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अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको िफा बाट अनसुन्धान अतधकृि वसन्ि वहादरु कुुँ वरको 
प्रतिवेदनले नेपाल सरकार …………………………………………………………………………………………………………1 

ववरुद्ध 

सोभा दत्त भट्टको नाति भवानीदत्त भट्टको छोरा ख्जल्ला कन्चनपरु साववक महेन्रनगर न.पा. हाल 
तभमदत्त न.पा. वडा नं.७ हल्दरवाि वस्ने यािायाि व्यवस्था ववभाग , सवारी चालक अनमुति पत्र, 

वाग्मिीमा कायारि ित्कातलन तनतमत्त कायाालय प्रमखु (शाखा अतधकृि) रामदत्त भट्ट ...................१ 

धमाराज भट्टको नाति गजाधर भट्टको छोरा ख्जल्ला कन्चनपरु महेन्रनगर न.पा. वडा नं. ६, वनगाुँउ 
वस्ने यािायाि व्यवस्था ववभागमा करारमा कायारि ित्कातलन कम्प्यटुर ईख्न्जतनयर हररश भट्ट...... १  

तभमलाल अयाालको नाति भवनाथ अयाालको छोरा ख्जल्ला वारा तनजगढ गा.वव.स. वडा नं. ९ वस्ने 
यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र, वाग्मिीका ित्कातलन शाखा अतधकृि रामेश्वर 
अयााल......................................................................................................................................... १ 

भख्ि प्रसाद खतिवडाको नाति वाचस्पति खतिवडाको छोरा ख्जल्ला झापा राजगढ गा.वव.स. वडा नं. ६ 
वस्ने यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र, वाग्मिीका ित्कातलन शाखा अतधकृि 
वालकुमार खतिवडा ......................................................................................................१ 

वादी 

प्रतिवादी 

वादी 
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नर तसंह धामीको नाति ववर तसंह धामीको छोरा ख्जल्ला दाच ुाला वहवकला गा.वव.स. ६ वस्ने यािायाि 
व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र, वागमिीका ित्कातलन कम्प्यटुर अपरेटर ददतलप तसंह 
धामी .......................................................................................................................................१ 

वटकाराम न्यौपानेको नाति तनलकण्ठ न्यौपानकेो छोरा ख्जल्ला पाल्पा ररग्नेरह गा.वव.स. ३ वस्ने 
यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र, वागमिीका ित्कातलन कम्प्यटुर अपरेटर 
संख्न्जव न्यौपान.े............................................................................................................................१  

लक्ष्मी नारायर् महजानको नाति तिथा नारायर् महजानको छोरा ख्जल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा 
नं.१७ खतुसवुुँ वस्ने यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र, वागमिीका ित्कातलन 
कम्प्यटुर अतधकृि राजेश पाछै महजान ...........................................................................१ 

मनहरी उपाध्यायको नाति उद्धव चन्र ख्घतमरेको छोरा ख्जल्ला रामेछाप वेिाली गा.वव.स. वडा नं. २ 
वस्ने यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र, वागमिीका ित्कातलन कम्प्यटुर अपरेटर 
पसु्करचन्र ख्घतमरे ..................................................................................................१ 

भवानी शंकर ररमालको नाति खगेन्र ररमालको छोरा ख्जल्ला पवाि कुस्मा न.पा. वडा नं. १४ वस्न े
यामोरी ईन्करपोरटेड प्रा.तल.बाट करारमा यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र, 

वागमिीमा  करारमा कायारि ित्कातलन कम्प्यटुर अपरेटर राजनवाव ुररमाल ..........................१ 

मख्चख मान तथङ्गको नाति काख्जमान तथङ्गको छोरा ख्जल्ला तसन्धलुी भरकाली गा.वव.स. ५ वस्ने 
यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र, वागमिी अगातड लेखापढी काया गने शम्पसेर 
वहादरु तथङ्ग……………………………………………………………………………………………………………………………......१ 

गोववन्द वरालको नाति रोर्ाचाया वरालको छोरा ख्जल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. १६, पकनाजोल वस्न े
परफेक्ट ड्राईतभङ्ग  ईख्न्स्टच्यटुका संचालक अमरमख्र् वराल ...............................................१ 

परु्ा वहादरु काकीको नाति जनक वहादरु काकीको छोरा ख्जल्ला काठमाण्डौ रामकोट गा.वव.स. ४ 
वस्न,े गौिम ड्राईतभङ्ग टे्रतनङ्ग स्कुलका संचालक गौिम भने्न वसन्ि कुमार काकी .......................१ 

वखाने िामाङ्गको नाति राम वहादरु िामाङ्गको छोरा ख्जल्ला रामेछाप परुानागाुँउ गा.वव.स. वडा नं. ३ 
वाङ्गेसल्ला वस्ने रमेश िामाङ्ग .................................................................................... १ 

प्रमेतनम शेपााको नाति कमाा शेपााको छोरा ख्जल्ला दोलखा चंख ुगा.वव.स. वडा नं. ३ वस्ने काजी भने्न 
आङ्गदावा शेपाा..........................................................................................................१  

दयातनतध पाठकको नाति ववस ु पाठकको छोरा ख्जल्ला ख्चिवन भण्डारा गा.वव.स ९ भाुँडवारी वस्ने 
वस्ने प्रभाि पाठक ..................................................................................................१ 
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हरर प्रसाद सवेुदीको नाति खेटराज सवेुदीको छोरा ख्जल्ला ख्जल्ला रामेछाप साुँधटुार गा.वव.स. ८, वस्ने 
दतधराम सवेुदी ........................................................................................................१ 

जयमतुन तितमल्सीनाको नाति ठक प्रसाद तितमख्ल्सनाको छोरा ख्जल्ला काभ्र ेढंुखका  गा.वव.स. वडा नं. ९ 
वस्ने लक्ष्मर् तितमल्सीना ...........................................................................................१ 

दल वहादरु वस्नेिको नाति गम वहादरु वस्नेिको छोरा ख्जल्ला लतलिपरु तगम्पदी गा.वव.स वडा नं. ६ 
थमु्पकी वस्ने ववष्र् ुवहादरु वस्नेि ..................................................................................१ 

फासेराम देशारको नाति पहलमान देशारको छोरा ख्जल्ला लतलिपरु चागागाुँउ गा.वव.स. वडा नं.३ 
वखाटोल वस्ने सानकुाजी देशार ..................................................................................१ 

ददल वहादरु थापाको नाति लाल वहाद ुथापाको छोरा ख्जल्ला तसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.४, 

तसन्धलुीमाडी वस्ने ववष्र् ुवहादरु थापा ...........................................................................१ 

सन्ि ुमल्लको नाति रेम वहादरु मल्लको छोरा ख्जल्ला धाददङ्ग वसेरी गा.वव.स. २ वस्ने राम मल्ल..१ 

गोपाल वहादरु थापाको छोरा दाङ्ग ख्जल्ला ववजौरी गा.वव.स. ८ वस्ने भोला थापा .......................१ 

डम्पवर वहादरु भजेुलको नाति वखि वहादरु भजेुलको छोरा रामेछाप ख्जल्ला सनुारपानी गा.वव.स.५ 
वस्ने ववर वहादरु भजेुल ...........................................................................................१ 

दखु्खराम चौधरीको छोरा ख्चिवन ख्जल्ला भण्डारा गा.वव.स. २ हददागाुँउ वस्ने राम नारायर् चौधरी ..१ 

रत्नमान सैजकुो नाति पहले सैजकुो छोरा ख्जल्ला काभ्रपेलान्चोक पनौति न.पा. १० सनु्थान वस्न े
कान्छाराम सैज.ु.......................................................................................................१ 

राम प्रसाद पोखरेलको नाति परसरुाम पोखरेलको छोरा ख्जल्ला सलााही परवानीपरु गा.वव.स. ५ भोलेनी 
वस्ने ज्ञानेन्र पोखरेल  ...............................................................................................१ 

ववरे िामाङ्गको छोरा सलााही ख्जल्ला नवुाकोट गाुँउखका  गा.वव.स. वडा नं. ७ वस्ने राम वहादरु 
िामाङ्ग........................................................................................................................................१ 

चक्र वहादरु काकीको नाति तथर वहादरु काकीको छोरा ख्जल्ला रामेछाप मन्थली गा.वव.स. वडा न. 
८  वस्ने सख्चन्र  काकी  ..........................................................................................१ 

रुर वहादरु सनुारको नाति भि सनुारको छोरा ख्जल्ला धाददङ्ग नौववसे गा.वव.स. वडा न. ७  वस्ने 
जनक सनुार ..........................................................................................................१ 

जसमान िामाङ्गको नातिनी नर वहादरु िामाङ्गको छोरी ख्जल्ला काभ्र ेचन्डेनी मण्डन गा.वव.स.वडा न. 
६ वस्ने रामशली लामा ............................................................................................१ 
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पदम वहादरु वोहराको नाति ददल वहादरु वोहराको छोरा ख्जल्ला काभ्र ेपाचखाल गा.वव.स. वडा  न. 
८  वस्ने गोकुल वोहरा .............................................................................................१ 

कृष्र् गोपाल वकजकुो नाति सागर वकजकुो छोरा ख्जल्ला भिपरु नगरपातलका. वडा न. ११  वस्ने 
सवुप्रम कोज ु ..........................................................................................................१ 

नर व.दरैको नाति िलु वहादरु दरैको छोरा ख्जल्ला गोरखा िाक्लङु्ग गा.वव.स. १ वस्ने मनोज दरै ..१ 

 

मदु्दााः- भ्रष्टाचार ( घसु/ररसवि ) । 

 

तबशेष अदालि ऐन २०५९ को दफा ६ िथा नेपाल राजपत्रमा तमति २०५९।५।६ मा प्रकाख्शि सूचना 
बमोख्जम यसै अदालिको अतधकार क्षेत्रतभत्र पने प्रस्ििु मदु्दाको संख्क्षप्त िथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ। 

 

मदु्दाको संख्क्षप्त िथ्य : 

१. यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र, वागमिीका कमाचारीहरुले दलाल र ड्राईतभङ्ग 
ईख्न्टच्यटु माफा ि तमलोमिो गरी स.चा.अ.पत्र वविरर् िथा सवारी दिाा गदााको क्रममा पदको दरुुपयोग गरी 
अतनयतमि िररकाबाट  दलाल माफा ि सेवटङ्ग तमलाई घसु ररसवि लेनदेन गरी व्यापक भष्ट्राचार गरेको र 
यसै तनवेदन साथ संलग्न रववन काकी, ववर वहादरु िामाङ्ग, राम मल्ल र कृष्र् प्रसाद शमााको अतनयतमि 
िररकाबाट दलाल माफा ि वनाएको स.चा.पत्रका प्रतितलवपहरुको आधारबाट ववतभन्न आवश्यकिा वमोख्जमको 
अतभलेख मगाई स.चा.अ.पत्र वविरर्मा संलग्न कायाालयका ररन्य ु शाखा, दिाा शाखा, कम्प्यटुर शाखा, 
हस्िाक्षर गने अतधकृिहरु, कायाालयमा कायारि  कमाचारीहरु रामदत्त भट्ट, वाल कुमार खतिवडा, रामेश्वर 
अयााल र तिथाराज गौिम र ववचौतलयाहरु देवराज लामीछाने, ववष्र् ुवहादरु वस्नेि, रमेश िामाङ्ग, अमरमख्र् 
वराल, शंकर लामा, अतनल कुमार पाण्डे, सानकुाजी देसार, ववष्र् ुवहादरु थापा, ववक्रम वव.सी., ववष्र् ुवहादरु 
तथङ्ग र टेक वहादरु महजान लगायि अन्य दोषी उपर अनसुन्धान गरी कावााही गरर पाउुँ भने्न उजरुी 
तनवेदन। 

२. उि उजरुीमा संलग्न भएका कागजािको अध्ययन ववष्लेषर्बाट प्राप्त भएको आधार प्रमार् र उठाएका 
ववषयवस्िकुो गाख्म्पभयािा िथा आम जनमानसमा स.चा.अ.पत्र वविरर्मा भईरहेको अतनयतमििा वारेको 
वट्पर्ी र दृवष्टवोधलाई ध्यानमा राखी ववस्ििृ अनसुन्धान हनुपने आयोगको तमति २०७१।०२।०४ को 
तनर्ायबाट प्र.ना.उ. वसन्ि वहादरु कुुँ वर, उप न्यायतधविा प्रमेश पोखरेल र शाखा अतधकृि धमेन्र 
धमलालाई अनसुन्धान अतधकृि िोवकएको। 
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३. मेरो नाममा जारी भएको स.चा.अ.पत्र नं. ०६– २५५४३१ को प्रतितलवप वनाउन मैले कुनै फारम भने र 
सही गने काम गरेको छैन। मैले “वव” वगाको लाईसेन्स चावहन्छ भनेको तथएुँ िर २०६६ सालको तमतिको 
प्रतितलवप तनकाली ददएछन ्। मैले यस अगातड कुनै लाईसेन्स वनाएको तथईन। मैले उि लाईसेन्स वनाउन 
रु. १५,०००।– देवराज लातमछाने र ववष्र् ु वहादरु वस्नेिलाई ददएको तथएुँ ।उि रकम यािायािका 
कमाचारी रामदत्त भट्ट लगायिलाई ददनपुछा भनी ववष्र् ु वहादरु वस्नेिले भनेका तथए भने्न रववन काकीले 
अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

४. मैले तमति २०६६।१२।२० मा “ए” वगाको नं. ०६–२५९७८९ को स.चा.अ.पत्र तलएको तथएुँ । पतछ 
मलाई “वव” वगाको स.चा.अ.पत्र आवश्यक भएकोले सामाखसुी ख्स्थि अमरमख्र् वरालको परफेक्ट ड्राईतभङ्ग 
ईख्न्स्टच्यटुमा तसक्न जाुँदा तनजले ट्रायल नै नददई लाईसेन्स वनाउन सवकन्छ, रु.१५,०००।– ददएपगु्छ 
भनेकोले रु. १५,०००।– तनज अमरमख्र् वराललाई ददई तनजले नै लाईसेन्स वनाईददई ल्याईददएका हनु।् 
यसका लातग मैले कुनै फारम भने, ट्रायल जाुँच ददने र कवह किै सवहछाप समेि गरेको छैन भने्न व्यहोराको 
प्रतिवादी राम मल्लले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

५. म तमति २०७०।५।२३ देख्ख यािायाि व्यवस्था ववभागको सवारी चालक अनमुति पत्र, वागमिीमा 
कायारि रही हाल तनतमत्त कायाालय प्रमखुको रुपमा कायारि छु । दैतनक प्रशासतनक िथा आतथाक कारोवार 
संचालन गने काम मेरो ख्जम्पमेवारीमा पदाछन ्। यस कायाालयले आवश्यक प्रकृया परुाएर नयाुँ स.चा.अ.पत्र 
जारी गने, नवीकरर् गने, बगा थप गने, प्रतितलवप ददने, स.चा.अ.पत्रको भेररवफकेसन गने, अंग्रजेीकरर् गने काया 
गदाछ । ढड्डामा खाली पाना नराख्खने र त्यो खाली पानामा नयाुँ रेकडा भरी कुनै पतन प्रकृया परुा नगरी 
स.चा.अ.पत्र ददईने गरेको भने्न कुरा सत्य होईन । स.चा.अ.पत्र जारी भएको १० वषासम्पम वहाल रहने र 
त्यसपतछ पतन नवीकरर् नभएको अवस्थामा स्विाः रद्ध हनुे अवस्था हो। सोको जानकारी कायाालयलाई 
नहनुे र सोको ठाउुँमा अको व्यख्िलाई स.चा.अ.पत्र जारी गने भने्न कुरा पतन सत्य होईन । स.चा.अ.पत्र 
जारीको प्रकृयामा कसैसुँग तमलोमिो गरी अतनयतमििा भएको जानकारी छैन। ववचौतलया र अन्य व्यख्िको 
प्रभाव कम गना प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावकारी वनाई मदु्दा समेि चलाउने गररएको छ । स.चा.अ.पत्र जारी 
गने प्रकृया लामो भएकोले केही वढला भएपतन सेवाग्राहीको कायाालयमा उजरुी परेको छैन । कायाालयमा 
रहेको अतभलेखको आधारमा कम्प्यूटर अतभलेख आवश्यकिा अनसुार कम्प्यटुर अपरेटर., ना.स.ु र खरदारले 
गने गदाछन। नयाुँ स.चा.अ.पत्र जारी िथा थप गदाा तनयमानसुारको प्रकृया परुा गरेपतछ मात्र स.चा.अ.पत्र 
जारी गने गररएको छ। काया सम्पपादनको तसलतसलामा दलालहरुलाई प्रोत्साहन गररएको छैन। कुनै ड्राईतभङ्ग 
स्कुलहरुसुँग तमलोमिो गरी अतनयतमिा गरी रकमको लेनदेन भएको छैन।स.चा.अ.पत्रका अतभलेख ढड्डाहरु 
कमाचारीका ख्जम्पमा रहने गदाछन ् । पटक पटक स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरी कावााही गदाा समेि 
दलालहरुको गतिववतध तनयन्त्रर् हनु अवस्था हो। कायाालयका ववतभन्न १४ जना व्यख्िहरु र सवार प्रदायक 
िथा सपोट संस्था योमरीसुँग पतन पासवडा रहेको छ । स.चा. अ.पत्रमा रा.प दितिय र ितृिय दजााका 
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शा.अ.ले हस्िाक्षर गने गदाछन भन्ने व्यहोराको  राम दत्त भट्टको शरुुको वयान । तमति १५।४।२०१४ 
मा “वव” वगाको प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएको डोल वहादरु िामाङ्गलाई मेरो आई. तड. प्रयोगबाट तमति 
११।५।२०१४ मा फेललाई पास गररएको देख्खएपतन उि संशोधन मबाट भएको होइन। तमति ई.सं. 
१७ अवप्रल २०१४ मा “वव” वगाको प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएको मान कुमार िमु्पवाहाम्पफेलाई तमति 
ई.सं. ८ मे २०१४ मा मेरै आई. तड. प्रयोग गरी फेललाई पास गराएको देख्खएिा पतन मबाट संशोधन 
भएको होइन। त्यसैगरी वैशाख मवहनामा ववतभन्न व्यख्िहरुले ववतभन्न तमतिमा ववतभन्न वगाको प्रयोगात्मक 
परीक्षामा सहभागी भई अनखु्त्तर्ा भएका अन्य व्यख्िहरु ईश्वरी शमाा, रत्न वहादरु चातलसे, गरे्श प्रसाद 
पोखरेलको सम्पवन्धमा पतन आ्नो संलग्निा नभएको, केही व्यख्िहरुले पेश गरेको प्रवेश पत्रको आधारमा 
फेललाई पास गरी प्रवक्रया परुाएर  संशोधन गरेको हो।केही व्यख्िहरुको हकमा कम्प्यटुरको स्टवेयरको 
प्राववतधक समस्या र भलुवस गलि ईन्ट्रीलाई सच्चाउदा संसोधन हनु गएको हो भन्ने  समेि व्यहोराको 
प्रतिवादी रामदत्त भट्टले अनसुन्धानको क्रममा गरेको ितिम्पवा वयान । 

६. म तमति २०७०।६।२१ देख्ख उि कायाालयमा हाख्जर भई काया गरररहेको छु। स.चा.अ.पत्रमा सही गने 
काम मैले गने गरेको छु। ना.स.ुले होलोग्राम टास्ने,  कम्प्यूटर अपरेटरले अतभलेख पोस्टीङ्ग गने र 
सहयोगीले अन्य आवश्यक काया गने गरेको हो। स.चा.अ.पत्र नयाुँ दिााका लातग आवेदन फारम दिाा, 
तलख्खि परीक्षा पास, ट्रायल पास, िोवकएको राजश्व तिने र जारी गने, वगा थपका लातग पतन रीिपूवाकको 
दरखास्ि पतछ तलख्खि र ट्रायलमा पास भएपतछ मात्र थप हनुे गदाछ। नवीकरर्का लातग मेतडकल ररपोटा 
सवहि ररिपूवाकको दरखास्िपतछ कम्प्यटुरको रेकडा तभडाएर ददने गररन्छ।प्रतितलवपको लातग ट्रावफक प्रहरी 
कायाालयको तसफाररसका आधारमा रेकडा तभडाएर ददने गरेको हो। ववचौतलयासुँग तमलेर हालसम्पम कुनै 
अतनयतमि काम गरेको छैन। ख्चनजानका सरकारी कमाचारी वाहेक अन्यको काम स्वाभाववक रुपमा गने 
गरेको हो। मेरो शाखामा रहेका ढड्डाहरु सामवुहक रुपमा सवैको ख्जम्पमेवारी भएको र कम्प्यूटर अपरेटरले 
अतभलेख राख्न े हनुाले त्यसको वढी ख्जम्पमेवारी क.अ.को नै हनुेहनु्छ । २०६० साल अगातडका ढड्डाहरु 
प्रहरीबाट नआएकोले सूची अनसुार ढड्डा खडा गरी सोसुँग तभडाई नवीकरर् गने गरेको वखु्झएको छ। 
कम्प्यूटर अपरेटरले अतभलेख िलमातथ गनासक्ने र ढड्डाको अतभलेख सच्चाउने वारेमा हालसम्पम थाहा 
भएन। कायाालय समयतभत्र ववचौतलयालाई कायाालयको अतभलेखहरुमा पहुुँच हनु ददएको छैन। ईतडट, 

भ्यातलडेट, ईन्ट्री लगायिका काया गने अतधकृि र सहायक स्िर गरी ३० जना भन्दा वढीसुँग पासवडा छ । 
कम्प्यटुर अतधकृि, लेखा अतधकृि र मेकातनकल ईख्न्जतनयर वाहेक सवै अतधकृिले स.चा.अ.पत्रमा सही गने 
गरेको तथयो। कायाालयका कमी कमजोरी भएपतन अतधकारको दरुुपयोग गरी अतनयतमििा गरेको छैन। 
पेश भएका प्रमार् कागजािका आधारमा कम्प्यटुर अतभलेखमा थपी सोही तमति जनाई प्रतितलवप जारी गरेको 
हो। यसमा कुनै वदतनयि गरी घसु ररसवि रकम तलएको छैन भने्न समेि व्यहोराको प्रतिवादी रामेश्वर 
अयाालले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 
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७. म तमति २०७०।९।११ देख्ख उि कायाालयमा कायारि छु । म ०६ शाखाको नवीकरर् र प्रतितलवप 
सम्पवन्धी काम गछुा । २०६८ साल देख्ख मात्र कम्प्यटुरमा अतभलेख राख्न ेकायाको सरुुवाि भएको हो। 
ढड्डा र कम्प्यूटरको अतभलेख तभडाएर मात्र प्रतितलवप ददने र नवीकरर् गने गररन्छ। सवै प्रकृया परुा गरी 
काडा वप्रन्ट भई आएपतछ स.चा.अ.पत्रमा हस्िाक्षर गने गरेको हो। ढड्डामा खाली पाना हनुे नगरेको, 
नवीकरर् फेल भई रद्ध भएको स.चा.अ.पत्रको ठाउुँमा अको व्यख्िलाई नयाुँ स.चा.अ.पत्र जारी भए जस्िो 
लाग्दैन। ववचौतलयाहरुले सेवाग्राहीको फारम भररददन सक्ने िर कायाालय तभत्र कुनै भतूमका नभएको, 
वावहरका दलालसुँग संस्थागि रुपमा सम्पपका  र सम्पवन्ध भएको वारेमा मलाई थाहा छैन । ववचौतलयाहरुलाई 
दरुुत्साहन गने चेिनामलुक पोष्टर र सेवाग्राहीलाई आ्नो काम आफैले गना प्रोत्साहन गरीरहेका छौं । 
कायाालयमा रहेको अतभलेखमा अन्य वावहरी व्यख्िको पहुुँच छैन । मलाई कम्प्यटुर ईन्ट्री र वगा थप गने 
पासवडा ददईएको भए पतन कम्प्यटुरमा ववज्ञिा नभएकोले अरुको सहयोगबाट काम गने गरेको हो। सख्न्दप 
शाहलाई ख्चख्न्दन। मैले ववचौतलया माफा ि कुनै रकम तलई भष्ट्राचारजन्य काया गरेको छैन । मानववय 
त्रटुीका कारर् भएको गल्िीमा माफ पाउुँ । कम्प्यटुरमा ज्ञान नभएकोले अन्यलाई सहयोगीको रुपमा तलदा 
आई. तड. चोरी भई केही कमाचारीले जानी जानी बदतनयि पूवाक कुनै काम गरेको हनु सक्छ भने्न समेि 
व्यहोराको प्रतिवादी वाल कुमार खतिवडाले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

८. म तमति २०७०।११।२२ देख्ख उि कायाालयमा कायारि छु। मेरो शाखामा म सवहि लेखापाल 
सहलेखापाल गरी ६ जना कायारि रहेको, यो शाखाको काम तनयमानसुार राजश्व वझु्ने हो। राजश्व रकम 
वझुाउन स्वयं नै उपख्स्थि हनुपने होईन । राजश्व वझुाउन शकु्रवार १२.३० र अरु ददन २.३० वजे 
समय तनधाारर् गररएको छ। लाईसेन्स वविरर्मा अतनयतमििा हनुे र अन्य प्रकृयाका वारेमा लेखा शाखामा 
काम गने भएकोले केही थाहा छैन। मैले सवारी चालक अनमुति पत्रमा हस्िाक्षर गना पदैन । 
स.चा.अ.पत्रको नयाुँ दिाा,  बगा थप ,प्रतितलवप, नवीकरर्मा ववचौतलयाहरुको तमलोमिोमा संस्थागि रुपमा 
रकमको लेनदेन वारेमा थाहा छैन। स.चा.अ.पत्रको ढड्डा र अतभलेख मेरो ख्जम्पमामा छैन। लेखामा हनुे 
काममा कुनै गनुासो आएको छैन। कायाालयमा भखार हाख्जर भएको हुुँदा अन्य ववषयमा कुनै जानाकारी 
छैन। यस आयोगबाट पक्राउ भएका ववचौतलयाबाट कुनै वकतसमको रकम तलएको छैन । राजश्व वझु्ने 
वाहेक अन्य कुनै रकम तलएको छैन । रववन काकी, राम मल्ल र ववर वहादरु िामाङ्गको स.चा.अ.पत्रमा 
मैले हस्िाक्षर गरेको छैन र कसले गरेको हो मलाई थाहा छैन भने्न व्यहोराको लेखा अतधकृि तिथाराज 
गौिमले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

९. म यािायाि व्यवस्था कायाालय अगातड २०६७ साल देख्ख ववष्र् ुवहादरु वस्नेिसुँग लेखापढी सेन्टर संचालन 
गरी साझेदारीमा र केही काम वेग्लावेग्लै गदै आएका छौं। सवारी चालक अनमुति कायाालयमा 
स.चा.अ.पत्र दिाा, वगाथप, नवीकरर् प्रतितलवपका लातग र साना िथा ठूला सवारी शाखातिर नामसारी, सवारी 
दिाा, वाटो ईजाजि, नवीकरर् जाुँचपासमा सेवाग्राहीलाई फाराम भरेर र स्थान देखाईददएर सहयोग गने गरेको 
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छु । मबाट वरामद भई आएका कागजािहरु सम्पवख्न्धि कायाालयमा ववतभन्न काया गराउन फाराम भरी 
राख्खएको मात्र हो ।िी कागजाि सम्पवख्न्धि व्यख्िले लगी दिाा गने गदाछन।् कुनै व्यख्िसुँग रकम असलुी 
अतनयतमि िररकाबाट स.चा.अ.पत्र वनाईददएको छैन । फाराम भरी, चावहने कागजाि संकलन गरी 
सम्पवख्न्धि कायाालयमा आफै पठाउने काया गदाछु। नभरेको स.चा.अ.पत्र  पवहला काडा आफै टाईप गने 
वेला तिर ल्याएकोमा त्यख्त्तकै रहेको हो। कावटएको ख्स्टकरको याद भएन तडस्पोजको लातग गररएको 
होला।सवारी कायाालयका फाईल केही फाईल सम्पवख्न्धि व्यख्िले केही समयका लातग राख्न ददएको हो र 
केही म आफैले नामसारी र प्रतितलवप प्रयोजनका लातग भपााई गरी तलएको हो यसमा गल्िी भयो । रववन 
काकीको स.चा.अ.पत्रको प्रतितलवप वनाउने कायामा मेरो संलग्निा छैन। ववष्र् ुवस्नेिले वनाएको वारे थाहा 
छैन। मैले उहाुँलाई ख्चख्न्दन। लेखापढीका लातग अनमुति पत्र चावहने भने्न तनदेशन पतछ मैले २०७० 
फाल्गनु देख्ख लेखापढीको लाईसेन्स तलएको हो। कायाालयमा तनयतमि गईरहने हनुाले सम्पवन्ध राम्रो भएको 
र कसैले कुनै काम गना भनेमा स्वेच्छाले कामको प्रकृति र समय हेरी सेवाग्राहीले रकम ददने गरेको, सवारी 
दिाा सम्पवन्धी सवैकायाका लातग लाग्ने राजश्व वाहेक फारम भदाा १५–२० रुवपयाुँ र स्वेच्छाले थप ददएको 
रकम तलने गरेको छु। म लेखापढी मन्चमा संलग्न छैन र रकम तलने सम्पवन्धमा उसको तनदेशनवारे 
जानकारी छैन। उजरुीमा उल्लेख भएका केही ववषयवस्ि ु िथ्यपरक भएपतन मलाई लगाएको आरोपमा 
सत्यिा छैन । मसुँग वरामद भएका सोनी गरुुङ्ग समेिका व्यख्िको स.चा.अ.पत्र नवीकरर्को लातग 
राखेको हो । पासवकुमा दैतनक रुपमा ठूलो रकमको कारोवार हनुे कारर् संस्थापक भएकोले र 
लेखापढीको काम गने िथा सेवाग्राहीबाट काया गना ददने राजश्व सलु्क समेि काम समयमा नहुुँदा सहकारीमा 
नै जम्पमा हनुे हनुाले यस्िो भएको हो, तमति २०७१।२।९ गिे यस आयोगमा परेको उजरुी सम्पवन्धमा 
तसन्धपुाल्चोक घर भई सयुा ववनायक भिपरुमा वस्ने राम वहादरु सनुार, ववर वहादरु लामा, परु्ा तसंह लामा 
लगायिले स.चा.अ.पत्र वनाउन रु. १०,०००।– ददएको भने्न सम्पवन्धमा तनजहरुलाई कवहले नभेटेको, 
नख्चनेको र रकम नतलएको भने्न ितिम्पवा समेिको अनसुन्धानको क्रममा देवराज लातमछाने गरको वयान ।  

१०. म र देवराज लातमछानेले यािायाि व्यवस्था कायाालय अगातड लेखापढी सेन्टर संचालन गरी 
स.चा.अ.पत्रको नया दिाा, नवीकरर्, प्रतितलवप र वगा थपको लातग सेवाग्राहीलाई फारम भरी सहयोग गने 
गरेका छौं । वरामद भएका कागजािहरु मध्ये केही मेरो र केही देवराजको हो। मैले सेवाग्राहीलाई फारम 
भरीददए वापि १००– ५० तलने गरेको िर कमाचारीसुँग भेट गरी काया गराउने गरेको छैन। उजरुीमा 
उल्लेख भएका रववन काकीको स.चा.अ.प.मैले वनाएको हैन, मैले उहाुँलाई ख्चख्न्दन । मैले स.चा.अ.पत्र 
वनाउन कमाचारीसुँग तमलेर अतनयतमिा गरेको छैन। वरामद भएका सवारी दिााका सक्कल फाईलमध्ये वगा 
“ज” को फाईल सम्पवख्न्धि व्यख्िले ल्याई छाडेको हो। मेरो गाडीबाट वरामद ज्योिी कुमारी थापा मगर 
समेिका स.चा.अ.प.हरु कुनै नवीकरर्, कुनै अतभलेख रुज ु गराईददनका लातग सम्पवख्न्धि व्यख्िहरुले 
छातडददएको हो। तमति २०७१।२।९ गिे यस आयोगमा परेको उजरुी सम्पवन्धमा तसन्धपुाल्चोक घर भई 
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सयुा ववनायक भिपरुमा वस्ने राम वहादरु सनुार, ववर वहादरु लामा, परु्ा तसंह लामा लगायिले स.चा.अ.पत्र 
वनाउन रु.१०,०००।– ददएको भने्न सम्पवन्धमा तनजहरुलाई कवहले नभेटेको र नख्चनेको र रकम नतलएको, 
सवारी चालक अनमुति पत्र कायाालयबाट अतनयतमि िररकाबाट स.चा.अ.पत्र वविरर् भएको सम्पवन्धमा सदुन 
काकी लगायि १०/१५ जना प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका व्यख्िहरुलाई पास गराउन ववतभन्न 
तमतिमा पटक पटक गरी लाईसेन्स वनाउने दलाल रमेश िामाङ्ग माफा ि जनही रु.१७,०००। र ट्रायलमा 
फेल भई पनु: ट्रायलमा राख्नका लातग नाम र संतया एवकन भएन। कररव  १५/२० जना व्यख्िहरुलाई 
जनही रु. ७ हजार ददई तनज माफा ि स.चा.अ.पत्र वनाएको हो । सो रकम सेवटङ्ग माफा ि फेललाई तसधै 
पास वनाएको हकमा रु.१५,०००। र पनु: ट्रायलमा राखेको सम्पवन्धमा रु.५,०००। तभत्रका 
कमाचारीलाई वझुाउन पछा वाुँकी २ हजार र झाना सकेको रकम मैले तलने हो भनी दलाल रमेश िामाङ्गले 
भने्न गरेको, सो स.चा.अ.पत्र वनाउने सम्पवन्धमा मैले केही रकम तलन ेखान ेगरेको छैन भने्न  व्यहोराको 
अनसुन्धानको क्रममा प्रतिवादी ववष्र् ुवहादरु वस्नेि गरेको वयान ।  

११. म २ –३ वषा अगातडदे ख्ख फोटोकपी पसल संचालन गरेर वसेको छु । यािायािका कमाचारीसुँग 
सामान्य ख्चनजान छ । सेवाग्राहीको लाईसेन्स तलन रतसद ददई झ्यालबाट तलने गरेको र फाराम भरे वापि 
र लाईसेन्स तलईददए वापि सेवाग्राहीले रु.१००–५० ददने गरेका छन ् र फमा भरेका सेवाग्राहीका लातग 
ट्रायलका लातग गाडी तसकाउने काम पतन गछुा । मैले सेवाग्राहीको लाईनमा वसेर राजश्व वझुाउन े
लगायिका काम पतन गछुा । काम गरे वापिको रकम म कमाचारीलाई ददन्न । म आ्नै फोटोकपी, फोटो 
ख्खच्ने काम गने हनुाले म अकााको फमामा जान पदैन । उजरुीमा उल्लेख भएका ववर वहादरु िामाङ्गलाई 
म अवहलेसम्पम ख्चख्न्दन र उहाुँको स.चा.अ.पत्र मैले वनाएको होईन । ववक्रम वव.तस.लाई समेि ख्चख्न्दन । 
ववष्र् ुवहादरु थापालाई नाम अवहले थाहा पाए पतन उहाुँ कवहलेकाही मकहाुँ फोटोकपी गना आउन ुहनु्थ्यो। 
मैले कसैबाट पैसा तलएको छैन र कुनै कमाचारीलाई पैसा ददएको छैन भने्न व्यहोराको अतनल कुमार 
पाण्डेको वयान । 

१२. म कवहले कावहं फुसादको वेला साथी भाईका सवारीको कर वखु्झददन र कर तिरीददन यािायाि कायाालय 
आउने गछुा र सो काम म लाईन वसेर गने गदाछु। मैले कुनै कमाचारीलाई ख्चनेको छैन । यसवापि 
कमाचारीलाई तछटो छररिो गरेवापि पैसा ददने गरेको छैन । म राम मल्ललाई ख्चख्न्दन । मैले उनको वगा 
“वव” थप गना कमाचारीसुँग तमलोमिो गरर पैसा तलई अतनयतमििा गरेको होईन, त्यसैगरी यािायाि 
कायाालयतिर गईरहने र ख्चनेको साथी भाई र ईष्ट तमत्र माफा ि समेि व्यख्िहरु सहयोग गररददन सम्पपका  
गरर रहने हनुाले मैले पवहलादेख्ख ख्चनजान भई आएको लाईसेन्सको दलाल सम्पवन्धी काम गने रमेश िामाङ्ग 
माफा ि प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका अतमि महजान, पररष्कृि खनाल लगायि नाम संझना नभएका 
२०/२५ जना व्यख्िहरुलाई सोझै पास गराउन रु. १७,०००। रकम ववतभन्न तमतिमा रमेश िामाङ्गलाई 
वझुाएको र पनु ट्रायलमा राख्नका लातग कृषम महजान लगायि नाम संझना नभएका २०/२५ जना 
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व्यख्िहरुलाई तनज रमेश िामाङ्ग लाई ७,०००। हजार ददई काया गने गरेको, सो रकममध्ये फेललाई सोझै 
पास गराएको सम्पवन्धमा रु. १५,०००। र पनु ट्रायलमा राख्नको लातग रु. ५,०००। यािायािको 
कमाचारीलाई सेवटङ्गबाट अतनवाया रुपमा वझुाउन पने र वाुँकी  रु.२,०००।- रमेश िामाङ्ग आफैले तलन े
गरेको भनी रमेश िामाङ्गले विाएको र सो वापि मैले कुनै रकम नतलएको भने्न व्यहोराको प्रतिवादी 
सानकुाजी देसारले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

१३. मैलै २०६१ सालदेख्ख ड्राईतभङ्ग स्कुल संचालन गरी आएको छु । मेरो कायाालयबाट वरामद 
मचुलु्कामा उल्लेख भएका देखाईएका सामान मेरै हनु ् । मैले सेवाग्राहीलाई  ड्राईतभङ्ग तसकाएपतछ 
आवश्यकिा वमोख्जमका फारम भररददने र दिाा गररददने गरेको छु । मैले मातसक रुपमा १०– १४ वटा 
फाराम दिाा गछुा र सो वापि स्वेच्छाले रु.२०० देख्ख ५०० सम्पम तलने गरेको छु । ल्यातमनेसन नभएका 
िेज वहादरु िामाङ्ग समेिका ८ वटा लाईसेन्सहरु नवीकरर्, प्रतितलवप प्रयोजनका लातग राखेको हो। 
लेतमनेसन भएका ववजेन्र शे्रष्ठ समेिका लाईसेन्सहरु कुन प्रयोजनका लातग राख्खएको हो थाहा छैन। 
उजरुीमा उल्लेख भए वमोख्जम यािायाि कायाालयका कमाचारीसुँग तमलोमिोमा दलाल र ड्राईतभङ्ग स्कुलले 
तमलोमिो गरी पैसा खाई अतनयतमििा गरेको भने्न सत्य होईन। राम मल्ल भने्न व्यख्िलाई म ख्चख्न्दन । 
मैले उहाुँबाट पैसा तलएको छैन र कुनै कमाचारी र दलाललाई सम्पपका  पतन गराएको छैन । मैले टेक 
व.महजान , सानकुाजी देसार र ववष्र् ुवहादरु तथङ्ग कसैलाई पतन ख्चख्न्दन भन्न ेव्यहोराको प्रतिवादी अमरमख्र् 
वरालले अनसुन्धानको  क्रममा गरेको वयान । 

१४. म यािायाि व्यवस्था कायाालय अगातड २०६३ सालदेख्ख लेखापढी र मनोकामना फोटोकपी सेन्टर 
संचालन गरी वसेको छु । मबाट वरामद भएका भतनएका वरामदी मचुलु्कामा उल्लेख भएका सामानहरु 
मेरै हनु।् ति सवै स.चा.अ.पत्र दिाा, नवीकरर्, प्रतितलवप, वगा थप र सवारी दिााको ववतभन्न प्रयोजनका लातग 
राख्खएका हनु।् मसुँग लेखापढी गने अनमुति पत्र छ । नवीकरर्को प्रकृया परुा गरेवापि रु ३०० – 

४०० तलने गरेको छु। फाराम भने र सेवाग्राहीलाई अन्य आवश्यक प्रकृयाका वारेमा जानाकारी ददने काम 
गररन्छ सो वापि कमाचारीलाई रकम ददन पदैन । नाम थाहा नभएका ट्यापे मनु्रेले वरु सेवाग्राहीलाई 
हैरान पाने गरेका  र ति ७–१० जनाको समहुमा रहेका छन ्। ट्रायल िथा तनयमानसुारको प्रकृया परुा 
नगरी वगा थप गना सवकदैन । नारायर् ववश्वकमाा स.चा.अ.प.नं. ०६३२७६१६, कष्र् ववश्वकमााको 
स.चा.अ.प.नं. ०६३६४०७७ समेिको लाईसेन्स मैले वनाएको होईन कसले मेरो पसलमा छाडेको हो थाहा 
छैन । ववर वहादरु िामाङ्गलाई म ख्चख्न्दन। तनजबाट कुनै पतन पैसा तलएको छैन। मैले रववन काकी, राम 
मल्ल र ववर वहादरु िामाङ्ग लाई ख्चख्न्दन।अतनयतमि िररकाले स.चा.अ.पत्र वनाउने सम्पवन्धमा मैले आ्ना 
ख्चनजानका साथीभाईहरुलाई दलालको काम गने रमेश िामाङ्ग माफा ि प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल 
भएकालाई सोझै पास गराउनका लातग हालसम्पम हेम वहादरु खड्का लगायि ५ देख्ख १० जना 
व्यख्िहरुलाई जनही रु.१७,०००। र पनु ट्रायलमा समावेश गराउनका लातग कृष्र् थापा मगर लगायि 
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नाम संझना नभएका ५ देख्ख १० जना व्यख्िहरुलाई जनही रु.७,०००। रकम सवहि तनजलाई सम्पपका  
गराई तनजहरुको स.चा.अ.पत्र वनाएको हो। सो रकममा सेवटङ्गबाट तभत्रका कमाचारीले फेललाई पास 
गराएको हकमा रु.१५,०००। र पनु:ट्रायलमा राखेका रु.५,०००। का दरले तलने गरेको र वाुँकी 
रु.२,०००। रमेश िामाङ्गले राख्न ेगरेको भने्न तनज रमेश िामाङ्गले नै भनेको हो । सो कायामा सहयोग गरे 
वापि मैले कुनै रकम तलएको छैन भने्न प्रतिवादी ववष्र् ुवहादरु थापाले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान। 

१५. म यािायाि व्यवस्था कायाालय अगातड २०६१ सालदेख्ख लेखापढी र मनोकामना फोटोकपी सेन्टर 
संचालन गरी ववष्र् ु वहादरु थापासुँग साझेदारीमा काम गदाछौं । फोटोकपी सेन्टरबाट वरामद भएका 
भतनएका वरामदी मचुलु्कामा उल्लेख भएका सामानहरु हाम्र ैहनु ्। ति सवै स.चा.अ.पत्र दिाा, नवीकरर्, 

प्रतितलवप, वगा थप र सवारी दिााको ववतभन्न प्रयोजनका लातग राख्खएका हनु ्। मसुँग लेखापढीको अनमुति 
पत्र छ । कायाालयका कमाचारीसुँग सामान्य ख्चनजान मात्र हो, कायाालयमा हाम्रो प्रवेशमा सहज छैन । 
मवहनामा कररव ५० वटा जतिको नवीकरर् गररन्छ होला र सो वापि रु.२०० – ३०० सम्पम तलन ेगरेको 
छु  र सो रकम लेखापढी मन्चले िोके वमोख्जम तलएको हो। लेखापढी मन्चका अध्यक्ष तमन व.वाईवा 
हनु।् मैले सेवाग्राहीबाट प्राप्त रकम कमाचारीलाई ददने गरेको छैन। रतसद काटेका आधारमा सो देखाई 
अरुलाई पतन कायाालयबाट स.चा.अ.पत्र ददने गरेको छ। वगा थप गदाा तनममानसुारको प्रकृया परुा नगरी 
हदैुन। रववन काकी , ववर वहादरु िामाङ्ग र राम मल्लको लाईसेन्स मैले वनाएको होईन र म उनीहरुलाई 
ख्चख्न्दन। मैले अमरमख्र् वराललाई पतन ख्चख्न्दन, यहाुँ आयोगमा आएपतछ ख्चनजान भएको हो। राम 
मल्लको लाईसेन्समा वगा “वव” थप मैले अतनयतमि िररकाले गरेको होईन। मैले कुनै रकम तलएको छैन । 
मेरो पासवकुमा जम्पमा भएको रकम मैले लेखापढीबाट कमाएको रकम हो। नारायर् वव.क. र कृष्र् 
वव.क.को स.चा.अ.पत्र कसले वनाएको हो थाहा भएन, कायाालयको अतभलेख चेक गना छाडेको भने्न ववष्र् ु
व.थापाबाट थाहा पाएको हो भने्न व्यहोराको टेक वहादरु महजानले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान। 

१६. म यािायाि व्यवस्था कायाालय अगातड लेखापढी सेन्टर संचालन गररवसेको छु। स.चा.अ.पत्र र सवारी 
दिाा संवन्धी सेवाग्राहीलाई तनख्िि रकम तलई फाराम भने लगायि ववतभन्न प्रकृयाका वारेमा जानाकारी 
गराउने काया गदाछु । लेखापढी सेन्टरबाट वरामद भएका कागजाि हेरी सनाखि गरी उि कागजािहरु 
सवारी दिाा नामसारी जाुँचपास प्रयोजनका लातग राख्खएका हनु।्लाईसेन्सको नवीकरर्को काम मात्र म 
गदाछु । सवारी दिाा र नामसारी जाुँचपासको काममा हामी सहयोग गदाछौं ।त्यस वापि रु.२०० जति 
पाईन्छ । सो रकम कमाचारीलाई दददैनौं । कायाालयको सक्कल फाईल ( वा. ६ च ६८३३ ) नामसारी 
प्रयोजनको लातग भपााई गरी तलएको हो । यसरी लेखापढी गरेवापि लेखापढी सेन्टरले कति रकम तलन े
भने्न मापदण्ड वनाए वमोख्जम तलने गरेको हो। वरामद भएका वचि सहकारी संस्थाका पासवकु मेरो र 
छोराको हो।यसमा लेखापढीबाट हनुे आम्पदानी र लोक गीिको एल्वमको ववक्रीवापि प्राप्त रकम जम्पमा गने 
गरेको छु । मैले उजरुीकिाालाई ख्चख्न्दन के कसरी मेरो नाममा उजरुी ददएको थाहा भएन ।मैले उजरुीमा 
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उल्लेख गरे वमोख्जमका काम गरेको छैन । मैले ववर वहादरु िामाङ्गलाई ख्चख्न्दन र उसको स.चा.अ.प.मैले 
वनाईददएको पतन होईन र उहाुँबाट कुनै रकम तलएको पतन छैन भने्न व्यहोराको ववक्रम वव.सी.ले 
अनसुन्धानको क्रममा गरको वयान। 

१७. म यािायाि व्यवस्था कायाालय अगातड ववक्रम वव.सी.सुँग साझेदारीमा अवफस खोली लेखापढी काम गदै 
आएको छु। सेवाग्राहीलाई आवश्यक पने काम नामसारी दिाा नवीकरर् रोड परतमट करतिने काम गररन्छ 
। वरामदी मचुलु्कामा उल्लेख भएका देखाईएका सामानहरु अवफसबाट वरामद भएका हनु।् वा. १ ज. 
९७४३ को सक्कल फाईल नामसारीका लातग तलएको हो। सो काम गरेवापि मातसक रु.१०,०००।– सम्पम 
आजान हनु्छ। सेवाग्राहीसुँग के कामका लातग कति रकम तलने भने्न सम्पवन्धमा मापदण्ड वनेको छ। 
सरकारी कमाचारीलाई काम गराए वापि रकम ददने गरेको छैन। रामकोट वचि सहकारीमा दैतनक 
आम्पदानी हुुँदा ५०० देख्ख १००० जम्पमा गने गरेको र माईकल तथङ्ग छोरीको नाममा जम्पमा गरेको हो । 
उजरुीमा उल्लेख भए वमोख्जम वगा थप गदाा प्रकृया नपरुाई रकम तलई थप गने गरेको वारेमा केही थाहा 
छैन र मैले त्यस्िा अतनयतमि कुनै काम गरेको छैन । मलाई लाईसेन्स वारेमा त्यति थाहा छैन। राम 
मल्लको लाईसेन्स मैले वनाएको होईन र रकम पतन तलएको छैन भने्न व्यहोराको ववष्र् ु वहादरु तथङ्गले 
अनसुन्धानको क्रममा गरको वयान । 

१८. म सवारी चालक अनमुति पत्र, वागमिीमा २०६७ सालदेख्ख कम्प्यटुर अपरेटरको रुपमा कायारि छु । 
मेरो ख्जम्पमेवारी कम्प्यूटरमा डाटा ईतडट र सख्व्मट गने हो। मैले कातसराम भण्डारीले पेश गरेको 
कागजािको आधारमा  स.चा.अ.प.नं. ०६–०१८१५५ को कम्प्यूटरमा अतभलेख सोभन वढुाथोकीको छोरा 
मंगल वढुाथोकी नागररकिा नं.४०२७ ,रि समहु “ए+” पररविान गरी जाद ु भण्डारीको छोरा कातसराम 
भण्डारी नागररकिा नं.७३५४ रि समहु “ओ+” वनाएको हुुँ । ढड्डामा अतभलेख राख्न ेक्रममा गल्िी भई 
गलि प्रवववष्ट भएको हनु सक्ने, मानववय र प्राववतधक त्रवुट वाहेक यसमा कुनै वकतसमको वदतनयि नभई 
आतथाक लाभ तलई अतभलेख नसच्चाएको , रववन काकी र कृष्र् प्रसाद शमााको स.चा.अ.पत्रको प्रतितलवप 
जारी गदाा मैले सम्पवख्न्धि अतभलेख सच्चाएको होईन र शम्पसेर व.तथङ्गबाट मैले कुनै घसु ररसवि तलएको 
छैन। यस वारेमा मलाई केही थाहा छैन राम मल्लको स.चा.अ.पत्र नं. ०६–२५९७८९ को ढड्डा रेकडा 
वमोख्जम नै मैले रि समहु र नागररकिा नं. संसोधन गरेको, त्यसैगरी राम शरर् देवकोटा स.चा.अ.पत्र नं. 
०५– ५२१२६ ले पेश गरेको कागजािको आधारमा उि नम्पवर को वववरर् संसोधन गरेको , ढड्डा 
अतभलेख, कम्प्यटुर अतभलेख र व्यख्िले पेश गरेको वववरर् एक आपसमा नतमल्ने र सधैभरी व्यस्ििाले 
ढड्डा हेरी रहन नसकीने हुुँदा व्यख्िले पेश गरेको तनवेदनको आधारमा संसोधन हनुे गरेको हो िर तनज फेल 
भईसकेपतछ कसरी तनजको नाममा उि स.चा.अ.पत्र मा “वव” वगा थप गरी प्रतितलवप जारी भयो मलाई थाहा 
भएन । त्यसैगरी ओम प्रकास प्रसादको स.चा.अ.पत्र नं. ००६– ७१४०९० पतन तनजले पेश गरेको 
कागजािको आधारमा अतभलेख सच्चाएको हो । फेल भएकोलाई स.चा.अ.पत्र जारी गना सवकने तसस्टम 
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छैन के कसरी भयो थाहा छैन भने्न व्यहोराको प्रतिवादी ददतलप तसंह धामीको अनसुन्धानको क्रममा गरेको 
वयान । 

१९. म २०६१ साल चैत्र १ देख्ख सरकारी सेवामा प्रवेश गरी २०६८ सालदेख्ख सवारी चालक अनमुति 
पत्र, वागमिीमा कम्प्यटुर अपरेटरको रुपमा कायारि रहेको छु। ववतभन्न तमतिमा कायाालयका ववतभन्न 
अतधकृिको िोक आदेशका भरमा प्रयोगात्मक परीक्षामामा सहभागी भई फेल भएका िथा अनपुख्स्थि ववतभन्न 
व्यख्िहरुलाई पनु: प्रयोगात्मक परीक्षाको तमति िातलका पररविान गरी आ्नो आई.डी. प्रयोग गरी 
वप.भी.जयसवाल लगायिका केही व्यख्िहरु एकपटक प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि िथा अनखु्त्तर्ा 
भएकोमा पनु: परीक्षामा राख्न े तमति संसोधन गरेको सम्पवन्धमा कायाालय प्रमखु िथा शाखा अतधकृिहरुका 
तनदेशनको पालना गरी ववगिदेख्ख भई आएको दैतनक प्रशासतनक काम गरेको मात्र हुुँ ।तलख्खि परीक्षा 
फेललाई पास वनाएको सम्पवन्धमा परीक्षा सतमतिको तनर्ाय अनसुार गरेको हो। मैले कसैलाई पतन 
ख्चख्न्दन। सो कम्प्यूटर अतभलेखको संशोधनमा मेरो कुनै वदतनयिपरु्ा काया गरी कुनै रकम तलन ेखाने 
गरेको छैन भने्न व्यहोराको प्रतिवादी संख्न्जव न्यौपानेले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान ।  

२०. म हाल यािायाि व्यवस्था ववभागमा २०६४ सालदेख्ख कम्प्यटुर ईख्न्जतनयरको रुपमा कायारि रही 
प्रयोगात्मक परीक्षाको तस.तस.वट.भी.को अतभलेख व्यवस्थापन गने काया गदाछु।प्रयोगात्मक परीक्षामा कुनै 
वववाद आएमा तस.तस.वट.भी.को अतभलेख हेरी समाधान गने गररएको छ। मेरो प्रमखु रुपमा यही काम भए 
पतन कायाालयको आदेशानसुार अन्य काम पतन गनुापने हनु्छ। कवहलेकाही सरवर डाउन हुुँदा ममाि गने 
क्रममा र  प्रयोगात्मक परीक्षामा अनखु्त्तर्ा भएका अपोख्जसन वटन तथख्चन गई फेललाई पास हनु गएको 
हो।त्यसैगरी प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएको केही व्यख्िलाई पास वनाउुँदा मेरो आई. तड. प्रयोग भएको 
सम्पवन्धमा मेरो आइ.तड. ह्याक गरी कसैले गरेको हनुसक्छ। स्टवेयरको त्रटुीका कारर् पतन फेललाई 
पास गराई संशोधन भएको हनु सक्दछ। यसमा मेरो रकम तलनेखाने वहसावले कुनै  संलग्निा र वदतनयि 
छैन भने्न प्रतिवादी हररश भट्टले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान। 

२१. म यािायाि व्यवस्था कायाालयको एकान्िकुना अगातड २०५१ सालदेख्ख लेखापढी सम्पवन्धी काम 
गररवसेको छु । मैले यस आयोगमा परेको उजरुीमा संलग्न रववन काकीको स.चा.अ.पत्र नं. ०६–

२५५४३१ र कृष्र् प्रसाद शमााको स.चा.अ.पत्र नं.००६–७२५७६१ को प्रतितलवप अतनयतमि िररकाबाट 
तनकाल्नका लातग रु.२४,०००– भान्जा भने्न दल वहादरु िामाङ्गबाट तलई दईुवटा लाईसेन्सको जम्पमा 
रु.१६,०००।– सवारी चालक अनमुति कायाालय वागमिीको ०६ शाखामा काम गने कमाचारी ददतलप तसंह 
धामीलाई ददई सो काम गराई सम्पबख्न्धि व्यख्िको लाईसेन्स भान्जालाई ददएको हुुँ । यािायाि व्यवस्था 
कायाालयमा स.चा.अ.पत्र वविरर्मा दलाल र ड्राईतभङ्ग ईख्न्टच्यटुको सेवटङ्ग माफा ि एक वटा स.चा.अ.पत्र 
वनाउन रु. १५ देख्ख २० हजार तलएर वनाईददने प्रचलन रहेको छ भने्न प्रतिवादी शम्पसेर वहादरु तथङ्गले 
अनसुन्धानको क्रममा गरको वयान । 
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२२. मैले गाडी चलाउने काम गदाछु। मैले सख्न्दप शाहलाई ५/६ मवहना अगातडदेख्ख गाडीको कारोवारको 
ख्शलख्शलामा  र शम्पसेर वहादरु तथङ्गलाई २०६७ सालदेख्ख लाईसेन्स वनाउने क्रममा ख्चनेको हुुँ । मैले 
रववन काकी, कृष्र् प्रसाद शमााको  लाईसेन्स वनाउन सख्न्दप शाहबाट रु. २८,०००।– तलई तमति २०६७ 
सालदेख्ख ख्चनजान भएका शम्पशेर िामाङ्ग माफा ि वनाई रववन काकी र कष्र् प्रसाद शमााको उि दईुवटा 
लाईसेन्स सख्न्दप शाहलाइ ददएको हुुँ। सो वाहेक मैले सददप शाह माफा ि ववष्र् ुख्घतमरे, संतगिा कोईराला र 
रमेश तितमख्ल्सनाको लाईसेन्स वनाउन रु.४२,०००।– र आवश्यक कागजाि सवहि सम्पसेर वहादरु तथङ्गलाई 
ददएकोमा तनजले सो काम अख्तियारको छापाको कारर् वनाउन नसकी पैसा सवहि सवै कागजाि वफिाा 
गरेको हो । मैले यस क्रममा कति पतन पैसा खाएको छैन ख्चनजानका वहसावले सहयोग मात्र गरेको 
हो।स.चा.अ.पत्र तलने व्यख्िहरु र सददप शाहले माध्यम वनाएकोले सो गरेको कुनै पैसाको प्रलोभन र 
वदतनयि छैन भने्न व्यहोराको दल वहादरु िामाङ्गको वयान । 

२३. म वनस्थलीमा गाडी खररद ववक्रीको काम गदाछु । मैले दल वहादरु िामाङ्ग र सम्पसेर वहादरु तथङ्गलाई 
५/६ मवहना अगातडदेख्ख गाडी वकनवेच गने ख्शलतसलामा ख्चनजान भएको हो । मैले रववन काकी र कृष्र् 
प्रसाद शमााको स.चा.अ.प.वनाउन रु.२८,०००।– भान्जा भने्न दल वहादरु िामाङ्ग माफा ि शम्पसेर वहादरु 
तथङ्गलाई ददएकोमा उि रववन काकी र कृष्र् प्रसाद शमााको लाईसेन्स शम्पसेर व.तथङ्गले वनाई मलाई  
भान्जा माफा ि ददएको हो। राम मल्लको स.चा.अ.पत्र वनाउन अमरमख्र् वराललाई रु.१५,०००।– ददई 
तनज माफा ि राम मल्लको लाईसेन्स वनाएको हो। तनज तिनै व्यख्िहरु यािायाि व्यवस्था कायाालयमा कुनै 
पतन वकतसमको परीक्षामा समावेश भएका होईनन ्। मातथ उल्लेख्खि व्यख्ि वाहेक ववष्र् ु ख्घतमरे, संतगिा 
कोईराला र रमेश तितमख्ल्सनाको लाईसेन्स वनाउन पतन रु.४२,०००।– ददएकोमा सो तनजले वनाउन 
नसकी रकम सवहि कागजाि वफिाा ददएको हो । सो वाहेक कुनै आतथाक कारोवार भएको छैन भने्न सददप 
शाहले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

२४. मैले सवारी यािायाि कायाालयको स.चा.अ.पत्र वविरर्का क्रममा भईरहेको अतनयतमििाको पदााफास 
गना मैले आ्नो स.चा.अ.पत्र कुनै पतन वकतसमको प्रकृया परुा नगरी उपख्स्थि नभई फोटो वाहेक अन्य कुनै 
कागजाि पेश नगरी मेरा नाममा जारी भएको स.चा.अ.पत्र नं. ००६– ७२५७६१ को प्रतितलवप वनाएको 
हुुँ। मैले रु. १५,०००।– रकम ददई सख्न्दप शाह माफा ि कुनै वकतसमको जाुँच परीक्षामा सहभागी नभई यो 
स.चा.अ.पत्र वनी आएको हो । मैले यस अगातड पतन यो नम्पवरको स.चा.अ.पत्र वनाउन कुनै वकतसमको 
जाुँच ददएको छैन । यसमा कुन को कमाचारीले तमतलमिोमा रकम तलई यो काया गरे भने्न वारेमा मलाई 
केही थाहा भएन भने्न व्यहोराको कृष्र् प्रसाद शमााले अनसुन्धानको क्रममा गरको वयान ।  

२५.  म ट्राक्टर चलाउने र घरको ढलान गने काम गदाछु। मैले मेरो “ई” वगाको स.चा.अ.पत्र नं. ०६– 

४८८६०० वनाउन २/३ मवहना अगातड प्रयोगात्मक परीक्षा ददई फेल भएकोमा फेरर १५/२० ददनपतछ 
पनु: प्रयोगात्मक परीक्षा ददई पास भई उि स.चा.अ.पत्र तनकालेको हो। सो कायाका लातग मैले यािायाि 
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व्यवस्था कायाालय जाुँदा सो कायाालयको पछातड  ड्राईतभङ्ग तसकाउने स्कुल नख्जक सटरमा अवफस खोली 
वसेका काजी शेपााले उि लाईसेन्स वनाउने काम गने गरेको भने्न सनुेकाले उनलाई सम्पपका  गरी 
प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हनुपछा लाईसेन्स वनाउने काया हनु्छ भनी रु. १२,०००।– लाग्न े कुरा 
गरेकोले सो कुरामा सहमति गरी रु. ५,०००।– फारम भदााको ददनमा ददई लाईसेन्स वतनसकेपतछ तलुँदा 
रु.५,०००।– र मेरो नागररकिा त्यसपतछ पतन राखी सकेकोले रु. ३,०००।– ददई नागररकिा वफिाा तलई 
जम्पमा रु१५,०००।– खचा गरी मेरो स.चा.अ.पत्र तलएको र त्यसपतछ रौिहटको नाम थर हाल थाहा 
नभएको व्यख्िको पतन “ई ” वगाको स.चा.अ.पत्र वनाउन रु१५,०००।– तनजलाई नै ददएको िर तनज 
तनयमानसुार नै पास भएको तथयो। म मजदरुी गने मातनस हुुँ । ववना  झन्झट उि काया गररददने भने्न 
कुरा गरेकोले सो काया गरेको हुुँ, मेरो गख्ल्ि केही छैन भने्न प्रतिवादी ज्ञानेन्र पोखरेलले अनसुन्धानको 
क्रममा गरेको वयान ।  

२६. मैले ववगि ७/८ वषादेख्ख काठमाण्डौ नेपालगन्जको गाडीमा सह-चालक को काम गछुा। मैले मेरो 
स.चा.अ.पत्र ०७–०९९८१७ मा “एफ” र “जी” वगा थप गनाका लातग वल्खमुा  भएको ड्राईतभङ्ग स्कुलका 
मातलक वसन्ि कुमार काकीसुँग रु२०,०००।– मा वनाईददने सहमति भई वैना स्वरुप रु.५,०००।– ददई 
परुानो लाईसेन्स पतन उसैलाई ददएको, कुनै वकतसमको फाराममा सवहछाप नगरेको, तनजले वोलाएको तमति 
२०७०।१२।२८ मा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भई “ख्ज” वगामा फेल भएकोमा सो कुरा वसन्ि 
कुमार काकीलाई जानकारी गराउुँदा तिमी चपु लागेर वस लाईसेन्स वतनसके पतछ खवर गछुा भनेकोले १ 
मवहना पतछ लाईसेन्स तलन आउन भनेकोले वाुँकी रहेको रु.१५,०००।– समेि ददई तनजबाट लाईसेन्स 
तलएको हुुँ । लाईसेन्स तलन म यािायाि कायाालय गएको छैन । मैले यािायािका कमाचारी कसैलाई 
ख्चनेको छैन । कुनै रकम पतन ददएको छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी भोला थापाको वयान । 

२७. म तमति २०७०।९।२१ देख्ख स.चा.अ.पत्र कायाालय वागमिीमा कायारि रहेको छु । स.चा.अ.पत्र 
जारी गने प्रयोजनका लातग तलख्खि िथा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन गने, सवै प्रकृया परुा गरी आएमा 
स.चा.अ.पत्र जारी गने, ववतभन्न समयमा मातथल्लो तनकाय िथा पदातधकारीले ददएको आदेश अनसुारको काम 
गने, तमति २०७१।११।२ मा कायाालय प्रमखुको संयोजकत्वमा भएको वैठकमा ववतभन्न कारर्ले 
अनपुख्स्थि र ववतभन्न परीक्षामा संचालनमा हनुसक्ने मानवीय त्रटुीका कारर् चेकतलष्ट र प्रवेश पत्रमा भएको 
वववरर् फरक पना सक्न ेर त्यसको ववषयमा सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन,२०४९ मा के गने भने्न 
व्यवस्था नभएकोले उि समस्या  समाधान गनाका लातग परीक्षामा संलग्न रहने प्रतितनतधको हैतसयिमा उि 
वैठकमा सहभागी भई तनर्ाय गरेको हो  अनपुख्स्थि िथा एक पटक फेल भएकालाई पनु: परीक्षामा समावेश 
गराउने, चेकतलष्ट र प्रवेश पत्रको वववरर् फरक परेमा प्रवेश पत्र वमोख्जम अख्न्िम नतिजालाई फेलबाट पास 
वनाउने उि वैठकको तनर्ाय काननु ववपररि नभई कायासम्पपादनमा आउन सक्ने समस्या समाधान गना 
गररएको तनर्ाय भएको र अतनयतमि िररकाबाट स.चा.अ.पत्र वविरर्को वाटो खोली ददई कुनै सेवटङ्ग माफा ि 
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घसु ररसवि तलएको होईन । तमति २०७०।७।१ देख्ख २०७१।१।३० सम्पम तलख्खि िथा प्रयोगात्मक 
परीक्षामा अनपुख्स्थि िथा अनखु्त्तर्ा हनुेहरु ववपलु भण्डारी, माधव व.अतधकारी िथा सववन भट्टराई लगायि 
१९ को तनवेदनमा प्रशासतनक काम कावााही सम्पपादन गने ख्शलख्शलामा सम्पवख्न्धि कम्प्यटुर अपरेटरलाई 
तनवेदन उपर तनयमानसुार आवश्यक कावााही गना िोक लगाएको मात्र हो । अतनयतमि िररकाबाट अतभलेख 
सच्याउन  अनसुन्धानमा प्रभाव पाने गरी व्याक डेटमा भएको तनर्ायमा सहभागी भई सवहछाप पतन गरेको 
पतन होईन। त्यसैले म उपर कावााही हनुपने होईन भने्न व्यहोराको कुल प्रसाद पराजलुीले अनसुन्धानको 
क्रममा गरेको वयान । 

२८. म हाल स.चा.अ.पत्र कायाालय वागमिीमा शाखा अतधकृिको रुपमा कायारि छु । उि कायाालयमा 
स.चा.अ.पत्र जारी गने प्रयोजनका लातग तलख्खि िथा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन गने उि परीक्षामा 
संचालन गरी प्रतिवेदन पेश गने, प्रकृया परुा गरी आएको नयाुँ स.चा.अ.पत्र जारी गने, प्रतितलवप जारी गने 
िथा नवीकरर् गने, कायाालय प्रमखुले लगाएको दैतनक प्रशासतनक काम गने गरेको छु । स.चा.अ.पत्र 
कायाालय वागमिीको कायाालय प्रमखुको संयोजकत्वमा वसेको वैठकको तनर्ाय सवारी िथा यािायाि 
व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४९ को उपदफा २ ववपररि नभई यािायाि व्यवस्था ऐन तनयम र 
कायाववतध अनसुार गनुासो समाधान िथा कायासम्पपादनमा देख्खने जवटलिालाई सहज वनाउन उि तनर्ाय 
गरेको हो । उि तनर्ाय फेललाई पास वनाउने र अतनयमतिििा गने वदतनयिका साथ नभएको यसमा 
कुनै वकतसमको सेवटङ्ग तमलाई घसु ररसवि नतलएको असल तनयिका साथ उि तनर्ाय गररएकोले सवारी 
िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७५ वमोख्जम कावााही हनु नपने र तमति २०७०।७।१ 
देख्ख तमति २०७१।१।३० सम्पम सखु्शला भण्डारी, अरववन्द िामाङ्ग र कुमार ठकुरी समेिका  ७ जना 
प्रयोगात्मक िथा तलख्खि परीक्षामा अनपुख्स्थि िथा अनखु्त्तर्ा हनुेहरुलाई पनु: परीक्षामा सहभागी गराउनका 
लातग सम्पवख्न्धि कम्प्यटुर अपरेटरलाई कुनै वदतनयि राखी परीक्षाको तमति सच्याउन भनेको होईन । 
अतनयतमि िररकाबाट कम्प्यटुर अतभलेख सच्याउन र अनसुन्धानमा प्रभाव पाने तनयिले व्याक डेटको 
तमतिमा पतछ तनर्ाय गरेको होईन भने्न व्यहोराको ददपक रेग्मीले अनसुन्धानको क्रममा गरको वयान। 

२९. म तमति २०६९।१।२० देख्ख स.चा.अ.पत्र कायाालय वागमिीका कायारि छु । उि कायाालयमा मैले 
संपादन गने कायाहरुमा दैतनक प्रशाशतनक काया संचालन गने, तलख्खि िथा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन गने 
तनयमानशुार नयाुँ, प्रतितलवप, नवीकरर्का स.चा.अ.पत्रहरु प्रमाख्र्ि गने र कायाालय प्रमखुले िोकेका अन्य 
कायाहरु गने गरेको छु । स.चा.अ.पत्र कायाालय वागमिीको तमति २०७१।११।२ का कायाालय 
प्रमखुको संयोजकत्वमा वसेको वैठकमा आफु आमख्न्त्रि सदस्यको रुपमा उपख्स्थि भई तलख्खि िथा 
प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि हनुेहरुलाई ऐनको पररधीतभत्र रही प्रशासतनक तनर्ायको आधारमा पनु 
समावेश गराउने गरेको हो। अख्न्िम नतिजा प्रकाशन भएपतन चेकतलष्टमा फेल लेख्खएको िर प्रवेश पत्रमा 
पास लेख्खएको अवस्था भएमा गदठि परीक्षा सतमतिको तनर्ायले संसोधन गनासक्ने उि सतमतिलाई ऐन 
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काननु तनयमले ददएको अतधकार अनसुार नै उि तनर्ाय भएको हो। उि तनर्ाय कायाालय संचालनमा 
प्रशासतनक तनर्ाय मात्र भएको सेवटङ्ग तमलाई घसु ररसवि तलई अतनयतमि िररकाबाट स.चा.अ.पत्र वविरर् 
गने वदतनयिकासाथ नभएको उि वैठकमा म आमख्न्त्रि सदस्यको रुपमा सहभागी भएको हुुँ । तमति 
२०७०।७।१ देख्ख तमति २०७१।१।३० सम्पम तलख्खि िथा प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि िथा 
अनखु्त्तर्ा हनुे अतनिा शे्रष्ठ, सववना लामा र सोभा खत्री समेि ४९ जनालाई पनु परीक्षामा सहभागी गराउन 
कम्प्यटुर अपरेटरलाई अतभलेख सच्याउन आदेश ददएको होईन । प्रशासतनक काम कावााहीको ख्शलख्शलामा 
हेरी कावााही गना भनेको हो । मैले वदतनयिका साथ अतभलेख सच्याउन लगाएको र अनसुन्धानमा प्रभाव 
पाने गरी व्याक डेटको तमतिमा पतछ तनर्ाय भएको होईन उि तनर्ाम तमति २०७०।११।२ मा नै भएको 
र म आमख्न्त्रि सदस्यको रुपमा सहभागी भएकोले मलाई कावााही हनु नपने भने्न ईश्वर रेग्मीले 
अनसुन्धानको क्रममा गरको वयान । 

३०. म सवारी चालक अनमुति पत्र कायाालयमा तमति २०६९ भारदेख्ख हालसम्पम कायारि छु । मैले उि 
कायाालयमा सम्पपादन गने कायाहरुमा परीक्षा सतमतिको सदस्यको हैतसयिले स.चा.अ.पत्र वविरर्का लातग 
तलईने परीक्षाहरुलाई व्यवस्थापन गने, प्रयोगात्मक परीक्षाबाट आएको चेकतलष्टको आधारमा अख्न्िम 
नतिजामा रुज ु गरी तनर्ाय गने काम गदाछु । सवारी चालक अनमुति पत्र कायाालयको तमति 
२०७१।११।२ को कायाालय प्रमखुको संयोजकत्वमा वसेको तनर्ायमा अनपुख्स्थिलाई मनातसव कारर् 
भएमा पनु परीक्षामा समावेस नगराउने भने्न स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले उि तनर्ाय गरेको र प्रयोगात्मक 
परीक्षामा मानवीय त्रवुटबाट चेकतलष्टमा फेल भएपतन प्रवेश पत्रका पास गरी प्रमाख्र्ि भएको अवस्थामा मात्र 
प्रख्शक्षाथीले प्रवेश पत्र तलई जाने र फेल भएका प्रवेश पत्र गनेर प्रहरी र अन्य प्रतितनतधको रोहवरमा 
जलाईने भएकाले उि समस्यालाई समाधान गना प्रवेश पत्रको प्रमार्को आधारमा अख्न्िम नतिजामा 
संसोधन गने गरेको र यािायाि व्यवस्था ऐनले समेि परीक्षा सतमतिलाई परीक्षा व्यवस्थापनको अतधकार 
ददएकोले सो प्रयासका लातग उि तनर्ाय गरेको हो। कुनै घसु ररसवि तलई कायासम्पपादन नभई परीक्षा 
प्रर्ालीलाई व्यवख्स्थि र सरल ढंगबाट गने हेिलेु उि तनर्ाय गररएको भनी सरुुमा भनेपतन पतछ आफै 
उपख्स्थि भई उि तनर्ाय  तमति २०७१।११।२ मा नभई उि तमति राखी तमति २०७१।३।८ मा 
भएको हो । उि माईन्यटुमा हस्िाक्षर गना रामदत्त भट्टले धम्पकाई िसााई हस्िाक्षर गराएको उि गलि 
कायामा गरेको गलि कायाको साक्षीमा वसेको हस्िाक्षरले मलाई आत्मग्लानी भई सत्य कुरा खोलेको हुुँ । 
प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल हनुेहरुलाई तसधै पास गराउन दलाल माफा ि रु. १५,०००। र अनपुख्स्थि िथा 
अनखु्त्तर्ालाई पनु: परीक्षामा सहभागी गराउनका लातग  रु. ५,०००। सेवटङ्गबाट सो काम गने कमाचारीले 
तलने गरेको भने्न कुरा दलाल माफा ि सनुेको हुुँ , मैले कुनै अतनयतमि काम गरी घसु ररसवि तलएको छैन 
त्यसैले मलाई कावााही हनु नपने भने्न व्यहोराको प्रज्ञा तनरौलाले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 
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३१. म वल्खमुा गौिम मोटर ड्राईतभङ्ग टे्रतनङ्ग स्कुल संचालन गरी वसेको छु । मैले भोला थापा भने्न 
व्यख्िको स.चा.अ.पत्र नं. ०७– ०९९८१७ मा “एफ” र “जी” वगा थप गनाका लातग दलाल रामेछाप तिर 
घर विाउने रमेश िामाङ्ग माफा ि उि वगा थप गरी स.चा.अ.पत्र जारी गराउनका रु. ५,०००।– शरुुमा 
वैना र काम भई सकेपतछ रु. १५,०००।– गरी जम्पमा रु. २०,०००।– तलएको हो । सो रकममा मैले 
रु.२,०००।– तलई अन्य रकम रमेश िामाङ्गलाई ददएको हुुँ। प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराउनका 
लातग भोला थापालाई खवर गना रमेश िामाङ्गले भनेकोले मैले खवर गरी ददएको र परीक्षा पश्याि के 
कसरी तनजले स.चा.अ.पत्र तनकाले थाहा भएन । मैले यािायािका कुनैपतन कमाचारी ख्चख्न्दन। भोला थापा 
वाहेक अन्य कसैको पतन स.चा.अ.पत्र वनाएको छैन भने्न प्रतिवादी गौिम भने्न वसन्ि कुमार काकीले 
अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

३२. मैले ड्राईभरी पेशा गदाछु । मैले “ई ” वगाको स.चा.अ.पत्रका वनाउनका लातग  दलाल ख्जल्लावासी 
रमेश िामाङ्गलाइ सम्पपका  गरी तनजले वोलाउदा एकान्िकुनामा भेट भएको र तमति २०७० साल चैत्रको 
अख्न्िम सािातिर प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको िर फेल भएकोमा तनजले रु. १७,०००।– तलई 
मेरो नामको स.चा.अ.पत्र नं. ०६–४८२३४८ वनाईददएका हनु ्। तनज कहाुँ वस्छन ्थाहा छैन । तनजको 
घर रामेछाप ख्जल्ला वाङ्गसेल्ला हो । तनजको हतुलया उमेर अ. ३०/३५ वषा गोरा मोटो मोटो छ भन्ने 
व्यहोराको प्रतिवादी ववर वहादरु भजेुलले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

३३. मैले ड्राईभरी पेशा गदाछु । मेलै सरुुमा २०६३ सालमा यािायाि व्यवस्था कायाालय नारायर्ीबाट नं. 
०५– १२४५५७ को स.चा.अ.पत्र तलएकोमा वगा “एफ” थप गना परेकोले ख्चिवन ख्जल्ला भण्डारा गा.वव.स. 
डडुवाका प्रभाि पाठकले त्यस्िो काम गने भने्न सनुेकोले तनजलाई सम्पपका  गरी रु. १७,०००।– ददई 
प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएपतन तमति २०७१।१।२५ मा “एफ” वगा थपी मेरो लाईसेन्स वनेको हो । 
मैले यािायाि कायाालयका कुनै पैसा ददएको  छैन। तनज प्रभाि पाठकले पैसा लेउ, म स.चा.अ.पत्र वनाई 
ददन्छु भनेकोले मैले ददई वनाएको हो । म सोझो मान्छे मलाई केही थाहा भएन, गल्िी भयो भन्ने 
व्यहोराको प्रतिवादी राम नारायर् चौधरीले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

३४.  म ड्राईभरको काम गदाछु । मैले मेरो नाममा भएको स.चा.अ.पत्र नं. ०६ –८६७७६९ तमति २०५९ 
सालमा तनयतमि प्रकृयाबाट पास गरी तलएको हुुँ। िर तमति २०७१।१।१२ मा मेरो स.चा.अ.पत्रमा वगा 
“एफ” र “जी” थप गरी जारी गदाा म कुनै वकतसमको जाुँचमा उपख्स्थि नभई काभ्र ेख्जल्ला ढंुखका  गा.वव.स. 
घर भएका लक्ष्मर् तितमख्ल्सना माफा ि रु. १८,०००।– तिरी तनकाली ददएका हनु ्। मैले लक्ष्मर् वाहेक 
कुनै व्यख्ि िथा  यािायािको कमाचारी ख्चनेको छैन । उि कायामा अन्य को कसको संलग्न छ भने्न वारे 
पतन थाहा छैन भने्न प्रतिवादी कान्छामान सैजलेु अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

३५. म सवारी साधनको खररद वववक्र गने काम गदाछु । आ्ना ख्चनचानका साथी ईष्टतमत्र नािागोिा माफा ि 
लाईसेन्स वनाईददन सहयोग गना भनेकोले ख्चनजानको लाईसेन्स वनाउने दलाल दतधराम सवेुदी माफा ि वनाई 
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ददई सहयोग गने गरेको हुुँ । यसै क्रममा मैले एकै गाउुँठाउुँका कान्छामान सैजकुो स.चा.अ.पत्र नं. ०६–

८६७७६९ मा “एफ” र “जी” थप गनाका लातग तनजबाट रु. १८,०००।– एकैपटक तलई उि रकम र 
कागजाि तनज दतधराम सवेुदीलाई ददईा तनज कान्छाराम सैज ुउि वगाको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि 
भएपतन तनजले कसरी तनकाली मलाई खवर गरेपतछ मैले उि लाईसेन्स तलएर कान्छामान सजजकुो हािमा 
ददएको हुुँ । यसै गरी कान्छाराम सैज ुलगायि सो भन्दा अगातड अन्य व्यख्िहरुको स.चा.अ.पत्र वनाउन े
क्रममा साना सवारी मो.सा. स्कुटी ट्याक्टरको प्रयोगात्मक परीक्षा फेल भएपतछ पनु प्रयोगात्मक परीक्षामा 
सहभागी नभई तसधै लाईसेन्स वनाउन यािायाि व्यवस्था कायाालयका कमाचारीलाई रु. १५,०००। र ठुला 
सवारीको लातग रु. १७,०००। ददन पछा सो वाहेक मलाई हजार पन्रसय माख्जान चावहन्छ । त्यसरी कुरा 
गरी ददन ुपछा भने्न कुरा गरेकोले मैले सोही अनसुार कुरा गरी मान्छेलाई लतगददने गरेको हो । त्यसै गरी 
एकपटक प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रकृयामा सहभागी भईसकेपतछ ऐन ववपररि ३ मवहना अगावै पनु: ट्रायलमा 
राख्नका लातग सेवटङ्गबाट रु. ५,००० कायाालयका कमाचारीलाई ददनपने व्यवस्था भएको सो का लातग 
दतधराम सवेुदीले एक व्यख्िबाट रु. ६/७ हजार तलने गदाथे । हालसम्पम मैले शान्ि वहादरु पहरी लगायि 
अन्य नाम संझना नभएका ववतभन्न १५/२० जना व्यख्िहरुलाई पटक पटक गरी जनही रु. १७,०००। 

का दरले रकम वझुाउन लगाएको हो सो मध्ये रु. २,०००। तनजले राखी वाकी रु. १५,०००। तभत्र 
कमाचारीलाई वझुाउने कुरा गदाथे । ऐन ववपररि ३ मवहना अगावै पनु: ट्रायलमा राख्नका लातग ववतभन्न 
वकतसमले सम्पपका मा आएका सरोज तितमख्ल्सना, आख्शस शे्रष्ठ लगायि संतया र नाम एवकन भएन कररव 
२२/२५ जना व्यख्िहरुलाई समेि मैले तनज दतधराम सवेुदीको सम्पपका मा लतग जनही रु. ६/७ हजार 
ददन लगाई स.चा.अ.पत्र तनकाल्न सहयोग गरेको मात्र हो ।  दतधराम सवेुदीको भनाई र मैले सहयोग र 
सम्पपक गराई तनजले वनाईददएको लाईसेन्सवाहकको भनाई अनसुार ट्रायलमा फेल भई सोझै लाईसेन्स तलन 
दईु पाग्र ेर साना सवारीको हकमा रु. १५,०००।, ठुलासवारीको १७,०००।- र पनु: ट्रायलमा राख्न रु. 
५,०००। यािायाि कायाालयका कमाचारीले ववतभन्न दलालको सेवटङ्गबाट वझुाउनै पने तसष्टम भएको, थप 
रकम तलने सम्पवन्धमा व्यख्ि िथा व्यख्ित्व हेरी जतिसक्दो ववढ रकम झारी खाने गरेकोले ववतभन्न 
व्यख्िवपच्छे फरक रकम ददएको जस्िो देख्खएको मात्र हो । तभत्र कमाचारीले पाउने रकम मातथ उल्लेख 
गरे वमोख्जम वकटानी रकम नै हो । मैले सवै व्यख्िहरुलाई सहयोग मात्र गरेको कुनै रकम तलएको छैन 
। म यािायाि कायाालयको कुनै पतन कमाचारी ख्चख्न्दन आफन्िको कारर् ख्चनजानको दलाल माफा ि काम 
गराएको मात्र हुुँ भने्न व्यहोराको प्रतिवादी लक्ष्मर् तितमख्ल्सनाले अनसुन्धानको क्रममा गरको वयान । 

३६. म गाडीमा हेल्परको काम गदाछु । मैले मेरो नाममा जारी भएको स.चा.अ.पत्र नं. ०६– ४८५०७१ 
तमति २०७१।१।३० मा वनाएको हुुँ । मैले उि स.चा.अ.पत्र वनाउन यािायाि कायाालय जाुँदा 
ख्चनजान भएका कालो कालो, कपाल लामो पािलो भखारको उमेर भएको विन थाहा नभएको काजी शेपाा 
भन्ने व्यख्िलाई रु. ३,०००।– वैना वापिको रकम र फोटो िथा कागजािहरु ददई उसले वोलाए अनसुार 
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प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भई फेल भएको र उसले पनु: ट्रायल राख्खददन्छु भनी २०/२५ ददन पतछ 
पनु: प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भई पास गरेको र वाुँकी रु.१२,०००।– रकम तनजलाई ददई काख्ज 
सेपााबाट नै मेरो स.चा.अ.पत्र तलएको हुुँ । मैले तनज काजी सेपाा वाहेक कुनै कमाचारीलाई ख्चख्न्दन र रकम 
पतन ददएको छैन । काजी शेपााको उक्सावटमा पैसा ददएको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी राम वहादरु 
िामाङ्गले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

३७. म पेशाले ववद्याथी हुुँ । मैले सवारी चालक अनमुति पत्र कायाालयबाट नं. ०६–४८३४३१ को 
स.चा.अ.पत्र तलएको हुुँ । म उि स.चा.अ.पत्रको पवहलो पल्टको परीक्षामा अनखु्त्तर्ा भएको र त्यसवेला 
सोही परीक्षास्थलमा एकजना नाम थर विन थाहा नभएको मंगोतलयन अनहुारको व्यख्ि भेटी तनजले रु 
७,०००।– ददएमा पनु: ट्रायल परीक्षा तमलाउने कोख्शस गछुा भनेकोले तनज लाई उि रकम ददई ५/६ 
ददनपतछ पनु: ट्रायल परीक्षा ददई पास भई तनजकै हािबाट मेरो लाईसेन्स तलई यािायाि कायाालयमा गई 
औठाछाप लगाई मेरो स.चा.अ.पत्र तलएको हुुँ। मबाट तलएको पैसा को कसले तमलेर तलए मलाई 
नविाएकोले मलाई केही थाहा भएन भने्न व्यहोराको प्रतिवादी सख्चन्र काकीले अनसुन्धानको क्रममा गरेको 
वयान । 

३८. म योमोरी संस्थाको िफा बाट कम्प्यटुर तसष्टमको मतनटररङ्ग गने, कम्प्यटुर अतभलेखलाई व्यवस्थापन गने 
ख्जम्पमेवारीमा सवारी चालक अनमुति पत्र कायाालय वागमिीमा खवटएको छु। दलाल माफा ि तछटो काम गरी 
कमाचारीले पैसा तलने गरेको भने्न सनुेको हुुँ । मैले उि कायाालयका शाखा अतधकृिहरुको मौख्खक िथा 
तलख्खि िोक आदेशमा ववतभन्न तमतिमा ववतभन्न व्यख्िहरु कृष्र् वव.क.,पन्चलाल िामाङ्ग, ज्ञान वहादरु िामाङ्ग, 

शाख्न्ि कुमार दाहाल, रख्न्जि काकी, सववन भट्टराई, देवेन्र वहादरु शाही, अंवकि वस्नेि, ववपलु भण्डारी, सवुप्रम 
वकज,ु जगि वहादरु पाख्िन, तलजा िामाङ्ग, रामचन्र पररयार, ख्शवजी वस्नेि, वावरुाम पोखरेल, तभम सवु्वा,  शंकर 
सवेुदी, वदर अतधकारी,  नम्रिा शमाा, ओनाम प्रधान िलुाधर, राज ुमहजान, नाजाम खान, सतुनिा डंगोल, ददपीका 
शे्रष्ठ, ररिा ख्शलवाल, सररिा तसटौला, ददपीका शे्रष्ठ, जावहर, सरोज ज्ञवाली, वहमांस ुगोयन्का, हरर वहादरु िामाङ्ग, 

सारदा वलामी, शारदा तसंखडा भट्ट, आशा तिख्म्पसना, ववतनिा सेढाई, देवी प्रसाद उपाध्याय, कर्ा वहादरु िामाङ्ग, 

रन्जना आचाया, ख्शव अतधकारी, रामहरी खड्का, अमक रजक, अतनलराज पाण्डे, संजय काकी, ददतलप दाहाल, 

ख्खलनाथ अतधकारी, सरुज पररयार, नवोददि क्षेत्री, हररश तसंह ववष्ट, वववेक ख्शलवाल, ददवश आचाया, आददत्य 
पाठक, प्रतनल थापा, अरुर् तगरी, मकेुस महजान, श्याम शे्रष्ठ, रुपक चापागाई, ददपा डंगोल, पववत्रा गरुुङ्ग, रववना 
वादे शे्रष्ठ, ववतनशा पोखरेल, रेखा सनुवुार, प्रभाि थापा, ज्योिी शे्रष्ठ, तछररङ्ग छोदेन लामा, सतुनिा शे्रष्ठ, परु्ा 
वहादरु रजातल, ददपेन्र वस्नेि, आयषु के.सी., मकेुश महिो, ला्साङ्ग लामा, अनजु कुमार खड्का, लक्ष्मर् 
सनुार, रु्सन शाही, अतनश महजान, सतुमि लामा, जाकोव थापा, रुववक जोशी, तमन ववक्रम मल्ल, सतुनिा शे्रष्ठ, 

प्रज्ञा नेपाल, सजृना शे्रष्ठ, सररिा भसुाल, नारायर् कुमार चौलागाई, ददलीप खड्का, श्याम शे्रष्ठ, वदर अतधकारी 
स्मतृि शाक्य, पावािी लामा, रुपा पौडेल, ददलीप िामाङ्ग, ख्घररङ्ग िामाङ्ग, आददत्य थापा, अनपु वहादरु वस्नेि, 
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साजन ढंुङ्गेल, पषु्पा थापा, तनतमषा कुुँ वर, ववनेश कुमार गु् प्ता, तमन वहादरु थापा, राजाराम मोिान, ववमल शे्रष्ठ, 

हरर वहादरु परुी, हरर प्रसाद ओझा, वटका कुमार पनु:, ईन्र वहादरु भण्डारी, देवी प्रसाद उपाध्याय, मखु्ि प्रसाद 
धलु,ु हरर वहादरु परुी, राम अविार शाह, ववरेन्र महिो ित्वा, ववपन राना, पाल्देन शेपाा, भेषराज ख्घतमरे, आतलशा 
शे्रष्ठ, अख्म्पवका भण्डारी, कपील अतधकारीलाई तलख्खि िथा प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि िथा अनखु्त्तर्ा 
हनुेहरुलाई पनु: परीक्षामा राख्न कम्प्यटुर अतभलेखको समयिातलका संसोधन गने गरेको हुुँ । त्यसै केही 
व्यख्िहरुको व्यख्िगि वववरर्मा संसोधन गने गरेको हुुँ। कुनै वदतनयिले अतनयतमि िररकाबाट घसु 
ररसवि तलने उदेश्यले आ्नो स्वेच्छाले उि अतभलेख सच्चाएको होईन, नरेश वहादरु शे्रष्ठको नाममा 
प्रतितलवप जारी गना लक्ष्मर् वहादरु शे्रष्ठको साववक स.चा.अ.पत्रको वववरर् पतन कुनै वदतनयिले संसोधन 
गरेको होईन । सो काया गदाा कुनै रकम तलनेखान ेगरेको छैन भने्न व्यहोराको प्रतिवादी राजनबाब ुररमालले 
अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

३९. म परुानो वसपाका मा पसल  संचालन गरी वसेको छु । मैले मेरो नामको स.चा.अ.पत्र नं. ०६–

४८२४८४ तमति २०७१।१।५ मा तलएको हुुँ। मैले तमति २०७०।१२।२८ भएको प्रयोगात्मक 
परीक्षामा अनखु्त्तर्ा भएको तथएुँ । यसै क्रममा प्रयोगात्मक स्थलमा भेट भएको शंकर भने्न व्यख्िले ३ 
मवहना कुना पदैन ख्चन्िा नगर अतलअतल पैसा खचा गरेमा तभत्र कुरा गरेर तमलाई ददन्छु भनी भनेकोले मैले 
रु. ५,५००।– ददई सोही अनसुार तमति २०७१।१।४ गिेको पनुाः “ए” वगाको प्रयोगात्मक परीक्षामा 
सहभागी भई पास भएको हुुँ । त्यसपतछ तनजले नै उि लाईसेन्स तमति २०७१।१।५ मा  मेरो पसलमा 
नै ल्याई ददएको हो भने्न व्यहोराको प्रतिवादी गोकुल वोहोराले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

४०. म महानगरीय ट्रावफक प्रहरी महाशाखामा कायारि छु।मैले प्र.ह. वहमाल कटे्टल माफा ि तनज गोकुल 
वोहरालाई ख्चनी तनज तमति २०७०।१२।२८ को प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएकोले साथीको नािाले 
पनुाः परीक्षाका ददनका लातग तनवेदन ददन वाटो देखाएको मात्र हो । तनज आफैले पनुाः प्रयोगात्मक 
परीक्षामा पास भई आफै लाईसेन्स तलएको हो । मैले कुनै घसु ररसवि तलएको छैन भने्न व्यहोराको शंकर 
ररमालले अनसुन्धानको क्रममा गरको वयान । 

४१. म हस्िकलाको काम गदाछु । मेरो नाममा जारी भएको “ए” वगाको स.चा.अ.पत्र नं. ०६–४८२९२५ 
तलनका लातग म २०७० साल चैत्र मवहनामा मेरा लाईसेन्स वनाउनका लातग यािायाि कायाालय अगातड 
फोटोकपी पसल भएको वलराम भने्न व्यख्िले फाराम भनाका लातग रु.१,०००।– ददई तमति 
२०७०।१२।६ गिेको ट्रायल परीक्षामा फेल भएकोमा तनज वलरामले नै ख्चन्िा नगर म वनाईददन्छु 
भनेकोले लाईसेन्स वनाई ददएमा रु. १५,०००।– ददने सहमति भई घर गएकोमा तनजले तिम्रो लाईसेन्स 
वन्ने भयो अतलकति वैना तलएर आउ भनेकोले रु. ४,०००।– तलई तनजलाई ददई त्यसको २ हप्तापतछ फोन 
गरी तिम्रो लाईसेन्स वन्यौ, पैसा तलई आउ भनकेोले वाुँकी रु. १०,०००।– रकम समेि ददई जम्पमा रु. 
१५,०००।– ददई तनजको हािबाट नै मेरो लाईसेन्स तलएको हुुँ । तनज व्यख्ि होचो, गहुुँ गोरो, वाहनु 
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जस्िो छ । देखेमा ख्चन्दछु। तनजले तभत्रका कमाचारीलाई समेि पैसा ददनपछा भनेका तथए मैले कुनै 
कमाचारीलाई ख्चख्न्दन भन्न ेव्यहोराको प्रतिवादी जनक सनुारले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

४२. म वैदेख्शक रोजगार सम्पवन्धी संस्था संचालन गछुा। मैले मेरो नाममा जारी भएको “वव” वगाको 
स.चा.अ.पत्र नं. ०६–४८१३६२ तलनको लातग तमति २०७०।१२।४ मा ट्रायल परीक्षा दददा फेल भएको 
तथएुँ । सोही क्रममा प्रयोगात्मक स्थलमा भेट भएकी सररिा भने्न मवहलासुँग उि फेल भएको कुरा गदाा 
ख्चन्िा नगर तितमले राम्र ैचलाउने रहेछौ पनु: ट्रायल ददने हो वा तसधै लाईसेन्स तलने हो जे गरे पतन मैले 
ख्चनेको दलाल छ । सेवटङ्गबाट कमाचारीसुँग कुरा तमलाई काम हनु्छ, त्यसको लातग पनुाः ट्रायल ददनका 
लातग तभत्र कमाचारीलाई रु. ५,००० ददनपने सेवटङ्ग हनुाले दलाल समेिको लातग रु. ७,०००।, र तसधै 
लाईसेन्स नै चावहएको भएमा कमाचारीलाई सेवटङ्ग वापि ददनपने रकम रु. १५,०००। लगायि दलाल 
समेिको लातग रु.१७,०००। ददएमा लाईसेन्स वन्छ भनेकोले पनुाः जाुँच ददंदा फेरी फेल पतन हनु सवकन्छ 
भनी तसधै लाईसेन्स तलन रु. १७,०००। रकम ददने तनर्ाय गरी सहमति गरी घर फकेकोमा २०/२२ 
ददनपतछ िपाईको लाईसेन्स वन्यो पैसा तलएर आउनहुोस भनी फोन गरेकीले म पनुाः जाुँच नददई यािायािमा 
गई सवै प्रकृया परुा गरी मेरो लाईसेन्स तलएको हो। त्यसपतछ वावहर रहेकी मवहलालाई भेटी उि रकमा 
रु.१७,०००।– रकम सोही मवहलालाई ददएकी हुुँ । तनज सरीिालाई दईु पटक मात्र भेट भएकोले देखेमा 
ख्चन्न सक्छु । तनज गोरी पािली २७/२८ वषाकी छन ्। तनजले के कसरी कुन दलाल माफा ि लाईसेन्स 
वनाईन ्मलाई थाहा भएन भन्ने व्यहोराको रामसली लामाले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

४३. म उच्च माध्यतमक ख्शक्षामा अध्ययनरि छु । मैले मेरो नाममा जारी भएको “ए” वगाको स.चा.अ.पत्र 
नं. ०६– ४८१४६५ को स.चा.अ.पत्र वनाउन तमति २०७०।१२।१७ को ट्रायल परीक्षामा फेल भएकोमा 
मोटरसाईकाल तसक्न े स्थानमा सामान्य ख्चनजान भएको महजान थरको व्यख्िलाई पनुाः ट्रायल परीक्षाका 
लातग रु ७,०००।– ददई तमति २०७०।१२।२४ को परीक्षामा उख्त्तर्ा भई उि लाईसेन्स तलएको हुुँ । 
महजान भन्ने व्यख्ि अग्लो, सेिो, मोटो र िामाङ्ग जस्िो देख्खन्छ। तनजको नाम थर र सम्पपका  नम्पवर थाहा 
भएन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी सवुप्रम वकजलेु अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

४४. म २०७० साल मंतसरबाट यािायाि व्यवस्था कायाालय वागमिीमा कम्प्यटुर अतधकृिको रुपमा कायारि 
छु। मेरो ख्जम्पमेवारी डाटा ईख्न्ट्र गने हो।उि शाखामा म, संख्जव न्यौपाने र करारका क.अ.जय नारायर् 
चौधरी कायारि रहेका छौ । मैले ई.सं. २१।२।२०१४ मा "एफ" र "जी" वगाको प्रयोगात्मक परीक्षामा 
अनपुख्स्थि भएका ववजयवाव ुिामाङ्गको पनुाः परीक्षामा रातदा मेरो आई. तड. प्रयोग भए पतन उि काया प्रज्ञा 
तनरौलाले गरेको हो । तमति ई.सं. २३।२।२०१४ को प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि भएका ववजय 
कुमार यादवको स.चा.अ.पत्रमा वावकुो थरको अल्फावेट मात्र नागररकिा हेरी संसोधन गरेको ।  तमति 
ई.सं.२६।२।२०१४ को प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका तमलन भजेुलले तमलन गरुुङ्गको नामबाट पनु: 
दिाा गरी लाईसेन्स तनकालेकोमा लाईसेन्स जारी हुुँदा भजेुल वनाई उसको नागररकिा हेरी गरेको, तमति 
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ई.सं. ५।३।२०१४ मा “वव” वगा थपको प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएको मोवहि अग्रवाल के कसरी 
प्रयोगात्मक परीक्षामा समावेश भए थाहा भएन। मैले कायाालयको अतभलेख र लाईसेन्सको अतभलेख हेरी 
थप गरेको हो। तमति ई.सं. ७।३।२०१४ मा “जी” वगाको प्रयोगात्मक परीक्षाको पनुाः परीक्षाको लातग 
संसोधन पतन प्रज्ञा तनरौलाले नै गरेको हनुपछा।तमति ई.सं. ७।३।२०१४ “ए” वगाको प्रयोगात्मक परीक्षामा 
अनखु्त्तर्ा भई नयाुँदिााबाट पास भएका अनजु पौडेलको थरको अल्फावेट, तमति ई.सं. ९।३।२०१४ मा“तस” 

वगामा अनखु्त्तर्ा भएका गोमा उपरकोटी र तमति ई.सं. १०।३।२०१४ को “वव” वगाको थपमा अनखु्त्तर्ा 
भएका गरे्श ख्घतमरेले नयाुँ दिााबाट जाुँच ददई पास भएकाहरुको लाईसेन्स जारी गने वेलामा थरको 
अल्फावेट पतन तनयतमि प्रकृया वमोख्जम नागररकिा हेरी संसोधन गरेको हो । अतनल कुमार वस्नेि, सरुज 
वस्नेि, गरु्राज ढकाल, मान वहादरु गोले, अतनस महजान, वववेक महजान, डम्पवर वहादरु सनुार, दगुाा वहादरु 
काकी, पथृ्वीमान गमु्पवा, राम गोपाल तितमख्ल्सना, राजेश नगरकोटी, अनन्िराज लामा, सजुन वव.क.,श्री आयशु 
गपु्ता, रमेश कुमार के.सी., उमेश िामाङ्ग, प्रसनु तगरी, तमन वहादरु िामाङ्ग, ख्चरख्न्जवी वढुाथोकी, अजुान लामाको 
पनु: ट्रायल राख्न ेसम्पवन्धमा कायाालय प्रमखु िथा शा.अ.हरुको िोक आदेशमा राखेको हो । गरे्श ख्घतमरे, 

राज कुमार पाण्डे, ईन्र प्रसाद सवेुदी, कुल वहादरु तथङ्ग, ववजय कुुँ वर, सन्ज ुकुुँ वर, वैकुण्ठ नपेाल,  रुपा शमाा, 
ववक्रम काकी, प्रकास तसंह ठकुरी, सतुनिा शे्रष्ठ लगायिको व्यख्िगि वववरर् तनजहरुले पेश गरेको सक्कल 
कागजािको आधारमा संसोधन गरेको हो । कुनै घसु ररसवि तलने वदतनयिका साथ नगरेको भने्न 
व्यहोराको प्रतिवादी राजेश पाछै महजानले अनसुन्धानको क्रममा वयान । 

४५. म तमति २०६८ सालदेख्ख स.चा.अ.पत्र कायाालय वाग्मिीका कम्प्यटुर अपरेटरको रुपमा कायारि रहेको 
छु। हाल काडा िथा ढड्डा वप्रन्ट गने, नवीकरर् शाखामा रवह तनयतमि काया गने गरेको छु । तमति  ई.सं. 
२६ जनवरी २०१४ मा “वव” वगाको नयाुँ प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका वटकाराम वव.क.लाई तमति 
ई.सं. १ अवप्रल २०१४ मा मैले तनजको दावी वमोख्जम तनजले पेश गरेको कागजािका आधारमा नाम थर, 

वावकुो नाम, नागररकिा नं. रि समहु पररविान गरेको हनुसक्छ।त्यसैगरी ख्जि वहादरु मगर र राम शरर् 
श्रीमलको पतन सोही आधारमा गरेको हनु सक्छ मैले तनजहरुलाई ख्चख्न्दन।कुनै वकतसमको प्रलोभनमा नपरी 
उि काया भएको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी पसु्करचन्र ख्घतमरेले अनसुन्धानको क्रममा गरको वयान । 

४६. म ववद्याथी हुुँ । मैले मेरो स.चा.अ.पत्र तलन तमति २०७०।१२।२७ मा “वव” वगाको प्रयोगात्मक 
परीक्षामा सहभागी भई फेल भएकोमा उि प्रयोगात्मक स्थलमा भेट भएको ख्क्षतिज भने्न व्यख्िले रु. 
१५,०००।– ददएमा वनाई ददने भनी कुरा गरेकोले मेरो प्रवेश पत्र समेि तनजलाई ददई कररव १ मवहना 
पतछ तनजले तिम्रो लाईसेन्स वनेको छ। पैसा तलई उि लाईसेन्स तलन आउन भनेकोले आई ट्रायल ददन े
स्थानमा तनजलाई भेटी उि पैसा ददई यािायाि कायाालयबाट मेरो नामको स.चा.अ.पत्र नं. ०६–

४८४९२१ तलएको हुुँ।मैले तनजलाई देखेमा ख्चन्दछु । तनजको परुा नाम र ठेगाना थाहा छैन भने्न 
व्यहोराको प्रतिवादी मनोज दरैले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 
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४७. म यािायाि व्यवस्था ववभागको सरवरको तसस्टम सपोट गने संस्था यामोरी ईन्करपोरेटेड प्रा.तल.मा 
प्रोजेक्ट सपुरभाईजरको रुपमा कायारि छु। ई.सं. २००९ देख्ख ववभागसुँगको संझौिा वमोख्जम 
स.चा.अ.पत्रको शरुु ईख्न्ट्र गने काम भएको हो र हाल पतन जारी छ। अनसुन्धानको ख्शलख्शलामा 
ववभागबाट माग भए वमोख्जम शंकाको घेरामा भएका स.चा.अ.पत्रहरुको सरुु ईख्न्ट्र गने, त्यसपतछ भएको 
ववतभन्न तमतिको मोतडवफकेसन िथा संसोधन र त्यो काया गने यूजर व्यख्िको वववरर् सरवर अतभलेखबाट 
एक्ट्राक्ट गरी यस आयोगलाई उपलव्ध गराएको टाटा वववरर्मा शि प्रतिशि सत्यिा र ववश्वसतनयिा छ। 
कसैको कुनै यूजर आई. तड. को प्रयोग ववना कम्प्यटुर स्टवेवरले आफै सरवरको डाटामा फेरवदल र 
संसोधन ल्याउन संभव छैन, स्टवेवरको कारर् कुनै डाटा आफै पररवतिाि हदैुन र हालसम्पम यािायाि 
व्यवस्था ववभागको सरवरमा कुनै आई. तड. िथा स्टवेयर ह्याक भएको जानाकारी पतन छैन भने्न अरुर् 
हमालले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान।  

४८. म सवारी चालक सम्पवन्धी काम गछुा । मैले ववर वहादरु भजेुललाई ख्चन्दछु िर तनजको स.चा.अ.पत्र 
वनाउन गाडी तसकाउन गाडी भाडा वाहेक कुनै पैसा तलएको छैन । त्यसैगरी भोला थापाको स.चा.अ.पत्र 
वनाउन वसन्ि काकी माफा ि गाडी तसकाउन रु. ५,०००।– वाहेक अन्य रकम तलएको छैन।मैले रामदत्त 
भट्ट र हररश भट्टलाइ ख्चख्न्दन । रामदत्त भट्टको धरौटी मैले राखीददएको होईन।तनजको साथीले पैशा 
लतगददन भनकेोले मात्र ल्याई ददएको मात्र हो । मैले ववष्र् ु वहादरु वस्नेि, सानकुाजी देशार र ववष्र् ु
वहादरु थापालाई ख्चख्न्दन ।मैले उतनहरु माफा ि कोही कसैको स.चा.अ.पत्र नवनाएको र रकम पतन तलएको 
छैन, मैले अतनयतमि िररकाबाट कायाालयका कमाचारीसुँग कुनै पतन वकतसमको सेवटङ्ग तमलाई स.चा.अ.पत्र 
वनाउने काया गरेको छैन भने्न प्रतिवादी रमेश िामाङ्गले अनसुन्धानको क्रममा गरेको वयान । 

४९.  अतभयोग दावी -अनसुन्धानको क्रममा सवारी चालक अनमुति पत्र कायाालय वागमिीबाट वरामद भई 
आएका ववतभन्न वकतसमका ववद्यतुिय अतभलेख िथा कागजािहरु, ववतभन्न समयमा भएको पत्राचारबाट प्राप्त 
वववरर् िथा अतभलेखहरु, अतनयतमि िररकाबाट स.चा.अ.पत्र प्राप्त गने व्यख्िहरु रववन काकी, राम मल्ल, 

कृष्र् प्रसाद शमाा, भोला थापा, ज्ञानेन्र पोखरेल, ववर वहादरु भजेुल, राम नारायर् चौधरी, कान्छाराम सजज,ु राम 
वहादरु िामाङ्ग, सख्चन्र काकी, गोकुल वोहरा, जनक सनुार, सवुप्रम वकज,ु रामसली लामा र मनोज दरै समेिको 
वयान,  यसैगरी सवारी चालक अनमुति पत्र कायाालय वागमिीका कमाचारीहरु मध्ये तनतमत्त कायाालय प्रमखु 
रामदत्त भट्ट, शा.अ.वाल कुमार खतिवडा ,शा.अ.रामेश्वर अयााल, शा.अ. कुल प्रसाद पराजलुी, शा.अ. ईश्वर 
रेग्मी, शा.अ. ददपक रेग्मी, मे.अ. प्रज्ञा तनरौला, कम्प्यटुर ईख्न्जतनयर हररश भट्ट, कम्प्यटुर अपरेटर संख्जव 
न्यौपान,े कम्प्यटुर अपरेटर ददतलप तसंह धामी, कम्प्यटुर अपरेिटर राजनवाव ु ररमाल, कम्प्यटुर अतधकृि 
राजेश पाछै महजान, कम्प्यटुर अपरेटर पसु्करचन्र ख्घतमरे समेिको वयान, यसैगरी लेखापढी व्यवशाय िथा 
फोटोकपी सेन्टर संचालन गने देवराज लातमछाने, ववष्र् ु वहादरु वस्नेि, ववष्र् ु थापा, ववष्र् ु वहादरु तथङ्ग, 

सानकुाजी देसार, अतनलवाव ुपाण्डे, ववक्रम वव.सी., टेक वहादरु महजान, शम्पसेर वहादरु तथङ्ग समेिको वयान, 
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यसैगरी ड्राईतभङ्ग स्कुल संचालन गने संचालकहरु अमरमख्र् वराल र वसन्ि गौिम समेिको वयान, यसैगरी 
योमोरी ईन्करपोरेटेड प्रा.तल.का अरुर् हमालको वयान, यािायाि व्यवस्था ववभागको सरवर प्रदायक संस्था 
योमरी ईन्करपोरेटेड प्रा.तल.बाट माग भए वमोख्जम यािायाि व्यवस्था ववभाग माफा ि प्राप्त भएको ववतभन्न 
स.चा.अ.पत्र जारी गने सम्पवन्धमा उि स.चा.अ.पत्रको कम्प्यटुर अतभलेखमा भएको संसोधन िथा ईतडटको 
वववरर्का आधारमा तनम्पन िथ्यहरु प्रमाख्र्ि हनु आएको देख्खन्छ ।  अतनयतमि िररकाबाट आ्नो 
स.चा.अ.पत्र वनाउन घसु ररसवि ददने व्यख्ि र रकमको सम्पवन्धमा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भई तसधै 
स.चा.अ.पत्र वनाउनका लातग भोला थापाले रु.२०,०००।, राम नारायर् चौधरीले रु.१७,०००।, 

कान्धाराम सैजलेु रु.१८,०००।, रामशली लामाले रु. १७,०००।, जनक सनुारले रु.१५,०००।, मनोज 
दरैले रु.१५,०००।, ववर वहादरु भजेुलले रु.१७,०००। र राम मल्लले रु. १५,०००। घसु ररसवि 
ददएको र पनु: ट्रायलमा सहभागी हनुका लातग ज्ञानेन्र पोखरेलले रु. १५,०००।–, राम वहादरु िामाङ्गले 
रु. १५,०००।–, सख्चन्र काकीले रु. ७,०००।–, गोकुल वोहोराले रु. ५,५००।– सवुप्रम वकजलेु रु. 
७,०००। घसु ररसवि ददएको देख्खएको िथा दलालहरु लक्ष्मर् तितमख्ल्सना, ववष्र् ुवहादरु वस्नेि, सानकुाजी 
देशार र ववष्र् ुवहादरु थापा र सवारी चालक अनमुति पत्र, वागमिीका मे.ई.प्रज्ञा तनरौला समेिको वयानबाट 
फेल भएकोलाई अतनयतमि िररकाबाट पास वनाई स.चा.अ.पत्र तलनका लातग कमाचारीलाई जनही रु. 
१५,०००। िथा पनु: ट्रायलमा राख्नका लातग जनही रु. ५,०००। ववतभन्न दलालहरुको सेवटङ्गबाट घसु 
ररसवि वझुाउन पने र जनही रु.२,०००। का दरले सो काम गरे वापि दलालले घसु ररसवि तलन ेगरेको 
िथ्य अनसुन्धानको क्रममा पवुष्ट हनु आयो । सवारी चालक अनमुति पत्र कायाालय वागमिीका शा.अ. 
रामेश्वर अयाालले राम मल्लको  स.चा.अ.पत्र नं. ०६–२५९७८८  मा “वव” वगा थप गनाका लातग अमरमख्र् 
वराल माफा ि सेवटङ्ग तमलाई रु. १५,०००।– घसु ररसवि तलई ढड्डा अतभलेखमा तमति २०६७।४।१९ मा 
“वव” वगा जारी भएको वववरर् थपी कम्प्यटुर अतभलेखमा उि वववरर् तमति ई.स. १२ जनवरी २०१४ मा 
तनजकै आई.तड.बाट थपी सच्चाई तमति २०७०।९।२९ मा उि स.चा.अ.पत्र नवीकरर् सवहि वगा “वव” 

थप गरेको र कुमार भण्डारीको स.चा.अ.पत्र नं. ००६–७२५९२७ मा फेल भएको व्यख्िलाई तमति ई.सं. 
२८ माचा २०१४ मा आ्नो आई.तड.बाट “वव” वगा कम्प्यटुर अतभलेखमा थप िथा संसोधन गरी तमति 
ई.सं. १ अवप्रल २०१४ मा प्रतितलवप जारी गरेको देख्खन्छ। त्यसैगरी शा.अ. वाल कुमार खतिवडा र 
ददलीप तसंह धामीले शम्पसेर वहादरु तथङ्ग माफा ि  रु. १६,०००।– घसु ररसवि तलई सम्पपरु्ा नक्कली 
कागजाि वनाई कायाालयको ढड्डा अतभलेख सच्चाई केरमेट गरी वववरर् थपी, फोटो समेि पररविान गरी 
अकैको नाममा जारी भएको साववकको स.चा.अ.पत्र नं.०६–२५५४३१ बाट रववन काकी र साववकको 
कृष्र् प्रसाद पौडेलको स.चा.अ.पत्र नं. ००६– ७२५७६१ बाट कृष्र् प्रसाद शमााको नाममा प्रतितलवप जारी 
भएको देख्खन्छ । वालकुमार खतिवडाले प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएकी शान्िीलक्ष्मी शाक्यको 
स.चा.अ.पत्र नं. ०६–१४००६८ मा तमति ई.सं. २५ अवप्रल २०१४ मा आ्नो आई.तड.बाट अतनयतमि 
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िररकाबाट कम्प्यटुर अतभलेखमा “वव” वगा थप गरी २८ अवप्रल २०१४ प्रतितलवप जारी गरेको समेि 
देख्खन्छ । कम्प्यटुर अपरेटर ददलीप तसंह धामीले साववक मंगल वढुाथोकीको  स.चा.अ.पत्र नं. ०६–

०१८१५५ िथा साववक ओम प्रकास प्रसाईको नामको ००६–७१४०९० र साववक कुल उपरकोटीको 
नामको स.चा.अ.पत्र नं. ०५–५२१२६ को कम्प्यटुर अतभलेख सच्चाई संसोधन गरी क्रमसाः काख्शराम 
भण्डारी, ट्रायल परीक्षामा फेल भएका ओम प्रकास प्रसाद र राम शरर् देवकोटाको व्यख्िगि वववरर् थप 
गरी तनजहरुको नाममा अतनयतमि िररकाबाट स.चा.अ.पत्र िथा प्रतितलवप जारी गरेको िथ्य अनसुन्धानबाट 
पवुष्ट हनु आयो।सवारी चालक अनमुति पत्र कायाालय वागमिीका िात्कातलन तनतमत्त कायाालय प्रमखु 
शा.अ.रामदत्त भट्टले ववतभन्न तमतिमा भएको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनखु्त्तर्ा भएका डोल वहादरु िामाङ्ग 
लगायिका ववतभन्न १४२ जना व्यख्िहरुलाई आ्नै आई.तड.ले अतभलेख सच्चाई उख्त्तर्ा वनाउनकुा साथै 
प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि भएका १०९ जना िथा अनखु्त्तर्ा भएका ७० जना र नयादिााबाट फारम 
भरेका ९३ जना गरी जम्पमा २७२ जना  व्यख्िहरुलाई सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन २०४९ को 
दफा ४९ को उपदफा (२) ववपररि तिन मवहना अगावै प्रयोगात्मक परीक्षामा सोही दरखास्ि फारम वा 
नयाुँ फारम भराई पनु: प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराएकोले जम्पमा ४१४ जना व्यख्िहरुलाई 
अतनयतमि िररकाबाट सेवटङ्गका आधारमा घसु ररसवि तलई स.चा.अ.प.जारी गरेको कुरा प्रमाख्र्ि हनु 
आएको र घसु ररसविको ववगो कायम गने प्रयोजनका लातग मातथ उल्लेख गरे मिुाववक ववतभन्न व्यख्िको 
वयानबाट खलेु वमोख्जम फेललाई पास वनाएको हकमा सेवटङ्गबाट प्राप्त हनुे रकम जनही रु. १५,०००।– 

का दरले १४२ जनाको रु. २१,३०,०००।– र अनपुख्स्थि िथा अनखु्त्तर्ालाई पनु: प्रयोगात्मक परीक्षामा 
समावेश गराएवापि सेवटङ्गबाट प्राप्त हनुे रकम जनही रु.५,०००।– का दरले २७२ जनाको जम्पमा 
रु.१३,६०,०००।– गरी कुलजम्पमा  रु. ३४,९०,०००।– घसु ररसवि तलएको देख्खन्छ । त्यसैगरी 
कम्प्यटुर ईख्न्जतनयर हररश भट्टले ववतभन्न तमतिमा ववतभन्न वगाको लातग भएको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनखु्त्तर्ा 
भएका ववतभन्न ४३ जना व्यख्िहरुको कम्प्यटुर सरवरमा भएको प्रयोगात्मक परीक्षाको अख्न्िम नतिजा 
अतभलेख सच्चाई फेल भएको अतभलेखलाई पास गराई सेवटङ्गबाट जनही रु.१५,०००। का दरले ४३ 
जनाको जम्पमा रु. ६,४५,०००।– सेवटङ्गको आधारमा घसु ररसवि तलई अतनयतमि िररकाबाट 
स.चा.अ.प.जारी गराएको िथ्य अनसुन्धानबाट पवुष्ट हनु आयो । स.चा.अ.पत्र कायाालय वागमिीका कम्प्यटुर 
अपरेटर संख्जव न्यौपानेले सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन २०५९ को ४९ को उपदफा (२) ववपररि 
ववतभन्न तमतिमा भएको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि भएका २७ जना िथा अनखु्त्तर्ा भएका ३८ जना 
गरी ६५ जनाको प्रयोगात्मक परीक्षाको तमति संसोधन गरी अतभलेख सच्चाई सेवटङ्गबाट जनही रु. 
५,०००। का दरले रु. १,३०,००० र २ जनाको तलख्खि परीक्षाको अतभलेखलाई फेलबाट पास 
वनाएकोले सेवटङ्गबाट जनही रु. १५,०००। का दरले रु. ३०,०००। गरी जम्पमा रु.१,६०,०००।, 

सेवटङ्ग तमलाई घसु ररसवि तलएको देख्खन्छ।त्यसैगरी कम्प्यटुर अपरेटर राजनवाव ु ररमालले प्रयोगात्मक 
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परीक्षामा अनपुख्स्थि भएका ७९ जना र अनखु्त्तर्ा भएका ३९ जना र लक्ष्मर् वहादरु भट्टराईको व्यख्िगि 
वववरर् सवै संशोधन गनुाका साथै नरेश वहादरु शे्रष्ठको नाममा प्रतितलवप जारी गरेको १ जना गरी  ११९ 
जनाको जनही रु. ५,०००। का दरले जम्पमा रु. ५,९५,०००। सेवटङ्गको आधारमा घसु ररसवि तलएको 
देख्खन्छ । कम्प्यटुर अतधकृि राजेश पाछै महजानले अनपुख्स्थि भएका १५ जना िथा अनखु्त्तर्ा भएका ८ 
जना गरी २३ जना व्यख्िहरुको सेवटङ्गबाट जनही रु.५,०००। का दरले रु. १,१५,०००।, घसु  
ररसवि तलएको देख्खन्छ। त्यसैगरी कम्प्यटुर अपरेटर पसु्करचन्र ख्घतमरेले साववक स.चा.अ.प.नं. ०६–

४८०२०२, साववक स.चा.अ.पत्र नं. ०६– ४८०२०३, साववक रेज ु भट्टराईको नाममा जारी भएको 
स.चा.अ.पत्र नं. ०६–४८१९७८ मा तनजहरुको सम्पपूर्ा वववरर् संसोधन गरी ववतभन्न तमतिमा फेल भएका 
क्रमसाः राम शरर् श्रीमल,  वटकाराम वव.क.र ख्जि व.मगरको व्यख्िगि वववरर् थप गरी तनजहरुको नाममा 
अतनयतमि िररकाबाट स.चा.अ.पत्र िथा  प्रतितलवप गरी गना जनही रु. १५,०००। को दरले जम्पमा रु. 
४५,०००। घसु ररसवि तलएको िथ्य प्रमाख्र्ि हनु आयो ।भोला थापाले स.चा.अ.पत्र नं.०७–०९९८१७ 
मा “एफ” र “जी” वगा थप गनाका लातग ट्रायल परीक्षामा सामेल भै परीक्षामा पास गराई ददने भनी  गौिम 
ड्राईतभङ्ग सेन्टरका संचालक वसन्ि कुमार काकीलाई रु २०,०००।– घसु ररसवि ददएकोमा तनज वसन्ि 
काकीले रु.२,०००। आफुले राखी रु. १८,०००। रमेश िामाङ्गलाई ददएकोमा तनज भोला थापा “जी” 

वगामा फेल भएकोमा सेवटङ्गबाट घसु ररसवि लेनदेन गरी अतभलेख सच्चाई “जी” वगा समेि पास भएको भनी 
सो वगा थपेको,  रमेश िामाङ्गले ववर वहादरु भजेुलको “ई” वगाको स.चा.अ.पत्र नं. ०६–४८२३४८ 
अतनयतमि िररकाबाट जारी गराउनका लातग रु. १७,०००।– घसु ररसवि तलनकुा साथै लेखापढी व्यवशाय 
गने ववष्र् ुवहादरु वस्नेि माफा ि तनजले सदुन काकी लगायि १० जना,  सानकुाजी देशार माफा ि अतमि 
महजान लगायि २० जना र  ववष्र् ुवहादरु थापामा माफा ि हेम वहादरु खड्का लगायि ५ जना गरी जम्पमा 
३५ जना फेल भएका व्यख्िहरुलाई सोझै सेवटङ्गबाट पास वनाउनका लातग जनही रु.१७,०००।– तलएको  
र पनु: ट्रायलमा समावेश गनाका लातग ववष्र् ु वहादरु वस्नेि माफा ि नाम संझना नभएका १५ जना, 
सानकुाजी देशार माफा ि कृषम महजान लगायि २० जना र ववष्र् ुवहादरु थापा माफा ि कृष्र् थापा मगर 
लगायि ५ जना गरी ४० जना व्यख्िहरुलाई जनही रु.७,०००।– का दरले लाईसेन्सको दलाल काम गने 
रमेश िामाङ्गलाई ददएको भन्न े तनजहरुको वयान समेिबाट पषु्टी हनु  आएको र सो रकममध्ये सेवटङ्गबाट 
फेललाई तसधै पास गराउन कमाचारीलाई रु.१५,०००।– र पनु: ट्रायलका लातग रु. ५,०००।– ददने 
गरेको र जनही रु. २,०००। तनज दलाल रमेश िामाङ्गले राख्न ेगरेको देख्खएकोले जम्पमा ७७  जनाको रु. 
१,५४,०००। रमेश िामाङ्गले घसु ररसवि तलएको िथ्य समेि पवुष्ट हनु आयो ।काजी भन्न ेआङ्गदावा 
शेपााले ज्ञानेन्र पोखरेलको “ई” वगाको स.चा.अ.पत्र नं.०६– ४८८६०० र राम वहादरु िामाङ्गको 
स.चा.अ.पत्र नं. ०६– ४८५०७१  वनाउनका लातग पनु: ट्रायलमा राख्न जनही रु. १५,०००।– गरी जम्पमा 
रु. ३०,०००। घसु ररसवि तलई सेवटङ्ग वापि िोवकएको जनही रु. ५,०००। का दरले रु.१०,०००। 
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कमाचारीलाई वझुाई वाुँकी रु. २०,०००। तनजले तलएको, प्रभाि पाठकले राम नारायर् चौधरीको साववक 
स.चा.अ.पत्र नं.०५– १२४५५७ मा वगा “एफ” थप गनाका लातग रु. १७,०००।– घसु ररसवि तलई 
सेवटङ्गबाट रु. १५,०००। कमाचारीलाई ददई वाुँकी रु. २,०००। तनजले राखेको, दतधराम सवेुदीले 
कान्छाराम शैजकुो स.चा.अ.पत्र नं. ०६– ८६७७६९ मा “एफ” र “जी” वगा थप गनाका लातग लक्ष्मर् 
तितमख्ल्सना माफा ि रु. १८,०००।– घसु ररसवि तलनकुा साथै तनजले लक्ष्मर् तितमख्ल्सना माफा ि ट्रायलमा 
फेल भएका िर सोझै लाईसेन्स तलन चाहने शान्ि वहादरु पहरी लगायि अन्य १५ जना सम्पपका मा आएका 
व्यख्िहरुबाट जनही रु. १७,०००। िथा पनु: ट्रायलमा राख्नको लातग २२ जना व्यख्िहरुबाट जनही रु. 
७,०००। को दरले घसु ररसविको रकम तलई जम्पमा ३८ जना व्यख्िहरुको अतनयतमि िररकाबाट 
स.चा.अ.पत्र वनाई ददएको भन्न े कुरा लक्ष्मर् तितमख्ल्सनाको वयान समेिबाट खलेुको िथा तनज दतधराम 
सवेुदी म्पयाद सचुाना जारी गदाा समेि हाख्जर नभएको देख्खदा यसरी सेवटङ्गबाट अतनयतमि िररकाबाट 
स.चा.अ.पत्र वनाउुँदा तनज दतधराम सवुदीले तलएको जनही रु.२,०००। का दरले ३८ जनाको 
रु.७६,०००। घसु ररसवि तलएको िथ्य अनसुन्धानबाट पवुष्ट हनु आयो ।  समग्रमा शा.अ.रामेश्वर 
अयाालले राम मल्लको स.चा.अ.पत्र वनाउन कायाालयको अतभलेख सच्चाई रु. १५,०००। घसु ररसवि 
तलएको र कुमार भण्डारीको स.चा.अ.पत्रमा “वव” वगा थप गना अतभलेख सच्चाएकोले तनजलाई भष्ट्राचार 
तनवारर् ऐन २०५९ को दफा ११ को कसरुमा सोही दफा ११ िारा व्यवख्स्थि हदै सम्पमको सजाय हनुका 
साथै सोही ऐनको दफा ३(१) को कसरुमा ववगो रु.१५,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) 
िथा ३(१)(क) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय हनु, , शा.अ.वाल कुमार खतिवडाले ददतलप तसंह धामीको 
तमलोमिोमा रु. १६,०००। घसु ररसवि तलई अतभलेख सच्चाई रववन काकी र कृष्र् प्रसाद शमााको 
स.चा.अ.पत्रको प्रतितलवप जारी गनुाका साथै शान्िीलक्ष्मी शाक्यको अतनयतमि िररकाले “वव” वगा थप गरी 
प्रतितलवप जारी गरेको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको दफा ११ को कसरुमा सोही दफा ११ िारा 
व्यवख्स्थि हदै सम्पमको सजाय हनुका साथै सोही ऐनको दफा ३(१) को कसरुमा ववगो रु.१६,०००। 

कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(क) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय हनु, कम्प्यटुर 
अपरेटर ददतलप तसंह धामीले रववन काकी समेिको स.चा.अ.पत्र वनाउन शम्पसेर वहादरु तथङ्गबाट 
रु.१६,०००। घसु ररसवि तलनकुा साथै काख्शराम भण्डारी, ओम प्रकास प्रसाद र राम शरर् देवकोटाको 
स.चा.अ.पत्रको अतभलेख सच्चाई अतनयतमि िररकाले प्रतितलवप जारी गराएको देख्खदा तनजलाई सोही ऐनको 
दफा ११ को कसरुमा सोही दफा ११ िारा व्यवख्स्थि हदै सम्पमको सजाय हनुका साथै सोही ऐनको दफा 
३(१) को कसरुमा ववगो रु.१६,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(क) वमोख्जम 
हदै सम्पमको सजाय हनु, शा.अ.रामदत्त भट्टले ४१४ जना व्यख्िहरुको अतभलेख आफै सच्चाई िथा सच्याउन 
लगाई रु.३४,९०,०००। घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको दफा ११ को कसरुमा 
सोही दफा ११ िारा व्यवख्स्थि हदै सम्पमको सजाय हनुका साथै सोही ऐनको दफा ३(१) को कसरुमा 
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ववगो रु.३४,९०,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(छ) वमोख्जम हदै सम्पमको 
सजाय हनु, कम्प्यूटर ईख्न्जतनयर हररश भट्टले ४३ जना व्यख्िहरुको अतनयतमि िररकाले अतभलेख सच्चाई 
रु. ६,४५,०००। घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको दफा ११ को कसरुमा सोही 
दफा ११ िारा व्यवख्स्थि हदै सम्पमको सजाय हनुका साथै सोही ऐनको दफा ३(१) को कसरुमा ववगो 
रु.६,४५,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(ङ) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय 
हनु, कम्प्यटुर अपरेटर संख्जव न्यौपाने ६७ जना व्यख्िहरुको अतनयतमि िररकाले अतभलेख सच्चाई 
रु.१,६०,०००।, घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको दफा ११ को कसरुमा सोही दफा 
११ िारा व्यवख्स्थि हदै सम्पमको सजाय हनुका साथै सोही ऐनको दफा ३(१) को कसरुमा ववगो 
रु.१,६०,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(घ) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय 
हनु, कम्प्यटुर अपरेटर राजनवाव ुररमालले ११९ जना व्यख्िको अतभलेख सच्चाई रु. ५,९५,०००। घसु 
ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको दफा ११ को कसरुमा सोही दफा ११ िारा व्यवख्स्थि 
हदै सम्पमको सजाय हनुका साथै सोही ऐनको दफा ३(१) को कसरुमा ववगो रु.५,९५,०००। कायम गरी 
तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(ङ) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय हनु, कम्प्यटुर अतधकृि राजेश 
पाछै महजानले २३ जना व्यख्िहरुको अतभलेख सच्चाई रु. १,१५,०००। घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले 
तनजलाई सोही ऐनको दफा ११ को कसरुमा सोही दफा ११ िारा व्यवख्स्थि हदै सम्पमको सजाय हनुका 
साथै सोही ऐनको दफा ३(१) को कसरुमा ववगो रु. १,१५,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा 
३(१) िथा ३(१)(घ) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय हनु,  कम्प्यटुर अपरेटर पषु्करचन्र ख्घतमरेले अन्य 
व्यख्िहरुको नाममा प्रतितलवप जारी गनाका लातग रेज ु भट्टराई लगायि ३ जना व्यख्िहरुको अतभलेख 
सच्चाई रु. ४५,०००। घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको दफा ११ को कसरुमा 
सोही दफा ११ िारा व्यवख्स्थि हदै सम्पमको सजाय हनुका साथै सोही ऐनको दफा ३(१) को कसरुमा 
ववगो रु. ४५,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(ख) वमोख्जम हदै सम्पमको 
सजाय हनु,  अमरमख्र् वरालले राम मल्लबाट तनजको स.चा.अ.पत्रमा अतनयतमि िररकाबाट “वव” वगा थप 
गराउन रु. १५,०००। घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको दफा ३(२) को कसरुमा 
ववगो रु. १५,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(क) वमोख्जम हदै सम्पमको 
सजाय हनु,  वसन्ि कुमार काकीले भोला थापाको स.चा.अ.पत्र नं.०७–०९९८१७ मा  “जी” वगा थप 
गराउनका लातग रु. २,००० घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको दफा ३(२) को 
कसरुमा ववगो रु. २,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(क) वमोख्जम हदै 
सम्पमको सजाय हनु,  रमेश िामाङ्गले भोला थापा र ववर वहादरु भजेुल लगायि ७७ जनाको अतनयतमि 
िररकाबाट स.चा.अ.पत्र वनाउन रु.१,५४,००० घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको 
दफा ३(२) को कसरुमा ववगो रु. १,५४,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(घ) 
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वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय हनु,  आङ्गदावा शेपााले ज्ञानेन्र पोखरेल र राम वहादरु िामाङ्गको स.चा.अ.पत्र 
वनाउन रु. २०,०००। घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई सोही ऐनको दफा ३(२) को कसरुमा 
ववगो रु.२०,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा ३(१)(क) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय 
हनु,   प्रभाि पाठकले राम नारायर् चौधरीको स.चा.अ.पत्र नं. ०५– १२४५५७ मा वगा “एफ” थप गनाका 
लातग रु. १७,०००।– तलई सेवटङ्गबाट प्राप्त हनुे रु. २,०००। घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले  तनजलाई 
सोही ऐनको दफा ३(२) को कसरुमा ववगो रु. २,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा 
३(१)(क) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय हनु,  दतधराम सवेुदीले कान्छाराम शैज ु लगायि ३८ जना 
व्यख्िहरुको अतनयतमि िररकाबाट स.चा.अ.पत्र वनाउन रु. ७६,०००। घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले 
तनजलाई सोही ऐनको दफा ३(२) को कसरुमा ववगो रु. ७६,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा 
३(१) िथा ३(१)(ग) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय हनु,  शम्पसेर वहादरु तथङ्गले रववन काकी र कृष्र् प्रसाद 
शमााको अतनयतमि िररकाबाट प्रतितलवप वनाउन रु. १२,०००। घसु ररसवि तलएको देख्खएकोले तनजलाई 
सोही ऐनको दफा ३(२) को कसरुमा ववगो रु. १२,०००। कायम गरी तनजलाई सोही दफा ३(१) िथा 
३(१)(क) वमोख्जम हदै सम्पमको सजाय हनुका लातग सादर अनरुोध गररन्छ।अतनयतमि िररकाले घसु 
ररसवि ददई स.चा.अ.पत्र वनाई अनसुन्धानको क्रममा यस आयोगमा उपख्स्थि भई वयान ददने राम मल्ल, 

ववर वहादरु भजेुल, राम नारायर् चौधरी, कान्छाराम सैज,ु भोला थापा, ज्ञानेन्र पोखरेल, राम वहादरु िामाङ्ग , 

सख्चन्र काकी, सवुप्रम वकज,ु गोकुल वोहरा, जनक सनुार, रामख्शला लामा र मनोज दरै समेि १३ जना 
व्यख्िहरु र अतनयतमि िररकाबाट ववतभन्न व्यख्िहरुबाट घसु ररसवि तलई िथा घसु ररसवि ददन लगाई 
स.चा.अ.पत्र वनाउन सहयोग गने  लेखापढी िथा गाडी खररद वववक्रको व्यवसाय गने लक्ष्मर् तितमख्ल्सना, 
ववष्र् ुवहादरु वस्नेि,सानकुाजी देशार र ववष्र् ुवहादरु थापा समेिले अनसुन्धानको क्रममा सत्य िथ्य वयान 
ददई अनसुन्धान कायामा सहयोग गरेकोले तनजहरुले भष्ट्राचार तनवारर् ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा 
२ वमोख्जमको कसरु गरेिा पतन अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १९ को 
उपदफा १५ वमोख्जम तनजहरुलाई सजायको माग दावीबाट परु्ा छुट ददई साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गररनकुा 
साथै तनजहरुलाई सम्पमातनि अदालिबाट खोजी भएका बखि उपख्स्थि गराउने व्यहोरा सादर अनरुोध गररन्छ 
भन्ने व्यहोराको आरोपपत्र। 

५०. म हाल शाखा अतधकृि पदमा कायारि छु। म यािायाि व्यवस्था ववभाग सवारी चालक अनमुति पत्र, 
बागमिीमा तमति 2070।6।21 गिे देख्ख कायारि रहेकोमा त्यस कायाालयमा रहुँदा लाइसेन्स 
नवीकरर्को सही गने लगायिका काम गने गथे। लाइसेन्स नवीकरर् गदाा सम्पबख्न्धि फाुँटका साथीहरुले 
सही गरेको आधारमा सही सम्पम गररददएको हो। मेरो पासवाड बेलाबेलामा पररविान भई प्राप्त हनुे हुुँदा त्यो 
बीचको समयमा अरु कसले गर् यो त्यो मलाई जानकारी भएन। मैले कसैसुँग पतन सेवट म तमलाई कुनै रकम 
तलएको छैन। मेरो आई.डी. प्रयोग गरी अन्य कसैले सच्याई प्रतितलवप ददएको हनु सक्छ। त्यो लाईसेन्सको 
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बारेमा अन्य कुरा थाहा भएन। त्यसमा मैले अतभलेख थप गनुा पने वववरर् सच्चाउन ुपने कुनै कारर् पतन 
छैन र गरेको पतन छैन। मैले आरोप दावी बमोख्जम घसु ररसवि नतलएको हनुाले झठु्ठा आरोपदावीबाट 
सफाई पाउुँ भनी प्रतिवादी रामेश्वर अयाालले यस अदालिमा गरेको बयान। 

५२. म 2070 साल मंतसर मवहना देख्ख सो कायाालयको लाइसेन्स शाखामा कम्प्यटुर अतधकृिको पदमा 
कायारि छु। मैले उि फाुँटमा लाइसेन्स सम्पबन्धीको स्टवेयर छ सोही स्टवेयर चलाउदछु। त्यसमा 
लाइसेन्सको डाटा इन्ट्री गने, ररन्य ु गदााको डाटाइन्ट्री गने काम गदाछु। परीक्षा तमति पररविान भएमा 
पवहलेको तमति Delete गरी अब हनुे परीक्षा तमति इख्न्ट्र गररन्छ। यो तनयतमि प्रवक्रया हो। यस्िो कायामा 
कुनै प्रकारको घसु ररसवि माग्ने तलने गररदैन। १५ जना व्यख्िबाट प्रति व्यख्ि रु.5,000।- का दरले 
तलए खाएको समेि छैन।को पास भयो को फेल भयो को अनपुख्स्थि भयो भने्न रेकडा कम्प्यटुर तसस्टममा 
छैन।हावकमको िोक आदेश अनसुार हामीले परीक्षा तमति इख्न्ट्र अपडेट गने हो। व्यख्िहरुको नाम गल्िी 
भएमा सधुार गरी पाउुँ भनी सक्कली नागररकिा िथा लाइसेन्स तलई आएमा सोझै कम्प्यटुर अपरेटर िथा 
कम्प्यटुर अतधकृिले गदाछ। ट्रायलमा को पास भए को फेल भए हामीलाई थाहा हदैुन, ट्रायलमा खटेको 
व्यख्िलाई मात्र थाहा हनु्छ। मैले कसैको घसु ररसवि नतलएको हुुँदा बनावटी अतभयोग दावीबाट सफाई 
पाउन अनरुोध गदाछ भने्न व्यहोराको प्रतिवादी राजेश पाछै (महजान) को बयान। 

५३. म 2068 साल देख्ख कम्प्यटुर अपरेटर पदमा सो कायाालयमा कायारि छु। मै सो पदमा काम गदाा 
योमरीले बनाएको DLRS  स्टवेयरमा आएका कागजािहरुलाई आफूलाई ददएको अतधकार तभत्र रही डाटा 
इन्ट्री गने र िथा वप्रन्ट गने लगायि काम गने गदाथें । लाइसेन्सको लातग तलख्खि परीक्षा भए पतछ रेजलु्ट 
तसट स्टवेयरमा इख्न्ट्र गने गदाछु। म ट्रायल तलने ठाउुँमा जाददन। मैले कुनै दलाललाई ख्चनेको छैन। 
जहासम्पम प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि भएका िथा अनखु्त्तर्ा भएकाको हकमा आदेश सवहिको 
तनवेदनको आधारमा परीक्षामा समावेश गराउने तनयमति प्रवक्रया हो। को पास भयो को फेल भयो हामीलाई 
थाहा हदैुन। िोक आदेश बमोख्जम डाटा इन्ट्री गने हो । मलाई डाटा अपडेट गने मात्र अतधकार छ। 
Data Delete  गने अतधकार छैन। मैले अतनयतमि िररकाले नसच्याएको हुुँदा वादी दावी बमोख्जम सजाय 
हनु ुपने होइन म तनदोष छु। सफाई पाउुँ भने्न व्यहोराको प्रतिवादी संख्जव न्यौपानेले गरेको बयान। 

५४. मेरो पेशा सवारी चालक हो, भाडामा तलएर ट्रयाक्सी चलाउछु। म सो यािायाि कायाालयमा आजसम्पम 
गएको छैन। मैले कुनै कमाचारी िथा डाईतभङ इख्न्चत्यटुलाई ख्चनेको छैन। मैले कसैसुँग पतन सवारी 
चालक अनमुतिको लातग कुनै रकम तलएको छैन। कसैलाई ददएको पतन छैन। मैले कुनै अतनयतमि काम 
गरेको छैन। िसथा, मलाई वादीदावी बमोख्जम सजाय हनु ुपने होइन। म तनदोष छु।  वादी दावी बाट 
सफाई पाउुँ भने्न  व्यहोराको प्रतिवादी रमेश िामाङको बयान। 

५५. म तमति 2069।9।14 गिे देख्ख कम्प्यटुर अपरेटर प्रोजेक्ट स्टाफ (DLRS) को रुपमा योमरी 
इनकपोरेट प्रा.तल. बाट त्यस कायाालयमा कायारि तथएुँ। मैले कायाालय प्रमखु िथा शाखा अतधकृिको 
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तनर्ाय बमोख्जम काम गनुा भनी त्यस कायाालयमा खटाइएको तथयो। ट्रायल चेकमा अनतु्तीर्ा िथा अनपुख्स्थि 
भएका परीक्षाथीहरुलाई समावेश गराउने सवहिको आदेश बमोख्जम तनयतमि प्रवक्रया अनसुार गएको हो। 
मैले कम्प्यटुर अपरेटरको रुपमा कायाालय प्रमखु र शाखा अतधकृिको तनर्ाय िथा िोक आदेश बमोख्जम 
कम्प्यटुर प्रववष्ट सम्पबन्धी काम गदाथें। मैले कुनै पतन भ्रष्टाचारजन्य काया गरेको छैन। मलाई आरोपदावी 
बमोख्जम सजाय हनु ुपने होइन आरोपदावीबाट सफाई पाउुँ भने्न व्यहोराको प्रतिवादी राजन बाब ुररमालको 
बयान। 

५६. मैले परफेक्ट ड्राइतभ म इनतसच्यटु संचालन गदै आएको छु।आजसम्पम लाइसेन्स बनाउने काममा फारम भने 
काम बाहेक अन्य कुनै सहयोग गरेको छैन। मैले आरोपपत्रमा उख्ल्लख्खि कसूर अपराध नगरेकोले म 
उपरको आरोपदावी झठु्ठा हो। मैले सजाय पाउन ुपने होइन, सफाई पाउुँ भनी प्रतिवादी अमरमर्ी बरालले 
यस अदालिमा गरेको बयान। 

५७. पेशा मेरो लेखापढी हो। म लेखापढी गने एक साधारर् व्यख्ि हो। मैले रववन काकी र कृष्र् प्रसाद 
शमाालाई ख्चख्न्दन भने पैसा तलने कुरै हदैुन। म लेखापढी गरी दैतनकी चलाउने साधारर् व्यख्ि हुुँ। मलाई 
प्रस्ििु मदु्दाबाट सफाई ददन ुपदाछ भनी प्रतिवादी शम्पसेर बहादरु तथङ्गले यस अदालिमा गरेको बयान। 

५८. मेरो पेशा ड्राइतभङ्ग इख्न्स्टच्यटुको प्रोपाइटर हो। मेलै गौिम मोटर ड्राइतभङ्ग टे्रतनङ्ग सेन्टर 2056 ड्राइतभङ्ग 
सेन्टरबाट ड्राइतभङ्ग तसकाउने बाहेक सवारी चालक अनमुिी पत्र वविरर् सम्पबन्धी अन्य कुनै काम नहनुे र 
फमा समेि नभराउने हुुँदा मैले कोही कसैलाई सेवटङ्ग तमलाएर लाइसेन्स तनकाल्न सहयोग नगरेको हुुँदा उि 
जानकारी हनुे कुरै भएन। म उपरको आरोपदावी झठु्ठा भएकोले सजाय हनु ुपने होइन। मैले कसैलाई घसु 
तलने ददने काया नगरेको हुुँदा प्रस्ििु मदु्दामा तनदोष हुुँदा सफाई पाउुँ भनी प्रतिवादी वसन्ि कुमार काकीले 
यस अदालिमा गरेको बयान। 

५९. बझु्दै जाुँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ववशेष अदालि ऐन, 2059 को दफा ७(घ) बमोख्जम 
प्रतिवादीहरुको पदीय ख्जम्पमेवारी एवं दावीमा तलएको ववगो समेिको आधारमा देहायका प्रतिवादीहरुबाट 
देहाय बमोख्जम धरौट माग गररएको छ। अनसुन्धानको क्रममा प्रतिवादी रामेश्वर अयाालले राखेको धरौट 
रु.2,00,000।- (दईु लाख) मध्येबाट रु.15,000।-प्रतिवादी रमेश िामाङ्गले राखेको 
रु.2,00,000।- (दईु लाख) मध्येबाट रु.1,00,000।- (एक लाख), प्रतिवादी अमरमर्ी बरालले 
राखेको रु.1,00,000।- (एक लाख) मध्येबाट रु.15,000।-, प्रतिवादी बसन्ि कुमार काकीले राखेको 
धरौट रु.1,00,000।- (एक लाख) मध्येबाट रु.2,000।-, प्रतिवादी शम्पसेर बहादरु तथङ्गले राखेको 
धरौट रु.1,00,000।- (एक लाख) मध्येबाट रु.12,000।-  र प्रतिवादी राजन बाब ुररमालले राखेको 
धरौट रु.50,000।- (पचास हजार) लाई ववशेष अदालि ऐन, 2059  को दफा ७ को खण्ड (घ) र 
(च) बमोख्जम कायम राखी प्रतिवादी राजन बाब ु ररमालबाट थप धरौटी रु.2,00,000।- (दईु लाख) 
प्रतिवादी संख्जव न्यौपाने र राजेश पाछै महजानबाट माग भएको धरौट नगद वा सो खाम्पने जेथा जमानि वा 
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बैक ग्यारेन्टी ददन सके तलई िारेखमा राख्न ुर सो ददन नसके कानून बमोख्जम तसधा खान पाउने गरी अ.ब. 
121 नं. बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राखी पूपाक्ष गनुा भनी मलुकुी ऐन, अ.बं. 124 ग नं. बमोख्जम 
यो आदेश पचाा गररददएको छ भने्न व्यहोराको तमति 2071।5।4 गिेको आदेश।  

िपतसल 

तस.नं. प्रतिवादीको नाम थर धरौट माग भएको रकम 

१ रामेश्वर अयााल रु.15,000।- पन्र हजार 
२ संख्जव न्यौपाने रु.1,00,000।- (एक लाख) 
३ राजेश पाछै महजान रु.75,000।- पचहत्तर हजार 
४ राजनबाब ुररमाल रु.2,50,000।- (दईु लाख पचास हजार) 
५ रमेश िामाङ रु.1,00,000।- (एक लाख) 
६ अमरमर्ी बराल रु.15,000।- (पन्र हजार) 
७ बसन्ि कुमार काकी रु.2,000।- (दईु हजार) 
8 शमसेर बहादरु तथङ्ग रु.12,000।- (बाह्र हजार) 

६०. म कम्प्यटुर अपरेटर पदमा तमति 2067 साल देख्ख सो यािायाि व्यवस्था कायाालय सवारी चालक 
अनमुति पत्र बागमिीमा सरुवा भई हालसम्पम कायारि छु। मैले सवारी चालक लाइसेन्सको रेकडा इन्ट्री 
गने, इतडट गने भएिा काम गछुा। अतभलेख सच्याएको भने्न सम्पबन्धमा सेवाग्राहीको लाइसेन्स रेकडा 
कम्प्यटुरमा रुज ुनभए पतछ शाखा अतधकृि समक्ष पेश गरी िोक आदेश तनदेशन बमोख्जम कागजाि िथा 
अतभलेख हेरी Edit  गने हो। नयाुँ सवारी चालक अनमुतिपत्र तलनका लातग दरखास्ि फारम भरी तलख्खि 
िथा ट्रायल परीक्षा समावेश भएपतछ उि व्यख्िको सम्पपूर्ा वववरर् कम्प्यटुरमा Log  बन्दछ। उि 
वववरर् मैले हेना हटाउन पाउददन। मेरो User Id लाई यो Access छैन। िसथा, ट्रायल परीक्षामा फेल 
भएको व्यख्िको रेकडा हटाउन सक्ने Access भएको User Id िथा Administrator ख्जम्पमेवारी रहेको ID बाट 
यो काम भएको हनु सक्छ। मेरो User Id  र Password गोपतनयिा र सरुक्षा योमरी प्रा.तल. लाई भएकोले 
यसको अनातधकृि प्रयोग भएको हनु सक्छ। त्यसैले आरोपपत्रमा उल्लेख भएका व्यख्िहरुको अतभलेख 
सच्याउने काम मैले गरेको छैन। मैले कुनै पतन अतनतमि काम नगरेको हनुाले म तनदोष छु। 
आरोपदावीबाट सफाई पाउुँ भने्न व्यहोराको प्रतिवादी ददतलप तसंह धामीले यस अदालिमा गरेको बयान। 

६१. म 2069  साल देख्ख यस कायाालयमा सरुवा भै हालसम्पम कम्प्यटुर अपरेटर पदमा कायारि रहेको र मैले 
रेकडा रुज ुगने, सच्याउने र इख्न्ट्र नदेख्खएमा शाखा अतधकृि समक्ष पेश गने हो। मैले ददनभरी कायाालयमा 
गरेको कामको रेकडा म आफैले हेना सवकने व्यवस्था छैन। Password, User ID बनाउन,े  Software  बनाउने  
सम्पपूर्ा अतधकार योमरीसुँगै रहेकोले यसले ददएको Report  कतिको सत्य हो, ववश्वास गने आधार छैन। 
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उि रेकडालाई हाम्रो User Id  बाट हेना, हटाउने र सच्याउन सवकदैन। यसको सम्पपूर्ा Authority योमरी 
इन्कपोरेटरसुँग मात्र छ। म उपर लगाएको आरोप झठु्ठा भएकोले आरोपदावीबाट सफाई पाउुँ भने्न 
व्यहोराको प्रतिवादी पषु्कर चन्र ख्घतमरेले यस अदालिमा गरेको बयान। 

६२. पतछ बझु्दै जाुँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ववशेष अदालि ऐन, 2059 को दफा ७ (घ) बमोख्जम 
प्रतिवादीहरुको पदीय ख्जम्पमेवारी एवं दावीमा तलएको ववगो समेिका आधारमा प्रतिवादी ददतलप तसंह धामीबाट 
रु.16,000।- (सोह्र हजार) र प्रतिवादी पषु्कर चन्र ख्घतमरेबाट रु.30,000।- (िीस हजार) धरौट माग 
गररएको छ। माग भएको धरौट नगद वा सो खाम्पने जेथा जमानि वा बैक ग्यारेन्टी ददन सके तलई 
िारेखमा राख्न ुर सो ददन नसके कानून बमोख्जम तसधा खान पाउने गरी अ.बं. 121 नं. बमोख्जम थनुवुा 
पूजी ददई थनुामा राखी मदु्दा पपुाक्ष गनुा भनी मलुकुी ऐन, अ.बं. 124 ग नं. बमोख्जम यो आदेश पचाा 
गररददएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालिको तमति 2071।05।26 गिेको आदेश। 

६३. म 2070।9।11 गिे देख्ख सो कायाालयमा शाखा अतधकृि पदमा सरुवा भै नयाुँ लाइसेन्स नवीकरर् 
भएका लाइसेन्स िथा प्रतितलवपमा सही गने काम गदाछु। लाइसेन्स जारी गने शाखामा म छैन, शाख्न्ि 
लक्ष्मी शाक्यको लाइसेन्समा वगा थप गररएको भनेकोमा सो काया मैले गरेको होइन, अनातधकृि रुपमा मेरो 
ID प्रयोग गरी अरु कसैबाट सो काया भएको हनु सक्छ। मैले कम्प्यटुर चलाउन जाख्न्दन।योमरी 
इन्कपोरेटडले नै ID व्यवस्थापन गने, उसकै कमाचारी समेि त्यहाुँ काम गने भएकोले आफैले प्रयोग गना 
सक्ने अवस्था पतन आउन सक्दछ। त्यसैले म उपर लगाएको आरोप तनराधार छ, मैले कसैसुँग घसु 
ररसवि तलएको छैन, म तनदोष भएको हनुाले सफाई पाउुँ भने्न व्यहोराको प्रतिवादी बालकुमार खतिवडाले 
यस अदालिमा गरेको बयान। 

६४. बझु्दै जाुँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ववशेष अदालि ऐन, 2059 को दफा ७ (घ) बमोख्जम 
प्रतिवादीको पदीय ख्जम्पमेवारी एवं दावीमा तलएको ववगो समेिका आधारमा प्रतिवादी बाल कुमार 
खतिवडाबाट रु.16,000।- (सोह्र हजार) धरौटी माग गररएको छ। तनजले अनसुन्धानको क्रममा 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा र.नं. 2537 तमति 271।02।07 बाट रु.2,00,000।- ( 
दईु लाख) धरौटी राखेको देख्खुँदा सोही ऐनको दफा ७(घ) र (च) बमोख्जम सो धरौटी मध्ये 
रु.16,000।- (सोह्र हजार) यस अदालिमा ख्झकाई धरौटीमा आम्पदानी बाध्न ु भनी मलुकुी ऐन, अ.बं. 
124  ग नं. बमोख्जम यो आदेश पचाा गररददएको छ भने्न व्यहोराको तमति 2071।05।31 यस 
अदालिको आदेश। 

६५. तमति २०७०।९।२३ गिे देख्ख २०७१।२।४ गिे सम्पम शाखा अतधकृि पदमा कायारि रहेको र तमति 
२०७०१०।२३ गिे देख्ख तनतमत्त कायाालय प्रमखु भै काम गरेको तथए। मैले गने काया सवारी चालक 
अनमुति पत्र वविरर्  िथा कमाचारी व्यवस्थापन सम्पबन्धी काया हो। अनखु्त्तर्ा भएका १४२ जना 
व्यख्िलाई आ्नो ID प्रयोग गरी अतनयतमििा गरेको भनीएिापतन उि काया मबाट नभएको र ID मेरो 
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प्रयोग भएिापतन अनातधकृि रुपमा प्रयोग भई उि काया भएको हो। User ID र  Password  भने योमरी 
इन्कपोरेटेड प्रा.तल. सुँग रहने र उि Software पररक्षर् कालमा रहेकोले मेरो user Id सरुख्क्षि नभएकोले 
म उपर लगाएको आरोप झठु्ठा हो। प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल ९० ददने अगावै पनुाः प्रयोगात्मक 
परीक्षा संचालन नगने कानूनी व्यवस्था भएिा पतन बन्द हडिाल तबरामी दघुाटना आदद परी काब ुबावहरको 
पररख्स्थति परेको अवस्थामा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले ऐनको दफा १५६ बमोख्जम गदठि सतमतिको 
बहमुिको आधारमा सेवाग्राहीको मकाालाई ध्यानमा राखी पनुाः पररक्षर्मा समावेश गराउने तनर्ाय गररएको 
हो। उल्लेख्खि ४१४ सवारी चालक मध्ये १४२ जनाको सवारी चालक अनमुतिपत्र मेरो ID Hack गरी 
उि काया भएको हो। बाुँकी २७२ बटा सवारी चालकको अनमुति पत्रमा मेरो कुनै संलग्निा छैन। २७२ 
मध्ये १०९ जना अनपुख्स्थिलाई सतमतिको तनर्ाय बमोख्जम समावेश गररएको हो। ७२ जनाको नतिजा 
सम्पबन्धमा CCTV ररपोट अनसुार स्पष्ट नदेख्खएकोले उि काया भएको हो। आरोपदावी बमोख्जमको काया 
मबाट नभएकोले आरोपदावीबाट सफाई पाउुँ भने्न व्यहोराको प्रतिवादी रामदत्त भट्टले यस अदालिमा गरेको 
बयान। 

६६. बझु्दै जाुँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ववशेष अदालि ऐन, 2059 को दफा ७ (घ) बमोख्जम 
प्रतिवादी रामदत्त भट्टबाट रु.7,00,000।- (साि लाख रुपैया) धरौटी माग गररएको छ। तनज प्रतिवादीले 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा राखेको रु.2,00,000।- ( दईु लाख रुपैया) ववशेष अदालि 
ऐन, 2059 को दफा ७ (घ र (च) बमोख्जम कायम राखी बाुँकी रु.5,00,000।- (पाुँच लाख रुपैया) 
नगद धरौट वा सो खाम्पने जेथा जमानि वा बैक ग्यारेन्टी ददन सके तलई तनजलाई िारखेमा राख्न ुर सो ददन 
नसके कानून बमोख्जम तसधा खान पाउने गरी अ.बं. 121 नं. बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राखी मदु्दा 
पपुाक्ष गनुा भनी मलुकुी ऐन, अ.बं. 124 ग नं. बमोख्जम यो आदेश पचाा गररददएको छ। उि 
रु.2,00,000।- (दईु लाख रुपैयाुँ) अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट ख्झकाई आम्पदानी बांध्न ु
भने्न व्यहोराको यस अदालिको तमति 2071।06।29को आदेश। 

६७. म 2064 साल देख्ख यािायाि व्यवस्था ववभागको कम्प्यटुर अतधकृि पदमा करारमा कायारि तथएुँ । मेरो 
काम प्रयोगात्मक परीक्षाथीको CC Camera  को रेकडा व्यवख्स्थि गने र सरुख्क्षि राख्न,े ववभागको नेटवका मा 
आएको समस्या समाधान गने हो। मैले प्रयोगात्मक परीक्षामा अनखु्त्तर्ा भएका ४३ जना व्यख्िहरुको 
रेकडालाई सच्याई पास भएको बनाएको होइन। यो System  को Data Base  को अतधकार योमरी प्रा.तल. 
सुँग मात्र छ। म मातथ लगाएको आरोप झठु्ठा हो। त्यसमा मेरो कुनै संलग्निा छैन। त्यसकारर् मलाई 
उि सजाय हनु ु पने होइन। झठु्ठा आरोपबाट सफाई पाउुँ भने्न व्यहोराको प्रतिवादी हररस भट्टले यस 
अदालिमा गरेको बयान। 

६८. बझु्दै जाुँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ववशेष अदालि ऐन, 2059 को दफा ७ (घ) र (च) 
बमोख्जम प्रतिवादी हररस भट्टले  तमति 2071।03।12 मा र.नं. 2662 मा अख्तियार दरुुपयोग 
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अनसुन्धान आयोगमा राखेको नगद धरौट रु.2,00,000।- ( दईु लाख रुपैया) लाई नै प्रस्ििु मदु्दाको 
पपुाक्षको लातग धरौट कायम गरी प्रतिवादीलाई िारेखमा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गने गरी मलुकुी ऐन, 124 ग 
नं. अनसुार यो आदेश पचाा गररददएको छ । उि धरौटी रकम यस अदालिमा ख्झकाई धरौटीमा खािामा 
आम्पदानी बांध्न ु भने्न व्यहोराको यस अदालिको तमति 2071।07।28 गिे भएको यस अदालिको 
आदेश। 

६९. मेरो पेशा वकसानी हो। मैले रामनारायर् चौधरीलाई ख्चनेको छैन।तनजले सवारी चालक अनमुति पत्रमा के 
थप गरे मलाई केही थाहा छैन। मैले तनजलाई नख्चनेकोले मलाई रकम ददने र मेरो अनमुति पत्रमा थप 
गराई ददने कुरा नै आउदैन। तनजले अख्तियारमा गरेको बयान व्यहोरा मेरो सन्दभामा झठु्ठा हो। मैले कुनै 
कमाचारीलाई पतन ख्चनकेो छैन। मैले आरोपदावी बमोख्जमको कुनै कसूर नगरेको हनुाले झठु्ठा 
आरोपदावीबाट सफाई पाउुँ भने्न व्यहोराको प्रतिवादी प्रभाि पाठकले यस अदालिमा गरेको बयान। 

७०. बझु्दै जाुँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ववशेष अदालि ऐन, 2059 को दफा ७ (घ) बमोख्जम 
प्रतिवादी प्रभाि पाठकबाट रु.2,000।- (दईु हजार रुपैया) धरौटी माग गररएको छ। तनजले सो धरौट 
नगदै वा सो खाम्पने जेथा जमानि ददन सके तलई िारखेमा राख्न ुर सो ददन नसके कानून बमोख्जम तसधा 
खान पाउने गरी अ.बं. 121 नं. बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राखी मदु्दा पपुाक्ष गनुा भनी मलुकुी ऐन, 
अ.बं. 124 ग नं. बमोख्जम यो आदेश पचाा गररददएको छ भने्न व्यहोराको यस अदालिको तमति 
2071।08।05 को आदेश। 

७१. मेरो पेशा कृवष हो । म कायाालयको कमाचारी पतन होइन। कृवष पेशा गरी आ्नो जीवन तनवााह गरररहेको 
छु। म प्रस्ििु मदु्दामा संलग्न छैन। म तनदोष भएकोले मलाई प्रस्ििु मदु्दाबाट सफाई पाउुँ भने्न व्यहोराको 
प्रतिवादी दतधराम सवेुदीले यस अदालिमा गरेको बयान। 

७२. प्रमार् बझु्दै जाुँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ववशेष अदालि ऐन, 2059 को दफा ७ (घ) बमोख्जम 
प्रतिवादी दतधराम सवेुदीबाट रु.35,000।- (पैतिस हजार रुपैया) धरौटी माग गररएको छ। सो माग 
भएको धरौट नगद वा सो वापि जेथा जमानि ददए तलई िारखेमा राख्न ुर नसके तनयमानसुारको तसधा खान 
पाउने गरी अ.बं. 121 नं. बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राखी मदु्दा पपुाक्ष गनुा भनी मलुकुी ऐन, अ.बं. 
124 ग नं. बमोख्जम यो आदेश पचाा गररददएको छ भने्न व्यहोराको यस अदालिको तमति 
2071।09।07 को आदेश। 

७३. यसमा वादी प्रतिवादी दवैुको साक्षी बझु्न ुपदाा प्रतिवादीहरुका साक्षी तनजहरु माफा ि उपख्स्थि गराई वादी, 
पक्षका आरोपपत्रको प्रकरर् नं. 138 को ख साक्षीमा उल्लेख भएका र अख्न्िम पषृ्ठको ववशेषज्ञ साक्षी भनी 
देखाइएका व्यख्िहरुलाई ववशेष सरकारी वकील कायाालय माफा ि उपख्स्थि गराई उपख्स्थि भए गराए 
बकपत्रको लातग पेश गनुा भने्न व्यहोराको यस अदालिको तमति 2071।11।11 गिेको आदेश। 
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७४. तमति 2071।11।11 मा आदेश हुुँदा आरोप पत्रको पषृ्ठ 138 को (ख) साक्षीमा उल्लेख्खि साक्षी र 
अख्न्िम पषृ्ठको ववशेषज्ञ साक्षी ववशेष सरकारी ववकल कायाालय माफा ि ख्झकाई पेश गनुा भने्न आदेश 
भएकोमा वादी पक्षका साक्षीहरु मध्ये राम मल्ल, ववरबहादरु भजेुल, हररनारायर् चौधरी, रामबहादरु िामाङ्ग, 
कृष्र्प्रसाद शमाा, ववष्र्बुहादरु बस्नेि, सानकुाजी देसार, ववष्र्बुहादरु थापा एवं ववशेषज्ञ प्र.तन.उदयजंग 
बहादरु रार्ा समेि बकपत्रको लातग उपख्स्थि भएको नदेख्खुँदा तनजहरुलाई बकपत्रको लातग उपख्स्थि 
गराउन ुभनी ववशेष सकारी ववकल कायाालयलाई पनुाः पत्र लेखी पठाई उपख्स्थि भए पतछ बकपत्रको लातग 
इजलास समक्ष पेश गनुा भने्न व्यहोराको तमति २०७२।१।९ गिेको यस अदालिको आदेश। 

७५. यसमा तमति 2072।01।09 को आदेशानसुार वादीका साक्षीहरु मध्ये राम मल्ल, ववरबहादरु भजेुल, 
हररनारायर् चौधरी, रामबहादरु िामाङ्ग, कृष्र्प्रसाद शमाा, ववष्र्बुहादरु बस्नेि, सानकुाजी देसार, ववष्र्बुहादरु 
थापा एवं ववशेषज्ञ प्र.तन. उदयजंग बहादरु रार्ा समेि बकपत्रको लातग उपख्स्थि भएको नदेख्खुँदा 
तनजहरुलाई बकपत्रको लातग उपख्स्थि गराउन ु भनी ववशेष सकारी ववकल कायाालयलाई पनुाः पत्र लेखी 
पठाई उपख्स्थि भए पतछ बकपत्रको लातग इजलास समक्ष पेश गनुा भने्न व्यहोराको यस अदालिको तमति 
२०७२।६।५ गिेको यस अदालिको आदेश। 

७६. यसमा यस अदालिको पूवा आदेश बमोख्जम वादीका साक्षीहरु मध्ये राम मल्ल, बीर बहादरु भजेुल,हरर 
नारायर् चौधरी, सख्चन्र काकी,राम बहादरु िामाङ्ग, कृष्र् प्रसाद शमाा, ववष्र् ु वहादरु वस्नेि,सानकुाजी 
देशार,तबष्र् ुबहादरु थापा गरी ८ जना र ववशेषज्ञ प्र.तन. उदयजंग बहादरु रार्ा तमति २०७१।७।२० देख्ख 
१ बषाको लातग संयिु राष्ट्रसंघको अनरुोधमा शाख्न्ि स्थापनाथा हाइटी तमसनमा गएको भनी केन्रीय प्रहरी 
ववतध ववज्ञान प्रयोगशालाको प.स.प्र.१३/०७२-०७३ को पत्रबाट देख्खएकोले उि तमतिले १ बषा ब्यतिि 
भएको देख्खएकोले पूवा आदेश बमोख्जम तनजहरुलाई बझु्न ु पने हुुँदा परुानो मदु्दा परुानो मदु्दा भएकोले 
तनजहरुलाई वकपत्रको लातग उपख्स्थि गराउन ुभनी छोटो समय ददई ववशेष सरकारी ववकल कायाालयलाई 
पनु:: पत्र लेखी पठाई उपख्स्थि भए वकपत्रको लातग इजलास समक्ष पेश गनुा र उपख्स्थि गराउन नसक्ने 
भए सोही व्यहोराको यकीन जवाफ पठाउन ु भनी लेखी पठाउन ु भने्न व्यहोराको तमति २०७३।२।११ 
गिेको यस अदालिको आदेश। 

७७. यसमा यस अदालिको तमति 2071।11।11,2072।01।9, 2072।06।5 तमति 
2073।02।11 को आदेशानसुार समेि मातनस उपख्स्थि गराउन भनी ववशेष सरकारी ववकल कायाालय, 
काठमाडौलाई लेखी गएकोमा आदेशानसुारको व्यख्िहरुलाई उपख्स्थि नगराई ववशेष सरकारी ववकल 
कायाालयको च.नं.413, तमति 2073।5।6 को पत्रले बकपत्रको लातग मातनस उपख्स्थि गराउन मौका 
पाउुँ भनी लेखी आएकोले दईु वषा नाघेको मदु्दा हुुँदा छोटो समयको ददन िोकी उि च.नं. 413 को 
पत्रमा उल्लेख्खि व्यख्िहरुलाई उपख्स्थि गराउन र उपख्स्थि गराउन नसक्ने भए सोही व्यहोराको जानकारी 
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पठाउन ुववशेष सरकारी ववकल कायाालय काठमाडौलाई लेखी पठाई तनयमानसुार गनुा भने्न व्यहोराको तमति 
२०७३।५।६ गिेको आदेश। 

७८. वादी प्रतिवादीहरुका साक्षीहरुले गरेको बकपत्र तमतसल सामेल रहेको। 

७९. प्रतिवादी दतधराम सवेुदीले यस अदालिको तमति २०७३।१२।१३ गिे र प्रतिवादी प्रभाि पाठकले तमति 
२०७४।४।१८ गिेको िारेख गजुरी थाम्पने थमाउने म्पयाद समेि बाुँकी नरहेको। 

 

यस अदालिको ठहर 

 

८०. यम बमोख्जम  साप्तावहक िथा दैतनक पेशी सूचीमा चढी तनर्ायाथा पेश हनु आएको प्रस्ििु मदु्दाको तमतसल 
अध्ययन गरी सनुवुाईको तसलतसलामा वादी नेपाल सरकारको िफा बाट उपख्स्थि ववशेष सरकारी वकील 
कायाालय, काठमाडौका ववद्बान सहन्यायातधविा श्री मरुारी प्रसाद पौडेलले अतभयोग पत्रमा प्रतिवादी 
बनाइएका केही व्यख्िहरुले अनसुन्धानको कायामा सहयोग परु् याएको र तनजहरुको काया कसूरजन्य नभएको 
हुुँदा तनजहरुलाई साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गराइएको छ। अन्य प्रतिवादी मध्ये केही प्रतिवादीहरु राष्ट्रसेवक 
कमाचारी रहेका र सवारी िथा यािायाि व्यवस्था तबभाग, सवारी चालक अनमुति पत्र  बागमिीमा 
प्रशासतनक िथा प्राववतधक ख्जम्पमेवारी पाएका व्यख्ि छन।् केही प्रतिवादी राष्ट्रसेवक कमाचारीहरु बाहेकका 
िर सवारी चालक अनमुिी पत्र तलनका लातग ३ पटकसम्पम परीक्षा उत्तीर्ा गना नसकेका र सेवाग्राहीबाट 
गैरकानूनी रुपमा रकम तलएर कायाालयका कमाचारीबाट कानून ववपरीिको काया गराउने िथा गैरकानूनी 
रुपमा तलएको रकम आफू र कमाचारीका बीचमा भागवण्डा लगाएर खाने गरी ३ वकतसमको हैतसयिका 
प्रतिवादी रहेको अवस्था छ। सरकारी कमाचारी रहेका प्रतिवादीहरुलाई Driving License Registration 

System  को Software  मा प्रवषृ्ट गराएका वववरर् गो्यरुपमा राखी सोही अनरुुप काया गना प्रत्येक 
कमाचारीका लातग छुट्टाछुटै्ट User ID र Password उपलब्ध गराइएकोमा उि पासवडाबाट वववरर् सच्चाएर 
सवारी चालक अनमुतिपत्र प्राप्त गना नसक्ने असक्षम व्यख्िलाई चालक अनमुतिपत्र ददई गैरकानूनी रकम 
प्राप्त गरेको अतभगोग छ। आ् नो User ID प्रयोग गरेर वववरर् सख्च्चएको कुरा प्रतिवादीहरुले स्वीकार 
गरेको अवस्था छ। केही कमाचारीहरुले उनाउ व्यख्िको हस्िाक्षर समेि गरेका छन।् तनजहरुले त्यसरी 
उनाउ व्यख्िको हस्िाक्षर गरेको भन् न ेकुरा रावष्ट्रय ववतध ववज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षर् प्रतिवेदनबाट पषु्टी 
भएको छ। सवारी चालक अनमुिी पत्रमा वगा थप गनाका लातग परु् याउन ु पने प्रवक्रया नपरु् याएर 
तमलोमिोमा सेवाग्राहीसुँग रकम प्राप्त गरेर वगा थवपएको छ। केही प्रतिवादीहरुले अनतधकृिरुपमा आ्नो 
User ID अरुले प्रयोग गरी आ्नो कम्प्यटुरबाट वववरर् सच्चाइएको भन् ने ख्जवकर तलएका भएपतन त्यस्िो 
ख्जवकर पषु्टी गना सकेका छैनन।् प्रयोगात्मक परीक्षामा अनतु्तीर्ा भएका व्यख्िले ३ मवहना सम्पम पनुाः 
प्रयोगात्मक परीक्षा ददन नपाउनेमा वववरर् सच्चाएर कागजाि तमलाएर तनजहरुसुँग गैरकानूनी रकम तलएर 
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३ मवहनाको अवतध ब्यतिि नहदैु प्रयोगात्मक परीक्षामा समावेश गराएर भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको भन् ने कुरा 
स्थावपि भएको छ।ड्राईतभङ्ग ईख्ष्सच्यूट चलाएका व्यख्ि, ववचौतलयाको रुपमा कायारि व्यख्ि िथा 
कायाालयका कमाचारीसुँग सेवटङ्ग, तमलाएर भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको अवस्था छ। सबै प्रतिवादीहरुलाई 
अतभयोग दावी बमोख्जमको सजाय हनुपुदाछ भनी बहस गनुा भयो। 

८१. प्रतिवादी रामदत्त भट्टको िफा बाट उपख्स्थि ववद्बान वररष्ठ अतधविा द्बय श्री शम्पभ ुथापा िथा श्री कृष्र् प्रसाद 
सापकोटा र ववद्बान अतधविा श्री पषु्पराज बण्जाडे िथा प्रतिवादीहरु ददतलप तसंह धामी र पषु्कर चन्र 
ख्घतमरेको िफा बाट समेि रहन ुभएका ववद्बान वररष्ठ अतधविा श्री कृष्र्प्रसाद सापकोटाले हाम्रो पक्ष उपर 
लगाएको अतभयोग पवुष्ट हनु सकेको छैन। अनसुन्धान मनोगि र गैर ख्जम्पमेवारीपूर्ा देख्खएको छ। प्रतिवादी 
रामदत्त भट्ट कायाालयमा हाख्जर हनु ुभन्दा अगातड जारी भएको भतनएको अनमुति पत्रको ववषय पतन जोडेर 
अतभयोग लगाइएको छ। अतनतमििा गरी जाररभएको भतनएको सवारी चालक अनमुतिपत्र सरुख्क्षि राखेर 
अनसुन्धान भएको छैन। सम्पबख्न्धि व्यख्िलाई वफिाा ददइएका अनमुति पत्र ठीक िररकाबाट जारी भएको 
मान् न ुपने हनु्छ। त्यसमा अतभयोग लगाउन तमल्दैन। डोल बहादरु िामाङ्ग लगाएि 142 जनाको अनमुति 
पत्र जारी भएकै छैन। त्यसमा अनसुन्धान नै भएको देख्खदैन। प्रतिवादीहरुलाई कसले कति रकम ददयो 
भन् न ेकुरा कहीबाट खलु्दैन। रकम तलनदुदन ुभएको भन् ने कुरा स्थावपि नभई भ्रष्टाचारको कसूर कायम हनु 
सक्दैन। ९३ जनाको वववरर् सख्च्चएको ववषयमा कसको ID प्रयोग भएको तथयो भन् ने खलु्दैन। महालेखा 
परीक्षकको प्रतिवेदनमा नै योमरी इन्कपोरेटड प्रा.तल. जस्िो तनजी कम्पपनीको तनयन्त्रर्मा रहेको डाटावेस 
असरुख्क्षि छ भन् न े कुरा औल्याइरहेको अवस्थामा त्यही असरुख्क्षि डाटावेसलाई आधार मानेर 
प्रतिवादीहरुलाई दोषी ठहर गना तमल्दैन। योमरी कम्पपनी आफैले बनाएको सवारी चालक अनमुति पत्रको 
वववरर् ऊ आफैले सच्याउन सक्ने प्रवल सम्पभावना रहेको सम्पबन्धमा उि कम्पपनीका ववरुद्ब अनसुन्धान नै 
नहनु ु रहस्यमय छ। यस्िो ख्स्थतिमा हाम्रो पक्षले अतभयोग दावीबाट सफाई पाउन ुपदाछ भनी बहस गनुा 
भयो। 

८२. प्रतिवादी हररश भट्टको िफा बाट उपख्स्थि ववद्बान वररष्ठ अतधविा श्री लभ कुमार मैनाली र ववद्बान अतधविा 
श्री नमस काकीले हररश भट्ट करार सेवामा काम गने कमाचारी भएका र २०७०।४।३२ देख्ख तनजको 
काम पररविान गरी तसतस क्यामराबाट फोटो ख्खची त्यसको अनमुगन गने ख्जम्पमेवारी ददइएको छ। ४३ 
जनाको वववरर् सच्चाएको भन् ने अतभयोग दावी छ। िी व्यख्िको नाममा जारी भएका सवारी चालक 
अनमुिीपत्र अतभयोग पत्रसाथ पेश भएका छैनन।् िी सवारी चालक अनमुिी पत्र तलएका व्यख्िको वववरर् 
रीिपूवाक सख्च्चएको हनु सक्छ। त्यसमा छानवीन भएको छैन। सवारी चालक अनमुतिपत्रको डाटावेसको 
सबै System योमरीको तनयन्त्रर्मा छ। डाटावेस सरुख्क्षि नभएको भन् ने कुरा योमरीका अरुर् हमालले 
बकपत्रमा उल्लेख गरेका छन ्।रकम लेनदेन भएको भने्न कुरा पवुष्ट भएको छैन।कम्प्यटुरमा असरुख्क्षि 
वकतसममा रहेको वववरर् सच्चाएको ववषयलाई सरकारी कागजाि अनातधकृिरुपमा सच्चाएको अथा गना 
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तमल्दैन। ववद्यिुीय कारोबार ऐन लागू हनुे ववषय समेि भ्रष्टाचार अन्िगाि ल्याइएको हुुँदा अतभयोग तमलेको 
छैन। अतभयोग दावी खारेज भई हाम्रो पक्षले सफाई पाउन ुपदाछ भनी बहस गनुा भयो। 

८३. प्रतिवादी बालकुमार खतिवडाका िफा बाट रहन ुभएका ववद्बान वररष्ठ अतधविा श्री हरर उप्रिेीले प्रतिवादी 
बालकुमार खतिवडा तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 24घ अन्िगिा स्विाः बढुवा भएका र 
कम्प्यटुरमा साक्षरिासम्पम नभएका व्यख्ि भएको हुुँदा उहाुँलाई ददइएको पासवाड अरुबाट दरुुपयोग भएको 
हनुपुछा। 2070 पसु मवहनादेख्ख यािायाि कायाालय बागमिीमा हाख्जर भएका व्यख्िलाई 
2070।7।12 देख्खको अतनयतमििाको लातग ख्जम्पमेवार बनाउन खोख्जएको छ। अतभयोग हचवुाको भरमा 
लगाइएको छ। कुनै सेवाग्राहीको वववरर् फरक परेमा पररक्षा सतमतिको तनर्ाय अनसुार सच्याउन सवकन े
व्यवस्था गररएको छ। प्रवक्रया परु् याएर वववरर् सच्चाइएकोलाई पतन अतभयोग लगाइएको छ। योमरी 
इनकपोरेटेड प्रा.तल.ले अरुको User ID र Pass Word प्रयोग गना सक्ने नसक्ने ववषयमा प्राववतधक वकतसमबाट 
तनष्कषामा पगेुको देख्खदैन। मेरो पक्षले अतनयतमि वकतसमबाट रकम तलएको भन् ने कुरा सरकारी साक्षीले नै 
भन् न सकेका छैनन।् कम्प्यटुरको वववरर् सच्चाइएको ववषय cyber Crime हनु ुपनेमा भ्रष्टाचारको अतभयोग 
लगाइएको तमलेको छैन। मेरो पक्षले अतभयोग दावीबाट सफाई पाउन ुपदाछ भनी बहस गनुा भयो। 

८४. प्रतिवादीहरु रामेश् वर अयााल, संख्जव न्यौपाने, राजेश पाछै महजान र राजनबाब ुररमालका िफा बाट उपख्स्थि 
भएका ववद्बान अतधविाद्बय श्री टीकाराम भट्टराई र श्री प्रवल शमाा िथा प्रतिवादीहरु संख्जव न्यौपाने र 
राजेश पाछै महजानका िफा बाट रहनभुएका ववद्बान अतधविा श्री सभुाष आचायाले प्रतिवादीहरु उपर 
लगाइएको आरोप तनराधार छ। काब ुबावहरको पररख्स्थतिले प्रयोगात्मक परीक्षामा अनपुख्स्थि व्यख्िहरुका 
हकमा परीक्षा सतमतिले तनर्ाय गरी परीक्षामा रात न आदेश ददएको अवस्थामा ३ मवहनाको अवतध पखान पने 
ख्स्थति रहदैन। यदाकदा भलूवश प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ा भएका व्यख्िको हकमा अनतु्तीर् जतनएमा र 
सम्पबख्न्धि व्यख्िले अनरुोध गरेमा तसतसवटतभको फुटेज जाुँच गरी अको ददन प्रयोगात्मक परीक्षामा समावेश 
गराउने पररपाटी भएको िफा  अनसुन्धान मौन छ। अदािल समक्ष उपख्स्थि भएका सरकारी साक्षीले हाम्रो 
पक्षलाई रकम ददएको भन्न  सकेका छैनन।् रकम तलनदुदन ुनै नभएको अवस्थामा भ्रष्टाचारको कसूर कायम 
हनु सक्दैन। योमरी कम्पपनीले बनाएको स्टवयरको ववश् वसतनयिामा महालेखा परीक्षकको बावषाक 
प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। त्यस्िो अववश् वसनीय डाटालाई आधार बनाएर अतभयोग लगाउन तमल्दैन। 
प्रतिवादी रामबाब ुररमालको हकमा तनजलाई यािायाि कायाालयको कमाचारी भन् न ेगलि िथ्य उल्लेख गरेर 
अतभयोग लगाइएको छ। तनज यािायािका कमाचारी नभई योमरी कम्पपनीका कमाचारी हनु। योमरी 
कम्पपनीले आ्ना १० जना कमाचारी स्टवयरको Program Supporter का लातग पठाई गएका हनु।् 
यािायािका कमाचारीलाई सहयोग गने र लाए अह्राएको काम गने कमाचारी हुुँदा तनजको कसूरमा कुनै 
संलग्निा छैन। अतभयोग लगाउनै पने भए योमरी कम्पपनीलाई लगाउने हो यी प्रतिवादी राजनबाब ु
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ररमाललाई लाग्नै नसक्न े अतभयोग लगाइएको र अन्य प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको अतभयोग पवुष्ट हनु 
नसकेको हुुँदा सबै प्रतिवादीहरुले सफाई पाउन ुपदाछ भनी बहस गनुा भयो। 

८५.  प्रतिवादीहरु गौिम भन् न े वशन्ि कुमार काकी र शंसेर बहादरु तथङ्गवा िफा बाट रहन ु भएका ववद्बान 
अतभविाद्बय श्री कमल नयन पन्ि र श्री अजुान काकीले हाम्रो पक्ष यािायािका कमाचारी नभई लेखा पढी 
गरेर सेवाग्राहीलाई सहयोग गने र ड्राइतभङ्ग सेन्टर खोलेर बसेका व्यख्ि हनु। तनजहरुलाई रववन काकी र 
कृष्र्प्रसाद शमााले पोल गरेको अवस्था छ। यािायाि कायाालयको पदााफास गना हाम्रो पक्षलाई रकम 
ददएको भन् न ेकृष्र्प्रसादको भनाई गैर ख्जम्पमेवारपूर्ा छ।यसरी कुनै आधार ववना लगाइएको आरोपबाट दोषी 
ठहर गना तमल्दैन। आरोवपि कसूरमा हाम्रो पक्ष इन्कार रहेको अवस्था छ। भोला थापाको सवारी चालक 
अनमुिी पत्र प्रयोगमा ल्याएको कुरा तनजले अदालि समक्ष गरेको बकपत्रमा उल्लेख गरेका छन।् गलि 
प्रवक्रयाबाट सवारी चालक अनमुिी पत्र तलइएको भए त्यस्िो अनमुिी पत्र खारेज हनु ुपदाथ्यो। ववना आधार 
अतभयोग लगाइएको हुुँदा हाम्रो पक्षले सफाई पाउन ुपदाछ भनी बहस गनुा भयो। 

८६.  त्यसैगरी प्रतिवादीहरु दतधराम सवेुदी र प्रभाि पाठकको िफा बाट रहन ुभएका ववद्बान अतधविा श्री डेकेन्र 
प्रसाद सवेुदीले मेरा पक्ष आरोवपि कसूरमा इन्कार छन।् कमाचारी सेवटङ्ग तमलाएको भन् न ेआरोप छ। कुन 
कमाचारीलाई कति रकम ददएको भन् ने कुरा आरोपपत्रमा देखाइएको छैन। प्रतिवादी दतधराम सवेुदीलाई पोल 
गने लक्ष्मर् तितमल्नेसना र कान्छाराम सैजलेु अदालिमा बकपत्र गदाा अनसुन्धानको क्रममा जबरजस्िी 
सवहछाप गराएका हनु ् भन् ने व्यहोरा लेखाएका छन।् तनजी व्यवसाय गरी गजुारा चलाउने मेरो पक्षले 
आरोवपि कसूर नगरेका हुुँदा सफाई हनु ुपदाछ भनी बहस गनुा भयो। 

८७.  प्रतिवादी अमरमर्ी बरालका िफा बाट रहन ुभएका ववद्बान अतधविा श्री वववेक ख्घतमरेले मेरो पक्षलाई राम 
मल्लसुँग रु.15,000।- तलएर वगा थप गराएको भन् ने आरोप छ। सवारी चालक अनमुति पत्रमा वगा थप 
गने हैतसयिका व्यख्ि नभएको र यािायाि कायाालयमा कसलाई रकम ददएर काम गररएको भन् ने कुरा पवुष्ट 
हनु नसकेको हुुँदा हचवुाको भरमा लगाएको आरोपबाट प्रतिवादी अमरमर्ी बरालले सफाई पाउन ु पदाछ 
भनी बहस गनुा भयो। 

८८. अकाा प्रतिवादी रमेश िामाङ्गका िफा बाट रहन ुभएका ववद्बान अतधविा श्री हेमकुमार शे्रष्ठले मेरो पक्षलाई 
कमाचारीसुँग सेवटङ्ग तमलाएर ववचौतलयाको भतूमका तनवााह गरेको भन् ने आरोप छ। यािायाि व्यवस्था 
कायाालयका कुन कमाचारीसुँग सेवटङ्ग तमलाएको भन् ने कुरा पषु्टी भएको छैन। मेरो पक्षलाई पोल गने केही 
व्यख्िलाई साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गररएको भए पतन अदालि समक्ष बकपत्र गदाा अनसुन्धानको क्रममा 
जबरजस्िी सवहछाप गराएको भन् ने व्यहोरा लेखाएको अवस्था छ। सरकारी साक्षी भोला थापाले रमेश 
िामाङ्गको नाम तलएका छैनन।् यस्िो ख्स्थतिमा प्रतिवादी रमेश िामाङ्गले अतभयोग दावीबाट सफाई पाउन ु
पदाछ भनी बहस गनुा भयो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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८९. उपयुाि बमोख्जम ववद्बान सहन्यायातधविा, ववद्बान वररष्ठ अतधविाहरु िथा ववद्बान अतधविाहरुको बहस 
सनुी समग्र तमतसल अध्ययन गदाा, प्रस्ििु मदु्दामा यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुिीपत्र, 

बागमिीमा कायारि उि कायाालयका कायाालय प्रमखु लगायिका केही प्रशासतनक कमाचारी, कम्प्यटुर 
अपरेटरको पदमा कायारि कम्प्यटुर इख्न्जतनयर िथा कम्प्यटुर अपरेटरहरु, ड्राइतभङ्ग टे्रतनङ्ग सेन्टरका 
संचालक, लेखापढी व्यवसाय संचालन गरेका व्यख्िहरु र अन्य केही सवासाधारर् व्यख्ि समेिलाई प्रतिवादी 
बनाएको देख्खन्छ। सवारी चालक अनमुिीपत्रका लातग संचालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनतु्तीर्ा 
भएका व्यख्िलाई सवारी चालक अनमुिी पत्र,बागमिीमा कायारि कमाचारीहरुको कम्प्यटुरको User ID र 
Pass Word प्रयोग गरी कायाालयको अतभलेख सच्चाएर सवारी चालक अनमुिी पत्रको वगा थप गने, 
प्रयोगात्मक परीक्षामा अनतु्तीर्ा भएको िीन मवहनासम्पम पनुाः परीक्षामा समावेश हनु नपाउनेमा सो अवतध 
भन्दा अगावै प्रयोगात्मक परीक्षामा समावेश गराउने र सो काया गदाा दलालको सेवटङ्गबाट रकमको तलन ुददन ु
गरी भ्रष्टाचार तनवारर् ऐन,2059 को दफा ११ बमोख्जम कसूर गरेकोमा सो कसूरमा सोही दफा बमोख्जम 
सजाय हनु िथा सोही ऐनको दफा ३ उपदफा (१) र उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोख्जम समेि सजाय 
हनुका लातग अतभयोग दावी तलएको देख्खन्छ। यसरी भ्रष्टाचार तनवारर् ऐन, 2059 को दफा ११ बमोख्जम 
सरकारी कायाालयमा रहेको अतभलेख अनातधकार वकतसमबाट सच्चाउने िथा सो कायाका लातग सेवटङ्ग तमलाई 
घसु ररसवि तलन ु ददन ु गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको अतभयोग रहेको पषृ्ठभतूममा मूलिाः तनम्पन तलख्खि 
प्रश्नको तनरोपर् हनु ुपने देख्खएको छाः- 

  क. प्रतिवादीहरुले घसु ररसवि तलन ु ददन ुगरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भन् ने कुरा िथ्ययिु          
वकतसमबाट  पवुष्ट भएको छ वा छैन ? 

 ख. यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुिीपत्र बागमिीमा कायारि रहेका प्रतिवादी 
कमाचारीहरुले आ्नो User ID  र Pass word प्रयोग गरेर अनातधकार वकतसमबाट अतभलेख 
सच्चाएको हो वा होइन ? यदद सच्चाइएको हो भने के प्रयोजनका लातग सच्चाइएको हो ? 

 ग.  समग्रमा सबै प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको अतभयोग दावी पगु्न सक्छ वा सिैन ? 

९०.  पवहलो प्रश्नका सम्पबन्धमा ववचार गदाा, यािायाि व्यवस्था ववभाग, सावरी चालक अनमुिी पत्र बागमिीका 
कमाचारीहरुले दलाल र ड्राइतभङ्ग, इवष्टच्यटु माफा ि तमलोमिो गरी सवारी चालक अनमुिी पत्र वववरर् िथा 
सवारी दिाा गदााको क्रममा पदको दरुुपयोग गरी अतनयतमि िरीकाबाट दलाल माफा ि सेवटङ्ग तमलाई घसु 
ररसवि तलई भ्रष्टाचार गरेको हुुँदा अनसुन्धान गरी कारवाही गररपाउुँ भने्न तनवेदनका आधारमा अनसुन्धान 
िहवककािको काया प्रारम्पभ भएको देख्खन्छ। उि उजरुीमा सवारी चालक अनमुिी पत्र बागमिीका केही 
कमाचारीहरुको नाम र ववचौतलया भन्दै केही बावहरी मातनसको नाम उल्लेख भएको पाइन्छ। अनसुन्धानको 
तसलतसलामा बखु्झएका बयान गराइएका व्यख्िहरु मध्ये ३३ जनालाई आरोवपि कसूर गरेको पवुष्ट भएको 
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भन्दै कसूर गरेको अतभयोग लगाएर प्रतिवादी कायम गररएको भएिापतन प्रतिवादी राममल्ल लगायिका १८ 
जना प्रतिवादीहरुलाई अनसुन्धानको क्रममा सत्य िथ्य बयान ददई अनसुन्धान कायामा सहयोग गरेको भन् ने 
आधारमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा १९ को उपदफा (१५) बमोख्जम 
सजायको माग दावीबाट पूर्ा छुट ददई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गरेको देख्खन्छ। 

९१. यसरी सरुुमा भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भन् ने अतभयोग पषु्टी भएको भन्दै प्रतिवादी कायम गररएका 
व्यख्िहरुलाई अनसुन्धानमा सत्यिथ्य कुरा उल्लेख गरी बयान ददएर सहयोग परु् याएको भन् ने कुरालाई 
आधार बनाएर साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गररएका व्यख्िहरुको अनसुन्धानको क्रममा भएको बयानको व्यहोरा 
र तनजहरु अदालि समक्ष साक्षीको रुपमा उपख्स्थि भएर गरेको बकपत्रको व्यहोरा प्रमार्को रुपमा 
महत्वपूर्ा रहने हुुँदा घसु ररसवि तलन ु ददन ु भएको तथयो वा तथएन भन् ने कुराको तनरोपर् गनाका लातग 
तनजहरुको भनाईलाई केलाएर हेनुा पने हनु्छ। यसरी साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गररएका प्रतिवादी कान्छाराम 
सैजलेु अनसुन्धानको तसलतसलामा अनसुन्धान अतधकारी सक्षम बयान गदाा आफूले तनयतमि प्रवक्रयाबाट प्राप्त 
गरेको सवारी चालक अनमुिी पत्रमा वगा “एम” र वगा “जी” थप गनाका लातग कुनै वकतसमको परीक्षा 
नददएको र लक्ष्मर् तितमख्ल्सना भन् ने व्यख्ि माफा ि रु.18,000।- तिरेर वगा थप गरेको भन् ने व्यहोरा 
लेखाएको पाइन्छ भने तनजले अदालि समक्ष बकपत्र गदाा आ्नो मौकाको भनाईलाई खण्डन गदै 
िपाईलाई मदु्दा लगाउदैनौ सही गनुाहोस भनी ियारी कागजमा सवह गरेको हुुँ। व्यहोरा के तथयो भन् न ेकुरा 
मलाई थाहा भएन। लक्ष्मर् तितमख्ल्सना भन् ने व्यख्िलाई रु.18,000।- तिरेर सवारी चालक 
अनमुिीपत्रमा वगा थप गरेको भन् ने व्यहोरा उल्लेख रहेछ ।सो रकम मैले तनज लक्ष्मर् तितमल्सेनालाई 
ददएको होइन। राजस्व तिरेर रीिपूवाक लाइसेन्स तनकालेको हुुँ। प्रतिवादी रामदत्त भट्टलाई ख्चख्न्दन भन् न े
व्यहोरा लेखाएको पाइन्छ। त्यसैगरी, अकाा प्रतिवादी लक्ष्मर् तितमल्सेनाले अनसुन्धान अतधकारी समक्ष 
बयान गदाा, कान्छाराम सैजकुो सवारी चालक अनमुिीपत्रमा वगा थप गनाका लातग तनजसुँग रु.18,000।- 
तलएर दतधराम सवेुदी माफा ि तनजको लाइसेन्स तनकाली ददएको, परीक्षामा सामेल नै नभएका व्यख्िहरुलाई 
लाइसेन्स तनकाल्नका लातग ठूला सवारी साधनको लातग रु.17,000।- अन्यको लातग रु.15,000।- 
तलने गरेको र सो रकम मध्ये तनज दतधराम सवेुदीले रु.15,000।- तलन ेगरेको र सो रकम मध्ये तनज 
दतधराम सवेुदीले रु.2000।- कतमशन आफूलाई राखी बाुँकी कमाचारीलाई बझुाउने गरेको भन् ने व्यहोरा 
लेखाएको पाइन्छ। तनज प्रतिवादी लक्ष्मर् तितमल्सेनाले अदालि समक्ष सरकारी साक्षीको रुपमा बकपत्र 
गदाा अनसुन्धानको क्रममा करकाप र डर त्रासबाट मदु्दा चलाउन मद्दि पगु्ने गरी कागज गररददन ुभनेका 
हुुँदा सवहछाप गररददएको हुुँ। व्यहोरा मेरो होइन। कान्छाराम सैजलुाई फारम र नागररकिा साथ ददएको 
हो भनी अतभयोग दावीलाई सहयोग पगु्ने गरी नभई अतभयोग दावी खख्ण्डि हनुे वकतसमबाट अदालि समक्ष 
बकपत्र गरेको पाइन्छ। 
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९२. सत्य िथ्य व्यहोरा लेखाएर अनसुन्धान प्रवक्रयामा सहयोग परु् याएको भतनएका प्रतिवादीहरुले अदालि समक्ष 
अन्यथा व्यहोरा लेखाएमा तनजहरु ववरुद्ब पनुाः मदु्दा चलाउन ु पने भन् न े व्यवस्था अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 19 को उपदफा (१५) मा भएकोमा उि उपदफा (१५) मा 
यस ऐन बमोख्जमको अनसुन्धानको काम कावााहीमा सहयोग सहयोग गने अतभयिुलाई आयोगले आ्नो 
साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गरी तनजलाई सजायको माग दावीमा पूर्ा वा आंख्शक छुट ददन सक्नेछ। िर तनजले 
गरेको सहयोग अन्य सबूद वा प्रमार्बाट प्रमाख्र्ि नभएमा वा तनजले सम्पबख्न्धि अदालि समक्ष आयोगमा 
गरेको सहयोग प्रतिकूल हनुे गरी बयान ददएमा यस ऐन वा प्रचतलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेख्खएको भए 
िापतन तनज उपर पनुाः मदु्दा दायर गना सवकनेछ भन् ने उल्लेख गरेकोमा सो कानूनी व्यवस्था बमोख्जम तनज 
दईुजना प्रतिवादीहरुलाई मदु्दा चलाएको पतन पाइएन।यसबाट अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 
मदु्दाको अनसुन्धान िहकीकािलाई चसु्ि दरुुस्ि बनाई आफूले अतभयोग गरेका मदु्दामा सफलिा प्राप्त गनुा 
पदाछ भन् न ेववषय िफा  उदातसनिा देखाएको प्रिीि हनु्छ। 

९३. अदालि समक्ष उपख्स्थि भई बकपत्र गने साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गररएका अन्य प्रतिवादीहरुले पतन यािायाि 
व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुिी पत्र, बागमिीका कमाचारीलाई कसले कति रकम ददएको हो भन् न े
कुरा उल्लेख गना सकेको पाइएन। साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गररएका प्रतिवादी भोला थापाले अनसुन्धानको 
क्रममा बयान गदाा बशन्ि कुमार काकीसुँग सहमिी भई आ्नो सवारी चालक अनमुिीपत्रमा “एफ” र 
“जी” वगा थप गनाका लातग वैना स्वरुप रु.5,000।– र पतछ बाुँकी रु.15,000।–ददएको भन् ने 
व्यहोरा लेखाएको भएिापतन अदालि समक्ष बकपत्र गदाा, राजस्व समेिका लातग ड्राईतभङ्ग ईख्न्ष्टच्यटुलाई 
रु.20,000।- ददएको भन् ने व्यहोरा लेखाएर ड्राइतभङ्ग इवष्टच्यटुको नाम थाहा भएन भनी अतभयोग दावीलाई 
केही सहयोग पगु्न नसक्न ेगरी प्रमार् स्वरुप ग्रहर् गना नसवकने व्यहोरा लेखाएको पाइन्छ। अन्य सरकारी 
पक्षका साक्षीहरु मध्ये कसैले कायाालय बावहर पवट्ट दलाललाई रकम ददएको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन ्
भने कसैले केही व्यख्िको नाम सम्पम उल्लेख गरेको पाइन्छ। जस्िै- साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गररएका 
प्रतिवादी जनक सनुवुारले बलराम भन् नेलाई रु.15,000।- ददएको भन् न े व्यहोरा लेखाएका छन भन े
रामसली लामाले शररिा भन् ने मवहलालाई रु.17,000।- ददएको भन् न ेव्यहोरा लेखाएको पाइन्छ। यसरी 
सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्ििु गररएका कुनै पतन व्यख्िले यी कमाचारीलाई यो रीिसुँग यति रकम ददएको 
भन् न ेव्यहोरा उल्लेख गना सकेको पाइदैन। बरु िी सबै सरकारी पक्षका साक्षीहरुले सवारी चालक अनमुिी 
पत्र, बागमिीका कुनै पतन कमाचारीलाई ख्चख्न्दन भनी घसु ररसवि तलएर परीक्षामा सामेल नै नभएका, 
प्रयोगात्मक परीक्षामा अनतु्तीर्ा भएका व्यख्िलाई सवारी चालक अनमुिी पत्र बनाई ददएको भन् ने 
अतभयोगपत्रको व्यहोरालाई कुनै सहयोग नहनुे गरी सिही कुरा मात्र गरेको पाइन्छ। कुन कमाचारीले कुन 
दलालसुँग सेवटङ्ग तमलाएर कति रकम घसु ररसवि वापि तलएको हो भन् ने कुरा िथ्ययिु वकतसमबाट पषु्टी 
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हनु नसकेको अवस्थामा सेवटङ्ग तमलाएर पैसा खाए भन् ने हचवुा भनाईलाई आधार बनाएर घसु ररसवि तलन ु
ददन ुभएको तथयो भन् ने तनष्कषामा पगु्न सक्ने अवस्था देख्खएन। 

९४.  छोटो समयको अन्िरालमा सेवटङ्ग तमलाएर सयौ सवारी चालक अनमुिी पत्र अतनयतमि िररकाबाट जारी 
भएको ववषयमा गररएको अनसुन्धानबाट कुन कमाचारीले को माफा ि कति रकम तलन ु ददन ुगरी के कति 
रकम संकलन गरेको भन् ने कुरा पतन खलु्न सकेको पाइएन। कुनै व्यख्िले यािायाि कायाालय बावहर 
ड्राईतभङ्ग इवष्टच्यटु संचालन गने व्यख्ि, लेखापढी गने व्यख्ि वा अन्य कोही दलाललाई ददएको भतनएको 
रकम कमाचारीसम्पम के कुन माध्यमबाट पगु्यो भन् ने कुरा खलु्न नसकेको अवस्थामा अमकु व्यख्िले 
ववचौतलया वा दलाललाई ददइएको भतनएको रकम कमाचारीसम्पम पगु्दै नपगेुको हनु सक्ने पतन त्यिी कै 
संभावना छ। कुन चाही कमाचारीको User ID  प्रयोग गरेर कतिवटा वववरर् सच्चाएको तथयो भन् न े
ववषयलाई आधार बनाएर प्रतिवादीहरु उपर ववगो कायम गना खोख्जएको छ िर त्यसरी वववरर् सच्चाउदा 
परीक्षा सतमतिको तनर्ाय बमोख्जम वा अन्य कुनै प्राववतधक कारर्बाट सच्याईएको हनु सक्ने िफा  अनसुन्धान 
मौन रहेको पाइन्छ। सवारी चालक अनमुिी पत्र, बागमिीले प्रयोग गरेको Software  सुँग सम्पवख्न्धि 
कमाचारीहरु वाहेक अन्य तनकायबाट पतन प्रयोग हनु सक्ने भनी देख्खन आएको यस अवस्थामा उि 
Software को ID र Password को प्रयोगको ववश् वसनीयििामा प्रश् न उठेको ख्स्थतिमा त्यस्िो Software 
कस्को ID वा Password प्रयोग भएर सख्च्चएको भन् ने कुराले खासै महत्व रात ने देख्खएन। यस्िो अवस्थामा 
अध्यारोमा झटारो हानेको जस्िो वकतसमबाट गररएको अनसुन्धान र त्यस्िो अनसुन्धानको भरमा लगाइएको 
आरोप िथ्ययिु प्रमार्बाट पषु्टी हनु सकेको नपाइदा शंकाको भरमा घसु ररसवि तलन ु ददन ु गरेको 
ठहर् याउन तमल्ने देख्खएन। 

९५. अब दोस्रो प्रश् नका सन्दभामा ववचार गदाा, यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी चालक अनमुिीपत्र, बागमिीका 
लातग Driving License Registration system (DLRS) Software  योमरी इनकपोरेटेड प्रा.तल. ले बनाएर 
यािायाि व्यवस्था ववभागलाई हस्िान्िरर् गरेको भन् ने कुरामा वववाद देख्खएन। उि Software बाट सवारी 
चालक अनमुिीपत्र प्राप्त गनाका लातग ददइने दखाास्ि दिाा, सो वापिको राजस्व संकलन, प्रतितलवप, सवारी 
चालक अनमुिीपत्र जारी र वगा थप गरी सवारी चालक अनमुिी पत्र जारी गने काम गररने भन् ने कुरामा 
पतन वववाद छैन। सवारी चालक अनमुिी पत्र बागमिीका लातग उि Software योमरी इनकपोरेटेड 
प्रा.तल.ले ियार गरेको हुुँदा उि Software मा कुनै गडवडी आएको खण्डमा योमरी इनकपोरेटेड प्रा.तल.ले 
आवश्यक ममाि गने भन् न ेकुरामा पतन वववाद देख्खएको छैन। सवारी चालक अनमुिीपत्र कम्प्यटुरमा प्रववष्ट 
गने काम पतन सोही योमरीबाट भएको देख्खन्छ। योमरी इनकपोरेटेड प्रा.तल. यािायाि व्यवस्था ववभागको 
सरवर प्रदायक भएको र सोही संस्थाबाट सवारी चालक अनमुिी पत्र सम्पबन्धी वववरर् प्राप्त गरी सोही 
वववरर्का आधारमा सवारी चालक अनमुिी पत्र बागमिीका कमाचारी प्रतिवादीहरुलाई आ्नो कम्प्यटुरको 
User ID  र Pass Word प्रयोग गरी अनातधकार वकतसमबाट वववरर् सच्चाएर भ्रष्टाचार तनवारर् ऐन, 2059 
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को दफा ११ ववपरीि कसूर गरेको भन् न ेअतभयोग लागेकोले तनज प्रतिवादीहरुका िफा बाट रहन ुभएका 
ववद्बान कानून व्यवसायीहरुले यािायाि व्यवस्था ववभागको स्टवयर बनाउने कम्पपनी योमरीले आफूले 
बनाएको वववरर् जनसुकैु बखि सच्याउन सक्दछ, योमरीका िफा बाट वववरर् सच्याइएको हनु सक्ने वा 
गलि वववरर् प्रवषृ्ठ भएको हनु सक्ने िफा  अनसुन्धान मौन छ भनी प्रश् न उठाएको सन्दभामा उि योमरी 
इनकपोरेटड प्रा.तल. ले ववभागलाई उपलब्ध गराएको सरवरको ववश् वसतनयिाका सम्पबन्धमा वववेचना नभई 
प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको आरोपका सम्पबन्धमा सही तनष्कषामा पगु्न सवकने अवस्था नरहेको हुुँदा उि 
सरवरका सम्पबन्धमा स्पष्ट हनु आवश्यक देख्खयो। योमरी इनकपोरेटड प्रा.तल. का प्रोजेष्ट सपुरभाइजर अरुर् 
हमालले अनसुन्धान अतधकारी समक्ष बयान गदाा इ.स. 2009 देख्ख ववभागसुँगको सम्पझौिा बमोख्जम सवारी 
चालक अनमुिीपत्रको इन्ट्री गने काम भएको र हाल पतन जारी छ। उि प्रा.तल. यािायाि व्यवस्था 
ववभागलाई उपलब्ध गराएको डाटा वववरर्मा शिप्रतिशि सत्यिा र ववश्वसतनयिा छ भन् ने व्यहोरा लेखाएका 
भएिापतन तनजै अरुर् हमालले अदालि समक्ष उपख्स्थि भई वकपत्र गदाा, सवाल २० को जवाफमा USer 

ID आफैले सरुख्क्षि रुपले चलाएन भने Mozilla Firefox र  Google chrome अनातधकृि रुपमा प्रयोग गना 
सक्छन। User र Password  कायाालय हािातभत्र दरुुपयोग हनु सक्छ। त्यस्िै स.ज. २४ मा Data base  
सवारको कन्ट्रोल Password  ववभाग माफा ि योमरी प्रा.तल. लाई थाहा हनु्छ, रहन्छ र समस्या आयो भने 
पत्र माफा ि योमरीले मात्र गदाछ । त्यस्िै स.न.25 मा सम्पबख्न्धि कमाचारीले एक पटक Data इन्ट्री गरी 
सकेपतछ आफैले हेना सक्दैन र त्यो सवुवधा कुनै कमाचारीलाई ददएको छैन भने्न उल्लेख गरी Entry गदाा 
गल्िी हनु सक्ने भन् न े व्यहोरा र Software मा गएर वववरर् बस्ने हुुँदा पनुाः हेना नसकेको भन् न ेउल्लेख 
गरेको पाइन्छ ।यसबाट योमरीले यािायाि व्यवस्था ववभागलाई उपलब्ध गराएको Software को 
ववश् वसतनयिामा पूरै तबश्वास गना सवकने अवस्था रहेन। त्यसमातथ पतन सवारी चालक अनमुिीपत्र 
बागमिीका सबै कमाचारीलाई योमरीले केही समय अख्घ मात्र बनाएको Software मा रहेको डाटा प्रयोग 
गरी कायाालयको कामसुँग आवद्बिा गराउने ववषयमा यथेष्ठ िातलम र अभ्यास  गराएर मात्र Software मा 
काया गना लगाएको पाइएन। केही प्रतिवादीहरुले आफूहरु कम्प्यटुरमा साक्षरसम्पम नभएको िर करवलबाट 
कम्प्यटुर चलाएर डाटामा खोल्न पने अवस्था हुुँदा अरु कसैबाट आ्नो User ID  दरुुपयोग भएको हनु 
सक्ने भन् न े व्यहोरा लेखाएर बयान गरेको पाइन्छ। योमरी इनकपोरेटड प्रा.तल. का प्रोजेष्ट सपुरभाईजर 
अरुर् हमालको अदालि समक्षको बकपत्र, प्रतिवादीको वयान िथा तनजहरुबाट पेश भएका प्रमार्लाई नै 
समथान गरको देख्खन आउदा प्रतिवादीहरुको वयान व्यहोरालाई अन्यथा भन्न तमलेन। 

९६.  भौतिक पूवााधार िथा यािायाि मन्त्रालय र सो मन्त्रालय अन्िगाका तनकायको अख्न्िम लेखा परीक्षर् गने 
सवैधातनक तनकाय महालेखा परीक्षकको एकाउन्नौ बावषाक प्रतिवेदन, 2070 आ.वं. 2069/070 को 
प्रकरर् 56 मा “सरुक्षा िथा डाटा ब्याकअप भन् न ेशीषाकमा डाटावेशको उख्चि सरुक्षाका लातग पासवडा, 
डाटा ब्याकअप, पावर व्याकअप जस्िा सरुक्षाको उख्चि व्यवस्था हनु ु पदाछ। कायाालयले काया संचालन 
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स्िर र तनयन्त्रर्बाबट Software को पहुुँच ददएको िर पासवडा नीति अनसुार पासवाड सरुक्षा नददएकोले 
िथ्याङ्क सरुख्क्षि नहनुे ख्स्थति देख्खयो।कायाालयले पूर्ारुपमा स्टवयर संचालन गना नसक्ने ख्स्थति रहेको 
कारर् जनाई डाटा व्याकअप िथा सरुक्षामा एक तनजी कम्पपनीको पूर्ा तनयन्त्रर् रहेको पाइयो” भन् न े
व्यहोरा उल्लेख गरेर सवारी चालक अनमुिीपत्र,बागमिीले योमरी इनकपोरेटड प्रा.तल. ले उपलब्ध गराएर 
उि कायाालयमा प्रयोगमा रहेको डाटावेशको सरुक्षा सोही योमरीको पूर्ा तनयन्त्रर्मा रहेको तनष्कषा रहेको 
पषृ्ठभतूममा त्यस्िो असरुख्क्षि डाटावेशलाई आधार बनाएर काया गरेका उि कायाालयका प्रतिवादी 
कमाचारीहरुलाई आ्नो User ID  र पासवडा प्रयोग गरेर वववरर् सच्याएको भनेर लगाइएको अतभयोगका 
आधारमा कसूरदार ठहर गना तमल्ने देख्खएन। शंका र अनमुानको भरमा दोषी ठहर गना हामीले अवम्पबन 
गररएको फौजदारी न्यायको तसद्बान्िले पतन अनमुिी प्रदान गदैन। 

९७. अब िेस्रो र अख्न्िम प्रश्नका सम्पबन्धमा ववचार गदाा, प्रतिवादीहरुलाई घसु ररसवि तलनदुदन ुगरी भ्रष्टाचार 
तनवारर् ऐन, 2059 को दफा ३(१) िथा सोही उपदफा (१) का ववतभन् न खण्ड बमोख्जम सजाय हनु माग 
दावी तलइएकोमा कुन कुन कमाचारीलाई कुन कुन ववचौतलया वा दलालले के कति रकम ददएको हो भन् ने 
कुरा नै िथ्ययिु वकतसमबाट पषु्टी हनु नसकेको अवस्थामा गोश् वारा अतभयोग लगाएर दलालले सेवटङ्ग 
तमलाएर घसु ररसवि तलन ुददन ुगरी तनधााररि प्रवक्रया पूरा नगरी कानून ववपरीि सवारी चालक अनमुिी पत्र 
प्रदान गरेको भनी प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको आरोप मात्रका आधारमा तनज प्रतिवादीहरुलाई दोषी ठहर 
गना तमल्ने देख्खएन। 

९८. त्यसैगरी, भ्रष्टाचार तनवारर् ऐन, 2059 को दफा ११ को कसूरमा सोही दफा बमोख्जम सजाय गररपाउुँ 
भन् न ेदावीका सम्पबन्धमा मातथ ववतभन् न प्रकरर्मा वववेचना गररए अनसुार यािायाि व्यवस्था ववभाग, सवारी 
चालक अनमुिीपत्र, बागमिीमा केही समय अगातडदेख्ख मात्र प्रयोगमा ल्याएको योमरी इनकपोरेटड प्रा.तल. 
ले बनाएर यािायाि व्यवस्था ववभागलाई हस्िान्िरर् गररएको भतनएको सरवरको ववश् वशतनयिामा ववतभन् न 
कोर्बाट प्रश् न उठेको र उि कम्पपनीले प्रववष्ठ गरेको सवारी चालक अनमुिी पत्रको केही वववरर् नै गलि 
हनु सक्ने अवस्था देख्खएको िथा कुनै वववरर् गलि वकतसमबाट प्रववष्ठ भएको भए उि वववरर् सच्याउने 
संयन्त्र कानूनद्बारा नै तनधाारर् भएको र त्यस्िो संयन्त्रबाट तनर्ाय भएर के कति वववरर् सच्याइएको तथयो 
भन् न ेिफा  अनसुन्धान मौन रहेको पषृ्ठभतूममा गलि मनसाय राखेर कमाचारीहरुले आ्नो व्यख्िगि User ID  
र Pass word प्रयोग गरेर वववरर् सच्याएको मान् न तमल्ने नदेख्खएको हुुँदा उि ऐनको दफा ११ 
अन्िगिाको कसूर गरेको भन् ने अतभयोग दावी समेि पगु्न सक्ने देख्खएन। 

९९. उजूरकिाा मध्येका कृष्र् प्रसाद शमााले यसै आरोपको कसूरमा नभई समग्रमा यािायाि व्यवस्था ववभागमा 
हनुे भ्रष्टाचारको पदााफास गना अतभयान चलाएको भने्न देख्खन्छ।त्यस्िो अतभयानको आधारमा प्रस्ििु मदु्दाको 
सजृना भएको देख्खन आउछ।त्यसरी नै भोला थापा लगायिका व्यख्िले रकम खचा गरेर वगा थप समेि 
गरी सवारी चालक अनमुति पत्र तलएको भने्न आरोपदावी रहेको सम्पवन्धमा त्यसरी गैरकानूनी काया गरी प्राप्त 
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गरेको भतनएको सवारी चालक अनमुति पत्र ख्खचेको वा वदर गरेको भनी देखाउन समेि सकेको 
पाइदैन।िी सवारी चालक अनमुति पत्रहरु त्यस्िो सवारी चालक अनमुति प्राप्तकिााहरुबाट यथावि रुपमा 
प्रयोग गरररहेको पाइयो।यसरी अतभयोजन पक्षबाट आफूले गैरकानूनी काया भनी तसद्ध गना खोजेको 
तबषयलाई पतन िावका क तनष्कषामा परुाउन सकेको देख्खएन। 

१००.  िसथा, मातथ उल्लेख्खि आधार र कारर्बाट प्रतिवादीहरुले कायाालयमा रहेको सरकारी कागजाि 
सच्याएर सेवटङ्ग तमलाई गैरकानूनी वकतसमबाट रकम तलनदुदन ुगरी सवारी चालक अनमुति पत्र प्रदान गने 
प्रयोजनाथा तलएको तलख्खि िथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरी उि परीक्षामा अनतुिर्ा भएका 
व्यख्िहरुलाई उत्तीर्ा गराई सवारी चालक अनमुति पत्र प्रदान गरेको िथा कानून बमोख्जमको प्रवक्रया 
नपरु् याई सवारी चालक अनमतुि पत्रको वगा थप गरी भ्रष्टाचार गरेको भने्न अतभयोग दावी भएकोमा को-को 
प्रतिवादीले के-कति रकम को-कसबाट तलनदुदन ु गरेको हो भने्न कुरा िथ्ययिु वकतसमबाट पवुष्ट हनु 
नसकेको र यािायाि व्यवस्था कायाालयका कमाचारीहरुलाई उपलब्ध गराइएको पासवडा (Pass Word) िथा 
यजुर आई. डी. (User Id)  सरुख्क्षि रहे भएको नपाइएको ख्स्थतिमा आरोपपत्रमा दावी तलएकै आधारमा 
शंका र अनमुानकै भरमा प्रतिवादीहरुले अतभयोग दावी बमोख्जमको कसूर गरेको मान्न तमल्ने नदेख्खएको हुुँदा 
अतभयोग दावी पगु्न सक्दैन। प्रतिवादीहरु रामदत्त भट्ट, हररश भट्ट, रामेश् वर अयााल, बालकुमार खतिवडा, 
ददतलप तसंह धामी, संख्चव न्यौपाने, राजेश पाछै महजान, पषु्कर चन्र ख्घतमरे, राजनबाब ु ररमाल, शमशेर 
बहादरु तथङ्ग,अमरमख्र् बराल, बसन्ि कुमार काकी, रमेश िामाङ्ग, आङ्दावा शेपाा, प्रभाि पाठक र दतधराम 
सवेुदीले आरोपदावीबाट सफाई पाउने ठहछा। अरुमा िपसील बमोख्जम गनुा। 

 

िपसील 

       मातथ ठहर खण्डमा प्रतिवादीहरुले सफाई पाउने ठहरेकोले मदु्दा पपुाक्षको तसलतसलामा तनम्पन   

प्रतिवादीहरुले यस अदालिमा राखेको तनम्पन बमोख्जमको धरौटी मदु्दाको अख्न्िम वकनारा लागे पतछ 
तनयमानसुार वफिाा ददन.ु.......................................................................................................................... 1 

क्र.सं. प्रतिवादीको नाम धरौट रकम रु. र.नं. तमति 

१ रामेश्वर अयााल रु.15,000।- 2406 071।6।24 

2 संख्जव न्यौपाने रु.1,00,000।- 2302 071।5।04 

३ राजेश पाछै महाजन रु.75,000।- 2301 071।05।04 

४ राजन बाब ुररमाल रु.2,५0,000।- २३०३,2410 071।5।04 

२०७१।६।२४ 
५ रमेश िामाङ्ग रु.१,०0,000।- 2४0९ 071।06।24 
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६ अमरमख्र् बराल रु.15,000।- 2407 071।06।24 

७ बसन्िकुमार काकी रु.2,000।- 2405 071।06।24 

८ शम्पसेर बहादरु तथङ्ग रु.12,000।- 2408 071।0६।2४ 
९ ददतलप तसंह धामी रु.16,000।- 2371 071।05।26 
१० पषु्कर चन्र ख्घतमरे रु.30,000।- 2372 071।05।26 
११ बालकुमार खतिवडा रु.16,000।- 2445 071।07।16 
१२ रामदत्त भट्ट रु.7,00,000।- 2419,2917 071।06।29 

२०७१।१२।११ 
13 हररश भट्ट रु.2,00,000।- 291८ 071।12।11 

 

प्रतिवादी दतधराम सवेुदीले यस अदालिबाट िोवकएको तमति २०७३।१२।१३ गिे र प्रतिवादी प्रभाि 
पाठकले तमति २०७४।४।१८ गिेको िारेख गजुरी थाम्पने थमाउने म्पयाद बाुँकी नरहेकोले प्रतिवादी 
दतधराम सवेुदीले र.नं. 2581, तमति २071।9।7 मा रु.35,000।-र प्रभाि पाठकले र.नं. 
2492,तमति २071।8।5मा राखेको रु.2,000।– मलुकुी ऐन, अ.वं.१२४क नं.बमोख्जम जफि गरी 
राजस्वमा आम्पदानी बाुँध्न ुभनी यस अदालिको लेखा शाखामा जानकारी ददन.ु.................................. २ 
यस फैसलामा ख्चत्त नबझेु ३५ ददन तभत्र श्री सवोच्च अदालिमा पनुरावेदन गना जान ुहोला भनी फैसलाको 
प्रमाख्र्ि प्रतितलवप सवहि ववशेष सरकारी ववकल कायाालय काठमाडौलाई पनुरावेदनको म्पयाद ददन.ु...........३ 

दायरीको लगि कट्टा गरी तनयमानसुार तमतसल अतभलेख शाखामा बझुाई ददन.ु....................................४ 

 

सदस्य              सदस्य                 सदस्य    

  फैसला लेखनमा सहयोग गनेाः 
   इजलास अतधकृिाः लालतसंह थापा 

                      

क क.अ. गीिा ख्घतमरे तगरी  
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