
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।११।२८  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 
 

 

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

अदारिफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ख्ित्त नफझुी सिोच्ि अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएको भदु्दा। 

 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशषे अदारि, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारिफाट बफबबन्न बभबिभा पैसरा बएका भध्मे घसु/रयसिि भदु्दाभा आमोगको बनर्णम अनसुाय बभबि २०७९।११।२६ 
गिे सिोच्ि अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयर् देहामानसुाय यहेको छ । 

 
 

सहामक प्रिक्ता 
देिी प्रसाद थऩबरमा 

 

 

 

 

 



देहाम: 
बस.नॊ प्रबििादीहरु भदु्दा आमोगको भागदािी विशेष अदारिको पैसरा य आधाय आमोगिाट सम्भाबनि सिोच्ि अदारिभा ऩनुयािेदन गरयएका आधायहरु 

1  िायाकुभायी शे्रष्ठ, 

अबनस जोशी, याभ 
खड्का (वि.अ. को 
भ.ुनॊ. ०७७-CR-

०1२७, वि.अ. को 
पैसरा बभबि 

२०७९।०७।२
४) 

घसु/रयसि
ि बरई 
भ्रष्टािाय 
गयेको। 

प्र.िायाकुभायी शे्रष्ठ, अबनस जोशी्  
भ्र.बन. ऐन, २०५९ को दपा 
३(१)(ग) को कसयुभा सोही 
दपा फभोख्जभ सजाम हनु िथा प्र.  
याभ खड्का राई  भ्रष्टािाय 
बनफायर् ऐन २०५९ को दपा 
३(१)(ख)  को कसयुभा सोही 
दपा फभोख्जभ सजाम हनु। 

 

पैसरा् 
आयोऩदािीफाट सपाई। 

विशेष अदारिरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 विगो कामभ गरयएको रु.60,000।– को 
हकभा ियाभदी भिुलु्का नै नबएको एिॊ 
यकभ फयाभद नै नबएको ख्थथबिभा घसु 
यकभ बरएको दशी प्रभार्को अबाि यहेको, 

 उजयुिारारे नै प्रबििादी िायाकुभायी शे्रष्ठराई 
घसु रयसिि िाऩि रु.60,000।– ददएको 
बथए बनी बन्न नसकेको अिथथाभा भािकृा 
बिभल्सेनािाट प्रबििादी अबनस जोशीरे 
रु.60,000।– बरई प्रबििादी िायाकुभायी 
शे्रष्ठराई ददएको बने्न आयोऩदािी दशी 
प्रभार्को अबािभा िथिऩुयक य मथाथणऩयक 
देख्खन आएन, 

 बभबसर सॊरग्न अबडमो येकडणभा उजयुकिाण य 
प्रबििादी अबनस जोशीको सम्िादभा िथा 
ख्थिप्ट याईवटङ्ग सम्िादभा कवहकिै 
रु.60,000।–को िायेभा उल्रेख गयेको 
ऩाइदैन, 

प्रबििादीहरुरे उजयुकिाणसॉग घसु यकभ भाग 
गयेको य बरएको िथ्म िथिबुनष्ठ प्रभार्िाट 
देख्खन नआएको। 

 प्रबििादी िायाकुभायी शे्रष्ठ, अबनस जोशी य अकाण प्रबििादी याभ खड्कारे 
भौकाभा आपूहरुरे उक्त यकभ बरएको िथ्म थिीकाय गयी िमान रेखाएको 
िथा  प्रबििादी अबनस जोशीरे  अदारि सभऺसभेि भराई एकजना ख्शख्शय 
बन्ने भाबनस हार थाहा बएका भािकृा बिबभल्सीनारे यकभ ददई िायाकुभायी 
शे्रष्ठराई ऩरु् माई ददन ुबनेकोरे िायाकुभायी शे्रष्ठराई ऩरु् माई ददएको हो बनी 
रेखाएको,  

 उजयुीकिाणको िपण िाट घसु/रयसिि िाऩिको यकभ उऩरव्ध गयाउने ख्शख्शय 
बन्ने भािकृा बिभल्सेनारे भौकाभा य अदारि सभऺसभेि भैरे गॊगा शे्रष्ठको 
िपण िाट प्रबििादीहरुराई यकभ उऩरव्ध गयाएको हुॉ बनी रेखाएको, 

 फभफहादयु फथनेिसभेि विरूद्ध नेऩार सयकाय बएको ने.का.ऩ.2070, अङ्क 
6,बनर्णम नॊ.9022 भा अन्म थििन्र प्रभार्रे ऩवुष्ट गयेको अिथथा य 
अबधकायप्राप्त अबधकायीसभऺको आफ्नो कथन इच्छा विरुद्धको हो बनी 
बरएको ख्जकीयराई विश्वास गनण सवकने आधाय नदेखाइएको अिथथाभा सो 
कथन प्रभार् शून्म हनु्छ बन्न नसवकने बसद्धान्ि प्रबिऩादन बएको। 

 


