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अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारत काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारतफाट बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका घसु/रयसित सम्फन्धी ८, प्रश्नऩत्रको गोऩबनमता बॊग १ य गरत प्रबतिेदन 
तथा झटु्टा बफर बयऩाई १ गयी जम्भा १० िटा  भदु्दाहरुभा आमोगको बभबत २०७९।०४।०२ को बनणणम अनसुाय 
बभबत २०७९।०४।०९ भा सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका भदु्दाहरुको 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 आधायहरु 

1  भागैन भहतो, 
याभनायामण 
ऩोदाय (वि.अ. 
को भ.ुनॊ. 
०७६-CR-

००४०, वि.अ. 
को पैसरा बभबत 
२०७९।०१।०
८)  

घसु रयसित 

बरई 
(यङे्गहात) 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. भागैन भहतो् भ्र.बन. ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) को 
कसयुभा बफगो रु.११,०००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) (क) फभोख्जभ 
सजाम। 

 प्र.रेखनदास याभनायामण ऩोदाय् 
भ्र.बन. ऐन,२०५९ को दपा ३(२) 
को कसयुभा बफगो रु.११,०००।- 
कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) (क) फभोख्जभ 
सजाम हनु ।  

पैसरा् 
दिैु प्रबतिादीराई सपाई 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 आयोऩ दािी शॊकायवहत तियफाट ऩवुष्ट गनुणऩने 
दावमत्ि िादी ऩऺभा यहने, 

 शॊकाको सवुिधा अबबमकु्तरे ऩाउने  

 प्र. भागैन भहतोरे कसयुभा इन्काय यहेको।  

 आयोऩ भागदािीभा उल्रेख बएको कुया शॊकायवहत तियफाट नै ऩवुष्ट बएको, 
 प्र.भागैन भहतोरे रू.११,०००।-यकभ रेखनदास प्र.याभनायामण ऩोदायराई ददन ु
बनेको य प्र.याभनायामण ऩोदायरे स्िीकाय गयेको, 

 घसु/रयसित भाग्ने प्र.भागैन भहतो य प्र. याभनायामण ऩोदायराई यङे्गहात ऩक्राउ 
गयी कायफाही गयी ऩाऊॉ  बनी वकटानी उजयुी ऩयेको, 

 उजयुिारारे आफ्नो उजयुी व्महोया सभथणन हनेु गयी भौकाभा य अदारतसभऺ 
सभेत उऩख्स्थत बई िकऩत्र गरयददएको, 

 फयाभद बएको यकभ प्र. याभनायामण ऩोदायको सॊगसाथफाट नै ियाभद बएको। 

2  सनु्दय बट्टयाई, 
माभरार 
ढकार, 
मादि ऩौडेर य 

याज ुसेढाई 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७४-
CR-००९८, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७८।१२।
२२) 

घसु 
रयसित 
बरई झठु्ठा 
कागजात
को 
आधायभा 
विदेशी 
सिायी 
चारक 
अनभुबत 
ऩत्रको 
नेऩारी 
कयण गयी  
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र.सनु्दय बट्टयाई, प्र.माभरार 
ढकार य प्र.मादि ऩौडेर् भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) य 
दपा ९ को कसयुभा बफगो रू. 
५,0४,८50।– कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(ङ) तथा तथा दपा ९ 
फभोख्जभ सजाम ।  

 प्र.याज ु सेढाई् भ्र.बन. ऐन, २०५९ 
को दपा २२ को कसयुभा बफगो 
रू.८०,०००।-कामभ गयी ऐ. 
ऐनको दपा ३(१) य दपा ३ 
(१)(ङ) को सजामभा भ्र.बन. ऐन, 
२०५९ को दपा २२ को 
प्रबतफन्धात्भक फाकमाॊश फभोख्जभ 
भरु कसयुदाय सयह नै कैद य 
बफगोफभोख्जभ जरयिाना हनु। 

पैसरा् 
प्र.सनु्दय बट्टयाई, प्र.माभरार ढकार य 
प्र.मादि ऩौडेरराई भ्र.बन. ऐन, 2059 को 
दपा ९ को कसयुभा आयोऩदािी फभोख्जभ 
सजाम हनेु य बनजहरुराई दपा ३(१) को 
कसयुभा सपाई तथा प्र. याज ु सेढाईराई 
भबतमायको भागदािीिाट सपाई ददने गयी 
पैसरा गयेको। 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबतिादीहरु सनु्दय बट्टयाई, मभरार ढकार 
तथा मादि ऩौडेररे घसु/रयसित बरएको 
कुया मवकन य िस्तबुनष्ठ तियिाट ऩवुष्ट 
हनुसकेको नदेख्खएको, 

 प्रबतिादी याज ुसेढाई उऩयको आयोऩदािी ऩगु्न 
नसकने । 

 

 सम्भानीत अदारतरे नै बनज प्र.हरु/याष्डसेिकहरुरे झटु्टा कागजातहरुका आधायभा 
विदेशी सिायी चारक अनभुबतऩत्रराई नेऩारीकयण गयी भ्रष्टाचाय गयेको बने्न तथ्म 
स्थावऩत बएको बनी कसयु ठहय गयी सकेको, 

 बनज प्र.हरु झटु्टा कागजातहरुका आधायभा विदेशी सिायी चारक अनभुबतऩत्रराई 
नेऩारीकयण गदाण विदेशी सिायी चारक अनभुबतऩत्रिारासॉग रयसित बरन भञ्जुय 
बएको, 

 फखु्झएका व्मख्क्तहरुसॉग घसु/रयसित स्िरुऩ जम्भा रू.५,०४,८५०।- बरनखुान ु
गयेको स-प्रभाण ऩवुष्ट बएको,  

 उजयुकताण य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हनेु गयी फकऩत्र गयेको । 



3  नविन कुभाय 
साह य 

वियेन्र कुभाय 
साह 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७६-
CR-०२६८, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।०२।
०६) 

घसु 
रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 प्र.हरू नविन कुभाय साह य वियेन्र 
कुभाय साहराई बफगो 
रु.१५,९६,०००।- कामभ गयी 
भ्र.बन. ऐन,२०५९ को दपा ३ 
(१) य दपा ३(१)(च) फभोख्जभ 
सजाम हनु। 

पैसरा् 
दिैु प्रबतिादीराई सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्र.हरु दिैुजनारे आमोग य अदारत सभऺ 
कसयुभा ईन्काय यही िमान गयेको, 

 उजूयीकताणहरुको उजूयी स्िबाविक यहेको बने्न 
देख्खदैन, 

 अबडमो सम्िाद य ख्स्क्रप्ट याईवटङ्गहरु 
कानूनसम्भत तियिाट तमाय बएको 
नदेख्खएको, 

 फयाभद बएको यकभ याज्मकोषको बई 
आमोगिाट उजूयकताणराई उऩरव्ध गयाएको 
देख्खएको। 

 प्र.हरु य बनिेदकहरु िीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडणकोभा यकभ िागेबनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देख्खएको,  

 घसु रयसित िाऩतको यकभ ददने सहभत बएऩश्चात भात्र वटप्ऩणी उठाई पाईर 
पिाणडण गयेको देख्खन आएको,  

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

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

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13(१)क.(१) भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यतुीम 
अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ बबन उल्रेख बएको, 

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

4  टेक िहादयु 
बण्डायी, 
दर िहादयु 
विश्वकभाण  

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७६-
CR-०३०१, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७८।१२।
११) 

प्रश्नऩत्र 
गोऩबनमता 
बङ्ग गयी  
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र.हरु बक्त फहादयु शाही य टेक 
फहादयु बण्डायी् भ्र.बन. 
ऐन,2059 को दपा 13 को 
कसयुभा ऐ.ऐनको दपा 13 
फभोख्जभ सजाम हनु,  

 प्र. घनश्माभ बण्डायी् भ्र.बन. ऐन, 
2059 को दपा 13 को 
कसयुको भबतमायभा सोही ऐनको 
दपा 22 को प्रबतफन्धात्भक 
िाकमाॊशभा उल्रेख बए फभोख्जभ 
भ्र.बन. ऐन,2059 को दपा 13 
अनसुाय सजाम हनु, 

 प्र. दरिहादयु विश्वकभाण् भ्र.बन. 
ऐन, 2059 को दपा 13 को 
कसयुको भबतमाय भा सोही ऐनको 
दपा 22 भा उल्रेख बए फभोख्जभ 

पैसरा् 
 प्र.हरु बक्त फहादयु शाही य घनश्माभ 
बण्डायीराई आयोऩऩत्रको भागदािी िभोख्जभ 
कसयु ठहय य प्र.हरु टेक फहादयु बण्डायी य 
दर फहादयु विश्वकभाणराई सपाई। 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्र.हरु टेक फहादयु बण्डायी य दरफहादयु 
विश्वकभाणको हकभा आयोऩदािी ऩषु्टी हनेु 
प्रभाणको अबाि यहेको, 

 प्र. दर फहाहदयु विश्वकभाण ऩयीऺाको 
ऩरयऺाथीसम्भ यहेको, प्रश्न ऩत्रको गोऩनीमता 
कामभ गने ख्जम्भेिायीभा नयहेको,  

 प्र. टेक फहादयु बण्डायी कसयुभा ईन्काय यही 
िमान गयेको, 

 प्र. घनश्माभ बण्डायीरे भौकाभा ऩोरगयी 
िमान गयेको बएताऩबन अदारत सभऺ िमान 

 प्र. बक्त फहादयु शाही उऩय वकटानगयी उजयुी, बनजको ऩोर िमान रगामतका 
अन्म प्रभाणिाट अन्म प्र.हरु घनश्माभ बण्डायी, दर फहादयु विश्वकभाण य टेक 
फहादयु बण्डायीहरुको सॊरग्नता ऩषु्टी हनु आएको हुॉदा प्र. कामभ गयी आयोऩऩत्र 
दताण बएको,  

 सपाई ऩाएका प्र. िाडण अध्मऺ टेक फहादयु बण्डायीको बनदेशन फभोख्जभनै िाडण 
सदस्मरे सम्ऩूणण कामण गयेको, बनज टेक फहादयु बण्डायी य दर फहादयु विश्वकभाणरे 
टेक फहादयु बण्डायीको भोिाईरिाट िाडण सदस्म/ऩदऩबुतण सबभबतका सॊमोजक बक्त 
फहादयु शाहीसॉग पोन सम्ऩकण  गयी सयसल्राह गयेको, 

 िाडण अध्मऺ टेक फहादयु बण्डायीरे आफ्नो बनदेशन भतुाविक कामण गनण रगाएको 
य अकाण प्र. दर फहादयु विश्वकभाणको हकभा बनजको भोिाईरिाट सभेत प्रश्नऩत्र 
ियाभद बएको,  

 प्र. दर फहाहदयु विश्वकभाण उक्त ऩदभा आपु बनमखु्क्तको राबग बसपारयस 
नबएऩश्चात आयोऩऩत्रको भागदािीिाट भकु्ती ऩाउनको राबग भात्र कसयुभा ईन्काय 
यहेको, 

 भरुकुी अऩयाध सॊहीता, 2074 को दपा ३१ भा दईु िा दईु बन्दा फढी 
व्मख्क्तको सभूहिाट कुनै कसयु बएकोभा सो सभहुका सफै सदस्मराई त्मस्तो कसयु 



ऐ.ऐनको दपा 13 अनसुाय हनेु 
सजामको आधा सजाम हनु।  

गदाण ऩोर िमानको व्महोया खण्डीत हनेु गयी 
फमान गयेको ।  

को सजाम हनेुछ बने्न व्मिस्था यहेकोभा प्र.हरु दर फहादयु विश्वकभाण य टेक 
फहादयु बण्डायीराई सभेत आयोऩ भागदािी फभोख्जभ कसयु ठहय गयी सजाम 
हनुऩुने। 

5  थभन मोगी, 
तरयण िहादयु 
विष्ट, 
घनश्माभ शभाण, 
बडम्िय िहादयु 
काभी, 
कणण िहादयु 
वि.क य 

अबनता वि.क 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७६-
CR-०२४२, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।०१।
०२) 

गरत 
प्रबतिेदन 
य झटु्टा 
विर 
बऩाणईको 
आधायभा 
गैयकानूनी 
राब बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र.थभन मोगी य प्र. तरयण फहादयु 
विष्ट् भ्र.बन. ऐन,२०५९ को दपा 
८(१) (क),(ग) य (ङ) य ऐ. 
ऐनको दपा १९(२)को कसयुभा 
बनजहरुराई 
रु.७७,७७५।२२बफगो कामभ 
गयी ऐ. ऐनको दपा ८(१) 
फभोख्जभ सजाम य बफगो असरु 
उऩय हनु तथा ऐ. ऐनको दपा 
१९(२) फभोख्जभ सजाम हनु।  

 प्र.घनश्माभ शभाण् भ्र.बन. ऐन, 
२०५९ को दपा ९  को कसयुभा 
ऐ. ऐनको दपा ९ फभोख्जभको 
सजाम हनु  

 प्र.बडम्िय फहादयु काभी, प्र. कणण 
फहादयु वि.क. तथा प्र.अबनता 
वि.क. भ्र.बन. ऐन,२०५९ को 
दपा ८(४)फभोख्जभको कसयुभा 
रु.७७,७७५।२२ बफगो कामभ 
गयी ऐ. ऐनको को दपा ८(४) 
फभोख्जभ सजाम य बफगो असरु 
उऩय गयी जपत हनु। 

पैसरा् 
प्र.हरुरे सपाई ऩाउने। 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रस्ततु िाटो बनभाणणका सम्फन्धभा कुनै उजयुी 
ऩयेको नदेख्खएको। तय मसै बनभाणणका 
विषमभा प्रबतिादीहरु उऩय आयोऩऩत्र दामय 
गयीएको, 

 अख्ततमायिाट खटाईएका प्राविबधकरे स्थानीम 
सभेतराई सोधऩछु गयी प्रबतिेदन ददएको 
बनी फकऩत्र गयेको, 

 फागचौय नगयऩाबरकािाट प्रबतवक्रमा भाग गदाण 
उक्त सडक खण्ड हार सञ्चारनभा यहेको, 
६०० बभ.सम्भ कामण सम्ऩन्न बएको व्महोया 
रेख्ख आएको। 

 प्रायख्म्बक अनसुन्धानभा उक्त मोजनाभा अबनमबभतता बएको देख्खएऩश्चात विस्ततृ 
अनसुन्धान बई प्रबतिादीहरु उऩय आयोऩ-ऩत्र दताण बएको, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा १३(१) य 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग बनमभािरी, 2059 को बनमभ ६ भा 
सभेत भ्रष्टाचायको उजयुी जनुसकैु व्मख्क्तरे जनुसकैु भाध्मभफाट ददन सकनकुा साथै 
कुनै ऩत्रऩबत्रका िा प्रकाशनभा प्रकाख्शत बएको भ्रष्टाचायसम्फन्धी विषमराई सूचना 
िा उजयुीका रुऩभा ग्रहण गनण सकने व्मिस्था बएको,  

 100 बभ.ट्रमाक खोबरएको ठाॉउभा 250 बभ.ट्रमाक खोरेको बनी गरत बरखत 
तमाय गयी बकु्तानीको राबग बसपारयस गयेको भौकाभा कागज गने व्मख्क्त य 
प्रबतिेदकहरुरे अदारतभा सोही व्महोयाराई सभथणन हनेु गयी फकऩत्र गयेको। 

6  ध्रिु भहतो 
नबुनमा 
(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७६-
CR-०३५९, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 

घसु 
रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 प्र. ध्रिु भहतो नबुनमा् बफगो 
रु.१५,०००।- (ऩन्ध्र हजाय) 

कामभ गयी भ्र.बन. ऐन,२०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(क) फभोख्जभ सजाम हनु। 

 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 मसै रगाउभा ऩेश बएको 076-CR-
0010 को याभप्रकाश सतया प्र. बएको 
भदु्दा आजै मसै इजरासफाट  दािी ऩगु्न 
नसकने ठहयी पैसरा बएको,  

 प्र. ध्रिु भहतो नबुनमारे अबधकाय प्राप्त अ अबधकायीसभऺ गयेको फमानभा प्र. याभ 
प्रकाश सतयारे फचािको राबग गहुाय गनुण बएको हनुारे भ बाफकु बएय अदारतभा 
फकऩत्र गदाण ऩवहरे गयेको फमान कागजराई प्रबतकुर हनु गएको हो बनी 
खरुाएको,  

 प्रबतिादी याभ प्रकाश सतयारे अबधकाय प्राप्त अ अबधकायी सभऺ फमान गदाण उजयुकताण 
बनिेदकसॉग रु.15,000/- (ऩन्ध्र हजाय) ददन्छ बरन ु बनी प्र. ध्रिु भहतो 
नबुनमाराई बनेको बथए बबन खरुाएकोरे सहअबबमकु्तको ऩोर फमानराई प्रभाण 



२०७९।०१।
१४) 

 प्र.फाट फयाभद बएको नगदसवहतको 
खानतरासी भचुलु्का, उजूयकताणरे ऩेश 
गयेको बस.बड, प्र.को हात धुॉदा ऩानीको यॊग 
ऩरयितणन बएको भचुलु्का य ऩानीभा यहेको 
केबभकर पेनोल्पथाबरन ऩयीऺण 
प्रबतिेदनराई प्रभाणको रुऩभा ग्रहण गनण 
बभल्ने देख्खन आएन । 

ऐन, 2031 को दपा 9(क) फभोख्जभ प्रभाणभा बरन हनेु,  

 प्र. ध्रिु भहतो नबुनमारे अबधकाय प्राप्त अ अबधकायी सभऺ हस्तबरख्खत फमान गदाण 
कसयुभा ऩूणण साविती फमान गयेको अिस्थाभा सो फमानराई प्रभाण ऐन, २०३१ 
को दपा ९(२)(क) रे प्रभाण मोग्म नै बएको ।  

 

7  बभछुहाङ्ग वकयाॉत 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७५-
CR-०३५६, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७८।१२।
२९) 

घसु 
रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्र. बभछुहाङ्ग वकयाॉत् भ्र.बन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसयु अऩयाध गयेकोरे 
बफगो रू.५०,०००।- कामभ गयी 
भ्र.बन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (ख) फभोख्जभ सजाम 
हनु। 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्र.रे आमोगसभऺ कसयु स्िीकाय गये 
ताऩबन अदारतसभऺ फमान गदाण फयाभद 
यकभ जफयजस्ती भेयो खल्तीभा याख्खददएको 
बनी इन्कायी िमान गयेको, 

 प्र.फाट फयाभद बएको यकभ याज्मकोषफाट 
आमोगभापण त उऩरब्ध गयाइएको देख्खएको 
य याज्मकोषफाट उऩरब्ध गयाएको यकभ 
प्रभाणग्राह्य नहनेु बनी रयट नॊ. ०७४-WC-

००२० भा बसद्धान्त कामभ बइसकेको,  
 उजूयीकताण य प्र.फीच बएको अबडमो सम्िाद 
बस.बड. तथा अबडमो सम्िादका आधायभा 
तमाय बएको ख्स्क्रप्ट याईवटङ सभेत 
कानूनसम्भत तियफाट तमाय बएको 
नदेख्खएको,  

प्र. य उजयुी बनिेदकफीच साथणक सभफन्ध 
यहेबएको नदेख्खएको । 

 प्र. भौकाभा आयोवऩत कसयुभा सावित यहेको य अदारतसभऺ फमान गदाण आपुफाट 
यकभ फयाभद बएकोभा सावित यहेको,   

 रु.५०,०००।- घसु/रयसित ददए भात्र बफर फनाई ददन्छु होइन बने बफर फनाउन 
सख्कदन बनी प्र.रे बने ऩबछ भैरे बनजराई उक्त यकभ ददएको हुॉ बनी उजयुीकताण 
सभेतरे आफ्नो उजयुी बनिेदन य भौकाको कागजसभेत ऩवुष्ट हनेु गयी अदारतभा 
फकऩत्र गयीददएका,  

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

 भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुसभेतरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको व्महोयाराई 
सभथणन हनेु गयी फकऩत्र गयेको,  

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

 

8  नइन्र ऩारुहाङ्ग 
याई 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७५-
CR-०३६२, 
वि.अ. को 

घसु 
रयसित 
बरने 
उद्योग 
गयी 
भ्रष्टाचाय 

प्र. नइन्र ऩारुहाङ्ग याई् भ्र.बन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसयुभा बफगो रू. 
२०,०००।-  कामभ गयी भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्र.रे भौका य अदारतभा फमान गदाण आयोऩ 
दािीभा इन्काय यही फमान गयेको,  

 प्र.फाट फयाभद बएको यकभ याज्मकोषफाट 

  प्र.रे अदारतभा फमान गदाण अनसुन्धान अबधकायीसभऺ बएको फमान आपूरे 
बनेफभोख्जभ रेख्खएको नबै डयत्रासभा ऩयी सवहछाऩ गयेको हो बनी ख्जकीय बरई 
फमान गयेता ऩबन उक्त यकभ आफ्नो साथफाट फयाभद बएको कुयाभा सावित 
यहेको,  

 प्र.रे अनसुन्धानको क्रभभा आफ्नै हस्तबरख्खत गयेको िमानराई प्रभाण ऐन, 

२०३१ को दपा ९(२)(क) रे प्रभाण मोग्म नै देख्खन्छ,  



पैसरा बभबत 
२०७९।०२।
०५) 

गयेको।  (१) को देहाम (क) फभोख्जभ सजाम 
हनु। 

 

आमोग भापण त उऩरब्ध गयाइएको देख्खएको 
य याज्मकोषफाट उऩरब्ध गयाएको यकभ 
प्रभाणग्राह्य नहनेु बनी रयट नॊ. ०७४-WC-
००२० भा बसद्धान्त कामभ बइसकेको, 

  उजूयीकताण य प्र.फीच बएको अबडमो 
सम्फाद बस.बड. तथा अबडमो सम्फादका 
आधायभा तमाय बएको ख्स्क्रप्ट याईवटङसभेत 
कानूनसम्भत तियफाट तमाय बएको 
नदेख्खएको। 

 सिोच्च अदारतफाट रयट नॊ. ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी कोषको 
यकभ फयाभद गयीएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहनेु हो,भदु्दा नै खायेज हनेु िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हनेु होइनन।भदु्दाभा सॊकबरत अन्म प्रभाणको 
भलु्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हनेु िा नहनेु कुयाको न्मामीक बनरुऩण 
गनुण नै ऩने हनु्छ बबन बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको, 

 उजयुकताणसॉग घसु/रयसित स्िरुऩ जम्भा रू.२०,०००।- बरनखुान ु गयेको स-
प्रभाण ऩवुष्ट बएको,  

 उजयुकताण य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हनेु गयी फकऩत्र गयेको, 

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

9  गख्म्हया साह 
तेरी 
(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७६-
CR-०११८, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।०१।
२१) 

घसु 
रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्र. गख्म्हया साह तेरी् भ्र.बन. ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसयुभा बफगो 
रू.५,०००।– कामभ गयी  भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम 
हनु। 

 

पैसरा् 
प्र.रे सपाई ऩाउने ।. 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्र.रे आमोग सभऺ फमान गदाण नै भैरे भेयो 
साऩटी यकभ भाग गयेको हूॉ बबन फमान 
गयेको देख्खॉदा ियाभद यकभ प्र.रे स्िच्छारे 
भाग गयेको य बरएको तथ्म ऩवुष्ट हनु 
सकेको देख्खॉदैन,  

 फयाभदी भचुलु्का, अबडमो सॊिाद फाहेक 
अन्म स्ितन्त्र प्रभाणफाट प्र.उऩयको 
आयोऩदािी िादी ऩऺरे ऩवुष्ट प्रभाख्णत गनण 
सकेको देख्खॉदैन . 

 प्र.रे कसयुभा इन्कायी फमान गयी कसयुफाट फच्न प्रमास गयेताऩबन प्र.को ऩोबरग्राप 
ऩयीऺण प्रबतिेदनभा DECEPTION INDICATED उल्रेख बएफाट बनज झटु्टो फोरी 
छरछाभ गयेको बने्न देख्खएको, 

 प्र. य बनिेदक िीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडणकोभा यकभ िागेबनङ्ग गयेको 
तथा भाग गयेको देख्खएफाट प्र.रे स्िच्छारे नै बनिेदकसगॉ घसु रयसित यकभ भाग  
गयेको देख्खएको,  

  सिोच्च अदारतफाट भ.ुनॊ. 073-CR-1182 भा “आफ्नो कामाणरमको काभसॉग 
सम्फख्न्धत सेिाग्राहीसॉग साऩटी बनी यकभ बरएको कुयाराई स्िमभ    प्रबतिादीरे 
अदारतभा िमान गदाण सभेत स्िीकाय गयेको हुॉदा यकभ रेनदेन बएको तथ्म 
टेबरपोन िाताण उजयुी बनिेदक रगामत भौकाका भाबनसरे अदारतभा गयेको 
फकऩत्रसभेतफाट ऩवुष्ट बएको कुया न्मावमक बनरुऩण गनुण नै ऩने हनु्छ”  बनी 
बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको,   

 उजयुकताण य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हनेु गयी फकऩत्र गयेको, 

10  विनोद कुभाय 
श्रीिास्ति 

(वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७५-
CR-०२२९, 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 

घसु 
रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्र. बफनोद कुभाय श्रीिास्ति् भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयुभा बफगो 
रु.३५,०00।– कामभ गयी भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम (ख) 
फभोख्जभ सजाम हनु। 

 

प्र.रे आयोवऩत कसयुभा इन्काय यही फमान 
गयी आफ्ना साऺीको फकऩत्रफाट सभबथणत 
गयाएको,   
 ख्स्क्रप्ट याइवटङ्गफाट ऩबन प्र.रे उजूयकताणसॊग 
यकभ भाग गयेको नदेख्खएको,  
 उजूयकताणभध्मेका १ जनारे फकऩत्र नै 
नगयेको य अको उजूयकताणरे प्रबतकुर( 

 प्र.रे आयोऩ दािी कसयुभा इन्काय यही फमान गयेताऩबन प्र.को ऩोबरग्राप ऩयीऺण 
प्रबतिेदनभा DECEPTION INDICATED उल्रेख बएफाट बनज झटु्टो फोरी छरछाभ 
गयेको बने्न देख्खएको,  

 यङे्गहात ऩयीऺण तथा नभनुा सॊकरन भचुलु्का, खानतरासी एिॊ फयाभदी भचुलु्का, 
सभेतफाट ऩवृष्ट बएको, 

  प्र. रे उजयुी बनिेदकसॉग रु.३५,००० घसु/रयसित बरई िायदात घटाएको 
प्रबतिेदन य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 



२०७८।१२।
१०) 

Hostile) फकऩत्र गयेकोरे िादी ऩऺरे 
प्रभाणद्धाया आयोऩदािी शॊकायवहत तियफाट 
ऩवुष्ट गनण नसकेको ।  
 

व्महोयाराई सभथणन हनेु गयी फकऩत्र गयेको, 
 नफझुी नहनेु साऺी उजयुी बनिेदकराई भरुकुी पौजदायी कामणविबध सॊवहता, २०७४ 
को दपा ११२ िभोख्जभ फझु्न सकने देख्खॉदा सोतपण  प्रिेश नगयी  बनज उजयुी 
बनिेदकरे फकऩत्र नै नगयेको बनी प्र.राई सपाई ददने बनमतरे हतायभा गयेको 
पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को कानूनी व्मिस्थाको प्रबतकूर यहेको,  

 उजयुी बनिेदक, जाहेयिारा, ऩीबडतरे य भौकाका भाबनसहरुरे कसयुदायराई 
उम्काउन कोबसस गयी ऩवहरो य ऩबछको कथन फाख्झएभा विश्वाबसरो कथन तथ्मभा 
आधारयत ऩवहरो कथन अन्म प्रभाणफाट ऩवुष्ट बएभा ऩवहरो कथनराई नै आधाय 
बरई पैसरा गनुणऩने बने्न सम्फन्धभा सम्भाबनत  सिोच्च अदारतफाट (ने.का.ऩ. 
२०६६ अॊक ६ बनणणम नॊ. १८७९ ऩषृ्ठ १०३८) भा बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको,   

 प्र. य बनिेदक िीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडणकोभा यकभ िागेबनङ्ग गयेको 
तथा भाग गयेको देख्खएफाट प्र.रे स्िच्छारे बनिेदकसगॉ घसु रयसित यकभ भाग  
गयी बरई िायदात घटाएको । 

 


