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विशेष अदालत, काठमाडौं 
इजलास 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी 
 सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ित्नबहादिु बागचन्द 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री चण्डीिाज ढकाल 
 

फैसला 
   इजसाल नं २ 

२०७४ सालको स.फौ.०७४–CR–)१)८ 

  ननर्णय नं .३४ 

 

 

अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल काठमाण्डौंका अनसुन्धान अनधकृतद्वय श्रिर् कुमाि  
लईुटेल ि पथृ्िीनािायर् ओलीको प्रनतिेदनले नेपाल सिकाि..............................................िादी   
 

विरुद्ध :- 
ख्जल्ला सलाणही, सानबक कौडेना गा.वि.स.,१ हाल कौडेना गा.पा. ,१ स्थायी ितन भएका बनािसी  
चौधिीको नानत, िाम केिल चौधिीको  छोिा  िषण २९ को  नेपाल विद्यतु प्रानधकिर्, कलैया  
वितिर् केन्र बािामा ईख्न्जननयि पदमा कायणित ितनेश कुमाि चौधिी...............................प्रनतिादी  
 

 

 

                      मदु्धा :- घसु/रिसित नलई भ्रष्टाचाि गिेको। 

ljz]if cbfnt P]g, @)%( sf] bkmf ^ tyf ldlt @)%(.%.^ sf] g]kfn /fhkqdf k|sflzt ;"rgf 

adf]lhd o;} cbfntsf] If]qflwsf/leq /xL bfo/ x'g cfPsf] k|:t't d'2fsf] ;+lIfKt tYo / 7x/ 

o; k|sf/ /x]sf] 5 – 

तथ्य-खण्ड 
१. संख्िप्त व्यहोिा :- 
 

१.१.ननिेदक जावकि हसेुन अन्सािीको उजिुी/ननिेदनको छोटकिी व्यहोिा:-  
आयोगको कायाणलय हेटौंडामा पिेको उ.द.नं. २५४ नमनत २०७४।१२।२० गतेको  ख्जल्ला बािा, 
किैयामाई गााँउपानलका िडा नं.-4 बस्ने जावकि हसेुन अन्सािीले आफ्नो घिमा धान कुट्ने तथा गहुाँ 
वपसानी गने सेलि नमल संचालन गदै आएकोमा उक्त नमलको िमता बढाउनको लानग आज भन्दा तीन 
महीना अगानड नेपाल विद्यतु प्रानधकिर्, कलैया, बािामा ननिेदन ददएकोमा सो ननिेदन उपि काििाही 
नभएपनछ सो काम गरिददनका लानग पटक-पटक कायाणलयमा जााँदा समेत मेिो काम नभएकोले कायाणलय 
प्रमखुको आदेशानसुाि कायाणलयको 9 नं. कोठामा िस्ने इख्न्जननयि साहि ि सपुिभाइजि अननल प्रसाद 
यादिलाई आफ्नो काम गरिददनका लानग कुिा गदाण ननजहरुले उक्त नमलको िमता िढाउनको लानग 
हामीलाई रु.20,000।– (िीस हजाि रुपैया) घसु ददन ुभयो भने काम गछौ भने पश्चात मोलमोलाई गदै 
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जााँदा िनसदको लानग रु.1,500।- ि हामीलाई रु.9,500।– (नौ हजाि पााँच सय रुपैंया) घसु िकम 
ददन ु भनेकोले ननजहरुलाई घसु/रिसित िापतको िकम ददनको लानग आयोगबाटै िकम उपलब्ध गिाई 
घसु/रिसित नलने कमणचािीलाई आिश्यक काििाही गिी पााँउ भने्न व्यहोिाको ख्जल्ला बािा किैयामाई 
गाउाँपानलका िडा नं. ४ बस्ने जावकि हसेुन अन्सािीको नलख्खत उजिुी ननिेदन। 

 

१.२. नोट बझेुको भपाणई:- 
ननिेदक जावकि हसेुन अन्सािीको ननिेदन अनसुाि आयोगको कायाणलय हेटौंडाबाट नमनत २०७४।१२।२१ 
गते रु. १००० दिका थान ९ ि ५०० को दिको थान १ समेत गिी  हनु आउने रु.९,५००।–(नौ 
हजाि पांचसय) बझुीनलएको भपाणई। 

१.३. खटाई पठाइएको पत्रको व्यहोिा :- 
 ख्जल्ला बािा, किैयामाई गााँउपानलका िडा नं.-4 बस्ने जावकि हसेुन अन्सािीले आफ्नो घिमा धान कुट्ने 
तथा गहुाँ वपसानी गने सेलि नमल संचालन गदै आएकोमा उक्त नमलको िमता बढाउनको लानग आज 
भन्दा तीन मवहना अगानड नेपाल विद्यतु प्रानधकिर्, कलैया, बािामा ननिेदन ददए पनन आज भन्दा एक 
महीना अगानड मात्र ननिेदन दताण भई सो ननिेदन उपि काििाही नभएपनछ सो काम गिी ददनका लानग 
पटक-पटक कायाणलयमा जााँदा समेत मेिो काम नभएकोले कायाणलय प्रमखुको आदेशानसुाि कायाणलयको 9 
नं. कोठामा िस्ने इख्न्जननयि साहि ि सपुिभाइजि अननल प्रसाद यादिलाई आफ्नो काम गरिददनका लानग 
कुिा गदाण ननजहरुले उक्त नमलको िमता िढाउनको लानग हामीलाई रु.20,000।– (िीस हजाि रुपैया) 
घसु ददन ुभयो भने काम गछौ भने पश्चात मोलमोलाई गदै जााँदा िनसदको लानग रु.1,500।- ि हामीलाई 
रु.9,500।– (नौ हजाि पााँच सय रुपैंया) घसु िकम ददन ुभनेकोले ननजहरुलाई घसु रिसित िापतको 
िकम ददनको लानग आयोगबाटै िकम उपलब्ध गिाई घसु रिसित नलने कमणचािीलाई आिश्यक काििाही 
गरि पााँउ भनी नमनत 2074/12/20 गते यस कायाणलयमा ननिेदन ददएको हुाँदा ननज ननिेदकलाई भिपाई 
गिाई माग बमोख्जमको िकम रु.9,500।– (नौ हजाि पााँस सय रुपैया) उपलब्ध गिाई सवकएकोले 
तपााँईको साथमा ननम्न कमणचािीहरु समेतलाई यसै पत्रसाथ खटाइ पठाइएको छ, ननज इख्न्जननयि ितनशे 
कुमाि चौधिी तथा सपुिभाइजि अननल कुमाि यादि समेतले उल्लेख्खत वियाकलाप गिेको पाइएमा दशी 
प्रमार् सवहत यस कायाणलयमा दाख्खला गनुण हनु अनिुोध छ भने्न व्यहोिाको प्र.ना.उ. श्री महेन्र खड्का 
समेतको टोनललाई खटाईएको अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाणलय हेटौंडा, मकिानपिुको 
च.नं. १५२१ नमनत २०७४।१२।२१ गते पत्र।  
१.४.नोटको फोटोकवप:- 
ननिेदकलाई आयोगको कायाणलय हेटौंडाबाट उपलब्ध गिाईएको रु.१००० दिका थान ९ ि रु. ५०० 
दिको थान १ समेत गिी जम्मा ९,५००।–(नौ हजाि पांचसय) को फोटोकवप गिाईएको पाना ४। 

१.५. खानतलासी पूजीको व्यहोिा:- 
 आयोगको कायाणलय हेटौंडाको नमनत २०७४।१२।२१ गते ख्जल्ला सलाणही कौडेना गा.पा. िडा नं. १ 
स्थायी ठेगाना भई हाल नेपाल विद्यतु प्रानधकिर्, कलैया वितिर् केन्र बािामा कायणित ईख्न्जननयि ितनशे 
कुमाि चौधिीलाई ददईएको खानतलासी पूजी। 

१.६. खानतलासी तथा बिामदी मचुलु्काको व्यहोिा :-  
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ख्जल्ला बािा कलैया उप-महानगिपानलका िडा नं. ५ ख्स्थत पूिणमा गोिधणन महतो कोईिीको खानल जग्गा, 
पख्श्चममा सोनालाल साह कलिािको पदि घि, उत्तिमा कलैया वििगञ्ज जोड्ने मूतय सडक ि दख्िर्मा 
सिेुश मोदकको खानल जग्गा यनत चािवकल्ला नभत्र िहेको नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया, बािाको 
चािैनतिबाट कम्पाउण्ड िाल भई नभत्र कायाणलय भिन िहेको, कायाणलय भिनहरु मध्ये कम्पाउण्ड नभत्र 
पख्श्चम तफण  पूिण मोहडाको दईु तले पिी भिन भई सो नभत्र भूंई तलमा तीनिटा कोठाहरु िहेकोमा भईू 
तलाको उत्ति तफण  कोठा नं. १२ मा इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीको कोठा िहेको, सो कोठा प्रिेश 
गिी हेदाण उत्ति पख्श्चम कुनामा एउट टेिल कुसी ि टेिल मानथ एउटा कम््यटुि िहेको, उत्ति िाल ि पूिण 
िालमा टांनसएि िाखेको दईुिटा टेिल भई एउटा टेिलमा कम््यटुि ि एउटा टेिलमा वप्रन्टि िहेको, सोही 
टेिल नजीक कुसी भई सो कुसीमा पूिण फकेि ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिी बसेको अिस्थामा फेला 
पिेकोले ननजको शिीि तथा ननज बस्ने टेिलको घिाण समेत िीतपूिणक खानतलासी गदाण दख्िर् तफण  िहेको 
टेिलकोतीन िटा घिाण मध्ये मानथल्लो घिाणमा सेिाग्राहीबाट नलएको नस.नं. ३ मा उल्लेख्खत नम्िि 
बमोख्जमको िकम रु. ९,५००।-(नौ हजाि पांचसय) समेतका ख्चजिस्तहुरु बिामद गरिएको चािवकल्ला 
सवहतको विििर् ठीक छ भन्ने व्यहोिाको अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाणलय हेटौंडा, 
मकिानपिुबाट खवटई गएको टोनलले िीतपूिणक बिामद गिी हाम्रो सामनेु्नमा लगेको ठीक सााँचो हो भने्न 
व्यहोिाको नमनत २०७४।१२।२१ गतेको खानतलासी तथा बिामदी मचुलु्का।  
१.७.िंगेहात नमूना संकलन मचुलु्काको व्यहोिा :- 
िंगेहात पिीिर् गने नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया, बािाका इख्न्जननयि िषण २९ का ितनेस कुमाि 
चौधिी ि सोही कायाणलयका कायाणलय प्रमूख िषण ४१ का धपेुन्र कुमाि झाको S0DIUM CARBONATE 

नमसाइएको छुट्टा छुटै्ट पानीको नगलासमा हात धनु लगाउाँदा उल्लेख्खत नगलासहरूमध्ये इख्न्जननयि िषण २९ 
का ितनशे कुमाि चौधिीले हात धोएको नगलासको पानीको िङ बैजनी िातो (LIGHT PINK TO 

VIOLET RED) भएको तथा सोही कायाणलयका कायाणलय प्रमूख िषण ४१ का धपेुन्र कुमाि झाले हात 
धोएको नगलासको पानीको िङ परिितणन नभएकोले यो िंगेहात नमूना संकलन गरिएको भने्न समेत 
व्यहोिाको नमनत २०७४।१२।२१ गतेको िंगेहात पिीिर् नमनुा संकलन मचुलु्का। 

१.८. प्रहिी नायि उपरििक महेन्र खड्का समेतको प्रनतिेदनको व्यहोिा :-  
आयोगको कायाणलय हेटौंडाको च.नं. १५२१ नमनत २०७४।१२।२१ गतेको पत्रसाथ हामी  खवटई 
गएकोमा उल्लेख्खत ननिेदनको सूचना मानथ ननगिानन गदै सम्बख्न्धत स्थल कलैया उप-महानगिपानलका 
िडा नं. ५ ख्स्थत नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया बािाको ईख्न्जननयि ितनशे कुमाि चौधिीको कायणकि 
भ ुंई तल्लाको कोठा नं. १२ मा खानतलासी गदाण दख्िर् तफण  िहेको टेिलको तीनिटा घिाण मध्ये मानथल्लो 
घिाणमा सेिाग्राहीबाट नलएको घसु/रिसित िापतको िकम रु. ९,५००।–(नौ हजाि पांचसय) िीत पूिणक 
बिामद गिी ननज इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीलाई ननयन्त्रर्मा नलई तयाि पािेको मचुलु्का सवहतको 
तपनसल बमोख्जमका कागजातहरु संलग्न िाखी माननस सवहत यो प्रनतिेदन पेश गिेका छौं भने्न व्यहोिाको 
प्रहिी नायि उपिीिक महेन्र खड्का समेतको प्रनतिेदन। 

१.९. अनडयो नभनडयो नस.नड:- 
ननबेदक ख्जल्ला बािा किैयामाई गा.पा. िडा नं. ४ का जावकि हसैुन अन्सािी  ि ख्ज. सलाणही कौडेना 
गा.पा. िडा नं.१ स्थायी ठेगाना भई हाल नेपाल विद्यतु प्रानधकिर्, कलैया वितिर् केन्र बािाका 
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ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिी बीच भएको फोन िाताणलाप िेकडण तथा श्रव्यदृश्य सवहतको नस.नड.थान 
२(दईु) । 

१.१०. आिश्यक काििाहीको लानग बिामदी दशीसवहत माननस पठाईएको पत्रको व्यहोिा:- 
आयोगको कायाणलय हेटौंडाबाट खवटई गएको टोनलले नपेाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्र 
बािाका ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीलाई सेिाग्राहीबाट नलएको घसु रिसित िकम रु. ९,५००।–(नौ 
हजाि पांचसय) सवहत पिाउ गिी थप अनसुन्धान तथा काििाहीको लानग दशीका सामानहरु सवहत 
आयोगको कायाणलय हेटौंडाको च. नं. १५३२ नमनत २०७४।१२।२२ गतेको पत्रसाथ प्राप्त माननस तथा 
दशीका सामानहरु। 

१.११. ननिेदक जावकि हसेुन अन्सािी ि नपेाल विद्यतु प्रानधकिर्, कलैया वितिर् केन्र बािाका ईख्न्जननयि 
ितनशे कुमाि चौधिी बीच भएको फोन िाताणलापको व्यहोिा:- 
ननिेदकले म खशु्ब ु िाईस नमलको साह ुभन्दा ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीले अवहले अननल आएको 
छैन, भोनल पखणन ु पछण भनेको, ननिेदकले सि तपांईसंग कुिा भईहाल्यो, महशलु व्यिस्था गिेि घिबाट 
बावहि ननख्स्क सके,केही समयमा कायाणलय पगुीहाल्छु भन्दा ईख्न्जननयिले दठक छ आउननु छोडीददन ुम 
काम गिाई ददन्छु भनेको।उजिुकताणले पैसा कसलाई ददने तपाईलाई वक अननल सिलाई भन्दा ईख्न्जननयि 
ितनेश कुमाि चौधिीले मलाई ददने भन्ने व्यहोिाको फोन िाताणलापको ख्स्ि्ट िाईवटङ्ग। 

१.१२.  नपेाल विद्यतु प्रानधकिर्, कलैया वितिर् केन्र बािाका ईख्न्जननयि ितनशे कुमाि चौधिीको  बयान 
कागजको व्यहोिा :- 
म नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्र बािामा २०७३ साल श्रािर् महीना देख्ख इख्न्जननयि 
पदमा कायणित छु।शरुुमा मलाई TOD मीटि रिनडङ तथा डाउनलोड, अननयनमतता सधुाि तथा चहुािट 
ननयन्त्रर् ि ३३ केभी सम्बन्धी कामहरु ददईएको नथयो। २०७४ चैत्र महीना देख्ख मलाई थप नयां 
ग्राहक सम्बख्न्ध काम तोवकएको नथयो।म ख्जल्ला बािा किैयामाई गाउाँपानलका  िडा नं. ४ बस्ने जावकि 
हसेुन अन्सािीलाई ख्चन्दछु।िहासंग मेिो नाता सम्बन्ध, रिसईिी, लेनदेन केही पनन छैन।यस भन्दा अगानड 
फोनमा कुिा भएको छैन।अवफसमा आएको बेला बोलचाल हनु्छ। ननिेदकले एक डेढ महीना अगानड 
आफ्नो नमलको िमता िदृद्वका लानग कायणलयमा ननिेदन ददनभुएको िहेछ।ति ननिेदन साथ नतनुण पने दस्तिु 
ननतिेकाले काम िोवकएको नथयो।ननजसंगको टेनलफोन िाताणलापमा पैसा मलाई छोनडददन ु म काम 
गिाईददउला भनेको हो, उक्त पैसा सन्ट क्यापानसटि,िमता िदृद्व शलु्क, सेिा शलु्क, ख्शल चाजण ि 
सटडाउन चाजण िापत नलएको हो, घसु रिसित िापत नलएको होईन।कायाणलयको महशलु काउन्टिमा 
अत्यानधक नभड भएको ि ननज ननिेदकसंग मेिो ख्चनजान ि अनिुोध गिेकाले खानल भएपनछ बझुाई िनसद 
नलन भनी ननजबाट पैसा नलई मैले मेिो टेिलको घिाणमा िाखेको हुं। टेनलफोन िाताणलाप ननिेदक जावकि 
हसैुन अन्सािी ि मेिो बीच भएको हो। अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाणलय हटौंडाको 
टोनलले मेिो कायाणलयको कायणकिको टेिलबाट रु. ९,५००-( नौ हजाि पााँचसय) बिामद गिेको सााँचो 
हो। बिामद गिेको, खानतलासी, बिामदी मचुलु्का, िंगेहात मचुलु्का, नोट नबििर्मा भएको दस्तखत मेिो 
हो भने्न समेत ब्यहोिाको इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीको  बयान कागज। 
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१.१३. पोनलग्राफ पिीिर् प्रनतिेदनको व्यहोिा:- 
आिोपी नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्रका इख्न्जननयि िषण २९ का ितनेश कुमाि चौधिीले 
घसु/रिसित लेनदेनमा आफ्नो संलग्नताका बािेमा पूर्ण रूपमा नखलुाएकाले थप अनसुन्धानका लानग यस 
आयोगको च.नं. ४३७२ नमनत २०७४।१२।२७ गतेको पत्रद्वािा प्रहिी प्रधान कायाणलय अपिाध 
अनसुन्धान विभागमा पोनलग्राफ पिीिर्का लानग पठाउाँदा " Using the ESS, an evidence-based, normed 

and standardized protocol for test data analysis, the grand total score of -6 exceeds the required 
cut score of - 4 for deceptive classifications. The level of statistical significance, is calculated at p= 

0.23, which is equal to or less than the required alpha boundary (ɑ .05), and indicates that only a 

small proportion of truthful person (2.3%) can be expected to produce an equal of lower test score. 

These results support the conclusion that there is DECEPTION INDICATED by the physiological 

responses to the test stimulus questions during this examination." भने्न समेत व्यहोिाको प्रहिी प्रधान 
कायाणलय,अपिाध अनसुन्धान विभाग, केन्रीय पोनलग्राफशाखाको च.नं.६३७७ नमनत २०७४।१२। २८ 
गतेको पत्र साथ प्राप्त पोनलग्राफ पिीिर् प्रनतिेदन। 

 

 १.१४.नपेाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्र बािाका कायाणलय प्रमूख धपेुन्र कुमाि झा 
(९८५५०४८५५५) ले गनुण भएको घटना विििर् कागज। 

म २०७४ साल भार १६ गते देख्ख नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्रमा कायाणलय प्रमूखको 
रुपमा कायणित छु। मेिो कायाणलयमा कायणित इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीलाई म कायाणलयमा हाख्जि 
भएको नमनत देख्ख ख्चन्दछु। ख्ज. बािा किैयामाई गा.पा. िडा नं. ४ बस्ने जावकि हसेन अन्सािीलाई 
ख्चख्न्दन। ननजहरु दिैुसंग मेिो नाता सम्बन्ध, लेनदेन, झै-झगडा, रिसईिी केही पनन छैन।नमनत 
२०७४।१२।२१ गते म सदा झैं समयमै कायाणलयमा गै काम गरििहेको नथंए।किीि १२:०० बजेको 
समयनति इख्न्जननयि बस्ने कोठा नं. १२ को अगानड नभडभाड भएको देखें। म सो स्थाननति गई के 
भएको हो भनी सोध्दा अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाणलय हेटौंडाको टोनल िहेछ, मैले सबै 
कमणचािीलाई आयोगको टोनललाई सहयोग गनण आग्रह गिें।आयोगको कायाणलय हेटौंडाको टोनलले 
इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीको कायणकिको टेबलुको घिाणबाट रु.९,५००।–( नौ हजाि पांचसय) 
सवहत पिाउ गिेको िहेछ।उक्त समयमा भएका खानतलासी, बिामदी तथा िंगेहात मचुलु्का मेिो िोहििमा 
भएका हनु।्नमूना संकलन मचुलु्कामा मेिो पनन हात धनु लगाई नमूना संकलन गरिएको हो। उक्त 
मचुलु्कामा मेिो पनन दस्तखत छ।मानथ उल्लेख्खत िकम इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीले सेिाग्राही ख्ज. 
बािा किैयामाई गा.पा. िडा नं. ४ बस्न ेजावकि हसेुन अन्सािीबाट आफ्नो नमलको िमता िदृद्व गनणका 
लानग नलएका िहेछन,् अख्ततयािको टोनलले बताएपनछ थाहा पाए। यसभन्दा पवहले ननज सेिाग्राही काम 
नभएको गनुासो नलएि मेिो कायणकिमा आएका नथएनन।् त्यस्ता गनुासाहरु आएमा काननु सम्मत रुपमा 
समस्याको सामाधान नछटै्ट गने गिेको छु।ननज सेिाग्राहीको फायल के भएको हो भनी खोजी गदाण  चैत्र 
२३ गते कोठा नं. ९ ग्राहक सेिा फांटको टेबलको घिाणबाट फेलापािी सोहीददन ननजको उद्योगको िमता 
िदृद्व आिेदन स्िीकृत गिी ननजलाई जानकािी समेत गिाई सकेको छ भने्न व्यहोिाको घटना विििर् 
कागज। 
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१.१५. कल नडटेल विििर् :- 
अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, प्रहिी महाशाखाको च.नं. ४३९९ नमनत २०७४।१२।२५ नमनत  
गतेको पत्रसाथ प्राप्त जावकि हसैुन अन्सािी ि नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्रका ईख्न्जननयि 
ितनेश कुमाि चौधिी बीच भएको टेनलफोन सम्पकण को विििर्।  
१.१६.ख्जल्ला बािा कलैया उप-महानगिपानलका िडा नं. ५ स्थायी ठगाना भई िडा नं. ७ का िडाध्यि  
िषण ५२ का िाम अयोध्या प्रसाद (९८१७२९०२१६) ले गिेको घटना विििर् कागज।  
मैले यस मदु्दाका आिोपी नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्रका इख्न्जननयि ितनेश कुमाि 
चौधिीलाई ख्चख्न्दन। ननजसंग कुनै नाता सम्बन्ध, लेनदेन, झैं-झगडा, रिसईिी केही छैन। नमनत 
२०७४।१२।२१ गते अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाणलय हेटौंडाको टोनलले आफ्नै 
कायाणलयमा घसु/रिसित सवहत पिाउ गिेको जानकािी पाएपनछ म उक्त कायाणलयमा गई स्थाननय 
प्रनतनननधको रुपमा उपख्स्थत भएको नथएं। मेिो िोहििमा अख्ततयािको टोनलले रित पूिणक खानतलासी, 
बिामदी ि िंगेहात नमूना संकलन मचुलु्का गिेको हो। उक्त मचुलु्काको कागजातहरुमा मैले पनन सवहछाप 
गिेको छु। ननज इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीले ननिेदकसंग रु ९,५००।– घसु नलएको भनी 
अख्ततयािको टोनलको भनाई पनछ थाहा पाएको हुं भने्न व्यहोिाको घटना विििर् कागज। 

 

१.१७. ख्जल्ला बािा कलैया उप-महानगिपानलका िडा नं. ५ स्थायी ठेगाना भइ हाल कलैया उप-
महानगिपानलका िडा नं. ७ का िडा सख्चि िषण ४६ का िाजेश ठाकुि हजाम(९८४५४३५०१५) ले गनुण 
भएको घटना विििर् कागज।                  

   म हाल कलैया उप-महानगिपानलका बडा नं. ७ को िडा सख्चिमा कायणित छु। मेिो आिोवपत इख्न्जननयि 
ितनेश कुमाि चौधिी ि ननिेदक जावकि हसैुन अन्सािीसंग कुनै लेनदेन छैन। नमनत २०७४।१२।२१ 
गते इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीलाई अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाणलय हेटौंडाको 
टोनलले ननजको कायणकिमा नगद रु. नौ हजाि पांचसय सवहत म समेतको िोहििमा िंगेहात पिाउ गिेको 
हो। उक्त समयमा कानून बमोख्जम गरिएको िंगेहात मचुलु्का, खानतलासी, बिामदी मचुलु्कामा उल्लेख 
गरिएको सम्पूर्ण व्यहोिा सांचो हो। उक्त मचुलु्काहरुमा मैले पनन सवहछाप गिेको छु। बिामद भएको 
िकम इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीले नलएको कुिा सनुी थाहा पाएको हुं भने्न व्यहोिाको घटना विििर् 
कागज। 

१.१८.ख्जल्ला सप्तिी साविक जमनुी मध्यपिुा-९ हाल रुपनी गा.पा. िडा नं. ४ घि भई नपेाल विद्यतु 
प्रानधकिर्, कलैया वितिर् केन्रका सपुिभाईजि अननल कुमाि यादि ( ९८६६०४५४९०, 
९८४२४३८६९) ले गनुण भएको सोधपछु कागज। 

म यस मदु्दाका ननिेदक जावकि हसैुन अन्सािीलाई ि आिोपी ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीलाई 
ख्चन्दछु।ननिेदकलाई कामको ख्शलनसलामा ख्चनेको हो भने इख्न्जननयिलाई कायाणलयमा हांजीि भएको नमनत 
देख्ख ख्चनेको हो। ननजहरुसंग मेिो कुनै नाता सम्बन्ध, लेनदेन, झैं- झगडा ि रिसईवि केही पनन छैन।यस 
मदु्दाका ननिेदकसंग िमता िदृद्व गिाउने सम्बन्धमा घसु रिसित सम्बन्धी मेिो केही कुिा भएको छैन। 
ननजको नमलको लानग थ्री फेज लाईनको आिश्यक हनु्छ, उक्त लाईनका लानग इख्न्जननयि सवहतको टोनल 
जानपुने हनु्छ। नसंगल फेजको लाईन िदृद्व गनण सपुिभाईजि सवहतको टोली खवटने गिेको छ।ननिेदकले म 
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कायणित कायाणलयमा आई आफ्नो काम गरिददन भनेका नथए। मैले उक्त थ्री फेजको काम भएको हनुाले 
ईख्न्जननयिसंग ि कायाणलय प्रमूखसंग कुिा गनण सल्लाह ददएको नथएं।ननिेदकले वकन मेिो नाम पनन आफ्नो 
उजिुीमा उल्लेख गिेका हनु ्जानकािी भएन।नमनत २०७४।१२।२१ गते देख्ख म नबिामी भई ३ ददन 
विदामा बसेको नथएं। उक्त ददन कायाणलयमा के भयो मलाई केही जानकािी छैन।उक्त ददनको नडख्जटल 
हांख्जिीको प्रनत समेत पेश गिेको छु भने्न व्यहोिाको सोधपछु कागज। 

  
१.१९.ख्जल्ला  बािा किैयामाई गा. पा. ४ बस्न े ननिेदक िषण ४५ को जावकि हसैुन अन्सािी 
(९८४९२१९१११, ९८१७२९८४१६) ले गरिददन ुभएको सोधपछु कागज।    
मेिो नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्रका इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिी संग पूिण ख्चनजान, 
नाता सम्बन्ध, लेनदेन, झैं-झगडा, रिसइिी केही पनन छैन। कामको नसलनसलामा कायाणलयमा आउदा 
ख्चनेको हो। अयोगको कायाणलय हेटौंडामा ददएको ननिेदन स्ियं मैले ददएको हो ि नोट बझेुको भपाणईमा 
भएको सहीछाप पनन मेिै हो।मैले सञ्चालन गिेको कुटानी तथा वपसानी गने सेलि नमलको िमता िदृद्व गनण 
आज भन्दा एक महीना अगानड नै नपेाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्रमा ननिेदन दताण गिेपनन 
ननज इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिी ि सोही शाखामा काम गने सपुिभाईजि अननल कुमाि यादि दिैु 
जनाले रु. २०,०००।–(िीस हजाि) घसु रिसित िापत माग गरि िहेका नथए। मोलमोलाई हुंदै जांदा 
रु.९,५००।– घसु ि १,५००।– सिकािी दस्तिु लाग्छ भनेकाले मैले उक्त िकम घसु िापत ददएको 
हो।ति मेिो टेनलफोनमा ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीसंग िकम कसलाई ददने भनी कुिा हुंदा ननजले 
मलाई नै ददन ु भनकेाले मैले उक्त िकम ननजलाई ददएको हो।मैले पेश गिेको टेनलफोन िताणलापको 
िकडणमा म ि ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिी बीच भएको घसु रिसित सम्बख्न्ध कुिा िहेको छ।उक्त 
कायाणलयबाट मेिो नमलको िमता बढाउने काम अवहले सम्म पनन भएको छैन।मैले ननिेदन पेश गदाण मेिो 
सम्पकण  नम्बि ९८४९२१९१११ मात्र उल्लेख भएको िहेछ ति मेिो अको सम्पकण  नम्िि 
९८१७२९८४१६ समेत िहेकोले मैले ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीसंग कुिा गदाण उक्त पनछल्लो 
नम्बि ९८१७२९८४१६ बाट कुिा गिेको नथएाँ।ननज पिाउ पिेका इख्न्जननयिलाई काननु बमोख्जम 
काििाही होस ्भने्न व्यहोिाको ननिेदक जावकि हसेुन अन्सािीको सोधपछु कागज।  
१.२०.ख्जल्ला बािा विश्रामपिु गा.पा. १ बस्न ेजगि नाथ महतोको छोिा  िषण ४७ को िाम नािायर् प्रसाद 
कुसिाह (९८०४२३११६१) ले गरिददन ुभएको घटना विििर् कागज। 

ननिेदक जावकि हसैुन अन्सािी तथा नेपाल विद्यतु प्रानधकिर्का इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीसंग मेिो 
पूिण ख्चनजान, नाता सम्बन्ध, लेनदेन, रिसईवि केही पनन छैन।नमनत २०७४।१२।२१।गते अन्दाजी 
१२:०० बजेको समयमा इख्न्जननयि ितनशे कुमाि चौधिीलाई ननजकै कायणकिमा रु.९,५००।–( नौ 
हजाि पांचसय) घसु/रिसित िकम सवहत िंगेहात पिाउ पिेको हो। सो िकम सेिाग्राहीसंग नलएि ननज 
इख्न्जननयिले आफ्नो टेबलको घिाणमा िाखेकोमा सोही घिाणबाट उक्त िकम आयोगबाट खवटई आएको 
टोनलले हामीहरुको िोहििमा बिामद गिी ननजलाई पिाउ गिेको हो। ननज इख्न्जननयि ि कायाणलय 
प्रमूखको हात छुट्टा छुटै्ट नगलासमा धनु लगाउदा ईख्न्जननयिले धोएको नगलासको पानीको िंग िैजनी िातो 
भएको नथयो भने हावकम साबले धोएको नगलासको पानीको िंग परिितणन भएको नथएन। उक्त समयमा 
तयाि पारिएको खानतलासी, बिामदी ि िंगेहात नमूना संकलन मचुलु्का समेतमा मैले पनन सहीछाप गिेको 
छु।उक्त िकम ननज इख्न्जननयिले सेिाग्राही ख्ज. बािा किैयामाई गा.पा. ४ बस्ने जावकि हसेुन अन्सािीबाट 
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विद्यतु मीटिको िमता िदृद्व गनणका लानग घसु िापत नलएको हो भने्न सनुेको ह।ुउक्त समयमा म आफ्नो 
कामले सोही कायाणलयमा गएको हनुाले प्रत्यि देखेको हुं।यसिी सेिाग्राही बाट काम गरिददन्छु भनी घसु 
नलने  िाष्ट्र सेिक कमणचािीलाई कानून बमोख्जम काििाही गिी अन्य संलग्नलाई पनन कानूनको दायिामा 
ल्याई काििाही हनु ुपदणछ भने्न व्यहोिाको घटना विििर् कागज। 

१.२१.िंगेहात पिीिर् नमूना ि बिामदी नोटको पिीिर् प्रनतिेदनको व्यहोिा :- 
पिीिर्का लानग पठाईएका प्राप्त िंगेहात नमूनामा नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया बािाका इख्न्जननयि 
ितनेश कुमाि चौधिीले हात धोएको नमूना नं १ लेख्खएको पानीलाई ्लाख्स्टकको बट्टामा िाखी नसलिन्दी 
गरिएको नमूना थान १,  सोही कायाणलयका कायाणलय प्रमूख धपेुन्र कुमाि झाले हात धोएको नमूना नं २ 
लेख्खएको पानीलाई ्लाख्स्टकको बट्टामा िाखी नसलबन्दी गरिएको नमूना थान-१, खानतलासी बिामदी 
मचुलु्कामा उल्लेख्खत बिामद िकम रु. १०००।– दिका थान ९ (नौ) को हनुे रु ९०००।-(नौ हजाि) 
ि पांचसय दिको थान १ को रू ५००।-( पांचसय) गिी जम्मा रु. ९,५००।–( नौ हजाि पांचसय)  
िकम मध्ये रु १०००।–दिको थान ४(चाि) ि ५०० दिको थान १(एक) संलग्न नोटहरु भएको 
नसलबन्दी खाम थान १ समेत पिीिर्को लानग यस आयोगको च.नं.४३४० नमनत २०७४।१२।२५ 
गतेको पत्रद्वािा  श्री केन्रीय प्रहिी विनधविज्ञान प्रयोगशाला शामाखशुी पठाईकोमा उक्त प्रयोगशालाको 
चलानी नम्िि ५०८०  नमनत २०७५।०१।०६ गतेको पत्रद्वािा भौनतक सबतु नं १, ३ ि ४ मा 
फेनोल्फथानलन पाईएको ि भौनतक सबतु नं २ मा फेनोल्फथानलन पाईएन भने्न व्यहोिाको प्राप्त  पिीिर् 
प्रनतिेदन। 

२. अनभयोग ि दािी:- 
प्रस्ततु मदु्दामा अनसुन्धान तहवककातबाट संकनलत नमनसल संलग्न उजिुी ननिेदन, उजिुी ननिेदकले िकम 
बखु्झ गरिददएको भिपाई कागज ि भिपाई कागजमा उल्लेख्खत रुपैयााँको फोटोकपी कागज, आयोगको 
कायाणलय हेटौंडा मकिानपिुबाट प्रहिी नयि उपिीिक महेन्र खड्का समेतलाई खटाई पठाइएको पत्र, 

पिाउ पिेका नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्र बािाका ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिी  
समेतको िंगेहात नमूना संकलन मचुलु्का, खानतलासी/बिामदी मचुलु्का ि अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाणलय हेटौंडाबाट उपलब्ध गिाइएका बिामद नोटहरूको फोटोकपी समेतमा ितनेश कुमाि 
चौधिीको दस्तखत (सवहछाप) गिी तत्काल खडा गरिएको मचुलु्का, बिामद एिं पिाउ गिी दाख्खला गिेको 
प्रनतिेदन, अनडयो/नभनडयो नस.नड.,नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्र बािाका ईख्न्जननयि ितनेश 
कुमाि चौधिीले अनसुन्धानको िममा गिेको बयान कागज, बखु्झएका खानतलासी तथा बिामदी मचुलु्काका 
सािीहरु, बखु्झएका माननसहरु मध्येका नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्र बािाका कायाणलय 
प्रमूख धपेुन्र कुमाि झा, ख्जल्ला बािा कलैया उप-महानगिपानलका िडा नं. ५ का िडाध्यि िाम अयोध्या 
प्रसाद, ख्ज. बािा कलैया उप-महानगिपानलका िडा नं. ५ घि भई िडा नं. ७ का िडा सख्चि िाजेश 
ठाकुि हजाम, नेपाल विद्यतु प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्र बािाका सपुिभाईजि अननल कुमाि यादि, ख्ज. 
बािा विश्रामपिु गा.पा. िडा नं. १ बस्ने िाम नािायर् प्रसाद कुसिाह ि ननिेदक ख्जल्ला बािा किैयामाई 
गा.पा. ४ बस्ने जावकि हसैुन अन्सािी, लगाएतका माननसहरुको छुट्टाछुटै्ट घटना नबििर् तथा सोधपछु 
कागजहरु, केन्रीय पोनलग्राफ शाखाको च.नं.६३७७ नमनत २०७४।१२।२८ गतेको पत्र साथ  प्राप्त  
DECEPTION INDICATED भने्न पोनलग्राफ पिीिर् प्रनतिेदन, अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
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ईन्टेनलजेन्स यनुनटको च.नं.४४५४ नमनत २०७५।०१।०२ गतेको कल नडटेल विििर्, िंगेहात नमूना 
पिीिर्को िममा भएको आिोपीको हात धोएको पानीको नमूना ि बिामदी िकम रु. १०००।–दिका 
नोटहरु ि रु.५०० को नोटमा फेनोल्फथानलन पाईएको भनन्े केन्रीय विनधविज्ञान प्रयोगशाला सामाखखु्शको 
चलानी नम्िि ५०८०  नमनत २०७५।०१।०६ गतेको  प्राप्त प्रनतिेदन समेतका प्रमार् कागजातहरुका 
आधािमा ननज ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीले नमलको िमता िदृद्व गनणका लानग सेिाग्राही ख्ज. बािा 
किैयामाई गा.पा. िडा नं. ४ बस्ने िषण ४५ को जावकि हसैुन अन्सािीबाट घसु रिसित िापत 
रु.९,५००।–(नौ हजाि पांचसय) नलएको तथ्य पवुष्ट भएको देख्खन आयो। ननज प्रनतिादीले गिेको उक्त 
कायण भ्रष्टाचाि ननिािर् ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ को कसिु भएको सप्रमार् पवुष्ट हनु 
आएकोले प्रनतिादी ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीलाई विगो रु. ९,५००।–(नौ हजाि पांचसय ) कायम 
गिी भ्रष्टाचाि ननिािर् ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) ि दफा ३ को उपदफा (१०) को 
देहाय (क) बमोख्जम जरििाना ि कैद सजाय हनु माग दािी नलईएको व्यहोिा सादि अनिुोध गरिएको 
छ।ननिेदक जावकि हसेुन अन्सािीले नमनत २०७४।१२।२१ गते अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाणलय हेटौंडाबाट भिपाई गिी बझुी लगेको ि बिामद भई आएको रु.१,०००।-(एक हजाि) 
दिका ९ (नौ) थानको जम्मा हनु आउने िकम रु.९,०००।-(नौ हजाि) ि रु. ५०० को दिको थान १ 
को रु. ५०० (पांचसय) गिी जम्मा रु. ९,५००।–( नौ हजाि पांचसय) दसीको रूपमा प्रमार् लगाई 
उक्त िकम अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाणलय हेटौंडालाई वफताण ददलाई पाउन समेत 
सादि अनिुोध गरिएको छ। 

#=प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीले अदालतमा गिेको बयान:- मेिो कायाणलयको कोठा नभत्र अख्ततयाि 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको टोलीहरु आई बनसरिहेको नथए मेिो कायाणलयको कुनसणमा िसेको २÷४ 
नमनेट पछी हामी अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग हेटौडाबाट आएको कमणचािी हौं तपाईले 
सेिाग्राहीसंग घसु रिसित माग गिी नलन ुभएको छ िे भनी तपाइको शरिि समेत खानतलासी गछौ भनी 
शरिि खानतलासी गिे मेिो शरििमा खान तलासी गदाण केही फेला नपिेपछी सो को केही समय पछी पनुः 
मेिो टेिलको घिाण  खनतलासी गदाण एिासी िकम फेला प¥यो भनी िहााँहरुले भन्न ुभयो सो िकम के नथयो 
कनत नथयो उक्त िकम कसले त्यहााँ िाख्खददयो मलाई केही थाहा भएन तत्कानलन अिस्थामा म आचम्मीत 
पिे ति उक्त पैसा म वपसाि फेनण िाथरुप गएको िेलामा मलाई फसाउने पूिण ननयोख्जकत  योजनामा को 
कस्ले गिेका हनु मलाई थाहा छैन । आज सम्म पैसा माग्ने नलने ि सेिाग्रामीलाई दःुख हैिानी ददएको 
छैन बिामदी मचुलु्कामा उल्लेख्खत व्यहोिा पूर्णरुपले झठु्ठा हो । बिामद भनीएको िकम घिाण िाट मलाई 
ख्झक्न लगाई गन्न समेत लगाएकोले मैले घोएको हातको पानी िातो भएको हनुपुछण मैले नलदै 
ननलएको,माग्दै नमागेको पैसालाई समेतको कसले ननमांर् षडयन्त्र गिी म प्रनत रिसइिी साधेका हनु मलाई 
थाहा छैन, झठु्ठा उजिुी झठु्ठा बिामदी मचुलु्काको आधािमा िही म उपि तयाि गिीएको आिोपपत्र समेत 
झठु्ठा हुाँदा खािेज गिी म ननदोष िाष्ट्रसेिक कमणचािीलाई झठु्ठा आिोपबाट सफाई पाउाँ भन्न ेसमेत ब्यहोिाको 
प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीले यस अदालतमा गिेको बयान ।  

४.यस अदालतको आदेश :- पनछ बझु्दै जााँदा ठहिे बमोजम हनु ेगिी ननज प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीबाट 
हाल विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड(घ) बमोख्जम रु ९५००। नौ हजाि पााँचसय 
रुपया मात्र । धिौट माग गरिएको छ सो धिौटी िकम ननजले नगदै दाख्खला गिे जेथा जमानन िा बैंक 
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ग्यािेण्टी ददएनलई तािेखमा िाख्न होला ददन नसके ननयमानसुाि नसधा खान पाउने गिी अ.ि.१२१नं 
बमोख्जम थनुिुा पजुी ददई थनुामा िाख्न कािागाि शाखा पठाई ददनहुोला दशीको रुपमा आिोप पत्र साथ 
दाख्खला भएको नगद रु.९,५००।- धिौटीमा तथा सामसङु मोिाईल ख्जख्न्समा आम्दानी िाध्न ुहोला । 
प्रस्ततु मदु्दा प्रनतिादी चकु्ता भई सकेकोले िादी पिका सािीहरु विशेष सिकािी िवकल कायाणलय मापणmत ि 
प्रनतिादीका सािीहरु प्रनतिादी मापणmत उपख्स्थत गिाई उपख्स्थ्त गिाए िकपत्रको लागी इजलास समि पेश 
गनुण होला । आिोप पत्र साथ दायिभएको नस.डी. को आिश्यक अंश दबैु पिको िोहििमा नलवपिद्ध 
गिाउन ुहोला भनी मलुकुी ऐन अ.ि.१२४ (ग) नं बमोख्जम यो आदेश पचाण गरि ददएको छ भन्ने समेत 
व्यहोिाको थनुछेक आदेश ।  

५. सािीको िकपत्र:-िादी नेपाल सिकािको सािी जानकी हसेुन अन्सािी, विकाश विक,अननल कुमाि यादिले 
जाकीिी हसेुन,  िाम अध्याध्याय प्रसाद , िाजेश ठाकुि हजाम , विकास विक, ले बिामदी मचुलु्काको ब्यहोिा 
दठक सााँचो हो भनी गनुण भएको बकपत्र एिम \ प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीको सािी सनुधि कुमाि कर्णले 
अदालतमा उपख्स्थत भै ननज प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीको चाल चलन व्यिहाि आचिर् मैले जान ेबझेु 
सम्म दठक छ । प्रनतिादीउपि लागेको अनभयोग दािी गलत हो, उहााँले सफाई पाउन ु पछण भनी गनुण 
भएको बकपत्र समेत नमनसल सामेल िहेको छ ।  

7x/ v08 
६. ननयमानसुाि दैननक पेशी सूचीमा समािेश भई ननर्णयाथण पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्दामा िादी नेपाल 

सिकािको तपणmबाट उपख्स्थत विशेष सिकािी िवकल कायाणलयका विद्वान ्सहन्यायानधिक्ता ि प्रनतिादीका 
तपणmबाट उपख्स्थत विद्वान ्कानून व्यिसायीहरुले गनुण भएको बहस बुाँदाहरु देहायबमोख्जम िहेका छन ्:- 
 

jfbL g]kfn ;/sf/sf] tk{maf6 pkl:yt ljåfg\  

pkGofoflwjQmf >L kbd/fh kf08]o . 

k|ltjfbLsf]tk{maf6pkl:yt ljåfg\ jl/i7 

clwjQmfåo >L xl/k|;fb pk|]tL Pjd\ >L ljlgt 

s'df/ emf tyf ljåfg\ clwjQmfåo >L 

kjgs'df/ hfo;jfn Pjd\ >L hub]j rf}w/L .    

 k|ltjfbL /tg]z s'df/ rf}w/L  g]kfn 

ljB't k|flwsf/0f, sn}of ljt/0f s]Gb| 

af/fdf OlGhlgo/ kbdf sfo{/t /fi6« 

;]js ePsf]df ljjfb 5}g .  

 ph'/Lstf{ hfls/ x';]g cG;f/Ln] cfˆgf] 

3/df /x]sf] wfg;d]t s'6\g] ldnsf] 

ljB'tLo Ifdtf a9fpg lgj]bg lbPsf] 

b]lvG5 .  

 t/ ;f] lgj]bgpk/ s'g} sf/jfxL gu/L 

;f] sfd ug{ k|ltjfbLn] ;]jfu|fxL;Fu ? 

@),))). dfu u/]sf] b]lvG5 .  

 k|ltjfbLsf] sfo{sIfsf] 6]a'nsf] 3/f{af6 

a/fdb ePsf] tYo a/fdbL d'r'Nsfjf6 

k'li6 ePsf] 5 .  

 

 k|ltjfbL Ps Odfgbf/ /fi6«;]js x'g\ .  

 jftf{nfkdf 3'; dfu]sf] s'/f g} 5}g .  

 ph'/Lstf{n] ph'/L Joxf]/f vl08t u/L 

askq u/]sf] 5 .  

 k|ltjfbLsf] kmfF6 ph'/stf{sf] sfd;Fu 

;DalGwt 5}g .  

 k|ltjfbLsf] ;fIfL askqaf6 lgh lgbf]{if 

b]lvG5 .  

 cl8of] l;=8L= k|df0fof]Uo 5}g .  

 k|ltjfbLn] ;]jfu|fxL;Fu 3'; afkt /sd 

lnPsf] geO{ dxz'n ÷b:t'/ afktsf] /sd 

xf] .  

 k|ltjfbLn] cf/f]lkt s;'/df OGsf/ /xL 

aofg u/]sf] 5 .  

 jfbL g]kfn ;/sf/n] k|ltjfbLpk/ 
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 lghn] xft wf]Psf] kfgLsf] /Ë j}hgL 

/ftf] ePsf] tYo ldl;n ;+nUg k|df0faf6  

k'li6 ePsf] 5 .  

 k|ltjfbL / ;]jfu|fxLsf aLr 6]lnkmf]g 

;Dks{ x'g'sf ;fy} 3';sf] /sd dnfO{ 

lbg' egL k|ltjfbLn] ;]jfu|fxL;Fu 

jftf{nfk ;d]t u/]sf] b]lvG5 .  

 ctM k|ltjfbLn] cf/f]lkt s;'/ u/]sf] 

k'li6 ePsf] x'Fbf lgh k|ltjfbLnfO{ 

xb};Dd ;hfo x'g'k5{ .  

nufOPsf] s;'/ kof{Kt k|df0faf6 k'li6 

ug{ ;s]sf] b]lvFb}g .  

 ctM k|ltjfbLn] cf/f]lkt s;'/af6 ;kmfO{ 

kfpg' k5{ .  

&. उपयुणक्त बहस सनुी आिोप–पत्रसवहतको नमनसल अध्ययन गिी हेदाण, मानथ तथ्य–खण्डमा उख्ल्लख्खत   
व्यहोिाको आिोप– दािी ि प्रनतिादीको बयानसमेत िहेको देख्खन्छ । यसमा मूलतः देहायका दईु प्रश्नको 
ननर्णय गनुणपने देख्खयो । 

klxnf] k|Zg  k|ltjfbLn] cf/f]k–bfjLcg'?ksf] s;'/ u/]sf x'g\ jf xf]Ogg\ <  

bf]>f] k|Zg  olb k|ltjfbLn] cf/f]k– bfjLcg'?ksf] s;'/ u/]sf x'g\ eg] lgh 

k|ltjfbLnfO{ s] slt ;hfo x'g'kg]{ xf]  <  

 

८. पवहलो प्रश्नतपणm विचाि गदाण, सिणप्रथम भ्रष्टाचाि ननिािर् ऐन, २०५९ ले सािणजननक संस्थाहरुमा सदा स्िच्छ, 

सदाचाि ि सशुासनमैत्री िाताििर् कायम होस ्भन्न ेउद्दशे्यले िाष्ट्रसेिक िा िाष्ट्रसेिक हनु लागेको कुनै 
व्यख्क्तले आफ्नो ओहदा िा सोसम्बन्धी कुनै काम गनण िा गरिददए बापत िा नगनण िा नगरिददए बापत िा 
आफ्नो ओहदा िा सोसम्बन्धी कुनै काम गदाण कुनै व्यख्क्तलाई मोलावहजा िा अननष्ट गनण िा गिाई ददए 
बापत िा नगनण िा नगिाई ददएबापत आफ्नो िा अरु कसैको नननमत्त रिसित नलएमा िा नलन मञ्जिु गिेमा 
रिसित नलएको विगो ि कसिुको मात्रानसुाि रिसित नलनलेाई िा नलन मन्जिु गनेलाई कैद ि 
विगोबमोख्जम जरििाना हनु े व्यिस्थाको साथै रिसित नलई सकेको भए सो रिसितसमेत जफत हनु े 1  
कानूनी व्यिस्था गिेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही ऐनले  “ रिसित” भन्नाले नगदी, ख्जन्सी िा अन्य जनुसकैु 
वकनसमको लाभ िा सवुिधा सम्झनपुछण ि सो शब्दले घसुसमेतलाई जनाउाँछ भनी परिभाषा गिेको पाइन्छ 2  

(. प्रस्ततु कानूनी व्यिस्थाको कोर्बाट यस मदु्दाको तथ्यािलोकन गदाण, िादी नेपाल सिकािले मूलतः 
नेपाल विद्यतु प्रानधकिर्, कलैया वितिर् केन्रका ईख्न्जननयि पदमा कायणित ितनेश कुमाि चौधिीले 
नमलको विद्यतुीय िमता िवृद्ध गनणका लानग सेिाग्राही जावकि हसेुन अन्सािीबाट रु ९,५००। घसु÷ 

रिसित नलई भ्रष्टाचाि ननिािर् ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोख्जमको कसिु गिेको पवुष्ट हनु 
आएकोले ननज प्रनतिादीलाई सोही ऐनको दफा ३(१) तथा ३(१)(क) बमोख्जम कैद ि जरििानासमेत 
गरिपाऊाँ  भनी आिोप –दािी नलएको देख्खन्छ ।  

!).प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीले अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगसमि म नेपाल विद्यतु प्रानधकिर्, 

कलैया वितिर्  केन्र, बािामा २०७३ साल श्रािर् मवहनादेख्ख इख्न्जननयि  पदमा कायणित छु । शरुुमा 

                             
1 e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( bkmf #-!_ 

2 |i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( bkmf @-v_ 
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 मलाई TOD मीटि रिनडङ तथा डाउनलोड, अननयनमतता सधुाि तथा चहुािट ननयन्त्रर् ि ३३ केभी 
सम्बन्धी कामहरु ददइएको नथयो । २०७४ चैत्र मवहनादेख्ख मलाई थप नयां ग्राहकसम्बन्धी काम 
तोवकएको नथयो । म ख्जल्ला बािा किैयामाई गाउाँपानलका िडा नं. ४ बस्न ेजावकि हसेुन अन्सािीलाई 
ख्चन्दछु । िहााँसाँग मेिो नाता सम्बन्ध, रिसईिी, लेनदेन केही पनन छैन । यसभन्दा अगानड फोनमा कुिा 
भएको छैन । अवफसमा आएको बेला बोलचाल हनु्छ । ननिेदकले एक डेढ मवहना अगानड आफ्नो 
नमलको िमता िदृद्वका लानग कायणलयमा ननिेदन ददनभुएको िहेछ । ति ननिेदन साथ नतनुणपने दस्तिु 
ननतिेकाले काम िोवकएको नथयो । ननजसंगको टेनलफोन िाताणलापमा पैसा मलाई छोनडददन ु म काम 
गिाई ददउाँला भनेको हो, उक्त पैसा सन्ट क्यापानसटि, िमता बवृद्ध शलु्क, सेिा शलु्क, ख्शल चाजण ि 
सटडाउन चाजण बापत नलएको हो, घसु रिसित बापत नलएको होईन । कायाणलयको महशलु काउन्टिमा 
अत्यनधक नभड भएको ि ननज ननिेदकसंग मेिो ख्चनजान भएको ि खाली भएपनछ िकम बझुाई िनसद 
नलन भनी अनिुोध गिेकोले ननजबाट पैसा नलई मेिो टेबलुको घिाणमा िाखेको हुं । टेनलफोन िाताणलाप 
ननिेदक जावकि हसैुन अन्सािी ि मेिो बीच भएको हो। अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाणलय हेटौंडाको टोलीले मेिो कायाणलयको कायणकिको टेबलुबाट रु.९,५००। (नौ हजाि पााँचसय) 
बिामद गिेको सााँचो हो । बिामद गिेको, खानतलासी, बिामदी मचुलु्का, िंगेहात मचुलु्का, नोट नबििर्मा 
भएको दस्तखत मेिो हो भनी बयान गिेको देख्खन्छ भने यस अदालतसमि उजिुी व्यहोिा गलत हो । 
पारििारिक पिुानो वििादको कािर् षडयन्त्रपूिणक मउपि उजिुी ददएको हो । व्यख्क्तगत रुपमा 
उजिुीकताणसाँग रिसइिी छैन । मेिो टेबलुको घिाण खानतलासी गदाण एिासी िकम फेला प¥यो भनी 
िहााँहरुले भन्न ुभयो । उक्त िकम म वपसाब फेनण गएको कसले त्यहााँ िाख्खददएको हो मलाई केही थाहा 
भएन । घसु मागेको होइन । नलवपिद्ध व्यहोिा झठु्ठा हो । अतः आिोप –दािीबाट सफाई पाउाँ भनी 
आिोवपत कसिुमा इन्काि िही बयान गिेको देख्खन्छ ।   

!!.नमनसल संलग्न सािी बकपत्र अिलोकन गदाण, िादीका सािीहरुले बिामदी मचुलु्काको व्यहोिा ठीक 
सााँचो हो ि त्यसमा िहेको सवहछाप आफ्नै हो भनी बकपत्र गिेको देख्खए तापनन प्रनतिादीको सािीले 
प्रनतिादी इमान्दाि हुाँदा ननजले घसु मागेको होइन भनी बकपत्र गिेको देख्खन्छ । 

!@.प्रस्ततु मदु्दा भ्रष्टाचािसाँग सम्बद्ध फौज्दािी कसिु भएकोमा वििाद छैन । फौजदािी न्यायको मान्य 
नसद्धान्तअुनसाि आपिानधक कायण  (Actus Reus) ि आपिानधक मनसाय (Mens Rea)को संयोजन 
बेगि आपिानधक दावयत्िको नसजणना हनु सक्दैन । यस सैद्धाख्न्तक कोर्बाट नमनसल संलग्न प्रमार्हरु 
अिलोकन गदाण, प्रस्ततु मदु्दामा उजिुीकताण जावकि हसेुन अन्सािीले अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान 

आयोगको कायाणलयसमि आफ्नो घिमा धान कुट्ने तथा गहुाँ वपसानी गने सेलि नमल संचालन गदै 
आएकोमा उक्त नमलको िमता बढाउनको लानग आज भन्दा तीन मवहना अगानड नेपाल विद्यतु 
प्रानधकिर्, कलैया, बािामा ननिेदन ददएकोमा सो ननिेदन उपि काििाही नभएपनछ सो काम गरिददनका 
लानग पटक-पटक कायाणलयमा जााँदा समेत मेिो काम नभएकोले कायाणलय प्रमखुको आदेशानसुाि 
कायाणलयको 9 नं. कोठामा बस्ने इख्न्जननयि साहेब ि सपुिभाइजि अननलप्रसाद यादिलाई आफ्नो काम 
गरिददनका लानग कुिा गदाण ननजहरुले उक्त नमलको िमता बढाउनको लानग हामीलाई रु.20,000।– 
(बीस हजाि रुपैया) घसु ददन ुभयो भने काम गछौ भने पश्चात \ मोलमोलाई गदै जााँदा िनसदको लानग 
रु.1,500।- ि हामीलाई रु.9,500।– (नौ हजाि पााँच सय रुपैंया) घसु िकम ददन ु भनेकोले 
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ननजहरुलाई घसु/रिसित बापतको िकम ददनको लानग आयोगबाटै िकम उपलब्ध गिाई घसु/रिसित 
नलन ेकमणचािीलाई आिश्यक काििाही गरिपाऊाँ  egL ldlt @)&$.!@.@)df ph'/L lgj]bg lbg'sf] 

;fy} ;f] lgj]bg dfucg'?k cfof]uaf6 ? (,%)). a'emL lnO{ e/kfO{ ul/lbPsf] b]lvG5 . To:t} 

lgh ph'/Lstf{n] cfof]u;dIf मेिो नेपाल नबद्यतु प्रानधकिर्, कलैया वितिर् केन्रका इख्न्जननयि 
ितनेश कुमाि चौधिीसंग पूिण ख्चनजान, नाता सम्बन्ध, लेनदेन, झैं-झगडा, रिसइिी केही पनन छैन। 
कामको नसलनसलामा कायाणलयमा आउाँ Fदा ख्चनेको हो। आयोगको कायाणलय, हेटौंडामा ददएको ननिेदन 
स्ियं मैले ददएको हो ि नोट बझेुको भपाणईमा भएको सहीछाप पनन मेिै हो।मैले सञ्चालन गिेको कुटानी 
तथा वपसानी गने सेलि नमलको िमता बवृद्ध गनण आज भन्दा एक मवहना अगानड नै नेपाल नबद्यतु 
प्रानधकिर् कलैया वितिर् केन्रमा ननिेदन दताण गिेपनन ननज इख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिी ि सोही 
शाखामा काम गने सपुिभाईजि अननल कुमाि यादि दबैु जनाले रु. २०,०००।–(बीस हजाि) घसु 
रिसित िापत माग गरििहेका नथए। मोलमोलाई हुंदै जांदा रु.९,५००।– घसु ि १,५००।– सिकािी 
दस्तिु लाग्छ भनेकाले मैले उक्त िकम घसु बापत ददएको हो।ति मेिो टेनलफोनमा ईख्न्जननयि ितनशे 
कुमाि चौधिीसंग िकम कसलाई ददने भनी कुिा हुंदा ननजले मलाई नै ददन ुभनेकाले मैले उक्त िकम 
ननजलाई ददएको हो।मैले पेश गिेको टेनलफोन िाताणलापको िेकडणमा म ि ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि 
चौधिी बीच भएको घसु रिसितसम्बन्धी कुिा िहेको छ।उक्त कायाणलयबाट मेिो नमलको िमता बढाउने 
काम अवहलेसम्म पनन भएको छैन।मैले ननिेदन पेश गदाण मेिो सम्पकण  नम्बि ९८४९२१९१११ मात्र 
उल्लेख भएको िहेछ ति मेिो अको सम्पकण  नम्िि ९८१७२९८४१६ समेत िहेकोले मैले ईख्न्जननयि 
ितनेश कुमाि चौधिीसंग कुिा गदाण उक्त पनछल्लो नम्बि ९८१७२९८४१६ बाट कुिा गिेको नथएाँ।ननज 

 पिाउ पिेका इख्न्जननयिलाई काननुबमोख्जम काििाही होस ्भनी कागज पनन गिेको देख्खन्छ । ति ननज 
उजिुीकताणले यस अदालतसमि आयोगमा ददएको उजिुी मैले लेखेको होइन । त्यसमा लेख्खएको कुिा 
गलत छ । ितनेश कुमाि चौधिीले घसु मागेको िा नलएको होइन । अननल प्रसाद यादिले मेिो फाइल 
दताण नगिी दिाजको घिाणमा िाख्खददयो ि विद्यतुीय िमता िवृद्ध गनण रु २०,०००।–मागेको हो । नमनत 
२०७४।१२।२१ मा अननल प्रसाद यादि कोठामा नथएन । मैले प्रहिीलाई खबि गदाण कसैलाई 
थमाउन न पैसा भनेकोले ितनेश कुमाि चौधिीको टेबलुको घिाणमा िाखी भागेको भनी आफ्नो मौकाको 
उजिुी एिम ्कागजको व्यहोिा खख्ण्डत हनुे गिी बकपत्र गिेको देख्खन्छ । यसिी उजिुीकताण स्ियले 
मौकाको उजिुी एिम ्कागजको व्यहोिा खख्ण्डत हनुे गिी यस अदालतसमि बकपत्र गिेको परिप्रके्ष्यमा 
अन्य स्ितन्त्र प्रमार्बाट परिपवुष्ट नभएसम्म ननज प्रनतिादीले सेिाग्राहीसाँग घसु÷ रिसित नलएको ननष्कषणमा 
पगु्न ु न्यायोख्चत हनु सक्दैन । यस सन्दभणमा सम्माननत सिोच्च अदालतबाट देहायबमोख्जम कानूनी 
नसद्धान्तसमेत प्रनतपाददत भइिहेको पाइन्छ ।  

“...उजिुकताण टेकबहादिुले अनसुन्धानको िममा उल्लेख भएको व्यहोिा खख्ण्डत हनुकुा साथै ननजले बकपत्र 
गदाण रिसइिीका कािर् उजिुी ददएको हुाँ भनी बकपत्र गिेको देख्खाँदा अनभयोग दािी प्रमाख्र् हनु सकेको 
देख्खएन ”3   

 

                             
3 g]kfn ;/sf/ lj?4 gj/fh >]i7 ;d]t, d'2fM 3';÷l/;jt lnO{ e|i6frf/ u/]sf] d'2f g+= )&@–CR–)#^* 
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“...उजिुीकताणबाट उजिुीलाई खख्ण्डत हनु ेगिी अदालतमा बकपत्र गदणछ भन ेत्यस्तो अिस्थामा अन्य स्ितन्त्र 
प्रमार्बाट पवुष्ट नभएसम्म प्रनतिादीले रिसित नलएको भनी ठहि गनण न्यायसंगत नहनु े...”4 

१३.पिमाथणमा प्रस्ततु मदु्दाको प्रकृनतको परिप्रके्ष्यमा बिामदी मचुलु्काको महत्त्िपूर्ण स्थान िहेको हनु्छ । वकनवक    
बिामदी मचुलु्का भनकेो कसिुसाँग सम्बद्ध दशी सामान कहााँ, कसबाट, के कनत फेला पिेको भनी दरुुस्त 
रुपमा देखाउन े एउटा तस्बीि हो । जनु तस्बीि अनलकनत मात्र धनमलो देख्खएमा बिामदी मचुलु्काको 
विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्न सक्छ । अतः प्रस्ततु मदु्दासाँग सम्बद्ध बिामदी मचुलु्का हेदाण,  प्रनतिादी बस्न े
टेबलुको तीन िटा घिाणमध्ये मानथल्लो घिाणबाट सेिाग्राहीसाँग नलएको भननएको रु.९५००।– बिामद भएको 
देख्खन्छ । ति प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीले यस अदालतसमि बयान गने िममा म वपसाि फेनण 
गएको अिस्थामा घिाणमा िकम कसले िाख्खददयो मलाई थाहा भएन भने्न व्यहोिाङ्कन गिेको देख्खन्छ भन े
उजिुीकताण जावकि हसेुन अन्सािीले यस अदालतसमि बकपत्र गने िममा अननल प्रसाद यादि कोठामा 
नभएको भनी प्रहिीलाई खबि गदाण कसैलाई थमाउन न पैसा भनेकोले ितनेश कुमाि चौधिीको टेबलुको 
घिाणमा िाखी भागेको भने्न व्यहोिाङ्कन गिेको भने्न देख्खन्छ । यसको साथै उक्त बिामदी मचुलु्कामा 
प्रनतिादीको टेबलुको घिाणमा तालाबन्द िहेको िा खलु्ला नै िहेको कुिा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको 
देख्खाँदैन । यस ख्स्थनतमा प्रनतिादीको टेबलुको घिाणबाट उजिुकताणले िाखेको भननएको िकम बिामद गिी 
मचुलु्का खडा गिेको आधािले मात्र अन्य प्रमार्को अभािमा ननज प्रनतिादीलाई दोषी ठहिाउन न्यायसंगत 
हनु सक्दैन ।  

१४.नसद्धान्ततः अनभयोजन पिले घसु÷रिसितसम्बन्धी मदु्दामा प्रनतिादीउपिको आिोवपत कसिु स्थावपत गनण 
'proof of demand of illegal gratification' / 'proof of acceptance of illgal gratification' 

प्रस्ततु गनण सक्न ुपदणछ  ति अनभयोजन पिले यी प्रनतिादीले मन्जिुीका साथ उजिुीकताणसाँग घसु÷रिसित 
माग गिेको िा स्िीकाि गिी नलएको प्रत्यि b]Vg ] सािी गिाह एिम ्प्रमार् प्रस्ततु गिी पवुष्ट गनण सकेको 
देख्खाँदैन । यस सन्दभणमा सम्माननत सिोच्च अदालतबाट “...कसैले कसैको गोजीमा थाहा नपाई िा मन्जिुी 
बेगि पैसा िाख्खददन ुि बिामद गिाउनलेु मात्र कुनै िाष्ट्रसेिकलाई दोषी किाि गनण नमल्दैन । िाष्ट्रसेिकको 
मन्जिुीले घसु नलएको प्रमाख्र्त हनुपुदणछ ” 5 भनी व्यातयासमेत भइिहेको परिप्रके्ष्यमा प्रनतिादीले आफ्नो 
मन्जिुीले उजिुकताणसाँग घसु÷ रिसित नलएको प्रष्ट ि प्रत्यि प्रमार् बेगि ननज प्रनतिादीलाई कसिुदाि 
ठहिाउन न्यायोख्चत हनु सक्दैन ।  

१५.प्रस्ततु मदु्दामा अनभयोजन पिले प्रमार्को अरुपमा नबद्यतुीय माध्यमबाट सङ्कनलत श्रव्य दृश्ययकु्त 
नस.डी.एिम ्टेनलफोन िाताणलापयकु्त नस.डी.समेत पेश गिेको देख्खन्छ । प्रमार् ऐन, २०३१ ले “अदालतले 
मदु्दामा ठहि गनुणपने कुिा ि त्यस्तो कुिासाँग सम्बद्ध कुिाको मात्र प्रमार् बझु्न हनु ेि सम्बद्ध कुिा भन्नाले 
मदु्दामा ठहि गनुणपने कुिालाई प्रमाख्र्त िा खण्डन गनण सहायक हनु ेकुिालाई सम्झनपुने” 

6
 कानूनी व्यिस्था 

गिेको परिप्रके्ष्यमा अनभयोजन पिले पेश गिेको उक्त नस.डी.लाई प्रमार्को रुपमा ग्रहर् गिी मूल्याङ्कन 
गनुणपने देख्खयो । अतः उक्त नस.डी. एिम ्त्यसको नलवपिद्ध उतािसमेत अिलोकन गदाण, उजिुीकताण जावकि 
हसेुन अन्सािी ि प्रनतिादी ितनेशकुमाि चौधिीका बीच टेनलफोन िाताणलापको िेकडणबाट उजिुीकताणले म 
खशु्ब ुिाईस नमलको साह ुभन्दा ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि चौधिीले अवहले अननल आएको छैन, भोनल पखणन ु
                             
4  g]kfnsfg"g klqsf, @)^^ lg=g+= *)*% k[i7 ##@ 
5 ;jf]{Rr cbfnt, a'n]l6g, @)&% k"0ff{{Í ^@( k[i7 !^ 
6  k|df0f P]g, @)#! bkmf #  
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पछण भनेको, उजिुीकताणले सि तपांईसंग कुिा भईहाल्यो, महशलु व्यिस्था गिेि घिबाट बावहि ननख्स्क 
सके,केही समयमा कायाणलय पगुीहाल्छु भन्दा ईख्न्जननयिले दठक छ आउननु छोडीददन ुम काम गिाई ददन्छु 
भनेको।उजिुकताणले पैसा कसलाई ददने तपाईलाई वक अननल सिलाई भन्दा ईख्न्जननयि ितनेश कुमाि 
चौधिीले मलाई ददने भनी िाताणलाप भएको देख्खन्छ । त्यस्तै श्रव्य दृश्ययकु्त नस.डी.बाट प्रनतिादीको टेबलु 
घिाणमा ताला बन्द भएको देख्खाँदैन ।प्रनतिादीलाई ननयन्त्रर् नलनासाथ िंङ्गहेात परििर्को प्रविया शरुु 
गिेको नभइण िकम गन्न लगाएपनछ मात्र उक्त पिीिर् प्रविया सरुु गिेको देख्खयो । िस्ततुः प्रनतिादी ि 
उजिुीकताणका बीच भएको टेनलफोन िाताणलापमा प्रनतिादीले उजिुकताणसाँग घसु रिसित माग गिेको देख्खाँदैन 
। बरु महशलुको सम्बन्धमा कुिा गिेकोसम्म देख्खन्छ । यसिी उजिुीकताणले महशलुको व्यिस्था गिेि म 
घिबाट ननस्की सके भनी िाताण गनुणको अथण प्रनतिादीले घसु÷ रिसित मागेको आशंका ि अनमुान गिी सोको 
आधािमा प्रनतिादीलाइ कसिुदाि कायम गनुण  कानून ि न्यायसम्मत हनु सक्दैन ।  

१६.नमनसल संलग्न प्रमार् कागजहरुको अिलोकन गदाण, उजिुीकताणले नमलको नबद्यतुीय िमता बवृद्ध गनणका 
लानग कवष्टङ गने कमणचािीले सम्बख्न्धत फािाममा रु.९५००।– दस्तिु लाग्न ेभनी उल्लेख गिेको देख्खन्छ 
। ननज उजिुकताणको तत्सम्बन्धी फाइल सपुिभाइजि अननलकुमाि यादिको टेबलुमा िहेको तथ्य नेपाल 
विद्यतु प्रानधकिर्, कलैया वितिर् केन्रको नमनत २०७५।६।१२ च.न.४१५ को पत्रसंलग्न मचुलु्काबाट  
पवुष्ट भएको देख्खन्छ।त्यस्तै नमनसल संलग्न हाख्जिी विििर्बाट घटना भएको ददन अथाणत नमनत 
२०७४।१२।२१ मा ननज सपुिभाइजि अननलकुमाि यादि नबदामा बसेको पनन देख्खन्छ ।िस्ततुः कवष्टङ्ग 
फािाममा लेख्खएअनरुुपको िकम नै प्रनतिादीको घिाणबाट बिामद भएको ि टेनलफोन िाताणलापमा पनन 
महशलुकै बािेमा कुिा भएको परिप्रके्ष्यमा प्रनतिादीले उजिुकताणसाँग घसु÷ रिसितको रुपमा िकम नलएको भनी 
ननचोड ननकाल्न न्यायको मान्य नसद्धान्तले अनमुनत प्रदान गदेन ।  

१७.प्रस्ततु मदु्दामा प्रनतिादी ितनेशकुमाि चौधिीको हात 'sodium carbonate' नमसाइएको  पानीको 
नगलासमा घनु लगाउाँदा पानीको िङ्ग बैजनी िातो -Light pink to violetred _ भएको तथ्य िङ्गेहात 
पिीिर्  नमूना संङ्कलन मचुलु्काबाट देख्खएको छ । तदनरुुप केन्रीय प्रहिी विनध विज्ञान प्रयोगशालाको 
नमनत २०७५।१।६ च.नं ५०८०को पत्रसाथ पठाइएको पिीिर् प्रनतिेदनबाट प्रनतिादीले हात घोएको 
पानीमा फेनोल्फेथानलन -phenolphthalein_ पाइएको समेत देख्खन्छ।विज्ञानको ननयमले आयोगबाट 
फेनोल्फेथालीन नमसाएको िकम ननलएको िा नछोएको भए ननज प्रनतिादीले हात धोएको उक्त पानीको िंङ्ग 
बैजनी िातोमा परिितणन हनु सक्दैनथ्यो ति मानथ उख्ल्लख्खत श्रव्यदृश्ययकु्त नस.नड. अिलोकन गदाण, 
आयोगिाट खवटएका कमणचािीहरुले पवहला प्रनतिादीलाई िकम गन्न लगाएको ि त्यस पनछमात्र िंङ्गेहात 
पिीिर् गिेको    देख्खयो । यस ख्स्थनतमा ननज प्रनतिादीको हात धोएको पानीको िंङ्ग परिितणन हनु ु
स्िाभाविक नै हनु्छ । िस्ततुः अनसुन्धान अनधकािीले पवहला आयोगबाट उपलव्ध गिाएको िकम 
प्रनतिादीलाई छुन, समाउन िा गन्न लगाएि त्यसपनछ िंङ्गहेात पिीिर् गिाएको कायणलाई स्िच्छ सनुिुाइको 
नसदान्तले समथणन गदैन । 

१८.यसिी मानथ वििेचना गिेअनरुुप प्रनतिादीले आिोवपत कसिुमा इन्काि िही गिेको बयान,  उजिुीकताणले 
मौकाको उजिुी एिं कागजको व्यहोिा खख्ण्डत हनु ेगिी गिेको बकपत्र, महशलु ि कामको प्रसंङ्गमासम्म 
िाताणलाप गिेको िेकडण, प्रनतिादीलाई िकम गन्न लगाएपनछ मात्र िंङ्गेहात पिीिर् गिेको श्रव्यदृश्ययकु्त्त 
नस.नड.,उजिुकताणको नमलको नबद्यतुीय िमता clej[l4 गनण लाग्न ेकवष्टङ फािाम उख्ल्लख्खत दस्तिु बिाबिकै 
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िकम मात्र प्रनतिादीको टेबलुको घिाणमा िहेको, उजिुीकताणको ननिेदनसंग सम्बद्ध फाइल अननल प्रसाद 
यादबको टेबलुमा िहेको, प्रनतिादीले उजिुकताणसंग घसु ि रिसित मागेको िा नलएको प्रत्यि प्रमार् 
नभएको अिस्थामा ननज प्रनतिादीले आिोवपत कसिु गिेको अनमुान गनण फौजदािी न्यायको मान्य नसदान्तले 
अनमुनत प्रदान गदैन । यस सन्दभणमा सम्मननत सिोच्च अदालतबाट “ ...घसु रिसित नलएकोमा प्रनतिादीले 
अदालतमा पूर्ण इन्कािी बयान ददएको पाइन्छ । उजिुकताणले अदालतमा बकपत्र गदाण िकम माग्न ेव्यख्क्त 
िमेशकुमाि भट्टिाई  भएका हुाँदा पनुिािेदक प्रनतिादीलाई सजाय हनुपुने होइन भनी लेखाएका ...उजिुकताणको 
फाइल प्रनतिादीसाँग नभई िमेशकुमाि भट्टिाईसाँग िहेको अिस्थामा पनुिािेदक प्रनतिादीलाई उजिुकताणको 
अनधकाि प्राप्त अनधकािीसमिको बयानकै आधािमा मात्र दोषी ठहि गनण नमल्न ेदेख्खएन ”  

7 भनी व्यातया 
समेत भइिहेको पाइन्छ ।  

१९.पिमाथणमा भ्रष्टाचाि जस्तो गम्भीि कसिु स्थावपत हनुको लानग प्रनतिादीबाट िकम बिामद हनु ु नै पयाणप्त 
प्रमार् हनु सक्दैन । प्रनतिादीले सो िकम स्िेच्छाले माग गिेको ि स्िेच्छाले नै घसुको रुपमा िकम 
नलएको तथ्य िस्तनुनष्ठ एिम ्विश्वसनीय ि प्रचिु एिम ्पयाणप्त प्रमार्िाट परिपवुष्ट हनु ुपदणछ । यस विषयमा 
भाितीय सिोच्च अदालतबाट एक मदुामा “...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.’8  भनी भएको व्यातया सान्दनभणक 
देख्खन्छ। 

२०.प्िस्तुत मुद्दा फौजदािी मुद्दा भएकोमा िख्िाद छैन। अत: फौजदािी मदु्धा अनभयकु्तको कसिु प्रमाख्र्त 
गने भाि अनभयोजन पिमा हनुे (Offence must be Proved by the Prosecutor) नसद्दान्तलाई प्रमार् 
ऐन २०३१ले आत्मसात ् गिी कानूनी व्यिस्थासमेत समावहत गिेको पाइन्छ । ” 9  यस सन्दभणमा 
सम्माननत सिोच्च अदालतबाट “कसैउपि दोषािोपर् गनुण मात्र पयाणप्त हुाँदैन । शंकािवहत ढंगबाट ठोस 
प्रमार्द्वािा प्रमाख्र्त गिाउन सक्न ुपछण ” 

10
  भनी कानूनी नसद्दान्तसमेत प्रनतपादन भइिहेको पाइन्छ ति 

अनभयोजन पिले आिोप-दािीअनरुुप प्रनतिादीले आपिानधक मनसायसवहत आपिानधक कायण गिी आफ्नो 
स्िेच्छाले उजिुकताणसाँग घसु/रिसित माग गिी िकमसमेत नलई भ्रष्टाचाि ननिािर् ऐन,२०५९ को दफा 
३(१) को कसिु गिेकै हो भनी शाँकािवहत तििबाट िस्तनुनष्ठ एिम ्विश्वसनीय प्रमार् प्रस्ततु गनण सकेको 
देख्खाँदैन । यस्तो अिस्थामा अन्दाज, आशंका ि अनमुानको आधािमा ननज प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीले 
आिोवपत कसिु गिेको ठहि गनण फौजदािी न्यायको “शंकाको सवुिधा अनभयकु्तले पाउन’े ( Benefit of 

doubt goes to the accused) एिम ् ननदोवषताको अनमुान (Presumption of innocence) सम्बन्धी 
नसद्धान्तले अनमुनत प्रदान नगने हुाँदा ननज प्रनतिादीले आिोवपत कसिुबाट सफाइ पाउने देख्खयो । 

                             
7 s[i0fk|;fb kg]? lj?4 g]kfn ;/sf/ , d'2f 3';÷l/;jt lnO{ e|J6frf/ u/]sf] d'2f g++ )&! –CR–!^^^ 
8 state of punjab v. Madan Moban lal verma,2013 (6) supreme  2013(10) scale 211,2013 (8)scl 601 AIR 2013 sc 3368 
9 k|df0f P]g,@)#! sf] bkmf @% 
10  ;jf]{Rr cbfnt, a'n]l6g , @)^* k"0ff{Í $^( k[i7 !# 
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२१.अब दोश्रो प्रश्नतफण  विचाि गदाण, प्रचनलत कानूनको बख्खणलाप काम गने व्यख्क्तलाई मात्र जनतमात्राको कसिु 
गिेको छ सोहीअनरुुप सजाय ददन ु नै दण्डको साि ि नसद्धान्त हो । ति मानथ वििेचना गिे अनरुुप 
प्रनतिादीले आिोप-दािीअनरुुपको कसिु गिेको पवुष्ट नभई आिोवपत कसिुबाट सफाइ पाएको ख्स्थनतमा ननज 
प्रनतिादीउपि कुनै सजायको उदघोष गरििहन ुपने अिस्था नै देख्खन आएन । 

२२.अतः मानथ वििेख्चत आधाि ि कािर्बाट आिोप-दािीअनरुुप प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीले सेिाग्राहीसाँग 
घसु÷ रिसित मागेको ि नलएको कुिा पवुष्ट भएको समेत नदेख्खाँदा ननज प्रनतिादीलेआिोवपत कसिुबाट सफाइ 
पाउन ेठहछण ।अरु कुिा तमनसलखण्ड बमोजम गनुण होला। 

तपसील खण्ड 

मानथ ठहिखण्डमा लेख्खएबमोख्जम प्रनतिादी ितनेश कुमाि चौधिीले आिोप-दाबीबाट सफाई पाउने ठहिेकाले  

ननजले यस अदालतको आदेशानसुाि मदु्दा पपुणिको िममा ि नं ८१६ नमनत २०७५।१।१३मा रु ९५००।  

धिौटी दाख्खला गिेको देख्खाँदा प्रस्ततु मदु्दाको अख्न्तम टंुगो लागेपनछ धिौटी वफताण पाउाँ भनी प्रनतिादीले दिखास्त 

ददए ननयमानसुाि धिौटी वफताण ददनू ............................................................................................................१ 
आिोपपत्रसाथ दाख्खल भएको बिामददत िकम रु.९५००/- यस अदालतको धिौटी ि.नं.८१७नमनत 
२०७५।१।१३ मा धिौटमा िाखेको देख्खाँदा उक्त िकम ननयमानसुाि अख्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ,

हेटौटामा वफताण पठाइददनू...................................................................................................२ 
 
फैसलाको प्रमाख्र्त प्रनतनलवप साथै िाखी यस फैसलामा ख्चत्त नबझेु विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा 
१७ बमोख्जमको म्याद ददन ३५(पैंतीस) नभत्र श्री सिोच्च अदालतमा पनुिािेदन गनण जान ुहोला भनी विशेष 
सिकािी िकीलको कायाणलय, काठमाडौंलाई पनुिािेदनको म्याद ददनू....................................३ 
 
सिोकाििालाले फैसलाको प्रनतनलवप माग गिे ननयमानसुाि फैसलाको प्रमाख्र्त प्रनतनलवप ददनू..................४ 
 
प्रस्ततु मदु्दाको दायिीको लगत कट्टा गिी नमनसल ननयमानसुाि गिी अनभलेख शाखामा बझुाइददनू.............५ 
 

  
 

         सदस्य                        सदस्य 

फैसला लेखनमा सहयोग गनेः 
िमेश शे्रष्ठ 

इजलास अनधकृत  

कम््यूटि टाईप गने ःः विश्विाज पोखिेल  

ईनत सम्ित ्२०७५ साल मनसि २० गते िोज ५ शभुम ्
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