
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०८।१९  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

 

विषम: अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारि काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशषे 

अदारिफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ख्चत्त नफझुी सिोच्च अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएका भदु्दाहरु । 

 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारि, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारिफाट बफबबन्न बभबिभा पैसरा बएका भध्मे घसु/रयसिि सम्फन्धी-३ (िीन) िटा भदु्दाहरुभा आमोगको बनर्णम 
अनसुाय बभबि २०७९।०८।१९ गिे सिोच्च अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयर् देहामानसुाय यहेको छ । 

 

सहामक प्रिक्ता 
देिी प्रसाद थऩबरमा

 



देहाम: 
बस.नॊ. प्रबििादीहरु भदु्दा आमोगको भाग दािी विशेष अदारिको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाबनि सिोच्च अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएका आधायहरु 

1  प्रबििादी 
हकुुभ फहादयु 
ओरी (वि.अ. 

को भ.ुनॊ 
(०७७-CR-

०००९)  

.पैसरा बभबि 

२०७९।०३
।१० 

 

घसु/रयसिि 
बरई भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्र. हकुुभ फहादयु ओरीरे गयेको 
उक्त कामण भ्र.बन ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभको कसयु बएकोरे  
बनजराई विगो रु. ९६,३००।– 
कामभ गयी भ्र.बन ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) 
फभोख्जभ सजाम हनु। 

 

पैसरा्  प्रबििादीराई सपाई। 

विशेष अदारिरे सपाई ददॊदा बरएका 
आधाय् 
 प्रबििादीरे अनसुन्धान िथा अदारिभा 
फमान गदाण  आयोवऩि कसूयभा इन्काय 
यही फमान गयेको य आफ्ना साऺीको 
फकऩत्र सभेिफाट सभथीि गयाएको, 

 ियाभदी यकभ आमोगफाट उऩरब्ध 
सयकायी कोषको यकभ प्रमोग गरयएफाट 
ियाभदी नै प्रभार्मोग्म नदेख्खएको य 
ियाभदी यकभको अबािभा घसु/ 
रयसििको कसूय कामभ हनु सक्ने 
नदेख्खएको,  

 प्रबििादीरे स्िेच्छारे घसु यकभ भागेको 
बन्ने  नदेख्खएको, 

 प्रबििादी उऩय रगाईएको आयोऩदािी 
िस्िबुनष्ठ प्रभार्हरुफाट ऩवुष्ट हनु 
नसकेको। 

 प्र.रे भौकाभा य अदारिभा आयोवऩि कसूयभा इन्काय यही फमान गयेिाऩबन 
आफ्नो साथफाट घसु/रयसिि िाऩिको रु. ९६,३००।-फयाभद बएको य उजयुी 
बनिेदकसॉग ऩटक-ऩटक पोन सम्ऩकण  गयेकोभा साविि यहेको, 

 यॊगेहाि नभूना ऩयीऺर्भा भचुलु्काभा खानिरासी फयाभदी भचुलु्का एिॊ यकभ 
फयाभद बएको बनी गयेको सनाखि कागज सभेिफाट प्र.रे िायदाि घटाएको 
ऩवुष्ट बएको, 

 प्र. य बनिेदक िीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडणकोभा यकभ िागेबनङ्ग 
गयेको िथा भाग गयेको देख्खएको, 

 उजयुकिाण य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारिभा आयोऩभागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हनुे गयी फकऩत्र गयेको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩवुष्ट गनण नसकेको अिस्थाभा 
प्रबििादी बनदोष यहेको बन्न नसवकने” बन्ने सिोच्च अदारिफाट प्रबिऩादीि 
बसद्धान्ि (स.अ. फरेुवटन, िषण 18, ऩसु 2066, ऩूर्ाणक 420, ऩषृ्ठ 10 य 11) 
भा सभेि उल्रेख बएको,  

 सम्भाबनि सिोच्च अदारिफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, बन.नॊ. 
9490 भा अनसुन्धानकिाणरे प्रभार् सङ्करन गयेको बनकामभापण ि आएको 
प्रभार्राई आधाय फनाउन बभल्दैन बन् ने प्रबििादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग 
सहभि हनु नसवकने बनी बसद्धान्ि प्रबिऩादन बएको,  

 प्रभार् ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यिुीम 
अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभार्भा बरन हनु्छ बनी उल्रेख बएको। 

2  प्रबििादी ख्शि 
शॊकय भहिो 
(वि.अ. को  
भ.ुनॊ. 
(०७७-CR-

००४०) को 
पैसरा बभबि 

२०७९।०२
।२५ 

 
घसु/रयसिि 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्रबििादी ख्शि शॊकय भहिोरे भ्र.बन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयु गयेको ऩवुष्ट 
हनु आएकोरे बनजराई बफगो 
रु.10,000।- (दश हजाय) कामभ 
गयी भ्र.बन. ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य सोही ऐनको 
दपा 3 को उऩदपा (1) को खण्ड 
(क) फभोख्जभ सजाम हनु। 

पैसरा् प्रबििादीराई सपाई । 

विशेष अदारिरे सपाई ददॊदा बरएका 
आधाय् 
 सम्भाबनि सिोच्च अदारिफाट 
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
बनमभािरी २०५९ को बनमभ ३० 
बभबि २०७८ सार िैशाख ८ गिेदेख्ख 
राग ु हनुे गयी अभान्म य फदय घोवषि 
गरयएको हदुाॉ आमोगरे बनमभ ३० 

 सिोच्च अदारिफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गरयएको प्रभार्सम्भ ग्रहर्मोग्म नहनुे हो,भदु्दा नै खायेज हनुे िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हनुे होइनन।भदु्दाभा सॊकबरि अन्म प्रभार्को 
भलु्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हनुे िा नहनुे कुयाको न्मामीक 
बनरुऩर् गनुण नै ऩने हनु्छ बनी बसद्धान्ि प्रबिऩादन बएको, 

 सम्भाबनि सिोच्च अदारिफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, बन.नॊ. 
9490 भा अनसुन्धानकिाणरे प्रभार् सङ्करन गयेको बनकामभापण ि आएको 
प्रभार्राई आधाय फनाउन बभल्दैन बन् ने प्रबििादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग 
सहभि हनु नसवकने बनी बसद्धान्ि प्रबिऩादन बएको,  



 अन्िगणि याज्म कोषफाट उऩरब्ध 
गयाएको य सोही यकभ फयाभद 
गरयएको हुॉदा सो प्रकृमा फभोख्जभ 
बसजणना गरयएका आयोऩदािी साथ ऩेश 
बएको फयाभदी भचुलु्का, फयाभद दशी, 
उजयुी, उजयुीकिाणको फकऩत्र, श्रव्मदृश्म 
साभग्री प्रभार्फाट अऩिजणन हनुे, 

 प्रबििादीरे भौकाभा य अदारिभा 
आयोवऩि कसूयभा इन्काय  यही फमान 
गयेको, 

 प्रबििादीरे फदबनमिऩूिणक स्िेच्छारे 
यकभ भाग गयी घसु/रयसिि फाऩि 
बरएको बन्न े िथ्म प्रभार्द्वाया ऩवुष्ट हनु 
सक्ने नदेख्खएको,  

 प्रबििादी उऩय रगाईएको आयोऩदािी 
ऩवृष्ट हनुे िस्िबुनष्ठ प्रभार् िादीरे ऩेश 
गनण नसकेको। 

 प्र.रे आयोवऩि कसूयभा इन्काय यही फमान गयेिाऩबन आफ्नो ऩाइन्टको 
ऩाकेटभा याखेको अिस्थाभा यकभ फयाभद बएकोभा साविबि फमान गरयददए 
सभेिफाट प्र. रे िायदाि घटाएको ऩवृष्ट बएको, 

 यङ्गेहाि ऩयीऺर् िथा नभनुा सॊकरन भचुलु्का, खानिरासी एिॊ फयाभदी 
भचुलु्का सभेिफाट ऩवृष्ट बएको, 

 उजयुकिाण य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारिभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हनुे गयी फकऩत्र गयेको, 

 श्रव्म-दृष्म बस.डी., ख्स्िप्ट याईवटङ्गराई प्रबििादीहरुरे सभेि अन्मथा ऩवुष्ट गनण 
नसकेकोभा प्रबििादीहरुराई आयोऩदािीफाट सपाई ददने गयी बएको पैसरा 
ने.का.ऩ. २०७४ अॊक ९ बन.नॊ. ९८८० भा सिोच्च अदारिफाट प्रबिऩाददि 
नख्जय विऩयीि बएको, 

  “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩवुष्ट गनण नसकेको अिस्थाभा 
प्रबििादी बनदोष यहेको बन्न नसवकने” बन्ने सिोच्च अदारिफाट प्रबिऩादीि 
बसद्धान्ि (स.अ. फरेुवटन, िषण 18, ऩसु 2066, ऩूर्ाणक 420, ऩषृ्ठ 10 य 11) 
भा सभेि उल्रेख बएको।  

 

3  प्रबििादी 
हरयचन्दय 
ठाकुय य  
अरुर्कुभाय 
मादि (वि.अ. 

को भ.ुनॊ. 
(०७७-CR-
००८२) 
वि.अ. को 
पैसरा बभबि 

२०७९।०३
।३० 

 

घसु रयसिि 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्रबििादी हरयचन्दय ठाकुयरे भ्र.बन. 
ऐन २०५९को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसयु गयेकारे बनजराई 
बफगो रू. 15,000/-(ऩन्र हजाय) 
कामभ गयी भ्र.बन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दफा 
३ को उऩदपा 1 को खण्ड (क) 
फभोख्जभ सजाम हनु य प्रबििादी 
अरूर्कुभाय मादिरे भ्र.बन. ऐन 
२०५९को दपा ३ को उऩदपा 
(2) को कसयु गयेकारे बनजराई 
बफगो रू. 15,000/-(ऩन्र हजाय) 
कामभ गयी भ्र.बन.  ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) य 

पैसरा् दिैुप्रबििादीराई सपाई 

विशेष अदारिरे सपाई ददॊदा बरएका 
आधाय् 
 ियाभद यकभ आमोगरे सयकायी 
कोषफाट उऩरब्ध गयाएको दशीको 
रुऩभा विगो कामभ गयाई भदु्दा चराउने 
ऩरयऩाटीका सम्फन्धभा सिोच्च 
अदारिरे अबधिक्ता विष्र्पु्रसाद ख्घबभये 
वि. अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग, टॊगार सभेि बएको ०७४-
WC-००२० बएको रयट बनिेदनभा 
िहृद व्मातमा य विश्लषेर् बई अख्तिमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
बनमभािरी, २०५९ को बनमभ ३० को 

 प्र.हरु य बनिेदकिीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडणकोभा यकभ िागेबनङ्ग 
गयेको िथा भाग गयेको देख्खएको,  

 उजयुकिाण य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारिभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हनुे गयी फकऩत्र गयेको । 

 प्रबििादीहरुरे आयोवऩि कसूयभा इन्काय यही फमान गयेिाऩबन प्रबििादी 
हरयचन्दय ठाकुयरे भौकाभा फमान गदाण बनिेदक घनश्माभ मादि ख्खडहयी, 
अरूर् कुभाय मादि य भ बफच कुयाकानी हुॉदा पामर नक्सा फनाउन अबभन 
सवहि वपल्ड जान ुऩने हनु्छ िऩाईको रु.15,000/-खचण हनु आउछ त्मसैरे 
सम्ऩरु्ण काभ हनु अगाडी सो यकभ अरूर् कुभाय मादिकोभा जम्भा गरयददन ु
बनेय बनेको बथए बनी फमान गयेिाऩबन अकाण प्रबििादी अरूर् कुभाय मादिरे 
अनसुन्धान अबधकायी सभऺ फमान गदाण बनिेदक जग्गाको वकत्ताकाट गने 
काभको राबग भ सभेि बई हरयचन्दय ठाकुयराई बेटी कुया गदाण बनजरे 
रू.15,000/- अबिरयक्त यकभ ददएऩछी भात्र काभ गरयददने बनेको य सो 
यकभ बनजरे आपै नबरई भेयोभा जम्भा गरयददने बबन शिण याखेको हनुारे 



दपा ३ को उऩदपा 1 को खण्ड 
(क) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

प्रािधान खायेज बइसकेको य ऐ. बनमभ 
३० का आधायभा बसजणना गरयएको 
प्रभार्राई सभेि अभान्म घोवषि गयेको,  

 ियाभद यकभ नै प्रभार्भा बरन बभल्ने 
नबएऩबछ ियाभदी भचुलु्काभा फस्न े
व्मख्क्तहरु िथा यकभ ियाभद गयी 
प्रबििेदन ददन प्रबििेदकहरु अदारिभा 
आई गयेका फकऩत्रराई स्ििन्त्र प्रभार् 
भानी प्रबििादीहरुको कसूय ठहय गनण 
बभल्ने अिस्था ऩबन बएन, 

  बस.डी. बरवऩिद्ध गयाउने सन्दबणभा दिैु 
प्रबििादीहरुरे बस.डी.भा सनुेको कुया 
भैरे बनेको होइन, स्िय भेयो होइन बनी 
आफ्नो असहभबि प्रकट गयेको,  

 प्रबििादीहरुरे आयोवऩि कसूयभा इन्काय 
यही फमान गयेको, 

 प्रबििादीहरु उऩयको आयोऩदािी 
िस्िबुनष्ठ प्रभार्फाट ऩवुष्ट हनु 
नसकेको। 

बनिेदकफाट भैरै बरएको उक्त यकभ हरयचन्दय ठाकुयराई ददनको राबग 
बरएको हो बनी भौकाको फमानभा साविि यहेको हदुाॉ सह-अबबमकु्तको ऩोर 
िमान व्महोयाराई प्रभार् ऐन, २०३१ को दपा ९क. िभोख्जभ प्रभार्भा बरन ु
ऩने देख्खएको,  

 यॊगेहाि नभूना ऩयीऺर्भा भचुलु्काभा खानिरासी फयाभदी भचुलु्का एिॊ यकभ 
फयाभद बएको बनी गयेको सनाखि कागज सभेिफाट प्र.हरुरे िायदाि 
घटाएको ऩवुष्ट बएको, 

 सिोच्च अदारिफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गरयएको प्रभार्सम्भ ग्रहर्मोग्म नहनुे हो,भदु्दा नै खायेज हनुे िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हनुे होइनन।भदु्दाभा सॊकबरि अन्म प्रभार्को 
भलु्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हनुे िा नहनुे कुयाको न्मामीक 
बनरुऩर् गनुण नै ऩने हनु्छ बनी बसद्धान्ि प्रबिऩादन बएको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩवुष्ट गनण नसकेको अिस्थाभा 
प्रबििादी बनदोष यहेको बन्न नसवकन”े बन्ने सिोच्च अदारिफाट प्रबिऩाददि 
बसद्धान्ि (स.अ. फरेुवटन, िषण 18, ऩसु 2066, ऩूर्ाणक 420, ऩषृ्ठ 10 य 
11) भा सभेि उल्रेख बएको, 

 सम्भाबनि सिोच्च अदारिफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, बन.नॊ. 
9490 भा अनसुन्धानकिाणरे प्रभार् सङ्करन गयेको बनकामभापण ि आएको 
प्रभार्राई आधाय फनाउन बभल्दैन बन् ने प्रबििादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग 
सहभि हनु नसवकने बनी बसद्धान्ि प्रबिऩादन बएको,  

 प्रभार् ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट विद्यिुीम 
अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभार्भा बरन हनु्छ बनी उल्रेख बएको। 

 


