
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०७।३०  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

 

ङ्जिषम: अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्जिशेष अदारत काठभाडौंभा दामय बएका भङ्टद्दाहरुभा ङ्जिशषे 

अदारतफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ङ्ञचत्त नफङ्टझी सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरु । 

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्जिशषे अदारत काठभाडौंभा दामय बएका भङ्टद्दाहरुभा ङ्जिशषे 
अदारतफाट ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा पैसरा बएका घङ्टस/ङ्चयसित सम्फन्धी ९ िटा भङ्टद्दाहरुभा आमोगको ङ्झनणणम अनङ्टसाय ङ्झभङ्झत 
२०७९।०७।२९ भा सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरुको ङ्झफफयण देहामानङ्टसाय यहेको छ । 

 

प्रिक्ता 
श्माभ प्रसाद बण्डायी

 



देहाम: 
ङ्झस.नॊ. प्रङ्झतिादीहरु भङ्टद्दा आमोगको भाग दािी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएका आधायहरु 

1   प्रङ्झतिादी 
कृष्णहङ्चय 
िाग्रे  

(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. (०७७-
CR-००२३) 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०३
।१६ 

 

घङ्टस/ 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्र. कृष्णहङ्चय िाग्रेरे भ्र.ङ्झन. ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१)को कसङ्टय गयेको स-प्रभाण 
ऩङ्टङ्जष्ट बएकोरे ङ्झनज कृष्णहङ्चय 
िाग्रेराई ङ्झफगो रु.२५,०००।- 
कामभ गयी भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन।  

पैसरा्  प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 

 प्र.रे अदारतभा फमान गदाण आयोङ्जऩत 
कसूयभा इन्काय  यही फमान गयेको, 

 अ.दङ्ट.अ.आ. कै मोजनाभा प्रङ्झतिादी 
कृष्णहङ्चय िाग्रेराई घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरन 
दङ्टरुत्साहन गयी उजूयीकताण भापण त नै 
सयकायी कोषको यकभ घङ्टस ङ्चयसित िाऩत 
उऩरब्ध गयाएको अिस्था य 2074-WC-
0020 को भङ्टद्दाभा सम्भाङ्झनत सिोच्च 
अदारतफाट अ.दङ्ट.अ.आ. ङ्झनमभािरी, 
2059 को ङ्झनमभ 30 खायेज बैसकेको 
सभेतको कायणरे आयोऩ दािीसाथ ऩेश 
बएको फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, ियाभद दशी, 
उजूयीकताणको फकऩत्र श्रव्म-दृश्म साभग्री 
प्रभाणफाट अऩिजणन हङ्टने देङ्ञखएको,  

 प्र.रे स्िेच्छारे ङ्चयसितको यकभ भाग गयी 
स्िेच्छारे ङ्झरएको प्रभाणद्वाया ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
सक्ने देङ्ञखएन,  

 प्र. उऩय रगाईएका आयोऩदािी िस्तङ्टङ्झनष्ठ 
प्रभाणहरुफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको।  

 प्र.रे भौकाभा कसूयभा साङ्जित बई आफ्नै हस्तङ्झरङ्ञखत गयेको िमान राई प्रभाण 
ऐन, २०३१ को दपा ९(२)(क) रे प्रभाण मोग्म नै देङ्ञखएको । 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको 
भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक 
ङ्झनरुऩण गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र. य ङ्झनिेदक फीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडणकोभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 उजङ्टयकताण य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 प्र.“आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनण नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकने” बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩादीत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषण 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाणक 420, ऩषृ्ठ 10 य 11) 
भा सभेत उल्रेख बएको,  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताणरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापण त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

 

2  प्रङ्झतिादी जम 
नेऩार थाऩा 
(ङ्जि.अ. को  
भङ्ट.नॊ. 
(०७६-CR-

०२२०)  को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

घङ्टस/ 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्र. जम नेऩार थाऩारे भ्र.ङ्झन. ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसङ्टय अऩयाध गयेको 
देङ्ञखॉदा ङ्झफगो रू.४०,०००।–

कामभ गयी ङ्झनज जम नेऩार 
थाऩाराई भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 

पैसरा् प्रङ्झतिादीराई सपाई । 

 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 

 अ.दङ्ट.अ.आ. कै मोजनभा प्रङ्झतिादीराई घङ्टस 
ङ्चयसित ङ्झरन दङ्टरुत्साहन गयी उजूयीकताण 
भापण त नै सयकायी कोषको यकभ घङ्टस 
ङ्चयसित िाऩत उऩरब्ध गयाएको अिस्था य 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको 
भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक 
ङ्झनरुऩण गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताणरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापण त आएको 
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(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन।  

2074-WC-0020 को भङ्टद्दाभा सम्भाङ्झनत 
सिोच्च अदारतफाट अ.दङ्ट.अ.आ. 
ङ्झनमभािरी 2059 को ङ्झनमभ 30 खायेज 
बै सकेको सभेतको कायणरे आयोऩदािी 
साथ ऩेश बएको ियाभदी भङ्टच ङ्टल्का, ियाभद 
दशी, उजङ्टयी, उजङ्टयीकताणको फकऩत्र, श्रव्म-
दृश्म साभग्री प्रभाणफाट अऩिजणन हङ्टने 
देङ्ञखएको,  

 प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धान तथा अदारतभा 
फमान गदाण सभेत आयोङ्जऩत कसूयभा 
इन्काय  यही फमान गयेको, 

 प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे भाग गयेको य 
स्िेच्छारे घङ्टस फाऩतको यकभ ङ्झरएको 
नदेङ्ञखएको ।  

 

प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको,  

 प्र.रे आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यङ्जह फमान गयेताऩङ्झन आफ्नो झोराफाट यकभ 
फयाभद बएको य उजङ्टयी ङ्झनिेदकसॉग ऩटक ऩटक पोनभा कङ्ट या गयेको ङ्झनजसॉग 
बेट बएऩङ्झछ ङ्ञचमा नास्ता खाॉदा ङ्झनजरे भराई केही यकभ ङ्छदएको बनी 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी तथा अदारत सभऺ साङ्जिङ्झत फमान गयी ङ्छदएको, 

 प्र. य ङ्झनिेदक फीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडणकोभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 उजङ्टयकताण य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 श्रव्म-दृष्म ङ्झस.डी., ङ्ञस्िप्ट याईङ्जटङ्गराई प्रङ्झतिादीहरुरे सभेत अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनण 
नसकेकोभा प्रङ्झतिादीहरुराई आयोऩदािीफाट सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा 
ने.का.ऩ. २०७४ अॊक ९ ङ्झन.नॊ. ९८८० भा सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
नङ्ञजय ङ्जिऩयीत बएको। 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनण नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकने” बङ्ङे सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩादीत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषण 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाणक 420, ऩषृ्ठ 10 य 11) 
भा सभेत उल्रेख बएको। 

3   प्रङ्झतिादी 
ङ्ञचत्र फहादङ्टय 
के. सी य 
कभरप्रसाद 
ऩौडेर (ङ्जि.अ. 

को भङ्ट.नॊ. 
(०७६-CR-

०३४२) 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
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घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्र. ङ्ञचत्र फहादङ्टय के.सी.सभेतरे 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) को कसङ्टय 
बएकारे ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरू कभर 
प्रसाद ऩौडेर य ङ्ञचत्र फहादङ्टय 
के.सी.राई ङ्झफगो रु. 
२,००,०००/- कामभ गयी भ्र.ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (घ) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

पैसरा् दङ्टिै प्रङ्झतिादीराई सपाई 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 

 अ.दङ्ट.अ.आ. कै मोजनभा प्रङ्झतिादी 
कभरप्रसाद ऩौडेरराई घङ्टस ङ्चयसित ङ्झरन 
दङ्टरुत्साहन गयी उजूयीकताण भापण त नै 
सयकायी कोषको यकभ घङ्टस ङ्चयसित िाऩत 
उऩरब्ध गयाएको अिस्था हङ्टॉदा य 2074-
WC-0020 को भङ्टद्दाभा सम्भाङ्झनत सिोच्च 
अदारतफाट अ.दङ्ट.अ.आ. ङ्झनमभािरी 
2059 को ङ्झनमभ 30 खायेज बैसकेको 
सभेतको कायणरे आयोऩ दािीसाथ ऩेश 
बएको ियाभदी भङ्टच ङ्टल्का, ियाभद दशी, 
उजूयी, उजूयीकताणको फकऩत्र, श्रव्म-दृश्म 

 प्र.हरु य ङ्झनिेदकफीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडणकोभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको,  

 उजङ्टयकताण य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩभागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको । 

 प्र. ङ्ञचत्र फहादङ्टय के. सी. रे आपूफाट उक्त यकभ फयाभद बएको य अङ्झडमो 
ङ्झसडीभा बएको स्िय भ, ङ्झनिेदक य कभर सयको हो बनी भौकभा तथा 
अदारतभा फमान गङ्चयङ्छदए सभेतफाट उजङ्टयी ऩङ्टष्टी बएको, 

 यॊगेहात नभूना ऩयीऺण भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी फयाभदी भङ्टच ङ्टल्कासभेतफाट प्र.हरुरे 
िायदात घटाएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको 
भङ्टल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक 



साभग्री प्रभाणफाट अऩिजणन हङ्टने देङ्ञखएको,  

 प्र.हरुरे अनङ्टसन्धान तथा अदारतभा फमान 
गदाण सभेत आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय  यही 
फमान गयेको, 

 प्र.हरुरे फदङ्झनमतऩूिणक स्िेच्छारे घङ्टस 
फाऩतको यकभ भाग गयी ङ्झरएको बङ्ङे 
आयोऩदािी ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने िस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाण 
िादीरे ऩेश गनण नसकेको । 

ङ्झनरुऩण गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बङ्झन ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 
 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनण नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङ े सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषण 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाणक 420, ऩषृ्ठ 10 य 
11) भा सभेत उल्रेख बएको,  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताणरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापण त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

4  प्रङ्झतिादी 
ङ्झसद्धयाज 
जोशी (ङ्जि.अ. 

को भङ्ट.नॊ. 
(०७७-CR-

००१०), 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०३
।०९ 

 

घङ्टस/ 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्र.ङ्झसद्धयाज जोशीरे भ्र.ङ्झन. ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसङ्टय गयेकारे ङ्झनज 
प्रङ्झतिादी ङ्झसद्धयाज जोशीराई ङ्झफगो 
रू.८५,०००।- कामभ गयी 
भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ग) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

पैसरा् प्रङ्झतिादीराई सपाई। 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 

 प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धान तथा अदारतभा 
फमान गदाण आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय  यही 
फमान गयेको, 

  ियाभदी यकभ आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाइएको यकभ देङ्ञखदा प्रभाणभा ग्राह्य 
नदेङ्ञखएको,  

  प्र.को साथफाट घङ्टस ङ्चयसित ियाभद 
नबएको तथा ियाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा 
प्रङ्झतिादीको सहीछाऩ नबएको,  

  प्र. उऩय रगाईएका आयोऩदािी िस्तङ्टङ्झनष्ठ 
प्रभाणहरुफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको। 

 प्र.रे भौकाभा य अदारतभा आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩङ्झन 
आफ्नो कामणकऺभा यहेको टेफङ्टरको घयाणफाट उक्त घङ्टस/ङ्चयसित िाऩतको रु. 
८५,०००।- फयाभद बएकोभा साङ्जित यहेको, 

 प्र.को ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनभा DECEPTION INDICATED उल्रेख बएफाट 
ङ्झनज झूट्टो फोरी छरछाभ गयेको बङ्ङे देङ्ञखएको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको 
भूल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक 
ङ्झनरुऩण गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र. य ङ्झनिेदक फीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडणकोभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 उजङ्टयकताण य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभङ्टना सॊकरन भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी एिॊ फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, 
सभेतफाट ऩङृ्जष्ट बएको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

5  प्रङ्झतिादीहरु घङ्टस/ 
ङ्चयसित 

प्रङ्झतिादीहरु देिी प्रसाद गौतभ य 
नेत्र प्रसाद राङ्झभछानेरे भ्र.ङ्झन. ऐन, 

पैसरा् दङ्टिै प्रङ्झतिादीहरुराई सपाई । 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 
 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाण सम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 



नेत्रप्रसाद 
राङ्झभछाने य 
देिी प्रसाद 

गौतभ (ङ्जि.अ. 

को (०७७-
CR-०१०८) 
ङ्जि.अ. को 

पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०३
।१०  

 

ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) अनङ्टसायको कसूयभा ङ्जिगो रु. 
५०,०००।– कामभ गयी  ङ्झनज 
प्र.हरुराई भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ख) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन । 

 प्रङ्झतिादीहरुरे अनङ्टसन्धान तथा अदारतभा 
फमान गदाण आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय  यही 
फमान गयी आफ्ना साऺीको फकऩत्रफाट 
इन्कायी फमान सभङ्झथणत गयाएको, 

 िादी ऩऺरे स्ितन्त्र प्रभाणफाट 
प्रङ्झतिादीहरुरे उजङ्टयिारासॉग घङ्टस ङ्चयसित 
भागेको बन् ने ऩङ्टङ्जष्ट गनण नसकेको,  

 ियाभदी यकभ अ.दङ्ट.अ.आ.फाट उऩरब्ध 
सयकायी कोषको यकभ देङ्ञखदा अङ्झधिक्ता 
ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये ङ्जिरुद्ध सॊघीम सॊसदसभेत 
बएको भङ्टद्दाभा सिोच्च अदारतको 
सॊिैधाङ्झनक ईजरासफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसद्धान्त 
तथा बएको व्मातमासभेतका आधायभा 
उक्त ियाभदी यकभ य ियाभदी तथा 
खानतरासी भङ्टच ङ्टल्का य आमोगफाट तमाय 
बएको ङ्झसङ्झड रगामतका अन्म प्रभाणराई 
प्रभाणमोग्म भान् न ङ्झभल्ने नदेङ्ञखएको 

गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको 
भूल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक 
ङ्झनरुऩण गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 उजङ्टयकताण य भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩ भागदािीको 
व्महोयाराई सभथणन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 प्र.हरु य ङ्झनिेदक फीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडणकोभा यकभ िागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको 

 यॊगेहात नभूना ऩयीऺण भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का एिॊ अङ्झडमो येकडण 
सभेतफाट प्र.हरुरे िायदात घटाएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 

 “आपूफाट फयाभद बएको यकभराई अन्मथा ऩङ्टङ्जष्ट गनण नसकेको अिस्थाभा 
प्रङ्झतिादी ङ्झनदोष यहेको बङ्ङ नसङ्जकन”े बङ्ङ े सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत 
ङ्झसद्धान्त (स.अ. फङ्टरेङ्जटन, िषण 18, ऩङ्टस 2066, ऩूणाणक 420, ऩषृ्ठ 10 य 
11) भा सभेत उल्रेख बएको,  

 सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतफाट भङ्टद्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, ङ्झन.नॊ. 
9490 भा अनङ्टसन्धानकताणरे प्रभाण सङ्करन गयेको ङ्झनकामभापण त आएको 
प्रभाणराई आधाय फनाउन ङ्झभल्दैन बन् ने प्रङ्झतिादीको ऩङ्टनयािेदन ङ्ञजङ्जकयसॉग 
सहभत हङ्टन नसङ्जकने बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

 

6  प्रङ्झतिादी 
सङ्टयेन्र 
अङ्झधकायी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ(०७७-
CR-००७१) 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 

२०७९।०३

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

प्रङ्झतिादी सङ्टयेन्र अङ्झधकायीरे भ्र.ङ्झन. 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) अनङ्टसायको कसूय 
गयेकारे ङ्झनजराई ङ्जिगो 
रु.१,५०,०००।- कामभ गयी 
ङ्झनज सङ्टयेन्र अङ्झधकायीराई भ्र.ङ्झन.  
ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड 
(घ)फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन। 

पैसरा् प्र.रे सपाई ऩाउन े।. 

ङ्जिशेष अदारतरे सपाई ङ्छददा ङ्झरएका आधाय् 

 ियाभद यकभ याज्मकोषको देङ्ञखएको य 
याज्मकोषको यकभराई दशी प्रभाण तथा 
ङ्जिगो सभेत नभान् ने बनी ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध अ.दङ्ट.अ.आ. सभेत बएको 074-
WC-0020 को ङ्चयट ङ्झनिेदनभा सिोच्च 
अदारतको सॊिैधाङ्झनक इजरासफाट व्मातमा 
बएको सन्दबणभा प्रङ्झतिादीको साथफाट घङ्टस 
ङ्चयसित यकभ ियाभद बएको ऩङ्झन 
देङ्ञखॊदैन। ङ्झनज फसेको छेउॉभै ियाभद 

 प्र.रे भौकाभा य अदारतभा आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय यही फमान गयेताऩङ्झन 
ङ्झनजको ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनभा DECEPTION INDICATED उल्रेख 
बएफाट ङ्झनज झूट्टो फोरी छरछाभ गयेको बङ्ङे देङ्ञखएको, 

 यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभङ्टना सॊकरन भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी एिॊ फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, 
सभेतफाट ऩङृ्जष्ट बएको, 

 "अन्म प्रभाणफाट कसूय गयेको बङ्ङ ेऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको अिस्थाभा केिर ऩीङ्झडत तथा 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीसभऺ कागज गने व्मङ्ञक्तहरूरे ऩङ्जहरा आपूरे बनकेो 
बनाइको ङ्जिऩयीत हङ्टनगेयी गयेको िकऩत्रको आधायभा भात्र प्रङ्झतिादीहरुराई 
सपाई ङ्छदन नहङ्टन े बङ्झन।” (ने.का.ऩ. २०६६, अॊक ६, ङ्झन.नॊ. ८१७९) बनी 
सिोच्च अदारतिाट नङ्ञजय प्रङ्झतऩादन बएको,  

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 



।३०  

 

बएको बनी बनेताऩङ्झन ियाभद यकभ 
याज्मकोषको बई त्मसको प्रभाङ्ञणक 
भान्मता नहङ्टन,े 

 ियाभद यकभ नै प्रभाणग्राह्य नबएऩङ्झछ 
ियाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा फस्ने व्मङ्ञक्तहरुको 
फकऩत्रराई आधाय ङ्झरई प्रङ्झतिादीराई 
दोशी कयाय गनण ङ्झभल्ने देङ्ञखएन,  

 िादीका साऺी उजङ्टयकताणरे नै आयोऩदािी 
खङ्ञण्डत हङ्टने गयी फकऩत्र गङ्चयङ्छदएको,  

 प्रङ्झतिादीरे भौकाभा य अदारतभा फमान 
गदाण सभेत आयोङ्जऩत कसूयभा इन्काय  यही 
फमान गयेको,  

  प्रङ्झतिादी उऩय रगाईएको आयोऩदािी 
िस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको। 

फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो,भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सॊकङ्झरत अन्म प्रभाणको 
भूल्माङकनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक 
ङ्झनरुऩण गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्र. य ङ्झनिेदक फीच बएको कङ्ट याकानीको अङ्झडमो येकडणकोभा यकभ फागेङ्झनङ्ग 
गयेको तथा भाग गयेको देङ्ञखएको, 

 भौकाभा कागज गने व्मङ्ञक्तहरुरे अदारतभा आयोऩभागदािीको व्महोयाराई 
सभथणन हङ्टने गयी फकऩत्र गयेको, 

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट ङ्जिद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखभा उल्रेख बएका कङ्ट याहरु प्रभाणभा ङ्झरन हङ्टन्छ बनी उल्रेख बएको। 

 

7  नायामणयाज 
ङ्झभश्र य 
बाइकाजी 
गौतभ 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०१८४), 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।३।
२४ 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 

भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 नायामणयाज ङ्झभश्रराई ङ्झफगो रु. 
40,000/- कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) य दपा 
३(१)(ख) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
तथा बाइकाजी गौतभराई सोही 
ऐनको दपा ३(१) फभोङ्ञजभ य 
दपा २२ को कसूयभा ङ्झफगो रु. 
40,000।–कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(ख) फभोङ्ञजभ हङ्टन े
सजामभा सोही ऐनको दपा 22 
को प्रङ्झतफन्धात्भक 
िाक्माॊशफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन।  

पैसरा: प्रङ्झतिादीद्वमराई सपाइ 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनण नङ्झभल्ने। 

 ङ्झसडी, यङ्गेहात भङ्टच ङ्टल्कारगामतका 
प्रभाणहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ङ्झनमभािरी, २०५९ को ङ्झनमभ 
३० सॉग सम्फङ्ञन्धत यहेकोरे ०७५-CR-

१११० य १३४३ ऩङ्टनयािेदक 
गोङ्जिन्दप्रसाद कॉ डेरसभेत ङ्जिरुद्ध नेऩार 
सयकाय बएको घूस/ङ्चयसित भङ्टद्दाभा उक्त 
प्रभाणहरू स्ितन्त्र अङ्ञस्तत्िको प्रभाण 
भाङ्ङ नङ्झभल्न,े 

 ऩङ्टनयािेदक रेखनाथ फङ्टराणकोटीङ्जिरुद्ध 

 आयोऩ भागदािीभा उल्रेख बएको कङ्ट या शङ्कायङ्जहत तियफाट नै ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 
 टेङ्झरपोन िाताणराऩभा प्रङ्झतिादीहरूरे यकभ भाग गयेको स्ऩष्ट यहेको, 
 प्रङ्झतिादीराई यकभ ङ्छदने उद्धिप्रसाद ऩयाजङ्टरीरे भौकाको उजङ्टयी ङ्झनिेदन 
सनाखत गयी प्रङ्झतिादी नायामणयाज ङ्झभश्ररे उक्त यकभ जाहेयिाराफाट नबई 
आपैभापण त भागेको य यकभ ङ्झरएय आएऩङ्झछ आपूराई सङे्कत गयेऩङ्झछ 
बाइकाजी गौतभराई ङ्छदन बनेको य उक्त ङ्झनिेदनभा खङ्टराएअनङ्टसायको भोही 
रगत कट्टाको ङ्झनणणम गयाउने ङ्ञजम्भा नायामणयाज ङ्झभश्ररे नै ङ्झरएको  
प्रङ्झतिादीहरूरे घूस यकभ भागेको स्ऩष्ट रेखाएकोफाट उजङ्टयी व्महोया सभथणन 
बएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ८ य दपा १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ त्मस्तो 
फकऩत्र प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने हङ्टॉदा िादीरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा २५ 
फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत गयेको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको 
भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण 
गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 प्रदीऩ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा खल्तीफाट 



नेऩार सयकाय घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७३-

CR-०६७८) भा फयाभदी यकभ नै 
गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो नै कामभ गनण 
नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको कसूय 
कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने, 

 प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे यकभ भागेको 
हङ्टन ङ्टऩने, ङ्झनजफाट यकभ फयाभद बएकै 
आधायभा भात्र भ्रष्टाचायको कसूय नहङ्टने 
(ने.का.ऩ. २०७७, अङ्क १, ङ्झन.नॊ. 
१०४१३)।उजङ्टयीकताणको उजङ्टयी व्महोया 
नै शङ्कास्ऩद य ङ्जििादास्ऩद यहेको, 

 उजङ्टयकताण धनफहादङ्टय राभा य ङ्झनजका 
रेखाऩढी गने उद्धिप्रसाद ऩयाजङ्टरीको 
उजङ्टयी एिभ ् फकऩत्र व्महोयासभेत 
आमोगको ङ्झनमभािरी २०५९ को ङ्झनमभ 
३० सॉगको यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत देङ्ञखॉदा 
उक्त फकऩत्रराई आधाय भानेय कसूयदाय 
ठहय गनण नहङ्टने। 

घूसको यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा घूस/ङ्चयसित ङ्झरएको होइन बनी 
ङ्ञजकीयसम्भ ङ्झरएको तय त्मसराई कङ्ट नै िस्तङ्टङ्झनष् ठ प्रभाण ऩेश गयी प्रभाङ्ञणत गनण 
नसकेकोरे फयाभद बएका नोटहरू प्रङ्झतिादीको जानकायी य सहभङ्झत फेगय 
ङ्झनजको अऻानताभा नै ङ्झनजको खल्तीभा याङ्ञखएको िा जफजणस्ती याङ्ञखएको बनी 
अनङ्टभान गनण नङ्झभल्न ेबनी उल्रेख गङ्चयएको।(ने.का.ऩ. २०६७, अङ्क ४, ङ्झन.नॊ. 
८३४०), 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य 
प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन 
िाताणराई येकडण गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको 
रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाण भहत्त्िऩूणण प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन 
गनङ्टणऩने (न.ेका.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३), 

 ङ्झस.डी. रगामत ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत प्रभाणराई भङ्टद्दाभा प्रभाणको 
रूऩभा ग्रहण गनण ङ्झभल्दैन बन् ने अिश् म होइन ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको ऺेत्रभा बएको 
अबतूऩूिण ङ्जिकास य थङ्जऩएका अनेकौँ निीनतभ ्आमाभहरूराई न्माम ङ्झनरुऩणका 
सन्दबणभा अदारतरे अनदेखा गनण नहङ्टने (ने.का.ऩ. २०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. 
९८८०)। 

8  प्रकाश 
ङ्झतिायी 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७६-
CR-०२८३, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।३।
३) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको।  

 भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) अनङ्टसायको 
कसूयभा ङ्झफगो रू.६,०००।- 
कामभ गयी ऐ ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(क) 
फभोङ्ञजभ हङ्टने सजाम। 

पैसरा: प्रङ्झतिादीराई सपाई 

आधाय 

 सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद 
ङ्ञघङ्झभयेङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको 
ङ्चयट (०७४-WC-००२०) भा 
याज्मकोषको यकभ फयाभद बएको 
अिस्थाभा कसूय ठहय नहङ्टने 

 ङ्झसडी, यङ्गेहात भङ्टच ङ्टल्कारगामतका 
प्रभाणहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ङ्झनमभािरी, २०५९ को ङ्झनमभ 
३० सॉग सम्फङ्ञन्धत यहेकोरे ०७५-CR-

१११० य १३४३ ऩङ्टनयािेदक 
गोङ्जिन्दप्रसाद कॉ डेरसभेत ङ्जिरुद्ध नेऩार 

 भौकाको उजङ्टयी ङ्झनिेदन सनाखत गयी प्रङ्झतिादीरे घूस यकभ भागेको स्ऩष्ट 
रेखाएको उजङ्टयिाराको फकऩत्र फाट उजङ्टयी व्महोया सभथणन बएकोरे प्रभाण 
ऐन, २०३१ को दपा ८ य दपा १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ त्मस्तो फकऩत्र 
प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने हङ्टॉदा िादीरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा २५ फभोङ्ञजभ 
अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत गयेको, 

 आयोऩ भागदािीभा उल्रेख बएको कङ्ट या शङ्कायङ्जहत तियफाट नै ऩङ्टङ्जष्ट बएको, 
 टेङ्झरपोन िाताणराऩभा प्रङ्झतिादीहरूरे यकभ भाग गयेको स्ऩष्ट यहेको, 
 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको 
भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण 
गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 याभफहादङ्टय थाऩा ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्झस.डी. रगामत ङ्जिद्यङ्टतीम 



सयकाय बएको घूस/ङ्चयसित भङ्टद्दाभा उक्त 
प्रभाणहरू स्ितन्त्र अङ्ञस्तत्िको प्रभाण 
भाङ्ङ नङ्झभल्न,े 

 ऩङ्टनयािेदक रेखनाथ फङ्टराणकोटीङ्जिरुद्ध 
नेऩार सयकाय बएको घूस ङ्चयसित भङ्टद्दा 
(०७३-CR-०६७८) भा फयाभदी यकभ नै 
गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो नै कामभ गनण 
नङ्झभल्ने हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको कसूय 
कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने, 

 प्रङ्झतिादीरे स्िेच्छारे यकभ भागेको 
हङ्टन ङ्टऩने, ङ्झनजफाट यकभ फयाभद बएकै 
आधायभा भात्र भ्रष्टाचायको कसूय नहङ्टने 
(ङ्झन.नॊ. १०४१३)।उजङ्टयीकताणको उजङ्टयी 
व्महोया नै शङ्कास्ऩद य ङ्जििादास्ऩद 
यहेको।फकऩत्रराई भात्र आधाय भानेय 
कसूयदाय ठहय गनण नहङ्टने । 

भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत प्रभाणराई भङ्टद्दाभा प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गनण ङ्झभल्दैन 
(ने.का.ऩ. २०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८०)।श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार 
सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित 
भागेको फोरी फोरेको, पोन िाताण येकडण गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे 
ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाण भहत्त्िऩूणण 
प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टणऩने (ने.का.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३), 

 प्रदीऩ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा खल्तीफाट 
घूसको यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा घूस/ङ्चयसित ङ्झरएको होइन बनी 
ङ्ञजकीयसम्भ ङ्झरएको तय त्मसराई कङ्ट नै िस्तङ्टङ्झनष् ठ प्रभाण ऩेश गयी प्रभाङ्ञणत गनण 
नसकेकोरे फयाभद बएका नोटहरू प्रङ्झतिादीको जानकायी य सहभङ्झत फेगय 
ङ्झनजको अऻानताभा नै ङ्झनजको खल्तीभा याङ्ञखएको िा जफजणस्ती याङ्ञखएको बनी 
अनङ्टभान गनण नङ्झभल्न ेबनी उल्रेख गङ्चयएको (ने.का.ऩ. २०६७, अङ्क ४, ङ्झन.नॊ. 
८३४०), 

 श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य 
प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागेको फोरी फोरेको, पोन 
िाताणराई येकडण गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको 
रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाण भहत्त्िऩूणण प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन 
गनङ्टणऩने (न.ेका.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३)। 

9  रोकयाज 
जोशी (ङ्जि.अ. 
को भङ्ट.नॊ. 
०७७-CR-

०११२, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।३।
१०) 

घङ्टस 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 2059 
को दपा 3(1) फभोङ्ञजभको 
कसूयभा ङ्झफगो रु. २४,०००।- 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
तथा दपा ३(१)(क) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन। 

पैसरा: प्रङ्झतिादीराई सपाई 

आधाय 

 ठाकङ्ट यफहादङ्टय खत्री ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय 
(०७६-CR-०००४) भङ्टद्दाभा फयाभदी 
यकभ नै गैयसॊिैधाङ्झनक बई ङ्झफगो नै 
कामभ गनण नङ्झभल्न े हङ्टॉदा ङ्झफगोङ्झफनाको 
कसूय कानूनीरूऩभा अधङ्टयो हङ्टने बएकोरे 
टेङ्झरपोन भोफाइरपोनजस्ता अन्म 
स्ितन्त्र प्रभाणको ऩङ्झन कानूनी 
दृङ्जष्टकोणफाट भहत्त्ि नहङ्टने। 

 प्रङ्झतिादीरे भौकाभा फमान गदाण 
उजूयिारासॉग ऩैसा ङ्झरएको कङ्ट यासम्भ 
स्िीकाय गये ऩङ्झन अदारतसभऺ कसूयभा 

 अङ्झडमो येकडणभा घूस यकभ भाग गङ्चयएको स्ऩष्ट सङ्टङ्झनएको। 

 उजङ्टयी ङ्झनिेदन तथा अनङ्टसन्धानको िभभा तमाय बऩाणइ तथा कागजातहरूको 
व्महोया ठीकसाॉचो हो बनी फकऩत्रभा ङ्झनिेदकरे रेखाएकोफाट उजङ्टयी व्महोया 
सभथणन बएकोरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ८ य दपा १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ 
त्मस्तो फकऩत्र प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने हङ्टॉदा िादीरे प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
२५ फभोङ्ञजभ अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत गयेको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भङ्टद्दाभा सयकायी कोषको यकभ 
फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टने िा बए 
गयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टने होइनन।भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको 
भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदािी ठहय हङ्टने िा नहङ्टने कङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण 
गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बनी ङ्झसद्धान्त प्रङ्झतऩादन बएको, 

 याभफहादङ्टय थाऩा ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्झस.डी. रगामत ङ्जिद्यङ्टतीम 
भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत प्रभाणराई भङ्टद्दाभा प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गनण ङ्झभल्दैन 



ऩूणणरूऩभा इन्काय यहेको य सो इन्कायी 
ङ्झनजका साऺीको फकऩत्रफाट सभथणन 
बएको।उजङ्टयिारारे प्रङ्झतिादीको ङ्जिरुद्धभा 
उजूयी गयी सोहीफभोङ्ञजभ फकऩत्र गयेको 
देङ्ञखए ऩङ्झन ङ्झनजको बनाइ अन्म स्ितन्त्र 
प्रभाणफाट सभङ्झथणत य ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको। 

(ने.का.ऩ. २०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८०)।श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार 
सयकाय बएको भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित 
भागेको फोरी फोरेको, पोन िाताण येकडण गङ्चयएको य सोराई प्रङ्जिङ्झधको भद्दतरे 
ङ्झरङ्जऩफद्ध गयी प्रभाणको रूऩभा ऩेस गयेकोराई न्माम ङ्झनरुऩण गदाण भहत्त्िऩूणण 
प्रभाणकै रूऩभा भूल्माङ्कन गनङ्टणऩने (ने.का.ऩ. २०७६, अङ्क ८, ङ्झन.नॊ. १०३२३), 

 प्रदीऩ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा खल्तीफाट 
घूसको यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा घूस/ङ्चयसित ङ्झरएको होइन बनी 
ङ्ञजकीयसम्भ ङ्झरएको तय त्मसराई कङ्ट नै िस्तङ्टङ्झनष् ठ प्रभाण ऩेश गयी प्रभाङ्ञणत गनण 
नसकेकोरे फयाभद बएका नोटहरू प्रङ्झतिादीको जानकायी य सहभङ्झत फेगय 
ङ्झनजको अऻानताभा नै ङ्झनजको खल्तीभा याङ्ञखएको िा जफजणस्ती याङ्ञखएको बनी 
अनङ्टभान गनण नङ्झभल्न ेबनी उल्रेख गङ्चयएको।(ने.का.ऩ. २०६७, अङ्क ४, ङ्झन.नॊ. 
८३४०)। 

 


