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विशेष अदालत,काठमाडौं 
इजलास 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री द्वाररकामान जोशी 
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री नारायण प्रसाद पोखरेल 

फैसला 
मदु्दा नं. ०७२-CR-००६५ 

नन.नं.- ५४ 

(इजलास नं. २) 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अनसुन्धान अनधकृत कमल प्रसाद नमश्रको 
प्रनतिेदनले नेपाल सरकार..........................................................................िादी  

नबरुद्ध 

जयकान्त झाको नानत, राजकुमार झाको छोरा, महोत्तरी ख्जल्ला, भंगहा गा.वि.स., िडा 
नं.-६घर भई ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटमा सहायक िन अनधकृत पदमा 
कायारत बषा ४१ को लालबाब ुझा...........................................................प्रनतिादी 

मदु्दा:- घसु/ररसित नलई भ्रष्टाचार गरेको। 

विशषे अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ तथा नमनत २०५९।५।६ को नपेाल राजपत्रमा प्रकाख्शत 
सूचनाबमोख्जम यसै अदालतको क्षते्रानधकारनभत्र रही दायर हनु आएको प्रस्ततु मदु्दाको संख्क्षप्त तथ्य एिं ठहर 
यसप्रकार रहेको छः 

तथ्य खण्ड 

 

  1.उजरुी ननिेदनको संख्क्षप्त व्यहोरा :-  

      जाजरकोट ख्जल्लाबाट ननकासी हनुे िन पैदािारको छोडपूजी बनाउन, सामदुावयक िनको काया योजना 
बनाउन र IEE का लानग TOR नसफाररश गना ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटका सहायक िन अनधकृत 
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लालबाब ु झाले ररसित/घसु माग गरेको हुुँदा ननजलाई ररसित/घसु बापत ददन रू.४८,०००/-उपलब्ध 
गराई ननजलाई कारबाही गररपाऊुँ  भने्न समेत ब्यहोराको नमनत २०७२/08/२५ को कोहलपरु-३ बाुँकेका 
ददपक रेग्मीको उजरुी ननिेदन। 

   २.उजरुकताा ददपक रेग्मीले रकम बझेुको भरपाई कागज : 
  ररसित/घसु ददने प्रयोजनका लानग भरपाईमा उख्ल्लख्खत नम्िर भएका रु.१०००/- दरका नोट थान ४८ 

को हनुे जम्मा रू.४८,०००/- ननिेदकले बझुी नलएको नमनत २०७२।08।२५ को भरपाई कागज ।  

   ३.खटाई पठाइएको पत्रः 
उजरुीकताा ददपक रेग्मीले ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटका सहायक िन अनधकृत लालबाब ु झालाई 
ररसित/घसु ददने प्रयोजनका लानग आयोगिाट रू.४८,०००/- बझुी नलएको हुुँदा ख्जल्ला िन कायाालय 
जाजरकोटका सहायक िन अनधकृत लालबाब ुझाले ररसित/घसु नलएको पाइएमा ननजलाई दसी प्रमाणसवहत 
पक्राउ गरी दाख्खला गनाको लानग प्र.नन. कृष्णबहादरु विष्टसमेतलाई खटाइएको नमनत २०७२।०8।२७ 
च.नं. ८७१ को पत्र । 

   ४.खानतलासी/बरामदी मचुलु्का: 
   जाजरकोट ख्जल्लाख्स्थत पूिातफा  नेपाल टेनलकम, पख्िमतफा  सरकारी जंगल, उत्तरतफा  गैरी खाली जाने बाटो 

र दख्क्षणतफा  नभर जंगल यनत चारवकल्लानभत्र रहेको ख्जल्ला िन कायाालयको योजना शाखामा सहायक िन 
अनधकृत लालबाब ुझालाई ननयन्त्रणमा नलई उख्ल्लख्खत स्थानमा ननजको ररतपूिाक शरीर खानतलासी नलंदा 
रु.१,०००/- दरका ननम्नबमोख्जमका नम्िरका जम्मा ४८ थान नगद रू.४८,०००/-(अक्षेरुपी अठ्चानलस 
हजार) ननजको शरीरबाट बरामद भएको भने्नसमेत व्यहोराको नमनत २०७२।8।२७ को खानतलासी 
बरामदी मचुलु्का । 

 

नस.नं.  नोट नम्बरहरू नस.नं. नोट नम्बरहरू नस.नं. नोट नम्बरहरू 

१ घ९/४९३०७७ २ ङ१४/६०९७२४ ३ घ४८/५१८५७५ 

४ घ३४/०२७७१७ ५ ग३४/७०४८०३ ६ ङ१०/६१३४२९ 

७ ग७९/४१८९०५ ८ घ९२/२२३३६५ ९ घ३१/५५९०१९ 

१० घ६४/८६१८४१ ११ ग७८/३७३१२९ १२ ग९६/५२२२३२ 

१३ ङ२१/१३६९१९ १४ ग९७/५२१०९६ १५ ङ४७/३२२७६९ 

१६ ङ१०/६२३४०४ १७ ख६९/४६०३५५ १८ घ४०/०३२९५९ 

१९ घ३१/३२२४९८ २० ङ६५/६९७२६८ २१ ग८७/४९१४४५ 

२२ ग४१/५५६३१७ २३ ङ४८/६९२६१८ २४ ङ१६/३८३२०८ 

२५ ङ४१/६३२६९३ २६ ग१/९१७०८४ २७ ग९०/०६३४६९ 

२८ ख३३/५०८५५२ २९ ङ१३/१३२९१० ३० घ८१/८४५९९८ 



................................... 
नेपाल सरकार वि. लालबाब ुझा, मदु्दा -भ्रष्टाचार(घसु/ररसित), मदु्दा नं. ०७२-CR-००६५, फैसला पषृ्ठ १८ मध्ये पषृ्ठ 3 

 
 

  ५. प्र.नन. कृष्णबहादरु विष्टसमेतको प्रनतिेदन : 

   अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, मध्यपख्िमाञ्चल  क्षेत्रीय कायाालय सखेुतको प.सं. ०७२/०७३ 
च.नं. ८७१ नमनत २०७२/०८/२७ गतेको पत्रबाट खटाइएबमोख्जम उजरुी ननिेदकसुँग समन्िय गरी 
ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटका सहायक िन अनधकृत लालिाि ु झाको कायाकक्षमा नमनत 
२०७२/०८/२७ गते खानतलासी गदाा ननजको शरीरबाट आयोगबाट उपलब्ध गराएको रु.१,०००/-
दरको नोट थान- ४८ को हनुे रु.४८,०००।–नगदसमेत बरामद गरी ननज सहायक िन अनधकृत लालबाब ु
झा र प्रिेश मचुलु्का एिं खानतलासी/बरामदी मचुलु्का र नभनडयो फुटेजहरूसवहत यसै प्रनतिेदनसाथ पेश 
गरेका छौं भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतिेदन। 

  ६.ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटका सहायक िन अनधकृत लालबाब ुझाले गरेको बयान: 

म ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटमा सहायक िन अनधकृत पदमा रही योजना फाुँटमा काम गछुा । मेरो 
ख्जम्मेिारीअन्तगात योजनासम्िन्धी कामहरू जस्तै काया योजना हेने, कायाक्रम ननमााण गने, प्रगनत तयारी आदद 
पदाछन ्। नमनत २०७० बैशाखदेख्ख म यस कायाालयमा कायारत छु। नमनत २०७२/०८/२७ गते मैले कुनै 
पनन सेिाग्राहीसुँग रकम नलएको होइन, उजरुीकतााको ख्जवकरलाई नकाछुा, बरामदी मचुलु्कामा उख्ल्लख्खत नोट र 
योजना फाुँटबाट बरामद भएको नोट एउटै हो िा होइन ठम्याउन सवकन तर त्यहाुँ केही माननसहरूले रुज ु
गरररहेका नथए ।िारदात अिस्थामा मलाई एक्कासी रुक्नहुोस ् , यहाुँ खानतलासी गनुाछ भन्दा म डायविवटजको 
नबरामी भएकाले आुँखा नतरनमरायो, नोट कहाुँबाट आयो र कसले त्यहाुँ रातयो थाहा भएन । कनथत बरामद 
नोटको छाुँयाप्रनतको पछानडको सही मेरो हो भने्न समेत ब्यहोराको बयान ।  

               ७. ननिेदक ददपक रेग्मीको कागज : 

             नमनत २०७२/०८/२५ गते अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, म.प.क्षेत्रीय कायाालय, सखेुतमा ददएको 
उजरुीको व्यहोरा र सहीछाप मेरो नै हो ।आफूले काम सञ्चालन गरररहेको सामदुावयक िनको काया योजना 
ननज लालबाब ुझाबाट नसफाररस गने तथा गराउने गरेको नथएुँ । त्यसैले ननज लालबाब ुझाले मसुँग उक्त 

३१ ग७६/५६८९८७ ३२ च४१/०७९४०३ ३३ ख५८/१५९२१३ 

३४ घ४८/२८५९४१ ३५ घ३४/५२९३०९ ३६ घ२५/२०७०१५ 

३७ ग९५/५६५३९३ ३८ घ१४/२४६७४२ ३९ ख४४/७९१८०५ 

४० ङ२४/९४७०६६ ४१ ङ२/३७१२४० ४२ ङ२१/१२०००१ 

४३ ग१३/९१७२४१ ४४ ग५२/१८२६०४ ४५ ग९९/१६९०२० 
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नसफाररस गने काम गरेबापत पटक पटक रकम माग गने गरेको र नमनत २०७२/०८/२७ गते म 
खोटोको छोडपूजी सहमनत नलनलाई ख्जल्ला िन कायाालय जाजरकोट गएको नथएुँ, मैले अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग, म.प.क्षेत्रीय कायाालय सखेुतबाट भरपाई गरी नलएको रू.४८,०००/- सामदुावयक 
िनको काया योजना  र संकलन गररएको खोटो छोडपूजी सहमनतको नसफाररशको लानग सहायक िन 
अनधकृत लालबाब ुझालाई ररसित/घसुको लानग ददएको हुुँ । ननज लालबाि ुझासुँग मेरो ब्यिसाय गने 
नसलनसलामा ख्चनजान भएको हो, ननजसुँग मेरो कुनै लेनदेन तथा ररसइिी छैन भने्न समेत ब्यहोराको 
कागज।   

   ८. ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटका नननमत्त ख्जल्ला िन अनधकृत रामप्रसाद पंनडतले गरेको कागज: 

    नमनत २०७२/०८/२७ गते िारदातको समयमा म आफ्नो कायाकक्षमा नथएुँ, बावहर  ननस्कुँ दा एक जना 
सरले भने पनछ योजना फाुँटमा गएको नथएुँ, योजना फाुँटमा रू.४८,०००/- बरामद भएको नथयो, 
खानतलासी तथा बरामदी मचुलु्का र प्रिेश मचुलु्कामा भएको सवहछाप मेरो नै हो भने्न समेतको ब्यहोराको 
कागज।   

  ९.ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटका फरेष्टर पूणाबहादरु चन्दले गरेको कागज : 

   नमनत २०७२/०८/२७ गते आयोगको टोलीले खानतलासी गदाा बरामद गरेको नोटका नम्िरहरू र 
छाुँयाकवपमा भएको नोटका नम्बरहरू मैले नै रूज ुगरेको हुुँ । बरामदी मचुलु्का र प्रिेश मचुलु्का गरेको 
ठीक साुँचो हो, त्यसमा भएको सवहछाप मेरो हो । बरामद भएको रकम रु.४८,०००/- मैले नै 
आयोगको टोलीलाई भरपाई गरी बझुाएको हो भने्न समेत ब्यहोराको कागज ।  

 

   १०.प्रनतिेदक प्र.नन. कृष्णबहादरु विष्टसमेतले पेश गरेको अनडयो नभनडयो नडनभनडको व्यहोरा: 

  सहायक िन अनधकृत लालबाब ु झाको पाइन्टको पछानडको खल्तीबाट लालबाब ु झा स्ियंले ननकालेको 
रकम ननजले नै गन्ती गदाा  रु.१०००/- दरका थान ४८/- ले हनु आउने रकम रु.४८,०००/- 
रहेको र उक्त नोटका नम्िरहरू र आयोगको डोरका साथमा रहेको छाुँयाकवपमा भएको नोटका नम्बरहरू 
रूज ुगरेको भने्न समेतको व्यहोरा । 

   ११.अनभयोग र मागदािीः 

    ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटका सहायक िन अनधकृत लालबाब ु झाले आफ्नो ओहोदाले गनुापने 
सेिाग्राही ददपक रेग्मीको ख्जल्लाबाट ननकासा हनुे िन पैदािारको छोडपूजी बनाउने, सामदुावयक िन काया 
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योजना र IEE का लानग TOR नसफाररश गने समेत काम गनाका लानग भनी आफ्नो नननमत्त ररसित/घसु 
माग गरेको र उजरुी ननिेदकबाट ररसित/घसु नलन मंजरु गरी ररसित/घसु रकम रु.४८,०००।–

(अक्षेरुपी अठ्चानलस हजार) नलएको पवुष्ट हनु आई राष्ट्रसेिक लालबाब ु झाले भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, 

२०५९को दफा ३ (१) को कसरु गरेको देख्खएकाले विगो रु.४८,०००।– (अक्षेरुपी अठ्चानलस हजार) 
कायम गरी लालबाब ुझालाई  भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९को दफा ३(१) र दफा ३(१)(ख) बमोख्जम 
कैद र जररिाना सजायसमेत गरी पाउन साथै ररसित/घसु बापत अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 

म.प.क्षेत्रीय कायाालय सखेुतबाट उपलव्ध गराइएको रू.४८,०००/- दशी स्िरुप प्रमाणमा लगाई 
आयोगलाई वफताा गररपाऊुँ  भने्न समेत व्यहोराको आरोप दाबी। 

  १२. प्रनतिादी लालबाब ुझाले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानः 

      म वि.सं. 2054।8।1 मा रेन्जर पदमा ख्जल्ला िन कायाालयबाट सेिा प्रिेश गरेको हुुँ। हाल ख्जल्ला 
िन कायाालय, जाजरकोटमा सहायक िन अनधकृत पदमा कायारत छु। मैले जाजरकोट ख्जल्लाबाट ननकासी 
हनुे िन पैदािारको छोडपूजी बनाएको छैन। म अनधकार प्राप्त अनधकारी पनन होइन। त्यसैले मैले 
छोडपूजी ददने कुरै आउुँदैन। IEE  को लानग TOR नसफाररस गने पनन मैले होइन। मैले ख्जल्ला िन 
कायाालयमा योजना फाुँटमा काम गछुा। हामीले खोटो ननकासी ननयनमत भए नभएको हेने गछौं। 
उजरुीिाला ददपक रेग्मीले आफूलाई जय बागेश् िरी रोख्जन एण्ड टपेन्टाइन बाुँकेको प्रनतनननध हुुँ भन्दथे। 
इमान्दारीपूिाक संगठनको साख उच्च रात ने क्रममा उनले मलाई धम्कप पनन ददएका नथए। ननजले गरेको 
खोटो संकलनका विषयमा उजरुी परेपनछ मेरो संयोजकत्िमा छानविन टोली गठन भै नतनिटा सामदुावयक 
िनको प्रनतिेदन मैले पेश गरें। जसमा खोटो संकलन प्रवक्रया त्रवुटपूणा रहेकोले हाल रोक् का रात नें भनी 
मैले ठोस राय पेश गरेको साथै अको ननजले काम गना खोजेको सल्लेरी सामदुावयक र गजेनी पाखा 
सामदुावयक िनको IEE को लानग TOR  ख्जल्लामा पेश हुुँदा नसफाररस नहनु ुर सो सम्बन्धमा बगलामखुी 
रोख्जन एण्ड टपेन्टाइनले उजूरी गरेकाले छानविन गरी पेश गनुा भनी लेखी आएकोले उजूरीकतााले हतास 
मनख्स्थनतमा ररसइिी पोत ने काम गरेका हनु।् मेरो साथबाट रकम बरामद भएको होइन। उजूरिालाले 
भनेका कुरा मेरो ओहोदाले गने काम, कताव्य र अनधकारनभत्रको काम नै होइन। त्यसैले आफ्नो 
ओहदानभत्रको कामै नहनुे कायाको लानग मैले केही माग्न नमल्दैन। मागेकै होइन, नलने त कुरै आउुँदैन। 
अको कुरा TOR, IEE  र काया योजनाको काया ख्जल्ला िन कायाालयबाट भएकै छैन भनें यस्ता कुरा 
कहाुँबाट आयो। यो आरोप सरासर झठु्ठा हो। ररसइिी मातै्र हो। त्यसैले मैले कुनैपनन राष्ट्रसेिकले गना 
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नहनुे काम नगरेको हनुाले म मानथ लागेको आरोप उख्चत होइन। मैले आरोपदािीबाट सफाई पाउनपुछा। 
जनु व्यख्क्त (ददपक रेग्मी)  को काया गलत छ भनी उजूरी परी म आफै छानविन गरी ननजलाई गलत 
ठहर् याई प्रनतिेदन बझुाएुँ। उसैको उजूरी नलएर अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले ममानथ कारिाही 
गना खोजेको छ। त्यस्तो अिस्थामा मैले कसरी काम गना सक्छु ।यसतफा  विचार गरी न्याय पाऊुँ  भन् ने 
समेत व्यहोराको प्रनतिादी लालबाब ुझाले नमनत २०७३।२।९ मा यस अदालतसमक्ष गरेको बयान। 

     १३. थनुछेक आदेशः 

      पनछ बझु्दै जाुँदा ठहरेबमोख्जम हनुे गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, 2059 को दफा ७(घ) र (च) 
बमोख्जम ननजले अनसुन्धानको क्रममा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा राखेको धरौटी 
रु.96,000।- मध्येबाट रु.48,000।- धरौट कायम गररददएको छ। ननजलाई तारेखमा राखी उक्त 
धरौट रकम यस अदालतमा ख्झकाई धरौटी खातामा आम्दानी बाुँध्न ुभन् ने समेत यस अदालतबाट नमनत 
२०७३।२।९ मा भएको थनुछेक आदेश। 

    १४. साक्षी बकपत्रः 

 प्रनतिादीले कवहले पनन काममा वढलाससु्ती गनुा हुुँदैनथ्यो। ननज इमान्दार व्यख्क्त हनुहुनु्छ। म सामदुावयक 
िन उपभोक्ता सनमनतमा काम गने मान्छे भएकोले यो विषयमा प्रषै्ट थाहा छ। लालबाब ुझाले भ्रष्टाचार 
गरेको भन्न ेअनभयोग झठु्ठा हो। उहाुँलाई फसाइएको हो। बदननयतपूिाक ढङ्गले काम गने ददपक रेग्मीका 
योजनाहरु परुा नहुुँदा प्रनतिादीलाई धोका ददइएको हो भन् ने समेत व्यहोराको प्रनतिादीका साक्षी लाल 
बहादरु महताराले गरेको बकपत्र। 

 बरामदी मचुलु्कामा भएको सवहछाप मेरै हो। पैसा बरामद कहाुँबाट भएको हो, भन् न ेमलाई थाहा छैन 
भन् ने समेत व्यहोराको िादी पक्षका साक्षी रामप्रसाद पख्ण्डतले गरेको बकपत्र। 

 उजरुीकतााले एकल बजार कब्जा गने ननयतले गनतविनध गने हुुँदा सो कुरा रोक्न खोज्दा लालबाब ुझा 
ख्शकार बनु्न भएको हो। प्रनतिादी इमान्दार कमाचारी हनुहुनु्छ भन् ने समेत व्यहोराको प्रनतिादीका साक्षी 
चन्रप्रकाश घनताले गरेको बकपत्र। 

 खानतलासी तथा बरामदी मचुलु्कामा भएको सवहछाप मेरै हो भन् ने समेत व्यहोराको िादीका साक्षी 
टेकराज शमााले गरेको बकपत्र। 
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 रकम कहाुँबाट बरामद भयो थाहा छैन। प्रनतिादी इमान्दार, सक्षम र कताव्यननष्ठ कमाचारी हो। 
िहाुँले घसु नलएको हो भन् ने मलाई लाग्दैन भन् ने समेत व्यहोराको िादी पक्षका साक्षी मोहम्मद सनमर 
आले हजामले गरेको बकपत्र। 

 मैले रकम बरामद भएको देख्खन । साक्षी बस्नपुर् यो भनेकाले सही गरेको हुुँ। प्रनतिादी 
परुस्कारसमेत पाएको कमाचारी हो। उहाुँलाई फसाउन खोख्जएको हो भन् ने समेत व्यहोराको िादीका 
साक्षी राधेश् याम चौधरीले गरेको बकपत्र। 

 बरामदी मचुलु्काको व्यहोरा र सवहछाप मेरै हो। रकम बरामद भएको मैले देख्खन। रकम टेबलुमानथ 
रहेको अिस्थामा नथयो भन् ने समेत व्यहोराको िादीका साक्षी पणुाबहादरु चन्दले गरेको बकपत्र। 

 रकम बरामद भएको देख्खन। टेबलुमा रुपैयाुँ राखेको नथयो। साक्षी बस्न ुपर् यो भनेकाले म साक्षी 
बनसददएको हुुँ भन् ने समेत व्यहोराको िादीका साक्षी पथृ्िी बहादरु बढुाले गरेको बकपत्र। 

 बरामदी मचुलु्कामा भएको व्यहोरा दठक हो। सो मा भएको सवहछाप मेरै हो भन् ने समेत व्यहोराको 
िादीका साक्षी मोहन विष्ट, कृष्ण बहादरु विष्ट, सरोजकुमार ठकुराठीले गरेको बकपत्र। 

 

 उजरुी ननिेदन र सो मा भएको सवहछाप मेरै हो। लालबाब ुझा प्रनत मलाई अनत नै ररस उठेकाले 
मैले िहाुँ ख्जल्ला िन अनधकृतको कोठामा गएको समयमा उहाुँको कायाकक्षको फाइल र् याक 
(टेबलुको) मा छोडी बावहररएको हुुँ भन् ने समेत व्यहोराको िादीका साक्षी उजूरीकताा ददपक रेग्मीले 
गरेको बकपत्र। 

   १५. नस.डी. नलवपबद्धः 

       यस अदालतका आदेशानसुार नमनत २०७४।३।९ मा नस.डी. नलवपबद्ध भै नमनसल सामेल रहेको। 

ठहर-खण्ड 

१६. ननयमबमोख्जम दैननक पेशी सूचीमा समािेश भई ननणायाथा पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्दामा िादी नेपाल 
सरकारको तफा बाट उपख्स्थत विशेष सरकारी िवकलको कायाालय, काठमाडौंका विदषुी उप-न्यायानधिक्ता 
र प्रनतिादीको तफा बाट उपख्स्थत विद्वान कानून व्यिसायीहरुसमेतले गनुा भएको बहस बुुँदाहरु 
देहायबमोख्जम रहेका छन।् 
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िादी नेपाल सरकारको तफा बाट उपख्स्थत विदषुी उप-
न्यायानधिक्ता श्री ननमाला शमाा सिेुदी। 

प्रनतिादीको तफा बाट उपख्स्थत विद्वान अनधिक्तात्रय 
डा.श्री भीमाजुान आचाया, श्री गोपाल नमश्र तथा श्री 
ख्जतेन्र ढकाल। 

 प्रनतिादी लालबाब ुझाले जाजरकोट ख्जल्लाबाट 
ननकासी हनुे िन पैदािारको छोडपूजी बनाउन, 
सामदुावयक िन काया योजना बनाउन र IEE 
को लानग TOR नसफाररश गनाका लानग 
सेिाग्राहीसुँग घसु माग गरेको अिस्था रहेको 
छ। 

 अतः ननिेदक दीपक रेग्मीले सोही व्यहोराङ्कन 
गरी अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगसमक्ष ननिेदन ददई आयोगबाट प्राप्त 
गरेको रकम प्रनतिादीबाट बरामद भएको तथ्य 
बरामदी मचुलु्काबाट पवुष्ट भएको छ। 

 ननिेदकको ननिेदन व्यहोरा र मौकाको 
बयानबाट प्रनतिादीले घसु नलएको प्रष्ट हनु्छ। 

 प्रनतिादीले आफू ननदोष रहेको कुरा प्रमाख्णत 
गना सकेको देख्खुँदैन। 

 प्रनतिादीले इन्कारी बयान गदैमा कसूरबाट 
उन्मखु्क्त पाउन सक्दैन। 

 िादीका केही साक्षीले प्रनतकूल बकपत्र गदैमा 
नमनसल संलग्न अन्य प्रमाणलाई उपेक्षा गना 
नमल्दैन। 

 अतः नमनसल संलग्न प्रनतिेदन, प्रनतिादीको 
मौकाको बयान, श्रब्यदृश्यको व्यहोरा, साक्षी 
बकपत्रसमेतबाट प्रनतिादीले आरोप-
दािीअनरुुपको कसूर गरेको पवुष्ट भएको हुुँदा 
ननज प्रनतिादीलाई हदैसम्म सजाय हनुपुछा। 

 श्री ख्चन्तेडाुँडा तल्ले िन सामदुावयक िन 
उपभोक्ता समूहले नमनत २०७२।८।२५ मा 
छोडपूजी सहमनत सम्बन्धमा पठाएको पत्र 
ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटमा नमनत 
२०७२।८।२७ मा दताा भएको देख्खन्छ। 

 तर सो विषयमा आयोगसमक्ष नमनत 
२०७२।८।२५ मा नै उजूर परेको 
देख्खन्छ। 

 कायाालयमा पत्र नै नपगुी कमाचारीले घसु 
मागेको भन् न ुअस्िाभाविक र अविश् िसनीय 
छ। 

 ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटबाट 
स्थानान्तरण सहमनत नमनत 
२०७२।८।२७ मा नै प्रदान गररसकेको 
अिस्था छ। 

 प्रनतिादीले घसु माग्नपुने अिस्था नै 
नरहेकोमा जबरजस्ती ननजलाई फसाउन े
उद्देश्यले उजूर परेको हो। 

 प्रनतिादीको संयोजकत्िमा गदठत छानविन 
सनमनतको प्रनतिेदनबाट उजूरिालाको 
स्िाथामा प्रनतकूल असर पगेुको कारणले 
आयोगमा उजूर ददई झठु्ठा मदु्दा चलाएका 
हनु।् 

 प्रनतिादीले स्िेच्छाले घसु मागेको अिस्था 
रहेको छैन। 

 बरामद भएको भननएको रकम कहाुँ र 
कसको साथबाट फेला परेको प्रष्ट छैन।  

 उजूरिालाको बकपत्रबाट प्रनतिादी ननदोष 
रहेको देख्खन्छ। 

 अतः प्रनतिादीलाई झठु्ठा आरोप-दािीबाट 
सफाइ नमल्नपुछा। 
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१७. उपयुाक्त बहस सनुी आरोप-पत्रसवहतको नमनसल अध्ययन गरी हेदाा, मानथ तथ्य-खण्डमा उख्ल्लख्खत 
व्यहोराको आरोप-दािी र प्रनतिादीको बयानसमेत रहेको देख्खन्छ। यसमा मूलतः देहायका दईु प्रश् नको 
ननरुपण गनुापने देख्खयो। 

पवहलो पश् न  प्रनतिादीले आरोप-दािीअनरुुपको कसूर गरेका हनु ्िा होइनन?् 

दोश्रो प्रश् न  यदद प्रनतिादीले आरोप-दािीअनरुुपको कसूर गरेका हनु ् भन े ननज 
प्रनतिादीलाई के कनत सजाय हनुपुने हो? 

 

       १८.पवहलो प्रश् नतफा  विचार गदाा, सिाप्रथम भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ ले सािाजननक संस्थाहरुमा सदा स्िच्छ, 
सदाचार र सशुासनमैत्री िातािरण कायम होस ् भन् न े उद्दशे्यले राष्ट्रसेिक िा राष्ट्रसेिक हनु लागेको कुनै 
व्यख्क्तले आफ्नो ओहदा िा सोसम्बन्धी कुनै काम गना िा गररददए बापत िा नगना िा नगररददए बापत िा 
आफ्नो ओहदा िा सोसम्बन्धी कुनै काम गदाा कुनै व्यख्क्तलाई मोलावहजा िा अननष्ट गना िा गराइददए बापत 
िा नगना िा नगराइददए बापत आफ्नो िा अरु कसैको नननमत्त ररसित नलएमा िा नलन म् जरु गरेमा ररसित 
नलएको विगो र कसूरको मात्रानसुार ररसित नलनलेाई िा नलन मन्जूर गनेलाई कैद र नबगोबमोख्जम जररिाना 
हनु ेव्यिस्थाको साथै ररसित नलइसकेको भए सो ररसितसमेत जफत हनु े1  कानूनी व्यिस्था गरेको पाइन्छ। 
त्यस्तै सोही ऐनले 'ररसित' भन् नाले नगदी, ख्जन्सी िा अन्य जनुसकैु वकनसमको लाभ िा सवुिधा सम्झनपुछा र 
सो शब्दले घसुसमेतलाई जनाउुँछ भनी पररभाषा गरेको पाइन्छ ।2 

      १९. प्रस्ततु कानूनी व्यिस्थाको कोणबाट यस मदु्दाको तथ्यािलोकन गदाा, िादी नेपाल सरकारले मूलतः ख्जल्ला 
िन कायाालय, जाजरकोटका सहायक िन अनधकृत लालबाब ुझाले आफ्नो ओहदाबमोख्जम गनुापने सेिाग्राही 
दीपक रेग्मीको ख्जल्लाबाट ननकासा हनु ेिन पैदािारको छोडपूजी बनाउने, सामदुावयक िन काया-योजना र 
IEE का लानग TOR नसफाररश गने समेत काम गनाका लानग भनी आफ्नो नननमत्त घसु रकम रु.48,000।- 
नलई भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, 2059 को दफा ३(१) को कसूर गरेको पवुष्ट हनु आएको हुुँदा ननजलाई सोही 
ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) (ख) बमोख्जम कैद र जररिानासमेत गररपाऊुँ  भनी आरोप-दािी नलएको 
देख्खन्छ। 

      २०.प्रनतिादी लालबाब ुझाले अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगसमक्ष म ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोटमा 
सहायक िन अनधकृत पदमा रही योजना फाुँटमा काम गछुा। २०७० साल बैशाख मवहनादेख्ख सो 

                                                           
1 भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ दफा ३ (१) 
2 भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ दफा २ (ख) 
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कायाालयमा कायारत छु। नमनत २०७२।८।२७ मा मैले कुनै पनन सेिाग्राहीसुँग रकम नलएको होइन। 
उजूरीकतााको ख्जवकरलाई नकाछुा। बरामदी मचुलु्कामा उख्ल्लख्खत नोट र योजना फाुँटबाट बरामद भएको 
नोट एउटै हो िा होइन ठम्याउन सवकन। तर त्यहाुँ केही माननसहरुले रुज ु गरररहेका नथए। िारदात 
अिस्थामा मलाई एक्कासी रुक्नहुोस,् यहाुँ खानतलासी गनुाछ भन्दा म डायविवटजको नबरामी भएकोले आुँखा 
नतरनमरायो, नोट कहाुँबाट आयो र कसले त्यहाुँ रातयो थाहा भएन। कनथत बरामद नोटको छाुँयाप्रनतको 
पछानडको सही मेरो हो। मैले सेिाग्राहीबाट रु.48,000।- घसु नलएको होइन भनी बयान गरेको देख्खन्छ 
भनें यस अदालतसमक्ष उजूरिालाको उजूरी व्यहोरा झठु्ठा हो। उसले मसुँग ररसइिी पोत न यो काम गरेको 
हो। आफूले इमान्दारीपूिाक काम गदाा मलाई सडकमा ल्याईददन्छु भनी ननजले धम्कप ददएका हनु।् मेरो 
संयोजकत्िमा गदठत छानविन टोलीले पेश गरेको राय प्रनतिेदनबाट दीपक रेग्मीको ठूलो लगानी डुब्न े
भएकोले मलाई फसाउन खोजेको हो। बयान नलन ेक्रममा बलजफ्ती सही गराएका हनु ्। मेरो साथबाट 
रकम बरामद भएको होइन। रकम बरामद भएको ददन मेरो कायाकक्षमा दीपक रेग्मी आएर बसेको नथयो। 
त्यही बेला म काम विशेषले ननजलाई मेरै कायाकक्षमा छोडी कायाालय प्रमखुकोमा गएको नथएुँ। फकेर 
आउुँदा मेरो कायाकक्षमा ऊ त्यहाुँ नथएन। ती नोटहरु उसैले मेरो कायाकक्षको कुनै ठाउुँमा राखेको िा 
आयोगको साथीलाई ददएर पठाएको हनुपुछा। आरोप-दािीबाट सफाई पाऊुँ  भनी बयान गरेको देख्खन्छ। 
यसरी ननज प्रनतिादीले अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग एिम ् यस अदालतसमक्ष उजूरीकतााले 
ररसइिीको कारणबाट उजूर ददएको भनी आरोवपत कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको देख्खन्छ। 

       २१.प्रस्ततु मदु्दामा उजूरीकताा दीपक रेग्मीले आयोगसमक्ष जाजरकोट ख्जल्लाबाट ननकासी हनुे िन पैदािार 
छोडपूजी बनाउन, सामदुावयक िनको काया-योजना बनाउन र IEE को लानग TOR नसफाररश गना सहायक िन 
अनधकृत लालबाब ुझाले ररसित/घसु माग गरेको हुुँदा ननजलाई ररसित/घसु बापत ददन रु.48,000।- 
उपलब्ध गराई कारिाही गररपाऊुँ  भनी नमनत २०७२।८।२५ मा उजूर ननिेदन ददनकुो साथै सो ननिेदन 
मागअनरुुप आयोगबाट रकमसमेत बझुी नलई भरपाई गररददएको देख्खन्छ। त्यस्तै ननज उजूरकताा दीपक 
रेग्मीले आयोगसमक्ष उजूरीको व्यहोरा र सवहछाप मेरो नै हो। आफूले काम स् चालन गरररहेको 
सामदुावयक िनको काया-योजना ननज लालबाब ुझाबाट नसफाररश गने तथा गराउने गरेको नथएुँ। त् यसैले 
ननज लालबाब ु झाले मसुँग नसफाररश गने काम गरेबापत पटक पटक रकम माग गने गरेको र नमनत 
२०७२।८।२७ मा म खोटोको छोडपूजी सहमनत नलनलाई ख्जल्ला िन कायाालय, जाजरकोट गएको नथएुँ। 
मैले आयोगबाट भरपाई गरी नलएको रु.48,000।- सामदुावयक िनको काया-योजना र सङ्कलन गररएको 
खोटो छोडपूजी सहमनतको नसफाररशको लानग सहायक िन अनधकृत लालबाब ु झालाई ररसित/ घसुको 
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लानग ददएको हुुँ भनी कागज गरेको देख्खन्छ तर ननज उजूरकतााले यस अदालतसमक्ष बकपत्र गने क्रममा 
स.ज. १० मा जयबागेश् िरी रोख्जनमा काम गने क्रममा ४-५ िटा जनत सामदुावयक िनमा खोटो संकलन 
गना भनी सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहबाट सम्झौता गरी उक्त सम्झौता-पत्रको साथै अन्य कागजात राखी 
ख्जल्ला िन कायाालय जाजरकोटमा सहायक िन अनधकृत लालबाब ुझासमक्ष पेश गरेँ तर उहाुँलाई मेरो 
कामप्रनत ख्चत्त नबझेुको हो या अन्य कुनै कारणबाट हो मलाई थाहा भएन।ननजले  मेरो काममा वढलाससु्ती 
गरी उपभोक्ता समूहहरुको प्रनतिेदनमा उहाुँ नकारात्मक हनुभुयो ।तत्पिात ् मैले उहाुँलाई केही पैसाको 
प्रलोभन  पनन देखाएुँ। त्यसपनछ पनन उहाुँले काम गररददन मान् न ुभएन। मेरो धेरै रकम उक्त समूहहरुमा 
फनससकेको नथयो। त्यसपनछ मलाई लालबाब ु झा प्रनत अनत नै ररस उठ् यो र मैले रु.48,000।- 
आयोगको सहयोगबाट प्राप्त गरी फेरर प्रनतिादी लालबाब ुझा माफा त अन्य काम गराउने क्रममा सो रकम 
लालबाब ु झा ख्जल्ला िन अनधकृतको कोठामा गएको समयमा मैले उहाुँको कायाकक्षको फाइल र् याक 
टेबलुमा छोडी म बावहर गएको हुुँ, स.ज. ११ मा मसुँग लालबाब ुझाले घसु/ररसित माग्न ुभएको होइन, 
स.ज. १२ मा मैले सबै काम उहाुँप्रनत ररस उठेर नै गरेको हो र स.ज. १३ एिम ्१४ मा ररसको आिेगमा 
लालबाब ुझालाई दःुख ददन र फसाउने ननयतले सो गरेको हुुँ भन् न ेव्यहोराङ्कन गरेको देख्खन्छ।  

       २२.नमनसल संलग्न साक्षी बकपत्र अिलोकन गदाा िादीका साक्षीहरुले यस अदालतसमक्ष बरामदी मचुलु्कामा 
सवहछाप गरेको ठीक साुँचो हो भनी बकपत्र गरेको देख्खए तापनन प्रनतिादीको साक्षीद्वय लालबहादरु महतारा 
र चन्रप्रकाश घनताले प्रनतिादी लालबाब ुझा इमान्दार कमाचारी हनु।् ननिेदक दीपक रेग्मीले आफू स्थावपत 
हनु प्रनतिादी लालबाब ुझालाई दिाब ददन्थे। प्रनतिादीउपरको आरोप-दािी झठु्ठा हो भनी बकपत्र गरेको 
देख्खन्छ। 

       २३.प्रस्ततु मदु्दा भ्रष्टाचारसुँग सम्बद्ध फौजदारी मदु्दा भएकोमा ननविािाद छ। फौजदारी न्यायको मान्य 
नसद्धान्तअनसुार आपरानधक काया (Actus Reus)  र आपरनधक मनसाय (Mens Rea)  बेगर आपरानधक 
दावयत्िको नसजाना हनु सक्दैन। यस सैदाख्न्तक कोणबाट नमनसल संलग्न प्रमाणहरु अिलोकन गदाा, सिाप्रथम 
श्री ख्चन्तेडाुँडा बल्ले िन, सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहबाट जाजरकोट ख्जल्लाबाट ननकासी हनु े िन 
पैदािरको छोडपूजी सम्बन्धमा नमनत २०७२।८।२५ मा च.नं. २६ माफा त पठाएको पत्र ख्जल्ला िन 
कायाालय, जाजरकोटमा नमनत २०७२।८।२७ मा दताा भएकोमा सो कायाालयबाट सोही नमनतमा च.नं. 
327 को पत्रमाफा त िन पैदािार स्थानान्तरण गना सहमनत प्रदान भएको देख्खन्छ। तर उजूरीकतााले वयनै 
विषयमा आयोगसमक्ष नमनत २०७२।८।२५ मा उजूर ददएको देख्खन्छ। िस्ततुः छोडपूजी बनाउनको लानग 
नमनत २०७२।८।२५ मा मात्र पत्र जारी भई प्रनतिादी कायारत रहेको कायाालयमा नमनत २०७२।८।२७ 
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मा दताा भई सोही नमनतमा ननिेदकको काम सम्पन्न भइसकेकोमा सोही प्रयोजनका नननमत्त प्रनतिादी लालबाब ु
झाले घसु/ररसित माग गरेको भनी आयोगसमक्ष नमनत २०७२।८।२५ मा नै उजरुिालाले ददएको उजूरी 
प्रथम दृवष्टमै (Prima facie )  आधारहीन, अस्िाभाविक र अविश् िसनीय देख्खन आयो। जनु पत्र प्रनतिादी 
कायारत रहेको कायाालयमा पगेुकै छैन, त्यस पत्रबमोख्जमको काम गनाका लानग प्रनतिादीले घसु/ररसित माग 
गरेको होलान ्भनी अनमुान गनुा न्यायोख्चत हनु सक्दैन।  यस सन्दभामा सम्माननत सिोच्च अदालतबाट  “... 
केिल आधारहीन उजूरीको आधारमा नलएको माग दािी सम्बद्ध प्रमाणको अभािमा भ्रष्टाचार जस्तो कसूरमा 
सजाय गना नमल्न ेदेख्खुँदैन।” 3 भनी व्यातयासमेत भइरहेको पाइन्छ। 

       २४.प्रनतिादी लालबाब ुझाको संयोजकत्िमा गदठत छानविन सनमनतबाट नमनत 2072।8।21 मा प्रस्ततु भएको 
प्रनतिेदनमा साधारण सभा नबना कपते सम्झौता गरी खोटो ननकाल्ने गररएको, सामदुावयक िनको साधारण 
सभा प्रवक्रयागत रुपमा बसेको नपाइएको, नमनत 2067।11।28 को ननणाय पालना नभएको र ख्जल्ला 
िन कायाालय िा मातहतका कायाालयको रोहिरमा अननिाया रुपमा साधारण सभा बसाई त्यसमा भएको 
ननणायानसुार मात्र खोटो संकलनको प्रवक्रयाहरु अगानड बढाउन उख्चत हनुे राय तथा ननष्कषा समावहत 
गररएको देख्खन्छ। प्रनतिादी लालबाब ुझाले यस अदालतसमक्ष उक्त राय प्रनतिेदनबाट दीपक रेग्मीको ठूलो 
लगानी डुब्ने भएकोले मलाई फसाउन खोजेको हो भनी बयान  गरेको देख्खन्छ भने उजूरकताा दीपक रेग्मीले 
यस अदालतसमक्ष खोटो संकलन गना सम्झौता गरी पेश गदाा काम वढलाससु्ती गने, उपभोक्ता समूहहरुको 
प्रनतिेदन उहाुँले नकारात्मक ददन ुभएको र मेरो धेरै रकम फनससकेको ररसले ननजलाई फसाउने ननयतले 
समेत यो काम गरेको हो भनी बकपत्र गरेको देख्खन्छ।  यसरी प्रनतिादीको बयान र उजूरकतााको 
बकपत्रबाट यी दईु बीच ररसइिी रहे भएकोमा वििाद देख्खुँदैन। यसरी ररसइिी भएका उजूरकतााले ददएको 
उजूरीको आधारले मात्र प्रनतिादीले घसु/ररसित माग गरेको िा नलएको भनी स्ितः अनमुान गना नमल्दैन। 
िस्ततुः भ्रष्टाचार भनकेो कसैको व्यख्क्तगत ररसइिी साुँध्नको लानग प्रयोग गने गराउन ेहनतयार होइन। अतः 
उजूरकतााले पूिा ननयोख्जत िा बनािटी िा ररसइिीको आधारमा घसु/ररसित मागेको भनी झठु्ठा दोषारोपण गरी 
प्रनतिादीलाई फसाउनका लानग उजूरी ददएको कारणले मात्र शंङ्कारवहत ठोस प्रमाणको अभािमा प्रनतिादीले 
आरोवपत कसूर गरेको ठहराउन फौजदारी न्यायको मान्य नसद्धान्तले अनमुनत प्रदान गदैन। यस सन्दभामा 
सम्माननत सिोच्च अदालतबाट देहायबमोख्जमका कानूनी नसद्धान्तसमेत प्रनतपादन भइरहेको पाइन्छः 

 “... घसु नलुँदै ननलएको राष्ट्रसेिक कमाचारीलाई घसु नलयो भनी कृनत्रम दोषारोपण गनुा कम गम्भीर 
कुरा होइन। घसु जस्तो गम्भीर प्रकृनतको अपराध शंकारवहत रुपबाट पवुष्ट र प्रमाख्णत हनुपुदाछ। 

                                                           
3 नेपाल कानून पनत्रका, २०६६ नन.नं. ८०८५ प.ृ ३३२ 
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कसैको व्यख्क्तगत इिी साुँध्नको लानग झठु्ठा दोषारोपण गने छुट कसैलाई छैन। यस्तो गम्भीर कसूरमा 
शंका र अनमुानको आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गना ननमल्न।े” 4  

 “जाहेरिाला टेमलाल र प्रनतिादी राजेन्र प्रसाद नसंहको बीच नथनुी महतोको रुपैयाुँ लेनदेन विषयमा 
ररसइिी रहेको भन् न े देख्खुँदा शंकारवहत तरीकाबाट पनुरािेदक प्रनतिादी राजेन्रप्रसाद नसंहले घसु 
ररसित नलएको भन् न नमल्न ेदेख्खएन।” 5  

२५. प्रस्ततु मदु्दामा उजूरकताा दीपक रेग्मीले छोडपूजीसमेत बनाउनका लानग प्रनतिादीले घसु मागेकोले ननजलाई 
कारिाही गररपाऊुँ  भनी उजूरी ददनकुो साथै आयोगसमक्ष सो कायासमेत गनाका लानग रु.48,000।- 
लालबाब ुझालाई घसु ददएको भनी कागज गरेको देख्खए तापनन ननज उजूरकतााले यस अदालतसमक्ष सो 
उजूरी एिम ्कागजको व्यहोरा खख्ण्डत हनुे गरी प्रनतिादीले घसु मागेको होइन। ररसको कारणले प्रनतिादी 
नभएको अिस्थामा फसाउने ननयतले ननजको कायाकक्षको फाइल र् याक टेबलुमा रकम छोडी गएको हुुँ भनी 
बकपत्र गरेको देख्खन्छ। यसरी उजूरकताा स्ियंले मौकाको उजूरी एिम ्कागजको व्यहोरा खख्ण्डत हनुे गरी 
यस अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको पररप्रके्ष्यमा अन्य स्ितन्त्र प्रमाणबाट पररपवुष्ट नभएसम्म ननज प्रनतिादीले 
घसु/ररसित नलएको भनी ठहर गनुा न्यायोख्चत हनु सक्दैन। यस सन्दभामा सम्माननत सिोच्च अदालतबाट 
देहायबमोख्जमका कानूनी नसद्धान्तसमेत प्रनतपादन भइरहेको पाइन्छः 

 “...उजूरकताा टेकबहादरुले अनसुन्धानको क्रममा उल्लेख भएको व्यहोरा खख्ण्डत हनुकुा साथै ननजले 
बकपत्र गदाा ररसइिीका कारण उजूरी ददएको हुुँ भनी बकपत्र गरेको देख्खुँदा अनभयोग दािी प्रमाख्णत 
हनु सकेको देख्खएन।”  6  

 “... उजूरीकतााबाट उजूरीलाई खख्ण्डत हनु ेगरी अदालतमा बकपत्र गदाछ भन ेत्यस्तो अिस्थामा अन्य 
स्ितन्त्र प्रमाणबाट पवुष्ट नभएसम्म प्रनतिादीले ररसित नलएको भनी ठहर गना न्यायसुँगत नहनु.े..”   7  

२६. परमाथामा प्रस्ततु मदु्दाको प्रकृनतको पररप्रके्ष्यमा बरामदी मचुलु्काको महत्त्िपूणा स्थान रहेको हनु्छ । वकनकप 
बरामदी मचुलु्का भनकेो कसूरसुँग सम्बद्ध दशी सामान कहाुँ, कसबाट, के कनत फेला परेको हो भनी दरुुस्त 
रुपमा देखाउन े एउटा तस्िीर हो । जनु तस्िीर अनलकनत मात्र धनमलो देख्खएमा बरामदी मचुलु्काको 

                                                           
4 सिोच्च अदालत बलेुवटन, २०६८ पूणााङ्क ४६९ प.ृ १३ 
5 नेपाल कानून पनत्रका, २०४६ नन.नं. ३९५५ प.ृ १००९ 
6 नेपाल सरकार विरुद्ध निराज शे्रष्ठसमेत, मदु्दाः घसु/ररसित नलई भ्रष्टाचार गरेको, मदु्दा नं. 072-CR-0368 
7  नेपाल कानून पनत्रका, 2066 नन.नं. 8085 प.ृ332 
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विश् िसनीयतामा नै प्रश् न उठ्न सक्दछ। अतः प्रस्ततु मदु्दासुँग सम्बद्ध बरामदी मचुलु्का हेदाा, प्रनतिादी बसेको 
स्थानमा ननजको शरीर तथा स्थानमा खानतलासी गदाा रु.48,000।- बरामद भएको भन् ने व्यहोरासम्म 
उल्लेख भएको देख्खन्छ तर सो रकम प्रनतिादीको शरीर िा बसेको स्थानमध्ये कहाुँबाट बरामद भएको भन् न े
प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको देख्खुँदैन। अनभयोजन पक्षले आरोप-पत्रमा प्रनतिादीको शरीरबाट रकम बरामद 
भएको भनी दािी नलएको देख्खन्छ तर प्रनतिादीले मेरो साथबाट रकम बरामद भएकै छैन भनी बयान गरेको 
देख्खन्छ। बरामद भएको भननएका नोटहरुको छाुँयाप्रनतको पछानडपवि नमनत २०७२।८।२७ मा मेरो 
कायाकक्षमा बरामद भएको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रनतिादीले सवहछाप गरेको देख्खन्छ। उजूरकतााले यस 
अदालतसमक्ष प्रनतिादी नभएको अिस्थामा ननजको कायाकक्षमा रहेको टेबलुमा रकम छोडी म बावहररएको हुुँ 
भनी बकपत्र गरेको देख्खन्छ। त्यस्तै िादी नेपाल सरकारका देहायका साक्षीहरुले बरामदी मचुलु्काको 
सम्बन्धमा यस अदालतसमक्ष देहायबमोख्जम बकपत्र गरेको देख्खन्छः   

क्र.सं. िादीका साक्षीहरु बकपत्रको मूलभतू व्यहोरा 
1 रामप्रसाद पख्ण्डत बरामद कहाुँबाट भएको थाहा भएन। 
2 मोहम्मद सनमर आले  

हजाम 
बरामद भएको देख्खन। आयोगको टोलीले हप्काएकोले सही गरेको हुुँ । 

3 टेकराज शमाा काया-कक्षबाट बरामद भएको हो । 
4 राधेश् याम चौधरी मैले बरामद भएको देख्खन। 
5 पूणाबहादरु चन्द प्रनतिादीबाट रकम बरामद भएको देख्खन। 
6 पथृ्िीबहादरु बढुा रकम काया-कक्षको टेबलुमा राखेको नथयो। लालबाब ु झाबाट बरामद भएको 

भएको देख्खन। 
7 मोहन विष्ट प्रनतिादीको पाइण्टको पछानडको खल्तीबाट बरामद भएको। 
8 कृष्णबहादरु विष्ट ऐ.ऐ. 
9 सरोजकुमार ठकुराठी ऐ.ऐ. 
 

२७. िस्ततुः प्रनतिादीको शरीरको कुन भागबाट अथाात पाइण्ट, कनमज, कोटको खल्ती िा काया-कक्षको कुन 
स्थानबाट बरामद भएको हो सो कुरा बरामदी मचुलु्काबाट प्रष्ट रुपमा खलु्दैन। प्रनतिेदक कृष्णबहादरु 
नबष्टसमेतले ददएको प्रनतिेदनमा प्रनतिादीको शरीरबाट रकम बरामद भएको व्यहोराङ्कन भएको देख्खन्छ। तर 
ननज कृष्णबहादरु नबष्टसमेतले यस अदालतमा बकपत्र गदाा प्रनतिादीको पाइण्टको पछानडको खल्तीबाट 
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बरामद भएको भनी बकपत्र गरेको देख्खन्छ। यसरी मानथ तानलकामा उल्लेख गरेअनरुुप िादी नेपाल 
सरकारका साक्षीहरुको बकपत्रमा पनन एक रुपता देख्खुँदैन। अतः सो बरामदी मचुलु्काको विश् िसनीयता 
रहेको मान् न सवकने अिस्था देख्खन आएन। यस सन्दभामा सम्माननत सिोच्च अदालतबाट “... यी 
प्रनतिादीहरुको शरीरको कुन भागबाट अथाात कनमजको खल्तीबाट िा पाइण्टको खल्तीबाट िा कोटको 
खल्तीबाट िा ननजहरुले नलई राखेको कुनै झोला इत्यादद कहाुँबाट बरामद भएको हो सो कुरा पनन बरामदी 
मचुलु्काबाट खलु्दैन।... बरामद भएको भननएको स्थान, समय, नोटको दर लगायतका कुराहरुमा िादी पक्षका 
साक्षीहरुको बकपत्रमा व्यापक र गम्भीर विरोधाभाष र अन्तविारोध रहेको देख्खएको छ। यसबाट उक्त 
बरामदी मचुलु्काको विश् िसनीयतामानथ गम्भीर शंका उत्पन् न हनु गएको छ ।”  8 भनी व्यातया भइरहेको 
पररप्रके्ष्यमा यस मदु्दामा रकम बरामद भएको भनी तयार गररएको बरामदी मचुलु्काको आधारबाट मात्र 
प्रनतिादीलाई आरोवपत कसूरमा दोषी ठहर गना कानूनअनकूुल हनुे देख्खन आएन।     

२८. प्रस्ततु मदु्दामा अनभयोजन पक्षले प्रमाणको रुपमा श्रव्यदृश्ययकु्त नड.नभ.डी.समेत पेश गरेको देख्खन्छ। प्रमाण 
ऐन, 2031 ले अदालतले मदु्दामा ठहर गनुापने कुरा र त्यस्तो कुरासुँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बझु्न 
हनुे र सम्बद्ध कुरा भन्नाले मदु्दामा ठहर गनुापने कुरालाई प्रमाख्णत िा खण्डन गना सहायता हनुे कुरालाई 
सम्झनपुने 9 कानूनी  व्यिस्था गरेको पररप्रके्ष्यमा अनभयोजन पक्षले पेश गरेको विद्यतुीय माध्यमबाट सङ्कनलत 
श्रव्यदृश्ययकु्त नड.भी.डी.लाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी मूल्याङ्कन गनुापने देख्खयो। अतः उक्त श्रव्यदृश्ययकु्त 
नड.नभ.डी. एिं त्यसको नलवपिद्धसमेत अिलोकन गदाा प्रनतिादीलाई त्यो पैसा खल्तीमा राख, खल्तीमा राख, 
फेरर जबरजस्ती गनुापरे राम्रो हुुँदैन। टेबलुमा रहेको पैसा देखाउुँदै यो पैसा गनु्नस ्भनी दिाबसमेत ददएको 
देख्खयो। ' फेरर जबरजस्ती गनुापरे राम्रो हुुँदैन ' भन्न ेशब्दािलीले डर, त्रास, धम्कप िा करकापपूणा कारिाहीको 
प्रनतनननधत्ि गदाछ । यसरी अनसुन्धान कारिाहीको क्रममा जबरजस्ती तत्त्िको प्रयोग गनुा भनकेो स्िच्छ 
सनुिुाइको नसद्धान्तमानथ प्रहार गनुा सरह हो । यस सन्दभामा सम्माननत सिोच्च अदालतबाट २०२१ सालमा 
नै “... घसु खाई भ्रष्टाचार गर् यो भन्न े आरोप कुनै कमाचारीउपर लगाई ननजलाई दोषी बनाउुँदा उक्त 
कमाचारीले स्ितः घसु मागी नलएको हो र घसु नलन ेमनसाय नथयो भन्न े कुरा प्रमाख्णत गना सक्न ु पछा । 
कारिाईमा जबरजख्स्तपनाको आभाषसम्म पनन हनु ुहनु्न।”  10 भनी कानूनी नसद्धान्तसमेत प्रनतपादन भइरहेको 
पाइन्छ । िस्ततुः राष्ट्रसेिकले ररसित/ घसु नलन ुएउटा गम्भीर कसूर हो। यो कसूर विद्यमान कानून र 
                                                           
8  नेपाल सरकार विरुद्ध यिुराज खड्कासमेत, मदु्दा- ररसित नलई भ्रष्टाचार गरेको, सम्ित ्2066 सालको CR-0215 समेत। 
9  प्रमाण ऐन, 2031 दफा 3 
10  नेपाल कानून पनत्रका, २०२१ नन.नं. २२९ (समन प्रकाशन) प.ृ२६ 
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सशुासनको नसद्धान्तसमेतको प्रनतकूल काया हो। तर घसु/ररसित नलुँदै ननलएको राष्ट्रसेिक कमाचारीलाई 
जबरजस्ती दिाब ददई घसु नलएको भनी कृनत्रम दोषारोपण गनुा कम गम्भीर कुरा होइन। मानथ उख्ल्लख्खत 
श्रव्यदृश्यबाट प्रनतिादीलाई टेबलुमा रहेको पैसा गन्न र खल्तीमा राख्न जबरजस्ती गरेको आभाष झख्ल्कन्छ। 
यस ख्स्थनतमा प्रनतिादीले घसु/ररसित नलएको ठहर गना स्िच्छ सनुिुाइको नसद्धान्तले समथान गदैन। 

२९.यसरी मानथ वििेचना गरेअनरुुप आधारहीन एिम ्अिास्तविक उजूरी, उजूरकताा एिं िादी पक्षका साक्षीहरुको 
विरोधाभाषपूणा बकपत्र, यहाुँबाट रकम बरामद भएको भनी प्रष्ट नभएको अविश् िसनीय बरामदी मचुलु्का र 
ररसइिी एिं जबरजस्ती तत्ियकु्त कारिाहीको आधारमा यी प्रनतिादी कसरुदार हनु ् भने्न ननष्कषामा पगु्न 
कानूनसम्मत र न्यायपूणा हनुे देख्खुँदैन ।प्रस्ततु मदु्दामा प्रनतिादीले आरोवपत कसूर गरेका हनु ्वक भनी शंका 
गनुाभन्दा वयनलाई ररसइिीको कारणले फसाएको हो वक भनी शंका गनुापने अिस्था रहेको छ।  

३०.परमाथामा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसूर स्थावपत हनुको लानग प्रनतिादीबाट रकम बरामद हनु ुनै पयााप्त प्रमाण 
हनु सक्दैन। प्रनतिादीले सो रकम स्िेच्छाले माग गरेको र स्िेच्छाले नै घसुको रुपमा रकम नलएको तथ्य 
िस्तनुनष्ठ एिम ् विश् िसनीय र प्रचरु एिम ् पयााप्त प्रमाणबाट पररपवुष्ट हनु ु पदाछ। यस विषयमा भारतीय 
सिोच्च अदालतबाट एक मदु्दामा “... The Law on the issue is well settled that demand of illegal 

gratification is sine qua non for constituting an offence under the Act, 1988. Mere recovery of 

tainted money is not sufficient to convict the accused when substantive evidence in the case is not 

reliable, unless there is evidence to prove payment of bribe or to show that the money was taken 

voluntarily as a bribe. Mere receipt of the amount by the accused is not sufficient to fasten guilt, in 

the absence of any evidence with regard to demand and acceptance of the amount as illegal 

gratification.”11 भनी भएको व्यातया सान्दनभाक देख्खन्छ।  

३१.प्रस्ततु मदु्दा फौजदारी मदु्दा भएकोमा वििाद छैन। अतः फौजदारी मदु्दामा अनभयकु्तको कसूर प्रमाख्णत गने 
भार अनभयोजन पक्षमा हनुे (Offence must be Proved by the Prosecutor) नसद्धान्तलाई प्रमाण ऐन, 
2031 ले आत्मसात ्गरी कानूनी व्यिस्थासमेत समावहत गरेको पाइन्छ।12 यस सन्दभामा सम्माननत सिोच्च 
अदालतबाट “कसैउपर दोषारोपण गनुा मात्र पयााप्त हुुँदैन। शंकारवहत ढंगबाट ठोस प्रमाणद्वारा प्रमाख्णत 
गराउन सक्नपुछा”13 भनी कानूनी नसद्धान्तसमेत प्रनतपादन भइरहेको पाइन्छ तर अनभयोजन पक्षले आरोप-
                                                           
11 State of Punjab V. Madan Mohan Lal verma, 2013 (6) Supreme l: 2013 (10), Scale 211, 2013( 8) SCJ 601: AIR 2013 

SC 3368. 
12 प्रमाण ऐन, 2031 दफा 25 
13 सिोच्च अदालत बलेुवटन, 2068 पूणााङ्क 469 प.ृ 13 
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दािीअनरुुप प्रनतिादीले आपरानधक मनसायसवहत आपरानधक काया गरी आफ्नो स्िेच्छाले सेिाग्राहीसुँग 
घसु/ररसित नलई भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, 2059 को दफा 3(1) को कसूर गरेकै हो भनी शंकारवहत 
तिरबाट िस्तनुनष्ठ एिम ्विश् िसनीय प्रमाण प्रस्ततु गना सकेको देख्खुँदैन। यस्तो अिस्थामा अन्दाज, आशंका 
र अनमुानको आधारमा ननज प्रनतिादी लालबाब ुझाले आरोवपत कसूर गरेको ठहर गना फौजदारी न्यायको 
“शंकाको सवुिधा अनभयकु्तले पाउन”े (Benefit of doubt goes to the accused) एिम ्ननदोवषताको अनमुान 
(Presumption of innocence) सम्बन्धी नसद्धान्तले अनमुनत प्रदान नगने हुुँदा ननज प्रनतिादीले आरोवपत 
कसूरबाट सफाइ पाउने देख्खयो। 

३२.अब दोश्रो प्रश् नतफा  विचार गदाा, प्रचनलत कानूनको बख्खालाप काया गने व्यख्क्तलाई मात्र जनत मात्राको कसूर 
गरेको छ सोहीअनरुुप सजाय ददन ुदण्डको सार र नसद्धान्त हो। तर आरोवपत कसूरमा प्रनतिादीको संलग्नता 
नदेख्खएको अिस्थामा सजाय गने कुरा हुुँदैन ।प्रस्ततु मदु्दामा मानथ वििेचना गरेअनरुुप प्रनतिादीले आरोवपत 
कसूर गरेको पवुष्ट नभई आरोप-दाबीबाट ननजले सफाई पाएको ख्स्थनतमा ननज प्रनतिादीका उपर सजायको 
उद् घोष गरररहन ुपने अिस्था नै देख्खन आएन।  

३३.मानथ वििेख्चत आधार एिम ्कारणबाट प्रनतिादी लालबाब ुझाले आरोप-दाबीअनरुुप सेिाग्राहीसुँग ररसित/घसु 
नलई भ्रष्टाचार ननिारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोख्जमको कसरु गरेको िस्तनुनष्ठ रुपमा पवुष्ट भएको 
देख्खन आएन । अतः ननज प्रनतिादीले आरोप-दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछा । अन्य कुराका हकमा 
तपनसलबमोख्जम गनुाहोला ।   

तपनसल-खण्ड 

 

प्रनतिादी लालबाब ुझाले आरोप-दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले अनसुन्धानको क्रममा प्रनतिादीले 
रु.९६,०००।- धरौटी राखेको देख्खंदा यस अदालतमा थनुछेक प्रयाजनको लानग सो धरौटीमध्ये 
रु.४८,०००।- धरौटी कायम भै सो धरौटी अ.द.ुअ.आयोग, म.प. क्षेत्रीय कायाालय सखेुतबाट 
मगाई यस अदालतको धरौटी र.नं. ३४९८ नमनत २०७३/३/२९  मा धरौटी खातामा राखेको 
देख्खंदा प्रस्ततु मदु्दाको अख्न्तम वकनारा लागेपनछ उक्त धरौटी रकम ननज प्रनतिादीले वफताा पाऊुँ  भनी 
दरखास्त ददए प्रनतिादीलाई ननयमानसुार वफताा ददनू..........................................................१ 
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आरोपपत्रसाथ दाख्खल भएको बरामदी रकम रु.४८,०००/- यस अदालतको धरौटी र.नं. ८७० 
नमनत २०७५/२/२० मा धरौटमा राखेको देख्खंदा उक्त रकम ननयमानसुार अ.द.ुअ.आयोग, म.प. 
क्षेत्रीय कायाालय सखेुतमा वफताा पठाइददनू..................................................................२ 
 
यस फैसलामा ख्चत्त नबझेु विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोख्जमको म्याद ददन 
३५(पैंतीस) नभत्र श्री सिोच्च अदालतमा पनुरािेदन गना जानहुोला भनी विशेष सरकारी िकपलको 
कायाालय काठमाडौंलाई फैसलाको प्रमाख्णत प्रनतनलपी साथै राख्ख पनुरािेदनको म्याद ददनू.............३ 
 
सरोकारिालाले फैसलाको प्रनतनलवप माग गरे ननयमानसुार फैसलाको प्रमाख्णत प्रनतनलवप ददनू..........४ 
 
प्रस्ततु मदु्दाको दायरीको लगत किा गरी नमनसल ननयमानसुार गरी अनभलेख शाखामा बझुाइददनू.....५ 
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