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देहाम: 
बस.नॊ प्रबतिादीहरु भदु्दा आमोगको भागदािी विशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाबनत सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका आधायहरु 

1  प्रबतिादीहरु ऩूणण 
फहादयु ताभाङ, 

बफष्ण ुदमार चौधयी, 
अिधेश याम, याज 
कुभाय गरुुङ, 
सोनाभ ताभाङ 
(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७6-CR-०402, 
वि.अ. को पैसरा 
बभबत 
२०७९।०4।19)  

घसु/रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रबतिादीहरु ऩूणण फहादयु ताभाङ, 

बफष्ण ुदमार चौधयी, अिधेश यामराई 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभको कसयुभा 
घसु/रयसितिाऩत बरएको यकभ 
रू.७,००,०००।- (अऺेरुऩी रुऩैमा 
सात राख भात्र) बफगो कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) 
फभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन य 
अनसुन्धानको क्रभभा मी 
आयोऩीहरूफाट फयाभद बई आएको 
रू.६,३५,०००।- (अऺेरुऩी छ 
राख ऩैबतस हजाय भात्र) य नऩगु 
यकभ रू.६५,०००।- (अऺेरुऩी 
रुऩैमा ऩैसठ्ठी हजाय भात्र) सभेत 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) फभोख्जभ मी आयोऩीहरूफाटै 
असरु गयी जपत हनु, याज कुभाय 
गरुुङराई भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसयुको भबतमाय हनु े
कसयुभा सोही ऐनको दपा २२ को 
प्रबतिन्धात्भक िाकमाॊशको आधायभा 
रू.७,००,०००।- (अऺेरुऩी रुऩैमा 
सात राख भात्र) बफगो कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) 
फभोख्जभ सजाम हनु य सोनाभ 
ताभाङराई भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 

पैसरा् 
प्रबतिादीहरुराई आयोऩदािीिाट सपाई हनु े
ठहछण  
विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 ख्जल्रा प्रहयी कामाणरमराई प्रचबरत भ्रष्टाचाय 
भदु्दाभा अनसुन्धान गने ऺेत्राबधकाय यहेको 
नदेख्खॊदा ख्जल्रा प्रहयी कामाणरम, ऩसाणफाट 
गरयएको फयाभदी भचुलु्का तथा प्रबतिादीहरुको 
फमान सभेत प्रभाणभा ग्रहण गनण बभल्न े
नदेख्खएको । 

 प्रबतिादी ऩूणणफहादयु ताभाङ सभेतरे रयसित 
बरएको आयोऩदािी यहेकोभा रयसित ददने 
व्मख्क्त को हो बनी नखरेुको, प्रबतिादी 
ऩूणणफहादयु ताभाङफाट फयाभद बएको बबनएको 
यकभ प्रबतिादी सोनाभ ताभाङफाट साऩटी 
बरएको बने्न फैंक स्टेटभेन्ट सभेतफाट 
देख्खएको । 

 प्रबतिेदन ददने अिधेश यामरे अदारतसभऺ 
फमान गदाण ऩूणणफहादयु ताभाङरे दािीको यकभ 
को कसफाट बरएको थाहा छैन बनी उल्रेख 
गयेफाट घसु रयसित बरएको बन्न नसकेको । 

 भतुम प्रबतिादीहरुका विरुद्धको आयोऩदािी 
ऩवुष्ट हनु नसकेको कायण प्रबतिादीहरु 
याजकुभाय गरुुङ य सोनाभ ताभाङ सभेतरे 
सपाई ऩाउने ठहछण । 

 

 प्रस्ततु भदु्दाभा बभबत २०७६।११।०८ गते अन्दाजी बफहान १०:०० फजेको सभमभा 
प्र.ज अिधेश यामराई अस्थामी प्रहयी ऩोष्ट ईनिाणगाउॉभा ऩगु्दा प्र.स.बन ऩूणण फहादयु 
ताभाङरे बतभी बसबबरभा छौ एकबछन नगिा बतय वहड बनी रगकेोभा उक्त स्थानभा 
अस्थाई प्रहयी ऩोष्ट ईनिाणगाउॉभा कामणयत यहेका प्र.ह.बफष्ण ु दमार चौधयीरे एकजना 
अऩरयख्चत व्मख्क्तराई योकी याखेका यहेछन । तत्कार उक्त स्थानभा ऩगुकेा प्रहयी 
सहामक बनयीऺक ऩूणण फहादयु ताभाङ य प्रहयी हिल्दाय बफष्ण ु दमार चौधयीरे बनज 
अऩरयख्चत व्मख्क्तराई चेकजाॉच गयेका हनु । बभबत २०७६।११।१० गतेको ददन 
बफहान प्र.स.बन.ऩूणण फहादयु ताभाङरे रू.१,२५,०००।- (रुऩैमा एक राख ऩच्चीस 
हजाय भात्र) ददई कसैराई केही नबनु्न बनी ऩठाएकोरे उक्त यकभ कानूनविऩयीतको 
हनु सकने बएको देख्खदाॉ मसै प्रबतिेदनसाथ दाख्खरा गयेको छु बने्नसभेत व्महोयाको प्र.ज 
अिधेश यामको प्रबतिेदनभा उल्रेख गयेको देख्खएकोभा बनज प्रबतिादी अिधेश यामरे 
सोही व्महोयाको अनसुन्धानको क्रभभा गयेको िमानभा य अदारतको िमानभा खरुाएको 
देख्खन्छ । उक्त िमान व्महोयाराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ िभोख्जभ 
प्रभाणभा बरन बभल्न ेअिस्थाको यहेको छ ।  

 अन्म प्रबतिादीहरु ऩूणण िहादयु ताभाङ्ग, विष्ण ु दमार चौधयी य याज कुभाय गरुुङ्गरे 
अनसुन्धानको क्रभभा य अदारतभा कसयुभा ईन्कायी िमान गयेता ऩबन बनजहरुरे 
िायदात ऩश्चात तत्कार गयेको घटना विियण कागजभा बभबत २०७६।११।०८ गते 
बफहान अन्दाजी १०:०० फजेको सभमभा प्रबतिादीहरु ऩूणण िहादयु ताभाङ य बफष्ण ु
दमार चौधयी बई बनज अऩरयख्चत व्मख्क्तको शयीय चेकजाॉच गदाण बनजरे नेऩारी रुऩैमा 
२०,००,०००।- (अऺेरुऩी फीस राख रुऩैमा भात्र) फोकेको छु भराई छोबडददने बए 
केही ऩैसा ददन्छु बने ऩबछ भ (ऩूणण िहादयु ताभाङ्ग) रोबभा ऩयी तत्कार आफ्नो 
भोफाइरफाट प्रबतिादी याज कुभाय गरुुङको भोफाइरभा पोन गयी हाम्रो चेकजाॉच 
टोरीरे अिैध वित्तीम कायोिाय (हणु्डी) गने अऩरयख्चत ऩरुुष व्मख्क्तराई नेऩारी रुऩैमा 
२०,००,०००।- (अऺेरुऩी फीस राख रुऩैमा भात्र) सवहत ऩक्राउ गयेको छ । बनज 
अऩरयख्चत व्मख्क्तरे भराई छोडी ददनसु तऩाईराई ऩैसा ददन्छु बबनयहेको छ । के गने 
हो बने ऩबछ बनज याज कुभाय गरुुङरे भ कुया गयेय एकैबछनभा भान्छे ऩठाइददन्छु 
बनेकोभा केही फेय ऩबछ अको अऩरयख्चत ऩरुुष व्मख्क्त उक्त स्थानभा आएय भराई याज 
कुभाय गरुुङरे ऩठाएको हो । भ तऩाईरे ऩक्राउ गयेको मो भान्छेराई ख्चन्छु मो सॉग 
भ कुया गछुण बनी उक्त यकभ बरएय आउने व्मख्क्तराई बरई सयुाकी कता गए भराई 
थाहा बएन । त्मसको करयफ एक घण्टा ऩबछ याज कुभाय गरुुङरे ऩठाएका सयुाकीरे 
ऩूणण िहादयु ताभाङराई पोन गयी िोराई रू.७,००,०००।- (रुऩैमा सात राख भात्र) 
ददएको हो, उक्त यकभफाट प्र.ज.अिधेश यामराई रू.१,२५,०००।- (रुऩैमा एक राख 
ऩच्चीस हजाय भात्र), प्र.ह.बफष्ण ु दमार चौधयीराई रू.१,७५,०००।- (रुऩैमा एक 



२०५९ को दपा २२ फभोख्जभ 
कसयु गयेकोरे बनजराई भ्रष्टाचाय 
बनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) 
फभोख्जभ कसयुदायराई हनुे सजामको 
आधा सजाम गयी ऩाउन भागदािी 
बरईएको । 

राख ऩचहत्तय हजाय भात्र) य फाॉकी यकभ रू.४,००,०००।-(रुऩैमा चाय राख भात्र) 
ऩूणण िहादयु ताभाङरे याखेको बने्नसभेत एकै बभरानको व्महोया खरुाई कागज गयेकोभा 
उक्त कागजको व्महोया बनज प्रबतिादीहरुरे खरुाएको स्थानभा उक्त यकभहरु ियाभद 
बएको बने्न फयाभदी खानतरासी भचुलु्कािाट ऩषु्टी बएको देख्खन्छ । 

 िायदात रगतै्त ख्खख्चएको बबबडमो येकडणभा “भराई सात ददमो, तऩाई असई 
जस्तो ख्जम्भेिाय व्मख्क्तरे रयऩोटण गनण ऩर्थ्मो की ऩदैन बथमो बने्न सिारभा रयऩोटण गनण ऩर्थ्मो 
कसैराई ऩबन गयेको छैन। कहाॉ कहाॉ ददन ु बमो त्मो यकभ केटाहरू, आपन्त, 
हावकभहरूराई ददन ुबने्न सिारभा कसैराई ददएको छैन । भैरे याखे चाय राख ऩैसा अरु 
चाही केटाहरूराई फाबडददए सय कसराई ददने साठी हजाय बने्न बथमो । याज कुभाय ऩबन 
सॊरग्न बथमो बने्न सिारभा छैन उ आएको बथएन भान्छे (सयुाकी) चाही ऩठाइददए । उ 
(सयुाकी) आएय ऩैसा ददएय गमो। याज कुभाय को हो बने्न सिारभा भोटे भोटे गोहे्र 
ड्राइबय प्रहयी जिान अबन उसको (याज कुभाय गरुुङ) को बाग कबत ऩठाइददन ुबमो बने्न 
सिारभा दश राख बरएको बन्र्थ्मो सय उसरे फाॉकी बतनीहरूरे रग्मो बन्र्थ्मो 
हाभीहरूराई सात ददमो” बने्न व्महोया देख्खन्छ । उक्त बबबडमो येकडण प्रभाण ऐन, 
२०३१ को दपा १३क. िभोख्जभ प्रभाणभा बरन बभल्ने नै देख्खन्छ बने कसयु िायदातको 
सत्म तर्थ्म खलु्ने डयरे प्रबतिादीहरु ऩूणण फहादयु ताभाङ, बफष्ण ुदमार चौधयीरे ऩोबरग्राप 
ऩयीऺणसभेत गनण नभानेको देख्खॉन्छ(सिोच्च अदारतरे ने.का.ऩ 2075, अॊक 3, 

बन.न.9980 भा ऩोबरग्राप ऩरयऺणराई प्रभाणभा बरने बनी नख्जय प्रबतऩादन बएको अिस्था 
छ) । 

 प्र.ह.बफष्ण ुदमार चौधयीरे हणु्डी कायोिायको जानकायी ददएको बबनएको बनयज ऩटेररे 
रे अनसुन्धानभा िमान गदाण प्रबतिादी बफष्ण ुदमार चौधयीरे ददएको यकभ भध्मे यभेश 
बने्न व्मख्क्त य उसको साथीको राबग रू.४०,०००।- (रुऩैमा चाबरस हजाय) ददएको 
तथा भराई रु.२०,०००।०० ददएको हो । उक्त जपत गयेको रू.२०,००,०००।- 
(रुऩैमा फीस राख भात्र) भध्मे रू.१०,००,०००।- (रुऩैमा दश राख भात्र) ऩैसा 
बरएय आउन ेबायतीम नागरयकराई ददई फाॉकी रू.१०,००,०००।- (रुऩैमा दश राख 
भात्र) फाट भ, यभेश, यभेशको साथी य प्रहयी हिल्दाय बफष्ण ुदमार चौधयीसवहतका चाय 
जना प्रहयीरे बागिण्डा गयेको सनुेको छु बनी अनसुन्धानको क्रभभा िमान गयेकोभा 
अदारतभा गयेको िमानको सभथणन गयेको बनाईराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
१० य १८ िभोख्जभ प्रभाणभा बरन बभल्ने देख्खन्छ । 

 प्रबतिादीहरु ऩूणण फहादयु ताभाङ, बफष्ण ु दमार चौधयी, अिधेश याम य याज कुभाय 
गरुुङरे प्रमोग गने भोफाइरको बडख्जटर पयेख्न्सक चेकजाॉच गदाण बफष्ण ु दमार 
चौधयीको भोफाइरभा ९८१६२३६७७८ को भोफाइर नम्फयराई Tamang Asi Purna 

रेखेय सेब गयेको तथा याज कुभाय गरुुङको भोफाइरभा ९८१६२३६७७८ को 
भोफाइर नम्फयराई Pud A.S.e. रेखेय सेब गयेको ऩाइमो । उक्त सेब गयेको नम्फयको 
आधायभा ऩूणण फहादयु ताभाङरे रकुाएको भोफाइर नम्फय ९८१६२३६७७८ को User 

Detail, Call Detail य SMS भाग गरयएकोभा बनजको उक्त भोफाइर नम्फय 



९८१६२३६७७८ फाट याज कुभाय गरुुङको भोफाइर नम्फय ९८०२९५१६१६ भा 
बभबत २०७६।११।०८ गते बफहान १०:४३:४९ फजेदेख्ख फेरकुी १७:१९:०० 
फजेसम्भ ४३ (बत्रचाबरस) ऩटक कुयाकानी बएको ऩाइमो । साथै सयुकी बनी याज 
कुभाय गरुुङरे ऩठाएको ९८२७२२२८०४ नम्फयका भोफाइर प्रमोगकताणसॉगसभेत ऩूणण 
फहादयु ताभाङरे बभबत २०७६।११।०८ भा ऩटक ऩटक कुया बएको बने्नसभेत 
व्महोयाको NCell फाट प्राप्त कर बडटेर विियण देख्खन्छ । प्रभाण ऐन, 2031 को 
दपा 13क. य दपा 14 िभोख्जभ उल्रेख्खत प्रभाणहरु प्रभाणभा बरन ऩने हनु । 
सयकायी साऺीहरु कुशर कुभाय फतौरा, भहेश प्रसाद गौतभ सभेतरे अदारतभा 
फकऩत्र गदाण प्रबतिादीहरुरे घसु रयसित बरई भ्रष्टाचाय गयेको बनी कागज गयेको 
देख्खएकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 10 य 18 िभोख्जभ प्रभाणभा बरन बभल्न े
देख्खएकोछ । उल्रेख्खत वििेख्चत आधाय प्रभाणहरुिाट प्रबतिादीहरुको कसयु गदाणको 
घटनाका श ॊखराहरु क्रभफद्ध रुऩभा बभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु िायदातभा प्रबतिादीको 
Mens Rea य Actus Reus दिैु तत्िको विद्यभान यहेको अिस्था ऩवुष्ट बई यहेको अिस्था 
छ । प्राप्त प्रभाणहरुको उख्चत भलु्माङ्कन नगयी प्रबतिादीहरुराई सपाई ददई बएको 
पैसरा त्रवुटऩूणण यहेको छ । 

 ख्जल्रा प्रहयी कामाणरमराई प्रचबरत भ्रष्टाचाय भदु्दाभा अनसुन्धान गने ऺेत्राबधकाय यहेको 
नदेख्खॊदा ख्जल्रा प्रहयी कामाणरम, ऩसाणफाट गरयएको फयाभदी भचुलु्का तथा 
प्रबतिादीहरुको फमान सभेत प्रभाणभा ग्रहण गनण बभल्ने नदेख्खएको आधाय बरई 
प्रबतिादीहरुराई सपाई ददएको सन्दबणभा हेदाण आफ्ना कभणचायीहरुरे गयेको भ्रष्टाचाय 
जन्म कसयुभा तरुुन्त प्रभाण सॊकरन नगदाण प्रभाण रोऩ हनु सकने बएकोरे प्रभाण 
सॊकरन गयी प्रायख्म्बक रुऩभा सॊवकतहरुको घटना विियण कागज गयी तत्ऩश्चात 
भ्रष्टाचाय कसयुको अनसुन्धान गनण ऺेत्राबधकायमकु्त कामाणरमराई ऩत्र य सॊकबरत दशी 
प्रभाण सवहत ऩठाएको कामण भ्रष्टाचायको कसयुको अनसुन्धानको अन्तय सम्िख्न्धत 
बनयन्तयताको विषम हो । सम्िख्न्धत प्रहयी कामाणरमरे आपूरे तरुुन्त गनुण ऩने ियाभद 
रगामतका कामण गयी सचुकको रुऩभा तत्कारै अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगभा आधाय प्रभाण सवहत कायिाहीको राबग ऩठाएको कामणराई ऺेत्राबधकायको प्रश्न 
उठाई प्रबतिादीहरुराई सपाई ददई बएको पैसरा त्रटुीऩूणण एिॊ िदय मोग्म यहेको छ। 

 प्रबतिादी ऩूणणफहादयु ताभाङ सभेतरे रयसित बरएको आयोऩदािी यहेकोभा रयसित ददन े
व्मख्क्त को हो बनी नखरेुको, प्रबतिादी ऩूणणफहादयु ताभाङफाट फयाभद बएको बबनएको 
यकभ प्रबतिादी सोनाभ ताभाङफाट साऩटी बरएको बने्न फैंक स्टेटभेन्ट सभेतफाट 
देख्खएको बनी आधाय बरएको सम्िन्धभा हेदाण प्रबतिादी सोनाभ ताभाङ्ग भाछाऩचु्रे 
फैङ्कको शाखा यवहत फैवकङ सेिा य येबभटको काभ गदणछू बनी अनसुन्धानको क्रभभा 
गयेको िमानभा खरुाएको देख्खएकोरे एक प्रमोजनको राबग यकभ बनकारेको फैङ्क 
स्टेट्भेन्ट प्रबतिादी ऩूणण िहादयु ताभाङ्गराई ददन यकभ बनकारेको बबन ऩेश गनण सकन े
अिस्था देख्खन्छ । त्मस्तै प्रबतिादी ऩूणण िहादयु ताभाङ्गरे अनसुन्धानको क्रभभा िमान 
गदाण सोनाभ ताभाङ सॉग बरएको यकभ हो, बनज आपन्त ज्िाई हो, ठेगाना निरऩयासी 



हो अन्म थाहा बएन बनी खरुाएको देखीएको िाट बनजहरु नख्जकको आपन्त हो य 
यकभको कायोिाय गने विश्वास बएका व्मख्क्त हनु बनी एवकन गनण सकने अिस्था 
विद्याभान देख्खदैन।त्मसैगयी प्रबतिादी ऩूणणिहादयु ताभाङ्ग सभेतरे रु.20,00,000।–
(अऺेरुवऩ बफस राख) यकभ िोकी वहड्न ेव्मक्तीिाट रु.700,000।–(अऺेरुवऩ सात 
राख भात्र) घसु रयसित बरई बनजराई फाॉकी यकभ सवहत बायत तपण  ऩठाएको हुॉदा 
घसु रयसित ददने व्मक्ती को हो बने्न नखरेुको अिस्था हुॉदा प्रबतिादीहरुरे गयेको गैय 
कानूनी कामणको पाईदा प्रबतिादीहरुरे नै प्राप्त हनुे गयी बएको पैसरा त्रटुी ऩूणण यहेको 
छ । 

 िायदात रगतै्त बरएको प्रबतिादी ऩूणण िहादयु ताभाङको बबबडमो येकडणभा “भराई सात 
ददमो, तऩाई असई जस्तो ख्जम्भेिाय व्मख्क्तरे रयऩोटण गनण ऩर्थ्मो की ऩदैन बथमो बने्न 
सिारभा रयऩोटण गनण ऩर्थ्मो कसैराई ऩबन गयेको छैन। कहाॉ कहाॉ ददन ुबमो त्मो यकभ 
केटाहरू, आपन्त, हावकभहरूराई ददन ु बने्न सिारभा कसैराई ददएको छैन । भैरे 
याखे चाय राख ऩैसा अरु चाही केटाहरूराई फाबडददए सय कसराई ददन ेसाठी हजाय 
बने्न बथमो । याज कुभाय ऩबन सॊरग्न बथमो बने्न सिारभा छैन उ आएको बथएन भान्छे 
(सयुाकी) चाही ऩठाइददए । उ (सयुाकी) आएय ऩैसा ददएय गमो। याज कुभाय को हो 
बने्न सिारभा भोटे भोटे गोहे्र ड्राइबय प्रहयी जिान अबन उसको (याज कुभाय गरुुङ) को 
बाग कबत ऩठाइददन ु बमो बने्न सिारभा दश राख बरएको बन्र्थ्मो सय उसरे फाॉकी 
बतनीहरूरे रग्मो बन्र्थ्मो हाभीहरूराई सात ददमो” बने्न खरेुको देख्खएको य अकाण 
प्रबतिादी विष्ण ुदमार चौधयीको बबबडमो येकडणभा “हिल्दाय साऩ तऩाईको नाभ के हो 
बने्न सिारभा बनजरे भेयो नाभ बफष्ण ु दमार चौधयी, कहाॉ कामणयत हनुहुनु्छ बने्न 
सिारभा ईनिाणगाउॉ बनेका छन ् । के को फायेभा महाॉ ल्माईएको बने्न सिारभा बनजरे 
हणु्डीको फायेभा महाॉ ल्माइएको बनेका छन । बनजरे एक राख दश हजाय आफ्नो 
बागभा ऩयेको, हणु्डी कायोिाय गने व्मख्क्त अऩरयख्चत यहेको, उक्त जानकायी स्थानीम 
व्मख्क्तरे जानकायी गयाएकोरे बनजराई प्रक्राउ गयी इन्चाजणको ख्जम्भा रगाई आपू 
श्रीभतीको अऩयेशन गनण गएको” बन्ने व्महोया देख्खएकोिाट बनजहरुरे घसु रयसित बरई 
भ्रष्टाचाय गयेको ऩवुष्ट बएको देखीएकोराई प्रभाण ऐन, २०३१  को दपा १३ क रे 
प्रभाणभा बरन बभल्न ेनै देख्खन्छ । 

 त्मसैगयी प्रस्ततु भदु्दाभा एकातपण  विशेष अदारतरे ियाभद यकभ घसु रयसित िाऩतको 
यकभ होइन बबन प्रबतिादीहरुराई सपाई ददई पैसरा गयेको अिस्था छ बने अकाण 
तपण  उक्त ियाभद बएको यकभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगभा वपताण 
ऩठाएको अिस्था आपैभा वियोधाबाष ऩूणण यहेको छ । त्मस्तै प्रबतिादीहरुरे नै घसु 
रयसित ददने व्मख्क्तसॉग रयसित यकभ बरई बगाएको अिस्था ऩवुष्ट बएको अिस्थाभा 
ऩनु् बनज घसु रयसित ददने व्मख्क्त नखरेुको नै आधाय बरई प्रबतिादीहरुराई सपाई 
ददने गयी बएको प्रस्ततु पैसरा त्रवुटऩूणण यहेको छ । 

 (ने.का.ऩ.२०७४, अॊक ९, बाग ५९, बन.न.९८८०), ( ने.का.ऩ.2066, बन.न.8069, 

बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणण इजरास) बनी सिोच्च अदारतिाट नख्जय प्रबतऩादन बई 



सकेको अिस्थाभा प्रबतिादीहरुराई सपाई ददने गयी बएको पैसरा त्रवुटऩूणण बई 
फदयबागी छ । 

2  खगने्र खिास, 
बनभणर िाग्रे 
(वि.अ. को भ.ुनॊ. 
०७5-CR-०297, 

वि.अ. को पैसरा 
बभबत 
२०७९।०5।19)  

गरत 
प्रबतिेदन 
ऩेश गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्रबतिादीहरु खगने्र खिास, बनभणर 
िाग्रेराई भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १९ को उऩदपा 
(२) फभोख्जभको कसयुभा सोही 
ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) 
फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी 
बरईएको ।  

पैसरा 
प्रबतिादीहरुराई आयोऩ दािी िाट सपाई हनुे । 

विशेष अदारतरे पैसरा गदाण बरएका आधाय् 
 प्रबतिादीहरुरे वपल्डभा बए अनसुायको 
नाऩजाॉच नगयी फदबनमत याखी नबएको काभ 
देखाई कामण सम्ऩन्न गयेको बने्न दािी बरएको 
देख्खएता ऩबन बनजहरुरे के कायणरे उक्त 
काभ गये त्मसफाट के पाइदा बरए िा 
कसैराई के पाईदा ददराए बने्न उल्रेख छैन 
। गयेको काभको राबग प्राप्त बएको यकभ 
काभ सम्ऩन्न बएऩछी उऩबोक्ता सबभबतरे 
फयफझुायत गयी रगकेो अिस्था छ । मी 
प्रबतिादीहरुरे उक्त यकभफाट पाइदा बरए, 
मबत यकभ बरएय उक्त प्रबतिेदन तमाय ऩायेको 
बने्न दािी बरन सकेको ऩाइदैन।  

 प्रबतिादीहरुरे फदबनमतऩूिणक गरत प्रबतिेदन 
ददएय नऩेार सयकायराई मबत हानी नोकसानी 
गयेको बनी विगो दािी बरन नसकेको, सम्ऩन्न 
बएको काभभा सॊरग्न सिै ऩऺ य 
व्मख्क्तहरुका विरुद्धभा आिश्मक अनसुन्धान 
गयेय अबबमोजन नगयी त्मसभा नाऩजाॉच गने 
व्मख्क्तहरुका विरुद्धभा भात्र अबबमोजन गयेको 
अन्म ऩऺ य व्मख्क्तहरुसॉगको बभरेभतो विना 
अबबमोख्जत कसूय हनु नसकने देख्खएको, 

 बभबसर प्रभाणहरुिाट मी प्रबतिादीहरुरे गरत 
भानसाम याखेय काभ गयेको य त्मसिाट राब 
बरएको बने्न ऩषु्टी हनु नसकेको । 

 

 प्रस्ततु भदु्दाभा स्िमॊ अदारतको पैसराको प्रकायण नॊ.46 भा “मस मोजनाभा इवष्टभेट य 
वपल्डिकण  पयक ऩयेको, वपल्डिकण  बन्दा पयक वकबसभको प्रबतिेदन यहको बने्न कुया 
प्रबतिादीरे ऩबन स्िीकाय गयेको तय गरत बनमतरे गरत प्रबतिेदन ददएको बने्न 
आयोऩदािीराई इन्काय गयेको देख्खन्छ” बने कसयु िायदातको तर्थ्मराई स्िॊम अदारतरे 
स्िीकाय नै गयेको अिस्थाभा प्रबतिादीहरुरे गयेको कामण स्िॊमिाट िदबनमत ऩवुष्ट बै 
यहेको अिस्थाभा प्रबतिादीहरुराई आयोऩदािी िभोख्जभ सजाम गनुण गनेभा प्रबतिादीहरुरे 
अन्म स्ितन्त्र प्रभाण ऩेश नगयी केिर गरत बनमत बथएन बने्न सम्भ व्महोया खरुाई 
िमान गयेको भात्र आधाय बरई प्रबतिादीहरुराई सपाई ददने गयी बएको पैसरा प्रभाण 
ऐन, २०३१ को दपा २७ को योहभा त्रटुी ऩूणण बई फदयबागी छ । 

 काबरका भख्न्दय बनभाणणको कामणको वपल्डभा नाऩी गदाण आ.ि. 2073/074 को 
शरुुभा साविकको ख्ज.वि.स. तनहुॉफाट रु. 10 राख विबनमोजन बएकोभा First Floor 

सम्भको RCC Colum, Beam & Sloping Slab गने कामण नाऩी वकताफभा यहेकोभा 
वपल्डभा ऩबन सोही अनसुायको कामण बएको बएताऩनी नाऩीभा ८ िटा राभो वऩरय य 8 
िटा छोटो वऩरयको नाऩी चढाइएकोभा वपल्डभा 12 िटा छोटो वऩरय य 4 िटा 
राभो वऩरय यहेको ऩाईन्छ । त्मसैगयी 8 िटा Diagonal Beam को नाऩ नाऩी 
वकताफभा फढी चढाइएकोसभेत देख्खन्छ । साथै मस मोजनाको Sloping Concrete को 
चौडाइ वपल्ड य नाऩी वकताफभा पयक यहेको देख्खन्छ। उक्त कामणको बडजाईन, र.ई. 
तमाय गनेभा सफ ईख्न्जबनमय खगने्र खिास, चेक गनेभा ईख्न्जबनमय सकुदेि अबधकायी 
तथा ख्स्िक त गनेभा प्रभखु ख्जल्रा ईख्न्जबनमय याभ ऩयाजरुी यहेको देख्खमो। मस 
कामणभा उऩबोक्ता सबभबतरे प्राविबधक भूल्माङ्कन गनुणऩने रु.62,969।29 (अऺरुऩी 
फैसाठ्ठी हजाय नौ सम उन्नसत्तयी रुऩैमाॉ ऩैसा उन्नख्त्तस ) यकभ फयाफयको कामण गयेको 
देख्खएन बनी विशेष अदारतको पैसराको प्रकयण नॊ.४५ भा स्िीकाय गयेको देख्खन्छ। 

 त्मस्तै सॊस्क बत ऩमणटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको अनदुान सहमोगभा सॊस्क बत 
ऩमणटन ऩूिाणधाय शीषणकफाट विबनमोख्जत रु.३ राख कामणको राबग काबरका भख्न्दय 
बनभाणण सबभबतसॉग रागत अनभुान रु.३,३९,७५५।- हनुे गयी बभबत 
२०७४।०१।११ भा साविकको ख्जल्रा विकास सबभबतको कामाणरम, तनहुॉ य 
उऩबोक्ता सबभबतफीच सम्झौता बएको देख्खन्छ। सो यकभरे काबरका भख्न्दयको 
सॊयचनाभा ग्राउन्ड फ्रोय य पस्ट फ्रोयभा प्रास्टय गने कामण गयेको नाऩी वकताफभा 
यहेकोभा आमोगको कामाणरम ऩोखयाफाट बएको वपल्ड बनरयऺणभा वपल्डभा First Floor 
य सो बन्दा भाबथको Column, Beam हरु तथा Ground Floor को बसबरङ्ग, 1st Floor को 



Sloping Slab को टऩ य फटभ तथा Top Floor भा प्रास्टय गयेको ऩाइमो तय ग्राउण्ड 
फ्रोयको वऩरय य Ground Floor को Top Slab को फेसभा प्रास्टय गयेको नऩाइएको 
तथा 2nd Floor को प्रास्टय ऩबन नाऩी वकताफभा चढाइएकोभा सो कामण व्मास 
नगयऩाबरकाफाट बएको देख्खन्छ। मसयी मस कामणभा Duplication बएको देख्खन्छ। 
उक्त कामणको बडजाईन, र.ई. तमाय गनेभा सफ ईख्न्जबनमय खगने्र खिास, चेक गनेभा 
ईख्न्जबनमय सकुदेि अबधकायी तथा ख्स्िक त गनेभा प्रभखु ख्जल्रा ईख्न्जबनमय याभ 
ऩयाजरुी यहेको देख्खमो। मस कामणभा उऩबोक्ता सबभबतरे प्राविबधक भूल्माङ्कन अनसुाय 
गनुणऩने रु. 1,16,132।12 यकभ फयाफयको कामण गयेको देख्खएन बनी विशेष 
अदारतको पैसराको प्रकयण नॊ.४७ भा स्िीकाय गयेको देख्खन्छ।  

 त्मसैगयी साविकको ख्जल्रा प्राविबधक कामाणरम तनहुॉको शाख्न्तको राबग विकास 
कामणक्रभ शीषणकफाट विबनमोख्जत रु.४ राखरे शाख्न्त शवहद ऩाकण  बनभाणण उऩबोक्ता 
सबभबतसॉग रागत अनभुान रु. ४,४६,१४४।५५ हनुे गयी बभबत २०७४।०१।१२ 
भा साविकको ख्जल्रा प्राविबधक कामाणरम, तनहुॉ य उऩबोक्ता सबभबतफीच सम्झौता 
बएको देख्खन्छ। सो विबनमोख्जत यकभफाट काबरका भख्न्दयको फावहयी बागको िार य 
ग्राउन्ड फ्रोयभा ढुङ्गाको सोबरङ्ग गने कामण, वऩबसबस गने कामण, भख्न्दयको फावहयी बागभा 
स्टेऩ िार बनभाणण गने कामण तथा स्टेऩ िार य फ्रोयभा प्रास्टय गने कामण गयेको नाऩी 
वकताफभा यहेकोभा आमोगको कामाणरम ऩोखयाफाट बएको वपल्ड बनरयऺणको क्रभभा 
वपल्डभा अन्म कामण बएऩबन स्टेऩ िार य फ्रोयभा प्रास्टय गने कामण गयेको देख्खएन। 
मस मोजनाभा 20mm thick ¾ 11 c/s plaster works को ऩरयभाण 170।86sq.m य 
मसको येट रु.265।55 रे गणुा गदाण Amount रु.45,371।87 हनुऩुनेभा नाऩी 
वकताफभा रु.62,457।87 याख्खएकोभा फमानको क्रभभा सो येट नाऩीभा रेख्न गल्ती 
बएको य ईवष्टभेटभा रु.365।55 येट नै याख्खएको य उक्त कामणको बडजाईन, र.ई. 
तमाय गनेभा सफ ईख्न्जबनमय खगने्र खिास, चेक गनेभा ईख्न्जबनमय सकुदेि अबधकायी 
तथा ख्स्िक त गनेभा प्रभखु ख्जल्रा ईख्न्जबनमय याभ ऩयाजरुी यहेको देख्खमो। मस 
कामणभा उऩबोक्ता सबभबतरे प्राविबधक भूल्माङ्कन अनसुाय गनुणऩने रु.61,640।06 
यकभ फयाफयको कामण गयेको देख्खएन बनी विशेष अदारतको पैसराको प्रकयण नॊ.४९ 
भा स्िीकाय गयेको देख्खन्छ।  

 मसैगयी व्मास नगयऩाबरकाको कामाणरम तनहुॉफाट काबरका भख्न्दय जॊगर ऩाकण  
बनभाणणको राबग विबनमोख्जत रु. ७ राखरे ६ सदस्मीम काबरका जॊगर ऩाकण  बनभाणण 
सबभबतसॉग सबभबतको रागत सहबाबगता रु.२,०५,०००।– हनुे गयी रागत अनभुान 
रु.९,०५,८८०।९३ भा बभबत २०७३।१२।२८ भा व्मास नगयऩाबरका कामाणरम, 
तनहुॉ य उऩबोक्ता सबभबतफीच सम्झौता बएको देख्खन्छ। मोजनाको प्राविबधक भूल्माॊकन 
रु.९,०७,४०६।६७ सवहत उऩबोक्ता सबभबतराई उऩबोक्ताको रागत सहबाबगता 
रु.२,०५,०००।– य कख्न्टजेन्सी कट्टी रु.३५,०००।- सवहत रु.९,०५,०००।–
यकभको  बभबत २०७४।०३।१९ काभ सम्ऩन्न बई पयपायक बएको ऩाईमो। उक्त 
यकभफाट काबरका भख्न्दयको दोश्रो तल्राफाट कामण सरुु गयी Top Slab सम्भको वऩरय, 



फीभ य स्ल्माि ढरानको कामण सम्ऩन्न गयेको तथा भख्न्दयको बईुभा ढुङ्गा सोबरङ्ग गने 
कामण नाऩी वकताफभा यहेकोभा सो कामण ख्जल्रा प्राविबधक कामाणरमफाट सभेत बएको 
देख्खन्छ य सो कामण व्मास नगयऩाबरकाफाट ऩवहरे सम्झौता बई कामण सरुु बएकोरे 
नगयऩाबरकाको भूल्माङ्कनभा सो कामण याख्खएको य ढुङ्गा सोबरङ्ग कामणको येट नाऩी 
वकताफभा प्रबत घ.पु.को रु.2,573.04 याख्खएको सो प्रबत घ.भी.को येट बएकोरे 
वपल्डभा आएको ढुङ्गा सोबरङ्गको ऩरयभाणराई घ.भी. भा बनकारी वहसाफ गरयएको 
देख्खन्छ। मस कामणको राबग बडजाइन, र.ई. तमाय गनेभा सफ ईख्न्जबनमय बनभणर िाग्रे, 

चेक गने ईख्न्जबनमय यविन्ररार भूर यहेको देख्खमो। मस कामणभा उऩबोक्ता सबभबतरे 
प्राविबधक भूल्माङ्कन अनसुाय गनुणऩने रु. 1,27,499।42 यकभ फयाफयको कामण गयेको 
देख्खएन बनी विशेष अदारतको पैसराको प्रकयण नॊ.५१ भा स्िीकाय गयेको देख्खन्छ।  

 भाबथ उल्रेखीत तर्थ्महरु जसभा विबबन्न चायिटा विषमभा विगो रु.368,240।89 
ियािय नबएको कामण बएको बबन प्रबतिादीहरुिाट गरत प्रबतिेदन ददइएको बने्न तर्थ्म 
स्िॊम अदारतरे पैसराभा स्िीकाय गयेको अिस्था छ ।तसथण साविकको ख्जल्रा 
विकास सबभबतको कामाणरम तथा हारको ख्जल्रा सभन्िम सबभबतको कामाणरम तनहूॉका 
तत्काबरन सफ ईख्न्जबनमय खगने्र खिास य व्मास नगयऩाबरकाका तत्काबरन सफ 
ईख्न्जबनमय बनभणर िाग्रेराई काबरका भख्न्दय बनभाणण कामणको बसरबसराभा रागत 
अनभुान फभोख्जभको काभ बए नबएको, जाॉचफझु गयी नाऩजाॉच गयी कामण सम्ऩन्न 
प्रबतिेदन ददनऩुने कतणव्म हुॉदाहुॉदै बनभाणण कामणको जाॉचफझु य नाऩजाॉच वपल्डभा बए 
अनसुायको नगयी फदबनमतऩूिणक नबए/नगयेका काभ देखाई कामण सम्ऩन्न प्रबतिेदन ऩशे 
गयेको ऩवुष्ट बई नै यहेको अिस्थाभा प्रबतिादीहरुराई आयोऩदािी िभोख्जभ सजाम गनुण 
ऩनेभा प्रबतिादीहरुरे फदबनमतऩूिणक गरत प्रबतिेदन ददएय नेऩार सयकायराई मबत हानी 
नोकसानी गयेको बनी विगो दािी बरन नसकेको, सम्ऩन्न बएको काभभा सॊरग्न सिै 
ऩऺ य व्मख्क्तहरुका विरुद्धभा आिश्मक अनसुन्धान गयेय अबबमोजन नगयी त्मसभा 
नाऩजाॉच गने व्मख्क्तहरुका विरुद्धभा भात्र अबबमोजन गयेको अन्म ऩऺ य 
व्मख्क्तहरुसॉगको बभरेभतो विना अबबमोख्जत कसूय हनु नसकने देख्खएको बनी आधायबरई 
प्रबतिादीहरुराई सपाई ददने गयी बएको अिस्था छ । प्रबतिादीहरुको िदबनमत अथाणत 
आऩयाधीक भनसाम(Mens Rea)  को बनधाणयण उसको आऩयाधीक कामण (Actus Reus) 
िाट ऩवहचान हनु े विषम हो । प्रबतिादीहरु बनभाणणको काभको नाऩजाॉच गने, त्मसको 
प्रबतिेदन ऩेश गने कभणचायीहरु बएकोभा वििाद छैन। बनजहरुरे अनसुन्धानको क्रभभा 
य अदारतभा िमान गदाण सभेत मो मस कायणरे आपूरे नाॉऩजाॉच गयी ददएको 
प्रबतिेदनभा पयक ऩनण गएको हो बबन ख्चत्त िझु्दो कायण ददन सकेको अिस्था छैन 
।प्रबतिादीहरुरे गरत प्रबतिेदन ददएको नाॉऩजाॉच तथा वहसािको विियण एउटा विषमको 
नबै चाय िटा विषमभा यहेको बने्न कुया स्िॊम अदारतिाट स्िीकारयएको अिस्थाभा 
प्रबतिादीहरुराई सपाई ददएको पैसरा त्रवुटऩूणण छ । 

 कुनै विषमभा अदारतरे केहीराई भदु्दा चराई भदु्दा चराउन ुऩने कुनै प्रबतिादीराई कुनै 
विषमभा भदु्दा नचराएको अिस्था देखेभा अबबमोजन गने बनकामराई ध्मानाकषणण 



गयाउन अदारत सऺभ छ । तय कुनै व्मख्क्तराई कुनै विषमभा भदु्दा नचराएको बने्न 
आधाय बरई आयोऩ दामय बई कसयु ऩवुष्ट बएका प्रबतिादीहरुराई सभेत सपाई ददन े
गयी बएको पैसरा त्रटुीऩूणण यहेको छ । 

 स्िॊम अदारतरे पैसराभा प्रबतिादीहरुरे गरत प्रबतिेदन ददएको हो बनी स्िीकाय 
गयेको अिस्था छ । भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९(२) रे हानी 
नोकसानीको विगो कामभ गनुण ऩने बनी कानूनी व्मिस्था नगयी केिर गरत प्रबतिेदन 
ददनेराई कसयु सजामको व्मिस्था गयेको देख्खन्छ । गरत प्रबतिेदन ददन ुऩने आधाय 
कायण स्ऩष्ट खलु् ने गयी स्ितन्त्र प्रभाण प्रबतिादीहरुरे ऩेश गनण सकेको अिस्था देख्खदैन 
। तसथण प्रबतिादीहरुरे आयोऩदािी िभोख्जभको कसयु गयेकोभा वििाद गनुण ऩने अिस्था 
नहदुा नहदैु ऩबन केिर प्रबतिादीहरुराई सपाई ददनको रागी आयोऩदािी नै नबएको 
नेऩार सयकायराई मबत हानी नोकसानी गयेको बनी विगो दािी बरन नसकेको बनी 
आधायबरई भ्रष्टाचाय बनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९(२) को गरत अथण रगाई 
प्रबतिादीहरुराई सपाई ददन ेगयी बएको पैसरा कानूनी व्मातमाको योहभा त्रटुी ऩूणण छ 
। 

  (स.अ.फ,ु िषण १८, अॊक १५, भॊसीय २०६६, ऩूणाांक ४१७, ऩ ष्ठ १९),  ( 

ने.का.ऩ.2066, बन.न.8069, बाग 51, अॊक 2, जेष्ठ, ऩूणण इजरास), ( 

ने.का.ऩ.2077, बन.न.10550, बाग 62, अॊक 8, भॊबसय)बनी सिोच्च अदारतिाट 
नख्जय प्रबतऩादन बई सकेको अिस्थाभा प्रबतिादीहरुरे गरत बरखत तमाय गयी ऩेश 
गयेको बने्न तर्थ्म स्िॊम विशेष अदारतरे पैसराभा स्िीकाय गयी सकेको अिस्थाभा 
प्रबतिादीहरुराई आयोऩदािी िभोख्जभको कसयु कामभ गयी सजाम गनुण ऩनेभा 
प्रबतिादीहरुराई सपाई ददने गयी बएको पैसरा प्रबतऩाददत नख्जयको प्रबतकुर यवह 
त्रवुटऩूणण बई फदयबागी छ । 

 


