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देहाय: 
बस.
नं 

प्रबििादीहरु मदु्दा आयोगको मागदािी विशेष अदालिको फैसला र आधार आयोगिाट सम्माबनि सिोच्ि अदालिमा पनुरािेदन गररएका आधारहरु 

1  वकशोर यादि र 
माधि प्रसाद यादि 
(वि.अ. को म.ुनं. 
०७6-CR-०029, 
वि.अ. को फैसला 
बमबि 
२०७९।०2।31)  

रकम 
वहनाबमना 
गरी 
भ्रष्टािार 
गरेको। 

प्रबििादीहरु माधि प्रसाद यादि र 
वकशोर यादिःविगो रु.5,76,905/- 
कायम गरी भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 
२०५९ को दफा 8 को उपदफा (१) 
को खण्ड (ग) र (ङ) बमोख्िमको 
कसरुमा सोही ऐनको दफा ८ को 
उपदफा (१) बमोख्िम सिाय हनु 
मागदाबी बलईएको । 

फैसलाः 
प्रबििादीहरुले आरोपदािीिाट सफाई पाउन े
ठहर।  
विशेष अदालिले सफाई दददा बलएका आधारः 
 उि अदालिबाट प्रबििादी वकशोर यादिले 
आफ्नो गख्णिीय त्रटुी स्िीकार गरी 
उपभोिा सबमबििाट सोधभनाण गनण पहल 
गरेको समेिका कारणले प्रबििादीहरु 
वकशोर यादि र माधि प्रसाद यादिले 
नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पयुाणउन े
िदबनयि गरेको पवुष्ट हनु सकेन। 

 भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 2059 को दफा 
8(1) अनसुारको कसूर हनुका लाबग 
राष्ट्रसेिकले आफू िा अरु कुनै व् यख्िलाई 
लाभ पयुाणउन े िा नेपाल सरकार िा 
सािणिबनक संस्थालाई गैरकानूनी हाबन 
पयुाणउने िदबनयिले ऐ.देहाय (ग) र (ङ) 
बमोख्िमको कायण गरेको देख्खनपुछण। नेपाल 
सरकार िा स्थानीय सरकारलाई गैरकानूनी 
हाबन पगुकेो नदेख्खिँदा प्रबििादीहरुले ऐ. 
ऐनको देहाय खण्ड(ग) र (ङ) बमोख्िमको 
कसूर गरेको पवुष्ट हनु सक्ने देख्खएन। 

 प्रस्ििु मदु्दामा मनोि कुमार साहले आ.ि. २०७४/075 मा ख्िल्ला बारा, कलैया 
उपमहानगरपाबलका िडा नं २१ ख्स्थि िपी मा.वि. भोडहादेख्ख मददलिासख्स्थि 
रािलाल साह िेलीको खेिसम्म सडक ढलान गने कायणमा उपभोिा सबमबिले लागि 
ईवष्टमेट अनसुारको बनमाणण कायण नगरी ख्खया लागकेो कमसल फलामको डण्डी र 
न्यून गणुस्िरको बसमेण्ट प्रयोग गरी रकम वहनाबमना गरेको भन् न े समेि व्यहोराको 
उिरुी सम्िन्धमा स्िंय अदालिको फैसलाको प्रकरण नं.25 मा उपभोिा सबमबिलाई 
बमबि 2075।10।04 गिे उि रकम कायाणलयमा दाख्खला गनण लगाएको भने्न 
समेि व्यहोरा खलुाई प्रकरण नं.27 मा प्रबििादी वकशोर यादिले आफ्नो गख्णिीय 
त्रटुी स्िीकार गरी उपभोिा सबमबििाट सोध भनाण गनण पहल गरेको समेिका कारणले 
प्रबििादीहरु वकशोर यादि र माधि प्रसाद यादिले नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी 
पयुाणउने िदबनयि गरेको पवुष्ट हनु सकेन भने्न आधारबलई प्रबििादीहरुलाई सफाई 
ददएको। 

िसथण प्रबििादीहरुले बमबि 2075।10।4 मा रु.3,24,555/- र बमबि 
2075/11/09 मा रु.2,52,350/- गरी िम्मा रु.5,76,905/- रािश्व वफिाण 
दाख्खला भएको देख्खएकोिाट रकम वहनाबमना गरी भ्रष्टािार गरेको उिरुी यस 
आयोगमा दिाण भए पश्चाि अनसुन्धानको क्रममा रहेको अिस्थामा सिायिाट िच्नको 
लागी रकम भिुानी भएको लामो समय पश्चाि प्रबििादीहरुले उपभोिा सबमबि माफण ि 
वहनाबमना रकम कायाणलयमा दाख्खला गनण लगाएको पवुष्ट भएको अिस्थामा वहनाबमना 
रकम दाख्खल गरेको आधारमा नै प्रबििादीहरुलाई कसरुिाट सफाई ददने गरी भएको 
फैसला त्रवुटपूणण भई बदर भागी छ । यसै सन्दभणमा संिीिकुमार राय विरुद्ध नेपाल 
सरकार भएको मदु्दामा “कसरुबाट उम्कन े उदे्दश्यले पबछ राख्िनामा गरे पबन पवहले 
गरेको कसरुको दावयत्ि रही नै रहन े हुिँदा राख्िनामा गरेकै आधारमा कसरुबाट 
उन्मखु्ि पाउनपुछण भने्न पनुरािेदन ख्िवकरसमेि न्यायोख्िि रहेको नपाईन”े (ने.का.प 
2073, अंक 8, बन.न.9654) भनी सम्मानीि सिोच्ि अदालििाट नख्िर प्रबिपादन 
भई सकेको अिस्थामा प्रस्ििु फैसला उि नख्िरको प्रबिकुल भई बदर भागी छ । 

 त्यस्िै सािणन पाण्डे विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मदु्दामा “सरकारी िा सािणख्िनक 
सम्पख्त्त वहनाबमना िा दरुुपयोग भएको कुरा उसको व्यिहार(By Conduct) िाट देख्खन े
हनु्छ । By Conduct अथाणि कायण ित्िले नै बदबनयि ित्ि र मनसाय ित्िले नै 
बदबनयि ित्ि र मनसाय ित्ि पत्ता लाग्छ ।” ( स.अ.िलेुवटन, िषण 18, अंक 15, 

मंख्शर 2066, पूणाणङ्क 417, पषृ्ठ 19, मदु्दाः भ्रष्टािार)भनी सिोच्ि अदालििाट फैसला 
भई सकेको अिस्थामा बनमाणणस्थलमा भए गरेको काम भन्दा बढी मलु्याङ्न गरी नापी 



बस.
नं 

प्रबििादीहरु मदु्दा आयोगको मागदािी विशेष अदालिको फैसला र आधार आयोगिाट सम्माबनि सिोच्ि अदालिमा पनुरािेदन गररएका आधारहरु 

वकिाि ियार गने कलैया उपमहानगरपाबलकाका ईख्न्िबनयर वकशोर यादि र सो 
मलु्याङ्न समथणन गरी भिुानीको लागी बसफाररस गने ईख्न्िबनयर माधि प्रसाद 
यादिको नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी परु् याउने बदबनयि रहेको पवुष्ट 
भएको अिस्थामा समेि अदालिले भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 2059 को दफा 8(1) 
अनसुारको कसूर हनुका लाबग राष्ट्रसेिकले आफू िा अरु कुनै व् यख्िलाई लाभ 
पयुाणउने िा नेपाल सरकार िा सािणिबनक संस्थालाई गैरकानूनी हाबन पयुाणउन े
िदबनयिले ऐ. ऐनको देहाय खण्ड(ग) र (ङ) बमोख्िमको कायण गरेको देख्खनपुछण । 
नेपाल सरकार िा स्थानीय सरकारलाई गैरकानूनी हाबन पगुकेो नदेख्खिँदा प्रबििादीहरुले 
ऐ. ऐनको देहाय खण्ड (ग) र (ङ) बमोख्िमको कसूर गरेको पवुष्ट हनु सक्ने देख्खएन 
भनी विद्यमान कानूनको गलि व्यातया गरी भएको फैसला कानूनको व्यातयाको रोहमा 
समेि त्रवुट पूणण भई बदर भागी छ । 

2  देिराि ढकाल, 
केशलक्ष्मी शे्रष्ठ, 
दीपक प्रसाद 
ज्ञिाली र रामस्िरुप 
िौधरी (वि.अ. को 
म.ुनं. ०७6-CR-

०162, वि.अ. को 
फैसला बमबि 
२०७९।०5।22)  

झठु्ठा विल 
भरपाई र 
प्रबििेदन 
पेश गरी 
सरकारी 
रकम 
वहनाबमना 
हानी 
नोक्सानी 
गरी 
भ्रष्टािार 
गरेको। 

प्रबििादीहरु देिराि ढकाल, दीपक 
प्रसाद ज्ञिाली र केशलक्ष्मी शे्रष्ठः बबगो 
रु.७,३०,००५/१६ कायम गरी 
भ्रष्टािार बनिारण ऐन, २०५९ को दफा 
८ को उपदफा(१) को खण्ड (ङ) ले 
पररभावषि गरे बमोख्िमको कसरुमा 
सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) 
बमोख्िम सिाय र हानी नोक्सानी 
वहनाबमना पयुाणएको रकम बबगो 
रु.७,३०,००५/१६बनि प्रबिबादी 
हरुबाट सोही ऐनको दफा ८ को 
उपदफा(१) बमोख्िम असूल उपर 
हनु। 

 प्रबिबादी रामस्िरुप िौधरीः भ्रष्टािार 
बनिारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को 
उपदफा(२) ले पररभावषि गरे 
बमोख्िमको कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१९ को उपदफा(२) बमोख्िम सिाय 
हनु मागदािी बलईएको ।  

फैसला 
प्रबििादी देिराि ढकालः भ्रष्टािार बनिारण 
ऐन, 2059 को दफा 8(1)(ङ) बमोख्िमको 
कसरु गरेको देख्खएकोले सोही ऐनको दफा 
8(१) बमोख्िम कसरुको मात्रा अनसुार ३ 
मवहना कैद र विगो रु.5,10,005।16 
िरािर िररिाना भई हाबननोक्सानीको विगो 
बनििाट असलु उपर हनुे ठहछण। 

प्रबििादी रामस्िरुप िौधरीः सोही ऐनको दफा 
19(2) को कसूर गरेको देख्खएकोले कसरुको 
मात्रा अनसुार 3 मवहना कैद र 
रु.10,000।– िररिाना हनु ेठहछण ।  

प्रबििादीहरु केशलक्ष्मी शे्रष्ठ र दीपकप्रसाद 
ज्ञिालीः सफाई पाउन ेठहछण ।  

विशेष अदालिले फैसला गदाण बलएका आधारः 
 प्रबििादी केशलक्ष्मी शे्रष्ठ विद्यालयको 
प्रधानाध्यापक भएको भएिापबन बनमाणण 
सम्िन्धी रकम बनिले उपभोिा सबमबिको 
बनिेदन बमोख्िम उपभोिा सबमबिको 
खािामा राखी ददन े भएबाट बनमाणण कायण 
सम्िन्धमा के कबि काम भयो त्यसको 

 प्रस्ििु मदु्दामा िीन आबथणक बषण ०६७।०६८, ०६८।०६९ र ०६९।०७० को 
उि विद्यालयको लेखा परीक्षण प्रबििेदन अनसुार भिन र शौिालय बनमाणणमा िम्मा 
रु.२३,७०,०००।-  खिण भएको देख्खन्छ । भिन र शौिालय बनमाणणमा बबिलुी 
बत्ती र खानेपानीको खिण समेि गरी िम्मा रु.१४,०१,६५५।१० (म.ुअ. बाहेक) को 
मूल्याङ्कन र विद्यालयको िेस्रो िल्लामा भए गरेको बनमाणणको कायणहरु बाहेक भईु 
िल्लामा भएको कक्षा कोठामा लालास्टर सवहि ईटाकाको गारोबाट पावटणसन, सडक िफण  
रोबलङ सटर हाल्ने लगायिका कायणको अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट 
खवटगएको टोलीले बमबि 2076/05/19 मा स्थलगि बनरीक्षण गरी मलु्याङ्कन हुिँदा 
रु.2,38,339/74 (अक्षरेपी दईु लाख अठ्ठीस हिार िीन सय उन्निालीस रुपैया 
िौहत्तर पैसा) रहेको पाईएको हुिँदा भिन बनमाणण िथा शौिालय बनमाणणको कुल 
रु.16,39,994/84 (अक्षरेपी सोह्र लाख उन्निाबलस हिार नौ सय िौरानब्बे रुपैया 
िौरासी पैसा) देख्खएको हुिँदा भिन र शौिालय बनमाणण कायणमा रु.७,३०,००५।१६ 
रकम वहनाबमना भएको देख्खएको अिस्थामा अदालििाट फरफारक भएको रकम 
रु.21,50,000।00 लाई आधारबलई िास्िविक लेखा पररक्षणिाट खलेुको खिण 
रकम रु.23,70,000।00 लाई अन्देखा गरी विगो घटाई विगो 
रु.5,10,005।16 कायम गरी भएको फैसला त्रवुट पूणण भई िदर भागी छ । 

 प्रबििादी केशलक्ष्मी शे्रष्ठ ित्काबलन समयमा मोहनकन्या मा.बब,पाल्पा को 
प्रधानाध्यापक पदमा कायणरि रही विद्यालयमा बनमाणणकायणका लाबग बनकासा भएको 
रकमबाट बनमाणण सामाग्री खररद िथा कामदारलाई पेश्की भिुानी ददन े लगायिमा 
खिण गने कायण गरेकोमा वििाद नदेख्खएको अिस्था छ। मोहन कन्या मा.बब, पाल्पाका 
ित्काबलन विद्यालय व्यिस्थापन सबमबिका अध्यक्ष एिं भिन बनमाणण उपभोिा 
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आधारमा भिुानी गने कायण उपभोिा 
सबमबिले नै गने हुिँदा बनि प्रबििादीले 
खिणको रकम भिुानी नगरेको ख्स्थबिमा 
बनिले नेपाल सरकारको रकम िानीिानी 
हानी नोक्सानी गरेको बमबसल प्रमाणबाट 
देख्खन आएन । 

 विद्यालयको खािा सह-प्रबििादी देिराि 
ढकाल र केशलक्ष्मी शे्रष्ठबाट भएको, बनि 
प्रबििादी दीपकप्रसाद ज्ञिाली बनबमत्त 
प्रािायण/प्रधानाध्यापक बन्न ु भन्दा पवहले नै 
भिन बनमाणण िथा शौिालय बनमाणण गरेका 
विल भरपाई बमोख्िमको रकम भिुानी 
भईसकेको बमबसल संलग्न विद्यालय 
व्यिस्थापन सबमबिको बनणणय िथा विल 
भरपाइहरुबाट देख्खन आएको अिस्थामा 
आरोप दािी बमोख्िमको रकम वहनाबमना 
गने कायणमा बनिको संलग्निा रहे भएको 
बमबसल संलग्न प्रमाणहरुिाट देख्खन 
आएन।  

 प्रबििेदक टोलीले स्थलगि बनरीक्षण र नाप 
गदाण रु.5,10,005।16 बराबरको बढी 
खिण भएको प्रबििेदन ददई रकम भिुानी 
गरी नेपाल सरकारलाई हाबन नोक्सानी 
पयुाणउने बदबनयिले सो कायण गरेको देख्खदा 
प्रबििादी देिराि ढकाललाई विगो 
रु.5,10,005।16 कायम गरी ३ मवहना 
कैद र विगो बरािरको िररिाना भई हानी 
नोक्सानीको विगो बनिबाट असलु उपर हनु े
ठहछण । 

सबमबिका अध्यक्ष देिराि ढकाल र ित्काबलन प्रधानाध्यापक केशलक्ष्मी शे्रष्ठले संयिु 
रुपमा विद्यालय भिन बनमाणण कायणको लागी बनकासा भएको रकमबाट बनमाणण सामाग्री 
खररद िथा कामदारलाई पेश्की भिुानी ददने लगायिमा खिण गने कायण माफण ि 
बनिहरुले नपेाल सरकारको रकम बदबनयि पूिणक हानी नोक्सानी परु् याई भ्रष्टािार 
गरेको पवुष्ट भएको अिस्थामा समान हैबसयि भएको प्रबििादी देिराि ढकाललाई 
आरोपदािी िमोख्िमको कसरु ठहर गरर सकेको अिस्थामा यी प्रबििादी केशलक्ष्मी 
शे्रष्ठलाई समेि कसरु ठहर गरी सिाय गनुण पनेमा प्रबििादी केशलक्ष्मी शे्रष्ठले खिणको 
रकम भिुानी नगरेको ख्स्थबिमा बनिले नेपाल सरकारको रकम िानीिानी हानी 
नोक्सानी गरेको बमबसल प्रमाणबाट देख्खन आएन भनी आधार बलई भएको फैसला त्रवुट 
पूणण भई िदर भागी छ । 

 मोहनकन्या मा.बब,पाल्पाको प्रधानाध्यापक िथा बनमाणण सबमबिका सख्िब प्रबििादी 
दीपक प्रसाद ज्ञिाली र विद्यालय व्यिस्थापन सबमबिका अध्यक्ष देिराि ढकाल संगको 
बमलोमिोमा भिन र शौिालय बनमाणणमा बढी रकमको बबल भरपाई देखाई योिना 
फरफारक गराउने संलग्न भएकोमा वििाद गनुण पने अिस्था छैन । मोहन कन्या 
मा.बब, पाल्पाका ित्काबलन विद्यालय व्यिस्थापन सबमबिका अध्यक्ष एिं भिन बनमाणण 
उपभोिा सबमबिका अध्यक्ष देिराि ढकाल र भिन बनमाणण उपभोिा सबमबिका सख्िि 
एिं हालका प्रधानाध्यापक दीपक प्रसाद ज्ञिाली समेिले भिन र शौिालय बनमाणणमा 
िास्िविक भएको भन्दा बढी  खिण िथा काम भएको भठु्ठा बबल भरपाई पेश गरी 
साविकको ख्िल्ला ख्शक्षा कायाणलय, पाल्पामा वहसाब फरफारक गराउने कायण माफण ि 
बनिहरुले नपेाल सरकारको रकम बदबनयि पूिणक हानी नोक्सानी परु् याई भ्रष्टािार 
गरेको पवुष्ट भएको अिस्थामा समान हैबसयि भएको प्रबििादी देिराि ढकाललाई 
आरोपदािी िमोख्िमको कसरु ठहर गरी सकेको अिस्थामा यी प्रबििादी दीपक प्रसाद 
ज्ञिालीलाई समेि कसरु ठहर गरी सिाय गनुण पनेमा बनि प्रबििादी दीपकप्रसाद 
ज्ञिाली बनबमत्त प्रािायण/प्रधानाध्यापक बनु्न भन्दा पवहले नै भिन बनमाणण िथा शौिालय 
बनमाणण गरेका विल भरपाई बमोख्िमको रकम भिुानी भईसकेको भनी आधार बलई 
भएको फैसला त्रवुटपूणण भई िदर भागी छ । 

 त्यस्िै रािेश अबधकारी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मदु्दामा“बनणणयकिाणलाई बनणणयका 
सम्बन्धमा कुनै ख्िम्मेिार नगराई बनणणय कायाणन्ियन गनेलाई मात्र ख्िम्मेिार बनाउन ु
न्यायसंगि देख्खन्न। बनणणयकिाणलाई आफूले गरेको कायणको दावयत्िबाट उन्मखु्ि िा 
छूट ददई मािहिका कमणिारीहरूलाई मातै्र ख्िम्मेिार बनाउिँदा पूरा ििरले इन्साफ हनु 
नसक्न”े ( ने.का.प.2068, बन.न.8636, अंक 6)भनी सिोच्ि अदालििाट नख्िर 
प्रबिपादन भई सकेको अिस्थामा सो नख्िरको समेिको प्रबिकुल हनुे गरी भएको  
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फैसला त्रवुटपूणण छ ।  
 त्यस्िै दीबलप कुमार मल्ल ठकुरी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मदु्दामा विद्यालयको 
सम्पख्त्तको सरुक्षा गनुण सबैको ख्िम्मेिारी हो भन्दैमा कसैको ख्िम्मेिारीमा नपने गरी 
अथण गनुण यखु्िसङ्गि हुिँदैन । दावयत्ि सबैको आआफ्नो हनु्छ । आरोप को कसलाई 
लगाउने हो भने्न विषय आरोपपत्र प्रस्ििुकिाणको हनु्छ िर बनणणयको रोहमा अरूको 
पबन सम्पख्त्तको रेखदेख गने ख्िम्मेिारी छ भन्दैमा आरोवपि व्यख्िउपर लागकेो 
कसरुको गाम्भीयणमा कमीिावहिँ आउिँदैन । प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रशासकीय प्रमखु 
भई बनिको ख्िम्मेिारीमा छोबडएको विषयमा आफ्नो ख्िम्माको होइन भन्न नबमल्ने ।” 

(ने.का.प.2072, बन.न.9403, अंक 5)भनी सिोच्ि अदालििाट नख्िर प्रबिपादन भई 
सकेको अिस्थामा सो नख्िरको समेिको प्रबिकुल हनुे गरी भएको  फैसला त्रवुट पूणण 
छ । 

 त्यस्िै पषु्परत्न भने्न आख्श्वनकुमार स्थावपि विरुद्ध नेपाल सरकार भएको 
मदु्दामा“घटनाको कारणका रुपमा प्रस्ििु गररएको िथ्य अन्य स्ििन्त्र प्रमाणहरूबाट 
पबन प्रमाख्णि भएबाट सो ियान स्िेच्छा प्रबिकूलको भनी अदालि समक्ष दािी बलिँदैमा 
त्यस्िो ियानको प्रामाख्णक मूल्यमा प्रश्न उठाउन नबमल्ने ।” (ने.का.प.2066, 

बन.न.8069, भाग 51, अंक 2, िेष्ठ, पूणण इिलास)भनी सिोच्ि अदालििाट नख्िर 
प्रबिपादन भई सकेको अिस्थामा केिल प्रबििादीहरुले सिायिाट बच्न कसरुमा 
इन्कारी ियान गरेको आधारमा सफाई ददने गरी भएको फैसला त्रवुटपूणण भई बदरभागी 
छ । 

 प्रबििादी रामस्िरुप िौधरीलाई सोही ऐनको दफा 19(2) को कसूर गरेको देख्खएकोले 
कसरुको मात्रा अनसुार 3 मवहना कैद र रु.10,000।– िररिाना हनु े ठहछण भनी 
आरोपदािी िमोख्िमको कसरु कायम गरी फैसला भएको देख्खएकोले बनिको हकमा 
पनुरािेदनको दािी नबलएको व्यहोरा अनरुोध छ। 

3  प्रबििादीहरु पिुा 
काकी र अिुणन 
प्रसाद सापकोटा 
(वि.अ. को म.ुनं. 
०७7-CR-०096, 

वि.अ. को फैसला 
बमबि 
२०७९।03।0९  

घसु 
ररसिि 
बलई 
भ्रष्टािार 
गरेको 

प्रबििादीहरु पिुा काकी र अिुणन प्रसाद 
सापकोटाः भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) 
बमोख्िमको कसरुमा बबगो 
रु.95,0००।-(पन्िानव्िे हिार 
रुपैयािँ) कायम गरी बनि 
प्रबििादीहरुलाई भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) 
र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड 

फैसलाः अदालििाट प्रबििादीहरुलाई सफाई 
हनुे ठहर। 

विशेष अदालिले सफाई दददा बलएका आधारः 
 कबथि बनयम 30 खारेि भई सकेको 
अिस्था हुिँदा प्रबििादीिाट िरामद ररसिि 
भबनएको रकम प्रमाणयोग्य हनु े नदेख्खदा 
दािी िमोख्िम विगो कायम हनु सक्ने 
देख्खएन । 

 रेकडण छेडछाड भएको(Tampered) र 

 प्रस्ििु मदु्दामा सिोच्ि अदालिको संिैंधाबनक इिलासले 074-WC-0020 मा 
गरेको फैसलामा विगो कायम नहनुे भनेको नरहेको र घसु ररसििको मदु्दा खारेि 
नहनु,े केिल अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग बनयमािली, 2059 को बनयम 
30 मात्र खारेि गरी अन्य प्रमाणको आधारमा बनणणय बनकासा ददने गरी फैसला 
भएको र सम्मानीि सिोच्ि अदालिले मदु्दा नं.075-CR-0051 घसु ररसिि मुिँद्दामा 
बमबि 2079।07।30 गिे कसरु कायम गरी फैसला समेि भएको अिस्थामा सो 
फैसला समेिको प्रबिकुल हनुे गरी प्रस्ििु मदु्दामा कबथि बनयम 30 खारेि भई 
सकेको अिस्था हुिँदा प्रबििादीिाट िरामद ररसिि भबनएको रकम प्रमाणयोग्य हनु े
नदेख्खदा दािी िमोख्िम विगो कायम हनु सक्ने देख्खएन (074-WC-0020) भनी 
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(ग) बमोख्िम सिाय हनु मागदाबी 
बलईएको । 

आफ्नो आिाि होइन भनी प्रबििादीले 
भबनरहेको अिस्थामा सो रेकडणको आधारमा 
प्रबििादीले बनिेदकसिँग ररसिि माग गरेको 
आरोपदािी पवुष्ट हनुसक्न े विश्वसनीय प्रमाण 
मान्न सवकएन । 

 प्रबििादीले बदबनयिपूिणक रकम स्िेच्छाले 
माग गरेको र स्िेच्छाले घसु िापिको 
रकम बलएको िथ्य िस्िबुनष्ठ प्रमाणद्धारा 
पवुष्ट हनु सक्ने देख्खएन । 

 

आधार बलई भएको प्रस्ििु फैसला सो संिैधानीक इिलासको फैसलाको रोहमा समेि 
त्रवुटपूणण छ । 

 प्रस्ििु मदु्दामा प्रबििादी पिुा काकीले सेिाग्राहीबाट घसु/ररसिि बलएको भने्न सूिनाको 
आधारमा बनिको हाि SODIUM CARBONATE बमसाईएको पानीमा धनु लगाउिँदा पानी 
बैिनी रािो (LIGHT PINK TO VIOLET RED) रंगमा परीणि भएको र बनिको डेराकोठामा 
रहेको स्टडी टेबलको घराणमा राखेको अबस्थामा रु.९५,०००।– (पन्िानब्बे हिार) 
िथा बनि पिुा काकीको साथबाट मोबाईल फोन थान-२ बरामद गररएको भने्न समेि 
व्यहोराको खानिलासी/बरामदी मिुलु्का देख्खन्छ। प्रबििादी पिुा काकीले अबधकार 
प्राप्त अबधकारी समक्ष ियान गदाण बनबमत्त प्रमखु प्रशासवकय अबधकृि एिम ् लेखा 
अबधकृि अिुणन सापकोटाले मलाई भेटी कायाणलय भिन बावहर आउन आग्रह गरेकाले 
बनिसिँग बावहर आएपश्चाि बनिेदक एबलिर िामाङ्गसिँग भेट भयो। सो क्रममा अिुणन 
सरले एबलिर िामाङ्गबाट कख्न्टनिेन्सी िापि ४% को दरले हनु आउने रकम बलएर 
राख्न ुर बेलकुा मलाई ददन ुभनी आदेश ददए बमोख्िम मैले बनिेदक एबलिर िामाङ्गबाट 
रु.९५,०००।– रकम बलई मेरो डेराकोठामा रहेको टेबलुको घराणमा राखेको 
अबस्थामा बरामद भएको हो।बनिेदकले पेश गरेको फोनिािाणको रेकडण सनुाउिँदा सनुे, 
उि रेकडण बनिेदक एबलिर िामाङ्ग र म बीि भएको संिाद हो भने्न समेि व्यहोराको 
बयान कागि देख्खएकोमा अदालिमा ियान गदाण स.ि 18 समेिमा सहअबभयिु 
अिुणन प्रसाद सापकोटाले लेनदेनको रकम राख्ख ददन ुभनेकोले बलएको हो भनी ियान 
गरेकोलाई प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 9क, 9(२)(क) र दफा 18 ले प्रमाणमा 
बलन नै बमल्न े देख्खन्छ । अकाण प्रबििादी अिुणन प्रसाद सापकोटाले अनसुन्धानको 
क्रममा कसरुमा ईन्कारी ियान गरेिा पनी बनिेदकले पेश गरेको अबडयो रेकडणमा 
भएको आिाि मेरो हो।अबडयो रेकडण बमोख्िम कुराकानी भएको हो।बनिेदक एबलिर 
िामाङ्गले बमबि २०७७।११।०५ गिेको बनिेदनसाथ पेश गरेको फुटेिमा बनिेदक 
एबलिर िामाङ्गसिँग संिाद गने म हो भने्न समेि व्यहोराको ियान देख्खएकोमा 
अदालिमा ियान गदाण सहअबभयिु पिुा काकीले खलुाए बमोख्िमको बनिेदक एबलिर 
िामाङ्गसिँग लेनदेन रकम बलईराख्ख ददन ु भनेको देख्खदैन । प्रबििादीहरु र बनिेदक 
विि घसु ररसििको संिाद भएको रेकडण बमबसल सामेल देख्खएको उि बसबडको 
रेकडणलाई प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 13क िमोख्िम प्रमाणमा बलन बमल्न े नै 
देख्खन्छ । प्रबििादीहरु र बनिेदक विि पटक पटक फोन सम्पकण  भएको मोबाईल 
फोनको कल बडटेलिाट देख्खन्छ, सिोच्ि अदालिले न.ेका.प 2075, अंक 3, 

बन.न.9980 मा पोबलग्राफ पररक्षणलाई प्रमाणमा बलन ेभनी नख्िर प्रबिपादन गरेकोमा 
प्रबििादीहरु पिुा काकी र अिुणन प्रसाद सापकोटाले आफ्नो कसरु प्रमाख्णि हनु्छ भनी 



बस.
नं 

प्रबििादीहरु मदु्दा आयोगको मागदािी विशेष अदालिको फैसला र आधार आयोगिाट सम्माबनि सिोच्ि अदालिमा पनुरािेदन गररएका आधारहरु 

पोबलग्राफ परीक्षण गनण ईन्कार गरेको देख्खन्छ ।  उिरुीकिाण एबलिर िामाङ्गले उिरुी 
िथा अनसुन्धानको कागिमा भएको व्यहोरा र सवहछाप मेरो हो भनी अदालि समक्ष 
िकपत्र गरेको देख्खएको र सरकारी साक्षीहरु रामिन्र अबधकारी समेिले 
अनसुन्धानको क्रममा र अदालिमा आई बकपत्र गदाण प्रबििादीहरुले घसु ररसिि बलई 
भ्रष्टािार गरेको भनी कागि गरेको देख्खएकोलाई प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 10 र 
18 िमोख्िम प्रमाणमा बलन बमल्ने देख्खएकोिाट प्रबििादीहरुको कसरु गदाणको 
घटनाका शृंखलाहरु क्रमबद्ध रुपमा बमल्न आएको देख्खई प्रस्ििु िारदािमा 
प्रबििादीको Mens Rea र Actus Reus दिैु ित्िको विद्यमान रहेको अिस्था पवुष्ट 
भएकोमा प्राप्त प्रमाणहरुको उख्िि मलु्याङ्कन नगरी प्रबििादीले बदबनयिपूिणक रकम 
स्िेच्छाले माग गरेको र स्िेच्छाले घसु िापिको रकम बलएको िथ्य िस्िबुनष्ठ, 
प्रमाणद्धारा पवुष्ट हनु सक्ने देख्खएन भने्न आधार बलई प्रबििादीहरुलाई सफाई ददन ेगरी 
भएको फैसला प्रमाणको मलु्याङ्कनको रोहमा त्रवुट पूणण भई बदर भागी छ । 

 उिरुी बनिेदकसंगको संिादको क्रममा बनि पिुा काकीले “हनु्छ हनु्छ। ए हनु्छ उ 
नै गददणन ुन क्यासै गददणन।ु ए...फोनमा के कुरा गबनण....सरहरुसिँग कुरा भा छैन है? 

आउनसु िपाई त्यसपबछ...। ए आउन ुन आउन ुअबन भेट्न ुन। अिँ हनु्छ आउननु 
फोनमा के कुरा गनी” भने्न कुराहरु बोलेको साथै उिरुी बनिेदक अिुणन प्रसाद 
सापकोटा बीिको संिादमा एबलिर िामाङ्ले "अबन सरले त्यो अख्स्ि हामी भेट्दा खेरी 
यसो खािा.......कुरा गनुण भाथ्यो सर हैन" भन्दा "हिरु" भनेको "मैले के कबि गनुण 
पयोट सर िपाईलाई?" भन्दा "आउननु" भनकेो "अिँ िपाईले एकाउण्ट नम्बर पठाउन ु
भा रैछ हैन"।भन्दा " हिरु सर" भनेको "अबन पिुा म्यामले ि मलाई केवह पबन भनु्न 
भएको छैन के गनी ि?" भन्दा " हामी केवह फरक पदैन" भनेको "मैले िपाईलाई 
हाख्ल्ददा दठक हनु्थ्यो हैन?" भन्दा "हनु्छ हनु्छ ल" भनेको र "िहािँले ल ल भनेर राखे 
त्यहािँ देख्ख पिुा म्यामलाई फोन गरेको हैन काठमाण्डौ आएपबछ मातै्र भेटौला भने्न 
कुरा गनुण भो अब के गरम सर भनेर......फेरी म अको मान्छेको हािमा फेरी क्यास 
ददन ि गाह्रो पछण सर मलाई बन" भन्दा " म पिुा बमसलाई सोधेर........भनौला 
िपाईलाई है" भनेको देख्खएको र Call Details Record िाट बनिहरु विि पटक 
पटक फोन सम्पकण  समेि भएको देख्खएको प्रमाणलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा 
13क. ले प्रमाणमा बलन ु पने कानूनी व्यिस्था रहेको र उि प्रमाणलाई सिोच्ि 
अदालिको संिैंधानीक इिलासले 074-CR-0020 को फैसला गदाण समेि प्रमाणको 
रुपमा ग्रहण गनुण नै पने भनी व्यातया गरेको अिस्थामा प्राप्त प्रमाण िथा सिोच्ि 
अदालिको संिैधानीक इिलासिाट भएको फैसलालाई समेि गलि अथण लगाई 
प्रबििादीहरुलाई सफाई ददने गरी भएको फैसला त्रवुटपूणण भई बदरभागी छ । 



बस.
नं 

प्रबििादीहरु मदु्दा आयोगको मागदािी विशेष अदालिको फैसला र आधार आयोगिाट सम्माबनि सिोच्ि अदालिमा पनुरािेदन गररएका आधारहरु 

 (ने.का.प.२०७४, अंक ९, भाग ५९, बन.न.९८८०), (स.अ.ब,ु िषण १८, अंक २१, 

फागनु २०६६, पूणाांक ४२३, पषृ्ठ ३१), (स.अ.ब,ु िषण १८, अंक १८, पषु २०६६, 

पूणाांक ४२०, पषृ्ठ १०), ( ने.का.प.2066, बन.न.8069, भाग 51, अंक 2, िेष्ठ, 
पूणण इिलास)भनी सिोच्ि अदालििाट नख्िर प्रबिपादन भई सकेको अिस्थामा 
प्रबििादीहरुलाई सफाई ददने गरी भएको फैसला त्रवुटपूणण भई बदरभागी छ । 

4  प्रकाशमान िैशी, 
याम िहादरु घिी, 
गोकणणप्रसाद 
उपाध्याय, अशोक 
प्रसाद बििारी 
(वि.अ. को म.ुनं. 
०७5-CR-०353, 

वि.अ. को फैसला 
बमबि 
२०७९।4।18 

झठु्ठा 
प्रमाणपत्र
का 
आधारमा 
ख्शक्षक 
बनयखु्ि 
गरी 
भ्रष्टािार 
गरेको। 

प्रबििादी प्रकाशमान िैसीः भ्रष्टािार 
बनिारण ऐन, 2059 को दफा 
१६(1) र दफा १७ बमोख्िमको 
कसरुमा बबगो रु.७,२८,४९४।- 
कायम गरी सोही ऐनको दफा १६(1) 
बमोख्िमको सिाय हनु र दफा १७ 
बमोख्िम हानी नोक्सानी गरेको बबगो 
असलु गरी सोही ऐनको दफा ३(१) 
को देहाय (ङ) बमोख्िम िररिाना र 
कैद सिाय हनु।प्रबििाददहरु 
यामबहादरु घबिणमगर, गोकणणप्रसाद 
उपाध्याय: भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 
2059 को दफा १७ बमोख्िमको 
कसरुमा िनही बबगो रु. 
७,२८,४९४।-  कायम गरी सोही 
ऐनको दफा १७ बमोख्िम बबगो असलु 
गरी सोही ऐनको दफा 3(1) को 
देहाय (ङ) बमोख्िम िररिाना र कैद 
सिाय हनु। प्रबििादी अशोक प्रसाद 
बििारी: भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 2059 
को १६(1) बमोख्िमको कसरुमा सोही 
ऐनको दफा २२ बमोख्िम सिाय हनु 
मागदािी बलइएको । 

फैसलाः  

प्रबििादीहरु प्रकाशमान िैशी, याम िहादरु 
घिी मगर र गोकणणप्रसाद उपाध्याय:  भ्रष्टािार 
बनिारण ऐन, 2059 को दफा 17 
िमोख्िमको कसरु ठहर भई सोही ऐनको 
दफा 17 र दफा 3(1)(घ) बमोख्िम विगो 
िमोख्िम िररिाना भै सोही ऐनको दफा 17 
िमोख्िम िनही विगो रु.2,42,831।33 
प्रबििादीहरुिाट भराई िनही एक िषण कैद 
हनुे र बनि प्रबििादीहरु उपरको उि ऐनको 
दफा 16 को आरोपदािी पगु्न सक्दैन । 
प्रबििादी अशोक प्रसाद बििारीः आरोपदािीिाट 
सफाई पाउने ठहर। 

विशेष अदालिले सफाई दददा बलएका आधारः 
 विद्यालयमा उपख्स्थि नभएका अशोक प्रसाद 
बििारीका नाउिँमा बनयखु्ि ददने र िलि 
खिण लेख्न ेकायण भएिापबन दिैु प्रबििादीहरु 
विद्यालय व्यिस्थापन सबमबिका अध्यक्ष र 
प्रधानाध्यापक उपर दफा 16 को 
आरोपदािी नदेख्खएको िथा अशोक 
बििारीको सक्कलै कागिपत्र प्रयोग भएको 
अिस्थामा दफा 16 िफण को आरोपदािी 
पवुष्ट हनुे देख्खएन,  

 सहप्रबििादी प्रकाशमान िैशी अशोकप्रसाद 
बििारीको काकाको छोरा देख्खएिापबन 
अशोक प्रसाद बििारीले िानीिानी दािीको 
कसरु गनण आफ्ना प्रमाणपत्र सहप्रबििादी 

 स्िंय अदालिले प्रबििादी अशोक प्रसाद बििारीको सवटणवफकेट प्रयोग गरी प्रबििादी 
प्रकाशमान िैशीले सेिा सवुिधा बलएको भनी भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 2059 को दफा 
17 को कसरु ठहर गरेको अिस्था छ। सोही िारदािको िररयाको रुपमा रहेको 
प्रबििादी अशोक प्रसाद बििारीको सवटणवफकेट प्रमाणपत्रहरु पशे गरी प्रबििादी 
प्रकाशमान िैशीले उि कागिािको आधारमा सेिा सवुिधा बलएकोमा वििाद 
देख्खदैन। यसरी स्िंय अदालिले झठु्ठा वििरण पेश गरी प्रबििादी प्रकाशमान िैशीले 
सेिा सवुिधा बलएको भनी कसरु कायम गररसके पश्चाि सोही ऐनको दफा 16 
अन्िगणिको कसरु समेि कायम गरी सिाय गनुण पनेमा प्रबििादीहरु प्रकाशमान िैशी र 
अशोक प्रसाद बििारीलाई सफाई ददएको फैसला िररयाको बसद्धान्ि((Doctrine of 

Causation) ने.का.प 2069, अंक 6, बन.न.8853) को आधारमा समेि बमलेको 
नदेख्खएकोले त्रवुट पूणण भई िदर भागी छ।  

 प्रस्ििु मदु्दामा प्रबििादी प्रकाशमान िैसीले मोहन्याल गा.पा िडा नं.3 ख्स्थि निदगुाण 
रावष्ट्रय बन.मा.िी िाम्िा कैलालीको राहि कोटाको ख्शक्षक पदमा बनयखु्ि पाउन अकाण 
प्रबििादी अशोक प्रसाद बििारीको शैख्क्षक प्रमाणपत्र र अध्यापन अनमुबि पत्र पेश गरी 
राहि ख्शक्षकमा अशोक कुमार बििारीको नामिाट बनयखु्ि पत्र बलई 2064।8।23 
गिे देख्ख 2069।11।15 सम्मको िम्मा रु.7,28,494/- रकम भिुानी 
बलएको देख्खन्छ।यो िथ्यलाई स्िय विशेष अदालि काठमाडौले स्िीकार समेि गरेको 
अिस्था छ ।एकाले अकाणको नामको शैख्क्षक प्रमाणपत्र र अध्यापन अनमुबि पत्र पेश 
गरी बनयखु्ि बलने कामलाई “राष्ट्र सेिकको ओहदा पाउने िा सो ओहदामा िहाल रहेन 
िा कुनै हैसीयि लाभ िा सवुिधा पाउन े उदे्दश्यले शैख्क्षक योग्यिा, नाम, बिनपसु्िे, 
उमेर िाि, थर, योग्यिाको झठु्ठा वििरण ददएको सो सम्िन्धी झठु्ठा प्रमाण पत्र पेश 
गने” कसरु गरेको हो भने्न िथ्यमा सायद नै कसैको विमबि रहन्छ होला । प्रबििादी 
अशोक प्रसाद बििारीको सक्कलै प्रमाण पत्र प्रयोग भएको भने्न आधारमा प्रस्ििु िारदाि 
भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 2059 को दफा 16 को िारदाि हो भने्न विषयमा कुनै 
वद्धविधा नै रहन ुपने अिस्था नै देख्खदैन । साथै प्रस्ििु िारदािमा ऐ.ऐनको दफा 16 
िमोख्िमको कसरुमा प्रबििादी प्रकाशमान िैशी नै मतुय कसरुदार हनु भने्न िथ्यमा 
समेि कुनै वद्धविधा बलई रहन ु पने अिस्था रहेको पाईदैन । प्रस्ििु िारदािमा 



बस.
नं 

प्रबििादीहरु मदु्दा आयोगको मागदािी विशेष अदालिको फैसला र आधार आयोगिाट सम्माबनि सिोच्ि अदालिमा पनुरािेदन गररएका आधारहरु 

प्रकाशमान िैशीलाई ददएको प्रमाणिाट पवुष्ट 
भएको देख्खदैन,  

 मतुय प्रबििादीहरुको हकमा उि ऐनको 
दफा 16 बमोख्िमको आरोपदािी पगु्न 
नसकेकोले प्रबििादी अशोक प्रसाद 
बििारीको हकमा पबन दफा 16 को 
मबियारिफण को दफा 22 बमोख्िमको 
आरोपदािी पगु्न नसकी बनिले 
आरोपदािीिाट सफाई पाउन ेठहछण । 

 

 

प्रबििादी अशोक प्रसाद बििारीको शैख्क्षक योग्यिा र अध्यापन अनमुबिपत्रको प्रयोग 
अकाण प्रबििादी प्रकाशमान िैशीले गरेको अिस्था छ । त्यो पबन कुनै क्षख्णक कालको 
लागी नभै पूरा 5 िषण प्रयोग भएको अिस्था छ । यी दईु प्रबििादीहरु विि काका 
िडा िा को छोराहरु(दाि-ुभाई) को सम्िन्ध रहेको छ । प्रबििादीहरुले 
अनसुन्धानको क्रममा ियान गदाण दिैु िना प्रबििादीहरुले सल्लाहिाटै एकाको शैख्क्षक 
योग्यिा र अध्यापन अनमुबि पत्रको प्रमाणपत्रहरु अकोले प्रयोग गरेको भने्न स्पष्ट 
रुपमा खलुाएको अिस्था छ । उि ियानलाई अन्यथा प्रमाख्णि गनण समेि सकेको 
अिस्था छैन । प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 7(ग) िमोख्िम समेि दिैु 
प्रबििादीहरुले सल्लाहमा नै झठु्ठा रुपमा उल्लेख्खि प्रमाणपत्रहरु पेश गरेको भनी 
अनमुान गनण हनुे कुरा हो भने्न समेि देख्खएको अिस्था छ । प्रमाण ऐन, 2031 को 
दफा 27 अनसुार यस विषयमा अन्यथा प्रमाख्णि गने भार प्रबििादीहरुमा रहन ु पने 
देख्खन्छ र प्रबििादीहरुले उल्लेख्खि िथ्यलाई अन्याथा प्रमाख्णि गनण सकेको अिस्था 
नहुिँदा नहदैु असिँगि यो िा त्यो िकण  पेश गरी उल्लेख्खि भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 

2059 को दफा 16 र दफा 22 को कसरु ठहर नगरेको विशेष अदालि 
काठमाडौको फैसला त्रटुी पूणण रहेको छ।  

 भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 2059 को दफा 16 अन्िगणिको उल्लेख्खि कसरुमा प्रबििादी 
प्रकाशमान िैशी मूतय अबभयिु हनु भने्नमा वद्धविधा नरहेकोमा उि कसरुका अन्य 
मबियारहरु याम िहादरु घिी मगर र गोकणण प्रसाद उपाध्यायलाई ऐ.ऐनको दफा १६ 
को मबियारको कसरुको अबभयोग लगाइएन भने्न आधारमा अबभयोग लगाइएका 
प्रबििादीहरु प्रकाशमान िैशी र अशोक प्रसाद बििारीलाई उि दफा 16 र दफा 
22 को कसरुमा सफाई ददई भएको फैसला आफैमा त्रवुटपूणण छ । विशेष अदालिले 
अबभयोग लगाईएको प्रबििादी उपरको अबभयोग पवुष्ट हनु्छ िा हनु्न भनेर प्रमाणको 
विश्लषेण गरी फैसला गनुण पनेमा केही व्यख्िउपर अबभयोग लगाइएन िसणथ अबभयोग 
लगाईएका प्रबििादीहरुलाई पबन सफाई हनुे भने्न आधारलाई वकमाथण पबन न्यायपूणण एिं 
िकण सिँगि आधार मान्न सवकदैन । 

 प्रस्ििु मदु्दामा प्रबििादी अशोकप्रसाद बििारीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष ियान 
गदाण स.ि.11 मा प्रबििादी प्रकाशमान िैशी बनिी स्रोिमा कायाणरि भएकोले राहिको 
कोटा आउदा बनि सिँग अध्यापन अनमुिी पत्र नभएकोले मेरो रातदा हनु्छ भने्न 
िानकारी गराउदा मैले हनु्छ भनी भनेको बथए भनी ियान गरेकोमा अकाण प्रबििादी 
प्रकाशमान िैशीले स.ि 9 मा अशोक प्रसाद बििारीको कागि सहमिीमा पेश भएको 
हो। स.ि.13 मा िलिी भपाणईमा अशोक प्रसाद बििारीको नाम र दस्िखि भएिा 
पबन दस्िखि मैले गरेको भनी ियान व्यहोरा खलुाएकोलाई प्रमाण ऐन, 2031 को 



बस.
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प्रबििादीहरु मदु्दा आयोगको मागदािी विशेष अदालिको फैसला र आधार आयोगिाट सम्माबनि सिोच्ि अदालिमा पनुरािेदन गररएका आधारहरु 

दफा ९(2)(क) ले प्रमाणमा बलन बमल्नै देख्खएको र अदालिमा प्रबििादीहरुले 
ईन्कारी ियान गरेिापनी प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 27 िमोख्िम प्रमाण पेश गनण 
सकेको नदेख्खएको। त्यस्िै पषु्परत्न भने्न आख्श्वनकुमार स्थावपि विरुद्ध नेपाल सरकार 
भएको मदु्दामा“घटनाको कारणका रुपमा प्रस्ििु गररएको िथ्य अन्य स्ििन्त्र 
प्रमाणहरूबाट पबन प्रमाख्णि भएबाट सो ियान स्िेच्छा प्रबिकूलको भनी अदालि समक्ष 
दािी बलिँदैमा त्यस्िो ियानको प्रामाख्णक मूल्यमा प्रश्न उठाउन नबमल्ने। ( 

ने.का.प.2066, बन.न.8069, भाग 51, अंक 2, िेष्ठ, पूणण इिलास)भनी सिोच्ि 
अदालििाट नख्िर प्रबिपादन भई सकेको अिस्थामा प्रबििादी अशोक प्रसाद बििारीले 
िानीिानी दािीको कसरु गनण आफ्ना प्रमाणपत्र सहप्रबििादी प्रकाशमान िैशीलाई 
ददएको प्रमाणिाट पवुष्ट भएको देख्खदैन भनी आधार बलई आरोपदािी िमोख्िमको 
भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 2059 को दफा 16 अन्िगणिको कसरुमा सफाई ददने गरी 
भएको फैसला त्रवुटपूणण भई बदरभागी छ ।   

 अदालिले फैसलामा कोही प्रबििादी उपर आरोपदािी नबलएको आधारमा नै 
आरोपदािी बलएको हकमा सफाई ददन बमल्न ेहोईन । अदालिले प्रमाणको मलु्याङ्कन 
गरी प्रबििादीहरु उपरको कसरु कायम हनुे होईन भनी फैसला गनुण पनेमा विद्यालयमा 
उपख्स्थि नभएका अशोक प्रसाद बििारीका नाउिँमा बनयखु्ि ददने र िलि खिण लेख्न े
कायण भएिापबन दिैु प्रबििादीहरु विद्यालय व्यिस्थापन सबमबिका अध्यक्ष र 
प्रधानाध्यापक उपर दफा 16 को आरोपदािी नदेख्खएको िथा अशोक बििारीको 
सक्कलै कागिपत्र प्रयोग भएको अिस्थामा दफा 16 िफण को आरोपदािी पवुष्ट हनु े
देख्खएन भनी प्रबििादीहरुलाई भ्रष्टािार बनिारण ऐन, 2059 को दफा 16 अन्िगणिको 
कसरुमा सफाई ददन ेगरी भएको फैसला त्रवुटपूणण भई बदरभागी छ । 

 

 


