङ्झरइएका आधायहरु् 
 उजङ्टयी ङ्झनिेदनभा रेङ्ञखए जस्तो काभ गनज 
िहाना फनाएको आरटार गयेको बन् ने देङ्ञखन 
नआई काभको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ङ्झनिेदन 
ङ्छदएको ङ्छदन भै प्रङ्झतिादीरे काभ सम्ऩन् न 
गयेको देङ्ञखदा ङ्झनिेदकको उजङ्टयी व्महोया 
गरत झङ्टठ्ठा यहेको बन् ने देङ्ञखन आमो । 

 ङ्झनिेदक अङ्झधिक्ता ङ्जिष्णङ्ट प्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध 
सॊङ्ञघम सॊसद सङ्ञचिारम सभेत बएको 074-
WC-0020 ङ्झनिेदनभा ङ्झभङ्झत 2078/1/08 
भा ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको सभेतफाट 
प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩदािी कामभ यहन 
सक्ने देङ्ञखन आएन ।  

 

 प्रङ्झतिादी उऩय उजङ्टयीकताजरे जग्गा योक् का यात न े
ङ्जिषमभा रु. 3000/- घङ्टस/ङ्चयसित भाग गयेको बन् न े
उजङ्टयी ङ्झनिेदन फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानको 
क्रभभा िमान गदाज ङ्झभङ्झत 2076/11/21 गते 
भारऩोत कामाजरम कास्कीभा आपूराई गोङ्जऩरार 
जोशीरे रु. 3000/- ङ्छदएको स्िीकाय गयी दाङ्जहने 
जङ्टत्ताफाट उक्त यकभ ियाभद बएको हो । आपू य 
ङ्झनिेदक गोङ्जऩरार जोशी ङ्झफच घङ्टस/ङ्चयसित भाग गने 
क्रभभा बएको अडीमो येकडज सभेतराई सभथजन गयी 
आफ्नो व्महोया खङ्टराई रेखाई ङ्छदएका य उजङ्टयीकताज 
गोङ्जऩरार जोशीरे काभ सम्ऩन् न बए ऩङ्झछ रु. 
3000/- कामाजरम भै गई ङ्छदएको बनी अदारत 
सभऺ उऩङ्ञस्थत बई गङ्चयङ्छदएको कफऩत्र तथा अकाज 
िादीका साऺी हेभ फहादङ्टय िाङ्झनमारे ऩङ्झन प्रङ्झतिादीको 
साथफाट उक्त यकभ ियाभद बएको बनी भौकाको 
कागजराई सभथजन गयी अदारत सभऺ उऩङ्ञस्थत बई 
फकऩत्र गङ्चयङ्छदएको सभेतका सभग्र प्रभाणको भूल्माङ्कन 
नगयी काभको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ङ्झनिेदन ङ्छदएको ङ्छदनभै 
प्रङ्झतिादीरे काभ सम्ऩन् न गयेको देङ्ञखदा ङ्झनिेदकको 
उजङ्टयी व्महोया गरत झङ्टठ्ठा यहेको बन् ने हच ङ्टिा 
आधायभा फनाई प्रङ्झतिादीराई आयोङ्जऩत कसूयफाट 
सपाई बएको उक्त पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज देङ्ञखन्छ ।  

 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 074-WC-

0020 ङ्चयटभा ङ्झभङ्झत 2078/01/08 भा बएको 
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आदेश पैसराभा "न्माम ङ्झनरुऩण गदाज हार भङ्टद्दाको 
सङ्टनङ्टिाई अङ्ञन्तभ बई नसकेका िा न्माङ्जमक प्रङ्जक्रमाभा 
यहेका ङ्जििादका सन्दबजभा अभान्म िदय घोङ्जषत 
गङ्चयएको अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 भा यहेको प्रािधान 
अनङ्टसाय सॊकरन गङ्चयएको अथाजत प्रत्मथी आमोग स्िमॊरे 
नै ङ्छदई ऩठाएको सयकायी कोषको यकभ ियाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहण मोग्म नहङ्टन ेहो । केिर 
मङ्जह कायणफाट भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सफै 
काभ कायिाही िदय हङ्टन े होइनन ्। भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय 
हङ्टन े िा नहङ्टन े कङ्ट याको न्माङ्जमक ङ्झनरुऩण गनङ्टज ऩने नै 
हङ्टन्छ ।" बनी बएको पैसरा/आदेश फभोङ्ञजभ 
ियाभदी यकभ फाहेक अन्म ङ्झभङ्झसर सॊरग्न 
प्रभाणहरुको सभङ्टङ्ञचत भूल्माङ्कन गयी उजङ्टयीकताज य 
प्रङ्झतिादी फीच टेरीपोन अङ्झडमो येकडजभा यकभ 
भोरभोराई गयी भाग गयेको ङ्जिषम, भौका भै उजङ्टयी 
गङ्चय प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धान कै क्रभभा कसूय स्िीकाय 
गयेको प्रभाणहरुको भूल्माङ्कन सभेतको आधायभा कसूय 
ठहय गयी सजाम गनङ्टजऩनेभा सो नगयी बएको उक्त 
पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज देङ्ञखन्छ । 
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अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 079/0५/२७ गते  

सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएको भङ्टद्दाहरूको ङ्जिियण:- 

क्रसॊ. प्रङ्झतिादीहरू भङ्टद्दा आमोगको भागदाफी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरू 

37.  आकाश शे्रष्ठ 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-००७४), 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
१९ 

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई 
(यङ्गेहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसूयभा ङ्झफगो रु. 
२५,०००।–कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन।  

पैसरा 
प्रङ्झतिादीराई सपाइ 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्न;े  

 रेखनाथ फङ्टराजकोटीङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय 
घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७३-CR-०६७८) भा 
फयाभदी यकभ नै गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो 
नै कामभ गनज नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको 
कसूय कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने;  

 प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे यकभ भागेको हङ्टन ङ्टऩने, 

ङ्झनजफाट यकभ फयाभद बएकै आधायभा 
भात्र भ्रष्टाचायको कसूय नहङ्टने (न.ेका.ऩ. 

२०७७, अङ्क १, ङ्झन.नॊ. १०४१३);  

 उजङ्टयी एिभ ् उजङ्टयीकताजको फकऩत्रराई 
भात्र आधाय भानेय कसूयदाय ठहय गनज 
नहङ्टने। 

 आयोऩ भागदािीभा उल्रेख बएको कङ्ट या शॊकायङ्जहत तियफाट नै ऩङ्टङ्जष्ट 
बएको, 

 भौकाको उजङ्टयी ङ्झनिेदन सनाखत गयी प्रङ्झतिादीरे घूस यकभ भागेको स्ऩष्ट 
रेखाएको।उजङ्टयिाराको फकऩत्र (जिाप ६ य ७) फाट उजङ्टयी व्महोया 
सभथजन बएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ८ य १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ 
त्मस्तो फकऩत्र प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने हङ्टॉदा िादीरे प्रभाण ऐन, २०३१ को 
दपा २५ फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत। 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टन े
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको। 

 प्रदीऩ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा खल्तीफाट 
घूसको यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा घूस/ङ्चयसित ङ्झरएको होइन बनी 
ङ्ञजकीयसम्भ ङ्झरएको तय त्मसराई कङ्ट नै िस्तङ्टङ्झनष् ठ प्रभाण ऩेश गयी प्रभाङ्ञणत 
गनज नसकेकोरे फयाभद बएका नोटहरू प्रङ्झतिादीको जानकायी य सहभङ्झत 
फेगय ङ्झनजको अऻानताभा नै ङ्झनजको खल्तीभा याङ्ञखएको िा जफजजस्ती 
याङ्ञखएको बनी अनङ्टभान गनज नङ्झभल्ने बनी उल्रेख गङ्चयएको।(ने.का.ऩ. 
२०६७, अङ्क ४, ङ्झन.नॊ. ८३४०)। 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य 
प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन 
िाताजराई येकडज गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी 
प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै 
रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (ने.का.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३)। 

 ङ्झस.डी. रगामत ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत प्रभाणराई भङ्टद्दाभा प्रभाणको 
रूऩभा ग्रहण गनज ङ्झभल्दैन बन् न ेअिश् म होइन; ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको ऺेत्रभा 
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बएको अबतूऩूिज ङ्जिकास य थङ्जऩएका अनेकौँ निीनतभ ् आमाभहरूराई 
न्माम ङ्झनरुऩणका सन्दबजभा अदारतरे अनदेखा गनज नहङ्टने (ने.का.ऩ. 
२०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८०)। 

38.   उभेश केसी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०२८१, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।३।
२) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरने 
उद्योग 
गयेको 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) अनङ्टसायको कसूयको 
उद्योग गने कसूयभा ङ्झफगो 
रू.६०,००,०००।- कामभ गयी 
ऐ ऐनको दपा 21 भा उल्रेख 
बएफभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(ज) 
फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामको आधा 
सजाम हङ्टन 

पैसरा 
प्रङ्झतिादीराई सपाइ 

आधाय 

क. सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्ने बनी पैसरा बएकोरे 
उक्त कसूयको उद्योगभा ऩङ्झन सयकायी 
कोषको ङ्झफगो प्रभाणग्राह्य नहङ्टने; 
याज्मकोषको यकभ नै गैयसॊिैधाङ्झनक बई 
ङ्झफगो नै कामभ गनज नङ्झभल्ने हङ्टॉदा 
ङ्झफगोङ्झफनाको कसूय कानूनीरूऩभा हङ्टन 
नसक्ने। 

ख. अङ्झडमो सॊिादभा जफयजस्ती 
कयणीसम्फन्धी भङ्टद्दाको फकऩत्र ङ्झभराउन 
यकभ भाग गयेको बङ्ङे नदेङ्ञखएको य 
उक्त यकभ प्रङ्झतिादीरे आफ्नैराङ्झग 
भागेको बङ्ङे ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको। 

ग. जफयजस्ती कयणी भङ्टद्दाकी ऩीङ्झडत य 
ऩीङ्झडतकी आभारे अनङ्टसन्धानभा कागज 
गयेको देङ्ञखए ऩङ्झन ङ्झनजहरू अदारतभा 
उऩङ्ञस्थत बई फकऩत्र नगयेको। 

घ. प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदकसॉग घूस ङ्चयसित ङ्झरन 
खोजेको बङ्ङे उजङ्टयी ङ्झनिेदन बए ऩङ्झन 
उजङ्टयफाराफाट प्रङ्झतिादीरे घूस यकभ 
ङ्झरइसकेको अिस्था छैन।प्रङ्झतिादीको 

 घूस ङ्चयसितिाऩत यकभ ङ्झरन भन्जङ्टय गयी २०७६।८।९ गते उक्त यकभ 
ङ्झरन भहायाजगञ्ज, फसङ्टन्धाया, साभाखङ्टशी, गोङ्गफङ्ट हङ्टॉदै ऩटकऩटक स्थान 
ऩङ्चयितजन गयी भनभैजङ्ट ऩङ्टरभा ङ्झनिेदक याजकङ्ट भाय शे्रष्ठराई बेटी ङ्झनज 
ङ्झनिेदकरे उभेश के.सी. राई ङ्छदन ङ्झरई ङ्जहॉडेको रू. ६०,००,०००।- 
यहेको झोराभा हेयी नगद यकभ यहेको एकीन गयी ङ्झनज उभेश के.सी. रे 
ऩीङ्झडतकी आभा तथा ऩीङ्झडतसॉग कङ्ट या गयी आउॉछङ्ट बनेको य ऩङ्टन: सम्ऩकज भा 
नआएकोभा ङ्झनज उभेश के.सी. रे रू. ६०,००,०००।- घूस ङ्चयसित 
ङ्झरन भन्जङ्टय गयी यकभ ङ्झरनसभेत आई रू. ६०,००,०००।- घूस ङ्चयसित 
ङ्झरने उद्योग गयेको। 

 ङ्झनजको फमानभा "६० राखको कङ्ट याकानी बएको अङ्झडमो" भा बएको 
आिाज आफ्नो नयहेको उल्रेख गये ऩङ्झन VOICE SPECTRUM 

ANALYSIS प्रङ्झतिेदनको Comparison result भा The speakers’ 

identification traits match with confidence level of more than 99%. 
Match probability is more than 63.7% बनी उल्रेख बएको देङ्ञखएको 
तथा "५७ राख ऩङ्टगेको ३ राख नऩङ्टगेको अङ्झडमो" को VOICE 

SPECTRUM ANALYSIS प्रङ्झतिेदनको Comparison result भा "The 

speaker’s identification traits match with confidence level of more than 

99%. Match probability is more than 58.1%. बनी उल्रेख बएको। 

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा फङ्टङ्ञझएका यभेश थाऩा, देिेन्र खत्री, स्ितन्त्र 
ऩोखयेरसभेतको भौकाको कागज/भङ्टच ङ्टल्का/प्रङ्झतिेदनभा मी प्रङ्झतिादीरे घूस 
यकभ भाग गयेको उल्रेख बएकोभा अदारतभा उक्त कागज सनाखत गददैन 
फकऩत्र गयेका।साथै याजकङ्ट भाय शे्रष्ठको फकऩत्रको जिाप ८, १६, १७ 
भा उभेश केसीरे रु एककयोड भागेको स्ऩष्ट रेखाएका छन।्ङ्जमनै 
प्रङ्झतिादीरे ऩटकऩटक ङ्जिङ्झबङ्ङ पोन नम्फयफाट सम्ऩकज  गयी यकभको 
फागेङ्झनङ गयेको बनी जिाप ९, १०, १२, १४, १८ भा रेखाएका 
छन।्ङ्झनजहरूको फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) 
फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य यहेको। 
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साथफाट घूस यकभ फयाभद नबएको।घूस 
यकभको भोरभोराइ गनङ्टज िा घूस 
ङ्चयसितको इच्छा गनङ्टजभात्र घूस ङ्चयसितको 
उद्योगको कसूय बङ्ङ नङ्झभल्ने 

 जफयजस्ती कयणी भङ्टद्दाकी ऩीङ्झडत य ऩीङ्झडतकी आभारे फकऩत्र नगयेको 
बनी भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिङ्झध सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ११२ फभोङ्ञजभ 
फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखॉदासभेत सो कामजङ्जिङ्झध कानूनतपज  प्रिेश नगयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाइ ङ्छदई गङ्चयएको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
५४ को कानूनी व्मिस्थाको प्रङ्झतकूर यहेको। 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टन े
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको। 

 याभफहादङ्टय थाऩा ङ्जिरुद्ध नऩेार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्झस.डी. रगामत 
ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत प्रभाणराई भङ्टद्दाभा प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गनज 
ङ्झभल्दैन (ने.का.ऩ. २०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८०)।श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध 
नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस 
ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन िाताज येकडज गङ्चयएको य सोराई 
प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम 
ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (ने.का.ऩ. 
२०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३)। 

39.  कृष्णफहादङ्टय 
देिकोटा 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०३३०, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।१।
१४) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 
को दपा 3(1) फभोङ्ञजभको 
कसूयभा ङ्झफगो रु. 
२,००,०००।- कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) तथा दपा 
३(१)(घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 

पैसरा 
प्रङ्झतिादीराई सपाई 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, 
२०५९ को ङ्झनमभ ३० खायेज बएकोरे 
याज्मकोषको यकभ फयाभद बएको 
अिस्थाभा कसूय ठहय गनज नङ्झभल्ने। 

 अदारत य अनङ्टसन्धानको क्रभभा 

 अङ्झडमो येकडजभा घूस यकभ भाग गङ्चयएको स्ऩष्ट सङ्टङ्झनएको।The speaker’s 

identification traits match with confidence level of more than 99%. 
Match probability is more than 59.6%. बङ्ङेसभेत व्महोयाको कृष्णफहादङ्टय 
देिकोटाको स्िय ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन यहेको। 

 कृष्णफहादङ्टय देिकोटारे उक्त ङ्झभङ्झतभा ङ्जिहान ११/१२ फजेङ्झतय 
ङ्झनिेदकराई सो छोडऩङ्टजी ङ्छदइसकेको बनी फमान गये ऩङ्झन ङ्झभङ्झसर सॊरग्न 
ङ्झनिेदकको कागज तथा ङ्झनज आयोङ्जऩत य ङ्झनिेदकको भोिाईर पोनको 
रोकेशनको आधायभा सो ङ्झभङ्झतभा ङ्छदनको ११:०४ फजे ङ्झनिेदक फङ्टटिर 
ङ्झभरनचोक एङ्चयमाभा यही ङ्छदनको १३:३९ फजेदेङ्ञख भात्र कािासोती 
एङ्चयमाभा देङ्ञखई घङ्टस ङ्चयसितको यकभ रेनदेनको सो ङ्झभङ्झत य सभमभा 
प्रङ्झतिादी यहेकै रोकेशन (WDR439_KAWASOTI_OFFICE_P2) भा ङ्झनिेदक 
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प्रङ्झतिादीरे घूस ङ्झरएको कसूयभा इन्कायी 
फमान गयेको।आपूरे प्रभोद तेरीराई 
घूस यकभ ङ्झरन नअह्राएको बनी फमान 
गयेको।साथै ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे प्रभोदकङ्ट भाय 
तेरीराई यकभ ङ्झरन याख्न बनेको कङ्ट या 
कतैफाट नखङ्टरेको।प्रभोदकङ्ट भाय तेरीरे 
ङ्झनजै प्रङ्झतिादीरे बनेअनङ्टसाय 
उजङ्टयीफाराफाट यकभ ङ्झरएको बने ऩङ्झन 
सो कङ्ट या कतैफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको 

यहेको देङ्ञखएको हङ्टॉदा ङ्झनज प्रङ्झतिादीको उङ्ञल्रङ्ञखत फमान दािी भेर 
नखाएको तथा घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्टअङ्ञघको कर ङ्झडटेर ङ्जिियणअनङ्टसाय 
कृष्णफहादङ्टय देिकोटाको पोन नॊ. ९८५२०५१५२० य ङ्झनिेदक नियाज 
न्मौऩानेको पोन नॊ. ९८५७०२०३१७ फीच इ.सॊ. २०२०/२/११ गते 
तद नङ्टसाय २०७६/१०/२८ गते ङ्छदनको १६:४२ फजे कङ्ट याकानी बएको; 
कृष्णिहादङ्टय देिकोटाको सोही नॊ. य प्रभोदकङ्ट भाय तेरीको 
९८४७५४५०९० फीच घटनाको ङ्झभङ्झतभा ङ्छदनको १४:४४ फजे पोन 
सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको; साथै अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
ङ्झडङ्ञजटर पयेङ्ञन्सक मङ्टङ्झनटको च.नॊ. १६८४३, ङ्झभङ्झत २०७६/११/११ 
गतेको ऩत्रसाथ कृष्णफहादङ्टय देिकोटाको पोनको पयेङ्ञन्सक ऩयीऺण गयी 
ऩठाइएको ङ्झड.ङ्झब.डी. ङ्झबत्र पोल्डय AdvancedLogical/File/Audio/Pramod 

Gupta and krishna devkota call record 9847545090 ङ्झबत्र यहेको Call 

recording Pramod Guptta_200213_144510 भा ङ्झनज कृष्णफहादङ्टय 
देिकोटारे Thursday,  February  13,  2020,   2:45:28 PM भा 
प्रभोदकङ्ट भाय तेरीराई पोन गयी आफ्नो कोठाभा फोराएको। 

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा फङ्टङ्ञझएका फाफङ्टयाभ ऩौडेर, आनन्द गङ्टरुङ, सूमजफहादङ्टय 
गङ्टरुङ, टीकायाभ ऩोखयेर, योशनयाज ऩाण्डेमसभेतको भौकाको कागजभा 
फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काफभोङ्ञजभको यकभ फयाभद बएको उल्रेख गयेकोभा 
अदारतभा उक्त कागज सनाखत गददैन फकऩत्र गयेकोरे ङ्झनजहरूको फकऩत्र 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य यहेको। 

 प्रङ्झतिादी कृष्णफहादङ्टय देिकोटारे आफ्नो पोन नॊ. ९८४७५४५०९० भा 
पोन गयी फोराएऩङ्झछ ङ्झनजको कामजकऺभा जाॉदा “न्मौऩानरेे ऩैसा ङ्छदन्छ 
रगये याङ्ञखदेऊ, भ जान ेफेराभा भराई देऊ” बनेऩङ्झछ ङ्झनिेदकरे भराई सो 
ऩैसा सयराई ङ्छदन बनी ङ्छदएऩङ्झछ उक्त हजाय/हजायको दङ्टईिटा गड्डी 
कृष्णफहादङ्टय देिकोटाराई ङ्छदन सो यकभ िङ्टझी याङ्ञखङ्छदएको बङ्ङे भौकाको 
कागजभा प्रभोदकङ्ट भाय तेरीरे रेखाएका य ङ्झनजको फकऩत्रको जिाप ६ 
भा अनङ्टसन्धानको कागज व्महोया सनाखत गनङ्टजका साथै जिाप ११ भा 
अनङ्टसन्धानको कागजफभोङ्ञजभकै व्महोया सत्म हो बनी रेखाउनङ्टरे 
प्रङ्झतिादीरे यकभ ङ्झरन रगाएको ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको देङ्ञखन्छ।साथै उजङ्टयीकताज 
नियाज न्मौऩानेरे फकऩत्रको जिाप ९ य ११ भा ङ्झनजै प्रङ्झतिादीरे घूस 
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यकभ भाग गयेको/ङ्झडर गयेको बनी स्ऩष्टरूऩभा प्रङ्झतिादीको फदङ्झनमत 
छरजङ्ग ऩायी उजङ्टयीकताजरे फकऩत्र गयेको अिस्थाभा प्रभाण ऐन, २०३१ 
को दपा १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ त्मस्तो फकऩत्र प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने हङ्टॉदा 
िादीरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा २५ फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत 
गयेको। 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टन े
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको। 

 याभफहादङ्टय थाऩा ङ्जिरुद्ध नऩेार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्झस.डी. रगामत 
ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत प्रभाणराई भङ्टद्दाभा प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गनज 
ङ्झभल्दैन (न.ेका.ऩ. २०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८०)।श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध 
नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस 
ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन िाताज येकडज गङ्चयएको य सोराई 
प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम 
ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (ने.का.ऩ. 
२०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३)। 

40.  खगेन्र 
चाऩागाइॉ 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०३२५, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
१८) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) अनङ्टसायको कसूयको 
उद्योग गने कसूय गयेकारे ङ्झफगो 
रु. ५०,०००।- कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा २१ भा उल्रेख 
बएफभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(ख) 
फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामको आधा 
सजाम हङ्टन 

पैसरा 
 सपाइ। 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरूद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्ने; सिोच्च अदारतफाट 
गोङ्जिन्दप्रसाद कॉ डेरसभेत ङ्जिरूद्ध नेऩार 
सयकाय बएको घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७५-

CR-१११० य १३४३) भा पोन 

 ङ्झनिेदकहरू इब्राङ्जहभ अरी य भोहनरार गोसाइॉरे आमोगभा ङ्छदएको उजूयी 
आपैरे ङ्छदएको, ऩटकऩटक यकभ भाग गयी दङ्ट:ख हैयानी ङ्छदएकारे नै 
उजूयी ङ्छदएका हौँ, आमोगभा ऩेश गयेको अङ्झडमो ङ्झसडीभा हाभी य 
आयोऩीफीच टेङ्झरपोनभा बएको िाताजराऩको येकडज यहेको; ङ्झनजराई यकभ 
ङ्छदन ङ्झनिेदकभध्मेका इब्राङ्जहभ अरीरे फोराएकोभा खगेन्र चाऩागाइॉ यकभ 
ङ्झरन आएका तय सोही सभमभा बन्सायका एकजना कभजचायीसभेत ऩसरभा 
आएकारे ङ्झनजरे यकभ कामाजरमभै ल्माईङ्छदनू बनी यकभ नङ्झरई ङ्जहॉडेका हङ्टन ्
बनी भौकाको कागजभा खङ्टराई ङ्छदनङ्टका साथै सो सभमभा ङ्ञज. झाऩा, झाऩा 
गाउॉऩाङ्झरका-१ फस्ने ङ्झफङ्जऩन साहरे सभेत खगेन्र चाऩागाइॉ यकभ ङ्झरन 
आउॉदा आपू ङ्झनज इब्राङ्जहभ अरीकै ऩसरभा यहेको य ङ्झनजरे यकभ 
कामाजरमभै ल्माइङ्छदनू बनेका हङ्टन ् बनी कागजसभेत गङ्चयङ्छदएकारे खगेन्र 
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िाताजराऩ, ङ्झबङ्झडमो ङ्झसडीरगामत प्रभाणहरू 
आमोगरे उऩरब्ध गयाएको यकभसॉग 
सम्फङ्ञन्धत यहेकोरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, २०५९ को 
ङ्झनमभ ३० खायेज बएकोरे आमोगको 
यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणहरू यहेका; 
रेखनाथ फङ्टराजकोटीङ्जिरूद्ध नेऩार सयकाय 
घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७३-CR-०६७८) भा 
फयाभदी यकभ नै गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो 
नै कामभ गनज नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको 
कसूय कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने। 

 इब्राङ्जहभ अरीको PAN प्रभाणऩत्रभा बिन 
ङ्झनभाजण साभग्री तथा हाडजिेमयको खङ्टरा 
ङ्झफक्री ङ्जितयण गने बने ऩङ्झन ङ्झनजको 
ङ्झनिेदनभा भशीनयी साभानको व्माऩाय गने 
रेखाएकोरे फाङ्ञझएको व्महोया यहेको; 
भोहनरार  गोसाइॉरे ङ्झनिेदनभा तेर 
ङ्ञचनीको ङ्जकयाना साभग्रीको व्मिसाम गने 
बनेको तय भौकाको कागजभा हाटफजायभा 
साभान ङ्झफक्री गने बनेकारे 
अिैधाङ्झनकरूऩभा कामजयत व्माऩायी यहेकोरे 
प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभरेन। 

 स्कृप्ट याइङ्जटङभा ङ्झनिेदकद्वमको सहीछाऩ 
नयहेको तथा आपूरे फयाभद गयेको 
साभान ङ्झनिेदकहरूको ऩङ्झन हङ्टन सक्न े
बएकारे ङ्चयसइिीरे उजङ्टयी ङ्छदएको हङ्टन 
सक्ने; २०७६।११।३ भा ऩक्राउ ऩूजी 
जायी बई सोही ङ्झभङ्झतभा ऩक्राउ ऩयी थङ्टन ङ्टिा 
ऩूजी ङ्छदॉदाङ्छदॉदै भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिङ्झध 
सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ९(१४) अनङ्टसाय 

चाऩागाइॉरे ङ्झनिेदकहरूसॉग घङ्टस/ङ्चयसित यकभ ङ्झरन खान याजी बई सम्ऩकज  
गयेको य ङ्झरन ेसभम तथा स्थानभा अन्म भाङ्झनसको उऩङ्ञस्थङ्झतरे गदाज यकभ 
नङ्झरई गएको तथ्म स्थाङ्जऩत।साथै प्रङ्झतिेदकहरूरे भङ्टच ङ्टल्का/प्रङ्झतिेदनका 
सम्फन्धभा अदारतभा सनाखत गददैन फकऩत्र गयेकोरे ङ्झनजहरूको फकऩत्र 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य। 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टन े
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको। 

 याभफहादङ्टय थाऩा ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्झस.डी. रगामत 
ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत प्रभाणराई भङ्टद्दाभा प्रभाणको रूऩभा ग्रहण 
गनज ङ्झभल्दैन (ने.का.ऩ. २०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८०)।श्माभ अङ्झधकायी 
ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे 
आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन िाताज येकडज गङ्चयएको य 
सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई 
न्माम ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (ने.का.ऩ. 
२०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३)। 

 ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे घूस यकभ भाग गयेको य अन्म व्मङ्ञक्त तत्कार 
घटनास्थरभा आएकै कायण घूस यकभ ङ्झरन नऩाएको ङ्ञस्थङ्झतभा उक्त यकभ 
कामाजरमभा ल्माइङ्छदनू बनी प्रङ्झतिादीरे बङ्झनसकेको अिस्थाभा पैसराको 
प्रकयण ४१ भा प्रङ्झतिादीफाट यकभ फयाभद नगयेको बनी उल्रेख हङ्टनङ्ट नै 
ङ्जिशेष अदारतरे प्रङ्झतिादीराई जसयी ऩङ्झन सपाइ ङ्छदनकै राङ्झग उक्त 
आधाय ङ्झरइएको बङ्ङे देङ्ञखन्छ।साथै इब्राङ्जहभ अरीको PAN प्रभाणऩत्रभा 
बिन ङ्झनभाजण साभग्री तथा हाडजिेमयको खङ्टरा ङ्झफक्री ङ्जितयण गने बने ऩङ्झन 
ङ्झनजको ङ्झनिेदनभा भशीनयी साभानको व्माऩाय गने रेखाएकोरे व्महोया 
फाङ्ञझएको बनी पैसराको प्रकयण ३८ भा उल्रेख गयेको 
देङ्ञखन्छ।हाडजिेमय ऩसरभा भशीनयी (जस्तै ऩानी ताङ्ङे भोटय, यङ ङ्झभसाउने 
भशीन आङ्छद) साभान ङ्झफक्री ङ्जितयण हङ्टने कङ्ट या अदारतराई अिगत हङ्टने बङ्ङे 
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तरासी नङ्झरई अनङ्टसन्धानको क्रभभा 
प्रभाणको ऩाटोभा कभी कभजोयी बएको। 

 उजङ्टयीकताजहरू य भौकाको कागज गने 
ङ्जिङ्जऩन साहराई फकऩत्रका राङ्झग उऩङ्ञस्थत 
गयाउन नसकेकासभेतका आधायभा 
प्रङ्झतिादीरे सपाइ ऩाउने ठहछज। 

 

प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ७(ग) को आधायभा अनङ्टभान गनज 
सङ्जकन्छ।त्मसैगयी भोहनरार गोसाइॉरे ङ्झनिेदनभा तेर ङ्ञचनीको ङ्जकयाना 
साभग्रीको व्मिसाम गने बनेको तय भौकाको कागजभा हाटफजायभा साभान 
ङ्झफक्री गने बनेकारे अिैधाङ्झनकरूऩभा कामजयत व्माऩायी यहेकोरे प्रभाणभा 
ङ्झरन ङ्झभरेन बनी पैसराको प्रकयण ३८ भै उल्रेख गये ऩङ्झन तेरङ्ञचनीको 
कायोफाय गने व्मिसामीरे झाऩाजस्तो तयाइको ङ्ञजल्राभा हाटफजायभा 
व्माऩाय नगने बङ्ङे हङ्टॉदैन; ङ्जकयाना व्माऩायीरे हाटफजायभा उही साभान 
(तेरङ्ञचनी आङ्छद) ङ्झफक्री ङ्जितयण गने कङ्ट या अदारतरे प्रभाण ऐन, २०३१ को 
दपा ७(ग) फभोङ्ञजभ अनङ्टभान गनङ्टजऩनेभा सपाइ ङ्छदन ङ्झभङ्झसर सॊरग्न 
कागजातको आधाय य प्रभाणहरूको भूल्माङ्कन य ङ्जिश्लषेण नगयी जसयी ऩङ्झन 
सपाइ ङ्छदने भनसामरे आधाय कायण उल्रेख गनज खोङ्ञजएको। 

 स्कृप्ट याइङ्जटङभा ङ्झनिेदकद्वमको सहीछाऩ नयहेको तथा प्रङ्झतिादीरे फयाभद 
गयेको साभान ङ्झनिेदकहरूको ऩङ्झन हङ्टन सक्ने बएकारे ङ्चयसइिीरे उजङ्टयी 
ङ्छदएको हङ्टन सक्ने बनी पैसराका आधाय कायण खोज्ने क्रभभा अदारत 
बािनाभा फगेको देङ्ञखन्छ।पौजदायी भङ्टद्दाभा अनङ्टभानका बयभा पैसरा 
नगङ्चयने बनी सम्भानीत सिोच्च अदारतफाट ङ्झसद्धान्तहरू प्रङ्झतऩाङ्छदत 
छन।्िाताजराऩको ङ्झसडी नै ऩेश गयेको अिस्थाभा स्कृप्ट याइङ्जटङभा 
ङ्झनिेदकद्वमको सहीछाऩ नयहेको बङ्ङे आधाय आपैभा तकज ङ्जिहीन 
देङ्ञखन्छ।साथै प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा िादीका साऺीहरू, उजङ्टयीकताजहरू तथा ङ्जिङ्जऩन 
साहराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिङ्झध सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ११२ 
फभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखॉदासभेत सो कामजङ्जिङ्झध कानूनतपज  प्रिेश नगयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाइ ङ्छदई गङ्चयएको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
५४ को कानूनी व्मिस्थाको प्रङ्झतकूर यहेको। 

41.  जन्भ 
अङ्झधकायी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७५-
CR-०२१२, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

घूस 
ङ्चयसित  
तथा 
नऩाएको 
ओहोदा 
ऩाएॉ बनी 
भ्रष्टाचाय 

 जन्भ अङ्झधकायीरे आमोगभा 
ङ्जिचायाधीन ङ्झनसायअहभद दजीसभेत 
ङ्जिरुद्ध फाटो ग्रािेर गदाज 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको उजङ्टयीभा 
सहजीकयण गङ्चयङ्छदन ङ्झनसायअहभद 
दजीसॉग रु. १,००,०००।- 
घूस/ङ्चयसित भाग गयेकोभा 

पैसरा 
सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 ङ्झनिेदक ङ्झनसाय अहभद दजीफाट 
प्रङ्झतिादीरे रु एकराख घूस भाग 
गयेकोभा भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 

 जन्भ अङ्झधकायीरे घूस ङ्चयसित भाग गयेको स्कृप्ट याइङ्जटङ व्महोया 
सनाखतसभेत गयेफाट ङ्झनजरे ङ्झनसायअहभद दजीसॉग घूस यकभको 
भोरङ्जहजा गयेको स्ऩष्ट बइयहेको छ। 

 प्र.ना.उ. याजेन्र शे्रष्ठको कागजभा सभेत जन्भ अङ्झधकायीरे ङ्झनसायअहभद 
दजी ङ्जिरूद्धको उजङ्टयी अनङ्टसन्धान बइयहेको ङ्जिषमभा के कसो बइयहेको छ 
बनी चासो ङ्झरएको; ङ्झनज जन्भ अङ्झधकायीरे भङ्टद्दा ङ्झभराइङ्छदने बनी 
आयोङ्जऩतसॉग घूस यकभ भाग गयेको उल्रेख गयेको। 
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२०७९।१।
१५) 

गयेको।  भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा २१ फभोङ्ञजभको कसूयभा ऐ 
ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(ग) फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामभा 
ऐ. ऐनको दपा 2१ फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन तथा चन्दननाथ उच्च 
भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमका ङ्ञशऺक 
करानन्द भाझी ङ्जिरुद्धको उजङ्टयीभा 
ङ्झनज ङ्ञशऺकफाट रु. १४,८००।- 
घूस/ङ्चयसित ङ्झरएकोभा ऐ  ऐनको 
दपा 3(१) िभोङ्ञजभको कसूयभा 
ङ्झफगो रु.१४,८००।- कामभ गयी 
ऐ. ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
तथा ङ्झनज प्र.स.ङ्झन. जन्भ 
अङ्झधकायीरे आपूरे नऩाएको 
ओहोदा ऩाएको ङ्जिश् िासभा ऩायी 
फदङ्झनमतऩूिजक आपूरे गैयकानूनी 
तियफाट पाइदा ङ्झरने भनसामरे 
आपू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगको ङ्झसङ्झनमय 
प्रहयी ङ्झनयीऺक हङ्टॉ बनी आफ्नो 
पेसफङ्टक Wallpaper भा यात न े
एिभ ् प्र.ना.ङ्झन. य प्रहयी ङ्झनयीऺक 
हङ्टॉ बनी नऩाएको ओहोदा ऩाएको 
बनेकारे ऐ ऐनको दपा १५ 
फभोङ्ञजभको कसूयभा ऐ ऐनको 
सोही दपाफभोङ्ञजभ सभेत सजाम 
हङ्टन भागदािी ङ्झरइएकोभा 
करानन्द भाझीङ्जिरुद्धको उजङ्टयीभा 

को दपा २१ को दाफी ङ्झरइएकोभा 
कसूयका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धानको क्रभभा 
य अदारतभा इन्कायी फमान गयेको; 
ङ्झनजरे ङ्चयसित नङ्झरई गएको बनी 
उजङ्टयीकताजरे कागज गयेको; ङ्चयसित भाग 
गनङ्टज नै कसूयको उद्योग नहङ्टने। 

 नऩाएको ओहोदा ऩाएॉ बनी पेसफङ्टकभा 
याखेकारे भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा १५ को दाफी ङ्झरइएकोभा 
पेसफङ्टकभा याङ्ञखएको सूचना आङ्झधकाङ्चयक 
य बयऩदो नहङ्टने बएकारे प्राभाङ्ञणक शङ्ञक्त 
न्मून यहेको; साभाङ्ञजक सञ्जारभा आफ्नो 
पयक ओहोदा रेख्नङ्टभात्ररे कसूय हङ्टने 
होइन, ङ्झनजरे ओहोदाको अङ्झधकाय, 

हैङ्झसमत िा सङ्टङ्जिधाको दङ्टरुऩमोग गयेको 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन ङ्टऩछज 

 ङ्झनज प्र.स.ङ्झन. जन्भ अङ्झधकायीरे आपूरे नऩाएको ओहोदा ऩाएॉ बनी आफ्नो 
ऩङ्जहचान रङ्टकाई ङ्झनिेदकसभेतराई आपू प्रहयी ङ्झनयीऺक यही अङ्ञततमायको 
कामाजरम कोहरऩङ्टयभा कामजयत यहेको फताएको तथ्म ङ्झनजहरूरे गयेको 
कागजफाट खङ्टल्न आएको, ङ्झनज जन्भ अङ्झधकायीको पोन नॊ 
9851283108 फाट (call_13-18-21_OUT_9857090005) फीचको 
सॊिादभा कोहरऩङ्टय अङ्ञततमायफाट सफ इन्सऩेक्टय जन्भ अङ्झधकायी फोरेको 
बनी प्रदेश नॊ. 5 ट्राङ्जपक प्रहयी कामाजरम, फङ्टटिरभा कामजयत प्र.ज. भनोज 
ढकारसॉग पोन सॊिाद गयेको, उक्त पोन सॊिादराई ङ्झनज प्र.ज. भनोज 
ढकाररे सनाखत गयी सोही तथ्म नै सभथजन गयी खङ्टराई रेखेको, 
स्थानीम ब्माऩायी शङ्टकयाभ अङ्जहयराई डयत्रासभा ऩायी हातखङ्टट्टा फाॉधेय 
अङ्ञततमाय रैजाने बनी ङ्झनजसॉग तेर भाग गयेको य ऩङ्झछ जन्भ 
अङ्झधकायीराई अङ्ञततमायरे ऩक्राउ गयेको हङ्टनारे भैरे ङ्झनजराई तेर ङ्छदनङ्ट 
ऩयेन बनी खङ्टराई रेखाई ङ्छदएको य ङ्झनजहरूफीचको पोन सॊिाद शङ्टकयाभ 
अङ्जहयरे सनाखत गयी ङ्छदएको, जन्भ अङ्झधकायीरे २ भङ्जहना अगाङ्झड प्रहयी 
ङ्झनयीऺक जन्भ अङ्झधकायी फोरेको बनी पोन नॊ 9848030817 हङ्टने 
आफ्नो दाइफाट रू. 50,000।- जम्भा बएऩश्चात ्६,००० इॉट ऩठाउनङ्ट 
बएकोभा २,००० इॉट ङ्झफग्रकेो यहेछ बनेऩङ्झछ पङ्ट टेको इॉट ङ्जपताज ङ्झरने 
शतजभा याम्रो इॉट ऩठाइङ्छदएकोभा ङ्जपताज ङ्झरनङ्टऩने ङ्झफग्रकेो इॉट ङ्जपताज नगयी 
जन्भ अङ्झधकायीरे नै याखेको बनी खान इॉट उद्योगका आङ्झधकाङ्चयक 
सप्रामसज ररन खाॉरे खङ्टराई रेखेको, जन्भ अङ्झधकायी य ररन खाॉफीचको 
पोन सॊिादको येकडजभा जन्भ अङ्झधकायीरे इन्सऩेक्टय बनी फोरेको 
सङ्टङ्झनएको य सो पोन सॊिाद येकडजराई ररन खाॉरे सनाखत गयेको, जन्भ 
अङ्झधकायीरे नेऩार याङ्जष्डम आधायबतू ङ्जिद्यारम, जानकी-५ फाॉकेका 
प्रधानाध्माऩक साङ्जकय खाॉराई इॉट ब्मिस्थाऩन गयेभा ङ्झनजकी श्रीभतीराई 
स्कूरभा जाङ्झगय रगाइङ्छदने बनी रू. 18,800।- को २००० इॉट ङ्झरई 
रू. 8,000।- भात्र ब ङ्टक्तानी ङ्छदई फाॉकी रू.10,800।-हारसम्भ 
ब ङ्टक्तानी नगयेको बनी ङ्झनज साङ्जकय खाॉरे रेखाएकोरे जन्भ अङ्झधकायीरे 
नऩाएको ओहोदा प्रहयी इन्सऩेक्टय हङ्टॉ बनी पोन सॊिाद गयेको य 
Facebook ID (http://facebook.com/janma.adhikari)भा "Senior 

Inspector at Commission for the Investigation of Abuse of Authority, 

Investigation Officer at Commission for the Investigation of Abuse of 
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ङ्झनज ङ्ञशऺकफाट रु. १४,८००।- 
घूस/ङ्चयसित ङ्झरएकोभा ऐ ऐनको 
दपा 3(१) िभोङ्ञजभको कसूयभा 
ऐ. ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ एक भङ्जहना 
कैद य ङ्झफगो रु. १४,८००।– 
जङ्चयिाना गङ्चयएको तथा 
ङ्झनसायअहभद दजीसॉग 
रु.१,००,०००।- घूस/ङ्चयसित 
भाग गयेकोभा ऐ ऐनको दपा २१ 
फभोङ्ञजभको कसूयभा ऐ ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(ग) 
फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामभा ऐ. ऐनको 
दपा 2१ फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
तथा ऐ ऐनको दपा १५ 
फभोङ्ञजभको कसूयभा ऐ ऐनको ऐ 
दपाफभोङ्ञजभ सभेत सजाम हङ्टन 
भागदाफी ङ्झरइएकोभा सो कसूयफाट 
सपाइ ङ्छदने गयी ङ्जिशेष 
अदारतफाट पैसरा बएको छ। 

Authority, Studied Political Science (Subject) at Shanker Dev Campus, 

Tribhuvan University, Lives in Kathmandu, Nepal" बनी रेखेको 
प्रोपाइर यहेको, पोटोहरू ऩोष्ट गयेको य उङ्ञल्रङ्ञखत पोटोसभेतको ङ्जिियण 
आपैरे ऩोष्ट गयेको बनी जन्भ अङ्झधकायीरे सनाखतसभेत गयेको। 

 ङ्झनजको साभसङ्टङ पोन IME1 नॊ. 358346080333722/01 य 
IMEI2 358347080333720/01 उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झसभ नॊ 
9851283108 सङ्जहत Scan Disk 32GB रेखेको भेभोयी काडज थान-१ 
बएको पोनफाट जन्भ अङ्झधकायीरे पोन नॊ 9851283108 फाट पोन 
नॊ 9814522505 का साङ्जकय खाॉफीच "GOOD MORNING SIR 
MANGALWAR BHNDA PAHILE NA HUNE BHO KI 

MANGALWAR SAJHA KI BUDHWAR BIHAN TYO BHNDA 

PAHILE NA HUNE BHO MA GAER AEKO" रेखेको SMS बएको। 

 प्रङ्झतिादीरे ऩटकऩटकको फागेङ्झनङ ऩश्चात ्रु एकराख भागेको कङ्ट या उजङ्टयी 
ङ्झनिेदनभा खङ्टरेको य फकऩत्रभा सोही व्महोया उजङ्टयीकताजरे उल्रेख गयेको 
देङ्ञखॉदा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ८ य १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ त्मस्तो 
फकऩत्र प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टने हङ्टॉदा िादीरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा २५ 
फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत गयेको। 

 प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाको पैसराको प्रकयण ४९ भा अनङ्टसन्धानको क्रभभा तमाय 
सीडी प्रभाणग्राह्य बङ्झनएको छ।त्मसैगयी प्रकयण ५० भा प्रङ्झतिादी जन्भ 
अङ्झधकायीराई यकभ ङ्छदन गएको य ङ्झनजहरूफीच बेटघाट बएको ङ्झभङ्झसर 
सॊरग्न प्रभाणफाट देङ्ञखएको बनी व्मातमा गने अदारतरे भ्रष्टाचायको 
उद्योग नबएको बनी दपा २१ फभोङ्ञजभको कसूय नठहमाजई गङ्चयएको 
पैसरा त्र ङ्टङ्जटऩूणज छ।पैसराको प्रकयण ५४ भा कसूयको उद्योग हङ्टन े
ङ्जिङ्झबङ्ङ तथ्महरू उल्रेख गङ्चयएकोभा कसूय गने भनसामभात्र नबई कामज 
हङ्टन ङ्टऩने उल्रेख गङ्चयएकोभा प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा मी प्रङ्झतिादीरे रु एकराख ङ्झरने 
भनसामरे उजङ्टयकताजसॉग मी प्रङ्झतिादीको बेट बएको तथ्म स्िमभ ्पैसराको 
प्रकयण ४९ भा उल्रेख गयेको देङ्ञखन्छ।अऩयाधशास्त्रका अनङ्टसाय कसूय 
हङ्टनका राङ्झग साभान्मतमा भनसाम (intention), ऩूिजतमायी 
(preparation/planning), अ ऩयाङ्झधक कामज गने प्रमास (attempt) य 
अ ऩयाङ्झधक कामजको ऩूणजता (commission) बएभाभात्र ऩूणज अऩयाध 
हङ्टन्छ।प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा घूस यकभ प्राप्त गने ऩूिजतमायीका साथ घूस यकभ 
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ङ्झरने उद्देश्मका साथ उजङ्टयीकताजसॉग बेट गनज मी प्रङ्झतिादी गएको देङ्ञखएको 
छ।भनसाम तत्ि नबएको ठाउॉभा उद्योग हङ्टन नसक्न ेसैद्धाङ्ञन्तक दृङ्जष्टकोण 
छ य मी प्रङ्झतिादी रु एकराख ङ्झरन उजङ्टयीकताजसॉग बेट गनज गएको तथ्म 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कागजातहरूरे ऩङ्टङ्जष्ट गङ्चययहेको छ।उक्त कामज ऩूणज 
अऩयाधको ङ्झनकटतभ ् नै यहेको छ।मसयी अऩयाधको प्रमत्न िा प्रमास गये 
िाऩत सजाम हङ्टने कानूनभा व्मिस्था बएको अिस्थाभा अऩयाधको प्रमत्नको 
दाङ्जमत्ि अङ्झबमङ्टक्तभा आउॉछ।बौङ्झतकरूऩभा ऩूणज अऩयाध हङ्टन असम्बि छ 
तय कताजको कामजको ऩङ्चयणाभस्िरूऩ उक्त आऩयाङ्झधक कामज हङ्टन असम्बि 
यहेको अिस्थाभा बने ङ्झनज सो अऩयाधको उद्योगको राङ्झग दाङ्जमत्िाधीन 
ङ्झसद्धान्तराई पौजदायी ङ्जिङ्झधशास्त्ररे स्िीकाय गयेको छ।आऩयाङ्झधक 
भनसामफभोङ्ञजभको तमायी ऩङ्टया गयी सकेऩङ्झछ त्मस्तो आऩयाङ्झधक कामज गनज 
चाहने व्मङ्ञक्तरे अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयणाभ प्राप्त गनज गयेको कङ्ट नै बौङ्झतक कामज िा 
आऩयाङ्झधक कामजरे अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयणाभ ल्माउन नसकेको अिस्थाराई 
अऩयाधको उद्योग बङ्ङे गङ्चयन्छ।अऩयाधको उद्योग स्थाङ्जऩत हङ्टन कताजफाट 
ङ्झनजको आऩयाङ्झधक भनसामफभोङ्ञजभ अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयणाभ प्राप्त गनज कङ्ट नै कामज 
गयेको हङ्टन ङ्टऩने भान्मता छ।भनसामऩूिजक गङ्चयने कसूयहरूभा भात्र भनसाम 
य तमायीको चयणऩङ्झछ सो भनसामफभोङ्ञजभ कताजरे कङ्ट नै कामज गयेभा 
ऩङ्चयणाभ नआएको अिस्था बए ऩङ्झन सो कामजराई नै उद्योगको रूऩभा 
आऩयाधीकयण गङ्चयने हङ्टन्छ।मी प्रङ्झतिादीरे ऩटकऩटकको फागेङ्झनङऩङ्झछ रु 
एकराख ङ्झरन सहभत बएको य उक्त यकभ ङ्झरन े भनसामरे 
िायदातस्थरभा गएको। 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य 
प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन 
िाताजराई येकडज गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी 
प्रभाणको रूऩभा ऩेश गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै 
रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (न.ेका.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३) 
व्मातमा बएको। 

42.  जमभङ्गर 

प्रसाद 

(ङ्जि.अ. को 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसूयभा ङ्झफगो रु. 
६,००,०००।- कामभ गयी सोही 

पैसरा् सपाई 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 

 यकभको फागेङ्झनङ गयेको सॊिादिाट देङ्ञखन आएकोभा सो िाताजराऩ आपू 
य ङ्झनिेदकफीचको बनी जमभङ्गर प्रसादरे स्िीकाय गयेको।  

 ङ्झडङ्झबजन िन कामाजरम, नङ्टिाकोट, िन तथा ब-ूसॊयऺण ङ्जिबाग य खानी 
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भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०३७८, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
१९) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

ऐनको दपा ३ (१) य दपा 
३(१)(ङ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन  

ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्न;े रेखनाथ 
फङ्टराजकोटीङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय घूस 
ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७३-CR-०६७८) भा 
फयाभदी यकभ नै गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो 
नै कामभ गनज नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको 
कसूय कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने।उक्त 
फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा फस्ने व्मङ्ञक्त तथा 
प्रङ्झतिेदकहरूरे ङ्छदएको प्रङ्झतिेदन व्महोया, 
भौकाको कागज व्महोया, ङ्झनजहरूको 
फकऩत्रसभेत फयाभदी यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत 
नै बएकारे ङ्झतनराई प्रभाणभा ङ्झरन 
नङ्झभल्ने। 

 अदारत य अनङ्टसन्धानको क्रभभा प्रङ्झतिादी 
कसूयभा इन्काय गयी फमान गयेको। । 

तथा बगूबज ङ्जिबागफाट प्राप्त कागजातहरूअनङ्टसाय च ङ्टनढङ्टङ्गा उत्खनन ् गने 
कामज योक्का याख्न ेआदेश कङ्जहॉकतैफाट नबएको; जमभङ्गर प्रसादरे च ङ्टनढङ्टङ्गा 
उत्खनन ्गनज योक रगाएऩश्चात ्तादी ङ्झसभेन्ट एण्ड राइभ इन्डङ्जष्डज प्रा.ङ्झर. 
को तपज फाट िन तथा ब-ूसॊयऺण ङ्जिबागभा च ङ्टनढङ्टङ्गाको छोडऩूजी ङ्छदन 
आदेश गयी ऩाऊॉ  बनी ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभा उक्त ङ्जिबागरे सो सम्िन्धभा 
ङ्झडङ्झबजन िन कामाजरम, नङ्टिाकोटभा जिाप भाग गदाजसभेत तारङ्टक 
कामाजरमराई जिाप नङ्छदएको। 

 जमभङ्गर प्रसादको सयकायी ङ्झनिासको प्मासेजभा यहेको फाॉसको थङ्टन्सेफाट 
रु.१,००,०००।– फयाभद बएको व्महोयाको भङ्टकङ्ट न्द फास्कोटा, रोकनाथ 
न्मौऩाने, याधाकृष्ण बण्डायी, नीरभकङ्ट भाय ब ङ्टसार य अङ्झनर ऩङ्ञण्डतसभेतका 
व्मङ्ञक्तहरूको भौकाको कागज यहेकोभा फङ्टङ्ञझएका/प्रङ्झतिेदकहरू ङ्झफना केसी, 
ऩङ्टष्ऩयाज भल्र, यभेश साऩकोटासभेतको प्रङ्झतिेदनभा प्रङ्झतिादीको सयकायी 
ङ्झनिासफाट यकभ फयाभद बएको फकऩत्रभा रेखाएका।शैरेन्र ऩाण्डेको 
फकऩत्रको जिाप १४ भा प्रङ्झतिादी स्िमभ ्रे नै उक्त यकभ थङ्टन्सेभा 
याखेको बनी उल्रेख गङ्चयङ्छदएका।ङ्झनजहरूको फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ 
को दपा १०(१)(क) फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य। 

 उजङ्टयीकताजरे प्रङ्झतिादीराई घूस िाऩत यकभ ङ्छदन फाध्म फनाएको य 
प्रङ्झतिादीको सयकायी ङ्झनिासफाट यकभ फयाभद बएको कङ्ट या उजङ्टयिाराको 
फकऩत्र (जिाप १२) फाट सभथजन बएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
८ य १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ त्मस्तो फकऩत्र प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने हङ्टॉदा 
िादीरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा २५ फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत 
गयेको। 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टन े
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको। 

 याभफहादङ्टय थाऩा ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्झस.डी. रगामत 
ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत प्रभाणराई भङ्टद्दाभा प्रभाणको रूऩभा ग्रहण 
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गनज ङ्झभल्दैन (ने.का.ऩ. २०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८०)।श्माभ अङ्झधकायी 
ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे 
आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन िाताज येकडज गङ्चयएको य 
सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई 
न्माम ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (ने.का.ऩ. 
२०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३)।अजङ्टजनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध नेऩार 
सयकाय बएको भङ्टद्दाभा “अऩङ्चयङ्ञचत सेिाग्राहीरे अऩङ्चयङ्ञचत याष्डसेिकराई 
पसाउने बङ्ङे प्रश्न नै आउॉदैन” (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अङ्क १८, ऩङ्टष २०६६, 

ऩूणाजङ्क ४२०, ऩषृ्ठ १०) बनी सिोच्च अदारतिाट पैसरा बएको। 

43.  प्रभेचन्र 
ङ्जिश्वकभाज 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७७-
CR-००४३, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
१९) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) अनङ्टसायको कसूयभा 
ङ्झफगो रु.१२,०००।- कामभ गयी 
प्रभेचन्र ङ्जिश्वकभाजराई भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) य दपा ३(१)(क) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन 

पैसरा: सपाई 

आधाय 

क. सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्ने; सिोच्च अदारतफाट 
गोङ्जिन्द कॉ डेरसभेत ङ्जिरुद्ध नेऩार 
सयकाय बएको घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा 
(०७५-CR-१११० य १३४३) भा 
पोन िाताजराऩ, ङ्झबङ्झडमो ङ्झसडीरगामत 
प्रभाणहरू आमोगरे उऩरब्ध गयाएको 
यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेको; रेखनाथ 
फङ्टराजकोटीङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय घूस 
ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७३-CR-०६७८) भा 
फयाभदी यकभ नै गैयसॊिैधाङ्झनक बई 
ङ्झफगो नै कामभ गनज नङ्झभल्ने हङ्टॉदा 
ङ्झफगोङ्झफनाको कसूय कानूनीरूऩभा अधङ्टयो 
हङ्टने। 

ख. अदारत य अनङ्टसन्धानको क्रभभा 
प्रङ्झतिादी कसूयभा इन्कायी यहेको; 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टन े
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको। 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा फङ्टङ्ञझएका अङ्झनरयाज ङ्झगयी, याभप्रसाद बण्डायी, 
याजकङ्ट भाय चाऩागाइॉसभेतरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा तमाय भङ्टच ङ्टल्काहरू तथा 
प्रङ्झतिेदनभा बएका व्महोया सत्म हङ्टन ् बनी सनाखत गयेकोरे ङ्झनजहरूको 
फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य 
हङ्टने।उजङ्टयीकताजरे प्रङ्झतिादीराई घूस िाऩत यकभ ङ्छदएको य प्रङ्झतिादीको 
खल्तीफाट यकभ फयाभद बएको कङ्ट या उजङ्टयिाराको फकऩत्रफाट सभथजन 
बएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ८ य १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ त्मस्तो 
फकऩत्र प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने हङ्टॉदा िादीरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
२५ फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत गयेको। 

 प्रदीऩ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा खल्तीफाट 
घूसको यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा घूस/ङ्चयसित ङ्झरएको होइन बनी 
ङ्ञजकीयसम्भ ङ्झरएको तय त्मसराई कङ्ट नै िस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाण ऩेश गयी प्रभाङ्ञणत 
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अदारतभा सीडी ङ्झरङ्जऩफद्ध गने क्रभभा 
ऩङ्झन प्रङ्झतिादीरे कसूयभा इन्कायी ब्महोया 
रेखाएको। 

गनज नसकेकोरे फयाभद बएका नोटहरू प्रङ्झतिादीको जानकायी य सहभङ्झत 
फेगय ङ्झनजको अऻानताभा नै ङ्झनजको खल्तीभा याङ्ञखएको िा जफजजस्ती 
याङ्ञखएको बनी अनङ्टभान गनज नङ्झभल्ने (ने.का.ऩ. २०६७, अङ्क ४, ङ्झनणजम नॊ. 
८३४०)।मी प्रङ्झतिादीरे साऩटी िाऩतको यकभ ङ्झरएको रेखाए ऩङ्झन 
उजङ्टयीकताजको फकऩत्रफाट उक्त कङ्ट या खङ्ञण्डत बइयहेकोरे प्रङ्झतिादीको 
बनाइ ऩत्मायरामक देङ्ञखङ्ङ। 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा घूस ङ्चयसित भागेको 
फोरी फोरेको, पोन िाताज येकडज गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे 
ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाज 
भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (ने.का.ऩ. २०७६, अङ्क ८, 

ङ्झन.नॊ. १०३२३)। 
44.  बऩेून्रकङ्ट भाय 

ङ्झसॉह 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०४४७, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
१९) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) फभोङ्ञजभको कसूयभा 
ङ्झफगो रु. 4,000।- कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(क) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन।  

पैसरा: सपाई। 

आधाय 

 प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानभा घूस नबई खाजा 
ङ्झभराइङ्छदने बनेको य अदारतभा कसूयभा 
ऩूणजत: इन्कायी यही फमान  गयेको; सिोच्च 
अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध 
सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट (०७४-

WC-००२०) भा याज्मकोषको यकभ 
फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय ठहय गनज 
नङ्झभल्ने; रेखनाथ फङ्टराजकोटीङ्जिरुद्ध नेऩार 
सयकाय घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७३-CR-

०६७८) भा फयाभदी यकभ नै 
गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो नै कामभ गनज 
नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको कसूय 
कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने; प्रङ्झतिादीरे 
इशायारे घूस यकभ भाग गयेको बनी 
ङ्झनिेदनभा खङ्टराए ऩङ्झन कस्तो इशायारे 
घूस यकभ भागेको बङ्ङे नखङ्टरेको तथा 
उजङ्टयकताजरे नै प्रङ्झतिादीराई रु 

  ङ्झनिेदक शॊखय ऩहाडीरे ब ङ्टक्तानी ङ्झरन “प्मान ङ्झफर ऩेस गयेको हङ्टॉदा 
ब ङ्टक्तानी प्रङ्जक्रमा ढीरो बएको” कङ्ट या फमानभा खङ्टराए ऩङ्झन ङ्झनज शॊखय 
ऩहाडीरे 2077/2/29 गते ङ्झनिेदन साथ सॊरग्न याखी सोही ङ्झभङ्झतभै 
भ्माट ङ्झफर ऩेश गयेको हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको ऩत्र साथ सॊरग्न 
कागजातफाट देङ्ञखएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतिादीको फमान ङ्जिश्वसनीम नबएको। 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको। 

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा फङ्टङ्ञझएका तथा प्रङ्झतिेदकहरूरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा 
गङ्चयएका कागज तथा प्रङ्झतिेदन व्महोया सत्म हङ्टन ्बनी सनाखत गङ्चयङ्छदएको 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा फङ्टङ्ञझएका याजीि भहतोको फकऩत्रको जिाप ६ भा 
यङ्ञञ्जतकङ्ट भाय याम मादिको घयाजफाट यकभ फयाभद बएको 
रेखाएको।बऩेून्रकङ्ट भाय ङ्झसॉह फसेकै कोठाभा ङ्जिऩयीत ङ्छदशाभा फसेय 
कामजयत याजीि भहतोरे घूस िाऩतको यकभ फयाभद बएको स्ऩष्ट 
रेखाएको देङ्ञखएकोभा उक्त फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
१०(१)(ख) फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य। 
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४,०००।– ङ्छदने बनी उक्साहटऩूणज 
कङ्ट याकानी गयेकोसभेतका आधाय। 

 प्रङ्झतिादीको फमानको जिाप १६ भा आपूरे खाजा ङ्झभराइङ्छदनूस ्नबनेको 
बने ऩङ्झन ङ्झनज य उजङ्टयकताजफीचको अङ्झडमो सॊिादभा उक्त कङ्ट या स्ऩष्ट यहेको 
तथा उजङ्टयीकताजरे घूस िाऩत यकभ ङ्छदनङ्टऩयेको य प्रङ्झतिादीरे अह्राएअनङ्टसाय 
नै सहकभीको घयाजफाट यकभ फयाभद बएको कङ्ट या उजङ्टयिाराको फकऩत्र 
(जिाप १३) फाट सभथजन बएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ८ य 
१०(१)(ख) फभोङ्ञजभ त्मस्तो फकऩत्र प्रभाणग्राहमज यहेको। 

45.  रङ्झरता 
योकामा 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०२४८, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
२०) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

ङ्झफगो रु. १,५०,०००।- कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) य दपा ३(१)(घ) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन  

पैसरा: सपाई 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्ने; सिोच्च अदारतफाट 
गोङ्जिन्द कॉ डेरसभेत ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय 
बएको घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७५-CR-

१११० य १३४३) भा पोन िाताजराऩ, 

ङ्झबङ्झडमो ङ्झसडीरगामत प्रभाणहरू आमोगरे 
उऩरब्ध गयाएको यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत 
यहेको; रेखनाथ फङ्टराजकोटीङ्जिरुद्ध नेऩार 
सयकाय घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७३-CR-

०६७८) भा फयाभदी यकभ नै 
गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो नै कामभ गनज 
नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको कसूय 
कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने। 

 अदारत य अनङ्टसन्धानको क्रभभा प्रङ्झतिादी 
कसूयभा इन्कायी यहेको; अदारतभा सीडी 
ङ्झरङ्जऩफद्ध गने क्रभभा ऩङ्झन प्रङ्झतिादीरे 
कसूयभा इन्कायी ब्महोया रेखाएको; िादीकै 
साऺी जनकयाज जोशीको फकऩत्रभा 
रङ्झरता योकामारे घूस ङ्चयसितसम्फन्धी 

 प्र. य ङ्झनिेदकफीचको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजभा यकभ िागेङ्झनङ गयेको 
तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्र. रे स्िच्छारे नै ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस भाग 
गयेको।  

 फङ्टङ्ञझएका गणेश ठगङ्टङ्ङा, ङ्छदफहादङ्टय ङ्जिष्ट, प्रभेफहादङ्टय फस्नेत, ङ्जिनोद शे्रष्ठ, 

डोरयाज बट्टयाई, मऻश्वयी ङ्झसॉहसभेतको भौकाको कागजभा रङ्झरता 
योकामाको ज्माकेटको फामाॉ खल्तीफाट रु. १,५०,०००।–फयाभद बएको 
उल्रेख गयेकोभा अदारतभा उक्त कागज सनाखत गददैन फकऩत्र गयेकोरे 
ङ्झनजहरूको फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) फभोङ्ञजभ 
प्रभाणग्राह्य। उजङ्टयीकताज गौयी योकामारे फकऩत्रको जिाप ७ भा रङ्झरता 
योकामारे रु ऩाॉचराख भागेकोभा आपूसॉग त्मङ्झत यकभ नबएकोरे 
खङ्टट्टासभेत ढोगेऩङ्झछ ङ्झनजरे रु तीनराख भागेकोभा आपूसॉग यकभ 
नबएकोरे सङ्टन ङ्छदन खोज्दा सङ्टन ङ्झरन नखोजेको य आपूरे कतैफाट ऩङ्झन 
यकभ जङ्टटाउन नसकेको अिस्थाका फायेभा स्ऩष्ट ङ्ञचत्रण गयेकी।जिाप 
१० भा उजङ्टयीकताज य कभरा दभाइफीचको कागज मी प्रङ्झतिादीरे 
आपूसॉग याखी जफयजस्ती नङ्छदएको रेखाएकी ङ्झछन।्आपूरे जङ्झतसङ्टकै 
योइकयाइ गये ऩङ्झन ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे आफ्नो कागज नङ्छदएको; ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्टको 
कागज नबएऩङ्झछ अदारतभा भङ्टद्दा गनजसभेत नऩाइएको बनी राचाय 
अिस्थाको ङ्ञचत्रण गयी प्रङ्झतिादीको फदङ्झनमत छरजङ्ग ऩायी उजङ्टयीकताजरे 
फकऩत्र गयेको अिस्थाभा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(ख) 
फभोङ्ञजभ प्रभाणको फेिास्ता गयी पैसरा बएको। 

 उजङ्टयीकताजरे प्रङ्झतिादीराई घूस िाऩत यकभ ङ्छदएको य प्रङ्झतिादीको 
खल्तीफाट यकभ फयाभद बएको कङ्ट या उजङ्टयिाराको फकऩत्र (जिाप ७) 
फाट सभथजन बएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ८ य १०(१)(ख) 
फभोङ्ञजभ त्मस्तो फकऩत्र प्रभाणग्राह्य यहेकोरे िादीरे प्रभाण ऐन, २०३१ 
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केही कङ्ट या गयेकी ङ्झथइनन ् बनेकोसभेतका 
आधायभा प्रङ्झतिादीरे सपाइ ऩाउने। 

को दपा २५ फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत गयेको 
 प्रदीऩ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा खल्तीफाट 
घूसको यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा घूस/ङ्चयसित ङ्झरएको होइन बनी 
ङ्ञजकीयसम्भ ङ्झरएको तय त्मसराई कङ्ट नै िस्तङ्टङ्झनष् ठ प्रभाण ऩेश गयी प्रभाङ्ञणत 
गनज नसकेकोरे फयाभद बएका नोटहरू प्रङ्झतिादीको जानकायी य सहभङ्झत 
फेगय ङ्झनजको अऻानताभा नै ङ्झनजको खल्तीभा याङ्ञखएको िा जफजजस्ती 
याङ्ञखएको बनी अनङ्टभान गनज नङ्झभल्ने (ने.का.ऩ. २०६७, अङ्क ४, ङ्झनणजम नॊ. 
८३४०)। 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको। 

46.  रोगफहादङ्टय 
खड्गा 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०२६१, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
१२) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसूयभा ङ्झफगो 
रु.2,000/- कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) य दपा ३(१)(क) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन  

पैसरा: सपाई 
आधाय 

सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय ठहय 
गनज नङ्झभल्ने बनी बएको पैसराअनङ्टसाय 
प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, २०५९ को 
ङ्झनमभ ३० अनङ्टसायको फयाभद यकभ यहेको;  
सिोच्च अदारतफाट गोङ्जिन्द कॉ डेरसभेत 
ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको घूस ङ्चयसित 
भङ्टद्दा (०७५-CR-१११० य १३४३) भा 
पोन िाताजराऩ, ङ्झबङ्झडमो ङ्झसडीरगामत 
प्रभाणहरू आमोगरे उऩरब्ध गयाएको 
यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेकोरे ती प्रभाणहरू 

 प्र. य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ िागेङ्झनङ 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस 
ङ्चयसित यकभ भाग गयी ङ्झरएको। 

 फङ्टङ्ञझएका िडा सदस्म याजेन्र न्मौऩाने, प्रहयी ङ्झनयीऺक सङ्टयेशकङ्ट भाय ठाकङ्ट य, 
प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक शम्ब ङ्ट आरे भगय, प्रहयी जिान प्रिीण खड्का, 
प्रहयी जिान हङ्चयशफहादङ्टय ऩारसभेतरे गयेको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट कागजभा 
खङ्टराएकोभा अनङ्टसन्धानको कागज सही सत्म हङ्टन ् बनी सनाखत गयी 
अदारतभा फकऩत्र गयेका।कागज तथा भङ्टच ङ्टल्का गने व्मङ्ञक्तहरू ङ्झफना 
केसी, शम्ब ङ्ट आरेभगयसभेतरे प्रङ्झतिेदन/भङ्टच ङ्टल्काहरू सनाखत गददैन फकऩत्र 
गयेकोरे ङ्झनजहरूको फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) 
फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य यहेको। 

 उजङ्टयीकताजराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिङ्झध सॊङ्जहता, २०७४ को दपा 
११२ फभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखॉदासभेत सो कामजङ्जिङ्झध कानूनतपज  प्रिेश 
नगयी प्रङ्झतिादीराई सपाइ ङ्छदई गङ्चयएको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को 
दपा ५४ को कानूनी व्मिस्थाको प्रङ्झतकूर यही पैसरा गङ्चयएको। 

 अजङ्टजनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा “अऩङ्चयङ्ञचत 
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स्ितन्त्र हङ्टन ् बनी बङ्ङ नसङ्जकने; रेखनाथ 
फङ्टराजकोटीङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय घूस ङ्चयसित 
भङ्टद्दा (०७३-CR-०६७८) भा फयाभदी 
यकभ नै गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो नै कामभ 
गनज नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको कसूय 
कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने; उजङ्टयी ङ्झनिेदकको 
फकऩत्र नबएकारे ङ्झनजको अनङ्टसन्धानको 
बनाइ प्रभाणग्राह्य भाङ्ङ नसङ्जकनेसभेतका 
आधायभा प्रङ्झतिादीरे सपाइ ऩाउने ।  
 

सेिाग्राहीरे अऩङ्चयङ्ञचत याष्ड सेिकराई पसाउने बङ्ङे प्रश्न नै आउॉदैन” 

(स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, ऩङ्टष २०६६, ऩूणाजङ्क ४२०, ऩषृ्ठ १०) बनी 
सिोच्च अदारतफाट पैसरा बएको देङ्ञखएकोभा सो पैसराको प्रङ्झतकूर 
हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे घङ्टस यकभ भाग गयेको नदेङ्ञखएको आधायभा 
प्रङ्झतिादीराई आयोङ्जऩत कसूयफाट सपाइ ऩाउन े गयी पैसरा 
बएको।त्मसैगयी प्रदीऩ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय 
भङ्टद्दाभा खल्तीफाट घूसको यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा घूस/ङ्चयसित 
ङ्झरएको होइन बनी ङ्ञजकीयसम्भ ङ्झरएको तय त्मसराई कङ्ट नै िस्तङ्टङ्झनष् ठ 
प्रभाण ऩेश गयी प्रभाङ्ञणत गनज नसकेकोरे फयाभद नोटहरू प्रङ्झतिादीको 
जानकायी य सहभङ्झत फेगय ङ्झनजको अऻानताभा नै ङ्झनजको खल्तीभा 
याङ्ञखएको िा जफजजस्ती याङ्ञखएको बनी अनङ्टभान गनज नङ्झभल्ने (ने.का.ऩ. 
२०६७, अङ्क ४, ङ्झनणजम नॊ. ८३४०)। 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन 
बएको। 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा घूस ङ्चयसित 
भागेको फोरी फोरेको, पोन िाताज येकडज गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको 
भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाज 
भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (ने.का.ऩ. २०७६, अङ्क ८, 

ङ्झन.नॊ. १०३२३)। 

47.  ङ्जिकास 
ऩोखयेर 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७७-
CR-०००७, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

बष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसूयभा ङ्झफगो रू. 
६५,०००।- कामभ गयी बष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) य दपा ३(१)(ग) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन 

पैसरा 
सपाइ 

आधाय 

प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धान य अदारतसभऺ 
कसूयभा इन्कायी बई फमान गयेको; 
उजङ्टयकताजको ब ङ्टक्तानी ङ्झरने काभ सम्ऩङ्ङ 
बइसकेऩङ्झछ उजङ्टयी ऩयेको देङ्ञखएको; 

 प्र. य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ िागेङ्झनङ 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्र.रे स्िच्छारे ङ्झनिेदकसगॉ घङ्टस 
ङ्चयसित यकभ भाग गयेको।हाङ्जकभरे नभान्दा नभान्दै ऩङ्झन आपूरे रु 
६५,०००।– भा ङ्झभराएको बनी घूस यकभका राङ्झग फागेङ्झनङ 
गयेको।अनङ्टसन्धानको क्रभभा उक्त आिाज आफ्नै हङ्टन सक्नेभा साङ्जित 
यहेकोभा ङ्झनजको आिाजको VOICE SPECTRUM ANALYSIS ऩयीऺण 
गदाज Match probability is more than 83.6% यहेको। 
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२०७९।२।
१९) 

ङ्झनिेदनसाथ ऩेश बएको अङ्झडमो येकडज 
फयाभद यकभसॉग  सम्फङ्ञन्धत बएको तथा 
उक्त सीडी आङ्झधकायीक एिभ ्कानूनसम्भत 
तियफाट तमाय बएको नदेङ्ञखएको; फयाभद 
यकभ याज्मकोषको बई आमोगरे उऩरब्ध 
गयाएको तथा फयाभद यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत 
िादी ऩऺका साऺीहरूको फकऩत्रसभेत 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने बएफाट उङ्ञल्रङ्ञखत 
प्रभाणहरू फाहेक अन्म स्ितन्त्र 
प्रभाणहरूफाट प्रङ्झतिादीउऩयको आयोऩ ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन नआएको। 

 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त 
प्रङ्झतऩाङ्छदत। 

 उजङ्टयीकताजरे प्रङ्झतिादीराई घूस िाऩत यकभ ङ्छदएको य प्रङ्झतिादीको 
खल्तीफाट यकभ फयाभद बएको कङ्ट या उजङ्टयिाराको फकऩत्र (जिाप ९) 
फाट सभथजन बएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ८ य १०(१)(ख) 
फभोङ्ञजभ त्मस्तो फकऩत्र प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने हङ्टॉदा िादीरे प्रभाण ऐन, 
२०३१ को दपा २५ फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत गयेको। 

 प्रदीऩ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा खल्तीफाट 
घूसको यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा घूस/ङ्चयसित ङ्झरएको होइन बनी 
ङ्ञजकीयसम्भ ङ्झरएको तय त्मसराई कङ्ट नै िस्तङ्टङ्झनष् ठ प्रभाण ऩेश गयी प्रभाङ्ञणत 
गनज नसकेकोरे फयाभद बएका नोटहरू प्रङ्झतिादीको जानकायी य सहभङ्झत 
फेगय ङ्झनजको अऻानताभा नै ङ्झनजको खल्तीभा याङ्ञखएको िा जफजजस्ती 
याङ्ञखएको बनी अनङ्टभान गनज नङ्झभल्ने (ने.का.ऩ. २०६७, अङ्क ४, ङ्झनणजम नॊ. 
८३४०)। 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा घूस ङ्चयसित भागेको 
फोरेको, पोन िाताज येकडज गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध 
गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज 
प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (ने.का.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. 
१०३२३)। 

48.  ङ्ञशिकङ्ट भाय 
ङ्ञघङ्झभये य 
कङ्ट फेय केसी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०२३५, 
ङ्जि.अ. को 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

रेखा अङ्झधकृत ङ्ञशिकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये य 
रेखाऩार कङ्ट िेय के.सी. राई भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) को कसूयभा ङ्झफगो रु. 
३०,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) य दपा ३(१)(ख) फभोङ्ञजभ 

पैसरा: सपाई 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्ने बनी बएको 

 प्र. य ङ्झनिेदकफीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजभा यकभ िागेङ्झनङ 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस 
ङ्चयसित यकभ भाग गयेको। 

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा फङ्टङ्ञझएका तथा प्रङ्झतिेदकहरू याभफहादङ्टय शे्रष्ठ, उङ्झभजरा 
ढकार, अङ्झबषके ङ्ञघङ्झभयेसभेतरे अनङ्टसन्धानका क्रभभा तमाय 
कागज/भङ्टच ङ्टल्काभा बएको व्महोया सही सत्म हो बनी अदारतभा फकऩत्रका 
क्रभभा रेखाएकारे ङ्झनजहरूको फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
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पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
५) 

सजाम हङ्टन। पैसराअनङ्टसाय प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, 
२०५९ को ङ्झनमभ ३० अनङ्टसायको 
फयाभद यकभ यहेको; सिोच्च अदारतफाट 
गोङ्जिन्द कॉ डेरसभेत ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय 
बएको घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७५-CR-

१११० य १३४३) भा पोन िाताजराऩ, 

ङ्झबङ्झडमो ङ्झसडीरगामत प्रभाणहरू आमोगरे 
उऩरब्ध गयाएको यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत 
यहेको; रेखनाथ फङ्टराजकोटीङ्जिरुद्ध नेऩार 
सयकाय (०७३-CR-०६७८) भा फयाभदी 
यकभ गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो नै कामभ 
गनज नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको कसूय 
कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने। 

 अदारत य अनङ्टसन्धानको क्रभभा प्रङ्झतिादी 
कङ्ट फेय केसीरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा 
ङ्ञशिकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभयेरे बनेअनङ्टसाय यकभ 
ङ्झरएको बनेका य प्रङ्झतिादी ङ्ञशिकङ्ट भाय 
ङ्ञघङ्झभयेरे कङ्ट फेय केसी य उजङ्टयकताज आफ्नै 
कोठाभा कङ्ट या गङ्चययहेका य आपूरे यकभ 
भागी कङ्ट फेय केसीराई याख्न नङ्छदएको 
बनेका; प्रङ्झतिादी ङ्ञशिकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभयेफाट 
यकभ फयाभद नबएको; कङ्ट फेय केसीको 
टेफरको घयाजफाट यकभ फयाभद बए ऩङ्झन 
उजङ्टयफारारे उक्त यकभ घूस िाऩत 
ङ्छदएको थाहा नबएको बनी कङ्ट फेय केसीरे 
य प्रङ्झतिादीका साऺीहरूरे फकऩत्र गयेको; 
प्रङ्झतिादीरे अङ्क ङ्जकटान गयी यकभ 
भागेको नदेङ्ञखएको; उजङ्टयीकताजरे ङ्झनिेदन 
साथ सीडी ऩेश नगयी बोङ्झरऩल्टभात्र ऩेश 

१०(१)(क) फभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरनङ्टऩछज।साथै उजङ्टयीकताज फरयाभ िाग्रेरे 
फकऩत्रको जिाप १० भा प्रङ्झतिादीद्वमरे घूस यकभ भाग गयेको, जिाप 
११ भा ङ्झफर अगाङ्झड फढाएदेङ्ञख नै कङ्झभशन यकभ तम गयेकोभा कङ्झतऩम 
कायणरे कङ्झभशन उऩरब्ध गयाउन ढीरा बएको रेखाई उजङ्टयी ङ्झनिेदन 
ढीरा हङ्टन ङ्टका कायण प्रष्ट ऩायेका छन।्मसयी ङ्झनिेदकरे आफ्नो राचाय 
अिस्थाको ङ्ञचत्रण गयी प्रङ्झतिादीरे फागेङ्झनङ गयी घूस यकभ भाग गयेकोभा 
प्रङ्झतिादीद्वमको फदङ्झनमत छरजङ्ग ऩायी उजङ्टयीकताजरे फकऩत्र गयेको 
अिस्थाभा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ प्रभाणको 
फेिास्ता गयी पैसरा बएको।प्रङ्झतिादी कङ्ट िेय केसीका साऺी ङ्जििेककङ्ट भाय 
काकीको फकऩत्रभा प्रङ्झतिादी कङ्ट फेय केसीराई ऩक्राउ गदाज आपू आफ्नै 
घयभा यहेको जिाप ११ भा रेखाउनेरे जिाप १२ भा प्रत्मऺदशीरे झैँ 
घटनाको सङ्झफस्ताय िणजन गयेकारे ङ्झनजको फकऩत्र ङ्जिश्वसनीम नयहेको य 
पैसराको प्रकयण ४३ भा बङ्झनएजसयी सपाइको आधाय फङ्ङ नसक्ने। 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त 
प्रङ्झतऩाङ्छदत। 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य 
प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन 
िाताजराई येकडज गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी 
प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै 
रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने (न.ेका.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३) 
व्मातमा गयेको। 
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गयेको; अदारतभा सीडी ङ्झरङ्जऩफद्ध गने 
क्रभभा ऩङ्झन प्रङ्झतिादीरे कसूयभा इन्कायी 
ब्महोया रेखाएको। 

49.  सङ्टयेशयाज बट्ट 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०३३९, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
२०) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

सङ्टयेशयाज बट्टराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
फभोङ्ञजभको कसूयभा ङ्झफगो रू. 
१,००,०००।- कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(ग) 
फभोङ्ञजभ सजाम 

पैसरा: सपाई 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्ने; रेखनाथ 
फङ्टराजकोटीङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको घूस 
ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७३-CR-०६७८) भा 
फयाभदी यकभ नै गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो 
नै कामभ गनज नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको 
कसूय कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टनेसभेतको 
पैसराको आधायभा याज्मकोषको यकभ 
फयाभदीको प्रङ्जक्रमासॉग जोङ्झडएय आएको 
श्रव्मदृश्म सीडीसभेत प्रभाणग्राह्य नबएको। 

 प्रङ्झतिेदकहरू ङ्जिनोद शे्रष्ठ, जमयाभ अिस्थी, 
यङ्जिन शे्रष्ठ य डोरायाज बट्टयाईको 
फकऩत्रहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ङ्झनमभािरी, २०५९ को ङ्झनमभ 
३० सॉगको यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेकारे 
ङ्झनज प्रङ्झतिादीङ्जिरुद्ध कसूय स्थाङ्जऩत गने 
प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गनज नङ्झभल्ने; 
उजङ्टयकताज फहादङ्टय बण्डायी य भौकाभा 
फङ्टङ्ञझएका दङ्टगाजदत्त बट्टराई फङ्टझ्नैऩनेभा िादी 
ऩऺरे उऩङ्ञस्थत गयाउन नसकेका; 
भङ्टच ङ्टल्काका व्मङ्ञक्तहरू िडाध्मऺ 
याजेन्रङ्झसॉह ङ्जिष्ट, िडा सदस्म कयणङ्झसॉह 

 प्रङ्झतिादीरे घूस यकभ भागी स्िीकाय गयी ङ्झनजैको कोठाको टेफरफाट 
फयाभद बएको। 

 सयकायी साऺीहरूराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिङ्झध सॊङ्जहता, २०७४ को 
दपा ११२ फभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखॉदासभेत सो कामजङ्जिङ्झध कानूनतपज  
प्रिेश नगयी प्रङ्झतिादीराई सपाइ ङ्छदई गङ्चयएको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ 
को दपा ५४ को कानूनी व्मिस्थाको प्रङ्झतकूर यही पैसरा त्र ङ्टङ्जटऩूणज बई 
फदयबागी छ।प्रङ्झतिेदकहरू ङ्जिनोद शे्रष्ठ, जमयाभ अिस्थी, यङ्जिन शे्रष्ठ य 
डोरायाज बट्टयाईसभेतरे अदारतभा उक्त प्रङ्झतिेदन/कागज सनाखत गददैन 
फकऩत्र गयेकोरे ङ्झनजहरूको फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
१०(१)(क) फभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरनङ्टऩछज। 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त 
प्रङ्झतऩाङ्छदत। 

 सयकायी अड्डाभा कागजातहरू सङ्टयऺा गनङ्टजऩने दाङ्जमत्ि सम्फङ्ञन्धत 
कामाजरमको नै हङ्टने। 
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कठामत, प्रनाङ्झन िीयबर कठामतराई िादी 
ऩऺरे उऩङ्ञस्थत गयाउन नसकेकोभा 
ङ्झनजहरूको भौकाको बनाइ प्रभाण ऐन, 

२०३१ को दपा १८ फभोङ्ञजभ प्रभाण 
ग्राह्य नबएको। 

 चभेङ्झरमा नदी ङ्झनमन्त्रण तथा तटफन्ध 
मोजनाभा काभ गनज इङ्जष्टभेट नबएको; 
इङ्जष्टभेटै नफनेकोरे दङ्टगाजदत्त बट्टसॉग 
सम्झौता नबएको, कङ्ट नै कभजचायीराई 
कामाजदेश ङ्छदई ङ्जपल्ड तोकीनसकेको, 
दङ्टगाजदत्त बट्टको ङ्झनिेदन ङ्झडङ्झबजन कामाजरम 
ऩाटनभा नबेङ्जटएको। 

50.  ङ्झत्ररोक जोशी  

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७6-
CR-०208, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०२
।27)  

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) 
को कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.250,०००।–
कामभ गयी ऐ.ऐनको दपा ३ (१) य 
दपा ३(१)(घ) फभोङ्ञजभ सजाम। 
 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धान तथा अदारतभा 

िमान गदाज आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय 
यहेको, 

 उजङ्टयिारा धनिहादङ्टय कङ्टॉ िय िाहेकका 
सयकायी साऺीहरु यॊगेहात ियाभदीको 
कामजसॉग सम्िङ्ञन्धत यहेका व्मक्तीहरु 
बएको य ङ्झनजहरुरे फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काराई 
सनाखत गयी फकऩत्र गयेको देङ्ञखदा 
ङ्झनजहरुको बनाई प्रभाणभा ग्रहण गनज 
ङ्झभल्ने अिस्था नबएको, 

  ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङगिाट ऩङ्झन प्रङ्झतिादीरे 
घङ्टस ङ्चयसित भागेको बङे्ङ देङ्ञखन 
नआएको,  

 भानङ्झसॊह साउदरे अनङ्टसन्धानभा कागज 
गयेको देङ्ञखन्छ तय अदारतभा उऩङ्ञस्थत 
बई फकऩत्र गयेको देङ्ञखदैन । 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान 
यहेको देङ्ञखएको । 

 ङ्झनिेदकरे मस आमोगिाट घङ्टस/ङ्चयसितको यकभ प्राप्त गनङ्टज ऩूिजको प्रङ्झतिादीरे 
घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको अङ्झडमो येकडज ङ्झभङ्झसर साभेर यहेको देङ्ञखएको य 
उक्त िाताजराऩभा “ङ्झनिेदकरे र ऩैसा 2 राख 50 हजाय ऩठाइङ्छदउॉ हैन 
सय” बनी सोध्दा प्रङ्झतिादीरे “उभ हस ् हस”् बनेय बनेको देङ्ञखएको य 
प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदक ङ्जिच ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकज  बएको Call Details 

Record िाट देङ्ञखएको प्रभाणराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 13क. रे 
प्रभाणभा ङ्झरनङ्ट ऩने देङ्ञखएको य उक्त प्रभाणराई सिोच्च अदारतको 
सॊिैंधानीक इजरासरे 074-CR-0020 को पैसरा गदाज सभेत प्रभाणको 
रुऩभा ग्रहण गनङ्टज नै ऩने बनी व्मातमा गयेको. 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०),  (स.अ.फङ्ट, िषज १८, 

अॊक २१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
१८, ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, 

बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय 
प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा  बएको । 

 भानङ्झसह साउदराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिधी सॊङ्जहता, २०७४ को दपा 
११२ िभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखदा सभेत सो कामजङ्जिधी कानून तपज  प्रिेश 
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 नगयी प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने ङ्झनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, 

२०३१ को दपा ५४ को कानून व्मिस्थाको प्रङ्झतकङ्ट र यहेको । 

51.  ङ्झतरक प्रसाद 
ङ्ञघङ्झभये (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. 
०७7-CR-

००64, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।02
।18) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 

ङ्झरई 

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्रङ्झतिादी ङ्झतरक प्रसाद ङ्ञघङ्झभये् भ्र.ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.15,०००।- कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ३ (१) य दपा ३ (१) (क) 
फभोङ्ञजभ सजाम। 

 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 उजङ्टयिाराको िैद्य काभ गनजको रागी 

प्रङ्झतिादीरे घङ्टस/ङ्चयसित भाग गयी 
उजङ्टयिाराराई यकभ ङ्छदन िाध्म ऩायेको 
बङे्ङ अिस्था देङ्ञखदैन,  

 प्रङ्झतिादीको ऩङ्छदम ङ्ञजम्भेिायीको काभ 
नदेङ्ञखएको । 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान 
यहेको देङ्ञखएको । 

 ङ्झनिेदक ढक िहादङ्टय काकीरे अदारतभा फकऩत्र गदाज सभेत स.ज 8 भा 
10 िषजको नङ्जिकयण गनज फाॉकी छ । तऩाईको सो नङ्जिकयण गदाज प्रत्मेक 
िषजको दयरे धेयै यकभ कङ्चयफ 55/60 हजाय जङ्झत राग्छ बङ्ङङ्टबएको ङ्झथमो 
। भराई सो सम्फन्धभा के कङ्झत यकभ राग्छ बङे्ङ थाहा ङ्झथएन । तय 
उहाॉरे भ रु.15000।- भा नङ्जिकयण गङ्छदजन्छङ्ट बङ्ङङ्टबएको ङ्झथमो बनी 
खङ्टराएको देङ्ञखएकोिाट ङ्झनिेदकरे िैद्य काभ गनज सम्िङ्ञन्धत कामाजरम ङ्ञजल्रा 
खेरकङ्ट द ङ्जिकास सङ्झभङ्झत गएको देङ्ञखएको,  

 ङ्ञजल्रा खेरकङ्ट द ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाजरम प्रभङ्टख अनन्तदेिी खनाररे 
िमान गदाज स.ज 11 भा प्रङ्झतिादी ङ्झतरक प्रसाद ङ्ञघङ्झभये कामाजरमभा खङ्चयदाय 
ऩदभा कामजयत यहेको ङ्झनजको ङ्ञजम्भेिायी क्रि नङ्जिकयणभा प्राप्त हङ्टन आएका 
कागजातहरु चेकजाॉच गयी दताज नङ्जिकयणका रागी ऩेश गने गछजन बनी 
खङ्टराएको िाट ङ्झनज प्रङ्झतिादी आङ्झधकाङ्चयक व्मक्ती नै देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदक ङ्जिचको अङ्झडमो िाताजराऩको ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्ग हेदाज 
प्रङ्झतिादीरे “ ङ्झफर बऩाजई नै आउदा ऩनी 50/60 बन्दा तर हङ्टदैन हो ङ्जक 
होइन बङ्ङङ्ट न 10/15 हजायभा काभ सङ्जकन्छ बने अङ्झधकाङ्चयक ऩङ्झन हङ्टन्छ 
ङ्झन नक्करी हो ङ्जक बङ्ङे बएन” ङ्झनिेदकरे “ के 15 ङ्छदनै ऩने? ” बन्दा 
प्रङ्झतिादीरे “15 हो नहङ्टने कङ्ट याभा तऩाई जोड नगनङ्टज न” बनी घङ्टस ङ्चयसितको 
िागेङ्झनङ्ग नै गयी घङ्टस ङ्चयसित ङ्छदन िाध्म गयेको देङ्ञखएको सो प्रभाणराई 
प्रभाण ऐन 2031 को दपा 13क रे प्रभाण मोग्म नै देङ्ञखएको, 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
१८, ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, 

बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय 
प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

52.  प्रकाश ऩौडेर 
य भनहयी 
बट्टयाई 
(ङ्जि.अ. को 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 

 प्रङ्झतिादी प्रकाश ऩौडेर् भ्र.ङ्झन.ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
जनही ङ्झफगो रु.१2,०००।- कामभ गयी 
ऐ. ऐनको दपा ३ (१) य दपा ३ (१) 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादी प्रकाश ऩौडेररे रेनदेन बएको 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीहरुको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको 
ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादी प्रकाश ऩौडेररे अदारतभा िमान गदाज स.ज 11  भा साऩटी 
िाऩत ङ्झरनङ्टऩने यकभ सभेतको ङ्जिषम खङ्टराएता ऩनी सो ङ्जिषमभा सह-अङ्झबमङ्टक्त 
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भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०141, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०२
।19) 

गयेको। (क) फभोङ्ञजभ सजाम। 
 प्र.भनहयी बट्टयाई्  

भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३(2) 
को कसङ्टयभा जनही ङ्झफगो 
रु.१2,०००।- कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ३ (१) य दपा ३ (१) (क) 
फभोङ्ञजभ सजाम। 
 
 

बङ्झनएको यकभ आपू य भनहयी 
बट्टयाईको ङ्जिचको साऩटी यकभ हो बनी 
कसङ्टयभा इन्कायी िमान गयेको,  

 उजङ्टयीकताजरे प्रङ्झतिादीसॉगको हङ्टनङ्टऩने काभ 
सम्ऩङ्ङ बइसकेऩङ्झछ प्रङ्झतिादीराई घङ्टस 
ङ्चयसित ङ्छदनङ्टऩने िाध्मात्भक ऩङ्चयस्थङ्झत 
ङ्झनिेदकरे देखाउन नसकेको ङ्ञस्थङ्झतभा 
उजङ्टयी ङ्झनिेदकराई आधाय भानी 
प्रङ्झतिादीरे घङ्टस/ङ्चयसित खाने भनसाम 
याखेको ङ्झथमो बङ्ङ ङ्झभल्ने देङ्ञखएन,  

 घङ्टस ङ्चयसित यकभ प्रङ्झतिादीको साथिाट 
ियाभद बएको देङ्ञखन्छ । आमोगरे 
उऩरव्ध गयाएको याज्मकोषको यकभ 
दशी प्रभाण तथा ङ्जिगो सभेत कामभ 
नहङ्टने बनी अङ्झधिक्ता ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जि. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग सभेत बएको 074-WC-0020 
बएको ङ्चयट ङ्झनिेदनभा व्मातमा बएको। 

भनहयी बट्टयाईरे केङ्जह खङ्टराएको नदेङ्ञखएको य ङ्झनज स्िमॊरे सभेत थऩ प्रभाण 
ऩेश गनज सकेको नदेङ्ञखएको,  

 स्िॊम ङ्झनिेदकरे अदारतभा गयेको िकऩत्रको स.ज 7 भा भैरे ङ्झभङ्झत 
2076।7।3 भा भेयो आभाको रारऩङ्टजाज भेयो हातभा ऩयेऩङ्झछ ङ्झनजराई 
घङ्टस िाऩतको यकभ सोङ्जह ङ्छदन ङ्छदएको हङ्टॉ, स.ज 8 भा भैरे ङ्झभङ्झत 
2076।7।1 भा कागजात ऩाएको होइन बनी गयेको फकऩत्र राई प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा 18 रे प्रभाण मोग्म नै देङ्ञखएको,  

 ङ्झनिेदकरे मस आमोगिाट घङ्टस/ङ्चयसितको यकभ प्राप्त गनङ्टज ऩूिजको प्रङ्झतिादीरे 
घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको अङ्झडमो येकडज ङ्झभङ्झसर साभेर यहेको देङ्ञखएको य 
उक्त िाताजराऩभा भनहयी बट्टयाईरे “तऩाईराई १२ हजाय ङ्छदमो” बनी 
जानकायी गयाउदा प्रकाश ऩौडेररे जिापभा “तऩाईरे 2 याखेय भराई 10 
भातै्र ङ्छदएको बएऩनी हङ्टन्थ्मो” बनी बनेको देङ्ञखएको, प्रङ्झतिादीहरु य ङ्झनिेदक 
ङ्जिच ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकज  बएको Call Details Record िाट देङ्ञखएको 
प्रभाणराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 13क. रे प्रभाणभा ङ्झरनङ्ट ऩने 
कानूनी व्मिस्था यहेको य उक्त प्रभाणराई सिोच्च अदारतको सॊिैंधाङ्झनक 
इजरासरे 074-CR-0020 को पैसरा गदाज सभेत प्रभाणको रुऩभा ग्रहण 
गनङ्टज नै ऩने बनी व्मातमा गयेको, 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, 

ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०)बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय 
प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा  बएको। 

53.  यभेश काकी  
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०240, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।0२
।05) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्रङ्झतिादी यभेश काकी् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
को कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.85००।-
कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभ सजाम। 

पैसरा् 
 प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादी यभेश काकीिाट यकभ फयाभद 

हङ्टदैभा सो यकभ घङ्टस िाऩत भाङ्झगएको 
यकभ हो बङ्ङ सङ्जकने अिस्था ऩङ्झन देङ्ञखन 
आएन,  

 उजङ्टयीकताज य प्रङ्झतिादी िीच यकभको 
सम्िन्धभा पोन सॊिाद बएको देङ्ञखए 
ताऩनी उक्त यकभ के कङ्ट न ङ्जिषमको 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान 
यहेको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादीरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ िमान गदाज स.ज 16 भा उक्त 
अङ्झडमोभा रु.8700।- ऩाउनङ्ट हङ्टन्छ बनेको य सो को प्रत्मङ्टउत्तयभा हङ्टन्छ, 

हङ्टन्छ बङ्झन ङ्झनजराई भैरे कामाजरमभा आउनङ्ट बनेको हङ्ट, स.ज 17 भा 
कामाजरमको सूचना ङ्जिऻाऩन प्रकाशन गङ्चय ङ्जिऻाऩन व्मिसामी फरयाभ 
िाग्रेराई भ्माट फाहेक रु.58500।- ब ङ्टक्तानी ङ्छदए ऩश्चात उसको ङ्जिर 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदए िाऩत ङ्झनजरे रु.8500।- ङ्झरनङ्टस बङ्झन ङ्छदएकोरे ङ्झरएको हङ्ट, 
स.ज 18 भा सङ्टचना ङ्जिऻाऩन प्रकाशन गये ऩश्चात प्राप्त ङ्जिर यकभ ब ङ्टक्तानी 
गङ्चयङ्छदए िाऩत ङ्झनजरे रु.8750।- ऩाउनङ्ट हङ्टन्छ बनेको य सोही यकभ भैरे 
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सन्दबजभा सम्िाद बएको हो ङ्ञस्क्रप्ट 
याइङ्जटङ्ग व्महोयािाट प्रष्ट खङ्टरेको देङ्ञखदैन, 

  उजङ्टयकताज य ङ्झनजसॉग अन्म केङ्जह 
व्मङ्ञक्तहरु आई भराई जियजस्ती शटजको 
खल्तीभा खाभ हाङ्झरङ्छदएको हो बङ्झन 
कसूयभा इन्काय यही प्रङ्झतिादीरे 
अदारतभा िमान गयेको । 

 
 

भाग गयेको हङ्ट, स.ज 23 भा कभ बन्दा कभ सजाम ऩाई एक ऩटक सङ्टध्रने 
भौका ऩाउछङ्ट बङे्ङ आशा गदजछङ्ट बनी ऩश्चाताऩ सभेत गयी िमान गयेको 
देङ्ञखएकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा ९(२)(क) िभोङ्ञजभ प्रभाण ङ्झरन 
नै हङ्टने देङ्ञखएको, 

  ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गभा ङ्झनिेदक फरयाभरे “महाॉ मता मो, मो 66,105।- 
आको छ, त्मसको 15% को दयरे 8750।- हङ्टन्छ है सय” बन्दा प्रङ्झतिादी 
यभेशरे “म हङ्टन्छ हङ्टन्छ, ङ्झभराएय गनङ्टजन, बईहाल्मो ङ्झन, हङ्टन्छ हङ्टन्छ, र हङ्टन्छ” 

बनी बनेको सभेतिाट प्रङ्झतिादीको िमानराई सभथजन गयी घङ्टस ङ्चयसित भाग 
गयेको देङ्ञखएकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क रे प्रभाणभा ङ्झरन 
हङ्टने देङ्ञखएको,  

 उजङ्टयकताजरे अदारतभा फकऩत्र गदाज स.ज 13 भा आपङ्ट रे ऩाउनङ्ट ऩने 
ब ङ्टक्तानी ऩाईसकेऩनी िहाॉरे घङ्टस ङ्चयसितको कङ्ट या याख्नङ्टबएकोरे िहाॉको भाग 
अनङ्टसाय यकभ 58 हजाय 5 सम को 15% रे रु.8 हजाय 7 सम 75 
रुऩैमा खाभिङ्ञन्द गङ्चयङ्छदएको हो, स.ज 15 भा रेखा शाखािाट ब ङ्टक्तानी 
ऩाउनङ्टऩने हङ्टदा ङ्झफर रेखाभा ऩेश गयेदेङ्ञखनै घङ्टस ङ्चयसित ङ्छदए ङ्झफर अगाडी 
फढाईङ्छदने य नङ्छदए योङ्जकङ्छदने काभ बएकोरे िहाॉहरुको ङ्झनणजमको कामाजन्िन 
गये ऩनी घङ्टस ङ्चयसित भाग बएकोरे ङ्झनज यभेश काकीराई खाभिङ्ञन्द यकभ 
ङ्छदनङ्टऩयेको हो बनी फकऩत्र गयेकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 18 रे 
प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टने देङ्ञखएको 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, 

ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 
51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन 
बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीराई 
सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको  

54.  सूमज प्रसाद 
ङ्झभश्र य दङ्टगाज 
प्रसाद चौधयी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०144), 
ङ्जि.अ. को 

झङ्टठ्ठा 
ङ्झफर 
बयऩाई 
फनाई 
यकभ 
ब ङ्टक्तानी 
ङ्झरई 

 प्रङ्झतिादीहरु सूमज प्रसाद ङ्झभश्र य दङ्टगाज 
प्रसाद चौधयी् जनही ङ्जिगो 
रु.6000।–भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को 
दपा 3(१) कसङ्टयभा सोही ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(क) 
फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना य कैद सजाम । 

 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीहरुरे सपाई ऩाउने। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 उजङ्टयकताज प्रभेफहादङ्टय करिाय िास्तङ्जिक 

सेिाग्राही नबइ सेिाग्राही शैरुन ङ्झनसा 
गद्दीको िायेससम्भ बएको अिस्थाभा 
ङ्झनजरे ङ्छदएको उजङ्टयीका आधायभा 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीहरुको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको 
ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादी सङ्टमज प्रसाद ङ्झभश्ररे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ िमान गदाज स.ज 
17 भा अङ्झडमो येकडज भेयो य प्रभे फहादङ्टय करिाय सॉग बएको हो । सङ्टनी 
सनाखत गयी ङ्छदए । स.ज 18 भा ङ्झनिेदकरे रु.6000।- भोही नाभ सायी 
भङ्टद्दा यहेकोरे त्मही काभको रागी ङ्छदएको, स.ज 21 भा उक्त यकभ दङ्टगाज 
प्रसाद चौधयीरे भराई अङ्जपसभा बङ्ङङ्ट बमो त्मसैको आधायभा भैरे प्रभे 
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पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०2
।19) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 

 प्रङ्झतिादीराई सजाम गनङ्टज ऩने अिस्था 
देङ्ञखॉदैन,  

 अङ्झडमो सॊिाद तथा अङ्झडमो सॊिादको 
आधायभा तमाय गङ्चयएको ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्ग 
ऩनी ियाभद यकभसॉग सम्िङ्ञन्धत 
बएकोरे प्रभाणभा ङ्झरन नङ्झभल्ने बनी 
सिोच्च अदारतिाट गोङ्जिन्दप्रसाद कणेर 
ङ्जि.नेऩार सयकाय 075-CR-1110 
बएको भङ्टद्दाभा सभेत पैसरा बएको 
देङ्ञखएको, 

  उजङ्टयकताजको उजङ्टयी ङ्झनिेदन, ङ्झनजको 
भौकाको कागज य ङ्झनजरे अदारतभा 
गयेको फकऩत्रका आधायभा भात्र भ्रष्टाचाय 
जस्तो गङ्ञम्बय पौजदायी कसङ्टयभा 
प्रङ्झतिादीहरुराई सजाम गनङ्टज न्मामोङ्ञचत 
देङ्ञखन आएन । 

 
 

फहादङ्टय करिायराई बनी ङ्छदए बनी कसङ्टयभा स्िीकाय गयी सह अङ्झबमङ्टक्तराई 
ऩोर गयी िमान गयेको देङ्ञखएकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 9क.रे 
प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टने नै देङ्ञखन्छ, 

  प्रङ्झतिादी सङ्टमज प्रसाद ङ्झभश्र य ङ्झनिेदक ङ्जिच बएको अङ्झडमो सम्िादभा सङ्टमज 
प्रसाद ङ्झभश्ररे“दङ्टगाज सय से सल्राहॉ रेिके ऩडत न केतना रागी ङ्जक ङ्जहसाफ” 

“भोटाभोटी 5/6(ऩाॉच/छ) हॉजाय यङ्ञखहे ।” बनी बने ऩश्चात ङ्झनिेदकरे 
“5/6 हजाय ढेय ना-होजाई” बनी देङ्ञखएकोिाट प्रङ्झतिादी दङ्टगाज चौधयी 
सभेतको सॊरग्न खङ्टराई घङ्टस ङ्चयसितको िायगेङ्झनङ्ग गयेको देङ्ञखएकोरे प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा 13क रे प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टने देङ्ञखन्छ,  

 ङ्झनिेदक प्रभे फहादङ्टय करिायरे अदारतभा गयेको िकऩत्रको स.ज 12 भा 
2076।6।15 गते तायेख ङ्झरने िेराभा ङ्झभश्र सयरे दङ्टगाज सय आफ्नो 
नम्िय ङ्छदनङ्ट बनी दङ्टगाज सयरे तऩाई ङ्छदनङ्टस बनेकारे ङ्झभश्र सयरे आफ्नो नम्िय 
ङ्छदएकोरे ङ्झभश्र सयरे भसॉगिाट यकभ भाग गनङ्टज बएको हो, स.ज 15 भा घङ्टस 
ङ्छदन भराई दङ्टगाज सय य ङ्झभश्र जीरे िाध्म ऩानङ्टज बएको हो बनी फकऩत्र 
गयेकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाण मोग्म नै 
देङ्ञखएको  

 भङ्टरङ्टकी देिानी सॊङ्जहता, 2074 को ऩङ्चयच्छेद-13 दपा 144 भा “भङ्टद्दाको 
कङ्ट नै ऩऺरे आफ्नो तपज िाट अदारतभा भङ्टॉद्दासॉग सम्िङ्ञन्धत कङ्ट नै काभ गनज िा 
मस ऩङ्चयच्छेदभा उङ्ञल्रङ्ञखत खास काभका राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे अको कङ्ट नै 
व्मङ्ञक्तराई आफ्नो प्रङ्झतङ्झनधी ङ्झनमङ्टक्त गनज सक्नेछ” बनी कानूनी व्मिस्था 
गयेकोिाट कानूनी रुऩभा नै उजङ्टयकताज िास्तङ्जिक सेिाग्राहीको रुऩभानै 
ऩङ्चयबाङ्जषत गयेको अिस्थाभा उल्रेङ्ञखत कानूनी प्रािधानको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
आधाय ङ्झरई पैसरा बएको, 

 (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, 

ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय 
प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

55.  हेभन्त के.सी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०223), 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 

 प्र. हेभन्त के.सी् भ्र.ङ्झन. 
ऐन,२०५९ को दपा ३(१) क  
कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.7,०००।-  

कामभ गयी य ऐ. ऐनको दपा 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीरे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादी उऩय आमोग सभऺ उजङ्टयीको 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान 
यहेको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादीरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ गयेको हस्तङ्झरङ्ञखत िमानभा स.ज 
16 भा ङ्झनिेदक सॉगको सॊिाद अङ्झडमो य Bugging Device कम्प्मूटय 
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ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०3
।09) 

गयेको।  ३(१) य दपा 3(१)(क) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

 

2076/8/19 भा ङ्छदएको देङ्ञखएऩनी 
आमोगरे 22 गते भात्र उजूयकताजराई 
यकभ उऩरब्ध गयाउने यकभ फयाभद 
गयाउन टोरी खटाउने कामज गयेको 
देङ्ञखएकारे उजङ्टयीभा उल्रेख बएको ङ्झभङ्झत 
य सोही ङ्झभङ्झतभा रागेको तोक उजङ्टयी 
ऩङ्झछ राभो अिधी कङ्ट नै कायिाही हङ्टन 
सकेको नदेङ्ञखदा उजूयीको ङ्झभङ्झत नै 
शॊकास्ऩद देङ्ञखन आउछ, 

  प्रङ्झतिादीरे कसङ्टयभा इन्कायी िमान 
गयेको देङ्ञखन्छ,  

 उजङ्टयकताजको उजङ्टयी य उजङ्टयिाट उठान 
बएका पोन िाताजराऩ ङ्झस.ङ्झड सभेतराई 
फकऩत्र हङ्टन नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादीका ङ्जिरुद्ध प्रभाणभा ग्रहण गनज 
ङ्झभल्ने देङ्ञखन आएन । 

भाध्मभिाट सङ्टनी ऩाए उक्त पोन सॊिाद य Bugging Device बएको आिाज भ 
सभेतको हो सनाखत गङ्चय ङ्छदए बनी िमान गयेको देङ्ञखएकोभा उक्त सॊिादको 
ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गभा हेभन्त के.सी.रे घोयाही जानङ्टहोस ्भ ऩङ्झन जान रागेको छङ्ट , 
घोयाही रङ्झगङ्छदन्छङ्ट अङ्झन िही ीँ हङ्टन्छ बङ्ङङ्टका साथै ङ्झनिेदकरे फीस हजाय बन्दा 
आयोऩी हेभन्त के.सी.रे तऩाईँरे जङ्झत सक्नङ्ट हङ्टन्छ त्मङ्झत गङ्चयङ्छदनङ्टस ्नत्र दश 
गनङ्टज, अङ्जहरे अरु ऩङ्झछ....अफ तऩाईँको धयौटी याम्र ैहाङ्झरन्छ, तऩाईँरे हाभीराई 
केही गनङ्टजहङ्टङ्ङ....सात गनङ्टजस ् न त....नबए हाल्छ धयौटी ऩचास साठी हजाय 
बनी भाग गयेको देङ्ञखएको प्रभाणराई प्रभाण ऐन, 2031 क  दपा 13 
क. िभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरनङ्ट ऩने, 

 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा िमान गदाज इन्कायी िमान गयेता ऩनी त्मसको ङ्जिश्वास 
मोग्म प्रभाण ऩेश गनज सकेको देङ्ञखदैन,  

 िादी नेऩार सयकायका साऺीहरु रोकभणी ऩाण्डे, ङ्ञजत िहादङ्टय खत्री, शॊकय 
प्रसाद आचामज, ङ्चयना याई, सङ्टङ्झनर कङ्ट भाय थारु सभेतरे अनङ्टसन्धानभा कागज य 
अदारतभा फकऩत्र गदाज सभेत प्रङ्झतिादीरे घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने गयी 
रेखाएको व्महोया प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाण मोग्म 
नै देङ्ञखएको  

 सयकायी साऺी भान िहादङ्टय येउरेराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिधी सॊङ्जहता, 
२०७४ को दपा ११२ िभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखदा सभेत सो कामजङ्जिधी 
कानून तपज  प्रिेश नगयी प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने ङ्झनमतरे हतायभा गयेको 
पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को कानून व्मिस्थाको प्रङ्झतकङ्ट र 
यहेको । 

 (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, 

ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय 
प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

56.  याजङ्टप्रसाद 
ढकार, 

ङ्ञशिजी 
साऩकोटा, 
याभचन्र 
काफ्रे, 

नक्करी 
फैंक 
ग्मायेण्टी 
ऩेश गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्रङ्झतिादीहरु याभचन्र काफ्रे, 

ध्र ङ्टियाज गौतभ्भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को 
दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्जिगो 
रु. २,०२,७३,०००।-(दङ्टई कयोड 
दङ्टई राख ङ्झत्रहत्तय हजाय) कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा १७ रे ङ्झनदेश गये 

पैसरा् 
 प्रङ्झतिादी याज ङ्टप्रसाद ढकार् भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को दपा 9 को कसङ्टयभा सोही 
दपा 9 फभोङ्ञजभ 3(ङ्झतन) भङ्जहना कैद य 
रु.10,000।–(दश हजाय भात्र) 
जङ्चयिाना,  

 खानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाजरम, निरऩयासी य सङ्टनौरा ङ्ञखङ्ञम्त-
अजम्फय-ङ्ञशियाभ जे.बी चङ्चयकोट, दोरखा ङ्झफच जरङ्टके/ङ्जिजमनगय खानेऩानी 
तथा सयसपाई आमोजनाको ङ्झनभाजण सम्झौता ङ्झभङ्झत 2073।02।30 गते 
बएकोभा सोङ्जह ङ्झभङ्झतभा खानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाजरम, 

निरऩयासीरे याङ्जष्डम फाङ्ञणज्म फैङ्कराई ङ्झभङ्झत 2073।02।25 गते जायी 
बएको फैङ्क ग्मायेङ्ञण्ट नॊ.50/03 यकभ रु.44,73,000 य ऩेश्की ग्मायेङ्ञण्ट  
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ध्र ङ्टियाज 
गौतभ, िैकङ्ट ण्ठ 
प्रसाद बण्डायी, 
धभजयाज 
बण्डायी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७6-
CR-०३15, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७८।१२
।२९) 

फभोङ्ञजभ ऐ.ऐनको दपा ३(१ ) य 
दपा ३(१)(झ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
य ऐ.ऐनको दपा १७ िभोङ्ञजभ हानी 
नोक्सानी गयेको ङ्जिगो 
रु.२,०२,७३,०००।- (दङ्टई कयोड 
दङ्टई राख ङ्झत्रहत्तय हजाय) मी दङ्टिै 
आयोऩीफाट असूर उऩय हङ्टन,  
 प्रङ्झतिादी याज ङ्टप्रसाद ढकार् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा ९ य दपा 
१७ िभोङ्ञजभको कसूयभा ऐ.ऐनको 
दपा ९ िभोङ्ञजभको सजाम य ङ्जिगो 
रु.२,०२,७३,०००।-(दङ्टई कयोड दङ्टई 
राख ङ्झत्रहत्तय हजाय) कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा १७ रे ङ्झनदेश गये 
फभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा ३(१) य 
दपा ३ (१)(झ) फभोङ्ञजभ सजाम गङ्चय 
हानी नोक्सानी बए गयेको ङ्जिगो रु. 
२,०२,७३,०००।- (दङ्टई कयोड दङ्टई 
राख ङ्झत्रहत्तय हजाय) सोही ऐनको दपा 
१७ िभोङ्ञजभ असूर उऩय हङ्टन 
 प्रङ्झतिादीहरु ङ्ञशिजी 
साऩकोटा, िैकङ्ट ण्ठ बण्डायी य धभजयाज 
बण्डायी् भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा 
८ को उऩदपा (४) द्वाया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसूयभा ङ्जिगो रु.२,०२,७३,०००।-
(दङ्टई कयोड दङ्टई राख ङ्झत्रहत्तय हजाय) 
कामभ गङ्चय सोही ऐनको दपा ८(४) 
फभोङ्ञजभको सजाम गङ्चय हानी नोक्सानी 
बएको ङ्जिगो रु.२,०२,७३,०००।-
(दङ्टई कयोड दङ्टई राख ङ्झत्रहत्तय हजाय) 
असङ्टर उऩय गङ्चय जपत हङ्टन । 

 प्रङ्झतिादी ङ्ञशिजी साऩकोटा् भ्र.ङ्झन. ऐन, 

२०५९ को दपा 8(४) को कसङ्टयभा 
सोही दपा ८(४) िभोङ्ञजभ 6(छ) 
भङ्जहना कैद,  

 प्रङ्झतिादीहरु याभचन्र काफ्रे, ध्र ङ्टियाज 
गौतभ, िैकङ्ट ण्ठ प्रसाद बण्डायी, धभजयाज 
बण्डायी् प्रङ्झतिादीहरुरे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
प्रङ्झतिादीहरु याभ चन्र काफ्रे य ध्र ङ्टियाज 
गौतभको हकभा् 
नक्करी फैङ्क ग्मायेण्टी फनाउने कामजभा ङ्झनज 
प्रङ्झतिादी याभ चन्र काफ्रेको प्रत्मऺ य 
अप्रत्मऺ रुऩभा ङ्झभरेभतो यहे बएको देङ्ञखन 
आएको छैन । प्रङ्झतिादीरे सयकायी यकभ 
दङ्टरुऩमोग गयी भासी ङ्झनजी प्रमोगभा रगाएको 
बङे्ङ तथ्म स्थाङ्जऩत य ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको । 

प्रङ्झतिादीहरु फैकङ्ट ण्ठप्रसाद बण्डायी य धभजयाज 
बण्डायीको हकभा्  

फैङ्क ग्मायेङ्ञण्ट फनाई ङ्छदने तत्काङ्झरन प्रफन्धक 
याजङ्ट प्रसाद ढकार हङ्टन ् बनी नक्करी फैङ्क 
ग्मायेङ्ञण्ट फनाउने कामजभा मी प्रङ्झतिादीहरुको 
सॊरग्न यहे बएको बनी सह-प्रङ्झतिादीरे ऩोर 
िमान गनज सकेको नदेङ्ञखदा नक्करी फैङ्क 
जभानत फनाउने कामजभा मी प्रङ्झतिादीहरुको 
सॊरग्नता यहे बएको देङ्ञखएन । 

प्रङ्झतिादी ङ्ञशिजी साऩकोटाको हकभा् 
प्रङ्झतिादी ङ्ञशिङ्ञज साऩकोटारे नक्करी फैङ्क 
जभानत फनाएको य ऩेश गयेकोसम्भ देङ्ञखन्छ 
। नक्करी फैङ्क जभानत फभोङ्ञजभ यकभ खाई 
भासेको िा ङ्जहनाङ्झभना ऩायेको अिस्था होइन 
। नक्करी फैङ्क जभानत फनाएको आधायभा 
फैङ्क जभानतभा उङ्ञल्रङ्ञखत यकभराई ङ्जिगो 

नॊ.50/07 को आङ्झधकायीकता सम्िन्धभा ऩत्राचाय बएको देङ्ञखएकोभा उक्त 
फैङ्कको च.न.274 ङ्झभङ्झत 2073।02।30 गतेको ऩत्रिाट प्रभाङ्ञणत गयी 
फ्माक्स भापज त ङ्झडङ्झबजन कामाजरमभा ऩठाएकोभा फ्माक्स प्राप्त ङ्झभङ्झत हेदाज 
ङ्झभङ्झत 2073।02।24 गतेको देङ्ञखएको िाट फैङ्किाट जायी बएको ङ्झभङ्झत 
बन्दा ऩङ्जहरे नै उक्त ङ्झडङ्झबजन कामाजरमभा फैङ्क ग्मायेण्टी य ऩेश्की 
ग्मायेङ्ञण्टको ऩत्र प्राप्त बएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको  

 उक्त आमोजनाको ङ्झनभाजण सम्झौता ङ्झभङ्झत 2073।02।30 गते बएकोभा 
सङ्टनौरा ङ्ञखङ्ञम्त-अजम्फय-ङ्ञशियाभ जे.बी चङ्चयकोट, दोरखारे सम्झौता बए 
ऩश्चात ङ्छदईने ऩेश्की यकभ(Mobilization)(सािजजङ्झनक खङ्चयद ऐन, 2063 को 
दपा 52क.) रागी सम्झौता हङ्टनङ्ट ऩूिज नै ङ्झभङ्झत 2073।02।26 को 
ङ्झनिदेनिाट ऩेश्की ग्मायेङ्ञण्ट नॊ.50/07 ङ्झभङ्झत 2073।02।25 साथ 
ङ्झडङ्झबजन कामाजरमभा ऩेश गयेको देङ्ञखएको तथा उक्त ऩेश्की ग्मायेङ्ञण्ट ङ्झभङ्झत 
2073।02।24 गते नै ङ्झडङ्झबजन कामाजरमभा फ्माक्स भापज त प्राप्त बएको 
य उक्त जभानतहरु फैङ्किाट जायी नबएको बनी या.िा.फैङ्कको च.न.399 
ङ्झभङ्झत 2076।07।04 को ऩत्र देङ्ञखएकोिाट नै प्रङ्झतिादीहरुको आऩसी 
ङ्झभरोभतो तथा मोजनाभा सािजजनीक सम्ऩङ्ञत्तको हानी नोक्सानी गने िदङ्झनमती 
याखेको देङ्ञखएको, 

 उक्त आमोजनाको ङ्झनभाजण सम्झौता ङ्झभङ्झत 2073।02।30 गते बएको 
देङ्ञखएकोिाट उक्त ङ्झनभाजण कामज सॊमङ्टक्त उऩक्रभ(Joint venture) िाट बएको 
देङ्ञखएको, सािजजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभािरी, 2064 को ङ्झनमभ 28 को 
उऩङ्झनमभ(७क) भा “ङ्झनभाजण कामजभा सॊमङ्टक्त उऩक्रभ(ज्िाइन्ट बेन्चय) फाट 
कामज सम्ऩङ्ङ गने गयी फोरऩत्र प्रङ्जक्रमाभा सभािेश बई ठेक्का प्राप्त गयेको 
अिस्थाभा सॊमङ्टक्त उऩक्रभका सफै सदस्मरे दाङ्जमत्ि फहन गयी सम्झौता 
अनङ्टसाय ङ्झनभाजण कामज सम्ऩङ्ङ गनङ्टज ऩने छ” बनी कानूनी व्मिस्था गयेको िाट 
सभेत ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरु धभजयाज बण्डायी य िैकङ्ट ण्ठ प्रसाद बण्डायीको दामीत्ि 
ङ्ञशिजी साऩकोटा ियािय हङ्टने देङ्ञखएको य भङ्टरङ्टकी अऩयाध सॊङ्जहता, 2074 
को दपा 30 भा सङ्गङ्छठत सॊस्थाफाट बएको कसङ्टयभा काभ गने गयाउनेको 
अऩयाङ्झधक दाङ्जमत्ि हङ्टने य सोही सॊङ्जहताको दपा 31 भा सभूहफाट बएको 
कसूयभा सफै सदस्मराई सजाम हङ्टने बनी कानूनी व्मिस्थारे सभेत 
प्रङ्झतिादीहरु धभजयाज बण्डायी य िैकङ्ट ण्ठ प्रसाद बण्डायीको बभूीका ङ्ञशिजी 
साऩकोटाको ियािय नै हङ्टने देङ्ञखएको अिस्थाभा सभेत प्रङ्झतिादीहरु धभजयाज 
बण्डायी य िैकङ्ट ण्ठ प्रसाद बण्डायीको बङू्झभका प्रङ्झतिादी ङ्ञशिङ्ञज साऩकोटा 
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कामभ गयी सजाम गनज न्मामोङ्ञचत देङ्ञखन 
आएन । नक्करी फैङ्क जभानत फनाएको 
सम्फन्धभा मी प्रङ्झतिादी उऩय कैद भात्र गनज 
भनाङ्झसफ देङ्ञखॊदा ङ्जिगो कामभ नगयी कसङ्टयको 
भात्रा अनङ्टसाय कैद गनज न्मामोङ्ञचत देङ्ञखमो । 

प्रङ्झतिादी याज ङ्टप्रसाद ढकारको हकभा् 
ङ्झनभाजण व्मिसामीरे ठेक्का सॊझौता फभोङ्ञजभको 
कामजसम्ऩङ्ङ गङ्चयसकेको अिस्थाभा नेऩार 
सयकायराई कङ्ट नै हानी नोक्सानी नबएको य 
फैङ्कफाट कङ्झभसन िाऩत मङ्झत यकभ हाङ्झन 
नोक्सानी बमो बनी कङ्ट नै उजङ्टयी नऩयेको, नक्करी 
फैङ्क जभानत जायी गयेको कसङ्टयभा दपा ९ 
फभोङ्ञजभ सजाम बइसकेको अिस्थाभा मी 
प्रङ्झतिादीको हकभा दपा 17 फभोङ्ञजभ कसूय 
स्थाङ्जऩत य ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सकेको नदेङ्ञखॊदा दपा 
17 को आयोऩदािीिाट प्रङ्झतिादी याज ङ्ट प्रसाद 
ढकाररे सपाई ऩाउने देङ्ञखमो । 

सम्भको ऩनी नयहेको बनी बएको पैसरा प्रभाणको उङ्ञचत भङ्टल्माङ्कन ङ्जिना 
बएको तथा कानून प्राव्धानको ङ्जिऩङ्चयत यही त्र ङ्टङ्जट ऩूणज बएकोरे फदय बागी छ 
। 

 सािजजनीक खङ्चयद ऐन, 2063 को दपा 52 खङ्चयद सम्झौता य सोको 
शतजहरु, दपा 52क भा ऩेश्की सम्िन्धी व्मिस्था, सािजङ्ञजनक खङ्चयद 
ङ्झनमभािरी, 2064 को ङ्झनमभ 110 भा सम्झौता गनज कामजसम्ऩादन जभानत 
ऩेश गनङ्टज ऩने, ङ्झनमभ 113 भा ऩेश्की ब ङ्टक्तानी य पछ्र्मौट सम्िन्धी कानूनी 
व्मिस्था गयेको भङ्टतम कायण नै सािजजनीक सम्ऩङ्ञत्तको हानी नोक्सानी नहोस 
बङे्ङ नै हो, मदी हानी नोक्सानी हङ्टने अिस्था बएभा फैङ्क जभानतिाट ऩङ्चयऩूती 
होस बङे्ङ हेतूरे नै कानून िनाएको देङ्ञखएकोभा सोही कानूनी प्रािधानको 
अङ्झधनभा यङ्जह ठेकायदाय कम्ऩनीरे ऩेश गयेको फैङ्क जभानत य ऩेश्की जभानत 
नै गरत ङ्झरखत हो बनी स्िॊम अदारतरे स्िीकायी सके ऩश्चात कसङ्टय 
िायदात हङ्टदाको अिस्थाराई आधाय ङ्झरई प्रङ्झतिादीहरुराई ङ्जिगो 
रु.२,०२,७३,०००।-(दङ्टई कयोड दङ्टई राख ङ्झत्रहत्तय हजाय) कामभ गयी 
सजाम गनङ्टज ऩने देङ्ञखएको,  

 (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी 
सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय 
पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

57.  नयेश कङ्ट भाय 
खड्का, 
ऩङ्टष्ऩयाज ङ्झगयी, 
केशियाज 
अङ्झधकायी, 
ङ्झभनयाज गैये 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७7-
CR-०055, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०२
।20) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्रङ्झतिादीहरु नयेश कङ्ट भाय खड्का, 
ऩङ्टष्ऩयाज ङ्झगयी, केशियाज अङ्झधकायी, 
ङ्झभनयाज गैये् भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रू.3२०,०००।-  कामभ गयी भ्र.ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) य 
दपा ३(१)(घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीहरुरे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीहरु नयेश कङ्ट भाय खड्का, ऩङ्टष्ऩयाज 

ङ्झगयी, केशियाज अङ्झधकायीको साथिाट 
यकभ ियाभद नबएको, उजङ्टयिारासॉग 
ङ्ञचनजान पोन सम्ऩकज सभेत नबएको, 

  प्रङ्झतिादी ङ्झभनयाज गैयेरे अदारतभा 
िमान गदाज “अङ्ञततमायभा भराई दफाफ 
ङ्छदई ङ्झनिेदकको उजङ्टयी ङ्झनिेदन 
अनङ्टसायको व्महोया ङ्झभराउन य तऩाईरे 
सोही व्महोयाराई ङ्झभल्ने गयी िमान ङ्छदनङ्ट 
बनेकोरे भैरे भौकाभा गयेको कागज य 
आमोगभा गयेको िमानभा ङ्झनजहरुरे बने 

  प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीहरुको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको 
ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादी ङ्झभनयाज गैयेरे सेिाग्राहीफाट घङ्टस/ङ्चयसित फाऩत रु.3,20,000।- 
(तीन राख फीस हजाय) ङ्झरई सकेको अिस्थाभा ङ्झनजरे रगाएको ङ्झनरो 
यॊगको ङ्ञजन्स ज्माकेटको फाॉमा तपज को ङ्झबङ्झत्र ऩाकेटभा याखेको अिस्थाभा 
नगद  रु.3,20,000।-(तीन राख फीस हजाय) पेरा ऩयेकोभा ङ्जििाद 
देङ्ञखदैन,  

 प्रङ्झतिादी ङ्झभनयाज गैयेरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ स्िमको हस्तङ्झरङ्ञखत 
िमानको स.ज 15 भा रु.3,20,000।- ना.सङ्ट ऩ ङ्टष्ऩयाज ङ्झगयीरे तोक्नङ्ट 
बएको हो, स.ज 16 भा ना.सङ्ट केशि याज अङ्झधकायीरे ऩ ङ्टष्ऩ ङ्झगयीरे सजजङ्झभन 
अगाडी नै ऩैसा ङ्झतङ्झभरे याख, उक्त यकभ केशि सय, ऩङ्टष्ऩ ङ्झगयी सय, कामाजरम 
प्रभङ्टख नयेश कङ्ट भाय खड्का सभेतराई जाने हो, स.ज 22 भा अङ्झडमो येकडजभा 
सङ्टङ्झनएको आिज भ सभेतको हो बनी सहअङ्झबमङ्टक्तहरु राई ऩोर गयी िमान 
गयेको अिस्था छ । प्रभाण ऐन, 2031 को दपा ९क. रे मस्तो सह-
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अनङ्टसाय सायेको हो । भैरे कङ्ट नै कसङ्टय 
गयेको छैन । भ ङ्झनदोष छङ्ट ” बनी 
कसङ्टयभा इन्काय यहेको ऩाइन्छ, 

  आमोगरे उऩरब्ध गयाएको याज्मकोषको 
यकभ दशी प्रभाण तथा ङ्जिगो सभेत 
कामभ नहङ्टने बनी 074-WC-0020 
ङ्चयट ङ्झनिेदनभा सॊिैधाङ्झनक इजरासिाट 
तथा त्मसऩङ्झछ रेखनाथ िङ्टराजकोटी 
ङ्जि.नेऩार सयकाय 073-CR-0678 
बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा िोङ्झर सकेको 
अिस्थाभा उक्त ियाभदी यकभ, ियाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का, ियाभदी तथा खानतरासी 
भङ्टच ङ्टल्काभा फस्ने व्मक्तीहरु तथा 
प्रङ्झतिेदकहरुरे ङ्छदएको प्रङ्झतिेदन फेहोया, 
भौकाको कागज फेहोया तथा ङ्झनजहरुरे 
अदारतभा आइ गयेको फकऩत्र सभेत 
ियाभदी यकभसॉग सम्िन्धीत नै हङ्टॉदा 
ङ्झतनराई प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञखन 
आएन,  

 प्रङ्झतिादीहरुरे कसङ्टयभा इन्कायी िमान 
गयेको । 

अङ्झबमङ्टक्तको ऩोरराई अदारतरे प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने नै अिस्था यहेको 
 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदक ङ्जिच ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकज  बएको Call Details 

Record देङ्ञखएको, अङ्झडमो िाताजराऩको ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गभा प्रङ्झतिादी ङ्झभनयाज 
गैयेरे “त्मही भेन हाङ्जकभरे नै बनेय हो नत्र त कहाॉफाट हङ्टन्छ”, “अगीनै भैरे 
केशि सय य हाङ्जकभ सािराई कङ्ट या गये”, “ऩङ्टष्ऩ ङ्झगयी”, “दाईराई ऩङ्झन हैन 
भजारे हैन हङ्टन्छ।भ कसैराई ऩङ्झन उ गङ्छदजन काभ गयाईङ्छदनङ्टस बङे्ङ कङ्ट या 
िहाॉ अझ ऩङ्जहरा कङ्ट या ६ (छ राख) को कङ्ट या बमो। ऩङ्झछ त्महाॉ भैरे मता 
कङ्ट या गदाज खेङ्चय र बनेय ४ (चाय राखभा)  कङ्ट या ङ्झभल्मा हो अझ दाईराई 
सोध्नङ्टस”, बङे्ङ सभेत उल्रेख बएको अिस्थाभा मस्तो यकभ नै ङ्जकटान गयी 
घङ्टस ङ्चयसित भाग गयी बएको िाताजराऩ ियाभदी यकभ िाहेकको अरु 
स्ितन्त्र प्रभाण बएको य मस्तो िाताजराऩराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 
13क अनङ्टसाय प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादीहरुरे अदारतभा इन्कायी िमान गयेताऩनी अङ्झबमोग दािी खण्डन 
हङ्टने ङ्जिश्वास मोग्म प्रभाण ऩेश गनज सकेको नदेङ्ञखएको, 

 घङ्टस ङ्चयसित यकभ सिै प्रङ्झतिादीहरुिाट ियाभद नै हङ्टन ऩने य उजङ्टयिारासॉग 
ङ्ञचनजान नै हङ्टनङ्ट ऩने नबई ऩङ्चयस्थङ्झत जन्म प्रभाणको सभेत भङ्टल्माङ्कन गयी 
न्माम ङ्झनरुऩण गनङ्टज ऩनेभा प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने भनसाम नै याखी 
प्रङ्झतिादीहरु नयेश कङ्ट भाय खड्का, ऩङ्टष्ऩयाज ङ्झगयी, केशियाज अङ्झधकायीको 
साथिाट यकभ ियाभद नबएको, उजङ्टयिारासॉग ङ्ञचनजान पोन सम्ऩकज सभेत 
नबएको बनी आधाय ङ्झरई प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा 
त्र ङ्टङ्जट ऩूणज यहेको । 

 प्रङ्झतिादीराई कङ्ट टङ्जऩट गयी मातना ङ्छदई ङ्झनजको ईच्छा ङ्जिऩयीत सङ्जहछाऩ 
गयाएको बए सोसम्फन्धभा तत्कार िा ङ्जहयासतभा याख्न म्माद थऩको रागी 
अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउॉदाका अिस्थाभै सो कङ्ट याको ङ्ञजङ्जकय ङ्झरई 
ङ्झनिेदन ङ्छदई शायीङ्चयक जाॊच गयाई भाग्नङ्ट स्िाबाङ्जिक हङ्टनेभा सो केही बए 
गयाएको ऩाइदैन । प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा आफ्नै हस्तङ्झरङ्ञखत 
गयेको िमान राई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९(२)(क) रे प्रभाण मोग्म 
नै देङ्ञखएको, 

 074-WC-0020 ङ्चयट ङ्झनिेदनभा सिोच्च अदारतिाट अनङ्टसन्धानको 
क्रभभा सॊकङ्झरत कङ्ट नै ऩनी दशी प्रभाणहरुराई प्रभाणको रुऩभा ग्रहण गनज 
नङ्झभल्ने बनी िोरेको बङे्ङ आशम देङ्ञखन्छ, मदी त्मस्तो अिस्था बएको बए 
Sting Operation को सिै भङ्टद्दा खायेज गने ङ्झथमो, त्मो अिस्था सॊिैधाङ्झनक 
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इजरासको पैसराभा नदेङ्ञखएको य 073-CR-0678 को भङ्टद्दा ङ्जिशेषभा 
बएको पैसराराई नै आधाय ङ्झरई सॊिैधाङ्झनक ईजरासिाट बएको पैसराको 
गरत अथज रगाई Sting Operation को सिै भङ्टद्दा खायेज हङ्टने प्रकृतीको 
आधाय ङ्झरई बएको पैसरा सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतिाट िाट 074-WC-

0020 बएको पैसराको सभेत प्रङ्झतकङ्ट र यही प्रस्तङ्टत पैसरा फदयबागी छ 
। 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, 

ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 
51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन 
बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

58.  शाङ्ञन्त बण्डायी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७7-
CR-०076, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०2
।२0) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्रङ्झतिादी शाङ्ञन्त बण्डायी् भ्र.ङ्झन. ऐन, 

२०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रू.10,०००।– कामभ गयी  
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीरे सपाई ऩाउने । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीको साथफाट यकभ फयाभद 

बएको नबई ङ्झनजको टेफरभाङ्झथ यहेको 
यङ्ञजष्टयरे च्माऩी यहेको अिस्थाभा ियाभद 
बएको,  

 ङ्झनिेदकरे आङ्झधकाङ्चयक ङ्झनकामको 
अनङ्टभती नङ्झरई तमाय गयेको उजङ्टयी 
ङ्झनिेदनसाथ ऩेश गयेको अङ्झडमो येकडज 
प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञखन आएन,  

 प्रङ्झतिादीको साऺीरे अदारतभा आई 
गयेको फकऩत्रभा प्रङ्झतिादीरे घङ्टस भाग 
गयेको होइन ङ्झनजको चार चरन याम्रो 
छ, ङ्झनजराई झङ्टठ्ठा आयोऩ रगाई पसाउन 
खोङ्ञजएको हो बनी प्रङ्झतिादीरे अदारत 
सभऺ गयेको फमान सभथजत हङ्टने गयी 
फकऩत्र गयेको ऩाइन्छ, 

  प्रङ्झतिादीरे कसङ्टयभा इन्कायी िमान 
गयेको 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान 
यहेको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादी शाङ्ञन्त बण्डायीको कामज कऺको काठको टेफङ्टर भाथी यहेको 
ङ्ञक्रऩिोडज भाथी रु.10000 ियाभद बएको फयाभदी खानतरासी भङ्टच ङ्टल्का 
देङ्ञखएको, अङ्झडमो िाताजराऩभा सङ्टङ्ञशर कभाजचामजरे “दश हजाय रे हङ्टन्छ त 
ङ्छदङ्छद?”  बनी सोध्दा प्रङ्झतिादी शाङ्ञन्त बण्डायीरे “हङ्टन्छ के हङ्टन्छ अफ बमो 
तऩाई....दङ््ट ख भाङ्ङङ्ट बा छ हङ्टन्छ आउनङ्टस” बङे्ङ सभेत व्महोया खङ्टराई ऩटक 
ऩटक पोन सम्ऩकज  गयी घङ्टस ङ्चयसितको िागेङ्झनङ्ग सभेत बएको देङ्ञखएको, 
प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदक ङ्जिच ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकज  बएको Call Details 

Record िाट देङ्ञखएको प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १३क. प्रभाणभा ङ्झरन 
ऩने देङ्ञखएको  

 आयोङ्जऩत कसङ्टयभा स्िीकाय गयी िमान गयेकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को 
दपा 9(२)(क) िभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञखएको  

 प्रङ्झतिादीको साऺीरे अदारतभा आई गयेको फकऩत्रभा प्रङ्झतिादीरे घङ्टस भाग 
गयेको होइन ङ्झनजको चार चरन याम्रो छ, ङ्झनजराई झङ्टठ्ठा आयोऩ रगाई 
पसाउन खोङ्ञजएको हो बनी प्रङ्झतिादीरे अदारत सभऺ गयेको फमान सभथजत 
हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको ऩाइन्छ बनी प्रङ्झतिादीराई कसङ्टयभा सपाई ङ्छदएको 
आधायको सम्िन्धभा हेदाज प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 24 भा प्रभाणभा 
ङ्झरन नहङ्टने कङ्ट या्(१) भङ्टद्दाभा ऩऺहरुको चङ्चयत्र असर िा खयाि छ बङे्ङ कङ्ट या 
प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टदैन बनी गयेको कानूनी व्मिस्थाको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
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आधाय ङ्झरई बएको पैसरा फदयबागी छ ।   
 (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०),  (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 

२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, 

ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 
51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन 
बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

59.  ङ्झत्ररोचना 
ऩोखयेर 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७6-
CR-०२16, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।0२
।25) 

गरत 
ङ्झरखत 
तमाय 
गयी एिॊ 
घङ्टस/ङ्चयस
ित ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

प्रङ्झतिादी ङ्झत्ररोचना ऩोखयेर् ङ्झफगो 
रु.83,0००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
य दपा ९ फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही 
ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(ग) 
य दपा ९ फभोङ्ञजभ सजाम गयी 
ङ्झरएको घङ्टस/ङ्चयसित रु.83,000।- 
सोही ऐनको दपा ३(१) फभोङ्ञजभ 
जङ्चयिाना य कैद सजाम हङ्टन। 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादी ङ्झत्ररोचना ऩोखयेरराई बष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा ९ फभोङ्ञजभको 
कसङ्टय ठहय गयी सोही दपा 9 फभोङ्ञजभ 
3(ङ्झतन) भङ्जहना कैद य रु.10,000।- 
जङ्चयिाना हङ्टने य प्रङ्झतिादी ङ्जिरुद्धको भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा ३(1) तपज को 
आयोऩदािी ऩ ङ्टग्न नसक्ने  

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस फाऩत ऩैसा ङ्झरएको 
बङे्ङ अङ्झबमोगदािी यहेऩनी ङ्झनजरे ऩैसा 
ङ्झरएको खाएको बङे्ङ कङ्ट या हङ्चयबक्त भहजजनको 
भौङ्ञखक बनाई फाहेक ङ्झभङ्झसर सॊरग्न अन्म 
प्रभाणहरुफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सकेको अिस्था 
देङ्ञखदैन । सो यकभ कङ्ट न कामाजरमफाट के 
कसयी ङ्झनकासा बमो ब ङ्टक्तानी बमो बङे्ङ तथ्म 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाणहरुफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
सकेको नदेङ्ञखदा हङ्चयबक्त भहजजनको भौङ्ञखक 
बनाईका आधायभा घङ्टस ङ्चयसित सभेत 
ङ्झरएको बङे्ङ दािी ऩ ङ्टग्न सक्दैन,  

 प्रङ्झतिादीरे फैठक बत्ता फङ्टझेको छैन 
बनी िमान गयेको । 

 

 येक्टय ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ कन्सल्टेन्सीको रागी कामज गने ई.ऩदभ ओरीरे कागज 
गदाज तोरी-ङ्जकम्नी सडक, ङ्झसभरकोट-ङ्जऩऩरकोट-झारी दोगडा-सैनचौय सडक, 

ठाटीखाद-भराङ्झतकोट-गजङ सडक, ठङ्टरासेन-तेङ्झसॊगे-जमधन सडक य जमगड 
भाझेठाना-याभायोसन सडक गयी ५ िटा सडक आमोजनाहरुको सम्िन्धभा 
भन्त्रारमको टोरीरे प्राप्त प्रङ्झतिेदन अध्ममन गयी सोहीको आधायभा कभेन्ट 
गनज ऩने बएकोरे फैठक बत्ता उऩरव्ध गयाउन ऩने बनी ङ्झत्ररोचना ऩोखयेरे 
बनेकोरे उक्त भन्त्रारमिाट IEE प्रङ्झतिेदन स्िीकृत बएको अन्तीभ ऩत्र ईभेर 
भापज त प्राप्त बएकोरे बत्ता िाऩतको यकभ िङ्टझाउन येक्टय इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
कन्सेल्टेन्सीको ई.हङ्चयबक्त भहजजन गएको य बत्ता िाऩत बङ्झनएको 
रु.83000।– यकभ ङ्झत्ररोचना ऩोखयेररे फङ्टझेको बनी जानकायी प्राप्त 
बएको बनी कागज गयेकोभा अदारतभा फकऩत्र गदाज स.ज 6 भा सो 
व्महोयाराई सनाखत गयेको देङ्ञखन्छ,  

 येक्टय ईङ्ञन्जङ्झनङ्चयङ्ग कन्सल्टेन्सीभा एसोङ्झसमट बई कामज गने ई.हङ्चयबक्त 
भहजजनरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा कागज गदाज प्रङ्झतिाङ्छद ङ्झत्ररोचना ऩोखयेरराई 
बत्ता िाऩतको रु.83000।- फङ्टझाएको य ङ्झसॊहदयिाय प्रिेश गदाज ङ्झत्ररोचना 
ऩोखयेररे नै ऩास ऩठाएको सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ऩेश गददैन कागज गयेको 
देङ्ञखएकोभा अदारतभा फकऩत्र गदाज स.ज 6 भा अनङ्टसन्धानको क्रभभा 
गयेको कागजराई सनाखत गयेको, स.ज 7 भा भैरे ऩास ङ्झरॉदा ङ्झनजको नाभ 
य ऩद खङ्टराई भ ङ्झनजराई बेट्न गएको हो बनी रेखाएको देङ्ञखएकोिाट बत्ता 
यकभ उक्त येक्टय ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कन्सल्टेन्सीिाट प्रङ्झतिादी ङ्झत्ररोचना 
ऩोखयेरराई ङ्छदइएको देङ्ञखएको सभेतराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 18 
रे प्रभाणभा ङ्झरन ऩने देङ्ञखन्छ,  

 सॊङ्ञघम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको च.न.127 ङ्झभङ्झत 
2076।06।16 को ऩत्र ङ्झभङ्झसर साभेर यहेको य सो ऩत्र सङ्जहत ऩठाएका 
कागजात, बत्ता फङ्टझेको बऩाजई सभेतको गरत ङ्झरखत हङ्टन बनी प्रस्तङ्टत भङ्टॉद्दाको 
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उक्त कसङ्टयभा सजाम सभेत बएको अिस्थाभा ङ्झनज प्रङ्झतिादी ङ्झत्ररोचना 
ऩोखयेरराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा 3(१) िभोङ्ञजभको 
कसङ्टयभा सभेत ठहय गनङ्टज ऩनेभा सपाई हङ्टने गयी बएको पैसरा त्र ङ्टङ्जट ऩूणज छ 
।  

 प्रङ्झतिादी ङ्झत्ररोचना ऩोखयेररे भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा ९ को 
कसङ्टय गयेको बनी ङ्जिशेष अदारतिाट ठहय बएकोभा सो कसङ्टय गनङ्टजको 
आधाय कायण नै येक्टय ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कन्सल्टेन्सीको तपज िाट 
रु.83000।–(ङ्झत्रमासी हजाय भात्र) प्राप्त गयी ङ्झरन खानङ्ट गनङ्टज हो बङ्ङे स्ऩष्ट 
देङ्ञखई यहेको य येक्टय ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कन्सल्टेन्सीको तपज िाट ई.हङ्चयबक्त 
भहजजनरे प्रङ्झतिादी ङ्झत्ररोचना ऩोखयेरराई ङ्झभङ्झत 2076।6।5 गतेका ङ्छदन 
ङ्झनज प्रङ्झतिादी ङ्झत्ररोचना ऩोखयेररे गेट ऩास िनाई ङ्छदई बेट गयेको बङे्ङ 
तथ्म सभेत ङ्झनङ्जिजिाद रुऩभा ऩङ्टङ्जष्ट बै यहेको । 

 (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक २१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), 
(ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी 
सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय 
पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

 

60.  

याजदेि भहतो 
कोइजयी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७6-
CR-०195, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।03
।23) 

घङ्टस/ङ्चयस
ित ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको 

प्रङ्झतिादी याजदेि भहतो कोईयी् ङ्झफगो 
रु.90००।- कामभ गयी भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा 
आमोगिाट ङ्झनिेदकराई उऩरब्ध 
गयाईएको यकभ रु.9000।- फयाभद 
हङ्टन नआएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतिादीिाट 
असङ्टर उऩय गयी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगको कामाजरम, 

हेटौडाराई बयाई ऩाउन 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीरे सपाई ऩाउने ।. 
ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 उजङ्टयकताजरे अदारतभा आई फकऩत्र गयी 
उजङ्टयी ऩ ङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
उजङ्टयकताज य प्रङ्झतिादीफीच य उजङ्टयकताज य 
अन्म व्मङ्ञक्तफीच बएको पोन सॊिाद तथा 
पोन सॊिादका आधायभा तमाय बएको 
ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गराई प्रभाणभा ग्रहण गनज 
ङ्झभरेन, 

 ङ्झनिेदकरे नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयण 
ङ्जितयण केन्र करैमा फायाभा नमाॉङ्झभटय जडान 
गनजका रागी ङ्झनिदेन ङ्छदई दताज बएको छ, छैन 
? बनी सो कामाजरमराई सोधनी गदाज उक्त 
कामाजरमरे ङ्झभङ्झत 2079।2।11 

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदकको बान्जाको अङ्झडमो सॊिाद ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्ग भा 
ङ्झनिेदकको बान्जा शसी ब ङ्टषण गङ्टप्तारे ”केतना दे के बेजी ? हभ जेतना कहेभ 
भाई ओतने ना दी” बनी बन्दा प्रङ्झतिादी याजदेिरे ...” फङ्टङ्ञझएन....12 हजाय 
” बनी बनेको देङ्ञखन्छ, प्रङ्झतिादीरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ गयेको 
िमानको स.ज 19 अङ्झडमो िाताजराऩ आफ्नो हो बनी स्िीकाय गयेको 
देङ्ञखएको, प्रङ्झतिादी सॉग ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकज  बएको Call Details 

Record िाट देङ्ञखएकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १३क. प्रभाणभा 
ङ्झरन ऩने देङ्ञखन्छ  

 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा िमान गदाज इन्कायी िमान गयेता ऩङ्झन सोराई ऩङ्टङ्जष्ट 
गने तथा आयोऩदािी खण्डन हङ्टने ङ्जिश्वास मोग्म प्रभाण ऩेश गनज सकेको 
नदेङ्ञखएको, िादी नेऩार सयकायका साऺीहरु नन्दरार साह सभेतरे 
अनङ्टसन्धानभा कागज य अदारतभा फकऩत्र गदाज सभेत प्रङ्झतिादीरे घङ्टस 
ङ्चयसित ङ्झरएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने गयी कागज गयेको देखीएकोराई प्रभाण ऐन 
२०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाण मोग्म नै देङ्ञखएको  

 ङ्झभङ्झत 2079।02।05 को शङ्ञश ब ङ्टषण गङ्टप्तारे ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाजरम 
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च.न.1106 को ऩत्र ऩठाई ङ्झनिेदन दताज 
बएको नदेङ्ञखएको बनी जानकायी प्राप्त 
गयाएकोरे उजङ्टयीको फेहोया नै ङ्जिश्वसनीम 
देङ्ञखन आॉउदैन, 

  प्रङ्झतिादीको ङ्झरएको बङ्झनएको 
रु.9000।- घङ्टस ङ्चयसित यकभ पेरा 
नऩयेको,  
 प्रङ्झतिादीरे कसङ्टयभा इन्कायी गयी 
िमान गयेको । 

 

फायाभा ङ्छदएको ङ्झनिेदन य उक्त ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाजरम फायाको च.न.5417 
ङ्झभङ्झत 2079।2।5 को ऩत्रिाट ङ्झनज उजङ्टयकताज अजम प्रसाद जैसिारको 
भतृ्मू बएको बनी जानकायी अदारतभा सभेतभा प्राप्त बएको देङ्ञखएको सभेत 
अिस्थाभा भतृ्मू बएको व्मक्तीको व्महोया झङ्टटो हो बङ्ङे आशम याखी जो 
सयकायी साऺीको भतृ्मू नै बई अदारतभा उऩङ्ञस्थङ्झत असम्बि नै देङ्ञखएको 
अिस्थाभा ङ्झनज राई नै अदारतभा उऩङ्ञस्थत गयाउन नसकेको बनी 
आधायङ्झरई प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा त्र ङ्टङ्जट ऩूणज छ ।  

 ङ्झनिेदकरे नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयण ङ्जितयण केन्र करैमा फायाभा नमाॉङ्झभटय 
जडान गनजका रागी ङ्झनिदेन ङ्छदई दताज बएको छ, छैन? बनी सो कामाजरमराई 
सोधनी गदाज उक्त कामाजरमरे ङ्झभङ्झत 2079।2।11 च.न.1106 को ऩत्र 
ऩठाई ङ्झनिेदन दताज बएको नदेङ्ञखएको बनी जानकायी प्राप्त गयाएकोरे  
उजङ्टयीको फेहोया नै ङ्जिश्वासनीम देङ्ञखन आॉउदैन बङे्ङ सम्िन्धभा हेदाज 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा नै नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयणको च.न.1002 ङ्झभङ्झत 
2076।08।19 को ऩत्रिाट ङ्झनिेदकको ङ्झनिेदन पेरा नऩयेको बनी 
जानकायी प्राप्त बएको देङ्ञखएको य उक्त कामाजरमिाट प्राप्त ऩत्र हेदाज 
ङ्झनिेदकको ङ्झनिेदन पेरा भात्र नऩयेको बनी उल्रेख गयेको तय ङ्झनिेदकरे 
नमा ङ्झभटय जडानको रागी ङ्झनिेदन नै नङ्छदएको बनी बङ्ङ सकेको नदेङ्ञखएको 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, 

ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 
51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन 
बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीराई 
सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको । 

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 079/05/३० गते सिोच्च अदारतभा 
ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएको भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

61.  नायामण काजी 
शे्रष्ठ  

(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७७-CR-

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई (यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. नायामण काजी शे्रष्ठ् 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.९,३४,०००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 ियाभदी यकभ सॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म 
प्रभाणहरुराई ऩङ्झन प्रभाण ग्राह्य भाङ्ङ नङ्झभल्ने, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 
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०००१, ङ्जि.अ. 

को पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२।
१८) 

३(१) य दपा ३(१)(ङ) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 
 

 उजङ्टयिारारे ङ्जिर ऩेश नगयी ङ्जिर ब ङ्टक्तानीको 
राङ्झग यकभ भाभगेको कङ्ट या ङ्जिश्वसङ्झनम देङ्ञखएन, 

 प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयिारासॊग ठमाकै्क ऩैसा चाङ्जहमो 
बनेको िा मङ्झत ऩैसा देउ बनेको अिस्था बने 
देङ्ञखदैन, 

 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस िाऩत यकभ ङ्झरएको तथ्म 
िस्तङ्टङ्झनष्ठ, प्रच ङ्टय एिॊ ऩमाजप्त प्रभाणद्वाया ऩ ङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
नसकेको। 

 ङ्झनिेदकरे दोस्रो ङ्जिर ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ऩङ्जहरेनै ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभा ङ्झनिेदन सभेत 
हयाएको बनी ब ङ्टक्तानीको राङ्झग आरटार गयी ऩङ्टन ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदई 
आमोग सभऺ उजूयी दताज गयाएको, 

 टेङ्झरपोन िाताजराऩको आधायभा तमाय गङ्चयएको ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गभा 10 प्रङ्झतशत यकभ 
नै चाङ्जहन ेगयी िाताजराऩ बएको प्रष्ट देङ्ञखन आएको, 

 घङ्टस ङ्चयसित िाऩत ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने यकभको १० प्रङ्झतशत यकभ ङ्झरन भञ्जङ्टय हङ्टन ङ्टकासाथै 
यकभ ङ्झरनङ्टखानङ्ट गयेको, 

 प्र.को साथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट िाट ियाभद बएकोयकभराई अन्मथा ऩङ्टष्टी 
गनज नसकेको,  

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

62.  सङ्टभेन्र भण्डर, 
याजकङ्ट भाय ङ्झधभार 

(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७५-CR-

०३२६, ङ्जि.अ. 

को पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०१।
२१) 

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई (यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. सङ्टभेन्र भण्डर य 
याजकङ्ट भाय ङ्झधभार् भ्र.ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.35,०००।- कामभ 
गयी ऐ. ऐनको दपा ३(१) 
य दपा ३(१)(ख) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 
 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 उजङ्टयिारारे घङ्टस ङ्छदन फाध्म हङ्टनङ्टऩने अिस्था 
सजृना बमो बङे्ङ कङ्ट या स्िबाङ्जिकरुऩभा भाङ्ङ 
ङ्झभल्ने देङ्ञखदैन, 

 प्र.हरुरे भौकाभा कसूय स्िीकाय गयी िमान 
गयेको बएताऩङ्झन अदारत सभऺ कसूय ईन्काय 
गयी िमान गयेको, 

 ियाभदी भङ्टच ङ्टल्का, यकभ रगामतका प्रभाणहरुको 
प्रभाङ्ञणक भङ्टल्म कामभ हङ्टन सक्ने अिस्था 
देङ्ञखएन,  

 ङ्झस.ङ्झड.राई स्ितन्त्र प्रभाणको रुऩभा ग्रहण गनज 
नङ्झभल्ने। 

 िस्तङ्टङ्झनष्ठ य स्ितन्त्र प्रभाणहरुिाट उजूयी ङ्झनिेदनको व्महोया/कसूय स-प्रभाण ऩङ्टष्टी 
बएको, 

 प्रङ्झतिादीहरुरे केिर आयोङ्जऩत कसूय तथा सजामिाट उन्भङ्टङ्ञक्त ऩाउने भनसामरे भात्र 
कसूय ईन्कायी िमान गयेको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 घङ्टस ङ्चयसित िाऩतको यकभ ङ्झरन भञ्जङ्टय हङ्टन ङ्टकासाथै यकभ ङ्झरनङ्टखानङ्ट गयेको, 
 प्र.को साथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट हरुिाट ियाभद बएको यकभराई अन्मथा 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको,  

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

63.  
 
 
 
 

बयत कङ्ट भाय 

ऩोखयेर 

(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७७-CR-

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई (यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. बयत कङ्ट भाय ऩोखयेर् 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.४,00,०००।- 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 फयाभद यकभ याज्मकोषिाट उऩरव्ध गयाइएको 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
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०१०७, ङ्जि.अ. 

को पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२।
१८) 

कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(घ) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 
 

देङ्ञखदाॊ उक्त यकभराई प्रभाण ग्राह्य गनज नङ्झभल्ने 
सिोच्च अदारतिाट ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा तथा अनङ्टसन्धानको क्रभभा 
कसूयभा ईन्काय यही िमान गयेको, 

 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस ङ्चयसित िाऩतको यकभ स्िेच्छारे 
भाग गयेको य स्िेच्छारे घङ्टस ङ्चयसित िाऩतको 
यकभ ङ्झरएको तथा घङ्टस खाने भनसाम याखेको 
ङ्झथमो, घङ्टस भागेको ङ्झथमो बङे्ङ ऩङ्टङ्जष्ट नबएको, 

 ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादी िीचको सॊिादिाट 
प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदक उजङ्टयकताजसॊग घङ्टस भागेको 
बङे्ङ कङ्ट या स्ऩष्ट रुऩभा देङ्ञखन नआएको। 

ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 
 Common Law System  अन्तगजतको पौजदायी न्माम प्रङ्जक्रमाभा ङ्जऩडकराई सभेत Right 

to Silence को साथै Self Criminalization गनज िाध्म नऩाङ्चयन ेहक यहेको तथा प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा ९ को उऩदपा (१) भा भङ्टद्दाका कङ्ट नै ऩऺरे व्मक्त गयेको कङ्ट नै 
कङ्ट या ङ्झनजका ङ्जिरुद्ध प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बङे्ङ कानूनी व्मिस्था यहेको, 

 ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गभा घङ्टस ङ्चयसित िाऩत यकभ भाग गयेको प्रष्ट देङ्ञखनङ्टकासाथै प्र. घङ्टस 
ङ्चयसित िाऩतको यकभ ङ्झरन भञ्जङ्टय यहेको य ङ्झरनङ्टखानङ्ट गयेको कङ्ट या सप्रभाण ऩङ्टष्टी 
बएको, 

 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस ङ्चयसित िाऩतको यकभ स्िेच्छारे भाग गयेको य स्िेच्छारे घङ्टस ङ्चयसित 
िाऩतको यकभ ङ्झरएको तथा घङ्टस खान ेभनसाम याखेको ङ्झथमो, घङ्टस भागकेो ङ्झथमो बङे्ङ 
ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

64.  ङ्झरर िहादङ्टय 

गङ्टरुङ, 
ङ्झनयन्जन याज 

काकी 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७७-CR-

००५७, ङ्जि.अ. 

को पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०३।
०२) 

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई (यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र.ङ्झरर फहादङ्टय गङ्टरुङ य 
ङ्झनयन्जन याज काकी् 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.35,०००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ३(१) य दपा 
३(१)(ख) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा नॊ. 074-WO-

0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा बएको ङ्झनणजमादेशरे 
फयाभद गयेको यकभराई प्रङ्झतिादीहरु ङ्जिरुद्ध 
दशी प्रभाणकोरुऩभा ग्रहण गनज ङ्झभल्ने अिस्था 
नदेङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादीहरुरे अदारतभा आई कसूयभा इन्काय 
यही िमान गयेको, 

 उजङ्टयकताजराई फकऩत्रका राङ्झग उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट 
बनी ऩटक-ऩटक आदेश हङ्टॉदा िादीऩऺरे 
ङ्झनजराई उऩङ्ञस्थत गयाई िकऩत्र गयाउन 
नसकेको। 

 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए गयेक सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 Common Law System  अन्तगजतको पौजदायी न्माम प्रङ्जक्रमाभा ङ्जऩडकराई सभेत Right 

to Silence को साथै Self Criminalization गनज िाध्म नऩाङ्चयन ेहक यहेको तथा प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा ९ को उऩदपा (१) भा भङ्टद्दाका कङ्ट नै ऩऺरे व्मक्त गयेको कङ्ट नै 
कङ्ट या ङ्झनजका ङ्जिरुद्ध प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बङे्ङ कानूनी व्मिस्था यहेको, 

 प्रङ्झतिादीहरु रु.35,000।– घङ्टस/ङ्चयसित िाऩतको यकभ ङ्झरन भञ्जङ्टय हङ्टन ङ्टका साथै 
ङ्झरनङ्टखानङ्ट गयेको स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 प्र.को साथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट हरुिाट ियाभद बएको यकभराई अन्मथा 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको,  

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

65.  भङ्ञन्दऩ कङ्ट भाय घङ्टस ङ्चयसित  प्र.भङ्ञन्दऩ कङ्ट भाय शे्रष्ठ् पैसरा्  सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
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शे्रष्ठ 

यभेशरार शे्रष्ठ 

(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७७-CR-

००७८, ङ्जि.अ. 

को पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२।
११) 

ङ्झरई (यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.47,85०।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ३(१) य दपा 
३(१)(ख) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

 प्र.यभेशरार शे्रष्ठ् भ्र.ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.40,00०।- कामभ 
गयी ऐ. ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१) 
(ख) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

 प्र.भङ्ञन्दऩ कङ्ट भाय शे्रष्ठराई आॊङ्ञशक कसूय ठहय य 
प्र.यभेशरार शे्रष्ठराई आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 फयाभद गयेको यकभराई प्रङ्झतिादीहरु ङ्जिरुद्ध 
दशी प्रभाणकोरुऩभा ग्रहण गनज ङ्झभल्ने अिस्था 
नदेङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादीहरुरे अदारतभा आई कसूयभा इन्काय 
यही िमान गयेको, 

 ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादी िीचको सॊिादिाट 
प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदक उजङ्टयकताजसॊग घङ्टस भागेको य 
ङ्झनिेदकरे ङ्छदएको बङे्ङ ऩङ्झन देङ्ञखदैन, 

 दृश्म नबएको अङ्झबमोगऩत्र साथ ऩेश बएको 
ङ्झस.ङ्झड.राई भूर प्रभाणको रुऩभा ग्रहण गनज 
नङ्झभल्ने बनी सिोच्च अदारतिाट पैसरा बएको 
। 

गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 Common Law System  अन्तगजतको पौजदायी न्माम प्रङ्जक्रमाभा ङ्जऩडकराई सभेत Right 

to Silence को साथै Self Criminalization गनज िाध्म नऩाङ्चयन ेहक यहेको तथा प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा ९ को उऩदपा (१) भा भङ्टद्दाका कङ्ट नै ऩऺरे व्मक्त गयेको कङ्ट नै 
कङ्ट या ङ्झनजका ङ्जिरुद्ध प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बङे्ङ कानूनी व्मिस्था यहेको, 

 प्रङ्झतिादीहरु घङ्टस/ङ्चयसित िाऩतको यकभ य ङ्ञजन्सी भारसाभन ङ्झरन भञ्जङ्टय हङ्टन ङ्टका साथै 
ङ्झरनङ्टखानङ्ट गयेको स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 प्र.को सॊगसाथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट िाट ियाभद बएको यकभराई अन्मथा 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको,  

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

66.  सङ्टमज िहादङ्टय 

अङ्झधकायी 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७६-CR-

०३०८, ङ्जि.अ. 

को पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२।
१२) 

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई (यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र.सङ्टमज फहादङ्टय अङ्झधकायी् 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.5,०००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ३(१) य दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 फयाभद यकभ याज्मकोषिाट उऩरव्ध गयाइएको 
देङ्ञखदाॊ उक्त यकभराई प्रभाण ग्राह्य गनज नङ्झभल्ने 
सिोच्च अदारतिाट ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा आई कसूयभा ईन्काय यही 
िमान गयेको, 

 केही यकभ कभजचायीको साथिाट फयाभद हङ्टदैभा 
त्मसराई घङ्टस/ङ्चयसितको यकभ हो बनी 
अदारतरे अनङ्टभान गनज ङ्झभल्दैन, 

 सिोच्च अदारतिाट दृश्म नबएको ङ्झसङ्झडराई 
भङ्टर प्रभाणको रुऩभा ग्रहण गनज नङ्झभल्ने बङे्ङ 
व्मातमा बएको । 

 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 Common Law System  अन्तगजतको पौजदायी न्माम प्रङ्जक्रमाभा ङ्जऩडकराई सभेत Right 

to Silence को साथै Self Criminalization गनज िाध्म नऩाङ्चयन ेहक यहेको तथा प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा ९ को उऩदपा (१) भा भङ्टद्दाका कङ्ट नै ऩऺरे व्मक्त गयेको कङ्ट नै 
कङ्ट या ङ्झनजका ङ्जिरुद्ध प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बङे्ङ कानूनी व्मिस्था यहेको, 

 फयाभद बएको यकभ घङ्टस ङ्चयसित िाऩतकै यकभ हो बनी स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 
 प्र.को सॊगसाथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट िाट ियाभद बएको यकभराई अन्मथा 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको,  

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

67.  ङ्छदऩेन्र प्रसाद घङ्टस ङ्चयसित  प्र.ङ्छदऩेन्र प्रसाद मादि् पैसरा्  Common Law System  अन्तगजतको पौजदायी न्माम प्रङ्जक्रमाभा ङ्जऩडकराई सभेत Right 
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मादि 

(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७५-CR-

०११४, ङ्जि.अ. 

को पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२।
२७) 

ङ्झरई (यङे्गहात) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.10,०००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ३(१) य दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

 

आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा आई कसूयभा ईन्काय यही 
िमान गयेको, 

 ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादी िीचको सॊिादिाट 
प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदक उजङ्टयकताजसॊग घङ्टस भागेको 
बङे्ङ कङ्ट या स्ऩष्ट रुऩभा देङ्ञखन नआएको, 

 फयाभद यकभ याज्मकोषिाट उऩरव्ध गयाइएको 
देङ्ञखदाॊ उक्त यकभराई प्रभाण ग्राह्य गनज नङ्झभल्ने 
सिोच्च अदारतिाट ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको। 

to Silence को साथै Self Criminalization गनज िाध्म नऩाङ्चयन ेहक यहेको तथा प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा ९ को उऩदपा (१) भा भङ्टद्दाका कङ्ट नै ऩऺरे व्मक्त गयेको कङ्ट नै 
कङ्ट या ङ्झनजका ङ्जिरुद्ध प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बङे्ङ कानूनी व्मिस्था यहेको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रङ्झतिादीरे सेिाग्राङ्जहसॉग घङ्टस/ङ्चयसित स्िरुऩ जम्भा रू 10,000।– ङ्झरन भञ्जङ्टय 
हङ्टन ङ्टका साथै ङ्झरनङ्टखानङ्ट गयेको स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 प्र.को सॊगसाथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपङ्ट िाट ियाभद बएको यकभराई अन्मथा 
ऩङ्टष्टी गनज नसकेको,  

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

68.  यङ्ञञ्जत कङ्ट भाय 
शे्रष्ठ य ङ्जियेन्र 
चन्द(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७7-
CR-०02, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०3।
२3) 

घङ्टस ङ्चयसित 

उद्योग गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्र. यङ्ञञ्जत कङ्ट भाय शे्रष्ठ य 
ङ्जियेन्र चन्द् भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) 
को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.30,०००।- कामभ 
गयी ऐ. ऐनको दपा 21 
भा उल्रेख बएअनङ्टसाय ऐ. 
ऐनको दपा३(१) य दपा 
३(१)(ख) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टने सजामको आधा 
सजाम। 

 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीहरु कसूयभा इन्काय यही िमान गयेको, 
 आमोगिाट यकभ उऩरव्ध गयाएकोभा यकभ नै 
प्रभाण ग्राह्य  हङ्टन नसक्ने अिस्थाभा त्मससॊग 
सम्फङ्ञन्धत प्रभाण सभेत ग्राह्य हङ्टन नसक्ने बनी 
सिोच्च अदारतिाट व्मातमा बएको, 

 उजूयकताजको उजूयीको व्महोया य अनङ्टसन्धानको 
क्रभभा गयेको कागज व्महोया पयक पयक 
यहेकोरे सो व्महोया शॊकास्ऩद/ङ्जििादास्ऩद 
देङ्ञखन आमो, 

 प्रङ्झतिादीरे सो यकभ स्िेच्छारे घङ्टस यकभ भाग 
गयेको य स्िेच्छारे घङ्टस यकभ ङ्झरएको तथ्म 
िस्तङ्टङ्झनष्ठ, ङ्जिश्वसनीम, प्रच ङ्टय एिॊभ ऩमाजप्त 
प्रभाणिाट ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको । 

 Common Law System  अन्तगजतको पौजदायी न्माम प्रङ्जक्रमाभा ङ्जऩडकराई सभेत Right 

to Silence को साथै Self Criminalization गनज िाध्म नऩाङ्चयन ेहक यहेको तथा प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा ९ को उऩदपा (१) भा भङ्टद्दाका कङ्ट नै ऩऺरे व्मक्त गयेको कङ्ट नै 
कङ्ट या ङ्झनजका ङ्जिरुद्ध प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बङे्ङ कानूनी व्मिस्था यहेको, 

 प्र.यङ्ञञ्जत कङ्ट भाय शे्रष्ठरे ङ्झनिेदक य आपू ङ्जिच बएको टेङ्झरपोन सम्िाद ङ्छठक साॉचो हो 
बनी सनाखत गयेको तथा प्र.ङ्जियेन्र चन्दको स्िय ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनभा उक्त स्िय 
प्र.ङ्जियेन्र चन्दको हो बङे्ङ व्महोयाको प्रङ्झतिेदन प्राप्त बएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादीको पोन सम्िादको आधायभा तमाय गङ्चयएको सङ्जक्रप्ट याङ्जटङ्गभा 
घङ्टस ङ्चयसितका सम्फन्धभा कङ्ट याकानी हङ्टन ङ्टका साथै प्रङ्झतिादीहरु धङ्टस ङ्चयसित  ङ्झरन भञ्जङ्टय 
यहेको देङ्ञखएको, 

 नगदै रु.45,000।– यकभ घङ्टस ङ्चयसित िाऩत ङ्झरएको कङ्ट या ङ्झनिेदकहरुरे भौकाभा 
गयेको कागज भापज त भात्र नबई उजूयी ङ्झनिेदक तथा प्रङ्झतिादीहरु िीच बएको पोन 
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 सम्ऩकज को आधायभा तमाय गङ्चयएको ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गिाट सभेत प्रष्ट रुऩभा खङ्टल्न 
आएको, 

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

69. य
ङ्ञञ्ज
त
 
कङ्ट
भा
य
 
शे्र
ष्ठ 

यङ्ञञ्जत कङ्ट भाय 
शे्रष्ठ य ङ्जियेन्र 
चन्द(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७7-
CR-०0३, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०3।
२3) 

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरॊई 

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्र. यङ्ञञ्जत कङ्ट भाय शे्रष्ठ य 
ङ्जियेन्र चन्द् भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) 
को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.45,०००।- कामभ 
गयी ऐ. ऐनको दपा 
३(१)(ख) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाइ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीहरु कसूयभा इन्काय यही िमान गयेको, 
 आमोगिाट यकभ उऩरव्ध गयाएकोभा यकभ नै 
प्रभाण ग्राह्य  हङ्टन नसक्ने अिस्थाभा त्मससॊग 
सम्फङ्ञन्धत प्रभाण सभेत ग्राह्य हङ्टन नसक्ने बनी 
सिोच्च अदारतिाट व्मातमा बएको, 

 उजूयकताजको उजूयीको व्महोया य अनङ्टसन्धानको 
क्रभभा गयेको कागज व्महोया पयक पयक 
यहेकोरे सो व्महोया शॊकास्ऩद/ङ्जििादास्ऩद 
देङ्ञखन आमो, 

 प्रङ्झतिादीरे सो यकभ स्िेच्छारे घङ्टस यकभ भाग 
गयेको य स्िेच्छारे घङ्टस यकभ ङ्झरएको तथ्म 
िस्तङ्टङ्झनष्ठ, ङ्जिश्वसनीम, प्रच ङ्टय एिॊभ ऩमाजप्त 
प्रभाणिाट ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको । 

 

 Common Law System  अन्तगजतको पौजदायी न्माम प्रङ्जक्रमाभा ङ्जऩडकराई सभेत Right 

to Silence को साथै Self Criminalization गनज िाध्म नऩाङ्चयन ेहक यहेको तथा प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा ९ को उऩदपा (१) भा भङ्टद्दाका कङ्ट नै ऩऺरे व्मक्त गयेको कङ्ट नै 
कङ्ट या ङ्झनजका ङ्जिरुद्ध प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बङे्ङ कानूनी व्मिस्था यहेको, 

 प्र.यङ्ञञ्जत कङ्ट भाय शे्रष्ठरे ङ्झनिेदक य आपङ्ट  ङ्जिच बएको टेङ्झरपोन सम्िाद ङ्छठक साॉचो हो 
बनी सनाखत गयेको तथा प्र.ङ्जियेन्र चन्दको स्िय ऩङ्चयऺण प्रङ्झतिेदनभा उक्त स्िय 
प्र.ङ्जियेन्र चन्दको हो बङे्ङ व्महोयाको प्रङ्झतिेदन प्राप्त बएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बए गयेका सिै काभ 
कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादीको पोन सम्िादको आधायभा तमाय गङ्चयएको सङ्जक्रप्ट याङ्जटङ्गभा 
घङ्टस ङ्चयसितका सम्फन्धभा कङ्ट याकानी हङ्टन ङ्टका साथै प्रङ्झतिादीहरु धङ्टस ङ्चयसित  ङ्झरन भञ्जङ्टय 
यहेको देङ्ञखएको, 

 नगदै रु.45,000।– यकभ घङ्टस ङ्चयसित िाऩत ङ्झरएको कङ्ट या ङ्झनिेदकहरुरे भौकाभा 
गयेको कागज भापज त भात्र नबई उजूयी ङ्झनिेदक तथा प्रङ्झतिादीहरु िीच बएको पोन 
सम्ऩकज को आधायभा तमाय गङ्चयएको ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गिाट सभेत प्रष्ट रुऩभा खङ्टल्न 
आएको, 

 भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतको  अनङ्टसन्धान गदाज ङ्झस.ङ्झड.जस्ता प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गनङ्टज 
िाञ्छनीम हङ्टन्छ य त्मसराई प्रभाण ङ्झरन ऩङ्झन सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 
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अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 2079/0६/०६ गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

70.  कृष्ण आरे  

(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७7-CR-

०069, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०3।0
9)  

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्रङ्झतिादी कृष्ण आरे्भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ (१) को 
कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.5,०००।–
कामभ गयी ऐ.ऐनको दपा ३ 
(१) य दपा ३(१)(क) 
फभोङ्ञजभ सजाम। 
 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादी कसूयभा इन्काय यङ्जह अदारतभा 

िमान गयेको । 

 ियाभदी यकभ आमोगफाट उऩरव्ध 
गयाइएको यकभ बएकोरे प्रभाणभा ग्राह्रम 
नदेङ्ञखएको तथा ङ्जिगोको अबािभा घङ्टस 
ङ्चयसितको कसूय हङ्टन नसक्ने(सॊिैंधाङ्झनक 
इजरास 074-CR-0020) । 

 ियाभदी यकभ फाहेकका अन्म स्ितन्त्र 
प्रभाणहरुिाट प्रङ्झतिादीउऩयको कसूय 
स्थाङ्जऩत हङ्टन सकेको अिस्था नदेङ्ञखएको । 

 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान 
यहेको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादीरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ गयेको हस्त ङ्झरङ्ञखत िमानको 
स.ज 14 भा अङ्झडमो िाताजराऩ भ य ङ्झनिेदक ङ्जिचको हो, स.ज 18 भा 
रु.5000 ज्माराको रुऩभा भाग गयेको यकभ हो बनी कसङ्टयभा स्िीकाय 
गयेको देङ्ञखएकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 9(2)(क) रे प्रभाण 
मोग्म देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदक ङ्जिच ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकज  बएको Call Details 

Record िाट देङ्ञखएकोभा प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदक ङ्जिचको अङ्झडमो िाताजराऩभा 
प्रङ्झतिादीरे “र मसो गङ्छदजनङ्ट न केटाहरुराई ऩाॉच जङ्झत छोङ्झडङ्छदनङ्टस न” बन्दा 
ङ्झनिेदकरे “ऩाॉच हजाय जङ्झत सय” बन्दा प्रङ्झतिादीरे “र र” बनेको, प्रङ्झतिादीरे 
“त्मसको त ज्माराको ङ्जिर ऩाॉउदैन क्माये” बनेको देङ्ञखएकोराई प्रभाण ऐन, 

2031 को दपा 13क िभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने नै देङ्ञखएको,  
 सिोच्च अदारतको सॊिैंधानीक इजरासरे 074-CR-0020 भा गयेको 

पैसराभा ङ्जिगो कामभ नहङ्टने बनी बनेको नयहेको य घङ्टस ङ्चयसितको भङ्टद्दा 
खायेज नहङ्टने, केिर अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, 
2059 को ङ्झनमभ 30 भात्र खायेज गयी अन्म प्रभाणको आधायभा ङ्झनणजम 
ङ्झनकासा ङ्छदने गयी पैसरा बएकोभा सो पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी ियाभदी 
यकभ आमोगफाट उऩरव्ध गयाइएको यकभ बएकोरे प्रभाणभा ग्राह्रम 
नदेङ्ञखएको तथा ङ्जिगोको अबािभा घङ्टस ङ्चयसितको कसूय हङ्टन नसक्ने (074-
CR-0020) बनी आधाय ङ्झरई बएको प्रस्तङ्टत पैसरा सो सॊिैधानीक 
इजरासको पैसराको योहभा सभेत त्रङ्टङ्जटऩूणज छ । 

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, 

अॊक २१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
१८, ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, 

बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय 
प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा  बएको । 
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71.  प्रङ्झतिादी डोय 
प्रसाद ऩन्थी य 
याभ चन्र शे्रष्ठ 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७6-CR-

०404, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।02।1
2) 

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई 

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्रङ्झतिादी डोय प्रसाद 
ऩन्थी् ङ्झफगो रु. 50००।-(ऩाॉच 
हजाय भात्र) कामभ गयी 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) को कसङ्टयभा सोही ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(क) 
फभोङ्ञजभ सजाम 

  प्रङ्झतिादी याभ चन्र 
शे्रष्ठ् ङ्जिगो रु.5000।– कामभ 
गयी भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा 
3(3) को कसङ्टयभा 3(3) भा 
उल्रेख बएिभोङ्ञजभ सोही ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(क) 
फभोङ्ञजभ सजाम गयी सोही 
ऐनको दपा 3(1) फभोङ्ञजभ 
ियाभत ङ्जिगो रु.5000 जपत 
हङ्टन 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सयकायी कामाजरमभा यहेको सभमभा 

व्मङ्ञक्तगत साऩटी यकभ रेनदेन बएकै 
कायणरे ङ्चयसित नै ङ्झरए ङ्छदएको बङे्ङ 
अथज गनङ्टज न्मामोङ्ञचत नदेङ्ञखदा िादी दािी 
ऩ ङ्टग्न सक्ने देङ्ञखएन । 

 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीहरुको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको 
ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादी याभ चन्र शे्रष्ठरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ गयेको हस्त 
ङ्झरङ्ञखत िमान गदाज कसङ्टयभा साङ्जित यङ्जह सहअङ्झबमङ्टक्त डोय प्रसाद ऩन्थीराई 
ऩोर गङ्चय िमान गयेको राई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 9(2)(क) य 
दपा 9क रे प्रभाण मोग्मनै देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादीहरुरे अदारतभा कसङ्टयभा इन्कायी िमान गयेता ऩनी ङ्जिश्वस मोग्म 
प्रभाण ऩेश गनज सकेको नदेङ्ञखएकोरे प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 27 
िभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभरेन,  

 सयकायी साङ्ञऺहरुरे अनङ्टसन्धानभा कागज य अदारतभा फकऩत्र गदाज सभेत 
प्रङ्झतिादीहरुरे घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने गयी कागज गयेको 
देखीएकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाण मोग्म 
देङ्ञखएको  

 (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक २१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), 
(स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), 
(ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास)बनी 
सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय 
पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको 
। 

72.  दङ्झधयाभ ऩौडेर य 
याजेश ऩासी 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७7-CR-

०099, ङ्जि.अ. 
को 
२०७९।०3।1
7)पैसरा ङ्झभङ्झत  

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 दङ्झधयाभ ऩौडेर य 
याजेश ऩासी् जनही ङ्झफगो रु. 
50,0००।-कामभ गयी 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) को कसङ्टयभा सोही ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३ (१) 
(ख) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 उजङ्टयकताज य प्रङ्झतिादीहरु फीच बएको 

पोन सॊिाद तथा अङ्झडमो ङ्झड.ङ्झब.डी का 
साथै अङ्झडमो येकडजका आधायभा तमाय 
बएको ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्ग सभेत ियाभद 
यकभसॉग सम्िङ्ञन्धत बई स्ितन्त्र 
प्रभाणका रुऩभा ङ्झरन ङ्झभल्ने 
नदेङ्ञखएको(गोङ्जिन्दप्रसाद कॊ डेर ङ्जि.नेऩार 
सयकाय 075-CR-1110),  

 उजङ्टयकताज अदारत आइ आफ्नो उजङ्टयी 
व्महोया तथा भौकाको कागज 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीहरुको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको 
ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादी दङ्झधयाभ ऩौडेररे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ हस्त ङ्झरङ्ञखत 
गयेको िमानको स.ज 29 भा अङ्झडमो येकडज प्रङ्झतिादी याजेश ऩासी य 
ङ्झनिेदक ङ्जिचको हो बनी सहङ्झबमङ्टक्तराई ऩोर गयी िमान गयेको देङ्ञखएको, 
प्रङ्झतिादी याजेश ऩासीरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ गयेको हस्तङ्झरङ्ञखत 
िमानको स.ज 19 भा “ फयाभद गयेको रु.50,000।– ऩचास हजाय यकभ 
ङ्झनिेदकसॉग ङ्झनजको पङ्झनजचय उद्योग सॊचारनभा सहजीकयण गयी ङ्छदनको रागी 
भेयो कामाजरम प्रभङ्टख दङ्झधयाभ ऩौडेर सय राई ङ्झनिेदकरे ङ्छदएको हो”,  स.ज 
20 भा ङ्झनिेदकरे भराई पोन गयेय बने जती यकभ ऩङ्टयाउन सकेन त्मही 
बएय आउन नसकेको हो बन्दा भैरे जती छ त्मती ङ्झरएय आउनङ्टस य 
सयराई बेटनङ्ट बनेको हङ्ट, स.ज 27 भा अङ्झडमो येकडज भेयो कामाजरम प्रभङ्टख 
दङ्झधयाभ ऩौडेर य ङ्झनिेदक ङ्जिचको हो बनी सहअङ्झबमङ्टक्त दङ्झधयाभ ऩौडेरराई 
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व्महोयाराई ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको । ऩोर गयी िमान गयेकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 9क रे प्रभाणभा 
ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादीहरुरे अदारतभा इन्कायी िमान गयेता ऩनी ङ्जिश्वास मोग्म प्रभाण ऩेश 
गनज सकेको नदेङ्ञखएकोरे प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 27 िभोङ्ञजभ 
प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञखएन, 

 ङ्झनिेदकरे मस आमोगिाट घङ्टस/ङ्चयसितको यकभ प्राप्त गनङ्टज ऩूिजको प्रङ्झतिादीरे 
घङ्टस ङ्चयसित भाग गयेको अङ्झडमो येकडज ङ्झभङ्झसर साभेर यहेको देङ्ञखएको, 
प्रङ्झतिादी याजेश ऩासी य ङ्झनिेदक ङ्जिचको अङ्झडमो येकडजभा ङ्झनिदेकरे 
“अङ्झरकङ्झत ऩैसा हेङ्छदजनङ्ट ऩमो” बन्दा प्रङ्झतिादी याजेश ऩासीरे “होईन सङ्टङ्ङङ्टन ऩङ्टयै 
नबएनी अङ्झर अङ्झर होरा ङ्झन” बनी यकभ िागेङ्झनङ्ग गयेको, प्रङ्झतिादी दङ्झधयाभ 
ऩौडेर य ङ्झनिेदक ङ्जिचको अङ्झडमो िाताजराऩभा ङ्झनिेदकरे “ऩैसा सय” बन्दा 
प्रङ्झतिादी दङ्झधयाभ ऩौडेररे “ऩैसा त्मही याङ्ञतदनङ्टस” बनेको देङ्ञखएको य Call 

Details Record िाट ङ्झनजहरु ङ्जिच ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकज  सभेत बएको 
देङ्ञखएको प्रभाणराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 13क. रे प्रभाणभा ङ्झरनङ्ट 
ऩने कानूनी व्मिस्था यहेको य उक्त प्रभाणराई सिोच्च अदारतको 
सॊिैंधाङ्झनक इजरासरे 074-CR-0020 को पैसरा गदाज सभेत प्रभाणको 
रुऩभा ग्रहण गनङ्टज नै ऩने बनी व्मातमा गयेको छ । 

  उजङ्टयकताज मभनाथ शभाज अदारत आइ आफ्नो उजङ्टयी व्महोया तथा भौकाको 
कागज व्महोयाराई ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको बनी आधाय ङ्झरई प्रङ्झतिादीहरुराई 
सपाई ङ्छदएको सम्िन्धभा हेदाज प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा ङ्झनज मभनाथ शभाजराई भङ्टरङ्टकी 
पौजदायी कामजङ्जिधी सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ११२ िभोङ्ञजभ फङ्टझ्न सक्ने 
देङ्ञखदा सभेत सो कामजङ्जिधी कानून तपज  प्रिेश नगयी प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई 
ङ्छदने ङ्झनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को 
कानून व्मिस्थाको प्रङ्झतकङ्ट र यङ्जह पैसरा बएको,  

  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, 

ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 
51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास))बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन 
बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा  बएको । 

73.  भहेन्र मादि  
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई 

 प्रङ्झतिादी भहेन्र मादि् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा 

पैसरा् 
 प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

 प्रस्तङ्टत िायदातभा प्रङ्झतिादीको Mens Rea य Actus Reus दङ्टिै तत्िको ङ्जिद्यभान 
यहेको देङ्ञखएको । 
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०७६-CR-

०351, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।03।1
7) 

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

३(१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.150००।- कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभ सजाम । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीरे फन्दी प्रत्मऺीकयणको 
सहजीकयणको रागी बनी घङ्टस/ङ्चयसित भाग 
गयेको होइन, त्मो काभ गने भेयो हैङ्झसमत ऩनी 
छैन बनी इन्कायी िमान गयेको । 

 2074-WO-0020 को भङ्टद्दाभा 
सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतिाट अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, 
2059 को ङ्झनमभ 30 खायेज बैसकेको 
सभेतको कायणरे आयोऩदािीसाथ ऩेश बएको 
फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, फयाभद दशी, उजङ्टयी, 
उजङ्टयीकताजको फकऩत्र, श्रव्म दृष्म साभाग्री 
प्रभाणिाट अऩिजजन हङ्टने देङ्ञखन आमो । 

 
 

 सॊिैधानीक इजरासको भङ्टद्दा नॊ.074-WO-0020 भा घङ्टस ङ्चयसित भङ्टद्दा 
खायेज नहङ्टने केिर अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, 
2059 को ङ्झनमभ 30 भात्र खायेज बई अन्म प्रभाणको आधायभा घङ्टस 
ङ्चयसित भङ्टद्दाको ङ्झनणजम ङ्झनकासा ङ्छदने बनी व्मातमा गयेकोभा सोको प्रङ्झतकङ्ट र 
हङ्टने गयी 2074-WO-0020 को भङ्टद्दाभा सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतिाट 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 
खायेज बैसकेको सभेतको कायणरे आयोऩदािीसाथ ऩेश बएको फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का, फयाभद दशी, उजङ्टयी, उजङ्टयीकताजको फकऩत्र, श्रव्म दृष्म साभाग्री 
प्रभाणिाट अऩिजजन हङ्टने देङ्ञखन आमो बनी आधाय ङ्झरई प्रङ्झतिादीराई सपाई 
ङ्छदई घङ्टस ङ्चयसित यकभको सिै भङ्टद्दा नै खायेज बङे्ङ प्रकृतीको आधाय ङ्झरई 
बएको पैसरा सॊिैधाङ्झनक इजरासिाट बएको व्मातमाको प्रङ्झतकङ्ट र यङ्जह 
िदयबागी छ । 

 प्रङ्झतिादीरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ गयेको हस्तङ्झरङ्ञखत िमानको स.ज 
15 भा ङ्झनिेदकरे ङ्झनिेदनभा उल्रेख गयेको ङ्जिषमभा कङ्ट याकानी गयेको ङ्झथमो, 
स.ज 17 भा अङ्झडमो येकडज आपू य ङ्झनिेदक ङ्जिचको बएको, स.ज 27 भा 
भैरे जानी नजानी ब ङ्टर फस नगनज ऩने कामज गये बनी कसङ्टयभा स्िीकाय गयी 
िमान गयेकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 9(2)(क) िभोङ्ञजभ प्रभाणभा 
ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदक ङ्जिच बएको िाताजराऩभा ङ्झनिेदकरे “नाई तो िकना 
केतना के ङ्झरई ?” बनी सोध्दा प्रङ्झतिादीरे “ढेय ना ङ्झरहे 15/20 हजाय 
रुऩैमाॉ ङ्झरहे अऩनोसे केहो 50 राख भङ्जङ्गहे का” बनी बनेको देङ्ञखएको य 
प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदक ङ्जिच ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकज  बएको Call Details 

Record िाट सभेत देङ्ञखएको प्रभाणराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क 
रे प्रभाण मोग्म देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा इन्कायी िमान गयेताऩनी ङ्जिश्वास मोग्म प्रभाण ऩेश गनज 
सकेको नदेङ्ञखएको,  

 ङ्झनिेदक फजेृश कङ्ट भाय ऩाण्डेमरे अदारतभा गयेको िकऩत्रको स.ज 6 भा 
अनङ्टसन्धानभा गयेको कागज, ङ्झनिेदन सभेतराई सनाखत गयेको देङ्ञखएको, 
सयकायी साऺीहरु ऩङ्टणज कङ्ट भाय याई सभेतरे अनङ्टसन्धानभा कागज य 
अदारतभा फकऩत्र गदाज सभेत प्रङ्झतिादीरे घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने गयी 
कागज गयेको देखीएकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ रे 
प्रभाण मोग्म देङ्ञखएको 
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  (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, ङ्झन.न.९८८०), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक 
२१, पागङ्टन २०६६, ऩूणाांक ४२३, ऩषृ्ठ ३१), (स.अ.फङ्ट, िषज १८, अॊक १८, 

ऩङ्टष २०६६, ऩूणाांक ४२०, ऩषृ्ठ १०), (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 
51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन 
बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीराई 
सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको  

74.  प्रङ्झतिादी 
ङ्झगयीयाज 
कोइयारा 
(ङ्जि.अ.को.भङ्ट.नॊ. 
076-CR-
0043, 
ङ्जि.अ.को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
2079/2/5) 

भ्रष्टाचाय 
घङ्टस/ङ्चयसि
त 

प्रङ्झतिादीराई भ्र.ङ्झन. ऐन, 
2059 को दपा 3(1) को 
कसूयभा ङ्जिगो 
रु.6,75,000/- कामभ गयी 
ऐ.को दपा 3(1) य दपा 
3(1) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन । 

प्रङ्झतिादीराई सपाई् 
सपाईका आधायहरु् 

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 
अन्तगजत शृ्रजना गङ्चयएका ियाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का य सो सॉग सम्फङ्ञन्धत यकभ 
सभेतराई प्रङ्झतिादी ङ्जिरुद्धको प्रभाणको 
रुऩभा ग्रहण गनज ङ्झभल्ने देङ्ञखएन । 

 प्रङ्झतिादीफाट ियाभद गङ्चयएको यकभ 
आमोग आपैरे ङ्जपताज भाग गयेको 
अिस्थाभा    त्मो यकभ दशी िा 
ङ्जिगोको रुऩभा कामभ यहन सक्न े
अिस्था ऩङ्झन देङ्ञखन आएन ।  

 प्रङ्झतिादी उऩयको ठोस य िस्तङ्टङ्झनष्ठ 
प्रभाणफाट िाङ्छद ऩऺरे ऩङ्टष्टी य प्रभाङ्ञणत 
गनज सकेको नऩाइदा प्रभाणको अबािभा 
प्रङ्झतिादी उऩयको िादी दािी ठहय हङ्टन 
सक्ने अिस्था देङ्ञखएन ।  

 सिोच्च अदारतको सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 074-WC-0020 ङ्चयटभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा अ.दङ्ट.अ.आमोग ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 
30 भा यहेको प्रािधानराई अभान्म य िदय गददैनभा अन्म ङ्झभङ्झसर सॊरग्न 
प्रभाणराई अनदेखा गयी प्रङ्झतिादीराई आयोङ्जऩत कसूयफाट सपाई ङ्छदने गयी 
पैसरा गङ्चयएको ।  

 दङ्ञश प्रभाण ऩेश बई ङ्जपताज भाग नगयेको अिस्थाभा कसूय स्थाङ्जऩत हङ्टने य 
दङ्ञश भाग गयेभा कसूय ङ्जिस्थाऩीत हङ्टने अथाजत दङ्ञशको प्रभाङ्ञणक भूल्म सभाप्त 
बई कसूय ङ्जिस्थाऩीत हङ्टने तकज  ङ्जकङ्ञञ् चत ऩङ्झन हङ्टन नसक्ने  ।  

 प्रङ्झतिादीको य उजङ्टयीकताज फीचको टेरीपोन सम्िादको येकडजको 
ङ्झरऩीरेखनफाट 3/3 राखको दयरे रु.27,00,000/- प्रङ्झतिादीरे भाग 
गयेकोभा ऩङ्झछ 6,75,000/- यकभ ङ्झरएको य घङ्टस/ङ्चयसित भोरभोराई 
गयेको तथ्मराई प्रभाणभा नङ्झरइ बएको पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज देङ्ञखन्छ ।   

75.  प्रङ्झतिादी ङ्छदऩक 
चौधयी (ङ्जि.अ.को 
भङ्टद्दा नॊ. 076-
CR-0152, 
ङ्जि.अ. पैसरा 
ङ्झभङ्झत 

घङ्टस/ङ्चयसि
त ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

भ्र.ङ्झन. ऐन, 2059 को दपा 
3(1) को कसङ्टयभा ङ्जिगो रु. 
5,000/- कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) य 3(1) 
को देहाम  (क) िभोङ्ञजभ 
सजामको भागदािी ङ्झरइएको।  

प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदइएको । 
सपाईका आधायहरु् 
 सिोच्च अदारतको पैसरा फभोङ्ञजभ 
याज्मकोषको प्रमोग गयी ङ्छदइएको ियाभदी 
प्रभाणमोग्म नबए ऩङ्झछ ङ्जिगोको अबािभा 
घङ्टस/ङ्चयसित कसूय स्थाङ्जऩत हङ्टन सक्न े

 सिोच्च अदारतको सॊिैधानीक इजरासफाट 074-WC-0020 ङ्चयटभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा अ.दङ्ट.अ. आमोग ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 
30 को प्रािधानराई अभान्म य िदय गददैनभा अन्म प्रभाणराई अनादेखा गयी 
पैसरा गयेको । 

 सिोच्च अदारतफाट " ........ आयोङ्जऩत कसूय गयेको तथ्म सभङ्झथजत हङ्टन े
ङ्झस.डी.भा यहेको देङ्ञखएकोरे मसराई सम्िद्ध प्रभाण होइन बन् न नङ्झभल्न े
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2079/2/19
) 

देङ्ञखएन।  

 प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा िादी ऩऺरे ङ्जिश् िसनीम, 

िस्तङ्टङ्झनष्ठ, स्ितन्त्र प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादीरे 
दािीको कसूय गयेको ऩङ्टष्टी गनज सकेको 
देङ्ञखएन।  

......"(ने.का.म. 2074, अङ्क, 9, बाग 59, ङ्झन.नॊ. 9880 भानी 
प्रङ्झतऩादीत ङ्झसद्धान्त य प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क ङ्जिऩङ्चयत पैसरा 
बएको । 

 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस/ङ्चयसित भाग गयेको बन् ने भौकाको उजङ्टयीराई अदारत 
सभऺ उऩङ्ञस्थत बई फकऩत्र गङ्चयङ्छदएको प्रभाणराई प्रभाण ऐन, 2031 को 
दपा 18 फभोङ्ञजभ प्रभाणभा ङ्झरनङ्ट ऩनेभा सो नगयी पेसरा बएको। 

76.  प्रङ्झतिादी धभेन्र 
कङ्ट भाय झा 
(ङ्जि.अ.को भू.नॊ. 
076-CR-
0163, 
ङ्जि.अ.को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
2079/2/26 

भ्रष्टाचाय 
घङ्टस/ङ्चयसि
त 

प्रङ्झतिादी धभेन्र कङ्ट भाय झाराई 
भ्र.ङ्झन.ऐन, 2059 को दपा 
3(1) को कसूयभा 
रु.5000/- ङ्जिगो कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) य दपा 
3(1) को देहाम (क) 
फभोङ्ञजभ सजाम गयी ऩाउने ।  

प्रङ्झतिादीराई सपाई बएको । 

सपाईका आधायहरु् 
 ियाभदी भङ्टच ङ्टल्का प्रभाण मोग्म नबएको य 

प्रङ्झतिादीरे कसूयभा इन्कायी यही िमान 
गयेको, उजङ्टयिारारे फकऩत्र नै नगयेको, 
ङ्ञस्कप्ट याइङ्जटङ्ग सभेतफाट प्रङ्झतिादी 
ङ्जिरुद्धको आयोऩदािी शॊकायङ्जहत तियरे 
ऩङ्टष्टी हङ्टन सक्ने देङ्ञखएन ।  

 ङ्झभङ्झसर सॊरग्न ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्ग ऩङ्झन 
ियाभद यकभ कै सम्फन्धभा त्मही 
भेसोभा तमाय बएको हङ्टॉदा त्मसराई 
स्ितन्त्र प्रभाणको रुऩभा ङ्झरन सङ्जकन े
अिस्था देङ्ञखएन । 

 घङ्टस/ङ्चयसित भोरभोराई बएको अङ्झडमो येकडजको ङ्झरऩी रेखन य प्र.को 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा िमान गदाज स.ज.19 य 20 भा "भैरे रोबरारचभा 
ऩङ्चय यकभ ङ्झरएको हो । पोन सॊिादको येकडज ऩङ्झन सोही सम्फन्धभा बएको 
बनी सनाखत गङ्चयङ्छदएको ऐ.िादीका साऺीरे अदारत सभऺ गङ्चयङ्छदएको 
फकऩत्र सभेतफाट पैसराको आधाय खण्डीत बइ सकेको उक्त पैसरा 
त्र ङ्टटीऩूणज यहेको ।  

 सिोच्च अदारतको सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 074-WC-0020 ङ्चयटभा 
बएको व्मातमाको प्रङ्झतकङ्ट र त्र ङ्टटीऩूणज पैसरा बएको ।  

77.  प्रङ्झतिादी 
याभकङ्ट भाय 
अङ्झधकायी 
(ङ्जि.अ.को भ.नॊ. 
076-CR-
0295, 
ङ्जि.अ.को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
2079/3/9) 

घङ्टस/ङ्चयसि
त ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

प्रङ्झतिादी याभकङ्ट भाय 
अङ्झधकायीराई भ्र.ङ्झन. ऐन, 
2059 को दपा 3(1) को 
कसूयभा ङ्जिगो रु. 
10,000/- कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) य दपा 
3(1) को देहाम (क) 
फभोङ्ञजभ सजामको भागदािी 
। 

प्रङ्झतिादीराई सपाई् 
सपाइको आधायहरु् 
 प्रस्तङ्टत भद्दाभा यकभ ियाभद बमो बनी 
गयाइएको खानतरासी तथा ियाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का एिॊ ियाभद यकभ प्रभाणभा ङ्झरन 
ङ्झभल्ने देङ्ञखएन ।  

 प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩदािी फस्तङ्टऩयक 
ढॊगफाट ऩङ्टष्टी य प्रभाङ्ञणत हङ्टन सकेको 
नदेङ्ञखदा आयोङ्जऩत कसूयफाट प्रङ्झतिादीरे 
सपाई ऩाउने देङ्ञखन आमो । 

 सिोच्च अदारतको सॊिैधानीक इजरासफाट 074-WC-0020 ङ्चयटभा 
बएको व्मातमाको आडभा उक्त ङ्चयटभा बएको व्मातमाराई नजयअन्दाज गयी 
उल्रेङ्ञखत आधाय ङ्झरई बएको पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज यहेको । 

 सिोच्च अदारतफाट "........ आयोङ्जऩत कसूय गयेको तथ्म सभथजन हङ्टन े
ङ्झस.डी.भा यहेको देङ्ञखएकोरे मसराई सम्िद्ध प्रभाण होइन बन् न 
नङ्झभल्न(ेन.ेका.म. 2074, अङ्क 9, बाग 59, ङ्झन.नॊ. 9880) बन् ने ङ्झसद्धान्त 
य प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क फभोङ्ञजभ श्रव्म-दृश्म अङ्झबरेखराई 
प्रभाण ग्रहण गनज सङ्जकने अिस्थाभा ऩङ्झन सोको प्रङ्झतकङ्ट र पैसरा बएको ।  

78.  प्रङ्झतिादी घङ्टस/ङ्चयसि प्रङ्झतिादी याजकङ्ट भाय मादिराई पैसरा:  सिोच्च अदारतको सॊिैधानीक इजरासफाट 074-WC-0020 ङ्चयटभा 
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याजकङ्ट भाय मादि 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. 076-
CR-0289, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
2079/2/19 

त ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

भ्र.ङ्झन. ऐन, 2059 को दपा 
3(1) को कसूयभा ङ्जिगो रु. 
5000/- कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) को 
देहाम (क) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन । 

प्रङ्झतिादीराई सपाई 

सपाइङ्छददा ङ्झरइएका आधायहरु् 
 आमोगरे उऩरब्ध गयाएको याज्मकोषको 
यकभ दशी प्रभाण तथा ङ्जिगो सभेत 
कामभ नहङ्टने। 

 प्रङ्झतिादीको साथफाट यकभ ियाभद बएको 
आधायभा घङ्टस खाने िदङ्झनमत ङ्झथमो बनी 
ङ्झनश्कषज ङ्झनकाल्न सङ्जकने अिस्था ऩङ्झन 
यहेन। 

 िस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाणको अबािभा प्रङ्झतिादी 
उऩयको दािी ठहय हङ्टन सक्ने  अिस्था 
देङ्ञखन आएन । 

 

बएको व्मातमा  तथा ङ्झसद्धान्तको आडभा अ.दङ्ट.अ. आमोग ङ्झनमभािरी, 
2059 को ङ्झनमभ, 30 राई अभान्म य िदय गददैनभा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न अन्म 
प्रभाणहरुको आधायभा कसूय ठहय हङ्टन सक् न ेअिस्थाको प्रङ्झतकङ्ट र पैसरा 
बएको । 

 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस यकभ भोरभोराई गयेको अङ्झडमो येकडजको ङ्झरङ्जऩरेखनभा रु. 
5000/- घङ्टस/ङ्चयसित भाग गयेको तथ्म य सिोच्च अदारतफाट ".......... 
आयोऩी कसूय गयेको तथ्म सभथीत हङ्टन े ङ्झस.डी. भा यहेको देङ्ञखएकोरे 
मसराई सम्िद्ध प्रभाण होइन बन् न नङ्झभल्न"े (न.ेका.प्र. 2074, अङ्क 9, 
बाग 59, ङ्झन.नॊ. 9880) बन् ने ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादीत बएको देङ्ञखएको य 
प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क फभोङ्ञजभ श्रव्म-दृश्म अङ्झबरेखराई 
प्रभाण ग्रहण गनज सङ्जकने अिस्थाभा प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने गयी बएको 
पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज यहेको ।  

 प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानको स्िीकायोक्ती िमान, भौकाको  उजङ्टयीराई सभथजन 
गयी गयीङ्छदएको फकऩत्र, घङ्टस भोरभोराई गयेको अङ्झडमो येकडज सभेतका 
िस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाणको मथोङ्ञचत भूल्माङ्कन नगयी गयेको पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज देङ्ञखन्छ 
।  

79.  योशकाजी 
जस्ऩाउ 
(ङ्जि.अ.को भङ्ट.नॊ. 
076-CR-
0177, ङ्जि.अ. 
बएको पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
2079/2/12 

घङ्टस/ङ्चयसि
त ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको  

भ्र.ङ्झन.ऐन, 2059 को दपा 
3(1) को कसूयभा ङ्जिगो रु. 
20,000/- कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) को 
खण्ड (क) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन।  

पैसरा 
प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जि.अ.रे सपाई ङ्छददा ङ्झरइएका आधायहरु् 
 प्रङ्झतिादी कसूयभा इन्काय यहेका य 

प्रङ्झतिादीको इन्कायी िमानराई सभथजन 
हङ्टने गयी ङ्झनजका साऺी ध्र ङ्टि दाहाररे 
फकऩत्र गयेको सभेत देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादीरे घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरएको बन् न े
कङ्ट या तथ्ममङ्टक्त तथा शॊकायङ्जहत तियफाट 
ऩङ्टष्टी हङ्टन सकेको नदेङ्ञखदा प्रङ्झतिादी 
योशकाजी जस्ऩाउरे सपाई ऩाउने। 

 

 प्रङ्झतिादी य उजङ्टयीकताजको प्रङ्झतङ्झनङ्झध फीच अङ्झडमो िाताजराऩको ङ्झरऩीरेखनभा 
कङ्ट या गददैन " अि कङ्ञत्त गयौत बन् नङ्ट त ? कङ्झत बन् नङ्ट त बन्दा ङ्झनिेदकको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधरे बन्दा प्रङ्झतिादीरे "िीस हजाय बङ्झन सके त" बङ्झन बनेको बनाइ, 
प्रङ्झतिादीको अनङ्टसन्धानको क्रभभा कसूय स्िीकायी गयेको िमान सभेतका 
आधायभा कसूय कामभ गनङ्टज ऩनेभा सपाई ङ्छदइ बएको पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज 
यहेको ।  

 उजङ्टयी ङ्झनिेदनराई अदारत सभऺ फकऩत्र गदाज सभथजन गयी गयेको व्महोया, 
प्रङ्झतिादीरे अदारतभा साऩटी ङ्झरएको बनी िमान गयेको व्महोया भ्र.ङ्झन.ऐन, 
2059 को दपा 5 फभोङ्ञजभ कसूय कामभ गयी सजाम हङ्टन ङ्ट ऩनेभा सो 
नगयी बएको पैसरा तथा सिोच्च अदारतफाट 073-CR-1182 नॊ. को 
भङ्टद्दाभा ङ्झभङ्झत 2078/4/19 भा यभेश कङ्ट भाय ताभाङ बएको भ्रष्टाचाय 
भङ्टद्दाभा आफ्नो कामाजरमको काभ सॉग सम्फङ्ञन्धत सेिाग्राहीसॉग साऩटी बनी 
यकभ ङ्झरने कामजराई ऩङ्झन भ्रष्टाचायको कसूय ठहय गने गयी बएको पैसरा 
सभेतका आधायभा प्रङ्झतिादीराई कसूय कामभ हङ्टनङ्ट ऩने ।  
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80.  प्रङ्झतिादी सूमज 
अङ्झधकायी, 
प्रङ्झतिादी कान्छो 
नायामण शे्रष्ठ 
(ङ्जि.अ.को भङ्ट.नॊ. 
076-CR-
0405, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
2079/3/24 

घङ्टस/ङ्चयसि
त ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 

प्रङ्झतिादी सूमज अङ्झधकायीराई 
भ्र.ङ्झन.ऐन, 2059 को दपा 
3(1) को कसूयभा ङ्जिगो रु. 
5000/- कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) को 
खण्ड (क) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन य प्रङ्झतिादी कान्छो 
नायामण शे्रष्ठराई ऐ.ऐनको 
दपा 3(3) को कसूयभा ङ्जिगो 
रु. 5000/- कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा 3(1) को 
खण्ड (क) फभोङ्ञजभ सजाम 
गयी ऩाउने ।  

पैसरा 
प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जि.अ.रे सपाई ङ्छददा ङ्झरइएका आधायहरु् 
 प्रङ्झतिादीहरुराई ङ्चयसित ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्ट गयेको 

बन् ने आयोऩ दािीराई ऩङ्टष्टी गयाउन सभेत 
िादी नेऩार सयकायरे सकेको देङ्ञखदैन 
। ङ्झनजहरुको फीचभा यकभ ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्ट 
बएको देङ्ञखए ऩङ्झन सो यकभ घङ्टस/ङ्चयसित 
िाऩत कै हो बङ्झन अनङ्टभान गनज ङ्झभल्दैन 
।  

 प्रङ्झतिादीहरु उऩयको आयोऩदािी 
अङ्झबमोजनकताज िादी नेऩार सयकायरे 
शॊका यङ्जहत तियरे सप्रभाण ऩङ्टष्टी गनज 
नसकेको अिस्थाभा प्रङ्झतिादी कान्छो 
नायामण शे्रष्ठरे सूमज अङ्झधकायीरे 
ङ्झरखतको काभ ङ्झछटो गनजका राङ्झग रु. 
5000/- ङ्छदएको बङ्झन गयेको िमानको 
आधायभा उक्त यकभ ङ्चयसित िाऩत 
ङ्छदएको अथज गयी प्रङ्झतिादीहरुराई 
भ्रष्टाचाय जस्तो गॊबीय कसूयभा कसूयदाय 
ठहर् माउन न्माम सम्भत हङ्टने देङ्ञखदैन । 

 प्रङ्झतिादी सूमज अङ्झधकायीरे रेखाऩढी गने कान्छो नायामण शे्रष्ठसॉग 
घङ्टसिाऩतको रु. 5000/- यकभ ङ्झरइ ऩाइन्टको खल्तीभा याखेको 
अिस्थाभा ियाभद बएको ियाभदी भङ्टच ङ्टल्का, भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तको 
भौकाको उजङ्टयीराई सभथजन गयी फकऩत्र गङ्चयङ्छदएको तथा एक जना 
घङ्टस/ङ्चयसित ङ्छदने य अको उक्त घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरने भाङ्झनस दङ्टिैरे ङ्झछटो काभ 
गयी ङ्छदने बनी यकभ ङ्छदएको य ङ्झरएको स्िीकाय गयी सकेको ङ्झभङ्झसर 
सॊरग्न कागज प्रभाणफाट ऩङ्टष्टी बएको अिस्थाभा आयोऩीत कसूयफाट 
प्रङ्झतिादी दङ्टिै जनाराई सपाई ङ्छदनेगयी बएको पैसरा त्र ङ्टटीऩूणज यहेको ।  

 प्रङ्झतिादीहरु दङ्टिैजनारे अनङ्टसन्धानको क्रभभा कसूय स्िीकाय गयी िमान 
गयेका य उक्त यकभ ियाभद बएको तथा भौकाको कागज गने िादीका 
साऺीहरुरे ऩङ्झन प्रङ्झतिादीहरु दङ्टिै जनाको कसूयराई ऩङ्टङ्जष्ट गयी ङ्छदएको 
प्रभाणहरुको भूल्माङ्कन नगयी बएको पैसरा त्र ङ्टटी ऩूणज देङ्ञखन्छ ।  

81.  अरूणकङ्ट भाय झा 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७५-
CR-०३४०, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।३।१
०  

घूस 
ङ्चयसित 

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) को कसूयभा 
ङ्झनज प्रङ्झतिादीराई ङ्झफगो रू. 
३०,०००।- कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ३(१) य 
दपा ३(१)(ख) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन 

पैसरा: सपाई 
आधाय 

 

क. सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरूद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्ने। 

ख. प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानको फमानभा यकभ 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त 
प्रङ्झतऩाङ्छदत। 

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदकफीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजभा यकभ 
िागेङ्झनङ गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे 
ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस ङ्चयसित यकभ भाग गयी ङ्झरएको। 
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ङ्झरएको तथ्म स्िीकाय गये ऩङ्झन 
अदारतभा फमान गदाज खङ्टश्फङ्ट 
भोटयसाइकर िकज शऩभा सङ्झबजङ्झसङका 
राङ्झग आएका व्मङ्ञक्तरे ङ्छदएको यकभ 
गन्दागन्दै ऩक्राउ ऩयेको। 

ग. उजङ्टयीकताजरे अदारतभा आई फकऩत्र 
नगयेकोरे उजङ्टयी प्रभाणग्राह्य नहङ्टने। 

 फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरूभध्मेका ब ङ्टिनेश्वयकङ्ट भाय, याभनयेश साह, योशन 
भङ्ञल्रक, िीयेन्रप्रसाद मादिको कागजभा मी प्रङ्झतिादीरे खङ्टश्व ङ्ट 
भोटयसाईकर िकज सऩ ङ्झबत्र ङ्झनिेदक जगयनाथ प्रसाद कङ्ट शिाहसॉग घूस 
यकभ रू. ३०,०००/- ङ्झरई ङ्झनज अरूण झारे आपू फसेको खाटभा 
आपूरे ओछ्याएय रङ्टकाई याखेको फखतभा उक्त घूस यकभ रू. 
३०,०००।- सङ्जहत ऩक्राउ गयेको बनी रेखाएका छन।्अदारतभा याजङ्ट 
बण्डायी, बीभकङ्ट भाय फस्नेत, अङ्ञम्फकाप्रसाद ऩहाडीरे प्रङ्झतिेदन व्महोया 
सनाखत गयेका छन।्िीयेन्रप्रसाद मादिरे प्रङ्झतिेदन य कागज व्महोया 
आफ्नै यहेको बनी सनाखत गयेका; याभनयेश साहरे भौकाको कागज 
सनाखत गयी जिाप ११ भा भङ्टच ङ्टल्काहरूभा ऩढी फङ्टझी भञ्जङ्टयीऩूिजक 
सहीछाऩ गयेको, अन्म कसैरे बनेका बयभा सही नगयेको बनी भौकाको 
कागजभा मी प्रङ्झतिादीरे घूस यकभ भाग गयेको ऩङ्टङ्जष्ट गङ्चयङ्छदएका 
छन।्मसयी ङ्झनजहरूरे अदारतभा उक्त प्रङ्झतिेदन/कागज सनाखत गददैन 
फकऩत्र गयेकोरे ङ्झनजहरूको फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
१०(१)(क) फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य यहेको।त्मसैगयी उजङ्टयी ङ्झनिेदक 
काभको ङ्झसरङ्झसराभा नमाॉङ्छदल्री बायत गएको बनी भङ्टच ङ्टल्कासङ्जहत 
अदारतभा ऩठाइएको ङ्झनिेदन उऩय ङ्जिचाय नगयी ङ्झनजको हकभा भङ्टरङ्टकी 
पौजदायी कामजङ्जिङ्झध सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ११२ फभोङ्ञजभ फङ्टझ्न 
सक्ने देङ्ञखॉदासभेत सो कामजङ्जिङ्झध कानूनतपज  प्रिेश नगयी प्रङ्झतिादीराई 
सपाइ ङ्छदई गङ्चयएको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को 
कानूनी व्मिस्थाको प्रङ्झतकूर यहेको।प्रङ्झतिादीकै साऺी ङ्जिजम कङ्ट शिाहारे 
जिाप ९ भा मी प्रङ्झतिादीरे घूस यकभ भागे नभागेको सम्फन्धभा 
ङ्छद्वङ्जिधाभा यहेको तथा अकाज साऺी बगिान ्साह कानूरे ऩङ्झन जिाप ८ 
भा रछायऩछाय गयेको स्िमभ ् देखेको बने ऩङ्झन जिाप १० भा 
चोटऩटकका फायेभा उल्रेख गनज नसकेको अिस्थाभा प्रङ्झतिादीरे घूस 
नभागेको बङ्ङे व्महोया ऩत्मायरामक देङ्ञखङ्ङ। 

 सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार नॊ. ११ गण हे.क्िा. यौतहटको च.नॊ. १०३० 
ङ्झभङ्झत २०७६।३।८ गतेको ऩत्रानङ्टसाय ङ्झनज सशस्त्र प्रहयी जिान 
अरूणकङ्ट भाय झा सोही गणको भेङ्झडकरतपज का कभजचायी बएको, ङ्झनजराई 
कङ्ट नै ऩङ्झन सीभा नाकाभा कङ्ट नै प्रकायको ड्यूटी नखटाइएको तथा ङ्झनज ङ्झभङ्झत 
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२०७६।२।१९ गतेफाट ङ्छदन ४ बैऩयी आउने ङ्झफदा फसेकोरे हाङ्ञजय हङ्टन 
फाॉकी यहेको बङ्ङे व्महोयाको ऩत्रसभेतरे ङ्झनजरे अदारतभा फमान गयेजस्तो 
उजङ्टयीकताजरे गैयकानूनी कामज गयेको बएभा ङ्झनज प्रङ्झतिादी उक्त कामजका 
राङ्झग खङ्जटने कभजचायी नयहेको। 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको 
सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन िाताज येकडज 
गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस 
गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने 
बनी ने.का.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३ भा व्मातमा बएको। 

82.  कभरङ्जकशोययाम 
मादि (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. 
०७८-CR-

००२४, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।२
५) 

घूस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
भङ्टद्दाभा 
झङ्टटा 
फकऩत्र 
गयेको। 

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(3) फभोङ्ञजभको 
कसूयभा रू. 50,000।–
ङ्झफगो कामभ गयी सोही ऐनको 
दपा 55 को प्रङ्झतफन्धात्भक 
िाक्माॊशफभोङ्ञजभ सोही ऐनको 
दपा ३(1) य दपा 
३(१)(ख) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन। 

पैसरा: सपाई 

आधाय 

 ०७६-CR-०४४१ भङ्टद्दाभा प्रङ्झतिादी 
प्रकाशङ्झसॉह काकीसभेतरे आयोङ्जऩत 
कसूयफाट सपाइ ऩाउने ठहय बएकोरे 
सो भङ्टद्दाभा घूस ङ्छदएको आयोऩदाफी ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन नसक्ने। 

 मी प्रङ्झतिादीरे अदारतभा फकऩत्र गदाज 
आपूराई फरजफ्ती त्रासभा ऩायेकारे 
उजङ्टयी ङ्झनिेदन रेखेको बनी रेखाएको। 

 रगाउका भङ्टद्दा (०७६-CR-०४४१) भा 
पैसराका आधायहरू- प्रकाशङ्झसॉह 
काकीरे यकभ फयाभद बएको स्िीकाय 
गये ऩङ्झन सो यकभ घूस िाऩतको 
नबएको बनेको; झङ्टटा उजङ्टयी ङ्छदएको बनी 
कसूयका सम्फन्धभा इन्कायी फमान 
गयेको; ङ्जहभारमङ्जिक्रभ ङ्जिष्टरे यकभ 
खल्तीभा हाङ्झरङ्छदएको बनी कसूयभा 
इन्कायी फमान गयेको; त्मसैगयी 
ङ्जहभारमङ्जिक्रभ ङ्जिष्टको फमानभा कसूयभा 
ऩूणजरूऩभा इन्काय यहेको; घूस भागेको 

 ङ्झनफेदकरे ङ्झनफेदनसाथ ऩेश गयेको घूस यकभको रेनदेनको ङ्जिषमभा बएको 
अङ्झडमो येकडजभा ङ्झनिेदक य आयोङ्जऩत प्रकाशङ्झसॉह काकीफीच यकभको 
िागेङ्झनङ बई कङ्ट याकानी हङ्टने क्रभभा ङ्झनिेदकरे ए अङ्झन सय सङ्टङ्ङङ्टन ्त्मो बनी 
याख्नङ्ट बाथ्मो सयरे चाङ्जहॉ खचज ऩानीको राङ्झग के गयौँ भ कङ्झत केही?सोध्दा 
प्रकाशङ्झसॉह काकीरे िङ्जकर साऩराई हो जे गनङ्टजऩछज त्मही गनूज बङ्ङेसभेतको 
जिाप ङ्छदई िङ्जकर साऩ ङ्जहभारमङ्जिक्रभ ङ्जिष्ट भापज त घङ्टस/ङ्चयसित भाग 
गयेको।मसयी प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदकफीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो 
येकडजकोभा यकभ िागेङ्झनङ गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्रङ्झतिादीरे 
स्िेच्छारे ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस ङ्चयसित यकभ भाग गयेको। 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त 
प्रङ्झतऩाङ्छदत। 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरूद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य 
प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन 
िाताजराई येकडज गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी 
प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरूऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै 
रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने बनी न.ेका.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३ भा 
व्मातमा बएकारे याज्मकोषको यकभफाहेकका अन्म प्रभाणहरूको मथोङ्ञचत 
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कायणरे ऩीङ्झडत बएको बङ्ङे दाफी ङ्झरई 
उजूयी ङ्छदने स्िमभ ् ङ्झनज उजूयीकताजफाट 
उजूयी खङ्ञण्डत हङ्टनेगयी अदारतभा 
फकऩत्र गछज बने त्मस्तो अिस्थाभा 
अन्म स्ितन्त्र प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट नबएसम्भ 
प्रङ्झतिादीरे ङ्चयस्ित ङ्झरएको बनी ठहय 
गनज न्मामसङ्गत नहङ्टने (ने.का.ऩ. २०६६, 

अङ्क २, ङ्झन नॊ ८०८५)। 

भूल्माङ्कन नगयी पैसरा बएको। 

83.  कृष्णभङ्टयायी 
चौधयी य 
ऩङ्टरुषोत्तभ दाहार 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०२७२, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।१
१) 

घूस 
ङ्चयसित 

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(२) को कसूय 
गयेकारे ङ्झफगो रू.२५,०००।–

कामभ गयी प्रङ्झतिादीद्वम 
कृष्णभङ्टयायी चौधयी य ऩङ्टरुषोत्तभ 
दाहारराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
य दपा ३(१)(क) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

पैसरा: सपाई 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरूद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्ने। 

 प्रङ्झतिादीरे यकभ स्िेच्छारे भाग गयेको 
य स्िेच्छारे घूस िाऩतको यकभ ङ्झरएको 
तथ्म िस्तङ्टङ्झनष्ठ, ङ्जिश्वसनीम, प्रचयू एिभ ्
ऩमाजप्त प्रभाणद्वाया ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन ङ्टऩने (ङ्झन.नॊ. 
१०४१३)। 

 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त 
प्रङ्झतऩाङ्छदत। 

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदकफीचको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ िागेङ्झनङ 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस 
ङ्चयसित यकभ भाग गयेको। 

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा फङ्टङ्ञझएका प्रत्मऺदशी साऺी/प्रङ्झतिेदकहरू एिभ ्
स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधसभेतरे कृष्णभङ्टयायी चौधयी य ऩङ्टरुषोत्तभ दाहार दङ्टिै 
जनारे ङ्झनिेदकफाट घूस/ङ्चयसित िाऩत रु. २५,०००।- ङ्झरएको कसूयभा 
दशी प्रभाणसङ्जहत ऩक्राउ ऩयेको तथ्म ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने गयी कागज 
गयेका।भौकाको भङ्टच ङ्टल्का, कागज, प्रङ्झतिेदनरगामतभा बएको व्महोया सही 
सत्म हो बनी िीयेन्रकङ्ट भाय चौधयी, ङ्जिनोद थाऩा, टङ्कप्रसाद फस्ताकोटी, यङ्जि 
ङ्ञघङ्झभये, ऩङ्टष्ऩयाज भल्र, शैरेन्र ऩाण्डे, चन्रफहादङ्टय खड्का, सङ्जिन ङ्झगयी, यभेश 
थाऩा, ओभप्रकाश ङ्ञघङ्झभये, ङ्जकस्भतफहादङ्टय बण्डायीरे अदारतभा फकऩत्र 
गयेका छन।्मसयी उक्त प्रङ्झतिेदन/कागज सनाखत गददैन फकऩत्र गयेकोरे 
ङ्झनजहरूको फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) फभोङ्ञजभ 
प्रभाणग्राह्य यहेको। 

 ङ्झस.डी. रगामत ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत प्रभाणराई भङ्टद्दाभा प्रभाणको 
रूऩभा ग्रहण गनज ङ्झभल्दैन बन् न ेअिश् म होइन; ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको ऺेत्रभा 
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बएको अबतूऩूिज ङ्जिकास य थङ्जऩएका अनेकौँ निीनतभ ् आमाभहरूराई 
न्माम ङ्झनरुऩणका सन्दबजभा अदारतरे अनदेखा गनज नहङ्टन े बनी न.ेका.ऩ. 
२०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८० भा व्मातमा बएको छ। 

 प्रदीऩ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा खल्तीफाट 
घूसको यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा घूस/ङ्चयसित ङ्झरएको होइन बनी 
ङ्ञजकीयसम्भ ङ्झरएको तय त्मसराई कङ्ट नै िस्तङ्टङ्झनष् ठ प्रभाण ऩेश गयी प्रभाङ्ञणत 
गनज नसकेकोरे फयाभद बएका नोटहरू प्रङ्झतिादीको जानकायी य सहभङ्झत 
फेगय ङ्झनजको अऻानताभा नै ङ्झनजको खल्तीभा याङ्ञखएको िा जफजजस्ती 
याङ्ञखएको बनी अनङ्टभान गनज नङ्झभल्ने बनी उल्रेख गङ्चयएको छ (न.ेका.ऩ. 
२०६७, अङ्क ४, ङ्झन.नॊ. ८३४०)। 

84.  नेत्रफहादङ्टय 
चौधयी (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. 
०७६-CR-

०२६०, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।३।१
०) 

घूस 
ङ्चयसित 

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) को कसूयभा 
ङ्झफगो रु.४०,०००।–कामभ 
गयी सोही ऐनको दपा ३(१) 
य दपा ३(१)(ख) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

पैसरा: सपाई 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरूद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनज नङ्झभल्ने।फयाभदी यकभ नै 
गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो नै कामभ गनज 
नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगो ङ्झफनाको कसूय 
कानूनीरूऩभा अऩङ्टयो हङ्टने। 

 प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानको फमानभा यकभ 
ङ्झरएको तथ्म स्िीकाय गये ऩङ्झन अदारतभा 
फमान गदाज घूस यकभ भाग नगयेको बनी 
इन्कायी फमान गयेको। 

 

 ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा साङ्जिती फमान गयी घूस ङ्झरएको 
स्िीकायै गयेका।प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदकफीचको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा 
यकभ िागेङ्झनङ गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे 
ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस ङ्चयसित यकभ भाग गयेको। 

 अनङ्टसन्धानको क्रभभा फङ्टङ्ञझएका सङ्टयज ऩाण्डे, ङ्झडल्रीयाभ काफ्रे य 
भनोजकङ्ट भाय जमसिारको भौकाको कागजभा नेत्रफहादङ्टय चौधयीको टेफङ्टरको 
घयाजङ्झबत्र रु.४०,०००।– पेरा ऩयेको बनी उल्रेख गयेका छन।्सो 
व्महोया सही सत्म हो बनी अदारतभा आई फकऩत्रसभेत गयेका 
छन।्त्मसैगयी प्रङ्झतिेदकहरू भधङ्टसङ्टदन ऻिारी, योशनयाज ऩाण्डेम य नियाज 
ढङ्टङ्गानारे भङ्टच ङ्टल्का य प्रङ्झतिेदन व्महोया सनाखत गददैन फकऩत्र गयेका 
छन।्तसथज ङ्झनजहरूको फकऩत्र प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) 
फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य हङ्टने। 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩाङ्छदत। 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको 
सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन िाताज येकडज 
गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस 
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गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाज भहत्त्िऩूणज प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टजऩने 
बनी ने.का.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३ भा व्मातमा बएको। 

85.  सोभप्रसाद ऩहाडी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७८-
CR-००५८, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।१
८) 

घूस 
ङ्चयसित 

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) फभोङ्ञजभको 
कसूयभा ङ्झफगो रु. 
1,40,000।- कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ३(१) य 
दपा ३(१)(घ) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

पैसरा: सपाई 

आधाय 

 प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदकफाट यकभ 
ङ्झरइसकेऩङ्झछ ङ्झभङ्झत २०७८।१०।३ 
भा बएको इङ्जष्टभेटभा ङ्झनिेदकको ऩोर 
सानेसम्फन्धी काभको राङ्झग रु 
१,११,२१७।८४ भात्र राग्ने नेऩार 
ङ्जिद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयणको ङ्जटप्ऩणी ङ्झनणजम 
यहेकोभा ङ्झनिेदकफाट रु 
२८,७८२।१६ घूस ङ्चयसित िाऩत 
ङ्झरएको ऩङ्टङ्जष्ट बई अन्म आयोऩदाफी ऩङ्टङ्जष्ट 
नहङ्टने। 

 

 २०७८/९/२९ गते प्रङ्झतिादी सोभप्रसाद ऩहाडीको कामजकऺको टेफङ्टरको 
घयाजफाट घङ्टस/ङ्चयसित िाऩत रु.१,४०,०००।- फयाभद गयेको फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का यहेको। 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै 
खायेज हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा 
सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा 
नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩाङ्छदत। 

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदकफीचको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ िागेङ्झनङ 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस 
ङ्चयसित यकभ भाग गयेको।ङ्झनिेदकरे ङ्झनिेदनसाथ ऩेश गयेको अङ्झडमोभा 
बएको आिाज य सोभप्रसाद ऩहाडीरे फोरेको आिाज (स्िय ऩयीऺण) गदाज 
The speaker’s identification traits match with confidence level of more 

than 99%. Match probability is more than 60.0%. ऩङ्चयणाभ आएको। 

 ङ्जिद्यङ्टतीम सॊयचना स्थानान्तयणसम्फन्धी कामजङ्झफङ्झध, २०७६ को दपा ९(२) 
भा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जिद्यङ्टतीम सॊयचना स्थानान्तयण गदाज दपा ४ फभोङ्ञजभ राग्ने 
खचज आिेदकरे नै व्महोने व्मिस्था यहेको तय जीणज बएको ऩोर फदरी गने 
सम्फन्धभा नेऩार ङ्जिद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण रगनखेर केन्रको ऩत्रभा नेऩार ङ्जिद्यङ्टत ्
प्राङ्झधकयण ऐन, २०४१ को ऩङ्चयच्छेद-३ को दपा १९(ख) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
व्मिस्थाअनङ्टसाय जीणज बएको काठको ऩोर फदरी गनजसभेतका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ 
शीषजकहरूभा फजेट नै ङ्झफङ्झनमोजन बई सफै ङ्जितयण केन्रहरूरे नेऩार ङ्जिद्यङ्टत ्
प्राङ्झधकयणको काभ कतजव्मको रूऩभा सो कामज गने गयेको बनी खङ्टराई 
ऩठाएको य सो कामजको राङ्झग राग्ने खचज व्महोने दाङ्जमत्ि प्रङ्झतिादी 
सोभप्रसाद ऩहाडीसभेतरे गयेको फमानभा जीणज बएको काठको ऩोर फदरी 
गनज सभम नराग्ने, प्रङ्जक्रमाभा जान नऩने य फदरी गदाज राग्ने खचजको 
दाङ्जमत्ि प्राङ्झधकयणरे नै व्महोनजऩने बङ्ङे व्महोया उल्रेख गयेको तथा 
प्रङ्झतिादी सोभप्रसाद ऩहाडीरे ङ्झभङ्झत 2078/9/28 गते ङ्झनिेदनको 
व्महोयाभा जीणज बएको ऩोर फदरी गयी ऩाऊॉ  बनी ङ्झनिेदकराई अको 
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ङ्झनिेदन रेख्न रगाई जीणज काठको ऩोर फदरी गनज राग्न े खचज व्महोने 
दाङ्जमत्ि प्राङ्झधकयणको हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन ङ्झभङ्झत 2078/9/29 गते नै सम्ऩूणज 
साभानहरू गइसकेको यकभ नङ्छदए काभ नहङ्टने, मो कङ्ट या कसैराई ऩङ्झन 
नबङ्ङू बनी ङ्झनिेदकराई घङ्टस/ङ्चयसित ङ्छदन फाध्म ऩायी सो फाऩत राग्ने 
यकभ बनी ङ्झनिेदकफाट रु.१,४०,०००।-ङ्झरएको ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको छ।मसयी 
ङ्झनिेदकरे ङ्झफजङ्टरीको ऩोर सानज ङ्छदएको ङ्झनिेदनभा प्रङ्झतिादी सोभप्रसाद 
ऩहाडीरे आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी नै नबएको ङ्जिषमभा नेऩार ङ्जिद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयणको 
ङ्झफद्यङ्टतीम सॊयचना स्थानान्तयणसम्फन्धी कामजङ्जिङ्झध, 2076 फभोङ्ञजभ सम्ऩूणज 
प्रकृमा ऩङ्टया गयी राग्ने इङ्जष्टभेटअनङ्टसायको यकभ ने.ङ्जि.प्रा. को खाताभा 
जम्भा गयाई काभ गनङ्टजऩनेभा सो प्रङ्जक्रमा नै ऩङ्टया नगयी इङ्जष्टभेट अनङ्टसायको 
यकभ बनी ङ्झनिेदकफाट रु. १,४०,०००।– आपै ङ्झरई ङ्झनजको घयाजभा 
याखेको य आयोङ्जऩत सोभप्रसाद ऩहाडीरे सजामफाट फच्न ङ्झनिेदक ङ्जढरो 
आएकोरे कामाजरमको आम शाखा फन्द बएकोरे आफ्नो कामजकऺको 
घयाजभा याख्न रगाएको हङ्टॉ बनी िमानभा खङ्टराए ऩङ्झन ङ्झनिेदकराई ङ्झनिेदनको 
व्महोया नै ऩङ्चयितजन गनज रगाई काठको जीणज ऩोर फदरी गयी ऩाऊॉ  बनी 
अको ङ्झनिेदन रेख्न रगाई, नेऩार ङ्जिद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयणको ङ्जिद्यङ्टतीम सॊयचना 
स्थानान्तयणसम्फन्धी कामजङ्जिङ्झध, २०७६ अनङ्टसाय यकभ जङ्टनसङ्टकै शीषजकफाट 
आमभा जम्भा गयी कामज गने प्रकृमा सही हो बनी यकभ ङ्झरएको कङ्ट याभा 
साङ्झफत बई फमान ङ्छदएको य जीणज ऩोर फदरी गने सम्फन्धभा नेऩार ङ्जिद्यङ्टत ्
प्राङ्झधकयण रगनखेर ङ्झफतयण केन्ररे खङ्टराई ऩठाएको ऩत्रभा नेऩार ङ्जिद्यङ्टत ्
प्राङ्झधकयण ऐन, २०४१ को दपा १९(ख) को व्मिस्थाअनङ्टसाय जीणज ऩोर 
फदरी गनज सभेतका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ शीषजकहरूभा फजेट नै ङ्झफङ्झनमोजन बई 
सफै ङ्जितयण केन्रहरूरे नेऩार ङ्जिद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयणको काभ कतजव्मको रूऩभा 
सो कामज गददैन आईयहेको बङ्ङे व्महोया उल्रेख बएको अिस्थाभा जीणज ऩोर 
फदरी गदाज राग्ने खचज व्महोने दाङ्जमत्ि प्राङ्झधकयणको बएको य सो कङ्ट या 
थाहा हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन ङ्झनिेदकफाट ङ्झफजङ्टरीको ऩोर साने प्रमोजनाथज ङ्झभङ्झत 
207८।9।29 गते नै नऩेार ङ्जिद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण, काठभाडौं ङ्झग्रड 
भहाशाखा ऩाटन सफ-स्टेशनङ्झबत्र आफ्नै कामजकऺभा घङ्टस/ङ्चयसित यकभ रू. 
1,40,000।- ङ्झरएको हो बङ्ङे तथ्म ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको। 

 उजङ्टयीकताज बोजयाज ढकाररे उजङ्टयी व्महोया तथा भौकाको कागज सनाखत 
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गददैन फकऩत्रको जिाप ७ भा प्रङ्झतिादी सोभप्रसाद ऩहाडीरे त ङ्टरुन्तै २ 
घण्टाङ्झबतै्र काभ गङ्चयङ्छदने बनी घूस भागेको; जिाप ९ भा सोही व्महोया 
रेखाएको अिस्थाभा भौकाको उजङ्टयी ङ्झनिेदन सनाखत गयी प्रङ्झतिादीरे घूस 
यकभ भागेको स्ऩष्ट रेखाएको उजङ्टयिाराको फकऩत्र (जिाप ७ य ९) फाट 
उजङ्टयी व्महोया सभथजन बएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ८ य 
१०(१)(ख) फभोङ्ञजभ त्मस्तो फकऩत्र प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने हङ्टॉदा िादीरे 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा २५ फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत गयेको। 

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 2079/0६/०७ गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

86.  सङ्टयेशचन्र 
ङ्झड.सी. य सङ्टशन 
जोशी  (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. 
०७६-CR-

०073, ङ्जि.अ. 
को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
२०७९।०3।
०2)  

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

  प्र.सङ्टयेशचन्र ङ्झड.सी.राई    
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा 
(१)(घ) फभोङ्ञजभ तथा प्रङ्झतिादी 
सङ्टसन जोशीराई भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को  उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ङ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
भागदािी ङ्झरईएको। 

पैसरा् 
दङ्टिै प्रङ्झतिादीराई सपाई हङ्टने गयी पैसरा 
बएको। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 उजङ्टयिारा सेिाग्राहीको रुऩभा सेिा प्राप्त 
गनज प्रङ्झतिादी सभऺ गएको बङ्ङे अिस्था 
ऩङ्टष्टी नबएको। 

  फयाभद बएको यकभ रु. 
3,26000।– सङ्टयेशचन्र ङ्झड.सी. को 
झोराफाट फयाभद बएको देङ्ञखएताऩङ्झन 
उक्त यकभ सङ्टसन जोशीरे रेनदेनको 
व्मिहायका रुऩभा उजङ्टयिारासॉग भाग 
गयेको य शॊकय यािरराई सङ्टसन जोशीरे 
ङ्छदएको ऩङ्टष्टी बएको। 

  प्रङ्झतिादीहरुरे आयोङ्जऩत कसङ्टयभा इन्कायी 
यही फमान गयेको। 

 प्रङ्झतिादीभध्मेका सङ्टयेशचन्र ङ्झड.सी. याष्डसेिक बएको, ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादीहरु 
फीचभा कङ्ट न िैङ्कको कसको खाताभा कङ्झत यकभ जम्भा गने बनी पोन 
भापज त सल्राह बए फभोङ्ञजभ खाताभा यकभ जम्भा गयेको तथ्मभा ङ्जििाद 
नबएको। 

 ङ्झनिेदक सेिाग्राही य प्रङ्झतिादी सेिा प्रदामक यहे बएको कङ्ट याभा ङ्जििाद 
नबएको सभेतका प्रमाप्त आधाय य प्रभाणहरु ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेको।  

 प्रङ्झतिादीको खाताभा यकभ जम्भा बएको अदारतरे ऩङ्झन स्िीकाय गयेको। 

87.  मङ्टियाज ऩौडेर 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७6-
CR-०291, 

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

  भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
को कसङ्टय अऩयाधभा ङ्झफगो 
रु.१,००,०००। कामभ गयी 

पैसरा् 
 प्रङ्झतिादीराई सपाइ हङ्टने गयी पैसरा 
बएको। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 

 प्रङ्झतिादीरे कानङ्टन फभोङ्ञजभको कामज गनजको राङ्झग गयेको सम्झौता ङ्झभङ्झसर 
सॊरग्न यहेको। 

  िायदात हङ्टनङ्टबन्दा ऩङ्जहरा ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादी फीचको कङ्ट याकानीभा “ एक 
राख नङ्छदएसम्भ अरु ऩैसा ङ्झनकाल्न गायो छ, त्मो एक राख त ङ्छदनैऩछज । 
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ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।2।1
3) 

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ सजाम 

हङ्टन भागदािी ङ्झरईएको। 

 

 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाइएको नोट यकभ फयाभद बएको बङ्ङ े
फयाभदीसग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने,   

 यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ 
दाफी ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको ।  

ङ्जकताफभा याखेय खाभभा याखेय ट्याक्क ऩायेय भेयो ड्राइबयराई ङ्छदनङ्टहोरा” बनेय 
प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदकसॉग कङ्ट याकानी गयेको स्कृप्ट ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेको। 

 प्रङ्झतिादीरे प्रमोग गने गयेको सिायी साधनको चारक सङ्ञचत दङ्टराररे 
अनङ्टसन्धानभा फमान गदाज प्रङ्झतिादी उऩयको भागदािीराई सभथजन गने गयी 
फमान गयको। 

 मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै मस्तै प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाको सन्दबजभा फयाभदी 
यकभ फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी पैसरा 
गयेको। 

88.  ङ्झब्रजभोहन 
मादि य 
ङ्जियदेि ङ्झसॊह 
बङ्ङे ङ्झफयीदेि 
भहतो (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. 
०७६-CR-

०136, ङ्जि.अ. 
को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
२०७९।०२।
26) 

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

  ङ्झफगो रु.१,१०,०००।-(एक 
राख दस हजाय) कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को (घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
भागदािी ङ्झरईएको। 

पैसरा् 
दङ्टिै जना प्रङ्झतिादीराई सपाई हङ्टने गयी 
पैसरा बएको। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाइएको नोट यकभ फयाभद बएको बङ्ङ े
फयाभदीसग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने ।    

 यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ 
दाफी ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको 

 ङ्झनिेदकको कामज गङ्चयङ्छदएिाऩत घङ्टस यकभ रेनदेन गङे्ङ बनी पोन सम्ऩकज  
बएको देङ्ञखएको । 

 ङ्झनिेदक य िादीका साऺीरे अदारतभा िकऩत्र गदाज अनङ्टसन्धानका कागजराई 
सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको । 

  मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै सभान तथ्म बएका भङ्टद्दाको सन्दबजभा 
फयाभदी यकभ फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी 
पैसरा गयेको । 

89.  याजङ्ट शे्रष्ठ 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७5-
CR-०224, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 ङ्जिगो रु. 8000।– कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टयभा 
सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 

पैसरा् 
   प्रङ्झतिादीराई सपाइ हङ्टने गयी पैसरा 
बएको ।  

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 

 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 

 ङ्झनिेदकरे व्मिसाम सञ्चारन गयेिाऩत प्रहयी ङ्झनङ्चयऺक सङ्टिास याईराई यकभ 
ङ्छदनङ्टऩछज उक्त यकभ रु. 8 हजाय भैरे ङ्छदइसके तसथज उक्त यकभ ङ्छदनङ्टऩमो 
बनी प्रहयी हिल्दाय याजङ्ट शे्रष्ठरे ङ्झनिेदकसॉग घङ्टस यकभ भाग गयेको देङ्ञखएको 
।  

 िायदात हङ्टनङ्टबन्दा ऩङ्जहरा ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादी फीचभा यकभ भाग गने 
व्महोयाको  कङ्ट याकानी बएको देङ्ञखएको । 
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२०७९।2।१
3) 

उऩदपा (१) को (क) 
फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना य कैद 
सजाम हङ्टन भागदािी ङ्झरई ।   

2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाइएको नोट यकभ फयाभद बएको बङ्ङ े
फयाभदीसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने ।    

  यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ 
दाफी ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको ।  

 िादीका साऺी य ङ्झनिेदकरे अदारतभा फकऩत्र गदाज अनङ्टसन्धानभा गयेका 
कागजराई सभथजन हङ्टने गयी गयेको। 

 

90.   गङ्टणयाज 
दाहार (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. 
०७५-CR-

०117, ङ्जि.अ. 
को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
२०७९।०२।
19) 

घङ्टस यकभ 
ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
को कसङ्टयभा सोङ्जह ऐनको दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(क) फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना य कैद 
सजाम हङ्टन भागदािी ङ्झरईएको। 

पैसरा् 
   प्रङ्झतिादीराई सपाइ हङ्टने गयी पैसरा 
बएको।  

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 

 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाइएको यकभ फयाभद बएको बङ्ङ े
फयाभदीसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने ।    

  यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ दाफी 
ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको ।  

 उजङ्टयकताज सेिाग्राही य प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयिाराराई उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने सेिा य 
प्रङ्झतिादीरे सम्ऩादन गनङ्टजऩने कामज अन्तय सम्फङ्ञन्धत यहेको बङे्ङ कङ्ट याराई 
अदारतरे ऩङ्झन स्िीकाय गयेको । 

  यकभ ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट कामज सॉग सम्फङ्ञन्धत यही पोन सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको । 

  ङ्झनिेदक य िादीका साऺीरे अदारतभा िकऩत्र गदाज अनङ्टसन्धानका कागजराई 
सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको । 

  मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै सभान तथ्म बएका  भङ्टद्दाको सन्दबजभा 
फयाभदी यकभ फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी 
पैसरा गयेको  

91.  कैराश प्रसाद 
दाहार 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७6-
CR-०360, 
ङ्जि.अ. को 

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

  भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को देहाम (क) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन भागदािी ङ्झरईएको । 

 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीरे सपाई ऩाउने गयी पैसरा 
बएको। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददाॉ ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 

 ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादीको ङ्झफचभा ऩङ्जहरा नै घङ्टस यकभका सम्फन्धभा पोनभा 
कङ्ट याकानी बएको देङ्ञखएको । 

 प्रङ्झतिादीरे ङ्झनिेदकसॉग यकभ ङ्झरएको कङ्ट या स्िीकाय गयेको । 

 उजङ्टयकताज य िादीका साऺीरे आयोऩऩत्रराई सभथजन हङ्टने गयी अदारतभा 
फकऩत्र गयेको । 

 सभान तथ्म बएका भङ्टद्दाभा मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै फयाभदी यकभ 
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पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०2।
20) 

ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाइएको यकभ फयाभद बएको बङ्ङ े
फयाभदीसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने ।    

 यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ 
दाफी ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको।  

फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी पैसरा गयेको ।  

 

92.  गोङ्झफन्द प्रसाद 
अङ्झधकायी, 
यघङ्टिॊश कॊ डेर, 

नियाज ङ्ञघङ्झभये, 

गोऩार खड्का, 
उद्धि प्रसाद 
साऩकोटा, 
नायामण प्रसाद 
ऩोखयेर य 
ङ्छदऩक 
खनारराई 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०448, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०2।
13)  

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 जनही रु.8,50,000/-  ङ्जिगो 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदािी 
ङ्झरईएको । 

पैसरा् 
सिै प्रङ्झतिादीराई सपाई हङ्टने गयी  पैसरा 
बएको । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट  उऩरब्ध 
गयाइएको यकभ फयाभद बएको बङ्ङ े
खानतरासी/फयाभदीराई प्रभाणग्राह्य गनज 
नङ्झभल्ने ।  

 उजङ्टयी ङ्झनिेदकरे आफ्नो काभको राङ्झग 
भारऩोत कामाजरम ङ्झडङ्ञल्रिजायभा ङ्झनिेदन 
दताज गयाएको नदेङ्ञखएको । 

  ङ्झनिेदकफाट नै प्रङ्झतिादीराई यकभको 
फायेभा फोल्न दङ्टरुत्साहन गयेको देङ्ञखएको। 

 िायदात हङ्टनङ्ट बन्दा ऩङ्जहरा ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादी फीच कसङ्टयको सम्फन्धभा 
पोनभा कङ्ट याकानी बएको देङ्ञखएको । 

  प्रङ्झतिादीहरुरे  भौकाभा  साङ्जित यही  फमान गयेको । 

  िादीका साऺी य ङ्झनिेदकरे अदारतभा फकऩत्र गदाज आयोऩऩत्रराई सभथजन 
हङ्टने गयी िकऩत्र गयेको । 

  प्रङ्झतिादीहरुरे यकभ ङ्झरएको य ऩक्राउ हङ्टॉदाको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतजन्म प्रभाणहरुराई 
अदारतफाट पैसरा हङ्टॉदा िेिास्ता गयेको । 

  मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै मस्तै प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाको सन्दबजभा फयाभदी 
यकभ फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी पैसरा 
गयेको सभेतका प्रभाणहरु ङ्झभङ्झसर सॊरग्न बएको। 

93.  
 
 

नङ्जिन कङ्ट भाय 
ङ्झसॊह 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७6-
CR-०236, 

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

  भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
को कसङ्टय अऩयाधभा ङ्झफगो 
रु.70,000।- कामभ 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 

पैसरा् 
सिै प्रङ्झतिादीहरुराई सपाइ हङ्टने गयी पैसरा 
बएको । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 

 िायदात हङ्टनङ्टबन्दा ऩङ्जहरा ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादी फीचको कङ्ट याकानीभा 
70,000।– ङ्झरएय आउनङ्टहोरा बङे्ङ कङ्ट याकानी बई उक्त ऩैसा ङ्झरएऩछी 
कामज सम्ऩङ्ङ गयेको । 

  उजङ्टयी ङ्झनिेदक य िादीका साऺीरे अदारतभा िकऩत्र गदाज आयोऩऩत्रको 
भागदािीराई सभथजन गने गयी िकऩत्र गयेको। 
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ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।3।9 

को दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ सजाम 

हङ्टन भागदािी ङ्झरईएको। 

 

2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाइएको यकभ फयाभद बएको बङ्ङ े
फयाभदीसग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने ।    

 यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ 
दाफी ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको। 

  उजङ्टयी ङ्झनिेदकको कामज गने ङ्ञजम्भेिायी ङ्जमनै प्रङ्झतिादीको यहेको देङ्ञखएको । 

  मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै मस्तै प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाको सन्दबजभा फयाभदी 
यकभ फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी पैसरा 
गयेको सभेतका प्रभाणहरु ङ्झभङ्झसर सॊरग्न बएको । 

94.  
 

चन्दनकृष्ण 
कामस्थ बङे्ङ 
याजङ्ट थाऩा भगय, 

सानेबाई शे्रष्ठ, 

श्रीकृष्ण 
िरुिार, ब ङ्टऩार 
भोक्तान बङे्ङ 
ब ङ्टऩार ङ्झसॊह 
ताभाङ्ग, ध्र ङ्टि 
प्रसाद बट्टयाई, 

श्रीकृष्ण 
देिकोटा, प्रङ्छदऩ 
प्रसाद गौतभ, 

निदङ्टगाज प्रसाद 
ढङ्टङ्गेर, सङ्टयेश 
कङ्ट भाय थाऩा, 
सङ्झनश 
साऩकोटा, 
खगने्र प्रसाद 
अमाजर, याभ 
प्रसाद सङ्टिेदी, 
यञ्जन कङ्ट भाय 
खयेर, जभङ्टना 

जग्गाधनी दताज 
शे्रस्ता सच्माई 
नक्करी 
जग्गाधनी खडा 
गयी गैयकानूनी 
रुऩभा जग्गाको 
हक 
हस्तान्तयण 
गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रङ्झतिादीहरु खगने्र प्रसाद अमाजर, 

याभ प्रसाद सङ्टिेदी, यञ् जन कङ्ट भाय 
खयेर, जभङ्टना कङ्ट भायी शे्रष्ठ य हङ्चय 
खड्का्  

भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा ९ य 
११ फभोङ्ञजभको कसूयभा सोही 
ऐनको दपा 9 य 11 फभोङ्ञजभ 
हदैसम्भको सजाम हङ्टन,  

प्रङ्झतिादी कभर प्रसाद ङ्झतभङ्ञल्सना् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा १८ 
को कसूय अऩयाधभा सोही ऐनको 
दपा 18 फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 

 प्रङ्झतिादीहरु चन्दनकृष्ण कामस्थ 
बङे्ङ याजङ्ट थाऩा भगय, ध्र ङ्टिप्रसाद 
बट्टयाई, प्रङ्छदऩ प्रसाद गौतभ, श्रीकृष्ण 
देिकोटा, सानङ्टबाइ बङे्ङ सानबेाइ 
शे्रष्ठ, श्रीकृष्ण फरुिार, ब ङ्टऩार 
भोक्तान बङे्ङ ब ङ्टऩार ङ्झसॊ ताभाङ्गः् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा ८ (४) 
य दपा ११ फभोङ्ञजभको कसूयभा 
रु.600,00,000।- (अऺयेऩी छ 
कयोड रुऩैंमा भात्र) ङ्झफगो कामभ 
गयी सोही ऐनको दपा ८(४) य 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीहरु कभर प्रसाद ङ्झतभङ्ञल्सना, खगने्र 
प्रसाद अमाजर, याभ प्रसाद सङ्टिेदी, जभङ्टना कङ्ट भायी 
शे्रष्ठ, यन्जन कङ्ट भाय खयेर, हङ्चय खड्का, सानङ्टबाई 
बङे्ङ सानेबाइ शे्रष्ठ, श्रीकृष्ण फरुिार, सङ्टयेश 
कङ्ट भाय थाऩा, सङ्झनश साऩकोटा, निदङ्टगाज प्रसाद 
ढङ्टॊगरे, य ब ङ्टऩार भोक्तान बङे्ङ ब ङ्टऩार ङ्झसॊ 
ताभाङ्गरे सपाई ऩाउन े । 
प्रङ्झतिादीहरु चन्दनकृष्ण कामस्थ बङे्ङ याजङ्ट 
थाऩाभगय, ध्र ङ्टि प्रसाद बट्टयाई, श्रीकृष्ण देिकोटा 
य प्रङ्छदऩ प्रसाद गौतभरे आयोऩदािी िभोङ्ञजभ 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा 11 
अन्तगजतको कसूयभा सोही दपा फभोङ्ञजभ जनही 
3(ङ्झतन) भङ्जहना कैद य रु.5000(ऩाॉच हजाय 
भात्र) जङ्चयिाना हङ्टने ठहछज । नेऩार सयकायको 
अन्म आयोऩ दािी ऩङ्टग्न सक्दैन बनी पैसरा 
बएको अिस्था छ । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्रङ्झतिादीहरु याजङ्ट थाऩा भगय, सानेबाई 
शे्रष्ठ, श्रीकृष्ण िरुिार, ब ङ्टऩार भोक्तान बङ्ङ े
ब ङ्टऩार ङ्झसॊह ताभाङ्ग, ध्र ङ्टि प्रसाद बट्टयाई, श्रीकृष्ण 
देिकोटा, प्रङ्छदऩ प्रसाद गौतभ, निदङ्टगाज प्रसाद 
ढङ्टङ्गेर, सङ्टयेश कङ्ट भाय थाऩा य सङ्झनश साऩकोटाको 

क) प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाको तथ्मभा काठभाडौँ ङ्ञजल्रा साङ्जिक ङ्जिष्णङ्ट गा.ङ्जि.स. िडा नॊ. 7ग 
ङ्जक.नॊ. 323, 325 य 329 को चन्दन कृष्ण कामस्थको नाभको नक्करी जग्गा 
धङ्झन शे्रष्ता य नागङ्चयकता िनाई, भारऩोत कामाजरमको भोठ शे्रष्ताभा यहेको जग्गा 
धनीको पोटो उप्काई प्रङ्झतिादी याजङ्ट थाऩाभगयको पोटो याखी प्रङ्झतिादी भध्मेका याजङ्ट 
थाऩा भगयराई नक्करी जग्गा धङ्झन चन्दन कृष्ण कामस्थ िनाई, प्रङ्झतिादी प्रङ्छदऩ 
प्रसाद गौतभ ङ्झभङ्झत 2075/05/18 का ङ्छदन ङ्झनज नक्करी जग्गा धङ्झन चन्दन कृष्ण 
कामस्थ िनेका याजङ्ट थाऩा भगयको अङ्झधकृत िायेश िङ्झन साङ्ञऺभा प्रङ्झतिादी भध्मेका 
श्रीकृष्ण िरुिार िङ्झस ङ्झनज प्रङ्झतिादी प्रङ्छदऩ प्रसाद गौतभफाट प्रङ्झतिादीहरु ध्र ङ्टि प्रसाद 
बट्टयाई य श्रीकृष्ण देिकोटारे ङ्झभङ्झत 2075/05/19 का ङ्छदन भारऩोत कामाजरम 
चािङ्जहरफाट य.नॊ. 400 भा उक्त ङ्जक.नॊ.323, 325, 329 को ऺेत्रपर 2-8-
0-0 जग्गा याङ्ञजनाभा ऩाङ्चयत गयी ङ्झरई दाङ्ञखर खायेज सभेत गयेको अिस्था छ 
।उक्त याङ्ञजनाभा ङ्झरखतभा अङ्झधकृत िायेशनाभा भा नै साऺी िसेका श्रीकृष्ण 
फरुिार सभेत साऺी िसेको देङ्ञखन्छ । याङ्ञजनाभा ङ्झरखतभा उक्त जग्गाको भोर 
रु.6,00,00,000।- (छ कयोड रुऩैमा) याखेको देङ्ञखन्छ । मङ्झत ठङ्टरो यकभ 
प्राङ्झप्तको श्रोत खङ्टल्नङ्ट ऩने बएकोरे अथज किच िचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाका 
प्रिन्ध ङ्झनदेशक प्रङ्झतिादी सङ्टयेश कङ्ट भाय थाऩा य ङ्झनदेशक प्रङ्झतिादी निदङ्टगाज प्रसाद 
ढङ्टङ्गेररे मी जग्गा खङ्चयद गने बङ्झनएका प्रङ्झतिादीहरु ध्र ङ्टि प्रसाद बट्टयाई य श्रीकृष्ण 
देिकोटाको नाभभा 6 कयोड ऋण ङ्झरएको बङ्झन नबए नगयेको झङ्टठा कागज िनाई 
जग्गा खङ्चयदको श्रोत देखाएको ऩाइन्छ । जग्गा याङ्ञजनाभा ऩाङ्चयत गनज ङ्जिक्री कताजको 
िैङ्क खाताभा जग्गा खङ्चयदकताजरे यकभ जम्भा गयेको देङ्ञखने कागज सभेत याख्नङ्ट ऩने 
बएकोरे खाताभा चाङ्जहने यकभ नबएको अिस्थाभा साङ्झनभा िैङ्कका कभजचायी प्रङ्झतिादी 
सङ्झनश साऩकोटारे उक्त फैङ्कभा नै खाता यहेको प्रङ्झतिादी ध्र ङ्टि प्रसाद बट्टयाईरे सोही 
फैङ्कभा खाता यहेको प्रङ्झतिादी प्रङ्छदऩ प्रसाद गौतभको खाता नॊ. 028-000-
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कङ्ट भायी शे्रष्ठ, 
हङ्चय खड्का, 
कभर प्रसाद 
ङ्झतभङ्ञल्सना 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७7-
CR-०069, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०1।
07)  

दपा ११ फभोङ्ञजभ हदैसम्भको 
सजाम हङ्टन, प्रङ्झतिादीहरु सङ्झनश 
साऩकोटा, निदङ्टगाज प्रसाद ढङ्टॊगरे, 

सङ्टयेश कङ्ट भाय थाऩा् भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को दपा ८(४) 
फभोङ्ञजभको कसूयभा 
रु.6,00,00,000।- (अऺयेऩी छ 
कयोड रुऩैंमा भात्र) ङ्झफगो कामभ 
गयी सोही ऐनको दपा ८(४) 
फभोङ्ञजभ हदैसम्भको सजाम हङ्टन  

 

हकभा्- 

भ्र.ङ्झन.ऐन, 2059 को दपा ८(४) भा भ्रष्टाचाय 
कसूयको आिश्मक तत्ि “िदङ्झनमत” य 
“आऩयाङ्झधक कामज” तोङ्जकङ्छदएको अिस्थाभा 
केिर “िदङ्झनमत”  भात्र हेयी मस प्रािधानको 
ऩङ्चयधी ङ्जिस्ताय हङ्टने गयी अिाङ्ञञ्छत व्मातमा गनज 
ङ्झभरेन । तसथज मी प्रङ्झतिादीहरुको हकभा 
दािीको दपा ८(४) आकङ्जषजत हङ्टन सक्दैन । 

 प्रङ्झतिादी खगने्र प्रसाद अमाजर, याभ 
प्रसाद सङ्टिेदी, यञ्जन कङ्ट भाय खयेर, जभङ्टना कङ्ट भायी 
शे्रष्ठ य हङ्चय खड्काको हकभा्- 
प्रङ्झतिादीहरुरे झङ्टक्मानभा ऩयी उङ्ञल्रङ्ञखत 
य.न.400क ङ्झभङ्झत 2075/05/19 भा 
याङ्ञजनाभा ङ्झरखत ऩाङ्चयत गयेको कङ्ट या 
प्रङ्झतिादीहरुरे कानूनकि कतजव्म िहन गने 
क्रभभा गङ्चयएको ब ङ्टर हो बङे्ङ देङ्ञखन्छ । मी 
प्रङ्झतिादीहरुरे जानी जानी िदङ्झनमतसाथ सो 
कामज गयेको बङे्ङ देङ्ञखएन । 

 प्रङ्झतिादी कभर प्रसाद ङ्झतभङ्ञल्सनाको 
हकभा्- 

प्रङ्झतिादीरे कसैराई ऩनी दिाि नङ्छदएको बनी 
कसङ्टयभा इन्काय यङ्जह िमान गयेको देङ्ञखन्छ । 
सह-अङ्झबमङ्टक्त जभङ्टना कङ्ट भायी शे्रष्ठरे मी 
प्रङ्झतिादीरे गैय कानूनी दिाि ङ्छदएको बनी 
गयेको ऩोर अन्म स्ितन्त्र प्रभाणिाट सभङ्झथजत 
नबएको अिस्थाभा ऩोर िमानका आधायभा 
भात्र मी प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩदािी ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
सक्ने देङ्ञखएन । 

 

0154212 को खाताभा दङ्टई-दङ्टई कयोडका तीन िटा चेकिाट जम्भा रु.6 
कयोड(चेक नॊ.0004228788-4501, 0004584366-4501 य 
0003848541-4501) जम्भा गनज बयेको तीन िटा बौचयफाट यकभ जम्भा 
बएको बङ्झन झङ्टठ्ठा ब्महोयाको बौचय प्रभाङ्ञणत गयी ङ्छदएको सभेत देङ्ञखन्छ । 

(ख) प्रङ्झतिादीहरुरे मङ्झत धेयै झङ्टठ्ठा, ङ्जकते य गैयकानूनी एक ऩङ्झछ अकाज कामजहरु 
गयी झङ्टठ्ठा िनािटी कागजातहरुको सजृना गयी याङ्ञजनाभा ऩाङ्चयत गनजको रागी ङ्झरखत 
भारऩोत कामाजरम चािङ्जहरभा ऩशे गदाज प्रथभ दृङ्जष्टभै(Prima Facie) उक्त ङ्झरखत 
स्िबाङ्जिक ङ्झरखत नबै ङ्जकते, झङ्टठ्ठा य िनािटी ङ्झरखत हो बङे्ङ ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत 
कायणिाट स्ऩष्ट रुऩभा थाहा हङ्टने अिस्थाको यहेको देङ्ञखन्छ् 

अ) भारऩोत कामाजरमभा आ.ि 064/65 सारभा नै कम्प्मूटय ङ्जप्रन्ट ऩूजाज 
रागङ्ट बई सकेकोभा ङ्झरखत ऩाङ्चयत गदाज हस्तङ्झरखत जग्गा धनी ऩङ्टजाज ऩेश बएको 
देङ्ञखन्छ। 

आ) भारऩोत कामाजरमको जङ्टन भोठ ठेरीभा बएको जग्गा धनी शे्रस्ताभा 
बएको व्मक्तीको पोटो टोङ्जऩ रगाएको छ य कामाजरमभा ऩेश गयेको जग्गा धनी 
ऩङ्टजाजभा बएको पोटोभा टोङ्जऩ रगाएको नदेखेको, मसङ्जिषमभा ना.सङ्ट यञ्जन खयेर य भ 
कामाजरम प्रभङ्टख कभर प्रसाद ङ्झतङ्झभङ्ञल्सनाको कामजकऺभा गएय ऩूजाज मस्तो छ बनी 
देखाउदा उहाॉरे सिै ङ्झभल्छ काभ अगाडी िढाउनङ्ट बनी आदेश ङ्छदनङ्ट बमो बनी 
प्रङ्झतिादी जभङ्टना कङ्ट भायी शे्रष्ठ सभेतरे अदारतभा िमान गयेको देङ्ञखएकोिाट जग्गा 
धनी पयक देङ्ञखएको ङ्जिषमभा भारऩोत कामाजरमभा छरपर बएको देङ्ञखन्छ । 

इ) चन्दन कृष्ण कामस्थको बनी ऩेश बएको नागङ्चयकताभा िािङ््ट भदन कृष्ण 
कामस्थ का.ङ्ञज.का.भ.न.ऩा िडा नॊ.16 जायी ङ्झभङ्झत 2042।8।19 देङ्ञखएकोभा 
उक्त सभम काठभाडौ भहानगयऩारीका नबई काठभाडौ नगय ऩञ्चामत यहेको 
देङ्ञखएकोरे प्रथभ दृङ्जष्टभै उक्त ऩेश बएको नागङ्चयकता ङ्जकते नागङ्चयकता हो बङे्ङ स्ऩष्ट 
देङ्ञखने अिस्था यहेको,  

ई) अङ्झधकृत िायेस ङ्झभङ्झत 2075।05।18 भा काठभाडौ ङ्ञजल्रा 
अदारतिाट ङ्झरई सोको बोरी ऩल्ट नै ङ्झभङ्झत 2075।05।19 गते भारऩोत 
कामाजरम चािङ्जहर िाट ङ्झरखत ऩास बएको देङ्ञखन्छ ।त्मसैगयी 075।05।19 
गते नै अथज किच तथा ऋण सहकायी सॊस्थािाट 6 कयोड ऋण ङ्झरएको ऩत्र िनाई 
सोही ङ्छदन याङ्ञजनाभा ङ्झरखत ऩाङ्चयत गयेको देङ्ञखन्छ । 

आयोऩऩत्रभा सभेत खङ्टराइएको उल्रेङ्ञखत भङ्टद्दाको उल्रेङ्ञखत तथ्मराई ङ्जिशेष 
अदारत काठभाडौरे सभेत स्िीकाय गयेको देङ्ञखन्छ य केही व्मक्तीहरु उऩय कसङ्टय 
कामभ गयी अङ्झत न्मूनतभ सजाम सभेत गयेको अिस्था छ । धेयै ऺेत्रका धेयै 
सयकायी, गैयसयकायी य अन्मऺेत्रका भाङ्झनसहरु ङ्झभरी सॊगङ्छठत रुऩभा कयोडौ भङ्टल्म 
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ऩने अकाजको जग्गा झङ्टठ्ठा भाङ्झनसहरु खडा बै झङ्टठ्ठा कागज खडा गयी, ङ्जकते कागज 
सभेत िनाई गङ्चयएको प्रस्तङ्टत भ्रष्टाचायको िायदात प्रणारीगत(Systematic) रुऩभा 
बएको अिस्था छ । मस िायदातभा सॊरग्न एउटा भात्र अिमिरे मो िायदात 
घटाउङ्छदन बनेय इन्काय गयेको बए मो िायदात घट्न नसक्ने य मो िायदात घटाउन े
षड्यन्त्र ङ्जिचैभा ऩदाजपास हङ्टन ेअिस्था ङ्झथमो बङे्ङ स्ऩष्ट देङ्ञखएको अिस्थाभा ङ्जिशेष 
अदारत काठभाडौिाट आधाय प्रभाणहरुको सङ्टक्ष्भ ङ्जिश्लषेण नै नगयी, ङ्झरनङ्टऩने 
प्रभाणहरुराई नङ्झरई, नङ्झरनङ्टऩने प्रभाणहरुराई ङ्झरई ङ्जिशेषत् प्रङ्झतिादीहरुरे इन्कायी 
िमान गयेको बङे्ङ आधाय ङ्झरई केही प्रङ्झतिादीहरुराई आङ्ञशॊक सजाम गयी धेयै 
प्रङ्झतिादीहरु जस्को प्रस्तङ्टत िायदातभा भनसामगत य भङ्टतम ब ङ्टङ्झभका यहेको छ, 
उङ्झनहरुराई सपाई ङ्छदइ बएको पैसरा त्र ङ्टङ्जटऩूणज यहेको छ । 

 ( ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) 
बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय 
पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदन ेगयी पैसरा बएको । 

95.  गणेश के.सी.  

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ., ङ्जि.अ. 

को पैसरा 
(०७६-CR-

००४५) ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२
।१८ 

पु.िे.गने ङ्झनणजम 
नॊ.३१७ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 

घङ्टस/ङ्चयसित 
ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

 प्र. गणेश के.सी.रे भ्र. ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टय 
गयेकारे ङ्झनज प्रङ्झतिादीराई 
ङ्जिगो रु. १०,०००।- 
कामभ गयी ऐन, २०५ भ्र. 
ङ्झन. ९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना य कैद 
सजाम हङ्टन। 

पैसरा् 
 प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
  ङ्जिष्णङ्ट प्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जि. सॊघीम 
सॊसदसभेत बएको 074-WC-0020 
को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा सिोच्च अदारतको 
सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट अ.दङ्ट.अ.आ. 
ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 
ङ्झभङ्झत 2078।01।08 फाट रागू हङ्टन े
गयी अभान्म य िदय हङ्टने ठहमाजई पैसरा 
बएको य उक्त पैसराभा अ.दङ्ट.अ.आ. 
ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 भा 
यहेको प्रािधान अनङ्टसाय सॊकरन गङ्चयएको 
अथाजत प्रत्माथी आमोग स्िमॊभरे नै ङ्छदइ 
ऩठाएको सयकायी कोषको यकभ ियाभद 
गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने 
बन् ने ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको,  

 प्र.रे भौकाभा कसूयभा साङ्जित यहेको य अदारतको फमानभा आपूफाट 
यकभ फयाभद बएको बनी साङ्जित यहेबएको, 

 उजङ्टयी व्महोया सभथजन हङ्टने गयी भौकाभा कागज गने भाङ्झनसहरुरे य 
अदारतसभऺ सभेत उऩङ्ञस्थत बई िकऩत्र गङ्चयङ्छदएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र. य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 ङ्चयतऩङ्टिजक तमाय गङ्चयएको खानतरासी/फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा 
प्र.रे.हापऩाईन्टको ऩाकेटभा याखेको अिस्थाभा घङ्टसिाऩत उऩरब्ध 
गयाएको यकभ रु.१0,000।- “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई 
अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ 
नसङ्जकन”े बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩादीत ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 
18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 य 11) भा सभेत उल्रेख 
बएको,  
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 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा आई गयेको फमान 
कसूयभा ऩूणजत् इन्काय यहेको य ङ्झस.डी. 
ङ्झरङ्जऩफद्ध गयेको व्महोयाभा ऩङ्झन ङ्झनजको 
गोजीभा यकभ याङ्ञखङ्छदएको बङ्ङे उल्रेख 
गयी आऩङ्ञत्त जनाएको  

  प्रङ्झतिादी ङ्जिरुद्धको आयोऩदािी स्ितन्त्र 
य तथ्ममङ्टक्त प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको 
नदेङ्ञखॉदा । 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

96.  जटाशॊकय 
प्रसाद करिाय 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. 
ङ्जि(०७६-CR-

०१६१)ङ्जि..अ
. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
२०७९।०१
।१२ 

ऩङ्ट.िे.गने ङ्झनणजम 
नॊ.३१८ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 

घङ्टस/ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. जटाशॊकय प्रसाद 
करिायरे भ्र. ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसूय 
गयेकोरे ङ्झफगो रू. 
६०,०००।- कामभ गयी भ्र. 
ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ग) फभोङ्ञजभ कैद य 
जङ्चयिानाको सजाम हङ्टन।  

 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 प्र.रे कसूयभा इन्काय फमान गयेको य 
आफ्ना साऺी भापज त प्रङ्झतिादीको 
फमानराई सभङ्झथजत हङ्टने गयी फकऩत्र 
गयेको,  

  प्र.को झोराफाट फयाभद बएको यकभ 
अ.दङ्ट.अ.आ.फाट उऩरब्ध गयाइएको 
सयकायी कोषको यकभ देङ्ञखॉदा अङ्झधिक्ता 
ङ्जिष्णङ्ट प्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध सॊघीम 
सॊसदसभेत बएको भङ्टद्दाभा सिोच्च 
अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसद्धान्त तथा 
बएको व्मातमासभेतका आधायभा उक्त 
ियाभदी यकभ य सोसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ियाभदी तथा खानतरासी भङ्टच ङ्टल्का य 
ङ्झस.ङ्झड. रगामतका अन्म प्रभाणराई 
प्रभाणमोग्म भान् न ङ्झभल्ने देङ्ञखएन, 

  ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादीहरुफीच बएको 
बङ्झनएको पोन सम्िादको ङ्ञस्क्रप्ट 
याइङ्जटङ्गभा ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादीहरुफीच 

 प्र.जटाशॊकय प्रसाद करिायरे अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी तथा अदारत सभऺ 
फमान गदाज आयोऩदािीभा कसूयभा इन्काय यही फमान गयी आफ्ना 
गपभेरका भाङ्झनसहरु साऺी याखी सो अनङ्टरुऩको फकऩत्र गनज रगाई 
कसूयफाट फच्न प्रमास, आफ्नो साथ फाट यकभ फयाभद बएको कङ्ट याभा 
साङ्जित यहेको य प्रङ्झतिादी जटाशॊकय प्रसाद करिाय ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण 
प्रङ्झतिेदनभा DECEPTION INDICATED उल्रेख बएफाट ङ्झनज झूट्टो फोङ्झर 
छरछाभ गयेको बङ्ङे देङ्ञखएफाट ऩङ्झन कसूय ऩङृ्जष्ट बएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र. य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ 
भागदािीको व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 श्रव्म-दृष्म ङ्झस.डी. ङ्ञस्क्रप्ट याईङ्जटङ्गराई प्रङ्झतिादीहरुरे सभेत अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट 
गनज नसकेकोभा प्रङ्झतिादीहरुराई आयोऩदािीफाट सपाई ङ्छदने गयी बएको 
पैसरा ने.का.ऩ. २०७४ अॊक ९ ङ्झन.नॊ. ९८८० भा सिोच्च अदारतफाट 
प्रङ्झतऩाङ्छदत नङ्ञजय ङ्जिऩयीत बएको, 

 प्र.“आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको 
अिस्थाभा प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकने” बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट 
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ङ्जिहान रु.60,000।- ङ्छदने कङ्ट याकानी 
य सहभङ्झत बएको बन् ने देङ्ञखए ताऩङ्झन 
उक्त यकभ घङ्टसिाऩत अथाजत 
उजङ्टयिारारे उजङ्टयी ङ्झनिेदनभा उल्रेख 
गयेको ङ्जिषमभा हो बन् ने तथ्म िादी 
ऩऺरे स्थाङ्जऩत य ऩङ्टङ्जष्ट गनज सकेको ऩङ्झन 
देङ्ञखदैन,  

 प्रङ्झतिादीउऩय रगाईएको आयोऩदािी 
िस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
नसकेकोरे। 

प्रङ्झतऩादीत ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, 

ऩषृ्ठ 10 य 11) भा सभेत उल्रेख बएको। 

97.   प्रकाश ङ्झसॊह 
काकी य 
ङ्जहभारम 
ङ्जिक्रभ ङ्जिष्ट) 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. (०७६-
CR-०४४१, 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०२
।२५ 

ऩङ्ट.िे.गने ङ्झनणजम 
नॊ.३१९ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. प्रकाश ङ्झसॊह काकीरे भ्र. 
ङ्झन. ऐन २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) को कसङ्टय 
अऩयाध गयेको देङ्ञखॉदा ङ्झफगो 
रू.५०,०००।-कामभ गयी 
ङ्झनज प्रकाश ङ्झसॊह काकीराई 
भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन,  

 प्र. ङ्जहभारम ङ्जिक्रभ ङ्जिष्टरे भ्र. 
ङ्झन. ऐन २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (२) को कसङ्टय 
अऩयाध गयेको देङ्ञखॉदा ङ्झफगो 
रू.५०,०००।–कामभ गयी 
भ्र. ङ्झन. ऐन २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (२) भा 
उल्रेख बएफभोङ्ञजभ भ्र. ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ 

पैसरा् 
दङ्टिै प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददाॉ ङ्झरएका 
आधाय् 
 उजङ्टयकताजरे अ.दङ्ट.अ.आ.भा ङ्झनिेदन ङ्छदई 
अ.दङ्ट.अ.आ. ङ्झनमभािरी 2059 को 
ङ्झनमभ 30 फभोङ्ञजभ घङ्टस ङ्चयसित ङ्छदएको 
य सोही नोटहरु फयाभद बएको अिस्था 
हङ्टॉदा सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट 
074-WC-0020, ङ्जिष्णङ्ट प्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सॊघीम सॊसद नमाॉ फानेश् िय 
काठभाडौं सभेत बएको भङ्टद्दाभा उक्त 
ङ्झनमभ 30 अभान्म य फदय हङ्टन्छ बनी 
पैसरा बएको,  

 उजङ्टयिारा कभरयाज मादिरे 
अ.दङ्ट.अ.आ.भा प्रङ्झतिादीहरुरे घङ्टस 
ङ्चयसित भागेको बनी उजङ्टयी गयेको य 
सोहीफभोङ्ञजभ िमानसभेत गयेको 
देङ्ञखएताऩङ्झन अदारतसभऺ त्मोबन्दा 
पयक व्महोयाको फकऩत्र गयेको  

 प्र.हरु य ङ्झनिेदकिीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ 
िागेङ्झनङ्ग गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको,  

 "अन्म प्रभाणफाट कसूय गयेको बङ्ङ ेऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको अिस्थाभा केिर ऩीङ्झडत 
तथा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीसभऺ कागज गने व्मङ्ञक्तहरूरे ऩङ्जहरा आपूरे 
बनकेो बनाइको ङ्जिऩयीत हङ्टनगेयी गयेको िकऩत्रको आधायभा भात्र 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदन नहङ्टन े बङ्झन।” (ने.का.ऩ. २०६६, अॊक ६, 

ङ्झन.नॊ. ८१७९) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बएको,  
 यॊगेहात नभूना ऩयीऺणभा भङ्टच ङ्टल्काभा खानतरासी फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का एिॊ 
यकभ फयाभद बएको बनी गयेको सनाखत कागज सभेतफाट प्र.हरुरे 
िायदात घटाएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने 
िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 यकभ रेनदेन सम्फन्धी अङ्झडमो ङ्झस.डी. सभेतका प्रभाणहरुराई प्र.हरुरे 
अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेकोभा प्र.हरुराई आयोऩदािीफाट सपाई ङ्छदने गयी 
बएको पैसरा ने.का.ऩ. २०७४ अॊक ९ ङ्झन.नॊ. ९८८० भा प्रङ्झतऩाङ्छदत 
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को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ख) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

 अङ्झबमोग दािी शॊकायङ्जहत तियफाट ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन नसकेको।  

नङ्ञजय ङ्जिऩयीत यहेको । 

 

98.  उभेश भहतो 
चौहान (ङ्जि.अ. 

को भङ्ट.नॊ. 
(०७७-CR-

००४२)  , 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०२
।११ 

ऩङ्ट.िे.गने ङ्झनणजम 
नॊ.३२० 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 

घङ्टस/ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

 प्र. उभेश भहतो चौहानरे भ्र. 
ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) को कसङ्टय 
गयेको हङ्टॉदाराई ङ्झफगो 
रु.१७,६००।- कामभ गयी 
भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा(१) को देहाम 
(क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 प्र.रे अदारतसभऺ कसूयभा ईन्काय 
यहेको य प्र.को ईन्कायी िमानराई ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टने गयी ङ्झनजका साऺीरे फकऩत्र गयेका,  

 प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा उजङ्टयकताजरे अ.दङ्ट.अ.आ.भा 
ङ्झनिेदन ङ्छदई अ.दङ्ट.अ.आ. ङ्झनमभािरी, 
2059 को ङ्झनमभ 30 फभोङ्ञजभ 
घङ्टस/ङ्चयसित ङ्छदएको य सोही नोटहरु 
ियाभद बएको अिस्था हङ्टॉदा सम्भाङ्झनत 
सिोच्च अदारतफाट 074-WC-0020, 
ङ्जिष्णङ्ट प्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध सॊघीम सॊसद, 
नमाॉिानेश् िय, काठभाडौं सभेत बएको 
भङ्टद्दाभा उक्त ङ्झनमभ 30 अभान्म य िदय 
हङ्टन्छ बनी पैसरा बएको,  

 पोन सॊिादफाट ऩङ्झन घङ्टस/ङ्चयसितका 
ङ्जिषमभा प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयिारासॉग 
कङ्ट याकानी गयेको देङ्ञखएऩङ्झन प्रङ्झतिादीरे 
घङ्टस भाग गयेय ङ्छदन फाध्म ऩायेको बन् न े
अिस्था नदेङ्ञखएको, 

  प्र. ङ्जिरुद्धको आयोऩदािी ङ्झभङ्झसर 
सॊरग्न प्रभाणहरुफाट शॊकायङ्जहत तियरे 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सकेको नदेङ्ञखॉदा। 

 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩङ्झन 
आफ्नो साथ यकभ फयाभद बएको कङ्ट याभा साङ्जित बएको, उजूयकताज 
प्रङ्झतिादीको फीच पोन सॊिादफाट ऩङ्झन उक्त यकभ ङ्झरने ङ्छदन े सम्फन्धभा 
बएको कङ्ट याकानी बएको पोन येकडज तथा फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का सभेतफाट प्र.रे 
रु.१७,६००।-घङ्टस/ङ्चयसित भाग गयी ङ्झरई िायदात घटाएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र. य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ 
भागदािीको व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 
य 11) भा सभेत उल्रेख बएको,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 
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99. ९
० 

ङ्जिजम कङ्ट भाय 
भहया य 
भेघयाज 
काफ्रे (ङ्जि.अ. 

को (०७६-
CR-००७०), 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७८।१२
।३०)  

पु.िे.गने वनणणय 

नं.३२१ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 

घङ्टस/ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्र.हरू ङ्झफजम कङ्ट भाय  भहया य 
भेघयाज काफ्रेरे भ्र. ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टय 
गयेको हङ्टदाॉ बएको स-प्रभाण 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकोरे ङ्झनज 
प्रङ्झतिादीहरू ङ्झफगोरु. 
१,३६,५५५।-कामभ गयी 
भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना 
य कैद सजाम हङ्टन। 

पैसरा् 
 प्र. भेघयाज काफ्रे सपाई ऩाउने य प्र. 
ङ्झफजम कङ्ट भाय भहयाराई आङ्ञन्शक कसूय 
ठहय बएको। 

ङ्जिशेष अदारतरे अङ्झबमोग दािी बन्दा कभ 
सजाम गदाज य सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 प्र. ङ्जिजम कङ्ट भाय भहयारे सेिाग्राही याजङ्ट 
आचामजफाट रु.1,36,555।- भाग 
गयेको य उजङ्टयिारासॉग नब् फे हजाय 
रुऩैमाॉ ङ्झरएको तथ्मराई अनङ्टसन्धान तथा 
अदारतभा गयेको िमानभा स्िीकाय 
गयेको प्रङ्झतिादीरे फदङ्झनमत याखी 
ओहदाको दङ्टरुऩमोग गयेको देङ्ञखॊदा 
प्रङ्झतिादीरे आयोऩ दािी अनङ्टरुऩ कसूय 
गयेको देङ्ञखमो. 

 प्र.भध्मेका भेघयाज काफ्रेफाट ियाभद 
यकभ य.45,555।- अ.दङ्ट.अ.आ.फाट 
उऩरब्ध गयाइएको यकभ यहेको य 
अ.दङ्ट.अ.आ. ङ्झनमभािरी, 2059को 
ङ्झनमभ 30 िदय बइसकेको अिस्था हङ्टॉदा 
सो यकभको हकसम्भ आयोऩदािी ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन सक्दैन, 

  सयकायी कोषको यकभ फयाभद 
गङ्चयएको रु.46,555।-, यङ्गेहात 
ियाभदी भङ्टच ङ्टल्का, ियाभदी नोट सनाखत 
भङ्टच ङ्टल्का, प्रङ्झतिेदकहरुको प्रङ्झतिेदन य 
प्रङ्झतिेदकहरुरे अदारतसभऺ गयेको 
फकऩत्र, श्रव्म-दृश्म ङ्झस.डी., सोसॉग 
सम्फङ्ञन्धत भौकाभा गङ्चयएको कागज 
प्रभाणभा ग्रहणमोग्म नहङ्टने,  

 प्र. भेघयाज काफ्रेरे अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी य अदारतसभऺ फमान गदाज 
एक जना सेिाग्राही आई ऩैसा ङ्झनकारी कामाजरम प्रभङ्टखराई ङ्छदएऩङ्झछ 
कामाजरम प्रभङ्टख ङ्जिजम कङ्ट भाय भहयारे भराई ऩैसा गङ्झनङ्छदनङ्टस बन्दा भैरे 
90,000।- ऩैसा गनी ङ्झफजम कङ्ट भाय भहयाराई ङ्छदएको हङ्टॉ । ङ्झभङ्झत 
2076।4।29 गते ङ्झफजम कङ्ट भाय भहयारे बने फभोङ्ञजभको ऩैसा 
रू.46,555।– ङ्झरएको हङ्टॉ  बनी फमान गये सभेतफाट प्र.हरुरे 
रु.१,३६,५५५।- घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरएको ऩङृ्जष्ट बएको य सह-अङ्झबमङ्टक्तको 
ऩोर िमान व्महोयाराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 9(क) िभोङ्ञजभ 
प्रभाणभा ङ्झरनङ्टऩने देङ्ञखएको,  

 प्र.हरुरे घङ्टस/ङ्चयसित यकभ रेनदेन गनङ्टज अङ्ञघ टेङ्झरपोन सॊिादको अङ्झडमो 
येकडज, प्रङ्झतिादी भेघयाज काफ्रेफाट सभेतरे ऩानीभा हात धङ्टन रगाउॉदा 
ङ्झनज प्र.हरू दङ्टिै जनारे हात धोएको ऩानीको यॊग फैजनी यातो (PINK 

RED) यॊगभा ऩयीणत बएको, यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभङ्टना सॊकरन 
भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी एिॊ फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, फयाभद नोटहरुको पोटोकऩी 
कागजभा प्र.हरुरे गयेको सनाखत कागज व्महोया सभेतफाट ऩङृ्जष्ट बएको, 

 उजूयकताज य प्र.हरु फीचको पोन सॊिादफाट ऩङ्झन घङ्टस/ङ्चयसितको यकभ 
ङ्झरने ङ्छदने सम्फन्धभा बएको कङ्ट याकानी बएको पोन येकडजफाट देङ्ञखएको,  

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ 
भागदािीको व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 
य 11) भा सभेत उल्रेख बएको  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताजरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापज त आएको 
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 प्रङ्झतिादी भेघयाज काफ्रेरे ङ्चयसित भाग 
गयेको य ङ्झरएको कङ्ट या अन्म प्रभाणफाट 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेकोरे । 

प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

 

100. ९
१ 

रुऩकप्रसाद 
गङ्टयागाई 

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ(०७७-
CR-०१३५)  

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०३
।०२)  

पु.िे.गने ङ्झनणजम 
नॊ.३२२ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 
 

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्र. रुऩक प्रसाद 
गङ्टयागाईरे भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
को कसङ्टय अऩयाध गयेको 
देङ्ञखॊदा ङ्झफगो रु.६०,०००।-
(साठी हजाय) कामभ गयी ङ्झनज 
प्र.राई भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन । 

 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 प्रङ्झतिादीरे अदारतभा कसूयभा इन्कायी 
िमान गयेको,  

 ङ्झनिेदक सङ्टयेश अङ्झधकायीरे अदारतभा 
आई फकऩत्र गदाज भराई मातामातको 
काभभा ङ्जढराइ गयेकोरे सङ्टङ्झभत्रा 
बट्टयाईराई साऩट ङ्झतनङ्टजऩने यकभ सङ्टङ्झभत्रा 
बट्टयाइको खाताभा आमोगफाट भागी 
रङ्झग हाङ्झरङ्छदएको हो । खास घङ्टसको 
यकभ नबइ साऩटी यकभ हो बनी आफ्नै 
उजङ्टयी व्महोया तथा आयोऩदािी खङ्ञण्डत 
हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 सयकायी कोषको यकभ फैंक खाताभा 
जम्भा गयाइ बौचय ियाभद बएको 
तथ्मभा ङ्जििाद नबएको बनी स्िॊम 
उजङ्टयीिारारे फकऩत्र गयेको अिस्था 
हङ्टॉदा प्रङ्झतिादीउऩयको आयोऩदािी ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन नसकेको । 

 

 प्रङ्झतिादीरे भौकाभा य अदारतभा आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान 
गयेताऩङ्झन भैरे ङ्झनिेदकहरुसॉग उक्त रु.६०,०००।–साऩटी भागी िैनी 
सङ्टङ्झभत्रा बट्टयाईको खाताभा जम्भा गनज रगाएको हो बनी फमान गयेका य 
प्रङ्झतिादीको ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनभा DECEPTION INDICATED 
उल्रेख बएफाट ङ्झनज झूट्टो फोङ्झर छरछाभ गयेको बङ्ङे देङ्ञखएको, 

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट (भङ्टद्दा नॊ.०७३-CR-११८२, भङ्टद्दाभा 
“आफ्नो कामाजरमको काभसॉग सम्फङ्ञन्धत सेिाग्राहीसॉग साऩटी बनी यकभ 
ङ्झरएको कङ्ट याराई स्िमभ ्  प्रङ्झतिादीरे अदारतभा िमान गदाज सभेत स्िीकाय 
गयेको हङ्टॉदा यकभ रेनदेन बएको तथ्म, फयाभदी यकभ य भङ्टच ङ्टल्का 
फाहेकको प्रभाणिाट ऩङ्झन ऩङ्टङ्जष्ट बएको कङ्ट या फाट प्रभाण ङ्झरन हङ्टने बनी 
ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको,  

 "अन्म प्रभाणफाट कसूय गयेको बङ्ङ े ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको अिस्थाभा केिर 
ऩीङ्झडत तथा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीसभऺ कागज गने व्मङ्ञक्तहरूरे ऩङ्जहरा 
आपूरे बनेको बनाइको ङ्जिऩयीत हङ्टनेगयी गयेको िकऩत्रको आधायभा भात्र 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदन नहङ्टने बनी।”(ने.का.ऩ. २०६६, अॊक ६, 

ङ्झन.नॊ. ८१७९) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बएको,  
 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र. य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
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व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 
 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

101.  ङ्जियेन्रप्रसाद 
चौधयी (ङ्जि.अ. 

को 
भङ्ट.नॊ(०७६-
CR-०२४३), 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२
।११) 

पु.िे.गने 
ङ्झनणजम 
नॊ.३२३ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. ङ्झफयेन्र प्रसाद चौधयीरे भ्र. 
ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
कसङ्टय बए गयेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
आएकोरे ङ्झनजराई  ङ्झफगो 
रु.६,000।- कामभ गयी भ्र. 
ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को खण्ड 
(क) फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना य 
कैद सजाम हङ्टन। 

 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 उजङ्टयकताजद्वमरे अ.दङ्ट.अ.आ.भा ङ्झनिेदन 
ङ्छदई अ.दङ्ट.अ.आ. ङ्झनमभािरी, 2059 
को ङ्झनमभ 30 फभोङ्ञजभ घङ्टस/ङ्चयसित 
ङ्छदएको य सोही नोटहरु फयाभद बएको 
य सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट 074-
WC-0020, ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध 
सॊघीम सॊसद, नमाॉिानेश् िय, काठभाडौं 
सभेत बएको ङ्झनिेदनभा अ.दङ्ट.अ.आ. 
ङ्झनमभािरी, 2059 को ङ्झनमभ 30 
अभान्म य फदय हङ्टने बनी आदेश बएको 
सन्दबजभा उऩरब्ध गयाएको य फयाभद 
गयेको उक्त यकभराई प्रभाणको रुऩभा 
ग्रहण गनज ङ्झभल्ने देङ्ञखन आएन,  

  प्र.रे कसूयभा ईन्काय यही िमान 
गयेको य प्र.का साऺीरे ङ्झनजको 
अदारतसभऺको िमानराई सभथजन 
हङ्टनेगयी फकऩत्र गयेको,  

 अङ्ञततमायफाट खङ्जटई गएको टोरीरे 
अदारतभा गयेको फकऩत्र भौकाको 
फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काराई ऩङ्झन प्रभाणभा 
ग्रहण गनज ङ्झभल्ने देङ्ञखएन,  

 ङ्झनिेदकको काभ प्रङ्झतिादीरे यकभ 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बङ्झन ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रङ्झतिादी आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩङ्झन आफ्नो जकेटको 
ऩाकेटफाट सो यकभ फयाभद बएको कङ्ट याभा साङ्जित यहेको, प्रङ्झतिादी 
ङ्झफयेन्र प्रसाद चौधयीको ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनभा DECEPTION 

INDICATED उल्रेख बएफाट ङ्झनज झूट्टो फोङ्झर छरछाभ गयेको बङ्ङे 
देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदकफीच घङ्टस/ङ्चयसित फागेङ्झनङ्ग गयेको अङ्झडमो करङ्झडटेर 
सभेतफाट िायदात ऩङृ्जष्ट बएको,  

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ 
भागदािीको व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

  “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 
य 11) भा सभेत उल्रेख बएको,  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताजरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापज त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 
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नङ्छदएका कायणरे आरटार िा ङ्जिरम्ि 
गयेको बन् ने सभेत नदेङ्ञखएको,  

  प्रङ्झतिादीउऩयको आयोऩदािी बयऩदो एिॊ 
तथ्ममूक्त िस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने 
अिस्था देङ्ञखन आएन,  

102.  िेदङ्झनङ्झध फयार 
य याभ सङ्टन्दय 
भहतो कोइयी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. (०७७-
CR-००७४)  

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०२
।१९) 

पु.िे.गने ङ्झनणजम 
नॊ.३२४ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 

घङ्टस/ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

 प्र.फेदङ्झनङ्झध फयाररे भ्र. ङ्झन. 
ऐन, 2059 को दपा 3 को 
उऩदपा (1) को कसूयभा 
ङ्जिगो रु.11,000।- कामभ 
गयी भ्र. ङ्झन. ऐन, 2059 को 
दपा 3 को उऩदपा (1) य 
दपा 3 को उऩदपा (1) को 
खण्ड (क) फभोङ्ञजभ सजाम 
तथा प्र. याभ सङ्टन्दय भहतो 
कोईयीरे भ्र. ङ्झन. ऐन, 2059 
को दपा 3 को उऩदपा (2) 
य दपा 3 को उऩदपा (1) 
को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको 
सजाम सजाम हङ्टन । 

 

पैसरा् 
प्र.हरुरे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध सॊघीम 
सॊसदसभेत बएको 074-WC-0020 
को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा सम्भाङ्झनत सिोच्च 
अदारतको सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
अ.दङ्ट.अ.आ. ङ्झनमभािरी, 2059 को 
ङ्झनमभ 30 अभान्म य िदय हङ्टने ठहर् माई 
पैसरा बएको सयकायी कोषको यकभ 
ियाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म 
नहङ्टने बन् न ेङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

  घङ्टस ङ्चयसित भङ्टद्दाभा पोनभा बएको 
िाताजराऩ, ङ्झबडीमो, ङ्झसङ्झड रगामतका 
प्रभाणहरु आमोगरे उऩरब्ध गयाएको 
यकभसॉग नै सम्फङ्ञन्धत बए यहेको देङ्ञखन 
आएकोरे ङ्झभङ्झसर सॊरग्न उक्त प्रभाणहरु 
अन्म छङ्ट टै्ट स्ितन्त्र अङ्ञस्तत्ि बएको 
प्रभाण हो बनी भान् न सङ्जकने अिस्था 
नहङ्टॉदा प्रभाण ग्राह्य हङ्टन नसक्न,े  

 प्रङ्झतिादीहरुरे कसूयभा इन्काय गयी 
िमान गयी आफ्ना साऺीको फकऩत्र 
सभेतफाट सभङ्झथजत गयाएको,  

 उजङ्टयकताजराई फकऩत्रको राङ्झग उऩङ्ञस्थत 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा नफङ्टझी नहङ्टने साऺी उजङ्टयी ङ्झनिेदक रारफहादङ्टय फरराई 
भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामजङ्जिङ्झध सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ११२ िभोङ्ञजभ 
फङ्टझ्न सक्ने देङ्ञखॉदा सोतपज  प्रिेश नगयी  ङ्झनज उजङ्टयी ङ्झनिेदकरे फकऩत्र नै 
नगयेको बनी प्रङ्झतिादीराई सपाई ङ्छदने ङ्झनमतरे हतायभा गयेको पैसरा 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को कानूनी व्मिस्थाको प्रङ्झतकूर यहेको, 

 उजङ्टयकताजसॉग घङ्टस/ङ्चयसित स्िरुऩ जम्भा रू.११,०००।- ङ्झरनङ्टखानङ्ट गयेको 
स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट बएको,  

  भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गङ्चय फकऩत्र गयेको, 

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट (भङ्टद्दा नॊ.०७३-CR-११८२, भङ्टद्दाभा 
“आफ्नो कामाजरमको काभसॉग सम्फङ्ञन्धत सेिाग्राहीसॉग साऩटी बनी यकभ 
ङ्झरएको कङ्ट याराई स्िमभ ्  प्रङ्झतिादीरे अदारतभा िमान गदाज सभेत स्िीकाय 
गयेको हङ्टॉदा यकभ रेनदेन बएको तथ्म फयाभदी यकभ य भङ्टच ङ्टल्का फाहेकको 
प्रभाणिाट ऩङ्झन ऩङ्टङ्जष्ट बएको कङ्ट या फाट प्रभाण ङ्झरन हङ्टन े बनी ङ्झसद्धान्त 
प्रङ्झतऩादन बएको,  

 "अन्म प्रभाणफाट कसूय गयेको बङ्ङ ेऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको अिस्थाभा केिर ऩीङ्झडत 
तथा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीसभऺ कागज गने व्मङ्ञक्तहरूरे ऩङ्जहरा आपूरे 
बनकेो बनाइको ङ्जिऩयीत हङ्टनगेयी गयेको िकऩत्रको आधायभा भात्र 
प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदन नहङ्टन े बनी।” (ने.का.ऩ. २०६६, अॊक ६, 

ङ्झन.नॊ. ८१७९) बनी सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बएको,  
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गयाइङ्छदनङ्ट बनी ऩटक-ऩटक आदेश य 
ऩत्राचाय हङ्टॉदा सभेत ङ्झनज उऩङ्ञस्थत बई 
फकऩत्र गयेको नहङ्टॉदा ङ्झनजको उजङ्टयी 
फेहोया य अनङ्टसन्धानको क्रभभा बएको 
कागजराई प्रभाण ऐन, 2031 को 
दपा 18 फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिादीहरु ङ्जिरुद्ध 
प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने देङ्ञखन आएन, 

  िादी नेऩार सयकायका साऺी नियाज 
भैनारीरे प्रङ्झतकूर फकऩत्र गयेको, 

 प्रङ्झतिादीहरु उऩय राइएको आयोऩदािी 
स्ितन्त्र िस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
नसकेकोरे। 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 
य 11) भा सभेत उल्रेख बएको,  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताजरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापज त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

103.   सयोज शे्रष्ठ, 
तीथजयाज 
बण्डायी, 
धभजयाज ऩन्थी, 
थानेश्वय चौधयी 
य जीिन शभाज 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. (०७६-
CR-०३८० 

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०३
।०३) 

पु.िे.गने वनणणय 

नं.३२५ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. जीिन शभाजरे भ्र. ङ्झन. 
ऐन, 2059 को दपा 
3(२) फभोङ्ञजभको कसङ्टय 
गयेकोभा ङ्झनजराई ङ्झफगो 
रु.१७,००,०००।-(सत्र 
राख) कामभ गयी भ्र. ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (२) तथा सोही 
दपारे ङ्झनदेश गये अनङ्टसाय भ्र. 
ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (च) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन य  

 प्र.हरु सयोज शे्रष्ठ, थानेश्वय 
चौधयी, य तीथजयाज बण्डायीरे 
भ्र. ङ्झन. ऐन, 2059 को 
दपा 3(1) फभोङ्ञजभको 

पैसरा् 
प्र.हरुरे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 प्रङ्झतिादी ङ्ञजिन शभाजफाट ियाभद बएको 
रु.17,00,000।- आमोगरे 
याज्मकोषफाट उऩरब्ध गयाएको यकभ 
बएकोभा ङ्जििाद बएन । याज्मकोषफाट 
आमोगरे उऩरब्ध गयाएको यकभ 
ियाभद बएको ियाभदी प्रभाण ग्राह्य 
नहङ्टने बनी सिोच्च अदारतको 
सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट अङ्झधिक्ता 
ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध अ.दङ्ट.अ.आ., 
टॊगारसभेत बएको 074-WC-0020 
को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा ङ्झसद्धान्त कामभ 
बइसकेको अिस्थाभा ियाभदी यकभ, 
ियाभदी भङ्टच ङ्टल्कासभेतराई प्रभाणभा ङ्झरन 
ङ्झभल्ने देङ्ञखएन,  

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र. जीिन शभाजरे अन्म प्रङ्झतिादीहरुराई ऩोर गयी आपूरे यकभ भाग गयी 
रगेको कङ्ट याभा भौकाको फमनाभा साङ्जित यहेको हङ्टॉदा सहअङ्झबमङ्टक्तको ऩोर 
िमान व्महोयाराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९क. िभोङ्ञजभ प्रभाणभा 
ङ्झरनङ्टऩने देङ्ञखएको, 

 प्र.हरु य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ 
िागेङ्झनङ्ग गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्र.रे स्िच्छारे ङ्झनिेदकसगॉ 
घङ्टस ङ्चयसित यकभ भाग  गयी ङ्झरई िायदात घटाएको, 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ 
भागदािीको व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 
य 11) भा सभेत उल्रेख बएको,  
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कसङ्टयभा ङ्झनजहरुराई जनही 
ङ्झफगो रु.१२,००,०००।-
कामभ गयी भ्र. ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (च) 
फभोङ्ञजभ सजाम गयी ऩाउन य 
प्र. धभजयाज ऩन्थीरे भ्र. ङ्झन. 
ऐन, 2059 को दपा 
3(1) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा 
ङ्झनज प्र.राई ङ्झफगो 
रु.५,००,०००।- कामभ 
गयी भ्र. ङ्झन. ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन।  

 

 प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा प्रङ्झतिादी ङ्ञजिन शभाजरे 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा िमान गदाज 
आपूरे आयोङ्जऩत कसूय गयेको स्िीकाय 
गयी प्रङ्झतिादी सयोज शे्रष्ठ फाहेकका अन्म 
प्रङ्झतिादीहरुराई सभेत ऩोर गयी िमान 
गयेको य अदारतसभऺ कसूयभा 
ऩूणजरुऩभा इन्काय यही िमान गयेको, 
अन्म प्रङ्झतिादीहरु सयोज शे्रष्ठ, ङ्झतथजयाज 
बण्डायी, थानेश् िय चौधयी य धभजयाज 
ऩन्थीरे अनङ्टसन्धानभा तथा अदारतभा 
सभेत कसूयभा इन्काय यहेका य 
प्रङ्झतिादीहरुका साऺीहरुरे अदारतसभऺ 
उऩङ्ञस्थत बई प्रङ्झतिादीहरुको बनाई 
सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको,  

 जग्गाधनीरे भसॉग प्रङ्झतिादीहरुरे घङ्टस 
यकभ भाग गयेको छैन बनी 
अदारतसभऺ फकऩत्र गयेको देङ्ञखएको  
य ङ्ञस्क्रप्ट याइङ्जटङ्गराई बयऩदो य भूर 
प्रभाणको रुऩभा ग्रहण गनज सङ्जकने ङ्ञस्थङ्झत 
नदेङ्ञखएको। 

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताजरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापज त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रङ्झतिादी य ङ्झनिेदकफीच घङ्टस/ङ्चयसित फागेङ्झनङ्ग गयेको अङ्झडमो करङ्झडटेर 

सभेतफाट िायदात ऩङृ्जष्ट बएको,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको। 

 

 

104.  अहभद यजा 
अन्सायी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. (०७६-
CR-०३०२)  

ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०३
।०२) 

पु.िे.गने वनणणय 

घङ्टस ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. अहभद यजा अन्सायीरे भ्र. 
ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रू.१,५०,०००।- 
कामभ गयी ङ्झनज अहभद यजा 
अन्सायीराई भ्र. ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (घ) 
फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना य कैद 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
 ङ्जिष्णङ्ट प्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध सॊघीम 
सॊसदसभेत बएको 074-WC-0020 
को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा सम्भाङ्झनत सिोच्च 
अदारतको सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
अ.दङ्ट.अ.आ. ङ्झनमभािरी, 2059 को 
ङ्झनमभ 30 अभान्म य िदय हङ्टने ठहर् माई 

  सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज 
हङ्टने िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत 
अन्म प्रभाणको भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने 
कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टज नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभङ्टना सॊकरन भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी एिॊ फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्का, सभेतफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 प्र.रे य ङ्झनिेदक िीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडजकोभा यकभ 
िागेङ्झनङ्ग गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएफाट प्र.हरुरे स्िच्छारे ङ्झनिेदकसगॉ 
घङ्टस ङ्चयसित यकभ भाग  गयी ङ्झरई िायदात घटाएको, 
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नं.३२६ 

ङ्झभङ्झत 
२०७९।0५
।३० 

 

सजाम हङ्टन। 

 

आदेश बएकोभा आमोग स्िमॊरे ङ्छदई 
ऩठाएको सयकायी कोषको यकभ ियाभद 
गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने 
बन् ने ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको,  

 प्र.रे अदारतभा आई िमान गदाज भैरे 
कङ्ट नै घङ्टस यकभ भागेको छैन, ङ्झरएको 
छैन बनी कसूयभा इन्कायी िमान गयेको,  

 उजङ्टयकताजरे उजङ्टयीसाथ ऩेश गयेको 
ङ्झस.डी.रगामत टेङ्झरपोन 
सॊिादहरुसभेतराई आयोऩ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन े
प्रभाणको रुऩभा ग्रहण ङ्झभल्ने देङ्ञखन 
आएन। 

 उजङ्टयकताज य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ 
भागदािीको व्महोयाराई सभथजन हङ्टने गङ्चय फकऩत्र गयेको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषज 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाजक 420, ऩषृ्ठ 10 
य 11) भा सभेत उल्रेख बएको,  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताजरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापज त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख 
बएको, 

 
 

 

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 2079/0६/10 गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

105.  सङ्ञचन्र कङ्ट भाय 
काऩय, ईङ्झरमास 
ङ्झभमा अॊसायी, 
भङ्झनय ङ्झभमाॉ, 
जङ्झभर ङ्झभमाॉ, 
जङ्झभर ङ्झभमाॉ 
अन्सायी (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०131, 
ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 ङ्झफगो रू.१,००,०००/-(एक 
राख) कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) 
फभोङ्ञजभ सजामको भागदाफी 
ङ्झरइएको। 

पैसरा् 
सिै प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा ङ्झभङ्झत 
2078/1/8 भा बएको आदेश/पैसरा 
फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको नोट यकभ 
फयाभद बएको बङ्ङे फयाभदीसग सम्फङ्ञन्धत 
प्रभाणराई प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने ।    

 यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 

 प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयिाराराई उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने सेिा य प्रङ्झतिादीरे सम्ऩादन गनङ्टजऩने 
कामज अन्तय सम्फङ्ञन्धत यहेको बङे्ङ कङ्ट याराई अदारतरे ऩङ्झन स्िीकाय गयेको । 

  यकभ ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट कामज सॉग सम्फङ्ञन्धत यही पोन सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको,  
 ङ्झनिेदक य िादीका साऺीरे अदारतभा िकऩत्र गदाज अनङ्टसन्धानका कागजराई 
सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

  मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै मस्तै प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाको सन्दबजभा फयाभदी यकभ 
फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी पैसरा गयेको ।   
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२०७९।०2।०
4)  

प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ दाफी 
ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको 

106.  ङ्ञशि शॊकय ठाकङ्ट य 

रोहाय, गौयी 
शॊकय प्रसाद 
केशयी 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७5-CR-

०251, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७9।१।8) 

घङ्टस ङ्चयसित 

ङ्झरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

  गौयीशॊकय प्रसाद केशयी य 
ङ्ञशफ शॊकय ठाकङ्ट य रोहायराई 
ङ्जिगो रु. १,१५,०००।– (एक 
राख ऩन्ध्र हजाय रुऩैमा) 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३(१)  
(घ) य याभचन्र अङ्झधकायीराई 
सीङ्जह ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम (घ) 
रे हङ्टने सजामभा ऐ. ऐनको 
दपा २२ फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
भागदािी।  

 

पैसरा् 
सिै प्रङ्झतिादीहरुराई सपाइ हङ्टने गयी पैसरा 
बएको। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा ङ्झभङ्झत 
2078/1/8 भा बएको आदेश/पैसरा 
फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको यकभ फयाभद 
बएको बङ्ङे फयाभदीसग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने ।    

  यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ दाफी 
ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको। 

 प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयिाराराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने सेिा य प्रङ्झतिादीरे सम्ऩादन 
गनङ्टजऩने कामज अन्तय सम्फङ्ञन्धत यहेको बङे्ङ कङ्ट याराई अदारतरे ऩङ्झन स्िीकाय 
गयेको 

  यकभ ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट कामज सॉग सम्फङ्ञन्धत यही पोन सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको । 

  ङ्झनिेदक य िादीका साऺीरे अदारतभा िकऩत्र गदाज अनङ्टसन्धानका कागजराई 
सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको। 

 मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै मस्तै प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाको सन्दबजभा फयाभदी यकभ 
फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी पैसरा गयेको। 

107.  यङ्झफन्र काकी, 
ऻान फहादङ्टय 
चौधयी य यङ्झतयाभ 
चौधयी (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०138, 
ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
२०७९।०२।०
4) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 यङ्झफन्र काकी, ऻान फहादङ्टय 
चौधयी य यङ्झतयाभ चौधयीराई 
ङ्झफगो रु.२०,०००।- (फीस 
हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
भागदािी ङ्झरइएको । 

पैसरा् 
तीनै जना प्रङ्झतिादीराई सपाई हङ्टने गयी 
पैसरा बएको। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा ङ्झभङ्झत 
2078/1/8 भा बएको आदेश/पैसरा 
फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको यकभ फयाभद 
बएको बङ्ङे फयाभदीसग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने ।    

  यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ दाफी 
ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको 

 प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयिाराराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने सेिा य प्रङ्झतिादीरे सम्ऩादन 
गनङ्टजऩने कामज अन्तय सम्फङ्ञन्धत यहेको बङे्ङ कङ्ट याराई अदारतरे ऩङ्झन स्िीकाय 
गयेको । 

  यकभ ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट कामज सॉग सम्फङ्ञन्धत यही पोन सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको । 

  मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै मस्तै प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाको सन्दबजभा फयाभदी यकभ 
फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी पैसरा गयेको 

108.  घनश्माभ याज घङ्टस  घनश्माभ याज काफ्रे, बयत पैसरा्  प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयिाराराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने सेिा य प्रङ्झतिादीरे सम्ऩादन 
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काफ्रे, बयत 
ङ्झफक्रभ ङ्झफ.सी. य 
फरी प्रसाद 
ऩयाजङ्टरी (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०117, 
ङ्जि.अ. को पैसरा 
ङ्झभङ्झत 
२०७९।१।१4
) 

ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

ङ्झफक्रभ ङ्झफ.सी. य फरी प्रसाद 
ऩयाजङ्टरीराई ङ्झफगो 
रु.१,५०,०००।- कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) 
(घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना तथा 
कैद सजाम हङ्टन भागदाफी 
ङ्झरइएको।   

  सिै प्रङ्झतिादीहरुराई सपाइ हङ्टने गयी 
पैसरा बएको ।  

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
  सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा ङ्झभङ्झत 
2078/1/8 भा बएको आदेश/पैसरा 
फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको यकभ फयाभद 
बएको बङे्ङ फयाभदीसग सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई 
प्रभाणग्राह्य गनज नङ्झभल्ने ।    

  यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ दाफी 
ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको ।  

गनङ्टजऩने कामज अन्तय सम्फङ्ञन्धत यहेको बङे्ङ कङ्ट याराई अदारतरे ऩङ्झन स्िीकाय 
गयेको । 

  यकभ ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट कामज सॉग सम्फङ्ञन्धत यही पोन सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको । 

  मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै मस्तै प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाको सन्दबजभा फयाभदी यकभ 
फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी पैसरा गयेको । 

 

109.   माभ फहादङ्टय 
खत्री, प्रताऩ 
के.सी. य शायदा 
कङ्ट भायी के.सी. 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७६-CR-

०340, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०3।०
3) 

घङ्टस यकभ 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

 प्रङ्झतिादी माभ फहादङ्टय खत्रीराई 
ङ्झफगो रु.35,000।- कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१)(ख) फभोङ्ञजभको 
सजाम हङ्टन तथा  अकाज 
प्रङ्झतिादीहरु प्रताऩ के.सी. य 
शायदा कङ्ट भायी के.सी.राई 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा 22 को 
प्रङ्झतफन्धात्भक िाक्माॊशभा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ ङ्झफगो 
रु.35,000।- कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा 
(१)(ख) फभोङ्ञजभको सजाम 
हङ्टन भागदािी ङ्झरईएको। 

पैसरा् 
  सिै प्रङ्झतिादीहरुराई सपाइ हङ्टने गयी 
पैसरा बएको ।  

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
  सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको 
नोट यकभ फयाभद बएको बङ्ङे फयाभदीसग 
सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई प्रभाणग्राह्य गनज 
नङ्झभल्ने।    

  यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ दाफी 
ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको।  

 उजङ्टयकताज सेिाग्राही य प्रङ्झतिादी उजङ्टयिाराराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने सेिा य 
प्रङ्झतिादीरे सम्ऩादन गनङ्टजऩने कामज अन्तय सम्फङ्ञन्धत यहेको बङे्ङ कङ्ट याराई 
अदारतरे ऩङ्झन स्िीकाय गयेको। 

  यकभ ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट कामज सॉग सम्फङ्ञन्धत यही पोन सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको। 

  मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्जिशेष अदारतफाटै मस्तै प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाको सन्दबजभा फयाभदी यकभ 
फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय ङ्झरई कसङ्टयदाय ठहय गयी पैसरा गयेको। 

 

110.  ङ्झभरन अङ्झधकायी 
(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 

घङ्टस 
ङ्चयसित 

 ङ्झभरन अङ्झधकायीराई ङ्झफगो 
रु.1,00,०००।-(अऺरुऩी 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने गयी पैसरा बएको । 

 उजङ्टयकताजरे ङ्झरनङ्टऩने सेिा मी नै प्रङ्झतिादीरे गनङ्टजऩने जम्भेिायीभा मी प्रङ्झतिादी 
यहेको बङे्ङ ऩङ्टष्टी बएको । 
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०७7-CR-

०008, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०2।१
1) 

ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

एक राख रुऩैंमा भात्र) कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम (ग) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदािी 
ङ्झरईएको। 

 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
  सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको  
यकभ फयाभद बएको बङ्ङे फयाभदीसग 
सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई प्रभाणग्राह्य गनज 
नङ्झभल्ने।    

  यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ दाफी 
ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको ।  

  यकभ ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट कामज सॉग सम्फङ्ञन्धत यही पोन सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको । 

  ङ्झनिेदक य िादीका साऺीरे अदारतभा िकऩत्र गदाज अनङ्टसन्धानका कागजराई 
सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको । 

 ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कागजहरुफाट प्रङ्झतिादीरे घङ्टस यकभ  भाग गयी ङ्झरएको ऩङ्टष्टी 
बएको ।  

 

111.  भहेन्द्व ङ्जि.सी.  

(ङ्जि.अ. को भङ्ट.नॊ. 
०७५-CR-

०३03, ङ्जि.अ. 
को पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।१।7) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

भहेन्र ङ्जि.सी.राई ङ्झफगो 
रु.7,०00।- (सात हजाय) 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को (क) फभोङ्ञजभ सजामॉ हङ्टन 
भागदािी ङ्झरइएको। 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
  सिोच्च अदारत सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट 
2074-WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा 
ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा बएको 
आदेश/पैसरा फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको 
नोट यकभ फयाभद बएको बङ्ङे फयाभदीसग 
सम्फङ्ञन्धत प्रभाणराई प्रभाणग्राह्य गनज 
नङ्झभल्ने।    

  यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म 
प्रभाणहरुफाट प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩ दाफी 
ऩ ङ्टष्टी हङ्टन नसकेको। 

 उजङ्टयकताजरे ङ्झरनङ्टऩने सेिा मी नै प्रङ्झतिादीरे गनङ्टजऩने जम्भेिायीभा मी प्रङ्झतिादी 
यहेको बङे्ङ ऩङ्टष्टी बएको । 

  यकभ ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट कामज सॉग सम्फङ्ञन्धत यही पोन सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको । 

  ङ्झनिेदक य िादीका साऺीरे अदारतभा िकऩत्र गदाज अनङ्टसन्धानका कागजराई  
य आयोऩऩत्रराई सभथजन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको । 

 ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कागजहरुफाट प्रङ्झतिादीरे घङ्टस यकभ  भाग गयी ङ्झरएको ऩङ्टष्टी 
बएको।  
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अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 079/0६/२६ गते  

सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएको भङ्टद्दाहरूको ङ्जिियण: 
क्र सॊ. प्रङ्झतिादीहरू भङ्टद्दा आमोगको भागदाफी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरू 

112.  िटङ्टकृष्ण 
अङ्झधकायीसभे
त (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. 
०७५-CR-

०२८५, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२।
१०) 

याजश्व 
च ङ्टहािट 
गयी 
भ्रष्टाचाय 

गयेको। 

 सङ्टबाषप्रसाद शे्रष्ठ¸ बन्साय अङ्झधकृत 
िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी¸ जाॉचकी ना.सङ्ट. 
िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदी सभेतरे भ्रष्टाचाय 
ङ्झनिायण ऐन¸ २०५९ को दपा ७ 
को देहाम (क) द्वाया ऩङ्चयबाङ्जषत कामज 
गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य 
दपा ३(१)(च) फभोङ्ञजभको कसूयभा 
ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरूउऩय जनही ङ्झफगो 
रू. २०,२४,१४१।– कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ७ एिभ ्दपा 
३(१)(च) फभोङ्ञजभ सजाम 
गयीऩाउन। 

 प्रङ्झतिादीहरू ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ¸ 
िीयेन्र गङ्टप्ता¸ यिीन्र गङ्टप्ता¸ 
भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी¸ ङ्जिनोदकङ्ट भाय 
गङ्टप्ता य याहङ्टरकङ्ट भाय गङ्टप्तासभेतउऩय 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन¸ २०५९ को 
दपा ८(४) को कसूयभा जनही 
ङ्झफगो रू. २०,२४,१४१।– कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन¸ २०५९ 
को दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम 
एिभ ्ङ्जिगोसभेत जपत गङ्चयऩाउन 

 नामि सङ्टव्फा देिीफहादङ्टय थाऩारे रू. 
२०,२४,१४१।– फयाफयको बन्साय 
भहसूर याजश्व छरी गनज गयाउनभा 
िदङ्झनमतसाथ िीयेन्र गङ्टप्ताराई 
पाइदा ऩङ्टग्ने गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 

पैसरा 
प्रङ्झतिादीहरू िीयेन्र गङ्टप्ता य यिीन्र गङ्टप्ताराई 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 को दपा 
8(४) फभोङ्ञजभको कसूय ठहय गयी सोही 
दपा ८(४) फभोङ्ञजभ ङ्जिगो 
रु.20,24,141।–(फीसराख 
चौफीसहजाय एकसम एकचारीस रुऩैमाॉ) 
बएको हङ्टॉदा प्रङ्झतिादीहरू िीयेन्र गङ्टप्ता य 
यिीन्र गङ्टप्ताराई ङ्झफगोको दाभासाहीरे हङ्टन 
आउने जनही रु.10,12,070।50 
(दशराख फाह्रहजाय सत्तयी रुऩैमाॉ ऩचास 
ऩैसा) जङ्चयिाना सजाम गयेको तथा 
प्रङ्झतिादीहरू िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी, सङ्टबाषप्रसाद 
शे्रष्ठ, देिीफहादङ्टय थाऩा, िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदी, 
ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ, भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी, 
ङ्जिनोदकङ्ट भाय गङ्टप्ता, याहङ्टरकङ्ट भाय गङ्टप्ता य 

ङ्जिनोदकङ्ट भाय गङ्टप्ताराई सपाइ। 

आधाय 

क. प्रङ्झतिादीहरू िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदी य 
िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी- 
ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरूरे भौकाभा य अदारतभा 
फमान गदाज उजङ्टयी व्महोया झङ्टठा यहेको, 
नक्करी प्रऻाऩनऩत्रभा नाभ याखी कीते सही 
गयी पसाइएको उल्रेख गयेका; प्रङ्झतिादीहरू 
िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी, िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीसभेत 
ङ्जिरूद्ध ०७६-FJ-००८८ याजश्व च ङ्टहािट 
भङ्टद्दाभा उच्च अदारत, ऩाटनफाट सपाइ 

क. प्रङ्झतिादीहरू िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदी य िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायीका सम्फन्धभा- 

नेऩारगञ्ज बन्साय कामाजरमको Exit Point  भा यहेको सशस्त्र प्रहयी 
कामाजरमको यङ्ञजष्टयभा ङ्झभङ्झत 2075।2।25 भा ना६ख 5859 य 
ना7ख 17 को ट्रक बन्साय गेटिाट िाङ्जहङ्चयएको तथ्मभा ङ्जििाद 
छैन।ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरूरे भौकाभा य अदारतभा फमान गदाज सजामफाट 
जोङ्झगन उजङ्टयी व्महोया झङ्टठा यहेको बनी फमान गनङ्टज स्िाबाङ्जिक 
हो।ट्रकचारक माभफहादङ्टय ङ्जि.क. रे नेऩारगञ्ज बन्साय माडजफाटै फयाभद 
साभान आफ्नो ट्रकभा रोड गङ्चयएको बनी फमान गयेका छन।्बन्साय 
कामाजरमफाटै साभान ट्रकभा याङ्ञखएको अिस्थाभा िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी य 
िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीको सॊरग्नताङ्झफना उक्त कामज हङ्टनै नसक्नेभा नक्करी 
प्रऻाऩनऩत्रभा नाभ याखी कीते सही गयी पसाइएको बनी प्रङ्झतिादीहरूरे 
ङ्ञजकीय ङ्झरएको उल्रेख गयी ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरूराई सपाइ ङ्छदइएको 
त्र ङ्टङ्जटऩूणज। 

प्रङ्झतिादीहरू िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी, िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीसभेत ङ्जिरूद्ध दामय 
याजश्व च ङ्टहािट भङ्टद्दा (०७६-FJ-००८८) भा उच्च अदारत, ऩाटनफाट 
सपाइ ऩाएकै आधायभा ङ्झनजहरूको याजश्व च ङ्टहािटभा ङ्झभरेभतो यहेको 
नदेङ्ञखएको बनी ङ्जिशेष अदारतफाट गङ्चयएको पैसराभा प्रभाणको उङ्ञचत 
भूल्माङ्कन गङ्चयएको अिस्था छैन । साथै, आपूसभऺ इन्सापका राङ्झग 
प्रङे्जषत भङ्टद्दाभा आपैरे प्रभाणको भूल्माङ्कन/ङ्जिश्लषेण गयी पैसरा गनङ्टजऩनेभा 
सो बएकोसभेत देङ्ञखॉदैन।कामाजरमभा उऩङ्ञस्थत यही ङ्झनमङ्झभत काभकाजभा 
यहेका मी प्रङ्झतिादीद्वमको सॊरग्नताङ्झफना कसूय ठहय बएका प्रङ्झतिादीहरू 
िीयेन्र गङ्टप्तासभेतरे बन्साय माडजफाट साभान ङ्झनष्कासन गनज नसक्ने स्ऩष्ट 
छ।  

बन्साय एजेन्ट ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ यहेको िनिोयी भाता टे्रडसजको 
Skimmed milk powder 400 bags साभान उल्रेख गयी ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।२४ भा जायी झङ्टठा प्रऻाऩनऩत्र नॊ. 15315 भा बन्साय 
अङ्झधकृत िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी य प्रऻाऩनऩत्र य Exit Note सभेतभा जाॉचकी 
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ऐन¸ २०५९ को दपा २२ 
फभोङ्ञजभको कसूय गयेकोभा ङ्झनज 
प्रङ्झतिादीराई सोही ऐनको दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामभा सोही 
ऐनको दपा २२ को प्रङ्झतफन्धात्भक 
िाक्माॊशफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 

  

 

ऩाएकोरे ङ्झनजहरूको याजश्व च ङ्टहािटभा 
ङ्झभरेभतो यहेको नदेङ्ञखएको।  

ख. प्रङ्झतिादी सङ्टबाषप्रसाद शे्रष्ठ- 

ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे अदारतभा फमान गदाज 
२०७५।२।२३ गतेफाट ७ ङ्छदनको घय 
ङ्जिदाभा काठभाडौँ गएकोरे केही थाहा 
नबएको बनी कसूयभा इन्कायी फमान 
गयेको; सङ्टबाषप्रसाद शे्रष्ठसभेत ङ्जिरूद्ध ०७६-

FJ-००८८ याजश्व च ङ्टहािट भङ्टद्दाभा उच्च 
अदारत, ऩाटनफाट सपाइ ऩाएकोरे ङ्झनजको 
याजश्व च ङ्टहािटभा ङ्झभरेभतो यहेको 
नदेङ्ञखएको। 
 

ग. प्रङ्झतिादी ङ्छदनशेकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ- 
ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे भौकाभा य अदारतभा 
फमान गदाज िनिोयी भाता टे्रडसज प्रा ङ्झर 
सभेतको एजेण्टको कामज गये ऩङ्झन प्रस्तङ्टत 
भङ्टद्दासॉग सम्फङ्ञन्धत नक्करी प्रऻाऩनऩत्र नॊ 
१५३१५ कहाॉफाट आएको थाहा नबएको; 
उक्त साभान आफ्नो ऩासिडजफाट नङ्झनस्केको; 
आपूरे २०७५।२।२३ भा ४२० फोया 
२१,०००।– ङ्जकरोग्राभ ङ्ञचनीिाऩत रू 
४,९९,१४८।– याजश्व प्राप्त गयेको उल्रेख 
गयेका। 

 

घ. प्रङ्झतिादीहरू भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी, 
ङ्जिनोदकङ्ट भाय गङ्टप्ता य याहङ्टरकङ्ट भाय गङ्टप्ता- 
1. प्रङ्झतिादीहरू भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी, 

ङ्जिनोदकङ्ट भाय गङ्टप्तारे भौकाभा य 
अदारतभा फमान गदाज िनिोयी भाता 

ना.सङ्ट. फसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीको दस्तखत देङ्ञखनङ्टका साथै अनङ्टसन्धानको 
क्रभभा ङ्झनजहरूको CDR अनङ्टसाय ना६ख ५८५९ य ना७ख १७ ट्रकफाट 
झङ्टठा प्रऻाऩनऩत्ररे बन्साय छरी गने प्रभङ्टख व्मङ्ञक्त िीयेन्र गङ्टप्तासॉग 
ङ्झनजहरूको दोहोयो सम्ऩकज  यहेको देङ्ञखएकोरे िीयेन्र गङ्टप्ता य िटङ्टकृष्ण 
अङ्झधकायी तथा िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीको अस्िाबाङ्जिक सम्फन्ध यहेको ऩङ्टङ्जष्ट 
गङ्चययहेको छ।आयोऩऩत्रको ऩषृ्ठ सॊ. ४१ देङ्ञख ४५ सम्भभा ङ्झफस्ततृरूऩभा 
ङ्जिश्लषेण गङ्चयएअनङ्टसाय प्रङ्झतिादी िीयेन्र गङ्टप्ता य सम्फङ्ञन्धत याष्डसेिक 
कभजचायीहरूको सम्ऩकज  नम्फयहरूभा ङ्झभङ्झत २०७५।१।१ देङ्ञख ङ्झभङ्झत 
२०७५।३।१ सम्भको अिङ्झधभा अस्िाबाङ्जिकरूऩभा पोन सम्ऩकज  बएको 
CDR ङ्जिियणरे ऩङ्टङ्जष्ट गङ्चययहेको। 

 

मसयी ऩैठायी गयी बन्साय ऩङ्चयसयभा प्रिेश गयेका भारिस्तङ्टको 
प्रऻाऩनऩत्ररगामतका काभ कायिाहीभा जाॉचकीरे साभान जाॉचऩास¸ बन्साय 
अङ्झधकृतरे प्रभाङ्ञणत एिभ ् ऩङ्टन् जाॉचकीरे Exit Note जायी नगयेसम्भ 
गेटऩास नफङ्ङे य बन्साय ऺते्र ऩङ्चयसयफाट भारिाहक सिायी साधन 
फाङ्जहङ्चयन नसक्ने बङ्ङे फमान व्महोयाहरूसभेतफाट व्माऩायी य बन्साय 
कामाजरमभा कामजयत याष्डसेिकफीच ङ्झभरेभतो नबई बन्साय ऩङ्चयसयफाट 
याजश्व च ङ्टहािट तथा बन्साय भहसूर छरी गयी कङ्ट नै ऩङ्झन भारिाहक 
सिायी साधन बन्साय ऺेत्रफाट फाङ्जहङ्चयन सक्ने अिस्था यहॉदैन।बन्साय 
एजेन्ट ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ यहेको¸ िनिोयी भाता टे्रडसजको Skimmed 

milk powder 400 bags साभान उल्रेख गयी ङ्झभङ्झत २०७५।२।२४ भा 
जायी झङ्टठा प्रऻाऩनऩत्र नॊ. 15315 भा बन्साय अङ्झधकृत िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी 
य प्रऻाऩनऩत्र य Exit Note सभेतभा जाॉचकी ना.सङ्ट. फसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीको 
दस्तखत देङ्ञखनङ्टका साथै अनङ्टसन्धानको क्रभभा ङ्झनजहरूको CDR अनङ्टसाय 
ना६ख ५८५९ य ना७ख १७ ट्रकफाट झङ्टठा प्रऻाऩनऩत्ररे बन्साय छरी 
गने प्रभङ्टख व्मङ्ञक्त िीयेन्र गङ्टप्तासॉग ङ्झनजहरूको दोहोयो सम्ऩकज  यहेको 
देङ्ञखएकोरे िीयेन्र गङ्टप्ता य िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी तथा िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीको 
अस्िाबाङ्जिक सम्फन्ध यहेको ऩङ्टङ्जष्ट गङ्चययहेको। 

 

ख. प्रङ्झतिादी सङ्टबाषप्रसाद शे्रष्ठको सम्िन्धभा- 

ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे अदारतभा फमान गदाज २०७५।२।२३ गतेफाट ७ 
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टे्रडसजभा आफ्नो कङ्ट नै स्िाङ्झभत्ि नयहेको 
य फयाभद साभान आफ्नो नयही सो 
साभानको फायेभा आपूराई थाहा 
नबएको बनी कसूयभा इन्कायी फमान 
गयेको। 

2. ना६ख ५८५९ को ट्रकचारक 
माभफहादङ्टय ङ्जिकरे फकऩत्रको जिाप 
१२ भा भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी य 
ङ्जिनोदकङ्ट भाय गङ्टप्ताराई नङ्ञचनेको 
बनेको।अन्म सहप्रङ्झतिादीहरूरे सभेत 
ङ्झनजहरूउऩय ऩोर फमान नगयेको। 

3. सहप्रङ्झतिादी ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉरे 
अदारतभा फमान गदाज मी प्रङ्झतिादीद्वम 
भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी, ङ्जिनोदकङ्ट भाय 
गङ्टप्ताराई नङ्ञचनेको बनी रेखाएको। 

4. प्रङ्झतिादीहरू भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी, 
ङ्जिनोदकङ्ट भाय गङ्टप्ता य याहङ्टरकङ्ट भाय गङ्टप्ता 
ङ्जिरूद्ध ०७६-FJ-००८८ याजश्व 
च ङ्टहािट भङ्टद्दाभा उच्च अदारत, 

ऩाटनफाट सपाइ ऩाएको। 

 

ङ. प्रङ्झतिादी देिीफहादङ्टय थाऩा- 
1. भौकाभा य अदारतभा फमान गदाज 
ना६ख ५८५९ ट्रक ऩक्राउ ऩयेऩङ्झछ 
िीयेन्र गङ्टप्तारे कानूनी प्रङ्जक्रमा य 
अनङ्टसन्धानको ङ्जिषमभा पोन गयेकारे 
आपूरे िीयेन्र गङ्टप्ताराई नबगाएको। 

उक्त ट्रकभा यहेका साभानहरूको फायेभा 
आपूराई केही थाहा नबएको; याजश्व 
च ङ्टहािट भङ्टद्दाभा आपूराई प्रङ्झतिादी 

ङ्छदनको घय ङ्जिदाभा काठभाडौँ गएकोरे केही थाहा नबएको बनी कसूयभा 
इन्कायी फमान गयेको बए ऩङ्झन मी प्रङ्झतिादी कामाजरमका अन्म 
कभजचायीहरूसॉग ङ्झनमङ्झभत पोन सम्ऩकज भा यहेको CDR ङ्जिियणरे 
देखाइयहेको छ।बन्साय छरी गयी साभान ल्माउने फदङ्झनमतसाथ ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।२३ गते नेऩारगञ्ज बन्साय ऺेत्र (माडज) भा ना६ख ५८५९ 
य ना७ख १७ भारिाहक ट्रक प्रिेश गयेकै ङ्छदन नेऩारगञ्ज बन्साय 
कामाजरमका बन्साय अङ्झधकृत ङ्जिदाभा यही अनङ्टसन्धानको क्रभभा ङ्झनज 
सङ्टबाषप्रसाद शे्रष्ठरे आपू ङ्जिदाभा यही २०७५।२।३१ भा भातै्र 
कामाजरमभा हाङ्ञजय यहेको य ङ्जिदाको अिङ्झधभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको टेङ्झरपोन 
सम्ऩकज सभेत कामाजरमका कङ्ट नै कभजचायीहरूसॉग नगयेको¸ नेऩारगञ्ज बन्साय 
माडजफाट बन्साय छरी गङ्चयएको भारिस्तङ्टसङ्जहतको ना६ख ५८५९ ट्रक 
काठभाडौँभा ऩक्राउ ऩयेकारगामतका कङ्ट नै घटनाफाये आपू जानकाय 
नयहेको बनी खङ्टराए ऩङ्झन CDR फाट २०७५।२।२३ भा सङ्टबाषप्रसाद 
शे्रष्ठको पोन ९८५१०११९८२ य बन्साय एजेण्ट ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉको 
पोन ९८५८०३१२४४ फीचभा सम्ऩकज  एिभ ्सङ्टबाषप्रसाद शे्रष्ठरे आफ्नो 
ङ्जिदा अिङ्झधको सभमभा पोन नॊ ९८५१०११९८२ य िटङ्टकृष्ण 
अङ्झधकायीको पोन ९८५१०२१८०५ फीच २०७५।२।२३ भा 
२०.०४ य २०.१५ फजे दङ्टईऩटक¸ ङ्झभङ्झत २०७५।२।२८ भा ८ ऩटक 
सम्ऩकज को प्रमास¸ ङ्झभङ्झत २०७५।२।२९ भा ४ ऩटक सम्ऩकज  य ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।३० भा ५ ऩटकको सम्ऩकज को प्रमासभा ३ ऩटक सम्ऩकज  
बएको ऩाइएफाट ङ्झनज सङ्टबाषप्रसाद शे्रष्ठरे आऩसी ङ्झभरेभतोभा िदङ्झनमतसाथ 
बन्साय छरीको काभ गयी गयाई उम्कने ङ्झनमतरे आपू ङ्जिदाभा फसेको य 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा सभेत ङ्जिदा अिङ्झधभा कामाजरमका कोही कङ्ट नै 
कभजचायीसॉग सभेत कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभफाट सम्ऩकज  बए गयेको छैन बनी झङ्टठा 
व्महोया खङ्टराइङ्छदएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको छ बने सङ्टबाषप्रसाद शे्रष्ठ य बन्साय 
छरीभा सॊरग्न प्रभङ्टख व्मङ्ञक्त िीयेन्र गङ्टप्तासॉगको ऩङ्टयानो सम्िन्धसभेत 
ङ्झनजहरूफीचको दोहोयो टेङ्झरपोन सम्ऩकज सभेतरे ऩङ्टङ्जष्ट गङ्चययहेको छ। 

 

ग. प्रङ्झतिादी बन्साय एजेण्ट ङ्छदनशेकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉका सम्िन्धभा- 

ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे भौकाभा य अदारतभा फमान गदाज िनिोयी भाता टे्रडसज प्रा 
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नफनाएको बनी ङ्झनजरे फमान गयेको; 
ङ्झनजसॉग प्रङ्झतिादी िीयेन्र गङ्टप्ताको पोन 
सम्ऩकज  बएकै आधायभा ङ्झनजको ङ्झभरेभतो 
यहेको ऩङ्टङ्जष्ट नहङ्टने; ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉरे 
ङ्झनजराई ऩोर नगयेको। 

 

ङ्झर सभेतको एजेण्टको कामज गये ऩङ्झन प्रस्तङ्टत भङ्टद्दासॉग सम्फङ्ञन्धत नक्करी 
प्रऻाऩनऩत्र नॊ १५३१५ कहाॉफाट आएको थाहा नबएको बनी फमान 
गयेको ऩाइन्छ तय ङ्झभङ्झत २०७५।२।२४ गते नेऩारगञ्ज बन्साय माडजफाट 
फाङ्जहङ्चयएको ना७ख १७ य ना६ख ५८५९ ट्रकभा यहेको साभानका 
सम्फन्धभा िीयेन्र गङ्टप्तारे सम्िङ्ञन्धत सिायीचारकराई प्रऻाऩनऩत्र उऩरव्ध 
गयाएको, ना६ख ५८५९ ट्रकका चारक माभफहादङ्टय ङ्जि.क. रे आफ्नो 
पोनभा पोटो ङ्ञखचेय याखेको प्रऻाऩनऩत्र नॊ M15315 ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।२४ भा जायी बएको जसभा Skimmed milk powder 400 

bags रेङ्ञखएको, िनिोयी भाता टे्रडसजको साभान उल्रेख बएको, बन्साय 
एजेन्ट ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ उल्रेख बएको य जसभा बन्साय प्रमोजनको 
राङ्झग कामभ हङ्टने भूल्म रू. ४१,८४,२००।०० घोषणा गयी बन्साय 
ङ्जिन्दङ्टभा बन्साय भहसूर य भू.अ.कय गयी रू. १५,९६,९४१।०० यहेको 
उल्रेख गयी सोही प्रऻाऩनऩत्रको भाङ्झथऩङ्जट्ट सोही यकभ फयाफयको एबयेष्ट 
फैंकको भहसूर ङ्झतयेको नगदी यङ्झसद याङ्ञखएको देङ्ञखएकोरे बन्साय एजेन्ट 
ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉको सभेत प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा स्ऩष्ट सॊरग्नता देङ्ञखएको। 

 

बन्साय एजेन्ट ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ यहेको¸ िनिोयी भाता टे्रडसजको 
Skimmed milk powder 400 bags साभान उल्रेख गयी ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।२४ भा जायी झङ्टठा प्रऻाऩनऩत्र नॊ. 15315 भा बन्साय 
अङ्झधकृत िटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी य प्रऻाऩनऩत्र य Exit Note सभेतभा जाॉचकी 
ना.सङ्ट. फसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीको दस्तखत देङ्ञखनङ्टका साथै अनङ्टसन्धानको 
क्रभभा ङ्झनजहरूको CDR अनङ्टसाय ना६ख ५८५९ य ना७ख १७ ट्रकफाट 
झङ्टठा प्रऻाऩनऩत्ररे बन्साय छरी गने प्रभङ्टख व्मङ्ञक्त िीयेन्र गङ्टप्तासॉग 
ङ्झनजहरूको दोहोयो सम्ऩकज  यहेको देङ्ञखएको साथै िीयेन्र गङ्टप्ता य िटङ्टकृष्ण 
अङ्झधकायी तथा िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीको अस्िाबाङ्जिक सम्फन्ध यहेको ऩङ्टङ्जष्ट 
गङ्चययहेको अिस्थाफाट सभेत प्रस्तङ्टत िायदातभा बन्साय एजेण्ट ङ्छदनेशकङ्ट भाय 
फाङ्झनमाॉको सम्िन्ध ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको अिस्था छ। 

घ. प्रङ्झतिादीहरू भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी, ङ्जिनोदकङ्ट भाय गङ्टप्ता य याहङ्टरकङ्ट भाय गङ्टप्ताका 
सम्िन्धभा- 

ना६ख ५८५९ ट्रकका चारक माभफहादङ्टय ङ्जि.क. रे आफ्नो पोनभा 
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पोटो ङ्ञखचेय याखेको प्रऻाऩनऩत्रभा प्रऻाऩनऩत्र नॊ M15315 ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।२४ भा जायी बङ्ङे उल्रेख बएको जसभा Skimmed milk 

powder 400 bags, िनिोयी भाता टे्रडसजको साभान उल्रेख बएको, बन्साय 
एजेन्ट ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ य जसभा बन्साय प्रमोजनको राङ्झग कामभ हङ्टन े
भूल्म रू. ४१,८४,२००।०० घोषणा गयी बन्साय ङ्जिन्दङ्टभा बन्साय 
भहसूर य भू.अ.कय गयी रू. १५,९६,९४१।०० यहेको उल्रेख गयी 
सोही प्रऻाऩनऩत्रको भाङ्झथऩङ्जट्ट सोही यकभ फयाफयको एबयेष्ट फैंकको 
भहसूर ङ्झतयेको नगदी यङ्झसद याङ्ञखएको देङ्ञखन्छ।सो प्रऻाऩनऩत्रभा बन्साय 
अङ्झधकृत फटङ्टकृष्ण अङ्झधकायी य जाॉचकी िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीको दस्तखत 
यहेको ऩाइन्छ बने जाॉचकी िसन्तकङ्ट भाय सङ्टिेदीको नाभभा एक्जीट नोट 
ङ्झनकारी ना६ख ५८५९ सभेत उल्रेख गयी गेटऩास दताज गयी दताज नॊ 
३२३६२ ङ्झभङ्झत २।२४ सभम १८.२५  सभेत उल्रेख गयेको देङ्ञखएको 
छ।भारधनी बनी खङ्टरेको िनिोयी भाता टे्रडसजका सञ्चारक यिीन्र गङ्टप्ता य 
सो टे्रडसजसॉग सम्िङ्ञन्धत िीयेन्र गङ्टप्ता (यिीन्र गङ्टप्ताको बाइ) यहेकोभा 
फनिोयी भाता टे्रडसजको एबयेष्ट फैंकभा सन्चाङ्झरत फैङ्क खाता िनिोयी भाता 
टे्रडसजका सञ्चारक यिीन्र गङ्टप्ता य ङ्जहभारमन कागोका सञ्चाङ्झरका 
भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी य ङ्जिनोदकङ्ट भाय गङ्टप्ताका छोया याहङ्टरकङ्ट भाय गङ्टप्तासभेतको 
सॊमङ्टक्त दस्तखतफाट कायोिाय सञ्चारनभा यहेको देङ्ञखन्छ।साथै याहङ्टरकङ्ट भाय 
गङ्टप्तारे सभेत िनिोयी भाता टे्रडसजको एबयेष्ट फैङ्कको खाताभा यकभ जम्भा 
गने य यकभ ङ्ञझक्ने कामजहरूभा सॊरग्न यहेको; तसथज िनिोयी भाता 
टे्रडसजको बङ्झनएको भारिस्तङ्टहरू ङ्जहभारमन कागोसभेतको साझेदायी यहेको; 
िनिोयी भाता टे्रडसज य ङ्जहभारमन कागोका सञ्चारकहरूको नाभ 
पयकपयक देङ्ञखए ऩङ्झन कामजगत ङ्जिन्दङ्ट तथा रगानीभा साझेदायी यहे 
बएको स्ित् ऩङ्टङ्जष्ट बएको छ।तसथज ङ्झभङ्झत २०७५।२।२५ भा काठभाडौँ 
थानकोटभा ऩक्राउ ना६ख ५८५९ ट्रकफाट ल्माइएको िनिोयी भाता 
टे्रडसजको बङ्झनएको भारिस्तङ्टहरू ङ्जहभारमन कागोसभेतको साझेदायी तथा 
ङ्जहभारमन कागोसभेतको बएको बङ्ङे स्ऩष्ट देङ्ञखइयहेको अिस्थाभा प्रत्मथी 
प्रङ्झतिादीहरू भधङ्टकङ्ट भायी चौधयी, ङ्जिनोदकङ्ट भाय गङ्टप्ता य याहङ्टरकङ्ट भाय गङ्टप्ताराई 
आयोऩदाफीफाट सपाइ ङ्छदएको पैसरा त्र ङ्टङ्जटऩूणज यहेको। 

ङ. प्रङ्झतिादी देिीफहादङ्टय थाऩाका सम्फन्धभा- 
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प्रङ्झतिादी िीयेन्र गङ्टप्तारे प्रमोग गने बनी खङ्टल्न आएका सम्ऩकज  भोिाइर पोन 
नम्ियहरू ९८६०४६७०८६, ९८६७७३७२४० य ९८६९७०६७२० भा 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा सङ्कङ्झरत ङ्झभङ्झत २०७५।१।१ देङ्ञख २०७५।३।१ 
सम्भ अिङ्झधको कर ङ्झडटेल्सभा तत्कारीन सभमभा याजस्ि अनङ्टसन्धान 
ङ्जिबागभा कामजयत नामफ सङ्टब्फा देिीफहादङ्टय थाऩाको भोफाइरपोन नॊ 
९८५१०८४४६६ सभेत ङ्झनयन्तय सम्ऩकज भा यहे बएको देङ्ञखन आएको 
छ।प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाको फमानको क्रभभा ङ्झनज देिीफहादङ्टय थाऩारे िीयेन्र गङ्टप्ताराई 
ऩङ्जहरादेङ्ञख नै ङ्ञचनेको य सभमसभमभा सम्ऩकज  बइयहने, १।२ भङ्जहना अगाङ्झड 
सम्ऩकज  बएको ङ्झथमो बनी खङ्टराइङ्छदए ऩङ्झन ना६ख ५८५९ ट्रक साभानसङ्जहत 
नक्करी प्रऻाऩनऩत्रका आधायभा याजस्ि छरेय बन्साय ऩङ्चयसय फाङ्जहङ्चयएको 
ङ्झभङ्झत य सभम ऩश्चात ् ऐ २५ गते थानकोटभा ऩक्राउ ऩयेको ङ्झभङ्झत य 
सभमसम्भ एिभ ् ऩक्राउ ऩश्चात ् याजस्ि अनङ्टसन्धान ङ्जिबागभा प्राप्त ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।२७ को याङ्झतसम्भ ऩङ्झन ङ्झनज ङ्जियेन्र गङ्टप्तासॉग दोहोयो सम्ऩकज  
(calling / Receiving) बए गयेको देङ्ञखएको छ।मसैगयी ङ्झनजरे ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।२५ भा थानकोटभा दूध ऩाउडय य ङ्ञघउ फोकेको भारफाहक 
ट्रक प्रहयीरे सभातेऩङ्झछ ङ्झनज िीयेन्र गङ्टप्तारे पोन गयेको य सो सम्फन्धभा के 
बएको यहेछ बनी थानकोट प्रहयीसॉग सभेत आपूरे जानकायी ङ्झरएको य 
ऩङ्झछ थानकोट चेकऩोष्टफाट थऩ अनङ्टसन्धान गनज बनी याजस्ि अनङ्टसन्धान 
ङ्जिबागभा आएऩङ्झछ सो अनङ्टसन्धान गनज ६ नॊ शाखाराइ तोङ्जकएको; सो 
सभमभा आपू सोही शाखाभा कामजयत यहेको; अनङ्टसन्धानको क्रभभा 
तोङ्जकएको धयौटीसम्िन्धी जानकायी ङ्छदन ङ्झनज ङ्जियेन्र गङ्टप्तासॉग भेयो सम्ऩकज  
बएको हो बनी खङ्टराइङ्छदएका व्महोयातपज  हेदाज अनङ्टसन्धानको क्रभभा प्राप्त 
कर ङ्झडटेल्सको अध्ममन एिभ ् ङ्जिश्लषेणफाट देिीफहादङ्टय थाऩा य िीयेन्र 
गङ्टप्ताफीच ङ्झभङ्झत २०७५।१।१ देङ्ञख २०७५।३।१ सम्भको दङ्टई भङ्जहनाको 
अिङ्झधभा भातै्र समौंऩटक सम्ऩकज  बएको देङ्ञखएको छ बने ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।२४ गते ना६ख ५८५९ य ना७ख १७ भारिाहक ट्रक 
फाङ्जहङ्चयएको सभम फेरङ्टकी कयीि ७.३०,  ८.00 िजेङ्झतयसभेत िीयेन्र गङ्टप्ता य 
ङ्झनज देिीफहादङ्टय थाऩाफीचको सम्ऩकज  देङ्ञखनङ्टका साथै ङ्झभङ्झत २०७५।२।२५ 
गते काठभाडौँ थानकोटभा ऩक्राउ ऩश्चात ्याङ्झत १० फजेसम्भका साथै ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।२७ सम्भ ङ्झनयन्तय दोहोयो सम्ऩकज  यहेको देङ्ञखएका ङ्झनज िीयेन्र 
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गङ्टप्ता सो अिङ्झध ऩश्चात ्अनङ्टसन्धान ङ्झनकामको सम्ऩकज भा नआई पयाय यहेको 
ऩाइएफाट झङ्टठा प्रऻाऩनऩत्रका आधायभा बन्साय छरी गने प्रस्तङ्टत कामजभा 
देिीफहादङ्टय थाऩाको सॊरग्नता य ङ्झभरेभतो ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको। 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 2079/0६/३१ गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

113.  हङ्चयनायामण 
प्रसाद साह 
यौङ्झनमाय, सङ्टङ्झभत 
यौङ्झनमाय, कृष्ण 
देि मादि, बानङ्ट 
जोशी, भनोज 
शे्रष्ठ, याजेश 
कङ्ट भाय मादि, 
नियाज केसी, 
प्रभे प्रसाद 
च ङ्टिाई, हङ्चय 
फहादङ्टय खड्का, 
ङ्छदऩेन्र फहादङ्टय 
ङ्जिष्ट, काभाज 
तेङ्ञन्जन ताभाङ्ग, 
गोङ्जिन्द गैये 

 (ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७5-
CR-०073, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०1।
25)  

सािजजङ्झनक 
ऩङ्टर 
ङ्झनभाजणभा 
गङ्टणस्तय 
तथा 
भाऩदण्ड 
कामभ नगयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको 

प्रङ्झतिादीहरु हङ्चयनायामण प्रसाद यौङ्झनमाय 
य सङ्टङ्झभत यौङ्झनमाय्भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ 
को दपा ८(४) अनङ्टसायको कसङ्टयभा 
रु.१९,३२,२५,६९५।- ङ्झफगो कामभ 
गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ ङ्जिगो 
असङ्टर उऩय गयी सजाम हङ्टन । 

प्रङ्झतिादी कृष्ण देि मादि् भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को दपा ८(४) अनङ्टसायको 
कसङ्टयभा ङ्जिगो रु १,४१,२५०।- 
कामभ गयी सोही दपा ८(४) 
िभोङ्ञजभ उक्त ङ्जिगो असङ्टर उऩय गयी 
सजाम हङ्टन । 

प्रङ्झतिादी बानङ्ट जोशी् भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ 
को ८(१) य दपा ८(१)(ख), 

(ग),(ङ) अनङ्टसायको कसङ्टयभा ङ्जिगो रु 
1,95,88,437।- कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा ८(१) िभोङ्ञजभ ङ्जिगो 
असङ्टर उऩय गयी सजाम हङ्टन । 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा १९(२) 
अनङ्टसायको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु 
१,२५,०००।- कामभ गयी सोही ऐन 
को दपा १९(२) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
।    

प्रङ्झतिादी भनोज शे्रष्ठ् भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को दपा ८(१) य दपा 
८(१)(ख), (ग),(ङ) अनङ्टसायको 

पैसरा् 
प्रङ्झतिादीहरु हङ्चयनायामण प्रसाद यौङ्झनमाय य सङ्टङ्झभत 
यौङ्झनमाय् भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा ८(४) 
अनङ्टसायको कसङ्टयभा सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ 
ङ्जिगो रु.7,24,59,634।50 को दाभासाहीरे 
हङ्टन आउने यकभ रु.3,62,29,817।25(ङ्झतन 
कयोड फैसठ्ठी राख उन्तीस हजाय आठसम सत्र 
रुऩैमा ऩच्चीस ऩैसा) जनही जङ्चयिाना हङ्टन ेठहछज  
बङे्ङ पैसरा यहेको य ठहय बएको ङ्जिगो सम्भको 
सम्िन्धभा ऩङ्झन ङ्जिगो बङ्चयबयाउको सम्िन्धभा 
केही िोङ्झरएको अिस्था छैन। 

क. प्रङ्झतिादीहरु बानङ्ट जोशी, भनोज शे्रष्ठ, याजेश 
कङ्ट भाय मादि, नियाज के.सी, हङ्चयिहादङ्टय खड्का 
य काभाज तेङ्ञन्जन ताभाङ्ग हकभा् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, 2059 को दपा ८(१)(ख)(ग)(ङ) 
को कसङ्टय ठहछज । सो ठहनाजरे प्रङ्झतिादीहरु 
बानङ्ट जोशी, भनोज शे्रष्ठ, याजेश कङ्ट भाय मादिराई 
सोही ऐनको दपा ८(१) िभोङ्ञजभ जनही 
८(आठ) भङ्जहना कैद य जनही रु.25,000।–
जङ्चयिाना हङ्टने, प्रङ्झतिादीहरु नियाज के.सी य 
हङ्चयिहादङ्टय खड्काराई सोही ऐनको दपा 8(१) 
फभोङ्ञजभ जनही 6(छ) भङ्जहना कैद य 
रु.20,000।–जङ्चयिाना हङ्टने य प्रङ्झतिादी काभाज 
तेन्जीन ताभाङ्गराई सोही ऐनको दपा ८(१) 
िभोङ्ञजभ ४(चाय) भङ्जहना कैद य 
रु.15,000।–जङ्चयिाना हङ्टन े ठहछज । 

 स्िॊम अदारतको पैसराको प्रकयण नॊ.30 भा ऩङ्टरको ङ्झनभाजण प्रङ्जक्रमा स्िीकृत 
ङ्झडजाइन, ड्रइङ्ग य स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन तथा सम्झौता िभोङ्ञजभ नबएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आमो । 
मसरे ऩङ्टरको सभग्र ऺभताभा असय ऩङ्टगी ऩङ्टर स्िाबाङ्जिक रुऩभा कभजोय हङ्टने नै 
देङ्ञखमो बनी पैसराको आधाय ङ्झरएको देङ्ञखन्छ। त्मस्तै पैसराको प्रकयण नॊ.85 भा 
ऩङ्टरभा ऺङ्झत ऩङ्टग्नङ्ट ऩूिज य ऩङ्टरभा ऺङ्झत ऩङ्टगी सकेऩङ्झछ प्राङ्जिङ्झधकहरुफाट बएको अध्ममन 
प्रङ्झतिेदनहरू, प्राङ्जिङ्झधकहरूको याम तथा फकऩत्र, प्रङ्झतिादीहरूको िमान सभेतका 
आधायभा प्रङ्झतिादी ङ्झनभाजण व्मिसामीरे स्िीकृत ङ्झडजाइन ड्रइङ्ग, स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन य 
सम्झौताफभोङ्ञजभ ऩङ्टरको ङ्झनभाजण कामज गयेको देङ्ञखएन। ऩङ्टरको ङ्झडजाइनबन्दा कभ 
रेबर कामभ गङ्चयएको, ङ्जऩमयको उचाई ६ भीटय हङ्टन ङ्टऩनेभा ५.५ भीटय भात्र कामभ 
गयी उचाइ घटाइएको, ऩङ्टरको स्ऩान ऩङ्झन एकनासको य स्िीकृत ङ्झडजाइन फभोङ्ञजभ 
नबई ०.३ देङ्ञख ३.० भीटयसम्भ घटीफढी बएको, ऩङ्टरको सभग्र रम्फाइ ४३६ 
भीटय हङ्टन ङ्टऩनेभा ४३३ भीटय भात्र बएको देङ्ञखएको, QAP स्िीकृत गयी काभ 
गनङ्टजऩनेभा सोफभोङ्ञजभ नगयेको, ऩङ्टरको ङ्जऩमय तथा ऩाइर ङ्झनभाजणभा आिश्मक गङ्टणस्तय 
कामभ नगयेको, ऩाइरहरूभा ऩमाजप्त ङ्झनभाजण साभग्री नऩङ्टगकेो य कङ्झतऩम स्थानभा 
Cavities देङ्ञखएको य कङ्झतऩम स्थानभा कॊ ङ्जक्रट कबय नबएको, कबय खसेको, ग्माङ्जिन 
फक्सभा स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन फभोङ्ञजभको ढङ्टॊगाको साइज प्रमोग नबएको, अन्म ङ्झनभाजण 
साभग्रीको ऩङ्झन आॊङ्ञशक रूऩभा भात्र गङ्टणस्तय कामभ गङ्चयएको, ङ्झडजाइन एक प्रकायरे 
गने य ङ्झनभाजण कामज अकदैन  तियरे बएको बङे्ङ सभेत ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकोरे स्िीकृत 
ङ्झडजाइन ड्रइङ्ग य स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन तथा सम्झौताफभोङ्ञजभ ऩङ्टरको ङ्झनभाजण कामज नबएको 
कायणरे ऩङ्टरभा ऺङ्झत बएको बङे्ङ देङ्ञखमो बनी एकातपज  सभग्र आयोऩदािी ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन े
गयी पैसराभा िोरेको देङ्ञखन्छ बने अकोतपज  कसङ्टय ठहय बएका प्रङ्झतिादीहरुराई 
सभेत आॊङ्ञशक कसङ्टयभात्र ठहय गयी आङ्ञशॊक सजाम गङ्चयएको पैसरा आपैभा 
ङ्जियोधाबाष ऩूणज यहेको छ ।त्मसै गयी आॊङ्ञशक कसङ्टय ठहय बएका प्रङ्झतिादी भध्मे 
ऩङ्झन प्रङ्झतिादीहरु हङ्चय नायामणप्रसाद यौङ्झनमाय य सङ्टङ्झभत यौङ्झनमायराई ङ्जिगो 
रु.७,२४,५९,६३४।५० ठहय बएकोभा सो ङ्जिगो बङ्चयबयाउ तपज सभेत केही निोरी 
बएको पैसरा आपैभा त्र ङ्टटीऩूणज सभेत यहेको देङ्ञखन्छ । 
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कसङ्टयभा ङ्जिगो रु 
9,24,24,099।19 कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८(१) िभोङ्ञजभ 
ङ्जिगो असङ्टर उऩय गयी सजाम हङ्टन । 

  प्रङ्झतिादी याजेश कङ्ट भाय 
मादि्भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को ८(१) य 
दपा (८)(१)(ख), (ग),(ङ) अनङ्टसायको 
कसङ्टयभा रु.३,१४,१८,९०७।५८ 
कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८(१) 
िभोङ्ञजभ ङ्जिगो असङ्टर उऩय गयी सोही 
दपा ८(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन । 
साथै सोही ऐनको दपा १७ को 
कसङ्टयभा ङ्जिगो रु ७४,५३,२६९।६३ 
कामभ गयी सोही दपा १७ फभोङ्ञजभ 
असङ्टर उऩय गयी सोही ऐनको दपा 
३(१) तथा दपा ३(१)(ज) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन ।  

प्रङ्झतिादी नियाज के.सी. भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को ८(१) य दपा 
(८)(१)(ख), (ग),(ङ) अनङ्टसायको 
कसङ्टयभा ङ्जिगो रु. 
6,92,46,921।65 कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८(१) िभोङ्ञजभ 
ङ्जिगो असङ्टर उऩय गयी सोही दपा 
८(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन । 

प्रङ्झतिादी प्रभे प्रसाद च ङ्टिाई् भ्र.ङ्झन.ऐन, 

२०५९ को दपा ८(१) य दपा 
(८)(१)(ख), (ग), (ङ) अनङ्टसायको 
कसङ्टयभा ङ्जिगो रु. 
3,19,38,579।96 कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८(१) िभोङ्ञजभ 
ङ्जिगो असङ्टर उऩय गयी सोही दपा 
८(१) फभोङ्ञजभ सज हङ्टन ।  

प्रङ्झतिादीहरु बानङ्ट जोशी, भनोज शे्रष्ठ, याजेशकङ्ट भाय 
मादि, नियाज के.सी, हङ्चय िहादङ्टय खड्का य 
काभाज तेङ्ञन्जन ताभाङ्गरे प्रङ्झतिादी ङ्झनभाजण 
व्मिसामीसॉग ङ्झभरेभतो गयी मङ्झत नै यकभ ङ्झरए 
खाएको यहेछन बनी देङ्ञखने आधाय प्रभाण िादी 
ऩऺफाट ऩेश गनज य ऩङ्टङ्जष्ट गनज सकेको नदेङ्ञखदा 
ङ्झनजहरुको हकभा ङ्जिगो कामभ गनज ङ्झभल्न े
देङ्ञखएन । 

ख. प्रङ्झतिादीहरु ङ्छदऩने्र िहादङ्टय ङ्जिष्ट, प्रभे प्रसाद 
च ङ्टिाई, गोङ्जिन्द गैये य कृष्ण देि मादिरे 
आयोऩदािीिाट सपाई ऩाउन ेठहछज । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
प्रङ्झतिादीहरु हङ्चयनायामण प्रसाद यौङ्झनमाय य सङ्टङ्झभत 
यौङ्झनमाय् आयोऩ दािीिभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन्छ । 

प्रङ्झतिादी बानङ्ट जोशीः् ऩङ्टरको ङ्झडजाइन स्िीकृत 
गने ङ्जिबागका ऩदाङ्झधकायी उऩय भङ्टद्दा नराएको 
अिस्थाभा उक्त ङ्झडजाइनको ङ्झसपाङ्चयस गने मी 
प्रङ्झतिादी भात्र दोषी बङ्ङ ङ्झभल्न ेदेङ्ञखएन।  

प्रङ्झतिादी याजेश कङ्ट भाय मादिः् ऩङ्टरको 
सङ्टऩयस्टक्चय ङ्झनभाजण गदाजको Staging नहटाइएको 
बङे्ङ स्थरगत प्रङ्झतिेदनहरूफाट सभेत देङ्ञखन्छ । 
सो हटाउन ङ्झनभाजण व्मिसामीराई ऩटकऩटक 
ङ्झनदेशन ङ्छदएको बनी प्रङ्झतिादीरे फमानभा उल्रेख 
गयेको देङ्ञखदा प्रङ्झतिादीको सो कामजभा फदङ्झनमत 
नदेङ्ञखई ङ्झनभाजण व्मिसामीरे अटेयी गयेको देङ्ञखदा 
सोहदसम्भको मी प्रङ्झतिादीउऩयको आयोऩ दािी 
ऩङ्टग्नसक्ने देङ्ञखएन । 

प्रङ्झतिादीहरु बानङ्ट जोशी, भनोज शे्रष्ठ, याजेशकङ्ट भाय 
मादि, नियाज के.सी, हङ्चयिहादङ्टय खड्का य  
काभाज तेङ्ञन्जन ताभाङ्गरे प्रङ्झतिादी ङ्झनभाजण 
व्मिसामीसॉग ङ्झभरेभतो गयी मती नै यकभ ङ्झरए 
खाएको यहेछन बनी देङ्ञखने आधाय प्रभाण िादी 

 Pile Depth ङ्झडजाईन अनङ्टसाय नबएको बङे्ङ ऩङ्टष्टी बैसकेको य कङ्ट नै एक िटा ऩाईरको 
Strength कभ हङ्टन गएभा Group Pileको Strength भा नै असय ऩने हङ्टॉदा ऩङ्टयै Pier 

को Strength कभ हङ्टन जान ेप्राङ्जिङ्झधक ङ्झसद्धान्त (Technical Theory) छ।  

अनङ्टसन्धानको क्रभभा आमोगराई प्राप्त बएको Consultancy Services, 

IOE  Pulchowk  को प्राङ्जिङ्झधक ऩङ्चयऺण तथा ङ्जिश्लषेणफाट ऩङ्टरको ११ य १४ नॊ. Pier 

को Pile को रम्फाइ स्िीकृत ङ्झडजाईन िभोङ्ञजभ 15 भी. हङ्टन ङ्ट ऩनेभा कङ्ट नै ऩङ्झन Pile को 
रम्िाई ५.५ भी. बन्दा फढी पेरा नऩयेको य Pile हरुभा Cavities सभेत बएको तथ्म 
पेरा ऩयेको बङे्ङ प्रङ्झतिेदन देङ्ञखन्छ । मसयी Pile को रम्िाईको स्िीकृत ङ्झडजाइन 15 
भी. हङ्टन ऩनेभा घटाई 5.5 भी.(कङ्चयि एक ङ्झतहाई) भात्र याखी िनाएको अिस्थाभा 
उक्त ऩङ्टरको 13, 14, 15, 16 औ Pier भात्र बत्काई ऩङ्टन् ङ्झनभाजण गनज सङ्जकन े
अिस्था देङ्ञखदैन । त्मसैगयी ङ्जिशेष अदारतको पैसराभा Pile को रम्िाई 15भी. 
िनाउन ऩनेभा 5.5 भी. रम्िाईको भात्र Pile िनाएको जस्तो गम्बीय अङ्झनमङ्झभतता एिॊ 
त्र ङ्टटीको सम्िन्धभा कङ्ट नै ङ्जिश्लषेण सभेत गङ्चयएको ऩाइदैन ।  ऩङ्टरको ११ नॊ. Pier 

फाङ्जहयफाट नाङ्गो आॉखारे सफै ठीक देङ्ञखन ेय बाङ्झसएको अिस्थाभा सभेत नयहेको ङ्झथमो 
। तथाङ्जऩ Consultancy Services, IOE Pulchowk को ऩङ्चयऺणफाट मसभा सभेत 
कैङ्जपमत देङ्ञखॊदा सफै Pier हरुको Pile हरुभा सभेत आशॊका गनज सङ्जकने बङे्ङ 
प्रङ्झतिेदनरे देखाएको छ। Pile Casting अगाडी Bore hole को Jointly 

Measurement गङ्चयएको नऩाईएकोरे अन्म Pier भा यहेका Pile Depth ङ्झडजाईन 
अनङ्टसाय नै बएको बङे्ङ ऩङ्टष्टी हङ्टने देङ्ञखॉदैन। 

ङ्झनभाजण कामजको शङ्टरु चयणफाट नै Setting Out तथा नाऩजाॉचभा बएको 
राऩयिाहीको कायणरे ऩङ्टरको Span Deviation जस्तो गॊबीय राऩयिाही तथा ङ्झनभाजणको 
शङ्टरु चयणभै नसच्माई भाऩदण्ड ङ्जिऩयीत कामज बएको देङ्ञखन्छ। ऩङ्टरको Pier को 
Centre Line fix गरत तङ्चयकारे गयेको हङ्टॉदा Clear Span भा पयक ऩनज गई  Total 

Span भा सभेत 3 ङ्झभटय पयक ऩयेको देङ्ञखन्छ। ऩङ्टरको प्रत्मेक स्ऩानको रम्फाई २५ 
भी. हङ्टन ङ्टऩनेभा फयाफय नबई 21.758 भी.देङ्ञख 26.81 भी.सम्भ यहेको देङ्ञखएको। 
ऩङ्टरको Span को रम्फाई घटफढ हङ्टॉदा ऩङ्टरको Substructure य Foundation भा ऩने 
Load भा सभेत असय ऩने हङ्टन्छ । Span पयक हङ्टॉदा Girder य Deck Slab जस्ता 
Superstructure Component हरुको Load भा पयक हङ्टन ङ्टका साथै Per Span 

Water Channel Width सभेत पयक हङ्टॉदा ऩङ्टरको जग सङ्टयङ्ञऺत यहन ेनयहन ेसम्फन्धभा 
कङ्ट नै Design Review बएको ऩाइएन । मसफाट Pier य Pile भा हङ्टन े Load 

Distribution Design बन्दा पयक ऩनज जानङ्टका साथै सभग्र ऩङ्टरको Loading Capacity 

भा नै असय ऩनज गई सभग्र ऩङ्टर नै ऺङ्झत हङ्टन ेदेङ्ञखन्छ ।  

Hydrological Investigation ङ्झफना Pier Height स्िीकृत ङ्झडजाईन िभोङ्ञजभ 
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 प्रङ्झतिादी हङ्चय फहादङ्टय खड्का् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य 
दपा (८)(१)(ख), (ग),(ङ) अनङ्टसायको 
कसङ्टयभा ङ्जिगो रु. 
7,54,48,061।15 कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८(१) िभोङ्ञजभ 
ङ्जिगो असङ्टर उऩय गयी सोही दपा 
८(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन । 

  प्रङ्झतिादी ङ्छदऩने्र फहादङ्टय ङ्जिष्ट् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य 
दपा (८)(१)(ख), (ग),(ङ) अनङ्टसायको 
कसङ्टयभा ङ्जिगो 
रु.1,61,83,445।52 कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८(१) िभोङ्ञजभ 
ङ्जिगो असङ्टर उऩय गयी सोही दपा 
८(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन । 

प्रङ्झतिादी काभाज तेङ्ञन्जन ताभाङ्ग् 
भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य 
दपा (८)(१)(ख),(ग),(ङ) अनङ्टसायको 
कसङ्टयभा ङ्जिगो रु. 
15,08,84,713।4० कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८(१) िभोङ्ञजभ 
ङ्जिगो असङ्टर उऩय गयी सोही दपा 
८(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन । 

प्रङ्झतिादी गोङ्जिन्द गैये्भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ 
को दपा ८(१) य दपा ८(१)(ख), 

(ग), (ङ) अनङ्टसायको कसङ्टयभा ङ्जिगो 
रु. 1,95,88,437।०० कामभ 
गयी सोही ऐनको दपा ८(१) 
िभोङ्ञजभ ङ्जिगो असङ्टर उऩय गयी सोही 
दपा ८(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन । 

 

ऩऺिाट ऩेश गनज य ऩङ्टङ्जष्ट गनज सकेको नदेङ्ञखदा 
ङ्झनजहरुको हकभा ङ्जिगो कामभ गनज ङ्झभल् न े
देङ्ञखएन । 

     प्रङ्झतिादी कृष्ण देि मादिको हकभा् 
ऩङ्टरको ङ्झडजाइन उऩमङ्टक्त नबएको कायणरे 
ऩङ्टरभा ऺङ्झत बएको बङे्ङ प्राङ्जिङ्झधक 
प्रङ्झतिेदनहरूफाट ऩङ्झन देङ्ञखदैन । उक्त ङ्झडजाइन 
स्िीकृत गने सडक ङ्जिबागका अङ्झधकायीउऩय ऩङ्झन 
भङ्टद्दा चराएको देङ्ञखदैन । मसथज भाङ्झथ ङ्जििेचना 
बएफभोङ्ञजभ प्रङ्झतिादीरे दािीको कसूय गयेको 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सकेको देङ्ञखएन । 

प्रङ्झतिादी प्रभेप्रसाद च ङ्टिाइ् आयोऩ दािीफभोङ्ञजभ 
ऩङ्टरको ङ्झनभाजण कामजको गङ्टणस्तय घटाउन े तथा 
आपूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टग्माउने फदङ्झनमतरे 
काभ गयेको तथ्म प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको 
नदेङ्ञखदा ङ्झनजउऩयको आयोऩ दािी ऩङ्टग्न े देङ्ञखएन 
। 

प्रङ्झतिादी ङ्छदऩने्र फहादङ्टय ङ्जिष्ट् ऩङ्टरको राइन 
रेबर य स्थान ऩङ्चयितजन गने तथा ङ्जऩमयको 
उचाइ घटाउने कामजराई स्िीकाय गयी 
ठेकेदायसॉगको ब ङ्टक्तानीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयेको 
बङे्ङ आयोऩ दािीका सम्फन्धभा हेदाज मी प्रङ्झतिादी 
ऩङ्टरको ङ्ञजम्भेिायीभा तोङ्जकदा ऩङ्टरको पाउण्डेशन 
य अङ्झधकाॊश सॊयचना ङ्झनभाजणको काभ सम्ऩङ्ङ 
बैसकेको बङे्ङ देङ्ञखन्छ।  

प्रङ्झतिादी गोङ्जिन्द गैये् ऩङ्टरको स्थान ऩङ्चयितजन 
गने तथा ङ्जऩमयको उचाई घटाउन,े ङ्झनभाजण 
व्मिसामीफाट Quality Assurance Plan (QAP) 

गनज रगाइ स्िीकृत गने रगामतका नीङ्झतगत 
ङ्जिषमभा प्रङ्झतिादीको ऩदीम हैङ्झसमतका आधायभा 
ङ्झनणाजमक य प्रत्मऺ बङू्झभका, ङ्ञजम्भेिायी य 
सॊरग्नता नदेङ्ञखदा सोहदसम्भ ङ्झनजउऩयको 
आयोऩ दािी ऩङ्टग्न सक्ने देङ्ञखएन ।  

६ भी. हङ्टनऩनेभा ५० से.भी. घटाइ ५.५ भी. भात्र फनाईएफाट ऩङ्टरको Free Board 
को उचाई घट्न ेदेङ्ञखन्छ। ऩङ्टरको Pier Height घटाउनङ्ट ऩने सम्फन्धभा अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीको सभेत स्िीकृङ्झत नङ्झरएको य ऩङ्टरको Design/ Drawing Review गयी 
स्िीकृत गनङ्टज ऩनेभा जथाबािी राइन रेबर ऩङ्चयितजन गने कामज बएको देङ्ञखन्छ। Pier 

Height घटेको कायण High Flood Level य ऩङ्टरको Bottom Level फीचको Free 

Board घट्न गई फाढीको सभमभा सभग्र ऩङ्टर नै ऺङ्झत हङ्टने हङ्टन्छ ।(ङ्झभङ्झत 
2079।06।18 को िषाजतिाट Deck Slab No.14, 15, 16 ऩूणज रुऩभा खस्नङ्ट य 
13 नॊ. Deck Slab Tilt हङ्टन ङ्टभा सभेत मङ्जह कायण देङ्ञखन्छ)  

Quality Assurance Plan (QAP) स्िीकृत गङ्चयएको नऩाइएको साथै मस्तो 
QAP स्िीकृत नबएको अिस्थाभा ऩङ्झन कभ से कभ Specification फभोङ्ञजभ ङ्झनधाजङ्चयत 
गङ्टणस्तय कामभ गये नगयेको, टेष्टहरुको Frequency Requirement ऩारना बए नबएको 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन ङ्टऩनेभा कङ्झतऩम स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन फभोङ्ञजभ आिश्मक ऩने ऩङ्चयऺणहरु नै नगयेकोरे 
ङ्झनभाजण साभग्रीको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण प्रबािकायी नबएको तथा गङ्टणस्तय प्रभाङ्ञणत 
नबईकन नै ब ङ्टक्तानी ङ्झसपाङ्चयस गयेको देङ्ञखन्छ। ऩङ्टर ङ्झनभाजण कामजभा आिश्मक गङ्टणस्तय 
कामभ गनजको राङ्झग स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन फभोङ्ञजभ आिश्मक ऩने Field Density & 

Moisture Content, Cement Tests,  Reinforcement Test,  Pile Load Tests 

जस्ता ऩङ्चयऺणहरुका राङ्झग Frequency Requirement ऩारना नहङ्टन ङ्टका साथै सफै 
आिश्मक ऩङ्चयऺणहरु नहङ्टन ङ्ट य गङ्चयएका ऩङ्चयऺणहरु कङ्ट न कामजको प्रमोजनका राङ्झग 
बएको सभेत नछङ्टटीीँदा सभग्र ऩङ्टर नै गङ्टणस्तय ङ्जहन ङ्झनभाजण कामज बएकोभा ङ्जििाद गनङ्टज 
ऩने अिस्था देङ्ञखदैन । तसथज सिै प्रङ्झतिादीहरुको आयोऩदािी िभोङ्ञजभको कसङ्टय ऩङ्टङ्जष्ट 
बएको अिस्था छ । 

 अदारत आपैरे कसङ्टय कामभ गयी सकेको छ । मदी प्रङ्झतिादीहरु उऩय कसङ्टय 
कामभ हङ्टन्छ य त्मॉहा ङ्जिगो खङ्टल्दछ बने प्रङ्झतिादीहरुराई कैद सजामको अङ्झतङ्चयक्त 
ङ्जिगो िभोङ्ञजभ जङ्चयिाना गनदैन ऩने कानूनी व्मिस्था यहेकोभा अदारत आपैरे कानूनभा 
नै नबएको सतज “प्रङ्झतिादीरे ङ्झनभाजण व्मिसामीसॉग ङ्झभरेभतो गयी मङ्झत नै यकभ ङ्झरए 
खाएको यहेछन बङ्झन देङ्ञखने आधाय प्रभाण िादीरे ऩेश गनज य ऩङ्टङ्जष्ट गनज नसकेको” बङ्झन 
आपै कानूनको सजृना गयी पैसरा बएको अिस्था छ । 

 प्रङ्झतिादीहरुको भ्रष्टाचाय जन्म कामजिाट नऩेार सयकायराई ङ्जिगो 
रु.१९,३२,२५,६९५।–कामभ गयी आयोऩऩत्र रङ्झगएको, उक्त आयोऩ ठहय बएऩङ्झछ 
ङ्जिगो रु.१९,३२,२५,६९५।– नऩेार सयकायरे प्रङ्झतिादीहरुिाट बङ्चय बयाई ऩाउन े
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 भा स्ऩष्ट कानूनी व्मिस्था यहेको छ । प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा 
ङ्जिशेष अदारतरे प्रङ्झतिादीहरुरे ङ्जिगो रु.7,24,59,634।50 ियाियको बष्टाचाय 
जन्म कामज गयेको बङ्झन ठहमाजई उक्त ङ्जिगो बङ्चयबयाउ तपज  केही निोरेको पैसरा 
आपैभा ङ्जियोधाबाष छ । प्रस्तङ्टत ऩङ्टनयािेदन ऩत्रभा भाथी ङ्जििेङ्ञचत आधाय कायणिाट 
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प्रत्मथी प्रङ्झतिादीहरुरे नेऩार सयकायराई रु.19,32,25,695।- ियाियको हानी 
नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी भ्रष्टाचाय जन्म कामज गयेको बङे्ङ ऩङ्टङ्जष्ट बै यहेको अिस्था छ । 

 (ने.का.ऩ.2066, ङ्झन.न.8069, बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणज इजरास) बनी सिोच्च 
अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बई सकेको अिस्थाभा सो नङ्ञजय पैसराको प्रङ्झतकङ्ट र 
हङ्टने गयी प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई ङ्छदने गयी पैसरा बएको ।  

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट मस आ.ि.भा ङ्जिशषे अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ङ्झभङ्झत 2079/0७/२१ गते सिोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भागदािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

114.  सॊजीि कङ्ट भाय 
कणज, ऩूणजचन्र 
िस्ती,  
यङ्जिता शे्रष्ठ, 
गङ्टरुदत्त गौतभ, 
बाङ्झगयथ 
आचामज , 
गणेश प्रसाद 
उऩाध्माम 
(चाङ्झरसे), 
फारायाभ 
ऩोख्ररे, नयहङ्चय 
प्रसाद ङ्ञघङ्झभये, 
सयोज 
अङ्झधकायी , 
ङ्झतरकयाज 
चौरागाई, 
रक्ष्भण प्रसाद 

गङ्टणस्तयहीन 
साभान 
खङ्चयद गयी   

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्रङ्झतिादीहरु सॊजीि कङ्ट भाय कणज, 
ऩूणजचन्र िस्ती,  यङ्जिता शे्रष्ठ य 
गङ्टरुदत्त गौतभराई जम्भा 
रु.१२,४०,४७,५५८।-(फाह्र 
कयोड चाङ्झरस राख सत्चाङ्झरस 
हजाय ऩाॉच सम अन्ठाउङ्ङ रुऩैमाॉ) 
ङ्झफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१) य दपा ८ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ञ) 
फभोङ्ञजभको कसूयभा दपा ८ को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 
त्मस्तै बाङ्झगयथ आचामजराई जम्भा 
रु.४,१३,४९,१6६।-(चाय 
कयोड तेह्रराख उनन्ऩचास हजाय 
एकसम छैसठ्ठीसी रुऩैमाॉ) ङ्झफगो 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(१)(ञ) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ऐ. 
ऐन को दपा ८ को उऩदपा(१) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, गणेश प्रसाद 

पैसरा् 
सिै प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका 
आधाय् 
१.General Conditions Of Contract (GCC) 

य Special Conditions Of Contract (SCC) 
को प्रािधान फभोङ्ञजभ भारफस्तङ्टको डेङ्झरबङ्चय 
बएको ३० ङ्छदन ङ्झबत्रभा ६० % यकभ 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने प्रािधान यहेकोरे िादीको 
आयोऩदािी ऩङ्टग्न सक्ने देङ्ञखएन । 

२.प्रङ्झतिदेनभा औीँल्माइएका सिै NOT 

Comply  देङ्ञखएका Item हरु Comply गने 
बनी आऩूङ्झतजकताज Prudent Meditech 

International रे Letter Of Commitment 
ऩठाएको देङ्ञखदा ३० % यकभ ब ङ्टक्तानी गने 
कामज अन्मथा देङ्ञखएन ।  

३.ब ङ्टक्तानी गनङ्टजऩने ४०% ऩङ्टयै यकभ ब ङ्टक्तान 
गनज सक्न ेअिस्थाको ङ्जिद्यभानता यहॉदा यहॉदै 
४०% ऩङ्टयै ब ङ्टक्तान नगयी ३०% यकभ भात्र 
ब ङ्टक्तानी गयेको देङ्ञखएफाट प्रङ्झतिादीहरुको 
आऩूङ्झतजकताजसॉग ङ्झभरेभतो गयेको देङ्ञखदैन । 

१.सम्भाङ्झनत ङ्जिशेष अदारतफाट ङ्झभङ्झसरभा बएका सम्ऩङ्टणज कागजप्रभाणको 
अध्ममन नै नगयी प्रङ्झतिादीहरुको ऩऺभा बएका कागजराई भातै्र प्रभाणभा ङ्झरई 
पैसरा गयेको । 

२.स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन फभोङ्ञजभका साभानहरु प्राप्त नबएको बङ्ङे तथ्मराई अदारत 
स्िमॊरे ऩङ्झन स्िीकाय गयेको । 

३. भोिाइर भ्मान सभेतका अन्म साभानहरु खङ्चयदऩङ्झछ हार सम्भ ऩङ्झन सॊचारन 
नबएको । 

४.भोिाइर भ्मान य ल्मािका साभानहरु सॊचारन गनजको राङ्झग ङ्जिदेशभा रगेय 
कभजचायीराई ताङ्झरभ ङ्छदने बङ्ङे स्ऩेशीङ्जपकेशभा बएको तय हारसम्भ ऩङ्झन 
कभजचायीराई ताङ्झरभ नङ्छदइएको । 

५.  प्रङ्झतिादीहरुको ङ्जिऩऺभा बएका अथाजत आयोऩदािीराई सभथजन गने कागज 
प्रभाणको कङ्ट नै भङ्टल्माॊकन नगयी प्रङ्झतिादीहरुराई कसयी सपाइ ङ्छदन सङ्जकन्छ बङ्ङे 
नै भनसामका साथ प्रभाणहरुको भङ्टल्माॊकन गङ्चयएको । 

६.अदारत आपैरे आदेश गयी गठन बएको सङ्झभङ्झतरे भ्मानको चेक जाॉच गयी 
ऩेश गयेको प्रङ्झतिेदन प्रङ्झतिादीहरुको ङ्जिऩऺभा बएकोरे उक्त प्रङ्झतिेदनराई 
प्रभाणभा नङ्झरई पैसरा गयेको ।  

७.प्रङ्झतिादीहरुको ङ्जिऩऺभा बएका प्रङ्झतिेदनहरुराई प्रभाण ग्रहण नगयी ङ्झनजहरुका 
ऩऺभा बएका प्रङ्झतिेदनहरुराई भातै्र प्रभाण ग्रहण गयी पैसरा बएको । 

८.प्रङ्झतिादीहरु कामजयत सॉस्थाकै कभजचायीहरुफाट तमाय ऩाङ्चयएको प्रङ्झतिेदनराई 
भातै्र आधाय ङ्झरई पैसरा गयेको । 
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ऩौडेर, 
इन्रहङ्चय ऩौडेर 
य प्रङ्जिण कङ्टॉ िय 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. (०७5-
CR-०325) , 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।०१
।25)  

उऩाध्माम (चाङ्झरसे) य फारायाभ 
ऩोख्ररेराई जम्भा रु. 
१२,४०,४७,५५८।-(फाह्र 
कयोड चाङ्झरस राख सत्चाङ्झरस 
हजाय ऩाॉच सम अन्ठाउङ्ङ रुऩैमाॉ) 
ङ्झफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१)(ञ) फभोङ्ञजभको 
कसङ्टयभा ऐ. ऐन को दपा ८ को 
उऩदपा(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
साथै प्रङ्झतिादीहरु नयहङ्चय प्रसाद 
ङ्ञघङ्झभये, सयोज अङ्झधकायी य 
ङ्झतरकयाज चौरागाईराई जम्भा 
रु.८,२६,९८,३७२।-(आठ 
कयोड छब्फीस राख अन्ठानब्फे 
हजाय ङ्झतन सम फहत्तय रुऩैमाॉ) 
ङ्झफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१)(ञ) फभोङ्ञजभको 
कसङ्टयभा ऐ. ऐन को दपा ८ को 
उऩदपा(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 
प्रङ्झतिादीहरु रक्ष्भण प्रसाद ऩौडेर 
य इन्रहङ्चय ऩौडेरराई 
रु.४,१३,४९,१6६।-(चाय 
कयोड तेह्रराख उनन्ऩचास हजाय 
एकसम छैसठ्ठी रुऩैमाॉ) ङ्झफगो 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(१)(ञ) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ऐ. 
ऐन को दपा ८ को उऩदपा(१) 

 

४.General Conditions Of Contract (GCC) 

को प्रकयण 15.3 फभोङ्ञजभ आऩूतीकताजरे 
साभान आऩूती गयेको ३० ङ्छदन ङ्झबत्र 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने कयायीम दामीत्ि बएकोरे 
ब ङ्टक्तानी नङ्छदएभा सम्झौता फभोङ्ञजभ व्माज 
ब ङ्टक्तानी गनङ्टजऩने बएकोरे याज्मराई व्माज 
ङ्झतनज नऩयोस बङ्ङे भनसामका साथ असर 
ङ्झनमतरे गङ्चयएको ब ङ्टक्तानी कामजराई 
भ्रष्टाचायको सॊऻा ङ्छदनङ्ट कानङ्टन सम्भत य 
न्मामोङ्ञचत देङ्ञखएन । 

५.प्रङ्झतिेदन ङ्छदने ङ्जिऻहरुको भूल्माॊकन सही 
हङ्टन बनी न्मामीक अनङ्टभान गनङ्टजऩने हङ्टन्छ । 
ङ्झनणजमकताज Employer को ङ्जििेकभा हस्तऺेऩ 
गने गयी काभ गनज ङ्झभल्दैन त्मसको 
औङ्ञचत्मभा प्रिेश गनङ्टज न्मामोङ्ञचत देङ्ञखदैन । 

 

९. खाद्य प्रङ्जिङ्झध तथा गङ्टण ङ्झनमन्त्रण ङ्जिबाग य प्रधानभन्त्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनङ्जककयण 
ऩङ्चयमोजनारे जङ्टन उदेश्मका साथ भोिाइर भ्मान खङ्चयद गङ्चयएको हो सोही अनङ्टरुऩ 
प्रमोग गयी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग य मस अदारतभा ऩङ्चयऺण 
प्रङ्झतिेदन ३ भङ्जहना सम्भ भाङ्झसक रुऩभा ऩठाउनङ्ट बनी आदेस गङ्चयएफाट सभेत 
खङ्चयद गङ्चयएका उक्त साभानहरु गङ्टणस्तयहीन यहेको य हारसम्भ सञ्चारनभा 
नआएको बङ्ङे तथ्म अदारतको पैसराफाट सभेत ऩङ्टष्टी हङ्टने देङ्ञखन्छ । 

10. अदारतरे मो ङ्जिषमभा न्मामीक अनङ्टभान गदजछङ्ट  य मो ङ्जिषमभा न्माङ्जमक 
अनङ्टभान गङ्छदजन बनेय आपङ्ट खङ्टसी अनङ्टभान गने ङ्झभल्ने होइन प्रभाण ऐन 2031 भा 
प्रभाण फङ्टझ्न हङ्टने य फङ्टझ्न नऩने कङ्ट याहरु तथा अदारतरे अनङ्टभान गनज हङ्टन े
कङ्ट याहरुको फायेभा उल्रेख गङ्चयएकोरे अदारतफाट न्मामीक अनङ्टभान गदाज ऩङ्झन 
कानङ्टनसम्भत तङ्चयकाफाट ङ्झभङ्झसरभा बएका कागज प्रभाणको सङ्टक्ष्भ ङ्जिश्लषेण गयी 
न्माम हङ्टने गयी अनङ्टभान गने हो । भङ्टद्दाका एक ऩऺराई सपाई ङ्छदन सहज हङ्टन े
गयी प्रङ्झतिादी आपै सभेत सॊरग्न बई ऩेश गयेको प्रङ्झतिेदन य एक ऩऺरे ऩेस 
गयेका कागजराई भातै्र सङ्जह हङ्टन य अको ऩऺफाट ऩेश गङ्चयएका कागजहरु सही 
होइनन बङ्ङे सोचरे न्मामीक अनङ्टभान गनज ङ्झभल्ने होइन 
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फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य सप्रामसज 
Prudent Meditech 

International कभरादीका 
आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झध प्रङ्जिण 
कङ्टॉ ियराई जम्भा रु. 
रु.२४,८०,९५,११६।-(चौङ्झफस 
कयोड असी राख ऩञ्चानब्फे हजाय 
एकसम सोह्र) ङ्झफगो कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८ को उऩदपा (४) को 
कसङ्टयभा ऐ. ऐन को दपा ८(४) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदािी 
ङ्झरइएको ।  

 


