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

अदारतफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ङ्ञचत्त नफङ्टझी सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािदेन गङ्चयएको भङ्टद्दा। 

 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्जिशेष अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भङ्टद्दाहरुभा ङ्जिशेष 
अदारतफाट ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा पैसरा बएका भध्म े घङ्टस/ङ्चयसित सम्फन्धी भङ्टद्दाभा आमोगको ङ्झनणणम अनङ्टसाय ङ्झभङ्झत 
२०७९।१२।१२ गते सिोच्च अदारतभा ऩ ङ्टनयािेदन गङ्चयएको ङ्झफफयण देहामान ङ्टसाय यहेको छ । 
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देहाम: 

क्र सॊ. प्रङ्झतिादी भङ्टद्दा आमोगको भागदाफी ङ्जिशेष अदारतको पैसरा य आधाय सिोच्च अदारतभा ऩङ्टनयािदेन गङ्चयएका आधाय 

1  सङ्टयेन्रफहादङ्टय 
थाऩा 
(ङ्जि.अ. को 
भङ्ट.नॊ. ०७५-
CR-०१०७, 
ङ्जि.अ. को 
पैसरा ङ्झभङ्झत 
२०७९।२
।१६) 

घङ्टस/ 
ङ्चयसित 
ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

भ्रष्टाचाय ङ्झनिायण ऐन, 
2059 को दपा 
3(१) फभोङ्ञजभको 
कसङ्टयभा ङ्झफगो रु. 
५,००,०००।–
(ऩाॉच राख) कामभ 
गयी ऐ ऐनको दपा 
3(१) य दपा 
3(१)(घ) फभोङ्ञजभ 
हङ्टन। 

पैसरा  सपाई। 

आधाय 

क. सिोच्च अदारतफाट ङ्जिष्णङ्टप्रसाद ङ्ञघङ्झभये 
ङ्जिरुद्ध सङ्घीम सॊसद्सभेत बएको ङ्चयट 
(०७४-WC-००२०) भा याज्मकोषको 
यकभ फयाभद बएको अिस्थाभा कसूय 
ठहय गनण नङ्झभल्न;े रेखनाथ 
फङ्टराणकोटीङ्जिरुद्ध नऩेार सयकाय घङ्टस 
ङ्चयसित भङ्टद्दा (०७३-CR-०६७८) भा 
फयाभदी यकभ नै गैयसॊिैधाङ्झनक बई 
ङ्झफगो कामभ गनण नङ्झभल्ने हङ्टॉदा 
ङ्झफगोङ्झफनाको कसङ्टय कानूनी रूऩभा 
अधङ्टयो हङ्टने। 

ख. नभयाज बण्डायीङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय 
(न.ेका.ऩ. २०७८, अङ्क १, ङ्झन.नॊ. 
१०६३५) को भङ्टद्दाभा पैसराअनङ्टसाय 
कानङ्टनसम्भत तियफाट तमाय ङ्झसडीभात्र 
प्रभाणग्राह्य हङ्टने। 

ग. प्रङ्झतिादीरे कसङ्टयभा इन्कायी फमान 
गयेको।उजङ्टयीकताणसभेतरे प्रङ्झतिादीफाट 
यकभ फयाभद बएको बनी बङ्ङ 
नसकेको य िादीका अन्म साऺीहरुरे 
प्रङ्झतिादीफाट यकभ फयाभद बएको 
नबई बर् माङफाट फयाभद बएको 
बनेको। 

क. उजङ्टयिारारे उजङ्टयीभा उल्रेख गयेअनङ्टसाय ठगी भङ्टद्दाभा कास्की ङ्ञजल्रा ङ्ञजल्रा अदारतफाट बएको पैसरा उच्च 
अदारत, कास्कीरे शङ्टरु सदय गयेऩश्चात ्सिोच्च अदारतभा जाने डय देखाई उक्त भङ्टद्दाभा उन्भङ्टङ्ञक्त गयाइङ्छदन े
बनी ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे रु. ५,००,०००/- जाहेयिारासॉग भाग गयेको देङ्ञखन्छ।ङ्झनजरे उजङ्टयीकताणराई मो कङ्ट या 
अरू कसैराई नबङे्ङ शतणभा ऩाॉचराख ङ्झरन ेभनसाम याखी "बये आउन"े बनी यकभ ङ्झरन ेसन्दबणको अङ्झडमोसभेत 
ऩेश गयेको अिस्था छ बने प्रङ्झतिादीरे ऩाॉचराख रुऩैमाॉ भाग गयी ङ्झरएको ।उजङ्टयीऩूिणको अङ्झडमो, 
अङ्झडमोअनङ्टरूऩको उजङ्टयी, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट यकभ ङ्झरने य फङ्टझाउने कामणऩश्चात ्बएका 
अन्म प्रिेश भङ्टच ङ्टल्का, खानतरासी/फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, यङ्गेहात ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनसभेतरे ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे 
घङ्टस/ङ्चयसित भागी ङ्झरएको कङ्ट या थऩ ऩङ्टङ्जष्ट गयेको अिस्था छ।उजङ्टयीऩूिण टेङ्झरपोन िाताणभा ऩङ्झन सोहीफभोङ्ञजभको 
कङ्ट याकानी हङ्टन ङ्टका साथै उक्त अङ्झडमोको ङ्ञस्क्रप्ट प्रङ्झतिादीरे आफ्नै हो बनी सनाखतसभेत गनङ्टणरे प्रङ्झतिादीरे कसूय 
गयेको कङ्ट या सप्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट गयेको अिस्था छ।सिोच्च अदारतको ऩङ्झछल्रो पैसरारे ङ्ञस्टङ अऩयेशनको भङ्टद्दाभा 
अन्म सम्फद्ध प्रभाणराई अनदेखा गनण नहङ्टने साथै स्ितन्त्र प्रभाणको रूऩभा अङ्झडमो ऩङ्झन ङ्झरन सङ्जकने कङ्ट या 
स्िीकाय गयेको अिस्थाभा ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे भङ्टद्दाभा सहजीकयण गयाइङ्छदने बनी ङ्झनिेदकसॉग फागेङ्झनङ गयेको 
अङ्झडमोरे घङ्टस ङ्झरएय कसूय गने भनसामऩूणण ढङ्गफाट यकभ ङ्झरएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको छ।मसयी ङ्झरएको यकभ 
प्रङ्झतिादीरे आमोगको टोरी देख्नासाथ चराखीऩूणण ढङ्गफाट रङ्टकाउन ेप्रमासस्िरूऩ बमाणङभङ्टङ्झन कङ्ट नाभा पाइफयको 
झोराभा पारेको अिस्थासभेत देङ्ञखॉदा मी प्रङ्झतिादीरे सेिाग्राहीसॉग घूस ङ्झरएको तथ्म ङ्झनङ्जिणिादरूऩभा खम्फीय 
बएको छ। 

ख. प्रङ्झतिादी उऩयको आयोऩका सम्फन्धभा अन्म प्रभाण हेदाण ङ्झनिेदक एक सेिाग्राही हङ्टन ्बन ेप्रङ्झतिादी सेिा ङ्छदन े
कामाणरमका प्रभङ्टख यहेको अिस्था छ।एउटा िैध काभको राङ्झग सेिाग्राहीरे कामाणरमभा अनङ्टयोध गदाण धम्कीऩूणण 
ढङ्गफाट आफ्नो ऩदको दङ्टरुऩमोग गयी सेिाग्राहीसॉग यकभ असङ्टल्ने कामण सम्ऩङ्ङ बएको अिस्था छ।उक्त कङ्ट या 
स्ितन्त्र प्रभाणको रूऩभा यहेको टेङ्झरपोन सॊिाद य सोही सॊिादअनङ्टरूऩ यकभसभेत फयाभद बएको कङ्ट याफाट थऩ 
ऩङ्टङ्जष्ट बएको छ।साथै ङ्झनिेदकसॉग बएको कङ्ट याकानी प्रङ्झतिादीरे आफ्नै बनी सनाखत गयेको अिस्था ङ्जिद्यभान 
छ।घङ्टसको यकभ ङ्झरएको नबई भराई पसाइएको हो बनी प्रङ्झतिादीरे अदारतको फमानभा ङ्ञजकीय ङ्झरए ऩङ्झन 
उजङ्टयीकताणको अनङ्टसन्धानको क्रभभा बएको फमान साथै अदारतभा आएय गयेको फकऩत्रभा सभेत अङ्झडमोभा 
बएको कङ्ट याकानी सभथणन हङ्टन ेगयी प्रङ्झतिादीरे भङ्टद्दाभा सहजीकयण गने बनी घङ्टस भागकेो य सोहीअनङ्टरूऩ घङ्टस 
यकभ ङ्छदएको बनी फकऩत्र गनङ्टणरे ऩङ्झन ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरएको कङ्ट या सप्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन्छ।प्रभाण 
ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(ख) फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य यहेको अिस्थाभा प्रङ्झतिादीराई सपाइ ङ्छदइएको त्र ङ्टङ्जटऩूणण 
छ। उजङ्टयीऩूिण अङ्झडमो सॊिाद हङ्टन ङ्ट, यकभ रेनदेनको कङ्ट या ङ्झभरेऩङ्झछ उजङ्टयी ऩनङ्टण, तत्कार प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ 
आमोगफाट यकभ फङ्टझी सोही यकभ प्रङ्झतिादीफाट फयाभद हङ्टन ङ्ट, अङ्झडमो स्िीकाय गनङ्टण, अङ्झडमोभा ५ राख ङ्झरनेङ्छदन े
प्रसङ्ग आउनङ्टसभेतका कायणफाट प्रङ्झतिादीरे घङ्टस/ङ्चयसित ङ्झरएको कङ्ट या ङ्झनङ्जिणिादरूऩभा ऩङ्टङ्जष्ट बएको छ। 

ग. िादी नेऩार सयकायका साऺीहरुरे अनङ्टसन्धानका क्रभभा तमाय कागजात आफ्नै यहेको बनी सनाखत 
गङ्चयङ्छदएको अिस्थाभा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १०(१)(क) फभोङ्ञजभ प्रभाणग्राह्य बइयहेको देङ्ञखन्छ। 

घ. सम्भाङ्झनत सिोच्च अदारतरे ङ्झभङ्झत 2078/1/8 भा उत्प्रषेण ङ्चयट (०७४-WC-००२०) को सन्दबणभा गयेको 
आदेशको व्महोयाभा “न्माम ङ्झनरुऩण गदाण हार भङ्टद्दाको सङ्टन ङ्टिाइ अङ्ञन्तभ बइनसकेका िा न्मामीक प्रकृमाभा 
यहेका ङ्जििादका सन्दबणभा अभान्म फदय घोङ्जषत अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, २059 को 



 

ङ्झनमभ 30 भा यहेको प्रािधानअनङ्टसाय सङ्कङ्झरत यकभ फयाभद गङ्चयएको प्रभाणसम्भ ग्रहणमोग्म नहङ्टने हो, केिर 
मही कायणफाट भङ्टद्दा नै खायेज हङ्टन ेिा बएगयेका सिै काभ कायिाही फदय हङ्टन ेहोइनन।्भङ्टद्दाभा सङ्कङ्झरत अन्म 
प्रभाणको भूल्माङ्कनको आधायभा आयोऩदाफी ठहय हङ्टने िा नहङ्टन ेकङ्ट याको न्मामीक ङ्झनरुऩण गनङ्टण नै ऩने हङ्टन्छ बनी 
उल्रेख बएको छ।सिोच्च अदारतको उऩमङ्टणक्त आदेशफभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झसर सॊरग्न अन्म प्रभाण ङ्जिश्लषेण गयी 
पैसरा गनङ्टणऩनेभा सो गयेको नदेङ्ञखॉदा सङ्कङ्झरत अन्म प्रभाणको बाय शून्म हङ्टन्छ बनी प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाका प्रङ्झतिादीराई 
सपाई ङ्छदने गयी बएको पैसरा त्र ङ्टङ्जटऩूणण छ। 

ङ. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभािरी, २०५९ को ङ्झनमभ ३० फभोङ्ञजभ आमोगरे उऩरब्ध 
गयाएको यकभ य सो यकभ फयाभद बएको फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, यङ्गेहात भङ्टच ङ्टल्कासभेतका प्रभाणहरू प्रभाणको रूऩभा 
ग्राह्य हङ्टन नसक्ने अिस्थाभा सम्भानीत सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्चयट (०७४-WC-००२०) को पैसराभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत अन्म प्रभाणहरूको उऩरब्धतातपण  ङ्जिचाय गदाण उजङ्टयीकताणको ङ्झनिेदन, ङ्झनजको सनाखत कागज, 

अदारतभा गयेको फकऩत्र, ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादीफीचभा बएको िाताणराऩ, प्रङ्झतिादीरे भौका तथा अदारतभा गयेको 
फमान, स्कृप्ट याइङ्जटङ सङ्टनी प्रङ्झतिादीरे गयेको सनाखत फमान एिभ ् िादी/प्रङ्झतिादीको तपण फाट उऩङ्ञस्थत 

साऺीहरूको फकऩत्रसभेतका ङ्झभङ्झसर सॊरग्न अन्म प्रभाणहरूको साऩेऺतातपण  ङ्जिचाय गयेय न्माम ङ्झनयोऩण 
गनङ्टणऩछण।प्रङ्झतिादीरे उजङ्टयीकताणसॉग फागेङ्झनङ गयेय यकभ भाग गयेको तथ्म उजङ्टयी ङ्झनिेदन, ङ्झनजको फकऩत्र, 
स्कृप्ट याइङ्जटङसभेतरे ऩङ्टङ्जष्ट गङ्चययहेको छ।ङ्झनिेदक य प्रङ्झतिादीफीचको येकडेड आिाज प्रङ्झतिादीरे अनङ्टसन्धानका 
क्रभभा उक्त आिाज आफ्नो नयहेको बङ्ङ नसकेको अिस्था छ।याभफहादङ्टय थाऩा ङ्जिरुद्ध नेऩार सयकाय बएको 
भङ्टद्दाभा ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्कङ्झरत कङ्ट याहरूराई व्मिङ्ञस्थत य ङ्झनमभन गने सम्फन्धभा कानूनरे थऩ प्रष्ट भागण 
ङ्झनदेशन गनङ्टण आिश् मक छ; मस ऩऺभा खासगयी प्रभाण ङ्झरने कङ्ट याभा केही अप्रष्टता यहेको कायणफाट ङ्छिङ्जिधा 
उत्ऩन् न हङ्टन सक्ने अिस्था ऩङ्झन यहेको छ तय मसको तात्ऩमण 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 बनी व्मातमा बएको छ (न.ेका.ऩ. २०७४, अङ्क ९, ङ्झन.नॊ. ९८८०)।श्माभ अङ्झधकायी ङ्जिरुद्ध नेऩार 
सयकाय बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको सहामतारे आपूसॉग घूस ङ्चयसित भागकेो फोरी फोरेको, 
पोन िाताणराई 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) व्मातमा 
गयेको अिस्था छ।श्रव्मदृश्म भाध्मभभापण त अङ्झबङ्झरङ्ञखत व्महोया प्रभाणभा ङ्झरन ङ्झभल्ने बनी प्रभाण ऐन, २०३१ 
को दपा १३क(१) भा उल्रेख बइयहेको छ।मसयी िायदातको तादात्म्मता स्कृप्ट याइङ्जटङफाट स्थाङ्जऩत 
बइयहेको अिस्थाभा स्कृप्ट याइङ्जटङराई प्रभाणको रूऩभा ङ्झरन ङ्झभल्ने नै देङ्ञखन्छ।याष्ट्रसेिक कभणचायीरे 
सिणसाधायण जनता िा सेिाग्राहीसॉग यकभ भोरभोराई, सौदेिाजी गनण ङ्झभल्न े हो, होइन? त्मसतपण  अदारतरे 
ङ्जिचाय गयेको देङ्ञखदैन।स्कृप्ट याइङ्जटङ व्महोयारे प्रङ्झतिादीराई यकभ हस्तान्तयण गनङ्टण अगािै िाताण य 
भोरभोराई बएको देङ्ञखन्छ जङ्टन व्महोया प्रङ्झतिादीरे अन्मथा बङ्ङ सकेका छैनन।्सङ्कङ्झरत प्रभाणको आधायभा 
ङ्झनज प्रङ्झतिादीरे सेिाग्राहीसॉग घूस/ङ्चयसित यकभको भोरभोराई गयेय ङ्झनज सेिाग्राहीफाट प्रङ्झतिादी सङ्टयेन्रफहादङ्टय 
थाऩारे घूस ङ्चयसित यकभ आपूरे ङ्झरन भञ्जङ्टय गयी ङ्झरएको देङ्ञखएको अिस्थाभा गङ्चयएको पैसरा त्र ङ्टङ्जटऩूणण छ। 


