
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०८।०६  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

 

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

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

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारतफाट बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका भध्मे घसु/रयसित सम्फन्धी-२ िटा भदु्दाहरुभा आमोगको बनणणम अनसुाय 
बभबत २०७९।०८।०६ गते सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयण देहामानसुाय यहेको छ । 

 

प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी

 



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

१ यभेश ढकार 
(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७७-CR-

०118, वि.अ. 

को पैसरा बभबत 

२०७९।०३।
9) 

घसु रयसित 

बरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्र. यभेश ढकारः भ्र.बन. ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) को कसयुभा बफगो 
रु.1,50,०००।-कामभ गयी ऐ. ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(घ) 
फभोख्जभ सजाम हनु। 

 

पैसराः आयोऩदािीफाट सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधायः 
 फयाभद यकभ याज्मकोषिाट उऩरव्ध गयाइएको, 
 प्रबतिादीरे अदारतभा आयोऩीत कसूयभा ईन्काय 
यही िमान गयेको, 

 प्रबतिादीको साथिाट बनिेदकरे ददएको घसु यकभ 
ियाभद बएको नदेख्िएको तथा प्रबतिादी यभेश 
ढकाररे नै नविनकुभाय कणणराई आ्नो राबग 
घसु यकभ बरन बनी अह्राएका अर्ह्ाणमका बथए 
बन्ने ऩवुष्ट नबएको, 

 पोन सम्ऩकण  गनण प्रचबरत कानूनरे कसूय 
नभानेको। 

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

 प्रबतिादी सेिाग्राहीसॉग घसु/रयसित स्िरुऩ जम्भा रू 1,00,000।– यकभ 
बरन ुभञ्जुय हनुकुा साथै थऩ यकभ (रु.50,000।-) को राबग भोरभोराई 
गयेको स-प्रभाण ऩवुष्ट बएको, 

 प्रबतिादी यभेश ढकाररे नविनरार कणणराई घसु रयसित िाऩतको यकभ 
बरन रगाउनकुा साथै नविन कुभाय कणणरे यभेश ढकार सयराई ददन भैरे 
बरई याख्िददएको बनी रेिाएको, 

 भ्रष्टाचाय जस्ता बम्बीय प्रकृबतको  अनसुन्धान गदाण बस.बड.जस्ता प्रविबधको 
प्रमोग गनुण िाञ्छनीम हनु्छ य त्मसराई प्रभाण बरन ऩबन सवकन्छ बने्न 
बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको, 
प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट 

विद्यतुीम अबबरेिभा उल्रेि बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ बनी उल्रेि 
बएको। 

२ कृष्ण प्रसाद 
जैसी य वकशोय 
कुभाय भोक्तान 

(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७७-CR-

०017, वि.अ. 

को पैसरा बभबत 

२०७९।०२।
06) 

घसु रयसित 

बरई  

भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्र.  कृष्ण प्रसाद जैसी य वकशोय 
कुभाय भोक्तानः भ्र.बन. ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) को कसयुभा बफगो 
रु.1,50,०००।-कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा ३(१) य दपा३(१)(घ) 
फभोख्जभ सजाम हनु। 

 

पैसराः आयोऩदािीफाट सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधायः 
 फयाभद यकभ याज्मकोषिाट उऩरव्ध गयाइएको, 
 ऩवहरे काभ बएको अिस्थाभा ऩबछ यकभ भाग 
गयेको बनी उजूयी ददन ुऩूिाणग्रहको सॊकेत हो बबन 
व्मातमा हनुकुा साथै उक्त व्मातमा मस भदु्दाभा 
सभेत सान्दबबणक हनेु, 

 प्रबतिादीहरुरे कसूयभा ईन्काय यही िमान गयेको, 
 टेबरपोन भोफाईर जस्ता अन्म स्ितन्र प्रभाणको 
ऩबन कानूनी दृष्टीकोणिाट कुनै भहत्ि नहनेु बनी 
व्मातमा बएको। 

 

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

 बनिेदकराई चेक हस्तान्तयण नगयी आरटार/वढराससु्ती गयी घसु िाऩतको 
यकभ प्राप्त बएऩश्चातभार चेक ददने गरत भनसाम यहेको प्रष्ट बैयहेको 
अिस्थाभा ऩवहरे काभ बएको अिस्थाभा ऩबछ यकभ भाग गयेको बनी उजूयी 
ददन ुऩूिाणग्रहको सॊकेत हो बनी बएको व्मातमा प्रस्ततु भदु्दाभा भेर निान,े 

 भ्रष्टाचाय जस्ता बम्बीय प्रकृबतको  अनसुन्धान गदाण बस.बड.जस्ता प्रविबधको 
प्रमोग गनुण िाञ्छनीम हनु्छ य त्मसराई प्रभाण बरन ऩबन सवकन्छ बने्न 
बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट 
विद्यबुतम अबबरेिभा उल्रेि बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ बनी 
उल्रेि बएको,  



 प्र.को साथफाट यकभ फयाभद बएकोभा आपूिाट ियाभद बएको यकभराई 
अन्मथा ऩषु्टी गनण नसकेको । 

 


