
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०९।२४  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

 

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

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

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारतफाट बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका भध्मे घसु/रयसित य शैख्ऺक प्रभाणऩत्र नक्करी सम्फन्धी ८(आठ) िटा 
भदु्दाहरुभा आमोगको बनणणम अनसुाय बभबत २०७९।०९।२१ य २२ गते सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएको 
बफफयण देहामानसुाय यहेको छ । 

 
 

 प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 

 

 

 

 



देहाम: 
बस.नॊ. प्रबतिादीहरु भदु्दा आमोगको भागदािी विशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाबनत सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका आधाय 

1.  प्रबतिादी 
याभविश्वास याम 
मादि (वि.अ. 

को भ.ुनॊ 
(०७७-CR-

०००६)  

पैसरा बभबत 

२०७९।०३
।३१ 

 

घसु/ 

रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्र. याभ विश्वास याम मादिरे भ्र.बन ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभको कसयुभा विगो रु.5,000।- 
कामभ गयी भ्र.बन. ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ 
जरयिाना य कैद सजाम हनु। 

पैसरा्  प्रबतिादीराई सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबतिादीरे अदारतभा कसूयभा इन्कायी फमान 
गयेको, 

 प्रस्ततु भदु्दाभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाएको नोटहरु ख्स्टङ्ग 
अऩयेनद्वाया प्रबतिादीकोसाथफाट फयाभद बएकोभा 
अबधिक्ता विष्णपु्रसाद ख्घबभये विरुद्व सघीम सॊसद, 

काठभाडौ बएको ०७४-WC-००२० यीट 
बनिेदनभा बएको बनणणमादेशफाट अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग बनमभािरी, २०५९ को बनमभ 
३० खायेज बैसकेको हुॉदा ियाभदी भचुलु्का 
प्रभाणग्राह्य नबएको। 

 स्कृप्ट याईवटङ्गको व्महोया अन्म स्ितन्त्र प्रभाणफाट 
ऩवुष्ट बएको अिस्था नयहेको,              

 उजयुिाराभध्मेका शैरेन्रकुभाय भहतो अदारत 
सभऺ उऩख्स्थत बई फकऩत्र नगयेको। अको 
उजयुिारा सोबबता साहरे  प्रबतकुर फकऩत्र गयेको 
देख्खॉदा बनजहरुको उजयुी व्महोया प्रबतिादीका 
विरुद्वभा प्रभाणग्राह्य देख्खएन, 

 प्रबतिादी उऩय रगाइएको आयोऩदािी िस्तबुनष्ठ 
प्रभाणहरुफाट ऩवुष्ट हनु नसकेको। 

 प्र.रे भौकाभा कसूयभा सावित यहेको य अदारतभा आयोवऩत कसूयभा इन्काय यही 
फमान गयेताऩबन आफ्नो साथफाट उक्त घसु/रयसित िाऩतको ियाभद बएकोभा 
सावित यहेको, 

 यॊगहेात नभूना ऩयीऺणभा भचुलु्काभा खानतरासी फयाभदी भचुलु्का एिॊ यकभ 
फयाभद बएको बनी गयेको सनाखत कागज सभेतफाट प्र.रे िायदात घटाएको ऩवुष्ट 
बएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गरयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहनु ेहो,भदु्दा नै खायेज हनु ेिा बए गयेका 
सिै काभ कायिाही फदय हनु े होइनन।भदु्दाभा सॊकबरत अन्म प्रभाणको 
भलु्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हनुे िा नहनु ेकुयाको न्मामीक बनरुऩण 
गनुण नै ऩने हनु्छ बनी बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको, 

 प्र. य बनिेदक िीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडणकोभा यकभ िागेबनङ्ग गयेको 
तथा भाग गयेको देख्खएको, 
भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको व्महोयाराई 
सभथणन हनु ेगयी फकऩत्र गयेको, 

 प्र.रे आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩवुष्ट गनण नसकेको अिस्थाभा 
प्रबतिादी बनदोष यहेको बन्न नसवकने बने्न सिोच्च अदारतफाट प्रबतऩादीत बसद्धान्त 
(स.अ. फरेुवटन, िषण 18, ऩसु 2066, ऩूणाणक 420, ऩषृ्ठ 10 य 11) भा सभेत 
उल्रेख बएको,  

 सम्भाबनत सिोच्च अदारतफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, बन.नॊ. 9490 
भा अनसुन्धानकताणरे प्रभाण सङ्करन गयेको बनकामभापण त आएको प्रभाणराई 
आधाय फनाउन बभल्दैन बन् ने प्रबतिादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग सहभत हनु 
नसवकने बनी बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको।  

 प्रस्ततु भदु्दाभा नफझुी नहनु ेसाऺी उजयुी बनिेदक भध्मेका शैरेन्रकुभाय भहतोराई 
भरुकुी पौजदायी कामणविबध सॊवहता, २०७४ को दपा ११२ िभोख्जभ फझु्न सक्न े
देख्खॉदा सोतपण  प्रिेश नगयी  बनज उजयुी बनिेदकरे फकऩत्र नै नगयेको बनी 
प्रबतिादीराई सपाई ददने बनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को 
दपा ५४ को कानूनी व्मिस्थाको प्रबतकूर यहेको, 

 "अन्म प्रभाणफाट कसूय गयेको बन्न े ऩवुष्ट बइयहेको अिस्थाभा केिर ऩीबडत तथा 
अनसुन्धान अबधकायीसभऺ कागज गने व्मख्क्तहरूरे ऩवहरा आपूरे बनकेो बनाइको 
विऩयीत हनुगेयी गयेको िकऩत्रको आधायभा भात्र प्रबतिादीहरुराई सपाई ददन नहनु े
बनी।” (न.ेका.ऩ. २०६६, अॊक ६, बन.नॊ. ८१७९) बनी सिोच्च अदारतिाट 
नख्जय प्रबतऩादन बएको।  



 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यतुीम 
अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ बनी उल्रेख बएको। 

2.  प्रबतिादी सयोज 
कुभाय मादि 
(वि.अ. को  
भ.ुनॊ. (०७६-
CR-०२२७) 
(को पैसरा 
बभबत 

२०७९।०३
।०२  

 

घसु/ 
रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको ।  

प्र. प्रबतिादी सयोज कुभाय मादिरे भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) फभोख्जभको कसूय अऩयाधको उद्योग 
गयेको देख्खॉदा बफगो रु.१५,०००।- 
(ऩन्र हजाय) कामभ गयी आयोवऩत सयोज 
कुभाय मादिराई भ्र.बन.  ऐन, २०५९ 
को दपा २१ भा उख्ल्रख्खत बएफभोख्जभ 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(क) फभोख्जभको सजामको आधा सजाम 
हनु। 

पैसरा् प्रबतिादीराई सपाई । 

 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबतिादीरे अदारतभा झठु्ठा आयोऩदािीफाट सपाई 
ऩाउॉ बनी कसूयभा इन्कायी फमान गयेका, 

 प्रबतिादीरे भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
२१ अन्तगणत कसूय गयेको बने्न बभबसर प्रभाणफाट 
ऩवुष्ट हनु नआएको,  

  उजयुी बनिेदक भखभरी याना भगयराई फकऩत्रको 
राबग िादीरे अदारतभा उऩख्स्थत गयाई 
अनसुन्धानको कागज सनाखत गयाउन सकेको 
नदेख्खदाॉ बनजरे अनसुन्धानभा गयेको कागज प्रभाण 
ऐन, २०३१ को दपा १८ सभेतका आधायभा 
प्रभाणभा ग्रहण गनण बभरेन,  

 प्रबतिादी उऩय रगाइएको आयोऩदािी िस्तबुनष्ठ 
प्रभाणफाट ऩवुष्ट हनु नसकेकोरे । 

 प्र.रे आयोवऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩबन प्र.को ऩोबरग्राप ऩयीऺण 
प्रबतिेदनभा DECEPTION INDICATED उल्रेख बएफाट बनज झूट्टो फोबर छरछाभ 
गयेको बने्न देख्खएको, 

 उजयुी बनिेदक य प्रबतिादी विच बएको टेबरपोन सॊिादको अबडमो डी. बी. डी. य 
सोको ख्स्िप्ट याईवटङ्ग सभेतफाट प्रबतिादीरे घसु/रयसित यकभ फागेबनङको गयी 
अन््मभा रु. १५,०००। उजयुी बनिेदक भखभरी याना भगयराई यकभ बरई 
बसद्देश्वय भाध्मबभक विद्यारमको ऩरयसयभा आउन बनी फोराई यहेको देख्खएको,  

 प्र.रे बनिेदकफाट ऩेश बएको अबडमो भैरे सबुनऩाए, अबडमो येकडणहरुभा बनिेदकसॉग 
फोल्ने व्मख्क्त भ नै हो उक्त अबडमोभा बएको आिाज भेयो हो बबन प्र.रे सनाखत 
कागज सभेत गयी ददएफाट सभेतफाट िायदात ऩवृष्ट बएको, 

 प्रस्ततु भदु्दाभा नफझुी नहनु ेसाऺी उजयुी बनिेदक भखभरी याना भगयराई भरुकुी 
पौजदायी कामणविबध सॊवहता, २०७४ को दपा ११२ िभोख्जभ फझु्न सक्ने देख्खॉदा 
सोतपण  प्रिेश नगयी  बनज उजयुी बनिेदकरे फकऩत्र नै नगयेको बनी प्रबतिादीराई 
सपाई ददन ेबनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को 
कानूनी व्मिस्थाको प्रबतकूर यहेको, 

 भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको व्महोयाराई 
सभथणन हनु ेगयी फकऩत्र गयेको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यतुीम 
अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ बनी उल्रेख बएको। 

 

३.  प्रबतिादीहरु 
सबभय बने्न 
धनफहादयु 
ताभाङ्ग य 
याभान्द चौधयी 
(वि.अ. को भ.ुनॊ 
(०७७-CR-

००५१) 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 

२०७९।०३
।३०   

 

घसु/ 
रयसित 
रेनदेन 
गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्र. सबभय बने्न धन फहादयु ताभाङ्गराई 
बफगो रु.२८,५००।– कामभ गयी भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३को उऩदपा (१) को 
देहाम (ख) फभोख्जभ जरयफाना य कैद 
सजामॉ हनु य प्र. याभानन्द चौधयीरे भ्र.बन.  
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(३) फभोख्जभको कसयु गयेको बफगो 
रु.१६,०००।–(सोह्र हजाय) कामभ गयी 
भ्र.बन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) तथा दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (क) फभोख्जभ जरयफाना य 
कैद सजाम हनु। 

                      

पैसरा् दिैु  प्रबतिादीराई सपाई। 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रस्ततु भदु्दाभा उजयुकताणरे अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगभा बनिेदन ददई आमोगको 
बनमभािरी २०५९ को बनमभ ३० फभोख्जभ 
घसु/रयसितको यकभ बनिेदकराई उऩरब्ध गयाई 
बतनै नोट प्रबतिादीका साथफाट ियाभद गयेको  य 
उक्त ियाभदी सम्फन्धभा सिोच्च अदारतफाट 
०७४-WC-००२०, विष्ण ु प्रसाद ख्घबभये विरुद्व 
सॊघीम सॊसद, नमाॉ फानेश्वय, काठभाडौं सभेत बएको 
बनिेदनभा उक्त बनमभ ३० अभान्म य िदय बएको,  

 ियाभदी भचुलु्का तथा ्मससॉग सम्फख्न्धत साऺी 
िकऩत्र प्रभाण ग्राह्य नबएको,  

 प्रबतिादीहरुरे अदारतभा फमान गदाण सभेत 

 प्र.हरुरे भौकाभा अनसुन्धान अबधकायी सभऺ फमानभा आयोवऩत कसूयभा सावित 
यही फमान गयेका। अदारतभा प्र.हरुरे आयोवऩत कसूयभा इन्काय यवह फमान 
गयेताऩबन प्र. भध्मेका याभान्द चौधयीरे फयाभद यकभ याजश्व सेिा शलु्क िाऩत 
उजयुी बनिेदकसगॉ यकभ बरई प्रबतिादी सबभय बने्न धनफहादयु ताभाङराई ददएको 
हो बनी फमान गयेका।प्रबतिादी सबभय बने्न धनफहादयु ताभाङ्गरे आफ्नो साथफाट 
यकभ फयाभद बएकोभा सावित यहेको य प्र.हरुरे ऩानीभा हात धोएको ऩानी फैजनी 
यातो (LIGHT PINK TO VIOLET RED) यॊगभा ऩयीणत बएकोरे बने्न सभेत 
व्महोयाको यॊगहेात नभूना सॊकरन भचुलु्का सभेतफाट प्र.हरुरे बनिेदकसॉग यकभ 
भाग गयी घसु/रयसित बरई फायदात घटाएको ऩवुष्ट बएको,  

 प्र.याभन्द चौधयी य उजयुी बनिेदकिीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडणकोभा 
यकभ िागेबनङ्ग गयेको तथा भाग गयेको देख्खएको,  

 भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारतभा आयोऩभागदािीको व्महोयाराई सभथणन 
हनुे गयी फकऩत्र गयेको । 

 प्रस्ततु भदु्दाभा नफझुी नहनुे साऺी उजयुी बनिेदक ददनेश बट्टराई भरुकुी पौजदायी 



 
 

 

आयोवऩत कसूयभा इन्काय  यही फमान गयी आफ्ना 
साऺीको फकऩत्र सभेतफाट सभबथणत गयाएको, 

 उजयुिारा ददनेश बट्टराई अदारतफाट फकऩत्रका 
राबग उऩख्स्थत गयाउन आदेश हुॉदा िादी ऩऺरे 
उजयुिाराराई उऩख्स्थत गयाई फकऩत्र गयाउन 
सकेको नदेख्खॉदा बनजको उजयुीराई प्रभाण ऐन, 

२०३१ को दपा १८ फभोख्जभ प्रभाणभा बरन 
सवकने ख्स्थबत यहेन, 

 ख्स्िप्ट याइवटङभा प्रबतिादी याभानन्द चौधयी य 
उजयुिारा ददनेश बट्टकाफीचभा बएको सम्िादभा 
अवहरे रु.७,५००।- ददन ु बनेको देख्खन्छ। 
्मसफाहेक घसु /रयसित भाग गयेको य सो नबए 
काभ हुॉदैन बनेको देख्खॉदैन,  

 प्रबतिादीहरु उऩयको आयोऩदािी िस्तबुनष्ठ 
प्रभाणफाट ऩवुष्ट हनु सकेको देख्खदैन । 

कामणविबध सॊवहता, २०७४ को दपा ११२ िभोख्जभ फझु्न सक्न े देख्खॉदा सोतपण  
प्रिेश नगयी  बनज उजयुी बनिेदकरे फकऩत्र नै नगयेको बनी प्र.हरुराई सपाई 
ददने बनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को कानूनी 
व्मिस्थाको प्रबतकूर यहेको, 

 यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभनुा सॊकरन भचुलु्का, खानतरासी एिॊ फयाभदी भचुलु्का 
सभेतफाट  प्र.हरुको बभरोभतो य मोजनाभा िायदात घटाएको ऩवृष्ट बएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गरयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहनुे हो, भदु्दा नै खायेज हनुे िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हनुे होइनन।भदु्दाभा सॊकबरत अन्म प्रभाणको 
भलु्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हनुे िा नहनु ेकुयाको न्मामीक बनरुऩण 
गनुण नै ऩने हनु्छ बनी बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको, 

 सम्भाबनत सिोच्च अदारतफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, बन.नॊ. 9490 
भा अनसुन्धानकताणरे प्रभाण सङ्करन गयेको बनकामभापण त आएको प्रभाणराई 
आधाय फनाउन बभल्दैन बन् ने प्रबतिादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग सहभत हनु 
नसवकने बनी बसद्धान्त प्रबतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यतुीम 
अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ बनी उल्रेख बएको। 

४. प्रतिवादी विस्ना 
कुमारी साउद 

(तव.अ. को 

मु.नं. (०७६-

CR-०३९२) 

तव.अ. को 

फैसला तमति 

२०७९।०६।२५ 

 

झटु्टा 
विियण 
ऩेश गयी 
नऩाएको 
ओहदा 
ग्रहण गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्र. बफस्ना कुभायी साउदरे भ्र.बन. ऐन, 

२०५९ को दपा १५ य सोही ऐनको 
दपा १६ को उऩदपा (१) अनसुायको 
भ्रष्टाचायजन्म कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु 
आएको हुॉदा प्रबतिादी विस्ना कुभायी 
साउदराई भ्र.बन.  ऐन, २०५९ को दपा 
१५ य सोही ऐनको दपा १६ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभको दण्ड सजाम 
हनु। 

पैसरा् प्रबतिादीराई सपाई। 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 ख्शऺक सेिा आमोगको अस्थामी कयाय सूख्चभा 
प्रकाख्शत नाभ आफ्नै हो बने्न भ्रभ ऩयेको बने्न 
प्रबतिादीरे आफ्नो फमानभा उल्रेख गयेको,  

  प्रबतिादीरे भनसामऩूिणक आफ्नो नाभ थय, शैख्ऺक 
मोग्मता ढाॉटी िा झटु्टा विियण ददई ख्शऺक ऩदभा 
बनिेदन ददई राब बरएको देख्खएन,  

 प्रबतिादीरे दािीको कसूय गने भनसाम य फदबनमत 
याखेय बनमखु्क्त बरएको तथ्म िादी ऩऺरे िस्तबुनष्ठ 
प्रभाणफाट ऩवुष्ट गनण सकेको देख्खएन।. 

 
 

 

 प्र. विस्ना कुभायी साउदरे अनसुन्धान अबधकायी य अदारत सभऺ फमान गदाण 
आयोऩदािी कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩबन  "ख्शऺक सेिा आमोगको 
कयायसूचीको १६ नम्ियभा यहेको विस्ना साउद यो.नॊ. ७७३५००१३१४ भेयो 
होइन, कयाय सूचीभा विस्ना साउद नाभ देखें य प्रिेश ऩत्र नै हयाएकोरे भेयै होरा 
बनेय यावष्डम भा.वि. ऩहरयमाभा बनिेदन गयेको य बनमखु्क्त बरएको हुॉ, स्िमॊ विस्ना 
साउद यावष्डम भा.वि.भा आएको य उहाॉको प्रिेश ऩत्र सवहतको प्रभाण कागजहरु 
कयाय सूचीको यो.नॊ. य प्रिेश ऩत्रभा बभल्दा ऊ नै सक्करी बने्न थाहा बमो बनी 
फमान गये सभेतफाट िायदात ऩवृष्ट बएको,  

 प्र. रे आ.ि. २०६९।७० भा ख्शऺक सेिा आमोगको ऩयीऺाभा सख्म्भबरत बई 
ऩयीऺा ददएको कुनै ऩबन प्रभाण छैनन । भैरे  अकाणको नाभभा जाबगय खाएको हो 
बनी भौका य अदारत सभेतभा फमान गयेको आपू उक्त ख्शऺक सेिा आमोगको 
ऩयीऺाभा साभेर बएको भ्रभ ऩयी ख्शऺक बनमूख्क्त बरएको बनी आफ्नो फमानभा 
उल्रेख गयेताऩबन सो सम्फन्धी कुनै प्रभाण सभेत ऩेश गनण नसकेफाट प्रबतिादी 
जानीजानी भसामऩूिणक ख्शऺक सेिा आमोगको अस्थामी कयाय सूचीभा नाभ यहेको 
भेयै हो बनी झठु्ठा विियण ददई सयकायी ऩद प्राप्त गयी राब बरई िायदात घटाएको 
ऩवृष्ट बएको।  

 प्र. स्िभरे भौका य अदारत सभऺ फमान गदाण सभेत"ख्शऺक सेिा आमोगको 
कयाय सूचीको १६ नम्ियभा यहेको विस्ना साउद यो.नॊ. ७७३५००१३१४ भेयो 
होइन, कयाय सूचीभा विस्ना साउद नाभ देखें य प्रिेश ऩत्र नै हयाएकोरे भेयै होरा 



बनेय बनिेदन गयेको य बनमखु्क्त बरएको हुॉ स्िमॊ विस्ना साउद यावष्डम भा.वि.भा 
आएको य उहाॉको प्रिेश ऩत्र सवहतको प्रभाण कागजहरु कयाय सूचीको यो.नॊ. य 
प्रिेश ऩत्रभा बभल्दा ऊ नै सक्करी बने्न थाहा बमो बनी ख्जवकय बरएताऩबन प्रभाण 
ऐन, २०३१ को दपा २७ फभोख्जभको आपूरे ख्शऺक सेिा आमोगभा ऩयीऺा 
ददएको बए आफ्नो प्रिेश ऩत्र य योर नॊ. रगामतका कागजातहरु ऩशे गयी प्रभाण 
ऩरु् माउन ु ऩने प्रभाणको बाय बनजभा यहेकोभा बनजरे सो सम्फन्धभा कुनै प्रभाण 
कागजातहरु सभेत ऩेश गनण नसकेफाट बनज उऩयको आयोऩदािी ऩवृष्ट बएको,  

 भ ख्ज.ख्श.का. कन्चनऩयु आइ बरष्ट हेदाण भेयो नाभफाट कयाय ख्शऺकभा बनमखु्क्त 
कृष्णऩयु -१ ऩहरयमा फस्न े विस्ना कुभायी साउद बने्न भवहरारे यावष्डम 
.भा.बफ.ऩहयीमाभा कयायभा बनमखु्क्त बरई जाबगय गरययहेको कुया थाहा ऩाई उक्त 
बफद्यारमभा गई फझु्दा भेयो नाभभा जागीय खाएको कुया साॉचो देख्खएको बने्न 
सक्करी विस्ना कुभायी साउद (ना.प्र.नॊ.७४१०१५,डडेरधयुा) रे भौकाभा गयेको 
कागज सभेतफाट देख्खएको य प्र.रे भनसाम य फदबनमतऩूिणक ख्शऺक सेिा आमोग 
कयाय सूचीभा यहेको अकै व्मख्क्तको नाभ भेयो हो बनी झठु्ठा विियण देखाई 
ख्शऺक बनमखु्क्त ददई राब सभेत प्राप्त गयी िायदात घटाएको ऩवृष्ट बएको । 

५. रार ुबगयी  

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७५-

CR-०1९५, 

वि.अ. को 
पैसरा बभबत 

२०७९।०2
।27) 

घसु/ 
रयसित 

बरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र.  रार ु बगयी्  भ्र.बन. ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) को कसयुभा बफगो 
रु.1८,५०,000।- कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा ३(१) य दपा३(१)(च) 
फभोख्जभ सजाम हनु। 

 

 

पैसरा् आयोऩदािीफाट सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 िेसयोकायका ब्मख्क्तहरु फीच बएको रेनदेन 
कायोिाय प्रबतिादी रार ुबगयी बफरुद्ध प्रभाणभा ग्राह्य 
हनु सक्दैन, 

 काभ सम्ऩन्न बइसकेऩबछ रयसित ददनऩुने प्रमोजन 
नहनेु बएकोरे आयोऩदािीभा बने जस्तो काभभा 
अप्ठमायो ऩारयददने, अबनष्ट गरयददने बनी रयसित 
भाग गयेको य बरएको बने्न अिस्था ऩ्मायराग्दो 
दैख्खदैन, 

 उजूयकताणको प्रबतकूर फकऩत्र सभेतका आधायभा 
उजूयी व्महोया खख्ण्डत हनु गएको देख्खन्छ, 

 रयसित कसूय हनुको राबग ओहदाको दरुुऩमोग 
गयेको (Abuse of Authority) अनखु्चत 
राब बरन भनसाम(Mala-fide intention) 
य अनखु्चत राब भाग गयेको य स्िीकाय 
गयेको(Solicitation) ऩवुष्ट हनुऩुने । 

 प्रबतिादी य बनिेदक िेसयोकायका व्मख्क्त नबई प्रबतिादीरे सेिा उऩरव्ध 
गयाउनऩुने व्मख्क्त यहेका। साथै, यकभ जम्भा बएका खातािारिाट प्रबतिादीरेनै 
यकभ फखु्झबरएको ऩषु्टी बएको,  

 यकभ उऩरव्ध नगयाएको हकभा काभ गनण अप्यायो हनुकुा साथै अख्न्तभ विर 
बकु्तानीको राबग सभेत अप्यायो हनुे कायण उजूयी बनिेदक घसु रयसित िाऩत 
यकभ उऩरव्ध गयाउन िाध्म बएको, 

 प्रबतिादीरे सेिाग्राहीसॉग घसु/रयसित स्िरुऩ जम्भा रू १८,५0,000।- बरनखुान ु
गयेको स-प्रभाण ऩवुष्ट बएको, 

 उजूयी बनिेदक, प्रबतिादी य बनजका आफ्नतहरुको दिाि, अबाि य प्रबािभा ऩयी 
प्रबतकुर िकऩत्र गयेको देख्खन्छ उक्त कुयाराई उजूयी बनिेदकरे बभबत 
2075/11/07 भा ददएको बनिेदन य उक्त बनिेदन साथ ऩेश गयेका एसएभएस 
म्मासेजहरुिाट सभेत ऩवुष्ट हनु आएको, 

 प्रबतिादीरे घसु रयसित िाऩतको यकभ प्राप्त गनणको राबग ओहदाको दरुुऩमोग 
गयेको, अनखु्चत राब बरन भनसाम यहेको तथा अनखु्चत राब भाग गयेको य 
स्िीकाय गयेको स-प्रभाण ऩवुष्ट बएको। 

६. देिजॊग शाही 
(वि.अ. को 

घसु/ 
रयसित 

 प्र. देिजॊग शाही् भ्र.बन. ऐन, २०५९ 
को दपा ३(३) को कसयुभा बफगो 

पैसरा् आयोऩदािीफाट सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबतिादी देिजॊग शाहीरे भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन,2059 को दपा ३(३) अनसुायको 
कसयु गयेको ऩवुष्ट बएको, तय ्मस्तो कामणको जानकायी गयाउनकुा साथै 
अनसुन्धान कामणभा आमोगराई सहमोग ऩमुाणएको अिस्थाभा भात्र दपा ५५ 



भ.ुनॊ. ०७६-
CR-०006, 

वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।२।
२७) 

बरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

रु.1८,५०,000।- कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा ३(१) य दपा३(१)(च) 
फभोख्जभ सजाम हनु। 

 

 अनसुन्धानको िभभा गयेको सहमोगको प्रबतकूर 
कुनै अबबमकु्तरे िकऩत्र गयेको बने्न आधायभा भात्र 
आयोऩदािी स्थावऩत हनेु होईन, अथाणत प्रबतकूर 
िकऩत्र आपैं भा आयोऩदािीको कसूय गयेको प्रभाण 
होईन, 

 रगाउ भदु्दाको रुऩभा यहेको 075-CR-0195 
भदु्दाका प्रबतिादी रार ु बगयीरे ऩबन आपूराई 
देिजॊग शाहीरे रयसित ददएको होईन बबन इन्कायी 
िमान गयेको य बनज प्रबतिादीरे आयोऩदािीिाट 
सपाई ऩाउने ठहयी पैसरा बएको। 

फभोख्जभको सहबुरमत उऩरव्ध गयाईएको, 
 ऩेश्की तथा यबनङ्ग विर बकु्तानी बरनको राबग ऩटक ऩटक गयी जम्भा 
रु.१८,५०,०००।- (अठाय राख ऩचास हजाय) रार ु बगयीराई रयसित ददई 
बकु्तानी बरएको सप्रभाण ऩषु्टी बएको, 

 प्रबतिादी देिजॊग शाहीरे नै रार ु बगयीराई घसु रयसित िाऩतको यकभ 
रु.18,50,000।–उऩरव्ध गयाएको हुॉ बनी यकभ ददएको बौचयहरु प्रभाण 
स्िरुऩ सॊरग्न गयी उजूयी बनिेदन ददएको। उजूयी बनिेदन सनाखत गनुणका साथै 
भौकाभा आमोग सभऺ सभेत उजूयी बनिेदन य आयोऩ भागदािी सभथणन हनु ेगयी 
िमान गयेको, अकाण प्रबतिादी रार ुबगयीराई यकभ उऩरव्ध गयाएको बौचय सभेत 
ऩेश गयेको। यकभ जम्भा गरयददन ेव्मख्क्तहरुरे सभेत उजूयी व्महोया सभथणन हनु े
गयी िकऩत्र गरयददएको अिस्थाभा रगाउ भदु्दाको रुऩभा यहेको 075-CR-0195 
भदु्दाका प्रबतिादी रार ु बगयी य ०७६-CR-०006 भदु्दाका प्रबतिादी देिजॊग शाही 
उऩयको आयोऩभागदािी फभोख्जभ कसयु ऩषु्टी बएको। 

७. बसकन्दय 
प्रसाद कान ु
(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७७-

CR-०062, 

वि.अ. को 
पैसरा बभबत 

२०७९।०३
।02) 

घसु/ 
रयसित 

बरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. बसकन्दय प्रसाद कानु्  भ्र.बन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) को कसयुभा 
बफगो ५०,०००।-कामभ गयी भ्र.बन. 
ऐन,२०५९ को दपा ३(१)य दपा 
३(१)(ख)फभोख्जभ सजाम हनु। 

पैसरा् आयोऩदािीफाट सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 फयाभद यकभ याज्मकोषिाट उऩरव्ध गयाइएको 
देख्खदाॊ सिोच्च अदारतको सॊिैधाबनक इजरासको 
पैसरा फभोख्जभ ्मसराई प्रभाणभा ग्रहण गनण 
बभल्ने देख्खएन, 

 उजूयिारा अदारतभा उऩख्स्थत बै फकऩत्र नगयेको 
अिस्थाभा बनजहरुको अनसुन्धान कागज य उजूयी 
बनिेदन प्रभाण ऐनको दपा १८ फभोख्जभ प्रभाणभा 
ग्राह्य देख्खएन, 

 ख्स्िप्ट याइवटङ्गभा प्रबतिादीरे घसु यकभ भाग 
गयेको देख्खदैन बने प्रबतिादीको साथिाट घसु 
रयसित िाऩतको यकभ फयाभद बएको ऩबन 
दैख्खदैन, 

 प्रबतिादीरे घसु रयसित िाऩतको यकभ स्िेच्छारे 
भाग गयेको य स्िेच्छारे घसु रयसित िाऩतको 
यकभ बरएको तथा घसु खाने भनसाम याखेको 
बथमो, घसु भागेको बथमो बने्न ऩवुष्ट नबएको, 

 प्रबतिादीरे घसु यकभ स्िेच्छारे भाग गयेको य 
स्िेच्छारे घसु रयसित िाऩतको यकभ बरएको तथ्म 
िस्तबुनष्ठ, विश्वसनीम, प्रचयु एिॊभ ऩमाणप्त प्रभाणद्वाया 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गरयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहनु ेहो,भदु्दा नै खायेज हनु ेिा बए गयेका 
सिै काभ कायिाही फदय हनु े होइनन।भदु्दाभा सॊकबरत अन्म प्रभाणको 
भलु्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हनुे िा नहनु ेकुयाको न्मामीक बनरुऩण 
गनुण नै ऩने हनु्छ बनी बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको, 

 दिैु जना उजूयी बनिेदकरे भौकाभा आमोग सभऺ उऩख्स्थत बै उजूयी बनिेदन 
फभोख्जभ कागज गरयददएको तथा उजूयी बनिेदनको व्महोया सभेत हस्तबरख्खत 
कागजद्वाया सनाखत गरयददएको।उक्त हस्तबरख्खत कागज प्रभाण ऐन,2031 को 
दपा ९ अनसुाय प्रभाणभा बरन बभल्ने अिस्था विद्यभान यहेको, 

 उजूयकताण य बनिेदक िीचको कुयाकानीभा घसु रयसित िाऩत रु.५0,000।–
भाग गयेको देख्खन आएको तथा घसु यकभ िाऩतको यकभ फखु्झबरई अन्मत्र याख्न 
ऩठाएको हुॉदा प्रबतिादीको साथ िाट ियाभद नबएको, 

 प्रबतिादीरे घसु रयसित िाऩतको यकभ प्राप्त गनणको राबग ओहदाको दरुुऩमोग 
गयेको, अनखु्चत राब बरन भनसाम यहेको तथा अनखु्चत राब भाग गयेको य 
स्िीकाय गयेको सप्रभाण ऩवुष्ट बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यतुीम 
अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ बनी उल्रेख बएको तथा  
भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृबतको  अनसुन्धान गदाण बस.बड.जस्ता प्रविबधको प्रमोग 
गनुण िाञ्छनीम हनु्छ य ्मसराई प्रभाण बरन ऩबन सवकन्छ बने्न बसद्धान्त प्रबतऩादन 
बएको। 



ऩरयऩवुष्ट हनुऩुने । 
८. प्रा.डा.याज 

कुभाय 
यौबनमाय  य 
याभहरय 
यौबनमाय 
(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७६-
CR-०011, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।०2
।25) 

घसु/ 
रयसित 

बरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. प्रा.डा.याज कुभाय यौबनमाय्  भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को 
कसूयभा बफगो रु.1,28,00,000।- 
कामभ गयी ऐ.ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(झ)फभोख्जभ सजाम तथा विगो 
जपत हनु भागदािी बरएकोभा हार बनज 
प्रबतिादीको भृ् म ु बै सकेको हुॉदा बनजको 
हकभा भरुकुी पौजदायी कामणविबध 
सॊवहता,2074 को दपा १३३ फभोख्जभ 
विगोभात्र जपत हनु। 

 प्र.  याभहरय यौबनमाय् भ्र.बन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) को कसूयभा 
बफगो रु.8,00,000।-कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(ङ)फभोख्जभ सजाम तथा विगो 
जपत हनु। 

पैसरा् आयोऩदािीफाट सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबतिादीहरु भौकाभा य अदारतभा आयोऩीत 
कसूयभा ईन्काय यही िमान गयेको, 

 फयाभद गरयएको यकभ प्रबतिादी याजकुभाय 
यौबनमायको साथिाट फयाभद गरयएको होईन बन्ने 
ऩवुष्ट बएको, 

 फयाभद यकभ याज्मकोषिाट उऩरव्ध गयाइएको 
देख्खदाॊ उक्त यकभ ियाभदी तथा खानतरासी 
भचुलु्का, ियाभद दशी, उजूयी, उजूयकताणको 
फकऩत्र प्रभाणिाट अऩिजणन हनेु, 

 बस.बड.येकडणराई आयोऩदािी ऩवुष्ट हनेु विश्वसनीम 
प्रभाण भान्न सवकएन, 

 बनिेदक भापण त प्रबतिादीराई यकभ उऩरव्ध 
गयाएका बबनएका व्मख्क्त ददिाकय काकीराई 
िादीरे अदारतभा उऩख्स्थत गयाई अनसुन्धानको 
कागज सनाखत गयाउन नसकेको, 

 रयसित कसूय हनुको राबग ओहदाको दरुुऩमोग 
गयेको (Abuse of Authority), अनखु्चत 
राब बरन भनसाम(Mala-fide intention) 
य अनखु्चत राब भाग गयेको य स्िीकाय 
गयेको(Solicitation) ऩवुष्ट हनुऩुने । 

 Common Law System  अन्तगणतको पौजदायी न्माम प्रविमाभा वऩडकराई सभेत 
Right to Silence को साथै Self Criminalization गनण िाध्म नऩारयन े हक यहेको 
तथा प्रभाण ऐन, 2031 को दपा ९ को उऩदपा (१) भा भदु्दाका कुनै ऩऺरे 
व्मक्त गयेको कुनै कुया बनजका विरुद्ध प्रभाणभा बरन हनु्छ बने्न कानूनी व्मिस्था 
यहेको, 

 फयाभदी गरयएको यकभ उजूयी बनिेदकिाट प्रबतिादी याज कुभाय यौनीमायरे 
रु.8,00,000।– यकभ यहेको एवकन गयी फखु्झबरई आफ्ना बबतज अकाण प्रबतिादी 
याभहयी यौबनमायराई ददइ ऩठाएकोभा िी.ऩी. कोईयारा स्िास्थ्म बफऻान प्रबतष्ठान, 

धयानको बनिासिाट ियाभद बएको, 
 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गरयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहनु ेहो,भदु्दा नै खायेज हनु ेिा बए गयेका 
सिै काभ कायिाही फदय हनु े होइनन।भदु्दाभा सॊकबरत अन्म प्रभाणको 
भलु्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हनुे िा नहनु ेकुयाको न्मामीक बनरुऩण 
गनुण नै ऩने हनु्छ बबन बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यतुीम 
अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ बनी उल्रेख बएको तथा  
भ्रष्टाचाय जस्ता गम्बीय प्रकृबतको  अनसुन्धान गदाण बस.बड.जस्ता प्रविबधको प्रमोग 
गनुण िाञ्छनीम हनु्छ य ्मसराई प्रभाण बरन ऩबन सवकन्छ बने्न बसद्धान्त प्रबतऩादन 
बएको, 

 प्रबतिादीरे घसु रयसित िाऩतको यकभ प्राप्त गनणको राबग ओहदाको दरुुऩमोग 
गयेको, अनखु्चत राब बरन भनसाम यहेको तथा अनखु्चत राब भाग गयेको य 
स्िीकाय गयेको सप्रभाण ऩवुष्ट बएको। 

 


