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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  
इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी रत् नबहादरु बागचन्द 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै  

फैसला 
इजलास नं.१ 

मु ा नं. ०७२-CR-००६४ 
िन.नं. २८ 

 फैसला िमित : २०७५।७।१३ 
मु ाः ॅ ाचार (गैरकानूनी सम्पि  आजर्न) । 

 
वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसन्धान आयोगका तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत सदुशर्न लािमछानेको 

ूितवेदनले नेपाल सरकार 
िव  

ूितवादी : बी.पी. कोईराला मेमोिरयल क्यान्सर अःपताल, भरतपरु, िचतवनका पूवर् अध्यक्ष तथा िसिनयर 
कन्सल्टेन्ट डा. भक्तमान ौे समेत 

 
 आय आजर्न गरेको पािरौिमक रकमबाट जीवन िनवार्हबापत ३०% रकम छु ाई बाकँी ७०% 

रकमलाई आयमा गणना गरी आरोपपऽबाटै आय िनधार्रण भइरहेको देिखदँा र व्ययको हकमा 
थपघट हनुपुन कुनै िजिकर नरहेकाले खचर् िववरणमा अन्यथा हनेु नदेिखने । 

(ूकरण नं.१6) 
 रा सेवक भई सेवारत अविधमा आिजर्त आयभन्दा व्यय अिधक भई िनजको सम्पि  िववरण 

अिमल्दो र अःवाभािवक देिखदँा िनजले रा सेवक भई आिधकािरक ॐोतबाट आजर्न गरेको 
सम्पि भन्दा खचर् अिधक देिखएको रकम के कुन वैधािनक ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ  े
सम्पि को ॐोत तथ्ययकु्त तवरबाट ूमािणत गरी पिु  गनुर् पन । 

(ूकरण नं.१7) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी िनमर्ला शमार् सवेुदी 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ता ौी हिरहर दाहाल एवम ्िव ान ्अिधवक्ताह  ौी टीकाराम 

भ राई, ौी मदन रेग्मी र ौी अम्बर राउत 



मु ाः ॅ ाचार (गैरकानूनी सम्पि  आजर्न) मु ा नं. ०७२-CR-००६४ 
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अवलिम्बत निजर :  

 ने.का.प. २०६८ िन.नं. ८७२२ अ  ११ पृ  १८९० 

 ने.का.प. २०७२ िन.नं. ९३६६ अ  ३ पृ  ४५७ 
सम्ब  कानून : 

 ूमाण ऐन, २०३१ 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
 

ठहर खण्ड 
१. ूःततु मु ामा िनम्नानसुारको ू ह को िन पण गनुर्पन देिखन आयो :- 

१. ूितवादी भक्तमान ौे को समम आय व्यय कित हो ? 

२. ूितवादी भक्तमान ौे ले आरोप-पऽमा उिल्लिखत कसरु गरेको देिखन्छ, देिखँदैन ? िनज 
ूितवादीलाई आरोप दाबीबमोिजम सजाय हनेु हो, होइन ? 

२. िनणर्यतफर्  हेदार्, बी.िप. कोइराला मेमोिरयल क्यान्सर अःपताल, भरतपरु, िचतवनमा कायर्रत 
सावर्जिनक पद धारण गरेका रा सेवक डा.भक्तमान ौे ले पेस गरेको सम्पि  िववरणअनसुार 
आ.व. २०६३/६४ देिख आ.व. २०६९/७० सम्मको जाँचअविधमा जम्मा .१,६७,५७,११३।– 

बराबरको सम्पि  िनजले के कःतो ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ े वैधािनक ॐोत पिु  गनर् नसकी 
गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजमको 
कसरु गरेको पिु  भएकोले िनज ूितवादी डा. भक्तमान ौे लाई िबगो . १,६७,५७,११३।– 

कायम गरी सोही ऐनको दफा २०(२) बमोिजम िबगोअनु प जिरवाना र कैद सजाय गरी ॐोत 
पिु  नभएको िबगो सम्पि  सोही ऐनको दफा ४७ र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दफा २९ख बमोिजम जफत हनु तथा िनजकी ौीमती िशल ु ौे का नाममा ॐोत 
नपगेुको शेयर, जग्गा र ऋण चकु्ता गरेको रकम र छोरीह का नाममा रहेको .२५,४०,०००।– 
बराबरको रकम भक्तमान ौे को ॐोत खलेुको अन्य सम्पि बाट जफत हनुसमेत दाबी िलई 
आरोप-पऽ ूःततु भएको देिखन्छ । 

३. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ारा १३ पाने सम्पि  िववरण भराए पिन त्यसलाई कानूनी 
मान्यता िदन िमल्दैन । आयोगले अनसूुचीमा मागर्दशर्नका लािग माऽ राखेकोले १३ पाने सम्पि  
िववरणकै आधारमा माऽ आय कायम गनर् िमल्दैन भनी ूितवादीका तफर् बाट िव ान ्कानून 
व्यवसायीह बाट ू  उठाउनभुएकोले तत-्सम्बन्धमा हेदार्, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ३१(१) र (२) मा बहालवाला रा सेवकले ूत्येक वषर् आफ्नो आय 
व्ययको िववरण बझुाउन ुपन, नबझुाए त्यसको हनेु पिरणामसमेत उल्लेख भएको देिखन्छ भने सोही 
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दफा ३१(क) को उपदफा (३) मा "यस दफाबमोिजम पेस हनु आएको सम्पि  िववरण गोप्य 
रािखनेछ । तर, यस ऐनअन्तगर्त अनसुन्धान र तहिककातको िसलिसलामा सम्पि  िववरण माग 
हनु आएमा त्यःतो िववरण सम्बिन्धत अिधकारीलाई उपलब्ध गराउन सिकनेछ" भ े र अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावली, २०५९ को िनयम ३१(३) मा "सावर्जिनक पद धारण 
गरेको व्यिक्तउपर अिख्तयार दु पयोग गरेको िवषयमा आयोगले छानिबन गदार् सम्बिन्धत िनकाय 
वा अिधकारीबाट सम्पि  िववरणको अिभलेख मगाउने वा िनजसँग तोिकएको समयसम्मको सम्पि  
िववरण पेस गनर्का लािग मनािसव समय िदई सम्पि  िववरण िलन सिकनेछ" भ े र ऐ. िनयम 
३१(४) मा "यस िनयमबमोिजम आयोगलाई ूा  जानकारी, सम्पि  िववरण वा छानिबन 
ूितवेदनलाई आयोगले उजूरी वा ूमाणको पमा महण गरी ूचिलत कानूनबमोिजम अनसुन्धान 
तहिककात गनर् सक्नेछ" भ े कानूनी व्यवःथा रहेकोले कुनै रा सेवकको सम्पि  छानिबन 
अनसुन्धान, तहिककातको बममा िनज र िनजका पिरवारसँग रहेको सम्पि को िववरण माग्न िमल्ने 
ःप  कानूनी व्यवःथा रहेको हुँदा सोही ूयोजनाथर् आयोगले सम्पि  छानिबन र अनसुन्धानको 
बममा अवलम्बन गरेको िविध र ूिबयागत कायर्लाई अदालतबाट अन्यथा भ  िमल्ने भएन । 
ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले आयोगले िदएको समयाविधिभऽ आफ्नो ःवेच्छाले बझुाएको १३ पाने 
सम्पि  िववरणलाई िनजले ःवीकार गद त्यसमा उल्लेख नभएको थप आय िववरण अदालत समक्ष 
बयान गदार् खलुाइएकोमा िनजले पेस गरेको िमिसल संलग्न समम ूमाणको मूल्या न ारा पिु  
भएमा त्यसलाई अन्यथा मा े अवःथा भएन । तर िनज ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले अदालतमा 
गरेको बयान र बहसनोटको बेहोरा, रकमको अ मा एक पता कायम नभएको र ूमाणको 
सममताबाट हेदार् पिु  नभएको आयलाई िनज ूितवादीले बयान िजिकर गरेकै कारणले त्यःतो 
आयलाई मान्यता िदन िमल्ने देिखदैँन । 

४. पिहलो ू को सन्दभर्ममा हेदार्, ूःततु आरोपपऽको सन्दभर्मा ूितवादी भक्तमान ौे ले अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगसमक्ष बयान गदार्, बी.िप. कोइराला क्यान्सर अःपताल, भरतपरुमा 
२०५४ सालदेिख कायर्रत रहेकोमा २०६४ सालमा कायर्कारी िनदशक र २०६९ सालमा संचालक 
सिमितको अध्यक्ष भई कायर् गरेको हुँ । ौीमती क्यान्सर अःपतालमा कायर्रत िछन ्। छोरीह  
अध्ययनरत छन ्। हाॆो आयॐोतमा मेरो र ौीमतीको तलब, भ ा, िनजी अःपतालबाट आिजर्त 
रकम, ौीमतीको दाइजो र दान-दिक्षणा हो । काठमाड को गोठाटार, ग गब ुर िचतवनको भरतपरु 
र कल्याणपरुमा ःवआिजर्त घर जग्गाह  छन ्। मेरा नाममा नारायणी सामदुाियक अःपताल, 
भरतपरुमा २५ लाख, नेपाल पोिलटेिक्नक इिन् च्यटु, भरतपरुमा ३ लाख ५० हजार तथा िचनारी 
बचत तथा ऋण सहकारी संःथा, भरतपरुमा ५० हजार र िऽवेणी िवकास बै मा ६ लाखको शेयर 
रहेको छ । मेरी ौीमतीको नाममा िचतवन अःपतालमा २० लाखको शेयर छ। िबिभ  बै को 
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मौज्दातसमेत हाॆो तलब, भ ा र िनजी अःपताल, िवदेश ॅमण, जग्गा िबबीबाट र ससरुालीबाट 
ूा  सहयोग रकम हो । छोरीह को नाममा रहेको बै  मौज्दात दश, ितहारलगायतका 
चाडपवर्ह मा ूा  दिक्षणासमेत हो । िनजी सवारी साधन कार .६,६५,०००।– मा खिरद गरेको 
हुँ । १३ पाने िववरण बझुाई सकेपिछ िऽवेणी बै मा म र ौीमतीले ूाइम बै  र सभेुच्छा िवकास 
बै बाट गरी रकम िनकाली ५० लाख जम्मा गरेको हो भ े समेत बेहोरा उल्लेख गरेका र 
अदालत समक्ष िनजले बयान गदार्, आम्दानीका ॐोतह  बी.िप. कोइराला मेमोिरयल क्यान्सर 
अःपतालको तलब, भ ा, िचतवन अःपताल, नारायणी अःपताल, िवदेश ॅमणबाट ूा  रकम, 
घरजग्गाको भाडा एवम ्सासूससरुाबाट ूा  आिथर्क सहयोग नै हनु ्। ूा  आयह  बमशः 
िचतवन अःपतालबाट .२३,१५,१७०।– र .११,५१,१४३।–, नारायणी सामदुाियक 
अःपतालबाट .३१,५४,४७८।–, .२९,७७,१५४।– र .२८,००,०००।– ऐ.को िमिटङ भ ा 
.३८,६७५।–, िवदेश जापानमा तािलम ॅमणबाट .३,२५,९५०।, य.ुआइ.िस.िस. (UICC) भ े 
संःथाबाट .७९,३३३।६०, कृिष उपजबाट .१,७०,०००।– र घरभाडा आ.व. ०६३/६४ र 
०६४/६५ को .७,२०,०००।–, आ.व. ०६५/६६ र ०६६/६७ को .७,२०,०००।-, 
०६९/७० को .३,६०,०००।-, सासूससरुाबाट .६३,३६,०००।- ूा  गरेको हो भ ेसमेत 
स.ज. १८ मा उल्लेख गरेका र सोहीबमोिजम आम्दानीका ॐोत एवम ्सम्पि को िववरण खलुाएको 
देिखन्छ । 

5. ूितवादी डा.भक्तमान ौे की प ी ू ितवादी िशल ुौे ले आयोग समक्ष बयान गदार्, बी.िप. कोइराला 
क्यान्सर अःपतालमा २०५५ सालदेिख कायर्रत रहेकी हुँ । मेरा नाममा काठमाड को गोठाटारमा 
रहेको जग्गा दाइजो हो । िचतवन, कल्याणपरु र भरतपरुमा रहेको जग्गा मेरो र ौीमान \को 
ःवआजर्नको हो । िचतवन अःपतालमा .२०,००,०००।– को शेयर रहेको छ । मेरो सभेुच्छा 
िवकास बै मा रहेको .४५,००,०००।– मध्ये .४३,००,०००।– िऽवेणी िवकास बै को हकूद 
शेयर खिरद गनर् ौीमान \ले चेकमाफर् त ्िऽवेणी िवकास बै मा बझुाएको हो भ ेसमेत बेहोरा उल्लेख 
गरेकी र अदालत समक्ष िनजले, मैले बी.िप. कोइराला मेमोिरयल क्यान्सर अःपतालबाट िव.सं. 
२०५५ सालदेिख ूा  तलब, भ ा, दश पेँकी, िबदाको पैसासमेत जम्मा लगभग 
.७०,००,०००।- बझेुको र सोही रकमबाट जग्गाह  खिरद गरेको हुँ । मेरा आमा-बबुाले 
पटक-पटक गरी .६३,३६,०००।- आिथर्क सहयोग गरेको रकमसमेतबाट खिरद गरेको छु 
भ ेसमेत बयान िजिकर गरेको देिखन्छ । 

6. ूितवादी डा.भक्तमान ौे  िमित २०५४।०४।०१ गतेदेिख बी.िप. कोइराला मेमोिरयल क्यान्सर 
अःपताल, भरतपरुमा सेवा ूवेश गरी िमित २०६४।०५।२६ मा कायर्कारी िनदशक र िमित 
२०६९।०४।१७ बाट संचालक सिमितको अध्यक्ष भई कायर्रत रहेकोमा िववाद छैन । अिख्तयार 
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दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट ूितवादी सावर्जिनक पदमा सेवा ूवेश गरेको िमित 
२०५४।०४।०१ देिख आयोगले १३ पाने सम्पि  िववरण पेस गराएको िमित 
२०७०।०४।०४ सम्मको समम आयव्ययको िववरण पेस गराई छानिबन गरी आरोपपऽको पृ  
१८ देिख २५ सम्म आयव्ययको िववरण तािलका नं. १७ मा ूितवादी डा.भक्तमान ौे को 
आयव्ययको अविध आ.व. २०५४/५५ देिख आ.व. २०६९/७० सम्मलाई जम्मा ७ जाँचअविध 
कायम गरी ूत्येक जाँचअविधको आयव्यय र बढी व्ययको फरक अ  िनधार्रण गरी सम्पि को 
जाँचअविध कायम गरेको देिखन्छ । आ.व. २०५४/५५ देिख आ.व. २०६९/७० सम्मको 
जाँचअविधको समम आय .१,८५,५१,७३८।– र समम व्यय .३,७९,५८,०७१।– उल्लेख 

भएकोमा सो जाँचअविधमा आयको तलुनामा व्ययमा .१,९४,०६,३३३।– बढी खचर् देिखएमध्ये 
आ.व. २०५४/५५ देिख आ.व. २०६१/६२ को बढी खचर् .१२,०३,९०९।– र आ.व. 
२०६२/६३ को बढी व्यय .१४,४५,३११।– गरी जम्मा .२६,४९,२२०।– बढी व्ययलाई 
न्यायोिचत खचर् मानी कूल व्यय .१,९४,०६,३३३।– बाट सो २ अविधको अिधक खचर् 
.२६,४९,२२०।– छुट िदई घटाई बाँकी जाँच अविध आ.व. २०६३/६४ देिख आ.व. 
२०६९/७० सम्मको माऽ अिधक व्यय जम्मा .१,६७,५७,११३।– को वैधािनक ॐोत खलु्न 
नसकेको भनी ूितवादी डा.भक्तमान ौे उपर िबगो कायम गरेको देिखयो । ूितवादी डा.भक्तमान 
ौे ले आरोपपऽमा उिल्लिखत िनज ूितवादीको व्यय भएको अ  रकमलाई िववाद नजनाएकोबाट 
उिल्लिखत जाँचअविधको िनज ूितवादीको खचर् भएको व्ययको अि त खचर्को रकम सम्बन्धमा 
िवचार गिररहन परेन । 

7. ूितवादी डा. भक्तमान ौे ले अदालतमा बयान गदार् मूलतः कृिष आय, घरबहाल रकम, िनजी 
अःपतालह मा काम गरेको आय, िवदेश ॅमणको रकम, सासू-ससरुाबाट ूा  आिथर्क सहयोग र 
सालोबाट ूा  रकमलाई आयमा जोिडन ुपन िजिकर िलएको देिखयो । ूथमतः िनजको कृिष 
आयतफर्  हेदार्, ूितवादी डा.भक्तमान ौे की आमा मीौी ौे का नाममा दतार् कायम रहेका िचतवन 
िजल्ला, गदीर् गा.िव.स. वडा नं. १ िक.नं. ३९२ को क्षेऽफल ०–६–० क ा जग्गाको आ.व. 
२०६३/६४ देिख आ.व. २०६९/७० सम्मको धान, मसरुो र मकैको अनमुािनत उत्पादन, बजार 
दररेट र आम्दानीको िववरणसिहत अदालतको आदेशानसुार िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, िचतवनले 
पठाएको च.नं. १२१२ िमित २०७५।०३।१८ को पऽसाथ संलग्न िववरणमा उक्त ७ वषर्को 
अविधमा जम्मा .२,७७,१७१।८० पैसा बराबरको अ बाली उब्जा हनेु भनी लेखी आएको 
देिखन्छ। सरकारी कायार्लयबाट लेखी आएकोले त्यसलाई अन्यथा मा  सिकएन । िनज ूितवादी 
डा.भक्तमान ौे को िपता-माता, दाजभुाइ गरी ५ जना सगोलका अंिशयार रहेको िमिसलबाट देिखदँा 
५ भागको १ भाग ूितवादी डा.भक्तमान ौे को भागमा पन भई .२,७७,१७८।८० लाई ५ 
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भाग लगाउँदा त्यसको १ भागको हनेु .५५,४३४।– िनज ूितवादीको भागमा कृिष उपजको आय 
रकम पन देिखन आयो । 

8. घरभाडा सम्बन्धमा हेदार्, ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले िनजका नाममा रहेको काठमाड  िजल्ला, 
ग गबमुा रहेको घर आ.व. २०६३/६४ देिख आ.व. २०६९/७० सम्म मािसक ३०,०००।– 

का दरले घरवहाल रकम ूा  भएको भन्दै ूमाण ःव प घरबहालमा बःने भिनएका व्यिक्तको 
नागिरकताको छायाूित पेस गरेको देिखयो । घरबहालमा बःने भाडेदार व्यिक्तसँगको घरबहालको 
सम्झौता-पऽ र सो अविधको घरबहाल कर ितरेको िनःसा पेस गनर् सकेको देिखएन। नागिरकता 
ूमाणपऽको छायाूित घरवहालमा बसेको आधार हनुसक्ने भएन ।ौी सव च्च अदालतबाट 
ने.का.प. २०७२ िन.नं. ९३६६ अ  ३ पृ  ४५७ मा "कितपय आयका ॐोत र खचर्को रकम 
न्याियक अनमुानबाट पिन यिकन गनुर् पन हनु्छ, िबना ूमाण आयमा समावेश गनर् पिन नसिकने र 
आयमा समावेश नगरेमा व्यिक्तलाई मकार् पनर् जाने अवःथाको िव मानता रहेको हनुाले आय र 
व्ययको रकम िनधार्रण गदार् न्याियक सद \िववेक ूयोग हनु ज री र सान्दिभर्क हनेु" भ सेमेत 
न्याियक िस ान्त रहेको िःथितमा ूितवादी भरतपरु िचतवनमा रही, बसी क्यान्सर अःपतालमा 
सेवारत रहेकोमा िनजको काठमाड मा रहेको घर भाडा नलगाई त्यसै खाली राखेको रहेछ भनी 
ःवभािवक पमा मा  पिन िमल्ने देिखदैँन । ूितवादीले घरबहाल रकम उल्लेख गदार् सबै 
जाँचअविधको घरबहाल रकम एकै दरको अ  उल्लेख गरेकोलाई िबना ूमाण सोही अ लाई 
घरवहाल रकम भनी मा  िमल्ने अवःथा पिन नहुँदा न्याियक सदिववेकका आधारमा भाडादर 
िनधार्रण गनुर् नै औिचत्यपूणर् हनेु देिखयो । यस पिरूआेयमा िनज ूितवादीको घरबहाल दर पिहलो 
२ वषर्को अविध आ.व. २०६३/६४ र २०६४/६५ मा मािसक .२०,०००।– का दरले २४ 
मिहनाको हनेु .४,८०,०००।–, दोॐो २ वषर्को अविध २०६५/६६ र २०६६/६७ मा मािसक 
. २२,०००।– ले २४ मिहनाको हनेु .५,२८,०००।–, तेॐो २ वषर्को अविध २०६७/६८ र 
२०६८/६९ को मािसक .२४,०००।– ले २४ मिहनाको हनेु .५,७६,०००।– र चौथो १ 
वषर्को अविध २०६९/७० को मािसक .२५,०००।– ले १२ मिहनाको हनेु .३,००,०००।– 

समेत गरी आ.व. २०६३/६४ देिख २०६९/७० सम्म ७ वषर्को जम्मा .१८,८४,०००।– 

घरबहाल रकम िनज ूितवादीको ूा  हनेु अवःथा देिखयो । 

9. ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले नारायणी सामदुाियक अःपताल िल.बाट आ.व. २०६५/६६ मा 
.३१,५४,४७८।– आ.व. ०६८/६९ मा .२९,७७,१५४।– र आ.व. ०६९/७० मा 
.२८,००,०००।– र िमिटङ भ ा .३८,६७५।– ूा  गरेको हुँ भनी अदालतको बयानको स.ज. 
१८ मा उल्लेख गरेकोमा, िनजका तफर् का िव ान ्कानून व्यवसायीह बाट ूःततु बहसनोटमा सोही 
नारायणी सामदुाियक अःपतालबाट आ.व. २०६३/६४, २०६४/६५ मा .४९,९२,६२८।–, 
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आ.व. २०६५/६६, २०६६/६७ मा .४१,६६,५५०।–, आ.व. २०६७/६८ मा 
.११,६५,२६९।–, आ.व. २०६८/६९ मा .४४,०२,१२४।– र आ.व. २०६९/७० मा 
.३५,००,०००।– ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले ूा  गरेका हनु ्भनी उल्लेख गरेको देिखन्छ । 
त्यसरी उल्लेख गरेबमोिजमको रकम िनजले ूा  गरेका हनु ्भ े कुनै आिधकािरक ूमाण पेस 
गरेको भने पाइएन । वःततुः ूितवादी डा.भक्तमान ौे को अदालतसमक्षको बयानमा उल्लेख 
गरेको अ भन्दा फरक अ  उल्लेख गरी बहसनोटमा िनज ूितवादीले िनजी अःपतालबाट ूा  
गरेको रकम आम्दानीको पमा ूःततु गरेकोबाट ूितवादीको बयान र बहसनोटमा एक पता 
देिखएन। त्यसका अितिरक्त बहसनोटमा ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले उक्त अःपतालबाट ूा  गन 
रकम िनजको प ी ूितवादी िशल ुौे को बै  खातामा जम्मा गरेको भ ेसमेत बहसनोट िजिकर 
रहेको छ । ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले िनजी अःपतालमा काम गरेको भिनएको पािरौिमक 
िनजकै बै  खातामा जम्मा गनर् के कित कारणबाट निमलेको हो ? सो कुराको कानूनसम्मत आधार 
बेगर एकाको पािरौिमक अकार्को खातामा जम्मा गरेको भ े उल्लेख गरेको र त्यसरी जम्मा गनुर् 
पनसम्मको कारण वःतिुन  ू माणबाट पिु  नभएको िःथितमा त्यसलाई मान्यता िदन िमल्ने नदेिखँदा 
ूितवादी डा.भक्तमान ौे को पािरौिमक िशल ु ौे को नामको बै  खातामा जम्मा भएको भ े 
िजिकरको कुनै औिचत्य रहने देिखएन। 

10. ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले नारायणी सामदुाियक अःपतालमा रहने सक्कल ढ ा रिजःटरह  ल्याई 
इजलासमा देखाउन ुभएकोमा सो रिजःटरबाट िनज ूितवादीले सो अःपतालमा गरेको कायर्को 
उल्लेख भएको देिखए पिन िनज ूितवादीले कित रकम ूा  गरेका हनु ्भ े सो रिजःटरबाट 
देिखन आएन । ू ितवादी डा.भक्तमान ौे ले नारायणी सामदुाियक अःपतालमा कन्सल्टेनको पमा 
काम गरेबापत आ.व. २०६३/६४ देिख आ.व. २०६९/७० सम्म बमश: आ.व. २०६३/६४ 
मा .१,५८,१००।-, आ.व. २०६४/६५ मा .१,५८,१००।-, आ.व. २०६५/६६ मा 
.३,०६,०००।-, आ.व. २०६६/६७ मा .५,१४,२५०।-, आ.व. २०६७/६८ मा 
.५,६१,०००।-, आ.व. २०६८/६९ मा .६,१२,०००।-, आ.व. २०६९/७० मा 
.६,१२,०००।- गरी ७ वषर्मा करबाहेक जम्मा .२९,२१,४५०।– िनज ूितवादीले ूा  गरेको 
भकु्तानी रकम र करकि  गरी दािखला गरेको रकमको अ सिहत खलुाई च.नं. १७७८२ िमित 
२०७५।०३।१८ को पऽ, आन्तिरक राज  कायार्लय, भरतपरुबाट अदालत समक्ष ूा  भएको 
देिखदँा सो रकमबाहेक िनज ूितवादीले उिल्लिखत कायार्विधमा िनजको बयान िजिकरबमोिजमको 
पािरौिमक सो अःपतालबाट भकु्तानी ूा  गरेको ूमाणबाट पिु  भएको देिखन आएन । िनज 
ूितवादीले ूा  गरेको पािरौिमकको रकमबाट ३०% जीवन िनवार्ह खचर् क ा गरी बाँकी ७०% 
रकमलाई आम्दानी मानी आरोपपऽमा सोहीबमोिजम आय िनधार्रण गरेकोलाई अन्यथा मा ु पन 



मु ाः ॅ ाचार (गैरकानूनी सम्पि  आजर्न) मु ा नं. ०७२-CR-००६४ 
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नदेिखँदा सो पािरौिमक बाहेक ूितवादीले उक्त अःपतालबाट .३८,६७५।– बैठक भ ाबापत 
ूा  गरेकोमा ३०% जीवन िनवार्ह खचर् क ा गरी बाँकी ७०% को हनेु .२७,०७३।– थप 
.३४००।– बैठक भ ा ूा  गरेको पऽबाट देिखदा सो .३,४००।– को ३०% क ा गरी बाँकी 
७०% ले .२,३८०।– र आन्तिरक राज  कायार्लय, भरतपरुको उिल्लिखत िमित 
२०७५।०३।१८ को पऽानसुार िनजले ूा  गरेको कर बाहेकको जम्मा .२९,२१,४५०।- 
समेत ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले नारायणी सामदुाियक अःपतालबाट थप आय रकम ूा  गरेको 
देिखन आयो । 

11. ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले िचतवन अःपतालबाट .२३,१५,१७०।– ूा  गरेको, UICC संःथाबाट 
.७९,३३३।६० पैसा ूा  गरेको भनी अदालतसमक्ष बयान िजिकर गरेकोमा, बहसनोटमा आ.व. 
२०६३/६४, २०६४/६५ मा .२३,१५,१७०।– ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले काम गरेबापतको 
रकम ूितवादी िशल ुौे को बै  खातामा जम्मा गरेको भनी उल्लेख गरेको देिखन्छ । उक्त 
अःपतालबाट ूा  पािरौिमक ूितवादी डा.भक्तमान ौे को नामको बै  खातामा जम्मा भएको 
भ े देिखएन । िनज ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले काम गरेको पािरौिमक िनजकै खातामा जम्मा 
गनुर् नपन कानूनसम्मत आधार, ूमाण देखाउन नसकेबाट एकाको पािरौिमक अकार्को बै  खातामा 
दािखल भएको रकमलाई मान्यता िदन ुपन वःतिुन  ूमाण ूःततु हनु नसकेबाट िनज ूितवादीको 
सो िजिकरलाई मान्यता िदन िमलेन । िनज ू ितवादीले अन्य संघ, संःथाबाट ू ा  गरेको रकमसमेत 
थप आय कायम गरी पाउन िजिकर िलए पिन त्यसको समेत ठोस ूमाण कागज पेस गनर् सकेको 
अवःथा छैन । यो जोसँग सम्बिन्धत छ भनी लेखेको कागजकै आधारमा िनज ूितवादीले आय 
आजर्न गरेको भनी मान्यता िदन िमल्ने नदेिखदँा िनज ूितवादीको उक्त रकमलाई थप आय मा  
िमल्ने देिखएन । 

12. जापान अध्ययन ॅमणमा गएबापत ूा  .३,२५,९५०।– मेरो आयमा जोिडएन भ े िनज 
ूितवादीको बयान िजिकरको हकमा हेदार्, िनज ूितवादी डा.भक्तमान ौे  जापान अध्ययन ॅमणमा 
गएबापत उिल्लिखत रकम आजर्न गरेको भनी ःप  देिखने कुनै आिधकािरक कागज ूमाणबाट 
देिखन आएन । िनज ू ितवादीले आयोगसमक्ष १३ पाने सम्पि  िववरण पेस गदार् जापान ॅ मणबापत 
.६२,४००।– ूा  गरेको आय भनी उल्लेख भएकोमा त्यसको ७०% ले हनेु .४३,६८०।– 

लाई आरोपपऽमा नै आय कायम गरेकै देिखदँा अध्ययन ॅमणमा गएबापत िनज ूितवादीले 
.३,२५,९५०।– थप रकम ूा  गरेको रहेछ भनी मा  िमलेन। 

13. ूितवादी डा.भक्तमान ौे को सासू र ससरुाबाट आिथर्क सहयोग रकम ूा  भएको छ भ े बयान 
िजिकर रहेकोतफर्  हेदार्, िनज ूितवादीले अदालतसमक्ष गरेको बयानमा .६३,३६,०००।– सासू, 

ससरुाबाट आिथर्क सहयोग ःव प ूा  भएको हो भनी उल्लेख भएको र िनजले मलुकुी ऐन, अ.बं. 
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१३३ नं. बमोिजम कागज गदार् सासूससरुा र सालोबाट गरी जम्मा .७९,३५,७५०।– ूा  भएको 
भनी उल्लेख गरेकोबाट िनज ूितवादीको भनाइमा तादात्म्य रहेको पाइएन । िनज ूितवादीलाई 
िनजका सासूससरुा र सालोबाट आिथर्क सहयोग गनुर् पनसम्मको कुनै ूयोजन ूितवादीले खलुाएको 
पाइँदैन । िनज ूितवादीको आिथर्क अवःथा हेदार् ूितवादीह  दवैु सरकारी सेवामा कायर्रत रहेका 
सबल आिथर्क अवःथाका छन ्। सासूससरुाले आिथर्क सहयोग गरेको भ ेसम्म कारणले िबना 
ूयोजन रकम िदए होलान ्भ  सिकने देिखदैँन । ूितवादीका ससरुा गणेशकुमार ौे  िमित 
२०५३।०८।१७ मा मा.िव.त.ृ ौेणी िशक्षकबाट अवकास भई मािसक .२,७८७।२५ 
िनवृ ीभरण पाउने अवःथा रहेको र सासू िवंणलुआमी ौे  िमित २०५४।०१।०६ मा मा.िव.त.ृ 
ौेणीको िशिक्षकाबाट अवकास भई मािसक .२,९५३।९६ िनवृ ीभरण पाउने अ  तोिकएको 
पेन्सनप ाको छायाूितबाट देिखन्छ । ूितवादी डा.भक्तमान ौे का नाममा िनजकी सासू 
िवंणलुआमी ौे ले िमित २०६६।१०।०८ मा जग्गा खिरद गनर्बापत भ े चेकको अधर्कि मा 
उल्लेख गरी .१७,१०,०००।– र .१६,००,०००।– गरी जम्मा ३३,१०,०००।– को २ थान 
चेक कािटएको चेकको छायाूितबाट देिखएको र िमित २०६६।१०।०७ मा ूितवादी िशल ुौे  
र िवंणलुआमी ौे का नाममा संयकु्त पमा भरतपरु–६(ग) िक.नं. २८३४ क्षेऽफल ०–१–५ जग्गा 
.३३,१०,०००।– मा खिरद गरेको भ े मौकामा बिुझएका धन य शमार्को कागजबाट समेत 
देिखएकाले ूितवादीको बयान एवम ्मलुकुी ऐन, अ.बं. १३३ नं. बमोिजम गरेको कागजबमोिजम 
ूितवादीलाई आिथर्क सहयोगबापत रकम िदएको नभई जग्गा खिरद गदार्को रकम भकु्तानी 
ूयोजनले िदएको भ े चेकको अधर्कि समेतबाट पिु  भइरहेको देिखँदा िनज ूितवादीले वाःतिवक 
तथ्य िछपाएको समेतबाट िनज ूितवादीको बयान िजिकर िव सनीय देिखन आएन । 

14. ूितवादी डा.भक्तमान ौे को सालो पंकज ौे ले िनजका भा ीह लाई िदने ूयोजनले चेक नं. 
१६६० को रकम िवदेशबाट .१२,५०,०००।– पठाइिदएको हो भ ेक िव ान\ह को बहस 
िजिकर रहेतफर्  हेदार्, िनज ूितवादीको सालो पंकज ौे बाट िनजका भा ीह का नाममा िवदेशबाट 
रकम ूा  भएको ूमाण ूितवादीले पेस गनर् सकेका छैनन ्। चेक नं. १६६० को भिनएको 
चेकको रकम शभेुच्छा िवकास बै का नाममा ूितवादी िशल ुौे ले लिुम्बनी बै मा बै  दािखला 
गरेको बै  भौचरको छायाूितबाट देिखएकाले शभेुच्छा िवकास बै का नाममा ूितवादी िशल ु
ौे बाट रकम जम्मा भएकोलाई पंकज ौे ले िनजका भा ीह लाई िवदेशबाट पठाइिदएको रकम 
हो भनी मा  िमलेन । ूितवादी डा.भक्तमान ौे का छोरीह  यिुलया ौे का नाममा सभेुच्छा 
िवकास बै मा बमश: १२,७०,०००।- र .१,२५,०००।- तथा लािरसा ौे का नाममा सभेुच्छा 
िवकास बै मा बमश: १२,७०,०००।- र .१,२५,०००।- का दरले मु ती खातामा रकम 
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जम्मा रहेको आरोपपऽसमेतबाट देिखँदा पंकज ौे ले पठाएको भिनएको रकमको अ सँग मेल 
खाएकोसमेत देिखएन । 

15. ूितवादी िशल ुौे का नाममा दतार् रहेको िजल्ला िचतवन, भरतपरु न.पा. वडा नं. ४ िक.नं. २०८६ 
को क्षेऽफल ०-३-० जग्गा .१५,००,०००।– मा पावर्ती न्यौपानेलाई िबबी गरेको रकम आयमा 
जोिडएन भ े ूितवादीको िजिकरको हकमा हेदार्, सो िक.नं. २०८६ को जग्गा िमित 
२०६५।०३।०६ मा .२१,८५,०००।– मा खिरद गिरएको तथ्य िबबेता िदनेश अिधकारीले 
शभेुच्छा िवकास बै बाट चेकमाफर् त भकु्तानी ूा  गरेको बेहोरासमेत िनज िदनेश अिधकारीको 
मौकाको कागज एवम ्ूितवादी डा.भक्तमान ौे को मौकाको तितम्बा बयानमा ःवीकार गरेको 
देिखन्छ। िनज ूितवादीको आ.व. २०६३/६४, २०६४/६५ को आय व्यय िववरणमा आयभन्दा 
बढी व्यय .३०,७१,००५।– भएकोले उिल्लिखत जग्गा खिरद गरेको अ  अनु पको रकम सो 
जाँच अविधमा बचत नदेिखँदा खिरद रकमकै ॐोत पिु  हनु नसकेकोले सो जग्गा िबबी गदार्को 
उक्त रकम आयमा गणना गनर् िमल्ने देिखएन । 

16. यसरी ूितवादी डा.भक्तमान ौे  र िनजकी पत् नी ूितवादी िशल ुौे समेतले आय आजर्न गरेको 
पािरौिमक रकमबाट जीवन िनवार्ह बापत ३०% रकम छु ाई बाँकी ७०% रकमलाई आयमा 
गणना गरी आरोपपऽबाटै आय िनधार्रण भइरहेको देिखदँा र व्ययको हकमा ूितवादीबाट थपघट 
हनुपुन कुनै िजिकर नरहेकाले ूितवादीको खचर् िववरणमा अन्यथा हनेु देिखएन । आरोपपऽमा 
उिल्लिखत आ.व. २०५४/५५ देिख आ.व. २०६९/७० सम्मको समम व्यय 
.३,७९,५८,०७१।– भएकोमा आ.व. २०५४/५५ देिख २०६१।०६२ र आ.व. २०६२/६३ 
को गरी जम्मा बढी खचर् .२६,४९,२२०।– भएकोलाई छुट िदएकोले सो रकम घटाउँदा जम्मा 
व्यय .३,५३,०८,८५१।– हनेु देिखयो । आयको हकमा कूल आय .१,८५,५१,७३८।– कायम 
हनेु गरी आरोपपऽमा दाबी गिरएकोमा, ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले थप आय गणना हनु ुपन भनी 
िजिकर गरेमध्ये थप आय हनेु देिखएका मािथका ूकरणह मा उल्लेख भएबमोिजम कृिष उपज 
बापत .५५,४३४।–, घरभाडा बापत २०६३/६४ देिख २०६९/७० सम्म ७ वषर्को जम्मा 
.१८,८४,०००।–, नारायणी सामदुाियक अःपतालबाट कन्सल्टेन शलु्क बापत जम्मा 
.२९,२१,४५०।–, बैठक भ ाबापत जम्मा .२९,४५३।– समेत गरी ूितवादी डा.भक्तमान 
ौे को जम्मा .४८,९०,३३७।– थप आय कायम हनेु देिखएकोले आरोपपऽले कायम गरेको 
समम आय .१,८५,५१,७३८।– मा थप आय .४८,९०,३३७।– जोड्दा समम आय 
.२,३४,४२,०७५।– र समम व्यय .३,७९,५८,०७१।– भएकोमा पिहलो र दोॐो जाँचअविधको 
बढी खचर् .२६,४९,२२०।– अःवाभािवक नमानी आरोपपऽले छुट िदएको रकम घटाउँदा व्यय 
.३,५३,०८,८५१।– कायम हनेु देिखन आयो । 
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17. दोॐो ू तफर्  हेदार्, ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) मा “ूचिलत कानूनबमोिजम 
सावर्जिनक पद धारण गरेको मािनने रा सेवकले ू चिलत कानूनबमोिजम पेस गरेको सम्पि  िववरण 
अिमल्दो तथा अःवाभािवक देिखन आएमा वा िनजले मनािसव कारण िबना अिमल्दो र अःवाभािवक 
उच्च जीवनःतर यापन गरेमा वा आफ्नो हैिसयतभन्दा बढी कसैलाई दान दातव्य, उपहार, सापटी, 
चन्दा वा वकस िदएको ूमािणत भएमा त्यःतो सम्पि  के कःतो ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ े 
कुराको िनजले ूमािणत गनुर्पनछ र नगरेमा त्यःतो सम्पि  गैरकानूनी पमा आजर्न गरेको 
मािननेछ” भ े र सोही दफा २० को उपदफा (२) मा “कुनै रा सेवकले उपदफा (१) बमोिजम 
गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरेको ूमािणत भएमा त्यसरी आजर्न गरेको सम्पि को 
िबगोअनसुार दईु वषर्सम्म कैद र िबगोबमोिजम जिरवाना गरी त्यसरी आजर्न गरेको गैरकानूनी 
सम्पि समेत जफत हनेुछ” भ े कानूनी व्यवःथा रहेको छ । ने.का.प. २०६८ िन.नं. ८७२२ 
अ  ११ पृ  १८९० मा “गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको भ े मु ामा यो 
यस वैधािनक ॐोतबाट आय आजर्न गरेको हो भनी पिु  गन दाियत्व ू ितवादी उपर रहने ]” भ ेसमेत 
न्याियक िस ान्त ौी सव च्च अदालतबाट ूितपादनसमेत भएको छ । उिल्लिखत कानूनी व्यवःथा 
एवम ्न्याियक िस ान्तसमेतको सापेक्षतामा ूितवादी डा.भक्तमान ौे  रा सेवक भई कायर्रत सेवा 
अविधमध्ये िनजले १३ पाने सम्पि  िववरण पेस गरेको िमित २०७०।०४।०४ सम्मको िनजको 
र िनजका पिरवारको सम्पि  आजर्न र खचर्समेतको परीक्षण गदार् रा सेवक भई सेवारत अविधमा 
आिजर्त आयभन्दा व्यय अिधक भई िनजको सम्पि  िववरण अिमल्दो र अःवाभािवक देिखदँा िनजले 
रा सेवक भई आिधकािरक ॐोतबाट आजर्न गरेको सम्पि भन्दा खचर् अिधक देिखएको रकम के 
कुन वैधािनक ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ े सम्पि को ॐोत तथ्ययकु्त तवरबाट िनज ूितवादी 
डा.भक्तमान ौे ले ूमाण ूःततु गरी पिु  गनर् सकेको पाइएन। ूमाण ऐन, २०३१ को दफा 
२७ (१) मा “ूचिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा छुट हनेु वा सजायबाट िरहाइ 
पाउने कुनै कुराको िजिकर ूितवादीले िलएमा सो कुराको ूमाण परु् याउने भार िनजको हनेुछ” भ े 
र सोही ऐनको दफा २८ मा "कुनै खास कुरा ूमािणत गन भार कुनै खास व्यिक्तको हनेुछ भनी 
कुनै नेपाल कानूनमा व्यवःथा भएकोमा बाहेक त्यःतो कुरा ू मािणत गन भार सो कुराको अिःतत्वमा 
अदालतलाई िव ास िदलाउन चाहने व्यिक्त मािथ नै हनेुछ" भ े कानूनी ूावधान रहेकोले ूितवादी 
डा.भक्तमान ौे ले िनजको सम्पि  जाचँअविधमा आफ्नो व्ययभन्दा आय बढी छ भनी बयान 
िजिकर िलएपिन सो तथ्य िमिसल संलग्न िनजले पेस गरेका कागज ूमाणबाट सम्पिु  हनु सकेको 
देिखएन । ूितवादी डा.भक्तमान ौे को आरोपपऽले िनधार्रण गरेको िनजको सम्पि को परीक्षण 
अविधको आय .१,८५,५१,७३८।– (एक करोड पचासी लाख एकाउ  हजार सात सय अठ्तीस 
पैयाँ) कायम गरेकोमा िनजको थप आय .४८,९०,३३७।- (अठ्चालीस लाख नब्बे हजार तीन 
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सय सैतीस पैयाँ) कायम हनेु भई सो आय जोड्दा कूल आय .२,३४,४२,०७५।– (दईु करोड 
चौतीस लाख बयालीस हजार पचह र पैयाँ) हनेु र व्यय .३,५३,०८,८५१।– (तीन करोड 
िऽप ला ख आठ हजार आठसय एकाउ  पैयाँ) कायम भएकोबाट सो अविधको आयभन्दा बढी 
व्यय .१,१८,६६,७७६।– (एक करोड अठार लाख छैस ी हजार सात सय छैह र पैयाँ) 
देिखदँा सो रकम बराबरको सम्पि  आरोप दाबीबमोिजम िनजले गैरकानूनी पमा आजर्न गरेको 
हुँदा ूितवादी डा.भक्तमान ौे ले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) बमोिजमको 
कसरु गरेको सम्पिु  भएकोले िनज ूितवादीलाई आरोप दाबीबमोिजम सजायसमेत हनेु देिखन 
आयो। 

18. तसथर्, मािथ िववेिचत आधार, कारण र ूमाणह बाट ूितवादी भक्तमान ौे उपर 
.१,६७,५७,११३।- िबगो कायम गरी आरोपपऽ ूःततु भए तापिन िनज ूितवादीको सम्पूणर् 
जाँच अविधमा आरोपपऽमा दाबी िलइएको भन्दा .४८,९०,३३७।– थप आय भएको देिखँदा 
आरोपपऽमा दाबी िलएको िबगोमा सो आय रकम घटाउँदा हनु आउने िबगो .१,१८,६६,७७६।– 
(एक करोड अठार लाख छैस ी हजार सात सय छैह र पैयाँ) ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा २०(१) बमोिजम गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न गरेको देिखएकाले िनज ूितवादीलाई 
सोही ऐनको दफा २०(२) बमोिजम िबगोबमोिजम जिरवाना र कैद वषर् १(एक) हनेु र गैरकानूनी 
पमा आजर्न गरेको सम्पि  सोही ऐनको दफा ४७ बमोिजम एवम ्अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 

आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोिजम िनज ूितवादीह  भक्तमान ौे  र िशल ुौे  एवम ्
िनज ूितवादीह का छोरीह  यिुलया ौे  र लािरसा ौे का नाममा रहेका घरजग्गा, शेयरह , 
बै  मौज्दात र सवारी साधनसमेतका सम्पि बाट जफतसमेत हनेु ठहछर् । अ मा आरोप दाबी 
पगु्न सक्दैन । 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः टीकाराम आचायर् 
इित संवत २०७५ साल काितर्क १३ गते रोज ३ शभुम.्.....................................................। 
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सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चण्डीराज ढकाल 

फैसला 
इजलास नं. 1 

२०७३ सालको मु ा नं. ०७३-CR-००५९ 
िन.नं. ०९ 

फैसला िमित : २०७५।५।१ 
मु ाः– ॅ ाचार (गैरकानूनी पमा सम्पि  आजर्न) 

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत हिरूसाद रेग्मीको 
ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : रामहिर फँुयालसमेत 
 आयोगले ूितवादीको आय र व्ययसमेत जाचँ अविधिभऽ नै भएको देिखदँा त्यसलाई ूितवादीको 

आयमा माऽ नभै व्ययमा समेत गणना गनुर्पन । 

(ूकरण नं.5ट) 
 आयोगले मान्यता ू दान गरेको सम्पि मा ू ितवादीको वैध ॐोत ू मािणत भएको नदेिखदँा ू ितवादीले 

आरोप दाबीबमोिजम हदसम्मको कसरु गरेको पिु  हनु आउने । 

(ूकरण नं.8) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी िनमर्ला शमार् सवेुदी 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ता ौी कृंणूसाद सापकोटा र िव ान ्अिधवक्ता ौी सवुास 

आचायर् 
सम्ब  कानून : 

 ूमाण ऐन, २०३१ 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
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ठहर खण्ड 
१. ूःततु मु ामा देहायका कुरामा िनणर्य िदनपुन देिखयो:- 

(क) आयोगका तफर् बाट गिरएको ूितवादीको सम्पितको जाँच अविध उपयकु्त छ वा छैन ? 

(ख) ूितवादीको व्यय भनी आयोगका तफर् बाट कायम गिरएको िवगो मनािसव छ वा छैन ?  
(ग) आय तथा व्ययको िव षेणबाट ूितवादीका साथमा ॐोत नखलेुको सम्पित देिखन्छ वा 

देिखदैन ?  
(घ) आरोप दाबीबमोिजमको कसरु ूितवादीले गरेको देिखन्छ वा देिखदैँन र गरेको हो भने के 

कःतो सजाय गनर् उपयकु्त हनेु हो ? 

२. ूथम ू तफर्  िवचार गदार्, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका तफर् बाट ूितवादी रामहिर 
फुयालको आयव्यय गणना सम्बन्धी जाँच अविधलाई आ.व. २०५२।०५३ देिख २०५९।०६०, 

२०६०।६१ देिख २०६४।६५ र २०६५।६६ देिख २०७१ फागनु मसान्तसम्म गरी ३ 
चरणमा वगीर्करण गरेको पाइन्छ। ूितवादीह ले उक्त अविधका सम्बन्धमा खासै िववाद गरेको 
देिखन आउँदैन। तथािप, यी ूितवादी रामहिर फुयाल २०५२।६।४ मा िवदरु नगरपािलकामा 
सेवा ूवेश गरेको भएपिन सो अविधभन्दा पूवर्देिख आफूले रामभक्त कन्सशक्सनमा कायर् गदार्को 
आय गणना नगिरिदएको भ े िजिकर िलएको देिखन्छ। उक्त अविधमा सो कन्सशक्सनमा ू ितवादीले 
कायर् गरेको भ े िनजले ूमाणको पमा पेस गरेको सो कन्सशक्सनबाट ूा  पऽबाट देिखएको 
छ। त्यसकारण ूितवादीको ३ चरणको विगर्करण गरी जाँच अविध कायम गरेको आयोगको कायर् 
अन्यथा नदेिखए पिन पािरौिमक आयको सम्बन्धमा भने िमित २०५०।१।१ देिख नै काम गरी 
आएको भ े रामभक्त कन्सशक्सनबाट लेिखआएको र सो कुरालाई अिभयोजन पक्षबाट अन्यथा 
पिु  गनर् सकेको नदेिखदा उक्त आयका हदसम्म सोही अविधबाट आय गणना गनर् उपयकु्त हनेु 
देिखयो।  

3. दोॐो ू तफर्  िवचार गदार्, आयोगले ूितवादीको कूल व्यय .८,०२,०२,८२४।७७ कायम 
गरेकोमा का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.१६ िःथत िक.नं. २८६ को जग्गा र भइँुतलाको घरसमेत 
नानीछोरी मिुनकारबाट िमित २०६२।१२।४ मा खिरद गरेको भ े ूितवादीको बयान रहेको र 
सोहीबमोिजम िनजतफर् का िव ान ् कानून व्यवसायीह को बहस िजिकर रहेको पाइन्छ। 
ूितवादीकाह तफर् बाट पेस भएको िमिसल सामेल पािरत िलखतको ूमािणत उतार अवलोकन गदार् 
मािथ उिल्लिखत िक.नं.को जग्गा र भइँुतलासिहतको घर उक्त िमितमा ूितवादीको नाममा ूा  
भएको देिखन्छ। पिहल्यै बिनसकेको भइँुतला र पिछ थपेको साढे तीन तलासमेतको कूल मूल्य 
.१,०५,५२,८७६।- आयोगका तफर् बाट कायम गिरएको र ूितवादीले भइँुतलाको िबगोमाऽ 

किरब ४० लाख दाबी गरेकोमा आयोग र ूितवादी दबैुको सो हदसम्मको दाबी िजिकर मनािसव 
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देिखएन। ूितवादीले घर र जग्गासिहत िमित २०६२।१२।४ मा .१७,२८,०००।- मा खिरद 
गरेकोले २०७१।७२ मा गिरएको मूल्या नमा सोहीबमोिजमको भइँुतलाको िवगो मा  पिन 
उपयकु्त हनेु देिखएन। त्यसैले, आयोगले आ.व. ०६९।७० मा िनमार्ण सम्प  भएको साढे चार 
तला घरको कूल मूल्या न .१,०५,५२,८७६।- व्यय कायम गरेकोमा भइँूतलाको हकमा पिहले 
नै िनमार्ण भइसकेको देिखँदा त्यसबापत आयोगले सो तलासमेतको िनमार्णमा गणना भएको खचर् 
रकमको न्यायोिचत अनमुान गदार् .३२,००,०००।- ूितवादीको कूल व्ययमा घटाई िनजको 
जम्मा व्यय रकम .७,७०,०२,८२४।- माऽ कायम गनर् उपयकु्त हनेु देिखयो।  

4. तेॐो ू तफर्  िवचार गदार्, वादीको सम्पि को ॐोत २६.३ रोपनी पैतकृ जग्गा जिमनको अलावा 
कृिष, कुखरुा पालन, तलब भ ा, घर बहाल, घरजग्गा खिरद िबबी, िवदेशबाट सालासिहतले पठाएको 
रकम आिदलाई भिनएको पाइन्छ । समममा आयोगका तफर् बाट दाबी िलइएको ूितवादीको 
सम्पि को आय व्ययको अवःथा देहायको तािलकामा देखाइएको छ:-  

तािलका नं.२८ 

िस.नं. 
आय 

िस.नं.
व्यय 

िववरण  रकम . िववरण  रकम .
१  रामहिरको तलब आय  १८,६३,२११।९८  १  घर िनमार्ण  २,२४,७२,३२६।३४ 

२ 
शोभाको तलब तथा 
व्यवसाय कन्सलटेन्सीको 
आय 

१५,१५,०८९।१०  २ 
मेशो िडजाईनसर् 
फमर्मा लगानी 

१,००,०००।- 

३  ऋण सापटी आय  2,13,46,400।-  ३ 
ऋणको सावाँ व्याज 
भकु्तानी 

१,७८,७९,९७१।९८ 

४  घर जग्गा िबबी आय  २,५६,८२,१००।००  ४  घर जग्गा खिरद  3,31,17,500।- 
५  िबमा म्याचिुरटीबाट आय  १५,२१,२२५।-  ५  िबमा िूिमयम  १०,६१,९१७।- 
६  कुखरुा पालन आय  २,७३,२००।२५  ६  शेयर खिरद  २५,००,०००।- 
७  कृिष आय  ६,९२,२६५।६८  ७  रिज ेशन दःतरु  7,67,556।- 

     

८  पूजीगत लाभकर  ३,४६,७४५।- 
९  सवारी साधन खिरद  १२,७९,०००।- 
१०  िव तुीय समान खिरद  १,३०,०००।- 

११  बै  मौज्दात  ४,९७,८०८।४५ 

१३  नगद  ५०,०००।- 
जम्मा  ५,28,93,492।01  जम्मा  ८,०२,०२,८२४।७७ 

ौोत पिु  हनु नसकेको सम्पि (२,73,09,332।76)
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5. उपरोक्त तािलकाबाट ूितवादीको आय . ५,28,93,492।01 र व्यय 
.८,०२,०२,८२४।७७ भनी कूल .२,73,09,332।76 मा ौोत नखलेुको भिनएकोमा 

ू  नं. २ मा िव षेण गरेमतुािबक आयोगले कायम गरेको भइँुतला घर िनमार्णबापतको व्ययमा 
 ३२,००,०००। घटाउँदा ूितवादीको कूल व्यय . ७,७०,०२,८२४।– माऽ कायम हनेु 

देिखयो। अव आयोगले व्यय भनी दाबी गरेको र ूितवादीले थप आय भनी िजिकर गरेको जाँच 
अविधको िबिभ  शीषर्कअनसुारको आयव्यय िव षेण गदार् िनज ूितवादीको आय व्ययको िःथित 
देहायअनसुार रहेको देिखन आयो:- 
(क) तलबः  
रामहिर फुयालको तलब आय भनी .१८,६३,२११।९८ र शोभा िसम्खडाको तलब तथा 
व्यवसायको आय .१५,१५,०८९।१० आयोगबाट गणना गिरएकोमा त्यसतफर्  ूितवादी र 
िनजतफर् का कानून व्यवसायीसमेतले िववाद गरेको देिखएन । तथािप, ूितवादीतफर् बाट उपिःथत 
िव ान ्कानून व्यवसायीह ले यी ूितवादीको घर काठमाड  उपत्यकामा भएको, २६.३ रोपनी 
जग्गा जिमन भई सम्प  पिरवारको भएकोले अ को जःतो काठमाड मा घर भाडामा िलई बःन ु
नपन भएकोले िनजको जीवन िनवार्ह खचर्बापत २०% र ौीमती शोभा फुयाल िसमखडाको १०% 
माऽ गरी ३०% माऽ क ी गिरन ु पदर्छ भ े बहसको मखु्य िजिकर रहेको छ। काठमाड  
उपत्यकामा बःने व्यिक्त सम्प  हनेु भएकोले िनजको हकमा जीवन िनवार्ह खचर् कम र उपत्यका 
बािहर घरजग्गा जिमन हनेु व्यिक्तको जीवन िनवार्ह खचर्मा बढी लाग्ने भनी अथर् गनर् िमल्दैन। 
काठमाड  बािहर करोड को घरजग्गा, जिमन हनेु र भाडामा लगाई काठमाड  बःने व्यिक्तको यस 
ठाउँमा घर तथा जग्गाजिमन नहनु सक्छ। यस िःथितमा काठमाड  उपत्यकामा घरजग्गा जिमन 
भएकै कारणबाट यी दईुजना पितप ी नाताका ूितवादीह को आयमा ३०% र अन्य 
ूितवादीह को आयमा ६०% ूितशत पािरौिमकबाट जीवन िनवार्ह खचर् गणना गनुर्पन भ े 
िजिकरलाई मनािसव मा  निमलेकोले ूितवादी र िनजतफर् का िव ान ्कानून व्यवसायीह को बहस 
िजिकरसँग सहमत हनु सिकएन। पितप ी दबैुको पािरौिमकको आयआजर्न देिखएको िःथितमा 
सम्मािनत सव च्च अदालतबाट िबिभ  िमित र समयमा ूितपािदत कानूनी िस ान्तसमेतको 
आधारमा जीवन िनवार्ह खचर्बापत दवैुको आम्दानीबाट ३०% का दरले कटौती गनुर्पन देिखयो । 

(ख) खाना तथा खाजा खचर्: 
ूितवादीले खाना तथा खाजा खचर्बापत िबिभ  िमितमा काठमाड  महानगरपािलकाबाट जम्मा 
.३,४१,६५७।– बझेुको भ े िमित २०७४।३।२५ को का.म.न.पा.को पऽबाट देिखएकोमा 
सो रकमलाई आयोगले ूितवादीको आयमा गणना नगरेकोमा िववाद देिखएन। .३,४१,६५७।– 

बझेुको देिखएको, तर त्यसलाई आयमा गणना नगिरिदएको भ े पिु  हनु आएकोले जीवन िनवार्हको 
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िनिम  उक्त रकमको ३०% खचर् कटाउँदा जम्मा .२,३९,१६०।– ूितवादीको थप आय मा ु 
पन देिखयो। 

(ग) घर बहाल बापतको आय : 
ूितवादी रामहिर फुयालको काठमाड  उपत्यकािभऽ िनमार्ण गरेको भिनएका घरमध्ये िक.नं. ६६६ 
िनजले िमित २०५८।१२।२८ मा र िक.नं. १०७३ को घर जग्गा िमित २०७०।१।९ मा 
इिन्दरा गैरेलाई िबबी गरेकोमा सो घरह बाट घरभाडा बझेुको भनी िबबी गिरसकेका घरह को 
आ.व.२०७२।७३ मा बहालकर बझुाई घरभाडातफर् को दाबी गरेको देिखयो। ूितवादीले मािथ 
उिल्लिखत घर भाडामा लगाएको भ े तत्कालीन अवःथाका ठोस र वःतिुन  ूमाण केही पेस 
गरेको देिखँदैन। आफूले पिहले नै िबबी गिरसकेको घरबाट घरभाडा बझु्ने गरेको िथए ँभनी 
पिछल्लो अविधमा कर बझुाएका ूमाण पेस गरी ूितवादी र ूितवादीतफर् का िव ान ्कानून 
व्यवसायीह ले थप आयतफर्  िलनभुएको बहस िजिकर मनािसव नदेिखदँा त्यसमा सहमती हनु सक्ने 
अवःथा रहेन । 

तथािप िक.नं. २८६ को जग्गा र सो जग्गामा रहेको भइँूतले घर ू ितवादीले नानीछोरी मिुनकारबाट 
िमित २०६२।१२।४ मा खिरद गरेको भ े रािजनामाको पािरत िलखतबाट देिखयो। सो जग्गा 
अ ािप ूितवादीको ःवािमत्वमा रहेको र त्यसमा साढे ३ तला थप गरेको भ े पिन पिु  हनु 
आएको छ। उक्त घरको भइँुतल्ला खिरद गदार्कै बखतमा मौजदु रहेको र बाँकी साढे ३ तला 
आ.व. २०६७।०६८ देिख ०६९।७० को अविधमा िनमार्ण सम्प  गरेको भ े देिखयो। यस 
िःथितमा यो जग्गामा रहेको घरको पिन भाडा बझेुको भ े वषर्वषर्को कर ितरेबझुाएको नदेिखई 
आ.व. २०७२।७३ मा माऽ बहालकर बझुाएको देिखन्छ। तर पिन सो घरजग्गा हालसम्म 
ूितवादीका ःवािमत्वमा मौजदु रहेको र यी ूितवादीले सो घर जग्गा खिरद गरी भाडामा लगाएको 
भनी आ.व. २०६२।०६३ देिख २८ मिहनासम्म .४,२०,०००।- र सो अविधपिछ उक्त 
िक ासमेतका िक.नं. २८ र ३६९ समेतका घर जग्गाबाट .२७,८०,०००।-, िक.नं. ३७५ र 
िक.नं. ३७० का घरको .८,७०,०००।– सिहत .४०,७०,०००।– घरभाडाबापतको रकम 

माग गरी थप तला र घरबापतको आयकरसमेत दािखला गरेको देिखन्छ। ूितवादीको िक.नं. 
२८६ बाट कायम भएका िक.नं. ३७६ र ३७८ को साढे ३ तल्ला आ.व. २०६९ सालमा माऽ 
सम्प  भएको भ े ूितवादी कै भनाईबाट पिु  हनु आएको छ। यस िःथितमा मािथ उिल्लिखत 
िक.नं. का घर जग्गा आरोप दाबी ूःततु हुँदाका बखतसम्म ूितवादीकै ःवािमत्वमा रहेको, त्यस 
बापत करसमेत दािखला गरेको, काठमाडौको महत्वपूणर् ःथानमा िनमार्ण गिरएका घर र ू ितवादीको 
ःवािमत्वमा रहेका घरको सङ्ख्यासमेतलाई िवचार गरी तत्कालीन बजार मूल्य, घर डेराको भाडा, 
ूितवादीबाट भएको दाबी र अिभयोजन पक्षले घरभाडाबापत आय नै गणना नगरी िदएको 
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अवःथासमेतको न्यायोिचत अनमुान गरी ूितवादीको घरभाडा बापत . २१,९०,०००।- आय 
कायम गनर् उपयकु्त हनेु देिखयो । 

(घ) नक्सा िडजाइन बापतको खचर्: 
आ.व. ०६१।६२ देिख आ.व. ०६४।६५ सम्म शोभा िसंखडाले िनजको नाममा रहेको मेशो 
िडजाइनरको नामबाट ३८९ थान र िनजको व्यिक्तगत िडजाइनबाट १०२ थान गरी ४९१ थान 
नक्सा िडजाइन गरे बापत .६,०००।- का दरले २९,४६,०००।- हनेु देिखन आयो। आ.व. 
०६५।६६ देिख ०६९।७० सम्म ४३७ थान नक्सा िडजाइनको ूितथान .७५००।- का 
दरले .३२,७७,५००।- र ०७०।७१ देिख २०७१ फागनुसम्मको नक्सा थान १२४ को 
.१०,०००।- का दरले .१२,४०,०००।- सिहत .४५,१७,५००।- सिहत जम्मा 
.७४,६३,५००।- को दाबी गरेको देिखन्छ। यस सम्बन्धमा आयोगका तफर् बाट ूितवादीको 
कुनै आय कायम गरेको र ूितवादीले सोबापत कर ितरेको पिन देिखदैँन। तथािप, काठमाड  
महानगरपािलकाका िबिभ  िमितका पऽह बाट ूितवादीले िजिकर िलएअनसुार नै र िनजबाट 
नक्सा सोइङ गिरएका व्यिक्तह को नामथरसिहतको िववरण ूा  भएकोमा िबवाद देिखदैन। 
ूितवादीका पितप ीले नै इिन्जिनयर िवषयमा िवशेष ता हािसल गरेको पिरूआेयमा नक्सा सोइङबाट 
आम्दानी गरेको कुरालाई बेमनािसव मा  िमल्ने देिखएन। यस िःथितमा ूितवादीले नक्सा 
िडजाइिनङबापत .७४,६३,५००।- को दाबी गरे तापिन पिहलो अविधको ूित नक्साको 
.६,०००।- मनािसव नै देिखए पिन दोॐो र तेॐो अविधको ७,५००।- र १०,०००।- ू ितनक्सा 
भ े िजिकर मनािसव नदेिखएकोले दोॐो र तेॐो अविधको ूितनक्सा .६५००।- का दरले 
३६,४६,५००।- समेत .६५,९२,५००।- हनेुमा यसबाट ३०% जीवन िनवार्ह खचर् र कायार्लय 
स ालन खचर् २०% सिहत ५०% खचर् कटाउँदा कायम हनु आउने .३२,९६,२५०।- 
ूितवादीको थप आय कायम हनुपुन देिखयो।  
(ङ) घर िनमार्णमा छुट : 
ूितवादी रामहिर फुयालले िक.नं. १०७३ को जग्गामा दईुतलाको घर, िक.नं. २५३५ र २५३६ 
मा भइँुतले घर, िक.नं. ३६९, ३७६ र ३७८ तथा िक.नं. ३७५ र ३७७ समेतमा घर िनमार्ण 
गरेको भ े देिखएको छ। उक्त घरह मध्ये िक.नं. ३६९, ३७६ र ३७८ मा साढे ४ तला घर 
िनमार्ण गरेको भनी .१,०५,५२,८७६।- अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले ूितवादीको 
व्यय कायम गरेको देिखन्छ, तापिन उक्त िक.नं. ३७६ र ३७८ का जग्गा सािवक िक.नं. २८६ 
बाट कायम भएकोमा िववाद देिखएन। िक.नं. २८६ को घरजग्गा ूितवादी शोभा िसम्खडा 
फुयालले २०६२।१२।४ मा भइँुतलाको घरसिहत नानीछोरी मिुनकारबाट .१७,२८,०००।- 
मा खिरद गरेको देिखन्छ। यसरी भइँुतला ूितवादीले िनमार्ण नै नगरेकोमा सोसिहत ूितवादीको 
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उक्त िक ामा बनाएको घरको व्यय कायम गिरएको छ। ूितवादीले घर खिरद गदार्कै बखतमा 
िनमार्ण भएको िक.नं. २८६ मा बनेको भइँुतलासमेत समावेस गरेको मनािसव नदेिखएकाले उक्त 
घरको मूल्यको समम अवःथा िवचार गदार् भइँूतलाको न्यायोिचत मूल्या न गरी .३२ लाख 
.१,०५,५२,८७६।- मा घटाई सो घर िनमार्णमा ूितवादीको व्यय .७३,५२,८७६।- कायम 
गनर् उपयकु्त हनेु भनी मािथको ूकरणमा ूितवादीको व्ययबाट .३२,००,०००।- 
घटाइसिकएको हुँदा िक.नं. १०७३, २५३५, २५३६, ३७६, ३७८ तथा ३७५ र ३७७ समेतका 
जग्गामा घर िनमार्णबापत .१,७७,७२,३२५।- खचर् भएको देिखदँा त्यसबाट ओभरहेड क  र 
ठेक्काकरसिहतको २०% व्यिक्तले िनमार्ण गदार् नलाग्ने हुँदा सोबापत .३५,५४,४६५।- 
ूितवादीको व्ययमा कम हनेु देिखदँा ूकारान्तरले िनजको आयमा उक्त रकम थप भएको मा ु 
पन देिखयो।  
(च) िवदेशबाट ूा  रकम : 
ूितवादी शोभा फुयाल िसंखडाका नाममा बेलायतबाट िवनोद िवकास िसंखडाले िहमालयन बै  र 
एभरे  बै मा पठाएको बमशः .३३,३१,११४।- र १५,५६,९४४।- आयमा गणना 
नगिरिदएको भ  ेूितवादी र िनजतफर् का कानून व्यवसायीह को बहस िजिकर रहेको पाइन्छ। 
यस सम्बन्धमा मािथ उिल्लिखत बै ह मा िवनोद िवकास िसंखडाले रकम पठाएको भ े कुरामा 
िववाद देिखदैँन। तथािप, ूितवादी रामहिर फुयालले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगमा पेस 
गरेको १३ पाने सम्पि  िववरण फाराम अवलोकन गदार् बेलायतमा बसेका साला िवनोद िवकास 
िसंखडाले िहमालयन बै मा रहेको शोभा िसम्खडाको खातामा पठाएको रकम ौीमतीको 
बाबआुमालाई खचर् गन ूयोजनको लािग माऽ ूा  भएको भनी उल्लेख गरेको देिखन्छ। यसरी 
सम्पि  िववरण पेस गदार्को बखतमा नै ूितवादीले िहमालयन बै को खातामा ूा  भएको रकम 
आफ्ना सासूससरुा अथार्त ्शोभा िसम्खडाका मातािपताको व्यिक्तगत ू योजनको लािग पठाउने गरेको 
भनी लेखेर ःवीकार गिरसकेको अवःथामा हाल आएर सो रकम आफ्नो व्यिक्तगत ऋण ितन 
ूयोजनमा खचर् गरेको हुँ भ  ू ितवादीलाई ू माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम िवबन्धनको 
िस ान्तबाट समेत रोक लाग्ने देिखयो। त्यसकारण िहमालयन बै को शोभा िसंखडाको खातामा 
आएको रकम आफ्नो आय हो भ े ूितवादीको िजिकरसँग सहमत हनेु िःथित भएन।  
जहँासम्म एभरे  बै को खातामा जम्मा भएको रकमसम्बन्धी िवषय छ, ूितवादीले १३ पाने 
सम्पि  िववरण फाराम भदार् पिछ िफतार् गनगरी आफ्नो व्यिक्तगत ऋण ितन ूयोजनाथर् खचर् 
गरेको भनी लेखाएको देिखएको, तर सोबापतको रकम ूितवादीले िफतार् गिरसकेको भ े नदेिखँदा 
त्यसलाई ूितवादीको व्ययमा खचर् भइसकेको मा ुपन अवःथा देिखन आएन। त्यसकारण एभरे  
बै मा िवनोद िवकास िसम्खडाले पठाएको रकमलाई भने ूितवादीको आयमा समावेश गनुर् पन 
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ूकृितको  देिखन आयो। ू ितवादीले .१५,५६,९४४।- ू ा  भएको भ े िजिकर िलएपिन िनजको 
खातामा .१४,८६,७४६।- जम्मा भएको भनी सो बै का तफर् बाट बै  ःटेटमेण्ट समेतको 
िववरणमा लेखी आएकोले उक्त बै मा जम्मा भएको रकम पिन ूितवादीको िजिकरअनसुारको 
रहेछ भनी िव ास गनर् सिकने अवःथा नभएकोले उक्त शीषर्कमा .१४,८६,७४६।- माऽ 
ूितवादीको थप आय कायम गनुर्पन देिखयो। 

(छ) घरजग्गा िबबी बापतको आय : 
यस मु ामा ूितवादीको घरजग्गा िबबीबापतको आय सबैभन्दा बढी िववािदत देिखएको छ। 
ूितवादीले िक.नं. ४२० को जग्गा .६,२५,०००।- िलखतमा उल्लेख भएपिन 
.२५,००,०००।- मा िबबी गरेकोले सोबमोिजमको आय कायम हनुपुन, िक.नं. २२४ र ४७९ 
िलखतमा .१५,७७,०००।- माऽ भएपिन .४२,५०,०००।- मा िबबी गरेको हुँ भ े िजिकर 
िलएकोमा िक.नं. ४२० को हकमा ूमाण ःव प २५ अक्टोबर, २००५ मा .१५,५५,०००।-, 
२६ अक्टोबर, २००५ मा .६,००,०००।- शोभा िसम्खडाको नामको खातामा जम्मा भएको 
रकमलाई आधार बनाइएको छ। शोभा िसम्खडाको खातामा पथृकपथृक िमितमा रकम जम्मा 
भएको देिखएबाट िववािदत जग्गाको मूल्य .२५ लाख हो भ े ूितवादीको िजिकर पिु  हनु 
सक्दैन। फेिर यही िक ाको सम्बन्धमा .३,००,०००।- बैनाब ा हुँदाको िदन कारोबार भएको 
भ े उल्लेख गरेको देिखन्छ। ूितवादीको यी सम्पूणर् कारोबारलाई साँचो मान्दा पिन जम्मा 
.२४,५५,०००।- माऽ ूितवादीले पाएको देिखँदा २५ लाख बझेुको भ े ूितवादीको िजिकर 
पिु  भएको देिखएन। फेरी िक.नं. २२४ र ४७९ का जग्गाको हकमा पिन िबबी गरेको िदन 
१३,३०,०००।- नेपाल हाउिजङ एण्ड मचन्ट फाइनान्सको खातामा ऋण ितनर्, सोही िदन र 
त्यसको तेॐो िदन बमशः २३,५०,०००।- र .६,३०,०००।- रामहिरको निवल बै को 
खातामा .४२,५०,०००।- जम्मा गरेको भनेकोमा एकातफर्  सोही ूयोजनका लािग उक्त रकम 
िदएको भ े ू मािणत हुँदैन भने अक तफर्  ू ितवादीले िदएको िहसाब िववरणबाट .४३,१०,०००।- 
हनेु भएकोले उक्त भनाइ पिु  हनु सकेको देिखएन । 

त्यसैगरी िक.नं. ४४९२ को जग्गा िलखत मूल्य .२,२५,०००।- भएपिन १५ लाखमा िबबी 
गरेको हुँ, बाँकी रकम ूितवादी रामहिर फुयालले िबबी गरेकै िदन नेपाल हाउिजङ एण्ड मचण्ट 
फाइनान्सको खातामा जम्मा गरी ऋण ितरेको भनी िजिकर िलएपिन उक्तअनसुारको रकम 
चेकमाफर् त लेनदेन भएको भ े पिु  हुँदैन । यस िःथितमा बाँकी रकम ूितवादीले िबबेताबाटै 
िलएको भनी िनंकषर्मा पगु्न मनािसव हनेु देिखएन। ूितवादीले बा.४च ९६२८ नं. को परुानो 
सेन्शो हायर पचजबाट खिरद गरेकोमा सोसमेत मेरो आयमा गणना गरेको भ े ूितवादीको िजिकर 
भएकोमा उक्त गाडी ूितवादीले िवनय पासा ौे बाट खिरद गरेको भ े देिखन्छ। व्यिक्तबाट 
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खिरद गरेको गाडीलाई हाउिजङ एण्ड मचण्ट फाइनान्सबाट हायर पचज कजार्मा खिरद गिरिलएको 
भ े ूितवादीको िजिकर नै ूिततलायक छैन। िकनिक, संःथाबाट हायर पचज कजार् िलई खिरद 
गरेको गाडीको ःवािमत्व सामान्यत कजार्को भकु्तानी नभएसम्म व्यिक्तको नाममा नभै संःथाको 
नाममा नै रहन्छ। के कारण र कःतो ूिबयाबाट संःथासँग हायर पचज कजार् िलई खिरद गरेको 
गाडी व्यिक्तका नाममा आएको हो सो कुरा ूितवादीले पिु  गनर् सकेको पाइँदैन। त्यसकारण 
गाडी खिरद सम्बन्धमा ूितवादीले िलएको िजिकरलाई पिन कानून स त मा  सिकएन । 

त्यसैगरी, ूितवादीले िक.नं. ४१४ बाट िक ाकाट भई कायम भएको िक.नं. ५४९ को 
.४३,००,०००।- र िक.नं. ५४८ को .३५,६९,०००।- िबबी गरेकोमा िलखत मूल्य बमशः 
८,२५,०००।– र .९,००,०००।- सिहत .१७,२५,०००।- कायम गरेको, शोभा िसम्खडाले 
िबबी गरेको िक.नं. १८५३ र १८५५ िलखत मूल्य .२९,००,०००।- भए तापिन वाःतिवक 
.५४,७५,०००।- मा िबबी भएको हो भ े िजिकर िलएकोमा िक.नं. ५४९ लनुा रि त राना 
मगरको पित मदन राना मगरले १ अगःत २००८ मा .१५,००,०००।- र २०६५।४।२० 
मा .२८ लाख नगद तथा चेकमाफर् त \ िदएको भ े िजिकर िलएको देिखन्छ। चेकमाफर् त \ िदएको 
भनेकोमा सोही िक.नं.को जग्गा िबबीबापतको रकम भकु्तानी गरेको भ े ःप  पमा पिु  हनु 
नसकेको र नगद िदएको भनेकोमा सो कुरा ू  ूमािणत हनु नसकी आफ्नो खातामा पथृक पथृक 
िमित र समयमा जनुसकैु ॐोततबाट ूा  भएको सम्पि  पिन राख्न सिकने भएकोले िक.नं. ५४९ 
को जग्गा िबबी बापतकै रकम हो भ े वःतिुन  तवरले पिु  हनु सकेको देिखएन। िक .नं. 
४१४ िक ाकाट भई कायम भएको िक.नं. ५४८ को जग्गामा .१२,५९,०००।- को स ा 
.३५,६९,०००।- मा खिरद गदार् ॐोत नपगेुको भनी आयमा गणना नगरेको भ े ूितवादीको 
िजिकर भएकोमा िक.नं. ४१४ को जग्गा जम्मा .१७,२५,०००।- मा खिरद गरेको भ े ूमाण 
िमिसलसाथ रहेको राजीनामा िलखतबाट पिु  भएकोले उक्त भनाइमा पिन सहमत हनु सिकएन। 
िक.नं. १८५३ र १८५५ को जग्गा .५४,७५,०००।- मा िबबी भएपिन िलखतमा 
.२९,००,०००।- रािखएकोमा कारोबारबमोिजम नरािखिदएको भ े अिभयोजन पक्षको दाबी 
मनािसव भएन भ े ूितवादीको िजिकर भएकोमा ूितवादीले २०६७।७।८ (२५ अक्टोवर, 
२००९) मा .३७,००,०००।- र २०६७।१।९ (५ नोबेम्वर २००९) मा १७,७५,०००।- 
रामहिर फुयालको निवल बै को खातामा जम्मा भएको भ े आधारमा उक्त रकम िनयिमत हनुपुन 
भनी ूितवादीले िजिकर िलएको पाइन्छ। जग्गा कारोबार भएकै िदन बै  चेकमाफर् त रकम 
खातामा पठाएको देिखदैँन । १० िदनको अन्तरालमा ूितवादीको निवल बै को खातामा रकम 
जम्मा देिखन ुनै ियनै िक.नं.का जग्गाको कारोबारबाट ूितवादीलाई ूा  रकम हो भनी न्याियक 
अनमुान गनर् सक्ने अवःथा देिखन आएन। 
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यसरी ूितवादीले िबबी गरेको भनी मािथ िववेचना गिरएका िबिभ  िक.नं.का जग्गाह को हकमा 
ूितवादीले िलखतमा उल्लेख भएभन्दा बढी रकम िलएको भ े िजिकर भई िबिभ  िमितमा 
आफूलाई ूा  भएको भनेपिन चेक माफर् त िसधै ूितवादीको खातामा जम्मा भएको नदेिखएको, 
पथृकपथृक िमितमा आफ्नो खातामा जम्मा हनु आएको भ े िजिकर भएकोमा ितनै िक.नं.का 
जग्गाको िबबी िवतरणबाट ूा  भएको रकम जम्मा भएको हो भ  सिकने अवःथा पिन पिु  हनु 
नसकेकोले मािथ िववेिचत िक.नं. का जग्गाको हकमा िलखतलाई नै आधार मा ु पन भएकोले 
िलखतबाहेकको आयलाई कायम गिरपाउँ भ े ूितवादीको िजिकरसँग मािथ िववेचना गिरएका 
कारण र आधारमा सहमत हनु सिकएन। 

यःतो अवःथामा िक.नं. ३४१ र िक.नं. २८ को जग्गा ूितवादीह ले खिरद गदार् आयोगले 
िलखत मूल्य कायम गिरिदएन भ े ूितवादीको िजिकर भएकोमा यसभन्दा पूवर् िबिभ  िक.नं. का 
जग्गा ूितवादीले िबबी गदार् बढी मूल्यमा िबबी गरेको हुँ भ े ूितवादीको िजिकर भएपिन 
िलखतमा उिल्लिखत मूल्य नै कायम हनेुगरी ूितवादीको आयव्यय गणना गिरएको पिरूआेयमा 
मािथ उिल्लिखत िक.नं. ३४१ र २८ का जग्गामा पिन िलखत मूल्यलाई नै आधार मा े हो िक 
भ े ू  यस मु ामा उठेको छ । 

त्यसतफर्  ध्यानाकषर्ण गदार्, िक.नं. ३४१ का जग्गाको हकमा िलखतबाट .२८,००,०००।- 
ूितवादीको व्यय कायम गिरिदएको पाइन्छ। उक्त िक.नं.को जग्गाबापत ूितवादीले 
२८,००,०००।- पैयाँ जग्गा िबबेता शाम्वराज बःनेतलाई भकु्तानी िदएको र िनज जग्गा 
िबबेताकी भाउजूको जग्गालगायत पटक पटक घरव्यवहारको रकमसमेत भकु्तान िदएको भ े 
ूितवादीको िजिकर रहेको छ। िववािदत जग्गाको कारोवार माऽ .२८,००,०००।- माऽ 
भएपिन सोबाहेकको अन्य कारोवारको हैिसयतले ूितवादीले िलखतभन्दा बढीको रकम जग्गादाता 
वा अ  जोसकैुलाई भकु्तानी िदएको भए पिन ू ितवादीको व्यय भएको मा ु पन हनु्छ। िलखतभन्दा 
बढी रकम जग्गा िबबेतालाई ूितवादीले िदएको भ े कुरामा िववाद नभएको िःथितमा अन्य 
कारोवारबापत सो रकम िदएको हुँ भ े ू ितवादीको िजिकरलाई कानूनस त मा  िमलेन। त्यसैगरी 
िक.नं.२८ का जग्गाको हकमा ूितवादीले िलखत मूल्य .२६,६६,०००।- भएकोमा आयोगले 
.१,४७,५०,०००।- व्यय कायम गरेको िमलेन भ े ूितवादी र िनजका तफर् बाट उपिःथत 
िव ान ्कानून व्यवसायीह को बहस िजिकर रहेको पाइन्छ। उक्त िक.नं.को जग्गा िजल्ला 
काठमाड , का.म.न.पा.वडा नं. १६ मा रहेको छ। यही जग्गा केशरी स त के.सी. र केशव 
के.सी.बाट िमित २०६६।६।२९ मा गिुडया खऽीले .५०,००,०००।- मा खिरद गरेको भ े 
ूमाणको पमा सामेल रहेको पािरत रािजनामाको ूमािणत िलखतबाट पिु  हनु आएको छ। 
२०६६ सालमा ५०,००,०००।- (पचास लाख) मा खिरद गरेको काठमाड  महानगरपािलका, 
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वडा नं. १६ िःथत मह वपूणर् ठाँउको जग्गा सोको ४ वषर्को अन्तरालमा गिुडया खऽीबाट 
२६,६६,०००।- मा ूितवादीमध्येकी शोभा िसम्खडाले खिरद गरेको भ े भनाइ ूतीतलायक 
देिखदैँन । गिुडया खऽीबाट .२६,६६,०००।- माऽमा खिरद गरेको भनेपिन िलखतमा उल्लेिखत 
मूल्यभन्दा बढी रकम जग्गा िबबेतालाई ूितवादीले िदएको भ े कुरामा िववाद छैन। यसरी 
गिुडया खऽीबाट .२६,६६,०००।- मा उक्त जग्गा िलएको भ े िजिकर भएपिन गिुडया खऽीको 
पित दलबहादरु पाठकलाई िक.नं.३७५ र ३७७ मा नयाँ घर र प ीका नामको िक.नं. ३७६, 

३७८ का जग्गामा तला थप गनर् िबिभ  िमितमा पटक पटक गिरिदएको सम्पूणर् रकमसमेत 
जोडेर .१,४७,५०,०००।- िदएकोमा आयोगले व्ययमा कायम गरेको भनी उल्लेख गरेकोमा यी 
ूितवादीको मािथ उिल्लिखत िक.नं. ३७६ र ३७८ का जग्गामा भइँुतले घरबाहेक अन्य घर 
तथा तला थप आ.व. ०६७।६८ देिख ०६९।७० सम्ममा भएको भ े देिखएको छ। यी 
ूितवादीले गिुडया खऽीका पितलाई २०७० सालमा माऽ .१,४७,५०,०००।- भकु्तानी गरेको 
भिन वयानमा लेखाएको देिखन्छ। ०६७।६८ देिख िनमार्ण सु  गरेका घरको िनमार्ण साममी, 
ज्यामी ज्यालालगायतको त्यित ठूलो खचर् करीब ३ वषर्पिछ २०७० सालमा माऽ एकैपटक िदएको 
भ े ूितवादीको भनाइ बनावटीबाहेक केही होइन भ े यस इजलाशको िनंकषर् रहेको छ । 

यसरी यी िक.नं.का जग्गाह मा िलखतभन्दा बढी रकम ूितवादीबाट जग्गा िबबेतालाई िदएको 
भनी ूितवादी ःवयमले ःवीकार गरेकोले ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा लेखेर, बचनले वा 
आचारण ारा पिहलो कुनै कुरा यसो हो भनी व्यक्त गरेकोमा पिछ सोही कुरा यःतो होइन वा 
िथएन भनी खण्डन गनर् िववन्धनको िस ान्तले रोक लगाउने हुँदा यी ूितवादीसमेतले सो 
दफाबमोिजम अन्यथा भ  सक्ने अवःथा छैन । ूितवादीले िलखत मूल्यभन्दा बढी रकम िदएको 
कुरामा िववाद नभएको र त्यसरी बढी रकम िदनपुनसम्मको आधारभतू ूमाण पेस गनर् सकेको 
नदेिखँदा उक्त िक.नं.का जग्गामा िलखत मूल्य नै कायम हनु ुपदर्छ भ े ूितवादी र िनजतफर् का 
कानून व्यवसायीह को बहस िजिकरसँग यस इजलाशको सहमती हनु सकेन। त्यसकारण घर 
जग्गा िबबीबापत आयोगले गरेको मूल्या नभन्दा ूितवादीको आय बढी कायम हनु सक्ने िःथित 
देिखएन। 

(ज) कुखरुापालन व्यवसायबाट ूा  आय : 
ूितवादीका बाबलेु गरेको कुखरुापालन व्यवसायबाट ूितवादीको आ.व. २०५२।०५३ देिख 
२०५९।०६० सम्म .१,४६,६३८।५० र आ.व. २०६०।०६१ देिख २०६४।०६५ सम्म 
.१,२६,५६१।७५ सिहत सम्मा .२,७३,२००।२५ आयोगले आय कायम गिरिदएको 
देिखन्छ। ूितवादी र िनजतफर् का िव ान ्कानून व्यवसायीह ले उत्पादनको तलुनामा न्यून आय 
कायम नगिरिदएको भ े िजिकर िलएको पाइन्छ। आ.व. २०५२।०५३ देिख २०७२ 
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बैशाखसम्मको आय कायम हनु ुपन भनी िजिकर िलएकोमा २०५२।०५३ देिख आय कायम 
गरेकोमा िववाद भएन। २०७२ बैशाखसम्मको आय कायम गिरिदन ुपन भ े िजिकर िलएकोमा 
ूितवादी रामहिर फुयालका िपता चेतनाथ फुयालले २०६४।०६५ पिछ कुखरुापालन व्यवसाय 
छाडी िनजले कुखरुापालन गरेको खोरसमेत ३ वषर्सम्म भाडामा लगाएको भ े िजल्लािःथत कृिष 
िवकास कायार्लयबाट ूितवेदन आएको पिरूआेयमा मािथ उिल्लिखत अविधको कुखरुापालनको आय 
कायम गिरएन भ े िजिकर मनािसव मा  िमलेन। फेिर ूितवादीले घट्दो आयःतर भएको आिथर्क 
वषर्लाई आधार मानी आय कायम गरेको भ े िजिकर िलएकोमा सजर्िमन मचुलु्का बझुी ूितवादीका 
िपताजीले पालन गरेको कुखरुा सङ्ख्या, सो सङ्ख्याको अनपुातमा कुखरुाको खा ा लगायतका 
अन्य कुरामा हनेु आनमुािनत व्यय र खदु मनुाफासमेत कायम गरी ूितवादीका भागमा पनर् आउने 
आय गणना गरेको िःथितमा सो कुरा िमलेन भ े ूितवादीको िजिकर पिन मनािसव देिखन आएन। 

(झ) कृिष आय : 
आयोगले ूितवादीको आ.व. २०५२ देिख २०५९।०६० सम्म . ८२,८०३।२७, आ.व. 
२०६०।०६१ देिख २०६४।०६५ सम्म . १,८३,१४५।३४, आ.व. २०६५।०६६ देिख 
२०७१ फागनु मसान्तसम्म . ४,२६,३१७।०७ समेत जम्मा .६,९२,२६५।६८ ूितवादीको 
कृिष आय कायम गरेकोमा ूितवादीले २ बाली तरकारी हनेु ठाउँमा १ बाली र तरकारी उब्जाउ 
हनेु जग्गामा गहुँ बाली उत्पादन भएको भनी आय गणना गरेकोले आफ्नो आय मनािसव तवरले 
गणना नगरेको भ े िजिकर िलएको देिखन्छ। सामान्यत आ.व. ०५२।५३ देिखको कृिष 
उत्पादनबारे २०७२।०७३ मा िदइएको ू ितवेदनको आधारमा केही सन्देह उत्प  हनु ुःवाभािवक 
हो, तर िजल्लािःथत िबिभ  जग्गाह मा लगाउने बाली, त्यसबाट ूा  उत्पादनसमेतको िववरण 
बारे यिकन भई त्यसको िववरण िजल्लािःथत कृिष िवकास कायार्लयबाट िदएको अवःथामा सोको 
िववरण निमलेको अथर् गरी ूितवादीले अिभव्यक्त गरेको बयानसम्मलाई पूणर्त सत्य मानी त्यसको 
िनंकषर्मा पगु्न मनािसव हनेु देिखएन। तसथर्, कृिषमा आफ्नो आय बढी हनुपुन भ े ूितवादीको 
िजिकरसँग पिन सहमत हनु सिकएन। 

(ञ) इलेक्शोिनक सामानको खचर् : 
ूितवादीले मेशो िडजायनसर्को लगानीबाट खिरद भई फमर्मा ूयोग भएका सामानह को आयोगले 
पनुः मलु्या न गरी दोहोरो गणना गरेको भ े िजिकर िलएको पाइन्छ। अिभयोग पऽको तािलका 
नं. २८ मा िव िुतय सामान खिरद भनी .१,३०,०००।- को व्यय गणना गरेको पाइन्छ। मेशो 
िडजानसर्को लगानीबाट भएको आयबाट खिरद गरेको भ े ूितवादीले िजिकर िलएकोमा यिद त्यो 
कुरा साँचो भए ूितवादीले त्यसको पिन पथृक आयव्ययको िववरण दािखला गनुर् पदर्थ्यो। सो गनर् 
नसिक सो िडजायनसर् िमित २०६०।१।३१ मा कम्पनीमा दतार् गदार् .१,००,०००।– खचर् 
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भएको देिखएको र सो िडजायनसर्को लािग अन्य खचर् ूितवादीले देखाउन नसकेको िःथितमा 
इलेक्शोिनक सामान बापतको खचर् दोहोरो देखाएको भ े ूितवादीको िजिकर मनािसव देिखन 
आएन। 

(ट) ऋण सापटी बापतको आय : 
ूितवादीको ऋण सापटी बापतको आय भनी .२,१३,४६,४००।- आयोगले वैधता ूदान गरेको 
पाइन्छ। ूितवादीले िमित २०६१।१०।२०, २१ र २५ मा माधव िरमालबाट िलएको 
.१२,००,०००।- आयमा गणना नगरेको भ े िजिकर िलएको देिखयो। ूितवादीको भनाइ साँचो 
मान्दा पिन उक्त रकम ूितवादीले २०६५।८।२ मा नै िफतार् गरेको देिखन्छ। यसबाट 
ूितवादीको आय र व्ययसमेत जाँच अविधिभऽ नै भएको देिखंदा त्यसलाई ूितवादीको आयमा 
माऽ नभै व्ययमा समेत गणना गनुर्पन देिखयो। अक तफर्  माधव िरमालले उक्त रकम िनजको 
कृिष िवकास बै  कोटे रको खाताबाट िनज ःवयमले िनकाली ३ पटकमा .४,००,०००।- 
का दरले .१२,००,०००।- िदएको भ े िजिकर िलएको पाइन्छ। माधव िरमालको आफ्नो 
खाताको रकम यी ूितवादीले िसधा भकु्तानी पाउने गरी चेक िदएको भ े नदेिखई माधव िरमाल 
ःवयमले िनकालेको भ े ूितवादीकै भनाई देिखंदा सो रकम ूितवादीलाई माधव िरमालले सापटी 
िदएको भ े पिन वःतिुन  तवरले पिु  भएको छैन। त्यसैगरी ससरुा बलराम िसम्खडाबाट ू ितवादी 
शोभादेवीले िमित २०७१।४।२१ मा नेपाल हाउिजङ एण्ड मचण्ड फाइनान्सको चेकमाफर् त ्
िलएको भनेकोमा उक्त चेक ू ितवादीकै नाममा कािटएको भ े ू मािणत नभएको र बै  ःटेटमेण्टमा 
देिखएको रकम वलराम िसंखडाले ऋणबापत नै िदएको भ े पिन खिम्बर पमा पिु  हुँदैन। फेिर 
यी ूितवादीले ससरुाबाट िमित २०७१।४।२१ मा ऋण िलएको भनी िववरण पेस गरेकोमा 
ूितवादी रामहिर फुयालका उपर िमित २०७१।३।२२ मा ॐोतिविहन सम्पि  आजर्न गरी 
ॅ ाचार गरेको भनी उजरु पिरसकेपिछ आफ्नै ससरुा एवम ्िपता नाताका व्यिक्तबाट ऋण िलएको 
भनी पेस गरेको िववरणमा िव ास गनर् सक्ने िःथित रहेन। तसथर् मािथ उिल्लिखत ूकृितका ऋण 
सापटीको हकमा भरपद  र िव ासयोग्य ूमाण ूितवादीबाट पेस भएको नपाइँदा उक्त कुराह लाई 
पिन ूितवादीको आयमा गणना गनर् सिकने देिखएन। 

6. चौथो ू तफर्  िवचार गदार्, ूितवादीले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेको िःथित छ वा छैन भ  े
िनंकषर्मा पगु्नको लािग मािथका िबिभ  शीषर्कह को आधारमा ूितवादीको जाँच अविध अथार्त ्
आ.व. ०५२।५३ देिख २०७१ फागनु मसान्तसम्मको आयव्ययको िववरण िव षेण गदार् देहाय 
अनसुारको अवःथा देिखन आयो :- 
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तािलका 

िस. 
नं. 

िववरण 
आयोगले देखाएको 
ूितवादीको ॐोत 
खलेुको आय 

ूितवादीको ॐोत 
खलेुको थप आय 

जम्मा . 

१. सेवापूवर्को तलब  .१,००,८००।- .१,००,८००।- 
२. खाना तथा खाजा खचर्  .२,३९,१६०।- .२,३९,१६०।- 
३. घर बहाल बापत  .२१,९०,०००।- .२१,९०,०००।- 
४. घर िनमार्णमा छुट रकम 

ूितवादीको आयमा कम हनु 
गई आय थप गिरएको 

 .३५,५४,४६५।- .३५,५४,४६५।- 

५. िवदेशबाट ूा  रकम  .१४,८६,७४६।- .१४,८६,७४६।- 
६. नक्सा िडजाइन बापतको आय  .३२,९६,२५०।- .३२,९६,२५०।- 

जम्मा .१,०८,६७,४२१।- .१,०८,६७,४२१।- 
7. मािथ उल्लेख भएबाहेकका अन्य शीषर्क जःतै घर जग्गा खिरद िबबी, ऋण सापटी, कृिष आय, 

कुखरुा पालनको आय, शोभा िसम्खडा र ूितवादी रामहिर फुयालको पािरौिमक आयसिहतको 
िववरणमा आयोगले गरेको मूल्या न गलत देिखन नआएबाट ती शीषर्कह मा र मािथ उिल्लिखत 
िबिभ  शीषर्कह मा समेत थप आय कायम हनुपुन हो भ े ूितवादीको िजिकरसँग सहमत हनु 
सिकएन। 

8. अब, मािथ िववेिचत िबिभ  शीषर्कह मा आयोगले ूितवादीह को कायम गरेको भन्दा जम्मा 
.१,०८,६७,४२१।- थप आय कायम हनेु देिखयो। आयोगकातफर् बाट ूितवादीको कूल व्यय 
.८,०२,०२,८२४।७७ कायम गरेकोमा त्यसमा घर िनमार्ण वापतको .३२,००,०००।- 
घटाउँदा जम्मा ूितवादीको व्यय .७,७०,०२,८२४।- माऽ कायम हनेु र आयोगले मान्यता 
ूदान गरेको आय .५,२८,९३,४९२।०१ मा मािथ उिल्लिखत ूितवादीको थप आय 
.१,०८,६७,४२१।- जोड गदार् ूितवादीको आय .६,३७,६०,९१३।- हनेु भई जम्मा 
.१,३२,४१,९११।- आयभन्दा बढी व्यय भएको देिखयो। अत: उक्त .१,३२,४१,९११।- 
को सम्पि मा ूितवादीको वैध ॐोत ूमािणत भएको नदेिखदँा ूितवादीले आरोप दाबीबमोिजम सो 
हदसम्मको कसरु गरेको पिु  हनु आएको छ । 

9. यसरी ू ितवादी रामहिर फुयालले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेको देिखएको अवःथामा िनजलाई 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ बमोिजम सजाय गनुर्पन कुरामा िववाद देिखएन। अपराधको ूकृित 
र कसरुको गम्भीरताको आधारमा ू ितवादीउपरको सजाय िनधार्रण गनुर्पन हनु्छ। ू ितवादी रामहिर 
फुयालले .१,३२,४१,९११।- आरोप दाबीबमोिजम गैरकानूनी पमा ॐोतनखलेुको सम्पित 
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आजर्न गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजमको कसरु गरेको पिु  हनु 
आएकोले िनजलाई सोही दफाको उपदफा (२) बमोिजम १(एक) वषर् कैद र िवगो 
.१,३२,४१,९११।- जिरवाना गनर् उपयकु्त हनेु देिखयो। उक्त िवगो अनसुारको रकम 
ूितवादीह बाट ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोिजम जफतसमेत हनेु भएकोले ूितवादी रामहिर फुयाल 
र शोभा िसम्खडा फुयालसमेतका नामको सो हदसम्मको सम्पि  जफत गरी असलुउपर गनर् 
मनािसव हनेु देिखयो । सो बोहकका अन्य कुराको हकमा िलइएको आयोगको आरोप दाबी पगु्न 
सक्ने देिखएन । 

10. तसथर्, ूितवादी रामहिर फुयालको कूल ब्यय .७,७०,०२,८२४।- (सात करोड स री लाख 
दईु हजार आठ सय चौबीस पैयाँ) र कूल आय .६,३७,६०,९१३।- (छ करोड सैतीस लाख 
साठी हजार नौ सय ते॑ पैयाँ) माऽ भई जम्मा .१,३२,४१,९११।- (एक करोड ब ीस लाख 
एकचालीस हजार नौ सय एघार) को ॐोत नखलेुको सम्पि  िनज ूितवादी रामहिर फुयालले 
आजर्न गरी, ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा २० को उप दफा (१) बमोिजमको कसरु 
गरेको पिु  हनु आएकोले िनज ूितवादी रामहिर फुयाललाई सोही दफा २०(२) अनसुार िवगो 
.१,३२,४१,९११।- (एक करोड ब ीस लाख नौ सय एघार पैयाँ) जिरवाना गरी १ (एक) 
वषर् कैद सजाय हनेु ठहछर् । साथै रामहिर फुयालले गैर कानूनी ॐोतबाट आजर्न गरी ूितवादी 
शोभा िसम्खडा फुयालका नाममा राखेको सम्पि समेत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
४७ तथा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोिजम 
जफतसमेत हनेु ठहछर्। अ  िबगोको हकमा आरोप दाबी पगु्न सक्दैन। 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः नन्दराज उपाध्याय 

इित संवत ्२०७५ साल भाि १ गते रोज ६ शभुम.्..............................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  
इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चण्डीराज ढकाल 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै  
फैसला 

इजलास नं. १ 

मु ा नं. 070-CR-००५१ 

िन.नं. 18 
फैसला िमित : २०७५।६।११ 

मु ाः सरकारी कागजातमा हेरफेर, थपघट र न  गरी कजार् िलनिुदन ुगरी ॅ ाचार गरेको । 

 
वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत ूमेकुमार राईको 

ूितवेदनले नेपाल सरकार 
िव  

ूितवादी : सािबक नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िलिमटेड हाल यित डेभलपमेण्ट बै  
िलिमटेडका तत्कालीन कायर्कारी अध्यक्ष िसताराम ूसाईसमेत 

 
 नापी कायार्लयको ौेःताबाट जग्गाधनीको नाम च्याती उप्काई प्वाल पारेको अवःथामा सक्कल 

मोठौेःता रहेको र प्वाल परेको भएपिन कायार्लय ू मखुबाट मोठ ौेःता ू मािणत नभएको िःथितमा 
सो मोठौेःता कायम भएको मा  निमल्ने । 

(ूकरण नं.19) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी मोना िसंह 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी शम्भ ुथापा, ौी िहरा रेग्मी, ौी बच्चिुसंह खड्का, 

ौी कृंणूसाद सापकोटा तथा िव ान ्अिधवक्ताह  ौी नारायणहिर अिधकारी, ौी 
माधव कुमार बःनेत, ौी िडल्लीरमण आचायर्, ौी हरेराम ितवारी, ौी रामबहादरु 
खड्का 

अवलिम्बत निजर :  
 ने.का.प.२०६२, अ  ५, िन.नं. ७५३४, पृ  ५१८ 

सम्ब  कानून : 
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 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
 बैि  कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 

 

ठहर खण्ड 
1. ूःततु मु ामा िनम्न ू ह को िन पण गनुर्पन देिखन आयो:- 

१. ूचिलत कानूनले अन्य कानूनी उपचारको व्यवःथा गरेको अवःथामा ॅ ाचार मु ा चल्न सक्ने 
हो वा होइन ? 

२. आरोपपऽमा उिल्लिखत बै  सावर्जिनक संःथा र ूितवादीह  रा सेवक हनु ्वा होइनन ्? 

३. बै का तत्कालीन पदािधकारी समेतबाट नक्कली कागजातका आधारमा अःवभािवक र अत्यिधक 
ऋण लगानी गरी बै लाई नोक्सानी र आफूह  समेतलाई गैरकानूनी फाइदा परु् याउने कायर् 
गरेका हनु,् होइनन ्? 

४. ूितवादी पदमूसाद खितवडाले आरोप दाबी बमोिजम सरकारी कागजात सच्याई, थपघट गरी, 
सरकारी कागजात च्याती नोक्सान परु् याएको समेत हो वा होइन ? 

५. ूितवादीह  केशवलाल खोसी ौे  र सिुनल ूधानले काल्पिनक जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् 
बनाई जग्गा िधतो राखी जग्गा पािरतसमेत गरी ऋण कजार् िलई बै लाई हानी नोक्सानी 
परु् याउने कायर् गरेका हनु ्होइनन ्? 

६. ूितवादीह ले आरोप दाबी बमोिजम कसरु गरेका हनु ्होइनन ्र ूितवादीह लाई आरोिपत 
कसरुमा सजाय हनेु हो वा होइन ? 

2. पिहलो ू को सन्दभर्मा हेदार्, िजल्ला सनुसरी, औरावनी गा.िव.स. वडा नं. ५(क) िक.नं. १ र 
२३ को जम्मा क्षेऽफल ६-४-१९ जग्गाको जग्गाधनी दतार्ौेःता मोठ च्याती सो ःथानमा 
केशवलाल खोसी ौे को नाम लेखी, ौेःता च्याितएको ःथानमा समेत कायार्लय ूमखुबाट ूमािणत 
नगराई गपुचपु राखी "मोठ कायम छ रोक्का देिखएन" भनी मोठ फाँटका खिरदार पदमूसाद 
खितवडाले लेखी बदिनयतपूणर् कायर् गरी सो कायर्बाट ऋणीका नाममा हुँदै नभएको जग्गा पास 
हनु गई िनज खिरदार पदमूसाद खितवडाले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र १२ 
बमोिजम कसरु गरेकोले सोही दफाबमोिजम िनज ूितवादीलाई सजाय हनु र बै लाई परेको हानी 
नोक्सानी .१,५८,०४,७५२।६७ पैसा असूल गिरपाउँ भनी िनज खितवडा उपर मु ा दायर भए 
देिखदँा तत्कालीन नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल. ले आधारभतू पमा अवलम्बन 
गनुर् पन ूिबया नै अवलम्बन नगरी काल्पिनक जग्गा देखाई बदिनयत िचताइ कजार् ूवाह गरेको 
र सो कजार् ूवाह गनर्मा ूत्यक्ष पमा सहभागी भएका बै का तत्कालीन कायर्कारी अध्यक्ष 



मु ाः ॅ ाचार (सरकारी कागजातमा हेरफेर...), मु ा नं. ०७०-CR-००५१ 
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िसताराम ूसाई, महाूबन्धक भागवत ौे , बिर  ूबन्धक सिुनल गु ङ र कजार् ूबन्धक िहम 
गु ङले केशवलाल खोसी ौे  तथा आफूह  समेतलाई गैरकानूनी फाइदा र बै लाई हानी-
नोक्सानी परु् याउने कायर् गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (झ) र ८(३) 
बमोिजमको कसरु गरेकोमा, सोही दफा ८(१) र ८(३) बमोिजम सजाय गरी बै लाई हनु गएको 
साँवा, ब्याजसिहतको नोक्सानी .१,५८,०४,७५२।६७ पैसा असलुउपर हनुकुा साथै सोही ऐनको 
दफा २४ बमोिजम ू ितवादी िसताराम ू साई र भागवत ौे लाई थप सजायसमेत हनु र ू ितवादीह  
केशवलाल खोसी ौे  एवम ्सिुनल ूधानले हुँदै नभएको काल्पिनक जग्गा पास गरी काल्पिनक 
जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् तयार गन, केशवूसाद कोइरालाको नामको इलाका ूशासन कायार्लय, 
चैनपरु, संखवुासभाबाट जारी गिरएको भनी नक्कली नागिरकतासमेत बनाई सोही काल्पिनक जग्गाधनी 
दतार् ू माणपूजार् बै मा िधतो राखी .७०,००,०००।- ऋण कजार् िलएकोले बै लाई हािन नोक्सानी 
परु् याई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोिजमको कसरु गरेकाले सावा ब्याज 
सिहतको िबगो .१,५८,०४,७५२।६७ पैसा र िबगो बराबर जरीवाना गरी सजायसमेत हनु माग 
दाबी िलएर आरोपपऽ पेस भएको देिखयो । 

3. सािबक नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल. ले ूितवादी केशबलाल खोसी ौे लाई 
ूवाह गरेको ऋण असलुउपर हनु नसकेको िःथितमा बै  तथा िव ीय संःथासम्बन्धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ बमोिजम असलुउपर गनर् सक्ने र कसरु गरेको भए बैिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ बमोिजम कावार्ही चलाई सजाय गन तथा सरकारी कायार्लयको सरकारी ौेःता कीत 
गरेको भए मलुकुी ऐन, कीत कागजको महलअन्तगर्त कावार्ही नचलाई सजाय गन कानूनी 
उपचारको मागर् हुँदाहुँदै सो मागर् अवलम्बन नगरी ॅ ाचारमा मु ा चल्न सक्ने होइन भनी 
ूितवादीह तफर् का िव ान ्कानून व्यवसायीह बाट बहस िजिकर िलनभुएको पाइन्छ । िस ान्ततः 
ूचिलत कानूनले दईु कानूनी उपचारको व्यवःथा गरेको छ भने पीिडत पक्ष वा तत-्सम्बन्धी 
कारवाही गन अिधकार ूा  अिधकारी वा िनयकाले जनु ऐनको दाबी गनर् उपयकु्त ठान्दछ सोही 
अनु प दाबी वा कारवाही गनर् पाउँछ । ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ को खण्ड 
(क) मा "कुनै रा सेवक वा अन्य कुनै व्यिक्तले यस ऐनअन्तगर्त कसरु मािनने कुनै काम गरेको 
वा त्यःतो काम गन िसलिसलामा अन्य ूचिलत कानून बमोिजम कसरु मािनने कुनै कामसमेत 
गरेको रहेछ भने िनजउपर अन्य ूचिलत कानून बमोिजम छु ै मु ा चलाउन बाधा पन छैन" भ े 
र सोही दफाको खण्ड (घ) मा "कुनै रा सेवक वा अन्य व्यिक्तले नेपाल सरकार वा सावर्जिनक 
संःथालाई गैरकानूनी हानी-नोक्सानी परु् याएकोमा सो असलुउपर गनर् िनजउपर छु ै मु ा दायर 
भएकोमा यस ऐनअन्तगर्त कसरुमा छु ै मु ा चलाउन बाधा पन छैन" भ े तथा सोही दफाको 
खण्ड (ङ) मा "कुनै रा सेवक वा व्यिक्त उपर यस ऐनअन्तगर्त मु ा दायर भएकोमा त्यःतो 
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रा सेवक वा व्यिक्त उपर नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथालाई पगु्न गएको हानी-नोक्सानी 
भराउन सिकने कुनै कानूनी व्यवःथा रहेछ भने सोही कारणले माऽ यस ऐनअन्तगर्त मु ा चलाउन 
बाधा पगु्ने वा सोही कारणले मु ा खारेज हनेु छैन" भ े कानूनी ूावधान रहेको छ । त्यसैगरी 
बैि  कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ मा "यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन ूचिलत कानूनबमोिजम सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्त वा रा सेवक 
संलग्न रहेको कसरुमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ र ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ बमोिजम कारवाही र सजाय हनेु रहेछ भने सोही ऐनह  बमोिजम कारवाही र सजाय 
हनेुछ” भ े समेत कानूनी ूावधान रहेको छ । ौी सव च्च अदालत, पूणर् इजलासबाट ॅ ाचार 
मु ामा ने.का.प. २०६२, अ  ५, िन.नं. ७५३४, पृ  ५१८ मा "कानूनले दईु बाटो गरेको रहेछ 
भने मकार् पन वा कारवाही गनर् अिधकार ूा  िनकायले जनु ऐनको सजाय माग दाबी गनर् उपयकु्त 
ठान्दछ सोहीअनसुार दाबी गनर् पाउने, समाती आएको ऐन अनु प मु ा दतार् वा लाग्न सक्ने 
अवःथा देिखएमा अ  कानूनको पिन दाबी हनु सक्ने भ े आधारमा पनर् आएको दाबीलाई पन्छाउन 
कुनै अवःथामा पिन िनमल्ने" भ े न्याियक िस ान्तसमेत ूितपादन भएको देिखन्छ। उिल्लिखत 
कानूनी व्यवःथा एवम ्न्याियक िस ान्त समेतको सापेक्षतामा अन्य कानूनी उपचारको मागर् भएकोमा 
सो अवलम्बन नगरी ॅ ाचारमा कारवाही चलाउन निमल्ने भ े िव ान ्कानून व्यवसायीह को 
बहस औिचत्यपूणर् देिखन आएन । 

4. दोॐो ू तफर्  हेदार्, ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग)(१) मा सावर्जिनक संःथा 
भ ाले "नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा िनयन्ऽण भएको कम्पनी, बै  वा सिमित 
वा ू चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार ारा ःथािपत आयोग, संःथान, ू ािधकरण, िनगम, ू ित ान, 
बोडर्, केन्ि, पिरष  र यःतै ूकृितका अन्य स िठत संःथा र सोही दफा २(ग)(५) मा 
"...उिल्लिखत संःथाको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व भएको वा िनयन्ऽण रहेको वा त्यःतो संःथाबाट 
अनदुान ूा  संःथा सम्झन ुपछर्" भिनएको र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा २(ङ) को देहाय (१) र (५) मा पिन उिल्लिखत पिरभाषा अनु प कै कानूनी व्यवःथा 
रहेको छ । सािबकको नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल. िमित २०५६।०९।०७ 
मा कम्पनी रिज ार कायार्लयमा दतार् भएकोमा सो बै को ू वन्धपऽको पृ  ११ मा संःथापकह को 
नामावलीको बमसंख्या–१ मा संःथापक शेयरधनी नेपाल रा  बै , शेयर िक ा संख्या १,६०,००० 
देिखन्छ । सो बै को िमित २०५७।०५।१४ को िनणर्यानसुार .१,६०,००,०००।- (एक 
करोड साठी लाख पैयाँ) नेपाल रा  बै बाट भकु्तानी भएको भ े र कम्पनी रिज ार कायार्लयको 
च.नं. ३३२९ िमित २०७५।०३।३१ को पऽबाट समेत नेपाल रा  बै  संःथापक शेयरधनी 
रहेको भनी उल्लेख भई आएको देिखन्छ । 
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5. महालआमी बै को च.नं. २६ िमित २०७५।०५।१० को पऽानसुार, सािबक नेपाल घरेल ुतथा 
साना उ ोग िवकास बै  िल.को संचालक सिमितको २०६०।११।२२ को बैठकबाट १५ 
ूितशत शेयर पूजँी लगानी गनर् कमर्चारी संचयकोषबाट िमित २०६०।०९।२९ मा शेयर पूजँी 
लगानी गिरसकेको भनी िनणर्य भएको भ ेसमेत देिखएबाट, सािबकको नेपाल घरेल ुतथा साना 
उ ोग िवकास बै  िल. मा नेपाल रा  बै को संःथापक शेयर लगानी रहेको र कमर्चारी स य 
कोषको िमित २०६०।०९।२९ गतेबाट .२,४०,००,०००।- बराबरको शेयर लगानी 
रहेकोलाई ूितवादीह ले अन्यथा ूमािणत गनर् सकेको नदेिखदँा सािबक नेपाल घरेल ुतथा साना 
उ ोग िवकास बै  िल. नेपाल सरकारको आंिशक लगानी भएको सावर्जिनक संःथा हो भ लाई 
अन्यथा मा ुपन अवःथा भएन । ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २(घ)(१) मा रा सेवक 
भ ाले "रा पित, नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथासमक्ष िलएको सपथबाट वा नेपाल सरकार 
वा सावर्जिनक संःथासँग गरेको सम्झौता वा कबिुलयत वा शतर्बमोिजम वा सावर्जिनक कतर्व्य 
पालन गनर्को लािग नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथाबाट तलब, भ ा, पािरौिमक, सिुवधा, 
हैिसयत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी िनयकु्त, मनोिनत वा िनवार्िचत व्यिक्त" भ े 
उल्लेख भएको र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(घ) मा 
सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्त भ ाले "...सावर्जिनक संःथाको कुनै पदमा बहाल रहेको 
पदािधकारी वा कमर्चारीसमेतलाई जनाउँछ" भ े कानूनी व्यवःथा रहेबाट सािबक नेपाल घरेल ु
तथा साना उ ोग िवकास बै  िल.का तत्कालीन कायर्कारी अध्यक्ष िसताराम ूसाई, महाूबन्धक 
भागवत ौे  कजार् ूबन्धक िहम गु ङ र विर  ूबन्धक सिुनल गु ङ र मालपोत कायार्लय, 
सनुसरीका तत्कालीन खिरदार पदमूसाद खितवडा रा सेवक देिखएका छन ्। ू ितवादी केशवलाल 
खोसी ौे  र सिुनल ूधान रा सेवक रहेको नदेिखए पिन रा सेवकसमेत समावेस भई सावर्जिनक 
संःथामा भएका नोक्सानी र िहनािमनामा िनजह  समेत संलग्न रहेको भ े आरोप दाबी देिखदा 
िनजह  उपर ॅ ाचार मु ा नलाग्ने भ े बहस िजिकरसँग सहमत हनेु अवःथा पिन भएन । 

6. तेॐो ू तफर्  हेदार्, सािबक नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल. मा कायर्कारी अध्यक्ष 
भई ूितवादी िसताराम ूसाईँ, महाूबन्धक भई ूितवादी भागवत ौे , कजार्ूबन्धक भई ूितवादी 
िहम गु ङ र विर ूबन्धक भई ूितवादी सिुनल गु ङले तत्कालीन अवःथामा कायर् गरेकोमा 
कसैले िववाद जनाएको देिखदैँन । खोसी माकिटङ, लिलतपरुका ूोपराइटर केशवलाल खोसी 
ौे ले िजल्ला सनुसरी, औरावनी गा.िव.स. वडा नं. ५(क) िक.नं. १ र २३ को जग्गा सािबक 
नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल.लाई .७०,००,०००।- स री लाख पैयाँमा 
िमित २०६०।०२।०६ मा काठमाड  िजल्ला अन्तगर्तका मा.पो.का.बाट बेिजल्लामा ि वन्धक 
िलखत पािरत गरेको र उिल्लिखत बै को िमित २०६०।०२।२८ तदनसुार सन ्११ जनु २००३ 
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मा ूितवादी केशवलाल खोसी ौे लाई ऋण लगानी गन िनणर्य भई िमित २०६०।०२।२९ 
बाट बमशः पटक-पटक गरी .१,५०,००,०००।- ऋण कजार् ूदान गरेको र बै  ग्यारेण्टी 
बापत .२५,००,०००।- भकु्तानी गरेकोसमेत गरी .१,७५,००,०००।- लगानी गरेको 
देिखन्छ । त्यस बापत िनज ूितवादीले िबिभ  अचल जेथाह  समेत िधतो पास गरी िदए मध्ये 
उिल्लिखत िक.नं. १ र २३ को जग्गा िमित २०६०।०२।०६ मा .७०,००,०००।- मा 
िधतो पास भएको देिखन्छ ।उिल्लिखत िक.नं. १ र २३ बाहेक ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले 
िधतो पािरत गरेका अन्य अचल सम्पि का सम्बन्धमा ूःततु मु ामा िववाद देिखदैँन । 

7. आरोप दाबीको सन्दभर्मा ूितवादी िसताराम ूसाईले बयान गदार्, ूितवादी केशवलाल खोसी 
ौे लाई ऋण ूवाह गरेको हो । िधतो जग्गा नक्कली भ े अनिभ  रहेको र कागजपऽ दु ःत 
भएकोले अध्यक्षको हैिसयतले कजार् ःवीकृत गरेको हुँ भनी िजिकर गरेका छन ्। ूितवादी भागवत 
ौे ले बयान गदार्, ऋण सम्बन्धमा कुनै अिधकार आफूमा नरहेको र ूशासिनक कायर्माऽ हेन 
गरेको हुँ भनी िजिकर गरेका छन ्। ूितवादी िहम गु ङले बयान गदार्, कायर्कारी अध्यक्षको 
अिन्तम अिधकार हो मेरो कुनै दोष छैन भ े समेत र ूितवादी सिुनल गु ङले बयान गदार्, कजार् 
ूवाहमा सम्पूणर् अिधकार िसताराम ूसाईँमा िनिहत रहेको, कजार् िडपाटर्ले ूिबया पूरा गन हो, 
त्यसको ूमखु िहम गु ङ हनु,् आफू माकिटङ िडपाटर्मेण्टमा ूबन्धक रहेको भ े समेत बेहोराको 
िजिकर गरेको र िनज ूितवादीह  आरोिपत कसरुमा इन्कार रहेको देिखयो । 

8. खोसी माकिटङका ूो. केशवलाल खोसी ौे ले सािबक नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास 
बै  िल.सँग .१,५०,००,०००।- ऋण कजार् पाउँ भनी िमित २०५९।१२।०६ मा िनवेदन 
िदएकोमा िनवेदनसाथ ऋण पिरयोजना एवम ्ऋण ूाि को लािग कुनै जेथा सरुक्षण बापत िदएको 
देिखदैँन। िजल्ला सनुसरी, औरावनी गा.िव.स. वडा नं. १ र २३ को जग्गा िमित 
२०६०।०२।०६ मा उिल्लिखत बै लाई .७०,००,०००।- मा िधतो पािरत गरेकोमा सोही 
िमित २०६०।०२।०६ गतेकै िमित उल्लेख भएको जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् उिल्लिखत बै मा 
पेस भएको देिखन्छ । िमित २०६०।०२।२८ (सन ्११ जनु २००३) मा ूितवादी केशवलाल 
खोसी ौे लाई ऋण ूवाह गन िटप्पणी उठाई ऋण ूदान गनर् ःवीकृतीको िनणर्य भएको र िमित 
२०६०।०२।२९ गतेबाट ूितवादी केशवलाल खोसी ौे लाई बमशः पटक-पटक गरी 
.१,५०,००,०००।- ऋण र .२५,००,०००।- को बै  ग्यारेिन्ट उिल्लिखत बै ले ूदान 
गरेको देिखन्छ । त्यसरी ऋण लगानी गदार् बै को तफर् बाट िहम गु ङले र ऋणीको तफर् बाट 
केशवलाल खोसी ौे ले सहीछाप गरी िमित २०६०।०२।२९ मा सम्झौता समेत गरेको पाइन्छ। 
तर ऋण ूवाह गदार् अवलम्बन गनुर् पन बै को िनयमबमोिजमको ूिबयाह  ऋण पिरयोजना, 
जग्गा रहेको ःथानको ःथलगत िनरीक्षण ूितवेदन, िधतो जग्गाले ऋण भकु्तानी गदार् खाम्न सक्ने, 
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नसक्ने मूल्या नकतार् इन्जीिनयरको िधतो मूल्या न, जग्गाको चारिकल्ला ूमािणत, जग्गाको सभ 
नक्सा, मालपोत ितरेको रिसद, जग्गाको दतार्ौेःता साबतु छ छैन ? सम्बिन्धत मालपोत कायार्लयमा 
पऽाचार गरी जवाफ ूा  गरेको कागजात समेतलाई ि गत गरी ऋणीबाट पेस गराउन ुपन तत-्
सम्बन्धी कागजात पेस गराई लगानी उठ्ने-नउठ्ने सबैको यथोिचत मूल्या न गरी ऋण असूल 
उपर हनेु देिखए प ात ्माऽ िधतो कायम गरी ऋण ूवाह गनुर्पनमा तदनु पको कायर्ह  भए, 
गरेको नदेिखएको र तत-्सम्बन्धी कागजात समेत ऋण ू वाह गदार् ऋणी केशवलाल खोसी ौे बाट 
पेस गनर् लगाएको देिखएन । 

9. ूितवादी केशवलाल खोसी ौे  ःवयंले िमित २०६०।०३।२५ मा उक्त िक.नं. १ र २३ को 
जग्गा .१,८७,५००।- मा बेिजल्ला मालपोत कायार्लय, चाबिहलबाट राजीनामा पािरत गरी 
खिरद गरेको हो भन्दै िमित २०६०।०८।१६ मा उक्त जग्गा दा.खा. गरी आफ्नो नाममा दतार् 
गरी पाउन मालपोत कायार्लय, सनुसरीमा िनवेदन िदएको देिखन्छ । त्यसरी २०६०।०८।१६ 
सम्म पिन ूितवादी केशवलाल खोसी ौे का नाममा दतार् भइनसकेको जग्गा आफ्नो नामको 
दतार्को जग्गा भन्दै िमित २०६०।०२।०६ गते नै िनज ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले 
उिल्लिखत बै लाई ि बन्धक िधतो पास गरेको र बै ले पिन िधतो ःवीकार गरी िलएको देिखयो। 
िमित २०६०।०२।०६ मा िधतो पािरत गदार्का िमितमा उक्त िक.नं. १ र २३ को जग्गा िनज 
ूितवादीका नाममा दतार् कायम रहेको नै ौेःताबाट नदेिखएको िःथितमा झु ा र बनावटी जग्गाधनी 
पूजार् पेस गरी िमित २०६०।०२।०६ मा ि वन्धक िधतो िलखत पािरत भएको देिखन्छ । 

10. सािबक नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल.को िमित २०६१।०३।२९ को स ालक 
सिमितको बैठकको िनणर्यबाट माऽ सो बै को कजार् सिमित गठन भएको देिखदा ूितवादी 
केशवलाल खोसी ौे लाई बै ले ऋण लगानी गदार् कजार् सिमित गठन भइसकेको पाइएन । कजार् 
ूबन्धकको पमा ूितवादी िहम गु ङ रहेको र िनजैले ूितवादी केशवलाल खोसी ौे सँग ऋण 
सम्बन्धी सम्झौता समेत गरेको देिखन्छ भने ऋण कजार् ूदान गन अिधकार बै को कायर्कारी 
अध्यक्ष िसताराम ूसाइर्ँमा रहने गरी बै को संचालक सिमितको िमित २०५८।११।१३ गतेको 
बैठक नं. १३ को िनणर्यबाट अिख्तयारी िदएको देिखन्छ । ूितवादीह  भागवत ौे  र सिुनल 
गु ङ कजार् शाखाका कमर्चारी एवम ्कजार् किमिटका सदःय समेत रहेको पाइएन । साथै ऋण 
ूदान गन अिधकारसमेत िनजह मा रहेको देिखएन । नगद कारोबार (Financial Transaction) 
बाहेकको ूशासिनक कायर् हेन िजम्मासम्म िनजह लाई िदएको तथ्य िनजह को िनयिुक्तपऽबाट 
देिखन्छ । िमित २०६०।०२।२८ मा ऋण ू दान गनर् उठाएको िटप्पणीमा Agreed as Proposed 

above भनी ूितवादी भागवत ौे  र सिुनल गु ङले हःताक्षर गरेकोमा ऋण ूदान गनर् ःवीकृती 
ूितवादी िसताराम ूसाईँले गरेको देिखन्छ । यसरी उिल्लिखत नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग 
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िवकास बै को संचालक सिमितको बैठकको िनणर्यबाट ऋण ूवाह गन अिधकार कायर्कारी अध्यक्ष 
िसताराम ूसाईँमा रहेको र िधतो एवम ्ऋणसम्बन्धी कागजात कजार् ूबन्धक िहम गु ङबाट तयार 
गनुर्का साथै कजार्ूबन्धक भएकोले कजार् शाखाको िजम्मेवारीसमेत िनज ूितवादीको भएकोले 
ूितवादी केशवलाल खोसी ौे सँग ऋणसम्बन्धी सम्झौतासमेत ूितवादी िहम गु ङबाटै भएको 
देिखन्छ । िमित २०६०।०२।०६ मा िक.नं. १ र २३ को जग्गा बेिजल्लामा िधतो पािरत गरी 
िलँदा सो जग्गा िधतो पािरत गरी िदने ऋणी, ूितवादी केशवलाल खोसी ौे का नाममा मालपोत 
कायार्लय, सनुसरीको मोठौेःतामा दतार् कायम छ, छैन ? ौेःतासम्म पिन नहेरी, नबझुी ःथलगत 
िनरीक्षण ूितवेदन समेत निलई िधतो मूल्या न समेत नगराई ऋणीका नाममा दतार् नै नभएको 
जग्गा िधतो पािरत गरी ऋण ूदान गदार् अवलम्बन गनुर् पन ूिबया समेत अवलम्बन नगरेको र 
िधतो सरुक्षण िलदा िधतो मूल्या न, चारिकल्ला ूमािणत, ःथलगत िनरीक्षण ूितवेदन, कजार् 
पिरयोजना समेत पेस गराएको समेत देिखएन । ऋण ूदान गन सम्पूणर् अिधकार ूा  कायर्कारी 
अध्यक्ष ूितवादी िसताराम ूसाईँ रहेको देिखएको र ऋण लगानी सम्झौता गन कजार्ूबन्धक 
ूितवादी िहम गु ङको ूमखु भिूमका र संलग्नताबाट ऋण ूवाह भएबाट िनज ूितवादी िसताराम 
ूसाईँ र िहम गु ङको बदिनयतबाट बै लाई हानी-नोक्सानी परु् याएको देिखन आयो । ूितवादीह  
भागवत ौे  र सिुनल गु ङले िमित २०६०।०२।२८ को िटप्पणीमा हःताक्षर गरेको देिखए 
पिन सो बाहेक ऋण लगानीमा िनजह को कुनै भिूमका, िजम्मेवारी तथा अिधकारसमेत रहेको 
नदेिखएको र अन्य ःवतन्ऽ ूमाणसमेतबाट िनज ूितवादीह  भागवत ौे  र सिुनल गु ङको 
आरोिपत कसरुमा संलग्नता पिु  हनु सकेको पाइएन । 

11. चौथो ू तफर्  हेदार्, ूितवादी पदमूसाद खितवडा मालपोत कायार्लय, सनुसरीमा तत्कालीन 
अवःथामा खिरदार पदमा कायर्रत रहेकोमा िववाद देिखदैँन । िनज ूितवादीले बयान गदार्, आफू 
मोठ फाँटको फाँटवालाको िजम्मेवारी िलई कायर् गरेको र िववािदत िजल्ला सनुसरी, औरावनी 
गा.िव.स. वडा नं. ५(क) िक.नं. १ र २३ को जग्गाको मोठौेःता आफूले िभडाएको तथा 
केशवलाल खोसी ौे ले िमित २०६०।०८।१६ मा उक्त जग्गा दा.खा. गिरपाउँ भनी िदएको 
िनवेदनको पछािड "िक.नं. १ र २३ केशवूसाद कोइरालाको मोठ कायम छ रोक्का देिखएन" 
भ ेसमेतको बेहोरा आफूले लेखेको हुँ, कैिफयत ूमािणत गराउन भलूवस छुट भएको हो, मोठ 
िभडाउँदा ौेःता च्याितएको िथएन भ े समेत िजिकर िलएको देिखन्छ । मालपोत कायार्लय, 
सनुसरीबाट ूा  िववािदत िक.नं. १ र २३ को सक्कल मोठ ौेःता हेदार्, जग्गाधनीको महलमा 
केशव, तलु्सा, िूसाद, भीमबहादरु समेत ७ जनाको नाम संयकु्त पमा उल्लेख भई सभ नापीबाट 
िमित २०२१।०९।०५ मा जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् िदइएकोमा सो नामह  सबै रातो मसीले 
कािटएको देिखन्छ । कैिफयतमा तारानाथ कोइरालाबाट िमित २०२९।११।०२ मा नामसारी 
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भई आएको भनी जनाइएकोसम्म देिखन्छ । मोठ ौेःतामा जग्गाधनीको महलको देॄेतफर्  च्या ेर 
प्वाल पारेको जःतो अवःथाको देिखन्छ । सो च्या ेको ःथान मनुी जग्गाको क्षेऽफल लेिखने 
ःथानमा केशवलाल खोसी ौे  उल्लेख भई मोठ फाँटका खिरदार पदमूसाद खितवडाले दःतखत 
गरेका छन ्तर मोठौेःता च्या ेको र प्वाल पारेको बेहोरा र केशवलाल खोसी ौे को नाम 
उल्लेख भएको बेहोरा कायार्लय ूमखुबाट ूमािणत गिरएको देिखँदैन । 

12. अनसुन्धानको बममा नापी कायार्लय, सनुसरीको च.नं. १६४२ िमित २०६८।१२।२४ मा 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई लेिखएको पऽ र च.नं. २१ िमित २०७०।०४।०६ 
को नापी कायार्लय, सनुसरीको पऽमा समेत िववािदत िक.नं. १ र २३ को जग्गा िमित 
२०५६।१०।११ मा र िमित २०५७।०२।१६ मा िक ाकाट भई हक हःतान्तरण भई िबिभ  
व्यिक्तका नाममा गएको र सोमध्ये िक.नं. १ िक ाकाट भई िक.नं. ७४, ७५, ७६ र ७७ कायम 
भएकोमा पनुः िक.नं. ७७ िक ाकाट भई िक.नं. २९१, २९२ र २९३ कायम भएको तथा 
िक.नं. २३ िक ाकाट भई िक.नं. ८८, ८९, ९० र ९१ कायम भएकोमा पनुः िक.नं. ८९ 
िक ाकाट भई िक.नं. १३६ र १३७ कायम भएको तथा पनुः िक.नं. १३७ िक ाकाट भई 
िक.नं. १५५ र १५६ कायम भएको र िक.नं. ९१ बदर भई िक.नं. २८९ र २९० कायम 
भएको भनी उल्लेख भई आएको देिखयो । ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले उिल्लिखत िक.नं. 
१ र २३ को गरी जम्मा ज.िव. ६-४-१९ सनुसरी िजल्लाअन्तगर्तको जग्गा .१,८७,५००।- 
मा िमित २०६०।०३।२५ मा काठमाड  िजल्ला अन्तगर्तका मालपोत कायार्लय, चाबिहलबाट 
बेिजल्लामा जग्गा पािरत गरी िलई िमित २०६०।०८।१६ मा सो जग्गाह  दा.खा. गिरपाउँ 
भनी मालपोत कायार्लय, सनुसरीमा िनवेदन दतार् गरेकोमा सोही िमित २०६०।०८।१६ मा 
मोठौेःताको जग्गाको क्षेऽफल लेिखने ःथानमा केशवलाल खोसी ौे को नाम ूितवादी पदमूसाद 
खितवडाको ःवहःताक्षरबाट िलिपब  गरेको देिखन्छ तर नापी कायार्लय, सनुसरीको ौेःता 
रेकडर्बाट उिल्लिखत िक.नं. १ र २३ को जग्गा ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले िमित 
२०६०।०३।२५ मा बेिजल्लाबाट राजीनामा िलनपूुवर् िमित २०५६।१०।११ र िमित 
२०५७।०२।१६ मा समेत गरी िबिभ  व्यिक्तका नाममा हकहःतान्तरण भई गइसकेको र 
िबिभ  िक ा कायम भइसकेको देिखएको अवःथामा, ूितवादी केशवलाल ौे ले िमित 
२०६०।०३।२५ मा पािरत गरी िलँदा र िमित २०६०।०८।१६ मा सो िक.नं. १ र २३ 
को जग्गा दा.खा. गरी पाउन िनवेदन िदएको िमितमा उक्त िक.नं. ह का जग्गा केशव कोइरालाका 
नाम मोठौेःतामा दतार् कायमै रहने अवःथा भएन । यसरी मोठौेःतामा केशव कोइरालाको नाम 
कायम नरहेको िःथितमा ूितवादी पदमूसाद खितवडाले "केशव कोइरालाको नाममा मोठौेःता 
कायम छ रोक्का छैन" भ े बेहोरा दा.खा. दतार्को िनवेदनमा उल्लेख गरी सोही आधारमा दा.खा. 
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गरी केशवलाल खोसी ौे को नाम मोठौेःतामा ूितवादी पदमूसाद खितवडाले उल्लेख गरेको र 
मोठौेःता ूमािणत नगराई राखेको िःथितमा िनज ूितवादी पदमूसाद खितवडाले बदिनयतका 
साथ पदीय कतर्व्य िवपरीतको कायर् गरेको देिखयो । 

13. त्यसका अितिरक्त मालपोत कायार्लय, सनुसरीबाट ूा  िक.नं. १ र २३ को सक्कल मोठौेःता 
परुानो भई ःवाभािवक पमा आफै च्याि एको नभई िमलाएर जानीबझुी च्याती, उप्काई प्वाल 
पारेको जःतो अवःथा देिखन्छ । ूितवादी पदमूसाद खितवडाले आफ्नो बयानमा, जग्गा दा.खा. 
गदार् मोठौेःता च्याि एको िथएन भनी िजिकर गरेपिन िनज ूितवादी पदमूसाद खितवडा सो 
मोठौेःता फाँटका कमर्चारी भई िनजकै िजम्मामा रहेको मोठौेःता उनाउ व्यिक्त आई च्या ,े 
उप्काउने वा प्वाल पान अवःथा हुँदैन । आफ्नो िजम्माको सरकारी कागजात च्याि एको भए 
तत्काल कायार्लय ूमखुबाट कैिफयत जनाई ूमािणत गराई राख्न ुपनमा त्यसरी ूमािणत गराई 
राखेको अवःथा नदेिखदँा ूितवादीको उिल्लिखत िजिकर आधारहीन भई ूितवादी पदमूसाद 
खितवडाले आफ्नो पदीय कतर्व्य र दाियत्वबाट िवचिलत भई िक.नं. १ र २३ को जग्गा िमित 
२०५७।०२।१६ सम्ममा िक ाकाट भई िबिभ  व्यिक्तका नाममा गइसकेको र केशव 
कोइरालाका नाममा िमित २०६०।०८।१६ मा उक्त जग्गा दतार् कायमै नरहेको मोठौेःतालाई, 
केशव कोइरालाको नाममा मोठौेःता कायम रहेको छ, रोक्का छैन भ े उल्लेख गरी ूितवादी 
पदमूसाद खितवडाले मालपोत कायार्लय, सनुसरीको आफ्नो िजम्माको मोठौेःता च्याती, प्वाल 
पारी त्यसमा उिल्लिखत बेहोरा उप्काई ूितवादी केशवलाल खोसी ौे को नाम मोठौेःतामा 
उल्लेख गरी कानून ूितकूल कायर् गरेको देिखन आयो। 

14. पाँचौ ू को सन्दभर्मा हेदार्, ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले मौकामा बयान गदार्, िजल्ला सनुसरी, 
औरावनी गा.िव.स. वडा नं. ५(क) िक.नं. १ र २३ को जग्गा .१८,००,०००।- मा खिरद 
गरेको र नेपाल घरेल ु तथा साना उ ोग िवकास बै मा िधतो पािरत गरेको हो । हाल 
.२४,००,०००।- ितनर् बाँकी छ, बै को िहसाबमा .७०,००,०००।- बाँकी छ । बै बाट 
.१,७५,००,०००।- ऋण िलएको हो भ े समेत बेहोरा उल्लेख गरको र अदालतसमक्ष िनजले, 
केशव कोइरालाबाट २०५९ सालमै ूितिबगाह .८,००,०००।- का दरले िलएको, मूल्या न 
अनसुार .१,८७,५००।- रहेको हो, आरोप दाबी अनसुारको कसरु गरेको होइन भनी बयान 
िजिकर गरेको पाइन्छ भने ूितवादी सिुनल ूधान आरोिपत कसरुमा इन्कार रही केशवलाल खोसी 
ौे को वारेस भई जग्गा पास गरेको हो जग्गामा कैिफयत भए दोषी केशवलाल खोसी ौे  हनु ्
भ े समेत बयान गरेको पाइन्छ । 

15. खोसी माकिटङ लिलतपरुका ू ोपराइटर ू ितवादी केशवलाल खोसी ौे ले ऋण कजार् िलने ू योजनले 
सािबक नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल. मा िमित २०५९।१२।०६ मा िनवेदन 
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िदई िजल्ला सनुसरी, औरावनी गा.िव.स. वडा नं. ५(क) िक.नं. १ को क्षेऽफल ३-५-० र िक.नं. 
२३ को क्षेऽफल २-१९-० जग्गा िमित २०६०।०२।०६ मा मालपोत कायार्लय, 
िडल्लीबजारबाट बेिजल्लामा उिल्लिखत बै का नाममा .७०,००,०००।- मा ि बन्धक िलखत 
िधतो पािरत गिरिदएपिछ िमित २०६०।०२।२८ तदनसुार सन ्११ जनु २००३ मा िनज 
ूितवादीलाई ऋण लगानी गन िनणर्य भएप ात ् िमित २०६०।०२।२९ मा िनज ूितवादी र 
उक्त बै  बीच सम्झौता पऽ भई अन्य जग्गाह  समेत िधतो पािरत गरी सोही िमितबाट पटक-
पटक गरी .१,५०,००,०००।- ऋण लगानी र .२५,००,०००।- बै  ग्यारेण्टी ू दान गरेको 
देिखयो । 

16. सािबक नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल.लाई िमित २०६०।०२।०६ मा िनज 
ूितवादीले िधतो पािरत गिरिदएको उिल्लिखत िक.नं. १ र २३ को िलखतमा बमश: क्षेऽफल 
३-५-० र २-१९-० जग्गा िधतो पािरत गरेको िमितमा िनजका नाममा दतार् कायम रहेको 
नदेिखएको तथा िधतो पािरत िलखतमा उल्लेख भए बमोिजमको उिल्लिखत उक्त िक.नं. १ र २३ 
को मोठ दतार्ौेःतामा नभई िक.नं. १ मा क्षेऽफल ३-५-५ र िक.नं. २३ मा क्षऽेफल २-१९-
१४ रहेको देिखन्छ । ूित िबगाह . ८,००,०००।- मा खिरद गरेको भ े ूितवादीको 
अदालतको बयान रहेकोमा िनजको बयानमा उल्लेख भए बमोिजमको मूल्यमा पािरत भएको नभई 
िजल्ला संखवुासभा, आिँखभईु गा.िव.स. वडा नं. ३ बःने िवंण ु ूसादका छोरा केशवूसाद 
कोइरालाबाट ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले वािरस अिनल ूधानमाफर् त .१,८७,५००।- मा 
मालपोत कायार्लय, चाबिहल, काठमाड बाट िमित २०६०।०३।२५ मा बेिजल्ला रािजनामा पािरत 
गरी िलएको देिखन्छ। तत-्प ात सो जग्गाह  िमित २०६०।०८।१६ मा दा.खा. गिरपाउँ भनी 
मालपोत कायार्लय, सनुसरीमा ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले िनवेदन गरेपिछ मोठौेःतामा 
जग्गाको क्षेऽफल उल्लेख गन ःथानमा केशवलाल खोसी ौे  लेिखएको देिखए पिन कायार्लय 
ूमखुबाट िनजका नाममा मोठौेःता ूमािणत गरेको देिखदैँन । ूितवादी पदमूसाद खितवडाले 
िनज ूितवादीको नाम उल्लेख गरी िनजै पदमूसाद खितवडाले माऽ दःतखत गरेको देिखयो । 

17. ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले िमित २०६०।०२।०६ मा िक.नं. १ र २३ को जग्गा िधतो 
पािरत गदार् सोही िमित २०६०।०२।०६ कै िनज ूितवादी केशवलाल खोसी ौे का नामको 
झु ा एवम ्कृिऽम जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् उक्त बै मा पेस गरेको जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार्को 
फोटोकपीबाट देिखएको छ । आफ्नो नाममा कायमै नभएको उिल्लिखत जग्गाको नक्कली जग्गाधनी 
दतार् ूमाणपूजार् पेस गरी उक्त बै लाई नक्कली कागजातका आधारमा िधतो पािरत गरेको देिखन्छ। 
िधतो पािरत भएपिछ उिल्लिखत बै का तफर् बाट िमित २०६०।०२।०७ गते सो जग्गा रोक्का 
रािखिदन ुभ े मालपोत कायार्लय, सनुसरीका नाममा बै का तफर् बाट िहम गु ङले दःतखत गरेको 



िवशेष अदालत, काठमाड  

 
39 

 

पऽ िमिसल सामेल देिखए पिन सो पऽानसुार मालपोत कायार्लय, सनुसरीबाट जग्गा रोक्का रािखएको 
नभई सो बै को च.नं. १०२ िमित २०६५।०२।२३ को पऽानसुार िमित २०६५।०३।०१ 
गतेबाट माऽ उिल्लिखत जग्गाह  रोक्का रहेको भ े मालपोत कायार्लय, सनुसरीको च.नं. ९११८ 
िमित २०६५।०३।०१ को िमिसल संलग्न पऽबाट देिखयो । 

18. केशवूसाद कोइरालाबाट िमित २०६०।०३।२५ मा उिल्लिखत िक.नं. १ र २३ को जग्गा 
रािजनामा पािरत गरी िलई िमित २०६०।०८।१६ मा दा.खा. गरी जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् 
िलएको हुँ भ े ूितवादी केशवलाल खोसी ौे को िजिकर भएकोले सािबक घरेल ुतथा साना उ ोग 
िवकास बै  िल. लाई िमित २०६०।०२।०६ मा नै िधतो पािरत गिरिदएका अवःथा िनज 
ूितवादीका नाममा सो जग्गा दतार् कायम भएको देिखएन । िनज ूितवादी केशवलाल खोसी 
ौे ले जनु केशवूसाद कोइरालासँग उक्त जग्गा खिरद गरेको हुँ भनेका छन ्ती केशवूसाद 
कोइराला स ुवासभा िजल्ला, आिँखभईुँ गा.िव.स. वडा नं. ३ बःने देिखएका र िमित 
२०६०।०३।२५ को पािरत िलखतमा िनजको उमेर ३७ वषर् उल्लेख छ । िनजले िमित 
२०५३।१०।२३ मा ना.ू.प.नं. १७९६ बाट नागिरकता ूमाणपऽ िलएको सो पािरत िलखतमा 
उल्लेख छ, जबिक िववािदत िक.नं. १ र २३ को जग्गा केशवूसादसमेतका नाममा सभ नापीकै 
अवःथामा िमित २०२१।०९।०५ मै दतार् भएको मोठौेःताबाट देिखदँा २०२१ सालमै दतार्वाला 
रहेका केशवूसाद कोइरालाको उमेर २०६० सालमा ३७ वषर्माऽको हनुसक्ने देिखँदैन । त्यसका 
अितिरक्त मोठौेःतामा उल्लेिखत िक.नं. १ र २३ को जग्गाको जग्गाधनी भिनएका केशव 
कोइरालाको वतन िजल्ला सनुसरी, औरावनी उल्लेख रहेको मोठौेःताबाट देिखन्छ ।केशवलाल 
खोसी ौे ले जग्गा खिरद गरेका केशवूसाद कोइराला िजल्ला स ुवासभा, आिँखभईुँ गा.िव.स. 
वडा नं. ३ बःने देिखएका छन ्। िनज केशवूसाद कोइरालाको नागिरकता ूमाणपऽ इलाका 
ूशासन कायार्लय, चैनपरु, स ुवासभाबाट जारी गरेको भनी पेस गरेकोमा अनसुन्धानको बममा 
बझु्दा िनजको नागिरकता ूमाणपऽ सो कायार्लयबाट जारी नभएको भ े सो कायार्लयको जवाफ 
रहेकोबाट िमित २०६०।०३।२५ मा उिल्लिखत जग्गा पािरत गिरिदने केशवूसाद कोइरालाको 
नक्कली नागिरकता ूमाणपऽका आधारमा जग्गा रािजनामा पािरत गरी िदए, िलएको देिखयो । 
आरोपपऽमा नै केशवूसाद कोइरालाको नागिरकता ूमाणपऽ नक्कली रहेको भनी उल्लेख 
गिरएकोलाई ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले केशवूसाद कोइरालाको नागिरकता ूमाणपऽ स े 
हो भनी िजिकर िलएको पिन नदेिखएको र केशवूसाद कोइरालालाई िनज ूितवादीले साक्षीको 
पमा अदालतसमक्ष ूःततु गरी िनजको अिःतत्व ूमािणत गनर् सकेको समेत पाइएन । 

19. नापी कायार्लय, सनुसरीको च.नं. १६४२ िमित २०६८।१२।२४ र च.नं. २१ िमित 
२०७०।०४।०६ समेतको पऽबाट उिल्लिखत िक.नं. १ र २३ को जग्गा िबिभ  व्यिक्तह का 
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नाममा हकहःतान्तरण गरी िक ाकाट भई िमित २०५६।१०।११ र िमित २०५७।०२।१६ 
बाट गइसकेको भ े नापी कायार्लयको ौेःताबाट देिखदँा ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले 
केशवूसाद कोइरालाबाट िमित २०६०।०३।२५ मा िववािदत िक.नं. १ र २३ को जग्गा 
रािजनामा पािरत गरी िलएको भनेको िमितमा केशवूसाद कोइरालाका नाममा ौेःता कायम रहन 
सक्ने अवःथा भएन। सो जग्गाह  जसका नाममा कायम िथयो, कायम रहेका जग्गाधनीको नाम 
च्याती उप्काई प्वाल पारेको अवःथामा सक्कल मोठौेःता रहेको र प्वाल परेको मनुी केशवलाल 
खोसी ौे  नाम उल्लेख भएपिन कायार्लय ूमखुबाट मोठौेःता ूमािणत नभएको िःथितमा सो 
मोठौेःता कायम भएको मा  िमलेन । 

20. यसरी िमित २०५७।०२।१६ एवम ्सो िमित पूवर्मा समेत िक ाकाट भई िबिभ  व्यिक्तह का 
नाममा हकहःतान्तरण भइसकेको िक.नं. १ र २३ को जग्गाको अिःतत्व कायम नभएको 
अवःथामा उक्त िक.नं.ह को नक्कली एवम ्बनावटी जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् िनज ूितवादीह  
केशवलाल खोसी ौे  र सिुनल ूधानको िमलेमतोबाट खडा गरी, गराई सािबक घरेल ुतथा साना 
उ ोग िवकास बै  िल.मा पेस गरी िमित २०६०।०२।०६ मा उक्त बै लाई .७०,००,०००।- 
मा ि बन्धक िलखत िधतो पािरत गरी ऋण कजार्समेत िलएको तथा केशवूसाद कोइरालाको 
नामको नक्कली नागिरकता ूमाणपऽ पेस गरी िमित २०६०।०३।२५ मा ूितवादी सिुनल ूधान 
वािरस बनी सो जग्गा ूितवादी केशवलाल खोसी ौे को नाममा बेिजल्लाबाट पािरत गरी त्यःतो 
िलखतका आधारमा िमित २०६०।०८।१६ मा सो जग्गा दा.खा. दतार् गरेको तथा ूितवादी 
केशवलाल खोसी ौे बाट ूितवादी सिुनल ूधानले .२५,००,०००।- िमित २०६०।०६।१४ 
मा िलई कपाली तमसकु गरी िदएको मालपोत कायार्लय, सनुसरीको सक्कल फायल संलग्न तमसकु 
िलखतबाट देिखएबाट िनजह  बीच कारोवार एवम ्आपसी सम्बन्ध रहेको समेत देिखएकोले िनज 
ूितवादीह को समेत िमलेमतो र बदिनयतबाट सािबक घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल. 
जःता संःथालाई हानी-नोक्सानी परु् याई आफूलाई फाइदा पगु्ने कायर् िनज ूितवादीह बाट भए 
गरेको देिखन आयो । 

21. छैठ  तथा अिन्तम ू को हकमा हेदार्, मािथका िबिभ  ूकरणमा उल्लेख गिरए जःतो िमित 
२०६०।०२।०६ मा िजल्ला सनुसरी, औरावनी गा.िव.स. वडा नं. ५(क) िक.नं. १ र २३ को 
जग्गा ूितवादी केशवलाल खोसी ौे का नाममा मालपोत कायार्लय, सनुसरीको मोठौेःतामा दतार् 
कायमै नरहेकोमा उक्त जग्गालाई आफ्नो ःवािमत्वको जग्गा हो भनी सोही िमित 
२०६०।०२।०६ को जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार्को कृिऽम र बनावटी जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् 
तयार गरी, गराई .७०,००,०००।- मा नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै लाई ू ितवादी 
केशवलाल खोसी ौे ले सोही िमितमा ि बन्धक िधतो पािरत गरी ऋणसमेत िलई उिल्लिखत 
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बै लाई हानी-नोक्सानी परु् याई आफूलाई फाइदा पगु्ने कायर् िनज ूितवादीले गरेकोमा, िनज 
केशवलाल खोसी ौे को वािरस बनी ूितवादी सिुनल ूधानले सो जग्गा पािरत गराउने आवँयक 
कागजात एवम ्ऋण ूा  गन कायर्मा समेत सिबयता ूदान गरेको देिखन्छ । त्यसैगरी सािबक 
घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िल.का कायर्कारी अध्यक्ष िसताराम ूसाईँ र कजार् ूबन्धक 
िहम गु ङले बै बाट ऋण ूदान गन, गराउने कायर् गरेको र ूितवादी पदमूसाद खितवडाले 
मालपोत कायार्लय, सनुसरीको मोठौेःता च्या ,े ौेःताको वाःतिवक बेहोरा उप्काई प्वाल पान 
एवम ्कायमै नरहेको केशवूसाद कोइरालाको मोठौेःता कायम छ, रोक्का छैन भनी झु ा बेहोरा 
लेखी जग्गा दा.खा. गराई ूितवादी केशवलाल खोसी ौे को नाम मोठौेःतामा लेख्न ेकायर्समेत 
गरेको देिखन्छ । अत: ूितवादीह  केशवलाल खोसी ौे , सिुनल ूधान, पदमूसाद खितवडा, 
िसताराम ूसाई र िहम गु ङको िमलेमतो र बदिनयतबाट नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास 
बै लाई हानी-नोक्सानी परु् याई िनज ूितवादी आफूह ले गैरकानूनी फाइदा िलई आरोप दाबी 
बमोिजमको कसरु गरेको पिु  भएकोले िनज ूितवादीह लाई आरोिपत कसरुमा सजाय हनेु देिखन 
आयो । 

22. तसथर्, मािथ उिल्लिखत आधार र कारणबाट ूितवादी केशवलाल खोसी ौे ले आफ्नो नाममा 
कायमै नरहेको िजल्ला सनुसरी, औरावनी गा.िव.स. वडा नं. ५(क) िक.नं. १ र २३ को कृिऽम 
बनावटी जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार्का आधारमा तत्कालीन नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास 
बै  िल. लाई िमित २०६०।०२।०६ मा .७०,००,०००।- (स री लाख पैयाँ) मा िधतो 
राखी सो जग्गासमेत पास गरी गराई कजार् िलई आफूलाई फाइदा र बै लाई हानी नोक्सानी 
परु् याएको र उक्त कायर्मा ूितवादीह  िसताराम ूसाई, िहम गु ङ भ े िहम बहादरु गु ङ, सिुनल 
ूधान र पदमूसाद खितवडा समेतको संलग्नता देिखएबाट िनज ूितवादीह को हकमा आरोप 
दाबी बमोिजमको कसरु पिु  भएको हुँदा ूितवादी केशवलाल खोसी ौे बाट ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोिजम िबगो .७०,००,०००।- (स री लाख पैयाँ) सम्बिन्धत 
बै  अथार्त ्सािबक नेपाल घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास बै  िलिमटेड समािहत हुँदै कायम हनु 
आएको महालआमी िवकास बै  िलिमटेडलाई भराई िबगोबमोिजम जिरवाना हनु्छ । त्यसैगरी 
देहायका अन्य ूितवादीह लाई देहाय बमोिजम सजाय हनेु ठहछर् :- 
(१) ूितवादी िसताराम ूसाईँलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोिजम िबगो 

.७०,००,०००।- (स री लाख पैयाँ) को दामासाहीबाट हनेु .३५,००,०००।- 
(पतीस लाख पैयाँ) जिरवाना र १० (दस) मिहना कैद हनेु । साथै िनज ूितवादी 
तत्कालीन बै का कायर्कारी अध्यक्ष रहेको हुँदा सोही ऐनको दफा २४ बमोिजम थप २ 
मिहना कैद हनेु । 
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(२) ूितवादी िहम गु ङलाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजम .३५,००,०००।- (पतीसलाख 
पैयाँ) जिरवाना र ६(छ) मिहना कैद हनेु। 

(३) ूितवादी सिुनल ूधानलाई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजम कैद वषर् १(एक) हनेु। 

(४) ूितवादी पदमूसाद खितवडालाई सोही ऐनको दफा १२ बमोिजम ६(छ) मिहना कैद र 
.१०,०००।- (दस हजार पैयाँ) जिरवाना हनेु । 

23. ूितवादीह  मध्येका भागवत ौे  र सिुनल गु ङलाई तत्कालीन कायर्कारी अध्यक्षबाट आिथर्क 
कारोबार बाहेक अन्य पऽाचार गनसम्मको अिधकार ूदान गरेको देिखदँा िनजह ले आरोप दाबी 
बमोिजमको कसरु गरेको पिु  नभएको हुँदा आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछर् ।  

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः टीकाराम आचायर् 
इित संवत २०७५ साल असोज ११ गते रोज ५ शभुम.्...........................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  

इजलास 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी महेशूसाद पडुासैनी 
फैसला 

मु ा नं. ०७२-CR-००२६ 
इजलास नं. २ 
िन. नं. ९ 

फैसला िमित : २०७४।६।२५ 
मु ा: ॅ ाचार उ ोग गरेको। 

 

वादी : िऽपाल खिरदमा व्यापक घोटाला भएको भन् ने िबिभ  पऽपिऽकामा ूकािशत समाचारसमेतले 
नेपाल सरकार 

िव  
ूितवादी : सहरी िवकास मन्ऽालयका उप-सिचव होमनाथ भ राईसमेत 
 
 न्यून गणुःतरको आपूितर् भएको भए सोहीबमोिजम न्यून मूल्य कायम गरेर भकु्तानी िदन सक्ने 

अिधकार वादीसगँ िनिहत रहेको देिखएबाट अिभयोग दाबीमा उल्लेख भएका कुनै पिन कुरालाई 
आधार बनाएर आपूितर्कतार् ूितवादीह लाई दोषी ठहर गनर् निमल्ने । 

(ूकरण नं.9) 
 महाभकूम्प गएर मलुकु नै पीडामा भएको अवःथामा आफूभन्दा मािथल्ला तहका अिधकृतको 

िनदशन िवना आपूितर्कतार्ह सगँ िमलोमतो गरी सरकारी ढुकुटीबाट बढी रकम भकु्तानी गराई 
सरकारलाई हानी नोक्सानी र आफूलाई गैरकानूनी फाइदा परु् याउन ेकायर् गरे होलान ्भ  ेअनमुान 
गरी कसरुदार कायम गनर् नसिकने । 

(ूकरण नं.१1) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्सहन्यायािधवक्ता ौी मरुारीूसाद पौडेल 

ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी हिरूसाद उूतेी, ौी कृंणूसाद सापकोटा, ौी 
सितसकृंण खरेल र ौी बाबरुाम कँुवर, िव ान ्अिधवक्ताह  ौी गणेश िवबम 
काकीर्, ौी िदपक िघिमरे, ौी केदारूसाद कोइराला, ौी रिवन्ि कुमार ढु ाना र 
ौी लआमण थपिलया 



मु ा- ॅ ाचार उ ोग गरेको, मु ा नं. ०७२-CR‐००२६ 
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सम्ब  कानून : 

 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
 सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ 

 

ठहर खण्ड 

1. ूःततु मु ामा सवरू् थम उ ोग वािणज्य महासंघका िनदशक हंसराम पाण्डेय र आपूितकतार् 
ूितवादीह का तफर् बाट रहन ुभएका िव ान ्कानून व्यवसायीह ले िनज ूितवादीह का हकमा 
आकषर्ण हनैु नसक्ने कानून लगाएर कसरु कायम गिरएको छ भिन उठाउन ुभएको ू समेतलाई 
ि गत गरी ूितवादी हंसराम पाण्डेयका हकमा िवचार गदार्, ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १९ मा गलत ूितवेदन िदनेलाई सजाय भ े दफा शीषर्कअन्तगर्त उपदफा (१) मा 
बदिनयतपूवर्क लेखापरीक्षण गन लेखापरीक्षकलाई हनेु सजायको व्यवःथा गरी उपदफा (२) मा 
उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक सरकारी िनकाय वा सावर्जिनक संःथाको कामको िसलिसलामा 
कुनै िवषयको अध्ययन वा जाँचबझु गरी ूितवेदन िदनपुन कतर्व्य भएको रा सेवक वा अन्य कुनै 
व्यिक्तले त्यःतो अध्ययन वा जाँचबझु गरी ूितवेदन िदँदा बदिनयतपूवर्क भए गरेका कुरा लकुाई 
िछपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाई ूितवेदन िदएमा त्यःतो व्यिक्तलाई कसरुको माऽाअनसुार 
तीन मिहना देिख एक बषर्सम्म कैद र दस हजार पैयाँदेिख पचास हजार पैयाँसम्म जिरवाना 
हनेुछ भ े व्यवःथा भएको पाइन्छ । ूःततु मु ामा सहरी िवकास मन्ऽालयले उ ोग वािणज्य 
महासंघलाई पऽ ारा सोिधएको िवषयमा जवाफ पठाएकोमा सो जवाफमा उल्लेख गिरएको 
व्यहोरालाई िववादको िवषयवःत ुबनाएर अिभयोग लगाएको पाइन्छ । ूितवादी हंसराम पाण्डेय 
सहरी िवकास मन्ऽालयबाट सोिधएको िवषयमा अध्ययन वा जाँच गरी ूितवेदन िदनपुन कतर्व्य 
भएको व्यिक्त नभई उ ोग वािणज्य महासंघका तफर् बाट मन्ऽालयलाई पठाइएको पऽमा 
हःताक्षरसम्म गरेका व्यिक्त भएको देिखन्छ । यसबाट पऽको जवाफसम्म पठाएको िवषयलाई 
उक्त दफा १९ को उपदफा (२) अन्तगर्तको कसरु मा  िमल्ने देिखदैन । त्यसमािथ पिन िनज 
हंसराम पाण्डेयले उ ोग वािणज्य महासंघका तफर् बाट सहरी िवकास मन्ऽालयलाई लेखेको पऽको 
नोटको व्यहोरामा  िऽपालको मटेिरयलको गणुःतर, डेिलभरी समय, ःथान र पिरिःथित हेरी वजार 
मूल्यमा मािथ उल्लेख गिरएभन्दा  केही फरक हनु सक्ने भ े बेहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । 
उक्त पऽको व्यहोराले िऽपालको यथाथर् दररेट कायम गनर् धेरै कुराले ूभाव पान र आफूले ती 
सबै कुराको अध्ययन नगरेको भ े िवषयलाई इि त गदर्छ। यःतो िःथितमा पऽमा उल्लेख भएको 
उपयुर्क्त व्यहोराले आपूितर्कतार् र मन्ऽालयका कमर्चारीसँग िनज हंसराम पाण्डेयको िमलेमतो िथयो 
भ े कुरालाई पिु  गन नभई िनजह का बीचमा िमलोमतो िथएन भ े कुरालाई टेवा पगु्ने देिखएको 
छ । 
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2. सहरी िवकास मन्ऽालयबाट उ ोग वािणज्य महासंघलाई २०७२।०२।१३ मा लेिखएको पऽमा 
२०७२।१।११ मा कायम रहेको िऽपालको मूल्य पठाइिदन अनरुोध गरेको देिखन्छ । तर 
उक्त पऽमा ूयोजन खलुाइएको छैन । बजारमा िवबी हनेु िबिभ  साइज र गणुःतरका िऽपालको 
खिुामूल्य उ ोग वािणज्य महासंघले िनधार्रण गन िवषय नभएको र खिुा मूल्य ःवाभािवक पमा 
ठाउँअनसुार फरक पनर् सक्ने नै हनु्छ । ूितवादी हंसराम पाण्डेयले बयान गदार् बजार भाउ वझेुर 
सोधखोज गरेर पऽ लेखेको भ े बेहोरा उल्लेख भएको पाईदा सो पऽमा उल्लेख भएको िऽपालको 
दररेटलाई आिधकािरक मा ुपन िकिसमबाट िदइएको िूतवेदन सरहको मा  िमल्ने अवःथा देिखएन । 
सहरी िवकास मन्ऽालयको पऽको जवाफ ःव प उ ोग वािणज्य महासंघका तफर् बाट लेिखएको 
उपयुर्क्तबमोिजमको भाषा उल्लेख भएको पऽलाई आधार बनाएर ूितवादी हंसराम पाण्डेयका िव  
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) अन्तरगतर्को कसरु ठहर गनर् िमल्ने 
देिखएन । 

3. त्यसैगरी, ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा दफा ८ को उपदफा (४) अन्तगर्तको कसरु 
गनर् उ ोग गरेको भ े अिभयोग दाबी भएका आपूितर्कतार् ूितवादीह को हकमा िवचार गदार्, उक्त 
दफा ८(४) मा रा सेवक बाहेक अ  कुनै ब्यिक्तले आफू वा अ  कुनै ब्यिक्तलाई गैरकानूनी 
लाभ परु् याउने बदिनयतले नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथासमक्ष गरेको सपथ, कबिुलयत, 

सम्झौता ठेक्का लाइसेन्स, परिमट, ूित ापऽ वा िडलरिशपको शतर् पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार 
वा त्यःतो संःथाले िनधार्िरत गरेको िनयम वा कायर्िविध वा ःवीकार गरेको शतर् उल्ल न हनेुगरी 
ूचिलत कानून ारा िनषिेधत तबरबाट ब्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यःतो संःथाको सिुवधा वा 
अिधकारको दु पयोग गरेमा िनजलाई कसरुको माऽा अनसुार दईु वषर्सम्म कैद वा िबगो बमोिजम 
जिरवाना गिर िबगो समेत जफत गिरनेछ भ े व्यवःथा भएको पाइन्छ । आपूितर्कतार् ू ितवादीह ले 
नेपाल सरकारसमक्ष गरेको शपथ, कविुलयत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स परिमट, ूित ा पऽ वा 
िडलरिशपको शतर् पालना नगरेको भ े अिभयोग दाबी नै छैन । मौिखक जानकारी सम्मका 
आधारमा िऽपाल आपूितर् गरेको अवःथा हुँदा कलिुलयत ठेक्का, सम्झौता जःता कुराको पिरपालना 
नभएको िःथित उत्प  भएको देिखदैन । त्यसैगरी सोही दफा ८ को उपदफा (४) मा उल्लेख 
गिरए जःतो नेपाल सरकारले िनधार्िरत गरेको िनयम वा कायर्िविधमा ःवीकार गरेको शतर् उल्ल न 
हनेु गरी ूचिलत कानून ारा िनषिेधत तवरबाट व्यवसाय गरेको भ े पिन अिभयोग दाबी छैन । 
सोही उपदफा (४) मा उल्लेख भएको उक्त उपदफा अन्तरगतको कसरु हनेु अक  शतर् भनेको 
सरकारी संःथाको सिुवधा वा अिधकारको दु पयोग हो । सो कायर् पिन आपूितर्कतार् ू ितवादीह बाट 
भए गरेको भ े न त अिभयोग दाबी छ न त्यःतो सिुवधा वा अिधकार दु पयोग गरेको अवःथा 
नै छ । 
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4. यसरी आपूितर्कतार् ूितवादीह  उपर जनु कानून उल्ल न गरे भ े अिभयोग दाबी रहेको छ सो 
कानूनको ससर्तीर् अध्ययन गदार् िनज ूितवादीह ले दफा (८) को उपदफा (४) को कानूनी 
व्यवःथा ूितकूल हनेु गरी कुनै कायर् गरेको भ  ेकुरा अिभयोजन पक्षबाट ूत्यक्ष पमा ःथािपत 
गनर् सकेको पाइएन । िबगो घटी बढी भएतापिन सबै आपूितर्कतार् ूितवादीह  उपर ूायः एकै 
िकिसमको अिभयोग लगाएको पाइन्छ । जसमा कम पिरमाणमा िऽपाल आपूितर् गरी बढी पिरणाम 
देखाएको, घटी गणुःतरको िऽपाल आपूितर् गरी बढी गणुःतर देखाएको, सानो साइजको िऽपाल 
आपूितर् गरी ठुलो साइज देखाएको र कम मूल्यमा खिरद गरी अःवाभािवक पमा बढी मूल्य 
देखाएको भ े िवषयवःत ुसमावेश छन ्। कसैको पिन भकु्तानी भई नसकेको अवःथा हुँदा बढी 
िलए खाए भ े अिभयोग दाबी नभई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याई बढी रकम िलन 
खानका लािग सहरी िवकास मन्ऽालयका कमर्चारीह सँग समेत िमलोमतो गरी ॅ ाचार गन उ ोग 
गरेको भ े अिभयोग दाबी छ । भूक्म्पले क्षितमःत भएको काठमाण्डौ उपत्यकाका सरकारी 
भवनमा समेत िभऽ बसेर कामकाज गनर् सक्ने अवःथा नभएको हुँदा ऽिसत मनिःथितका साथ 
िऽपालमा बसेर भकूम्प पीिडतह का लािग जसरी भए पिन िछटो माध्यमबाट राहत ःव प िऽपाल 
उपलब्ध गराउनपुन तत्कालको पिरिःथितको ःमरण गदार् अिहले पिन िजउ िसिर  हनु्छ । ूःततु 
मु ाका ूितवादीह  पिन त्यःतै वातावरणमा रहेर िऽपालको माग र आपूितर् गरेको अवःथा िथयो 
भ े कुरा िमिसल संलग्ल कागजात, सरकारी ःतरबाट भएका िनणर्य तथा ूितवादीह को बयानबाट 
छलर्  भएको छ । यःतो िःथितमा सामान्य अवःथाको खिरद तथा आपूितर् र ूःततु मु ामा 
िव मान आपतकािलन अवःथामा गिरएको खिरद तथा आपूितर्मा फरक अवःथा रहनलुाई ःवाभािवक 
मा ुपदर्छ । 

5. नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) बाट िमित २०७२।१।१४ मा भएको िनणर्यको िनणर्य नम्वर ५ 
मा िवनासकारी भकूम्प ू भािवत क्षेऽमा राहत, औषधी, खा ा , िऽपाल, खानेपानीलगायत अत्यावँयक 
साममीह  जनुसकैु माध्यमबाट भएपिन ूा  गिर वा खिरद गिर तु न्त उपलव्ध गराउने भ े 
व्यवःथा भएको देिखन्छ।त्यसैगरी नेपाल सरकार (म.प.) बाट िमित २०७२।१।१७ मा भएको 
िनणर्यको िनणर्य नम्वर १० मा भकूम्प ूभािवतह का लािग आवँयक पन टेन्ट र तारपोिलन 
खिरद गन अिख्तयारी सहरी िवकास मन्ऽालयलाई ूदान गन र खिरदबाट ूा  साममी माननीय 
वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽीको रेखदेख र िनयन्ऽणमा स ािलत गोदाममा दािखला गरी तहाँबाटै 
िवतरण गन व्यवःथा गन  भ े बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । मिन्ऽपिरषदबाट भएका उिल्लिखत 
दवैु िनणर्यले पूवार्नमुान नगिरएको िवपतको अवःथा भएको हुँदा िवपत व्यवःथापनका लािग िनयिमत 
ूिबयाितर नलागेर जसरी पिन भकूम्प पीिडतह लाई यथासक्य िछटो अत्यावँयक साममी उपलव्ध 
गराउनेतफर्  लाग्नपुन िवषयमा जोड िदएको पाइन्छ । 
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6. यसै पृ भिूममा सहरी िवकास मन्ऽालयका सिचव ःतरबाट २०७२।१।१९ मा सदर भएको 
िटप्पणीको उठान गन र त्यसरी उठान भएको िटप्पणी ब्यहोरामा उल्लेख भएबमोिजम हनु मनािसव 
देिख पेस गरेको छु भनी हःताक्षर गन मध्येका केही कमर्चारी उपर ॅ ाचारको उ ोगको अिभयोग 
लगाइएको छ भन फायल अगािड बढाएका मध्येका केही कमर्चारीलाई कसरुको दायराबाट बािहर 
रािखएको छ । एउटै िटप्पणीमा एउटै बेहोरा लेखेर सिहछाप गन केही पदािधकारी िव  अिभयोग 
लगाउने र सोही बेहोरा लेखेर िटप्पणीमा हःताक्षर गन केही पदािधकारी र सो िटप्पणी सदर गन 
पदािधकारीका िव  मु ा नचलाइएको अवःथा छ । यस िबषयलाई िलएर ू ितवादीह का तफर् बाट 
रहनभुएका िव ान ्कानून ब्यवसायीह ले पिन जोडदार पमा ू  उठाउन ु भएको पिरूके्षमा 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान र अिभयोजनको समयमा नै िवशेष ध्यान 
परु् याउन बाञ्छनीय देिखन्छ । 

7. सोही २०७२।१।१९ को िटप्पणीलाई आधार बनाएर अिभयोग लगाइएको हुँदा  उक्त िटप्पणीका 
बारेमा थप केही बेहोरा उल्लेख गनर् आवँयक देिखएको छ । उक्त िटप्पणीको उठान गदार् नेपाल 
सरकार मिन्ऽपिरषदबाट भएका िबिभ  िनणर्यको उल्लेख गद  िवनासकारी भकूम्पबाट उत्प  
िवशेष पिरिःथितमा पीिडतह लाई तत्कालै राहत ःव प िऽपाल उपलव्ध गराउनपुन भएकोले 
िऽपालह  वजारमा जे जःतो अवःथामा उपलव्ध छन ्खिरद गरी काठमाण्डौ उपत्यकािभऽका 
िबिभ  िशिवरह मा रहेका भकूम्प पीिडतह  लगायत िबिभ  ूभािवत िजल्लाह मा िवतरण गन 
आदेश ौीमान सिचवज्यूबाट ूा  भएबमोिजम िमित २०७२।१।१३ देिख नै मन्ऽालयले सम्पकर्  
गनर् सकेका र बजारमा उपलव्ध िबिभ  फमर्ह बाट िबिभ  GSM, दर, पिरमाण र साइजमा रहेका 
िऽपालह  खिरद गरी िवनाशकारी भकूम्प गएलग ै आपतकािलन अवःथामा २०७२।१।१३ 
देिख नै िऽपाल िवतरण गन कायर् भैसकेको भ े बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही िटप्पणीमा 
सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (६) को खण्ड (घ३), दफा ६६ र 
सावर्जिनक खिरद िनयमावली , २०६४ को िनयम १४५  बमािजम िवशेष पिरिःथितमा खिरद 
गिरएको सोको ःवीकृित हनु अथार्त खिरद ःवीकृितका लािग िटप्पणी पेस भएको देिखन्छ । उक्त 
िटप्पणीमा िबिभ  ५३ वटा आपूितर्कतार्को नाम उल्लेख भएको पाइन्छ । 

8. उक्त िटप्पणी सदर गदार् सहरी िवकास मन्ऽालयका सिचवले आपूितर्कतार्ले पेस गरेको दररेट 
िनजह ले २०७२।१।११ मा कायम भएको दररेटभन्दा बढी भएको पाइएमा िनजबाट सरकारी 
बाँकी सरह असूल गन बेहोरा उल्लेख गद भकु्तानी गन वेलामा िनज आपूितर्कतार्ह लाई उक्त 
२०७२।१।११ मा कायम भएको दररेटभन्दा बढी भएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह ितनर् 
वझुाउन मन्जरु भएको व्यहोरामा हःताक्षर गराएर महाभकूम्प आउनभुन्दा अगािड अथार्त 
२०७२।१।११ को दररेटभन्दा बढी दररेट माग गरेमा र भकु्तानी भई हाले पिन िनज 
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आपूितर्कतार्ह बाट सरकारी बाँकी सरह असूल गनर् सिकने बाटो कायम राखेर आपतकालीन 
अवःथाको कोही कसैबाट दु पयोग हनु र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हनु निदनेतफर्  सजगता 
अपनाएको पाइन्छ । भकु्तानीको ूिबया सु  भैसकेको अवःथा छैन । खिरद समथर्न गदार् 
सिचवबाट िनणर्य भए बमोिजम आपूितर् भएका िऽपालको गणुःतर र साइजको आधारमा मूल्य 
िनधार्रण गरी वाःतिवक मूल्य माऽ भकु्तानी िदने िनणर्य गन ठाउँ बाँकी रहेको र सोबमोिजम नगन 
कमर्चारीका हकमा आवँयक कारवाही हनु सक्ने अवःथा वाँकी नै रहेको देिखन्छ । आपूितर्कतार् 
ूितवादीह सँग अिभयोग लगाई सो कमर्चारीह  अथार्त ूितवादी कायम गिरएका ूितवादीह को 
माऽ िमलेमतो रहेको र आपूितर्कतार्ह लाई सरकारको ढुकुटीबाट बढी भकु्तानी गरेर नेपाल 
सरकारलाई हानी नोक्सानी गराउने मनसाय िथयो भ े कुरासमेत ःथािपत हनु सकेको नपाईंदा 
आपूितर्कतार् ूितवादीह को अिभयाग दाबी बमोिजमको कसरुमा संलग्नता रहे भएको भ े कुरा पिु  
हनु सकेको पाइएन । 

9. खिरद समथर्न गराउने ूयोजनका लािग उठाइएको िटप्पणीमा िऽपालको साइज, गणुःतर तथा 
मूल्यसमेत बढाएर उल्लेख गिरएको भिनए तापिन मूल्यका हकमा भकूम्प आएको िमित भन्दा 
अगािडको मूल्य कायम गरेर भकु्तानीको व्यवःथा िमलाउने भ े बेहोरा राखेर २०७२।१।१९ 
मा सहरी िवकास मन्ऽालयका सिचवबाट िटप्पणी सदर भएको देिखदँा मूल्यका हकमा भकु्तानी 
गदार्का वखत िवचार नपरु् याई बढी भकु्तानी भएमा पिन त्यसरी बढी भकु्तानी िलने आपूितर्कतार्बाट 
सरकारी बाँकी सरह असलु्ने बेहोरा उल्लेख भएबाट आपूितर्कतार् ूितवादीह ले ूचिलत मूल्यभन्दा 
बढी रकम असूल गन मनसाय राखेको भएपिन सिचवःतरको उक्त िनणर्यबाट बढी असलु्ने र ितन 
भ े िवषय टुि एको देिखन्छ । कम गणुःतरका िऽपाल आपूितर् गरेर राॆो गणुःतर देखाएको, 
सानो साइजका िऽपाल आपूितर् गरेर ठुलो साइज देखाएको भ े सम्बन्धमा पिन िऽपालको GSM 
दु ःत निमल्ने भ े कुरा आपूितर्कतार् ूितवादीह  बाहेकका अन्य आपूितर्कतार्का हकमा समेत 
त्यःतो समःया देिखएको र त्यसरी आपूितर्कतार्ले पेस गरेको GSM र वाःतिवक GSM मा फरक 
देिखएमा वाःतिवक GSM लाई आधार बनाएर भकु्तानी िदइएको र सो कुरा आपूितर्कतार् 
ूितवादीह ले पिन ःवीकार गरेकै देिखदँा समान ूकृितको समःया देिखएका आपूितर्कतार्ह का 
बीचमा असमान व्यवहार गरी कसैलाई ॅ ाचार गन उ ोग गरेको अिभयोग लगाउने र कसैलाई 
ूा  भएका िऽपालको गणुःतरलाई आधार बनाएर कम भकु्तानी िदने नीित अवलम्वन गनर् न्यायािचत 
देिखएन । साइजको हकमा समेत GSM घटी भएसरह न्यून गणुःतरको िऽपाल आपूितर् भएको भए 
सोहीबमोिजम न्यून मूल्य कायम गरेर भकु्तानी िदन सक्ने अिधकार सहरी िवकास मन्ऽालयसँग 
िनिहत रहेको देिखएबाट अिभयोग दाबीमा उल्लेख भएका कुनै पिन कुरालाई आधार बनाएर 
आपूितर्कतार् ूितवादीह लाई दोषी ठहर गनर् िमल्ने देिखएन । 
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10. अव सहरी िवकास मन्ऽालयमा कायर्रत उपसिचव य र एकजना नायव सवु्वाको हकमा िवचार 
गदार्, उपसिचव य होमनाथ भ राई र रामकृंण गरुागाइले २०७२।१।१९ मा उठाइएको 
िटप्पणीमा शु  तहबाट उठाइएका िटप्पणी बेहोरा मनािसव छ भ े बोली पारेर हःताक्षर गरी 
आफूभन्दा मािथल्लो तहको पदािधकारी समक्ष पेस गरेको सम्म देिखएको छ । आपूितर्कतार् 
ूितवादीह सँग िमलोमतो गरी सरकारलाई हानी नोक्सानी र आफूह लाई फाइदा परु् याउने 
िनयतबाट काम कारवाही अगािड वढाएको वा आपूितर्कतार्ह सँग िऽपाल खिरद गन चाँजोपाँजो 
िमलाएको भ े कुरा िमिसल संलग्न कुनै पिन कागजातबाट पिु  हनु सकेको पाइएन । आपतकालमा 
आपूितर्कतार्ह सँग सम्पकर्  गिरएको छ र त्यो पिन सहरी िवकास मन्ऽालयका सिचवको िनदशनमा। 

आफ्नो िनदशनमा आपूितर्कतार् ूितवादीह बाट िऽपाल खिरद गिरएको भ े कुरालाई मन्ऽालयका 
सिचवले नै ःवीकार गरेको अवःथा छ । आपतकालमा िऽपाल खिरद गन सम्बन्धी कायर्मा 
सहजीकरणसमेत गन ूयोजनका लािग सहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागका महािनदशक 
शम्भ ुके.सी.को अध्यक्षतमा गिठत खिरद सिमितमा ूितवादी होमनाथ भ राईसमेत सदःय रहेको 
पाइन्छ । िवशेष खिरद सिमितमा अकार् ूितवादी रामकृंण गरुागाईं र यवुराज िगरीलगायत अन्य 
पदािधकारीसमेत रहेको पाईन्छ । खिरद सिमितह मा रहेर काम गन पदािधकारीमध्ये यी 
ूितवादीह को आपूितर्कतार्ह सँग िमलोमतो र गैरकानूनी रकम िलने खाने मनसाय िथयो भ े कुरा 
तथ्ययकु्त िकिसमबाट पिु  हनु सकेको पाइएन । हतार हतारमा खिरद र आपूितर् गनुर्पन अवःथा 
हुँदा अथर् मन्ऽालय र महालेखा िनयन्ऽकको कायार्लयका ूितिनिधसमेत उक्त सिमितमा रहेको 
पाइएबाट आपूितर् भएका िऽपालको मूल्य र गणुःतरका िवषयमा भकु्तानीको समयमा उक्त सिमितबाट 
हेरी पिरमाजर्न गनर् सक्ने िःथित पिन बाँकी नै रहेको देिखन्छ । 

11. अकार् ूितवादी सहरी िवकास मन्ऽालयका नायव सवु्वा (ःटोर िकपर) यवुराज िगरीको हकमा 
िवचार गदार्, आपूितर्कतार् ूितवादीह  मन्ऽालयमा िलःटेड भएको कारणबाट पिहल्यैदेिख सम्पकर् मा 
रहने गरेको र सोही आधारमा मन्ऽालयका सिचवसँग सरसल्लाह गरी िनजह लाई िऽपाल आपूितर् 
गनर् अनरुोध गरेको भ े कुरा िटप्पणीको व्यहोराबाटै देिखएको छ । महाभकूम्प गएर मलुकु नै 
पीडामा भएको अवःथामा िनज नायव सवु्वाःतरका व्यिक्तले आफूभन्दा मािथल्ला तहका अिधकृत 
तथा सिचवको िनदशन िवना आपूितर्कतार्ह सँग िमलोमतो गरी िनजह लाई सरकारी ढुकुटीबाट 
वढी रकम भकु्तानी गराई सरकारलाई हानी नोक्सानी र आफूलाई गैरकानूनी फाइदा प¥ुयाउने 
कायर् गरे होलान ्भ े अनमुान गरी िनजलाई कसरुदार कायम गनर् सिकने अवःथाको िव मानता 
देिखएन। िमलोमतो भएको र िलने खाने िनयत रहेको भ े कुरा तथ्ययकु्त ू माणबाट पिु  हनुपुदर्छ। 
अिभयोजन पक्षबाट त्यसूकार गलत िनयत रहेको भ े कुरा पिु  हनेु आधार र ूमाण पेस हनु 
सकेको नपाईंदा िऽपाल खिरद र आपूितर् गदार्को पिरिःथित नै अकल्पनीय र कहाली लाग्दो हुँदा 
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त्यःतो अवःथामा भए गिरएका कामको िवषयलाई िलएर िनज यवुराज िगरीलगायत सहरी िवकास 
मन्ऽालयका उपसिचव यलाई कसरुदार कायम गनर् िमल्ने देिखएन । 

12. तसथर्, मािथ िववेचना गिरएको आधार र कारणबाट ूितवादीह ले आपसमा िमलेमतो गरी अिभयोग 
दाबी बमोिजम ॅ ाचार गन उ ोग गरेको भ े कुरा तथ्ययकु्त िकिसमबाट पिु  हनु सकेको नदेिखदँा 
ूितवादीह  होमनाथ भ राई, रामकृंण गरुागाईं, यवुराज िगरी, हंसराम पाण्डेय, सिुनल कुमार 
गौतम, रामशरण कँुवर, कृंणहिर चौलागाईं र मोतीलाल पोखरेलले अिभयोग दाबीबाट सफाई 
पाउने ठहछर्। 

सदःय  सदःय 

इजलास अिधकृतः केशव पराजलुी 
इित संवत ्२०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शभुम.्......................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड   
इजलास 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी कृंण िगरी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी शािन्तिसहँ थापा 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चन्िबहादरु सा  

फैसला 
इजलास नं. २ 

मु ा नं. ०७४-CR‐००६४ 
िन.नं.-११  

फैसला िमित : २०७६।६।१ 
मु ा: ॅ ाचार (िवशालबजार कम्पनी िलिमटेडको पसल कवलह  भाडामा िदँदा) 

 

वादी :  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत गोिवन्दबहादरु 
ौे को ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िब  

ूितवादी :  िवशालबजार कम्पनी िलिमटेड स ालक सिमितका अध्यक्ष, रिवन्िलाल ौे समेत 
 
 ूितवादीह को पदीय हैिसयत र भिूमका, स ालक सिमितको स ालक पदमा आब  रहेको 

समयाविध, िनजह लाई ात हनु आएको कम्पनी रिज ारको कायार्लयको आदेश, कम्पनी बोडर्को 
िनणर्य, िवशेष अदालतको फैसला, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट भएको िनणर्य 
िनदशनलगायतको पृ भिूम एवम ्घटनाबम, उिल्लिखत िनणर्य आदेश र फैसला कायार्न्वयन नगरी 
ूितवादीह ले देखाएको उदािसनता, गैरिजम्मेवारी, लापरवाही एवम ्बदिनयतपणुर् कायर्, कम्पनीलाई 
पगु्न गएको हानी नोक्सानीको िबगो, कसरुको ूकृित एवम ् ूितवादीह को पदीय दाियत्व र 
िजम्मेवारीसमेतलाई ि गत गरी ूितवादीह लाई कैद सजाय िनधार्रण गदार् ूितवादीह ले गरेको 
कसरुको माऽा र सजायिबच सन्तलुन कायम भई न्यायको मकशद र उ ेँ य पूरा हनेु । 

(ूकरण नं. 38) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी देवेन्िराज आचायर् 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ता ौी उपेन्िकेशरी न्यौपाने, िव ान ्अिधवक्ताह  ौी सन्तोष 

बःनेत, ौी गोिवन्द शमार् 'वन्दी', ौी चरूामिण पौडेल, ौी टीकाबहादरु कँुवर, ौी 
भपूाल बःनेत र ौी परशरुाम कोइराला 
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ठहर खण्ड 

१. ूःततु मु ामा देहायका ू ह मा केिन्ित रही न्याय िन पण गनुर् पन देिखन आयो । 
 िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेड के कःतो ूकृितको कम्पनी हो ? उक्त कम्पनी सावर्जिनक 

संःथा हो होइन ? उक्त कम्पनीका स ालक पदमा कायर्रत ूितवादीह लाई रा सेवकको 
पमा िलन िमल्छ िमल्दैन ? 

 कम्पनीको ूबन्धपऽमा शेयरधनी र स ालकको सम्बन्धमा के कःतो व्यवःथा गरेको छ ? 
स ालकको दाियत्व र भिूमका के कःतो रहन्छ ? 

 उक्त कम्पनीका स ालकह ले कम्पनीको ूबन्धपऽ, िनयमावली, आिथर्क कायर्िविध 
िविनयमावली, कम्पनी रिज ारको कायार्लयको िनदशन, कम्पनी बोडर्को िनणर्य र सव च्च 
अदालत र िवशेष अदालतबाट भएको फैसला िवपरीत कम्पनीको कवल पसल ू चिलत दररेटमा 
खलुा ूितःपधार्को माध्यम ारा बहालमा निदई पनुः बहालमा समेत िदन सिकने व्यवःथा गरी 
कम्पनीलाई आिथर्क हानी नोक्सानी परु् याएको एवम ्आिथर्क कायर्िविध िविनयमावली िवपिरत 
कम्पनीको कोषबाट खचर् गरेको भ े आरोप उपर स ालकह लाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ बमोिजम कारवाही गनर् िमल्ने हो होइन ? 

 िमल्ने हो भने ूितवादीह को उक्त कायर् ॅ  चार िनवारण ऐन २०५९ ारा पिरभािषत के 
कुन कसरुअन्तगर्त पन हो ? 

 ूितवादीह ले गरेको कायर् कसरुबाट िवशाल बजार कम्पनीलाई के कित हानी नोक्सानी पगु्न 
गएको हो ? 

 ूितवादीह लाई आरोप दाबीबमोिजम सजाय हनेु हो होइन ?  
२. पिहलो ू उपर िवचार गदार्, िवशाल बजार कम्पनी २०२६ सालमा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तगर्त 

ःथािपत कम्पनी रहेको देिखन्छ । कम्पनीको ूबन्धपऽमा उल्लेख भएबमोिजम कम्पनीको 
संःथापक शेयर धनीह  मध्ये नेपाल खा  संःथानको ६७.८७ शेयर कायम भएको देिखन्छ । 
उक्त कम्पनीको भवन रहेको िक.न. १९२ को क्षेऽफल ८-४-०-० जग्गा नेपाल सरकारको 
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िमितः २०६१।७।१९ को िनणर्यबमोिजम नेपाल सरकारको नाममा दतार् रहेको पाइयो । 
कम्पनीको भवन िनमार्ण कायर् संःथापक शेयरधनी एवम ्साधारण शेयर धनीको लगानी र कमर्चारी 
सन्चय कोषबाट कजार् िलई २०३१ सालको फागनुमा भईु तला िनमार्ण गरी चरणव पमा मूल 
भवन िनमार्ण गरेको देिखन्छ । ःथापनाकालदेिख िव.स. २०४६ सम्म उक्त कम्पनीको स ालक 
सिमितको अध्यक्ष नेपाल सरकारको कमर्चारी तत्कालीन बागमती अन्चलाधीश रहदै आएको 
देिखन्छ। कम्पनीको अिधकृत पुजँी ५ करोड र चकु्ता पुजँी . ४,९१,४०,०००।- रहेको भ े 
कम्पनीको ूबन्धपऽबाट देिखन्छ । कम्पनीको ४९१४०० िक ा शेयर जारी भएकोमा सोमध्ये 
सरकारको पूणर् ःवािमत्वमा संःथािपत संःथानह  नेपाल खा  संःथानको ७३७१०।- िक ा, 
नेसनल शेिडङ िलिमटेडको ६८७९६।- र कृिष सामामी संःथानको २४५७०।- िक ा शेयर 
उक्त कम्पनीमा रहेको देिखन्छ । यी तीन वटा कम्पनीको कूल शेयर िहःसा किरव ३४% रहेको 
देिखन आई उक्त कम्पनी सरकारी ःवािमत्व रहेको संःथानको अथार्त नेपाल सरकारको समेत 
शेयर रहेको संःथा भएकोमा िववाद रहेन । 

३. ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग)(१) मा सावर्जिनक संःथा भ ाले "नेपाल सरकारको 
पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा िनयन्ऽण भएको कम्पनी, बै  वा सिमित वा ूचिलत कानूनबमोिजम 
नेपाल कानून ारा ःथािपत आयोग, संःथान, ूािधकरण, िनगम, ूित ान, बोडर्, केन्ि, पिरषद र 
यःतै ूकृितका अन्य स ठीत संःथा र सोही दफा २(ग)(५) मा “.......... उल्लेिखत संःथाको पूणर् 
वा आंिशक ःवािमत्व भएको वा िनयन्ऽण रहेको वा त्यःतो संःथाबाट अनदुान ूा  संःथा सम्झन ु
पदर्छ” भ े कानूनी ूाबधान रहेको, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा 
२(ङ) को देहाय (१) र (५) मा पिन उल्लेिखत पिरभाषा अनु पकै कानूनी व्यवःथा रहेको छ । 
यसबाट िवशाल बजार कम्पनी ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ ारा पिरभािषत सावर्जिनक संःथा रहेको देिखन आयो । 

४. ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २(घ)(१) मा रा सेवक भ ाले "रा पित, नेपाल सरकार 
वा सावर्जिनक संःथासमक्ष िलएको सपथबाट वा नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथासँग गरेको 
सम्झौता वा कविुलयत वा शतर्बमोिजम वा सावर्जिनक कतर्व्य पालना गनर्को लािग नेपाल सरकार 
वा सावर्जिनक संःथाबाट तलब, भ ा, पािरौिमक, सिुवधा, हैिसयत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा 
नपाउने गरी िनयकु्त, मनोिनत वा िनवार्िचत व्यिक्त" भ े उल्लेख भएको र अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(घ) मा "सावर्जिनक पदधारण गरेको व्यिक्त भ ाले 
सावर्जिनक संःथाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदािधकारी वा कमर्चारीसमेतलाई जनाउँछ" भ े 
कानूनी व्यवःथा रहेबाट िवशाल बजार कम्पनीको स ालक सिमितको अध्यक्ष र स ालक 
सदःयह  रिवन्िलाल ौे , गौतमलाल ौे , वासदेुव िव , ूमोद कुमार अमवाल, िवजय कुमार 
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बािनया, अशोकजीव तलुाधर, िनमर्ल कुमार धानकुा र भवानीराज पाण्डे सावर्जिनक संःथामा िनवार्िचत 
रा सेवकको हैिसयतमा कायर्रत व्यिक्त हनु ्भ ेमा पिन िववाद रहेन। साथै सम्मािनत सव च्च 
अदालतबाट समेत ०६५-WO‐०५८७, ०६५-WO‐०९७७ का उत्ूषेण मु ा र ०६७-CR-०२२२ 
(नेकाप २०७४, अ  १, प.ृ १६१०, िन.न. ९७५२) को ॅ ाचार मु ाह  फैसला गन सन्दभर्मा 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले गरेको 
कानूनी व्यवःथा बमोिजम िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेड र सोका स ालक सावर्जिनक संःथा 
एवम ् रा सेवकअन्तगर्त पन भनी व्याख्यासमेत भइसकेको देिखँदा यस िवषयमा थप िववेचना 
गिररहन परेन। 

५. अव कम्पनीको ूबन्धपऽमा शेयरधनी र स ालकको सम्बन्धमा के कःतो व्यवःथा रहेको छ, 
स ालकको दाियत्व र भिूमका के कःतो रहन्छ ? भ े दोॐो प तफर्  िववेचना गरी हेदार्, ूबन्धपऽ 
एव सो अन्तगर्त वनेको िनयमावलीले कम्पनीको मूल कानूनको हैिसयत राख्दछन ्। कम्पनीको 
जन्म के कसरी के कुन उ ेँय ूाि को लािग गिरएको हो ? कम्पनी संन्चालनको लािग वा उ ेँ य 
ूाि को लािग आवँयक पन भौितक, आिथर्क र मानवीय ौोतको ूबन्ध, पिरचालन एवम ्उपयोग 
के कसरी गन ? शेयरको ूबन्ध, शेयरधनी र स ालकको ःव प र दाियत्वको िवषयमा कम्पनीको 
ूबन्धपऽ र िनयमावलीमा उल्लेख गिरएको हनु्छ । 

६. िवशाल बजार कम्पनीको ूबन्ध पऽको दफा २ को अध्ययन गदार् जनतालाई खान, िपउन, 
लगाउन, चलन गनर्, मनोर न गनर्, खेती गनर्, आिथर्क उ ती गनर्, कृिष उ ोग चलाउन, 
औषधोपचार गनर्, ःवाःथ्य लाभ गनर्, चािहने हर िकिसम हर ूकारका खा  पेय पदाथर्, ल ा 
कपडा, धागो मेिसन, मेिसनका पाटर् पजुार्, औजार, जडीबटुी, औषधी खेलाउनासमेत आफै तयार 
गन, उत्पादन गन, ःवेदश र िवदेशबाट िझकाउने स लन गन, उत्पादन गन, थोक र खलु्ला 
व्यापार गनलगायत भवन बनाई बहालमा िदनेसमेतका उ ेँय िलई कम्पनीको ःथापना भएको 
देिखन्छ । ूबन्धपऽको दफा ३ मा कम्पनीको कामको र फाईदाको िनिम  कम्पनीका जग्गा, 
भवन, पसल कोठा बहालमा िदने भ े उल्लेख छ । दफा २४ मा आफूले भाडामा बःन िदएको 
व्यापारी र होटल, रे ु राँका मािलकलाई यस कम्पनीको उ ेँय िवपरीत नजाने शतर् गराइनेछ भ े 
र दफा २५ मा जितसकैु अविधको लािग बसेको भए पिन यस कम्पनीको घर होटलमा भाडामा 
बःने जनुसकैु व्यिक्तले यस कम्पनीको उ ेँय िवपरीत कुनै कायर् गनर् नपाउने कुराको शतर् गराई 
राख्न ेभ े व्यवःथा रहेकोछ । 

 ूबन्धपऽको दफा ३ मा मूलधन र शेयर सम्बन्धमा उल्लेख छ । जसअनसुार कम्पनीको अिधकृत 
मूलधन .५,००,००,०००।- हनेु, त्यसलाई .१००।- दरको ५००००० िक ा शेयरमा 
िवभाजन गरी ५००००० िक ा जारी गिरने, जारी पुजँी ५०००००००।- को हनेु, कम्पनीको 
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पूजँी र शेयर थपघट गन कायर् ऐनको रीतबमोिजम हनु सक्ने व्यवःथा गिरएको छ। त्यःतै दफा 
४ मा उल्लेख भएअनसुार कम्पनीको संःथापक शेयर धनीह मा खा  संःथानले १५००, 
जधु्दबहादरु ौे ले ५००, गोपाल राजभण्डारीले ३००, इन्िमिण राजभण्डारीले ३००, रितराम 
अमवालले ५००, हलुासचन्द गोल्छाले ५००, भिक्तदास ौे ले ५००, मिणहषर्ज्योित कंसाकारले 
५००, कृंणूसाद िघिमरेले ५००, र रथी ीवुशमशेर ज.व.रा.ले ३५०० िक ा शेयर ूा  गरेको 
देिखन्छ । 

७. कम्पनीको िनयमावलीको िनयम ८ ले स ालक सिमितको व्यवःथा गद कम्पनीको स ालक 
सिमितको िनयिुक्त, कायर्िविध, कतर्व्य, अिधकार र िनजह को बैठकूितको जवाफदेही समेत 
कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६९,७०,७१,७३,७४,७५,७६,७८,७९,८० र ८१ मा 
लेिखएबमोिजम हनेु छ भ े उल्लेख गरेको देिखन्छ । सो मतुािवक हाल ूचिलत कम्पनी ऐन, 
२०६३ को पिरच्छेद ६, दफा ८६ देिख १०७ मा उल्लेख भएअनसुार कम्पनीको स ालक 
सिमितको िनयिुक्त, काम कतर्व्य, अिधकार र दाियत्व हनेु देिखन्छ। 

८. अब कम्पनीको स ालकको दाियत्व र भिूमका के कःतो रहन्छ? भ े सम्बन्धमा िववेचना गनुर् 
पदार् हाल ूचिलत कम्पनी ऐन, २०६३ मा के कःतो व्यवःथा रहेको छ सो हेनुर् पन हनु्छ । 
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ मा स ालक सिमितको व्यवःथा गरेको छ भने दफा ८९(च) 
मा कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्का प ा वा कारोवारमा कुनै ूकारको िनजी ःवाथर् भएको व्यिक्त 
स ालक हनु नसक्ने कानूनी व्यवःथा रहेको छ । स ालकले आफू बहाल रहेको कम्पनीमाफर् त 
आफूलाई व्यिक्तगत लाभ हनेु र कम्पनीलाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायर् गनर् रोक लगाएको 
देिखन्छ । त्यसै गरी दफा ९९ ले स ालकको जवाफदेही तथा दाियत्व िनधार्रण गरेको छ । 
जसमा कम्पनीको स ालकले कम्पनीमाफर् त ्वा कम्पनीको कामको िसलिसलामा व्यिक्तगत फाईदा 
िलने काम गनर् पाउने छैन । फाईदा िलएको भएमा सो रकम कम्पनीले त्यःतो स ालकबाट 
ऋण सरह भराई िलनेछ भ े ू  व्यवःथा उल्लेख छ । त्यःतै दफा ९९(४) मा कम्पनीको 
ूत्येक स ालक तथा पदािधकारीले आफ्नो पदीय दाियत्व िनवार्ह गदार् कम्पनीको ःवाथर् र िहतलाई 
ध्यानमा राखी इमान्दारी पवुर्क असल िनयतले काम गनुर्पनछ र सामान्य िववेक ान भएको व्यिक्त 
सरह िहफाजित, सावधानी, बिु म ा, कुशल तथा उदरताको ूयोग गनुर् पनछ भनी र दफा ९९(५) 
मा उपदफा (४) को ू ितकूल हनेु गरी बदिनयत िचताई कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पगु्ने िकिसमबाट 
काम कारवाही गन स ालकबाट कम्पनीलाई हनु गएको हानी नोक्सानीको क्षितपूतीर् कम्पनीले 
असलु उपर गरी िलन सक्ने कानूनी व्यवःथा रहेको छ । दफा ९९(६) मा कम्पनीको ूबन्धपऽ, 
िनयमावलीको पालना गनुर् ूत्येक स ालकको कतर्व्य हनु्छ भनी ू पमा व्यवःथा गरेको 
पाइन्छ। 
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९. उपयुर्क्त उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाले स ालकह को न्यासधारी कतर्व्यको िसध्दान्त )Principle 
of  Fiduciary) लाई आत्मसात गरेको पाईन्छ । न्यासधारी कतर्व्य )Fiduciary) अन्तगर्त 
स ालकह ले असल िनयतले कम्पनीको िहतमा कायर् गनुर् पन, ःवाथर् बािझएमा त्यसको जानकारी 
गराई ःवाथर् बािझने कायर्बाट अलग रहन ुपन, कम्पनीको आिथर्क कारोबारमा ूत्यक्ष वा परोक्ष 
पमा संलग्न रहन नहनेु, कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हनेु कायर् गनर् नहनेु, आफ्नो कारण 

कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हनु गएमा त्यःतो हानी नोक्सानी ितन बझुाउने कतर्व्य रहेको देिखन 
आउँछ। जनु कायर् स ालकह मा सामूिहक र व्यिक्तगत दवैु पमा रहन्छ । मेरो माऽ िनणर्यबाट 
सो कायर् भएको होइन भनी न्यासधारी कतर्व्यबाट स ालकले उन्मिुक्त पाउन सक्दैन । 

१०. तेॐो ू उपर िवचार गदार्, कम्पनीको ूबन्धपऽमा िवशाल बजार कम्पनी नाफामूलक व्यापािरक 
ूकृितका साथै सवर्साधारण जनता र सवर्साधारण शेयरवालाह को आिथर्क तथा सामािजक हीत 
ूवधर्न गन समेतको उ ेँय रहेको देिखन्छ । व्यापार ूवधर्नको लािग सवर्साधारणले कम्पनीको 
कोठा कवलह  बहालमा िलन िदन सिकने भ े बेहोरा उल्लेख भए पिन कम्पनीका कोठा कवलह  
बहालमा िददा शेयरधनीह लाई ू ाथिमकता िदईने भ े व्यवःथा कही कतै उल्लेख भएको देिखँदैन। 
२०४७ साल वैशाख १६ गते अविधसम्म कम्पनीको स ालक सिमितको अध्यक्षता तत्कालीन 
अ लाधीशबाट हनेु ूाबधान भई कम्पनीको ूबन्धपऽमा उिल्लिखत उ ेँय ूाि को लािग िनतान्त 
कानूनी र वैधािनक पिरपाटीको अवलम्बन गद आएको देिखन्छ । तत्कालीन स ालक सिमितले 
िमित २०४४।५।२२ मा “उनाउ व्यिक्तलाई घटी बढी बहाल िलई वा बहालै निलने गरी तथा 
अन्य कुनै पिन बेहोराले रे ु राँ स ालन गनर् िदन नपाउने र उनाउ व्यिक्तको नाममा अंशवण्डा, 
वेचिवखन दानवकस गरी कुनै पिन बेहोराले नामसारी गनर् नपाउने र गरेमा रे ु राँबाट बहालवालालाई 
िनंकासन गरी कम्पनीले आफ्नो अिधकारमा िलने भनी पसल कवल पनुबहाल िदन निमल्ने गरी 
िनणर्य गरेको पाइन्छ। देशमा भएको राजनीितक पिरवतर्नसँगै अ लाधीशको पद नै खारेजीमा 
परेपिछ कम्पनीको स ालन र व्यवःथापन कायर् सरकारको िनयन्ऽण र िनयमनबाट व्यिक्त िवशेष 
समूहको िनयन्ऽणमा गएको देिखन आउंछ । यसैको पिरणती कम्पनीको ू बन्धपऽ र िनयमावलीको 
उ ेँय िवपरीत हनेु गरी ूशासकीय तथा आिथर्क कायर्िविध िविनयमावली, २०४९ जारी भएको 
देिखन्छ । उक्त िविनयमावलीको पिरच्छेद ५ को िनयम ५.१ मा कम्पनीको स ालन एवम ्बहाल 
िलने िदने िवषयमा िनम्नअनसुार व्यवःथा गरेको पाइयो । 
 कम्पनीको मलु भवनको पसल कोठाह  तथा टहरा पसल कोठाह  देहाय अनसुार बहालमा 

िदइनेछ । (िनयम ५.१) 
 कम्पनीको पसल कोठा बहालमा िदँदा साधारणतया शेयरधनीलाई ूाथिमकता िदइनेछ । 

(िनयम 5.1.1) 
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 पसल कोठाको मािसक बहालूित वगर्फुट वा िमटरको तोिकनेछ र बहालमा िलनेले बहालमा 
िलएको पसल कोठाको क्षेऽफलको आधारमा मािसक बहाल कम्पनीलाई ितनर् बझुाउन पनछ। 
बहाल दर सिमितले समय समयमा िनधार्रण गरेबमोिजम हनेुछ । (िनयम 5.1.2) 

 बहालवालाले पसलसँग अिभवाज्य पमा रहेको शेयर वा सोबापत कम्पनीमा रहेको नगद धरौटी 
नामसारी गरेमा सम्बिन्धत पसल कोठासमेत ःवतः नामसारी हनेुछ। (िनयम 5.1.५) 

 बहालवालालाई सिमितले तोकेको अविधको लािग पसल कोठा बहालमा िदइनेछ र सो म्याद 
पछी सिमितले बहालमा उिचत थप घट गरी पनुः नवीकरण गिरनेछ । (िनयम 5.1.११) 

 बहालवालाले कम्पनीबाट बहालमा िलएको पसल कोठा कुनै कसैलाई पनुः बहालमा िदन 
सक्नेछ । तर सम्झौताको पालना गन गराउने िजम्मेवारी बहालवालालाई हनेुछ । (िनयम 
5.1.१३) 

११. मािथ उल्लेख भएको व्यवःथामध्ये मूलतः कम्पनीको पसल कवल बहालमा िदने सम्बन्धमा 
कम्पनीको ूबन्धपऽको दफा ३, २४ र २५ को उ ेँय िवपरीत पसल, कोठा, घर टहरा, खाली 
जग्गा बहाल िदँदा शेयर धनीलाई ूाथिमकता िदने ूावधान रािखएबाट पसल कोठा बहाल िलंदा 
िदंदा समय सापेक्षको दर रेटमा हनेु खलु्ला ूितंपधार्लाई िन त्सािहत तलु्याएको, शेयर िबबी गदार् 
सोसँग अिवभाज्य रहेको पसल समेत ःवतः नामसारी हनेु व्यवःथा गरी पसल बहाल खलु्ला 
ूितंपधार्बाट शेयरवाला वाहेकका सवर्साधारण व्यिक्तले िलन सक्ने अवःथालाई स ुचन गरी िसिमत 
शेयरवालाह ले माऽ अिसिमत फाईदा िलन सक्ने अवःथा रहेको तथा बहाल पसल िलदा िदँदा 
खलुा ूितंपधार्को माध्यमबाट कम्पनीको कवल पसल बहालमा िदने ूावधान िविनयमावलीमा 
समावेस नगरी ूबन्धपऽको ममर् र भावना िवपरीत पसल कवल ूा  गन व्यिक्तले त्यःतो पसल 
कवल अन्य व्यिक्तलाई भाडामा िदन सिकने व्यवःथा गरेको पाइयो । यःतो व्यवःथाले पसल 
बहाल िलने व्यिक्तले कम्पनीलाई न्यून दररेटको आधारमा बहाल बझुाई उक्त पसल कवल अन्य 
व्यिक्तलाई मह ो दरभाउमा भाडामा लगाई आफूले अत्यिधक मनुाफा िलई कम्पनीलाई ू त्यक्ष पमा 
आिथर्क हानी नोक्सानी परु् याएको देिखयो । 

१२. ूबन्धपऽ र िनयमावलीको उ ेँय िवपरीत रहेको उपयुर्क्त िविनयमावलीसमेतलाई टेकी संःथापक 
शेयरधनी सरकारी सावर्जिनक संःथाह  समेतलाई बेवाःता गरी कम्पनीको स ालक सिमितबाट 
व्यिक्त िवशेषलाई फाईदा पगु्ने गरी पटक पटक गैर कानूनी कायर् हनु थालेपिछ उक्त कायर्ह का 
सम्बन्धमा केही शेयरधनीह  समेतको कम्पनी रिज ारको कायार्लयमा उजरुी परेकोमा सो उपर 
छानिवन तथा कारवाही हुँदा उक्त कायार्लयबाट िमितः २०५७।७।३ मा िवशाल बजार कम्पनी 
िल. को स ालक सिमितलाई िनम्नानसुारको ६ बुदेँ िनदशन िदइएको देिखयो । 
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1. सावर्जिनक संःथान तथा सवर्साधारण जनताको लगानीमा ःथािपत त्यस कम्पनीका पसल 
कवलह  एकै जनालाई लामो समयसम्म कम भाडा दरमा उपलव्ध गराउने पिरपाटीको 
अन्त्य गरी खलु्ला ूितःपधार्त्मक प ित अपनाई पसल कवल भाडामा लगाई कम्पनीको 
आय ॐोतको अिभबिृ  गनुर् गराउन ुहनु । 

२. कम्पनीको पसल कवल कम भाडा दरमा िलने व्यिक्तले िलएको पसल कवललाई वढी दरमा 
अन्यलाई भाडामा लगाउने (सविलज) ूवृि ले गदार् राज  स लन र शेयरधनीको िहतमा 
ूितकूल असर पनर् गएकोले त्यःतो ूविृ को अन्त्य गनुर् गराउन ुहनु । 

३. कम्पनीको शेयरधनीह  मध्ये केहीले कम्पनीको पसल कवल भाडामा िलएको र त्यःता 
व्यिक्त कम्पनीको स ालक सिमितमा समेत रहेको देिखँदा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा 
६६(१)(ङ) र ६९(३) तफर्  ध्यानाकषर्ण गराउंदै ऐनको ूितकूल हनेुगरी त्यःता 
शेयरधनीलाई स ालक सिमितमा ूितिनिधत्व नगराउन ुहनु । 

४. कम्पनीको ूबन्धपऽमा विणर्त उ ेँयह  ूा  गनर् ूयासोन्मखु भई कायर् गनुर् गराउन ुहनु । 
५. कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ४२ ले कम्पनी ःवयमक्ो जमानतमा शेयरधनीलाई ऋण 

उपलव्ध गराउन ूितवन्ध लगाएको तफर्  ध्यानाकषर्ण गराउँदै त्यःतो ूितकूल 
कामकारवाहीलाई अन्त्य गनुर् गराउन ुहनु । 

६. पसल बहालवाला शेयरधनीको िनधन प ात ्िनजको हकवालामा शेयर तथा पसल कवलको 
नामसारीको लािग हक दाबी गनर् कम्पनीले सूचना ूकािशत गरेकोमा कम्पनीको पसलको 
ःवािमत्व कम्पनी ःवयममा हनेु बहालवाला व्यिक्तको नहनेु सु  पसलको ःवािमत्वनै नामसारी 
गन जःतो गरी सूचना ूकािशत गन र सो अनु पको कावार्ही गन ूथाको अन्त्य गनुर् 
गराउन ुहनु । 

१३. कम्पनी रिज ारको कायर्लयबाट िदइएको उक्त िनदशनलाई िवशाल बजार कम्पनीको स ालक 
सिमितले पालना नगरेकोले उक्त कायार्लयबाट िमितः २०५७।८।८, २०५७।८।१५, 
२०५८।९।१७, २०५७।१०।१३ मा पटक पटक थप िनदशन िदँदासमेत स ालक सिमितले 
िनदशन पालना गनर् बेवाःता गरेको देिखन्छ । ूःततु मु ाका ूितवादी रिवन्िलाल ौे ले िबिभ  
अिनयिमत कायर् गरेको भिन तत्कालीन उ ोग वािणज्य मन्ऽालयमा कम्पनी रिज ारको कायर्लयमा 
ूा  भएको एवम ्कम्पनी रिज ारको कायार्लयले िदएको िनदशन स ालक सिमितले पालना 
नगरेकोले तत्काल ूचलनमा रहेको कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १२९ बमोिजम कम्पनी बोडर् 
समक्ष कम्पनी रिज ारको कायार्लयले िवशाल बजार कम्पनीको स ालक सिमित िव  उजरुी 
िनवेदन िदएको देिखन्छ । 
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 उक्त उजरुी िनवेदन उपर कम्पनी बोडर्बाट िमितः २०५८।११।१ मा "अव आईन्दा पसल कवल 
भाडामा िददा सावर्जिनक पमा खलुा ूितःपधार् गराएर माऽ पसल कवल भाडामा िदई व्यवःथा 
गनर् िवशाल बजार कम्पनीलाई आदेश िदन ुपन ठहछर् ।" भनी िमितः २०५८।११।१ मा िनणर्य 
गरेको पाईयो । सो िनणर्यउपर पनुरावेदन नगरी स ालक सिमितले ःवीकार गरी बसेको पाइयो । 

१४. कम्पनीको ूबन्धपऽ र िनयमावलीको उ ेँयबमोिजम काम नगन, ूबन्धपऽको उ ेँय िवपरीत 
िसिमत शेयरधनीलाई फाईदा र बहसुङ्ख्यक शेयरधनी, संःथापक शेयरधनीमध्येका नेपाल खा  
संःथान, कृिष सामामी संःथान, नेशनल शेिडङ िलिमटेड कम्पनीसमेतलाई हानी नोक्सानी हनेु गरी 
कम्पनीको ूबन्धपऽको उ ेँय िवपरीतका कायर्ह लाई स ालक सिमितले िनरन्तरता िदई 
आईरहेको अवःथामा त्यःतो गैरकानूनी कायर्लाई रोकी कम्पनी रिज ारको कायर्लयले पटक पटक 
िदएको िनदशन र कम्पनी बोडर्बाट भएको िनणर्यको पालना गनुर् गराउन ुपनमा कम्पनीको आिथर्क 
कायर्िविध िविनयमावली, २०४९ मा संशोधन गरी २०६४ सालमा आिथर्क कायर्िविध िविनयमावली, 
२०६४ ल्याएको पाइन्छ । उक्त िविनयमावलीको पिरच्छेद ४ मा बहाल िलने िदने िवषयमा िनम्न 
व्यवःथा गरेको देिखन आउछ । 
 कम्पनीको भवन पसलकोठा तथा टहरा पसलकोठा देहायअनसुार बहालमा िदइनेछ।(िनयम 

4.1) 
 कम्पनीको भवन, टहरा, पसलकोठा बहालमा िददा खलुा ू ितंपधार्को आधारमा िदइनेछ।(िनयम 

4.1.१) 
 पसल कोठाको मािसक बहालूित वगर्फुट वा िमटरको दरले तोिकनेछ र बहालमा िलनेले 

बहालमा िलएको पसल कोठाको क्षेऽफलको आधारमा मािसक बहाल कम्पनीलाई ितनर् बझुाउन 
पनछ । बहाल दर सिमितले समय समयमा िनधार्रण गरेबमोिजम हनेुछ।(िनयम 4.1.२) 

 बहालवालाले पसलसँग अिवभाज्य पमा रहेको शेयर वा सोबापत कम्पनीमा रहेको नगद 
धरौटी नामसारी गरेमा सम्बिन्धत पसल कोठा समेत ःवतः नामसारी हनेुछ।(िनयम4.1.५) 
तर बहालवालासँग कम्पनीको कुनै बक्यौता रहेछ भने सो फछय ट नहनु्जेल शेयर धरौटी र 
पसल नामसारी हनेुछैन । 

 बहालवालाले कम्पनीबाट बहालमा िलएको पसल कोठा कुनै कसैलाई पनुः बहालमा िदन 
सक्नेछ । तर यो सम्झौताको पालना गन गराउने िजम्मेवारी बहालवालाकै हनेुछ।(िनयम 
४.१.१२) 

१५. कम्पनीको आिथर्क कायर्िविध िविनयमावली, २०६४ िनयम 4.1.1 मा कम्पनीको भवन, 
पसलकोठा, टहरा बहालमा िदँदा खलुा ूितंपधार्को आधारमा िदने व्यवःथा गिरए पिन उक्त 
व्यवःथालाई स ालक सिमितले पूणर् पेण पालना नगरी राि य वािणज्य बै  िलिमटेड, िहमालयन 
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बै  िलिमटेड र एन.आई.सी. बै  िलिमटेडलाई सम्म बोलपऽको माध्यमबाट बहालमा िदएको 
देिखन्छ । त्यसरी बहाल िदँदा समयानकूुलको दररेटबमोिजम कम्पनीलाई बहाल रकम ू ा  भएको 
देिखन्छ । यो व्यवःथालाई आंिशक पालना गरी अन्य पसल कवल बहालमा िदंदा अवलम्वन 
गरेको देिखएन । शेयर र पसल कवललाई अिवभाज्य पमा िलई शेयर नामसारी हुँदा पसल 
कवलसमेत ःवतः नामसारी र नवीकरण हनेु, बहालवालाले पसल कवल अन्य व्यिक्तलाई पनुः 
बहालमा िदन सिकने जःता कम्पनीको िहत िवपिरतका ू ावधानह लाई िनरन्तरता िदइएको पाइयो। 
आरोपपऽको तािलका न. ५८,५९,६०,६१,६२,६३ मा उल्लेिखत तथ्या  िववरण हेदार् कम्पनी 
ऐन र ू चिलत कानूनको ठाडै उल्ल न एवम ्ू ितकूल हनेुगरी कम्पनीको अिधकांश पसल कवलह  
अिवभाज्य पमा शेयरसँग गािभएका र ६८.६१% पसल कवलह  पनुवर्हाल )Sub‐lease( मा 
िदएको देिखन्छ । यी ूितवादीह  मध्ये वासदेुव िव  र भवानीराज पाण्डे वाहेकका अन्य 
ूितवादीह ले कम्पनीको पसल कवल भाडामा िलई ती पसल कवलह  अन्यलाई पनुः बहालमा 
िदई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९३ मा भएको "कम्पनीको स ालक सिमितमा ःवाथर् बािझएको 
व्यिक्त हनु नहनेु" भ े व्यवःथा िवपरीत कायर् गरेको देिखन्छ । 

१६. िवशाल बजार कम्पनीको कवल पसल पनुवर्हाल )Sub‐lease( मा िदई व्यिक्तगत फाइदा िलएको 
सम्बन्धमा रमेशमान ौे  िव  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले गरेको िनणर्य उपर िनज 
रमेशमान ौे ले यस अदालतसमक्ष संवत २०६५ सालको प.ुन. ९३-०६५-०००१७ को 
पनुरावेदन दायर गरेको पाइयो । सो पनुरावेदन उपर यस अदालतबाट िमित २०६७।१।२४ 
मा फैसला हुँदा िवशाल बजार कम्पनीको स ालक सिमितको नाममा जारी भएको िनदशात्मक 
आदेशलाई यहाँ उधृत गनुर् सान्दिभर्क देिखन आएको छ । उक्त फैसलामा भिनएको छः "ूःततु 
िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडको ःवािमत्वमा भएका पसल कोठाह  बहालमा िदने िलने कायर्मा 
पारदिशर्ताको कमी देिखयो । कम्पनीसँग करार गरी बहालमा िलएको पसल कोठाह को 
कम्पनीलाई बझुाउन ुपन बहाल रकम र पनुः बहालमा िदँदा ूा  हनेु बहाल रकममा ठूलो अन्तर 
रही कम्पनीले ू ा  गन बहाल रकम तलुनात्मक पमा ज्यादै न्यून रहेको देिखएको हुँदा कम्पनीको 
थप आिथर्क िहत हनेु िकिसमबाट कम्पनीका पसल कोठाह  बहालमा लगाउन आवँयक पन 
नीित िनधार्रण गन, िविनयमावली संशोधन गनसमेतका कायर् गनर् कम्पनीसँग आव  पदािधकारी 
तथा शेयर होल्डरह को ध्यानाकषर्ण गराउन यो फैसलाको एकूित िवशाल बजार कम्पनी 
िलिमटेडमा पठाई िदन ु।" सो मतुािवक फैसलाको ूितिलपीसिहत यस अदालतबाट िवशाल बजार 
कम्पनीलाई लेखेको पऽको जानकारी उक्त कम्पनीमा िमितः २०६७।४।१७ मा भएको देिखन्छ। 
य िप यस अदालतबाट जारी भएको उक्त िनदशात्मक आदेशलाई कम्पनीको स ालक सिमितले 
पालना नगरी िनदशनको वेवाःता गरी कानूनी शासन र ःवतन्ऽ न्यायापिलकाको अवधारणा एवम ्
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मूल्यमान्यतालाई ठाडै चनुौती िदएको देिखन्छ । जनु सभ्यसमाज र कानूनी राजको लािग शोभनीय 
हनेु कुरा होइन । 

१7. यितमाऽ होइन तत्कालीन ौी ५ को सरकारको िमितः २०६१।५।७ मा भएको "कम्पनीको 
जग्गा मूल्या न गरी सो बापत कम्पनीको शेयर आफूले िलने" भ े िनणर्य उपर िवशाल बजार 
कम्पनीका सिचव िव ूसाद ौे ले िदएको सम्वत २०६१-WO-२१९६ को उत्ूषेण रीट िनवेदन 
िमितः २०६७।५।१४ मा सव च्च अदालतबाट खारेज भएको देिखन्छ । सो फैसलामा उ त 
"सरकारी सम्पितको लाभको ू ितफल समःत नागिरकले पाउन ुपन भएकोले यःतो सम्पि  िनःशलु्क 
उपभोग गिररहन कसैले पाउन ुन्यायका ि ले उिचत नहनेु भन्दै नेपाल सरकारको ःवािमत्वमा 
रहेको िक.नं. १९२ को जग्गामध्ये ज.रो. ८-४-० कम्पनीले सु देिखनै ूयोग र भोगचलन गरेको 
सन्दभर्समेतलाई आधार िलई उक्त जग्गाको मूल्य बराबरको शेयर नेपाल सरकारले पाउन ुपन गरी 
यी कायर् शीय सम्प  हनु आवँयक छ" भ े बेहोराूित समेत कम्पनीले वेवाःता गरी बसेको 
देिखयो । 

18. त्यसैगरी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले िवशाल बजार कम्पनीको स ालक सिमितलाई 
िमितः २०६५।११।२५ को िनणर्यानसुार चार बुदेँ िनदशन िदएको देिखन्छ । जनु यसूकार 
छः। 
१. कम्पनीमा पूणर् सरकारी ःवािमत्व रहेको खा  संःथान, नेशनल शेिडङ िल.तथा कृिष सामामी 

संःथानसमेतको कूल ३४ ूितशत शेयर रहेको । 
२. िवशाल बजार कम्पनीको भवनको ३४६ पसल कवल बोलपऽ िबना आफू अनकुुलका 

व्यिक्तह लाई कम भाडा दरमा बाँडफाँड गरी पसल पाउनेले अ लाई बढी भाडा दरमा 
पनुः बहालमा िदई आएबाट कम्पनीले पाउने आम्दानी व्यिक्तले पाएको । 

३. कम्पनीको ूचिलत िविनयमावली, सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ तथा सावर्जिनक खिरद 
िनयमावली, २०६४ बमोिजम हनेु गरी २ मिहनािभऽ संशोधन गनुर् पन । 

४. िमित २०६६ ौावण १ गतेदेिख कम्पनीले अिनवायर् पमा वोलपऽ ूकृया ारा पारदशीर् 
पले भाडामा लगाउन ुपन । 

19 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट भएको उक्त िनणर्य िनदशन िव  कम्पनीका कायर्कारी 
ूमखु िवशन बहादरु शाहीले सम्मािनत सव च्च अदालतसमक्ष ०६५-WO-०५८७ को उत्ूषेण 
रीट िनवेदन दायर गरेकोमा "िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडमा नेपाल सरकारको ःवािमत्वका 
संःथानह को शेयर लगानी रहेको कारणले सो कम्पनी सावर्जिनक िनकायको पिरभाषािभऽ पन 
भई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको क्षेऽािधकार आकिषर्त हनेु र कम्पनीमा देिखएको 
अिनयिमतता वा ॅ ाचारजन्य कायर्का सम्बन्धमा िमिसल कागज िझकाई आवँयकताअनसुार 
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अनसुन्धान तहिककात गन वा कुनै गैर कानूनी काम कारवाही भईरहेको वा हनु सक्ने देिखएमा 
त्यःतो कायर्मा तत्काल रोक लगाउने गरी उपयकु्त आदेश िदन सक्ने अिधकार आयोगलाई रहे 
भएकै देिखदँा िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडले आफ्नो पसल कवल भाडामा लगाउँदा अपनाइ 
आएको ूिबयाबाट कम्पनीलाई नोक्सान र भाडामा िलने व्यिक्त लाभािन्वत हनेु अवःथा देिखएकोले 
कम्पनीको हीतलाई ध्यानमा राखी आयोगबाट भएको िनणर्य कानूनसम्मत नै देिखयो । कम्पनीको 
िविनयमावलीमा आवँयक सधुार गरी पसल कवल भाडामा लगाउने ू िबयामा सधुार गनर् सावर्जिनक 
खिरद ऐन र िनयमावलीको ूिबया अवलम्बन गनुर् भनी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले 
िमित २०६५।११।२५ मा िदएको िनदशन कानून ूितकूल भ  िमलेन" भनी िमित 
२०७२।२।२६ मा फैसला भएको पाइयो । 

२0. मािथ िववेचना भएबमोिजम िवशाल बजार कम्पनीका स ालक सिमितले िवगत २०५० को 
दशकदेिखनै कम्पनीको ूबन्धपऽ र िनयमावलीको उ ेँय, तत्काल ूचलनमा रहेको कम्पनी ऐन, 
२०२१ र २०५३ तथा हाल ूचिलत कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको ूावधान, िनयमनकारी 
िनकाय कम्पनी रिज ारको कायार्लयको िनदशन, कम्पनी बोडर्को िनणर्य,अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगको िनणर्य िनदशन, सम्मािनत सव च्च अदालतबाट िबिभ  िमितमा भएका फैसला, 
िवशेष अदालतको फैसला (िनदशात्मक आदेश) को पालना र कायार्न्वयन गरेको देिखएन । 
आिथर्क कायर्िविध िविनयमावली, २०६४ को िनयम ४.१.१ मा "कम्पनीको भवन, पसलकोठा 
टहरा बहालमा िददा खलु्ला ूितंपधार्को आधारमा िदइनेछ" भ े र िनयम ४.१.४ मा "पसल 
कोठाको मािसकबहाल ूित वगर् फुट वा िमटरको दरले तोिकनेछ र बहालमा िलनेले बहालमा 
िलएको पसल कोठाको क्षेऽफलको आधारमा मािसक बहाल कम्पनीलाई ितनर् बझुाउन ुपनछ। 
बहाल दर सिमितले समय समयमा िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ" भिन कम्पनीको िहतमा गरेको 
व्यवःथालाई पूणर् र ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गनर् स ालक सिमितले तदा कता देखाएको 
पाइएन। कम्पनीको िहत िवपिरत पसल कोठा बहालमा िदंदा शेयरधनीलाई ूाथिमकता िदइने, 
कवल पसल शेयरसँग अिवभाज्य हनेु, शेयर नामसारी हुँदा बहालमा िलएको पसल पिन नामसारी 
हनेु, बहालमा िलएको पसल कवल पनुः भाडामा िदई िबचमा मनुाफा खान पाइने, (जःतोः िमितः 
२०६०।१०।२० मा पसल न. ९९ रमेशमान ौे ले मािसक .१००७९३।- मा भाडामा िलई 
उक्त पसल नेपाल ईनभे मेन्ट बै लाई िमितः २०६०।१०।२१ मै मािसक .३७६२००।- 
मा पनुः बहालमा िदइएको, त्यःतै साझा पसल सेवाले पसल न. १७ ूित वगर् िफट मािसक 
.३६।८६ मा बहालमा िलई सोही िमितमा अिदती शमार्लाई ूितवगर् िफट .३४०।५७ मा 
पनुः बहाल िदइएको सो कायर् िनरन्तर रही आ.व. ०७०।७१ मा साझा पसल सेवाले कम्पनीलाई 
ूित वगर्िफट .४९।०६ बहाल बझुाएको देिखएकोमा अिदती शमार्ले साझा पसललाई ूित वगर् 
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िफट .४११।०५ बहाल बझुाउँदै आएको) भाडामा उपलव्ध गराउँदा शेयरको अनपुातमा भाडामा 
उपलव्ध नगराई (जःतोः नेपाल खा  संःथान, कृषी सामामी संःथानलाई पसल कवल उपलव्ध 
नगराएको, नेशनल शेिडङ िलिमटेडलाई १ माऽ पसल उपलव्ध गराएको) पक्षपातपूणर् व्यवहार गनर् 
पाईने जःता कायर्ह लाई स ालक सिमितले िनरन्तरता िदइरहेको पाइयो । 

२1. यस सन्दभर्मा ू ितवादीह ले अनसुन्धानको बममा र अदालतसमक्ष गरेको बयान बेहोरालाई उल्लेख 
गनुर् आवँयक देिखन्छ । ूितवादी रिवन्िलाल ौे ले "िबिभ  संघसंःथाह , राजनैितक दल तथा 
केही भिूमगत दलह लाई चन्दावापत खचर् गन भनी गिरएको िनणर्यअनसुार केही रकम खचर् भएको 
हो । पसल कवल िवतरण तत्कालीन अन्चलाधीशबाट भएका हनु ्। पिछ खाली हनु आएका 
पसलह  खलुा ूितःपधार्बाट िवतरण गिरएको हो । पसल कवल भाडामा िदँदा शेयरसँग अिभवाज्य 
पमा हनुपुन ूकृयाको थालनी २०३१ सालमा ूकािशत सूचना बमोिजम नै भएको हो । कम्पनी 
रिज ारको कायर्लयबाट भएको िनदशन पालना गिरएकै छ । पसल बहाल सम्झौता ःवतः 
नवीकरण हनेु व्यवःथा स ालक सिमितले िनणर्य गरी राखेको हो। खा  संःथान र कृिष सामामी 
संःथानले २०३१।३२ सालितर कोठा बहालमा िलएकोमा बहाल ितनर् नसकी कोठा खाली 
गिरिदएकोले अन्य शेयर होल्डरलाई िवतरण गिरएको िथयो । मैले बहालमा िलएको पसल न. 
३७ पसल स ालनमा घाटा भएकोले सब िलजमा िदएको हो । पसल कवलको भाडा दर स ालक 
सिमितले तोकेको हो" भ ेसमेत बेहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देिखन्छ। 

२2. अकार् ूितवादी वासदेुव िव ले “म २०६८ पौष मिहनादेिख हालसम्म िवशाल बजार कम्पनी 
िलिमटेडको स ालक सिमितको सदःयको पमा कायर्रत छु । िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेड 
नाफामूलक संःथा भएकोले कम्प्लेक्सबाट भाडा वापत आउने रकम आम्दानीको ौोत हो । 
कम्पनी ऐनले कुनै बन्देज नलगाएको हुँदा स ालक सिमितले कितसम्म खचर् गनर् सक्छ भ े 
एकीन छैन । भाडा िलने िदने जःता कामह  स ालक सिमितको िनणर्यअनसुार गिरन्छ । पसल 
खाली हुँदा बोलपऽ ारा भाडामा िदने गरेकोछ । बै ह लाई ूितःपधार् ारा भाडामा िदएकोले शेयर 
धनी र वकलाई भाडामा िदंदा फरक फरक परेको हो । िवशाल बजारको हकमा सावर्जिनक 
खिरद ऐन लागू गन सम्बन्धमा सव च्च अदालतमा मु ा िवचाराधीन छ । िमितः २०६९।६।२८ 
को बैठकमा म उपिःथत िथए ँ। हरेक दईु वषर्मा १० ूितशतले भाडा विृ  हनेु शतर्मा पसल 
बहाल िदइदै आएकोछ । पनुः बहालको रकम बहाल िदने व्यिक्तले नै बझु्ने हुँदा सो रकम 
कम्पनीमा जम्मा हुँदैन । खाली भएका कवल पसल टेण्डर माफर् त बहालमा िदइएकोछ । कम्पनी 
ऐनको पालना गनुर् कम्पनीको दाियत्व हो" भ े वेहोरा समेतको बयान गरेको पाईयो । 

२3. ूितवादी गौतमलाल ौे ले "म िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडको स ालक सिमितको सदःय 
पदमा िमितः २०६८।९।२ देिख कायर्रत छु । पसल कवल खाली भएमा ूितःपधार्बाट बहालमा 
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िदईन्छ । िबिभ  भिुमगत िगरोह, िव ाथीर् स ठनलाई बाध्यतावस चन्दा िदन ु परेको हो। 
बोलपऽ ारा पसल भाडामा िदने िवषय सव च्च अदालतमा िवचारािधन छ । कम्पनीले 
स ालकह लाई कुनै खचर् गनर् अिख्तयारी िदएको छैन । िमितः २०६९।६।२३ को वैठकमा 
मेरो उपिःथित िथयो । कम्पनीको ःथापनाकाल देिखनै शेयर अिवभाज्य गरेर पसल कवल भाडामा 
िदने गिरएको हो" भ े बेहोरासमेतको बयान गरेको देिखन्छ । 

२4. त्यःतै ूितवादी ूमोदकुमार अमवालले "म िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडको स ालक सिमितको 
सदःयमा िमितः २०६४।१०।६ देिख कायर्रत छु । मेरो दाियत्व कम्पनी ऐन, २०६३ बमोिजम 
कम्पनीको िहतमा कायर् गनुर् रहेकोछ । पसल कोठाह  र अन्य क्षेऽको बहाल कम्पनीका 
आम्दानीका ौोत हनु ्। िबिभ  संघसःथाह लाई चन्दा िदने कायर् िबगत १०।१२ वषर् देिखनै 
चिलआएको छ । िमित २०६९।६।२३ को वैठकमा म उपिःथत िथए ँ। सो बैठकले िवल 
भपार्ई पेस गनुर्नपन गरी .१० लाख खचर् गन अिख्तयारी िदएको हो । आिथर्क कायर्िविध 
िविनयमावलीको दफा ४.१(१) बमोिजम खलुा ूितंपधार्को आधारमा पसल कवल बहालमा िदएको 
थाहा छैन" भ े वेहोरासमेतको बयान गरेको पाईन्छ । 

२5. अकार् ू ितवादी िवजयकुमार वािनयाले "म २०६४।१०।६ देिख िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडको 
स ालक सिमितको सदःय पदमा िनयकु्त भएको हुँ । कानूनले तोकेबमोिजम िनयमानसुार काम 
गन र कम्पनीलाई बढी ूगितितर लैजान ुमेरो दाियत्व हो । कम्पनीले िबल भरपाई पेस गनर् नपन 
गरी खचर् गन िसमा तोकेको छैन । म स ालक सिमितको सदःय भएर आएपछी खाली भएका 
पसल सूचना ूकािशत गरी िदईएकोछ" भ े बेहोरासमेतको बयान गरी अन्य िवषयमा अन्य 
ूितवादीह सरह बयान गरेको देिखन्छ । 

26. ूितवादी अशोकजीव तलुाधरले "म िवशाल बजार कम्पनीको स ालक सिमितको बोडर्मा िनवार्िचत 
भई िमित २०६८।९।२४ देिख अध्यक्ष भै हालसम्म कायर्रत छु । कम्पनी स ालकको हैिसयतले 
कम्पनी ऐन २०६३, कम्पनीको ूबन्धपऽ, िनयमावली र साधारण सभाले गरेको िनणर्यबमोिजम 
कम्पनीलाई फाईदा िदने कायर् गनुर् मेरो दाियत्व हो । कम्पनीको आिथर्क ौोत पसल बहालनै 
हो। िवल भरपाई पेस नगरी कितसम्म रकम खचर् गनर् सिकन्छ भ े सम्बन्धमा कम्पनीको आिथर्क 
िविनयामवलीले िनदश िदएकोछ" भ े बेहोरा समेतको बयान गरी अन्य िवषयमा अन्य ूितवादीह  
सरह बयान गरेको देिखनआयो भने ूितवादी िनमर्लकुमार धानकुा र भवानीराज पाण्डे (भवानीराज 
पाण्डेको हाल मतृ्य ु भइसकेको) ले पिन आफूह  बमशः िमित २०६८।१।२८ र 
२०६४।१०।६ देिख िवशाल बजार कम्पनीको स ालकमा िनयकु्त भएको, िमितः 
२०६९।६।२३ को स ालक सिमितको बैठकमा उपिःथत भएको भ े बेहोरा लेखाई अन्य 
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िवषयका सम्बन्धमा अन्य सह ूितवादीह ले व्यक्त गरेबमोिजम नै आ-आफ्नो बयान लेखाएको 
देिखन्छ । 

27. ूितवादीह ले गरेको बयानको समममा िव षेण गदार् ूितवादीह ले आफ्नो कायर्काल अविधमा 
कम्पनीको ूबन्धपऽ िनयमावलीमा नभएको पसल कवल बहालमा िददा शेयर होल्डर 
अिभवाज्य पमा हनु ुपन, शेयरसगैँ पसल कवल पिन ःवतः नामसारी नवीकरण हनेु, पसल कवल 
पनुः बहाल (Sub‐lease) मा िदन पाइने जःता कम्पनीको िहत िवपिरतका ूावधानलाई िनरन्तरता 
िदएको तथ्यलाई ूितवादीह ले ःवीकार गरेको देिखन्छ भने कम्पनीको आिथर्क कायर्िविध 
िविनयमावली, २०६४ को दफा ४.१(१) मा भएको खलुा ूितःपधार् ारा पसल कवल बहालमा 
िदने भनी कम्पनीको िहतमा गिरएको व्यवःथा कायार्न्वयन गरेको देिखदैन । साथै सोिह 
िविनयमावलीमा भएको कम्पनीको पसल कवल जग्गासमेतको बहाल दर समय समयमा िनधार्रण 
गन भ े व्यवःथालाई समेत बेवाःता गरेको देिखन्छ । 

28. कम्पनीको िहताथर् कम्पनी रिज ारको कायार्लयको िनदशन, कम्पनी बोडर्को िनणर्य, िवशेष 
अदालतबाट भएका फैसला, नेपाल सरकारबाट भएको िनणर्य िनदशन, अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगबाट भएको िनणर्य िनदशन र सम्मािनत सव च्च अदालतबाट भएको फैसलाका 
सम्बन्धमा जानकार हुँदा हुँदै पिन सो कायार्न्वयन गरी कम्पनीको िहत अिभविृ  गनतफर्  
ूितवादीह ले ध्यान िदएको देिखदैँन । कम्पनीको िहत िव का कम्पनीको ूबन्ध पऽ र 
िनयमावली तथा कम्पनी ऐन िवपिरतका काम कारवाहीह  िवगतदेिख नै चिलआएको भ े बहाना 
बाजीमा ूितवादीह ले आफ्नो कानूनी दाियत्वबाट उन्मिुक्त पाउन सक्ने हुँदैन। 

29. आरोपपऽको तािलका न. ३ देिख २३ न. मा उल्लेिखत बहालवालाको नाम, बहाल िदएको ूित 
वगर्िफटको दररेट, पसल शेयरसँग अिभवाज्य भए नभएको िववरण, तािलका न. २४ मा उल्लेिखत 
शेयर धनीह को पसल कवल भए नभएको िववरण, ू ितःपधार् ारा बहालमा िदएको पसलको िववरण 
तािलका नं. २५(४) वटा िबिभ  संघसंःथालाई िदईएको, ूितवादीह को कायर्कालमा िदइएको 
देिखदैँन), पसल कवल भाडामा िलई तेॐो व्यिक्तलाई पनुः बहालमा िदए निदएको िववरण तािलका 
न. २७-३२, तािलका न. ५६ मा उल्लेिखत काठमाड  महानगरपािलका नयाँ सडक शबुपथिःथत 
िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडको भवन आसपास रहेका िव ीय संःथाह ले ितद आएको घरभाडा 
दर सम्बन्धी अध्ययन िववरणमा उल्लेिखत तथ्या ले िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडको घर जग्गा 
पसल कवल खलु्ला ूितंपधार् ारा बहालमा निदईएको, पसल कवल अन्य व्यिक्तलाई पनुवर्हाल 
(Sub‐lease) मा िदइएको, आिथर्क कायर्िविध िविनयमावली, २०६४ को िविनयम ५.५ मा रहेको 
ूावधान िवपिरत कम्पनीको कोषबाट ःवेच्छेचारी तवरले अनिधकृत पमा रकम खचर् गिरएको 
कारणबाट िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेड जःतो सावर्जिनक संःथालाई ठूलो आिथर्क हानी नोक्सानी 
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पगु्न गएको ू  देिखन आयो । यसरी ूितवादीह ले उल्लेिखत तवरबाट कम्पनी ऐन, कम्पनीको 
ूबन्ध पऽ र िनयमावलीले िनिदर्  गरे बमोिजमको कतर्व्य िनवार्ह नगरी गैरकानूनी कायर् गरेबाट 
कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पगु्न गएको तथ्य पु ी हनु आएको एवम ्कम्पनीको पसल कवल पनुः 
बहालमा िदई ॅ ाचार गरेको भ े ियनै ूितवादी रिवन्िलाल ौे समेत भएको मु ामा वादी दाबी 
पगु्ने ठहर् याई सम्मािनत सव च्च अदालतबाट (नेकाप २०७४, अ  १, पृ  १६१०, िन.न. 
९७५२) फैसलासमेत भएको ूिरूआेयमा ूितवादीह लाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ बमोिजम 
ॅ ाचारको कसरुमा कारवाही गनर् िमल्ने नै देिखन आयो । 

३0. चौथो ू को सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादीह  िव  ॅ चार िनवारण ऐन २०५९ को दफा 
१७, दफा ३(१) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १७ र दफा ३(१)(झ) बमोिजम सजायको 
मागदाबी िलई वादी नेपाल सरकारबाट आरोपपऽ दायर भएको देिखयो । 

 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा "कुनै रा सेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो 
सम्बन्धी कतर्व्य पालना गदार् नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथाको सम्पि को लापरवाही वा 
बदिनयत गरी िहनािमना वा हानी नोक्सानी वा दु पयोग गरे गएमा वा मासेमा वा िनजी ूयोगमा 
लगाएमा िनजलाई कसरुको माऽा अनसुार दफा ३ बमोिजमको सजाय हनेुछ र त्यसरी िहनािमना, 
हािन नोक्सानी वा दु पयोग गरेको वा मासेको वा माःन िदएको सम्पि  िनजबाट असलु उपर 
गिरनेछ" भ े कानूनी ूावधान रहेको छ । 

 त्यःतै सोही ऐनको दफा ३(१) मा रा सेवक वा रा सेवक हनु लागेको कुनै व्यिक्तले आफ्नो 
ओहोदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गनर् वा गिरिदए वापत वा नगनर् वा नगिरिदए वापत वा आफ्नो 
ओहोदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गदार् कुनै व्यिक्तलाई मोलिहजा वा अिन  गराइिदएवापत वा 
नगनर् वा नगिरिदएवापत आफ्नो वा अ  कसैको िनिम  िरसवत िलएमा वा िलन म ुर गरेमा 
िरसवत िलनेलाई कसरुको माऽा अनसुार कैद र जिरवाना समेत हनेु" भ े कानूनी ूावधान रहेको 
देिखयो । 

३1. मािथ िबिभ  ूकरणह मा व्याख्या िववेचना गिरए अनसुार ूितवादीह ले सावर्जिनक संःथा िवशाल 
बजार कम्पनी िलिमटेडको पसल कवल खलु्ला ूितंपधार्िवना कम दर रेटमा बहालमा िदएको साथै 
पनुबहालमा िदने र कम्पनीको कोषबाट अनािधकार पले रकम खचर् गन जःता वदिनयतपवुर्क 
कायर् गरी कम्पनीलाई हानी नोक्सानी परु् याएको िमिसल संलग्न तथ्य ूमाणबाट पु ी भएको 
देिखन्छ तापनी िनजह ले वदिनयतपूवर्क कायर् गरी सावर्जिनक संःथालाई हानी नोक्सानी परु् याउने 
बममा ऐनको दफा ३(१) मा उल्लेख भएबमोिजम कसैबाट आफ्नो वा अ  कसैको िनिम  
िरसवत िलएको वा िलन म ुर गरेको भ े तथ्य िमिसल संलग्न ूमाणबाट पु ी हनु सकेको छैन। 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 को दफा १७ मा भएको कानूनी व्यवःथालाई सोही ऐनको दफा 
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३(१) मा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाको सापेक्षातामा हेनुर्पन हुँदा ूितवादीह ले ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, 2059 को दफा १७ र ३(१) अन्तगर्तको कसरु गरेको भ े वादी नेपाल सरकारको आरोप 
दाबीसँग सहमत हनु सिकएन । 

३2. अव ूितवादीह ले गरेको ॅ ाचारजन्य कसरु ॅ चार िनवारण ऐन, २०५९ मा उल्लेिखत के कुन 
कसरु अन्तगर्त पदर्छ भ ेतफर्  हेदार् उक्त ऐन को दफा ८(१) ले "कुनै रा सेवकले आफू वा अ  
कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने वा नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथालाई गैरकानूनी 
हािन परु् याउने वदिनयतले देहायको कुनै काम (देहायको खण्ड (क) देिख (ञ) गरेमा कसरुको 
माऽा अनसुार तीन मिहनादेिख तीन वषर् सम्म कैद र िबगो खलेुकोमा िबगो बमोिजम जिरवाना गरी 
िबगो असलु उपर गिरनेछ । िबगो नखलेुकोमा तीन मिहनादेिख तीन वषर्सम्म कैद र दस हजार 
पैयाँदेिख पचास हजार पैया सम्म जिरवाना हनेुछ" भ े कानूनी व्यवःथा गद सोही दफा ८(३) 
मा "कुनै रा सेवकले उपदफा (१) र (२) मा लेिखएदेिख बाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी 
वा सावर्जिनक सम्पि  वदिनयतपूवर्क कुनै िकिसमले हानी नोक्सानी गरे वा गराएमा कसरुको माऽा 
अनसुार दईु वषर्सम्म कैद वा िबगो बमोिजम जिरवाना वा दवैु सजाय हनेुछ" भ े कानूनी व्यःथा 
गरेको छ । 

३3. ूःततु मु ाको िमिसल संलग्न तथ्य ूमाणबाट सम्पु ी हनु आएको ूितवादीह ले गरेको कसरुको 
ूकृित र ःव प, मािथ विणर्त ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र ८(३) ले पिरभािषत 
गरेको ॅ ाचारको कसरुसँग सािमप्य रहेको देिखन आउँछ । सम्मािनत सव च्च अदालतबाट ियनै 
ूितवादी रिवन्िलाल ौे  समेत भएको यःतै ूकृितको ॅ ाचार मु ामा ूितवादीह लाई ॅ ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) अन्तगर्तको ॅ ाचारको कसरु कायम गरी िबगोबमोिजम 
जिरवाना गरी हानी नोक्सानी भएको िबगो समेत कम्पनीलाई भराईिदने फैसला समेत भएको 
पिरूआेयमा (नेकाप २०७४, अ  १, पृ  १६१०, िन.न.९७५२) ूितवादीह ले सोही दफा ८ र 
८(३) को कसरु गरेको पिु  हनु आयो । 

३4. अब पाँचौ ू  उपर िववेचना गरी हेदार्, आरोपपऽको तािलका न. ६६ देिख न. ८४ मा उल्लेिखत 
िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडका कवल पसलह  आ.व.२०६८/०६९ देिख २०७०/०७१ 
अथार्त िमितः२०६८।९।१ देिख २०७१।१।३१ सम्म बहालमा िदँदा कम्पनीले ूा  गरेको 
दररेटअनसुारको बहाल रकम र उक्त कम्पनीले एन.आई.सी. बै  िल. लाई खलु्ला ूितःपधार् ारा 
बहालमा िदँदा िनधार्रण भएको दररेट बीच कायम हनु आउने बहाल रकमको अन्तरलाई तथा 
िमित २०६८।११।२३ देिख िमित २०६९।१२।४ सम्म अविधमा तािलका न. ८६ मा 
उल्लेिखत गैरकानूनी तवरले कम्पनीको कोषबाट खचर् गिरएको रकमलाई ूितवादीह बाट हानी 
नोक्सानी भएको िबगो कायम गिरएको पाईन्छ । आरोपपऽको पृ  २१६ र २१७ मा कम्पनीको 
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हानी नोक्सानी भएको िबगो कायम गन सम्बन्धमा िनम्नअनसुार आधार र मापदण्ड तय भएको 
पाइन्छ । 
• ूितःपधार्को माध्यम ारा कम्पनीले कम्पनीकै मूल भवनको पिहलो तल्लाको एन. आई. सी. 

बै  िल. बाट सवैभन्दा कम अथार्त ्ूित वगर् िफटको मािसक १११।८७ (आ.व. ०७०/७१ 
को लािग) र िवगत आ.व. ०६८/६९ र ०६९/७० मा . १०१।७० िलँदै आएकोले 
पिहलो तल्लाको बहाल दरलाई नै आधार मानी िबगो कायम गिरएको, पिहलो तल्लाको 
तलुनामा भईु तल्लाको बहाल दर १०% भन्दा बढी देिखएकोले िबगो रकम िहसाव गदार् जिमन 
तल्ला र दिक्षण टहराको लािग एन. आई. सी. बै  िल. को पिहलो तल्लाको भाडा दरमा 
१०% माऽ थप गरी िबगो रकमको िहसाब गिरएको । 

• पिहलो तल्लाको लािग एन.आई.सी.बै  िल. को बहाललाई िबगो कायम गन ूयोजनको लािग 
आधार बहाल दर कायम गिरएको । 

 कम्पनीले शेयरसँग अिवभाज्य रहेका पसलह को सरदर मािसक बहाल दर पिहलो तल्लाभन्दा 
दोॐो तल्लाको किरब २८% र पिहलो तल्लाको भन्दा तेॐो तल्लाको किरव ३०% कम 
बहाल िलईरहेको देिखएकोले दोॐो तल्लाको लािग एन.आई.सी.बै  िल. को बहाल दरमा 
२०% कम गरी कायम गिरएको र तेॐो तल्लाको लािग एन.आई.सी.बै  िल. को बहाल दरमा 
४०% कम गरी िबगो कायम गिरएको । 

• बोलपऽ ूिबया ारा पािकर् ङ क्षेऽ बहालमा िदएको हुँदा िबगो कायम नगिरएको । 
३5. आरोप दाबीमा िबगो कायम गन ूयोजनको लािग अवलम्वन गरेको उल्लेिखत आधार एवम ्

मापदण्ड व्यवहािरक र न्यायोिचतनै देिखन आएको छ । यस सम्बन्धमा ूितवादीह ले समेत 
अन्यथा रहे भएको कुनै िजिकर निलई ूःततु तथ्यलाई ःवीकार गरेको देिखदा आरोपपऽको 
तािलका न. ६६ देिख ८४ सम्म उल्लेख भएबमोिजम कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हनु गएको कूल 
रकम तािलका न. ८५ बमोिजम .९,४५,९०,३६६।३१ देिखन आयो । 

36. त्यःतै ूितवादीह ले आरोपपऽको पृ  २१८ तािलका न. ८६ मा उल्लेिखत िमितः 
२०६८।११।२३ देिख िमितः २०६९।१२।४ सम्ममा पटक पटक िबिभ  संःथा र व्यिक्तलाई 
आिथर्क सहयोग, चन्दा तथा परुःकार, भैपिर शीषर्कमा कम्पनीको कोषबाट गरेको खचर् समेत 
आिथर्क कायर्िवधी िविनयमावली, २०६४ को िनयम ५.५ मा उल्लेिखत "बािषर्क ःवीकृत वजेटको 
पिरिधिभऽ रही एक पटकमा .५०००।- (पाँच हजार) सम्मको आिथर्क सहयोग र िव ापान 
खचर् गनर् अध्यक्षले आदेश िदन सक्नेछ" भ े ूावधान िवपिरत रहेको देिखन आएकोछ । सो 
िवपिरत स ालक सिमितले कम्पनीको कोषबाट िबिभ  िमितमा (िमितः २०६८।११।२३-
२०६९।१२।४ सम्म) आरोपपऽको तािलका न. ८६ मा उल्लेख भएको िववरण मतुािवक 
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.५००००।- देिख .९५००००।- सम्म जम्मा . २८,९०,०००।- िवल भरपाई पेस गनर् 
नपन गरी स ालक सिमितले खचर् गरेको कायर् ःप तः कानून िवपिरत रहेको देिखन आयो । 

37. अतः ूितवादीह ले आरोप दाबीको तािलका न. ८४-८६ सम्म उल्लेख भएबमोिजम 
.९४५९०३६६।३१ र तािलका न. ८६ मा उल्लेिखत गैर कानूनी पमा िबल भरपाई पेस 
गनर् नपन गरी कम्पनीको कोषबाट पटक पटक िवतरण गरेको रकम .२८,९०,०००।- गरी 
जम्मा िबगो .९,७४,८०,३६६।३१ ूितवादीह ले कम्पनीलाई हानी नोक्सानी परु् याएको पिु  
हनु आयो । 

38. अिन्तम ू  उपर िवचार गदार्, ू ःततु मु ामा िमित २०६८।९।१ देिख २०७१।१।३१ सम्मको 
अविधलाई अनसुन्धानको दायरामा िलई सोही अविधमा यी ूितवादीह ले िवशाल बजार कम्पनीको 
स ालकको हैिसयतले कम्पनीको ूबन्धपऽ, िनयमावली, आिथर्क कायर्िविध िविनयमावली एवम ्
कम्पनी ऐनसमेतको उ ेँय र ूावधान िवपरीत काम कारवाही गरी कम्पनीलाई हानी नोक्सानी 
परु् याउने भ े वादी नेपाल सरकारको आरोप दाबी रहेको छ । सोही मतुािवक 
.९,७४,८०,३६६।३१ िबगो ूितवादीह ले िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडलाई हानी नोक्सानी 
परु् याउने िमिसल ूमाणबाट ःप  देिखन आएको अवःथा छ । ूःततु ॅ ाचारजन्य कसरु यी 
ूितवादीह ले सामूिहक पमा गरेकोमा दिुवधा रहेन। तदनु प ूःततु कसरुमा ूितवादीह ले 
सामूिहक पमा आपरािधक दाियत्व बहन गनुर् पन देिखन आएकोछ। तथापी कम्पनीमा रहेको 
ूितवादीह को पदीय हैिसयत र भिूमका, स ालक सिमितको स ालक पदमा आव  रहेको 
समयाविध, िनजह लाई ात हनु आएको कम्पनीको रिज ारको कायर्लयको आदेश, कम्पनी 
बोडर्को िनणर्य, िवशेष अदालतको फैसला, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट भएको िनणर्य 
िनदशनलगायतको पृ भिूम एवम ्घटनाबम, उिल्लिखत िनणर्य आदेश र फैसला कायर्न्वयन नगरी 
ूितवादीह ले देखाएको उदािसनता, गैरिजम्मेवारी, लापरवाही एवम ्वदिनयतपूणर् कायर्, कम्पनीलाई 
पगु्न गएको हानी नोक्सानीको िबगो, कसरुको ूकृित एवम ् ूितवादीह को पदीय दाियत्व र 
िजम्मेवारी समेतलाई ीगत गरी ूितवादीह लाई कैद सजाय िनधार्रण गदार् ूितवादीह ले गरेको 
कसरुको माऽा र सजायबीच सन्तलुन कायम भई न्यायको मकशद र उ ेँय परुा हनेु देिखन्छ । 

३9. तदनु प ूितवादीमध्येका रिवन्िलाल ौे  िवगत २०४४ सालदेिख, ूितवादीह  ूमोदकुमार 
अमवाल, िवजयककुमार बािनया र भवानीराज पाण्डे िमितः २०६४।१०।६ देिख र ूितवादीह  
वासदेुव िव , गौतमलाल ौे , िनमर्लकुमार धानकुा २०६८ पसुदेिख कम्पनीको स ालकको पमा 
िजम्मेवारी वहन गद आएको देिखन्छ । साथै अशोकजीव तलुाधर स ालक सिमितको अध्यक्ष 
रहेको र िनजले कम्पनीको कोषबाट गैरकानूनी पमा िबल भपार्ई पेस गनर् नपन गरी आफैले 
िमितः२०६९।६।२८ मा .९,५०,०००।- रकम िलएको समेत देिखन्छ। यी आधार र 
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कारणलाई ि गत गरी ूितवादीह लाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोिजम 
हनेु कैद सजाय िनधार्रण गनुर् मनािसव एवम ्न्यायोिचत हनेु देिखन आयो । 

४0. तसथर्ः ूितवादीह ले सावर्जिनक संःथा िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडको ूबन्धपऽमा उिल्लिखत 
ूावधान, कम्पनी रिज ार कायार्लयको िनदशन, कम्पनी बोडर्को िनणर्य, िवशेष अदालतको फैसला 
समेतको िवपरीत स ालक सिमितबाट िबिभ  िमितमा िनणर्य गरी गराई कम्पनीको पसल कवल 
बोलपऽको माध्यम ारा खलु्ला ूितःपधार्बाट बहालमा निदई ूचिलत दररेटभन्दा कम मूल्यमा 
िदनकुा साथै कबल पसल सविलजमा िदन सिकने ूावधानसमेतको व्यवःथा गरी एवम ्कम्पनीको 
नगद रकम आफैले बनाएको आिथर्क कायर्िविध िनयमावलीमा उिल्लिखत ूावधानसमेतको िवपरीत 
खचर् गरी कम्पनीको सम्पि  िहनािमना गरी उक्त कम्पनीलाई .९,७४,८०,३६६।३१ (नौ करोड 
चौह र लाख असी हजार तीन सय छैस ी पैयाँ एकतीस पैसा) िबगो बराबरको हानीनोक्सानी 
परु् याई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र ८(३) अन्तगर्तको कसरु गरेको पिु  हनु 
आएकोले ूितवादीह को पदीय िजम्मेवारी, दाियत्व र संलग्नतासमेतलाई ि गत गरी सोही ऐनको 
दफा ८(३) बमोिजम ूितवादी मध्येका रिवन्ि लाल ौे  र अशोकजीव तलुाधारलाई जनही २ 
(दईु) वषर्, ूितवादीह  ूमोद कुमार अमवाल र िवजय कुमार बािनयाँलाई जनही १ (एक) बषर् 
६(छ) मिहना र ूितवादीह  िनमर्लकुमार धानकुा, गौतमलाल ौे  र बासदेुव िव लाई जनही १ 
(एक) वषर् कैद र सबै ूितवादीह लाई दामासाहीले िबगो बमोिजम जिरवाना गरी िबगो 
.९,७४,८०,३६६।३१ (नौ करोड चौह र लाख असी हजार तीनसय छैस ी पैयाँ एकतीस 
पैसा) उिल्लिखत ूितवादीह बाट दामासाहीले कम्पनीलाई भराईिदने ठहछर्। काठमाड  
महानगरपािलका वडा नं. ३० बाट जारी भएको िमित २०७४।०६।०६ को मतृ्य दतार् 
ूमाणपऽानसुार िमित 2073।11।१8 मा ूितवादी भवानी राज पाण्डेको मतृ्य ुभैसकेको देिखँदा 
िनजलाई कैद र जिरवानाको सजाय गिररहन परेन। िबगोको हकमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध 
संिहता, 2074 को दफा 158 (२) बमोिजम िनजको हकको सम्पि बाट कानूनबमोिजम असलु 
उपर हनेु समेत ठहछर्। ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र (३)(१) बमोिजमको 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १७ तथा दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को 
खण्ड (झ) बमोिजम ूितवादीह लाई सजाय गिरपाऊँ भन् ने हदसम्मको वादी नेपाल सरकारको 
आरोपदाबी पगु्न सक्दैन । 

४1. साथै िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेडको पसल कवल बहालमा लगाउने कायर्लाई कम्पनीको 
ूबन्धपऽ, िनयमावली, कम्पनी रिज ारको कायर्लयको आदेश, कम्पनी बोडर्को िनणर्य, अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट भएको िनदशन, यस अदालत र सम्मािनत सव च्च अदालतबाट 
भएका फैसला मतुािवक पारदशीर्, वै ािनक, कानूनसम्मत एवम ्समसामियक तलु्याई कम्पनीको 
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आिथर्क िहत अिभविृ  गनर्का लािग देहायबमोिजम गनर् गराउन कम्पनीको स ालक सिमितको 
नाउँमा देहायबमोिजम िनदशात्मक आदेश समेत जारी गिरिदएको छ । यसको जानकारी कम्पनी 
रिज ारको कायर्लयसमेतलाई िदनू । 
 कम्पनीको आिथर्क कारोवारसँग ूत्यक्ष वा परोक्ष पमा संलग्न नरहेका व्यिक्तह माऽ 

कम्पनीको स ालकमा िनवार्िचत हनु सक्ने व्यवःथा कम्पनीको िनयमावलीमा व्यवःथा गनुर् । 
 कम्पनीको शेयरसँग कम्पनीको पसल कवल अिभवाज्य पमा गािभने र शेयरको नामसारी सु  

पसल कवल पिन ःवतः नामसारी हनेु परीपाटीको अन्त्य गनुर् । 
 पनुः बहालमा िदइएका कम्पनीको पसल कवलह  पनुःबहाल िलने व्यिक्तले हाल के कुन 

दरमा बहाल िलएका छन ्? पनुः बहालमा िलएको भाडा दर बमोिजमको रकम िसधै कम्पनीको 
खातामा जम्मा गन गराउने व्यवःथा गरी कवल पसल पनुबहालमा िदने परीपाटीको तत्काल 
अन्त्य गनुर् । 

 ूत्येक दईु वषर्मा िवशाल बजार कम्पनी रहेको ःथान वरपर कायम भएको एवम ्ूचिलत 
बहाल दरसमेतको आधारमा कम्पनीको पसल कवल, जग्गा समेतको बहाल दर कायम गरी 
खलु्ला ूितंपधार् ारा बढाबढ गराई पसल कवल बहालमा लगाउने व्यवःथा गनुर् । 

 सम्मािनत सव च्च अदालतबाट िवशन वहादरु शाही िनवेदक र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोग िवपक्षी भएको ०६५-WO-०५८७ को उत्ूषेण परमादेश रीट िनवेदनमा “कम्पनीको 
िविनयमावलीमा आवँयक सधुार गरी पसल कवल भाडामा लगाउने ूिबयामा सधुार गनर् 
सावर्जिनक खिरद ऐन र िनयमको ूिबया अवलम्बन गनूर् भनी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगले िमितः २०६५।११।२५ मा िनणर्य गरी िदएको िनदशन कानून ूितकूल भ  
िमलेन” भनी रीट िनवेदन खारेज हनेु फैसला िमितः २०७२।२।२६ मा भएको देिखएकोले 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िनणर्य िनदशन र सव च्च अदालतको फैसला 
मतुािवक कम्पनीको िविनयमावली सावर्जिनक खिरद ऐन २०६३ र िनयमावली २०६३ को 
अनूकुल हनेु गरी संशोधन पिरमाजर्न गनुर् । 

 साथै िमिसल संलग्न कागज ूमाणबाट ूितवादी मध्येका रिवन्िलाल ौे  िवगत 2044 साल 
देिखनै कम्पनीको स ालक सिमितमा अध्यक्ष लगायतको पदीय हैिसयतमा कायर्रत रही आएको, 
िनज कायर्रत रही आएको समयावधीमा कम्पनीको ूबन्धपऽ, िनयमावलीको ूावधान, कम्पनी 
रिज ारको कायार्लय, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िनदशन र यस अदालतबाट 
भएको आदेशका पालना नगरी कम्पनीको िहत िवपरीत कायर्ह  ौंृखलाब  पमा भई 
कम्पनीलाई हानी नोक्सानी परु् याएको देिखएतापिन िमित 2068।9।1 देिख 
2071।1।31 सम्मको अविधलाई माऽ अनसुन्धानको दायरामा िलई आरोपपऽ दायर 
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भएको देिखँदा िनजको हकमा आरोप दाबीभन्दा बािहर जान िमलेन। ूःततु मु ाका 
ूितवादीह ले िवशाल बजार कम्पनीको स ालकको हैिसयतले काम गरेको अविध र िनजह को 
पदीय दाियत्व एवम ् िजम्मेवारी पथृक पथृक देिखएकोमा सो िवषयवःतलुाई आधार मानी 
िनजह ले गरेको कसरुको गम्भीरता र कम्पनीलाई हानी नोक्सानी परु् याएको िबगोको माऽालाई 
एिकन गरी ूित व्यिक्तले गरेको कसरुको आधारमा आरोपपऽ दायर हनुपुनमा सबै 
ूितवादीह लाई समानःतरको कसरुदार कायम गरी समान सजायको माग दाबी िलई आरोपपऽ 
दायर गन िनणर्य भए गरेको देिखँदा अब यस ूकारको अिभयोजन कायर् नगनर् नगराउन 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगसमेतलाई ध्यानाकषर्णको लािग लेिख पठाउनू। 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः केशव पराजलुी 
इित संवत २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभुम ्...........................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  
इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी िशवराज अिधकारी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी बालेन्ि पाखेती 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी शािन्तिसंह थापा 

फैसला 
इजलास नं. १ 

मु ा नं. ०७५-CR‐०१३४ 
िनणर्य नं. ८७ 

फैसला िमित : २०७७।३।३० 
मु ाः अःवाभािवक पमा बढी मूल्य ितरी मालसामान खिरद गरी ॅ ाचार गरेको। 

 
वादी :  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग,  टङ्गाल काठमाड का अनसुन्धान अिधकृतऽय 

ूिदपकुमार कोइराला, कृंणबहादरु दहाल र संिजबबाब ुखड्काको ूितवेदनले नेपाल सरकार 
िव  

ूितवादी :  नेपाल रा  बै का पूवर् गभनर्र डा. ितलक रावलसमेत 
 

 पोिलमर नोट छपाइ गन िवषय र ूिबया यिकन भएपिछ औपचािरक पमा बोलपऽ सम्बन्धी 
ूिबया अवलम्बन भएको अवःथामा बोलपऽ ूिबया अनु प नै हनेु हुँदा पूवार्वःथाका पऽाचारको 
आधारमा माऽ पोिलमर नोट छपाइको लागत मूल्य कायम भइसकेको िथयो भिन अनमुान गनर् 
कानूनसम्मत नहनेु। 

(ूकरण नं.23) 
 कुनै रा सेवकले कसैलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने बदिनयतपूवर्क काम गरेको दाबी भएको 

अवःथामा लाभ ूा  गन पक्ष (Beneficiary) लाई पिन ूितवादी बनाई सो पक्षले गैरकानूनी लाभ 
ूा  गरेको ूमािणत गनुर्पन । 

(ूकरण नं.25) 
 किमशन बापतको रकम तत्काल खलु्न नसकेको, पिछ खलुाइएको, किमशन बापतको कर राजँ व 

छल्न खोजेको भन् ने लगायतका िवषयका सम्बन्धमा ूचिलत कानूनबमोिजमको कारवाही हनेु भएमा 
सोिह अनु प कारवाही हनेु नै हुँदा आरोप दाबीको आधारमा त्यसतफर्  िवचार गनर् निमल्ने । 

(ूकरण नं.28) 
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 आरोपऽमा आधार मािनएका इमेल पऽाचारह बाट सामान्य ूकृितको अनमुानसम्म गनर् सिकने वा 
पिरिःथितजन्य अवःथासम्म हो िक भ  ेआधारमा माऽ फौजदारी कसरु कायम गनर् निमल्ने हुदँा 
ॅ ाचार जःतो गम्भीर ूकृितको संवेदनशील कसरुमा कुनै पिन अनमुान, श ा वा पिरिःथितजन्य 
आधार र कारण माऽ देखाई दिण्डत गनुर् न्यायसँ त र कानूनसम्मत नहनेु  

 आरोपपऽ साथ ूमाण भनी पेस गरेको इमेल, फ् याक्स लगायतका पऽाचारह  शंकािरहत ूमाणको 
पमा ःवीकार गनर् नसिकने हुँदा त्यःतो ूमाणलाई आरोप दाबीको सन्दभर्मा कानूनसम्मत र 

िनणार्यक ूमाणको पमा मान्यता ूदान गनर् निमल्ने । 

(ूकरण नं.37) 
 आफूलाई लाभ हनेु र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउन ेगरी काम भए गरेको र 

बदिनयतपूवर्क त्यःतो कायर् भएको अकाट् य, अखिण्डत ूत्यक्ष ूमाण देिखएको अवःथामा नै 
ॅ ाचार सम्बन्धी कसरु हनेु । 

(ूकरण नं.38)  
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी सवुणर्मान वनेपाली 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान विर  अिधवक्ताह  ौी उपेन्ि केशरी न्यौपाने, ौी सानबुाब ुपोखरेल र 

ौी सितषकृंण खरेल, िव ान ्अिधवक्ताह  ौी लिलतबहादरु बःनेत, ौी सभुाष 
आचायर् र ौी कलमबहादरु खऽी 

अवलिम्बत निजर : 
- ने.का.प. 2054, अ  10 िन.नं. 6448, प.ृ 553 

- ने.का.प. 2064, अ  5 िन.नं. 7848 

- ने.का.प. 2066, अ  5 िन.नं. 8158, प.ृ 860 

- ने.का.प. 2066 अ  ७, िन.नं. 8194, प.ृ 1159 

- नेका.प. 2066 अ  ९ प.ृ २16 िन.नं. 22 

- ने.का.प. 2069 अ  7 िन.नं. 8859 

- ने.का.प. 2072, अ  3 िन.नं. 9360, प.ृ 414 

- ने.का.प. 2074 पृ  1768 िन.नं. 9898 

सम्ब  कानून : 
- ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 

- नेपाल रा  बै  ऐन, 2058 

- ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
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ठहर खण्ड 
 
१. ूःततु आरोप दाबीका िसलिसलामा िनम्न िलिखत िवषयको िन पण गनुर् पन देिखएको छः- 

(क) एक पटक अनसुन्धान भई तामेलीमा रहेको िवषयमा पनुः अनसुन्धान गरी आरोपपऽ दायर 
गनर् िमल्ने हो होइन ? 

(ख) आरोपपऽमा आधार मािनएको CD मा रहेको इमेल/पऽाचार ूमाणको पमा मा  हनु सक्ने 
हो होइन ? 

(ग) पोिलमर नोट छपाइको औिचत्यतफर्  िवचार गनर् सिकने हो होइन ? 

(घ) पोिलमर नोट छपाइमा कानूनसम्मत ूिबया पूरा भएको छ छैन ? 

(ङ) आरोप दाबीअनसुारको िवगो हानी नोक्सानी भएको हो होइन ? 

(च) ूितवादीह ले आरोपदाबी अनसुारको कसरु गरेको हो होइन ? 

(छ) आरोप दाबीअनसुारको कसरु गरेको भए के कःतो सजाय हनु सक्ने हो ? 

२. उिल्लिखत िववािदत िवषयह मा िवचार गन सन्दभर्मा ूःततु आरोप दाबी र त्यससँग सम्ब  
िवषयलाई ि गत गनुर् पन देिखएको छ । नेपाल रा  बै बाट माग गिरएको .१० दरको 
पोिलमर नोट छपाइको लािग ूा  लागत मूल्य A$68/1000 अनसुार नोट छपाइ गदार् नेपाली 
.१५,४८,६८,१२२।९२ लागत लाग्नेमा उक्त दरलाई पनु: नेपाल रा  बै का तत्कालीन 

गभनर्र डा.ितलक रावल र तत्कालीन नोट िवभाग ूमखु उपेन्ि केशरी पौडेलले नोट िूिन्टङ् 
अ ेिलयाका ःथानीय ूितिनिधसँग बदिनयतपूवर्क िमलेमतो गरी नेपाल रा  बै लाई गैरकानूनी 
पमा हानी र आफूसमेतका व्यिक्त िवशेषलाई फाइदा परु् याउन A$4/1000 थप गनर् लगाई ूथम 

चरणको .१०।- दरको ५ करोड थान पोिलमर नोट छपाइ गदार् A$4/1000 ले हनु आउने 
नेपाली .९१,०९,८८९।५८ लागत थप गरी अःवाभािवक मूल्य बढाई कुल नेपाली 
.१६,३९,७८,०१२।५० भकु्तानी गरी नेपाल सरकारलाई .९१,०९,८८९।५८ हानी 

नोक्सानी परु् याई िनज ूितवादी डा.ितलक रावल र उपेन्ि केशरी पौडेलले सािवक ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) एवम ्ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) बमोिजमको कसरु गरेको देिखँदा 
िनज ूितवादी डा.ितलक रावल र उपेन्ि केशरी पौडेललाई सािवक ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
को दफा ७ को उपदफा (१) र ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा 
(१) बमोिजमको सजाय हनु र िनज ूितवादीह  नेपाल सरकारको िविश  ौेणीको पदािधकारी 
भएको हुँदा िनजह का हकमा सािवक ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क. र ूचिलत 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोिजमको थप सजाय हनु भनी ूितवादी ितलक 
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रावल र उपेन्ि केशरी पौडेलेको हकमा माग दाबी िलएको देिखन्छ।Note Printing Australia Ltd. 
का ःथानीय ूितिनिध रहेका ूितवादी िहमालय बहादरु पाँडेले नेपाल रा  बै का तत्कालीन गभर्नर 
डा. ितलक रावल र नोट िवभागका तत्कालीन ूमखु उपेन्ि केशरी पौडेललाई ूभावमा पारी 
बदिनयतपूवर्क िमलेमतो गिर उपयुर्क्त अनसुार नेपाल सरकारलाई .91,09,889।58 हानी 
नोक्सानी परु् याई ूितवादी िहमालय बहादरु पाँडेले सािवक ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
८ एवम ्ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोिजमको कसरु 
गरेको देिखँदा सािवक ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, 

२०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोिजमको सजाय हनु भनी आरोप दाबी गरेको देिखयो। 

3. उपयुर्क्त अनसुारको दाबी रहेको ूःततु आरोपपऽ, आरोपपऽ साथ संलग्न .10।- को पोिलमर 
नोट छपाइ गन सम्बन्धमा खडा भएका ूारम्भदेिखका कागजातह , फायल, सम्बिन्धत िनणर्यह  
समेत अध्ययन गिरएकोमा नेपाली .10।- को पोिलमर नोट छपाइ गन आवँयकता महससु 
गरी नेपाल रा  बै बाट कारवाही ूारम्भ भएको देिखन्छ। नोट िनंकासनसँग सम्बिन्धत नेपाल 
रा  बै  ऐन, २०५८ लगायत सम्ब  अन्य ूचिलत नेपाल कानून बमोिजमको आवँयक ूिबया 
परुा गरी पोिलमर नोट छपाइ गरी िनंकाशन गनर् नेपाल रा  बै का सम्बिन्धत सिमितह बाट 
िनणर्य भएको, उक्त बै को स ालक सिमितबाट समेत िनणर्य भएको, पोिलमर नोट िडजाइनलाई 
ःवीकृित ूदान गन र .10।- को नोटलाई Polymer Guardian Substrate प्लाि क कागजमा 
छपाइ गन िवषयमा मिन्ऽपिरषदबाट २०५८।९।५ मा ूःताव ःवीकृित भएको, .10।- को 
नोट प्लाि कको कागजमा छपाइ गन भ े अथर् मन्ऽालयको ूःताव बमोिजम गन भनी तत्कालीन 
ौी ५ को सरकारबाट िमित २०५८।१०।१८ मा िनणर्य भएको समेतको अवःथा आरोपपऽबाट 
देिखएको छ । उपयुर्क्त िनणर्यानसुार ने. .10।- को Polymer नोट छपाइको लािग Global 
Tender आ ान भएको, पनुः टेण्डर आ ान भई िमित २०५९।१।२० (3 March, 2003) मा ूथम 
चरणको .10।- को ५ करोड थान नोट छपाइ गन भनी सम्झौता भएको र दोॐो चरणमा 
.10।- को ५ करोड नोट छपाइ सम्बन्धमा आवँयक ूिबया पूरा गरी िमित 
२०६०।१०।१४ मा सम्झौता भई Polymer नोट छपाइ गन कायर् सम्पन् न भएको र सोही 
अनु प भकु्तानी गिरएको देिखन्छ । 

4. आरोपपऽको समम अध्ययनबाट मलुतः ूथम चरणको बोलपऽ आ ानपूवर् .१०।- को पोिलमर 
नोट छपाइको लािग ूा  लागत मूल्य अ ेिलयन डलर A$६८/१००० मा A$४/१००० थप गनर् 
लगाई त्यस अनसुार हनु आउने ने. .९१,०९,८८९।५८ नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी 
परु् याएको भ े आरोप दाबी रहेको देिखयो। ूथम चरणको .१०।- को पोिलमर नोट छपाइ 
गदार्को लागत .१६,३९,७८,०१२।५० मध्ये .९१,०९,८८९।५८ नेपाल सरकारलाई हानी 
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नोक्सानी भएको भनी दाबी गिरएको देिखंदा ूःततु आरोपपऽको आधारमा उक्त दाबीको िवषयमा 
िसिमत भई िवचार गनुर् पन देिखएको छ । यसै पृ भिूममा उिल्लिखत ूकरण नं. २८ मा लेिखएका 
मूलभतू िवषयमा िववेचना गरी िनंकषर्मा पगु्न ुपन देिखएको छ । 

5. सवरू् थम एक पटक अनसुन्धान भई तामेलीमा रहेको िवषयमा पनुः अनसुन्धान गरी आरोपऽ दायर 
गनर् िमल्ने हो होइन भन् ने ूँ नको सन्दभर्मा हेदार् ूःततु आरोप दाबीअनसुारको .१०।- को 
पोिलमर नोट िनंकाशन भएको सम्बन्धमा The Age नामक अ ेिलयन पिऽकाका िरपोटर्र िरचडर् 
वेकरले िदएको सूचनाको आधारमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट िमित 
2066।12।19 मा कारवाही ूारम्भ भएको देिखन्छ । तत्सम्बन्धमा नेपाल रा  बै बाट ूा  
ूितिबयासमेतको आधारमा उक्त आयोगबाट िमित २०६७।३।२१ मा" यसमा आज आयोगको 
बैठकमा छलफल हुँदा नेपाल रा  बै ले .१०।- को पोिलमर नोट छपाइ गदार् ॅ ाचारसमेत 
भएको हनु सक्ने भनी ू  उठाई उजरुी ूा  भएको अवःथामा अब उूान्त नोट छपाइ गदार् सो 
िवषयलाई समेत िवचार गरी काम कारवाही गनर् नेपाल रा  बै लाई लेखी पठाउने िनणर्य गिरयो। 
ूःततु उजरुीको लगत क ा गरी फायल तामेली शाखामा बझुाउने" भनी िनणर्य गरेको ूा  सक्कल 
िनणर्य फायलबाट देिखएको छ । यस िनणर्यबाट .१०।- को पोिलमर नोट छपाइमा अिनयिमतता 
भएको भ े उजरुीका सम्बन्धमा तत्कालीन अवःथामा टु ो लागेको देिखन्छ। 

6. .१०।- को पोिलमर नोटको सम्बन्धमा अिनयिमतता भएको भनी नागिरक दैिनकमा ूकािशत 
िवषय, पोिलमर नोट छपाइमा आिथर्क अिनयिमतता भएको सम्बन्धमा अ ेिलयन ूहरीबाट ूा  
कागजात समेतका आधारमा ूहरी ूधान कायार्लय, केन्िीय अनसुन्धान व्यूरोले पऽाचार गरेको 
भनी पोिलमर नोट छपाइको शु  ूिबयादेिख नै संलग्न पदािधकारीह  श ाको घेरामा रहेको 
देिखएकोले िवःततृ पमा छानिवन गनर् भनी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट िमित 
२०६८।६।६ मा भएको िनणर्यानसुार अनसुन्धान अिधकृत िनयकु्त भई पनुः छानिवन अनसुन्धान 
भएको समेत िनणर्य फायलबाट देिखयो। िमित २०६७।३।२१ मा आयोगबाट भएको तामेली 
सम्बन्धी िनणर्य तथा तामेलीको िवषयमा उक्त िमित २०६८।६।६ मा भएको िनणर्यमा उल्लेख 
भएको देिखएन । 

7. ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ मा अनसुन्धान तहिककात गद जाँदा सङ्किलत 
ूमाणबाट आरोिपत कसरु पिु  हनु नसक्ने भएमा अनसुन्धान अिधकारीले कारण खलुाई पचार् खडा 
गरी उजरुीलाई तामेलीमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवःथा रहेको पाइन्छ। सोही दफाको ू ितबन्धात्मक 
ूावधानमा पिछ कुनै नयाँ ूमाण फेला परेमा पनुः अनसुन्धान तहिककात गनर् बाधा नहनेु समेतको 
व्यवःथा रहेको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवःथा अनसुार िमित २०६७।३।२१ को िनणर्यानसुार 
तामेलीमा रहेको िवषयमा पनुः अनसुन्धान गनर् सिकने भएपिन तामेलीमा रहेको िवषयमा पनुः 
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अनसुन्धान गनुर् पन गिर ूा  हनु आएको नयाँ ूमाण, आधार कारण खलुाई तामेली जगाई पनुः 
अनसुन्धान गन भनी िनणर्य गनुर् पनमा त्यस अनसुारको िनणर्य भएको पाइएन । तथािप, उिल्लिखत 
कानूनी व्यवःथा अनसुार एक पटक अनसुन्धान भई तत्काल ूा  ूमाणको आधारमा उजरुी 
तामेलीमा रािखएकै माऽ आधारमा त्यस उजरुीको िवषय सदाको लािग अन्त्य भएको मा े अवःथा 
रहँदैन । ॅ ाचार सम्बन्धी िवषय ूकृितबाट पिन त्यःतो िनंकषर्मा पगु्न ुमनािसव हुँदैन। पिछ 
ूा  हनु आएको थप ूमाणको आधारमा िवःततृ पले अनसुन्धान गनुर् पन देिखएको भनी 
अनसुन्धान तहिककात भएको र त्यसैको िनरन्तरतामा ूःततु आरोपपऽ दायर भएको देिखदँा िमित 
२०६७।३।२१ को तामेली िनणर्यकै आधारमा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाको कसीमा ूःततु 
आरोप दाबीलाई अन्यथा मान् न ुपन अवःथाको देिखएन । 

8. Australian Federal Police (यसपिछ AFP भिनएको) को तफर् बाट Rechard C.Moses. Counselor 

(Police liaison) Australian High Commission, New Delhi ले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 
समक्ष 3 Oct. 2013 (िमित 2070।6।17) मा पेस गरेको ूितवेदन र सो साथ पेस भएको िबिभ  
िमितका पऽाचार तथा इमेल/फ्याक् स सङ्मिहत CD लाई आरोपऽको ूकरण नं. 37 मा खलुाई 

त्यसैलाई मखु्य आधार मानी ूःततु आरोपपऽ दायर भएकोमा ूितवादीह का तफर् बाट िव ान ्
कानून व्यवसायीह ले बहसको बममा पारःपिरक कानूनी सहायता सम्बन्धी कानून अनसुार ूा  
नभएको उिल्लिखत ूितवेदन र सो साथ रहेको CD लाई ूमाणको पमा महण गनर् निमल्ने भनी 
िजिकर गनुर् भएको हुँदा उक्त ूितवेदन र सो साथ ूा  िव तुीय साममीलाई ूमाणको पमा 
ःवीकार गनर् िमल्ने हो होइन ? िवचार गनुर्पन िवषय रहेको देिखयो। 

9. अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िमित 2068।6।6 मा भएको िनणर्यानसुार .10।- 
को पोिलमर नोट छपाइको िवषयमा पनुः अनसुन्धान ूारम्भ भएकोमा AFP बाट 03 Oct. 2013 
(2070।6।17) को ूितवेदन ूा  हुँदाको अवःथामा पारःपिरक कानूनी सहायता अध्यादेश, 

2069 ूचलनमा रहेको पाइन्छ। उक्त अध्यादेशको दफा ४५ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी 
नेपाल सरकारले पारःपिरक कानूनी सहायता िनयमावली, 2070 बनाएको र नेपाल राजपऽमा िमित 
2070।6।24 मा ूकािशत भई सोही िमितबाट ूारम्भ भएको देिखएको छ। त्यसपिछ 
पारःपिरक कानूनी सहायता ऐन, 2070 िमित 2070।12।12 देिख ूचलनमा आएको 
देिखन्छ। न्याियक कारवाहीका िवषयमा नेपाल र िवदेशी राज्यबीच पारःपिरक कानूनी सहायता 
ूदान गन सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गन उ ेँयबाट ू चलनमा आएको पारःपिरक कानूनी सहायता 
ऐन, 2070 को दफा ३ को उपदफा (१) अनसुार नेपाल र िवदेशी राज्यबीच पारःपिरक कानूनी 
सहायता आदानूदान गन सम्बन्धमा ि पक्षीय सन्धी भएको हनु ुपन वा उपदफा (२) अनसुार कुनै 
खास न्याियक कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै िवदेशी राज्यले भिवँयमा त्यःतै ूकारको न्याियक 
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कारवाहीमा पारःपिरक कानूनी सहायता ूदान गन आँ वासन िदई कुटनैितक माध्यम माफर् त ्नेपाल 
सरकार समक्ष पारःपिरक कानूनी सहायताको लािग अनरुोध गरेमा पारःपिरकताको आधारमा कानूनी 
सहायता ूदान गनर् सिकने व्यवःथा रहेको पाइन्छ। 

10. ूःततु आरोपपऽ िमित 2075।9।5 मा दायर भएको देिखन्छ। ूःततु िवषयमा िमित 
2068।6।6 बाट अनसुन्धान ूारम्भ भएको देिखएकोमा AFP ले पेस गरेको 03 Oct. 2013 

(2070।6।17) को ूितवेदन र सो साथ रहेको इमेल पऽाचारह  पारःपिरक कानूनी सहायता 
सम्बन्धी उपयुर्क्त कानूनी व्यवःथा अनु प ूा  भएको ूःततु िमिसल तथा अन्य ूमाण सम्बन्धी 
िमिसलह बाट समेत देिखँदैन। Note Printing Australia Limited (यसपिछ NPA भिनएको) का 
अिधकारीह का बीचमा एकआपसमा आदानूदान भएको तथा िनजह  सम्बिन्धत रहेको 
इमेल/फ्याक्ससमेतका पऽाचारह सँग सम्बिन्धत िवषयवःत,ु तथा व्यिक्तह  लगायतका अन्य 
सम्ब  िवषयमा उपयुर्क्त कानूनी व्यवःथाका आधारमा थप अनसुन्धान कायर् भएको देिखदैन। 
पारःपिरक कानूनी सहायता ऐन, 2070 को दफा ७ को उपदफा (१) अनसुार कुनै कसरुको 
अनसुन्धान वा अिभयोजनमा सहयोग पगु्ने िव ीय वा व्यापािरक अिभलेखसमेतको कुनै कागज ूमाण 
सूचना वा वःत ु िवदेशी राज्यमा रहेको भ े कुरामा िवँ वास गनुर्पन पयार्  आधार भएमा त्यःतो 
कागज, ूमाण, सूचना वा वःत ुउपलब्ध गराउन अनरुोध गनर् सिकने कानूनी व्यवःथा रहेको 
पाइन्छ। त्यस अनु प ूःततु आरोप दाबी पिु  गनर् सक्ने सम्मको उिल्लिखत इमेल/फ् याक्स 
लगायतका पऽाचारसँग सम्बिन्धत व्यिक्त बझु्ने, तथ्य संकलन गन लगायतको कायर् हनु सकेको 
देिखएन। 

11. नेपाल सावर्भौमस ा सम्पन् न मलुकु रहेको, अक  सावर्भौमस ा सम्पन् न मलुकुमा रहेको ूमाण 
संकलन पारःपिरकताको आधारमा गन कानूनी व्यवःथा रहेकोमा त्यस अनु प भएको काम 
कारवाही नै कानूनसम्मत हनेु र सावर्भौमस ा सम्पन् न मलुकुको लािग ःवीकायर्समेत हनेु हनु्छ। 
कानून ारा िनिदर्  ूिबया अनु प नभएको कायर् सध िववािदत रहने र सम्बिन्धत पक्षबाट ःवीकायर् 
नहनु सक्दछ। ूःततु आरोप दाबीको पोिलमर नोट छपाइकै िवषयमा अिनयिमतताको आशङ्का 
गरी अ ेिलयन सरकारबाट समेत छानिवन भएको सन्दभर्मा ूःततु मु ाका ूितवादी िहमालय 
बहादरु पाँडेसमेतको बै  खाता र कारोवार सम्बन्धी िववरणह  समेत पारःपिरक कानूनी सहायताको 
पमा अ ेिलयन सरकारबाट अनरुोध भई आएअनसुार नेपालको तफर् बाट उपलब्ध गराइएको ूा  

ूमाण सम्बिन्धत फायलह बाट देिखएकोले ू ःततु िवषयको अनसुन्धानको सन्दभर्मा पिन पारःपिरक 
कानूनी सहायता अनु प NPA सम्ब  आिधकारी बझु्ने वा अन्य सम्ब  ूमाण स लन गनुर्पनमा 
त्यस अनु प गरेको देिखएन। यस अवःथामा AFP को तफर् बाट ूा  03 Oct. 2013 को ूितवेदन 
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तथा सो साथ पेस गिरएको इमेल/फ् याक्सलगायतको िवषयलाई उपयुर्क्त कानून बमोिजमको ूिबया 
अनु प रहेको मान् न िमल्ने देिखएन। 

12. आरोिपत कसरुको अनसुन्धानको सन्दभर्मा उिल्लिखत 03 Oct. 2013 को ूितवेदन र सो साथ रहेका 
इमेल लगायतका िवषयलाई सूचना ॐोतको पमा सम्म हेन हो भने पिन ूःततु आरोप दाबी पिु  
गनसम्मको पयार्  र िनणार्यक ूमाण मान् न सिकने हो होइन भन् नेतफर्  िवचार गनुर् पन हनु्छ । 
नोट छपाइ मूल्य हजार ूितको A$ 68 कायम भएको भिनएको Feb. 21, 2000 को कोटेशन, 
A$4/1000 बढाउने सम्बन्धी 02/25/2000, 02/28/2000 को पऽाचारलगायतको पोिलमर नोट 
छपाइ सम्बन्धी आरोपपऽमा संलग्न पऽाचारह  NPA का पदािधकारीह का बीचमा भएको 
देिखन्छ। त्यःतो पऽाचारह मा यी ूितवादीह को ूस  उल्लेख गिरएकोमा ूितवादीह ले त्यसै 
पऽाचारको ूस मा इमेल पऽाचारह  गरेको भए त्यस िवषयमा समेत अनसुन्धान गरी त्यःतो इमेल 
पऽाचारसमेत स लन गनुर् पनमा त्यस िकिसमको अनसुन्धान र आवँयक ूमाण स लन गरेको 
देिखन आएन ।उिल्लिखत पऽह  तथा पऽाचारमा संलग्न पदािधकारीलाई अनसुन्धानको बममा 
ःवतन्ऽ पमा परीक्षण गिरएको देिखँदैन । िवषय ूकृितबाट अनसुन्धानकै बममा बिुझ उिल्लिखत 
पऽाचारको िवँ वसनीयता परीक्षण गरी यिकन भएमा माऽ आरोपपऽ दायर गनुर् पनमा त्यस अनु प 
अनसुन्धान भएको पाइएन । मखु्य ूमाण भिनएका पऽाचारह बाट सम्बिन्धत देिखएका NPA का 
पदािधकारीलाई अनसुन्धान तहिककातको सन्दभर्मा नै पारःपिरक कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनी 
ूिबया अवलम्बन गरी बझु्न ुपन र सम्ब  ूमाणको पमा यिकन गनुर् पन हनु्छ।पारःपिरक 
सहायता सम्बन्धी िनिदर्  कानूनी ूिबया िवना अ ेिलयन सरकारी पदािधकारीले सोझै अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगको ूमखु आयकु्त वा अन्य अिधकारीलाई भेटी  03 Oct. 2013 मा 
ूितवेदन पेस गरेकोलाई नै अिन्तम, आिधकािरक र िवँ वसनीय ूमाणको पमा ःवीकायर् हनु सक्ने 
देिखएन । 

13. .१०।- को पोिलमर नोट छपाइ तथा िनंकासनकोऔिचत्यतफर्  ूःततु आरोप दाबीको आधारमा 
िवचार गनर् सिकने हो होइन भन् ने अक  िववािदत िवषयतफर्  समेत ि गत गनुर्पन देिखएको छ। 
NPA र Nepal Rastra Bank (यसपिछ NRB भिनएको) का बीच .10।- को पोिलमर नोट छपाइ 
गन गरी 3 May, 2002 (िमित 2059।1।20) मा ूथम चरणको सम्झौता भएकोमा .10।- 
को पोिलमर नोटको लागत बढी देिखएको, िटकाउपन नरहेको, गणुःतर नरहेको, कागजी नोट 
छपाइमा भन्दा बढी हानी नोक्सानी भएको, आफ्नो फाइदाको लािग बदिनयत राखी न्यून गणुःतरको 
नोट छपाइ गरी नेपाल रा  बै लाई हानी नोक्सानी परु् याएको भन् ने जःता िवषयसमेत आरोपपऽमा 
उल्लेख गरेको देिखयो। कागजी नोटभन्दा लागत, िटकाउपन, गणुःतर समेतका ि बाट पोिलमर 
नोट उपयकु्त नरहेकोमा पिन बदिनयतपूवर्क पोिलमर नोट छपाउने कायर् गरी हानी नोक्सानी 
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परु् याएको भन् ने हो भने पोिलमर नोट छपाइ गदार्को समम लागतअनसुारको िवगो कायम गरी दाबी 
गनर् सक्न ुपन हो। त्यस अनु पको दाबी रहेको अवःथामा नै .10।- को पोिलमर नोट छपाइको 
औिचत्यमा ूवेश गरी िवचार गनर् सिकने हनु्छ। पूवर् ःवीकृत लागतमा एक हजारूित पोिलमर नोट 
छपाइमा चार अ ेिलयन डलर बढाएकोले .91,09,889।58 हानी नोक्सानी परु् याएको 
भन् नेसम्मको माऽ आरोप दाबी रहेको छ। यस िःथितमा कागजी नोटको स ामा पोिलमर नोट 
छपाइको कारणबाट हानी नोक्सानी हनु गएको जःतो अूासि क व्यहोरा आरोपपऽमा रहेको भएपिन 
त्यस आधारमा माऽ पोिलमर छपाइको औिचत्यतफर्  िवचार गिररहन पन भएन। के कःतो नोट 
छपाइ गन भन् ने नेपाल रा  बै को नीितगत िवषय भएको र नेपाल सरकारको िनणर्यसमेत रहेको 
सन्दभर्मा पोिलमर नोट छपाइ गन नीितगत िवषयको औिचत्यमा ूवेश गरी िवचार गनुर्पन सम्मको 
अवःथा ूःततु आरोप दाबीको आधारबाट देिखएन। 

14. पोिलमर नोट छपाइ गन सम्बन्धमा कानूनबमोिजमको ूिबया पूरा भएको छ छैन भन् नेतफर्  समेत 
िवचार गनुर्पन देिखएको छ। ूःततु आरोपपऽ तथा आरोपपऽसाथ पेस भएको र िझकाइएको 
सम्ब  ूमाण कागजातह को अध्ययनबाट नोट िनंकाशन सम्बन्धमा नेपाल बै  ऐन, 2058 
लगायतका सम्बिन्धत कानूनले तोके बमोिजमका ूिबया अवलम्बन भए गरेको देिखएको छ। यो 
यःतो कानूनबमोिजमको ूिबया पूरा नगरेको वा कानून िवपरीतको ूिबया अवलम्बन गरेको भन् ने 
आरोप दाबी रहेको देिखदैँन। ूारम्भमा नोट छपाइको सम्भािवत लागत सम्बन्धमा सम्बिन्धत 
कम्पनीह मा पऽाचार गरी बिुझएको भ े सम्म देिखएपिन त्यसपिछ अन्तराि यःतरमा बोलपऽ 
आअ वान गिरएको, िरतपूवर्कको बोलपऽ ू ा  भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबझु गिरएको, िरतपूवर्कको 
बोलपऽ संख्या ूयार्  नभएको भिन पनुः बोलपऽ आअ वान गिरएको, कम अ को बोलपऽदातासँग 
सम्झौता गरी नोट छपाइको सम्झौता गिरएको देिखएको छ । नोट िनंकाशनसँग सम्बिन्धत ू चिलत 
कानून ारा िनधार्िरत िनकाय तथा पदािधकारीबाट कारवाही भई नेपाल रा  बै को स ालक सिमित, 
अथर् मन्ऽालय तथा मिन्ऽपिरषदसमेत कानूनसम्मत ूिबयामा सहभागी रहेको देिखएको छ । 

15. ूथम चरणको पोिलमर नोट छपाइ गदार्को कुल लागत .16,39,78,012।50 रहेकोमा 
त्यसअनसुारको िवगो कायम गरी दाबी नगरेको र पोिलमर नोट छपाइ सम्बन्धी ूिबयामा संलग्न 
रहेका नेपाल रा  बै अन्तगर्तका िबिभ  सिमित तथा अथर् मन्ऽालयका पदािधकारीह  समेतका 
िव  दाबी गरेको नदेिखँदा पोिलमर नोट छपाइमा कानूनबमोिजमको ूिबया सम्पन् न भएकै मान् न ु
पन हनु्छ । बोलपऽ ूिबया तथा ूितःपधार् लगायतको िवषय, बोलपऽ ःवीकृित तथा सम्झौता 
गदार्सम्मको िवषयमा समेत अन्य ूितःपधीर् बोलपऽदाता कम्पनीह ले दाबी िवरोध, उजरुी वा कानून 
बमोिजमको कारवाही गरेको देिखदैँन । बोलपऽमा ूितःपधार् गराएजःतो गरी NPA लाई नै नोट 
छपाइको कायर् गनर् िदने गरी NPA लाई माऽ सहयोग गरेको र त्यःतो दरुाशयपूणर् कायर् भएको हो 
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भने अन्तरराि यःतरका ू ितःपधीर् कम्पनीह ले दाबी िवरोध गनुर्पन हनु्छ। त्यःतो अवःथा नदेिखदँा 
आरोपपऽमा लेिखए जःतो वा बहस िजिकर अनसुार नोट छपाइ कायर्मा ूितःपधार् नगराएको, 
औपचािरकताको लािग माऽ बोलपऽ आअ वान गरेको भन् न िमलेन । पूवर् िनधार्िरत लागतमा ४ 
अ ेिलयन डलर बिृ  गराएकोले .91,09,889।58 हानी नोक्सानी परु् याएको भन् नेसम्मको 
माऽ आरोप दाबी रहेको हुँदा .10।- को पोिलमर नोट छपाइ गन सम्बन्धी ूथम चरणको 
ूिबया र िनणर्यका िवषयमा कुनै िववाद रहेको मान् न ुपन देिखएन। तसथर् त्यस िवषयमा समेत 
थप िवचार गिररहन पन देिखएन । 

16. अब आरोप दाबीअनसुारको िवगो हानी नोक्सानी भएको हो होइन भन् ने मूल िववािदत िवषयतफर्  
िवचार गनुर्पन देिखयो। .10।- को पोिलमर नोट छपाइका लािग ग्लोबल टेण्डर आ वान 

गरेकोमा Note Printing Australian Ltd. र Canadian Bank Note Co. को टेण्डर माऽ रीतपूवर्क 

रहेको, बाँकी दईु टेण्डर रीतपूवर्क नरहेकोले नेपाल रा  बै  खचर् िनदिशका, 2057 को दफा 
४६ (१) (४) बमोिजम गणपरुक संख्या नपगेुकोले नेपाल रा  बै को िमित 2058।12।14 
को िनणर्यानसुार पनुः टेण्डर आ वान गरेकोमा Note Printing Australian Ltd. ले पिहलो टेण्डरमा 
उल्लेख गरेको मूल्यमा १ ूितशतले हनेु ने. .15,19,920।- मूल्य घटाएको र सबैभन्दा कम 
मूल्य उल्लेख गरेकोले सोही कम्पनीलाई नोट छपाइको लािग छनोट गन गरी नेपाल रा  बै बाट 
िमित 2059।1।16 मा िनणर्य भएको समेत आरोपपऽ अध्ययनबाट देिखयो। सोही िनणर्यानसुार 
.10।- को पोिलमर नोट पिहलो चरणमा ५ करोड थान छपाइ गनर् भनी 03 May 2002 

(2059।1।20) मा NPA र NRB बीच सम्झौता भएको हदसम्म िववादको अवःथा नरहेकोले 
त्यसतफर्  थप िवचार गरी रहन पन देिखएन। 

17. .10।- को पोिलमर नोट छपाइको लागत मूल्य A $68/ 1000 मा A$4/1000 थप गनर् लगाई 
ूथम चरणको .10।- को ५ करोड थान नोट छपाइ गदार् ने. .91,09,889।58 नेपाल 
सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याएको भन् ने आरोप दाबी पिु  गन ूमाणको पमा Australian 
Federal Police को तफर् बाट पेस गरेको 3 Oct. 2013 को ूितवेदनसाथ संलग्न रहेको भिनएको 16 
Feb. 2000, 21 Feb. 2000 को कोटेशन सम्बन्धी पऽ, 02/25/2000, 02/28/2000 को पऽाचार र 
09/10/2001, 11/10/2001 को पऽाचारसमेतलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त पऽाचारह लाई 
सूचनाको ॐोतको पमा सम्म मूल्या न गनुर्पन देिखएको छ । पोिलमर नोट छपाइ गन योजनाको 
लािग ूारिम्भक पमा लागत यिकन गनर् ूारम्भमा कोटेशन माग गन बममा ूितवादीमध्येका 
उपेन्ि केशरी पौडेलले NPA का पदािधकारी Steven Wong लाई 16 Feb.2000 मा पऽाचार गरेको 
देिखन्छ। त्यस पऽका सम्बन्धमा िववाद रहेको देिखँदैन। ूारम्भमा त्यस िकिसमको पऽाचार 
हनुलुाई अःवाभािवक मान् न ुपन देिखँदैन। त्यःतो पऽ लेिखएकै आधारमा नोट छपाइको लागत 
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मूल्य कायम भएको मान् न िमल्ने हुँदैन। 50 M नोटको लािग A $68/ 1000 पन समेत व्यहोरा 
उल्लेख गरी उपेन्ि केशरी पौडेलको नाउँमा लेिखएको िमित 21, Feb. 2000 को पऽ रहेको 
देिखएकोमा सो पऽ पठाउने व्यिक्तको आिधकािरकता, ू मािणकता देिखदैन। उक्त दईु पऽ बाहेकका 
उिल्लिखत अन्य पऽाचारह  NPA का सम्ब  व्यिक्त/पदािधकारीह का बीचमा भएको देिखँदा 
नेपाल रा  बै का तत्कालीन पदािधकारी रहेका यी ूितवादीह  िव  ूत्यक्ष र ःवतन्ऽ ूमाण 
हनु सक्ने अवःथाको नदेिखँदा ती पऽाचारह लाई िनणार्यक ूमाणको पमा ःवीकार गनर् िमल्ने 
ूकृितको देिखँदैन। 

18. ूमाणको पमा पेस गिरएका उिल्लिखत पऽाचारह लाई िवँ लेषण गदार् पिन ती पऽाचारह लाई, 

.10।- को पोिलमर नोट छपाइका लािग लागत मूल्य A $68/1000 कायम भएको भन् न सिकने 

हदसम्मको ि पक्षीय सहमित, सम्झौता वा त्यसःतरको कुनै आिधकािरक ू माण मान् न िमल्ने हुँदैन। 

िनिँ चत िविध एवं ूिबयाको आधारमा माऽ लागत मूल्य कायम हनेु हनु्छ। सोही ूयोजनको 
लािग कानूनबमोिजम बोलपऽ आअ वान गनुर् अिघ सम्बिन्धत कम्पनीह सँगको पऽाचारलाई नै 
ूःततु आरोप दाबी पिु  गन ूमाणको पमा ःवीकार गनर् िमल्ने देिखएन। बोलपऽ आअ वान भई 
त्यस अनु प सम्झौता नै भई सकेपिछको अवःथामा सो सम्झौता नै अिन्तम हनेु भई आिधकािरक 
ूमाण मािनने हनु्छ। सम्झौता हनु ु पूवर्का वातार्लाप तथा पऽाचारले सम्झौताको िवषयवःत ु र 
आिधकािरकतालाई िनिंबय गराउन सक्ने हुँदैन। 

19. पिहलो चरणको .10।- को पोिलमर नोट छपाइ गन सन्दभर्मा नेपाल रा  बै बाट दोॐो पटक 
टेण्डर आअ वाहन गिरएकोमा बोलपऽदाता कम्पनीह ले पेस गरेको बोलपऽको तलुनात्मक तािलका 
आरोपपऽको ूकरण नं. 19 (पृ  १४) मा लेिखएको पाइन्छ। जनु िनम्नानसुार रहेको छः- 

 
कम्पनीको 
नाम 

मूल्य ूित हजार ने. .मा मूल्य Bid Bond 

CIF 
Kathmandu 

CIF 
Calcutta 

कूल मूल्य CIF 
Kathmandu 

CIF 
Calcutta 

कूल मूल्य रकम Validity

1  Canadian 
Bank Note 
co. 

US$ 41.48  US$39.4
8 

US $ 
19,94,000 

3241.6620 3085.36
20 

१५५८३११०० US$  188000 

(कूल मूल्यको 
९.४३%) 

31  August 
2002 

(१३२िदन) 
2  Note 

Printing 
Australia 
Ltd 

Australian 
Dollars 
74.96 

Australia
n Dollars 
70.36 

Australian 
Dollars 
3564000 

3164.8112 2970.59
92 

१५०४७२०८० Australian 
Dollars 
252000 

20  August 
2002 

(१३२िदन) 

3  Orell 
Fussli 
Security 
Printing 
Ltd. 

SF 70.00  SF 67.00  SF 
33,80,000 

3319.4000 3177.14 १६०२७९६०० SF  1,69,000 

(कूल मूल्यको 
५%) 

31  August 
2002 
(१३२िदन) 
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20. उपयुर्क्त तािलकाबाट NPA ले पेस गरेको दररेटको आधारमा नै पोिलमर नोट छपाइ गन र उपलब्ध 
गराउने भनी NPA र NRB का बीच सम्झौता भएको भन् ने सम्झौता िलखतको ूितिलिपबाट देिखएको 
छ। त्यस सम्झौताको आधारमा ूित हजार नोटको मूल्य CIF Kathmandu, Australian Dollars 

74.96; CIF Calcutta, Australian Dollars 70.36 िनधार्रण भएको देिखन्छ । CIF Kathmandu र CIF 
Calcutta बाट हनेु नोट आपूितर्को पिरमाणको आधारमा दवैुको औसत दररेट Australian Dollars 
71.28 हनेु देिखन्छ। यस तथ्यबाट पिन आरोप दाबी अनसुार पोिलमर नोट छपाइको लागत मूल्य 
Australian Dollars 72 पगेुको देिखन आएन। यस ूकार .10।- को ूित एक हजार पोिलमर 
नोट छपाइ गिर उपलब्ध गराउन अ ेिलयन डलर ६८ कायम भएको आिधकािरक र ूमािणक 
आधार देिखन आएन। त्यसमा पिन अ ेिलयन चार डलर बढाइएको भन् न िमल्ने समेत देिखएन। 

21. पोिलमर नोट छाप् ने कायर्का लािग अन्तरार्ि यःतरमा बोलपऽ आअ वान भएको, आवँ यक संख्यामा 
रीतपूवर्कको बोलपऽ ूा  नभएपिछ पनुः बोलपऽ आअ वान भई सबैभन्दा कम दररेट भएको 
बोलपऽ ःवीकृत गरी त्यस बोलपऽदाता कम्पनीसँग सम्झौता गिरएकोलाई अन्यथा दाबी नगिरएको 
अवःथामा त्यःतो बोलपऽ र सम्झौताअनसुारको लागत मूल्यमा नोट छपाइ गन कायर्बाट नेपाल 
रा  बै लाई हानी नोक्सानी भएको भन् न िमल्ने देिखएन । यस अवःथामा बोलपऽ आअ वान पूवर् 
िबिभ  कम्पनीसँग नोट छपाइका िसलिसलामा भएका पऽाचारका आधारमा माऽ नोट छपाइ लागत 
मूल्य कायम भई सकेको मान् न िमलेन । बोलपऽ आअ वान गनुर् अिघ पऽाचार गिरएका िबिभ  
कम्पनीह  मध्ये Note Printing Australian Ltd. समेत बोलपऽ ूिबयामा सहभागी भएको र त्यस 
कम्पनीको न्यूनतम दरको बोलपऽ ःवीकृत गरी सम्झौतासमेत भएकोमा पूवार्वःथामा भएका 
पऽाचारको आधारमा मूल्य कायम भएको भनी मान् न िमल्ने भएन। 

22. पोिलमर नोट छपाइका लािग िबिभ  कम्पनीह मा ूारम्भमा पऽाचार गदार् र बोलपऽ ूा  भई 
सम्झौता गदार्को समयाविधमा अन्तर रहेको देिखन्छ। समयको अन्तरालमा नोट छपाइ सम्बन्धी 
मूल्य ःथीर रिहरहने नभई समयानसुारको लागत मूल्यमा बिृ  हनु ु ःवभािवक नै हनु्छ । 
अन्तरार्ि यःतरको मूल्यबिृ , िविनमय दरको आधारमा समेत समयको अन्तरालमा लागत मूल्य बिृ  
हनु सक्ने नै हुँदा ूारम्भका पऽाचारमा लेिखएको मूल्य नै अिन्तम र आिधकािरक हनु सक्ने होइन। 
ूारम्भमा Feb. 2000 मा पऽाचार भएको देिखएकोमा 3 May, 2002 मा माऽ सम्झौता भएको देिखदँा 
दईु वषर्को अन्तर रहेको देिखयो। .10।- कै दोॐो चरणको ५ करोड ूित पोिलमर नोट छपाइ 
गन सन्दभर्मा सोही कम्पनी NPA र NRB का बीच िमित 28 Jan. 2004 मा सम्झौता हुँदा A$ 
80.31/1000 लागत मूल्य कायम भएको आरोपपऽबाटै देिखन्छ। त्यस िवषयमा कुनै िववाद रहेको 
देिखदैँन र दाबी गिरएको पिन देिखएन । पिहलो चरणको पोिलमर नोटको लािग िमित 3 May 2002 
मा भएको सम्झौताबाट CIF Calcutta ूित हजार थान Australian Dollars 70.36 रहेको देिखएकोमा 
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सोही पिरमाणको पोिलमर नोट छपाइको लािग CIF Calcutta को ूित हजार थान नोटको लािग 
Australian Dollars 80.31 गिर िमित 28 Jan 2004 मा दोॐो चरणको सम्झौता भएको पाइएबाट 3 
May, 2002 मा भएको सम्झौताबाट िनधार्िरत लागत मूल्यलाई अःवाभािवक रहेको मान् न सिकने 
अवःथा देिखएन। यस आधारबाट पिन A$4/1000 बढाई हानी नोक्सानी गरेको भन् ने ूःततु आरोप 
दाबी पिु  हनु सक्ने देिखएन। 

23. अ ेिलयन सरकार मातहतको Reserve Bank of Australian अन्तगर्तको Note Printing Australian 
Ltd. र नेपाल रा  बै बीच नोट छपाइको िवषयमा आवँयकताअनसुार पऽाचार हनु ुःवभािवक 
हनु्छ । पोिलमर नोट छपाइ गन िवषय र ूिबया यिकन भएपिछऔपचािरक पमा बोलपऽ 
सम्बन्धी ूिबया अवलम्बन भएको अवःथामा बोलपऽ ूिबया अनु प नै हनेु हुँदा पूवार्वःथाका 
पऽाचारको आधारमा माऽ पोिलमर नोट छपाइको लागत मूल्य कायम भइसकेको िथयो भिन 
अनमुान गनर् कानूनसम्मत हुँदैन। य िप, बोलपऽ ूिबया ूारम्भ हनु ुपूवर्को केही पऽाचारह को 
आधारमा ूःततु आरोप दाबी अनसुारको अडकल र अनमुानसम्म गिरए पिन पोिलमर नोट छपाइ 
लागतमा चार डलर थप सम्बन्धी िवषयका पऽाचारह  NPA का अिधकारीह का बीचमा भएको 
देिखएकोले त्यःतो पऽाचारको आधारमा माऽ नेपाल रा  बै का पदािधकारीसमेतको संलग्नता 
रहेको भनी ूामािणक पमा यिकन साथ भन् न िमल्ने देिखदैँन । 

24. उिल्लिखत पृ भिूममा अब ूःततु आरोप दाबीअनसुारको कसरु ूितवादीह बाट भएको हो होइन 

भन् ने सम्बन्धमा िवचार गनुर्पन देिखयो। आरोप दाबीअनसुारको कसरु ःथािपत हनु .10।- 
पोिलमर नोट छपाइ गदार् लागत मूल्यमा A$4/1000 थप गन बदिनयत रहेको, सोही अनु पको 
लागत थप गनर् लगाएको र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याएको ूत्यक्ष, ःवतन्ऽ र 
कानूनसम्मत ूमाणबाट श ारिहत पबाट पिु  भएको हनु ुपदर्छ । .10।- को पोिलमर नोट 
ूचलनमा ल्याउन उपयकु्त हनेु भनी गणुःतर, िटकाउपन र लागतसमेतलाई िवँ लेषण गरी नोट 
छपाइ गनर् नेपाल सरकारसमेतबाट ःवीकृित ूा  गरेको, ूचिलत कानून बमोिजमको ूिबया 
अवलम्बन गरी बोलपऽ आअ वान, मूल्या न र ःवीकृत गरी पिहलो चरणको नोट छपाइ गनर् िमित 
3 May 2002 मा ःवीकृत बोलपऽदाता कम्पनीसँग सम्झौता गरेको, दोॐो चरणको सम्झौता समेत 
28 Jan. 2004 मा भई नोट छपाइ र आपूितर् सम्पन् न भई भकु्तानीसमेत भएको भन् ने तत्सम्बन्धी ूा  
ूमाण कागजातह बाट देिखएकोमा त्यस हदसम्मको िवषयवःतकुा सम्बन्धमा ूितवादीह  उपर 
कुनै आरोप दाबी रहेको देिखएन। पिहलो चरणको नोट छपाइको लागत मूल्यमा A$4/1000 थप 
गरेको, थप गनर् लगाएको भन् ने आधारमा आरोप दाबी रहेकोमा लागत मूल्य A$68/1000 कायम 
भइ सकेको ूमािणक पमा देिखन सकेको छैन भने A$4/1000 थप गनर् लगाई A$72/1000 
परु् याएको भन् ने कुरा ूत्यक्ष र ःवतन्ऽ ूमाणबाट पिु  हनु सकेको पिन देिखन आएन। दोॐो 



मु ाः ॅ ाचार(सामान खिरदमा अिनयिमतता),  मु ा नं. ०७५-CR‐०१३४  

 
86 

 

पटकको पोिलमर नोट छपाइ सम्बन्धी सम्झौता र दररेटलाई समेत आधार मानी NPA र NRB का 
पदािधकारी बीच िमलेमतो रहेको भनी आरोपपऽमा उल्लेख गरेको (पृ  ५५) भएपिन दोॐो 
पटकको सम्झौता र त्यसअनु पको नोट छपाइ िव  दाबी गरेको नदेिखँदा त्यस िकिसमको 
अूासंिगक कथनको आधारमा कसरु कायम गनर् िमल्ने हुँदैन। 

25. ूःततु आरोपपऽमा मखु्य पमा आधार मािनएको Australian Federal Police ले पेस गरेको 03 
Oct. 2013 को ूितवेदन र सो साथ संलग्न इमेल/पऽाचारको आधारमा ूितवादीह ले बदिनयत 
िचताई लागत मूल्य बढाउन लगाएको हो िक भन् नेसम्मको शंका र अनमुान गिरएपिन त्यःतो श ा 
र अनमुानबाट माऽ आरोप दाबी अनसुारको हानी नोक्सानी परु् याएको भनी ॅ ाचारको गम्भीरतम 
कसरु कायम गनर् कानून र न्यायस त हनु सक्दैन। .10।- को पोिलमर नोट छपाइका लािग 
NPA का पदािधकारीसँग िमलेमतो गरी लागत मूल्य बढाएको र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी 
परु् याएको हो भने NPA का सम्बिन्धत पदािधकारीलाई समेत अनसुन्धानको दायरामा ल्याई त्यःतो 
व्यिक्तसमेत उपर दाबी गनुर् पनमा त्यसअनु प अनसुन्धान र दाबी गरेको देिखएन। आरोप 
दाबीअनसुार नोक्सानी भएको हो भने ूितवादीह बाट माऽ सम्भव हनेु ूकृितको कायर् नदेिखई 
NPA का सम्बिन्धत व्यिक्त/पदािधकारीसमेतको िमलेमतो र संलग्नतामा माऽ सम्भव हनेु देिखन्छ। 
कुनैपिन ॅ ाचारको मु ामा कुनै रा सेवकले कसैलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने बदिनयतपूवर्क काम 
गरेको दाबी भएको अवःथामा लाभ ूा  गन पक्ष (Beneficiary) लाई पिन ूितवादी बनाई सो पक्षले 
गैरकानूनी लाभ ूा  गरेको ूमािणत गनुर्पन हनु्छ। नेपाल सरकार िव  ओम िवबम राणासमेत 
भएको एिपिस खिरद सम्बन्धी ॅ ाचार मु ामा (ने.का.प. 2074 पृ  1768 िन.नं. 9898) बढी 
मूल्यमा एिपिस िबिब गरी लाभ पाउने भनी दाबी गिरएको िवदेशी कम्पनी एःयोडर् िरःक कम्पनी, 
लण्डनका माइकल राइडरका िव समेत दाबी गिरएको र सजायसमेत भएको ान्त रहेको 
पाइन्छ । ू ःततु मु ामा लाभकारी पक्ष नोट िूिण्टङ अ ेिलया रहेको कुरालाई आरोपपऽमा उल्लेख 
गरे तापिन सो कम्पनी वा त्यसका पदािधकारी कसैको िव  कुनै आरोप लगाइएको छैन। यसरी 
NPA का सम्ब  व्यिक्तउपर कुनै आरोप दाबी नगरेको अवःथामा ूितवादीह  उपर माऽ आरोप 
दाबी गरेको आधारमा आरोप दाबी पिु  हनु सक्ने देिखदैँन। 

26. नेपाली .10।- को पोिलमर नोट छपाइ कायर्मा अिनयिमतता भएको भनी अ ेिलयन ूहरीबाट 
अनसुन्धान छानिवन गरी NPA का सम्बिन्धत अिधकारीह  Barry Thomas Brady, Peter. Sinclair 

Hutchinson,  John Leckenby, Steven Kim Chow Wong समेतका िव  अ ेिलयाकै अदालतमा 
अिभयोग दायर भएकोमा अिभयोग ठहर हनु नसिक सफाई हनेु गरी Supreme court of Victoria 

बाट 17 June 2016 मा फैसला भएको र सोही अनु प High court of Australia बाट समेत अिन्तम 
फैसला िमित 8 Nov, 2018 मा भएको भनी ूितवादीका कानून व्यवसायीह ले बहस ूःततु गनुर् 
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भएकोमा बहसको बममा पेस गनुर् भएको फैसलाका ूितिलिपह  अध्ययन गदार् उपयुर्क्त अनसुारको 
अवःथा देिखन आएको छ। यसबाट पिन .10।- को पोिलमर नोट छपाइमा अिनयिमतता पिु  
हनु सक्ने देिखएन । वादीका तफर् बाट उपन्यायािधवक्ताले उक्त मु ामा िबिभ  व्यिक्तह ले व्यक्त 
गरेको तथ्यबाट ूःततु आरोप दाबी पिु  हनेु भनी बहस ूःततु गरेपिन उक्त तथ्यलाई अदालतले 

ःवीकार नगरेको, तथ्य ःथािपत हनु नसकेको अवःथामा त्यःतो भनाईको आधारमा ूःततु आरोप 
दाबी पिु  भएको मान् न सिकँदैन। अ ेिलयाको अदालतमा चलेको मु ामा ू ःततु मु ाका ू ितवादीह  
उपर दाबी गरेको पिन देिखएन। NPA को ःथानीय एजेन्ट रहेका ूितवादी िहमालय बहादरु पाँडेसँग 
अ ेिलयाको ूहरीले सामान्य सोधपछुसम्म गरेको भएपिन थप कारवाही नभएको भ े िनजको 
बयानबाट देिखएको छ । िनज िहमालय बहादरु पाँडे सम्ब  आवँयक िववरण पारःपिरक कानूनी 
सहायताअन्तगर्त अ ेिलयन पिुलसबाट माग गरेको र नेपालको तफर् बाट पठाएको देिखदँा िनजउपर 
समेत अनसुन्धान भएको देिखए पिन अ ेिलयाको अदालतमा कारवाही चलाएको देिखएन। 

27. AFP ले देखाएको तथ्य र ूमाणको आधारमा NPA का अिधकारी उपर अ ेिलयाको अदालतमा 
दायर भएको मु ामा दाबी ठहर हनु नसिक अिन्तम फैसला भैसकेपिछ AFP ले पेस गरेको ूितवेदन 
र इमेल पऽाचारबाट देखाएको सोही िवषयवःतकुो आधारमा NRB का तत्कालीन पदािधकारीह  
समेतका िव  2075।9।5 मा ू ःततु आरोपपऽ दायर गरेको देिखएको छ । 2059 सालमा 
नै सम्झौता भई नोट छपाइ कायर् सम्पन् न भएको र तत्कालीन अवःथामा नै भकु्तानीसमेत भई 
सकेको िवषयवःतमुा उिचत समयाविध मै अनसुन्धान सम्पन् न गरी आरोपपऽ दायर गनुर् पनमा एक 
पटक अनसुन्धान पूरा भई फायल तामेलीमा राख् ने, उजरुीको लगत क ा गन भनी िनणर्यसमेत 
भइसकेको अवःथामा तामेली जगाउन ुपन आधार, कारण पिन नखलुाई पनुः अनसुन्धान गन भिन 
िमित 2068।6।6 मा िनणर्य गरेको देिखएको, त्यस िःथितमा पिन समयमा नै अनसुन्धान सम्पन् न 
गरी आरोपपऽ नै दायर गनुर्पन देिखए उिचत समयाविध िभऽ आरोपपऽ पेस गनुर् पनमा अ ेिलयाको 
अदालतह बाट अिन्तम फैसला भइसकेपिछ माऽ ूःततु आरोपपऽ दायर गन कायर्लाई फौजदारी 
न्यायको िस ान्त अनु पको ःवच्छ र ःवःथ ूिबया अवलम्बन गरेको देिखएन। 

28. ूितवादी िहमालय बहादरु पाँडेले अनसुन्धानको िसलिसलामा र अदालतमा बयान गदार् ूःततु 
आरोिपत कसरुलाई इन्कार गरेका छन।् नेपाली .10।- को पोिलमर नोट छपाइ गन 
िसलिसलामा NPA का तफर् बाट मे फ्लावर ूा.िल. का िहमालय बहादरु पाँडे ःथानीय एजेन्ट रहेको 
तथ्यमा िववाद देिखदैन। आवँ यक सम्झौता गरी एजेन्ट रहेबापत तोिकएअनसुारको किमशन 
बापतको रकम ूा  गन िवषयलाई पिन अन्यथा मान् न िमलेन । किमशन बापतको रकम तत्काल 
खलु्न नसकेको, पिछ खलुाइएको, किमशन बापतको कर राजँ व छल्न खोजेको भन् नेलगायतको 
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िवषयका सम्बन्धमा ूचिलत कानूनबमोिजमको कारवाही हनेु भएमा सोिहअनु प कारवाही हनेु नै 
हुँदा ूःततु आरोप दाबीको आधारमा त्यसतफर्  िवचार गनर् िमल्ने देिखएन। 

29. 25 फेॄअुरी 2000 र २८ फेॄवुरी २००० को इमेल पऽाचारको आधारमा पोिलमर नोट 
छपाइ लागत मूल्य A$68 बाट चार डलर थप गनर् लगाई नेपाल रा  बै का पदािधकारीसँग 
िमलेमतो गरी A$72/1000 परु् याएको भिन िहमालय बहादरु पाँडे उपर मखु्य पमा दाबी गरेको 
आरोपपऽबाट देिखएको छ। आरोपपऽको ूकरण नं. 37 अन्तगर्त देहाय ६ मा (Evidence Ref. 
90069) उल्लेख गिरएको 25 फेॄअुरी 2000 को इमेल हेदार् Steven Wong ले John Leckenby, 
Barry Brady लाई लेखेको देिखन्छ । त्यस पऽाचारमा "एजेन्ट", "उपेन्ि" को ूसँग रहेको देिखए 
पिन िहमालय बहादरु पाँडे तथा उपेन्ि केशरी पौडेलसमेतका बीचमा पऽाचार भएको भन् न िमल्ने 
देिखदैँन। सोही इमेलको ूस मा John ले Steven लाई २८ फेॄअुरी २००० मा पठाएको 
आरोपपऽको ूकरण नं. 37 को देहाय ७ मा लेिखएको (Ededene Ref. 13436) इमेलको अवःथा 
पिन त्यःतै ूकृितको देिखन्छ। NPA सँग सम्बिन्धत कमर्चारीह ले एक आपसमा आदान ूदान 
गरेका उल्लेिखत इमेल/पऽाचारमा लेिखएका िवचाराधीन ू कृितका िवषयलाई यी ू ितवादी िव को 
ूत्यक्ष ूमाण मान् न िमलेन। त्यस पऽबाट सामान्य पमा आश ा र अनमुान गनसम्मको अवःथा 
देिखए पिन त्यःतो आश ा र अनमुान माऽको आधारमा आरोिपत कसरुमा संलग्न रहेको मान् न 
िमलेन। 

30. ूितवादी िहमालय बहादरु पाँडेले गभनर्र डा. ितलक रावल र नोट िवभागका िनदशक उपेन्ि केशरी 
पौडेललाई ूलोभनमा पारी नोट छपाइको लागत मूल्य बढाई NPA लाई नोट छपाइ गनर् िदएको 
र किमशन बापतको रकम बाडफाँड गरेको भन् ने आरोप दाबी रहेको देिखयो। ःथानीय एजेन्ट 
रहेका िहमालय बहादरु पाँडेले किमशन बापतको रकम ूा  गनुर् ःवाभािवक रहेकोमा उक्त रकम 
बाँडफाँड गरी अन्य ूितवादीलाई समेत िदएको ूमाणबाट देिखदैन। किमशन बापत ूा  रकम 
आफ्नो पािरवािरक सदःयको नाउँमा पठाएको, घरायसी खचर् गरेको भन् ने िनज ूितवादीको बयान 
रहेको देिखन्छ। ूमाणबाट देिखन नसकेको िवषयमा अनमुान गरी किमशन बापतको रकम 
ूितवादीह का बीचमा समेत बाँडफाँड भएको भन् न कानूनसम्मत हनु सक्ने देिखँदैन। 

31. ूितवादी उपेन्ि केशरी पौडेलउपरको आरोप दाबीको िवषयमा हेदार् िनजले आरोप दाबीलाई इन्कार 
गरी अदालतमा र अनसुन्धानको िसलिसलामा समेत बयान गरेको पाइन्छ। िनज ू ितवादी तत्कालीन 
अवःथामा नेपाल रा  बै को नोट िवभागको ूमखु भई कायर्रत रहेका देिखँदा नोट िनंकाशन 
ूिबयामा संलग्न रहने देिखए पिन ूःततु आरोप दाबी अनसुार बदिनयतपूवर्क लागत मूल्य बढाउन 
लगाई पोिलमर नोट छपाइ गनर् लगाएको भन् ने कुराको ूत्यक्ष ूमाण रहेको पाइदैन। नोट 
छपाइको लागत मूल्यमा A$4/1000 बिृ  गन सम्बन्धमा िनज ूितवादीले पऽाचार गरेको वा 
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सहमित जनाएको देिखने ूत्यक्ष ूमाण रहेको देिखदैँन। NPA का कमर्चारीह  बीच भएका इमेल 
पऽाचार माऽको आधारमा ूितवादी उपेन्ि केशरी पौडेलले नोट छपाइमा लागत मूल्य बढाउन 
लगाएको भन् न िमल्ने देिखएन। 

32. ूितवादी उपेन्ि केशरी पौडेल नोट िवभागको ूमखु रहेको हैिसयतबाट नोट िनंकासन कायर्मा 
ूत्यक्ष सरोकार राख् ने पदािधकारी रहेको हुँदा नोट िनंकाशन गन बममा संलग्नता देिखन ु
ःवाभािवक नै हनु्छ। नोट छपाइ गदार् िनरीक्षण गन वा छपाइको बममा न  गनुर् पन देिखएको 
नोट न  गन िसलिसलामा नेपाल रा  बै बाट ःवीकृत ॅमण आदेशअनसुार ूितवादी उपेन्ि केशरी 
पौडेलसमेत दईुजना अ ेिलया गएको देिखएको छ । त्यसरी अ ेिलया ॅमण गदार्को सबै खचर् 
सप्लायसर्  (NPA) ले बेहोन भनी 3 May, 2002 को सम्झौतामा ःप  पमा उल्लेख भएको पाइन्छ 
।सोहीअनु पको खचर् बापतको रकम NPA को तफर् बाट ूितवादी उपेन्ि केशरी पौडेललाई 
औपचािरक माध्यम बै माफर् त ्नै ू ा  भएको देिखएको छ। यस अवःथामा उपेन्ि केशरी पौडेललाई 
NPA ले अ ेिलयन डलर पठाएकोलाई बदिनयतपूवर्क ूा  गरेको रकम हो भ  िमल्ने देिखएन। 

33. अब ूितवादी डा.ितलक रावलको हकमा हेदार् तत्कालीन अवःथामा नेपाल रा  बै को गभनर्रको 
पमा कायर्रत रहेको देिखदँा .10।- को पोिलमर नोट छपाइ ूिबयामा िनणार्यक तहमा 

सम्बिन्धत रहेको देिखन्छ। उक्त नोट छपाइ गन नीितगत पमा टंुगो लागेपिछ बोलपऽ आअ वान 
भएअनसुार ूा  बोलपऽमध्ये न्यूनतम दररेटको बोलपऽ ःवीकृत गन र सम्झौता गन गरी िनणर्य 
गरेको देिखयो । आरोप दाबी अनसुार नोट छपाइको लागत मूल्य पिहले नै िनिँ चत भईसकेको 
भन् ने नदेिखएको, लागत मूल्यमा पनुः मूल्य थप गरेको भन् ने पिन देिखन नसकेको अवःथामा 
बोलपऽ ूिबया सम्पन् न भई ःवीकृत बोलपऽको आधारमा सम्बिन्धत कम्पनीसँग सम्झौता 
भएअनसुार नोट छपाइ कायर् सम्पन् न भएकोमा बदिनयतपूवर्क कायर् भएको, नेपाल सरकारलाई हानी 
नोक्सानी भएको भन् न िमल्ने देिखएन। 

34. आरोप दाबीको िवषयमा अदालतसमक्ष र अनसुन्धानको िसलिसलामा समेत ूितवादी डा. ितलक 
रावलले आरोप दाबीलाई इन्कार गरी बयान गरेको देिखन्छ। आरोप दाबीको कसरुमा िनज 
ूितवादीले बदिनयतपूवर्क िनणर्य गरेको वा िमलोमतो गरी लाभ ूा  गरेको पिु  हनेु कुनै पिन 
ूमाण पेस हनु सकेको देिखदैँन। ूमाणको पमा पेस गिरएको इमेल पऽाचारबाट पिन िनज 
ूितवादीको बदिनयत वा िनजले लाभ ूा  गरेको पिु  हनु सकेको छैन। गभनर्रको हैिसयतमा 
औपचािरक पऽाचार भएकोलाई आधार मानी अन्यथा अनमुान गनर् कानून र न्यायस त हुँदैन । 
गभनर्र पदबाट डा. ितलक रावल बखार्ःत हुँदा NPA को बोडर् बैठकमा दःुख व्यक्त गरेको र 
पनुवार्हाली पँ चात ्नोट छपाइको काम अिघ बढाउने भनी भएका पऽाचारलाई अन्यथा अथर् लगाई 
आरोपपऽ दायर भएको देिखन्छ। गभनर्र पदबाट बखार्ःत हुँदा र पनुवर्हाली हुँदाका अवःथामा 
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ःवाभािवक र औपचािरक पमा गिरने पऽाचारको आधारमा बदिनयत रहेको वा िमलमतो रहेको 
भन् न िमल्ने हुँदैन। 

35. .10।- को पोिलमर नोट छपाइ कायर्मा नेपाल रा  बै  ऐन, 2058 अनसुार नोट व्यवःथापन 
सिमित, नोट अवाडर् सहायक सिमित, टेण्डर अवाडर् सिमित लगायतका सिमितको संलग्नता रहने भई 
नेपाल रा  बै  स ालक सिमितकै िनणर्यानसुार बोलपऽ आअ वान, बोलपऽ ःवीकृती तथा ःवीकृत 
बोलपऽदाता कम्पनीसँग सम्झौता गनसमेतको कायर् भएको भन् ने ूा  कागजातह बाट तथा 
ूितवादी डा. ितलक रावलले अनसुन्धानको बममा गरेको बयानसमेतबाट देिखएको छ। नोट 
छपाइको लागत मूल्यको िवषयसमेत उक्त िनणर्यानसुार नै कायम भएको मािनने हुँदा त्यस िनणर्यमा 
संलग्न अन्य व्यिक्त तथा पदािधकारी उपर छानिवन र कारवाही भएको देिखदैँन । ूितवादीह  
बाहेकका स ालक सिमितलगायत िनणर्य ूिबयामा संलग्न अन्य पदािधकारीह लाई बाहेक गनुर्पन 
आधार र कारणह  आरोपपऽमा खलुाइएको देिखँदैन। यसै सन्दभर्मा नेपाल रा  बै कै तत्कालीन 
गभनर्र रहेका पनुरावेदक ूितवादी िवजयनाथ भ राई िव. नेपाल सरकार भएको ॅ ाचार मु ामा 
बै  स ालक सिमितबाटै िनणर्य भएको िवषयवःतमुा अिभयोग दायर भएकोमा स ालक सिमितलाई 
िवपक्षी नबनाइएको, ॅ ाचारको कसरुमा कुनै काम कुरा गन गराउने वा िदने र पाउने दबैु व्यिक्त 
वा िनकाय दोषी हनेुमा रकम पाउनेलाई िवपक्षी नबनाएको, पनुरावेदकह  दईु जनालाई माऽ 
छानेर (Pick and choose) ूितवादी बनाएको समेतको आधारमा ॅ ाचारको अिभयोग दाबी नै 
सिन्दग्ध एवं आधारपूणर् नभएको भनी ू ितवादीह ले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने गरी ौी सव च्च 
अदालतबाट िमित 2066।3।11 मा भएको फैसला (ने.का.प. 2066 अ  ७, िन.नं. 8194, 
प.ृ 1159) ूःततु मु ाको सन्दभर्मा समेत ूांसि क हनेु देिखएको छ। 

36. यसूकार ितनै जना ू ितवादीह  उपर .10।- को पोिलमर नोट छपाइ गनर् अ ेिलयन कम्पनीका 
पदािधकारीह सँग िमलेमतो गरी बदिनयतपूवर्क A$4/1000 लागत मूल्य बिृ  गरी आफूलाई लाभ 
ूा  हनेु र नेपाल सरकारलाई .91,09,889।58 हानी नोक्सानी परु् याएको भन् ने ू ःततु आरोप 
दाबी पिु  हनु सक्ने अवःथा देिखएन। ूितवादीह ले बदिनयतपूवर्क िमलेमतो गरी लागत मूल्य 
बढाएको पिु  हनु सक्ने ूत्यक्ष, ःवतन्ऽ र िवँ वसनीय ूमाण पेस हनु सकेको देिखएन भने पोिलमर 
नोट छपाइ कायर्बाट ूितवादीह ले यो यःतो गैरकानूनी लाभ ूा  गरेको समेत ूमाणबाट पिु  
हनु सकेको देिखदैँन। 

37. आरोपऽमा आधार मािनएका इमेल पऽाचारह बाट सामान्य ूकृितको अनमुानसम्म गनर् सिकने वा 
पिरिःथितजन्य अवःथासम्म हो िक भनेपिन त्यस आधारमा माऽ फौजदारी कसरु कायम गनर् िमल्ने 
हुँदैन। त्यसमा पिन ॅ ाचार जःतो गम्भीर ूकृितको संवेदनशील कसरुमा कुनै पिन अनमुान, शंका 
वा पिरिःथितजन्य आधार र कारण माऽ देखाई दिण्डत गनुर् न्यायसँगत हुँदैन र कानूनसम्मत पिन 
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हनु सक्दैन। यस िकिसमको कसरु कायम गनर् श ारिहत ूत्यक्ष ूमाणह  ूयार्  माऽामा देिखन ु
पछर्। आरोपपऽ साथ ूमाण भनी पेस गरेको इमेल, फ् याक्स लगायतका पऽाचारह  श ािरहत 
ूमाणको पमा ःवीकार गनर् सिकनेसम्मको देिखएन। त्यःतो ूमाणलाई ूःततु आरोप दाबीको 
सन्दभर्मा कानूनसम्मत र िनणार्यक ूमाणको पमा मान्यता ूदान गनर् िमल्नेसमेत देिखएन। 

38. ॅ ाचार सम्बन्धी कसरु ःथािपत गनर् न्याियक अभ्यासले ूत्यक्ष ठोस ूमाणह  ूयार्  माऽामा 
खोजी गन गरेको छ। आफूलाई लाभ हनेु र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउन ेगरी 
काम भएगरेको र बदिनयतपूवर्क त्यःतो कायर् भएको अकाट् य, अखिण्डत ूत्यक्ष ूमाण देिखएको 
अवःथामा नै ॅ ाचार सम्बन्धी कसरु हनेु हनु्छ। अन्यथा श ा र अनमुान माऽ देिखएको र 
बदिनयत नदेिखएको अवःथामा आरोप दाबी पगु्न नसक्ने गरी फैसला भएका हाॆा न्याियक 
अभ्यासह  रहँदै आएको छन । त्यसै सम्बन्धमा ौी सव च्च अदालतबाट भएका फैसलाह बाट 
ूितपादन भएका केही िस ान्तह  िनम्नानसुार रहेको पाइन्छः- 
• पनुरावेदक िवंणुू साद पराजलुीसमेत िव. नेपाल सरकार, मु ाः ॅ ाचार 

"ॅ ाचारको कसरु ूमािणत हनुको लािग मनसाय त वको साथै बदिनयतपूणर् िबयाबाट कायर् 
कारण भएको भन् ने ू  पमा देिखन ुपन हनु्छ। यी त वको अभावमा भएका िबयालाई हानी 
नोक्सानीको आधारबाट माऽै ॅ ाचार गरेको भनी ठहर गनुर् न्याियक ि कोणले उपयकु्त हनेु 
देिखदैँन: 

(ने.का.प. 2054, अ  10 िन.नं. 6448, प.ृ 553) 

• पनुरावेदक/ूितवादी अशोक साह िव. नेपाल सरकार, मु ाः ॅ ाचार 
"ॅ ाचारको कसरु गरेको भन् ने ूमाणको भार ूमाण ऐन, 2031 को दफाबमोिजम अिभयोजन 
पक्षले खिम्बर गराउन सकेकोसमेत नदेिखई सोको पु याइँ गन श ारिहत र दिुवधारिहत ठोस, 

ःप  भरपद  र तथ्यपूणर् ूमाणसमेत रहे भएको नदेिखदँा ॅ ाचार जःतो व्यिक्त माऽको 
नैितकतासँग सम्बिन्धत अिभयोगमा कसरुदार ठहर् याई न्यायोिचतसमेत नहनेु" 

(ने.का.प. 2064, अ  5 िन.नं. 7848) 

• पनुरावेदक नेपाल सरकार िव. दगुार् देिव थापा, मु ाः ॅ ाचार 
"कुनै पिन ॅ ाचारजन्य कायर् हनुका लािग आफू वा कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने 
ब  िनयतले कुनै कायर् ब  िनयत तथा लापरवाहीपूणर् तिरकाले गिरएको भन् ने देिखन ुपन र सोको 
पिु  पिन हनुपुन। ॅ ाचार जःतो गम्भीर कसरुमा अिभयोग लगाउँदा त्यःतो अिभयोग तथ्य र 
ूमाणबाट पिु  हनेु गरी यो यःतो गलत काम कारवाही वा बिद् नयतबाट यो यित रकम वा 
यो यःतो कुरा लाभ वा हानी परु् याएको भनी ःप  दाबी िलन सक्नपुन" 

(ने.का.प. 2066, अ  5 िन.नं. 8158, प.ृ 860) 
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• नेपाल सरकार िव. रमा थापा, मु ाः ॅ ाचार 
"बदिनयतपूणर् कायर्ले आरोिपत व्यिक्तले थोरै वा धेरै रकम िलए खाएको वा मासेको वा 
गैरकानूनी लाभ िलएको तथा आफू कायर्रत संःथाको गैरकानूनी हानी परु् याएको देिखने कायर् 
ठहरेमा बदिनयत रहेको ूमािणत गनर् पयार्  हनु सक्ने । आधारहीन, हचवुा अःप  ढ ले 
अिभयोग दाबी गदमा सोही आधारमा ॅ ाचारको कसरु ूमािणत भएको मान् न निमल्ने।" 

• पनुरावेदक सगुत रत् न कंशाकार िव. नेपाल सरकार मु ाः ॅ ाचार 
"खराव िनयत, बिद् नयतले अिभूिेरत भै आफूलाई लाभ र सरकारी िनकाय वा सरकारलाई 
नोक्सानी हनेु गरी ॅ ाचारमा संलग्न भएको हनु वःततुथ्यले ूमािणत हनुपुदर्छ। अन्यथा 
देिखन आएमा बाहेक पक्षह का बीचमा हनेु कारोवारको िवषयलाई िलएर भएको सम्झौता र 
सो सम्झौताको पालना गदार् अपनाउन ुपन िविध र ूिबयाअन्तगर्को करारीय शतर् पालनाको 
िवषयवःत ुॅ ाचारको िवषयवःत ुबन् न नसक्ने। खराब िनयत र ॅ ाचारमा संलग्न भएको 
भन् नाले वःततुथ्यले अन्यथा देिखन आएमा बाहेक हरेक करारीय शतर्मा ॅ ाचारको आरोप 
लगाउन ुनहनेु" 

(ने.का.प. 2069 अ  7 िन.नं. 8859) 

• पनुरावेदक नेपाल सरकार िव. सिुधर ौे , मु ाः ॅ ाचार 
"ॅ ाचारजन्य कसरु ःथािपत हनुको लािग ूितवादीले आफू वा अ  कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी 
लाभ परु् याएको भन् ने कुरा ूत्यक्ष, साथर्क र िनँ चयात्मक ूमाणबाट शं ारिहत तबरले पिु  
भएको हनुपुन। ूमाण ऐन, 2031 को दफा २५ को कानूनी व्यवःथाअनसुार फौजदारी 
कसरुसम्बन्धमा अिभयोजन पक्षले ूितवादीउपर लगाएको आरोपलाई श ारिहत तबरले पिु  
गनुर्पदर्छ। अिभयोजन पक्षले लगाएको आरोप पिु  गन बममा श ाको कुनै गनु्जाइस रहन ु
हुँदैन। श ाको गनु्जाइस उत्पन् न भएमा त्यसको फाइदा अिभयकु्तले पाउने" 

(ने.का.प. 2072, अ  3 िन.नं. 9360, प.ृ 414) 

39. उिल्लिखत फैसलाह मा कायम भएका िस ान्त तथा अभ्यास ूःततु आरोप दाबीका सन्दभर्मा 
समेत ूस वश आकिषर्त हनेु अवःथा देिखएको छ। ूितवादीह ले अनसुन्धानका बममा तथा 
अदालतसमक्ष गरेका बयानह बाट आरोप दाबी पिु  हनेु अवःथा रहेको नपाइएको, आरोप दाबीमा 
आधार महण गिरएको अ ेिलयन फेडरल पिुलसको तफर् बाट पेस गरेको भिनएको ूितवेदन तथा 
सो साथ रहेका इमेल तथा पऽाचारह  कानूनसम्मत ूिबया अनु प ूमाणको पमा ूा  भएको 
नदेिखएको, त्यस इमेल पऽाचारह लाई आरोिपत कसरुको सूचनाको ॐोत मािनएमा पिन त्यस 
साममीको आधारमा िवःततृ अनसुन्धान नगिरएको र ूत्यक्ष ूमाणको उपलब्धता रहेको नपाइएको, 
उक्त इमेल पऽाचारलाई माऽ ूत्यक्ष, ःवतन्ऽ तथा िवँ वसनीय ूमाणको पमा मान् न सिकने 
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अवःथा नरहेको, त्यस अितिरक्त अन्य कुनै ूमाण पेस गरेको नदेिखएको, ूःततु आरोप दाबीकै 
िवषयवःतमुा NPA का सम्बिन्धत अिधकारीह  उपर अ ेिलयनको अदालतमा दायर भएको 
अिभयोगबाट सफाई पाएको देिखएको समेतको अवःथामा उपयुर्क्त ूकृितको इमेल पऽाचारह , 

ःवदेशी तथा वैदेिशक पऽपिऽकामा ूकािशत समाचार, ूितवेदनसमेतको आधारमा श ा र अनमुान 
गिर वा पिरिःथितजन्य आधार रहेको भनी ॅ ाचारसम्बिन्ध ूःततु आरोप दाबीअनसुारको कसरु 
गरेको भन् न न्याय र कानूनस त हनु सक्ने देिखन आएन। 

40. अतः .१०।- को पोिलमर नोट छपाइ गन सम्बन्धमा Note Printing Australia Ltd. सँग सम्झौता 
भएकोमा िववाद नरहेको, पोिलमर नोट छपाइ गन कायर् िव  आरोप दाबी रहेको नदेिखएको, 
पोिलमर नोट छपाइ गन पिहलो चरणको कायर्मा .९१,09,889।५८ हानी नोक्सानी भएको 
भ े आरोप दाबी पिु  गन ूत्यक्ष र िव सनीय ूमाणको अभाव रहेको, आरोपपऽमा आधार महण 
गिरएका Email का िवषयमा पयार्  अनसुन्धान भएको नदेिखएको, Email सम्बन्धी ूमाणह  भनी 
पेस गरेकोमा ूत्यक्ष ूमाणको पमा रहेको नदेिखएको, ूत्यक्ष र िव सनीय ूमाणबाट पिु  हनु 
नसकेको अवःथामा अनमुान र श ाको आधारमा माऽ ूःततु आरोप दाबीअनसुारको कसरु भएको 
भ  कानूनसम्मत र न्यायोिचत हनु नसक्ने भएकोले ूथम चरणको .१०।- को पोिलमर नोट 
छपाइको लािग लागत मूल्य बढाई नेपाली .९१,०९,८८९।५८ नेपाल सरकारलाई हानी 
नोक्सानी परु् याएको भ े ूितवादीह  डा.ितलक रावल, उपेन्ि केशरी पौ ाल र िहमालय बहादरु 
पाँडे उपरको आरोप दाबी पगु्न सक्दैन । ूःततु आरोप दाबीबाट ूितवादीह  डा.ितलक रावल, 

उपेन्ि केशरी पौ ाल र िहमालय बहादरु पाँडेले सफाई पाउने ठहछर् । 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः केशव पराजलुी 
इित संवत ्२०७७ साल आषाढ ३० गते रोज ३ शभुम ्......................................................। 
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अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी िशवराज अिधकारी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी बालेन्ि पाखेती 
सदःय माननीय न्यायाधीश डा.रिव शमार् अयार्ल 

फैसला 
इजलास नं. १ 

मु ा नं. ०73-CR-०044 
िनणर्य नं. 72 

फैसला िमित : २०७६।११।१६ 
मु ा: ॅ ाचार (नक्कली ूमाणपऽ) 

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका अनसुन्धान अिधकृत राजेन्ि न्यौपानेको ूितबेदनले 
नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : नारायणी उपक्षेऽीय अःपताल, वीरग का मेिडकल अिधकृत कुशराज िगरी 
 

 कसरुको ूकृित, कसरुको माऽा तथा कसरु ठहरबाट पनर् जाने असर र ूभावलाई समेत िवचार 
गरी कैद समेत गनुर्पन हो वा जिरवाना माऽ गदार् पिन हनेु हो भ  ेतफर्  िववेक सम्मत पमा 
िवचार गनुर्पन । 

ूकरण नं.17 

वादीका तफर् बाट : िव ान\ शाखा अिधकृत ौी संिजत गौतम 

ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ता य ौी हिरहर दाहाल र ौी उपेन्ि केशरी न्यौपाने तथा 
िव ान\ अिधवक्ता ौी इन्ि बहादरु अिधकारी 

अवलिम्बत निजर :  

 ने.का.प. 2062 अ  10, िन.न. 7605 
 ने.का.प. 2065 अ  6, िन.न. 7974 
 ने.का.प. 2067 अ  6, िन.न. 8403  
 ने.का.प. 2074 अ  03, िन.न. 9775 

सम्ब  कानून : 

 ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2017 
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 ूमाण ऐन, 2031 

 ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 
 मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ 

 

ठहर खण्ड 

१. ूःततु मु ामा िनम्निलिखत िववािदत िवषयवःतकुो िन पण गनुर्पन देिखयोः-  
 ूितवादीले ूा  गरेको आइ.एःसी.को ूमाणपऽलाई झठुो ूमाणपऽ मा  िमल्ने हो होइन? 

 ूितवादीले आइ.एःसीको ूमाणपऽ पेस गरी नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा नाम दतार् 
गराएको र मेिडकल अिफसर पदमा िनयिुक्त भएको हो वा होइन ? 

 आरोप दाबीअनसुारको कसरु भएको हो होइन ? 
 आरोप दाबीअनसुारको कसरु भएको देिखन आएमा ूितवादीलाई हनु सक्ने सजाय के हो? 

२. सवरू् थम उिल्लिखत पिहलो िवषयतफर्  िवचार गदार् ूितवादी कुशराज िगरीले भारतको िवहार 
िव ालय पिरक्षा सिमित (उच्च माध्यिमक) पटनाबाट जारी भएको कुशराज िगरी, वषर् 1990, 

नम्वर TS 15766 Enlistment No. W5015-87 जम्मा अ  597 रहेको आइ.एःसी. तहको 
ूमाणपऽ नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा पेस गरी NMC नं. ूा  गरी नारायणी उप-क्षेिऽय अःपताल, 

वीरग मा मेिडकल अिफसर पदमा िनयकु्ती भई कायर्रत रहेको, िनजको उक्त शैिक्षक योग्यता Not 
Verified, Only 392 is in Record भ े िववरण ूा  भएकोले झु ा शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽ 
पेस गरी मेिडकल अिफसर पदमा िनयिुक्त भएको हुँदा ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१६ को उपदफा (१) अनसुारको कसरु भएको देिखन आएको हुँदा ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा १६(१) बमोिजम सजाय गिरपाउँ भ ेसमेत व्यहोराको मागदाबी िलई ूःततु आरोपपऽ 
दायर हनु आएको देिखयो। 

३. कुशराज िगरीको नाममा जारी भएको सन ्1990, नम्वर TS 15766 Enlistment No. W5015-
87 कुल ूा ा  597 रहेको आइ.एःसी. तहको ूमाणपऽ आफ्नो हो भनी ूितवादीले ःवीकार 
गरी अनसुन्धानको बममा बयान गरेको र उक्त बयान व्यहोरालाई अदालतमा समेत ःवीकार गरी 
बयान गरेको देिखन्छ । उिल्लिखत िववरण रहेको आइ.एःसी.को शैिक्षक ू माणपऽलाई ू ितवादीले 
ःवीकार गरी आफूले अध्ययन गरी ूा  गरेको सक्कली ूमाणपऽ हो भनी िजिकर गरेको देिखदा 
ूितवादीको नाउँको उपयुर्क्त िववरण भएको ूःततु आरोप दाबीअनसुारको िमिसल संलग्न 
आइ.एःसी.को ूमाणपऽ रहेको तथ्यमा िववादको अवःथा देिखएन। 

४. ूितवादीले आइ.एःसी.को नक्कली ूमाणपऽ पेस गरी मेिडकल काउन्सीलको सदःयता ूा  गरेको 
र जागीरसमेत खाएको भ े उजरुी रहेकोले अनसुन्धानको बममा ूितवादी कुशराज िगरीले 
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िनयिुक्तको लािग पेस गरेको भनेको आइ.एःसी.को ूमाणपऽ ूमाणीकरण गनर् तत्कालीन उच्च 
माध्यिमक िशक्षा पिरषद, सानोिठमी भक्तपरुबाट पऽाचार भएकोमा सम्बिन्धत शैिक्षक संःथाबाट 
कैफीयत महलमा "Not Verified, Only 392 is in Record" भ े व्यहोरा जिनएको ूमाणीकरण 
िववरण ूा  हनु आएको भनी उच्च माध्यिमक िशक्षा पिरषद, सानोिठमीको च.नं. 3010 बाट 
िमित 2073।02।26 मा जवाफ ूा  भएको देिखन्छ। यसै आधारमा ूःततु आरोपपऽ दायर 
हनु आएको देिखयो। 

५. उिल्लिखत ूमाणीकरण िववरण झठुो हो, Bihar School Examination Board (SS) पटनाबाट पढेको 
होइन र कुनै पिन परीक्षा िदएको छैन, कुनै ूकारको सिटर्िफकेट पिन िलएको छैन, िवहार 
इन्टरिमिडएट एजकेुशनल काउन्सीलबाट पढेको र आइ.एःसी.को ूमाणपऽ ूा  गरेको भनी 
ूितवादीले अदालतमा बयान गरेको देिखयो। ूितवादीको नाउँको आइ.एःसीको ूमाणपऽको सबै 
िववरण खलुाई ूमाणीकरण गनर् पठाइएकोमा कुल ूा ा  392 रहेको अिभलेखबाट देिखएको 
आधारमा "Not Verified" भनी जनाएको देिखदा ूमाणपऽमा अन्य िववरणह मा कुनै कैिफयत 
रहेको देिखन आएन । सम्बिन्धत शैिक्षक िनकायमा रहेको अिभलेखबाट अन्य िववरणमा कैिफयत 
नदेिखएको अवःथामा अन्य िववरण िमले िभडेको मा ुपन भएबाट ूितवादीले भने जःतो िनजले 
अध्ययन गरेको संःथा फरक परेकोले िववरण फरक आएको मा  िमल्ने देिखएन। 

६. मु ाको पपुर्क्षको बममा ूितवादीले िमित 2075।02।11 मा यस अदालतसमक्ष िनवेदन िदई 
आफ्नो ूमाणपऽको पुं ाईका लािग कपुर्री ठाकुर इन्टरमहािव ालय, मोितहारीबाट ूा  िलखत 
साथ राखी पनुः ूमाणीकरण माग गरेकोले यस अदालतको िमित 2075।02।11 को 
आदेशानसुार उक्त िनवेदन साथ पेस गरेको कागजातको ूितिलिप साथै राखी यथाथर् बिुझ खलुाई 
पठाउन भनी राि य परीक्षा बोडर्लाई पऽाचार भएकोमा शैिक्षक ूमाणपऽ ूमाणीकरण सिमितको 
िमित 2076।03।18 को िनणर्यानसुार भनी ूितवादीको आइ.एःसी.को ूमाणपऽलाई अपिु त 
("Not Verified") भनी जवाफ ूा  भएको देिखयो। िमित 2075।02।11 को आदेशानसुारको 
जवाफ ूा  नभएकोले सम्बिन्धत शैिक्षक संःथा बझु्न ुपन भए बिुझ ःप  जवाफ पठाउन ुभनी 
आदेशानसुार राि य परीक्षा बोडर्लाई पटक पटक पऽाचार भएकोमा उिल्लिखत शैिक्षक ूमाणपऽ 
ूमाणीकरण सिमितको िमित 2076।06।29 को िनणर्यानसुार "Not Verified" भनी जवाफ ूा  
भएको र अन्त्यमा िमित 2076।09।28 मा शैिक्षक ूमाणपऽ ूमाणीकरण कायर् सम्बिन्धत 
परीक्षा बोडर्, Bihar School Examination Board(SS) Patna, India बाट माऽ हनेु भएकोले िनजको 
ूमाणपऽह  उक्त बोडर्मा गई ूमाणीकरण गदार् ूमाणीकरण हनु नसकेको (Not verified) 
देिखएको छ। िनजको सम्बन्धमा कपुर्री ठाकुर इन्टर महािव ालय, मोितहारीबाट िदइएको पऽको 
ूमाणीकरण नहनेु र ू माणीकरण कायर् हनुको लािग Bihar School Examination Board(SS) Patna, 
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India बाट जारी गरेका ूमाणपऽह को माऽ ूमाणीकरण हनेु व्यहोरा िनदशानसुार अनरुोध छ 
भ े व्यहोराको जवाफ ूा  हनु आएको देिखयो।  

७. ूमाण ऐन, 2031 को दफा 6 को देहाय खण्ड (ग) अनसुार अन्यथा ूमािणत नभएमा "कुनै 
अदालत वा सरकारी कायार्लयमा कानूनबमोिजम राख्न ुपन ःयाहा, ौेःता वा कागजपऽमा उिल्लिखत 
गिरएका कुराह  सही पमा उल्लेख गिरएका हनु ्भनी अदालतले अनमुान गनछ" भ े व्यवःथा 
रहेको पाइन्छ। शैिक्षक योग्यताका िववािदत ूमाणपऽ छानिबन गनर् टोली गठन गरी सम्बिन्धत 
भारतीय शैिक्षक िनकायमा पठाइएको देिखन्छ। भारतीय शैिक्षक िनकाय "िवहार िव ालय परीक्षा 
सिमित पटना-17" को पऽा  िन.5805 िदना  30/12/2017 को पऽबाट छानिबन गरी ूितवेदन 
बनाउन उिल्लिखत टोलीलाई नै अिख्तयारी ूदान गरेको देिखएको, त्यसै अनु प छानबीन टोलीले 
सम्बिन्धत अिभलेख हेरी ूितवेदन पेस गरेको देिखन्छ। त्यःतो ूितवेदनलाई ूितवादीले अदालतमा 
बयान गदार् भने जःतो अन्यथा आश ा गनर् कानूनसम्मत हनेु दिखदैन। यसरी सम्बिन्धत 
आिधकािरक िनकायमाफर् त ्ूा  जवाफलाई अःवीकार गरी ूितवादीले िनजी तवरबाट ूा  गरेको 
कागजातलाई मान्यता िदन िमल्ने भएन। यसै सम्बन्धमा तत्कालीन उच्च माध्यिमक िशक्षा पिरष , 
ूमाणपऽ ूमािणकरण सिमितको िमित 2064।03।17 को बैठकको िनणर्य नं. 6 र 7 मा 
यस पिरषद् बाट मागै नभएका शैिक्षक ूमाणपऽ ूमािणकरण सम्बन्धी पऽह  स ारका िबिभ  
माध्यम (हलुाक, इमेल, Fax) माफर् त ्ूा  पऽलाई आिधकािरक नमा े िनणर्य भएको व्यहोरा 
अनरुोध छ। त्यसैले शैिक्षक ू माणपऽ ू माणीकरण सम्बन्धी कुनै पिन िववरण हलुाकबाट नमगाउने 
र हलुाकबाट ूा  हनु आएको ूमाणपऽ ूमािणकरण िववरणलाई पिन मान्यता निदने भनी िनणर्य 
भएको भनी राि य परीक्षा बोडर्बाट लेिख आएकोलाई अन्यथा भ  िमल्ने भएन। 

८. पनुरावेदक/ूितवादी: शैलेन्िकुमार शमार् िव. िवपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, मु ा- ॅ ाचार (नक्कली 
ूमाणपऽ) मु ामाः-  
 "सत्यापनको वेहोरा हातैहात ल्याई अदालतमा दाखेल गरेकै कारणले पेस गरेको सत्यापनमा 

उिल्लिखत वेहोरा सत्य मा  नसिकने" 
 "व्यिक्तगत पमा आफ्नोतफर् बाट पेस गरेको िलखत ूमाण हनु्छ र त्यही िलखतका 

सम्बन्धमा एउटा कायार्लयले अक  कायार्लयलाई सोधी कायार्लयमा जवाफ आएको हनु्छ 
भने त्यःतो अवःथामा व्यिक्तगत पमा आफले ल्याएको ूमाणपऽ (ूितिलिप) भन्दा 
कायार्लयःतरीय पमा पेस भएको ूमाणपऽलाई िव सनीय मा ुपन" 

 "कायार्लयतगत पमा पेस भएको िलिखत ूमाणलाई व्यिक्तगत पमा पेस भएको 
िलखतभन्दा तलुनात्मक पमा बढी ठोस, वःतिुन  एवं िव सनीय मा ु पन देिखदँा व्यिक्तले 
साथैमा ल्याई पेस गरेको ूमाणपऽको ूितिलिपको ूमाणलाई मा  गनर् निमल्ने" भनी 
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िस ान्त कायम भएको (ने.का.प. 2067 अ  6, िन.न. 8403) पाइएकोले ूितवादीले 
िमित 2075।02।11 मा िनवेदनसाथ पेस गरेको कागजातको आधारमा ूितवादीको 
नाउँको आइ.एःसी.तहको िववािदत ूमाणपऽमा लेिखएको कुल ूा ा  597 लाई स े साँचो 
िववरण रहेको मा  िमलेन। अिभलेखबाट कुल ूा ा  392 माऽ देिखएकोमा त्यस अ को 
स ा कुल ूा ा  597 जनाई ूथम ौेणीमा उ ीणर् गरेको भिनएको ूमाणपऽलाई झठुो 
व्यहोराको ूमाणपऽ रहेको मा ुपन देिखयो। 

९. ूितवादीले उिल्लिखत आइ.एःसी.को ूमाणपऽ पेस गरी Nepal Medical Council मा नाम दतार् 
गराएको र मेिडकल अिफसर पदको िनयिुक्त िलएको हो, होइन भ े अक  िववािदत िवषयतफर्  
िवचार गदार् आइ.एःसी.तहको ूमाणपऽ कुनै पिन ूयोजनको लािग पेस गरेको छैन, एस.एल.सीबाट 
रिसयामा MBBS गरेको र त्यसै िडमीबाट मेिडकल काउिन्सल नम्बर पाएको, I.Sc. को 
सिटर्िफकेटबाट मैले रिज ेशन िलएको होइन भ ेसमेत व्यहोराको बयान ूितवादीले अदालतसमक्ष 
गरेको देिखयो। अनसुन्धानको िसलिसलामा नेपाल मेिडकल काउिन्सलबाट ूा  कागजातबाट 
ूितवादीले नेपाल मेिडकल काउिन्सल दतार्को लािग I.Sc. को ूमाणपऽसमेत पेस गरेको देिखएको 
छ  । सोही I.Sc. तहको ूमाणपऽसमेत पेस गरीस नेपाल मेिडकल काउिन्सलबाट 
2060।04।15 मा NMC no. समेत ू ा  गरेको भनी अनसुन्धानको िसलिसलामा बयान गरेकोमा 
त्यस बयानलाई ःवीकार गरी अदालतमा बयान गरेको पाइन्छ। नारायणी उप-क्षेऽीय अःपताल, 
वीरग को मेिडकल अिफसर पदमा िमित 2072।09।02 मा सोही I.Sc. को ूमाणपऽसमेत पेस 
गरी िनयकु्ती िलएको भ े उक्त अःपतालबाट ूा  फायलबाट देिखन्छ। उक्त दवैु ूयोजनको लािग 
11 September, 1991 मा TRIBHUVAN UNIVERSITY, CURRICULUM DEVELOPMENT CENTRE बाट 
ूा  गरेको I.Sc. को Equivalent  Certificate समेत पेस गरेको देिखन आएबाट उिल्लिखत 
अदालतसमक्षको बयान व्यहोरा यथाथर्परक देिखएन। 

10. एस.एल.सी.बाट रिसयामा MBBS गरेको भ े ूितवादीको िजिकर रहेको र I.Sc. को ूमाणपऽको 
आधारमा MBBS नगरेको, SLC बाट िसधै MBBS अध्ययन गनर् पाउने व्यवःथाअन्तगर्त भनार् भई 
अध्ययन गरेको हो भनी बहसको बममा मखु्य पमा जोड गरे तफर्  िवचार गदार्, ूितवादीले सन ्
1990 मा  I.Sc. उि णर् गरेको ूमाणपऽबाट देिखएको छ भने ूितवादीले ST.Petersberg State 

Pediatric Medical Academy बाट ूा  गरेको ूमाणपऽबाट सन ्1993 मा भनार् भएको देिखएको 
छ। ूितवादी कुशराज िगरीले SLC को आधारमा MBBS मा भनार् भएको पिु  हनेु आिधकािरक 
अिभलेखजन्य ूमाण पेस गनर् सकेको देिखदैन। SLC बाट पिन िसधै MBBS तहमा अध्ययन गनर् 
पाउने गरी कुनै खास शैिक्षक संःथाको प ित (System) रहेको हो भने पिन ूितवादीले सोही 
प ती (System) अन्तगर्त MBBS अध्ययन गरेको भ े कुराको आिधकािरक ूमाणको आवँयक 
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पन हनु्छ। त्यःतो कुनै ूमाण पेस गनर् सकेको देिखएन। मौिखक भनाई माऽको आधारमा यी 
ूितवादीले SLC बाट िसधै MBBS मा भनार् भएको ःवीकार गनर् िमलेन। 

11. ूःततु आरोपदाबीका सम्बन्धमा ूितवादीले यस अदालतमा िमित 2073।08।20 मा बयान 
गदार् SLC बाट िसधै MBBS अध्ययन गरेको, I.Sc. को ूमाणपऽ कही पिन ूयोग नभएको बताए 
पिन यसै िववािदत ूमाणपऽकै आधारमा ियनै ूितवादीउपर ठगीतफर्  समेत अिभयोग दायर भएको 
देिखन्छ। उक्त मु ामा सफाइ पाएको भनी ूमाणको पमा फैसलाको ूितिलिप बयान साथ पेस 
गरेकोसमेत देिखएको छ। सोही ठगी मु ाको अनसुन्धानको िसलिसलामा िमित 2073।03।06 
मा ूितवादीले बयान गदार् ःप  पमा I.Sc. को आधारमा MBBS पढ्न गएको भनी बताएको र सो 
बयानलाई समथर्न गरी अदालतमा िमित 2073।03।19 मा बयान गरेको पाइन्छ। SLC बाट 
िसधै MBBS अध्ययन गरेको हो भने ठगी मु ामा बयान गदार् समेत सोही व्यहोरा बताउन ुपनमा 
I.Sc. को आधारमा पढ्न गएको भनेको देिखयो। ूमाण ऐन, 2031 को दफा 10 अनसुार 
ूितवादीले मौकामा अदालतसमक्ष समेत व्यक्त गरेको कुरा ूमाणमा िलन िमल्ने नै हनु्छ। तसथर् 
SLC कै आधारमा MBBS अध्ययन गरेको भनी यस अदालतसमक्ष ूितवादीले ूःततु गरेको भनाईको 
ूमािणक मूल्य रहेको नदेिखदा ःवीकार गनर् िमल्ने देिखएन। यस ूकार ूितवादी कुशराज िगरीले 
ूा  गरेको झठुो व्यहोराको I.Sc. ूमाणपऽको आधारमा MBBS अध्ययन गरेको, NMC दतार्को लािग 
पेस गरेको र मेिडकल अिधकृतको िनयिुक्तको लािगसमेत पेस गरेको देिखयो। 

12. I.Sc. को कुल ूा ा  तथा ौेणीमा फरक देिखएकै आधारमा माऽ ताित्वक पले फरक नपन, 

I.Sc. अध्ययन गरेको र उ ीणर् गरेकोलाई अन्यथा भ े अवःथा नरहेको भ ेसमेत तकर्  ूःततु 
भएतफर्  हेदार् MBBS जःतो गहन र संवेदनशील िवषय अध्ययनको लािग हनेु छनौट ूितःपधार्मा 
आधारभतू योग्यता (Basic Qualification) को कुल ूा ा  र ौेणीले िनणार्यक मह व राख्न े नै 
हनु्छ। आधारभतू योग्यता र सोको कुल ूा ा  र ौेणीसमेतका आधारमा योग्यताबम िनधार्रण 
हनेु र त्यसै आधारमा छनौट हनेु िःथितमा कुल ूा ा  फरक भए पिन ताित्वक पले फरक 
नपन भ  िमल्ने हुँदैन। I.Sc. मा ूा  गरेको कुल ूा ा  392 को आधारमा ूितःपधार्त्मक 
छनौटमा पनर् नसक्ने पूवार्नमुानबाटै ूितवादीले कुल ूा ा  597 र ूथम ौेणी जनाइएको ूमाणपऽ 
पेस गरेको मा ु पन हनु्छ। I.Sc. ूमाणपऽ रहेको कुल ूा ा  र ौेणी नै झठुो व्यहोराको देिखन 
आएको अवःथामा त्यसै ू माणपऽको अन्य व्यहोरालाई स े साँचो मा  िमल्ने भएन। कुल ू ा ा मा 
200 भन्दा बढी अ  थप गरी सजृना गिरएको त्यःतो ूकृितको ूमाणपऽको आधारमा MBBS 

अध्ययन गरेको देिखएको, NMC दतार् गरेको र मेिडकल अिधकृतको िनयिुक्तसमेत ूा  गरेको 
देिखदा झठुो व्यहोराको ूमाणपऽबाट उपयुर्क्त अनसुारको ौृ लाब  असर पन नै देिखयो। 
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यसिःथितमा बहसको बममा ूःततु गिरएको सरोज कुमार िसंह ूितवादी भएको मु ामा यस 
अदालतबाट भएको फैसलामा लेिखएको आधार ूःततु मु ाको सन्दभर्मा आकिषर्त हनेु देिखएन। 

13. अब ूितवादीले आरोप दाबीअनसुारको कसरु गरेको हो, होइन भ ेतफर्  िवचार गदार्, ूितवादी 
कुशराज िगरीले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९को दफा १६ को उपदफा (१) अनसुारको कसरु 
गरेको भनी आरोप दाबी रहेको पाइन्छ। उक्त दफा १६ को उपदफा (१) मा “कुनै व्यिक्तले 
रा सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैिसयत, लाभ वा सिुवधा पाउने 
उ ेँयले शैिक्षक योग्यता, नाम, तीनपःुते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागिरकता वा योग्यता वा अन्य 
कुनै कुराको झठुा िववरण िदएमा वा सो सम्बन्धी झु ा ूमाणपऽ पेस गरेमा िनजलाई कसरुको 
माऽा अनसुार छ मिहनादेिख एक वषर्सम्म कैद र दस हजार पैयाँदेिख बीस हजार पैयाँसम्म 
जिरवाना हनेुछ’’ भ े कानूनी व्यवःथा गरेको देिखयो।ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 ूारम्भ 
हनुअुिघ ूचलनमा रहेको ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2017 को दफा 12 मा “कुनै व्यिक्तले 
रा सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने उ ेँयले िशक्षा सम्बन्धी कुनै योग्यता, 
नाम, तीनपःुते, उमेर, जात थर, वतन, नागिरकता वा अयोग्यता ढाँटेमा िनजलाई कसरुको माऽा 
अनसुार २ वषर्देिख ६ वषर्सम्म कैद वा जिरवाना वा दबैु सजाय हनेुछ” भ े कानूनी व्यवःथासमेत 
रहेको पाइन्छ। ूितवादी कुशराज िगरीले ूा  गरेको भिनएको I.Sc. को ूमाणपऽको आधारमा 
MBBS अध्ययन गरेको देिखएको, सोही I.Sc. को ूमाणपऽसमेत पेस गरी NMC दतार् नं. ूा  गरेको 
र नारायणी उप-क्षेऽीय अःपताल वीरग मा मेिडकल अिफसरको पमा िनयिुक्तसमेत ूा  गरेको 
ःप  पमा देिखन आएको िःथितमा िचिकत्सा सेवाको लािग अत्यावँयक रहेको नेपाल मेिडकल 
काउिन्सल (NMC) दतार् तथा मेिडकल अिफसर िनयिुक्तका लािग I.Sc. को ूमाणपऽसमेत आवँयक 
रहेको र ूयोग भएको देिखयो। 

14. ूितवादीले नारायणी उप-क्षेऽीय अःपताल, वीरग मा िमित 2072।09।02 मा मेिडकल 
अिफसरको पमा िनयिुक्त िलई कायर्रत रहेको देिखँदा ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 अनसुारको 
रा सेवक रहेकोमा िववाद देिखएन। रा सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा 
कुनै हैिसयत, लाभ वा सिुवधा पाउने उ ेँयले शैिक्षक योग्यतासमेतको झठुा िववरण िदएमा वा 
त्यससम्बन्धी झठुा ूमाणपऽ पेस गरेमा कसरु हनेु उपयुर्क्त कानूनी व्यवःथा तथा यःतै ूकृितको 
देहायको मु ामा ौी सव च्च अदालतबाट कायम भएको िनम्नानसुारको िस ान्तसमेत ूितवादी 
कुशराज िगरी उपरको ूःततु आरोप दाबीको सन्दभर्मा आकिषर्त हनेु देिखन आएको छः- 
 पवेु/ूितवादी कुमार बहादरु कटुवाल िव.तत्कालीन ौी 5 को सरकार, मु ा- ॅ ाचार 

(नक्कली ूमाणपऽ) (ने.का.प. 2062 अ  10, िन.न. 7605) 
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 "रा सेवक कमर्चारीले पेस गरेको शैिक्षक योग्यताका ूमाणपऽह  गलत देिखन आएको 
िःथितमा िनजले गलत ूमाणपऽबाट के कित फाइदा िलयो वा िलएन भ े कुरा िनजले 
गलत ूमाणपऽ पेस गरी योग्यता ढाँट्ने कायर् गरेको कसरुको सन्दभर्मा गौण मह वको 
मा ु पन भएबाट पिन ूितवादीले उक्त ूमाणपऽबाट कुनै लाभ ूा  नगरेको भ े 
िजिकरको आधारमा ूितवादीले कसरुबाट उन्मिुक्त पाउने अवःथा नदेिखने"  

 नेपाल सरकार िव. ताराराज राजभण्डारी, मु ा- ॅ ाचार (नक्कली ू माणपऽ) (ने.का.प. 2065 
अ  6, िन.न. 7974)  
 "शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽ नक्कली देिखन्छ भने त्यःतो ूमाणपऽबाट लाभ िलए 

पिन निलए पिन कसरुदार ठहर गनुर् पन" 
 "पेस गनर् आवँयकै नभएको ूमाणपऽ नक्कली बनाई पेस गन कायर् पछािड ओहदाको 

लाभ ूा  गन सम्भािवत अपरािधक अिभूाय वा अपराधी मन (Mens rea) रहेको 
हनु्छ"..... 

 पनुरावेदक/ ूितवादी: शैलेन्िकुमार शमार् िव. िवपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, मु ा- ॅ ाचार 
(नक्कली ूमाणपऽ) (ने.का.प. 2067 अ  6, िन.न. 8403)  
 "ॅ ाचार मु ामा पेस गरेको ूमाणपऽ नक्कली ठहरेपिछ त्यसबाट कुनै लाभ ूा  नगरे 

पिन बढुवा पाउने उ ेँयले नै उक्त ूमाणपऽ पेस गरेको मा ु पन हनुाले ूितवादीको 
ब  िनयत ःप  पमा देिखन आएको हुँदा यःतो अवःथामा नक्कली ूमाणपऽको िलखत 
पेस गरेकै आधारमा ॅ ाचार भए गरेको पिु  हनेु"......  

15. उिल्लिखत आधारह बाट ूितवादीले आरोप दाबीअनसुारको कसरु गरेको देिखन आएको छ।यस 
िःथितमा अब ूितवादीलाई के कःतो सजाय ँहनु सक्ने हो भ ेतफर्  िवचार गदार् ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, 2059 को दफा 16 को उपदफा (1) अनसुारको सजाय हनु भनी दाबी गरेको देिखयो। 
नारायणी उप-क्षेऽीय अःपताल वीरग मा मेिडकल अिफसरको िनयिुक्तका लागी िमित 
2072।09।02 मा झठुो व्यहोराको I.Sc. को ूमाणपऽ पेस गरेको आधारमा उपरोक्त कानूनी 
व्यवःथा अनसुारको कसरु र सजायकँो दाबी गरेको देिखयो। उक्त I.Sc. को ूमाणपऽको आधारमा 
MBBS अध्ययन गरेको भ े देिखएकोमा MBBS अध्ययनको लािग सन ्1993 मा भनार् भएको भ े 
सम्बिन्धत शैिक्षक संःथा ST.Petersberg State Pediatric Medical Academy बाट जारी भएको 
ूमाणपऽबाट देिखदँा सोही बखत I.Sc. को ूमाणपऽ ूयोगमा ल्याइसकेको देिखयो।  I.Sc. को 
ूमाणपऽ ूयोग गन उ ेँयबाटै िऽभवुन िव िव ालय, CURRICULUM DEVELOPMENT CENTRE 
बाट समकक्षता ूमाणपऽ 11 september 1991 (िमित 2048।05।26) मा जारी भएकोसमेत 
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देिखन आएबाट त्यसै समय देिख नै उक्त I.Sc. को ूमाणपऽ ूकाशमा ल्याएको, ूयोग गिर आएको 
मा ु पन देिखयो। 

16. नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (४) मा "तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु 
कुनै काम गरे बापत कुनै व्यिक्त सजायभागी हनेु छैन र कुनै पिन व्यिक्तलाई कसरु गदार्को 
अवःथामा कानूनमा तोिकएभन्दा बढी सजाय िदइने छैन" भ े ूावधान रहेको र मलुकुी अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा ७ मा "कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे बापत कुनै व्यिक्त 
सजायको भागी हनेु छैन र कुनै पिन व्यिक्तलाई कसरु गदार्को अवःथामा कानूनमा तोिकएभन्दा 
बढी सजाय हनेु छैन" भ े फौजदारी न्यायको सामान्य िस ान्तसमेत रहेको पाइन्छ।उिल्लिखत 
संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा, फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्तसमेतको आधारमा ूितवादीले 
I.Sc. को ूमाणपऽ ूयोगमा ल्याएको अवःथामा ूचलनमा रहेको कानूनी व्यवःथाअनसुारको 
कसरु कायम गनुर् पन र सोही अनु पको सजाय आकिषर्त हनुे हनु्छ। तत्कालको अवःथामा 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2017 ूचलनमा रहेको देिखएकोमा उक्त ऐनको दफा 12 अनसुारको 
कसरुसमेत भएको देिखन आएको छ। यसै ूस मा पनुरावेदक/ूितवादी : नागेन्िबहादरु ितवारी, 
िवपक्षी/वादी :नेपाल सरकार भएको ॅ ाचार (नक्कली ूमाणपऽ) मु ामा ौी सव च्च अदालतबाट 
व्याख्या भई फाइदा ूा  गनर्का लािग ूमाणपऽ पेस गरेको समयमा तत्काल बहाल रहेको 
कानूनी व्यवःथा नै आकिषर्त हनेु भ े आधारमा फैसला भएको (ने.का.प. 2074 अ  03, 
िन.न. 9775) पाइएकोले यःतो अवःथामा तत्काल ूचलनमा रहेको कानूनी व्यवःथा नै 
आकिषर्त हनेु भई सोही कानूनबमोिजमको सजाय िनधार्रण गनुर् पन हनु्छ ।तसथर् ूितवादीलाई 
सािबक ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को १२ र दफा २९ बमोिजम सजाय गनुर्पन देिखन 
आयो। 

17. तत्काल ूचलनमा रहेको ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2017 को दफा 12 ले "कसरुको माऽा अनसुार 
२ वषर्देिख ६ वषर्सम्म कैद वा जिरवाना वा दबैु सजाय हनेुछ" भ े कानूनी व्यवःथा गरेको र 
सोही ऐनको दफा 29(२) अनसुार जिरवाना तोक्दा जिरवानाको मािथल्लो हद .५०००।- (पाँच 
हजार) हनेुछ भ े कानूनी व्यवःथा रहेको पाइएकोले उपयुर्क्तअनसुारको कैद वा जिरवाना मध्ये 
कुनै एक वा दवैु सजाय गनर् सिकने अवःथा देिखएको छ । कसरुको ूकृित, कसरुको माऽा तथा 
कसरु ठहरबाट पनर् जाने असर र ूभावलाई समेत िवचार गरी कैदसमेत गनुर्पन हो वा जिरवाना 
माऽ गदार् पिन हनेु हो भ ेतफर्  िववेक सम्मत पमा िवचार गनुर्पन हनु्छ । ू ितवादीको अवःथालाई 
िवचार गदार् र ूःततु आरोप दाबीअनसुारको कसरु ठहरबाट ूितवादीलाई पनर् सक्ने असर र 
ूभावसमेतलाई िवचार गदार् जिरवाना माऽको सजाय गदार् पिन पयार्  हनेु अवःथा देिखएको छ । 
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18. अतः ूितवादीले ूा  गरेको I.Sc. Intermediate तहको ूमाणपऽ ूमाणीकरण हनु सकेको 
नदेिखएको, कुल ूा ा  392 भई ततृीय ौेणीमा उ ीणर् भएको देिखएकोमा कुल ूा ा  
597/ूथम ौेणीको ूमाणपऽ पेस गरेको देिखई झठुा िववरणको ूमाणपऽको आधारमा MBBS 
अध्ययन गरेको, सो ूमाणपऽसमेत पेस गरी नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा नाम दतार् गराएको, 
सरकारी सेवा गदार्समेत पेस गरेको देिखँदा तत्काल ू चलनमा रहेको ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2017 
को दफा 12 तथा हाल ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 को दफा 16(1) अनसुारको 
कसरु भएको देिखन आएकोले तत्काल ूचलनमा रहेको ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2017 को दफा 
12 तथा 29 अनसुार ूितवादी कुशराज िगरीलाई .5000।- (पाँचहजार पैयाँ) जिरवाना हनेु 
ठहछर्।  

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतM िहरादेवी पाण्डे 

इित संवत ्२०७६ साल फाल्गणु 16 गते रोज 6 शभुम.्...................................................। 



 
104 

 

ौी िवशेष अदालत, काठमाड  

इजलास 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी कृंण िगरी 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी शािन्तिसंह थापा 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चन्िबहादरु सा  

फैसला 
इजलास नं. २ 

मु ा नं. ०७५-CR‐०२५७ 
िन.नं. २५ 

फैसला िमित : २०७६।७।२२ 
मु ा : ॅं टाचार (नक्कली ूमाण पऽ) 

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत रमेश िघिमरेको 
ूितवेदनले नेपाल सरकार  

िव  

ूितवादी : साझा ूकाशन क्षेऽीय कायार्लय, नेपालग मा कायर्रत सहायक ि तीय मु ी बःनेत 
 

 ूितवादीले आफूले उ ीणर् गरेको शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको बेहोरासगँ फरक रहेको भ  े
आिधकािरक िनकायबाट ूमािणत भएको ूमाणीकरण बेहोरालाई ूितवादीले आयोगसमक्ष एवम ्
अदालतसमक्ष बयान गदार् अन्यथा हो भनी िजिकर िलई ूमाण ारा पिु  गराउन सकेको नदेिखदँा 
उ ीणर् शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽ िनजले परीक्षा िदएरै उ ीणर् गरेको रहेछन ्भनी मा  निमल्ने । 

(ूकरण नं.5) 
 सरकारी सेवा ूवेश गदार्का अवःथामा नै आफ्नो शैिक्षक योग्यता ढाटँी शैिक्षक योग्यताको झठुा 

ूमाणपऽ ूःततु गरी रा सेवकको ओहदामा बहाल रही लाभ र सिुवधासमेत िलएको देिखएबाट 
ूितवादीले तत्काल ूचलनमा रहेको ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोिजमको 
कसरु गरेको भ  ेतथ्य ःथािपत हनेु । 

(ूकरण नं.6) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्शाखा अिधकृत ौी कृंणबहादरु ओली 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्अिधवक्ता ौी भोजबहादरु ढकाल 

अवलिम्बत निजर :  

 सव च्च अदालत बलेुिटन, २०६६ पूणार्  ४०९ पृ  ६ 



िवशेष अदालत, काठमाड  

 
105 

 

सम्ब  कानून : 

 नेपालको संिवधान 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
 ूमाण ऐन, २०३१ 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
 मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ 

 

ठहर खण्ड 
1. ूःततु मु ामा देहायका िवषयमा िनणर्य गनुर्पन देिखन आयो । 

पिहलो ू ः  ूितवादीले आरोप दाबीबमोिजम कसरु गरेका हनु,् होइनन ्? 
दोॐो ू ः  ूितवादीलाई आरोिपत कसरुमा सजाय हनेु हो, होइन ? 

2. पिहलो ू तफर्  िवचार गदार्, सािबक ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ ले “कुनै व्यिक्तले रा सेवकको 
ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने उ ेँयले िशक्षासम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तीनपःुते, 
उमेर, जात थर, वतन, नागिरकता वा अयोग्यता ढाँटेमा िनजलाई कसरुको माऽाअनसुार २ वषर्देिख 
६ वषर्सम्म कैद वा जिरवाना वा दबैु सजाय हनेुछ ” 1 भ े र “उपयुर्क्त अनसुार अन्तगर्त सजाय 
हनेु कसरुको सम्बन्धमा जिरवाना तोक्दा जिरवानाको मािथल्लो हद .५०००।- (पाँच हजार) 
हनेुछ ” 2 भ े कानूनी व्यवःथा गरेको पाइन्छ। त्यःतै, हाल ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ ले “कुनै व्यिक्तले रा सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै 
हैिसयत, लाभ वा सिुवधा पाउने उ ेँयले शैिक्षक योग्यता, नाम, तीनपःुते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, 
नागिरकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झठुा िववरण िदएमा वा सोसम्बन्धी झठुा ूमाणपऽ 
पेस गरेमा िनजलाई कसरुको माऽा अनसुार छ मिहनादेिख एक वषर्सम्म कैद र दस हजार 
पैयाँदेिख बीस हजार पैयाँसम्म जिरवाना हनेुछ’’ 3 भ े कानूनी व्यवःथा गरेको पाइन्छ । 

3. अिभयोजन पक्षबाट ू ितवादी मु ी बःनेतले झठुा शैिक्षक योग्यताका ू माणपऽ पेस गरी सेवामा बहाल 
रही लाभसमेत िलइरहेको तथ्य पिु  भएको देिखएकोले िनजलाई सािबक ॅ ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १२ र ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोिजमको 
कसरुमा िनजलाई सािबक ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ को उपदफा (२) 

                                                            
1 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२. 
2 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ (२). 
3 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१). 
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तथा ूचिलत ॅ ाचार िनवरण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोिजमको सजाय हनु भनी 
आरोपपऽ ूःततु भएको देिखयो । 

4. ूितवादीले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगसमक्ष मैले कक्षा 10 सम्म नेपालगंजको 
िसमानामै पन ौी एस. आर. जे. इण्टरकलेज पइिडहा, बहराइच, भारतमा अध्ययन गरी सन ्
199१ मा एस. एल. सी. को िनयिमत परीक्षा पास गरेको र सन ्199४ मा माध्यिमक िशक्षा 
पिरष  उ र ूदेशबाट आइ. ए. को ूाइभेट परीक्षा िदएकी हुँ। साथै २०५७ सालमा मैले जािगर 
सु  गदार् एस. एल. सी. को योग्यताले पगु्ने भएपिन एस. एल. सी. ःतरका ूमाण पऽह का 
साथसाथै आइ.ए. का ूमाणपऽह  पिन म आफ पेस गरेकी हुँ । तर मैले हालसम्म एस. एल. 
सी. ःतरको माऽ जािगर खाएको छु भनी र यस अदालतसमक्ष मैले भारतको पेिडयाबाट 
एस.एल.सी. र आइ.ए.भारतको माध्यिमक िशक्षा पिरषद उ र ूदेशबाट पास गरेको छु । मैले 
२०५७ सालमा सहायक ततृीय पदमा नोकरी ूवेश गदार् एस.एल.सी. पास गरेको ूमाणपऽह  
पेस गरेको हुँ ।मैले जािगर खाँदा एस.एल.सी. को ूमाणपऽ आवँयक पदर्थ्यो। मसँग भारतबाटै 
उि णर् गरेको आइ.ए. पासको सिटर्िफकेट पिन रहेकोले र उक्त सिटर्िफकेट सक्कली नै भएकाले 
पेस गरेकी हुँ।उक्त ूमाणपऽबाट कुनै पदो ती तथा लाभ निलएको हुँदा आरोप दाबीबाट सफाई 
पाउँ भिन बयान गरेको देिखन्छ। 

5. ूितवादीले मौकामा र अदालतसमक्ष िनजको आइ.ए. को शैिक्षक योग्यताको ू माणपऽ सक्कली हो भ े 
बयान गरे पिन उक्त शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽह  ूमाणीकरणको लािग पठाएकोमा रा ीय परीक्षा 
बोडर् सानोिठमी, भक्तपरुको च.नं. १०४२ िमित 2075।०९।१९ को पऽानसुार िनज मु ी बःनेतको 
माध्यिमक िशक्षा पिरषद उ र ूदेशबाट आइ.ए. परीक्षा वषर् 199४, अनबुमा  ८५२११७ को 
कैिफयतमा 'सम्पूणर् िववरण िभ  अपिु त (Not Verified)' भनी ूमाणीकरण भई आएको बेहोरा िमिसल 
संलग्न रहेबाट ू ितवादीले आफूले आइ.ए. तहको परीक्षा उ ीणर् गरेको हुँ भनी पेस गरेको ू माणपऽको 
बेहोरासँग फरक रहेको भ े आिधकािरक िनकायबाट ू मािणत भएको देिखन आयो। उक्त ू माणीकरण 
बेहोरालाई ूितवादीले आयोगसमक्ष एवम ्यस अदालतसमक्ष बयान गदार् अन्यथा हो भनी िजिकर िलई 
ूमाण ारा पिु  गराउन सकेको देिखँदैन जसबाट िनजको हाइःकूल उ ीणर्को शैिक्षक योग्यताको 
ूमाणपऽ िनजले परीक्षा िदएरै उ ीणर् गरेकी रहेछन ्भनी मा  िमल्ने देिखएन। 

6. ूमाण ऐन, २०३१ ले “ूचिलत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा छुट हनेु वा सजायबाट 
िरहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर ूितवादीले िलएमा सो कुराको ूमाण परु् याउने भार िनजको 
हनेुछ” 4 भ े कानूनी व्यवःथा गरेको पाइन्छ तर िनज ूितवादीले सो कानूनी व्यवःथाबमोिजम 

                                                            
4 ूमाण ऐन,२०३१ को दफा २७(१). 
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आफ्नो िजिकर पिु  हनेु कुनै ठोस र िन यात्मक ूमाण अदालतसमक्ष ूःततु गनर् सकेको 
पाइएन।यस सन्दभर्मा, सम्मािनत सव च्च अदालतबाट “ सम्बिन्धत बोडर्बाट नै सो योग्यताको 
ूमाणपऽ गलत... उल्लेख भई आएबाट ूितवादीले आरोपपऽ मागबमोिजमको कायर् गरी तत्काल 
ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तगर्तको कसरु गरेकोमा िनजलाई 
...जिरवाना हनेु” 5 भनी व्याख्यासमेत भइरहेको पिरूआेयमा यी ूितवादीले २०५७ सालमा सरकारी 
सेवा ूवेश गदार्का अवःथामा नै आफ्नो शैिक्षक योग्यता ढाँटी शैिक्षक योग्यताको झठुा ूमाणपऽ 
ूःततु गरी रा सेवकको ओहदामा बहाल रही लाभ र सिुवधासमेत िलएको देिखएबाट िनज 
ूितवादीले तत्काल ूचलनमा रहेको ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोिजमको 
कसरु गरेको भ े तथ्य ःथािपत भएको पाइयो। 

7. दोॐो ू तफर्  िवचार गदार्, जसले जित माऽाको कसरु गरेको छ सोही अनु प सजाय िदन ुनै दण्डको 
सार र िस ान्त हो । नेपालको संिवधानले “तत्काल ू चिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरेबापत 
कुनै व्यिक्त सजायभागी हनेुछैन र कुनैपिन व्यिक्तलाई कसरु गदार्को अवःथामा कानूनमा तोिकएभन्दा 
बढी सजाय िदइने छैन”6 भनी मौिलक हकको पमा समािहत गरेको पाइन्छ । तदनु प मलुकुी 
अपराध संिहता, २०७४ ले “कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरेबापत कुनै व्यिक्त सजायको भागी 
हनेु छैन र कुनैपिन व्यिक्तलाई कसरु गदार्को अवःथामा कानूनमा तोिकएभन्दा बढी सजाय हनेु छैन।” 
7 भनी फौजदारी न्यायको सामान्य िस ान्तको पमा समािहत गरेको पाइन्छ । अतः िूतवादीले 
२०५७ सालमा गरेको कायर् कसरुका सम्बन्धमा ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ बमोिजम सजाय गनुर्पन 
देिखएको र िनज िूतवादीलाई सोही तत्काल ूचिलत ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र 
२९(२) बमोिजम जिरवाना माऽ गदार्समेत उक्त ऐनको उ ेँय पूरा हनेु हुँदा िनज िूतवादीलाई सोही 
दफा १२ र २९(२) बमोिजम .५,०००।- जिरवाना गदार् मनािसब हनेु देिखयो । 

8. तसथर्, ूितवादी मु ी बःनेतले २०५७ सालमा साझा ूकाशनमा सेवा ूवेश गदार् झठुा शैिक्षक 
योग्यताको ूमाणपऽ पेस गरी सेवामा बहाल रही लाभसमेत ूा  गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १२ बमोिजमको कसरु गरेको पिु  हुँदा िनज ूितवादीलाई सोही ऐनको दफा 
१२ र २९(२) बमोिजम .५,०००।- (पाँच हजार पैयाँ) जिरवाना हनेु ठहछर् । 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः केशव पराजलुी 
इित संवत ्२०७६ साल काितर्क २२ गते रोज ६ शभुम.्....................................................। 
                                                            
5सव च्च अदालत बलेुिटन , २०६६ पूणार्  ४०९ पृ  ६. 
6नेपालको संिवधान, धारा २०(४). 
7मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ दफा ७. 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  

इजलास 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी कृंण िगरी 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी शािन्तिसंह थापा 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चन्िबहादरु सा  

फैसला 
इजलास नं. २ 

मु ा नं. ०७५-CR‐०१०९ 
िन.नं. ३९ 

फैसला िमित : २०७६।८।२९ 
मु ा: ॅ ाचार (घसु/िरसवत) । 

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत य अशोकराज रेग्मी 
र िदनेश कुमार आचायर्को ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : महानगरीय ूहरी वृ , बौ  काठमाड मा कायर्रत कायार्लय ूमखु ूहरी नायव उपरीक्षक 
ँयामकुमार राई 

 
 ूितवादीले हात धोएको पानीमा फेनाल्फथािलन पाइएको आधारमा माऽ यािन्ऽक पमा ॅ ाचार 

जःतो गम्भीर कसरुमा कसरुदार मा  फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्त िवपिरत हनु जाने । 

 ूितवादीले हात धोएको पानीको वै ािनक परीक्षण गदार् फेनाल्फथािलन पाइएको भ  ेूितवेदन 
ूा  भएपिन तत्काल उठान भएको मचुलु्का श ाःपद देिखएको र अन्य ःवतन्ऽ ू माणबाट परीक्षण 
ूितवेदन समिथर्त हनु नसकेको अवःथामा ूितवादीको िव  भरपद  र वःतिुन  ूमाणको पमा 
महण गनुर् न्यायोिचत नहनेु । 

(ूकरण नं.१3) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्सहन्यायािधवक्ता मरुारी ूसाद पौडेल 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी शम्भ ुथापा र ौी उपेन्िकेशरी न्यौपाने, िव ान ्

अिधवक्ताह  ौी सिुनल पोभले, ौी नरेन्िूसाद पाठक, ौी टीका बहादरु कँुवर, 
ौी अम्वर बहादरु राउत, ूिदपकुमार पोभले र ौी भीम ढकाल 

अवलिम्बत निजर : 
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 नेकाप २०२१, िन.नं.२२९, प.ृ२६ 

 नेकाप २०६६, अ  २, िन.नं.८०८५ 

 सव च्च अदालत बलेुिटन, २०६८, पूणार्  ४६९, प.ृ१३ 

 सव च्च अदालत बलेुिटन, २०७५, पूणार्  ६२९, प.ृ१६ 

सम्ब  कानून : 

 ूमाण ऐन, २०३१ 

 ॅ ाचार िनवारण ऐन  ,२०५९  

 मलुकुी फौजदारी कायर्वीधी संिहता, २०७४ 

 

ठहर खण्ड 
१. ूःततु मु ामा िनणर्यतफर्  िवचार गदार् देहायका ू उपर न्याय िन पण गनुर्पन देिखन्छ।  

क. उजरुकतार् सजुन पौडेल सेवामाही हनु ् होइनन्   ? उजरुकतार्ले ूितवादी समक्ष के कुन 
ूकृितको काम िलई सेवा ूा  गनर् गएका हनु ्? 

ख. उजरुकतार्को काम ूितवादीले गिरिदएबापत वा नगिरिदएबापत उजरुकतार्सँग घसु िरसवत 
माग गरी िदन बाध्य पारेका हनु ्होइनन ्? 

ग. उजरुकतार्ले ू ितवादीसँग माग गरेको भिनएको आरोपपऽमा दाबी िलएको घसु िरसवतबापतको 
रकम के कुन अवःथामा कहाँबाट बरामद भएको हो ? 

घ. ूितवादीले आरोप दाबीबमोिजम ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अन्तगर्तको 
कसरु गरेको हनु ्होइनन ्? 

ङ. ूितवादीलाई आरोप दाबीबमोिजम सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (घ) 
बमोिजम सजाय हनु सक्ने हो होइन ?  

2. पिहलो ू का सम्बन्धमा िवचार गदार्, महानगरीय ूहरी वृ  बौ , काठमाड का कायार्लय ूमखु, 

ू.ना.उ. ँयामकुमार राईले िनवेदक सजुन पौडेललाई आफ्नै कायार्लयको कायर्कक्षमा बोलाई 
सोनी कम्पनीको िट.भी. खिरद गरेबापतको रकम . १,४०,०००।– घसु िरसवत उजरुकतार्बाट 
िलई आफ्नै कायर्कक्षको टेबलुको बायाँ घरार्मा राखेको अवःथामा बरामद भएको हुँदा िनजको 
उक्त कायर् ॅ ाचार िनबारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोिजमको कसरु भएकोले िनज 
ूितवादी ँयामकुमार राईलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोिजम सजाय हनु मागदाबी िलई 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट आरोप पऽ दायर भएको देिखन्छ। 

3. ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) मा “रा सेवक वा रा सेवक हनुलागेको कुनै 
व्यिक्तले आफ्नो ओहोदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गनर् वा गिरिदएबापत वा नगनर् वा 
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नगिरिदएबापत वा आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गदार् कुनै व्यिक्तलाई मोलिहजा वा 
अिन  गराईिदएबापत वा नगनर् वा नगिरिदएबापत आफ्नो वा अ  कसैको िनिम  िरसवत िलएमा 
वा िलन मन्जरु गरेमा िरसवत िलनेलाई कसरुको माऽाअनसुार कैद र जिरवानासमेत हनेु” भ े र 
सोही ऐनको दफा ३(१) को देहाय (घ) मा “एक लाख पैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख पैयाँसम्म 
घसु िरसवत िलनेलाई छ मिहनादेिख एक वषर् छ मिहनासम्म कैद सजाय हनेु” कानूनी ूावधान 
रहेको छ । 

4. उिल्लिखत कानूनी ूावधानअनसुार कुनै व्यिक्त कुनै सेवा िलन सम्बिन्धत कायार्लयमा जाँदा सो 
कायार्लयको सेवाूदायक रा सेवक कमर्चारीले सेवामाहीलाई सेवा ूदान गन िसलिसलामा 
सेवामाहीको काम गनर् वा गिरिदएबापत वा नगनर् वा नगिरिदएबापत वा आफ्नो ओहोदासँग 
सम्बिन्धत कुनै काम गदार् मोलिहजा वा अिन  गनर् वा गराईिदएबापत वा नगनर् वा नगराईिदएबापत 
आफ्नो वा अ  कसैको िनिम  िरसवत िलन वा िलन मन्जरु गनर् हुँदैन।यसको लािग उजरुकतार्ले 
सन्चालन गरेको पेशा व्यवसायसँग सम्बिन्धत काम र ूितवादीले उजरुकतार्लाई उपलव्ध गराउन ु
पन सेवा सो बममा सम्पादन गनुर्पन कानूनी कतर्व्य परःपरमा अन्तसर्म्बिन्धत रहेको देिखन ु
पदर्छ। 

5. िनवेदक सजुन पौडेलले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगसमक्ष िदएको उजरुी िनवेदन र 
अनसुन्धानको बममा गिरिदएको कागज बेहोरा हेदार् “म िवगत एक वषर्देिख का.िज. श रापरु 
नगरपािलकामा वालवुाको व्यवसाय सन्चालन गद आएकोमा ूितवादीसँग सोही समयमा भेटघाट 
भई िचनजान हुँदा व्यवसाय गन व्यिक्तह  मलाई चािहँदैन तर भाइलाई म चािहन्छ भनी मलाई 
कायार्लयमा बोलाई व्यवसाय गन मािनसले सबैितर िमलाउन ुपछर् भनी सोनी कम्पनीको िट.भी.खिरद 
गरेको िबलको भकु्तानी बापतको रकम िदन बारम्बार घसु िरसवत माग गरेको” भ े बेहोरा उल्लेख 
गरेको पाइन्छ। िनजले के कुन ठाउँमा किहलेदेिख के कुन नामको फमर् दतार् गरी िविधवत 
वालवुा व्यवसाय गरेको हो सो ूःट खलुाएको पाईदैन । यस सम्बन्धमा अदालतमा बकपऽ गदार् 
“आफ्नो नाममा फमर् उ ोग दतार् नगरी साझेदारीमा लगानी गरेको” भ े दाबी गरेकोमा उक्त 
साझेदारी फमर्को नाम, दतार् गन िनकाय, दतार् नं. िववरण सोधनी गदार् खलुाउन चाहा  भनी जवाफ 
िदन ईन्कार गरेको देिखन्छ। अदालतको आदेशानसुार महानगरीय ूहरी बृ  बौ को ूा  
िमितः२०७५।१०।४ को पऽबाट समेत िनवेदक सजुन पौडेलको नाममा श रापरु नगरपािलकाको 
अिभलेखमा कुनै पिन व्यवसाय दतार् रहेको नदेिखएको भ े जानकारी ूा  भएको देिखन्छ। 
यसबाट िनजको तत्सम्बन्धमा कुनै काम कारोबार रहेको भ े देिखन आएन। 

6. िमितः २०७५।२।३ देिख महानगरीय ूहरी वृ  बौ को कायार्लय ूमखुको पमा खिटएका 
ू.ना.उ. ू ितवादी ँ याम कुमार राई र उजरुकतार् सजुन पौडेलिवच ू ितवादी हािजर भएको िमितबाटै 
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िचनजान सम्बन्ध भएको, उजरुकतार् िदनै जसो ूितवादीको ूहरी कायार्लयमा आउजाउ गन, किहले 
काही ँिदनमा दईु तीन पटक पिन जाने तर कुनै काम िवशेष िलई जाने नगरेको र के काम छ 
भनी सोधनी गदार् केही काम छैन आउँदा जाँदा भेटघाट गनर् पसेको भ ेसमेतको तथ्य ूितवादीको 
बयानबाट खलु्न आएको छ भने उजरुकतार्ले पिन ूःततु बेहोरालाइ अन्यथा भ  सकेका छैनन।् 
उजरुकतार् सजुन पौडेलले रेकडर् गरेको िमितः२०७५।३।२८ देिख घटना वारदातको िदन िमितः 
२०७५।६।२० सम्मको ूितवादी ँयामकुमार राईसँग भएको फोन संवादको िःबप्ट राईिटङको 
बेहोरा अध्ययन गदार् िनजह  बीच िनकै समुधरु र सौहादर्पूणर् तिरकाले कायार्लय ूमखु र 
सेवामहीको हैिसयतले भन्दा पिन िनतान्त व्यिक्तगत सम्बन्ध दाई भाईको हैिसयतले पटक पटक 
कुराकानी भएको, किहले काही ँत िदनमा चार पाँच पटक संवाद हनेु गरेको, अिधकांश िनतान्त 
व्यिक्तगत र िनजी िवषयमा कुराकानी हनेु गरेको, िमितः २०७५।५।१५ प ात ्सोनी िट.भी. 
खिरदको िवषयमा र सोको मूल्यको िवषयमा समेत कुराकानी भएको खलु्न आउँछ। 

7. उजरुकतार् र ूितवादीबीच भएको सम्वादको लामो ौृ लामा उजरुकतार् सजुन पौडेलले कुनै काम 
गिरिदनको लािग ूितवादीको कायर्लयमा गएको, उजरुकतार् वालवुा व्यवसायको कारोवारी भई 
सोसँग सम्बिन्धत काम िलई ूितवादीको कायर्लायमा गई ूितवादीलाई सहजीकरण गिरिदनका 
लािग अनरुोध आमह गरेको, ूितवादीले उजरुकतार्को काम नगरी मोलमोलाई मोलािहजा गरी घसु 
िरसवत माग गरेको, ूितवादीलाई घसु िरसवत िदन बाध्य पारेको, दःुख हैरानीमा पारेको भ े कही ँ
कतैबाट खलु्न आएको देिखँदैन। यसबाट उजरुकतार् कुनै खास ूकृितको सेवा िलन ूितवादीको 
कायार्लयमा गएको, सो सेवा ूदान गनर् ूितवादीले ईन्कार गरेको भ े देिखन आएन। 

8. दोॐो ू उपर िवचार गदार्, मािथ ूकरण नं. ३७ र ३८ मा िववेचना गिरएअनसुार उजरुकतार् 
ूितवादीले सम्पादन गन कानूनी कतर्व्यसगँ सम्बिन्धत सेवामाही नभएको र कुनै काम िलई 
ूितवादीको कायार्लयमा गएको सो काम नगिरदन वा गिरदनको लािग ूितवादीले उजरुकतार्लाई 
दःुख हैरानीमा पारेको भ े तथ्य वादी नेपाल सरकारले र उजरुकतार् ःवयमले पिन ःथािपत गनर् 
सकेको पाइँदैन। ूितवादीले िनवार्ह गनुर्पन कानूनी कतर्व्यसँग सम्बिन्धत वालवुा व्यवसाय 
बाहेकका उजरुकतार्को अन्य कुनै व्यिक्तगत कामको िवषयमा मोलािहजा गरी घसु िरसवत माग 
गरी उजरुकतार्लाई िदन बाध्य पारेको हो की भ े संशय र सन्देह पिन कही ँदेिखदैँन। 

9. उजरुकतार्ले ूितवादीले वल्डर् कप आएको छ सोनी िट.भी. िकिनिदन भनेको, पिछ िट.भी. मैले 
आफ िकिनसक त्यसको पैसा भकु्तानी िदनको लािग पटक पटक कायार्लयमा बोलाई पैयाँ मागेको 
भ े बेहोरा िनवेदनमा खलुाएका छन।् तर सोबापत के कित रकम माग गरको हो भ े सम्बन्धमा 
उजरुकतार्ले सो िनवेदनमा कही ँ .१,००,०००।- कतै १,७०,०००।- कतै १,४०,०००।- त 
कही ँ२०,००,०००।- पैयाँ माग गरेको भ े उल्लेख गरेको पाइयो।त्यःतै ू ितवादी र उजरुकतार् 
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बीच भएको संवादमा कतै २०।३०।४०।७० त कही ँ१,७१,०००।-, १,७६,०००।- भ े 
उल्लेख छ। कतै ४०% िडःकाउन्टको कुरा पिन खलु्न आउँछ। यसबाट ूितवादीले 
उजरुकतार्बाट के कित रकम माग गरेको हो ? िनि त पमा खलु्दैन भने के कुन कामबापत रकम 
माग गरेको हो ? सो काम गिरिदनको लािग ूितवादी र उजरुकतार्बीच मोलमोलाई भई 
.१,४०,०००।- िलने िदने तय भई सो रकम उपलव्ध गराउन ू ितवादीको कायार्लयमा उजरुकतार् 
गएको भ े पिन देिखदैँन। ूितवादी र उजरुकतार् बीच भएको संवादको ठाउँ ठाउँमा सोनी 
िट.भी.को कुरा भएको िवषयमा ूितवादीले व्यक्त गरेको “मैले साउन मिहनाको अिन्तममा िट.भी. 
खिरद गिरसकेको, िट.भी. र सोको िबल उजरुकतार्ले देिख मलाई पिन िडःकाउन्ट अफरमा यःतै 
िट.भी. िक  ेव्यवःथा गिरिदन प¥यो भनेकोले सोही ूस मा िट. भी.को िवषयमा कुराकानी भएको” 
भ े भनाईलाई ूितवादी र उजरुकतार् िबच देिखएको व्यिक्तगत सम्बन्धको कडी, घटनाबमले 
उजगार गरेको तथ्यगत ौृ लासँग तलुना गदार् अिव ास गनुर्पन कुनै कारण देिखदैँन। िमितः 
२०७५।६।२० को ५ बजेर ४८ िमनेट जाँदाको समयमा भएको संवादको िःबप्ट राईिटङको 
पृ  ३० मा उिल्लिखत “ उनलाई एकचोटी फोन गरेर मेरो नम्वर िदन ुन, को कहाँ हो।"(सजुन 
पौडेलको संवाद), “अ ँ ानबहादरु भ े ानबहादरु गु ङ के” (ँयामकुमार राईको संवाद) भ े 
बेहोराबाट ूितवादीको भनाई समिथर्त भईरहेको छ। यिद उजरुकतार्को भनाईअनसुार ूितवादीले 
खिरद गरेको िट.भी.को िबलवापतको रकम भाटभटेनीका ानबहादरु गु ङलाई भेटी ितिरिदन 
उजरुकतार्लाई ूितवादीले अ॑ाएको हो की भ लाई पिन उजरुकतार्ले िबल बापतको रकम 
कायार्लयमै आएर िदन्छु भनेको र ूितवादीले पिन सहमित ूकट गरी उजरुकतार् ूितवादीको 
कायार्लयमा पैयाँ िलई आई ूितवादीलाई िदएको भ े पिन खलु्दैन। बौ को भाटभटेनीमा शाखा 
ूबन्धकको पमा काम गन तीनै ानबहादरु गु ङले ूितवादीको साक्षीको पमा अदालतमा 
उपिःथत भई गरेको बकपऽमा “िड.एस.पी. ँयामकुमार राईले ौावणको अिन्तममा ५५" को 
सोनी िट.भी. िडःकाउन्टसिहत .१,६१,२५०।०१ मा खिरद गरेको, सोही अफरमा यःतै िट.भी. 
मेरो एक जना सजुन पौडेललाई रािखिदन,ु उहाँ आई पैसा ितरेर लानहुनु्छ भ ु भएकोले िट.भी. 
रािखिदएकोमा वहाँ िलन आउन ुभएन” भ े बेहोरा लेखाईिदएबाट ूितवादीको िजकीर गिम्भर र 
िव सनीय देिखन आई उजरुकतार्को भनाई ूिततलायक देिखन आएन।यस रीतका तथ्य ूमाणबाट 
उजरुकतार्को कुनै काम गिरिदएबापत ू ितवादीले उजरुकतार्सँग घसु िरसवतबापत रकम माग गरेको 
र उक्त रकम वाध्य भई ूितवादीलाई उजरुकतार्ले िदएको भ े वादी दाबी पु ी भएको देिखएन। 

10. तेॐो प का सम्बन्धमा िवचार गदार्, उजरुकतार्लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले 
उपलव्ध गराएको एक हजार दरका १४० थान नोट .१,४०,०००।- ूितवादीको कायार्लय 
कक्षमा रहेको टेबलुको बायाँ घरार्मा पिऽकाले बेरेको अवःथामा िमितः २०७५।६।२० का िदन 
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राती आठ बजेको समयमा बरामद भएको तथ्यमा िववाद छैन। उजरुकतार्ले मौकामा गिरिदएको 
कागज र अदालतमा गिरिदएको वकपऽमा ूितवादीले सोनी िट.भी खिरद गरेबापतको रकम माग 
गरेकोले उक्त रकम िलई ूितवादीको कायर्कक्षमा गई ूितवादीले ईशारा गरेअनसुार टेबलुको 
बायाँ घरार्मा रािखिदएको, तत्प ात ्ूितवादीले आफैले िभऽ राखी घरार् बन्द गरेको भ े बेहोरा 
उल्लेख छ। ूितवादीले सो भनाईलाई अःवीकार गद उजरुकतार् एक जना मिहलासिहत कायार्लय 
कक्षमा ूवेश गरी टेबलुिनर बःयो। त्यही समयमा बािहर ४/५ जना सादा पोशाकका मािनसह  
दौिडँदै कायार्लयको मूलगेटतफर्  आएको देिख म बािहर जाने बममा उजरुकतार्ले पिऽकामा बेरी 
राखेको केही िचज घरार्मा राख्यो। मैले के हो भनी उितरै धकेली ढोकाबाट बािहर िनःकँदा सादा 
पोशाकका मािनसले मलाई ठेली िभऽ लगे। मैले उजरुकतार्सँग कुनै घसु िरसवत मागेको छैन। 
मैले अवैध वालवुा व्यवसायलाई कडाई गद आएकोले (सो िजिकर अदालतको आदेशानसुार 
महानगरीय ूहरी वृ , बौ को िमितः२०७५।१०।०४ को ूा  पऽबाट समेत पु ी हनेु) सोही 
कारणले मलाई फसाएको हो। सो समयमा कायार्लयको बािहर यवुराज लामा समेतका सेवामाही 
िथए। साँझ भएपिन कायार्लयको झ्यालका पदार् खलुानै रहेकाले िनजह ले पिन यो घटनालाई 
हेिररहेका िथए भ े ूितवादीको मौकाको बयान रहेको देिखन्छ। मौकाको बयानमा उक्त घटना 
हुँदा सोही कायार्लयको बािहर बसी सबै ँय देखेका भिनएका यवुराज लामाले पिन ूितवादीको 
बयानसँग िमलान हनेु गरी भोिलपल्टको कायर्बमको समन्वयको लािग ँयामकुमार राई सरलाई 
कुिररहेको समयमा एक जना ृेन्चकट काटेको मािनस ँयाम सरको कायर्कक्षमा पःयो। त्यसको 
लग ै २४/२५ वषर्को मिहला िभऽ पसी। उक्त मािनस ँयामकुमार राईको बायाँ प ी बसेको 
िथयो। त्यसपछी क्याप लाएका केटाह  दौिडदै िभऽ पसे। उिभएर झ्यालबाट हेदार् सो मािनसले 
पिऽकामा प्याक गरेको सामान घरार् तानी रािखिदयो भ े बेहोराको बकपऽ गरेको पाईन्छ। 

11. उजरुकतार् र ूितवादीिबच रकम िलने िदने बममा उजरुकतार्को Bugging device बाट तैयार भएको 
ौव्य ँय िभिडयोको इजलासबाट अवलोकन गदार् उजरुकतार् र एक जना मिहला ूितवादीको 
कायर्कक्षमा ूवेश गरेको, उजरुकतार् टेबलुिनर बसेको देिखन्छ तर ूितवादीले इसारा गरेअनसुार 
टेबलुको बायाँ घरार्मा पिऽकाले बेरेको रकम रािखिदएको, ूितवादीले सो रकम िभऽ घचेटी घरार् 
बन्द गरेको भ े उजरुकतार्को भनाईबमोिजमको कुनै ँय देिखँदैन । अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोगको टोली ूितवादीको कायर्कक्षमा ूवेश गदार्को अवःथादेिख तयार भएको ौव्य 
ँयसिहतको िभिडयो अवलोकन गदार् टोली ू वेश गरे लग ै पूवर् जानकारी भएझ गरी ू ितवादीलाई 

“टेबलुको घरार्मा रकम छ िनकाल्नसु”् भिनएको सिुनन्छ। खानतलासी तथा बरामदी मचुलु्का 
तयार गन बममा मलुकुी फौजदारी कायर्िवधी संिहता, २०७४ को दफा १८(४) बमोिजम 
खानतलासीको लािग खिटएका अनसुन्धान अिधकारीको जीउ शरीर खानतलासी भएको देिखँदैन । 
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उजरुकतार्सँग साथै ूितवादीको कायर्कक्षमा पसेकी मिहलाको बारेमा ूितवादीले वैनी हो भनी 
उजरुकतार्सँग सोधेकोमा उजरुकतार्ले मेरो िमसेज भनेको पिन सिुनन्छ। तत्कालै ूितवादीले आफ्नो 
सहयोगी ूहरी कमर्चारीलाई िचया ल्याउन अ॑ाएको पिन सिुनन्छ। उजरुकतार्सँग साथै गएकी 
मिहला आयोगकै अनसुन्धान अिधकृत िवना के.सी. हनु ्भ े बेहोरा खानतलासी तथा बरामदी 
मचुलु्कामा िनजको समेत नाम उल्लेख भई उक्त मचुलु्कामा सिहछापसमेत गरेकोबाट ू  हनु्छ। 
तर उजरुकतार्सँग सँगै ूितवादीको कायर्कक्षमा ूवेश गन िनज िवना के.सी.को घटना बारदातको 
िवषयमा देखे जानेको तथ्य खलुाई कागज गराएको अवःथा छैन । यिद उजरुकतार्ले भनेजःतै 
ूितवादीको सहमतीले रकम घरार्मा रािखिदएको, ूितवादीले सो रकम िभऽ घचेटी घरार् बन्द गरेको 
हो भने मौकामा उपिःथत अथार्त ्ूत्यक्षदशीर् िनज िवना के.सी. समेतको घटना िववरण कागज 
गराई वादी पक्षले िनजलाई साक्षीको पमा अदालतमा उपिःथत गराई ूितवादीको भनाईलाई 
असत्य झठुा सािवत गनुर् पनमा वादी पक्षले उक्त कानूनी दाियत्व िनवार्ह गनर्बाट चकेुको अवःथा 
छ। उपयुर्क्त समम तथ्य बेहोराबाट उजरुकतार् ूितवादीको कायर्कक्षमा ूवेश गरी टेबलुिनर बसे 
लग ै सादा पोशाकका मािनसह  कायार्लयको मूलगेटतफर्  ूवेश गरेको देिख ूितवादी िनजको 
कायर्कक्षको ढोकातफर्  जानेबममा ूितवादीको सहमित वेगर टेबलुिनर बसेका उजरुकतार्ले 
पिऽकामा वेरेको रकम टेबलुको घरार्मा हािलिदएको पिु  हनु आएको देिखन्छ ।सोही रकम 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट खिटएको टोलीले बरामद गरेको अवःथा छ। 

12. अब चौथो ू उपर िवचार गदार्, आरोिपत कसरु ूितवादीले मनसायपूवर्क गरेको िथयो भनी सूमाण 
पिु  गन दाियत्व ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार वादी नेपाल सरकारको हनु्छ। अथार्त ्
ूितवादीको मनसाय (Mens Rea) र अपरािधक कायर् (Actus Reus) बाट ॅ ाचारजन्य कसरु घिटत 
भएको वःतिुन  ूमाणबाट देिखन ुपदर्छ। ूितवादीउपर ॅ ाचारको आरोप लगाउँदैमा कसरुदार 
कायम भइहाल्ने होइन । िव ासनीय ूमाणको अभाव देिखए एवम ्श ाको गनु्जाईस रहे श ाको 
सिुवधा ूितवादीले पाउने (Benefit of doubt goes to the accused) फौजदारी न्यायको सवर्मान्य 
िस ान्त रहेको देिखन्छ। मािथ िबिभ  ूकरणह मा िववेचना भएअनसुार ूःततु मु ाको िमिसल 
संलग्न ूमाणह  हेदार्, ूितवादी मौकामा र अदालत समक्ष आरोिपत कसरु गरेमा ईन्कार रही 
बयान गरेको र उक्त ईन्कारी बयानलाई िनजका साक्षीको वकपऽबाट समथर्न भएको देिखन्छ। 
उजरुकतार्को भनाईअनसुार ूितवादीले ईसारा गरेपिछ रकम घरार्मा रािखिदएकोमा ूितवादीले िभऽ 
घचेटी घरार् बन्द गरेको भ े तथ्य ौव्य ँय िड.िभ.डी. बाट पिु  भएको छैन। ूितवादी र 
उजरुकतार्बीच भएको संवादको िःबप्ट राईिटङको बेहोराबाट उजरुकतार् सेवामाही भएको, िनजले 
ूितवादीलाई कुनै काम गिरिदन अनरुोध गरेको, सोबापत ूितवादीले मोलिहजा गरी उजरुकतार्सँग 
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घसु िरसवत मागेको, घसु िरसवत िदन बाध्य तलु्याई ूितवादीले िलई साथमा राखेको अवःथामा 
रकम बरामद भएको भ े पिन देिखएको छैन। 

१3. घटनाःथल ूितवादीको कायर्कक्षमा उठाईएको र ेहात परीक्षण तथा नमनुा स लन मचुलु्काको 
ौव्य ँय िभिडयो अवलोकन गदार्समेत ूितवादीले िगलासमा रहेको सफा पानीमा हात डवुाउँदा 
उक्त पानी वैजनी रातो रंगमा परीणत भएको देिखँदैन। उक्त मचुलु्का कागजमा वैजनी रातो भ े 
बेहोरालाई काटी हल्का रातो लेिख थप गिरएको देिखएकोमा थपघट भएको, कािटएको बेहोरामा 
अनसुन्धान अिधकृतले सहीछाप गरी ूमािणत गरेको देिखदैँन। ूितवादीले हात डबुाएको पानीको 
नमूना परीक्षण गदार् फेनाल्फथािलन पाइएको भ े परीक्षण ूितवेदन ूा  भएको देिखए पिन 
िस ान्ततः कुनै व्यिक्तले हात धोएको पानीको र  पिरणत हुँदैमा ःवतः आरोिपत कसरु गरेको 
िस  हुँदैन। वःततुः ूितवादीले उजरुीकतार्सँग के कुन ूयोजनाथर् रकम िलएको िथयो? िनजले 
घसु िरसवत माग गरेको िथयो िथएन ? िनजको घसु िरसवत खाने ईच्छा वा मनसाय िथयो िथएन? 

भ े ू  मह वपूणर् हनु्छ । ती ू को िन पण बेगर ूितवादीले हात धोएको पानीमा 
फेनाल्फथािलन पाइएको आधारमा माऽ यािन्ऽक पमा ॅ ाचार जःतो गम्भीर कसरुमा कसरुदार 
मा  फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्त िवपिरत हनु जान्छ। साथै उक्त पानीको वै ािनक परीक्षण 
गदार् फेनाल्फथािलन पाईएको भ े ूितवेदन ूा  भएपिन तत्काल उठान भएको मचुलु्का श ाःपद 
देिखएको र अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट परीक्षण ूितवेदन समिथर्त हनु नसकेको अवःथामा यसलाई 
ूितवादीको िव  भरपद  र वःतिुन  ूमाणको पमा महण गनुर् न्यायोिचत हुँदैन। उजरुकतार्ले 
पिऽकामा बेरेको िचजवःत ुघरार्मा राख्न ेबममा मैले के हो भनी धकेिलिदएको भ े ूितवादीको 
बयान बेहोराको सन्दभर्मा ूितवादीले हात धोएको पानीमा फेनाल्फथािलन पाइनलुाई ःवाभािवक नै 
मा ुपन देिखन्छ । 

१4. ॅ ाचार जःतो गम्भीर कसरु ःथािपत हनुका लािग ूितवादी कायर्रत कायार्लयको कायर्कक्षिभऽ 
रहेको टेबलुको घरार्बाट रकम बरामद हनु ुनै ूया  ूमाण ब  सक्दैन। ूितवादीले नै सो रकम 
घरार्मा राखेको, ःवेच्छाले माग गरेको र ःवेच्छाले नै घसुको पमा रकम िलएको तथ्य वःतिुन  
एवम ्िव सनीय र ू चरु एवम ्ू या  ू माणबाट पिु  हनुपुदर्छ। ू ःततु मु ाको तथ्यसँग अनसुाि क 
हनेु भारतीय सव च्च अदालतबाट र सम्मािनत सव च्च अदालतबाट िबिभ  ॅ ाचार मु ाह मा 
व्याख्या भई ूितपािदत भएका देहायका न्याियक िस ान्तह लाई ूःततु मु ामा इन्साफ गदार् 
अवलम्बन गनुर्पन देिखन्छ। 

 "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 
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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." (State of Punjab vs. Madan lal verma, 2013(6) 
Supreme/:2013(10), Scale 211, 2013 SCJ: AIR 2013 SC 3368.) 

 “घसु खाई ॅ ाचार गरेको सािवत गन बुदँा ूमाणह  श ारिहत हनुपुन, घसु खाई ॅ ाचार 
ग¥यो भ े आरोप कुनै कमर्चारीउपर लगाई िनजलाई दोषी बनाउँदा उक्त कमर्चारीले घसु 
मागी िलएको हो र घसु िलने मनसाय िथयो भ े कुरा ूमािणत गनर् सक्न ुपदर्छ ”(नेकाप 
२०२१, िन.नं.२२९, प.ृ२६) 

 कसैउपर दोषारोपण गनुर्माऽ ूया  हुँदैन, श ारिहत ढ बाट ठोस ूमाण ारा आरोप ूमािणत 
गराउन ुपदर्छ (सव च्च अदालत बलेुिटन, २०६८, पणुार्  ४६९, प.ृ१३) 

 “रा सेवकको मन्जरुीले घसु िलएको ूमािणत हनुपुदर्छ” (सव च्च अदालत बलेुिटन, २०७५, 
पणुार्  ६२९, प.ृ१६) 

  “ॅ चार जःतो गम्भीर अपराधमा अपराध ःथािपत हनुको लािग आवँयक पन आधारभतू 
त वको िव मानता गम्भीर पमा ूमािणत हनु नसकेको र अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट पिु  
हनु नसकेको िःथितमा ॅ ाचारको कसरुमा िबना ूमाण दोषी करार गनर् निमल्ने” (नेकाप 
२०६६, अ  २, िन.नं.८०८५) 

१5. अतः मािथ िववचना भएको तथ्य ूमाण कानून र सम्मािनत सव च्च अदालतबाट ूितपािदत 
न्याियक िस ान्तबमोिजम ूितवादीले आरोप दाबीबमोिजम ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१) अन्तगर्तको कसरु गरेको पिु  भएको नदेिखदँा ूितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने 
देिखयो । 

१6. अिन्तम ू को सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादीले आरोिपत कसरु गरेको पिु  हनु नसकी आरोप 
दाबीको कसरुबाट सफाई पाउने देिखदँा ूितवादीलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१) र ३(१) को देहाय (घ) बमोिजम सजाय गरी पाऊँ भ े वादी नेपाल सरकारको आरोप 
दाबीसँग सहमत हनु सिकएन । 

१7. तसथर् उजरुकतार्बाट घसु िरसवत माग गरेको र िलएकोमा ूितवादी मौकामा र अदालतसमक्ष 
इन्कार रही बयान गरेको, उजरुकतार् सजुन पौडेलले मौकामा र अदालतसमक्ष ूितवादीले इशारा 
गरेअनसुार टेबलुको घरार्मा रकम रािखिदएपिछ ूितवादीले घरार्िभऽ धकेलेको भ े बेहोरा 
लेखाएकोमा लेनदेन र खानतलासी तथा बरामदी मचुलु्का तयार गन सन्दभर्मा तयार भएको 
ौव्य ँय, DVD अवलोकन गदार् उक्त भनाई समिथर्त भएको नदेिखएको, ूितवादीको साथबाट 
रकम बरामद भएको नदेिखएको एवम ्उजरुकतार् सेवामाही भई िनजको कुनै काम गिरिदएबापत 
वा नगिरिदएबापत ूितवादीले उजरुकतार्बाट घसु/िरसवत मागेको वा उजरुकतार्लाई घसु/िरसवत 
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िदन बाध्य पारेको भ ेसमेत िमिसल संलग्न तथ्य ूमाणबाट पिु  भएको नदेिखदँा ूितवादी 
ँयामकुमार राईले आरोप दाबी बमोिजम ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को 
कसरु गरेको देिखन नआएकोले िनजले आरोप दाबीको कसरुबाट सफाई पाउने ठहछर्।  

सदःय  सदःय सदःय 

इजलास अिधकृतः केशव पराजलुी 
इित सम्वत ्२०७६ साल मङ्सीर २९ गते रोज १ शभुम ्...................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  
इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी िशवराज अिधकारी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी बालेन्ि पाखेती 

फैसला 
 इजलास नं. १ 

मु ा नं. ०७5-CR-०189 
िनणर्य नं. 34 

फैसला िमित : २०७६।८।२६ 
मु ा: ॅ ाचार (घसु/िरसवत)। 

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका अनसुन्धान अिधकृत य केदार कोइराला र किपल 
वाग्लेको ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : नेपाल राि य ूाथिमक िव ालयमा ूा.िव ि तीय पदमा कायर्रत ूधानाध्यापक ूभ ुिगरीसमेत 

 

 ूितवादीबाट िनवेदकले िदएको रकम बरामद भएको र र हेात परीक्षणबाट िनजले उक्त रकम 
िलएको देिखएकै आधारमा माऽ आरोप दाबीअनसुारको घसु/िरसवत िलएको मा  नहनेु । 

(ूकरण नं.11) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्शाखा अिधकृत ौी िवजयराज िघिमरे 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी नरेन्िूसाद पाठक र ौी हिरवंश िऽपाठी 
सम्ब  कानून : 

 नेपालको संिवधान 
 मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 

 

ठहर खण्ड 
१. ूःततु आरोप दाबीअनसुारको कसरु ूितवादीह बाट भएको हो होइन? ूितवादीह ले कसरु गरेको 

देिखन आएमा के कःतो सजाय हनु सक्ने हो भ े सम्बन्धमा िमिसल संलग्न सम्ब  तथ्य र 
ूमाणको आधारमा िन पण गनुर् पन देिखएको छ । 
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२. कुखरुा फमर् स ालन गनर्समेतको लािग ऋणको आवँयकता परी बै मा ऋण माग गदार् उपलव्ध 
नभएकोले एकै गाउँका िशक्षक अब्बास िमयाँले बै का कमर्चारीसँग िचनजान रहेको भनी ऋण 
िनकासाको लािग नेपाल बै  िल. ौीपरु वीरग मा िनवेदन िदएको, बै का कमर्चारीह लाई 
.६०,०००।- िदनपुन भनेकाले पटक पटक गरी .४०,०००।- अब्बास िमयाँलाई िदएकोमा 
पिन .२०,०००।- माग गरेकोले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग हेट डा कायार्लयमा 
जानकारी गराएको,  अब्बास िमयाँले बाँकी रकम ूभ ु िगरीलाई िदन ु भनेकोले ूभ ु िगरीले 
.१२,०००।- माग गरेको भिन िनवेदक वीरेन्ि ूसाद चौरिसयाले आयोग हेट डा कायार्लयमा 
उजरु गरेकाले त्यस कायार्लयबाट उपलव्ध भएको .१२,०००।- िनवेदकबाट ूितवादी ूभ ु
िगरीले िलएको र िनजबाट बरामद भएको भ े आधारमा ूितवादीह  अब्बास िमयाँ र ूभ ुिगरी 
उपर ू ःततु आरोपपऽ दायर भएको देिखएको छ । ू भ ुिगरीले अनसुन्धानको बममा र अदालतमा 
बयान गदार् .१२,०००।- आफ्नो साथबाट बरामद भएकोलाई ःवीकारै गरेका छन ्। अब्बास 
िमयाँले फोनमा भनेअनसुार उक्त रकम िलई राखेको, अब्बास िमयाँ माफर् त ्थोरै पैसामा काम गराई 
िदन्छु भ े िव ासमा पारी .१२,०००।- िनवेदकसँग िलएको भनी ूभ ु िगरीले अनसुन्धानको 
बममा बयान गरेको र अदालतमा बयान गदार् अब्बास िमयाँलाई िदन भनी िनवेदकले िदएको रकम 
राखेको, बै मा ऋण िमलाई िदन रकम नमागेको भनी आरोिपत कसरुमा इन्कारी रहेको देिखयो। 
िनवेदकले सापटी लगेको .१२,०००।- िफतार् िदन बोलाएकोमा मलाई फुसर्द नहुँदा ू भ ुिगरीलाई 
िदन भनेको, सोही रकम ूभ ु िगरीले िलई राखेकोमा बरामद भएको भनी अब्बास िमयाँले 
अदालतसमक्ष बयान गरेको देिखएको छ । 

३. ूभ ु िगरीबाट उपयुर्क्त अनसुारको .१२,०००।- बरामद भएको र िनजको र ेहात परीक्षण 
गिरएको सम्मको तथ्यमा िववाद नरहे पिन ूितवादीह को बयान िजिकरको आधारमा घसु/िरसवत 
बापतकै रकम हो होइन भ े िवषय िववािदत रहेको देिखयो। बै बाट ऋण िनकाली िदने भनी 
पिहले .४०,०००।- िलएको र त्यसैबापत पनुः .१२,०००।- माग गरी िलएको भ े उजरुी 
िनवेदन रहे पिन उजरुकतार्लाई वादी पक्षले अदालतसमक्ष उपिःथत गराउन सकेको देिखएन । 
उजरुी ब्यहोरा अनु प हनेु गरी उजरुकतार्का दाई नाताका योगेन्ि ूसाद चौरािसयाले अनसुन्धानको 
िसलिसलामा घटना िववरण खलुाई िदएकोमा िनजलाई समेत अदालतमा उपिःथत गराएको देिखएन। 
ूितवादीह ले अदालतसमक्ष गरेको बयान ब्यहोराबाट उजरुकतार् तथा िनजको दाइ नाताका योगेन्ि 
चौरसीयाको भनाई िववािदत देिखएको अवःथामा िनजह लाई अिनवायर्तः अदालतसमक्ष उपिःथत 
गराई िनजह को भनाई परीक्षण गरी पिु  गराउन ुपनमा वादी पक्षले िनजह लाई ूमाणको पमा 
अदालतसमक्ष ूःततु गनर् सकेको देिखएन। 
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4. अनसुन्धानको िसलिसलामा नेपाल बै  िल. ौीपरु शाखा वीरग मा पऽाचार गदार् िनवेदक 
वीरेन्िूसाद चौरिसयाले ऋण माग गरेकोमा ऋण ःवीकृत भएको, आवँयक पन सेवा शलु्क जम्मा 
नभएको भ ेसम्मको जवाफ ूा  भएको र तत्सम्बन्धी काम कारवाहीको कागजात िमिसल संलग्न 
रहेको पाइन्छ । सोही बै का शाखा ूबन्धक ूवीन पौडैल र उप-ूबन्धक भवूनेश यादवले 
अनसुन्धानको िसलिसलामा गरेको कागज ब्यहोराबाट मागबमोिजमको ऋण ःवीकृत भएकोमा 
सरुक्षण िधतो िदने ऋणीको बाबकुो िनधन भएको, सम्बिन्धत कागजात ूा  नभएकोले तत्काललाई 
लगानी गनर् नसिकएको, अब्बास िमयाँ, ूभ ु िगरीलगायतका व्यिक्तस  बै का कमर्चारीस  लेनदेन 
वा कुराकानी भएको जानकारीमा नरहेको भ ेसमेतको अवःथा देिखएकोले वीरेन्िूसाद चौरिसयाको 
उजरुी ब्यहोरा तथा िनजका दाई योगेन्िूसाद चौरिसयाको भनाई नै श ाःपद अवःथाको देिखन 
आएको छ । िनजह को भनाई अनु प बै को कमर्चारीस  िमलेमती गरी ऋण िनकासा गराई 
िदएवापत ूितवादीह ले पटक पटक रकम िलएको हो भने बै का सम्बिन्धत कमर्चारीह  उपर 
पिन छानिवन गिरन ुपनमा त्यस िकिसमको छानिवन गरेको देिखएन । 

5. ूःततु आरोप दाबीका सम्बन्धमा उपयुर्क्तअनसुारको अवःथा देिखन आएकोमा आरोप 
दाबीअनसुारको ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अनसुारको कसरु यी 
ूितवादीह का हकमा ःथािपत हनु सक्ने हो होइन भ ेतफर्  मखु्य पमा िवचार गनुर् पन देिखन 
आएको छ । ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) मा "रा सेवक वा 
रा सेवक हनुलागेको कुनै व्यिक्तले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गनर् वा गिरिदए वापत 
वा नगनर् वा नगिरिदए वापत वा आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गदार् कुनै व्यिक्तलाई 
मोलािहजा वा अिन  गराईिदएबापत वा नगनर् वा नगिरिदएबापत आफ्नो वा अ  कसैको िनिम  
िरसवत िलएमा वा िलन मन्जरु गरेमा िरसवत िलनेलाई वा िलन मन्जरु गनलाई कसरुको 
माऽाअनसुार कैद र जिरवानासमेत हनेु" भ े कानूनी व्यवःथा रहेको देिखएको छ । उपयुर्क्त 
कानूनी व्यवःथाअनसुारको कसरु ःथािपत हनु िनम्नानसुारको आधारभतू त वको िव मानता हनु ु
अिनवायर् हनेु देिखन्छः-  
क. घसु/िरसवत िलएको व्यिक्त रा सेवक वा रा सेवक हनु लागेको व्यिक्त हनु ुपन;  
ख. त्यःतो व्यिक्तले आफ्नो ओहदासम्बन्धी कामसँग सम्बिन्धत िवषयमा घसु/िरसवत िलएको 

हनुपुन; 
ग. त्यःतो काम गनर्का लािग वा गिरिदएबापतको लािग वा त्यःतो काम नगनर् वा 

नगिरिदएबापतको लािग घसु/िरसवत िलएको हनु ुपन; 
घ. आफ्नो ओहदासम्बन्धी कुनै काम गदार् कसैलाई मोलािहजा वा अिन  गनर् वा गराईिदएबापत 

वा नगनर् वा नगराइिदएबापत घसु/िरसवत िलएको हनु ुपन; 
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ङ. आफ्नो वा अ  कसैको िनिम  िरसवत िलएको वा िलन मन्जरु गरेको हनुपुन;  
च. उपयुर्क्त सबै अवःथाको िवषय ूकृितबाट जानाजान दरुाशय तथा बदिनयतपूणर् पमा 

उिल्लिखत कायर् गरे भएको देिखन ुपन;  
6. ूःततु आरोप दाबीका सन्दभर्मा ूितवादीह का हकमा उपयुर्क्त कानूनबमोिजमको अवःथा िव मान 

रहेको छ छैन भ ेतफर्  हेनुर् पन देिखएको छ । िजल्ला पसार्, िछपहरमाई गाउँपािलका वडा नं. ४ 
िःथत नेपाल राि य ूाथिमक िव ालयको ूा.िश.ि तीय पदमा रहेको ूितवादी ूभ ु िगरी 
ूधानाध्याकको पमा कायर्रत रहेको र ौी रेडबस ूाथिमक िव ालय मडुली फुलवारीया, पसार्का 
ूधानाध्यापकको पमा अकार् ू ितवादी अब्बास िमयाँ कायर्रत रहेको भ े आरोपपऽबाट देिखएकोमा 
ूितवादीह को बयानसमेतबाट दबैु ूितवादीह  छु ाछु ै िव ालयका ूधानाध्यापक रहेको तथ्यमा 
िववाद नरही ःप  रहेको छ । यी दबैु ूितवादीह  नेपाल बै  िलिमटेड ौीपरु वीरग  शाखाका 
सरोकारवाला अिधकािरक व्यिक्त रहेको देिखने कुनै पिन आधार ूमाण देिखन सकेको छैन । 
ूितवादीह  ूधानाध्यापकको पमा रा सेवक रहेको देिखए पिन िनवेदकले ऋण माग गरेको र 
कारवाही भएको नेपाल बै  िलिमटेड ौीपरु वीरग  शाखासँग रा सेवकको हैिसयतमा 
कानूनबमोिजमको सम्बन्ध रहेको देिखंदैन । 

7. बै ले ूवाह गन ऋणको सम्बन्धमा ूधानाध्यापकको हैिसयतबाट कुनै भिूमका िनवार्ह गनर् सक्ने 
हुँदैन । कुनै बै को ऋण ूवाह गन वा नगन िवषयमा ूधानाध्यापकको ओहदाको हैिसयतबाट 
कुनै पिन काम कारवाही गनर् नसक्ने हुँदा िनवेदकले बै बाट माग गरेको ऋणका सम्बन्धमा 
ूितवादीह ले ूधानाध्यापकको हैिसयतबाट कुनै भिूमका िनवार्ह गनर् सक्ने देिखदैन । 
ूधानाध्यापकको ओहदाको हैिसयतले नै गन कुनै कामका सम्बन्धमा घसु/िरसवत माग गरी 
घसु/िरसवत िलएमा नै ूःततु आरोप दाबीअनसुारको ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ 
को उपदफा (१) अनसुारको कसरु ःथािपत हनेु हो । अन्य कुनै िनकाय वा संःथासँग सम्बिन्धत 
काम कुरा गराई िदने भनी सो कामसँग सम्बन्ध नरहेको रा सेवकले कसैसँग कुनै रकम माग 
गन र िलने कायर् गरेको आधारमा उिल्लिखत दफा ३(१) मा रहेको कानूनबमोिजमको कसरु 
भएको मा  िमल्ने हुँदैन । अन्य ूचिलत नेपाल कानूनबमोिजमको कसरु भए गरेको देिखएमा 
सोही कानूनबमोिजमको कारवाही गनर् निमल्ने होइन । 

8. ूधानाध्यापक रहेको आधारमा बै बाट ऋण उपलव्ध गराई िदने भनी िव ासमा पारी त्यसबापत 
रकम माग गिर िलएको िःथितमा आफ्नो ओहदाको दु पयोग गरी सम्बिन्धत व्यिक्तलाई िव ास 
िदलाई झकु्याइ, गफलतमा पारी कुनै लाभ ूा  गरेमा मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
२४९ वा अन्य कुनै सम्ब  कानून बमोिजमको कसरु भएको देिखएमा सोही सम्ब  कानूनबमोिजम 
नै कारवाही गनुर्पन हनु्छ । नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (४) मा "तत्काल 
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ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरेबापत कुनै व्यिक्त सजाय भागी हनेु छैन" भ ेसमेतको 
न्यायसम्बन्धी मौिलक हकको व्यवःथा रहेको पाइन्छ । मलुकुी अपराध संिहता २०७४ को 
पिरच्छेद २ मा रहेको फौजदारी न्यायका मान्य िस ान्तअन्तगर्त दफा ७ मा कानूनले सजाय नहनेु 
कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्त सजाय भागी हनेु छैन भ ेसमेतको व्यवःथा रहेको पाइन्छ । यस 
िःथितमा कुनै व्यिक्तले ूचिलत कानूनबमोिजमको कसरु हनेु कायर् गरेमा सोही कानूनबमोिजम नै 
कारवाही र सजाय गिरन ुपन हनु्छ । 

9. सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले ॅ ाचार गरेको सम्बन्धमा भएको अनसुन्धानबाट त्यःतो 
व्यिक्तको काम कारवाही अन्य अिधकारी वा िनकायको अिधकारक्षेऽअन्तगर्त पन ू कृितको देिखएमा 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले आवँयक कारवाहीका लािग सम्बिन्धत अिधकारी वा 
िनकायसमक्ष लेिख पठाउन सक्ने गरी नेपालको संिवधानको धारा 239 को उपदफा (4) मा 
व्यवःथा रहेको पाइएकोले अनसुन्धान गद जाँदा अन्य ूचिलत कानूनबमोिजमको कसरु भए गरेको 
देिखएमा आवँयक कारवाहीको लािग सम्बिन्धत क्षेऽािधकार भएको अिधकारी वा िनकायलाई लेिख 
पठाउन सिकने देिखयो। यस िःथितमा पिन फरक कानून ूयोग गरी कारवाही र सजाय गिरएमा 
उिल्लिखत संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथाअनसुारको फौजदारी न्यायका मान्य िस ान्त अनकूुल 
हनु सक्ने देिखदैँन। । 

10. पसार् िजल्लाको िछपहरमाई गाउँपािलका वडा नं. ४ मा रहेको नेपाल राि य ूाथिमक िव ालयका 
ूधानाध्यापकको पमा ूितवादी ूभ ु िगरी कायर्रत रहेको र पसार् िजल्लाकै कािलकामाई 
गाउँपािलका वडा नं.१ मा रहेको ौी रेडबस ूाथिमक िव ालय मडुली फूलवािरयाको 
ूधानाध्यापकको पमा ूितवादी अब्बास िमयाँ कायर्रत रहेको देिखई रा सेवक रहेको देिखए पिन 
ूधानाध्यापकको ओहदाको हैिसयतले गनुर् पन कुनै कायर् गरेबापत वा गनुर् पन कुनै कायर् नगरेबापत 
समेतको आधारमा िनवेदक वीरेन्ि ूसाद चौरिसयाबाट कुनै रकम िलएको भ े देिखन आएन । 
आरोप दाबीअनसुार अब्बास िमयाँले बै बाट ऋण िनकासा गराई िदने भनी माग गरेको रकम 
िनजले भनेअनसुार ूभ ुिगरीलाई िदएको र ूभ ुिगरीबाट बरामद भएको देिखएपिन दबैु ूितवादीले 
रा सेवकको ओहदाको हैिसयतले भए गरेको काम हो भ  िमलेन । ूधानाध्यापक हैिसयतमा 
रहेका आधारमा अब्बास िमयाँले िनवेदकलाई बै बाट ऋण िनकासा गराई िदने कुरामा िव ास 
िदलाउन सफल भई, झकु्याई रकम िलन सफल भएको अवःथा हो भने सम्ब  कानूनबमोिजमको 
कारवाही हनु सक्नेमा उपयुर्क्त तथ्यका आधारमा नै ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) 
अनसुारको कसरु भएको भ  िमलेन । 

11. रा सेवक रहेका व्यिक्तले आफ्नो ओहदाको हैिसयतमा गन काम कुराबाहेक सामान्य नागिरकका 
हैिसयतले कसैलाई झकु्याई गफलतमा पारी रकम िलने कायर् गरेकोमा रा सेवक भएकै नाताले 
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ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ अनसुारको कसरु भएको मा  िमल्ने देिखएन । यस िःथितमा 
ूितवादी ूभ ुिगरीबाट िनवेदकले िदएको रकम बरामद भएको र र ेहात परीक्षणबाट िनजले उक्त 
रकम िलएको देिखएकै आधारमा माऽ ूःततु आरोप दाबीअनसुारको घसु/िरसवत िलएको मा  
पयार्  हुँदैन । तसथर् ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसरु 
ःथािपत हनुका लािग आवँयक पन उल्लेिखत आधारभतु त वह को िव मानता रहेको नदेिखएकोले 
ूितवादीह  उपरको ूःततु आरोप दाबी कानूनसम्मत रहेको देिखन आएन । 

12. अतः मािथ िववेिचत आधार ूमाणबाट आरोप दाबीको तथ्यका आधारमा ूितवादीह बाट ॅ ाचार 
िनवारण ऐन 2017 को दफा 3 को उपदफा (1) अनसुारको कसरु भएको भ  िमल् ने अवःथा 
नदेिखएकोले ूितवादीह  ूभ ुिगरी र अब्बास िमयाँ उपरको ूःततु आरोप दाबी पगु्न सक्दैन। 
िनज ूितवादीह ले ूःततु आरोप दाबीबाट सफाई पाउने ठहछर्।  

सदःय  अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः भपेुन्ि उपाध्याय 

इित संवत ्२०७६ साल मिङ्सर 26 गते रोज 5 शभुम.्.......................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  

इजलास  
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै  

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी नारायणूसाद पोखरेल 
फैसला 

इजलास नं. 1 
मु ा नं. ०७२-CR-००३५ 

िनणर्य नं. ७१ 
फैसला िमित : २०७५।२।२४ 
मु ाः- राज्य िव को अपराध। 

 
वादी : ूहरी ूितवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार 

िव  
ूितवादी : राि य फुटबल िटमको पूवर् खेलाडी हाल ूिशक्षक अन्जन के.सी.समेत 
 

 नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता वा राि य एकतामा खलल पान िनयतले अव्यवःथा उत्प  गरेको 
वा सो गन उ ोग गरेको अवःथा नदेिखदँा आरोप–पऽमा दाबी िलइएको जःतो म्याच िफिक्स  
(Match‐Fixing) गरेकै भए पिन उक्त कायर्बाट आफूलाई गैरकानूनी फाइदा परु् याउने िनयतबाट ूा  
गरेको हनुपुन । 

ूकरण नं. 5  

 खेलकुदसगँ सम्बिन्धत म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) लाई कसरु कायम गरी कितपय मलुकुमा 
फौजदारी कानूनमा ॅ ाचार एवम ्ठगीअन्तगर्त राखेर सजायको व्यवःथा गरेको भए पिन म्याच 
िफिक्स  (Match-Fixing) को कसरु जन्मकैदको सजाय हनेु रा  िवप्लवको कसरुअन्तगर्त पन 
नदेिखने । 

ूकरण नं.7 
वादीका तफर् बाट :  िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी िनमर्ला शमार् सवेुदी 
ूितवादीका तफर् बाट :  िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी हिरहर दाहाल, ौी ूमेबहादरु खड्का र ौी शम्भ ु

थापा, िव ान ्अिधवक्ताह  ौी पिवऽा राउत, ौी बिु बहादरु कटुवाल, ौी सेमन्त 
दाहाल, ौी सन्तोष भण्डारी, ौी शादुर्ल थापा र ौी गोिवन्द शमार् “बन्दी” 
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सम्ब  कानून :  
 मलुकुी अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ 

 

ठहर खण्ड 
१. ूःततु मु ामा मूलभतू पमा िनम्न ू को िन पण गनुर्पन देिखन्छ :- 

(क) म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) भयो भिनएको समयमा नेपालमा फुटबल खेलमा हनेु म्याच 
िफिक्स  (Match‐Fixing) लाई कसरु कायम गन कानून िथयो वा िथएन ? 

(ख) म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) लाई सम्बोधन हनेु ःप  कानूनको अभावमा म्याच िफिक्स  
(Match‐Fixing) को िवषय राज्य िव को (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ बमोिजम रा  
िवप्लवको कसरु ब  सक्छ वा सकै्तन ? 

(ग) समममा आरोप दाबी पगु्न सक्छ वा सकै्तन ? 

२. पिहलो ू को सम्बन्धमा िवचार गदार्, सन ्२००८ देिख २०१४ सम्म िविभ  मलुकुमा सम्प  
भएका िविभ  ूकारका अन्तरार्ि य खेलमा म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) भयो भ े आरोप दाबी 
छ । सन ्२००८ देिख २०१४ सम्मको अविध भनेको िवबम संवत ्किरब २०६५ देिख २०७१ 
सम्मको अविध हनु आउँछ । सो अविधमा नेपालमा फुटबल खेलमा हनेु म्याच िफिक्स  (Match‐

Fixing) लाई कसरु कायम गन कुनै कानून ूचलनमा रहेको पाइएन । म्याच िफिक्स  (Match‐

Fixing) को कायर्लाई कसरु कायम गरेर त्यसरी म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) गन खेलाडी, 
ूिशक्षक वा सोसँग सम्बिन्धत अन्य व्यिक्तलाई सजायको व्यवःथा गन कानूनको अभावमा म्याच 
िफिक्स  (Match‐Fixing) के हो र मूलभतू पमा के ूयोजनका लािग फुटबल खेलमा म्याच 
िफिक्स  (Match‐Fixing) गिरन्छ भ े कुराको पिरभाषा कानूनमा रहने कुरै भएन । 

3. अन्तरार्ि य ःतरमा म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) लाई कसरी सम्बोधन गिरएको रहेछ भ े 
िवषयमा िवचार गदार् International Olympic Committee र United Nations Office on Drugs and 
Crimes को संयकु्त त वावधानमा गिरएको अनसुन्धानलाई आधार बनाएर तयार पािरएको 
Criminalization approaches  to combat Match‐Fixing and  Illegal/Irregular Betting: A Global 
Prospective नामक ूितवेदनमा म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) लाई यस ूकार पिरभाषा गरेको 
पाइन्छ :- 
"Match‐Fixing" shall mean the arrangement on an irregular alteration of the course or the 
result of a sporting competition or any of  its particular events (e.g. Matches, races etc)  in 
order to remove all or part of the uncertainty normally associated with a competition. 
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त्यसैगरी, म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) सँग सम्बिन्धत रहेको अक  शब्द Irregular betting लाई 
यस ूकार पिरभाषा गरेको पाइन्छ:- "Irregular betting" shall mean all types of betting based 

on Match fixing. 

4. यसरी ःवच्छ ूितःपधार् भएर खेिलने खेलको नितजा अिनि त हनेुमा म्याच िफिक्स  (Match‐

Fixing) भएको खण्डमा चाहेअनसुारको खेलको नितजा िनकाल्नका लािग िविभ  अिनयिमत 
िकिसमका व्यवःथा गन, खेल कुन िटमले िजत्छ भ े बाजी राखी बाजी िजताउन वा हराउन 
सहयोग परु् याउने र अन्ततः गैरकानूनी िकिसमबाट रकम आजर्नको चाँजोपाँजो िमलाइने रहेछ । 
यी सबै गैरकानूनी कायर् रोक्नका लािग तदनसुारको कानून िनमार्ण गनुर् पनमा नेपालमा त्यःतो कायर् 
रोक्ने कुनै कानून सो अवःथामा ूचलनमा रहेको पाइएन । लामो ूयासपिछ २०७४।६।३० मा 
ूमाणीकरण भएर २०७५ साल भदौ १ गतेदेिख ूारम्भ हनेु मलुकुी अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ 
मा पिहलो पटक म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) लाई कसरु कायम गरेर सजायको समेत व्यवःथा 
गिरएको तथ्यले पिन यसभन्दा अगािड यस िकिसमको कानूनी व्यवःथा नरहेको भ े कुरालाई थप 
पिु  भएको छ। 

5. अब दोॐो ू का सम्बन्धमा िवचार गदार्, सबै ूितवादीह  उपर राज्यिव को (अपराध र सजाय)ँ 
ऐन, २०४६ को दफा ३ अथार्त ्रा  िवप्लवअन्तगर्त दफा ३.१ को कसरु गरेको अिभयोग लगाएर 
सोही दफाबमोिजम सजायको माग दाबी िलएको देिखन्छ । उक्त ऐनको दफा ३.१ मा “कसैले 
नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता वा राि य एकतामा खलल पान िनयतले कुनै अव्यवःथा उत्प  
गरेमा वा सो गन उ ोग गरेमा जन्म कैद हनु्छ” भ े व्यवःथा भएको पाइन्छ । ूितवादीह  
उपर म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) गरी अन्तरार्ि य फुटबल खेल हान योजना बनाई मोटो रकम 
िलई खेल हान गरेको भ  ेआरोप लगाइएको छ । सो आरोपलाई ूितवादीह ले इन्कार गरी 
बयान गरेका छन ्। ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजमको कायर् गरेकै भए पिन िनजह को उक्त 
कायर्बाट नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता वा राि य एकतामा खलल पान िनयतले अव्यवःथा 
उत्प  गरेको वा सो गन उ ोग गरेको अवःथा देिखएन । ू ितवादीह ले म्याच िफिक्स  (Match‐

Fixing) गरी आरोपपऽमा दाबी िलइएको जःतो मोटो रकम ूा  गरेकै भए पिन उक्त रकम 
आफूलाई गैरकानूनी फाइदा परु् याउने िनयतबाट ूा  गरेको हनु ुपदर्छ । अिभयोजन पक्षले पिन 
त्यस िकिसमको दाबी िलएको पाइँदैन । जन्मकैद अथार्त ्२० वषर् कैदको सजाय हनेु रा  
िवप्लवको कसरुअन्तगर्त म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) को कसरु पनर् सक्ने देिखएन । 

6. मलुकुी अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा रा िहत ूितकूल काम गनर् नहनेु दफा 
शीषर्कअन्तगर्त सोही दफा ५१ को उपदाफा (३) मा “नेपालको ूितिनिधत्व गरी नेपाली वा िवदेशी 
मलुकुमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीह सँग ूितःपधार् गनर् कुनै खेल खेल्ने नेपाली खेलाडी वा 
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खेलाडीह को समूहले त्यःतो खेलको ूितःपधार्बाट आउने ःवभािवक पिरणामलाई ूितकूल हनेु 
गरी िजताउने वा हराउने गरी त्यःतो खेल खेल्न वा खेलाउन ुहुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेिलएको 
रहेछ भने राि यिहत िव को कसरु भएको मािनने छ” भ े व्यवःथा भएको पाइन्छ भने सोही 
दफाको उपदफा (४) को खण्ड (ख) मा उक्त कसरु गन व्यिक्तलाई ३ वषर्सम्म कैद र तीस 
हजार पैयाँसम्म जिरवाना हनेु व्यवःथा गरेको पाइन्छ । २०७५ साल भदौ १ गते उूान्त ३ 
वषर्सम्म (१ िदन पिन हनुसक्छ) कैदको सजाय हनेु व्यवःथा गिरएको कसरु सो ऐन ूारम्भ 
हनुभुन्दा अगािड जन्मकैद अथार्त ्बीस वषर् (१ िदन पिन घिट हनु सकै्तन) कैदको सजायअन्तगर्त 
पन कसरु िथयो भ े कुराको अनमुान गनर्सम्म सिकने अवःथा देिखएन । 

7. खेलमा हनेु म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) लाई िनयन्ऽण गन ूयोजनको लािग कानून बनाएर 
Match‐Fixing लाई कसरु घोषणा गरी सजायको व्यवःथा गरेका मलुकुमध्ये जापानमा The Sport 
Promotion Lottery Law, 1998; गणतन्ऽ कोिरयामा National Sports Promotion Act (NSPA), 
2007; सी महासंघमा Criminal Code, 1996; दिक्षण अिृकामा Prevention and Combating of 

Corruption Activities Act,2004; संयकु्त राज्य अमेिरकामा The United States Code (USC), 2007; 
संयकु्त अिधराज्यमा British Gambling Act, 2005; र जमर्नीमा German Criminal Code मा Match‐

Fixing र Illegal Betting लाई कसरुकायम गरेर सजायको व्यवःथा गरेको पाइन्छ । यसरी केही 
मलुकुमा खेलकुदसँग सम्बिन्धत ऐनमा म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) लाई कसरु कायम गरेको 
पाइन्छ भने अन्य कितपय मलुकुमा फौजदारी कानूनमा ॅ ाचार एवम ्ठगीअन्तगर्त राखेर सजायको 
व्यवःथा गरेको पाइन्छ। ती मलुकुह मा फरक–फरक सजायको व्यवःथा गिरएको भए पिन बढीमा 
५ वषर्सम्म कैदको सजाय र जिरवानाको ूावधानसमेत राखेर कानून िनमार्ण भएको देिखन्छ । यसरी 
सबै ि कोणबाट िवचार गदार् म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) को कसरु जन्मकैदको सजाय हनेु 
रा  िवप्लवको कसरुअन्तगर्त पन देिखएन । 

8. अिन्तम ू  अथार्त ्समममा आरोप दाबी पगु्न सक्छ वा सकै्तन भ े ू का सम्बन्धमा िवचार 
गदार्, मािथका ू करणमा िववेचना गिरएजःतो म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) भयो भिनएको समयमा 
म्याच िफिक्स  (Match‐Fixing) लाई कसरु कायम गरेको ऐन ूचलनमा नै नभएको, नेपालको 
संिवधानको धारा २० को उपधारा (४) मा तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम 
गरेबापत कुनै व्यिक्त सजायभागी हनेु छैन भ े व्यवःथा भएअनसुार ूितवादीह  उपरको आरोप 
दाबी पगु्न सक्ने देिखएन । त्यसैगरी, राज्यिव को अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३.१ 
को कसरु अथार्त ्रा  िवप्लवको कसरुअन्तगर्त पिन ूितवादीह ले गरे भिनएको कायर् पनर् सक्ने 
अवःथा नदेिखएको हुँदा आरोप दाबी पगु्न सक्ने देिखएन । 
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9. तसथर् मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट ूितवादीह ले राज्य िव को अपराध र सजाय ऐन, 

२०४६ को दफा ३ अन्तगर्त रा  िवप्लवको कसरु गरेको नदेिखएको हुँदा सोही दफा ३.१ 
बमोिजम गिरपाउँ भ े आरोप दाबी पगु्न सकै्तन । ूितवादीह  अन्जन के.सी., िरतेश थापा, सागर 
थापा, सिन्दप राई, िवकास िसंह क्षेऽी र डेिजब थापाले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछर् । 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः टीकाराम आचायर् 
इित संवत ्२०७५ साल जेठ २४ गते रोज ५ शभुम.्......................................................। 
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इजलास 

 सदःय माननीय न्यायाधीश ौी रत् नबहादरु बागचन्द 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चण्डीराज ढकाल 

 सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै  
फैसला 

इजलास नं. 2 
सम्वत २०७२ सालको ०७२-CR-0082 

िन.नं. 30 
फैसला िमित : २०७4।११।३ 
मु ाः- राज्य िव को अपराध। 

 
वादी : ूहरी िनरीक्षक सरुज खड्कासमेतको ूितवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : सरेुन्ि शमार्समेत 
 
 कुनै राजनैितक िवचारधाराको उ ेँ य पूितर्का लािग जनचेतना अिभयान, अन्तरिबया, कोणसभा, गो ी, 

ःवयंसेवक दःता िनमार्ण, स ठन िवःतार र नमूना जनमत सङ्मह गन जःता कायर्ह को स ालन 
गदार् हातहितयार र िवंफोटक पदाथर्को ूयोग नगिरनकुा साथै कुनै डर-ऽास र आत  िबना िवशु  
राजनैितक िवचारधाराको उ ेँ य पूितर्का लािग गिरने गितिविधह  गैरकानूनी नहनेु। 

(ूकरण नं.9) 
 नागिरकह को असन्तिु को पमा उठ्ने त्यःतो आवाजलाई दमन नगरी अत्यन्त संयिमत भई 

असन्तु  नागिरक अगवुाह सगँ वातार् र संवादको माध्यमबाट समःया समाधान गनर् राज्यव्यवःथा 
हमेशा अमसर रहनपुन । 

(ूकरण नं.१5) 
 संवैधािनक ूावधानको िसमा कसैले पिन नाघ्न निमल्ने । 

(ूकरण नं.१0) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी िनमर्ला शमार् सवेुदी 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ् विर  अिधवक्ता य ौी नारायण झा र ौी सरेुन्िकुमार महतो तथा 

अिधवक्ताह  ौी धीरेन्िकुमार शाह, ौी वीरेन्िकुमार ठाकुर, ौी सरेुन्िकुमार 
पटेल र डा. ौी राजेश अिहराज 
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अवलिम्बत निजर :  

 ने.का.प. २०३६, अ  १, िन.नं.१२७१ 

 ने.का.प. २०७३, अ  ३, िन.नं. ९५६३ 

सम्ब  कानून :  

 नेपालको संिवधान 

 राज्य िव का अपराध र सजाय ऐन, २०४६ 
 

ठहर खण्ड 
1. ूःततु मु ामा िनम्न ूँ नह को िन पण गरी अिभयोग दाबी पगु्न सक्ने-नसक्ने के हो, सो 

सम्बन्धमा िनणर्य गनुर्पन देिखयोः- 

क) राज्य िव को अपराध के कःतो अपराध हो ? 

ख) नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता, राि य एकतामा खलल पान िनयतले कुनै अव्यवःथा 
उत्पन् न गरेको वा सोको उ ोग गरेको भनी मान् न के-कःतो कायर् भएको हनुपुदर्छ? 

ग) िवचार र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽताको व्यापकता र सीिमतताको हद कित हो? 

घ) कुनै राजनैितक िवचारधाराको उ ेँय पूितर्का लािग जनचेतना अिभयान, अन्तरिबया, 
कोणसभा, गो ी, ःवयंसेवक दःता िनमार्ण, स ठन िवःतार र नमूना जनमत सङ्मह जःता 
िबना कुनै हातहितयार िवंफोटक पदाथर्को ूयोग, िबना कुनै बलपूवर्क सहभािगता गराइएको 
र िबना कुनै डर-ऽाश फैलाई तथा िबना कुनै आत  मच्चाई गिरने कायर्बाट राज्य िवप्लवको 
कायर् हनु सक्छ-सकै्तन? 

ङ) ूःततु मु ामा भएको वारदात के कःतो गैरकानूनी कायर् हो? 

2. पिहलो ू , राज्य िव को अपराध के-कःतो अपराध हो भनी िवचार गन सन्दभर्मा राज्य िव को 
अपराध र सजाय ऐन,2046 को ूःतावना अध्ययन गदार् "नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता र 
राि य एकता अक्षुण्ण राख् न, िविभन् न वगर्, जाित, धमर् एवम ्सम्ूदायका जनताका िबच ससुम्बन्ध 
कायम राख् न तथा िवदेशी राज्यसँग िमऽताको सम्बन्ध कायम राख्न राज्यिव  गिरने अपराध र 
सजायका सम्बन्धमा समयानकूुल व्यवःथा गनर्" उक्त ऐन बनाइएको भन् ने उल्लेख भएको पाइन्छ। 
त्यसैगरी, सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ३(१) मा "कसैले नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता 
वा राि य एकतामा खलल पान िनयतले कुनै अव्यवःथा उत्पन् न गरेमा वा सो गन उ ोग गरेमा 
िनजलाई जन्मकैद हनेुछ” भन् ने उल्लेख छ।उपयुर्क्त ऐनको ूःतावना र दफा ३(१) मा गिरएको 
ूावधानलाई बझु्नका लािग उक्त ऐनमा ूयकु्त शब्द र शब्दावलीह  'रा  िवप्लव', 'सावर्भौमस ा', 
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'अखण्डता', 'राि य एकता', 'अक्षुण्ण', 'खलल', 'उत्पात' र 'िवखण्डन' को अथर् र अवधारणा केलाउन ु
आवँयक देिखयो। 

3. यस सन्दभर्मा नेपाली बहृद शब्दकोष (नेपाल ू ा-ूित ान, काठमाड , िव.सं. २०७२, नव  
संःकरण) समेत अध्ययन गरी हेदार्, 'रा  िवप्लव' को अथर् 'रा मा उत्पात मचाई मलुकु िवखण्डन 
गन ूयास वा रा  टुक्र्याउने गितिविध' हो भन् ने उल्लेख छ (प.ृ1075)। 'सावर्भौमस ा' को अथर्, 
'राज्यका चारत व जनसङ्ख्या, भभूाग, सावर्भौमस ा र सरकारमध्ये एक त व' अथार्त ्'नेपालको 
राजनैितक व्यवःथाअनसुार सवर्साधारण जनतामा रहेको राज्यगत सव च्च शिक्त' भन् ने उल्लेख छ 
(प.ृ१२६७)।'अखण्डता' शब्दको अथर् 'अटुटपना, िस ो अवःथा वा प' भिन उल्लेख छ (प.ृ 
६)। 'राि य एकता' को अथर् 'राि य िहतका िनिम्त राि य अखण्डताको उ ेँयले सबै जनता 
परःपर िमलेर एक भई बसेको अवःथा' लाई भिनएको पाइन्छ (प.ृ१०७६ र प.ृ१५६)। 'अक्षुण्ण' 
को अथर् 'अखिण्डत वा समचु्चा' वा नटुिबएको' भन् ने हनु्छ । त्यसैगरी, 'खलल' को अथर् 'चल्दै 
आएको चलन भाँड्ने वा िबगान काम, िवध्नबाधा िवरोध' भन् ने रहेको देिखन्छ 
(प.ृ२७४)।'अव्यवःथा'को सम्बन्धमा हेदार्, व्यवःथा (बम, िनयम, मयार्दा आिद) को अभाव, 
शा िव  आचरण, ूबन्ध आिदमा गडवडी, गोलमाल कुव्यवःथा' भन् ने अथर् गिरएको पाइन्छ 
(प.ृ८३)। 'उत्पात' को अथर् हेदार्, 'आकिःमक पमा हनेु क दायक कुनै घटना, उपिप, अशािन्त, 
कोलाहल, हलचल, ठुलै झैझगडा, द ा' भन् ने अथर् गिरएको पाइन्छ (प.ृ११४६)। 'िवखण्डन' को 
अथर् 'कुनै वःत ुखण्ड-खण्ड वा टुबा-टुबा हनेु िबया या िःथित' भन् ने रहेको देिखन्छ (प.ृ११४६)। 

4. नेपालको संिवधानको धारा ३ मा 'रा ' के हो भन् ने सम्बन्धमा, 'बहजुातीय, बहभुािषक, बहधुािमर्क, 
बहसुांःकृितक िवशेषतायकु्त, भौगोिलक अखण्डता, राि य िहत तथा समिृ ूित आःथावान ् रही 
एकताको सूऽमा आव  सबै नेपाली जनता समि मा रा  हो' भनी रा को पिरभाषा गिरएको 
पाइन्छ। 

5. 'नेपाल राज्य' को सम्बन्धमा 'नेपाल ःवतन्ऽ, अिवभाज्य, सावर्भौमस ा सम्पन् न, धमर्िनरपेक्ष, 
समावेशी, लोकतन्ऽात्मक, समाजवाद उन्मखु, संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्य हो' भनी 
संिवधानको धारा ४ मा भिनएको छ। 

6. यसरी, नेपाल बहजुातीय, बहभुािषक, बहधुािमर्क, बहसुांःकृितक िवशेषतायकु्त, भौगोिलक िविवधतामा 
रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राि य ःवतन्ऽता, भौगोिलक अखण्डता, राि यिहत तथा 
समिृ ूित आःथावान ् रहेका तथा एकताको सूऽमा आव  सबै नेपाली जनताको अिवभाज्य, 
सावर्भौमस ा सम्पन् न, धमर्िनरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्ऽात्मक, समाजवाद उन्मखु एउटा संघीय 
लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्यको पिहचान िनमार्ण गरेको देश हो । सवर्साधारण जनतामा 
अन्तरिनिहत राज्यगत सव च्च शिक्तको अटुटपनसिहत, अखिण्डत, समचु्चा र िसंगो पमा रहेको 
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अथार्त ्राि य अखण्डताको उ ेँयले सम्पूणर् जनता आपसमा िमलेर एक भई बसेको अवःथाको 
देश हो । यसरी, सवु्यविःथत गरी स ालन गिरएको राज्य व्यवःथामा कुनै िकिसमको िवध्नबाधा, 
उत्पात एवम ् अशािन्त मच्चाई कुव्यवःथा र रा  टुिबने िवखण्डनको िःथित िसजर्ना गरेको 
अवःथामा 'राज्य िव  अपराध' भएको अथार्त ्'राज्य िवप्लव' को गितिविध गरेको ठहिरने भ े 
ूावधान राज्य िव को अपराध र सजाय ऐन, 2064 को दफा ३(१) मा गिरएको देिखन्छ। 

7. दोॐो ू , नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता, राि य एकतामा खलल पान िनयतले कुनै अव्यवःथा 
उत्प  गरेको वा सो को उ ोग गरेको मा  के कःतो कायर् भएको हनुपुदर्छ भ े सम्बन्धमा 
िवचार गदार्, नेपालको राजनैितक व्यवःथाअनसुार सवर्साधारण जनतामा अन्तरिनिहत राज्यगत 
सव च्च शिक्तको अटुटपनसिहत, अखिण्डत समचु्चा र िसँगो पमा रहेको अथार्त ्राि य अखण्डताको 
उ ेँयले सवै जनता परःपर िमलेर एक भई बसेको अवःथामा खलल परु् याउने अथार्त ्िवध्नबाधा 
र अवरोध उत्प  गन अथवा राज्यव्यवःथामा द ा, उपिप, उत्पात र अशािन्त मच्याई कुव्यवःथा 
र रा  टुक्र्याउने िवखण्डनको िःथित िसजर्ना गरेको खण्डमा नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता, 
राि य एकतामा खलल पान िनयतले कुनै अव्यवःथा उत्प  गरेको वा सोको उ ोग गरेको भनी 
मा  सिकन्छ । 

8. तेॐो ू , िवचार र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽताको व्यापकता र सीिमतताको हद कित हो भ े ू तफर्  
िवचार गदार्, नेपालको संिवधानको भाग तीन, मौिलक हक र कतर्व्यअन्तगर्त धारा १७(२) मा 
ूत्येक नागिरकलाई िवचार र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता, िबना हातहितयार शािन्तपूणर् भेला हनेु 
ःवतन्ऽता र संघ र संःथा खोल्ने ःवतन्ऽता हनेु कुराको ूत्याभिूत गिरएको देिखन्छ। संिवधानको 
यस व्यवःथाले नागिरकको िवचार र अिभव्यिक्तलाई त्यसमा अपराध भनी ूचिलत कानूनले 
पिरभािषत गरेको आपरािधक त वको िव मानता नरहेसम्म सोउपर िनयन्ऽण गिरने पिरकल्पना 
गिरएको पाइँदैन। त्यसैगरी, रा िहत, समाजिहत, र मानविहतका लािग शािन्तपूणर् भेलाको आयोजना 
गिरन्छ र त्यसमा मािनसह  सामेल हनु्छन ्वा त्यःतो उ ेँयका लािग संघ संःथा खोल्दछन ्भने 
त्यःतो भेला हनेु वा संघ संःथा खोल्ने हक नागिरकको मौिलक हक हनेु कुराको ूत्याभिूत गिरएको 
पाइन्छ । तर यिद, आयोजना गिरएको त्यःतो भेलामा हातहितयारको ूयोग हनु्छ भने त्यःतो 
भेलाको आयोजना वा संघ संःथाको ःथापना र स ालन आपरािधक कायर्मा पिरणत हनु पगु्दछ। 
साथै, त्यःतो कायर्लाई संवैधािनक व्यवःथा ारा ूितबन्ध लगाइएको हुँदा ूचिलत कानूनबमोिजम 
िनयिन्ऽत गिरएको देिखन्छ।त्यसैले, िवशु  पमा रा , जनता एवम ्मानवताको िहताथर् ूकट 
गिरने र सम्ूषेण गिरने िवचार र अिभव्यिक्त तथा सँगिठत हनेु कायर् माऽ मौिलक हक संरक्षणको 
पिरिधिभऽ राज्य ारा संरिक्षत रहन्छ । तर यिद मौिलक हक संरक्षणको आवरणमा हातहितयार र 
बल ूयोग गरी कुनै पिन कायर् गिरन्छ भने त्यःतो अवःथामा यस धाराले संरिक्षत गरेको िवचार 
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र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता, भेला हनेु ःवतन्ऽता र संघ संःथा खोल्ने ःवतन्ऽतासम्बन्धी हकको 
व्यापकताको हद समा  हनु गई कानूनको सीमा हद सु  हनु जान्छ।साथै, त्यःतो कायर् ूचिलत 
कानून ारा िनसन्देह दण्डनीय हनुकुा साथै त्यःता रा िहत, समाजिहत र मानविहत िव का 
त वह को िव मानतामा संिवधानको सोही धारा १७ (२) को ूितबन्धात्मक व्यवःथाको पमा 
रहेको उपधारा १ देिख ६ सम्मले कानूनबमोिजम िनयन्ऽण हनेु सिुनि तता ूदान गिरएको देिखन्छ। 

9. चौथो ू , कुनै राजनैितक िवचारधाराको उ ेँय पूितर्का लािग जनचेतना अिभयान, अन्तरकृया, 
कोणसभा, गो ी, ःवयंसेवक दःता िनमार्ण, स ठन िवःतार र नमूना जनमत सङ्मह गन जःता 
कायर्ह को स ालन गदार् यिद हातहितयार र िवंफोटक पदाथर्को ूयोग नगिरनकुा साथै कुनै डर-
ऽास र आत  िबना िवशु  राजनैितक िवचारधाराको उ ेँय पूितर्का लािग जनताको सहभािगता 
गराई जनचेतना अिभयान, अन्तरिबया, कोणसभा, गो ी ःवंयसेवक दःता िनमार्ण र पिरचालन, स ठन 
िवःतार र नमूना जनमत सङ्मह जःता कायर्ह  स ालन गिरन्छ भने त्यःता गितिविधह  गैरकानूनी 
हुँदैनन ्। त्यःता गितिविधह  एकाइस  शताब्दीको लोकतन्ऽको ूितफलःव प ूा  िव व्यापी 
पमा ःवीकृत मान्यता र व्यवहारअन्तगर्त पदर्छन।् त्यःता गितिविधह  राज्यव्यवःथाअन्तगर्त 

गिरने ूचिलत राजनैितक अभ्यासह को पमा मान्यता पाएका हनु्छन।्त्यःता अभ्यासह  गिरदमा 
सवर्साधारण जनतामा अन्तरनीिहत राज्यगत सव च्च शिक्तको अटुटपन, अखिण्डत, समचु्चा र 
िसंगो प खिण्डत हनु सक्छ भनी मािनदैँन।यसका अितिरक्त, राि य अखण्डताको उ ेँयले सबै 
जनता परःपर िमलेर एक भई बसेको अवःथामा कुनै िकिसमले खलल, िवध्नबाधा, अवरोध र 
राज्यव्यवःथा िव  द ा, उपिप, उत्पात र अशािन्त हनु सक्छ भनी कल्पना गिरएको पाइँदैन। 
त्यःता गितिविधह बाट राज्यव्यवःथामा कुव्यवःथा उत्पन् न भई रा  टुक्र्याउने िवखण्डको िःथित 
िसजर्ना हनुसक्छ भ े जःता कुराह को संिवधान िनमार्णकतार्ह ले कल्पना गरेको पाइँदैन।साथै, 
त्यःता राजनैितक अभ्यासको स ा कसैले राजनैितक िवचार र अिभव्यिक्त तथा संघ संःथा खोल्ने 
नाममा मािनसह लाई हातहितयार वा िवंफोटक पदाथर् वा कुनै त्यःतै वःतकुो ूयोग गरी वा 
नगरी डरऽास देखाई आति त बनाई बलपूवर्क भेलामा सािमल हनु बाध्य पारेको अवःथाबाट माऽ 
राज्य िवप्लव हनु सक्दछ भ े िविधशा ीय मान्यता रहेको देिखन्छ। 

10. अब, पाँचौ तथा अिन्तम, ूःततु मु ामा भएको वारदात के कःतो गैरकानूनी कायर् हो भ े ू तफर्  
िवचार गदार्, ूितवादीह ले जनचेतना अिभयान, अन्तरिबया, कोणसभा, गो ी ःवयंसेवक यवुादःता 
गठन र स ालन, स ठन िवःतार र जनमत सङ्मह जःता गितिविध स ालन गरेका हनु ्भ े तथ्य 
िमिसल संलग्न कागजातबाट पिु  भइरहेको देिखन्छ। साथै, ू ितवादीह को उिल्लिखत कायर्ह ारा 
मधेसलाई आजादी िदलाउन आफ्नै सेना, ूहरी, सरकार बनाउने, ःवतन्ऽ मधेस िनमार्ंण गन जःता 
िवचारह  केही मािनसह सम्म सम्ूषेण भइरहेको भ े तथ्यलाई पिन पिु  गदर्छ।यस अवःथामा 
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ूितवादीह बाट भएका उक्त कायर्ह  राज्य व्यवःथासँगको असन्तिु को ःव प माऽ हनु ्वा 
अिभयोग दाबीबमोिजमका गैरकानूनी कायर्ह  हनु,् सो सम्बन्धमा समेत िवचार गनुर् आवँयक 
देिखन्छ । यस सम्बन्धमा िवचार गन बममा ूितवादीह बाट तयार भएका राजनैितक दःतावेज 
र अिभव्यक्त िवचारह लाई अध्ययन गरी हेदार्, तराई मधेसका जनताह लाई राज्यव्यवःथाबाट 
अन्य भ-ूभागका जनताह लाई गिरने जःतो उिचत व्यवहार नगरी िवभेदजन्य व्यवहार गिरँदै आएको 
भ े भाव उक्त दःतावेजह को माध्यमबाट ूकट भएको पाइन्छ।राज्यबाट कानूनको नजरमा सबै 
नागिरकह  समान मािननपुन र कानूनको ूयोगमा सबै नागिरकह का बीच कुनैपिन िकिसमको 
िवभेद नगिरनपुनमा त्यसो नभई िवभेदपूणर् ब्यवहार गिरएको छ भ े असन्तु ी ूितवादीह मा व्या  
रहेको छ भ े कुरा उक्त दःतावेजह को अध्ययनबाट अनभुिूत हनु्छ।ूितवादीह को अिभव्यिक्तको 
गिहराई र गम्भीरतालाई मध्यनजर गदार् राज्यव्यवःथाबाट देशको अन्य भ-ूभागमा बसोवास गन 
जनतालाई व्यवहार गिरए सरहको समान व्यवहार नगिरने हो भने मधेस भ-ूभागका जनतालाई 
पूणर्संरक्षण ूदान गनर् छु ै राजनैितक िवषयवःत ुर िभ  पिहचान तथा ःवतन्ऽ अिःतत्वको भगूोल 
चािहन्छ भ े सन्देश उक्त दःतावेजमाफर् त ्ूितवादीह ले िदन खोजेको पाइन्छ । िमिसल संलग्न 
दःतावेजह मा अिभव्यक्त ूितवादीह को यःतो िवचारले िनरन्तर ूौय पाइरहने हो भने त्यसले 
मधेसका जनतालाई िविोहका लािग उक्साउने र देशको अन्य भ-ूभागमा बसोबास गन जनतािव  
े ष र घृणा उत्प  गनर् सक्छ भ े कुरामा श ा गिररहन ु पदन।य िप, ूःततु मु ामा 
ूितवादीह बाट उठाइएको िवषयवःत ुर िबरोधको ःवर केवल राज्यव्यवःथाूितको असन्तिु ःव प 
उत्प  भाव हो वा राज्य िव को अपराध र सजाय ऐन, २०४६ अन्तगर्तको आपरािधक कायर् हो 
भ े समेत यहाँ केलाएर हेनुर् आवँयक देिखन्छ । 

11. ूःततु मु ामा ूितवादीह ले मूलतः तराई मधेस क्षेऽको पमा रहेको देशको एउटा ठूलो भ-ूभाग 
र त्यस भ-ूभागमा बसोबास गन लाख लाख जनताको अिधकारसँग सम्बिन्धत िवषयलाई िलएर 
वैकिल्पक एजेन्डा बनाई जनजागरण गनर् खोजेको देिखन्छ।ूितवादीह ले तयार पारेको 
दःतावेजह  हेदार् शािन्त र अिहंसाका अमजह को पमा ःथािपत िव िवख्यात दाशर्िनकह  गौतम 
बु , महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेलालाई सा ेितक पमा ूितवादीह ले आदशर् मानेको भ े पिन 
देिखन्छ।ूितवादीह को कुनै पिन गितिविधमा हातहितयार वा िवंफोटक पदाथर्को ूयोग तथा 
जोरजलुम गरी बलपूवर्क मािनसह लाई सहभागी हनु बाध्य बनाइएको भ े कुरा िमिसल संलग्न 
कागजातबाट नदेिखनलेु ूितवादीह ले अिहंसाको नीितलाई अबलम्वन गरेकै छन ्भ े तथ्य पिु  
भइरहेको देिखन्छ । 

12. त्यसकारण, ूितवादीह बाट गिरएको कायर् अिभयोिजत राज्य िव  अपराध र सजाय ऐन, २०४६ 
को दफा ३.१ अन्तगर्तको अपराध हो भ े देिखएन । य िप, सोही ऐनको दफा ४ अन्तगर्तको 
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राजिोहको अपराध हो-होइन भनी िवचार गनर् िमल्छ-िमल्दैन भ े सन्दभर्मा हेदार्, यःतै िवषयवःत ु
समावेश भएको राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा २ अन्तगर्त सजाय गिरपाउँ 
भनी अिभयोजन भएको एउटा मु ा (ने.का.प. २०३६, अ  १, वैशाख, िनणर्य िमित 
२०३६।०६।०७, िन.नं.१२७१, 'ई रकुमार िघिमरे िव  ौी ५को सरकार) मा “...राजकाज 
(अपराध र सजाय) ऐन,२०१९ को दफा (४) को उपदफा (१) र (२) अन्तगर्त भनी सु  
अ लाधीशको कायार्लय बागमती अ लले जन्मकैदको सजाय गरेको मध्यमा ल क्षेऽीय अदालतले 
सदर गरेको देिखन्छ तर उक्त राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा 
(१) अन्तगर्तको दाबी नै नभएकोमा सो ऐन लगाई जन्मकैदको सजाय गरेको सु  अ ालाधीशको 
कायार्लय, वागमती अ लको फैसला सदर गरेको मध्यमा ल क्षेऽीय अदालतको फैसला िमलेको 
देिखएन” भनी ौी सव च्च अदालतबाट फैसला भइरहेको पृ भिूममा ूःततु मु ामा वादी नेपाल 
सरकारबाट अिभयोजन नै नभएको राज्य िव को अपराध र सजाय ऐन, २०६४ को दफा ४ 
अन्तगर्त ूःततु मु ाको वारदात भए-नभएको सम्बन्धमा िवचार गिररहनकुो औिचत्य नहनेु हुँदा 
त्यसतफर्  िवचार गिररहनु परेन। 

13. ूःततु मु ामा ूितवादीह बाट गिरएका कायर्ह  राज्यव्यवःथा िव को असन्तिु ःव प उत्प  
भाव माऽ हो त भ े सम्बन्धमा िवचार गदार्, राज्यव्यवःथा त्यःतो आधारभतू िस ान्तबाट संरिचत 
र ःथािपत भएको हनु्छ, जसमा अवलम्बन गिरएको शासन प ितको िनदशक िस ान्त पिरवतर्न 
भएपिन राज्यव्यवःथा स ालनको आधारभतू संरचना मौिलक पले पिरवतर्न हुँदैन । राज्यव्यवःथा 
स ालन प ितको ूित प (Model) पिरवतर्न हनुसक्ला, साथै, कायम गिरआएको ूाथिमकताबम 
र िवषयह  संशोधन हनु सक्लान,् तर ितनबाट राज्यव्यवःथा स ालनको ःथाियत्वमा असर पनर् 
सकै्तन।िकनिक, राज्य स ालनको आधारभतू संरचना न त त्यःतो कुनै कमजोर सामामीह को 
संयोजनबाट बनेको घर जःतो हनु्छ, न कुनै त्यःतो कमजोर राजनैितक िवचारधाराको जगमा 
ःथापना भएको हनु्छ, जो कुनै फरक राजनैितक उ ेँयले गिरने कुनै गितिविधले वा कुनै िवचारको 
अिभव्यिक्तले ढल्ने वा भित्कने अथार्त ्राज्य िवप्लव हनु सकोस ्। नागिरकह को कुनै समूहले 
देशमा कायम रहेको राजनैितक िवतरण ूणाली र शासन व्यवःथा खिण्डत हनेु गरी कुनै नयाँ 
ूित प (Model) को िवकल्प ूःततु गद राजनैितक िवतरण ूणाली र शासन व्यवःथा यःतो 
हनुपुदर्छ भनेर जनतामा आफ्नो िवचार सम्ूषेण गन िकिसमको गितिविध गदर्छ र त्यसमा कानून ारा 
विजर्त िहंशा, बल, हातहितयार, िवंफोटक पदाथर् वा त्यःतो कुनै वःतकुो ूयोग गिरँदैन भने त्यःतो 
गितिविधबाट राज्य िवप्लप हनु्छ भनी मा  सिकँदैन। 

14. यसका अितिरक्त, नेपालको संिवधानमा स ल्प गिरएको बहभुािषक, बहसुांःकृितक तथा भौगोिलक 
िविवधतायकु्त िवशेषतालाई आत्मसात ्गरी िविवधताबीचको एकता, सामािजक सांःकृितक ऐक्यब ता, 
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सिहंणतुा र स ावलाई संरक्षण एवं ूवधर्न गद; वगीर्य, क्षेऽीय, भािषक र सबै ूकारका िवभेदको 
अन्त्य गरी आिथर्क समानता, समिृ  र सामािजक न्याय सिुनि त गनर् समानपुाितक समावेशी र 
सहभािगतामूलक िस ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको िनमार्ण गन दाियत्व राज्यव्यवःथामा 
सि िहत रहेको देिखन्छ।य िप, त्यःतो दाियत्व पालना गनर् राज्यव्यवःथा सध अत्यन्त सिबय 
रही राज्यमा उपलब्ध ॐोतसाधन र अवसरह को आफ्ना नागिरकह मा न्यायोिचत िवतरण गनर् र 
समान पमा उनीह को संरक्षण गनर् सफल हनु्छ नै भनेर भ  सिक  । राज्यको आवँयकता 
र संचालकको ि कोणका आधारमा राज्यको साधनॐोतको िवतरण ूणाली कायम हनेु र 
समयसापेक्ष पमा ितनको ूाथिमकताका िवषयह मा अन्तर आउन सक्छ । त्यसरी, साधनॐोतको 
िवतरण ूणाली र ूाथिमकतामा आउने पिरवतर्नले जनसंख्याको ठूलो िहःसा राज्यमा उपलब्ध 
साधनॐोतको लाभ पाउनबाट बि त हनुगई असन्तिु को लहर पिन उत्प  हनु सक्छ ।त्यसरी, 
असन्तिु को लहर उत्प  हुँदा राज्यबाट लाभ पाउनबाट वि त हनु पगेुका नागिरकह मध्येको 
कुनै समूह ारा राज्यव्यवःथाको आफूतफर्  ध्यानाकषर्ण गनर् िविभ  िकिसमका राजनैितक गितिविध 
स ालन गन र त्यसलाई तीो पान कायर् हनु सक्छ । राज्यव्यवःथाूित असन्तिु ःव प अिभव्यक्त 
हनेु त्यःता िवचार कुनै पिन गितिविधमाफर् त ्ूकट हनु सक्दछ।जनु वःततुः यी यःता िवचार, 
व्यवहार एवम ्गितविध लोकतन्ऽका लािग अमूल्य उजार् हनु्छन ्। नागिरकःतरबाट राज्यूित लिक्षत 
भई गिरने त्यःता गितिविधबाट राज्यव्यवःथाले आफू कहाँ चिुकयो र कहाँ आफ्नो ध्यान पगु्न 
सकेन भनी िवचार गद िवरोधको पमा देिखएको नागिरक असन्तिु लाई के कसरी सम्बोधन 
गनुर्पन हो, सो सम्बन्धमा राज्य ारा आवँयक र उिचत कदम चालेर ती असन्तु  नागिरकह को 
असन्तिु  र असिजलोपनलाई हटाउने ूय  गिरनपुन हनु्छ । 

15. नागिरकह को असन्तिु को पमा उठ्ने त्यःतो आवाजलाई दमन नगरी अत्यन्त संयिमत भई 
असन्तु  नागिरक अगवुाह सँग वातार् र संवादको माध्यमबाट समःया समाधान गनर् राज्यव्यवःथा 
हमेशा अमसर रहनपुन हनु्छ । नागिरकह को आवाज र गनुासाह लाई सनेुर समःया समाधान 
गनर् सध अमसर रहने राज्यव्यवःथाको ियनै गणु र ःवभावले किहलेकही ँनागिरकह मा छाउने 
िनराशा र िवतृं णालाई मेटाई राज्यूित आःथा र भरोसा जगाउन म त गदर्छ। त्यसैले, आफ्ना 
नागिरकह ूित जन्म, जात, िल , वणर्, वगर्, धमर् र भगूोलको आधारमा हनुसक्ने पूवार्मह र िवभेदलाई 
अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ हेरी सम्पूणर् नागिरकह ूित समताभाव कायम गन गराउने राि य 
दाियत्वबाट राज्यव्यवःथा किहल्यै पिन उदासीन रहन िमल्दैन । अन्यथा, साँिच्चकै राज्य िवप्लवको 
अत्यन्त खराब, हािनकारण र रा घाती पिरिःथितले टाउको उठाउने अवसर पाउन सक्ने सम्भावना 
हनु्छ ।यःतो रा घाती पिरिःथितको सम्भावनालाई किहल्यै पिन कसैले पिन नजरअन्दाज गनर् 
िमल्दैन । 
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16. ियनै ूितवादीह मध्येका डा. िस. के. राउत भ े चन्िकान्त राउत िव  नेपाल सरकार वादी 
भएको यसै ूकृितको राज्य िव को अपराध मु ा (ने.का.प. २०७३, भाग ५८, असार, अ  ३, 
िन.नं. ९५६३, २०७२।१०।०३) मा ूितवादीले बल ूयोग गरी शािन्त अमनचयन भ  गरी 
शािन्त व्यवःथालाई खलल परु् याई अव्यवःथा उत्प  गरेको भ े साथै ूितवादीबाट कुनै 
हातहितयार, आपि जनक तथा संवेदनशील िवंफोटक पदाथर्, ूज्वलनशील तथा मधेशलाई 
नेपालबाट िवखण्डन गन खालको कुनै वःत ुबरामद भएको नदेिखँदा ूितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
भएको िवशेष अदालतको फैसला सदर हनेु भनी ौी सव च्च अदालतबाट फैसला भएको समेतका 
आधारलाई मध्यनजर गदार् वादी दाबी पगु्न सक्ने देिखएन। 

17. अतः उपयुर्क्त िववेिचत तथ्य, ूमाण र कानूनी व्यवःथाह को आधारमा ूितवादी चन्िकात 
राउतसमेतका जना ४(चार) ूितवादीह लाई राज्य िव को अपराध र सजाय ऐन, 2046 को 
दफा ३(१) को कसरुमा ऐ.दफा ३(१) बमोिजम सजाय गिरपाऊँ भ े आरोप दाबीसिहत मु ा पेस 
भएकोमा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट िमित २०७२।१०।०३ मा यसै िवषयमा भएको फैसला 
र रा  िवप्लव गरेको भ े ठोस र वःतिुन  थप ूमाण अिभयोजन पक्षले पेस गरी 
ूितवादीह उपरको आरोप दाबी पिु  गनर् सकेको नदेिखँदा सम्पूणर् ूितवादीह ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछर् । 

रत् नबहादरु बागचन्द 
सदःय 

 
1. ूःततु मु ामा ूितवादीह लाई अिभयोगदाबीको कसरुबाट सफाइ िदने भ े सदःय माननीय 

न्यायाधीश ौी र बहादरु बागचन्दज्यूको रायमा सहमत भए पिन ूितवादीह लाई सफाइ िदने गरी 
ूःततु गिरएका िनणर्याधारह मा सहमती हनु नसकेकोले देहायबमोिजमका अलग्गै िनणर्याधारका 
आधारमा सफाइ िदन उपयकु्त ठानेकाले िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६(३) बमोिजम 
अलग्गै राय पेस गरेका छ ।   

सदःय य माननीय न्यायाधीश ौी चण्डीराज ढकाल तथा माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  
वै को फरक िनणर्याधार र बहस बुदँा :- 

1. ूःततु मु ामा वादी नेपाल सरकारका तफर् बाट उपिःथत िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 
काठमाड का िवदषुी उप–न्यायािधवक्ता ौी िनमर्ला शमार् सवेुदीले, ूितवादीह ले नेपालको 
सावर्भौमस ा, अखण्डता र राि य एकतामा खलल पान िनयतले राज्य िव को अपराध र 
सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोिजमको कसरु गरेको तथ्य िनजह बाट बरामद 
भएका व्यानर, पचार्, पम्पलेट एवम ्िनज ूितवादीह ले गरेका कायर्बम, गितिविधह बाट 
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पिु  भइरहेका छन । ूितवादीह  िनजह ले गरेका कायर्बमःथलबाटै पबाउ गिरएका 
छन ्। सो कायर्बमह मा िनजह  उपिःथत रहेको कुरा मौकामा गरेको बयानमा ःवीकार 
गरेको समेत पाइन्छ । ूितवादीह ले जनचेनता अिभयान, कोणसभालगायतका िविवध 
कानून िवपरीतका गितिविध गरेका र ूितवादीमध्येका िस.के राउत भिनने चन्िकान्त राउत 
संयोजक रहेको ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धन नामक स ठन िनमार्ण एवम ्स ठन िवःतारका 
कायर् गरेको समेत देिखएबाट ू ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको सम्पु ी भएको िःथितमा 
ूितवादीह लाई आरोप दाबीबमोिजम सजाय हनु ुपदर्छ भ े समेत वहस ूःततु गनुर् भयो। 

2. ूितवादीह का तफर् बाट उपिःथत िव ान ् विर  अिधवक्ता य ौी नारायण झा र ौी 
सरेुन्िकुमार महतो तथा िव ान ्अिधवक्ताह  ौी िधरेन्िकुमार शाह, ौी िवरेन्ि कुमार 
ठाकुर ौी सिुनल पटृेल र ौी राजेश अिहराजले, ूितवादीह ले राज्य िव को अपराध र 
सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३(१) अन्तगर्त रा  िवप्ल्वको कसरु गरेका छैनन ्। 
िनजह ले नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता वा राि य एकतामा खलल पान िनयतबाट 
देशमा कुनै अव्यवःथा उत्प  गन कायर् गरेका छैनन ्। नेपालको संिवधानबमोिजम 
शािन्तपूणर् तवरबाट भेला हनेु, िवचार अिभव्यक्त गनर् पाउने, संघ, स ठन खोल्न 
पाउनेलगायतका अिधकार ूत्येक नेपाली नागिरकलाई भएकोले ूितवादीह ले संिवधान 
ूद  अिधकारको उपभोगका बममा िस.के. राउत भिनने चन्िकान्त राउतको 
संयोजकत्वमा ःवतन्ऽ मधेश गठवन्धन नामक स ठन ःथापना गरी त्यसका उ ेँय 
बमोिजम स ठन िवःतारका िविभन्  िविध अवलम्वन गन बममा आवँयक िबयाकलाप 
र गितिविध स ालन गरेका हनु । ूितवादीह बाट बरामद भएका पचार्, पम्पेलट र 
व्यानरलगायतका साममीबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु कायम गनर् िमल्ने अवःथा 
छैन । ूितवादीह को कायर्लाई छापाखाना तथा ूकाशन ऐनअन्तगर्त वा राज्य िव का 
अपराध र सजाय ऐनअन्तगर्त अन्य दफाह  ूयकु्त हनु सक्दथ्यो तर अन्य दफाअन्तगर्त 
अिभयोग दाबी नै ूःततु नभएको र रा  िवप्लवको कसरु ूितवादीह को कायर्ह बाट 
ूमािणत हनु सक्ने नदेिखएबाट आरोिपत कसरुबाट ूितवादीह ले सफाई पाउन ुपदर्छ 
भ ेसमेत बहस ूःततु गनुर् भएको पाइयो । 

3. ूितवादीह  बधेु र मण्डल, मोहम्मद उसमान िमयाँ, सरेुन्ि शमार् र िस.के राउत भिनने 
चन्िकान्त राउतले राज्य िव को अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ को उपदफा 
३(१) बमोिजमको कसरु गरेकाले सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम िनज ू ितवादीह लाई 
जन्म कैदको सजाय गरी पाउँ भ े अिभयोग दाबी रहेको ूःततु मु ामा, िव ान\ह को बहस 
िजिकर एवम ्िमिसल कागजातसमेतलाई ि गत गरी ूितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेका 
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हनु, होइनन ् ? िनज ूितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनेु हो, होइन भ े 
सन्दभर्मा न्याय िन पण गनुर् पन देिखन आयो । 

4. िनणर्य तफर्  हेदार्, िजल्ला स री, राजिवराज न.पा.वडा नं ३ िःथत नेता चौकबाट पूवर् िमित 
२०७२।११।९ गते िदनको १३.४५ बजेको समयमा ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धन लेिखएको 
व्यानरसिहत नेपालको तराई भ–ूभागलाई नेपालबाट छु ै राज्य बनाई मधेश आफ्नो 
कव्जामा िलई आफ्नै छु ै देश बनाउन ुपछर् भन्दै नेपालको संिवधान िवपिरतको कायर् 
गिररहेका सरेुन्ि शमार्को साथबाट मोवाइल थान १ र ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धन क्या है 
भिन लेिखएको कागज, बधेु र मण्डलको साथबाट मोबाइल थान १, उःमान िमयाँको 
साथबाट मोवाइन थान १ ःवतन्ऽ मधेश िनवार्चनमा भागले लेिखएको कागज १ अब क्या 
देखना बाँकी है लेिखएको कागज थान १ र िवरोध¥याली लेिखएको व्यानर थान १ बरामद 
गिरएको भ े बरामदी मचुलु्का साथ सरेुन्ि शमार्, उःमान िमयाँ र बधेु र मण्डललाई 
पबाउ गरी कानूनबमोिजम कारवाही र सजाय गरी पाउँ भनी ूहरी िनरीक्षक सरुज 
खड्कासमेतको ूितवेदनबाट ूःततु मु ाको कारवाही ूारम्भ भएको देिखन्छ । 

5. ूितवादी िस.के.राउतको ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धन नामक स ठनमा कायर्कतार् भई लागेको 
हुँ । यसको संःथापक िस.के.राउत हनु,् िनजैले यस संःथाको घोषणा पऽलगाएतका 
कागजात बनाएका हनु। समम मघेशलाई नेपाल सरकारले उपिनवेश बनाई राखेको हुँदा 
उपिनवेशबाट मधेशलाई मकु्त गराउन ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धनमा लागेको हुँ भ ेसमेत 
मौकामा पबाउ परेका ूितवादीह  सरेुन्ि शमार्, मो.उसमान िमयाँ र बधेु र मण्डलले 
अनसुन्धानको बममा वयान गरेका छन । अदालतसमक्ष ूितवादी बधेु र मण्डलले बयान 
गदार् िमित २०७२।११।९ गते म कुनै कायर्बममा गएको िथइन, सडकछेउ उिभएको 
अवःथामा अमानवीय व्यवहार गरी भेदभावपूणर् शब्द ूयोग गरी पबेकोले ःवेिच्छक 
िगरफ्तारी िदएको हो । मैले आरोप दाबीअनसुार राज्य िव को कुनै कायर् गरेको नहुँदा 
सफाई पाउँ भ े र ूितवादी सरेुन्ि शमार्ले, म मधेश देश टुबाउन पाउन ुपछर् भनी माग 
भएको कुनै पिन स ठनमा आव  छैन । मैले राज्य िविोही हनेु कुनै पिन गितिविध 
गरेको नहुँदा सफाइ पाउँ भ े र ूितवादी मोहमद उःमान िमयाले, मैले राज्य िव को 
कुनै अपराध हनेु गरी कुनै कायर् गरेको छैन, ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धन संःथासँग म आव  
छैन । म नेपाल राज्यको ःवतन्ऽता अखण्डता अक्षुण हनुपुछर् भ े मान्यता राख्दछु म 
िनद ष हुँदा सफाई पाउँ भनी र ूितवादी िस.के. राउत भिनने चन्िकान्त राउतले, लगभग 
४ वषर्देिख सामािजक आिथर्क, साँःकृितकलगायतका पक्षको उत्थान गन हेतलेु ःवराज 
अिभयान सु  गरेको हुँ । ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धन एउटा अनौपचािरक समूह हो । यो 
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कही ँकतै दतार् छैन । उत्पीडनमा परेका मधेशी समदुायलाई सफाइ तफर्  डोर् याउन यो 
संःथाको संयोजक भई कायर् गद आएको हुँ । नेपालको वतर्मान संिवधानले सावर्भौमस ा 
जनतामा िनिहत रहने व्यवःथा गरेकोले समाजमा रहेका ब्या  िवभेद र असमानताको 
ूरेणाबाट ःवराज अिभयानमा लागेको हुँ । मसमेत ूितवादी भएको स.फौ.नं. ०७१–CR–

००९३ को राज्य िव को अपराध मु ामा िवशेष अदालतबाट सफाई पाएकोमा ौी 
सव च्च अदालतबाट पिन सदर फैसला भएकाले ूःततु मु ाबाट पिन सफाइ पाउँ भनी 
बयान िजिकर गरेको देिखयो । 

6. ूितवादीह  उपर कसरु आरोिपत गिरएको राज्य िव को अपराध र सजाय ऐन, २०४६ 
को दफा ३(१) मा “कसैले नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता वा राि य एकतामा खलल 
पान िनयतले कुनै अव्यवःथा उत्प  गरेमा वा सो गन उ ोग गरेमा िनजलाई जन्मकैद 
हनु्छ” भ े कानूनी व्यवःथा रहेकोछ । नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता र राि य एकता 
अक्षुण राख्न, िविभ  वगर्, जाित, धमर् एवम ्सम्ूदायका जनताका िबच ससुम्बन्ध कायम 
राख्न, शािन्त र व्यवःथा कायम राख्न तथा िवदेशी राज्यह सँग िमऽताको सम्बन्ध कायम 
राख्न ेउ ेँयले राज्य िव  गिरने अपराध र सजायको व्यवःथा गनर् सो ऐनको िनमार्ण 
भएको यःको ूःतावनाबाट देिखन्छ । 

7. संयकु्त रा  संघ ारा अन्र्तराि य मानव अिधकार घोषणापऽमा उद \घोिषत मानव 
अिधकारह , नेपाल संयकु्त रा  संघको सदःय रा  भएकाले तदनु पका मानव अिधकार 
मौिलक हकको पमा नेपालको संिवधानको भाग ३ मा समावेश गिरएका छन ्। तीमध्ये 
नेपालको संिवधानको धारा १७ मा ःवतन्ऽता सम्बन्धी हकको ूावधान छ भने सोही धारा 
१७ को उपधारा २ मा देहाय बमोिजमको ःवतन्ऽतासमेतको ूत्याभतू गिरएको छ :-  
(क) िवचार र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता ,  
(ख) िबना हातहितयार शािन्तपूवर्क भेला हनेु ःवतन्ऽता, 
(ग) राजनीितक दल खोल्ने ःवतन्ऽता 
(घ) संघ र संःथा खोल्ने ःवतन्ऽता ।  

7. उल्लेिखत ःवतन्ऽताको ूत्याभिूतका अितिरक्त सोही धारा १७(२) को देहाय १ देिख ६ 
सम्म उल्लेिखत ःवतन्ऽतासमेतलाई रा ले कानून बनाई. रोक लगाउन सिकने ू ितबन्धात्मक 
ूावधान पिन रहेका छन ्। नेपालको संिवधानको धारा १७(२) को देहाए (१) मा “खण्ड 
(क) को कुनै कुराले नेपालको सावर्मौमस ा, भौगोिलक, अखण्डता, राि यता र ःवािधनतामा 
वा संघीय इकाई वा िबिभ  जातजाित, धमर्, सम्ूदाय िबचको ससुम्बन्धमा खलल पन, जातीय 
भेदभाव वा छुवाछुतलाई दु त्साहन गन, अपराध गनर् दु त्साहन गन वा सावर्जिनक िश ाचार 
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वा नैितकताको ूितकूल हनेु कायर्मा मनािसव ूितबन्ध लगाउने गिर ऐन बनाउन रोक 
लगाएको मािनने छैन”। 

8. देहाय (२)मा “खण्ड (ख)को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, 
राि यता र ःवाधीनता, संघीय इकाई िबचको ससुम्बन्ध वा सावर्जिनक शािन्त र व्यवःथामा 
खलल पन कायर्मा मनािसव ूितबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने 
छैन"। 

9. देहाय(३) मा, “खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, 
राि यता, र ःवाधीनतामा खलल पन, रा को िव  जाससुी गन, राि य गोपनीयता भ  गन 
वा नेपालको सरुक्षामा आचँ परु् याउने गरी कुनै िवदेशी राज्य, स ठन वा ू ितिनिधलाई सहयोग 
गन वा राजिोह गन वा जातीय वा साम्ूदाियक िव ेष फैलाउने वा िविभ  जात, जाित, धमर् 
र सम्ूदाय िबचको ससुम्बन्धमा खलल पन वा केवल जाित भाषा, धमर्, सम्ूदाय वा िल को 
आधारमा कुनै राजनीितक दलको सदःयता ूा  गन वा बन्देज लगाउने वा नागिरकह  
िबच िवभेद गन गरी राजनीितक दल गठन गन, िहंसात्मक कायर् गनर् दु त्साहस गन वा 
सावर्जिनक नैितकताको ूितकूल हनेु कायर्मा मनािसव ूितबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन 
रोक लगाएको मािनने छैन" । 

10. देहाय (४) मा, “खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, 
राि यता र ःवाधीनतामा खलल पन, रा को िव  जाससुी गन, राि य गोपनीयता भङ्ग गन 
वा नेपालको सरुक्षामा आचँ परु् याउने गरी कुनै िवदेशी राज्य, स ठन वा ू ितिनिधलाई सहयोग 
गन, राज्यिोह गन वा स ीय इकाईिबचको ससुम्बन्धमा खलल पन वा जातीय वा साम्ूदाियक 
िव ेष फैलाउने वा िविभ  जात, जाित, धमर् र सम्ूदाय िबचको ससुम्बन्धमा खलल पन वा 
िहंसात्मक कायर् गनर् दु त्साहन गन वा सावर्जिनक नैितकताको ूितकूल हनेु कायर्मा मनािसव 
ूितबन्ध लगाउने गिर ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छैन” भ ेसमेतका संवैधािनक 
ूावधानबाट नेपाली नागिरकलाई ूद  ःवतन्ऽता सम्बन्धी हक िनरपेक्ष नभै नेपालको 
संिवधानको धारा १७(२) को देहाय १ देिख ६ सम्मका ू ितबन्धात्मक वाक्यांशका सापेक्षतामा 
रहेर ूत्येक नेपालीले ःवतन्ऽतासम्बन्धी हकको उपभोग गनुर् पन कतर्व्यसमेत सोही धाराले 
तोिकिदएको देिखदँा उल्लेिखत संवैधािनक ूावधानको िसमा कसैले पिन नाघ्न िमल्दैन । 

11. ूःततु मु ाको वारदात िमित २०७२।११।९ पूवर् ियनै ूितवादीमध्येका िस.के राउत भ े 
चन्िकान्त राउतले िमित २०७१।५।२८ मा िजल्ला मोर , सोराभाग गा.िव.स. वडा नं ३ 
मा सवर्साधारणलाई भेला जम्मा गरी डरऽास र आति त बनाई सामािजक सद \भाव भड्काउने, 

शािन्त सरुक्षामा खलल परु् याउने कायर् गिररहेको अवःथामा िनजलाई िनयन्ऽणमा िलई िनजको 
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साथबाट ःवतन्ऽ मधेश िनवार्चनमा भागले लेिखएका कागज, अब क्या देखना बाँकी है 
लेिखएको कागज, र िवरोध¥याली लेिखएको व्यानरसमेतका सामान बरामद गिरएकोमा, िनज 
िस.के.राउत भ े चन्िकान्त राउतले मधेशलाई नेपाल रा बाट टुबाएर छु ै मधेश रा  
बनाउने उ ेँयसाथ मधेश रा को छु ै झन्डा, राि य गान र नेपाल तथा मधेशलाई छु ाछु ै 
देश बनाउने व्यवःथासमेत तयार गरी मधेशलाई नेपालबाट छु ाउनपुछर् भ े अिभव्यिक्त 
िदई सोअनु प लेख, रचना र िकताव छपाएकोबाट नेपालको सावर्भौमस ा, अखण्डता र राि य 
एकतामा खलल पारी अव्यवःथा उत्प  गरेकोले ूितवादी डा िस.के. राउत भ े चन्िकान्त 
राउतको उक्त कायर् राज्य िव को अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ को ३(१) 
को कसरु भएकोले िनज ूितवादीलाई सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम गिरपाउँ भनी 
०७१– CR –०९३ को राज्य िव को अपराध (रा  िवप्लव) मु ाको अिभयोगपऽ ूःततु 
भएकोमा, डा.िस.के.राउत भ े चन्िकान्त राउतउपरको नेपाल सरकारको वादी दाबी पगु्न 
नसक्ने भई िनज ूितवादीले कसरुबाट सफाई पाउने ठहरी िमित २०७२।१।१० मा यस 
अदालतबाट फैसला भएको र सो फैसलाउपर नेपाल सरकारको ौी सव च्च अदालतमा 
पनुरावेदन परेकोमा ूितवादीले यस ठाउँमा यःतो बल ूयोग गरी शािन्त अमन–चयन भ  
गरी अशािन्त मच्याएको वा हलुद ा गरी शािन्त र व्यवःथामा खलल परु् याई अव्यवःथा 
उत्प  गरेको भ े तथा ूितवादीबाट कुनै हातहितयार आपि जनक तथा संवेदनशील 
िवंफोटक पदाथर्, ू ज्जवलनशील तथा मधेशलाई नेपालबाट िवखण्डन गन खालको कुनै वःत ु
बरामद भएको नदेिखदँा ूितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गनर् िमल्ने 
देिखएन भनी ूितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठह¥याएको िवशेष अदालत 
काठमाड को फैसला िमलेको देिखँदा सदर हनेु ठहछर् भनी िमित २०७२।१०।३ मा 
०७२–CR–०३१३ को राज्य िव को अपराध (राज्य िवप्लव) मु ामा ौी सव च्च 
अदालतबाट फैसला भई अिन्तम रहेको िमिसल संलग्न सो फैसलाको ूितिलिपबाट देिखयो। 

12. ौी सव च्च अदालतबाट अिन्तम फैसला भएको उल्लेिखत ०७२–CR–०३१३को ूितवादी 
िस.के. राउत भ े चन्िकान्त राउत िव को राज्य िव को अपराध (राज्य िवप्लव) मु ामा 
िनज ूितवादीबाट ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धन (AIM) को घोषणापऽ डा. िस.के. राउत वारा 
लेिखएको मधेश ःवराज नामक िकताब, वीर मधेश नामक िकताब लगायतका दःतावेज 
बरामद भएकोमा ःवतन्ऽ मधेश गठवन्धन (AIM) को घोषणपऽसमेतका दःतावेजह को 
सम्बन्धमा परीक्षण र िन पणसमेत ौी सव च्च अदालतबाट भईसकेको अवःथा िव मान 
छ। सोही ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धक (AIM) को घोषण–पऽलाई मूतर् प िदने ूयोजनले 
ूितवादीह बाट अिभयोिजत कायर्बम गरे, भएको देिखन्छ । कायर्बमःथलबाट ःवतन्ऽ 
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मधेश गठबन्धन क्या है भिन लेिखएको कागज, ःवतन्ऽ मधेश िनवार्चनमा भागले लेिखएको 
कागज, अब क्या देखना बाँकी है लेिखएको कागज र िवरोध ¥याली लेिखएको व्यानर बरामद 
भई साथमा ूितवादीह  सरेुन्ि शमार्, बधेु र मण्डल र मो.उसमान िमयाँ मौकामा पबाउ 
परेका छन ्। 

13. आरोप दाबीबमोिजमको राज्य िव का कुनै कायर् गरेको छैन भनी ूितवादीह  आरोिपत 
कसरुमा इन्कार रही अदालतसमक्ष बयान गरेका छन ्। वादी नेपाल सरकारकातफर् बाट 
उपिःथत भएका साक्षीह  सरुज खड्का र रिवन अिधकारीको बकपऽबाट ूितवादीह ले 
डर ऽासमा पारी, बल ूयोग गरी, अशािन्त मच्याएको, हलुद ा गरी शािन्त र व्यवःथामा 
खलल परु् याई अव्यवःथा उत्प  गरेको तथा हातहितयार उठाएको वा िहंसात्मक गितिविध 
गरेको भ ेसमेत देिखँदैन । मौकामा पबाउ परेको ू ितवादीह बाट ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धन 
भ े जनु िस.के.राउत भ े चन्िकान्त राउत वारा संःथािपत स ठनका दःतावेजह  बरामद 
भई िवरोध¥याली कायर्बम गरी रहेको अवःथामा ूितवादीह  पबाउ परेको देिखन्छ । 
ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धनको संयोजक िस.के.राउत भ े चन्िकान्त राउत भई िनज वारा 
संःथािपत स ठनको घोषणा–पऽ एवम ्सो स ठनको गितिविधलाई राज्य िव का अपराध 
र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोिजम राज्य िव को अपराध (राज्य िवप्लव) 
नठहन फैसला भई कायमै रिहरहेको अवःथामा सोही अनु पको कसरुको अिभयोग दाबी 
ूःततु मु ासमेत रहेको देिखयो । 

14. ौी सव च्च अदालतबाट २०७२–CR–०३१३ को ूितवादी िस.के.राउत भ े चन्िकान्त 
राउतउपरको राज्य िव को अपराध (राज्य िवप्लव) मु ामा आरोिपत कसरु नठहरी ू ितवादी 
िस.के. राउत भ े चन्िकान्त राउत संयोजक भएको ःवतन्ऽ मधेश गठबन्धन नामक 
स ठनको घोषणापऽ लगायतका बरामद दःतावेजह का सम्बन्धमा न्याियक परीक्षण भई 
सो अिन्तम फैसला कायम रिहरहेको र यसै लगाउको ०७२–CR–००५३ को ियनै 
ूितवादीह  समेतका िव मा राज्य िव को अपराध मु ामा आजै यसै इजलासबाट वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी नपगु्ने ठहरी फैसला भएकोले सोही मु ामा उिल्लिखत 
कारण र आधारबाट ूःततु मु ामा समेत वादी नेपाल सरकारको आरोप दाबी पगु्न सक्ने 
अवःथा देिखन आएन । 

सदःय  सदःय 

इजलास अिधकृतः ूभाकर कुमार मिल्लक 

इित संवत ्२०७4 साल फागनु 3 गते रोज 5 शभुम.्...........................................................। 
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इजलास 
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ािरकामान जोशी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी रत् नबहादरु बागचन्द 

फैसला 
इजलास नं. 1 
०६९-CR-०१०4 

िनणर्य नं. 5 
फैसला िमित : २०७५।४।२४ 

मु ाः सम्पि  शु ीकरण 
 

वादी : सम्पि  शु ीकरण अनसुन्धान िवभागको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत िदनेशकुमार आचायर्को 
ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : गणेश लामासमेत  
 

 सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, २०६४ लागू हनुभुन्दा अगािड सम्पि  
शु ीकरण गरेको कायर्लाई कसरु मािनने कानूनी व्यवःथा नै नरहेको अवःथामा आजर्न गिरएको 
सम्पि का हकमा ूःततु ऐनको व्यवःथा आकिषर्त हनु नसक्ने हुँदा उक्त ऐन ूारम्भ हनुपूुवर् 
ूितवादीह ले आजर्न गरेको सम्पि का हकमा सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, 

२०६४ को व्यवःथा लगाएर कसरु कायम गनर् निमल्ने ।  

(ूकरण नं.8) 
 सम्पूणर् तथ्यको गिहराइसम्म नपगुी सतही अनसुन्धानको भरमा बै  कारोबारसम्म भएको रकमलाई 

आधार मानेर सो िबगोको हकमा कसरु कायम गनर् निमल्ने । 

 िबिभ  व्यवसाय सञ् चालन गरेका र पैऽकृ सम्पि को पमा ूा  गरी पेस भएका ूमाणसमेतबाट 
िनजह का नाममा रहेको रकम मौज्दात हनुलुाई अःवाभािवक मान् न नसिकने । 

(ूकरण नं.14) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी मोना िसंह 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान विर  अिधवक्ता ौी शेरबहादरु के.सी. तथा िव ान ्अिधवक्ताह  ौी 

योगेन्िबहादरु अिधकारी, ौी नरबहादरु योगी र ौी जयिन्तकुमार ढकाल 
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अवलिम्बत निजर :  
 ने.का.प.२०७१ अ  ४ िन.नं.९१४९ पेज ५०९ 
 ने.का.प.२०७२ िन.नं.९४१४ प.ृ९७० 

सम्ब  कानून : 
 नेपालको संिवधान 
 सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, २०६४ 

िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ तथा िमित २०66।2।11 को नेपाल राजपऽमा ूकािशत 
सूचनाबमोिजम यसै अदालतको अिधकार क्षेऽिभऽ पन ू ःततु मु ाको सिङ्क्ष  तथ्य एवम ्ठहर िनम्नानसुार 
रहेको छः- 

 
ठहर खण्ड 

1. ूःततु मु ामा मूलतः िनम्न ू ह को िन पण गरी िनंकषर्मा पगु्न पन देिखएको छः- 

(क) ूितवादी गणेश लामाको हकमा एक पटक सम्पि  शु ीकरणको िवषयमा अनसुन्धान 
तहिककात भएर नेपालका महान्यायािधवक्ताबाट िमित २०६७।३।२० मा िनज गणेश 
लामाका िव  सम्पि  शु ीकरणको मु ा चलाउन पयार्  ूमाण नभएको भ े आधारमा 
मु ा नलाउने िनणर्य भएपिछ पनुः सोही सम्पि  शु ीकरणको कसरुमा अनसुन्धान तहिककात 
भई मु ा चलाउन िमल्ने हो वा होइन ? 

(ख) अिभयोग दाबीमा िबगो कायम गिरएका सम्पि मध्य सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) 
िनवारण ऐन, २०६४ ूारम्भ हनुपूुवर् सम्पि को हकमा के हनेु ? 

(ग) समममा ूितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहन वा नठहन के हो ? 
2. पिहलो ू तफर्  िवचार गदार्, हाॆो मलुकुको कानूनी ूणाली कमन ल (common law) बाट ूभािवत 

कानूनी ूणाली मािनन्छ । यःतो ूणालीमा अपराध अनसुन्धानको िजम्मा राज्यले िलएको हनु्छ। 
अतः अपराध अनसुन्धान गनर् मु ाको ू कृित हेरी िवषयगत आधारमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोग, वैदेिशक रोजगार िवभाग, राज  अनसुन्धान िवभाग, सम्पि  शु ीकरण िवभाग आिद जःता 
िनकाय एवम ्अन्यमा ूहरीको व्यवःथा रहेको हनु्छ भने स िलत ूमाण केलाउने, अनसुन्धान गन 
िनकाय वा अिधकारीलाई िनदशन िदने, मु ा चलाउने र अदालतमा ूितरक्षाथर् सरकारी वकीलको 
व्यवःथा रहेको हनु्छ । वःततुः कमन लबाट ूभािवत मलुकुह को कानून ूणालीमा 
अनसुन्धानबाट ूा  ूमाणह को उिचत मूल्या न गरी ूचिलत सारभतू र कायर्िविध कानूनको 
आधारमा कुनै व्यिक्तउपर मु ा चलाउने वा नचलाउने अिधकार अिभयोजन पक्ष अथार्त ्अिभयोक्तामा 
अन्तिनर्िहत रहेको हनु्छ । ियनै सै ािन्तक मान्यतालाई आत्मसात ्गद नेपालको अन्तिरम संिवधान, 
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२०६३ को धारा १३५(२) र नेपालको संिवधानको धारा १५८(२) ले संिवधानमा अन्यथा 
व्यवःथा भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको तफर् बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ े कुराको 
अिन्तम िनणर्य गन अिधकार महान्यायािधवक्तामा अन्तिनर्िहत हनेु व्यवःथा गरेको पाइन्छ । 
सरकारी मु ासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ ले पिन तदनु पको कानूनी व्यवःथा गरेको 
पाइन्छ । 

3. यस सन्दभर्मा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट "िनवेदकह  उपर परेको पिहलो उजरुीमा 
अनसुन्धानको बममा िरट िनवेदकह लाई कानूनबमोिजम बयान गराई ूमाण संकलन गनसमेतका 
काम सम्प  भएको अवःथामा कसरुदार नदेिखएको आधारमा एक पटक िनवेदकह लाई मु ा नै 
नचलाउने भिन िनणर्य गिरसकेपिछ पनुः सोही अिभयोगमा मु ा चलाउने भिन गरेको िनणर्य कानूननतः 
िमल्ने देिखँदैन । ... सो मु ा नचलाउने िनणर्य भए प ात ्िनवेदकह  कसरुदार भएको भ े देिखने 
कुनै नयाँ सबूद ूमाण पिन पेस भएको भ े देिखन आएको छैन ।" भिन नेपाल कानून पिऽका, 
२०७२ िन.नं. ९४१४ प.ृ ९७० मा र "एउटै फौजदारी अपराधका सम्बन्धमा एक पटकभन्दा 
बढी अनसुन्धान तहिककात भै मु ा चल्न सक्ने अवःथालाई दोहोरो खतराको िस ान्त (Principle 
of double Jeopardy) ले सरुक्षा ूदान गन ।"भनी नेपाल कानून पिऽका, २०६५ िन.नं. ७८७८ 
प.ृ११८१ मा कानूनी िस ान्तसमेत ूितपादन भइरहेको पाइन्छ । यस पिरूआेयमा ूःततु मु ाको 
िमिसलसाथ रहेको ूमाण िमिसलसमेत अध्ययन गरी हेदार्, ूितवादी गणेश लामाको हकमा सम्पि  
शु ीकरणको िवषयमा महान्यायािधवक्ताबाट ूितवादीको के कित जग्गा जिमन छ भ े कुरा 
मालपोत कायार्लय बिुझएको देिखन्छ भने के कित सम्पि  (रकम), बै  व्यालेन्स छ भ े कुरा 
बै समेत बझुी सो कुरा ूितवादीको बयानबाट समेत पिु  गिररहेको िःथितमा अ  सम्पि  पिन 
िनज र िनजको पिरवारको नाममा छ भनी ूमािणत गन कागजातको अभावमा र जनु िनकायले 
अनसुन्धान गरी ूमाणको अभावमा मु ा नचलाउने गरी राय पेस गरेको छ र सो कुरा दईु-दईु 
तहको सरकारी वकील कायार्लयबाट मु ा नचलाउने गरी िनणर्य भइसकेको र पनुः तहिककात के 
कुन क्षेऽमा गनुर्पन सोसमेत नदेिखएको अवःथामा हाललाई ूःततु मु ा चल्न नसक्ने देिख मु ा 
नचलाउने गरी पनुरावेदन सरकारी वकील कायार्लय, पाटनसमेतबाट भएको िनणर्य मनािसव देिखंदा 
सोही सदर हनेु भनी िमित २०६७।३।२० मा िनणर्य भएको देिखन्छ । 

4. िस ान्ततः एक पटक कुनै व्यिक्तउपर कुनै िवषयमा मु ा नचल्ने िनणर्य भई अिन्तम भएपिछ पनुः 
सोही िवषयमा सोही व्यिक्तउपर नयाँ ूमाणको अभावमा मु ा चलाई सजाय गनर् राज्य िवबिन्धत 
हनु्छ । महान्यायािधवक्ताबाट िमित २०६७।३।२० मा भएको िनणर्यमा "हाललाई ूःततु मु ा 
चल्न नसक्ने" शब्दावली ूयोग भएको र मािथ उिल्लिखत कानूनी िस ान्तसमेतबाट नयाँ ूमाण 
भएको अवःथामा पनुः मु ा चलाउनै निमल्ने भ  सिकने अवःथा देिखएन । तर पिहले मु ा नचल्ने 
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भनी भएको िनणर्यसँग सम्ब  िमिसल संलग्न ूमाण वा सम्पि को हकमा पनुः मु ा चलाउन 
दोहोरो खतराको िस ान्त (Principle of double jeopardy) को भावना र मािथ उिल्लिखत कानूनी 
िस ान्तले िमल्ने देिखएन । 

5. अतः ूितवादीमध्ये गणेश लामाउपर सम्पि  शु ीकरण सम्बन्धी मु ा नचलाउने गरी िमित 
२०६७।३।२० मा भएको िनणर्य र तत्सम्बन्धी िमिसल अध्ययन गरी हेदार् ूितवादी गणेश 
लामाको नाममा रहेको लिलतपरु िजल्ला भ ेडाँडा वडा नं.३ िक ा नं.८७ को जग्गा, िनज 
ूितवादीको ौीमती लआमी लामाको नाममा रहेको का.िज.का.म.पा. वडा नं.१० िक ा नं.७२७ 
को जग्गा, सनुाकोठीको िक ा नं.३९२ को जग्गा बा.१.क ६६५२, बा.१ क ६६२३, बा.३ च 
३३७३ को सवारी साधनह , ःमिृत कन्ःशक्सन ूा.िल. र िस वा कन्ःशक्सन ूा.िल. मा लगानी 
भएको अमरावती बहउु ेशीय सहकारी र मेशो सहकारी संःथाबाट कजार् िलएको िवषयसमेत समावेश 
भई त्यसमा अनसुन्धान भएकोमा पिछ मु ा नचल्ने िनणर्य भएको देिखदँा सो िनणर्य भएको िमिसलमा 
समावेश भएको मािथ उिल्लिखत जग्गाह , सवारी साधन, लगानी र कजार्समेतमा पनुः मु ा 
चलाउन सम्मािनत सव च्च अदालतबाट ूितपािदत मािथ उिल्लिखत कानूनी िस ान्तले िमल्ने 
नदेिखँदा मािथ उिल्लिखत जग्गाह , सवारी साधन कजार् एवम ्लगानीको हदसम्मको िवषयमा 
ूवेश गरी ूितवादीह ले आरोप दाबीअनु प कसरु गरेका हनु ्वा होइनन ्भनी िववेचना गनर् िमल्ने 
देिखएन । अतः िमित २०६७।३।२० मा मु ा नचलाउने भनी भएको िनणर्यसँग सम्ब  िमिसलमा 
रहेका मािथ उिल्लिखत जग्गाह , सवारी साधन लगानी र कजार्को हदसम्ममा अिभयोग दाबी पगु्न 
सक्दैन तर सोबाहेक आरोपपऽमा उिल्लिखत अन्य सम्पि  कजार् लगानीसमेतको िवषयमा ूवेश 
गरी ूमाणको मूल्याक न गरी ूितवादीह ले अिभयोग दाबीअनु प कसरु गरेका हनु ्वा होइनन ्
भनी न्याियक िनंकषर्मा पगु्नपुन देिखयो । 

6. दोॐो ू  अथार्त ्सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, २०६४ ूारम्भ हनुपूुवर्का 
सम्पि को हकमा के हनेु भ े सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादीह का िव  यस अदालतसमक्ष 
आरोपपऽ दायर गदार्का बखत ूचलनमा रहेको नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा 
२४ मा मौिलक हकको पमा रहेको न्यायसम्बन्धी हकअन्तगर्त सोही धारा २४ को उपधारा 
(४) मा “तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे बापत कुनै व्यिक्त सजायको भागी 
हनेु छैन र कुनैपिन व्यिक्तलाई कसरु गदार्को अवःथामा ूचिलत काननुमा तोिकएभन्दा बढी सजाय 
िदइने छैन” भ े व्यवःथा भएको पाइन्छ । उक्त व्यवःथा नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ 
मा पिन मौिलक हकअन्तगर्त फौज्दारी न्यायसम्बन्धी हकको नामबाट धारा १४ को उपधारा (१) 
मा रािखएको िथयो । वतर्मान नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (४) मा पिन सोही 
व्यवःथा पूवर्वत पमा नै रहेको छ। यी सवै संिवधानमा फौजदारी कानूनको प ातदशीर् असरका 
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सम्बन्धमा एउटै बेहोराको व्यवःथा रहेकोबाट हाॆो मलुकुले प ातदशीर् असर हनेु गरी फौजदारी 
कानून नबनाउने ूितब ता जाहेर गरेको कुरा ःप  हनु्छ । 

7. संयकु्त रा संघको सदःय रा को हैिसयतमा नेपालले संयकु्त रा  संघको महासभा ारा पािरत मानव 
अिधकार सम्बन्धी िव व्यापी घोषणपऽलाई अन्तराि य कानूनको पमा ःवीकार गिरआएको छ । 
उक्त घोषणपऽको धारा ११ को उपधारा (२) मा “No one shall be held guilty of any penal 
offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under 
national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty 
be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.” 
भ े व्यवःथा रहेको पाइन्छ । यो व्यवःथाले प ातदशीर् असर पन गरी फौजदारी कानून िनमार्ण 
नगिरने कुराको ूत्याभिूत संयकु्त रा  संघका सवै सदःय रा बाट खोिजएको र सदःय रा ले पिन 
आफ्नो ूितब ता जनाएको भ े कुरा ःप  छ । उक्त घोषणापऽ कायार्न्वयनका लािग तयार 
पािरएको नागिरक तथा राजनैितक अिधकारसम्बन्धी अन्तराि य ूित ापऽ (International covenant 
on civil and political rights) को धारा १५ को उपधारा (१) ले पिन प ातदशीर् असर हनेु गरी 
फौज्दारी कानून िनमार्ण नगिरने कुराको ूत्याभिूत गरेको छ । मानवता िवरोधी केही अपराधका 
हकमा प ादशीर् असर हनेु गरी कानून ब  सक्ने सै ािन्तक पक्ष रहेको छ । अन्य अवःथामा 
प ातदशीर् असर हनेु गरी फौजदारी कानूनको िनमार्ण नगिरने िवषयलाई िव व्यापी पमा नै ःवीकार 
गिरएको छ । 

8. कुनै पिन ऐनको व्यवःथाको प ातदशीर् असर सामान्यतः हनु सक्दैन किहलेकाँही एउटा परुानो 
ऐनको ूावधान सो ऐन खारेज भए पिन नयाँ ऐनले समेटेको अवःथामा एउटा िनरन्तरताको अवःथा 
हनु सक्लान ्तर मािथ उिल्लिखत संवैधािनक व्यवःथा तथा अन्तरराि य कानूनको व्यवःथालाई 
दय म गरेर नयाँ पमा आएको सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, २०६४ को 
प ातदशीर् असर नहनेु गरी िवधाियकाले िनमार्ण गरेको भ े कुरा ःफिटक जःतै छलर्  छ । 
यसरी िवधाियकाले नै प ातदशीर् असर नहनेु गरी िनमार्ण गरेको ऐनलाई जवरजःती प ातदशीर् 
असर भएको जःतो व्याख्या गरेर कुनै पिन व्यिक्तका िव  ूयोग गिरन ुमानव अिधकारसम्बन्धी 
िव व्यापी मान्यताको पिन ूितकूल हनु जान्छ । िमित २०६४।१०।१४ अथार्त ् सम्पि  
शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, २०६४ लागू हनुभुन्दा अगािड सम्पि  शु ीकरण 
गरेको कायर्लाई कसरु मािनने कानूनी व्यवःथा नै नरहेको अवःथामा आजर्न गिरएको सम्पि का 
हकमा ूःततु ऐनको व्यवःथा आकिषर्त हनु नसक्ने हुँदा उक्त ऐन ूारम्भ हनुपूुवर् ूितवादीह ले 
आजर्न गरेको सम्पि का हकमा यो ऐनको व्यवःथा लगाएर कसरु कायम गनर् िमल्ने देिखएन । 
उक्त ऐन लाग ुहनुपूुवर्को सम्पि का हकमा तत्काल ूचलनमा रहेको कानून ारा िनयमन गनुर्पन 
र त्यसरी िनयमन नगिरएको अवःथामा सो अविधमा आजर्न भएको सम्पि लाई गैरकानूनी आजर्न 
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मा  र आकषर्ण हनु नसक्ने कानून लगाएर कसरु कायम गनर् िमल्ने पिन देिखएन ।अतः 
अिभयोगपऽमा २०६२।०३।२७ मा ूा  भएको भ ेडाँडा-३, िक.नं. ३१ को जग्गा, 
२०६४।०८।०२ मा ूा  भएको का.म.पा. वडा नं. ३५, िक.नं. ८७ को जग्गा, 
२०६३।०८।१९ मा ूा  का.म.पा. वडा नं. ३५, िक.नं. ७२७ को जग्गा, आ.व. 
२०६२।०६३ मा ूा  भएको का.म.पा. वडा नं. ३५, िक.नं. ५११ र ५१३ का जग्गा तथा 
२०५८।०८।०४ मा ूा  दिधकोट, िक.नं. १५७० का जग्गाका सम्बन्धमा िवचार गनुर् पन 
देिखएन । उक्त िक.नं. का जग्गाका मूल्यलाई समेत िबगो कायम गरेको िमलेको देिखएन । 

9. तेॐो ू ः 
 आरोपपऽमा उिल्लिखत जग्गाह  सवारी साधन लगानी एवम ्कजार्ह मध्ये मािथ पिहलो ू  र 

दोॐो ू को हकमा िववेचना गरेअनु प अिभयोग दाबी पगु्न नसक्ने जग्गा सवारी साधन, लगानी 
एवम ्कजार्बाहेक अन्यमा िमिसल संलग्न ूमाण अिभयोग दाबी र ूितवादीह को बयानसमेत 
अध्ययन गरी हेदार् देहायबमोिजमका िवषयमा देहायबमोिजम देिखन आएको छः- 
(क) अचल सम्पि तफर् ः 

(१) ूितवादी गणेश लामाको नाममा दतार्यकु्त लिलतपरु िजल्ला लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ६ िक ा नं. ९८५ को जग्गा अंशबण्डाबाट ूा  भएको 
तथ्य अिभयोगपऽमा नै ू  पमा उल्लेख भएबाट सो जग्गा सम्पि  शु ीकरण गरी 
आजर्न गरेको भ  न्यायोिचत हनु सक्दैन । 

(२) ूितवादी गणेश लामाको नाममा दतार्यकु्त काठमाड  िजल्ला िसतापाइला ७ िक ा नं. 
९९ को जग्गा िमित २०६५।८।१६ मा .६,७५,०००।- खिरद गरेको देिखन्छ। 
ूितवादी गणेश लामाले वल्डर् मचन्ट बै  एण्ड फाइनान्स िलिमटेड मा िधतो राखी 
खिरद गरेको भनी बयान गरेको देिखन्छ । त्यःतै िनज ूितवादीकै नाममा दतार्यकु्त 
काठमाड  िजल्ला काठमाड  महानगरपािलका वडा नं.१६ िक ा नं. १६२ र २७१ 
को जग्गा िमित २०६६।६।७ मा .१,००,००,०००।- मा खिरद गरेको 
देिखन्छ। िनज ूितवादीले सो जग्गाको ॐोतको सम्बन्धमा वल्डर् मचन्ट बै  एण्ड 
फाइनान्स िलिमटेडबाट .४०,००,०००।- कजार् िलएको मध्ये .३०,००,०००।- 
बैना िदई पिछ सोही जग्गा िधतो राखी यिुनभसर्ल फाइनान्स िल.बाट 
.४,००,००,०००।- ऋण िलई बाँकी .७०,००,०००।- ितरेको भनी बयान 
गरेको देिखन्छ । त्यःतै ूितवादी गणेश लामाको नाममा नै दतार्यकु्त भक्तपरु िजल्ला 
नंखेल वडा नं. ९ िक ा नं. १४८९ र १४९१ को जग्गा िमित २०६६।९।१६ 
मा .७०,००,०००।- मा खिरद गरेको देिखन्छ । िनज ूितवादीले सो जग्गाको 
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ॐोतको सम्बन्धमा बालवुा खानीबाट कमाई भएको .१०,००,०००।- र वल्डर् 
मचन्ट बै  एण्ड फाइनान्सबाट सोही जग्गा िधतो राखी कजार् िलएको 
.१,७६,००,०००।- बाट ितरेको भनी बयान गरेको देिखन्छ । िमिसल संलग्न 
वल्डर् मचन्ट बै  एण्ड फाइनान्स िल.को िमित २०६९।८।३ को पऽानसुार िनज 
िूतवादीले सो फाइनान्सबाट िमित २०६६।१।१५ मा .४०,००,०००।- िमित 
२०६६।९।२२ मा .१,७६,००,०००।- र िमित २०६५।१२।१९ मा 
.२२,००,०००।- कजार् िलएको देिखन्छ । त्यःतै यिुनभसर्ल फाइनान्स िल.को 
िमित २०६८।८।४ को पऽबाट िमित २०६६।६।७ मा .१,५०,००,०००।- 
र िमित २०६६।६।८ मा .२,५०,००,०००।- गरी जम्मा 
.४,००,००,०००।- कजार् िलएको देिखन्छ । त्यःतै यी ूितवादीले िबिभ  
व्यवसाय कारोबारको आयकरसमेत ितरेको िनःसा ूमाण िमिसल संलग्न रहेको 
देिखन्छ । यस िःथितमा यी ूितवादीले मािथ उिल्लिखत िक ा नं. ९९, १६२, 
२७१, १४८९ र १४९१ को जग्गा खिरद गदार् केही रकम व्यिक्तबाट सापट िलई 
केही व्यापार व्यवसायबाट ूा  रकम र ूचिलत कानूनबमोिजम जगगा जिमन िधतो 
राखी बै  वा फाइनान्सबाट कजार् िलई ितरेको देिखन्छ । वःततुः ूचिलत 
कानूनबमोिजम बै  वा फाइनान्सबाट ू  पमा कजार् िलई खिरद गरेको उक्त 
जग्गाह लाई अवैध एवम ्अःवाभािवक भ  िमल्ने देिखएन । 

10. ूितवादी गणेश लामाको भाइ ूितवादीमध्ये राकेश लामाको नाममा दतार्यकु्त काठमाड  िजल्ला 
वाडभन्ज्या  ९ िक ा नं. १८ को िमित २०६६।९।२१ मा .४०,३२,०००।- मा खिरद 
गरेको तथ्य सम्ब  िलखतको ूमािणत ूितिलिपबाट देिखएको छ । तर अिभयोजन पक्षले 
आरोपपऽमा सो जग्गाको िबगो .३५,००,०००।- माऽ उल्लेख गरेबाट सोभन्दा बढी िबगोतफर्  
िवचार गिररहन परेन । ूितवादी राकेश लामाले मौकामा कागज गदार्, सो जग्गा व्यापार गन 
उ ेँयले म र राम थापा िमली अन्दाजी .३५,००,०००।- मा खिरद गरेको  हो । मैले सो 
जग्गा बबुाबाट िलएर .१०,००,०००।- लगानी गरी मेरो नाममा खिरद गरेको हो तर सो 
जग्गासम्बन्धी सम्पूणर् दाियत्व राम थापाको हो भनी बयान कागज गरेको देिखन्छ । तर िनज 
ूितवादीले यस अदालतसमक्ष वल्डर् मचन्ट बै मा सोही जग्गा िधतो राखी कजार् िलएको समेत भनी 
बयान गरेको देिखन्छ । त्यःतै ूितवादी गणेश लामाकी आमा र ु लामाको नाममा दतार्यकु्त 
काठमाड  िजल्ला काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. १ िक ा नं.४४१० को जग्गा िमित 
२०६६।७।१८ मा .१,०५,५०,०००।- मा खिरद गरी िबबी गरेको भ े देिखन्छ । िनज 
ूितवादी र ु लामाले मौकामा माइतीबाट ूा  जग्गा िबबी गरी आएको १२/१५ लाख र ौीमान ्
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र छोराह ले घर खचर् गनर् िदएको बचत पैसाबाट सो जग्गा खिरद गरेको र सो िकन्दा वल्डर् 
मचन्ट बै बाट ८०/८५ लाख ऋण िलएकोमा पिछ बै लाई सो जग्गा छािडिदएको भनी बयान 
कागज गरेको देिखन्छ । तर िनज ूितवादीले यस अदालतसमक्ष सो जग्गा पैतकृ सम्पि  िबबी 
गरी ूा  रकमसमेतबाट गणेश लामाको बैि  कारोवार गनर् सिजलो होस ्भनेर खिरद गरेको हो। 
यसमा मैले सिहछाप माऽ गरेको हो । अ  केही थाहा छैन भनी बयान गरेको देिखन्छ । वःततुः 
ूितवादीमध्ये गणेश लामाले सम्पि  शु ीकरण गन उ ेँयले उक्त िक ा नं.१८ र ४४१० को 
जग्गा बमशः भाइ र आमाको नाममा खिरद गरेको तथ्य िमिसल संलग्न ूमाणह को समम 
अध्ययनबाट देिखयो । ूितवादीह ले ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम उक्त िक ा 
नं.१८ र ४४१० को जग्गा यो यःतो वैध ॐोतबाट खिरद गरेको भनी वःतिुन  एवम ्िव सनीय 
ूमाण ूःततु गनर् सकेको देिखदैँन । िनज ूितवादीह ले मौकामा गरेको बयान कागज र यस 
अदालतसमक्ष गरेको बयानमा तादात्म्यता देिखएको छैन । ू ितवादी र ु लामाले िक ा नं. ४४१० 
को बै लाई छािडिदएको भनी बयान गरे तापिन िमिसल संलग्न ूमाणबाट नवीन गु ङ र ई री 
गु ङलाई िबबी गरेको देिखन्छ । त्यःतै ूितवादी राकेश लामाले िक ा नं.१८ को जग्गा 
.१००००००।- लगानी गरी मेरो नाममा .३५०००००।- मा खिरद गरेको भने पिन 
िलखतमा सोभन्दा बढी मूल्य उल्लेख भएको देिखन्छ । त्यःतै सो जग्गासम्बन्धी सम्पूणर् दाियत्व 
राम थापाको हो भनी मौकामा कागज गरे पिन आफ्नै नाममा सो जग्गा खिरद गरेको देिखन्छ । 
राम थापा र िनजमा के कःतो सम्बन्ध रहेको र िनजको बारेमा पूणर् िववरण िदन सकेको पिन 
देिखदैँन । अतः अिभयोगपऽमा उिल्लिखत िबगो .३५०००००।- भएको िक ा नं. १८ को 
जग्गा र िबगो .१०५५००००।- भएको िक ा नं. ४४१० को जग्गा अवैध र अःवाभािवक 
सम्पि का पमा देिखयो । 

11. यसरी मािथ िववेचना गिरएअनसुार ूितवादीह  मध्ये र ु लामा र राकेश लामाको नाममा दतार् 
रहेका िक.नं. ४४१० र िक.नं. १८ को जग्गा खिरद गदार्को रकमको वैध आयॐोत देखाउन 
नसकेको अवःथामा उक्त िक ाको जग्गा खिरद गदार्का वखतको वै  आयॐोत देखाउन ुपन 
दाियत्व जसको नाममा जग्गा दतार् छ उनीह कै हो वा मखु्य अिभयकु्तको पमा ूःततु गिरएका 
ूितवादी गणेश लामाको हो भ े सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादीह  गणेश लामा, र ु लामा र 
राकेश लामाका बीचमा छुि  िभ  नभएको र सबै पिरवार एकासगोलमा रहे बसेको भ े कुरा 
ूितवादीह को बयानबाट देिखएको छ। अिभयोगपऽमा ूितवादीमध्येका गणेश लामाले गैर कानूनी 
माध्यमबाट आजर्न गरेको सम्पि  पिरवारका अन्य सदःयको नाममा राखेको र सम्पि  शु ीकरण 
गन कायर्मा पिरवारका अन्य सदःयको समेत सहयोग रहेको भ े बेहोरा उल्लेख गिरएको भए पिन 
पिरवारका अन्य सदःयले त्यस ूकारको सहयोग गरेको भ े कुरा ःथािपत हनु नसकेको हुँदा उक्त 
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सम्पि  जफत गन ूयोजनका लािग गणेश लामा बाहेकका अन्य ूितवादीह  उपर समेत मु ा 
चलाएको भ े कुरा िमिसल संलग्न ूमाणबाट देिखएको छ। ूितवादी र ु लामाले यस अदालत 
समक्ष बयान गदार् आफ्नो नाममा खिरद गिरएको िकनं. ४४१० को जग्गा पैिऽक सम्पि  िबबी 
गरी खिरद गरेको भ े बेहोरा लेखाएको भए पिन कुन चाँही पैिऽक सम्पि  कसलाई िबबी गरेर 
कित रकम आजर्न भएको िथयो भ े कुरा खलुाउन सकेको नपाइएबाट िनजको सो भनाई 
पत्यारलायक देिखएन । िनजै र ु लामाले यस अदालत समक्षकै बयानको बममा ूितवादी गणेश 
लामालाई बैि  कारोबार गनर् सिजलो होस ्भनेर जग्गा खिरद गरेको भन्दै जग्गा खिरद गदार् 
आफूले सिहछापसम्म गरेको तर अ  कुरा केही थाहा नभएको भ े बेहोरासमेत लेखाएको पाइएबाट 
उक्त िकनं. ४४१० को जग्गा खिरद गदार्को आयॐोत देखाउने दाियत्व ूितवादी गणेश लामाकै 
रहे भएको भ े कुरा ःप  छ । 

12. त्यसैगरी ूितवादी राकेश लामाको नाममा खिरद भएको िक.नं. १८ को जग्गाको हकमा समेत 
िनज राकेश लामाले अनसुन्धान अिधकारी र यस अदालतसमक्ष गरेको बयानमा उल्लेख गरेको 
बेहोरा कुनै िलखत ूमाणबाट पिु  हनु सकेको नपाइएको हुँदा िनज राकेश लामाका दाज ुूितवादी 
गणेश लामाले गैरकानूनी पमा आजर्न गरेको सम्पि  लकुाउने अिभूायका साथ िनज राकेश 
लामाको नाममा खिरद गरेको मा ु पन देिखयो । ूितवादी राकेश लामाउपर सम्पि  शु ीकरण 
गरेको भ े ःप  अिभयोग नभई ूितवादी गणेश लामाले नै सम्पि  शु ीकरण गरी आजर्न गरेको 
सम्पि  भाइ राकेश लामाको नाममा रखेको भ े अिभयोग दाबी भएको र ूकारान्तरले िनज गणेश 
लामाकै सम्पि बाट उक्त िक.नं. १८ को जग्गा खिरद भएको देिखन आएको हुँदा सम्पि  आफ्नो 
नाममा रहेको कारणले माऽ यी ूितवादीह  र ु लामा र राकेश लामाले अिभयोग दाबीबमोिजम 
सम्पि  शु ीकरणको कसरु गरेको मा  िमल्ने देिखएन । ूितवादीह  लआमी लामा, पाल्सा  
लामा र िवनोद लामाको नाममा कुनै पिन ॐोत नखलेुको सम्पि  रहेको नदेिखएको भ े कुरा 
मािथका िबिभ  ूकरणमा िववेचना भईसकेको हुँदा गैरकानूनी अथार्त ्ॐोत नखलेुको सम्पि  
िनजह को नाममा नरहेको र िनजह ले ूमखु अिभयकु्तको पमा ूःततु गिरएका ूितवादी गणेश 
लामालाई गैरकानूनी सम्पि  आजर्न गनर्मा सहयोग परु् याएको भ े कुरासमेत िमिसल संलग्न 
ूमाणबाट पिु  हनु नसकेको हुँदा िनज ूितवादीह  लआमी लामा, पाल्सा  लामा र िवनोद लामाको 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा संलग्नता रहे भएको देिखएन । 

13. अब अिभयोगपऽमा ू ितवादीह को बै खातामा कारोवार भएको रकमलाई िबगो कायम गरेको सम्बन्धमा 
िवचार गदार्, िूतवादीह  र ूितवादीबाट संचालन भएका कम्पनीको नाममा बै  खाता सञ् चालन गरी 
बिक  कारोबार गरेको रकम .१५,२६,८८,८५७।९१ लाई सम्पि  शु ीकरणको कसरुको िबगो 
कायम गरेको देिखएको छ । आरोपपऽमा उल्लेख भएको िूतवादीह को बै खाताह को िववरणबाट 
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िूतवादी गणेश लामाको नाममा रहेको िसिभल बै  कमलादीमा .११,026।83, सनराइज बै  
तीनकुनेमा .१,८१७।64 र इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट बै मा .206।94 रकम मौज्दात रहेको 
देिखन्छ । ूितवादी राकेश लामाको ICFC  Finance भाटभटेनीमा .१,077।49, सनराइज बै  
तीनकुनेमा .१,563।23, िस ाथर् बै  गठ्टाघरमा .899।27, नेपाल इन्भे मेन्ट बै मा 
.7,561।13 र निबल बै  दरवारमागर्मा .47,850।76 रकम मौज्दात रहेको देिखन्छ । 
िूतवादी पासाङ लामाको नामको िसिटजन्स बै  इन्टरनेशनल कमलादीमा .१७,७४७।02 र निबल 
बै मा .७,४४५।०८ रकम मौज्दात रहेको र िूतवादी लआमी लामाको नामको नेपाल ईन्भेःटमेण्ट 
बै  दरबारमागर्मा .७,६१६।७२ मौज्दात रहेको देिखन्छ । िूतवादीह ले संचालन गरेको िस वा 
िनमार्ण कम्पनीका नाममा रहेको कृिष िवकास बै  चाविहलमा .८,६२७।- िसिटन्स बै  ईन्टरनेशनल 
कमलादीमा .३,९४६।- रकम मौज्दात रहेको, ःमिृत िनमार्ण फमर् नामको सनराइज बै  तीनकुनेमा 
.१९,५५९।- । मेलम्ची बसर उ ोगका नामको NEDEP Development Bank Ltd. पाँचखालमा 
.५,०००।- र सोही बै मा .६७,३३६।९४ मौज्दात रहेको देिखन्छ । िूतवादीह को Joint 

Venture  Company खाताह  तफर्  शंकर माली/िस वा/ िनलिगरीको N.B.  Bank को खातामा 
.१०,५६५।-, रसवुा डाँफे िस वा ईलाईट जे.भी.का नामको महालआमी फाईनान्समा रहेको खातामा 
.१,००,८९९।४१ र सोही फाइनान्स कम्पनीमा .२,१९,११२।५० गरी िूतवादीह का नाममा 
तथा िनजह ले संचालन गरेका खाताह मा समेत जम्मा .५,३९,८५७।९६ रकम मौज्दात रहेको 
भ े दाबी रहेको देिखन्छ । अनसुन्धानको िसलिसलामा बै मा मौज्दात रहेको देिखएकोभन्दा बढी 
रकम िूतवादीह ले सम्पि  शु ीकरण गन अिभूायबाट यो-यो ठाउँमा लगानी गरेको वा यो यस 
िकिसमबाट अन्यऽ लगेको वा लकुाएको भन् ने कुरा अिभयोग पऽमा खलुाउन सकेको पाइएन । यसरी, 
िूतवादीको खातामा मौज्दात नै नभएको रकमलाई िबगो कायम गनर् िमल्ने हो वा होइन भ े िवषयका 
सम्बन्धमा, नेपाल सरकार िव  गणेश अयार्लसमेत भएको पदीय अिधकारको दु पयोग गरी गैरकानूनी 
पमा सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको भन् ने मु ामा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट "खाता खोली 

बैि  कारोबार गनुर् ःवभािवक पमा भै रहने कुरा हो । त्यो सञ् चय वा सरुक्षा वा जनुसकैु कारणले 
खातामा जम्मा गरी कारोबार गिरिदएको हनु सक्दछ । खाताबाट िझिकएका रकमह  आफ्नो फौजदारी 
दाियत्वबाट बच्ने उ ेँयले कतै लकुाएको हो भने त्यो तथ्यगत िहसाबले नै पिु  गनुर् पन । "खाताबाट 
रकम िझिकन ुनै रकम लकुाएको आधार बन् न सक्दैन यःता ू ह मा अपराध अनसुन्धानको पक्ष 
सतही नबनी गम्भीर र क्षमतावान हनु ुज री छ । यथाथर्मा कुनै रा सेवकले अकुत सम्पि  कित 
आजर्न गय  भन् ने ूयोजनको लािग तत्कालीन अवःथामा कित उसको साथमा वा िनयन्ऽणमा छ भन् ने 
आधारमा मूल्या न गिरने हो न िक कित उसको साथमा िथयो वा हनु सक्थ्यो होला भनी अनमुान गन 
हो" (ने.का.प.२०७१ अ  ४ िन.नं.९१४९ पेज ५०९)। 
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14. सव च्च अदालतबाट ू ितपािदत भएको उपयुर्क्त िस ान्तबाट बै  खातामा नभएको रकमलाई िबगोमा 
समावेस गरेर कसरु कायम गनर् निमल्ने भन् ने िबषयमा ःप  भएको हुँदा खातामा मौज्दात नरहेको 
रकमलाई समेत िबगो कायम गिरएको ूःततु मु ाको अिभयोग पऽका आधारमा माऽ िबगो कायम 
गनर् िमल्ने देिखएन । त्यसका अितिरक्त ूःततु मु ाका ूितवादीले बै बाट कजार् िलएर कजार् 
भकु्तान गन ूयोजनका लािग खोिलएको कजार् खातामा िनजै ूितवादीको अक  खाताबाट रकमान्तर 
भई गएको रकमलाई समेत दबैु खाताको रकम जोडेर िबगोको रकम बढाएको देिखन्छ । 
ूितवादीको एउटा खाताबाट िनजै ूितवादीले कजार् भकु्तानीको ूयोजनको लािग खोलेको अक  
खातामा रकमान्तर भई गएको रकमसमेतलाई छु ा-छु ै मानी दवैु रकम जोडेर िबगो कायम 
गिरएको अिभयोगपऽ नै ऽिुटपूणर् देिखएको छ । यसरी, सम्पूणर् तथ्यको गिहराइसम्म नपगुी सतही 
अनसुन्धानको भरमा कायम भएको बै  कारोबारसम्म भएको रकमलाई आधार मानेर सो िबगोको 
हकमा कसरु कायम गनर् िमल्ने देिखएन । आरोपपऽमा नै ूितवादीह को बै खाताह मा मौज्दात 
रहेको रकमको िववरणमा ूितवादी गणेश लामाको नामका बै  खाताह मा .१३,०५१।४१, 
ूितवादी राकेश लामाको बै  खाताह मा .५८,९५१।८८, ूितवादी पासाङ लामाको बै  
खाताह मा .२५,१९२।१० र ूितवादी लआमी लामाको बै  खातामा .७,६१६।७२ मौज्दात 
रहेको देिखन्छ । ूितवादीह ले स ालन गरेको िस वा िनमार्ण कम्पनीका नाममा रहेका बै  
खातामा .३२,१३२।-, मेलम्ची बसर उ ोगका नामका बै  खातामा .७२,३३६।९४ 
मौज्दात रहेको देिखन्छ । ूितवादीह को Joint Venture Company खाताह  मध्ये श र 
माली/िस वा/िनलिगरीको बै  खातामा .१०,५६५।-, रसवुा डाफेँ िस वा ईलाईट जे.भी.का 
नामका बै  खाताह मा .३,२०,०११।९१ समेत जम्मा .५,३९,८५७।९६ रकम मौज्दात 
रहेको भ े दाबी रहेको देिखन्छ । सो कुरालाई यस अदालतको आदेशानसुार माग गिरएको बै  
ःटेटमेन्ट समेतबाट पिु  भएको पाइयो। िबिभ  व्यवसाय सञ् चालन गरेका र उक्त मौज्दात रकम 
पैऽकृ सम्पि को पमा बाब/ुससरुासमेतबाट ूा  गरेका ूितवादीह बाट पेस भएका 
ूमाणसमेतबाट िनजह का नाममा उक्त रकम मौज्दात रहनलुाई अःवाभािवक मान् न सिकएन । 

15. मािथका िबिभ  ूकरणमा िववेचना भएर वैध ॐोत नभएको देिखएको िक ा नं. ४४१० र िक ा नं. 
१८ को जग्गा सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोिजम 
जफत हनेुमा िक ा नं. ४४१० को जग्गा अिभयोगपऽ दायर हुँदाकै बखत ूितवादी गणेश लामाकी 
आमा र  ुलामाको नाममा कायम नरही नबीन गु  र ई री गु लाई िबबी गरेको भ े कुरा 
अिभयोग पऽबाटै देिखएको छ । सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, २०६४ को 
दफा ३४ को उपदफा (३) को ूितबन्धात्मक वाक्यांशमा जफत गनुर्पन सम्पि , उपकरण वा 
वःतकुो धनीको सहमती वा जानकारी िबना ूयोग वा खिरद िबबी भएको ूमािणत भएमा त्यस 
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उपरको दाियत्व कसरु गन व्यिक्तले ितन वा बझुाउने गरी त्यःतो सम्पि , उपकरण वा वःत ुसोको 
धनीलाई िफतार् िदनपुन भ े व्यवःथा रहेको पाइन्छ । उक्त िक ा नं. ४४१० को जग्गाको ःवािमत्व 
हःतान्तरण हुँदा उक्त जग्गाको ःवािमत्व ूा  गन नबीन गु  र ई री गु लाई उक्त िक.नं. 
४४१० को जग्गा आफ्नो दाताले खिरद गदार् सो जग्गा ॐोत नखलेुको सम्पि बाट आजर्न भएको 
िथयो भ े कुरा जानकारी भएको भ े कुरा किहँ कतैबाट खलु्न नआएको र सो सम्पि  जफत 
ूयोजनाथर् ूाकृितक न्यायको िस ान्तको भावनानु प अन्य व्यिक्तलाई जःतै िनजह लाई ूितवादी 
पिन बनाउन नसकेको र उक्त जग्गा रोक्कासमेत भएको नदेिखदँा धनीलाई िफतार् िदने िवषयमा केही 
बोल्न पन देिखएन । उक्त िक.नं. ४४१० को जग्गा .१,०५,५०,०००।- (एक करोड पाँच 
लाख पचास हजार) मा खिरद गरेको भ े कुरा अिभयोगपऽमा नै ःवीकार गिरएको हुँदा सो बराबरको 
रकम कसरु ठहर भएका ू ितवादी गणेश लामाको अन्य वै  सम्पि बाट असूल उपर गनुर्पन देिखयो। 
खिरद गदार् ॐोत नखलेुको राकेश लामाको नाममा दतार् कायम रहेको िक.नं. १८ को जग्गाको 
हकमा उक्त जग्गा राकेश लामाको नाममा खिरद भएको र त्यसरी खिरद हुँदा एक सगोलका दाज ु
गणेश लामाले आजर्न गरेको सम्पि बाट खिरद भएको भ  ेकुरा मािथको ू करणमा िववेचना भैसकेको 
हुँदा िनज राकेश लामाको नाममा दतार् रहेको काठमाड  िजल्ला वाडभ या -९, िक.नं.१८ को १४-
०-०-० (६१२२.३६ व.मी.) जग्गा उक्त दफा ३४ बमोिजम जफत गनुर्पन देिखन आयो । 

16. अतः मािथका िबिभ  ूकरणमा िववेचना गिरएका आधार, कारण र ूमाणबाट ूितवादीह  गणेश 
लामा, लआमी लामा, पाल्सा  लामा, रन्ज ुलामा, िवनोद लामा र राकेश लामाले सम्पि  शु ीकरण 
(मनी लाउण्डिर ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले िनषधे गरेको कायर् गरी दफा ४ एवम ्
दफा २८ अनसुारको कसरु गरेकोले .२७,०१,६१,०५८।६० (स ाइस करोड एक लाख 
एकस ी हजार अन्ठाउ  पया साठी पैसा) िबगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम 
सजाय गरी सम्पि  शु ीकरण गरी आजर्न गरेका सम्पि  सोही ऐनको दफा ३४ अनसुार जफतसमेत 
हनु अिभयोग माग दाबी िलइएकोमा ूितवादीमध्ये गणेश लामाले िबगो .१,४०,५०,०००।- 
(एक करोड चालीस लाख पचास हजार पया) िबगोसम्मको हकमा आरोप दाबीबमोिजमको कसरु 
गरेको पिु  हुँदा िनज ूितवादी गणेश लामालाई सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम १ बषर् कैद 
हनेु र सोही ऐनको दफा ३४ बमोिजम िबगो .१,४०,५०,०००।- बराबरको ूितवादी गणेश 
लामाको सम्पि  जफत हनेु र ूितवादीह  लआमी लामा, पाल्सा  लामा, रन्ज ुलामा, िवनोद लामा 
र राकेश लामाले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने ठहछर् । 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः मकुुन्द िनरौला 
इित संवत २०७५ साल ौावण २४ गते रोज ५ शभुम ्......................................................। 
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इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी र बहादरु बागचन्द 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै  

फैसला 
इजलास नं. १ 

मु ा नं. ०७२-CR-००७३ 

िनणर्य नं.६७ 

फैसला िमित : २०७५।१०।९ 
मु ा:- सम्पि  शु ीकरण। 

 
वादी : अनसुन्धान अिधकृत राजेन्ििसंह भण्डारीसमेतको ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : िबनोदकुमार सोनीसमेत 
 

 झ  हेदार् एउटै कसरु जःतो देिखए पिन कसरुको ूकृित, त्यसमा संलग्न व्यिक्तह को भिूमका, 
कसरु गदार्को अवःथा र त्यो कसरुका सम्बन्धमा गिरएको कानूनी व्यवःथाका आधारमा सो 
िस ान्त आकिषर्त हनेु अवःथाको िव मानता छ वा छैन भ  ेकुराको िनक्य ल गनुर्पन । 

(ूकरण नं.2) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी पदमबहादरु काकीर् 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ् विर  अिधवक्ताह  ौी हिरशंकर िनरौला, ौी सितशकृंण खरेल, ौी 

कृंणूसाद सापकोटा र ौी िकरण शमार्, िव ान ्अिधवक्ता ौी भोजराज रेग्मी 
अवलिम्बत निजर :  
 ने.का.प. ०७३ अ  ७ िन.नं. ९९३० प.ृ १२५७ 

सम्ब  कानून : 
 नेपालको संिवधान 

 मलुकुी अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ 

 सम्पि  शु ीकरण (मिन लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ 
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िवशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ६ तथा िमित २०५९।५।६ को नेपाल राजपऽमा ूकािशत 
सूचनाबमोिजम यसै अदालतको अिधकार क्षेऽिभऽ पन ूःततु मु ाको संिक्ष  तथ्य एवम ्ठहर िनम्नानसुार 
छः-   

 

ठहर खण्ड	
१. ूःततु मु ामा मलुतः िनम्न िवषयको िन पण हनुपुन देिखयो :- 

(क) ूितवादीह का तफर् बाट रहन ुभएका िव ान ्कानून व्यवसायीह ले िजकीर िलएजःतो दोहोरो 
खतराको िस ान्त (Principle of Double Jeopardy) ूःततु मु ामा आकिषर्त हनेु वा नहनेु 
के हो भ े सम्बन्धमा, 

(ख) सम्पि  शु ीकरण (मिन लाउन्डिरङ) िनवारण (पिहलो संशोधन) ऐन, २०६४ ूचलनमा 
रहेको अवःथामा घटेको वारदातका सम्बन्धमा सो ऐनमा वारदात िमितभन्दा पछािड गिरएको 
संशोधन ारा रािखएको कसरु र सजायसम्बन्धी व्यवःथा आकिषर्त हनु सक्छ वा सकै्तन भ े 
सम्बन्धमा, 

(ग) ूितवादीह ले कसरु गरेको ठहछर् वा ठहदन, र 
(घ) कसरु ठहर भएमा के कित सजाय गनुर्पन हो ? 

2. पिहलो ू का सम्बन्धमा िवचार गदार्, कुनै पिन व्यिक्त िव  अदालतमा एकै कसरुमा 
एकपटकभन्दा बढी मु ा चलाइने र सजाय गिरने छैन भ े िस ान्तलाई हामीले संिवधानमा मौिलक 
हकअन्तगर्त समावेश गरेर अभ्यास गरेको धेरै पिहलेदेिख नै हो । एउटै कसरुमा एकपटकभन्दा 
बढी मु ा नचलाइने र सजाय नगिरने कुराको ूत्याभिूत दोहोरो खतराको िस ान्तले गरेको छ । 
हाॆो वतर्मान संिवधानले पिन मौिलक हकअन्तगर्त न्यायसम्बन्धी हकमा समावेश गिरएको छ, धारा 
२४ को उपधारा (६) मा यो िस ान्तले कुनै व्यिक्तका िव मा एउटै कसरुमा पटक–पटक दःुख 
हैरानी िदने कायर् नहोस ्भनेर व्यिक्तलाई राज्यकातफर् बाट हनुसक्ने सम्भािवत खतराबाट संरक्षण 
गिरएको हो । यसमा दईुमत छैन । तथािप, यो िस ान्तको ूयोग सध एकै िकिसमबाट र यािन्ऽक 
तवरले हनु सक्दैन । झ  हेदार् एउटै कसरु जःतो देिखए पिन कसरुको ूकृित, त्यसमा संलग्न 
व्यिक्तह को भिूमका, कसरु गदार्को अवःथा र त्यो कसरुका सम्बन्धमा गिरएको कानूनी व्यवःथाका 
आधारमा सो िस ान्त आकिषर्त हनेु अवःथाको िव मानता छ वा छैन भ े कुराको िनक्य ल गनुर्पन 
हनु्छ । यस सम्बन्धमा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट “एउटै िबयाबाट अलग अलग ऐनअन्तगर्त 
कसरु भएमा अलग अलग मु ा चलाउन र सजाय गनर् बाधा नहनेु” (ने.का.प. ०७३ अ  ७ िन.नं. 
९९३० प.ृ १२५७) भ े िस ान्त ूितपादन भएको छ । त्यसका अितिरक्त, सम्पि  शु ीकरणको 
अपराध आफमा मूल वा सम्ब  कसरु (Predicate Offence) नभई मूल कसरुको सह–उत्पादन 
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(By‐Product) को पमा देखापन कसरु भएको हनुाले सम्ब  कसरुबाट आजर्न भएको सम्पि  नै 
सम्पि  शु ीकरण मु ाको िवषयवःत ुहनेु हनुाले हेदार् एउटै िबगो, एउटै वारदात जःतो लागे तापिन 
फरक-फरक ऐन ारा व्यवःथा गिरएका कानूनी ूावधानबमोिजमका फरक-फरक कसरु भएको 
हनुाले िवदेशी िविनमयको अवैध कारोबार मु ा र ूःततु सम्पि  शु ीकरण मु ाका हकमा दोहोरो 
खतराको िस ान्त (Principle of Double Jeopardy) आकिषर्त हनेु अवःथा नदेिखई दवैु कसरुमा 
छु ाछु ै मु ा चल्न सक्ने नै देिखदँा िव ान ्कानून व्यवसायीह को बहस िजकीरसँग सहमत हनु 
सिकएन । 

3. दोॐो ू का सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादी िबनोदकुमार सोनीको झोलाबाट 
.१,२४,३२,०४६।१४ बराबरका िबिभ  िवदेशी मिुा िमित २०६९।०६।१९ मा बरामद 
भएको भ े कुरा बरामदी मचुलु्काबाट देिखएको छ । सोही रकमलाई ूःततु सम्पि  शु ीकरण 
मु ामा िबगो कायम गिरएको छ । ूितवादीह ले आजर्न गरेको अन्य सम्पि का सम्बन्धमा 
अनसुन्धान नै भएको नदेिखएको हुँदा ूःततु मु ाको वारदात उिल्लिखत िवदेशी मिुा बरामद भएको 
िदन अथार्त ्िमित २०६९।०६।१९ हो भ े कुरामा िववाद देिखएन । 

4. सम्पि  शु ीकरण (मिन लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ िमित २०६४।१०।१४ देिख ूारम्भ 
भएको छ । सो ऐनमा पिहलो संशोधन िमित २०६८।०२।२८ र दोॐो संशोधन िमित 
२०७०।१२।१२ मा भएको देिखन्छ । ूःततु मु ामा िमित २०६९।०६।१९ लाई वारदात 
कायम गरेको पाइएबाट सो वारदात हुँदाका बखत सम्पि  शु ीकरण (मिन लाउन्डिरङ) िनवारण 
ऐन, २०६४ को पिहलो संशोधन सिहतको ऐन ूचलनमा रहेको देिखन्छ । नेपालको संिवधानले 
समेत “तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे बापत कुनै व्यिक्त सजायभागी हनेु 
छैन र कुनैपिन व्यिक्तलाई कसरु गदार्को अवःथामा कानूनमा तोिकएभन्दा बढी सजाय िदइने छैन” 

भनी (वतर्मान संिवधानको धारा २० को उपधारा (४) मा मौिलक हकअन्तगर्त राखेको पाइन्छ। 
कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरेबापत कुनै व्यिक्त सजायको भागी नहनेु र कसरु गदार्को 
अवःथामा कानूनमा तोिकएभन्दा बढी सजाय नगिरने िवषयलाई हामीले फौजदारी न्यायको सामान्य 
िस ान्तको पमा ःवीकार गरी आएकोमा २०७५ साल भदौ १ गतेदेिख ूारम्भ भएको मलुकुी 
अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ ले पिन फौजदारी न्यायको सामान्य िस ान्तको पमा िलिपब  
गरेको छ । यःतो पृ भिूममा सम्पि  शु ीकरण (मिन लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ मा 
भएको दोॐो संशोधनले कसरु र सजायका सम्बन्धमा गरेको व्यवःथा ूःततु मु ामा आकिषर्त 
हनुसक्ने नदेिखएको हुँदा वारदात हुँदाका बखत ूचलनमा रहेको सम्पि  शु ीकरण (मिन 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को पिहलो संशोधनसिहतको व्यवःथाअनसुारकै कसरु कायम 
हनेु वा नहनेु िवषयको िनक्य ल गरेर सोहीबमोिजमको सजाय हनेु वा नहनेु भ े कुराको िनंकषर् 
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िनकाल्न ु पन देिखयो । दोॐो संशोधन सिहतको कानूनी व्यवःथा लगाएर कसरु कायम गरी 
सोहीअनु प सजायको माग दाबी िलएको हदसम्म अिभयोगपऽ िमलेको देिखएन । 

5. तेॐो ू  अथार्त ्ूितवादीह ले कसरु गरेको ठहछर् वा ठहदन भ े सम्बन्धमा िवचार गदार्, िवदेशी 
िविनमय अवैध कारोबार मु ामा काठमाड  िजल्ला अदालतबाट िमित २०७२।०५।२३ मा फैसला 
हुँदा ूितवादीमध्येका राजेश अमवाललाई िवदेशी मिुाको अवैध ओसारपसार कायर्का मखु्य व्यिक्त 
मानेको देिखन्छ।ियनै ूितवादी राजेश अमवालले अकार् ूितवादी सोिबतबाब ु काकीर् भिनने 
सोिबतबहादरु काकीर्लाई िबिभ  देशका िवदेशी मिुा िदएर अकार् ूितवादी िबनोदकुमार सोनीसम्म 
परु् याउने िजम्मा िदएको र िनज सोिबतबहादरु काकीर्ले उक्त िवदेशी मिुा अन्तरार्ि य िवमानःथलसम्म 
परु् याएर िनज िबनोदकुमार सोनीलाई िदएको भ े िनंकषर् िनकालेर सोहीबमोिजम कसरु र सजाय 
िनधार्रण गरेको पाइन्छ । 

6. काठमाड  िजल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसला िनज ूितवादी राजेश अमवालको हकमा उच्च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।११।२४ मा फैसला हुँदा िजल्ला अदालतको फैसला सदर 
भएको देिखँदा बरामदीको िवदेशी मिुा िनज राजेश अमवालको ःवािमत्वको भएको भ े कुरामा थप 
िववेचना गनर्पन देिखएन । उक्त दईुतहबाट भएका फैसला नै पयार्  छन ्। ूितवादी राजेश 
अमवालले ूःततु मु ामा समेत कुनै सबदु ूमाण पेस गरेर आफ्नो िनद िषता ूमािणत गनुर्को स ा 
सु  म्याद नै गजुारी बसेको हुँदा काठमाड  िजल्ला अदालत र उच्च अदालत, पाटनबाट भएका 
फैसलाले ःथािपत गरेको तथ्यलाई अन्यथा भ ुपन अवःथा रहेन । अपराध हुँदाका अवःथामा 
ूचलनमा रहेको सम्पि  शु ीकरण (मिन लाउन्डिरङ) ऐन, २०६४ को दफा २८ मा “यस 
ऐनअन्तगर्तको कसरुमा मु ा चलाइएको व्यिक्तको आयॐोत वा आिथर्क अवःथाको तलुनामा िनजको 
सम्पि  अःवाभािवक देिखन आएमा वा िनजले अःवाभािवक उच्च जीवनःतर यापन गरेमा वा 
आफ्नो हैिसयतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस िदएको ूमािणत 
भएमा िनजले त्यःतो सम्पि  के कःतो ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ े कुरा ूमािणत गनुर्पन छ 
र त्यसरी ूमािणत गनर् नसकेमा त्यःतो सम्पि  यस ऐनअन्तगर्तको कसरु गरी ूा  गरेको मािनने 
छ” भ े कानूनी व्यवःथा रहेको र िनज ूितवादी राजेश अमवालले आफूले पिरचालन गरेको ठूलो 
माऽाको िवदेशी मिुाको कुनै ॐोत पेस गनर् नसकेको अवःथा हुँदा िनजले उक्त दफा २८ अन्तगर्तको 
कसरु गरेको देिखन आयो । 

7. त्यसैगरी, ूितवादीह  िबनोदकुमार सोनी र सोिबतबाब ुकाकीर् भ े सोिबतबहादरु काकीर्को हकमा 
पिन िवदेशी िविनमय अवैध कारोवार मु ामा यी ूितवादीह को संलग्नता रहेको भ े कुरा ठहर 
गरी काठमाड  िजल्ला अदालत र उच्च अदालत, पाटन दबैु तहबाट फैसला भएको अवःथा छ । 
ूितवादीह लाई जनही ३ वषर् कैद सजाय हनेु ठहर काठमाड  िजल्ला अदालतबाट भएकोमा कैद 
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सजायमा १ वषर् कम गरेर २ वषर् कैद सजाय गरेको बाहेक िबगोको दोब्बर जिरवाना गरेतफर्  
िजल्ला अदालतको फैसलामा केही पिरवतर्न नगरी सदर गरेको भ े कुरा उक्त फैसलाको िमिसल 
संलग्न ू ितिलिपबाट देिखएको छ । यसबाट बरामद भएको िवदेशी मिुाको ःवािमत्व यी ू ितवादीमा 
रहेको नभई यी दवैुजना ूितवादीले उक्त िवदेशी मिुामा ःवािमत्व रहेका राजेश अमवाललाई कसरु 
गनर्मा दु त्साहन गरी सघाएको देिखन आयो। ूितवादीमध्येका िबनोदकुमार सोनीले ूितवादी 
राजेश अमवालबाट केही रकम िलएर यस अिघ पिन दबुई जाने आउने गरेको देिखएको र ूितवादी 
सोिबतबहादरु काकीर्ले राजेश अमवालको िवदेशी मिुा िनज िबनोदकुमार सोनीसम्म परु् याइिदने 
गरेको भ े तथ्य खलु्न आएको अवःथामा िनजह ले मखु्य कसरुदारलाई म तसम्म गरेको देिखन 
आयो । 

8. ूितवादीह  रिवराज ौे  र मरुारीलाल गोयलको हकमा परुक अिभयोगपऽबाट मु ा दायर भएकोमा 
काठमाड  िजल्ला अदालत र उच्च अदालत, पाटनसमेतबाट आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने गरी 
फैसला भएको देिखन्छ । िऽभवुन अन्तरराि य िवमानःथलबाट बरामद भएको िबिभ  देशका 
िवदेशी मिुासँग यी दबैु ूितवादीको केही संलग्नता रहेको भ े कुरा पिु  हनु नसकेको भनी दईु 
तहका अदालतबाट फैसला भएको र ूःततु मु ामा समेत िनजह का िव  थप ूमाण केही 
संकलन भएको नभई सोही बरामद भएको िवदेशी मिुा बराबरको नेपाली पैयाँलाई िबगो कायम 
गरेर ूःततु मु ा चलेको देिखदँा ूःततु मु ामा समेत ती दबैुजना ूितवादीह को कुनै संलग्नता 
रहेको पाइएन । ूितवादीमध्येका रिवराज ौे लाई सोही िवदेशी िविनमय अवैध कारोवारमा संलग्न 
रहेको भ े आधारमा भिवंयमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहिरने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी 
गहृमन्ऽीबाट िनणर्य भई सो िनणर्य नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद् बाट समेत सदर भएकोमा उक्त दवैु 
िनणर्यह  पूवार्महयकु्त र ौी सव च्च अदालत ारा ूितपािदत िस ान्तसमेत िवपरीत भएको ठहर 
गरी िनज ू ितवादीले कानूनबमोिजम तलब, सिुवधा र िनवृ भरण पाउने गरी ौी सव च्च अदालतबाट 
२०७४।०७।२० मा आदेश भएको भ े कुरा ०७०–WO–०३८० को उत्ूषेण÷परमादेशको 
मु ामा आदेश भएको पिरूआेयमा समेत िनज ूितवादी रिवराज ौे को ूःततु मु ामा कुनै संलग्नता 
नरहेको भ े कुरालाई पिु  गरेको छ । अतः ूितवादीह  रिवराज ौे  र मरुारीलाल गोयलको 
सम्पि  शु ीकरणको कसरुमा कुनै संलग्नता रहेको देिखएन । 

9. अब, अिन्तम ू  अथार्त ्कसरु ठहर भएका ूितवादीह का हकमा के कित सजाय गन भ े 
सम्बन्धमा िवचार गदार्, मािथका ूकरणमा िववेचना भएअनसुार वारदात भएको अवःथामा ूचलनमा 
रहेको कानूनी व्यवःथाअनसुारको कसरु कायम गरी सोहीबमोिजम सजाय गनुर्पन भ े कुराको 
िनक्र्य ल भइसकेको छ । उक्त सम्पि  शु ीकरण (मिन लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ मा 
भएको पिहलो संशोधनसिहतको व्यवःथा रहेको दफा ३० को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा 
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उल्लेख भएबाहेक पिरच्छेद २ अन्तगर्तको अन्य कसरु गनलाई िबगोबमोिजमको वा एक वषर्देिख 
चारवषर्सम्म कैद वा दवैु सजाय हनेु व्यवःथा गरेको पाइन्छ । सोही दफा ३० को उपदफा (५) 
मा “यस ऐनअन्तगर्तको कसरु गनर् उ ोग गन वा म त गन वा दु त्साहन िदनेलाई कसरुदारलाई 
हनेु सजायको आधा सजाय हनेु व्यवःथा गरेको हुँदा ूितवादी राजेश अमवाललाई दफा ३०(२) 
अन्तगर्तको कैदको सजाय र अन्य दईुजना ूितवादीह  सोिबतबाब ुकाकीर् भ े सोिबतबहादरु काकीर् 
र िबनोदकुमार सोनीलाई दफा ३०(५) बमोिजम मखु्य कसरुदारलाई भएको सजायको आधा सजाय 
गनर् उपयकु्त हनेु देिखयो । 

10. तसथर्, मािथ िववेचना गिरएको जःतो ूितवादीमध्येका िबनोदकुमार सोनीको झोलाबाट 
.१,२४,३२,०४६।१४ (एक करोड चौबीस लाख ब ीस हजार ालीस पैया चौध पैसा) 
बरामद भएको भ े कुरा िवदेशी िविनमय (िनयन्ऽण गन) ऐन, २०१९ अन्तगर्त चलेको िवदेशी 
िविनमयको अवैध कारोवार मु ाबाट ःथािपत भएको र सो रकम अकार् ूितवादी राजेश अमवालबाट 
िलएर िनज िबनोदकुमार सोनीसम्म ूितवादी सोिबतबाब ु काकीर् भ े सोिबतबहादरु काकीर्ले 
परु् याइिदएको भ े तथ्यसमेत सोही मु ाबाट ःथािपत भएको हुँदा बरामद भएको रकमको ःवािमत्व 
ूितवादी राजेश अमवालको रहेको पाइएबाट र िनज राजेश अमवालले सो रकमको वैध ॐोत पिु  
गनुर्को स ा सु  म्याद नै गजुारी बसेको देिखँदा िनज ूितवादीले सम्पि  शु ीकरण (मिन 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ मा भएको पिहलो संशोधनसिहतको दफा २८ अन्तगर्तको कसरु 
गरेको पाइयो । िनज ूितवादी राजेश अमवाललाई सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) 
बमोिजम एकवषर् कैद सजाय हनेु र ू ितवादीह  सोिबतबाब ुभ े सोिबतबहादरु काकीर् र िबनोदकुमार 
सोनीले ॐोत नखलेुको सम्पि  ओसारपसार गनर् सहयोग परु् याएर िनज ूितवादी राजेश अमवाललाई 
कसरु गनर् दु त्साहन िदएको पाइएको हुँदा िनजह  दवैु जनालाई सोही दफा ३० को उपदफा 
(५) बमोिजम मखु्य कसरुदारलाई भएको सजायको आधा जनही ६(छ) मिहना कैद सजाय हनेु 
ठहछर् । ूितवादीह  रिवराज ौे  र मरुारीलाल गोयलको कसरुमा संलग्नता रहेको नपाइएको 
हुँदा िनजह  दवैुजनाको हकमा अिभयोग दाबी पगु्न सक्ने देिखएन। िनजह ले सफाइ पाउने 
ठहछर् । बरामद भएका िवदेशी मिुाह  िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९ अन्तगर्त 
चलेको िवदेशी िविनमय अवैध कारोवार मु ामा जफत भइसकेको हुँदा उक्त मिुा जफत गिरपाउँ 
भ ेसमेतको अन्य अिभयोग दाबी पगु्न सकै्तन । 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः नवराज जोशी 
इित संवत ्२०७५ साल माघ ०९ गते रोज ४ शभुम.्..........................................................। 
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इजलास 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी कृंण िगरी 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी शािन्तिसंह थापा 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चन्िवहादरु सा  

फैसला 
इजलास नं. २ 

मु ा नः- ०७४-CR‐०१०२ 
कसरु ठहर िनणर्य नं.- ८१ 

कसरु ठहर िमितः- २०७६/११/१५ 
सजाय िनधार्रण िनणर्य नं.- ०३ 

सजाय िनधार्रण िमितः- २०७६/११/२९ 
मु ा :‐ सम्पि  शु ीकरण । 

 

वादी : सम्पि  शु ीकरण अनसुन्धान िवभागको तफर् बाट अिधकार ू ा  अनसुन्धान अिधकृत ू .ना.उ. 
ँयामबाब ुओिलयाको ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : संजयकुमार साहसमेत 
 

 कुनै व्यिक्तलाई कुनै कसरुमा अदालतमा एक पटक मु ा चलाई न्याियक िकनारा लािग अिन्तम 
भएपिछ सोही कसरुमा उही पक्ष वा व्यिक्तलाई पनु मु ा चलाउन नपाइने । 

(ूकरण नं.5) 
 अवैध तिरकाले कमाएको सम्पि लाई वैध सम्पि  सरह शु  देखाउँदै राि य अथर्तन्ऽमा िमसाउन े

कायर्लाई सम्पि  शु ीकरण (Money Laundering) भ  ेबझु्न ुपन । 
(ूकरण नं.14) 

 अचल सम्पि को खिरद िविब,  गैरकानूनी सम्पि लाई कानूनी सम्पि मा िमसाउन,े िव ीय 
संःथाह को ूयोग, बहमूुल्य वःतहु को खिरद िबिब, शेयर िबिब, बै मा जम्मा, ठेक्काप ाबाट 
भएको आय देखाउने, उ ोगधन्दामा लगानी गन लगायतका कायर्ह  सम्पि  शु ीकरण गन 
तिरकाह  हनेु। 

 सम्ब  (predicate offence) अपराधअन्तगर्त गैर कानूनी कायर्बाट धन आजर्न गरी स लन अथार्त ्
collection गन, गैरकानूनी आजर्नलाई कुनै बै  वा िव ीय संःथामा जम्मा गन, ठुलो रकमलाई 
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खन्डीकरण गद िबिभ  बै  तथा िव ीय संःथामा राख्न,े िझक्ने, ःथानान्तरण गन, मिुा पिरवतर्न 
गन, आफ्नो रकम अ  कसैको नाममा जम्मा गन वा लगानी गन अथार्त ्Placement गन, शेयर, 
िडवेन्चरको खिरद िबबी गन, कागजी कम्पनी खडा गन, देशिभऽै वा बािहर रहेका आफन्तका वा 
आफ्नै नाममा बै  खातामा रकम ःथानान्तरण गन, अिःतत्वमै नरहेका सेवामा भकु्तानी गरेको 
देखाउने अथार्त ्Layering गन, िबिभ  िनकाय र इकाईमा छिरएर रहेको रकमलाई समेटेर वैधािनक 
के्षऽमा ूवाह गन, वैध र अवैध सम्पि लाई एकै ठाउँ िमसाउन,े आम्दानीको कृिऽम ॐोत देखाउने, 
घरजग्गा व्यापार व्यवसाय, गहना, संःथागत के्षऽमा लगानी गन, बढी आय देखाएर सोहीअनसुार 
कर ितरेको जःतो गन, कृिऽम नाफा देखाउने अथार्त ्Integration गन लगायतका िबिभ  चरणगत 
िबयाह  सम्प  भएको हनेु। 

(ूकरण नं.15) 
 गैरकानूनी कायर्बाट आिजर्त सम्पि  अपरािधक कायर्मा ूयोग नहोस, अपरािधक कायर् रोिकयोस ्

भिन िनवारणात्मक व्यवःथा (Preventive Measures) को ू योजनाथर् सम्पि  शु ीकरण ऐन आएको 
हो । सम्पि  शु ीकरण आफमा सम्बध्द कसरु (Predicate offence) होइन अिपत ुमूल कसरुको 
सह-उत्पादन (By‐Product) को पमा सह अपराध (Secondary offence) हो । मूल कसरुलाई 
लकुाई िछपाई त्यसबाट आिजर्त सम्पि लाई लकुाउन शु ीकरण गिरएको कसरु यस ऐन अन्तगर्त 
पदर्छ। यो एउटा बह ुआयािमक िव ीय अपराध (Multi‐Dimensional Financial Crime) पिन हो। 

 अःवभािवक सम्पि  देिखयो भने त्यसको ॐोत जायज िथयो भनी ूमािणत गनुर्पन ूमाणको भार 
ूितवादीमा रािखएको छ । ूितवादीले ॐोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पि  शु ीकरणको 
अपराध गरेको हो भनी मा  ुपन । 

(ूकरण नं.16) 
 गैरकानूनी ॐोत (illicit origin) बाट आिजर्त रकम ठेक्का प ामा लगानी गन,  ठेक्का प ाबाट मनुाफा 

भएको देखाउनेलगायतका कायर्लाई सम्पि  शु ीकरण गन तिरका (Modus Operandi) कै पमा 
िलईने भएकोले ूितवादीको उक्त िजकीरलाई िनद िषता पिु को आधार ूमाणको पमा महण गनर् 
निमल्ने । 

(ूकरण नं.17) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उप-न्यायािधवक्ता देवेन्िराज आचायर् 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ् विर  अिधवक्ताह  लवकुमार मैनाली, सरेुन्िकुमार महतो र ौी 

नरेन्िकुमार पाठक, िव ान ्अिधवक्ता ओमूकाश िसंह 
अवलिम्बत निजर :  
 ने.का.प. २०४९, अ  १०, िन.न. ४६३१ 
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 ने.का.प. २०७३, अ  ७, पृ  १२५७, िन.न. ९६३० 
 ने.का.प. २०७३, अ  ११, पृ  २०१९, िन.न. ९७०८ 

सम्ब  कानून : 
 नेपालको संिवधान 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
 सम्प ी शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ 
 फौजदारी अपराध संिहता, २०७४ 

 

कसरु िनधार्रण खण्ड 
1. ूःततु मु ामा देहायका कानूनी ू उपर न्याय िन पण गनुर्पन देिखन्छ । 

 सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ लागू हनु ुपूवर् ूितवादीह ले आय 
आजर्न गरेको सम्पि को हकमा ूःततु ऐन आकिषर्त भई कसरु कायम हनुसक्ने हो होइन ? 

 ूितवादीह  उपर ूःततु मु ामा उिल्लिखत चल अचल सम्पि को िवषयमा ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ बमोिजम ॐोत नखलेुको सम्पि  आजर्न (ॅ ाचार) मु ा चलेको अवःथामा उही 
सम्पि को िवषयमा सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ बमोिजमसमेत 
मु ा चल्न सक्ने हो, होइन ? 

 ूितवादीह ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेका हनु ्होइनन ्? ूितवादीह ले के कित 
िबगो बराबरको सम्पि  शु ीकरण गरेका हनु ्? ूितवादीह को नाममा रहेका के कुन सम्पि  
जफत हनेु हो ? 

2. पिहलो ू को सम्बन्धमा िवचार गदार् सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ 
िमितः २०६४।१०।१४ देिख लागू भएको देिखन्छ । ूःततु मु ाको िमिसल अध्ययन गदार् 
ूितवादीह  संजयकुमार साह, साध ुसाह सडुी, दलुारीदेवी सडुीसमेतले ूःततु ऐन लागू हनु ुपूवर् 
अथार्त ्िमितः२०६४।१०।१४ अिघ खिरद गरेको जग्गा जिमन र कम्पनी/फमर्मा लगानी गरेको 
शेयर रकमसमेतलाई िबगो कायम गरी ूःततु ऐनअन्तगर्तको कसरु कायम गरी अिभयोग पऽ दायर 
भएको देिखन्छ । नेपालको संिवधानको धारा २०(४) मा “तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहनेु 
कुनै काम गरेबापत कुनै व्यिक्त सजायभागी हनेु छैन र कुनै पिन व्यिक्तलाई कसरु गदार्को 
अवःथामा कानूनमा तोिकएभन्दा बढी सजाय िदइने छैन” भ े न्यायसम्बन्धी मौिलक हक ूदान 
गरी प ातदशीर् असर (Retrospective Effect) हनेु गरी िवधाियकाले फौजदारी कानून िनमार्ण गनर् 
नपाईने संवैधािनक व्यवःथा गरेको छ । त्यःतै फौजदारी अपराध संिहता, २०७४ को पिरच्छेद 
२ को फौजदारी न्यायका सामान्य िस ान्तह अन्तगर्त दफा ७ मा “कानूनले सजाय नहनेु कुनै 
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काम गरेबापत कुनै व्यिक्त सजायको भागी हनेु छैन र कुनै व्यिक्तलाई कसरु गदार्को अवःथामा 
कानूनमा तोिकएभन्दा बढी सजाय हनेु छैन” भ े व्यवःथा गरेको पाईन्छ । 

3. संयकु्त रा संघको सदःयरा को हैिसयतले नेपालले संयकु्त रा संघको महासभा ारा पािरत मानव 
अिधकारसम्बन्धी िव व्यापी घोषणापऽ, १९४८ (Universal Declaration on Human Rights, 1948) 
लाई अन्तरार्ि य कानूनको पमा ःवीकार गरेको छ । उक्त घोषणापऽको धारा ११(२) मा “No 
one shall be held guilty of any penal offence on any act or omission which did not constitute 
a penal offence, under National or International law, at the time when it was committed. Nor 
shall  a  heavier  penalty  be  imposed  than  the one that was applicable at  the  time the penal 

offence was committed” भ े व्यवःथा गरेको पाईन्छ । यो व्यवःथाबमोिजम सबै सदःयरा ह ले 
प ातदशीर् असर पन गरी फौजदारी कानून िनमार्ण नगन ूितबध्दता जनाएको पाइन्छ । उक्त 
घोषणापऽ कायार्न्वयनको लािग तयार पािरएको नेपाल पक्ष भएको नागिरक तथा राजनैितक 
अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य ूित ापऽ, १९६६ (International covenant on civil and political 
Rights, 1966) को धारा १५ को उपधारा १ ले पिन “No one shall be held guilty of any penal 
offence on any act or omission which did not constitute a penal offence, under National or 
International law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed 

than the one that was applicable at the time the penal offence was committed” भ े व्यवःथा 
गद प ातदशीर् असर हनेु गरी फौजदारी कानूनको िनमार्ण नगिरने कुराको ूत्याभिूत गरेको छ । 

4. मािथ उिल्लिखत संवैधािनक तथा अन्तरार्ि य कानूनको व्यवःथा ूितकूल नहनेु गरी िनमार्ण भएको 
सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ लाई प ातदशीर् असर पन गरी व्याख्या 
गिर ऐन जारी हनु ुपूवर् भएको काम िबयाको सम्बन्धमा लागू गनूर् िवधाियकाको मनसाय िवपरीत 
हनु जान्छ । अतः ूःततु ऐन लागू हनूु पूवर् सम्पि  शु ीकरण गरेको कायर्लाई कसरु मािनने 
कानूनी व्यवःथा नरहेको अवःथामा यो ऐन ूारम्भ हनु ुपूवर् ूितवादीह ले आजर्न गरेको सम्पि को 
हकमा ू ःततु ऐनको ू योग गरी कसरु कायम गनर् िमल्ने देिखएन । सम्मािनत सव च्च अदालतबाट 
समेत “कुनै पिन व्यिक्तको हकिहतमा असर पन सारवान कानून भतूलक्षी असर हनेु गरी लागू गनुर् 
न्याय ूशासनको िवपिरत हनु जाने” (ने.का.प. २०४९, अ  १०, िन.न.४६३१) भ े िस ान्त 
ूितपादनसमेत भएको पिरूके्षमा ूितवादीह ले ूःततु ऐन लागू हनूु पिहल्यै ूा  गरेको, आजर्न 
गरेको लगानी गरेको हदसम्मको सम्पि को िवषयमा वैधािनक ॐोत खलुाउन नसकेको, गैरकानूनी 
तिरकाले आजर्न गरेको सम्पि लाई शु ीकरण गरेको भनी यस ऐनबमोिजम मु ा चलाउन एवम ्
कसरु कायम गनर् िमल्ने नदेिखदँा ूितवादीह को िव ान ्कानून व्यवसायीह को िजिकर मनािसव 
देिखन आयो । 

5. दोॐो ू को सम्बन्धमा िवचार गदार् नेपाल पक्ष भएको नागिरक तथा राजनैितक अिधकारसम्बन्धी 
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अन्तरार्ि य ूित ापऽ, १९६६ (International covenant on civil and political Rights, 1966) को 
धारा १४(७) मा “No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which 
he  has  already  been  finally  convicted  or  ecquitted  in  accordance with  the  law  and  penal 

procedure of each country” भ े व्यवःथा गरेको छ । नेपालको संिवधानको धारा २० को 
उपधारा (६) मा “कुनै पिन व्यिक्त िव  अदालतमा एकै कसरुमा एक पटकभन्दा बढी मु ा 
चलाईने र सजाय गिरने छैन” भ े न्यायसम्बन्धी मौिलक हकको व्यवःथा गरेको पाईन्छ । त्यःतै 
मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ को दफा ९ मा “कुनै व्यिक्त िव  अदालतमा एकै कसरुमा एक 
पटकभन्दा बढी मु ा चलाईने र सजाय गिरने छैन” भ े कानूनी व्यवःथा रहेको पाईन्छ। 
उिल्लिखत संवैधािनक एवम ्कानूनी व्यवःथाले दोहोरो खतराको िस ध्दान्त (Principle of double 
Jeopardy) लाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । दोहोरो खतराको िसध्दान्तले मूलतः एउटै व्यिक्तका 
िव मा उही कसरुमा पिहले नै कारवाही भई सजाय पाईसकेको वा सफाई पाईसकेको अवःथामा 
उक्त कसरुमा पनु: मु ा चलाउन र सजाय गराउनलाई रोक्दछ । यो िस ान्त आकिषर्त हनु 
मखु्यतः सक्षम िनकायबाट िनणर्य भएको हनु ुपन, िनणर्य ःवच्छ सनुवुाई गरी अिन्तमसमेत भएको 
हनुपुदर्छ । अथार्त ् कुनै व्यिक्तलाई कुनै कसरुमा अदालतमा एक पटक मु ा चलाई न्याियक 
िकनारा लािग अिन्तम भएपिछ सोही कसरुमा उही पक्ष वा व्यिक्तलाई पनु मु ा चलाउन पाइँदैन। 
यी ूितवादीह ले गैरकानूनी तवरले सम्पि  आजर्न गरी ॅ ाचार गरेको भनी ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ बमोिजम अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले यस अदालतमा ॅ ाचार मु ा 
दायर गरेको र सोही सम्पि को िबषयमा सम्पि  शु ीकरण िवभागले आवँयक अनसुन्धान गरी 
सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ बमोिजम मु ा दायर गरेको देिखन्छ। 
ूितवादीह ले गरेको काम िबया पथृक् पथृक् कानूनले गरेको कसरुको पिरभाषा र दायरािभऽ 
परेको देिखएमा सोसम्बन्धमा पथृक् पथृक् कानूनबमोिजम पथृक् पथृक् मु ा चल्न सक्नेनै देिखन्छ। 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ अन्तगर्त दायर भएको ॅ ाचार मु ा र सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ अन्तगर्त दायर भएको सम्पि  शु ीकरण मु ालाई एउटै मु ा 
मा  िमल्ने देिखदैँन । ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ को खण्ड (क) ले “कुनै 
रा सेवक वा कुनै व्यिक्तले यस ऐनअन्तगर्त कसरु गरेको मािनने कुनै काम गरेको वा त्यःतो 
काम गन िसलिसलामा अन्य ूचिलत कानूनबमोिजम कसरु गरेको मािनने कुनै कामसमेत गरेको 
रहेछ भने िनज उपर अन्य ूचिलत कानूनबमोिजम छु ै मु ा चलाउन बाधा पन छैन” भ े कानूनी 
व्यवःथा गरेको पिरूके्षमा ूितवादीह ले गरेको काम िबया पथृक् पथृक् कानूनले पिरभाषा गरेको 
कसरुको दायरािभऽ परेको अवःथामा तत ्तत ्कानूनबमोिजम छु ाछु ै मु ा चलाउन बाधा पन 
देिखदैँन । नेपाल सरकार िव. नेऽबहादरु िलम्बूसमेत भएको ू पऽको गोपनीयता भ  गरी ॅ ाचार 



 

 

िवशेष अदालत, काठमाड   
 

 
167 

 

गरेको भ े मु ामा (नेकाप २०७३, अ  ७, पृ  १२५७, िन.न. ९६३०) ूितवादीह लाई िशक्षा 
ऐन, २०२८ को दफा १७(१) (क) को कसरुमा समेत िजल्ला अदालतमा मु ा चलाएको 
देिखएकोमा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट” ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ को 
खण्ड (क) मा भएको कानूनी व्यवःथालाई उ ृत गद “कुनै पिन व्यिक्त िव  अदालतमा एकै 
कसरुमा एक पटकभन्दा बढी मु ा चलाईने र सजाय िदईने छैन भ े कुरा अथार्त ्दोहोरो खतराको 
िस ान्त कुनै एक कसरुमा उही व्यिक्तउपर मु ा चलाई िनणर्य भईसकेकोमा सोही कसरुको 
सम्बन्धमा पनु: कारवाही चलाउन रोक लगाउने सम्बन्धमा आकिषर्त हनेु हो । िववादको िवषयमा 
एकै ूितवादीबाट भएको कायर्को लािग दईु छु ाछु ै ऐनअन्तगर्तको कसरुमा छु ाछु ै अनसुन्धान 
तहिककात गरी मु ा चलाउन र अदालतबाट िनणर्य गनर् यस िस ान्तले रोक लगाएको देिखदैँन। 
यसबाट एउटै िबयाबाट अलग अलग ऐनअन्तगर्तमा कसरुसमेत भएमा अलगअलग मु ा चलाउन 
र बाधा हनेु अवःथा नदेिखने” भ े न्याियक िस ान्तसमेत ू ितपादन भएको सन्दभर्मा ू ितवादीह को 
कानून व्यवसायीले उठाउन ुभएको तकर् सँग इजलास सहमत हनु सिकएन । यसका अितिरक्त 
सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोिजम 
ऐनको अनसूुची १ को (ज) मा ॅ ाचारको कसरुलाई सम्ब  कसरु (Predicate offence) मानेको 
पिरूआेयमा ूितवादीह लाई यस ऐनबमोिजमसमेत मु ा चलाउन िमल्ने नै देिखन्छ । 

6. अब तेॐो प का सम्बन्धमा िववेचना गरी हेदार् “िजल्ला धनषुा, लोहना गा.िव.स. वडा न. ७ घर 
भई हाल िजल्ला धनषुा, जनकपरु न.पा. वडा न. २ वःने संजयकुमार साहले कतर्व्य ज्यान, 
अपहरण, बम िबंफोट, जबरजःती चन्दा असलुीसमेतका अपरािधक िबयाकलापह  घटाई घटाउन 
लगाई सो िबयाकलापबाट गै॑ कानूनी तवरले ठूलो पिरमाणमा चल-अचल सम्पि  आजर्न गरी 
सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ िवपरीतको कसरु अपराध गरेकोले 
कारवाही गरी पाउँ भ ेसमेत एकै िमलानको बेहोराको उजरुी िनवेदन रामनाथ यादवसमेतले 
िदएप ात ्यस सम्बन्धमा आवँयक अनसुन्धान ू ारम्भ भएको देिखन्छ । अनसुन्धान अिधकारीबाट 
यस सम्बन्धमा िनम्नबमोिजमको अनसुन्धान कायर् भएको देिखन्छ । 
6.१ ूितवादीह  संजयकुमार साह, रामकुमार साह, िनलम िसंह, मनोजकुमार िसंह, रामिमलन 

राउत कुमीर्, ओमूकाश यादव र बिबता पिन्जयारको बयान िलइएको देिखन्छ । बयानको 
बममा ूितवादी संजयकुमार साहले” मेरो बबुा साध ुसाह सडुीको नाममा सलार्ही र धनषुा 
िजल्लामा गरी १२ िवघा १३ क ा, आमाको नाममा ३ िवघा ४ कठा, मेरो नाममा ३ 
क ा ४ धरु, मेरो ौीमती र नाबालक छोराह को नाममा लिलतपरुिःथत नख्खीपोटमा 
१३ आनामा बनेको ३ तले घर, लिलतपरुकै छम्पीमा ौीमतीको नाममा २० रोपनी जग्गा 
रहेको छ । म, मेरो िपता र ौीमतीको नाममा िबिभ  कम्पनी/फमर् दतार् गरी स ालनमा 
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रहेको र िबिभ  ५ ओटा सवारी साधन रहेका छन ्। मैले हातहितयार तथा खरखजना 
मु ामा सजाय पाएको छु । एउटा कतर्व्य ज्यान मु ामा सफाई पाएको छु । हाल 
जनकपरुमा भएको बम िवंफोट घटनामा कतर्व्य ज्यान मु ा चली पपुर्क्षको लािग थनुामा 
छु । हाल मेरो नाममा र मेरो संगोलको पिरवारको नाममा जे जित चल अचल सम्पि  
रहेका छन ्सबै वैधािनकतिरकाले आय आजर्न गरेका सम्पि  हनु ्। िमित २०५४ 
सालभन्दा अिघ िपताको नाममा १४ क ा २ धरु माऽ जग्गा रहेको भ े बेहोरा झठुा 
हो। त्यितबेलै मेरो तथा मेरो घर पिरवारको नाममा ६ िवघा जग्गा रहेको िथयो । ूःततु 
मु ाका अन्य ूितवादीह  कसैसँग पिन मेरो व्यापािरक साझेदारी छैन” भ े बेहोराको 
बयान गरेको पाइन्छ । ूितवादी रामकुमार साहले ूितवादी संजयकुमार साहको बयानसँग 
िमलान हनेु गरी “िमिथला मनी शान्सफरमा बबुा साध ुसाह सडुीले लगानी गिरिदएको, 
दाज ु संजयकुमार साह, बबुा साध ुसाह सडुी, भाउज ु रंिगलादेवी साहको नाममा िबिभ  
फमर्/कम्पनीह  सन्चालनमा छन भने िबिभ  सवारी साधनसमेत रहेको छन । दाज ु
संजयकुमार साह र बबुाले कसैको नाममा सम्पि  राखी लकुाउने िछपाउने कायर् गरेका 
छैनन”, भ े बयान गरेको पाईन्छ । ूितवादी मनोजकुमार िसंहले” ूितवादी संजयकुमार 
साहसँग साझेदारीमा ग ा सागरमपु अफ ईिन्ःटच्यटु दतार् गरे पिन स ालनमा आएको 
छैन। मेरो नाममा सलार्ही िजल्लामा ४ िबगाहा, लिलतपरुमा ८ आना ६ दाम ९ पैसा, 
ौीमती िनलम िसंहको नाममा सलार्हीमा ६ िबगाहाभन्दा बढी जग्गालगायत पक्की घर, 
टेक्टर, भ्यान, कार, मोटरसाईकलसमेतका सवारी साधन छन ्। मेरो नाममा सोनी 
सप्लायसर्लगायतका िबिभ  ५ ओटा कम्पनी दतार् स ालनमा छन ्। ौीमती िनलम 
िसंहको नाममा ःविणर्म ईन्टरनेशन ःकुल स ालनमा छ । मेरो र मेरी ौीमतीको नाममा 
जे जित चल अचल सम्पि  छन सबै आफ्नो ःवआजर्न र पैिऽक हनु ्। ूितवादी 
संजयकुमार साहसँग मेरो कुनै कारोवार छैन । िनजको सम्पि  लकुाउन िछपाउन कुनै 
सहयोग गरेको छैन” भ ेसमेत बेहोराको बयान गरेको देिखन्छ भने िनजकी ौीमती 
ूितवादी िनलम िसंहले पिन िनजकै बयान वेहोरासँग िमलान हनेु गरी बयान गरेको 
पाइन्छ। त्यःतै ूितवादी रामिमलन राउत कुमीर्ले “मैले ूितवादी संजयकुमार साहको 
सहयोगी भई काम गरेको साँचो हो । संजयकुमार साहले सलार्ही िजल्ला, जब्दी गा.िव.स. 
को िक.न. ८६, ८७, ८८, ९०, ९१ को जग्गा दीपक ौे बाट खिरद गिर मेरो नाममा 
पास गराएका हनु ्। पिछ िनलम िसंहको नाममा राजीनामा गराउन लगाएका हनु ्। 
सारस शेिडङ कम्पनी पिन संजयकुमार साहले मेरो नाममा दतार् गराएका हनु ्। सम्पि  
शु ीकरण गनर्का लािग यी सबै काम संजयकुमारले गरेका हनु” भ े बयान गरेको 
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पाइन्छ। अकार् ूितवादी ओमूकाश यादवले” ूितवादी संजयकुमार साहलाई सम्पि  
शु ीकरण गनर् कुनै सहयोग गरेको छैन । िनजले मेरो नाममा कुनै सम्पि ह  राखेको 
छैन र िनजको सम्पि  मैले लकुाउने िछपाउने कायर् गरेको छैन” भ े बयान गरेको 
देिखन्छ । ूितवादी बिबता पिन्जयारले” मेरो नाममा रहेको िक.नं. ४३७ र ४२८ को 
जग्गा मेरो ौीमान \को ःवआिजर्त रकमसमेतबाट आमा दलुारीदेवीको नाममा खिरद गरी 
पिछ आमाले सोही जग्गा मलाई बकस गिरिदएकी हनु ्। मेरो नाममा दाई संजयकुमार 
साहले कुनै कम्पनी/फमर् राख्न ुभएको छैन । िनजले के कित सम्पि  के कसरी आजर्न 
गनुर् भयो, कहाँ के कसरी राख्न ुभएको एवम ्कारोवार गनुर् भएको छ मलाई केही थाहा 
छैन” भ े बयान गरेको पाईन्छ । 

6.२ िनभा ठाकुर, दीपेन्िकुमार ठाकुर, राजकुमार पवुसमेतको बयान कागज गराइएकोमा 
िनजह  तीनै जनाले “संजयकुमार साहको सम्पि  शु ीकरण गन कायर्मा कुनै संलग्नता 
छैन भ े बेहोरासमेतको बयान गरेको पाइन्छ । त्यःतै अनसुन्धानको बममा िवबम 
पिन्जयारसमेत िबिभ  १३ जनाको घटना िववरण कागज गराइएकोमा िवबम पिन्जयार, 
नविनत झा, िकशोरी सहनी, नरेशकुमार यादव, अिजतकुमार पिन्जयार, अमर पिन्जयार, 
गलुावदेवी महतो, रामनरेश महतो, लआमण साह सडुी, सिुजत पिन्जयार र िवजयकुमार झा 
ले” संजयकुमार साह िबिभ  अपरािधक कायर्मा संलग्न रही ठुलोमाऽमा सम्पि  आजर्न 
गरेको सनेुको हो” भ ेसमेत वेहोराको, मनोहर खड्काले” के.िब.पेट ईन्डि ज ूा.िल.को 
७५% शेयर रंिगलादेवी साहको नाममा नामसारी गिरिदएको हो” भ े बेहोराको र नरेश 
कुमार यादवले” संजयकुमार साहले सम्पि  शु ीकरणको कसरु गरेको भ े बारेमा केही 
थाहा छैन” भ े वेहोराको कागज गिरिदएको देिखन्छ । 

6.३ ूितवादीह  संजयकुमार साह, साध ुसाह सडुी, दलुारीदेवी सडुी, रंिगलादेवी साह, िनलम 
िसंह, मनोजकुमार िसंह, ओमूकाश यादव, बिबता पिन्जयार, रामिमलन राउत कुमीर्, 
सिुजतकुमार पाण्डेको नाममा रहेका चल अचल सम्पि  (जग्गा जिमन, घर, सवारी साधन, 
कम्पनी, फमर्, शेयर लगानी, बै  खाता र बै मा मौजदात रकम) िववरण स लन गरेको 
देिखन्छ । 

6.४ अिभयोगपऽको पृ  २८-३३ सम्म अनसुन्धान अिधकारीले कसरुको िव षेण गरेको 
देिखन्छ । यस अन्तगर्त ूितवादी संजयकुमार साह र िनजको पिरवारको शैिक्षक, 
पािरवािरक, आिथर्क अवःथा, सु को पैिऽक सम्पि  र हालको सम्पि को तलुना, सम्पि  
आजर्न गरेको समय, लगानी रकमको िववरण, ूितवादी संजयकुमार साहको आपरािधक 
पृ भिूम, संजयकुमार साह र अन्य ूितवादीह  रामिमलन राउत कुमीर् समेतसँगको 
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कारोवारको सम्बन्ध, िनजह को नाममा जग्गा खिरद, कम्पनी/फमर् दतार्, शेयर लगानी, 
आिथर्क कारोवार, ू ितवादीह  र कम्पनी/फमर्को नाममा िबिभ  बै मा खोिलएको खातामा 
भएको रकमको कारोवारसमेतको िव षेण भएको देिखन्छ । 

6.५ अनसुन्धानको बममा स िलत कागज ूमाणह  संलग्न रहेका फायलह  (जग्गा जिमन 
सम्बन्धी ॐेःता, खिरद/िबबी गरेको पािरत िलखत फायल, सोको मूल्या न फायल, 
ूितवादीह को नाममा िबिभ  बै ह मा खोिलएको खाताको बै  ःटेटमेन्ट िववरण फायल, 
कणार्ली िबल्डसर्, ीवुतारा कन्सशक्सन कम्पनी, िमिथला मनी शान्सफर, िमिथला आयल 
ःटोसर्, सारस शेिडङ ूा.िल., के.िव. पेट ईन्डि ज, प्यासन सेक्यिुरिट सलसुन ूा.िल. सँग 
सम्बिन्धत शेयर लगानी, बै  ःटेटमेन्ट, आिथर्क कारोबारसम्बन्धी फायल, सवारी साधनको 
िववरण खलु्ने फायल, ूितवादी संजयकुमार साह िबिभ  आपरािधक कायर्मा संलग्न रही 
िबिभ  अदालतमा मु ा चलेको देिखने कागजात संलग्न रहेको फाईल आिद िमिसल संलग्न 
रहेको देिखन्छ । 

7. उपयुर्क्तानसुारको अनसुन्धानकायर् भई िनम्न ूितवादीह लाई िनम्नानसुारको िबगो कायम गरी 
िनम्नानसुारको सजायको मागदाबी िलई अिभयोग पऽ दायर हनु आएको देिखन्छ । 

तािलका न. १ 
ब.स. ूितवादीको 

नाम 

दाबी िबगो . अिभयोग दाबी 

१. संजयकुमार 
साह 

३२,०४५०३०४।७६ सम्पि  शु ीकरण(मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन,

२०६४ को दफा ३(१), ४(क), २८ ऐ. ऐनको 
पिहलो संशोधन (२०६८) को दफा ३(१), ४(घ) 
(ठ), २८ र ऐ. ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० 
को दफा २(श) सँग सम्बिन्धत अनसूुची १ न. को 
देहाय (च), (ज) र (ढ) समेतको सम्ब  कसरु
गरी ऐ. ऐनको दफा ३(१) को देहाय 
(क),(ख),(ग), दफा ३(३), दफा २८(१) 
समेतको कसरुमा ऐ. को दफा ३०(१) समेत 
बमोिजम सजाय हनु र सम्पि  शु ीकरण गिरएको 
सम्पि  ऐ. ऐनको दफा २८(२) र दफा ३४(१) 
समेत बमोिजम जफत हनु । 
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२. रंिगलादेवी 
साह 

७,६६,९६,८१९।५४ सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन,

२०६४ को दफा ३(१), ४(क), २८ ऐ. ऐनको
पिहलो संशोधन (२०६८) को दफा ३(१), ४(घ) 
(ठ), २८ ऐ. (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा 
३(१) को देहाय (क),(ख),(ग), दफा ३(३) र 
दफा २८(१) समेतको कसरुमा ऐ. ऐनको दफा 
३०(१) समेत बमोिजम सजाय हनु र सम्पि  
शिु करण गिरएको सम्पि  ऐ.ऐनको दफा २८(२) 
र दफा ३४(१) समेत बमोिजम जफत हनु । 

३. साध ु साह 
सडुी 

९,१७९७०८२।८० ऐ. ऐ.  ऐ. 

४. दलुारीदेवी 
साह 

३,५१,८१,८७७।२० ऐ. ऐ.  ऐ. 

५. रामकुमार 
साह 

७५१६८५७।- ऐ. ऐ.  ऐ. 

६. मनोजकुमा
र िसंह 

१,२७,२४,८४०।५० ऐ. ऐ.  ऐ. 

७. िनलम िसंह ८६,१८०००।- ऐ. ऐ.  ऐ. 
८. ओमूकाश 

यादव 
१०,५८,०००।- ऐ. ऐ.  ऐ. 

९. रामिमलन 
राउत कुमीर् 

३१,००,०००।- ऐ. ऐ.  ऐ. 

१०. सिुजतकुमा
र पाण्डे 

४३,२०,३६०।- ऐ.  ऐ.  ऐ. 

११. बिबता 
पिन्जयार 

४८,३५,०००।- ऐ.  ऐ.  ऐ. 

१२. चैतन्यराज 
साह 
(नाबालक) 

आमा रंिगलादेवी साहसमेतको नाममा रहेका घर 
जग्गा जफत ूयोजनको लािग ूितवादी कायम 
गिरएको । 
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१३. ूमेराज 
साह 
(नाबालक) 

ऐ.  ऐ.  ऐ. 

8. ूितवादी संजयकुमार साहले अदालतसमक्ष बयान गदार् सम्पि  शु ीकरण ऐन, २०६४ लागू 
हनुभुन्दा अगािड मैले र मेरो पिरवारले आजर्न गरेको सम्पि लाई शु ीकरण गरेको भनी यो ऐन 
लगाई कसरु कायम गनर् िमल्दैन । जग्गा जिमन खिरद गदार् िलखतमा उल्लेख भएको रकमलाई 
िबगो कायम नगरी ःवतन्ऽ मूल्या नकतार्ले िनधार्रण गरेको मूल्यलाई िबगो कायम गरेको िमलेको 
छैन ।पैिऽक जग्गा जिमन िबिबबाट ूा  रकम, घरबहाल, कृिषर्बाट ूा  आम्दानी, मेरो र मेरो 
पिरवारको नाममा रहेका िबिभ  कम्पनीह ले गरेको कारोबारबाट ूा  मनुाफा, बै बाट िलएको 
कजार्समेतबाट जग्गा जिमन, सवारी साधन खिरद गरेको हो । मेरो र मेरो पिरवारको नाममा 
रहेका सबै चल अचल सम्पि  वैधािनक ॐोतबाटै आजर्न गरेको हो । सोसँग सम्बिन्ध कागज 
ूमाण मसमेत िव  यसै अदालतमा दायर भएको २०७३-CR‐००९० को गैर कानूनी सम्पि  
आजर्न (ॅ ाचार) मु ामा बयान गन बममा पेस गरेको छु । मैले अन्य व्यिक्तको नाममा सम्पि  
खिरद गन, रकम लगानी गरी कम्पनी ःथापना गन, सम्पि  लकुाउने कायर् गरेको छैन । 
रामिमलन राउत कुमीर्ले गरेको बयान झठुा हो । मैले आरोप दाबीको कसरु गरेको छैन भ ेसमेत 
बेहोराको बयान गरेको पाइन्छ । ूितवादीह  साध ुसाह सडुी, दलुारीदेवी साह, रंिगलादेवी साह 
र रामकुमार साहले समेत ूितवादी संजयकुमार साहले गरेको बयानलाई समथर्न गद आफूह को 
नाममा रहेका जग्गा, जिमन, सवारी साधन खिरद र कम्पनीमा लगानी वैधािनक ॐोत एवम ्आय 
आजर्नबाट गरेको हो । अिभयोग दाबीको कसरु गरेको छैनौ भ ेसमेत बेहोराको बयान गरेको 
पाइन्छ । 

9. त्यःतै ूितवादी ओमूकाश यादवले “मैले संजयकुमार साहबाट कुनै सम्पि  ूा  गरेको छैन । 
मोटरसाइकल र ३०८ नं िक ाको जग्गा मेरो िनजी तथा पैिऽक आयबाट खिरद गरेको हुँदा 
जफत हनुपुन होइन भ ेसमेत बेहोराको बयान गरेको पाइन्छ भने ू ितवादी रामिमलन राउत कुमीर्ले 
सलार्ही िजल्ला, जब्दी गा.िव.स. वडा नं ९/ज को िक.नं ८६, ८७, ८८, ९० र ९१ को जग्गा 
संजयकुमार साहले नै लगानी गरी मेरो नाउँमा खिरद गिर िदई पनु: उक्त जग्गाह  िनलम िसंहको 
नाममा रिज ेशन गिरिदएको हुँ । सारस इन्भे मेन्ट कम्पनीमा ६ लाख र सारस शेिड  िल मा 
.२५,००,०००।- को शेयर ूितवादी संजयकुमार साहले नै लगानी गरी उक्त कम्पनी मेरो 
नाममा दतार्सम्म भएको हो आरोप दाबीबमोिजम सजाय हनुपुन होइन भ े बेहोराको बयान गरेको 
पाइन्छ।अन्य ूितवादीह  मनोजकुमार िसंह, िनलम िसंह, सिुजतकुमार पाण्डे र बिबता पिन्जयारले 
मौकामा गरेक बयान बेहोरासँग िमलान हनेु गरी आफूह को नाममा रहेका चल अचल सम्पि  
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वैधािनक ॐोतबाटै आजर्न गरेको, ूितवादी संजयकुमार साहसँग िमलेमतो गरी िनजले गैरकानूनी 
तवरले आजर्न गरेको सम्पि  आफ्नो नाममा राखी िनजलाई सम्पि  शु ीकरण गनर् सहयोग गरेको 
र अभोयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको होइन भ ेसमेत बेहोराको बयान अदालतसमक्ष गरेको 
पाइन्छ । 

10. ूितवादीह ले मौकामा र अदालतमा गरेको बयान, िनजह ले िलएको िजिकर, अनसुन्धानको बममा 
स िलत िमिसल संलग्न कागज ूमाणह को ूमाण मूल्या नको रोहबाट िव षेण गदार् देहायको 
तथ्यमा िववाद देिखदैन । 
10.१ िमितः २०६५।२।१४-२०६९।२।१४ सम्म पिहलो संिवधान सभा, िमितः 

२०७०।१०।१७ मा दोॐो संिवधान सभाको सदःय पदमा िनवार्िचत भई िमितः 
२०६५।५।१७ देिख २०६७।९।११ सम्म भौितक योजना तथा िनमार्ण मन्ऽी पदमा 
रहेका ूितवादी संजयकुमार साहलाई िजल्ला ूशासन कायार्लय धनषुामा िमितः 
२०५४।१।१२, २०५४।१०।२८ र २०५८।७।३० मा केही सावर्जिनक अपराध 
मु ा चलेको, िमितः२०६०।२।४ मा िनजको साथबाट ९ एम.एम पेःतोल र गोलीसमेत 
बरामद भई हात हितयार खरखजना मु ा चली सव च्च अदालतको अिन्तम फैसलाले १ 
वषर् ९ मिहना कैद र .५,०००।- जिरवाना सजाय भएको, िमितः२०६९।१।१८ मा 
िजल्ला धनषुा, जनकपरु नगरपािलकाको रामानन्द चोकमा बम िबंफोट गराई ५ जनाको 
मतृ्य ुभएको घटना वारदातमा धनषुा िजल्ला अदालतमा कतर्व्य ज्यान/ज्यान मान उ ोग 
मु ा चली धनषुा िजल्ला अदालतबाट िमितः २०७५।१२।१४ मा भएको फैसलाले 
िनजलाई तत्काल ूचलनमा रहेको मलुकुी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) न. 
बमोिजम जन्म कैद र ऐ. को १५ न. बमोिजम १२ वषर् कैद सजाय भएको, त्यःतै 
ूितवादी ओमूकाश यादवलाई समेत सोही मु ामा धनषुा िजल्ला अदालतबाट िमितः 
२०७५।१२।१४ मा तत्काल ूचलनमा रहेको मलुकुी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १६ 
न. बमोिजम १० वषर् कैद र ऐ. को १५ न. बमोिजम ५ वषर् कैद सजाय भएको, हाल 
उक्त मु ा उच्च अदालत जनकपरुमा पनुरावेदनको रोहमा िवचाराधीन अवःथामा रहेको 
देिखएको । यसबाट ू ितवादी संजयकुमार साह र ओमूकाश यादव आपरािधक पृ भिूमको 
व्यिक्त भएको भ े देिखएको । 

10.२ ूितवादी संजयकुमार साहका बबुा ूितवादी साधसुाह सडुीको पैिऽक सम्पि  दतार् 
ॐेःताअनसुार २०५४ साल अिघ १४ क ा २ धरु माऽ रहेको देिखएकोमा तत्प ात ्खास 
गरी ूितवादीले सावर्जिनक पद धारण गरेको अविधमा िनजले आजर्न गरेको चल अचल 
सम्पि मा अःवाभािवक बढो री भई ूितवादी संजयकुमार साह, िनजको बबुा साधसुाह 
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सडुी, आमा दलुारीदेवी सडुी, प ी रंिगलादेवी साहको नाममा धनषुा, सलार्ही र लिलतपरुमा 
जग्गा जिमन घर घडेरी खिरद गिरएको, ीवुतारा कन्सशक्सन ूा.िल., कणार्ली िबल्डसर्, 
सारस ईन्भे मेन्ट कम्पनी ूा.िल., ग ासागर मपु अफ ईिन्सिटच्यसुन, के.िब. पेट ईन्डि ज 
ूा.िल. क्लाउड नाईन नेपाल, सेभेन ःटार म्यान पावर कम्पनी, िमनाज कन्सशक्सन ूा. 
िल., िमिथला आयल ःटोसर्, माँ जानकी सप्लायसर्, िमिथला मनी शान्सफर, जय मां सोना 
शेडसर्लगायतका व्यापार, व्यावसाियक कम्पनी/फमर् दतार् स ालन एवम ् रकम लगानी 
गरेको र लािलतपरुसमेतका ठाँउमा ूशःत जग्गा जिमन घरसमेत खिरद गरेको देिखएको। 

10.३ कणार्ली िवल्डसर् ूा.िल.को नाममा ःकाभेटर-२, टाटा ऐरा ूाईड-१, िमिथला आयल 
ःटोसर्को नाममा िनशान पीक अप र साध ुसाह सडुीको नाममा मा ती भ्यानलगायतका 
सवारी साधनह  रहेको देिखएको । ूितवादीह  र ीवुतारा कन्सशक्सन ूा. 
िल.लगायतका कम्पनी/फमर्को नाममा िबिभ  बै ह मा खाता स ालन भई रकमको 
कारोवार भएको बै  ःटेटमेन्टबाट देिखन आएको । 

10.४ ूितवादी संजयकुमार साहले गैरकानूनी तवरले आजर्न गरेका सम्पि ह को शु ीकरण गनर् 
सहयोग प¥ुयाएको भनी आरोप लागेका ूितवादी संजयकुमार साहको सगोलको 
पिरवारबाहेकका अन्य ूितवादीह  मनोजकुमार िसंहको नाममा गंगासागर मपु अफ 
ईिन्ःटच्यसुन,ःविणर्म ईन्टरनेशनल ःकुल नामक कम्पनी दतार् रहेको, सवारी साधनह  
मा ती भ्यान, िकया भ्यान, ाक्टर रहेका, लिलतपरु िजल्ला ईमाडोल-२ मा तीन िक ा 
जग्गाह  रहेको र िबिभ  बै ह मा खाता सन्चालन रहेको, ूितवादी िनलम िसंहको 
नाममा सवारी साधन सफारी जीप, सेन्शो कार रहेको, सलार्ही जव्दी-९ मा िबिभ  ५ 
िक ा जग्गा रहेको, ूितवादी ओमूकाश यादको नाममा सारस ईन्भे मेन्ट कम्पनी, एक 
मोटर साईकल र धनषुा िजल्लामा १ िक ा जग्गा रहेको, ूितवादी रामिमलन राउत 
कुमीर्को नाममा सारस ईन्भे मेन्ट कम्पनी िल. र सारस शेिडङ िल. दतार् रहेको, ूितवादी 
सिुजतकुमार पाण्डेको नाममा प्यासन सेक्यिुरटी सलशुन ूा. िल. ओम मनी शान्सफर, 
प्यासन ओभरिसज ूा.िल. दतार् रहेको एवम ्एन.आई.सी. एिसया र बै  अफ काठमाड मा 
खाता स ालनमा रहेको, ूितवादी बिबता पि यारको नाममा काठमाड  चपलीमा २ िक ा 
जग्गा रहेको देिखएको । 

10.५ अिभयोगपऽमा ूितवादीह ले सम्पि  शु ीकरण गरेको भनी दाबी िलएका सम्पि ह  
मध्ये ू ितवादी संजयकुमार साहको नाममा दतार् रहेका आरोपपऽको पृ  ४० मा उिल्लिखत 
िक.न. १०९०, ७१, ४३ ,८१, ७३, ४०, १४०६ समेतका ७ िक ा जग्गा, ूितवादी 
साध ुसाह सडुीको नाममा दतार् रहेका आरोपपऽको पृ  ४५ मा उिल्लिखत िक.न. ८४, 
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८९, ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १३२ समेतका ८ िक ा जग्गा, ूितवादी 
दलुारीदेवी साह को नाममा दतार् रहेका आरोपपऽको पृ  ४६ र ४७ मा उिल्लिखत िक.न. 
२५७, ८८, ७०, ७१, ४६६, (हाल १०००) ४४, र २१ का जग्गाह  िमितः 
२०६४।१०।१४ भन्दा अिघ खिरद गरेको, बिबता पि यारको नाममा दतार् रहेका िक.न. 
४२८ र ४३७ का जग्गाह  िनजकी आमा दलुारीदेवीको नाममा िमितः २०६२।६।१९ 
मा खिरद भई िनजले बिबता पि यारलाई िमितः २०६५।८।३ मा बकस गरी िदएको 
देिखएको । त्यःतै साध ुसाह सडुीको नाममा दतार् रहेको िमनाज कन्सशक्सन ूा.िल. 
ूितवादी संजयकुमार साहको नाममा दतार् रहेको ीवुतारा कन्ःशक्सन कम्पनी ूा.िल. 
समेत िमितः २०६४।१०।१४ पूवर् दतार् भएको देिखयो भने ूितवादी सिुजतकुमार 
पाण्डेको नाममा दतार् रहेको ओम सव मनी शान्सफर र प्यासन ओभरिसज ूा. िल. को 
शेयर अिभलेख नरहेको भ े कम्पनी रिज ारको कायार्लयको िमितः २०७६।१।५ को 
पऽबाट खलु्न आएको देिखयो । 

11. उपयुर्क्त ःथािपत तथ्य र ियनै ूितवादीसमेत िव  यसै अदालतमा दायर भई आजै फैसला भएको 
२०७३-CR‐००९० को ॐोत नखलेुको सम्पि  आजर्न (ॅ ाचार) मु ा (सम्ब  कसरु) मा समेत 
खलु्न आएको िनज र िनजको संगोलका पिरवार बाब,ु आमा, भाइ, प ी, नाबािलग छोराह को र 
अन्य सहयोगी रामिमलन राउत कुमीर्, िनलम िसंहसमेतको नाममा रहेको घरजग्गा, िबिभ  
कम्पनी/फमर्मा लगानी गरेको शेयर, बिकङ कारोबार, सवारी साधन समेतका सम्पि को पिरमाण, 
िनजको िवगतको आिथर्क हैिसयत, सम्पि  आजर्न गरेको समय चब र बढो री, िनजको आपरािधक 
पृ भिूमसमेतलाई ि गत गदार् ूितवादी संजयकुमार साह, िनजको पिरवारका सदःय एवम ्
सहयोगीह सँग रहेको सम्पि  अःवभािवक र अिमल्दो देिखन्छ । ॐोत नखलेुको सम्पि  आजर्न 
गरेको (ॅ ाचार) मु ामा िनजले िजकीर गरेको आयॐोतलाई नै ू ःततु मु ामा समेत िजकीर िलएको 
देिखएकोमा उक्त मु ामा िनजको ॐोत नखलेुको सम्पि  .१९,४४,३८,३८३।९० (जाँच अविध 
िमितः२०६५।२।१४ देिख २०७३ ौावण मसान्तसम्म) बराबरको देिखन आएको छ । सो 
अनसुार जाँच अविधभन्दा अिघ अथार्त ्िमितः २०६५।२।१४ अिघ आय आजर्न गरेको सम्पि लाई 
उक्त मु ामा गणना गिरएको छैन । 

12. मािथ तािलका न. १ मा उल्लेख भएबमोिजम ूितवादीह  िव  माग दाबी िलइएको कसरु 
सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३(१), ४(क), २८ ऐ. 
ऐनको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४ (घ), (ठ), २८ (दोॐो संशोधन) २०७० 
को दफा ३(१) को खण्ड (क), (ख), (ग) दफा, ३(३) र दफा २८(१) मा देहायबमोिजमको 
कानूनी व्यवःथा रहेको पाईन्छ । 
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 कसैले पिन सम्पि  शु ीकरण गनर् गराउन हुँदैन-सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ), 
िनवारण ऐन २०६४ को दफा ३(१), र ऐ. ऐनको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा 
३(१)  

 “सम्पि को गैरकानूनी ॐोत (इिलिसट ओिरजन) लकुाउने वा छल्ने वा कसरुमा संलग्न 
व्यिक्तलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गन उदेँयले कसरुबाट ूा  सम्पि  हो 
भ े थाहा पाउँदा पाउँदै वा िव ास गनुर् पन मनािसव आधार हुँदा हुँदै त्यःतो सम्पि  कुनै 
ूकारले पान्तर वा हःतान्तरण गन”-उक्त ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३(१) 
(क) 

 कसरुबाट ूा  सम्पि  हो भ े थाहा पाउँदा पाउँदै वा िव ास गनुर् पन मनािसव आधार 
हुँदाहुँदै त्यःतो सम्पि को सही ू कृित, ॐोत, ःथान, िनसगर् (िडःपोिजसन) कारोबार (मभुमेन्ट), 
ःवािमत्व वा सो सम्पि  उपरको अिधकार लकुाउने, छल्ने बदल्ने वा- उक्त ऐनको (दोॐो 
संशोधन) २०७० को दफा ३(१)(ख) 

 कसरुबाट ूा  सम्पि  हो भ े जानी जानी वा िव ास गनुर् पन मनािसव आधार हुँदाहुँदै 
त्यःतो सम्पि  ूा  गन वा धारण गन- उक्त ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा 
३(१) (ग) 

 कसैले कर छल्ने वा आत कारी िबयाकलापबाट आजर्न वा त्यःतो िबयाकलापमा लगानी 
गन कायर् वा देहायबमोिजमको कुनै वा कसैले उपदफा (१) वा (२) मा उिल्लिखत कुनै 
कायर् गरेमा सम्पि  शु ीकरण सम्बन्धी कसरु हनेुछ- उक्त ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० 
को दफा ३((३) 

 कसैले कर छल्ने वा आत कारी िबयाकलापबाट आजर्न वा त्यःतो िबयाकलापमा लगानी 
गन कायर् वा देहायबमोिजमको कुनै वा सबै कसरु गरी ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पमा ूा  
गरेको, धारण गरेको, भोगचलन गरेको वा ूयोग गरेको सम्पि  र त्यःतो सम्पि  कुनै 
ूकारबाट लगानी गरी ूा  गरेको वा भएको वा बढे बढाएको सम्पि लाई काननुी पले 
ूा  गरेको, आजर्न गरेको सम्पि को पमा भोगचलन गरेमा, धारण गरेमा वा ू योग, उपयोग 
वा उपभोग गरेमा वा त्यःतो सम्पि को ॐोत लकुाउने वा त्यःतो सम्पि  ूा  गन व्यिक्तलाई 
कानूनी कारबाहीबाट बचाउने उ ेँयले त्यःतो सम्पि  पान्तरण गनर्, लकुाउन वा 
ःथानान्तरण गनर् कसैलाई म त गरेमा सम्पित शु ीकरण गरेको मािननेछ भ े व्यवःथा गरी 
देहाय (क) मा हातहितयार खरखजाना सम्बन्धी कसरुलाई सम्बध्द कसरुको पमा समावेश 
गरेको-सम्पि  शु ीकरण(मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ (क) 
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 यस ऐनको ूयोजनको लािग कसैले देहायको कुनै वा सबै कसरु गरी ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष 
पमा ूा , धारण, भोगचलन गरे वा गराएको सम्पि  वा त्यःतो सम्पि  कुनै ूकारबाट 

लगानी गरी बढे वा बढाएको सम्पि  सम्बिन्धत व्यिक्त वा अन्य कसैले ू ा , धारण, भोगचलन, 
ूयोग, उपभोग, उपयोग वा आजर्न गरे वा गराएमा वा देखाएमा वा अन्य कुनै पिन तिरकाले 
कारोबार वा व्यवहार गरे वा गराएमा वा त्यःतो सम्पि को ॐोत, ूकृित, ःथान, ःवािमत्व, 
अिधकार, कारोबार (िडःपोजल) लकुाउने, पिरवतर्न गन वा छल्ने उ ेँयले त्यःतो सम्पि  
कुनै पिन ूकारले पान्तरण, पिरवतर्न वा हःतान्तरण गरे वा गराएमा वा त्यसरी ूा  सम्पि  
हो भ े जानी जानी वा िव ास गनुर् पन मनािसव कारण भई त्यःतो सम्पि  ूा , खिरद, 
धारण, भोगचलन, ूयोग, उपभोग वा उपयोग गरे वा गराएमा वा अन्य कुनै पिन तिरकाले 
कारोबार वा व्यवहार गरे वा गराएमा वा सम्पि  पान्तरण, पिरवतर्न वा हःतान्तरण गनर् 
गराउन ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पमा कुनै पिन सहयोग गरे वा गराएमा िनजले सम्पि  शु ीकरण 
गरेको मािननेछ भ े व्यवःथा गरी देहाय (च) र (ठ) मा हातहितयार खरखजना र ॅ ाचारको 
कसरुलाई सम्बध्द कसरुको पमा समावेश गरेको- सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) 
िनवारण ऐन, २०६४ (दोॐो संशोधन) २०६८ को दफा ४ को देहाय (घ) र (ठ) 

 यस ऐनअन्तगर्तको कसरुमा मु ा चलाईएको व्यिक्तको आयॐोत वा आिथर्क अवःथाको 
तलुनामा िनजको सम्पि  अःवाभािवक देिखन आएमा वा िनजले अःवाभािवक उच्च जीवनःतर 
यापन गरेमा वा आफ्नो हैिसयतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा 
बकस िदएको ूमािणत भएमा िनजले त्यःतो सम्पि  के कःतो ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ े 
ूमािणत गनुर्पनछ- सम्पि  शु ीकरण(मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ 
र ऐ . ऐनको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा २८ 

 सम्पि  शु ीकरण तथा आत वादी िबयाकलापमा िव ीय लगानीसम्बन्धी कसरुमा मु ा 
चलाइएको व्यिक्तको आयॐोत वा आिथर्क अवःथाको तलुनामा िनजको सम्पि  अःवाभािवक 
देिखन आएमा वा िनजले अःवभािवक उच्च जीवनःतर यापन गरेमा वा आफ्नो हैिसयतभन्दा 
बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस िदएको ूमािणत भएमा िनजले 
त्यःतो सम्पि  के कःतो ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ े ूमािणत गनुर् पनछ -उक्त ऐनको 
(दोॐो संशोधन) २०७० को दफा २८(१) 

13. माथी उल्लेख भएको कानूनी व्यवःथाले सम्पि को गैरकानूनी ॐोत लकुाउने, गैरकानूनी ॐोत 
छल्ने, कसरुबाट ूा  सम्पि को सही ूकृती, ॐोत, ःथान, िनसगर्, कारोबार, ःवािमत्व वा सो 
सम्पि  उपरको अिधकार लकुाउने, छल्ने, बदल्ने, सम्पि  शु ीकरणसम्बन्धी कसरु वा सम्बध्द 
कसरुबाट ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पमा ूा  सम्पि  हो भनी जानी जानी त्यःतो सम्पि  ूा  गन, 
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ूयोग गन वा धारण गन कायर्लाई सम्प ी शु ीकरणको कसरु मानेको पाइन्छ । त्यःतै सम्पि  
शु ीकरणको मु ा चलाइएको व्यिक्तको आयॐोत वा आिथर्क अवःथाको तलुानामा िनजको सम्पि  
अःवाभािवक देिखन आएमा त्यःतो सम्पि  के कःतो ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ े कुराको 
ूमाण िनजले पेस गनुर् पन व्यवःथा गरेको पाइन्छ । 

14. अव उपयुर्क्त कानूनी व्यवःथाबमोिजम सम्पि  शु ीकरणको कसरु हनुका लािग आवँयक पन 
आधारभतू त व, यसमा कसरुदारबाट हनेु िबयकलापको सम्बन्धमा िववेचना गनुर् वाञ्छनीय 
देिखन्छ। अवैध तिरकाले कमाएको सम्पि लाई वैध सम्पि सरह शधु्द देखाउदै राि य अथर्तन्ऽमा 
िमसाउने कायर्लाई सम्पि  शु ीकरण (Money Laundering) भ े बझु्न ुपदर्छ । गैरकानूनी पमा 
आजर्न गिरएको सम्पि लाई अन्य हैिसयतमा पान्तरण गद वैध बनाउने ूयासलाई सम्पि  
शु ीकरण भिनन्छ । सम्पि  शु ीकरणको कसरु िव ीय कारोबारसँग सम्बध्द कसरु हो । यसमा 
आफूले अवैध पमा वा कसरु गरी कमाएको सम्पि को वाःतिवक उत्पि  तथा त्यसको ॐोत 
लकुाउने र िबिभ  िव ीय कारोबारको माध्यमबाट नया कानूनी ॐोत िसजर्ना गरी त्यःतो सम्पि लाई 
शधु्द बनाउने कायर् भएको हनु्छ ।िव ीय कारवाही कायर्दल (Financial Action Task Force, FATF) 
ले सम्पि  शु ीकरणको पिरभाषा गद "The processing of criminal proceeds to disguise their 

illegal origin in order to legitimize the illegitimate gains of the initial underlying crime" भ े 
उल्लेख गरेको छ । त्यःतै Interpol को १९८५ को साधारण सभाले “सम्पि  शु ीकरण भ ाले 
त्यःतो कायर् हो जसमा अवैधािनक पबाट ूा  भएको धनको ॐोत लकुाइन्छ वा प पिरवतर्न 
गिरन्छ जसको कारणबाट त्यःतो धन वैधािनक ॐोतबाट आएको जःतो देिखन्छ” भ े पिरभाषा 
गरेको पाइन्छ । 

15. अचल सम्पि को खिरद िविब, गैरकानूनी सम्पि लाई कानूनी सम्पि मा िमसाउने, िव ीय 
संःथाह को ूयोग, बहमूुल्य वःतहु को खिरद िबिब, शेयर िबिब, बै मा जम्मा, ठेक्काप ाबाट 
भएको आय देखाउने, उ ोगधन्दामा लगानी गनलगायतका कायर्ह  सम्पि  शु ीकरण गन 
तिरकाह  हनु ्। यसअन्तगर्त गैरकानूनी पमा आिजर्त आय वा कालो धनलाई धोई पखाली 
शधु्द बनाउने कायर्, सम्पि को गैरकानूनी ॐोत लकुाउन वा छल्ने कायर्, सम्पि को सही ूकृित, 
ॐोत, ःथान, िनसगर्, ःवािमत्व वा सो सम्पि  उपरको अिधकार लकुाउने, छल्ने वा बदल्ने कायर्, 
कसरु गरी सम्पि  ूा  गन, ूयोग गन वा धारण गनलगायतका कायर् पदर्छन ्। यो कायर् आफ 
अपराधको ू मखु पक्ष नभई अन्य सम्ब  (predicate offence) अपराधको पमा रहने (by product) 
अपराध हो । यसअन्तगर्त गैर कानूनी कायर्बाट धन आजर्न गरी स लन अथार्त ्collection गन, 
गैरकानूनी आजर्नलाई कुनै बै  वा िव ीय संःथामा जम्मा गन, ठुलो रकमलाई खन्डीकरण गद 
िबिभ  बै  तथा िव ीय संःथामा राख्न,े िझक्ने, ःथानान्तरण गन, मिुा पिरवतर्न गन, आफ्नो रकम 
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अ  कसैको नाममा जम्मा गन वा लगानी गन अथार्त ्Placement गन, शेयर, िडवेन्चरको खिरद 
िबबी गन, कागजी कम्पनी खडा गन, देशिभऽै वा बािहर रहेका आफन्तका वा आफ्नै नाममा बै  
खातामा रकम ःथानान्तरण गन, अिःतत्वमै नरहेका सेवामा भकु्तानी गरेको देखाउने अथार्त ्Layering 
गन, िबिभ  िनकाय र इकाईमा छिरएर रहेको रकमलाई समेटेर वैधािनक क्षेऽमा ूवाह गन, वैध 
र अवैध सम्पि लाई एकै ठाउँ िमसाउने, आम्दानीको कृिऽम ॐोत देखाउने, घरजग्गा व्यापार 
व्यवसाय, गहना, संःथागत क्षेऽमा लगानी गन, बढी आय देखाएर सोहीअनसुार कर ितरेको जःतो 
गन, कृिऽम नाफा देखाउने अथार्त ्Integration गन लगायतका िबिभ  चरणगत िबयाह  सम्प  
भएको हनु्छ । 

16. यसै सन्दभर्मा सम्मािन सव च्च अदालतबाट माधव कुमार भगत िव. नेपाल सरकार भएको सम्पि  
शु ीकरण मु ामा (नेकाप २०७३, अ  ११, पृ  २०१९, िन.न. ९७०८) सम्पि  शु ीकरण 
(मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को उ ेँय एवम ्सम्पि  शु ीकरण अपराधको ःव प 
र ूकृितको वारेमा भएको व्याख्या उल्लेख गनुर् ूासि क हनेु देिखन्छ । उक्त मु ामा” सम्पि  
शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ को उ ेँय अपराधजन्य कायर्बाट ूा  सम्पि  
शु ीकरण गन कायर्लाई िनवारण गन रहेको भ े यसको ूःतावनामा उल्लेख छ । अपहरण, 
ॅ ाचार, आत वाद तथा राज को छली आिद गैर कानूनी कायर्बाट आिजर्त सम्पि  भिूमगत पमा 
पनुः त्यःतै गैरकानूनी कायर्मा लगानी हनेु र शु ीकरण गन चबह  चलीरहने हुँदा पनुः त्यःतो 
गैरकानूनी कायर्बाट आिजर्त सम्पि  अपरािधक कायर्मा ूयोग नहोस,् अपरािधक कायर् रोिकयोस 
भिन िनवारणात्मक व्यवःथा (Preventive Measures) को ूयोजनाथर् सम्पि  शु ीकरण ऐन आएको 
हो । सम्पि  शु ीकरण आफमा सम्बध्द कसरु (Predicate offence) होइन अिपत ुमूल कसरुको 
सह-उत्पादन (By‐Product) को पमा सह अपराध (Secondary offence) हो । मूल कसरुलाई 
लकुाई िछपाई त्यसबाट आिजर्त सम्पि लाई लकुाउन शु ीकरण गिरएको कसरु यस ऐनअन्तगर्त 
पदर्छ। यो एउटा बह ुआयािमक िव ीय अपराध (Multi‐Dimensional Financial Crime) पिन हो। 
मूल अपराध लकु्ने हनुाले शु ीकरणको अपराध भए पिछ उसले मूल अपराध u¥of] वा गरेन र 
उसको अपराध गन मनसाय िथयो वा िथएन भनी िवचार गिरदैन । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा 
२८ ले कसैसँग आयॐोत वा आिथर्क अवःथाको तलुनामा उसको सम्पि  अःवाभािवक देिखएमा 
र उसले आजर्न गरेको ॐोत देखाउन नसके सम्पि  शु ीकरणको अपराध हनेु व्यवःथा गरेको 
हो। अःवाभािवक सम्पि  देिखयो भने त्यसको ॐोत जायज िथयो भनी ूमािणत गनुर्पन ूमाणको 
भार ूितवादीमा रािखएको छ । ूितवादीले ॐोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पि  शु ीकरणको 
अपराध गरेको हो भनी मा  ुपन हनु्छ” भ े न्याियक धारणा व्यक्त भएको पाईन्छ । 
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17. माथी ूकरणमा उल्लेख भएबमोिजम ूितवादीह  उपर िलइएको आरोप दाबी, सोसँग सम्बिन्धत 
सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ र उक्त ऐनमा भएको (पिहलो संशोधन) 
२०६८ र (दोॐो संशोधन) २०७० मा भएको कानूनी व्यवःथा, सम्पि  शु ीकरण कसरुको 
िव षेण र कसरु हनुको लािग आवँयक पन आधारभतू त व, अनसुन्धानको बममा सं िलत 
कागज ूमाण, ूितवादीह ले िलएको िजकीर, सम्मािनत ॐवोच्च अदालतबाट ूितपािदत न्याियक 
िस ान्तसमेतको सापेक्षतामा ूितवादीह  उपरको वादी नेपाल सरकारको आरोप दाबी पु ी भए 
नभएको सम्बन्धमा िनम्न न्याियक िनंकषर्मा इजलास पगेुको छ ।  
17.१ ूितवादी संजयकुमार साहको हकमा िवचार गदार् िनजले मौकामा र अदालतमा गरेको 

बयानमा “आफ्नो बाब ुसाध ुसाह सडुीको पैिऽक जग्गा जिमन ूशःत रहेको िथयो । 
बाबलेु रासन ठेक्कालगायतका व्यवसायबाट आजर्न गरेको रकम, आफूले समेत धनषुा 
िज.िव.स.बाट वालवुा िग ी ठेक्का िलई आय आजर्न गरेको रकम, िबिभ  िनमार्ण 
कम्पनीह को Third party counter guarantee ीवुतारा कम्पनीले िदएको वापत उक्त 
कम्पनीको खातामा जम्मा भएको रकम, साध ुसाह सडुी िबिभ  िनमार्ण कम्पनीह को 
जे/भी एजेन्ट िनयकु्त भएकोले िनजको बै  खातमा जम्मा भएको रकम, ीवुतारा 
कन्सशक्सन ूा.िल समेतले ठेक्काप ा ,िमिथला आयल ःटोसर् र जय मां सोना शेडसर्समेतले 
सन्चालन गरेको राशन ठेक्काबाट ूा  मनुाफा रकम, िबिभ  बै बाट पटक पटक कजार् 
िलएको रकम, घरवहाल र कृिष फसलबाट ूा  रकमसमेतबाट आफू र आफ्नो पिरवारको 
सदःयह  समेतको नाममा घर, जग्गा, सवारी साधन खिरद गरेको, कम्पनी/फमर्मा शेयर 
लगानी गरेको भ े िजिकर िलएको पाइन्छ । बै बाट िलएको कजार् चकु्ता गनर् बाँकी नै 
रहेको, कणार्ली िवल्डसर्को नाममा रहेका सावारी साधनह  बै बाट हायर पचज 
कजार्अन्तगर्त िलएको, िबिभ  कम्पनी/फमर्मा लगानी भएको शेयरह  कम्पनी रिज ारको 
कायर्लयमा अिभलेख नरहेको, पिरवारका सदःयबाहेकका अन्य ूितवादीह  रामिमलन 
राउत कुमीर्समेतको नाममा रहेको सम्पि , सवारी साधन, कम्पनी/फमर् र ितनमा लगानी 
भएको शेयर आफ्नो नभएको, सम्पि  लकुाउन िछपाउन िनजह को नाममा जग्गा जिमन 
खिरद नगरेको, सम्पि  शधु्दीकरण ऐन २०६४ लागू हनु पूवर् आजर्न गरेको सम्पि को 
हकमा ूःततु ऐन लागू हनु नसक्ने, जग्गाको िबगो कायम गदार् पािरत िलखतमा उल्लेख 
भएको रकमलाई नमानी ःवतन्ऽ मूल्या नकतार्ले कायम गरेको मूल्यको आधारमा िबगो 
कायम गिरएको” भ े िजिकरसमेत िनजले िलएको देिखन्छ । 

 २०५४ सालसम्ममा िनजको बाब ुसाध ुसाह सडुीको नाममा १४ क ा २ धरु जग्गा 
रहेको दतार् ौेःताबाट देिखन्छ । २०२२ सालमै ूशःत पैिऽक जग्गा जिमन रहेको भ े 
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ूितवादीको िजिकर िलखत ूमाणबाट पिु  हनु सकेको छैन । साध ुसाह सडुीले ७ न. 
अनसूुची फारममा उल्लेख गरेका ६ िबगाहाभन्दा बढी जग्गा िनजको नाममा नापी दतार् 
भई ॐेःता पजुार् ूा  गरेको अवःथा छैन । २०५४ साल अघी साध ुसाह सडुी र 
दलुारीदेवी साहबाहेक अन्य पिरवारको नाममा कुनै चल अचल सम्पि  रहेको 
देिखदैन।२०५४ साल प ात ूितवादी संजयकुमार साह हातहितयार, ज्यान, 
ॅ ाचारलगायतका िबिभ  सम्ब  कसरु (predicate offence) मा संलग्न रहेको देिखएको 
छ । तत्प ात २०६० सालदेिख २०६९ िबचको नौ वषर्को अबिधमा िनज ूितवादी र 
िनजको पिरवारका सदःयको नाममा चल अचल सम्पि को चब बृ ी, आजर्न भएको 
सम्पि को पिरमाण अत्यिधक र अःवभािवक देिखन आएको छ ।सोही अविधमा ूितवादी 
संजयकुमार साह, िनजको पिरवारका सदःयह  िपता साध ुसाह सडुी, पि  रंिगलादेवी 
साह, अन्य रामिमलन राउत कुमीर्, सिुजतकुमार पाण्डेसमेतको नाममा िबिभ  कम्पनी/फमर् 
दतार् गरी रकम लगानी गरेको एवम ्उक्त कम्पनी/फमर्को नाममा रहेका बै  खातामा 
रामिमलन राउत कुमीर्लगायतका िबिभ  व्यिक्तले पटक पटक ठुलो पिरमाणमा रकम 
जम्मा गरेको, कारोबार गरेको ियनै संजयकुमार साहसमेत ू ितवादी भएको यस इजलासबाट 
आजै फैसला भएको २०७३‐CR‐००९० को गैर काननुी सम्पि  आजर्न (ॅ ाचार) मु ाको 
िमिसल संलग्न बै  ःटेटमेन्ट र सो सम्बन्धमा भएको िववेचनाबाट पिु  भएको देिखन्छ। 
त्यःतै सलार्ही, धनषुा र लिलतपरु लगयातका ःथानमा ठुलो पिरमाणमा बहमूुल्य जग्गा, 
जिमन, घर, सबारी साधन खिरद गरेको, िबिभ  कम्पनी/फमर्मा शेयरमा लगानी गरेको 
र बै मा रकम जम्मासमेत गरेको देिखएन आएको छ ।  

 ूितवादी संजयकुमार साह, साध ुसाह सडुी, रंिगलादेवी साहसमेतको नाममा दतार् रहेका 
कणार्ली िबल्डसर् ूा.िल., ीवुतारा कन्ःशक्सन ूा.िल. जय मां सोना शेडसर्, िमिथला आयल 
ःटोसर्लगायतका कम्पनीह ले के कती आय आजर्न गरेको हो ? कर तथा राज  
फछ \य टको लािग आन्तिरक राज  िवभागमा अिनवायर् पमा पेस गनुर् पन आय व्ययको 
िववरण पेस गरी कानून बमोिजम लाग्ने आयकर सािलन्दा चकु्ता गरेको ूमाण पेस गरी 
कम्पनी फमर्मा लगानी गरेको रकमको बैधािनक ॐोत एवम ्उक्त कम्पनी फमर्ह बाट 
ूा  गरेको वैधािनक मनुाफा यो यःतो र यित हो भनी ूितवादील सूमाण पु ी गनर् 
सकेको अवःथा छैन । गैरकानूनी ॐोत (illicit origin) बाट आिजर्त रकम ठेक्का प ामा 
लगानी गन, ठेक्का प ाबाट मनुाफा भएको देखाउने लगायतका कायर्लाई सम्पि  शु ीकरण 
गन तिरका (Modus Operandi) कै पमा िलइने भएकोले ूितवादीको उक्त िजकीरलाई 
िनद िषता पिु को आधार ूमाणको पमा महण गनर् िमल्ने देिखएन । ूधानमन्ऽी तथा 



 
 

मु ा-सम्पि  शु ीकरण, मु ा नं. ०७४-CR‐०१०२ 

 
182 

 

मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको च.न. ११३९, िमित २०७३।५।१९ को पऽमाफर् त ्ूा  
भएको िनजले बझुाएको सम्पि  िववरणमा फारममा लिलतपरु िजल्लामा जम्मा १३ आना 
जग्गा माऽ देखाउनकुा साथै िनजले सावर्जिनक पद धारण गरेको अविधको माऽ सम्पि  
िववरण फारम भरी अन्य समयाविधको सम्पि  िववरण पेस गरेको देिखएको छैन । 
बै बाट िलएको कजार् के कुन ूयोजनमा कित लगानी गरेको हो ? कहाँको जग्गा जिमन 
खिरद गरेको हो सम्पिु  गनर् सकेको देिखँदैन । रासन ठेक्कावापत िबिभ  िनकायबाट ूा  
रकम सोही ू योजनै खचर् हनेु अवःथा छ भने अन्य िनमार्ण कम्पनीको Third party counter 
guarantee बापत िबिभ  कम्पनीह ले िबिभ  समयमा कणार्ली िवल्डसर्लाई रकम भकु्तानी 
िदएको र िनमार्ण कम्पनीह  जे/भी ले ूितिनिध िनयकु्त गरी चेकबाट साध ुसाह सडुीलाई 
भकु्तानी भएको रकम केही समयको लािग साध ुसाहको खातामा रहने ूकृितको भएकोले 
त्यःतो रकमलाई ूितवादीको वाःतिवक एवम ् वैधािनक आय मा  िमल्ने देिखदैँन । 
बै बाट जे जनु ूयोजनको लािग कजार् िलएको हो सोही ूयोजनमा लगानी खचर् गनुर् पनमा 
अन्य ूयोजनमा लािग िलएको बै  कजार्, रासन ठेक्का र िनमार्ण कायर्को ठेक्का स ालनको 
लािग ूा  अिमम पेःकी तथा िकःतागत रकम, लगानी गरी जग्गा जिमन खिरद गरेको 
भ े ूितवादीको िजिकर ःवीकार गरी त्यसलाई जग्गा जिमन ूाि को वैध ॐोत मा े 
अवःथा रहँदैन । ूितवादी संजयकुमार साहको ॐोत नखलेुको सम्पि को सम्बन्धमा िनज 
संजयकुमार साहसमेत िव  दायर भई आजै फैसला भएको २०७३-CR‐००९० को ॐोत 
नखलेुको सम्पि  आजर्न, ॅ ाचार (सम्ब  कसरु) मु ामा भएको बहृत िववेचना अनसुार 
पिन ूितवादीको िजिकर खिम्बर हनु सकेको छैन । िनजको संगोलका पिरवारह  िपता 
साध ुसाह सडुी, प ी रंिगलादेवी साह, भाइ राम कुमार साह, अन्य रामिमलन कुमीर्, 
ओमूकाश यादव, सिुजतकुमार पाण्डेसमेतको नाममा रहेका चल अचल सम्पि को माऽा, 
िबिभ  फमर्/कम्पनीह मा गरेको लगानी र समयाविधसमेतलाई ि गत गदार् उक्त सम्पि  
िनजह  ःवयमले आजर्न गनर् सक्ने आिथर्क क्षमता र हैिसयत िनजह मा रहे भएको 
िमिसल संलग्न ूमाणबाट खलु्न सकेको अवःथासमेत छैन । उक्त तथ्यलाई ूितवादी 
रामिमलन राउत कुमीर्ले मौकामा र अदालतमा गरेको बयान बेहोरा एवम ् िकशोरी 
सहनीसमेतले गिरिदएको घटना िववरण कागजसमेतबाट समिथर्त भएको देिखएको छ । 
िमितः२०६०।२।४ मा ू ितवादी संजय साहको साथबाट ९ एम.एम पेःतोल र गोलीसमेत 
वरामद भई हातहितयार खरखजना मु ा चिल सव च्च अदालतको अिन्तम फैसलाले १ वषर् 
९ मिहना कैद र .५,०००।- जिरवाना सजाय भएको देिखन्छ भने 
िमितः२०६९।१।१८ मा िजल्ला धनषुा, जनकपरु नगरपािलकाको रामानन्द चोकमा बम 
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िबंफोट गराई ५ जनाको मतृ्य ुभएको घटना बारदातमा धनषुा िजल्ला अदालतममा कतर्व्य 
ज्यान/ज्यान मान उ ोग मु ा चली धनषुा िजल्ला अदालतबाट िमितः २०७५।१२।१४ 
मा भएको फैसलाले िनजलाई तत्काल ू चलनमा रहेको मलुकुी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको 
१३(४) न. बमोिजम जन्म कैद र ऐ. को १५ न. बमोिजम १२ वषर् कैद सजाय भएको, 
अवःथा छ । ियनै ूितवादी संजयकुमार साहसमेत िव  यसै अदालमा चलेको २०७३-
CR‐००९० को ॐोत नखलेुको सम्पि  आजर्न (ॅ ाचार) मु ामा समेत यी ूितवादीले 
िबगो .१९,४४,३८,३८३।९० बराबरको सम्पि  गैरकानूनी तवरले आजर्न गरेको ठहर 
गरी यसै इजलासबाट आजै फैसला भएको छ। ूितवादीह को साथमा रहेको सम्पि  के 
कःतो ॐोतबाट आजर्न गरेको हो भ े कुराको ूमाण ूितवादीह ले सम्पि  शु ीकरण 
(मिन लाउण्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ र ऐ. ऐनमा भएको पिहलो संशोधन २०६८ को 
दफा २८, एवम ् (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा २८(१) बमोिजम गजुानर् सकेको 
अवःथा पिन छैन । 

 मािथ िववेचना भएको तथ्य ूमाणको सापेक्षतमा हेदार् ूितवादी संजयकुमार साहले सम्पि  
शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ को दफा ४(क), सोही ऐनको पिहलो 
संशोधन २०६८ को दफा ४(घ) र (ठ), एवम ्(दोॐो संशोधन) २०७० को दफा २ 
(श) बमोिजम अनसूुिच १ को (च), (ज) र (ढ) मा उल्लेख भएको हातहितयार खरखजना, 
ॅ ाचार, ज्यान िलने तथा अ भ समेतका सम्बध्द कसरु (Predicate Offense) गरी 
गैरकानूनी ॐोत (Illicit origin) बाट आिजर्त रकम ीवुतारा कम्पनी ूा. िल. िमिथला मनी 
शान्सफरलगायतका कम्पनी, आफू र आफ्नो पिरवारको सदःय एवम ् अन्य व्यिक्त 
रामिमलन राउत कुमीर्समेतको नाममा नेपाल ब लादेश बै  िलिमटेडमा रहेको खातामा 
रकम जम्मा गरी गराई placement गरेको, उक्त रकम बै बाट िझकी, िझक्न लगाई 
आिथर्क कारोबार गरी आफ्नो, आफ्नो पिरवारको नाममा तथा अन्य रामिमलन राउत कुमीर् 
समेतको नाममा िबिभ  कम्पनी फमर् ःथापना गरी शेयरमा लगानी गरी Layering गरेको, 
िबिभ  बै बाट िलएको कजार्, आफूलाई ूा  पािरौिमकलगायतका वैधािनक ॐोतसँग 
गैरकानूिन ॐोत (Illicit Origin) बाट आिजर्त रकम िमसाई ठूलो पिरमाणमा घर जग्गा, 
सवारी साधनसमेत खिरद गरी Integration गरेको सूमाण पिु  भएको देिखन्छ ।  

 तदनु प ूितवादी संजयकुमार साहले अिभयोग दाबीअनसुार सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४को दफा ३(१), ४(क) र उक्त ऐनमा भएको (पिहलो 
संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ) (ठ), सोही ऐनमा भएको (दोॐो संशोधन) 
२०७० को दफा ३(१) को (क), (ख) र (ग) बमोिजम सम्पि को गैरकानूनी ॐोत 



 
 

मु ा-सम्पि  शु ीकरण, मु ा नं. ०७४-CR‐०१०२ 

 
184 

 

लकुाउने, गैरकानूनी ॐोत छल्ने, गैरकानूनी ॐोतबाट ूा  सम्पि को हःतान्तरण वा 
पान्तरण गन, कसरुबाट ूा  सम्पि को सही ूकृती, ॐोत, ःथान, िनसगर्, कारोबार, 
ःवािमत्व वा सो सम्पि उपरको अिधकार लकुाउने, छल्ने वा बदल्ने, ूयोग गन, धारण 
गन कायर् गरी सम्पि  शु ीकरणको कसरु गरेको देिखन आएको छ । त्यःतै ूितवादी 
संजयकुमार साह, िनजको पिरवार र अन्य रामिमलन राउत कुमीर्को नाममा िनजह को 
आयॐोत वा आिथर्क अवःथाको तलुनामा अःवभािवक सम्पि  रहेको देिखएकोमा उक्त 
सम्पि ह  के कुन ॐोतबाट आजर्न गरेको हो ? सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) 
िनवारण ऐन २०६४ र उक्त ऐनमा भएको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा २८ 
एवम ्सोही ऐनमा भएको (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा २८(१) बमोिजम ूमाण 
गजुानर् सकेको अवःथा पिन छैन । यसरी ूितवादी संजयकुमार साहले अवैध पमा 
कमाएको सम्पि को वाःतिवक उत्पि  तथा त्यसको ॐोत लकुाउन िबिभ  िव ीय 
कारोबारको माध्यमबाट नया कानूनी ॐोत सजृना गरेको, गैरकानूनी ॐोतबाट ूा  
रकमबाट घर, जग्गा जिमन, सवारी साधन खिरद गरेको, गैरकानूनी सम्पि लाई कानूनी 
सम्पि मा िमसाएको, शेयरमा लगानी गरेको, बै मा जम्मा गरेको, गैरकानूनी पमा आजर्न 
गरेको सम्पि लाई िपता साध ुसाह सडुी, प ी रंिगलादेवी साह र भाई राम कुमार साह, 
अन्य व्यिक्त रामिमलन राउत कुमीर्, सिुजतकुमार पाण्डे, ओमूकाश यादवसमेतको नाममा 
लकुाई िछपाई उक्त सम्पि ह लाई चरणव  पमा collection, Placement, Layering, 

Integration  समेतका कायर् गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ को दफा ३(१), ४(क), २८ र उक्त ऐनमा भएको 
(पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ) (ठ), २८, एवम ्सोही ऐनमा भएको 
(दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३(१), ३(३) र २८(१) अन्तगर्तको कसरु गरेको 
देिखन आयो। 

17.२ ूितवादीह  साध ुसाह सडुी, रंिगलादेवी साह र राम कुमार साहको हकमा िवचार गदार् 
यी ूितवादीह ले मौकामा र अदालतमा आरोिपत कसरु गरेमा ईन्कारी बयान गद 
आफूह को नाममा रहेका चल अचल सम्पि , िबिभ  कम्पनी/फमर्मा लगानी गरेको 
रकम र बैि  कारोवारको िवषयममा ूितवादी संजयकुमार साहले गरेको बयानमा उल्लेख 
भएबमोिजम िजकीर िलएको अवःथा छ । उक्त ूमाण िजकीरको सम्बन्धमा ूितवादी 
संजयकुमार साहको हकमा गिरएको न्याियक िववेचना मतुािवक ूितवादीह ले िलएको 
िजकीर ूामाणबाट ूितवादीह को िनद िषता पु ी हनु नसकेको र त्यित ठूलो पिरमाणमा 
जग्गा जिमन खिरद गन, कम्पनी/फमर्मा लगानी गन, बैि  कारोबार गन आिथर्क हैिसयत 
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रहे भएको पिु  हनेु आधार कारण र ूमाणसमेत गजुानर् र आफूसँग रहेको सम्पि को 
वैधािनक ॐोतसमेत देखाउन सकेको नदेिखदा यी ूितवादीह ले ूितवादी संजयकुमार 
साहले गैरकानूनी तवरले आजर्न गरेको सम्पि मध्ये ूितवादी साध ु साह सडुीले 
.४,४०,६७,८१०।-, ूितवादी रंिगलादेवी साहले .३,२४,७३,४१९।५४ र 
रामकुमार साहले .७५,१६,८५७।- िबगो बराबरको सम्पि  आ-आफ्नो नाममा राखी, 
धारण गरी उक्त सम्पि  शु ीकरण गनर् िनजलाई मदत, सहयोग गरेको पिु  हनु आयो। 
अतः िनज ूितवादीह  सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ (दोॐो 
संशोधन) २०७० को दफा ३(२) मा उिल्लिखत” कुनै व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजम 
कुनै कायर्को मदत गनर्, मितयार हनु हुँदैन” भ े कसरुमा संलग्न रहेको देिखन आएको 
छ । िनजह ले सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा 
३ (१), ४(क), २८ ऐ. ऐनको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ) (ठ), 
ऐ. ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३(१) दफा ३(३) को कसरु गरेको भ े 
हद सम्मको अिभयोग दाबी पिु  हनु सकेको पाइएन । ूितवादी दलुारीदेवी सडुीको 
हकमा हेदार् िनजको नाममा दतार् रहेका तािलका न. २ मा उल्लेख भएको सवै जग्गा 
जिमनह  सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ लागू भएको िमित 
२०६४।१०।१४ अगावै खिरद गरेको देिखदँा मािथ ूकरण ३५ र ३६ मा व्याख्या 
िववेचना गिरएअनसुार यी ूितवादीलाई ूःततु ऐनबमोिजम आरोिपत कसरुको कसरुदार 
ठहर गनर् िमल्ने नदेिखँदा ूितवादी दलुारीदेवी सडुी उपरको कसरु कायम हनु नसक्ने 
भएकोले िनजले .३,५१,८१,८७७।२० िबगो बराबरको सम्पि  शु ीकरण गरेको भ े 
िनज उपरको अिभयोग दाबी पिु  भएको देिखन आएन । 

17.३ ूितवादी ओमूकश यादवको हकमा िवचार गदार् ू ितवादीले मौकामा र अदालतमा आरोिपत 
कसरुमा ईन्कार रही बयान गरेको देिखए तापिन यी ूितवादी संजयकुमार साहको साथी 
सहयोगी रहेको देिखन्छ । िमितः२०६९।०१।१८ मा िजल्ला धनषुा जनकपरु 
नगरपािलका वडा न. ८ िःथत रामानन्द चोकमा बम िबंफोट गराई ५ जनाको मतृ्य ु
भएको घटना वारदातमा धनषुा िजल्ला अदालतमा यी ूितवादी र संजयकुमार साहसमेत 
िव  कतर्व्य ज्यान, ज्यान मान उधोग मु ा चली पूपर्क्षको लािग थनुामा रहेकोमा धनषुा 
िजल्ला अदालतबाट िमितः२०७५।१२।१४ मा िनजलाई तत्काल ूचलनमा रहेको 
मलुकुी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १६ न. बमोिजम १० वषर् र ऐ. को १५ न. बमोिजम 
५ वषर् कैद सजाय हनेु फैसला भएको देिखन आई यी ूितवादी र ूितवादी संजयकुमार 
साह िबच आपरािधकलगायतका अन्य गैरकानूनी िबयाकलापमा साँठ गाँठ सम्बन्धसमेत 
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रहेको देिखन्छ । िनजको नाममा सारस ईन्भे मेन्ट ूा.िल. दतार् भई .६,००,०००।- 
को शेयर लगानी भएको भ े कम्पनी रिज ारको कायार्लयबाट अनसुन्धानको बममा ूा  
पऽबाट खलु्न आएको, िनजको नाममा ज ३प ६८३७ को मोटर साईकल (िबगो नखलेुको) 
र धनषुा बगािशवपरुमा िक.न. ३०८ को ०-४-२-० को जग्गा िमितः २०६६।९।१६ 
मा खिरद गरी (िलखतमा उिल्लिखत मूल्य .६५,०००।-) िनजको नाममा दतार् रहेको 
देिखएकोमा उक्त सम्पि ह  आजर्न गन आिथर्क हैिसयत ूितवादीको नरहेको, आफूसँग 
रहेको सम्पि को वैधािनक ॐोतसमेत खलुाउन नसकेको एवम ् िनजले गरेको ईन्कारी 
बयानलाई सूमाण पिु  गनर् सकेको देिखदैन ।तसथर्: यी ूितवादीले ूितवादी संजयकुमार 
साहले गैरकानूनी तवरले आजर्न गरेको .६,६५,०००।- िबगो बरावरको सम्पि  आफ्नो 
नाममा राखी, धारण गिर उक्त सम्पि  शु ीकरण गनर् िनजलाई म त, सहयोग गरी सम्पि  
शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा 
३(२) मा उिल्लिखत” कुनै व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजम कुनै कायर्को मदत गनर्, 
मितयार हनु ुहुँदैन” भ े कसरुमा संलग्न रहेको पिु  हनु्छ । िनज ूितवादीले सम्पि  
शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१), ४(क), ऐ. ऐनको 
(पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ) (ठ), ऐ. ऐनको (दोॐो संशोधन) 
२०७० को दफा ३(१) दफा ३(३) को कसरु गरेको भ े हदसम्मको अिभयोग दाबी 
पिु  हनु सकेको पाइएन । 

17.४ ूितवादी रामिमलन राउत कुमीर्को हकमा िवचार गदार् िनजको नाममा सारस ईन्भे मेन्ट 
कम्पनी ूा.िल. र सारस शेिडङ िल. दतार् भई उक्त कम्पनीह मा बमशः 
.६,००,०००।- र .२५,००,०००।- शेयर लगानी भएको अनसुन्धानको बममा 
कम्पनी रिज ारको कायार्लयबाट ूा  पऽबाट उल्लेख भएको देिखन्छ । यी ूितवादी 
संजयकुमार साहको सहयोगीको पमा ठेक्का प ाको कायर्मा पािरौिमकमा कायर् गद 
आएको देिखन्छ । िनजले मौकामा र अदालतमा बयान गदार् उक्त कम्पनीह  संजयकुमार 
साहले लगानी गरी मेरो नाममा दतार् गराएको, त्यसको आयसमेत संजयकुमार साहले भोग 
चलन गन गरेको भ े बयान गरेको देिखन्छ । यी ूितवादीको कम्पनीह  दतार् गरी 
लगानी गन आिथर्क हैिसयत पिन नरहेको, उक्त कम्पनी संजयकुमार साहको हो भनी 
बयानसमेत गरेको देिखदा यी ूितवादीले ूितवादी संजयकुमार साहले गैरकानूनी तवरले 
आजर्न गरेको .३१,००,०००।- िबगो बरावरको सम्पि  आफ्नो नाममा राखी, धारण 
गरी उक्त सम्पि  शु ीकरण गनर् िनजलाई मदत, सहयोग गरी सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३(२) मा 
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उिल्लिखत” कुनै व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजम कुनै कायर्को मदत गनर्, मितयार हनु 
हुँदैन” भ े कसरुमा संलग्न रहेको पिु  हनु आयो। िनजले सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१), ४(क), ऐ. ऐनको (पिहलो संशोधन) 
२०६८ को दफा ३(१), ४(घ) (ठ), ऐ. ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा 
३(१) र दफा ३(३) को कसरु गरेको भ े हदसम्मको अिभयोग दाबी पिु  हनु सकेको 
पाइएन । 

17.५ ूितवादी सिुजतकुमार पान्डेको हकमा िवचार गदार् ूितवादीले आरोिपत कसरुमा ईन्कार 
रही बयान गरेको देिखए तापिन यी ूितवादी संजयकुमार साहको भाइ ूितवादी रामकुमार 
साहले स ालन गरेको िमिथला मनी शान्सफरमा काम गन सामान्य आिथर्क हैिसतको 
कमार्चारी रहेको देिखन्छ । सो तथ्यलाई ःवीकारी िनजले बयान गरेको पाइन्छ ।यी 
ूितवादीको नाममा प्यासन सेक्यिुरटी सोलसुन ूा.िल., ओम सब मनी शान्सफर र प्यासन 
ओभरिसज सिभर्सेज नामका कम्पनी/फमर् दतार् भई उक्त कम्पनीह मा बमश 
.२,००,०००।-, .२५,००,०००।- र .१६,००,०००।- को शेयर लगानी भएको 
भ े अिभयोग दाबी रहेकोमा कम्पनी रिज ारको कायार्लयको िमितः २०७६।१।५ को 
पऽबाट ओम सब मनी शान्सफर र प्यासन ओभरिसज सिभर्सेजको शेयर अिभलेख नरहेको 
भ े देिखन्छ । यसरी उक्त कम्पनीह मा शेयर लगानी नरहेको भनी आिधकािरक 
िनकायबाट खलुी आएको देिखएकोले उक्त कम्पनीह मा ूितवादीको लगानी रहेको भनी 
िबगो कायम गनर् िमलेन । प्यासन सेक्यिुरटी सलशुन ूा.िल.को एनआईसी एिसया बै मा 
रहेको खातामा .१९,७७६।२६ र यी ूितवादीको बै  अफ काठमाड मा रहेको खातामा 
.५२४।३४ गरी जम्मा .२०,३६०।- मौज्दात रहेको देिखन्छ र कम्पनीमा लगानी 
गन िनजको आिथर्क हैिसतसमेत िनजको रहेको र सो को वैधािनक ॐोतसमेत देखाउन 
नसकेको अवःथा िव मान रहेको छ । प्यासन सेक्यिुरटी सोलसुन ूा.िल. मा सहकारी 
संःथा जनकपरुबाट िलएको कजार् लगानी गरेको िजिकर अदालतमा िलएकोमा उक्त कम्पनी 
२०६८ सालमा ःथापना भएको तर कजार् भने २०७० सालमा िलएको देिखदँा उक्त कजार् 
रकमलाई उक्त कम्पनीमा गरेको लगानीको ॐोत मा  िमलेन । अतः यी ूितवादीले 
ूितवादी संजयकुमार साहले गैरकानूनी तवरले आजर्न गरेको िबगो .२,२०,३६०।- 
सम्मको सम्पि  आफ्नो नाममा राखी, धारण गरी उक्त सम्पि  शु ीकरण गनर् िनजलाई 
म त, सहयोग गरी सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ (दोॐो 
संशोधन) २०७० को दफा ३(२) मा उिल्लिखत” कुनै व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजम 
कुनै कायर्को मदत गनर्, मितयार हनु हुँदैन” भ े कसरुमा संलग्न रहेको पिु  हनु आयो। 
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िनजले सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१), 
४(क), ऐ. ऐनको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ) (ठ), ऐ. ऐनको 
(दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३(१) र दफा ३(३) को कसरु गरी िबगो 
.४१,००,०००।- बराबरको सम्पि  शु ीकरण गरेको भ े हद सम्मको अिभयोग दाबी 
पिु  हनु सकेको पाइएन । 

17.६ ूितवादी मनोजकुमार िसंहको हकमा हेदार् िनजको नाममा दतार् रहेका ग ासागर मपु अफ 
इिन्ःटच्यटु, ःविणर्म ईन्टरनेशनलमा लगानी भएको शेयर .८,५०,०००।- िनजको 
नाममा िबिभ  बै  खातामा रहेको रकम .२३,८४०।५०, भ्यान र टेक्टरलगायतका 
तीन थान सवारी साधनको .४२,२०,०००।- र लिलतपरु िजल्ला ईमाडोल-२ मा खिरद 
गरेका िक.न.१४५९, १४६० र १४६१ को .७६,३१,०००।- गरी 
.१,२७,२४,८४०।५० बराबरको ूितवादी संजयकुमार साहको सम्पि लाई शु ीकरण 
गन कायर्मा संलग्न रहेको भ े आरोप दाबी रहेकोमा यी ूितवादी मौकामा र अदालतमा 
समेत आरोिपत कसरुमा ईन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ । ूितवादी संजयकुमार साहको 
अपरािधक िबयाकलापमा यी ूितवादीको कुनै सम्बन्ध संलग्नता रहेको िमिसल ूमाणबाट 
देिखएको छैन । ूितवादी संजयकुमार साहले लगानी गरेको रकमबाट ूितवादीको नाममा 
सवारी साधन, जग्गा जिमन खिरद गरेको, कम्पनी/फमर् दतार् गरेको र ू ितवादी संजयकुमार 
साहले गैरकानूनी ॐोतबाट आजर्न गरेको सम्पि  िछपाउन मनोजकुमार िसंहको नाममा 
खिरद गरेको वा मनोजकुमार िसंहलाई हक हःतान्तरण गिरिदएको भ े ूमाणबाट पिु  
भएको देिखँदैन । ू ितवादी मनोजकुमार िसंहको १० िबगाहभन्दा बढी पखु्र्यौली जग्गाजिमन 
रही २०६३ सालमा अंश बण्डा हुँदा २-८-७ जग्गा ूा  भएको देिखन्छ । यी ूितवादी 
र ौीमती िनलम िसंहले पटक पटक आफ्नो नाममा रहेका जग्गा िबबी गरेको भ े पेस 
हनु आएका पािरत िलखतह बाट खलु्न आएको देिखन्छ भने िनजको नाममा दतार् रहेका 
राधा आयवुिदक ःटोसर् र पतृम आयवुिदक कम्पनीसमेत िबबी गरेको र सोनी सप्लायसर् 
माफर् त ूहरी र नेपाली सेनाको करोडौको राशन ठेक्का स ालन गरेको भ े आन्तिरक 
राज  कायार्लय जनकपरु र सश  ूहरी बल िसमा सरुक्षा कायार्लय सलार्हीको पऽबाट 
देिखन्छ । माछा पोखरी ठेक्कामा िदई आम्दानी गन गरेको भ े मलंगवा नगरपािलकाको 
पऽ एवम ्ठेक्का सम्झौताको करार कागजबाट खलु्न आएको देिखन्छ । िमिसल संलग्न 
रहेका यावत तथ्य ूमाणसमेतलाई ि गत गदार् अिभयोग दाबीमा उिल्लिखत िनजको 
नाममा रहेका चल अचल सम्पि  खिरद गन, सन्चय गन, लगानी गन आिथर्क हैिसयत 
भएको व्यिक्त देिखन आएकोले उक्त पिरमाणको सम्पि ह  िनजको साथमा हनुलुाई 
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ःवभािवक नै मा ु पन देिखयो । तदनसुार यी ूितवादीले ूितवादी संजयकुमार साहले 
गैरकानूनी तवरले आजर्न गरेको िबगो .१,२७,२४,८४०।50 बरावरको सम्पि  आफ्नो 
नाममा राखी, धारण गरी सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को 
दफा ३ (१), ४(क), ऐ. ऐनको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ) (ठ), 
ऐ. ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३(१) र दफा ३(३) को कसरु गरेको भ े 
अिभयोग दाबी पिु  हनु सकेको पाईएन । 

17.७ ूितवादी िनलम िसंहको हकमा िवचार गदार् िनजको नाममा दतार् रहेका २ थान सवारी 
साधन र सलार्ही िजल्ला जब्दी-९ मा रहेका िक.न. ८६, ८७, ८८, ९०, ९१ को ६-
७-१२-० जग्गासमेत ूितवादी संजयकुमार साहले लगानी गरेको रकमबाट खिरद गरेको 
भ े अिभयोग दाबी रहेकोमा उक्त ५ िक ा जग्गाह को हकमा ियनै ूितवादीह  भएको 
२०७३-CR‐००९० को ॐोत नखलेुको सम्पि  आजर्न (ॅ ाचार) मु ामा जफत हनेु 
फैसला भएको, सवारी साधनको हकमा िवचार गदार् मािथ ूकरणमा ूितवादी मनोजकुमार 
िसंहको आिथर्क हैिसयत, आयॐोतको ूचरुताको सम्बन्धमा भएको िववेचनाअनसुार िनज 
मनोजकुमार िसंहको प ी यी ूितवादी िनलम िसंहको ःवािमत्वमा दईु थान सवारी साधन 
हनुलुाई अःवभािवक मा  िमल्ने देिखदैन । ूितवादी संजयकुमार साहले गैरकानूनी तवरले 
आजर्न गरेको रकम लगानी गरी रामिमलन राउत कुमीर्को नाममा खिरद गरेको उपरोक्त 
५ िक ा जग्गाह  ूितवादी संजयकुमार साहले गैरकानूनी तवरले आजर्न गरी रामिमलन 
कुमीर्को नाममा राखेको भ े जानी जानी सम्पि  शु ीकरण गनर् सहयोग गन मनशायले 
ूितवादी िनलम िसंहले आफ्नो नाममा राखेको, धारण गरेको भ े तथ्य िमिसल संलग्न 
ूमाणबाट पिु  हनु सकेको पाइएन । तसथर् यी ूितवादीले ूितवादी संजयकुमार साहले 
गैरकानूनी तवरले आजर्न गरेको िबगो .८६,१८,०००।- बरावरको सम्पि  आफ्नो 
नाममा राखी, धारण गरी सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को 
दफा ३ (१), ४(क), ऐ. ऐनको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ) (ठ), 
ऐ. ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३(१) र दफा ३(३) को कसरु गरेको भ े 
अिभयोग दाबी पिु  हनु सकेको पाइएन । 

17.८ ूितवादी बिबता पिन्जयारको हकमा हेदार् िनजले आमा दलुारीदेवी साहबाट िमितः 
२०६५।८।३ मा हालैको वकसपऽबाट ूा  गरेको िजल्ला काठमाड  चपली-८ मा रहेको 
िक.न. ४२८ र ४३७ को २ िक ा जग्गाह  दलुारीदेवीले सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ लागू हनु ुपूवर् िमितः २०६२।६।१९ मा खिरद गरेको 
देिखदा मािथ ूकरण ३५ र ३६ मा िववेचना गिरएअनसुार ऐन लागू हनु ुपूवर् आजर्न गरेको 
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सम्पि को हकमा ूःततु ऐन लगाई सम्पि  शु ीकणको कसरु कायम गनर् निमल्ने हुँदा यी 
ूितवादीले ूितवादी संजयकुमार साहले गैरकानूनी तवरले आजर्न गरेको िबगो 
.४८,३५,०००।- बराबरको सम्पि  आफ्नो नाममा राखी, धारण गरी सम्पि  
शु ीकरणको कसरु गरेको भ े िनज उपरको अिभयोग दाबी पिु  भएको देिखएन। 

18. माथी ूकरण ूकरणमा िववेचना गिरएबमोिजम ूितवादीह  मनोजकुमार िसंह, िनलम िसंह, 
दलुारीदेवी साह र बिबता पिन्जयारले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने देिखयो । कसरु ठहर 
भएका ूितवादीहर संजयकुमार साह, साध ुसाह सडुी, रंिगलादेवी साह, राम कुमार साह, रामिमलन 
कुमीर्, ओमूकाश यादव र सिुजतकुमार पाण्डेले ूितवादी संजयकुमार साहको के कित िबगो 
बराबरको के कुन सम्पि  आफ्नो नाममा राखी, धारण गरी मखु्य ूितवादी संजयकुमार साहलाई 
सम्पि  शु ीकरणको कसरु गनर् सहयोग म त गरेको हो ? भ े सम्बन्धमा िवचार गदार् देहायका 
ूितवादीह को नाममा रहेको देहायका जग्गा जिमन खिरद र कम्पनीमा शेयर लगानी सम्पि  
शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ लागू हनुपूुवर् अथार्त ्िमितः२०६४।१०।१४ 
अिघ गरेको देिखन आएकोले ूकरण ३५ र ३६ मा िववेचना गिरएअनसुार देहायका सम्पि ह  
र सो सम्पि को कायम भएको िबगो .७,५४,४१,८६४।२० उपर वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग दाबी पगु्न सक्दैन ।  

 

तािलका नं. २ 
ब.सं.  ूितवादीको नाम  सम्पि  िववरण  िबगो . खिरद/लगानी िमित 
1  संजयकुमार साह, जम्मा 

िबगो, 
.२,३०,८६,९८७।- 

नकटािझज-८ धनषुाको िक.नं. 
१०९० 

२,९५,०००।-  ०६/२५/२०६० 

ीवुतारा कन्सशक्सन ूा.िल.मा 
शेयर लगानी 

५०,००,०००।-  ११/३०/२०६० 

िज.धनषुा, ज.न.पा-१४ को 
िक.नं ७१, ४३, ८१, ७३ 

७४,६७,९००।-  २०६१/८/२४ र २९ 

िज.धनषुा, ज.न.पा-२ को 
िक.नं ४० 

७३,१८,१२५।-  ०९/२१/२०६१ 

िज.सलार्ही िबंणपुर-९ को 
िक.नं १४०६ 

३०,०५,९६२।-   २०६४/७/८ 

२  िमनाज कन्ःशक्शन ूा.िल.मा 
शेयर लगानी 

८,००,०००।-  १२/२४/२०६० 
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साध ुसाह सडुी जम्मा 
िबगो 
.१,२३,३८,०००।- 

िज.धनषुा ज.न.पा-१६ िक.नं. 
८४, ८९, ११४, ११६, 
११८, १२०, १२३ 

१,१२,२४,०००।-  २०६४/१०/२४ मा 
नयाँ नापी िक.नं. १२३ 
िमित २०३८/११/६ 
मा खिरद 

   
ऐ कोिक.नं. १३२  ३,१४,०००।-  २०३८/११/६ मा 

खिरद 
३  दलुारीदेवी साह जम्मा 

िबगो 
.३,५१,८१,८७७।२० 

िज.धनषुा, ज.न.पा. ९ िक.नं. 
२५७ 

३१,७३,०००।-  ०२/२५/२०६४ 

ऐ-१६ को िक.नं. ८८  ३,२०,०००।-  १२/१०/२०५९ 
ऐ-४ को िक.नं ७० र ७१  ६,८५,०८७७।२०   २०६०/७/१९ 
ऐ ऐ भरतपरु-४ को िक.नं 
४६६ कोहाल १००० 

१,४१,५५,०००।-  ०५/१६/२०६० 

ऐ.-१२ को िक.न. ४४  ३२,२६,०००।-  ०५/१७/२०६० 
ऐ को िक.नं. २१  ७४,५७,०००।- िवबी भैसकेको 

४  बिवता पिन्जयार जम्मा 
िबगो 
.४८,३५,०००।- 

िज काठमाड , चपली-८ 
िक.नं. ४२८ र ४३७ 

४८,३५,०००।-  आमा दलुारीदेवीले 
२०६२/६/१९ मा 
खिरद गरी 
२०६५/८/३ मा 
हा.व.गिरिदएको 

 

19. यसका साथै ूितवादीह  मनोजकुमार िसंहले .१,२७,२४,८४०।५०, ूितवादी िनलम िसंहले 
.८६,१८,०००।- िबगो बराबरको सम्पि  शु ीकरण गरेको भ े वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग दाबी ूकरण ४९.६ र ४९.७ मा िववेचना गिरएअनसुार र ूितवादी सिुजतकुमार पाण्डेको 
हकमा मािथ ूकरण ४९.५ मा िववेचना गिरएअनसुार िनजले सम्पि  शु ीकरणको कसरु गरेको 
भनी दाबी िलएको िबगो रकम .४३,२०,३००।६० मध्ये .४१,००,०००।- समेत गरी िबगो 
.२,५४,४२,८४०।५० को हकमा समेत अिभयोग दाबी पगु्न नसकेको देिखदा उपयुर्क्तानसुारको 
िबगो रकम एवम ् अिभयोगपऽमा ूितवादीह को नाममा रहेको जग्गाको िबगो ःवतन्ऽ 
मलु्या नकतार्को मूल्या नबमोिजम कायम भएको देिखएकोमा संजयकुमार साहसमेत ू ितवादी भएको 
आजै यस इजलासबाट फैसला भएको २०७३-CR‐००९० को ॐोत नखलेुको सम्पि  आजर्न 
(ॅ ाचार) मु ामा जग्गा खिरद गदार्को पािरत िलखतमा उिल्लिखत मूल्यलाई िबगो कायम गन 
न्याियक मापदण्ड कायम भएको पिरूआेयमा ूःततु मु ामा पिन पािरत िलखतमा उिल्लिखत 
मूल्यलाई जग्गाको िबगो कायम गनुर् मनािसव हनेु देिखदँा सोहीबमोिजम िबगो कायम गदार् 
आरोपपऽमा दाबी िलएभन्दा .७,७०,६३,८८३।७० िबगो घटी हनेु हुँदा सोिबगोसमेतलाई बाहेक 
गदार् देहायमा उल्लेख भएका ूितवादीह ले देहायबमोिजमको जम्मा िबगो 
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.१४,२५,०१,७१६।३६ बराबरकोक सम्पि  शु ीकरण गरी/गनर् सहयोग मदत गरी 
िनम्नानसुारको कसरु गरेको देिखन आयो । िबगो .१७,७९,४८,५८८।४० हदसम्मको वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी पगु्न सक्ने देिखएन। 

तािलका नं. ३ 
िस.नं.  ूितवादीको नाम  सम्पि को िववरण  मूल्य .  ठहर भएको कसरु 
१  संजयकुमार साह जम्मा 

िबगो 
.५,१५१४२७०।१२ 
अन्य ूितवादीह को नाममा 
लकुाई िछपाई सम्पि  
शु ीकरण गरेको िबगोसमेत 
जोड्दा हनेु जम्मा िबगो 
.१४,२५,०१,७१६।३६ 

िबिभ ५ ओटा बै मा रहेको ६ 
ओटा खाताह का रहेको रकम 

१०,१२,२४८।१
२ 

सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन 
२०६४ को दफा ३(१), 
४(क), २८ र उक्त 
ऐनमा भएको (पिहलो 
संशोधन) २०६८ को 
दफा ३(१), ४(घ) 
(ठ),२८, सोही ऐनमा 
भएको (दोॐो संशोधन) 
२०७० को दफा ३(१), 
३(३) र २८(१)  

कणार्ली िवल्डसर्मा शेयर लगानी  १९,२०,००००।- 
सारस इन्भे मेन्ट क.ूा.िल.मा 
शेयर लगानी 

५१,००,०००।- 

ग ासागर मपुमा शेयर लगानी  ६,२५,०००।- 
ीवुतारा कन्ःशक्सनको 
एन.िव.बैकमा रहेको मौज्दात 

७३,९०,०००।- 

ज१क २४९ को ःकाभेटर  ७६,४१,४४५।- 
ज१क२५० को ःकाभेटर  ६०,८१,५७७।- 
वा.९च. ५८५ को टाटा ऐरा 
ूाईड 

५३,४५,०००।- 

२  रंिगलादेवी साह जम्मा िबगो 
.३,२४७३४४१९।२४ 

िनज र के.िब. पेटको नाममा 
िबिभ  बै मा रहेको ५ ओटा 
खातामा मौज्दात रकम 

५२,८१९।५४  सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन 
(दोॐो संशोधन) २०७० 
को दफा ३(२) के.िब. पेट इन्डिःशजूा.िल.मा 

शेयर लगानी 
७५,००,०००।- 

क्लाउड नाईन नेपालमा शेयर 
लगानी 

५०,०००००।- 

ग ासागर मपु 
अफईिन्ःटच्यशुनमा शेयर लगानी 

७५,००,०००।- 

सारस ईन्भे मेन्ट ूा.िल. मा 
शेयर लगानी 

२५,०००००।- 

लिलतपरु छम्पी ५क. िक. नं 
५०७,५०८ ५०९ र ऐ ६क 
को िक.नं. २८ 

२२,९५,०००।- 

ऐ ५क को िक.नं. २४३  ६,०६,६००।- 
ऐ ६ग को िक.नं. १७० र ९४  २,१२,५००।- 
लिलतपरु उ.म.न.पा. १४ को 
िक.नं.७०२ र ५७९ 

५१,००,५००।- 
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लिलतपरु छम्पी ५क. को िक.नं. 
२०४ र २२१ 

३,१९,०००।- 

ऐ को िक.नं. ३३१ र ३४३  २,८७,०००।- 
धनषुा ज.न.पा. २ को िक.नं. 
२२२ 

११,००,०००।- 

३  साध ुसाह सडुी जम्मा िबगो 
.४,४०,६७८१०।- 

सेभेनःटार मेनपावर कम्पनीमा 
शेयर लगानी 

२८,००,०००।-  ऐ. ऐ. 

ज.१.च. ४३३ नं को मा ती 
भ्यान खिरद 

७,२९,९६०।- 

बा.८.च. ५९६१ नं को िनशान 
िपकअप खिरद 

३०,००,०००।- 

िज.सलार्ही जब्दी ९ को िक.नं. 
८४,८५, ६४ २७३ ८९ का 
जग्गा खिरद 

३१,७५,२००।- 

िज.धनषुा, ज.न.पा.२ को िक.नं. 
३३५ को जग्गा 

१,४३,०००।- 

ऐ ज.न.पा.४ को िक.नं. ७३ को
जग्गा 

७७,०००।- 

िज.धनषुा लोहना-८ को िक.नं. 
८४३ को जग्गा 

६७,०००।- 

ऐ ज.न.पा.२ को िक.नं. ५७६ 
को जग्गा 

२,२६,४६,२५०।- 

ऐ को िक.नं. ३०  ६६,९९,०००।- 
ऐ को िक.नं. ४६ को जग्गा  ४३,९४,५००।- 

४  राम कुमार साह जम्मा 
िबगो .७५,१६,८५७।- 

िमिथला मनी शान्सफरमा शेयर 
लगानी 

७५,००,०००।-  ऐ. ऐ. 

िमिथला मनी शान्सफरको िबिभ
बै मा रहेको खातामा मौज्दात 

१६,८५७।- 

५  ओमूकाश यादव जम्मा 
िबगो .६,६५०००।- 

सारस ईन्भे मेन्ट क.िल. मा 
शेयर लगानी 

६,००,०००।-  ऐ. ऐ. 

ज.३प. ६८३७ को 
मोटरसाईकल खिरद 

मूल्य नखलेुको 

िज.धनषुा बेगािशवपरु-१ को 
िक.नं.३०८ को जग्गा खिरद 

६५,०००।- 

६  सारस ईन्भे मेन्ट क.िल.मा शेयर 
लगानी 

६,००,०००।-  ऐ. ऐ. 
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रामिमलन राउत कुमीर् 
जम्मा िबगो 
.३१,००,००।- 

सारस शेिन  िल.मा शेयर लगानी  २५,००,०००।- 

७  सिुजतकुमार पाण्डे जम्मा 
िबगो .२,२०,३६०।- 

प्यासन सेकुरीटी सलशुन ूा.िल. 
मा शेयर 

२,००,०००।-  ऐ. ऐ. 

एन.आई.सी एिसया र बै अफ
काठमाड मा रहेको मौज्दात  २०,३६०।- 

 

ि व्यः ूितवादी साधु साह सडुीको नाममा रहेको िज.धनषुा,ज.न.पा.-२ को िक.न. ५७६ को 
०-१४-१७-० को जग्गाको मालपोत कायार्लय धनषुाले िनधार्रण गरेको मूल्य दर रेटबमोिजम 
ूित क ा .१५,२५,०००।- रहेको देिखदँा सोहीअनसुार मूल्य कायम गिरएको छ । 

20. तसथर्ः मािथ िववेचना गिरएका िमिसल संलग्न ूमाणबाट ूितवादी संजयकुमार साहले सम्पि  
शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३(१), ४(क), २८, उक्त ऐनमा 
भएको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ), (ठ), २८, र सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ को (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा २ को खण्ड (श) 
बमोिजम अनूसूचीमा उिल्लिखत हातहितयार, ॅ ाचार र ज्यान िलनेलगायतका सम्ब  कसरु एवम ्
सोही ऐनको दफा ३(१), ३(३) र २८(१) को कसरु गरी .१४,२५,०१७१६।३६ बराबरको 
चल अचल सम्पि  शु ीकरण गरेको ठहछर् । ठहर भएभन्दा बढी हदसम्मको िबगोतफर् को अिभयोग 
दाबी पगु्न सक्दैन । अन्य ूितवादीह  रंिगलादेवी साहले .३,२४,७३,४१९।५४, ूितवादी 
साध ुसाह सिुडले .४,४०,६७८१०।- ूितवादी रामकुमार साहले .७५,१६,८५७।- ूितवादी 
ओमूकाश यादवले .६,६५,०००।-, ूितवादी रामिमलन राउत कुमीर्ले .३१,००,०००।- 
ूितवादी सिुजतकुमार पाण्डेले .२,२०,३६०।- वीगो बराबरको चल अचल सम्पि  शु ीकरण 
गनर् मखु्य ूितवादी संजयकुमार साहलाई मदत सघाउ गरी सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) 
िनवारण ऐन (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३(२) को कसरु गरेको ठहछर्। यी ूितवादीह ले 
ऐ. ऐनको दफा ३(१) समेतको कसरु गरेको भ े र ठहर भएभन्दा बढी िबगो ःकुल 
१७,७९,४८,५८८।४० हदसम्मको अिभयोग दाबी पगु्न सक्दैन । ूितवादीह  दलुारीदेवी साह, 
मनोजकुमार िसंह, िनलम िसंह र बिबता पिन्जयारले अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाई पाउने 
ठहछर् । कसरु ठहर भएका ूितवादीह को हकमा फौजदारी कसरु (सजाय िनधार्रण तथा 
कायार्न्वयन) ऐन २०७४ को दफा ८ र ९ बमोिजम सजाय िनधार्रण सनुवुाई ूयोजनको लािग 
िमितः २०७६।११।२९ गतेका िदन ूःततु मु ा यसै ईजलास समक्ष िनयमानसुार पेस गनुर्। 
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सजाय िनधार्रण खण्ड 
1. यस अदालतको िमितः२०७६।११।१५ मा भएको आदेशानसुार फौजदारी कसरु (सजाय िनधार्रण 

तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ र ९ तथा फौजदारी कसरु (सजाय िनधार्रण तथा 
कायार्न्वयन) िनयमावली, २०७५ को िनयम ३ बमोिजम सजाय िनधार्रणको लािग इजलास समक्ष 
पेस हनु आएको ूःततु मु ामा वादी नेपाल सरकारको तफर् बाट उपिःथत िवशेष सरकारी वकील 
कायार्लय काठमाड का िव ान ्उपन्यायािधवक्ता देवेन्िराज आचायर्, ूितवादीह  संजयकुमार साह, 
साध ुसाह सडुी, रंिगलादेवी साह, राम कुमार साह, सिुजतकुमार पाण्डेको तफर् बाट उपिःथत िव ान ्
विर  अिधवक्ताह  ौी लवकुमार मैनाली र ौी सरेुन्िकुमार महतो तथा िव ान ्अिधवक्ता ौी 
ओमूकाश िसंहले गनुर् भएको बहस सिुनयो । 

2. िव ान ्कानून व्यवसायीह ले गनुर्भएको बहस िजकीर सनुी कसरु ठहर भएका ूितवादीह लाई के 
कित सजाय िनधार्रण गनुर् पन हो ? भ े सम्बन्धमा िवचार गदार् ूितवादी संजयकुमार साहले 
सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ दफा ४(क), सोही ऐनको (पिहलो 
संशोधन) २०६८ को दफा ४(घ) र (ठ), उक्त ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा २ 
को खण्ड (श) बमोिजम अनूसूचीमा उिल्लिखत हातहितयार, ॅ ाचार र ज्यान िलनेलगायतका 
सम्ब  कसरु गरी गैरकानूनी पमा आजर्न गरेको ःकुल१४,२५,०१७१६।३६ बराबरको चल 
अचल सम्पि  शु ीकरण गरी सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ को 
दफा ३(१), ४(क), २८, उक्त ऐनमा भएको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ), 
(ठ), २८ , र सम्पि  शु ीकरण (मिन लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन २०६४ को (दोॐो शंसोधन) 
२०७० को दफा ३(१), ३(३) र २८(१) को कसरु गरेको ठहर भएको छ । अन्य ूितवादीह  
रंिगलादेवी साहले ःकुल ३,२४,७३४१९।५४, ूितवादी साध ुसाह सिुडले .४,४०,६७८१०।- 
ूितवादी रामकुमार साहले .७५,१६,८५०।- ूितवादी ओमूकाश यादवले .६,६५,०००।-, 
ूितवादी रामिमलन राउत कुमीर्ले .३१,००,०००।- ूितवादी सिुजतकुमार पाण्डेले 
.२,२०,३६०।- िबगो बराबरको चल अचल सम्पि  शु ीकरण गनर् मखु्य ूितवादी संजयकुमार 
साहलाई म त सघाउ गरी सोही ऐनको दफा ३(२) को कसरु गरेको ठहर भएको छ।  

3. ूःततु कसरुको शृ ला सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउण्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ आउन ुपूवर्बाटै 
ूारम्भ भएको देिखए तापिन ऐन जारी भएको िमित २०६४।१०।१४ अगावै ूितवादीले आजर्न 
गरेको सम्पि को हकमा यो ऐनको ूायोग गरी कसरु कायम गनर् निमल्ने सम्बन्धमा कसरु ठहर 
खण्डको ूकरण ३४, ३५, ३६ मा िववेचना गिरएको छ । सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) 
िनवारण ऐन, २०६४ मा पिहलो संशोधन २०६८ र दोॐो संशोधन २०७० ले सम्पि  
शु ीकरणको कसरु र सजायमा केही संशोधन गरेको देिखए तापिन हातहितयार खरखजाना, ज्यान, 
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ॅ ाचारसमेतका कसरुलाई सम्बध्द कसरुको पमा मान्दै गैरकानूनी ॐोत (illicit origin) बाट 
आजर्न गरेको सम्पि लाई कानूनी पमा आजर्न गरेको सम्पि को पमा भोगचलन धारण, ूयोग, 
उपयोग, उपभोग, पान्तरण, ःथानान्तरण गन, लकुाउने सो को लािग कसैलाई मदत गनलगातका 
काम िबयालाई सम्पि  शु ीकरणको कसरुको पमा िलने र आफूसँग रहेको सम्पि को कानूनी 
ॐोत ूितवादीले खलुाउन ुपन भ े कानूनी व्यवःथालाई ऐनमा गिरएको संशोिधत व्यवःथालेसमेत 
िनरन्तरता िदएको देिखँदा ूितवादीह लाई ठहर भएको कसरुबापत सम्पि  शु ीकरण (मनी 
लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ (दोॐो संशोधन) २०७० मा भएको कानूनी व्यवःथाबमोिजम 
सजाय गनर् उपयकु्त र न्यायोिचत हनेु देिखन्छ । सो मतुािवक ूितवादी संजयकुमार साहलाई सोही 
ऐनको दफा ३०(१) बमोिजम िबगोको दोब्बर जिरवाना र कसरुको गािम्भयर्ता हेरी दईु वषर्देिख 
दस वषर्सम्म, अन्य ूितवादीह लाई दफा ३०(२) बमोिजम दफा ३०(१) अनसुार मखु्य ूितवादी 
संजयकुमार साहलाई हनेु सजायको आधा सजाय हनेु देिखन आयो । ूितवादीह लाई हनेु जिरवाना 
सजायको अ  िनि त भएपिन कैद सजायको हकमा तल्लो र मािथल्लो हद ऐनले तोकेको सन्दभर्मा 
ूितवादीह लाई के, कित कैद सजाय िनधार्रण गनर् न्यायोिचत हनु्छ ? न्याियक िववेचना गनुर् पन 
भएको छ । 

4. न्यायकतार्ले कसरुमा दोषी ठहर भएको ूितवादीह  उपर सजाय िनधार्रण गदार् फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधार्रण र कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३, १४ र १५ मा भएको कानूनी 
व्यवःथासमेतलाई अबलम्वन गनुर् पन भनी सव च्च अदालतबाट जारी भएको सम्पि  शु ीकरण 
तथा आत वादी िबयाकलापमा िव ीय लगानीसम्बन्धी कसरुको सजाय िनधार्रणसम्बन्धी सामान्य 
मागर्दशर्नमा उल्लेख भएको छ । कसरुदारलाई सजाय िनधार्रण गदार् कसरुदार वा अन्य व्यिक्तलाई 
हतोत्साही गन, समाज वा समदुायलाई सरुक्षा गन, कसरुदारलाई समाजबाट अलग राख्नलेगायतका 
सजायको उ ेँयलाई िवचार गनुर्पन उक्त ऐनको दफा १३ मा रेहेको छ । त्यःतै कसरुको 
गिम्भरता र कसरुदारको दोषको माऽाअनसुार सजाय समानपुाितकभन्दा बढी हनु नहनेु, सजायको 
उ ेँय ूा  गनर् आवँयक हनेुभन्दा चक  सजाय हनु नहनेुलगायतका कुराह लाई समेत सजाय 
िनधार्रण गदार् िवचार गनुर् पन व्यवःथा सोही ऐनको दफा १४ मा भएको पाइन्छ । ऐ. ऐनको 
दफा १५ बमोिजम कसरुको गम्भीरता र कसरुको दोषको माऽा, कसरु गदार्को पिरिःथित, कसरुको 
गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवःथाह , कसरुदारको आचरण र िवगतको िबयाकलाप जःता 
आधारह लाई सजाय िनधार्रण गनबममा िवचार गनुर् पन हनु्छ । त्यःतै कैद सजायको आधार 
िवन्द,ु कसरुदारलाई हनु सक्ने सजायको दायरा  (Range) अथार्त ् मािथल्लो र तल्लो हदको 
व्यवःथालाई मध्यनजर गरी कसरुको गम्भीरता, कसरुदारको दोिषपना (Culpability), तथा कसरुबाट 
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पगेुको क्षित तथा कसरुबाट भएको वा हनु सक्ने जोिखम (Risk) समेतको आधारमा कसरुदारलाई 
हनेु सजाय िनधार्रण गनुर्पन व्यवःथासमेत उक्त सामान्य मागर्दशर्नमा उल्लेख छ । 

5. यी ूितवादी संजयकुमार साहले सम्पि  शु ीकरण गरेको सम्पि को िबगो 
.१४,२५,०१७१६।३६ रहेको छ । माथी उ ृत दफा ३०(१) बमोिजम िनजलाई जिरवानाको 
हकम िबगोको दोब्बर र कैदको हकमा न्यूनतम दईु वषर्देिख बढीमा दश वषर्सम्म कैद सजाय 
गनर् सिकने तजिवजी अिधकार न्यायकतार्लाई कानूनले ूदान गरेको छ । उक्त तजिवजी अिधकार 
ूयोग गदार् मािथ ूकरण ३ मा उल्लेख भएको कानूनी व्यवःथालाई मध्यनजर गनुर्पन हनु्छ । 
सो मतुािवक यी ूितवादीले सम्पि  शु ीकरण गरेको सम्पि को िबगोको माऽा, िनजको आपरािधक 
पृ भिूम अथार्त हातहितयार, कतर्व्य ज्यान र ॅ ाचार मु ामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भएको 
अवःथा, ूितिनिध सभाको संसद एवम ् भौितक योजना तथा िनमार्ण राज्यमन्ऽी जःतो जवाफ 
देिहताको सावर्जिनक पदमा रही पद र शिक्तको दु पयोग गरी कसरु गरेको देिखएको तथ्यगत 
अवःथासमेतलाई िवचार गदार् ूितवादी संजयकुमार साहलाई पाँच वषर् कैद सजाय गदार् िनजले 
गरेको कसरु र सो कसरु गरेवापत हनेु सजाय िबच सन्तलुन कायम भई न्यायको मकसद पूरा 
हनेु देिखँदा िनजलाई सोहीबमोिजम र रामकुमार साहबाहेकका अन्य ूितवादीह  मखु्य ूितवादी 
संजयकुमार साहलाई हनेु सजायको आधा कैद सजाय िनधार्रण गनर् एवम ्सम्पि  शु ीकरण 
िनवारण ऐन, २०६४ (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा २८(२) र दफा ३४(१) (क) बमोिजम 
सम्पि  शु ीकरण गरेको ूितवादीह को नाममा रहेको सोबाट बढेबढाएको तािलका न. ३ मा 
उिल्लिखत चल अचल सम्पि  जफत गनुर् पन देिखन्छ । 

6. तसथर्ः ूितवादी संजयकुमार साहलाई सम्पि  शु ीकरण (मनी लाउन्डिरङ) िनवारण ऐन, २०६४ 
को दफा ३(१), ४(क), २८, सोही ऐनको (पिहलो संशोधन) २०६८ को दफा ३(१), ४(घ), (ठ) 
तथा दफा २८ एवम ्सोही ऐनको (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३(१), ३(३) र दफा 
२८(१) को कसरुमा सोही ऐनको दफा ३०(१) बमोिजम पाँच वषर् कैद र सम्पि  शु ीकरण 
गरेको सम्पि को िबगो .१४,२५,०१७१६।३६ को दोब्बर .२८,५०,०३४३३।७२ 
जिरवाना भई िनजको नाममा र अन्य ूितवादीह  रंिगलादेवी साह (नाबालक छोराह  चैतन्यराज 
साह, ूमेराज साहसमेतको), साध ुसाह सडुी, राम कुमार साह, ओमूकाश यादव, रामिमलन राउत 
कुमीर् र सिुजतकुमार पाण्डेको नाममा रहेको र सोबाट बढे बढाएको तािलका न. ३ मा उल्लेख 
भएका चल अचल सम्पि  सोही ऐनको दफा २८(२) र ३४(१) (क) बमोिजम जफत हनेु 
ठहछर्। 

7. अन्य ूितवादीह  रंिगलादेवी साह, साध ुसाह सडुी, ओमूकाश यादव, रामकुमार साह, रामिमलन 
राउत कुमीर्, सिुजतकुमार पाण्डेलाई सम्पि  शु ीकरण िनवारण ऐन, २०६४ (दोॐो संशोधन) 
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२०७० को दफा ३(२)को कसरुमा ूितवादीमध्येका रंिगलादेिव साह, साध ुसाह सडुी, ओमूकाश 
यादव, रामिमलन राउत कुमीर् र सिुजतकुमार पाण्डेलाई सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम मखु्य 
ूितवादी संजयकुमार साहलाई भएको पाँच वषर् कैदको आधा जनही दईुवषर् छमिहना कैद सजाय 
हनेु ठहछर् । 

8. ूितवादी रामकुमार साहको हकमा िवचार गदार् िनजको जन्म िमितः २०४५।८।३ रहेको 
नागिरकताको ूमाणपऽमा उल्लेख भएको देिखन्छ । सो मतुािवक िमिथला मनी शान्सफर दतार् 
भएको समयमा ूितवादीको उमेर १७ वषर् ४ महीना १८ िदन अथार्त ्१७ वषर् पगुी १८ वषर् 
ननाघेको नाबािलग देिखदँा बालबािलकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) एवम ्फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोिजम अन्य ूितवादीह  
रंिगलादेवी साहसमेतलाई भएको कैद सजाय २ वषर् ६ मिहनाको दईु ितहाईले हनेु १ वषर् ८ 
महीना कैद सजाय हनेु ठहछर् । 

9. सम्पि  शु ीकरण ऐन, २०६४ (दोॐो संशोधन) २०७० को दफा ३०(२) बमोिजम ूितवादीह  
रंिगलादेवी साह, साध ुसाह सडुी, रामकुमार साह, रामिमलन कुमीर्, ओमूकाश यादव र सिुजतकुमार 
पाण्डेलाई जिरवाना सजाय पिन गनुर् पछर् की भ लाई मखु्य ूितवादी संजयकुमार साहले िनजह को 
नाममासमेत सम्पि  लकुाई िनजह ले सम्पि  शु ीकरण गरी धारण गरेको सम्पि ह को 
िबगोसमेतको आधारमा ूितवादी संजयकुमार साहलाई उक्त ऐनको दफा ३०(१) बमोिजम िबगो 
.१४,२५,०१,७१६।३६ को दोब्बर जिरवाना भईसकेको एवम ् िनजह को नाममा रहेको 
सम्पि ह  समेत जफत हनेु भएकोले िनजह लाई जिरवाना गिररहन परेन । 

सदःय  सदःय सदःय 

इजलास अिधकृतः बालकृंण लबजू 

इित संवत २०७६ साल फागनु २९ गते रोज ५ शभुम ्......................................................। 
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इजलास 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी कृंण िगरी 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी शािन्त िसंह थापा 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चन्ि बहादरु सा  

फैसला 
इजलास नं. २ 

मु ा नं. ०७५-CR‐००८९ 
िनणर्य नं. २३ 

फैसला िमित : २०७६।७।२१ 
मु ा : गलत िलखत एवम ्गलत कागजातह मा ौम ःवीकृती ूदान गरी ॅ ाचार गरेको । 

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत िशवराज बःनेतको 
ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी :  मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषद्को कायार्लय ूदेश नं. ६ िवरेन्िनगरमा कायर्रत उपसिचव 
हिरूसाद देवकोटासमेत 

 

 राहदानीको बारकोडमा पेस गरेको कागजात र अनलाइन पठाएको िडिजटल डकुमेन्टको 
बेहोरासगँ िभडाई,  ज ुनगरी, ौम ःवीकृती ूदान गदार् देिखन आएको ऽटुीजन्य कायर्लाई लाभ 
िलई नेपाल सरकारलाई र कुनै व्यिक्तलाई हानी परु् याउने वदिनयतले िलखत तयार गरेको अथर् 
र व्याख्या गनर् निमल्ने । 

(ूकरण नं.१0) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी देवेन्िराज आचायर् 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी कृंणूसाद सापकोटा, ौी खगेन्ि अिधकारी, ौी 

मोितराज गौतम, ौी ूभात अिधकारी, िव ान ्अिधवक्ताह  ौी गोिवन्द शमार् 
वन्दी, ौी अजुर्नकुमार अयार्ल, ौी कलमबहादरु खऽी, ौी वासदेुव िरजाल, ौी 
सवुास आचायर्, ौी गणेशिवबम काकीर्, ौी राधेँयाम िघिमरे र ौी पुं पराज उूतेी 

अवलिम्बत निजर : 
 नेकाप २०४६, अ  ११, पृ  ६७७,  िन.न. ३९८६ 
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 नेकाप २०५४, अ  १०, पृ  १०६५,  िन. न. ६४४८ 
  नेकाप २०७३, अ  ३, पृ  ३२ 

सम्ब  कानून : 
 ूमाण ऐन, २०३१ 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
 वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 

 
ठहर खण्ड 

1. ूःततु मु ामा देहायको ू ह  उपर न्याय िन पण गनुर्पन देिखन आयो । 
 व्यिक्तगत ूयासमा वैदेिशक रोजगारमा जान चाहने व्यिक्तलाई ौम ःवीकृती ूदान गदार् के 

कःतो ूिबयाको अवलम्वन गनुर् पदर्छ ? 
 उिल्लिखत ौम ःवीकृती ूदान गदार् ौम कायार्लयमा कायर्रत रा सेवक कमर्चारीह को 

कानूनी दाियत्व एवम ्िजम्मेवारी के कःतो हनु्छ ? उक्त िजम्मेवारी र दाियत्व ूितवादीह ले 
िनवार्ह गरेको देिखन्छ देिखँदैन ? 

 ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजम ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा २२ 
को प गरेको हो होइन ? 

 ूितवादीह लाई आरोप दाबीबमोिजम सजाय हनु सक्ने हो होइन ? 
2. पिहलो ू  उपर िवचार गदार्, वैदेिशक रोजगारमा जाने नेपाली ौिमकह लाई व्यिक्तगत ौम 

ःवीकृती ूदान गन सम्बन्धमा वैदेिशक रोजगार िवभागको आन्तिरक कायर् सन्चालन िनदिशका, 
२०६६ को दफा २२ ले आवँयक व्यवःथा गरेको पाइन्छ । उक्त दफामा उल्लेख भएअनसुार 
व्यिक्तगत ौम ःवीकृती ूदान गदार् दरखाःत फाराम, िभसाको ूितिलिप, राहदानीको ूितिलिप, 
िवदेशमा गनुर्पन कामको ूकृित खलेुको कागजातको ूितिलिप, रोजगारी िदने संःथाले िदएको 
ःवीकृती पऽ र रोजगारका शतर् तथा सिुवधाह  ःप  उल्लेख भएको सम्झौताको ूितिलिप, 
िनरोिगताको ूमाणपऽ, अिभमखुीकरण तािलम िलएको ूमाणपऽ, बीमा गरेको ूमािणत कागज, 
वैदेिशक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको रिसद र दरखाःतको ढाँचामा तोिकएको 
अन्य कागजातह  आवँयक पन व्यवःथा गरेको छ।त्यःतै वैदेिशक रोजगार िवभाग, काठमाड  
कायार्लयको च.न. १००३, िमितः २०७४।७।२१ को पऽले मािथ उिल्लिखत कागजपऽको 
सक्कल ूितसमेत हेरी उक्त सक्कल कागजपऽ सम्बिन्धत व्यिक्तलाई िफतार् िदनपुन एवम ्अनलाईन 
माफर् त ूा  हनुआएका कागजातह  सभर्रमा सरुिक्षत रहने भ े व्यवःथा गरेको पाईन्छ । 
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3. वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ ले ौम ःवीकृती ूदान गदार् संलग्न कागजातह मा उल्लेख भएको 
कम्पनी र कामको ूकृित फरक पन गरी ौम ःवीकृत गनर् बन्देज लगाएको पाइन्छ । मािथ 
ूकण ५ मा उ ृत वैदेिशक रोजगार िवभाग काठमाड  कायार्लयको च.न. १००३ िमितः 
२०७४।७।२१ को पऽले कुवेत मलुकुमा जान चाहने मिहलाह लाई ौम ःवीकृित िदँदा नयाँ, 
नवीकरण र वैधािनकीकरण ूिबयामाफर् त ्िदइने र यसरी ौम ःवीकृती िदँदा तोिकएको ढाँचाको 
िनवेदन,  Category  खलेुको VISA,  राहदानीको सक्कल/नक्कल, िबमा गरेको कागजलगायतका 
तोिकएबमोिजमका कागजातह  संलग्न गरी पेस गरेको हनुपुन व्यवःथा गरेको पाइन्छ । 

4. दोॐो प  उपर िवचार गदार्, िवकास थापा र राजीवकुमार पिन्जयार बाहेकका अन्य ूितवादीह  
अमर महरा, चबबहादरु पराजलुी, डम्बर बहादरु िव कमार्, धनवीर िसंह भाट, राजकुमार साही 
(कम्प्यटुर अपरेटर), केशवराज ढु ाना (टाईिप  नायव सबु्बा), अमरराज जोशी, िवंणहुिर िनरौला, 
िदलबहादरु खऽी,  हेमराज पाण्डे, कणर्बहादरु नेपाली,  केदार िघिमरे, मदन िगरी, खगेन्ि पोभले, 
लआमीदेवी भषुाल, नगेन्ि ूसाद गौतम, रिवन्ि िघिमरे, रघनुाथ के.सी., योगेन्ि खऽी (नायव सबु्बा), 
हिरूसाद देवकोटा, दीपककुमार आचायर्, गणेश िवबम शाह, िदनेशकुमार राई, पिवऽा ौे  र 
रामूसाद ओली (शाखा अिधकृत) पदमा वैदेिशक रोजगार िवभाग, काठमाड  कायार्लय ताहाचलमा 
कायर्रत रही िनजह ले िमितः 25  August  2017  –  25  October  2017 सम्ममा ४१८ जना 
मिहलाह लाई व्यिक्तगत ौम ःवीकृती ूदान गरेको देिखन्छ । 

5. व्यिक्तगत ौम ःवीकृितको लािग आवँयक कागजातसिहत online माफर् त सक्कल कागजातह  scan 
गरी पेस हनु आएका कागजातह लाई आवेदकले उपिःथत भई पेस गरेका कागजातह सँग 
कम्प्यटुर अपरेटरले Verify गरी नायव सबु्बालाई Transfer गनुर् पदर्छ र नायव सबु्बाले पिन Verify 
गरी ठीक नभए Reject गन र Ok भए शाखा अिधकृतलाई Send गनुर् पदर्छ । शाखा अिधकृतले 
ूा  हनु आएका आवेदकको Documents हेिर निमलेको वा कागजात अपगु भएको, रीत नपगेुको 
देिखएमा Reject गनुर् पदर्छ । ठीक देिखए माऽ Ok click गरी ौम ःवीकृित गरी आवेदकलाई ौम 
ःवीकृितको ःटीकर ूदान गनुर् पदर्छ । त्यःतै आवेदकले Online माफर् त ्सक्कल कागजातह को 
Scan गरी Upload गरी पठाउनपुछर् । Photocopy बाट Scan गरी Upload गरी पठाएका कागजात 
मान्य हुँदैनन ् । यःता Documents लाई जाँचबझु गन कमर्चारीले Reject गिरिदन ु पदर्छ । 
सम्बिन्धत मलुकुको िभसा ूा  नगरेका, ूा  िभषामा वहाल अवधी समा  भएका, सच्याएको तथा 
आफू अनकुुल बनाएका नक्कली िभसालगायतका गलत कागजातह लाई आधार मानी ौम ःवीकृती 
ूदान गनर् िमल्दैन । 

6. ूःततु मु ाको िमिसल संलग्न आरोपपऽको पृ  ३० देिख १२८ मा उल्लेख भएअनसुार कुवेतमा 
रोजगारीको लािग जान पनुःनवीकरण ौम ःवीकृतीका लािग Online आवेदन िदने फूलमाया 
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तामाङसमेत १८४ जनालाई ौम ःवीकृित ूदान गदार् आवेदकह ले Digital Scan गरी पठाएका 
Documents लाई आवेदकह को सक्कल राहदानी कागजातसँग िभडाई परःपरमा िमले निमलेको 
यकीन गरी ौम ःवीकृती ूदान गनुर्पन कतर्व्य र िजम्मेवारी ूितवादीह को रहेकोमा उक्त 
कागजातह लाई राॆोसँग निभडाई िडिजटल ःक्यान किप तथा िून्ट ूमािणत कागजातह मा Visa 
Expiry Date फरक परेको (जःतोः 2016‐12‐6 लाई 2018‐12‐6 बनाइएको) Visa मा उल्लेख 
भएको, पेशामा फरक परेको (जःतोः Housemaid लाई cleaning Worker बनाइएको), राहदानीका 
पेजह  सक्कलै ःक्यान गिरएका िडिजटल कपीह  देिखए पिन िभसा कागज भने फोटोकपीबाट 
ःक्यान गरेको देिखएको, िभसानै ूा  नगरेको व्यिक्तलाई गलत िववरण उल्लेख गरी ौम ःवीकृित 
ूदान गिरएको, Entry Visa को पमा पेस गरेको पेपर िभसामा नाम, जन्मिमित र राहदानी नम्बर 
लगायत राहदानीको वहाल अविधसमेत सच्याएको देिखएको, राहदानीको बारकोडमा भएको 
बेहोराअध्ययन नगरी यथाथर् िववरण फरक पारी ौम ःवीकृित ूदान गरेको देिखन आएको छ । 

7. फूलमाया तामाङसमेतका १८४ जना मिहलाह लाई ौम ःवीकृित ूदान गनर्मा मािथ ूकरणमा 
उिल्लिखत हिरूसाद देवकोटासमेतका ूितवादीह को संलग्नता रहेकोमा ूितवादीह ले मौकामा 
र अदालतसमक्ष बयान गदार् ःवीकार गरेको देिखन आउँछ । “ौम ःवीकृित िदन निमल्ने गलत 
कागजातह मा ौम ःवीकृित ूदान गरेको देिखए पिन बारकोड अध्ययन गन ूािविधक ानको 
अभावमा एवम ्हतारमा त्यःतो कायर् हनु गएको हो । कुनै आिथर्क ूलोभन तथा गलत मनशायले 
आवेदकबाट पेस भएका कागजातह लाई ौम ःवीकृितको लािग Process, Verify र Approve गरेको 
होइन” भ े बेहोराको बयान ू ितवादीह को रहेको देिखन्छ । यसबाट ू ितवादीह ले ौम ःवीकृित 
ूदान गन बममा ूचिलत कानून, िनयम र िनदिशकाले िनिदर्  गरेको कतर्व्य र िजम्मेवारी वहन 
नगरी आवेदकह ले अनलाईनबाट ौम ःवीकृितको लािग पेस गरेको दरखाःत साथ संलग्न गरेको 
िडिजटल डकुमेन्ट र आवेदकह को साथमा रहेको सक्कल कागजात परःपरमा िभडाई ज ुनगरी 
सक्कल कागजातमा भएको बेहोरासँग फरक पारी ौम ःवीकृित ूदान गरेकोमा िववाद देिखएन । 

8. अव ूितवादीह बाट भएको उक्त कायर् ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र २२ 
अन्तगर्तको प हो होइन ? भ े तेॐो प उपर िवचार गदार्, ॅ ाचार िनवारण ऐन २०५९ को 
दफा ९ मा “कुनै िलखत तयार गन कतर्व्य भएको कुनै रा सेवकले नेपाल सरकार वा सरकारी 
िनकाय वा सावर्जिनक संःथा वा कुनै व्यिक्तलाई हानी प¥ुयाउने िनयतले त्यःतो कुनै िलखत तयार 
गरेमा िनजलाई पको माऽाअनसुार तीन मिहनादेिख एक वषर्सम्म कैद र दस हजार पैयाँदेिख 
पचास हजार पैयाँसम्म जिरवाना हनेुछ” भ े कानूनी व्यवःथा रहेको छ भने ऐ. ऐनको दफा २२ 
मा “यस ऐनमा अन्यऽ छुटै व्यवःथा भएकोमा बाहेक यस ऐनअन्तगर्त सजाय हनेु कुनै पको 
मितयारलाई त्यःतो प गन रा सेवक वा अन्य कुनै व्यिक्तलाई हनेु सजायको आधा सजाय 
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हनेुछ। तर प गन रा सेवक वा अन्य कुनै व्यिक्तलाई त्यःतो प गरेबापत नगदी, िजन्सी, वा 
अन्य कुनै सिुवधा वा लाभ उपलव्ध गराईिदने वा आफूले िलने मितयारलाई प गन व्यिक्त सरह 
नै सजाय हनेुछ” भ े कानूनी व्यवःथा रहेको छ । उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाअनसुारको प 
ःथािपत हनु देहायबमोिजमको कायर् भएको पिु  हनु ुपदर्छ। 
 रा सेवकलाई कुनै िलखत तयार गन कानूनी कतर्व्य भएको हनुपुन, 
 त्यःतो िलखत बदिनयत पूवर्क तयार गरेको हनुपुन, 
 त्यसबाट नेपाल सरकार वा सरकारी िनकाय वा सावर्जिनक संःथा वा कुनै व्यिक्तलाई हानी 

पगेुको हनुपुन, 
 सो प गरेबापत रा सेवक ूितवादीलाई नगदी,  िजन्सी वा अन्य कुनै सिुवधा वा लाभ 

उपलव्ध गराएको वा आफूले िलएको हनुपुन । 
9. ूःततु मु ाको िमिसल संलग्न ूितवादीह को बयान, वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४,  िनयमावली 

२०६४, आन्तिरक कायर् सन्चालन िनदिशका, २०६६ मा भएको व्यिक्तगत ौम ःवीकृती ूदान 
गन सम्बन्धमा भएको ूिबयासमेतको अध्ययन गदार् व्यिक्तगत ौम ःवीकृितका लािग आवेदन िदने 
व्यिक्तले िभसा, राहदानी, कामको ूकृित खलेुको कागज, रोजगारदाता कम्पनीको ःवीकृितपऽ र 
सम्झौतापऽ,  िनरोिगताको ूमाणपऽ, तािलम िलएको ूमाणपऽ,  िबमाको कागजको ःक्यान गरी 
दरखाःत साथ संलग्न गरी अनलाईन दरखाःत ौम कायार्लयमा पठाउने, यसरी अनलाईनबाट ूा  
िडिजटल डकुमेन्ट र आवेदकसँग रहेको सक्कल कागजात परःपरमा िभडाई ज ुगरी आवँयक 
पन कागजात दु ःत भए नभएको, आवेदकको सक्कल राहदानीलगायतका कागजातको व्यहोरा र 
आवेदकले अनलाईन पेस गरको िडिजटल डकुमेन्टमा उल्लेिखत बेहोरा एकआपसमा िमलेनिमलेको 
जाँच गरी िमले िभडेको देिखएमा र आवँयक पन सम्पूणर् कागजातह  रहे भएको देिखएमा 
कम्प्यटुर अपरेटरले नायव सबु्बासमक्ष पेस गन कागजातह  रीतपूवर्कको नदेिखए िरजेक्ट गन, 
नायव सबु्बाले पिन आवँयक जाँचबझु गरी कागजातह  रीतपूवर्क देिखए शाखा अिधकृतसमक्ष 
पेस गन नदेिखए िरजेक्ट (Reject) गन, नायव सबु्बाले चेक जाँच गरी पेस गरेका कागजातह  हेरी 
जाँच गरी िनयम र रीतपूवर्क देिखएमा एूभु (Approve) गरी ौम ःवीकृित ूदान गन गरी 
आवेदकलाई ौम ःवीकृितको िःटकर िदनपुन र रीतपूवर्क नदेिखए िरजेक्ट (Reject)  गन 
ूितवादीह को कतर्व्य एवम ्दाियत्व रहेको देिखन्छ । 

10. ूितवादीह  उपरको आरोपदाबीको प पिु  हनु आवेदकह ले ौम ःवीकृतीका लािग अनलाईन 
दरखाःतसाथ पेस गरेका कागजातह  तयार गन वा पेस गन कायर्मा ूितवादीह को परोक्ष वा 
अपरोक्ष संलग्नता रहेको वःतिुन  ूमाणबाट देिखन ुपदर्छ। आवेदकह सँग यी ूितवादीह ले 
परःपरमा िमलेमतो गरी नेपाल सरकारलाई र कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी हानी परु् याउने बदिनयत 
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िचताई सक्कल िलखतमा रहेको बेहोरा फरक पारी गलत िलखत तयार गरी सोही गलत िलखतको 
आधारमा ौम ःवीकृित ूदान गरेको भ े अनसुन्धानको बममा सङ्किलत कुनै पिन ूमाणबाट 
पु ी हनु सकेको देिखँदैन। िमिसल संलग्न आवेदकह ले अनलाईनबाट पेस गरेका िडिजटल 
डकुमेन्ट र उक्त िडिजटल डकुमेन्टसँग रज ुगन ूयोजनको लािग आवेदकह  ःवयं उपिःथत भई 
पेस गरेको सक्कल राहदानीलगायतका कागजातह को ूमािणत िून्टूित हेदार् आवेकह ले ःवयं 
उपिःथत भई ज ुचेक जाँचको लािग ौम कायार्लयका कमर्चारी ूितवादीह  समक्ष पेस गरेको 
कागजातको (राहदानीको) बारकोड भन्दा मािथ उिल्लिखत िववरण र अनलाईन पठाएको िडिजटल 
डकुमेन्टमा उिल्लिखत िववरण फरक नपरकोले ौम ःवीकृित ूदान गरेको देिखन आउँछ । तर 
राहदानीको बारकोडमा यथाथर् बेहोरा भएको देिखएकोमा सोतफर्  ूितवादीह को समिुचत ध्यान ि  
पगु्न गएको देिखदैँन । बारकोडमा उल्लेिखत बेहोरासँग िभडाई ज ुनगरी ौम ःवीकृित ूदान 
गदार् देिखन आएको ऽटुीजन्य कायर्लाई ूितवादीह ले लाभ िलई नेपाल सरकारलाई र कुनै 
व्यिक्तलाई हानी परु् याउने वदिनयतले िलखत तयार गरेको अथर् र व्याख्या गनर् िमल्ने देिखदैन। 
ौम ःवीकृित िलने फूलमाया तामाङलगायतका १८४ जना मिहलाह को अनसुन्धानको बममा 
कागजसमेत हनु सकेको छैन । आरोपपऽमा उल्लेख भए जःतो िनजह को ौम ःवीकृित कागजात 
गलत भएकोले िनजह को जीवन सरुक्षा जोिखममा परेको, िनजह  कुवेतमा अलपऽ परेको, िनजह  
आिथर्क, शारीिरक र मानिसक शोषणमा परेको भ े किहँ कतैबाट खलु्न आएको छैन भन यस 
सम्बन्धमा कामदारह बाट ःप  उजरुी परेको पिन िमिसलबाट देिखँदैन। ौम ःवीकृित ूा  गन 
मध्येकी फूलमाया तामाङले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष िवकास थापासमेतले 
गैरकानूनी तवरले घसु िरसवत िलई ौम ःवीकृित िदएकोले िनजह लाई कारबाही गरी पाउँ भनी 
िदएको िनवेदनउपर लाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले िमितः२०७४/०८/०७ मा 
आवँयक कारबाहीको लािग ौम तथा रोजगार मन्ऽालयमा लेखी सम्ब  उजरुी तामेलीमा राख्न े
िनणर्यसमेत गरेको पिु  हनेु उक्त आयोगको अनसुन्धान महाशाखाले ूहरी महाशाखालाई लेखेको 
िमितः २०७४/०८/२५ को पऽको छायाूित ूितवादीह को िव ान ् कानून व्यवसायीह ले 
बहसको बममा इजलास समक्ष पेस गरेको देिखयो । यसबाट ूितवादीह बाट ौम ःवीकृित 
ूदान गन बममा भएको ऽटुीजन्य कायर्लाई आरोप दाबीको ॅ ाचारको प मा  िमल्ने देिखएन। 

11. ूितवादीह ले गैरकानूनी लाभ िलई नेपाल सरकारलाई र कुनै व्यिक्तलाई हानी परु् याउने बदिनयत 
िलई मनसायपूवर्क आपरािधक कायर् (गलत िलखत तयार) गरेको भनी ूितवादीह  िव  ठोस, 
वःतिुन  र ःवतन्ऽ ूमाण पेस गरी वादी नेपाल सरकारले ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम आरोप दाबी पिु  गनर् सकेको देिखएन । 
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१2. ूःततु मु ासँग समान तथ्य रहेको पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार िव. ूितवादी रामजीूसाद 
बरालसमेत भएको घसु िरसवत िलई िदई गलत कागजातह को आधारमा पूवर् तथा अिन्तम ौम 
ःवीकृती िलने िदने काम गरी ॅ ाचार गरको भ े मु ामा (०७४-CR‐१२९१,  फैसला 
िमितः२०७५।११।२२, अूकािशत) िबिभ  मेन पावर कम्पनीका सन्चालक एवम ्ौम ूितिनिध 
र कमर्चारीसमेत भई आफू सम्ब  म्यान पावर कम्पनीबाट वैदेिशक रोजगारमा कामदारह  िवदेश 
पठाउने बममा रोजगारदाता कम्पनीको नाम, रोजगारको ूकृित, लट नं., कोड नं. फरक पारी िनक 
ूसेबाट नक्कली िःटकर, कोिडयन नं. छापी टाँसी आवँयकतानसुार कोड, कोिडयन नं.ह  र 
िःटकरह  उक्काई आफू अनकुुलको िःटकर टासँी वैदेिशक रोजगार िवभागका िवपक्षी 
ूितवादीह सँगको िमलेमतोमा घसु िरसवतको रकम कमर्चारीह लाई िलन ु िदन ुगरी जथाभावी 
ढ ले ौम ःवीकृित िलने कायर् गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन २०५९ को दफा ३(१), ३(२) र २२ 
बमोिजमको प गरेको भ े वादी नेपाल सरकारको आरोप दाबी रहेकोमा “वैदेिशक रोजगारमा 
नेपाली नागिरकलाई िवदेश पठाउँदा कामदारको पूवर् ःवीकृित तथा ौम ःवीकृित िदँदा ॅ ाचार 
भएको भ े आरोप दाबी रहेकोमा को कसले के कित रकम िलन ुिदन ुगरे सो कुरा पिु  भएको 
देिखदैँन । कोड, िःटकरसमेत फरक परेको, नक्कली भएको वा कामदारको पाउने पािरौिमक सेवा 
शतर् तथा सिुवधा घटबढ भएको वा कायर्क्षऽे फरक परेको वा रोजगारदाता कम्पनी र मलुकु समेत 
फरक परेको सम्बन्धमा कामदारको तफर् बाट ःप  उजरुी परेको भ े िमिसलबाट खलेुको छैन। 
जाँचबझुबाट वैदेिशक रोजगार ऐनको बिखर्लाप भएको देिखए सोबमोिजम कारबाही गनर् सम्बिन्धत 
िनकायलाई कानूनले अिख्तयार िदएकै देिखन्छ । ूितवादीह ले आरोिपत पबाट सफाई पाउने 
ठहछर्” भ े फैसला भएको छ । 

१3. त्यःतै पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार िव. ूितवादी कुमार ौे समेत भएको ॅ ाचार मु ामा 
(नेकाप २०७३, अ  ३, प.ृ ३२,  िनणर्य िमितः २०७२।१०।०३) “कुनै िलखत तयार गन 
कतर्व्य भएको कुनै रा सेवकले नेपाल सरकार वा सरकारी िनकाय वा सावर्जिनक संःथा वा कुनै 
व्यिक्तलाई हानी नोक्सानी परु् याउने बदिनयतले त्यःतो कुनै िलखत तयार गरेको वा सरकारी 
िनकाय वा सावर्जिनक संःथामा भएको कागजात गैरकानूनी तिरकाले सच्याउने, केरमेट गन, थपघट 
गन कायर् गरेको नदेिखँदा ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ ूःततु मु ामा 
आकिषर्त हनु नसक्ने” भ े न्याियक िस ान्त ूितपादन भएको छ। 

१4. पनुरावेदक ूितवादी िवंणुू साद पराजलुीसमेत िव. वादी ौी ५ को सरकार भएको एक अक  
ॅ ाचार मु ामा (नेकाप २०५४, अ  १०, पृ  १०६५,  िन. न. ६४४८) सम्मािनत सव च्च 
अदालतबाट “ॅ ाचारको प ूमािणत हनुका लािग मनसाय त वको साथै बदिनयतपूणर् िबयाबाट 
कायर्कारण भएको भ े ू  पमा देिखनपुन हनु्छ । यी त वको अभावमा भएको िबयालाई हानी 
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नोक्सानीको आधारबाट माऽ ॅ ाचार गरेको भनी ठहर गनुर् न्याियक ि कोणले उपयकु्त हनेु 
देिखदैँन” भ े िस ान्त ूितपादन भएको छ। त्यःतै पनुरावेदक वादी ौी ५ को सरकार िव. 
ूितवादी ई रीूसाद वैज ुभएको ॅ ाचार मु ामा (नेकाप २०४६, अ  ११, पृ  ६७७,  िन.न. 
३९८६) “फौजदारी मु ामा अपराध कायम हनुको लािग मनसायसिहतको कायर् हनु अिनवायर् हनु्छ, 

लापरवाहीको अवःथामा मनसायको िव मानता रहेको हु  । तसथर् लापरवाहीबाट पिन ॅ ाचारको 
प हनु सक्छ भनी अथर् गनर् निमल्ने” भ े िस ान्त सव च्च अदालतबाट ू ितपादन भएको देिखन्छ। 

१5. अब ूितवादीह लाई आरोपदाबीबमोिजम सजाय हनेु हो होइन भ े अिन्तम ू तफर्  िवचार गदार्, 
मािथ ूकरणमा िववेचना भएको तथ्य ूमाण, कानून एवम ्सम्मािनत सव च्च अदालतबाट ूितपािदत 
िस ान्तको पिरूआेयमा ूितवादीह ले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा २२ मा 
विणर्त प गरेको भ े आरोप दाबी वादी नेपाल सरकारले ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम िन यात्मक र ठोस ् ूमाणबाट पु ी गनर् सकेको नदेिखदँा ूितवादीह लाई आरोप 
दाबीबमोिजम सजाय गनर् िमलेन। तसथर् ूितवादीह लाई आरोप दाबीबमोिजम सजाय हनुपुछर् भ े 
वादी नेपाल सरकारको तफर् बाट उपिःथत िव ान ्उपन्यायािधवक्ताको बहस िजिकरसँग इजलास 
सहमत हनु सकेन । 

१6. अतः िमिसल संलग्न कागज ूमाणबाट ूितवादीह ले नेपाल सरकार वा सरकारी िनकाय वा 
सावर्जिनक संःथा वा कुनै व्यिक्तलाई हानी परु् याउने बदिनयतले िलखत तयार गरी गैरकानूनी लाभ 
िलई िदई आरोप दाबीबमोिजम ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ को प गरेको पिु  
हनु आएको नदेिखदँा ूितवादीह ले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने ठहछर् । ूितवादीह ले ौम 
ःवीकृतीको लािग आवेदकह ले online बाट पेस गरेको दखार्ःत संलग्न कागजात र आवेदकको 
साथमा रहेको उक्त कागजातह को सक्कल ूित र सोमा उल्लेिखत िववरणसँग ज ुगरी िभडाई 
ौम ःवीकृित िदनपुनमा वैदेिशक रोजगार ऐन,२०६४ सोको िनयमावली, २०६४ र आन्तिरक कायर् 
संचालन िनदिशका, २०६६ ले िनिदर्  गरेको कतर्व्य र िजम्मेवारी बहन नगरी आदवेदकह को 
सक्कल राहदानीको बारकोडमा उल्लेख भएको िभसाको Expiry date, जन्मिमितसमेतको बेहोराह  
फरक पारी कानूनले तोकेको पदीय दाियत्व िजम्मेवारीपूवर्क पूरा नगरी ौम ःवीकृित ूदान गन 
रा सेवक कमर्चारी ूितवादीह लाई िनजामित सेवा ऐन, २०४९ र िनयमावली, २०५० बमोिजम 
आवँयक िवभागीय कारबाहीको लािग सम्बिन्धत अिख्तयारवाला िनकायमा लेखी पठाउनू।  

सदःय  सदःय सदःय 

इजलास अिधकृतः केशव पराजलुी 
इित संवत ्२०७६ साल काितर्क २१ गते रोज ५ शभुम.्.......................................................। 
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इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै  

फैसला 
इजलास नं. १ 

मु ा नं. ०७४-CR-०१८८ 

िनणर्य नं. ४० 

फैसला िमित : २०७५।८।१७ 

मु ा: ॅं टाचार (झठुा िववरण पेस गरेको) 
 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग, ट ालका अनसुन्धान अिधकृत िबंणदु  अवःथीको 
ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : िदपेन्िकुमार पैकरासमेत 
 

 रा सेवकको पद पाइसकेको व्यिक्तले सो ओहदामा बसेर िनयमानसुार आजर्न गरेको िबरामी िबदा 
ःवीकृत गराउने उ ेँ यका साथ बेहोरा ढाटेँर अथार्त ् िबरामी परेर आराम गनर् पन अवःथामा 
नभएको व्यिक्तले िबरामी परेको भ  ेबेहोराको ूमाणपऽ बनाएर पेस गरी आफूले उपयोग गनर् 
पाउने र सेवा अविधमा ूयोग नगरेका खण्डमा ूत्येक वषर् पाक्ने िबरामी िबदा सि त भएर 
सेवािनवृ  भएपिछ सोबापत सोही अवःथाको तलब ःकेलका आधारमा पाउन सक्ने रकम 
िलएकोलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) ले समेट्न खोजेको 
मा  निमल्ने । 

(ूकरण नं.2) 
 आफूले काम गरेर पकाएको िबरामी िबदाको रकम, जनु रकम िबदा बाँकी रहँदा सेवािनवृ  भएपिछ 

पिन आफले पाउन े हो, त्यःतो ूकृितको िबदा िलएको िवषय सरकारी सम्पि को हानी 
नोक्सानीअन्तगर्त पनर् नसक्ने । 

 िबदा ःवीकृत गराएर रीतपूवर्क बै माफर् त ्भकु्तानी िलएको रकम सावर्जिनक सम्पि को हानी-
नोक्सानी मा  निमल्ने । 

(ूकरण नं.3) 

 एउटा रा सेवक कमर्चारीले आफ्नो कतर्व्य, िजम्मेवारी र नैितक आचरणको िवचार आफले गनुर्पन। 
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(ूकरण नं.5) 

 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्शाखा अिधकृत ौी िवन्दकुुमारी धामी रावल 

ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी हिरूसाद उूतेी र ौी कृंणूसाद सापकोटा 
सम्ब  कानून : 

 भ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
 

ठहर खण्ड 

१. ूःततु मु ामा ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेको हो वा होइन भ े िवषयमा िनणर्य 
िदनपुन देिखयो । अब िनणर्यतफर्  िवचार गदार्, ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकरा नेपाल ःवाःथ्य सेवामा 
िस.अ.हे.व. पदमा कायर्रत रहेको अवःथामा आफू िबरामी भई उपचारको बममा रहेको भनी 
िसफािरस गराएर पटक पटक िबरामी िबदा ःवीकृत गराएर सोअविधमा दिक्षण कोिरयामा कायर्रत 
रहेका र त्यसरी िबरामी िबदा ःवीकृत भएको अविधको तलब भ ा बझेुर िलएको भ े कुरामा 
िववाद देिखएन । त्यसैगरी िनज ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकरा दिक्षण कोिरयामा बसेर काम गरेको 
अवःथामा िनज िबरामी भएर आफू समक्ष ःवाःथ्य परीक्षण गराएका र िनजलाई थप आराम गनर् 
आवँयक देिखएको छ भ े बेहोराको िसफािरस अकार् ूितवादी लआमीूसाद मैनालीले गिरिदएको 
भ े कुरामा पिन िववाद देिखएन । ूःततु मु ामा ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकराका िव  ॅ ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अन्तगर्तको कसरु गरेको भ े आरोप दाबी 
छ । िनजले िबरामी िबदा ःवीकृत गराएर तलब भ ा िलएको अविधको सबै तलब भ ाको 
रकमलाई सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याएको िवगो 
बनाएर सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१) (घ) बमोिजम सजाय हनु माग दाबी िलइएको हुँदा 
उिल्लिखत दफाह मा के कःतो कानूनी व्यवःथा रहेछ भनी िनयालेर हेनर् आवँयक देिखयो। 

2. भ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा “कुनै व्यिक्तले रा सेवकको ओहदा पाउने 
वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैिसयत, लाभ वा सिुवधा पाउने उ ेँयले शैिक्षक योग्यता, 
नाम, तीनपःुते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागिरकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झठुा 
िबवरण िदएमा वा सोसम्बन्धी झठुा ूमाणपऽ पेस गरेमा िनजलाई कसरुको माऽाअनसुार छ 
मिहनादेिख एक वषर्सम्म कैद र दस हजार पैयाँदेिख बीस हजार पैयाँसम्म जिरवाना हनेुछ” भ े 
व्यवःथा रहेको छ । उक्त दफाको समम बनोटको अध्ययन गदार् रा सेवकको पद पाइसकेको 
व्यिक्तले सो ओहदामा बसेर िनयमानसुार आजर्न गरेको िबरामी िबदा ःवीकृत गराउने उ ेँयका 
साथ बेहोरा ढाँटेर अथार्त ्िबरामी परेर आराम गनर् पन अवःथामा नभएको व्यिक्तले िबरामी परेको 
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भ े बेहोराको ूमाणपऽ बनाएर पेस गरी आफूले उपयोग गनर् पाउने र सेवा अविधमा ूयोग 
नगरेका खण्डमा ूत्येक वषर् पाक्ने िबरामी िबदा सि त भएर सेवािनवृ  भएपिछ सो बापत सोही 
अवःथाको तलब ःकेलका आधारमा पाउन सक्ने रकम िलएकोलाई उक्त दफा १६ को उपदफा 
(१) ले समेट्न खोजेको मा  िमल्ने देिखएन । ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकराले पटक-पटक एउटै 
बेहोराको िबरामी परेर आराम गनर् आवँयक छ भ े कुरा लेिखएको ूमाणपऽ पेस गरेर िबदा 
माग गरेपिछ िबदा ःवीकृत गन अिधकारीले िनज िदपेन्िकुमार पैकराको ःवाःथ्यका बारेमा चासो 
राखेर िनजलाई आफूसमक्ष उपिःथत गराएर वा आफ वा अ  कोही िजम्मेवार अिधकृत िनज 
िबरामी कमर्चारीकहाँ पठाएर ःवाःथ्य िःथित बझु्न ुपनमा सो गरेको देिखएन । एउटा कमर्चारीले 
िबदा ःवीकृत गिरपाउँ भनेर सोको साथमा ूमाण ःव प राखेको ूमाणपऽको बेहोरा ६/६ पटक 
समान िकिसमको रहेको अवःथामा पिन सोतफर्  केही िवचार नगरी िबदा ःवीकृत गरेको देिखएको 
छ । िबदा ःवीकृत गन अिधकारीले सो सम्बन्धमा ध्यान परु् याएको देिखएन । आफ्नो सि त िबदा 
ःवीकृत गिरपाउँ भनी िनवेदन साथ पेस गरेको ूमाणपऽलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १६ (१) ले पिरकल्पना गरेको झठुा िववरणको कोटीमा राख्न िमल्ने देिखएन । 

3. त्यसैगरी, िनज ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकराका िव  सोही ऐनको दफा १७ अन्तगर्तको कसरु 
गरेको आरोप पिन लगाइएको छ । उक्त दफा १७ मा “कुनै रा सेवकले आफ्नो ओहदाको वा 
सोसम्बन्धी कतर्व्य पालन गदार् नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथाको सम्पि को लापरवाही वा 
बदिनयत गरी िहनािमना, हानी नोक्सानी वा दु पयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा िनजी ूयोगमा 
लगाएमा िनजलाई कसरुको माऽाअनसुार दफा ३ बमोिजमको सजाय हनेुछ र त्यसरी िहनािमना, 
हानी नोक्सानी वा दु पयोग गरेको वा मासेको वा माःन िदएको सम्पि  पिन िनजबाट असलु उपर 
गिरनेछ” भ े व्यवःथा रहेको पाइन्छ । उक्त दफा १७ को दफा शीषर्कमा नै “सावर्जिनक 
सम्पि को हानी नोक्सानी गनलाई सजाय” भ े वाक्यांश ूयकु्त भएको छ । आफूले काम गरेर 
पकाएको िबरामी िबदाको रकम, जनु रकम िबदा बाँकी रहँदा सेवािनवृ  भएपिछ पिन आफले 
पाउने हो, त्यःतो ूकृितको िबदा िलएको िवषय सरकारी सम्पि को हानी नोक्सानीअन्तगर्त पनर् 
सक्ने देिखएन । िबरामी भएको झठुा ूमाणपऽ िलएर थप आिथर्क सहायता िलएको िवषय भए 
त्यसलाई अलग िकिसमबाट हेनुर्पन हनु सक्दथ्यो । ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकराले आफू िबरामी 
भएको गलत ूमाणपऽ बनाएर राज्यबाट थप आिथर्क सहायता िलएको िवषय ूःततु मु ामा उठेको 
छैन । िबदा ःवीकृत गराएर रीतपूवर्क बै माफर् त ्भकु्तानी िलएको रकम सावर्जिनक सम्पि को 
हानी-नोक्सानी मा  िमल्ने देिखएन । ःवीकृत नहनु ुपन र िनयमानसुार ःवीकृत हनु नसक्ने िबदा 
ःवीकृत भएर सो अविधको भकु्तानी नै अिनयिमत देिखएमा िनज ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकराको 
ःवीकृत भएको िबदा र  गरी िनजले भकु्तानी िलएको रकम िफतार् िलन सिकने अवःथा पिन छ । 
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यो िवभागीय कारवाहीसँग सम्बिन्धत िवषय हो । यसरी ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकराका िव  
आरोप लगाएर कसरु कायम गनर् खोिजएका दफाह  नै असम्ब  रहेको िःथितमा सोही दफा १७ 
को कसरुका लािग सजाय िनधार्रण गन दफा ३ (१) र ३ (१) (घ) ःवतः आकिषर्त नहनेु हुँदा 
सोसम्बन्धमा थप िववेचना गनुर् पन देिखएन । 

4. अकार् ूितवादी लआमीूसाद मैनालीका हकमा िनजका िव  ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १६ (१) को कसरुमा मितयार भएको भ े आरोपमा सोही ऐनको दफा २२ बमोिजम सजाय 
हनु माग दाबी िलएको देिखन्छ । मािथका िबिभ  ूकरणमा िववेचना गिरएअनसुार मखु्य कसरुदार 
बनाइएका ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकराको हकमा आरोप लागेको कसरु ःथािपत हनु नसकेको 
अवःथामा यी ूितवादी लआमीूसाद मैनालीलाई मितयार कायम गनर् िमल्ने अवःथा रहेन । 

5. ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकरा नेपाल ःवाःथ्य सेवामा कायर्रत रा सेवक कमर्चारी भएको कुरामा िववाद 
छैन । एउटा रा सेवक कमर्चारीले आफ्नो कतर्व्य, िजम्मेवारी र नैितक आचरणको िवचार आफैले 
गनुर् पदर्छ । त्यसैगरी अकार् ूितवादी लआमीूसाद मैनाली पिन नेपाल मेिडकल काउिन्सलमा नाम 
दतार् भएका िजम्मेवार िचिकत्सक भएको भ े कुरामा िववाद छैन । यःता िजम्मेवार व्यिक्तह ले 
मलुकुमा नै नरहेको व्यिक्तको ःवाःथ्य परीक्षण गरेको भनेर पटक-पटक अःवःथताको ूमाणपऽ 
बनाइिदने, िलने र पेस गन कायर् शोभनीय देिखएन । यःता कायर् पनुः नदोहोिरयोस ्भ ाका लािग 
र ूितवादी िदपेन्िकुमार पैकराको हकमा िवभागीय कारवाहीका लािग ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
मन्ऽालयमा र अकार् ूितवादी डा.लआमीूसाद मैनालीको हकमा जानकारीसम्मका लािग नेपाल 
मेिडकल काउिन्सलमा फैसलाको ूितिलिप पठाउन ुपन देिखयो । 

6. तसथर्, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजम झठुा िववरण पेस 
गरी र सो कायर्को मितयार भई ॅ ाचार गरेको भ े कुरा पिु  हनु सकेको नदेिखएको हुँदा आरोप 
दाबी पगु्न सकै्तन । ूितवादीह  िदपेन्िकुमार पैकरा र डा.लआमीूसाद मैनालीले आरोप दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहछर्। 

सदःय  अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः टीकाराम आचायर् 
इित संवत २०७५ साल मंिसर १७ गते रोज २ शभुम.्.......................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  
इजलास 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी कृंण िगरी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी शािन्तिसंह थापा 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चन्िबहादरु सा  

फैसला 
इजलास नं. २ 

मु ा नं. ०७५-CR-०१६७ 
िन.नं. ३१ 

फैसला िमित : २०७६।८।८ 
मु ा: झु ा हवाई िटकट पेस गरी रकम भकु्तानी िलई ॅ ाचार गरेको। 

 
वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका अनसुन्धान अिधकृत िव राज अिधकारीको 

ूितवेदनले नेपाल सरकार 
िव  

ूितवादी : नेपाल टेिलकम दरुसं ार कायार्लय घोराही दाङका ूािविधक अिधकृत पदमा कायर्रत अिनल 
कुमार आचायर्समेत 

 
 ॅमण खचर् िनयमावली, २०६४ बमोिजम बझुाउनपुन रकम िनजह को नाममा बे ज ुकायम 

भई सरकारी बाकँी सरह रहेको अवःथामा ॅमण भ ा बापत बढी रकम भकु्तानी िलए िदएको 
िवषय ॅ ाचारको िवषयवःत ुब  नसक्ने । 

(ूकरण नं.5) 
 ॅमण खचर् िनयमावली, २०६४ मा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाको ममर् र भावना अनु प 

जःताको तःतै कायार्न्वयन गिरन ुपनतफर्  सम्बिन्धत पदािधकारी सजग रहन ुपन । 
(ूकरण नं.7) 

 

वादीका तफर् बाट : िव ान ्शाखा अिधकृत ौी सिन्जत गौतम 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी गोपालकृंण िघिमरे र ौी हिरूसाद उूतेी, िव ान ्

अिधवक्ता ौी सरेुशकुमार पौडेल  
अवलिम्बत निजर : 

 नेकाप २०७६, अ  ३, पृ  ९, िन.नं. १०२०८ 
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सम्ब  कानून : 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 

 
ठहर खण्ड 

1. ूःततु मु ामा देहायका ू  उपर न्याय िन पण गनुर्पन देिखन्छ । 
 ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजम ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) र दफा 

८(१) को देहाय (ङ) बमोिजमको कसरु गरेका हनु ्होइनन ्? 
 ूितवादीह लाई सोही ऐनको दफा ८(१) बमोिजम सजाय हनु सक्ने हो होइन ? 

2. पिहलो ू  उपर िवचार गदार्, ूितवादीह ले हवाईजहाजबाट याऽा नै नगरी याऽा गरेको भनी 
झठुा िटकट बनाई कायार्लयमा पेस गरी रकम भकु्तानी िलई ॅ ाचार िनवारण ऐन २०५९ को 
दफा ८(१) र दफा ८(१) को देहाय (ङ) अन्तगर्तको कसरु गरेको भ े वादी नेपाल सरकारको 
आरोप दाबी रहेको छ । सो ऐन को दफा ८(१) मा “कुनै रा सेवकले आफू वा अ  कुनै 
व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ प¥ुयाउने वा नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथालाई गैरकानूनी हािन 
परु् याउने बदिनयतले देहायका कुनै काम गरेमा कसरुको माऽाअनसुार तीन मिहनादेिख तीन वषर्सम्म 
कैद र िबगो खलेुकोमा िबगोबमोिजम जिरवाना गरी िबगो असलु उपर गिरनेछ । िबगो नखलेुकोमा 
तीन मिहनादेिख तीन वषर्सम्म कैद र दस हजार पैयाँदेिख पचास हजार पैयाँसम्म जिरबाना 
हनेुछ भ े र देहाय (ङ) मा झठुा िबल, भरपाई बनाई भकु्तानी िलने, िदने वा िबलको दोहोरो 
भकु्तानी िलने िदने” भ े कानूनी ूावधान रहेको छ । 

3. ूितवादीह  नेपाल टेिलकम दरुसंचार कायार्लय घोराहीका रा सेवक कमर्चारी भएका र सरकारी 
कामको िसलिसलामा िबिभ  ःथानमा ॅमण गरेको भ े कुरामा िववाद देिखएन। रा सेवक 
कमर्चारीह  सरकारी कामको िसलिसलामा दैिनक तथा ॅमण भ ा बापत कानूनले िनधार्रण गरेको 
दैिनक भ ा र ॅमण गरेको साधनको िटकट वा पैदल याऽा गरेको भए दरुीको िहसाबबाट 
भ ाबापत रकम पाउने भ े कुरामा पिन कुनै िववाद छैन। ूःततु मु ाका ूितवादीह मध्ये 
ूितवादी अिनलकुमार आचायर्ले ४३७८४३९ र ४४२१७१९ नं. को बु  एयर ूा.िल.को हवाई 
िटकटबाट नेपालगन्ज-काठमाड , काठमाड - नेपालगन्जको याऽा गरेको भनी .२३,७८०।- बढी 
भकु्तानी िलएको, ूितवादी राजबहादरु िसंहले सोही ूा.िल.को ४६५२१७० नं. समेतका पाँच बटा 
िटकटबाट नेपालगन्ज-काठमाड , काठमाड - नेपालगन्ज याऽा गरेको भनी .१,०६,४९०।- बढी 
भकु्तानी िलएको, त्यःतै ूितवादी िवकलकुमार ौे ले यित एयरलाईन्सको ९९९२१००६३१९२१ 
नं. लगायत िबिभ  पाँच ओटा हवाई िटकटबाट र बु  एयर एयर ूा.िल.को २४८७१०२ नं. 
लगायतका तीन ओटा िटकटबाट नेपालगन्ज-काठमाड -नेपालगन्जको (पिरवारसमेत ल्याएको) याऽा 
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गरेको भनी .१,२१,७६५।- बढी भकु्तानी िलएको भ े बेहोरा नेपाल टेिलकम दरुस ार कायार्लय 
घोराही, बु  एयर ूा.िल. र यित एयरलायन्स डोमेिःटक ूा.िल. को िबिभ  िमितको पऽबाट खलु्न 
आएको देिखन्छ। ूितवादीह ले मौकामा र अदालतसमक्ष सो तथ्य बेहोरालाई ःवीकार गरी 
भकु्तानी िलएको उक्त रकम बे ज ु हनेु थाहा पाएपिछ ूितवादी अिनलकुमार आचायर्ले 
िमितः२०७४।३।२२ मा ूितवादी राजबहादरु िसंहले िमितः२०७४।३।२७ मा र ूितवादी 
िवकलकुमार आचायर्ले िमितः२०७४।३।२१ मा जनता िवकास बकमा रहेको कायार्लयको राज  
खाता नं. ०३६३०१००५०५३००१ मा जम्मा गरेको देिखन्छ । 

4. रा सेवक कमर्चारीह ले सरकारी कामको िसलिसलामा ॅमण गदार् पेःकी िलने, त्यःतो पेःकी 
रकम फ ट गन र नक्कली कागजात पेस गरेर भकु्तानी िलए िदएमा त्यःतो ूिबयाबाट बढी 
भकु्तानी िलएको रकम िफतार् गन सम्बन्धमा ॅमण खचर् िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ मा 
िनम्नानसुारको व्यवःथा भएको पाइन्छ । (१) यस िनयमावलीबमोिजम पाउने सिुवधा िलने 
ूयोजनको लािग ॅमण गन कुनै पदािधकारी वा कमर्चारीले झठुा िववरण पेस गरी भकु्तानी िलएको 
ठहरेमा झठुा िववरण पेस गरी भकु्तानी िलएको रकमको दोब्बर रकम िनज सरकारी सेवामा रहेको 
भए िनजले पाउने तलबबाट क ा गरी िलइनेछ र िनजलाई कारबाहीसमेत गिरनेछ । (२) उपिनयम 
(१) बमोिजम क ा नगरेमा त्यःतो क ा नगन पदािधकारी वा कमर्चारीको तलबबाट असलु उपर 
गनुर्पनछ र िनजलाई िवभागीय कारबाहीसमेत गनर् सिकनेछ । (३) उपिनयम (१) र (२) बमोिजम 
त्यःतो रकम असलुउपर हनु नसकेमा सो रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गिरनेछ । 

5. यसरी झठुा िववरण पेस गरेर भकु्तानी िलन सक्ने अवःथाको िनयमावलीमा नै पिरकल्पना गिरएको 
िःथितमा ू ितवादीले झठुा िववरण पेस गरेर हवाइ भाडाबापतको रकम भकु्तानी िलएको भ े िवषयमा 
पिन अवःथाअनसुार सोही िनयम २३ को उपिनयम (१) (२) र (३) बमोिजम असलु उपर गनर् 
सक्ने अवःथा रहेको देिखन्छ । ूितवादीह ले ॅमण आदेशबमोिजम तत ् तत ्ठाउँमा ॅमण 
गरेकोमा िववाद नरहेको तर बसबाट याऽा गरेकोमा हवाई यातायात ूयोग गरेको भनी बसबाट 
याऽा गरेमा पाउनेभन्दा बढी रकम भकु्तानी िलएकोसम्म देिखन आयो। यस सम्बन्धमा ॅमण खचर् 
िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमोिजम बझुाउनपुन रकम िनजह को नाममा बे ज ुकायम 
भई सरकारी बाँकी सरह रहेको अवःथामा ॅमण भ ा बापत बढी रकम भकु्तानी िलए िदएको 
िवषय ॅ ाचारको िवषयवःत ुब  सक्ने देिखएन । 

6. सम्मािनत सव च्च अदालतबाट समेत “ॅ ाचार हनु ु र वे ज ुहनु ुफरक फरक िवषय हनु ्। 
ॅ ाचारमा व्यिक्तगत फाईदा िलने बदिनयत त व िव मान हनु्छ भने बे जमुा खचर् भएको रकम 
िबल भरपाई ारा पिु  भएको हुँदैन । ॅ ाचारको कसरु ःथािपत हनु सरकारी सम्पि  दिुषत 
मनसायबाट खचर् गरी हानी नोक्सानी परु् याउने िनयत र त्यसबाट आफूले िलन ुखान ु गरेको 
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ू पमा देिखन ुपन” (नेकाप २०७६,अ  ३, पृ  ९, िन.न. १०२०८) भ े न्याियक िस ान्त 
ूितपादन भएको देिखन्छ।ूितवादीह ले भकु्तानी िलएको रकम बे जकुो िवषय भएको, ॅमण खचर् 
िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ को उपिनयम (१) र उपिनयम (२) मा झु ा िववरण पेस 
गरी भकु्तानी िलएको अवःथामा त्यःता कमर्चारीह बाट भकु्तानी िलएको रकमको दोब्बर रकम 
असलु उपर गनुर्पन व्यवःथा रहेकोले ूितवादीह मध्ये अिनलकुमार आचायर्बाट .२३,७८०।-, 
िवकल कुमार ौे बाट .१,२१,७६५।- र राजबहादरु िसंहबाट .१,०६,४९०।- को दोब्बर 
उक्त िनयम २३ बमोिजम असलुउपर गनुर्पन देिखयो । अतः ूितवादी ले ॅ ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ङ) अन्तगर्तको कसरु गरेको भ े वादी नेपाल सरकारको 
आरोप दाबी िमिसल संलग्न ूमाणबाट पिु  हनु सकेको पाइएन । 

7. अबः दोॐो ू उपर िवचार गदार्, मािथ ू करणह मा िववेचना भएको तथ्य ू माण र कानून बमोिजम 
ूितवादीह  उपरको कसरु पु ी हनु नसकेकोले ूितवादीह लाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ८(१) बमोिजम सजाय गरी पाउँ भ े वादी दाबीसमेत पगु्न सक्ने देिखएन । 
ूितवादीह को ूःततु कायर् आरोप दाबीबमोिजम ॅ ाचारको कसरुअन्तगर्त पन नदेिखए तापिन 
बाध्यात्मक पमा पालना गनुर्पन ॅमण खचर् िनयमावली, २०६४ मा उिल्लिखत उपयुर्क्त कानूनी 
व्यवःथाको ममर् र भावनाअनु प जःताको तःतै कायार्न्वयन गिरन ुपनतफर्  सम्बिन्धत पदािधकारी 
सजग रहन ुपदर्छ। तसथर् बसबाट याऽा गरेकोमा हवाई याऽा गरेको भनी बढी रकम भकु्तानी 
िलएको कायर् कसरुमा ूितवादीह लाई िवभागीय कारबाही गनुर्पन व्यवःथा उक्त िनयम २३ मा 
रहेको पिरूआेयमा ू ितवादीह लाई सो मतुािवक िवभागीय कारबाही गनर्का लािग फैसलाको ू ितिलिप 
नेपाल टेिलकम, केन्िीय कायार्लयको ूमखुले ूा  गन गरी पठाउन उपयकु्त हनेु देिखयो। 

8. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट ूितवादीह ले गरेको कायर् कसरु बे जसुँग सम्बिन्धत 
रहेको देिखन आई सोतफर्  ॅमण खचर् िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमोिजम कारबाही 
हनुपुन अवःथाको िव मानता देिखदँा ूितवादीह लाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ 
को उपदफा (१) र दफा ८(१)(ङ) बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा ८(१) बमोिजम 
सजाय गिरपाऊँ भ े वादी नेपाल सरकारको आरोप दाबी पगु्न सक्दैन। िूतवादीह  अिनलकुमार 
आचायर्, िवकलकुमार ौे  र राजबहादरु िसंहले आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठहछर् । 

सदःय  सदःय सदःय 

इजलास अिधकृतः केशव पराजलुी 
इित संवत ्२०७६ साल मिङ्सर ८ गते रोज १ शभुम ्.......................................................। 



 
215 

 

ौी िवशेष अदालत, काठमाड  

इजलास 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ािरकामान जोशी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौीरत् नबहादरु बागचन्द 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै  

फैसला 
इजलास नं. 2 

मु ा नं. 073-CR‐०133 
िन.नं. 56 

फैसला िमित :२०७5।२।१४ 
मु ाः परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गन गराउने काम गरी ॅ ाचार गरेको। 

 

वादी :  अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका अनसुन्धान अिधकृत रामूसाद सवेुदीको ूितवेदनले 
नेपाल सरकार 

िव  
ूितवादी : िऽभवुन िव िव ालयका ूाध्यापक रामिव ासाूसाद साहसमेत 
 

 िव  समूहको रोःटरबाट सेवा आयोगको ूँ नपऽ िनमार्ण गनर् र उ रपिुःतका परीक्षण गनर् एक-
अकार्को पिहचान सावर्जिनक नगरी दोहोरो िजम्मेवारी िदने गरी िनणर्य गन पदािधकारीलाई कसरु 
आरोिपत नगिरएको िःथितमा सेवा आयोगको िनणर्यानसुार कायर् गनउपरको आरोप कानून र 
न्यायसम्मत मान् न नसिकने । 

(ूकरण नं.15) 
 ूँ न-पऽ िनमार्णको गोपिनयता र उ रपिुःतका परीक्षणको िनंपक्षताबाटै सेवा आयोगको गिरमा 

कायम रहने हुदँा परीक्षकह ले उ रपिुःतका परीक्षण गन प ित र अ  भारको िनधार्रणलगायतका 
कायर् सेवा आयोगले िनमार्ण र िनदिशत गरेको िविध र मापदण्डका आधारमा परीक्षण र िनयिमत 
हनेु भएकोले त्यसको व्यवःथापन र िनयमन गनुर्, गराउन ुपन दाियत्व सेवा आयोगकै हनेु र सेवा 
आयोग ारा िनिमर्त िविध र मापदण्डको अिनवायर् पिरपालना गनुर् सम्बिन्धत िव  परीक्षकह को 
िजम्मेवारी र कतर्व्यिभऽ पन भएकाले अन्यथा मान् न नपन । 

(ूकरण नं.16) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्शाखा अिधकृत लआमण खनाल 



मु ाः परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गन गराउने....................., मु ा नं. 073-CR‐०133  

 
216 

 

ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी महादेव यादव र ौी ूमेबहादरु खड्का, िव ान ्
अिधवक्ताह  ौी सिुनलकुमार पोखरेल, ौी सशुीलकुमार खितवडा र ौी सलुोचना 
िधताल 

अवलिम्बत निजर : 

 ने.का.प. २०५३ िन.नं. ६२८६ अ  ११ पृ  ७८४ 
 ने.का.प. २०६० िन.नं. ७२९९ पृ  ९५१ 
 ने.का.प. २०६६, िन.नं. ८११५ अ  ४ पृ  ५४९ 

सम्ब  कानून : 

 ूमाण ऐन, 2031 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 

 
ठहर खण्ड 

१. ूःततु मु ामा िव ानह को बहस िजिकर एवम ् िमिसल कागजातसमेतलाई ि गत गरी 
ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेका हनु, होइनन ् ? िनज ूितवादीह लाई 
आरोिपत कसरुमा सजाय हनेु, हो होइन ियनै िवषयमा न्याय िन पण गनुर्पन देिखन आयो । 

२. िनणर्यतफर्  हेदार्, उजरुीकतार् सरेुन्िकुमार यादव र िवंणकुुमार िगरी, िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा 
आयोगको परीक्षामा अिनयिमतता भएको िवषयमा सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष इर्ँ वरचन्ि 
द  र सदःय केदारनाथ िघिमरेसँगको िमलेमतोमा िशक्षक रामिवँ वास साह ूँ नपऽ बेचिवखनमा 
संलग्न भएको, उम्मेदवारसँग पैसा उठाएको, छोरी ज्वाइँको उ रपिुःतका परीक्षण गरी पास 
गराएको, दस लाख िदए पास गराई िदन्छु भनी आफूसँग पिन पैसा मागेको, सो रकम िदन 
इन्कार गरेकोले फेल गराएको भन् ने र िशक्षक चेतराज भ ले ूँ नपऽको उ र लेखी केही 
उमेदवारलाई िबबी गरेको, एकै व्यिक्तले ूँ नपऽ बनाउने र उ रपिुःतका परीक्षण गन कायर् 
गरेको भन् नेसमेत व्यहोराको उजरुी िनवेदनबाट कारवाही ूारम्भ भएकोमा, ूितवादीमध्येका ूा. 
चेतराज भ  र ूा. रामिवँ वास ूसाद साहले गिणत (मानिवकी) र गिणत (िव ान) िवषयको 
उप-ूाध्यापक पदको ूँ नपऽ िनमार्णदेिख उ रपिुःतका परीक्षणसम्म पदीय मयार्दा अनु पको 
दाियत्व पूरा नगरी उक्त िवषयह को िलिखत परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गरेको देिखन आएको 
र िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगको िव ापन नं. ८/०७२/073 (िवशेष आन्तिरक खलु्ला) 
गिणत मानिवकीतफर् को कोड नं. ५७०८ का परीक्षाथीर् ूमोदकुमार गोइत र िव ापन नं. 
७/०७२/073 (खलुा) गिणत (िव ान) तफर् का कोड नं. ३०७१ का परीक्षाथीर् अमरनाथ 
साहले ूा. चेतराज भ  तथा ूा. रामिवँ वास साहबाट उक्त िवषयह को उप-ूाध्यापक पदको 
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िलिखत परीक्षाको आफ्नो पिरणाम फेरबदल गनर् लगाएको देिखदँा िनज ूितवादीह  ूा. चेतराज 
भ , ूा. रामिवँ वास ूसाद साह, ूमोदकुमार गोइत र अमरनाथ साहले ॅ ाचार िनवारण ऐन, 
2059 को दफा १३ को कसरु गरेको हुँदा िनज ूितवादीह लाई सोही दफाबमोिजम सजाय 
गिरपाऊँ भन् ने आरोप-पऽ दायर भएको देिखयो । 

३. िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगबाट ूकािशत िव ापन नं. 7/072/073 खलु्ला गिणत 
(िव ान) तफर्  र िव ापन नं. ८/072/073 िवशेष आन्तिरक खलु्ला, गिणत (मानिवकी) 
तफर् को उप-ूाध्यापक पदको ःथायी पदपूितर्को लािग गिरएको िव ापनमा ूितवादीह  अमरनाथ 
साह र ूमोदकुमार गोइत परीक्षाथीर्को पमा सहभागी भएका र ूितवादीह  ूा. रामिवँ वास 
ूसाद साह र ूा.चेतराज भ ले ूँ नपऽ िनमार्ण एवम ्उ रपिुःतका परीक्षण गन कायर् गरेकोमा 
िववाद छैन। ूितवादीमध्येका ूमोदकुमार गोइत िऽभवुन िवँ विव ालयअन्तर्गतको जमु्लािःथत 
जमु्ला बहमुखुी क् याम्पसमा २०६१ सालदेिख करार सेवामा कायर्रत रही हाल िव ापन भएमध्येको 
िव ापन नं. 8/072/073 को िवशेष आन्तिरक खलुा, गिणत (मानिवकी) तफर् को उप-
ूाध्यापक पदको परीक्षामा सामेल भई िनजको उ रपिुःतका कोड नं. ५७०८ रहेको र 
ूितवादीमध्येका अमरनाथ साहले िव ापन नं. 7/072/073 खलु्ला, गिणत (िव ान) तफर् को 
उप-ूाध्यापक पदको परीक्षामा सामेल भई िनजको उ रपिुःतका कोड नं. ३०७१ रहेको 
देिखन्छ। 

४. िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोग ारा िव ापन गिरएको उिल्लिखत पदको ूँ नपऽ िनमार्ण 
गनर् सेवा आयोगको िमित २०७२।६।११ को िनणर्यले ४ सदःयीय िवशेष  टोली िनमार्ण 
गिरएकोमा ू ितवादीह  ू ा. रामिवँ वास ू साद साह र ू ा. चेतराज भ लाई िऽभवुन िवँ विव ालय 
सेवा आयोगले िव को पमा छनौट गरेको र िव ह  तीन जनाले िनमार्ण गरेका ूँ नह लाई 
एकाकार गरी चौथो िव  व्यिक्तले ती ूँ नह  मध्येका ूँ न छनौट गरी ूँ नको अिन्तम प 
ूदान गन ूिबयागत कायर् हनेु ूावधान रहेकोबाट ूितवादीह  ूा. रामिवँ वास ूसाद साह र 
ूा. चेतराज भ ले िनमार्ण गरेको ूँ न नै अिन्तम हो भन् ने िनँ चयात्मक अवःथा रहेको 
पाइएन।िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोग ारा िनिमर्त ूँ नपऽ िनमार्ण गन चार सदःयीय िव  
टोलीमा ूितवादीह  ूा. रामिवँ वास ूसाद साह र ूा. चेतराज भ ले ूारिम्भक पको 
ूँ नपऽह  िनमार्ण गरेका र उ रपिुःतका परीक्षण गनर्समेत िनज ूितवादी ूाध्यापकह लाई 
िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगले िजम्मेवारी िदएको देिखन्छ। ूँ नपऽको िनमार्ण र 
उ रपिुःतकाको परीक्षण एकै िव  व्यिक्तबाट गनर् नहनेु हो भनी आरोप-दाबी रहेकोमा, िऽभवुन 
िवँ विव ालय, सेवा आयोगले तत्सम्बन्धमा ू  एवम ् ूत्यक्ष पमा छ भनी भन् न सकेको 
पाइएन। र ूितवादीह  ूा. रामिवँ वास ूसाद साह र ूा. चेतराज भ ले आफ्नो तजिवजले 
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ूँ न-पऽ िनमार्ण र उ रपिुःतका परीक्षण गरेको नभै िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगको 
िनणर्यानसुार िनजह लाई ूदान गिरएको दाियत्व िनजह ले िनवार्ह गरेको देिखँदा, एकै िव  
व्यिक्तले ूँ नपऽ िनमार्ण र उ रपिुःतका परीक्षण गरेको कायर्बाट िनज ूितवादीह उपरको 
आरोप दाबीबमोिजम ॅ ाचारजन्य कसरु गरेको भन् न िमल्ने देिखएन । 

५. ूितवादीमध्येका ूा. चेतराज भ ले परुाना ूँ नह  हल गरी आफ्नो हातैले लेखेर सम्भाव्य 
ूँ नह को उ र परीक्षा अगावै केही परीक्षाथीर्ह लाई उपलब्ध गराएको भन् ने आरोप दाबी 
रहेकोमा, ूितवादी ूा. चेतराज भ ले आफ्नो बयान िजिकरमा, केही परीक्षाथीर्ह ले िनकै अननुय 
िवनय गरेकोले िविभन् न िवँ विव ालयको सेवा आयोगमा सोिधएका ूँ नह को उ र लेिखिदएको 
हुँ । मैले लेखेको हःतिलिखत किपमा यो पल्ट सोिधएका कुनै पिन ूँ न हबुह ुिमल्दैन भन् नेसमेत 
आयोगसमक्ष उल्लेख गरेको देिखन्छ। िनज ूितवादीले गरेको सो बयानलाई ःवीकार गद आरोप 
पऽको पृ -९ ूमाण कागजको िव षेण शीषर्कअन्तगर्त ूकरण-३ मा "परीक्षाका ूँ न-पऽ हबुह ु
बािहिरएको अवःथा देिखएन। तथािप, ूा. डा. चेतराज भ ले केही परीक्षाथीर्लाई िदएको िनजकै 
हःतिलिखत-४८ पृ को ूँ नको समाधान (परुाना ूँ नह को समाधान) पऽमा रहेका कितपय 
ूँ नह को समाधान गन कायर् िनज ूितवादीले हल गरेको कायर्लाई दोॐो-पऽमा आंिशक पमा 
िमल् न गएको देिखयो" भनी उल्लेख गरेको पाइएबाट ूितवादी ूा. चेतराज भ ले िविभन् न 
िवँ विव ालयह बाट सेवा आयोगको परीक्षामा सोिधएका परुाना ूँ नह को समाधान गरेकोमा 
सेवा आयोगबाट िव ापन नं. 8/072/073 र िव ापन नं. 7/072/073 मा सोिधएका 
ूँ नह  हबुह ु िमलेको नदेिखएको र िवगतका वषर्ह मा िविभन् न िवँ विव ालयका सेवा 
आयोगबाट सोिधएको परुाना ूँ नह को हल गन कायर् गरेको देिखन आयो। िऽभवुन 
िवँ विव ालय, िशक्षक कमर्चारी सेवा सम्बन्धी िनयमावली, 2050 ले िवँ विव ालयका 
िशक्षकलाई िवगतका वषर्ह मा सोिधएका परुाना ूँ नपऽह को हल गरी िदन बन्देज लगाएको 
पिन नदेिखएको सो कायर्लाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 ले कसरुको सं ा िदएकोसमेत 
पाइएन। 

६. ूितवादी ूा. चेतराज भ ले िव ापन नं. 8/072/073 िवशेष आन्तिरक खलुा, गिणत 
(मानिवकी) तफर् को कोड नं. ५७०८ का परीक्षाथीर् ूितवादीमध्येका ूमोदकुमार गोइतको 
उ रपिुःतका परीक्षण गरेको देिखन्छ। सो उ रपिुःतकामा िनज ूितवादी ूमोदकुमार गोइतले 
ूा  गरेको ूा ा  ११ रहेको छ। हरेक िवषयमा उ ीणार्  १७.५ रहेको र ूथम-पऽ र 
ि तीय-पऽ दईु िवषय गरी ३५ ूा ा लाई िलिखत परीक्षाका परीक्षाथीर् उ ीणर् हनेु ूावधान 
रहेको देिखन्छ। ू ितवादी ू मोदकुमार गोइतले ू थम-पऽको उ रपिुःतकामा ू ँ न माऽै सारेकोमा 
पिन-१ (एक) नं. िदएको भन् ने वादीतफर् बाट उपिःथत िव ान\ले बहसको बममा िजिकर िलन ु



िवशेष अदालत, काठमाड  

 

 
219 

 

भएकोसमेत पाइयो। तत-्सम्बन्धमा ूितवादी ूा. चेतराज भ ले मौकामा बयान गदार्, ूँ न माऽ 
लेखेकोलाई अ  िदने कायर् मेरो मानवीय ऽिुट हो कुनै ूभावमा परी त्यसो गरेको होइन, मैले 
गरेको मानवीय ऽिुटलाई कानूनले सही ठान्दैन भने म सजाय भोग्न तयार छँु भन् नेसमेत बयान 
गरेको देिखन्छ। ूितवादी ूमोदकुमार गोइतको ूथम-पऽको उ रपिुःतकामा िनजले ूँ न 
सारेको अवःथामा पिन १ नं. ूितवादी ूा. चेतराज भ ले िदएकै कारणले ूितवादी ूमोदकुमार 
गोइत उ ीणर् हनेु अवःथा देिखदैँन। ूितवादी ूमोदकुमार गोइतको ूा ा - ११ (एघार) मा 
१ (एक) घटाउँदा िनजको ूा ा -१० (दस) हनेु हुँदा र १ (एक) अ  जोड्दा ११ अ ले 
उ ीणर् हनेु अवःथासमेत देिखदैँन। ूितवादी ूा. चेतराज भ ले ूितवादी ूमोदकुमार गोइतको 
ूथम-पऽको परीक्षाको उ रपिुःतका परीक्षण गदार् िनजको ूा ा  ११ (एघार) माऽ रहेबाट सो 
िवषयमा ूितवादी ूमोदकुमार गोइत अनु ीणर् रहेको देिखन्छ। ूितवादी ूमोदकुमार गोइतको 
दोॐो पऽमा २६.५ ूा ा  रहेकोमा सो उ रपिुःतका ूितवादी ूा. चेतराज भ ले परीक्षण गरेको 
देिखदैँन। ूथम र दोॐो पऽ दवैु िवषयको ूा ा  जोड्दा ३७.५ हनेु भएकाले त्यसबाट एक 
अ  घटाउँदा अनु ीणर् हनेु र १ (एक) अ  जोडेको कारणले अनु ीणर्लाई उ ीणर् गराएको 
मािनने अवःथासमेत देिखन आएन । 

7. ूितवादी ूा. चेतराज भ ले परीक्षण गरेको ूितवादी ूमोदकुमार गोइतको उ रपिुःतका दईु 
जना िव  टोली ूकाशरत् न शाक्य र रामिवनोद चौधरीबाट सम्परीक्षण भई ूितवादी ूा. चेतराज 
भ ले गरेको परीक्षण िठक रहेको ूमािणत गिरिदएको देिखन्छ । ूितवादी ूा. चेतराज भ ले 
उ रपिुःतकामा िदएको अ लाई सच्चाएको केरमेट गरेकोसमेत देिखँदैन । उ रपिुःतका परीक्षण 
गन िविध र मापदण्ड िऽभवुन िवँ विव ालय सेवा आयोगले िनधार्रण गरेको छ भन् ने सेवा 
आयोगका पदािधकारीह को बकपऽबाट समेत नदेिखएको हुँदा ूत्येक ूँ नको उ र कसरी 
परीक्षण गन र अ  िनधार्रण कसरी गन भन् ने िवषय उ रपिुःतका परीक्षण गन परीक्षकको 
िववेकमा आधािरत हनेु भएको र परीक्षकले िदएको अ लाई सम्परीक्षणको िविधबाट पनुः 
परीक्षणसमेत भई नितजामा कुनै पिरवतर्न नभै ूितवादी ूा. चेतराज भ ले गरेको उ रपिुःतका 
परीक्षण यथावत कायम रहेको िःथितमा िनज ूितवादी ूा. चेतराज भ ले परीक्षाथीर्को परीक्षाको 
पिरणामलाई फेरबदल गरेको, अनु ीणर्लाई उ ीणर् गराएको भन् ने परीक्षण गरेको उ रपिुःतकाबाट 
पु ी हनु सकेको देिखएन । 

8. िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगका पदािधकारीह लाई अनसुन्धानको बममा बयान 
गराइएकोमा सेवा आयोगका सदःय ूा. केदारनाथ िघिमरेले, परीक्षामा अिनयिमतता भएको भन् ने 
कुरा अनु ीणर् भएका परीक्षाथीर्ह बाट फैलाइएको िनराधारपूणर् हल्ला माऽै हो । आयोगको 
कायर्िविध अनु प केही िवषयका िव ह  दोहोिरएको हनु सक्छ, तर मोडेटरले जित संख्यामा 
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ूँ नह  ूा  हनु्छन ्उि कै संख्यामा िमक्स गरी ूँ नपऽ छनौट गरी परीक्षाका लािग िदइने 
हुँदा श ा गन ठाउँ रहँदैन भन् नेसमेत बयान गरेका छन।् त्यसैगरी सेवा आयोगका िनवतर्मान 
अध्यक्ष ूा. ईँ वरचन्ि द ले मौकामा बयान गदार्, िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगबाट ूँ न 
िनमार्ण, मोडरेसन र उ रपिुःतका परीक्षण गदार् आयोगको रोःटरबाट गिरन्छ। ःवच्छ छिव 
भएका ूाध्यापक तथा िवगतमा पिन आयोगमा काम गनुर् भएका इमान्दार िवशेष लाई छनौट 
गिरन्छ। िनयम र कायर्िविधले ू ँ न िनमार्णकतार् नै परीक्षक नहनेु कतै उल्लेख छैन। आयोगलाई 
िवँ वास लागेको ःवच्छ छिवको व्यिक्तलाई दोहोरो िजम्मेवारी िदन सिकन्छ, उ रपिुःतका आयोग 
मै मूल्या न गनर् लगाइन्छ। जसले गदार् कुनै िकिसमको चलखेल र अिनिमयतता गन सम्भावना 
रहँदैन भन् नेसमेत बयान गरेका छन ् । िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगका अध्यक्ष 
चैतन्यूसाद शमार्ले आयोगसमक्ष गरेको बयानमा, सेवा आयोगले िलएको उपूाध्यापक पदको 
ःथायी िनयिुक्तको िलिखत परीक्षा सम्पन् न गरी अन्तवार्तार्को बम जारी छ। िलिखत परीक्षाको 
नितजा ू काशनमा भएको सामान्य मानवीय ऽिुटह लाई सच्चाउने काम भएको, सतर्कता केन्िको 
सझुावअनसुार गिणत िवषयको उ रपिुःतका सम्परीक्षण गराइएकोमा नितजामा कुनै फरक 
नदेिखएको, गिणत िवषयको हकमा उ रपिुःतका परीक्षणमा कुनै ऽिुट भएको आयोगको 
अनसुन्धानबाट देिखन आएमा िव  समूह बनाई सबै उ रपिुःतका सेवा आयोगको 
कायर्िविधअनु प पनुः परीक्षण गराउन आयोग ूितब  छ भन् नेसमेत बयान गरेको देिखयो। 
िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यूसाद शमार् र सदःय केदारनाथ िघिमरेले 
अदालतसमक्ष, मौकामा गरेको बयान िठक हो भनी गरेको बकपऽबाट ू ितवादीह ले अिनयिमतता 
गरेको, वा परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गरेको भन् ने आरोप दाबी पु ी हनु सकेको देिखँदैन। 
िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोग ारा िशक्षकह को िलिखत एवम ्अन्तवार्तार् ारा परीक्षा िलइने 
र िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगले आफ्नै कायर्िविध र मापदण्ड िनधार्िरत गरी िव ह को 
रोःटरबाट िव  छनौट गरी ूँ नपऽ िनमार्ण एवम ्मोडरेसन र उ रपिुःतका परीक्षण गन गरेको 
तथा िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगले गरेको िनणर्य एवम ्कायर्को सम्बन्धमा सेवा आयोगका 
पदािधकारीह लाई ूितवादी बनाइएको समेत देिखएन। 

9. ूितवादीमध्येका ूमोदकुमार गोइतले ूितवादीह  ूा. रामिवँ वास ूसाद साह र ूा. चेतराज 
भ बाट उप-ूाध्यापक पदको िलिखत परीक्षाको आफ्नो पिरणाम फेरबदल गनर् लगाएको भन् ने 
आरोप दाबीको सन्दभर्मा हेदार्, िनज ूितवादी आरोिपत कसरुमा इन्कार रही बयान गरेको 
देिखन्छ। ूितवादी ूा. चेतराज भ ले परुाना ूँ नह  हल गिरिदएको हःतिलिखत कपी यी 
ूितवादी ूमोदकुमार गोइतलाई िदएको भन् ने आरोप-दाबी नरहेको तथा ूितवादी ूा. चेतराज 
भ ले हःतिलिखत परुाना ूँ नको समाधान गरी शेरिसंह रैखौला र िवंण ुिगरीलाई माऽ िदएको 



िवशेष अदालत, काठमाड  

 

 
221 

 

भनेकोमा, िनजले िवतरण गरेको परुाना ूँ नको समाधानको हबुह ुूँ नह  िऽभवुन िवँ विव ालय 
सेवा आयोगबाट िव.नं. 8/072/073 मा सोिधएको देिखएन। ूितवादी ूमोदकुमार गोइत र 
ूितवादी ूा. चेतराज भ को िमलेमतो रहेको वा रकम िदन-ुिलन ुगरेकोसमेत िमिसल संलग्न 
कागजातबाट ःथािपत हनु सकेको छैन।ूितवादी ूमोदकुमार गोइतको उ रपिुःतका ूितवादी 
ूा. चेतराज भ ले परीक्षण गदार् ११ (एघार) माऽ ूा ा  भई िनजले परीक्षण गरेको िवषयमा 
अनु ीणर् भएको देिखएको छ । यस पिरूआेयमा िनज ूितवादीउपरको आरोप-दाबी वःतिुन  
ूमाणबाट पिु  हनुसकेको नदेिखएको हुँदा िनज ूितवादी ूमोदकुमार गोइतले उप-ूाध्यापक 
पदको िलिखत परीक्षाको आफ्नो पिरणाम फेरबदल गनर् लगाएको भन् न, मान् न सिकने अवःथा 
देिखएन । 

10. ूितवादी मध्येका ूा. रामिवँ वास ूसाद साहले िऽभवुन िवँ विव ालय सेवा आयोगको िव.नं. 
7/072/073 र िव.नं. 8/072/073 को उप-ूाध्यापक पदको िलिखत परीक्षाको पिरणाम 
फेरबदल गरी आरोिपत कसरु गरेको भन् ने आरोप दाबी सन्दभर्मा हेदार्, ूितवादी ूा. 
रामिवँ वासूसाद साहले अनसुन्धानको बममा, म िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगको उप-
ूाध्यापक पदको गिणत िवषयको ूँ नपऽ िनमार्ण र उ रपिुःतका परीक्षणमा संलग्न िथए ँ। 
अ  कित जना ूँ नपऽ िनमार्णमा संलग्न हनुहुनु्छ भन् ने आयोगलाई माऽ थाहा हनु्छ। कुनै 
परीक्षाथीर्ले मलाई नगद वा िजन्सी िदएका छैनन।् सरेुन्िकुमार यादवले मलाई फकाउन भरपरु 
ूयास गरेको हो। म नमानेपिछ मेरो चिरऽ हत्या गनर् खोजेको हो। मैले ूँ नको आशय िदने 
गरी उ र लेखेकोलाई अ  िदएको छु। कसैलाई बढी कसैलाई कम िदएको छैन। परीक्षाथीर् 
अमरनाथ साह मेरा ज्वाइँ हनु।् िववाहकै बेलादेिख दाइजोका कारण सम्बन्ध िबमकेोले त्यहाँदेिख 
आवतजावत छैन। ऊ कहाँ पढाउँछ, केमा परीक्षा िदन्छ, मलाई थाहा नभएर आयोगमा सूिचत 
नगरेको हो । उसको कपी िचनेर बढी नम्बर िदएको हैन। यिद त्यःतो लागेमा मैले गरेको 
परीक्षण पनुः हेनर् सिकन्छ। सेवा आयोगले अ॑ाएबमोिजम काम गरेको हुँ भन् नेसमेत बयान 
गरेका र अदालतमा समेत िनजले उक्त बयानलाई समथर्न गरी बयान गरेको देिखन्छ। 

11. ूितवादीमध्येका ूा. रामिवँ वास ूसाद साह र ूितवादी अमरनाथ साहबीच ज्वाइँ, ससरुा नाता 
रहेकोमा िववाद देिखएन। िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगबाट िनवतर्मान अध्यक्ष इर्ँ वरचन्ि 
द  र िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगका सदःय केदारनाथ िघिमरेले अनसुन्धानको बममा 
बयान गदार्, नातेदार परीक्षाथीर् भएकोमा परीक्षक आफले उ रपिुःतका परीक्षण गनर् अःवीकार 
गनुर्पन हो भनी उल्लेख गरेका र िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यूसाद 
शमार्ले, चेतराज भ  र रामिवँ वास ूसाद साहलाई सेवा आयोगको िव को सूचीबाट हटाइएको 
छ भन् नेसमेत बयान गरेको देिखन्छ। तथािप, ूितवादी ूा. रामिवँ वास साहले अनसुन्धानको 
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बममा र अदालतसमक्षसमेत िनजको ज्वाइँ ूितवादी अमरनाथ साहसँग िववाहकै अवःथामा 
दाइजोको िवषयमा िववाद भई अ ािप बोलचालसमेत नभएको कारणले िनजको ज्वाइ ूितवादी 
अमरनाथ साहले उप-ूाध्यापक पदमा जाँच िदएकोसमेत थाहा जानकारी नभएको भनी बयान 
िजिकर गरेको र ूितवादी अमरनाथ साहले समेत अनसुन्धानको बममा र अदालतसमक्षसमेत, 
िनज र िनजका ससरुा ूितवादी ूा. रामिवँ वास ूसाद साहबीच िववाहकै अवःथादेिख पािरवािरक 
िववाद भएकोले बोलचाल, आवतजावतसमेत छैन भनी बयान िजिकर िलएको देिखन्छ । िनज 
ूितवादीह को बयान िजिकरलाई िनजह का साक्षीले उक्त बयान समथर्न हनेु गरी बकपऽ 
गरेको देिखयो। 

12. िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगबाट हरेक उ रपिुःतकालाई कोिडङ र िडकोिडङसमेत 
लोकसेवा आयोगको ूितिनिधसमेतको उपिःथितमा गिरने र त्यःको पिु  िऽभवुन िवँ विव ालय, 
सेवा आयोगका पदािधकारीह को बकपऽसमेतबाट भएकाले उ रपिुःतकाको गोपनीयता कायम 
रहनेमा श ा गनुर्पनसम्मको अवःथा देिखदैँन । तथािप, ूितवादीह  ूा. रामिवँ वास ूसाद साह 
र अमरनाथ साहबीच नाता परेको तथा ू. अमरनाथ साहले उ रपिुःतकामा T.U. Service 
commission उल्लेख गरेकोले श ाःपद अवःथा रहेकोमा, िनजह बीच आपसी सम्बन्धमा कटुता 
रहेको, बोलचाल र आवतजावतसमेत नरहेको भन् ने िनज ूितवादीह को िजिकर िलएकोलाई 
िनजह का साक्षीले पिु  गिरिदएकोले िनज ूितवादीह को बयान िजिकरलाई अन्यथा मान् न 
सिकएन। यिद िऽभवुन िवँ विव ालय, िशक्षक कमर्चारी सेवा सम्बन्धी िनयमावली, 2050 को 
पिरच्छेद ९ अन्तगर्त िनयम ६८ र ७२ को आचरणसम्बन्धी ू ावधानको उल्ल न भएको पाइएमा 
सोही िनयमावलीको पिरच्छेद १० बमोिजम िवभागीय कारवाही र सजायसमेत हनेु ःप  कानूनी 
व्यवःथा रहेकै देिखन्छ । 

13. ूितवादी अमरनाथ साहको कोड नं. ३०७१ को उ रपिुःतकामा िदइएको अ  हेदार् ूितवादी 
ूा. चेतराज भ ले परीक्षण गरेको ूथम-पऽमा २५ ूा ा  रहेको र ूितवादी ूा. रामिवँ वास 
ूसाद साहले परीक्षण गरेको दोॐो-पऽमा ूा ा  ३२ गरी दवैु िवषयमा जम्मा ५७ ूा ा  रहेको 
देिखन्छ । उ रपिुःतकाको ूा ा लाई केरमेट गरेको, सच्चाएको वा अनु ीणर्लाई उ ीणार्  
िदएको अवःथा देिखदैँन । ूितवादी ूा. रामिवँ वास ूसाद साहसमेतले परीक्षण गरेको 
उ रपिुःतका ूकाशरत् न शाक् य र रामिवनोद चौधरीबाट सम्परीक्षण हुँदा ूितवादी अमरनाथ 
साहले ूा  गरेको ूा ा मा कुनै पिरवतर्न भएको नदेिखएबाट ूितवादी ूा. रामिवँ वास ूसाद 
साहसमेतले परीक्षण गिरिदएको अ  सही कायम भएको देिखन्छ। त्यसका अितिरक्त ूितवादी 
ूा. चेतराज भ ले परीक्षण गरेको ूथम-पऽमा ूितवादी अमरनाथ साहले २५ अ  ूा  गरेको 
देिखदँा दोॐो पऽमा १० अ  माऽ ूा ा  रहेको िःथित यिद रहेको भएपिन ूथम र दोॐो 
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पऽको परीक्षाको अ को योगबाट ूा ा  ३५ पगेुमा िनज उ ीणर् हनेु अवःथा रहेको हुँदा अ  
थपघट, केरमेट, गरेकोबाट अनु ीणर्लाई उ ीणर् गराई परीक्षाको पिरणामलाई फेरबदल गरेको 
अवःथासमेत उ रपिुःतकाको ूा ा को योगबाट समेत देिखन आएन। िव ापन नं. 
7/072/073 र िव ापन नं. 8/072/073 को िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगबाट 
िलिखत परीक्षाको परीक्षाफल ूकािशत पँ चात ्अन्तवार्तार् भई त्यसको परीक्षाफलसमेत ूकािशत 
भएकोमा उिल्लिखत िव ापनमा परीक्षाथीर् भएका ूितवादीह  उ ीणर्को सूचीमा रहेकोसमेत 
देिखएन । 

14. उजरुवालाह  सरेुन्िकुमार यादव र िवंणकुुमार िगरी िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगबाट 
िलइएको उिल्लिखत उप-ूाध्यापकको परीक्षामा सिम्मिलत परीक्षाथीर् रहेको देिखन्छ । िनजह  
परीक्षामा सिम्मिलत भई िलिखत परीक्षाको नितजा ूकािशत हुँदा अनु ीणर् भएपिछ िनज दवैु 
व्यिक्तले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगसमक्ष उजरुी िनवेदन िदएको देिखन्छ । िलिखत 
परीक्षा हनुपूुवर् वा िलिखत परीक्षाको परीक्षाफलको नितजा ूकािशत हनुपूुवर् िनजह ले उजरुी 
िदएको देिखदैँन । िनजह  परीक्षामा अनु ीणर् भएपिछ माऽ उजरुी गरेकोबाट िनजह को िनयत 
सफा रहेको छ भनी मान् न िमलेन । त्यसका अलावा ूितवादी ूा. रामिवँ वास ूसाद साहले 
परीक्षाथीर्बाट पैसा उठाउँदै िहँडेको र सरेुन्िकुमार यादवसँग पैसा माग गरेको भन् ने 
उजरुवालाह को उजरुी िनजह को भनाइ बाहेक अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट समथर्न हनु सकेको 
देिखदैँन । 

15. ूितवादीमध्येका अमरनाथ साह िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगबाट िव ापन गिरएको 
िव ापन नं. 7/072/073 को उप-ूाध्यापक पदको खलु्ला, गिणत (िव ान) तफर् का परीक्षाथीर् 
देिखन्छन।् िऽभवुन िवँ विव ालयअन्तगर्त आि क क् याम्पसमा अध्यापन गराइरहेका करारका 
िशक्षक नदेिखई खलु्ला ूितयोिगतामा सहभागी परीक्षाथीर् रहेको देिखयो। िनजउपर ॅ ाचार 
िनवारण ऐन, 2059 को दफा १३ अन्तगर्त उप-ूाध्यापक पदको िलिखत परीक्षाको आफ्नो 
पिरणाम फेरबदल गनर् लगाएको भन् ने आरोप-दाबी रहेको देिखन्छ। ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 
को दफा १३ अन्तगर्तको कसरुदार कायम हनु रा सेवक व्यिक्तले सो दफाबमोिजमको कसरु 
गरेको हनु अिनवायर् रहेको छ। रा सेवक बाहेक अन्य व्यिक्तलाई सो दफा ूयकु्त हनु सक्ने 
अवःथा त्यसको बनोटबाट देिखदैँन। यस पिरूआेयमा ूितवादी अमरनाथ साहउपर लगाइएको 
आरोप-दाबी बमोिजमको कानूनी व्यवःथा िनज ूितवादीको हकमा आकृ  हनु सक्ने देिखएन। 

16. ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ मा सरकारी िनकाय वा सावर्जिनक संःथाबाट 
संचालन गिरने परीक्षाको ूँ न-पऽ िनधार्िरत समयभन्दा अगावै अिधकार ूा  अिधकारीले िवशेष 
पिरिःथित परेको कारण जनाई खोलेमा वा खोल्न लगाएमा बाहेक कुनै रा सेवकले आफू वा 
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अ  कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने बदिनयतले कुनै पिन ूकारले त्यःतो ूँ नपऽको 
गोपनीयता भ  गरेमा वा गनर् लगाएमा वा परीक्षाको पिरणाममा फेरबदल गरेमा वा गनर् लगाएमा 
त्यःतो रा सेवकलाई तीन मिहनादेिख एकवषर्सम्म कैद र पाँच हजार पैयाँदेिख दसहजार 
पयासम्म जिरवाना हनेुछ” भन् ने कानूनी व्यवःथा रहेको छ। सो कानूनी व्यवःथाअन्तगर्त 
परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गरेको भन् ने ूितवादीह  ूा. रामिवँ वास ूसाद साह र ूा. चेतराज 
भ  उपर र परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गनर् लगाएको भन् ने ूितवादीह  ूमोदकुमार गोइत र 
अमरनाथ साह उपर कसरु आरोिपत गिरएको देिखन्छ। िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोग ारा 
िशक्षकह को िलिखत एवम ् मौिखक अन्तवार्तार् परीक्षा िलइने र त्यसको लािग िऽभवुन 
िवँ विव ालय, सेवा आयोग ारा छु ै कायर्िविध र मापदण्ड िनधार्रण गिरएको हनु्छ। िऽभवुन 
िवँ विव ालय, सेवा आयोग ारा िनणर्य गरी ूँ नपऽ िनमार्ण गन र उ रपिुःतका परीक्षण गन 
िव ह  छनौट गिरने भएकोले ू ितवादीह  ू ा. रामिवँ वास ू साद साह र ू ा. चेतराज भ समेतको 
िव ह को समूहलाई ूँ नपऽ िनमार्ण गन िजम्मेवारी िदनकुो अितिरक्त उ रपिुःतका 
परीक्षणसमेतको दोहोरो िजम्मेवारी र दाियत्व िव को हैिसयतबाट िदएका देिखन्छ। त्यसरी िव  
समूहको रोःटरबाट क-कसलाई ूँ नपऽ िनमार्ण गनर् र उ रपिुःतका परीक्षण गनर् िदइएको भन् ने 
कुरा ूँ नपऽ िनमार्ता र उ रपिुःतका परीक्षकह  एक-अकार्को पिहचान सावर्जिनक नगरी सेवा 
आयोगले गोप्य रािखएको हनेु र त्यसरी दोहोरो िजम्मेवारी िदने गरी िनणर्य गन िऽभवुन 
िवँ विव ालय, सेवा आयोगका पदािधकारीलाई ूितवादी कायम गरी कसरु आरोिपत नगिरएको 
िःथितमा िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगको िनणर्यानसुार कायर् गन ूाध्यापकउपरको आरोप 
कानून र न्यायसम्मत मान् न सिकएन। 

17. ूितवादी ूा. चेतराज भ ले िवगतका वषर्ह मा िविभन् न िवँ विव ालयह बाट सोिधएका परुाना 
ूँ नपऽह को हल गिरिदने ूयोजनले ःवहःताक्षर ारा लेिखएका उ र िऽभवुन िवँ विव ालय, 
सेवा आयोगबाट िव ापन नं. 7/072/073 र िव ापन नं. 8/072/073 को उप-ूाध्यापक 
पदमा सोिधएका ूँ नह  हबुह ुिमलेको अवःथा नदेिखएको भन् ने आरोपपऽमै ःवीकार गिरएको, 
िलिखत परीक्षा पूवर् उक्त िव ापनमा सोिधएका ूँ नपऽ परीक्षाथीर्ह लाई िवतरण गरी ूँ नको 
हल गरी िदएको देिखँदैन। ूँ न-पऽ िनमार्णको गोपिनयता र उ रपिुःतका परीक्षणको 
िनंपक्षताबाटै िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगको गिरमा कायम रहने हुँदा परीक्षकह ले 
उ रपिुःतका परीक्षण गन प ित र अ  भारको िनधार्रणलगायतका कायर् िऽभवुन िवँ विव ालय, 
सेवा आयोगले िनमार्ण र िनदिशत गरेको िविध र मापदण्डका आधारमा परीक्षण र िनयिमत हनेु 
भएकोले त्यसको व्यवःथापन र िनयमन गनुर्, गराउन ुपन दाियत्व िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा 
आयोगकै हनेु र िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोग ारा िनिमर्त िविध र मापदण्डको अिनवायर् 
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पिरपालना गनुर् सम्बिन्धत िव  परीक्षकह को िजम्मेवारी र कतर्व्यिभऽको भएकोलाई अन्यथा 
मान् न पन देिखन आएन। 

18. िस ान्ततः परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गनुर् भनेको परीक्षा र परीक्षण कायर्सँग सम्ब  व्यिक्तले 
बदिनयतका साथ अिभलेख उ रपिुःतकामा अ  सच्याई वा केरमेट गरी वा अनिुचत एवम ्
अःवाभािवक अ  िदई वा निदई उ ीणर् भएकालाई अनु ीणर् गनर् वा अनु ीण भएकालाई उ ीणर् 
गन जःता िबयाह  हनु ्। तर ूितवादीह  ूा. रामिवँ वास ूसाद साह र ूा. चेतराज भ ले 
उ रपिुःतका परीक्षण गदार् अ  सच्चाएको, केरमेट गरेको वा अनु ीणर्लाई उ ीणर् गराएको 
अवःथा सम्बिन्धत उ रपिुःतका र सम्परीक्षणसमेतबाट नदेिखएको र िनज ू ितवादीह ले िऽभवुन 
िवँ विव ालय, सेवा आयोग ारा िलइएको िव ापन नं. 7/072/073 र िव ापन नं. 
8/072/073 को उप-ूाध्यापकको िलिखत परीक्षाको पिरणामलाई फेरबदल गरेकोसमेत 
नदेिखएको िःथितमा िनज ू ितवादीह उपर ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 को दफा १३ बमोिजम 
परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गरेको भन् ने आरोप दाबी ःथािपत हनु सकेको देिखएन। 

19. यस सम्बन्धमा ौी सव च्च अदालतबाट ने.का.प. २०६० िन.नं. ७२९९ पृ  ९५१ मा “अङ्मजेी 
िवषयको कोड नं. १४२ र सेवासम्बन्धी िवषयको कोड नं. ३५६ का दईुजना परीक्षाथीर्ह  
ू मु्न िघिमरे र िशवकुमार पौडेल उ ीणर् भएकोमा छनौट सिमितका पदािधकारी र उ रपिुःतका 
जाँच गन परीक्षकह को िमलेमतोबाट अ  सच्चाई उ ीणर् परीक्षाथीर्लाई अनु ीणर् र अनु ीणर् 
परीक्षाथीर्लाई उ ीणर् गराई अिनयिमतता गरेको देिखयो” भन् नेसमेत न्याियक िस ान्त कायम 
भएको देिखन्छ। ूःततु मु ामा उजरुवालाह  आफू उ ीणर् भएकालाई अनु ीणर् गराएको भन् ने 
र ूितवादी परीक्षाथीर्ह  अनु ीणर् भएकोलाई िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगका पदािधकारी 
र उ रपिुःतका परीक्षकह को िमलेमतोबाट उ ीणर् गराई उजरुवालाह लाई अनु ीणर् गराएको 
भन् ने उजरुी एवम ्आरोप-पऽसमेत रहेको पाइएन। िऽभवुन िवँ विव ालय, सेवा आयोगका 
पदािधकारीसमेतको िमलेमतोबाट परीक्षाको पिरणामलाई फेरबदल गरेको भनी िनजह  उपरसमेत 
आरोपपऽ ूःततु हनु नसकेको िःथितमा ूितवादीह बाट माऽ िलिखत परीक्षाको पिरणाम 
फेरबदल गनर्, गराउन र गराएको अवःथासमेतको िव मानता देिखन आएन। 

20. ूमाण ऐन, 2031 को दफा २५ ले फौजदारी कसरु ूमािणत गन ूमाणको भार वादी 
अिभयोजन पक्षमा िनिहत रहने कानूनी व्यवःथा रहेको छ भने ू ितवादीह उपरको कसरु श ारिहत 
ूमाण ारा वादी पक्षले ूमािणत गनुर्पन हनु्छ। यस सन्दभर्मा, ौी सव च्च अदालतबाट ने.का.प. 
२०५३ िन.नं. ६२८६ अ  ११ पृ  ७८४ मा” ॅ ाचारको लािग बदिनयतसाथ कायर् गरेको 
हनुपुछर्, ॅ ाचार जःतो फौजदारी अपराधमा केबल श ा र अनमुानको भरमा कसरुदार ठहर् याउन 
निमल्ने” भन् ने र ने.का.प. २०६६, िन.नं. ८११५ अ -४ पृ  ५४९ मा “फौजदारी मु ामा 
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श ाको भरमा कसैलाई कसरुदार ठहर् याउन निमल्ने,” भन् नेसमेत न्याियक िस ान्त कायम रहेको 
र श ाको सिुवधा अिभयकु्तले पाउने भन् ने फौजदारी न्यायको सवर्मान्य िस ान्तसमेत रहेको 
पिरूआेयमा ूितवादीह ले आरोप-दाबीबमोिजम उप-ूाध्यापक पदको िलिखत परीक्षाको पिरणाम 
फेरबदल गरे, गराएको भन् ने वःतिुन  र िनँ चयात्मक ूमाणबाट सम्पिु  गनर् सकेको 
नदेिखएकोले श ा र अनमुानका आधारमा ॅ ाचार जःतो गम्भीर फौजदारी कसरुमा 
ूितवादीह लाई कसरुदार कायम गनर् कानून एवम ्न्यायसम्मत हनेु देिखएन। 

21. अतः उिल्लिखत आधार, कारण र ूमाणबाट ूितवादीमध्येका अमरनाथ साह रा सेवक रहेको 
नदेिखएको र अन्य ूितवादीह  चेतराज भ , रामिवँ वास ूसाद साह र ूमोद कुमार गोइत 
रा सेवक देिखए तापिन िनज ूितवादीह ले परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गरे गराएको भन् ने दाबी 
वःतपुरक पमा पिु  भएको नदेिखदँा िनज ूितवादीह  अमरनाथ साह, चेतराज भ , राम 
िवँ वास ूसाद साह र ूमोद कुमार गोइतले आरोप-दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछर् । 
ूितवादीमध्येका रामिवँ वास ूसाद साह र चेतराज भ ले परीक्षासम्बन्धी काम कारवाहीको 
बममा कुनै िनयम वा आचरणको उल्ल न गरेको देिखएमा िनजह लाई िऽभवुन िवँ विव ालयको 
ऐन, िनयम, िविनयमबमोिजम जे जो बझु्न ुपन बझुी िवभागीय कारवाही गनर् सक्ने नै भएकोले 
सोहीबमोिजम गनर्, गराउन िऽभवुन िवँ विव ालयको ध्यानाकषर्णका लािग जानकारी िदनू। 

सदःय  सदःय सदःय 

इजलास अिधकृतः ूभाकरकुमार मिल्लक 

इित संवत ्२०७5 साल जेठ 14 गते रोज 2 शभुम.्.........................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  
इजलास 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी कृंण िगरी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी शािन्तिसंह थापा 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चन्िबहादरु सा  

फैसला 
इजलास नं. २ 

मु ा नं. ०७५-CR-०२५६ 
िनणर्य नं. ७९ 

फैसला िमित : २०७६।११।५ 
मु ा : परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गरी ॅ ाचार गरेको । 

 
वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका अनसुन्धान अिधकृत लआमी पौडेलको ूितवेदनले 

नेपाल सरकार 
िव  

ूितवादी : महाकाली अ ल यातायात कायार्लय महेन्िनगर, क नपरुका तत्कालीन िनिम  कायार्लय 
ूमखु, वषर् ५३ का िसताराम खनालसमेत 

 परीक्षा सिमितबाट रीतपवुर्क नितजा ूकाशन गरी कायर् सम्प  गिरसकेपिछ सो कायर्मा संलग्न 
सदःयको अनपुिःथितमा नितजा फेरबदल गरी चेकिल बाट परीक्षामा अनपुिःथत र फेल भएको 
ू  देिखएका व्यिक्तह लाई पास गराउने गरी पनुः िनणर्य गनुर् िविधको शासनको िस ान्त िवपिरत 
हनु जाने। 

(ूकरण नं.१२) 
 ूितवादीले गरेको कसरुको माऽा र सो कसरुबापत ूितवादीह लाई हनेु सजायमा सन्तलुन कायम 

भएमा फौजदारी न्यायको मकशद र उ ेँ य पूरा हनेु । 
(ूकरण नं.१७) 

वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी िनमर्ला योङ्हा 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ता य ौी सितषकृंण खरेल र ौी कृंणूसाद सापकोटा, 

िव ान ्अिधवक्ता पदम िगरी 
सम्ब  कानून : 

 सवारी तथा यातायात व्यवःथा ऐन, २०४९ 
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 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
 

ठहर खण्ड 
1. ूःततु मु ामा देहायका ू मा केिन्ित रही न्याय िन पण गनुर्पन देिखन आयो। 

क. सवारी चालक अनमुित ूदान गन कायर्मा ूितवादीह को पदीय भिूमका एवम ्दाियत्व के 
कःतो रहेको छ ? 

ख. ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेका हनु ्होइनन ्? 
ग. ूितवादीह लाई आरोप दाबीबमोिजम सजाय हनेु हो होइन ? 

2. सवरू् थम पिहलो ू तफर्  हेदार्, ूितवादीह  उपर महाकाली यातायात व्यवःथा कायार्लय, 
महेन्िनगर क नपरुबाट स ािलत मोटरसाइक/ःकूटरको सवारी चालक अनमुितपऽको ू योगात्मक 
परीक्षामा अनतुीणर् र अनपुिःथत भएका ८ जना परीक्षाथीर्ह लाई ूवेशपऽमा पास लेिख चेक 
िल मा अन्यथा लेिखन गएको भनी यी ूितवादीह  सिम्मिलत परीक्षा सिमितको बैठक बसी िनणर्य 
गरी सवारी चालक अनमुितपऽ िदई आफुलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने बदिनयतले परीक्षाको 
पिरणाम फेरबदल गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ वमोिजम कसरु गरेको हुँदा 
सोही दफा बमोिजमको सजाय हनु मागदाबी िलई आरोपऽ दायर हनु आएको पाइन्छ । 

3. वारदात हुँदाका समयमा ूितवादीमध्येका िसताराम खनाल महाकाली अ ल यातायात कायार्लय 
महेन्िनगर क नपरुका तत्कालीन कायार्लय ूमखु, ूितवादी योगेन्िूसाद गु ा रौिनयार सोही 
कायार्लयका मेकािनकल इिन्जिनयर रहेका र ूितवादी बाबकुाजी िगरी शािफक ूहरी कायार्लय 
महेन्िनगर क नपरुका ूहरी िनरीक्षक रहेकोमा िववाद देिखएन । सवारी तथा यातायात व्यवःथा 
ऐन, २०४९ को दफा १५६(१) मा सवारी चालक अनमुितपऽको लािग दरखाःत िदने 
व्यिक्तह को परीक्षा िलनका लािग यातायात व्यवःथा कायार्लयका ूमखु-अध्यक्ष, नेपाल सरकारले 
तोिकिदएको ूहरी अिधकृत-सदःय र नेपाल सरकारले तोकेको िवशेष -सदःय रहने गरी ३ 
सदःयीय परीक्षा सिमितको व्यवःथा रहेको छ। तदनु प िमित २०७२/३/१६ देिख 
२०७२/३/२६मा महाकाली यातायात व्यवःथा कायार्लय, महेन्िनगर क नपरुबाट हलकुा सवारी 
साधन मोटरसाईकल/ःकुटरको सवारीचालक अनमुितपऽको परीक्षा स ालन गनर्का लािग 
कायार्लय ूमखु ूितवादी िसताराम खनाल-अध्यक्ष, ूहरी िनरीक्षक ूितवादी बाबकुाजी िगरी-सदःय 
र िवशेष का पमा मेकािनकल ईिन्जिनयर ूितवादी योगेन्िूसाद गु ा रौिनयारसमेत भएको 
परीक्षा सिमित गठन भएको देिखन्छ। उक्त परीक्षा सिमितले सोही ऐनको दफा ४९ र ५० ले 
िदएको अिधकार ू योग गरी ू योगात्मक परीक्षा स ालन गन समय, ःथान िनधार्रण गरी ू योगात्मक 
परीक्षा स ालन गरी परीक्षामा उतीणर् भएका व्यिक्तह को नाम, नामेसीसिहतको चेक िल का 
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आधारमा नितजा ूकाशन गरी परीक्षामा सफल भएका व्यिक्तह लाई चालक अनमुितपऽ ूदान 
गनर् अिधकार ूा  अिधकारीसमक्ष िसफािरस गन व्यवःथा रहेको छ । जसबाट परीक्षाको नितजा 
ूकाशन गरी सवारी चालक अनमुितपऽ ूदान गन कायर्मा कानूनत उक्त परीक्षा सिमितमा संलग्न 
ूितवादीह को पदीय िजम्मेवारी एवम ्दाियत्व रहने कुरामा ि िवधा रहेन । 

4. अब ूितवादीह ले ूितवािदह ले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेका हनु होइनन ्? भ े दोॐो 
ू तफर्  िवचार गदार्, ूितवादी िसताराम खनालले अनसुन्धान अिधकारीसमक्ष मैले कुनै पिन फेल 
परीक्षाथीर्ह लाई पास बनाई सवारी चालक अनमुितपऽ िवतरण गरेको छैन । मैले जानेसम्म 
केही परीक्षाथीर्ह ले परीक्षा िदएको र पास पिन भएको तर चेक िल मा चढाउँदा फरक परेपिछ 
परीक्षा सिमितले िनणर्य गदार् िफल्डबाट आएको चेक िल लाई आधार मानी नितजा ूकाशन 
गिरएको हो, केही केरमेट भएकोमा तत्काल िफल्डमा खिटएका कमर्चारीले संकेत गरेको तथ्य 
सो वारेमा ःप ीकरण लेख्नपुनमा छुटेको हनु सक्छ । एकैचोटी धेरै परीक्षाथीर्ह को परीक्षा िलँदा 
मानवीय ऽटुी भएको हनु सक्छ । तसथर् कुनै ूकारको बदिनयत र मोलािहजा राखी फेल वा 
अनपुिःथतलाई पास गराएको होइन भनी इन्कारी बयान गरेको र अदालतमा समेत सोही व्यहोरासँग 
मेल खाने गरी एउटै चेकिल  ३ जना ूितिनिधसँग हनेु हुँदा चेक िल मा पास फेलको पिरणाम 
चढाउँदा किहकतै फरक पिर केरमेट हनु सक्छ, कलवुा वडायकसमेतका ८ जनाको ूवेशपऽमा 
किहकतै केरमेट भएको छैन । िफल्डबाट ूा  ूितवेदनअनसुार ८ जनाको नितजा फरक परेको 
कुरा िमित २०७२/३/२७ को सिमितको िनणर्यमा केही प ा नलागेको र िमित २०७२/४/६ 
गते पिछ िनजह ले पास भएको िनःसा िलई कायार्लयमा सवारी चालक अनमुतीपऽ िलन आउँदा 
माऽ िनजह को नितजामा अन्यथा भएको कुरा थाहा भएको हो । सो समःया समाधानका लािग 
यातायात व्यवःथा िवभागसँग मौिखक िनदशन माग गरी र अन्य यातायात व्यवःथा कायार्लय 
समेतसँग सोधपछु गरी परीक्षाःथलको अवःथा परीक्षाथीर्ह को हािजरी तथा अन्य वःतगुत 
अवःथाको मूल्या न गरी िनज व्यक्तीह  पास भएको ठहर गरी िनजह लाई सवारी चालक 
अनमुती पऽ िदने िनणर्य गिरएको हो । गलत मनसायले सो कायर् गरेको नहुँदा आरोप दाबीबाट 
सफाई पाउँ भिन इन्कारी बयान गरेको पाइन्छ । 

5. त्यसैगरी ूितवादी योगेन्िूसाद गु ाले मौकामा ूयोगात्मक परीक्षामा उप-सिमतले िदएको 
ूितवेदनअनसुार परीक्षा सिमितले िनणर्य गरेको छ । उपसिमितले बझुाएको ूितवेदनमा केरमेट 
भएको ठाउँमा पेस गन व्यिक्तह ले सानो सिहछाप गरेको देिखन्छ । आरोप दाबी झठुा हो भनी 
बयान गरेको र अदालतसमक्ष बयान गदार् कलवुा वडायकसमेत ८ जना व्यिक्तह को ूवेशपऽमा 
िफल्डमा पास लेिखएको तर चेकिल मा भलूवस अन्यथा लेिखन गएकोले सिमितको बैठक बसी 
यस िवषयमा छानिवन गदार् कायार्लय ूमखुज्यूले िवभाग र अ  कायार्लयह मा सोधपछु गरी 
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ूवेशपऽमा पास लेिखएको आधारमा िमित २०७२/५/११ मा परीक्षा सिमितको बैठक बसी 
िनजह लाई सवारी चालक अनमुितपऽ िदने िनणर्य गिरएको हो । परीक्षाको पिरणाम फेरबदल 
गरेको भ े आरोप गलत हो मैले आफूलाई लाभ हनेु कुनै कायर् गरेको नहदुा सफाई पाउँ भनी 
आरोिपत कसरुमा इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ । 

6. त्यसैगरी अकार् ूितवादी बाबकुाजी िगरीले मौकामा शािफक ूहरी ूयोगात्मक परीक्षामा माऽ 
उपिःथत हनेु र बाँकी लाइसेन्स िवतरण गनसमेतका सम्पूणर् कायर् यातायात कायार्लयले नै गन 
हो, २०७२/३/१६ देिख २०७२/३/२६ सम्म भएको मोटरसाइकलको ूयोगात्मक परीक्षामा 
अिनयिमतता भएको छैन । आरोप दाबी झठुा हो भनी बयान गरेकोमा अदालतसमक्ष 
मोटरसाइकल/ःकुटरको िलिखत परीक्षामा ३२११ जना सिम्मिलत भै ५४ जना वगर् थपका लािग 
िलिखत परीक्षा िदनपुन ूावधान रहेकोले ३२६५ जनाले ूयोगात्मक परीक्षा िदएको हो। ३/३ 
जनाको हातमा चेकिल  हनेु हुँदा जगुरी िरजल्ट तया गन बममा केरमेट भएको हनु सक्छ, 
गलत मनसायले केरमेट गरेको होइन। परीक्षा सिमितको िमित २०७२/५/११ को बैठक र 
िनणर्यमा म अनपुिःथत छु । म २०७२/४/१० देिख २०७२/५/११ सम्म राि य ूहरी 
ूिशक्षण ूित ान महाराजगजँ काठमाड मा तािलममा रहेको हुँदा उक्त िनणर्यमा मेरो संलग्नता 
छैन म उपरको दाबी झठुा भएको हुँदा सफाई पाउँ भनी आरोिपत कसरुमा इन्कार रही बयान 
गरेको पाइन्छ । 

7. सवारी तथा यातायात व्यवःथा िनयमावली, २०५४ अन्तगर्त बनेको यातायात व्यवःथापन कायर्िविध 
२०७४ को पिरच्छेद ४ मा सवारी चालक अनमुितपऽ िवतरण सम्बन्धी कायर्िविधको व्यवःथा 
गिरएको छ भने सोको बुदँा नं. १२.१५ मा ू योगात्मक परीक्षा स ालन सम्बन्धमा िनम्न व्यवःथा 
रहेको छ । 
 िवशेष  टोलीले सम्पूणर् सदःयको उपिःथितमा अिनवायर् पमा परीक्षाथीर्को कुल सङ्ख्या, 

ूयोगात्मक परीक्षामा उपिःथत सङ्ख्या, अनपुिःथत सङ्ख्या, उ ीणर् र अनु ीणर् सङ्ख्यासमेत 
उल्लेख गरी िफल्डमा नै माइन्यूट तयार गरी परीक्षाथीर्को हािजरीसमेत िमलान राखी परीक्षा 
सिमितलाई िसफािरससिहत ूितवेदन पेस गनुर् पन, 

 टोलीले पेस गरेको ूितवेदनका आधारमा परीक्षा सिमितले अिन्तम नितजा ूकाश गन, 
 उक्त नितजा कायार्लयको वेभसाइटमा समेत अिनवायर् राखी सिमितबाट िसफािरस भएका योग्य 

परीक्षाथीर्ह को िववरण अिधकार ू ा  अिधकारी वा िनजले तोकेको अिधकारीले नितजा ःवीकृत 
गनुर् पन, 

 िनयमानसुार लाग्ने दःतरु बझुाएपिछ सवारी चालक अनमुितपऽ िवतरण गिरने, 



िवशेष अदालत, काठमाड  

 

 
231 

 

 ूयोगात्मक परीक्षामा उ ीणर् हनेु िनवेदकह को नितजा कायार्लयमा कम्प्यटुर इन्शी गराई 
ज ुगरी ूमािणत गनुर् पन, 

 ूयोगात्मक परीक्षामा उ ीणर् भएको सङ्ख्या र व्यिक्तभन्दा फरक सङ्ख्या र व्यिक्त इन्शी 
हनु गएमा सोको सम्पूणर् िजम्म्वारी ूमािणत (Approve) गन पदािधकारीको नै हनेु, 

8. ूमािणत गन पदािधकारी अिधकृतःतरको हनुपुन भनी िनिदर्  गरेको पाइन्छ । अनसुन्धानका 
बममा यातायायात व्यवःथा कायार्लय महेन्िनगरको च.नं ५८ िमित २०७२/४/२४ को पऽ 
एवम ्सो साथ पेस हनु आएको फाइल नं ०२ बाट िमित २०७२/३/१६ देिख २०७२/३/२६ 
सम्म दईु पाङ्म ेसवारी साधन मोटरसाइकल/ःकूटरको ूयोगात्मक परीक्षा स ालन भएको र सो 
परीक्षा स ालनका लािग िफल्डमा ूहरी िनिरक्षक ूितवादी बाबकुाजी िगरी, मेकािनकल 
सपुरभाइजर गु वहादरु खड्का, ना.स.ु नरबहादरु थापा र खिरदार नरेन्िराज जोशीसमेत खिटएको 
भ े देिखन्छ । िनजह ले उक्त परीक्षाको चेकिल मा हःताक्षर गरी ूितवेदनसिहत परीक्षा सिमित 
समक्ष िमित २०७२/४/१ मा पेस गरेको देिखन्छ । 

9. िमित २०७२/३/२७ गतेका िदन ूितवादी िसताराम खनालको अध्यक्षतामा सदःय ूितवादी 
बाबकुाजी िगरी र सदःय योगेन्िूसाद गु ासिहतको परीक्षा स ालन सिमितको बैठक बसी उक्त 
िमित २०७२/३/१६ देिख २०७२/३/२६ सम्म स ािलत ूयोगात्मक परीक्षामा अनु ीणर् 
परीक्षाथीह को ूवेशपऽ न  गन िनणर्य गरेको देिखन्छ । तत्प ात ्िमित २०७२/४/१ गते 
बसेको परीक्षा सिमितको बैठकबाट ूयोगात्मक परीक्षाःथल िफल्डबाट ूा  चेकिल का आधारमा 
परीक्षाफल ूकािशत गरी सवारी चालक अनमुितपऽ ूदान गन िनणर्यसमेत गरेको देिखन्छ । 
उक्त चेकिल मा िस.नं. 2029171 N का अिनल चन्द A (अनपुिःथत), िस.नं. 2022922 
N का िवराट चन्द फेल, िस.नं. 2022322 N का िहरेन्ि राना फेल, िस.नं. 2016684 N 
का हकर्  टमाटा A  (अनपुिःथत), िस.नं. 1856052 N का पदमराज भ  फेल, िस.नं. 
1803706 N की पावर्तीदेवी पन्त फेल र िस.नं. 1729780 N का कलवुा वडायक फेल 
भनी उल्लेख भएको ू  देिखन्छ । 

10. यसरी िफल्डबाट ूा  उिल्लिखत चेकिल का आधारमा िमित २०७२।४।१ मा नितजा ूकाशन 
गन िनणर्य गिर नितजा ूकािशत भई िमित २०७२।४।६ बाट लाइसेन्स िवतरणकायर्समेत सु  
गिरसकेको अवःथामा पिछबाट िमित २०७२।५।११ गतेका िदन ूितवादी िसताराम खनालको 
अध्यक्षतामा सदःय योगेन्िूसाद गु ा र सदःय जगत नेपाली संलग्न रहेको परीक्षा सिमितको 
बैठक बसी “िमित २०७२।३।१६ देिख २०७२।३।२६ सम्म िलइएको दईु पांम ेसवारी 
साधन मोटर साइकल तथा ःकुटरको सवारी चालक अनमुित पऽको ूयोगात्मक परीक्षामा कलवुा 
वडायक, िहरेन्ि राना, अिनल चन्द, राम बहादरु ऐडी, िवराट चन्द, पावर्ती देवी पन्त, हकर्  टमाटा, 
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पदमराज भ समेतका परीक्षाथीर्ह को ूवेशपऽमा पास लेिख भलुवस चेक िल मा अन्यथा लेिखन 
गएकोमा ूवेशपऽमा सफल देिखएको र ज ु हािजरी िभडाउँदासमेत उपिःथत देिखएकाले 
परीक्षाफलमा छुटमा समायोजन गनर् मनािसव देिखयो” भनी िटप्पणी पेस गरी सो “पेस भए अनसुार 
परीक्षाफलमा पास लेखी छुटमा समायोजन गन िनणर्य गिरयो” भनी ूितवादी िसताराम खनालको 
अध्यक्षतामा सदःय ूितवादी योगेन्िूसाद गु ा र सदःय जगत नेपाली संलग्न रहेको परीक्षा 
सिमितबाट िमित २०७२।५।११ मा िनणर्य भएको पाइन्छ । 

11. यसरी ूयोगात्मक परीक्षामा पास, फेल र अनपुिःथत हनेु व्यिक्तको नाम ू  खलुाई ज ुगरी 
फाईनल चेकिल  तयार गरी परीक्षामा खिटएका चारैजना कमर्चारीले दःतखत गरी 
चेकिल सिहतको ूितवेदन परीक्षा सिमितमा बझुाई सोही आधारमा एउटा परीक्षा सिमितले नितजा 
ूकाशन गरीसकेपिछ परीक्षा सिमितमा नयाँ सदःय राखी पनुः िनणर्य गरी पास जनाउने िनणर्य 
गरेको ःप  देिखन आयो । सो कायर् गनर् ूितवादीह लाई कुनै कानूनले अिख्तयारी ूदान गरेको 
छैन। यो यःतो कानूनले िदएको अिधकार ूयोग गरी कानून ारा िनिदर्  ूिबया अवलम्वन गरी 
सो िनणर्य गिरएको हो भनी ूितवादीह ले खलुाउन सकेको पिन पाइँदैन।यसरी परीक्षा ूणालीूित 
नै अनाःथा पैदा गन गरी गैरकानूनी, गैरिजम्वेवारी एवम ्ःवेच्छाचारीपूणर् तवरले ूितवादीह बाट 
भएको उक्त कायर् ःवीकायर् हनु सक्दैन। 

12. ूितवादी िसताराम खनालले अदालतसमक्ष गरेको बयानमा परीक्षासम्बन्धी सम्पूणर् कायर्ह  
िनयमानसुार नै गिरएको हो, धरैजना परीक्षाथीर्को परीक्षा िलनपुन भएकोले र कायार्लयको अन्य 
समःयाका कारण परीक्षाथीर्ह को नितजा फरक पनर् गएकाले अन्य यातायात व्यवःथा 
कायार्लयह मा सोधी िनजह बाट ूा  सझुावअनसुार यातायात व्यवःथा िवभागको िनदशनअनसुार 
नै कायर् गन गिरएको हो भनी बेहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । परीक्षाथीर्को सङ्ख्याका आधारमा 
परीक्षाको व्यवःथापन गनुर् परीक्षा सिमितका अध्यक्ष एवम ् कायार्लय ूमखुको कतर्व्य तथा 
िजम्मेवारी हनु्छ ।परीक्षा सिमितबाट रीतपूवर्क नितजा ूकाशन गरी कायर् सम्प  गिरसकेपिछ सो 
कायर्मा संलग्न सदःयको अनपुिःथितमा नितजा फेरबदल गरी चेकिल बाट परीक्षामा अनपुिःथत 
र फेल भएको ू  देिखएका व्यिक्तह लाई पास गराउने गरी पनुः िनणर्य गनुर् िविधको शासनको 
िस ान्त िवपिरत हनु जान्छ। तसथर् धेरै जना परीक्षाथीर् भएको हुँदा किहले काही ँनितजा फरक 
पनर् सक्छ भ े ूितवादीको भनाई ःवीकायर् हनु सक्दैन । 

13. एकपटक नितजा ूकाशन गरी सकेपिछ पिन परीक्षाथीर्ह को नितजामा फरक पनर् गएको भनी 
नितजा सच्याई िनणर्य गनर् पाउने कानूनी अिधकार परीक्षा सिमितमा रहेको भएको पाइँदैन । 
िवशेष  टोलीबाट तयार गरेको चेकिल मा अिनल चन्द र हकर्  टमटा A (अनपुिःथत) रहेको ू  
देिखन्छ तर परीक्षा सिमितले गरेको उक्त िनणर्यमा ज ुहािजरी िभडाउँदा उपिःथत देिखएको भिन 
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उल्लेख भएको देिखयो । यातायात व्यवःथा कायार्लय, महेन्िनगरबाट अनसुन्धानको बममा ूा  
िमित २०७२।९।१६ को पऽमा खलुाइएको बेहोराबाट अनु ीणर् परीक्षाथीर्ह को ूवेशपऽ न  
गदार् मचुलु्का खडा गरेको देिखएन । यसरी उि णर् परीक्षाथीर्को ूवेशपऽमा पास जनाइ िफतार् 
िदने र अनतुीणर् परीक्षाथीर्को ूवेश पऽ न  गिरने कायर्िविध रहेको अवःथामा िवशेष  टोलीले 
तयार गरेको आिधकारीक चेकिल मा उिल्लिखत नितजासँग मेल नखाने गरी परीक्षाथीर्ले िलई 
आएको ूवेशपऽलाई महण गरी सोही आधारमा पास जनाउने गरी िनणर्य भएको देिखन्छ । यसरी 
परीक्षामा सहभागी नै नभएको व्यिक्तले पिन पास जिनएको ूवेशपऽ िलई आएको देिखन्छ भने 
फेल हनेुले पिन पास जिनएको ूवेशपऽ िलई आएको देिखन्छ । आिधकािरक पमा तयार भएको 
चेकिल  अन्यथा नभई यथावत कायम रहेको देिखन्छ । अतः आिधकारीक पमा तयार भएको 
चेकिल लाई मान्यता निदई व्यिक्तगत तवरबाट पेस भएको ूवेशपऽका आधारमा पास जनाउने 
गरी परीक्षा सिमितबाट िमित २०७२।५।११ मा भएको िनणर्यको कायर् ूकृितबाट नै बदिनयत 
रहेको ू  देिखन आयो । यसरी परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गन गिर भएको उक्त िमित 
२०७२।५।११ को गलत िनणर्यमा ूितवादी िसताराम खनाल, योगेन्िूसाद गु ा र जगत 
नेपालीको संलग्नता रहेको पाइन्छ । उक्त िनणर्यमा ूितवादी बाबकुाजी बािनयाको उपिःथित 
रहेको देिखएन । उपिःथत देिखएका सदःय जगत नेपालीलाई ूितवादी कायम गरेको नदेिखदा 
त्यसतफर्  िवचार गिररहन परेन। 

14. ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ मा "सरकारी िनकाय सावर्जिनक संःथाबाट स ालन 
गिरने परीक्षाको ू पऽ िनधार्िरत समयभन्दा अगावै अिधकार ूा  अिधकारीले िवशेष पिरिःथत 
परेको कारण जनाई खोलेमा वा खोल्न लगाएमा वाहेक कुनै रा सेवकले आफू वा अ  कुनै 
व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ पयुार्उने बदिनयतले कुनै पिन ूकारले त्यःतो ू पऽको गोपनीयता 
भ  गरेमा वा गनर् लगाएमा वा परीक्षाको पिरणाममा फेरबदल गरेमा वा गनर् लगाएमा त्यःतो 
रा सेवकलाई तीन मिहनादेिख एक वषर्सम्म कैद र पाँच हजार पैयाँदेिख दश हजार पैयाँसम्म 
जिरवाना हनेु" कानूनी व्यवःथा रहेको छ । उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाको रोहमा हेदार्, 
ूितवादीह  रा सेवक कमर्चारी भएकोमा िववाद भएन । मािथ िववेचना गिरएबमोिजम 
मोटरसाइकल/ःकुटरको सवारी चालक अनमुती पऽका लािग स ािलत ूयोगात्मक परीक्षामा 
अनपुिःथत रहेको एवम ् परीक्षामा उपिःथत भई फेल भएका व्यिक्त अिनल चन्द, कलवा 
वडायकसमेतका ८ जना व्यिक्तह लाई पास गराउने वदिनयतले ूितवादी िसताराम खनाल र 
योगेन्िूसाद गु ा रौिनयारले परीक्षाको पिरणाम फेरबदल गरी परीक्षाफलमा पास लेखी छुट 
समायोजन गन िनणर्य गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको तथ्य पिु  हनु आयो। 
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15. अब अकार् ूितवादी बाबकुाजी िगरीको हकमा हेदार्, िनज ूितवादी मौकामा तथा अदालतमा समेत 
आरोिपत कसरुमा ईन्कारी बयान गरेको पाइन्छ । िनज ू ितवादीले अदालतसमक्ष परीक्षा सिमितको 
िमित २०७२।५।११ को बैठकमा म अनपुिःथत छु सो िनणर्यमा म संलग्न छैन, िमित 
२०७२।४।१० देिख २०७२।५।११ सम्म म केिन्िय ूहरी ूिशक्षण ूित ान, महाराजगजँमा 
तािलममा सहभागी िथएँ भनी बयान गद सो को पुं ाइँका लािग तािलम सम्प  ूमाणपऽ, िफतार् 
रवाना पऽ समेत पेस गरेको पाईन्छ। िनजले पेस गरेको उक्त ूमाण कागजातका सम्बन्धमा 
एिकन गनर्का लािग राि य ूहरी ूिशक्षण ूित ान महाराजगजँ काठमाड मा पऽाचार गिरएकोमा 
ू. िन. बाबकुाजी िगरी िमित २०७२।४।१० देिख िमित २०७२।५।११ सम्म स ािलत 
अपराध अनसुन्धान तािलममा सहभागी भई तािलम सम्प  गरेको हो भ े बेहोरा खलुाई तािलम 
सम्प  ूमाणपऽसमेत संलग्न गरी राि य ूहरी ूिशक्षण ूित ान महाराजगजँ काठमाड बाट िमित 
२०७६।५।२२ मा पऽ पठाएको देिखन्छ।त्यसैगरी ूितवादी िसताराम खनालको अध्यक्षतामा 
बसेको परीक्षा सिमितको बैठकले परीक्षाफलमा छुट समायोजन गरी पास जनाउने गरी िमित 
२०७२।५।११ मा िनणर्य गरेको भ े यातायात व्यवःथा कायार्लय, महेन्िनगर, कञ्नचनपरुबाट 
ूा  सक्कल िनणर्य पिुःतकाबाट देिखन आयो।उक्त िनणर्य पिुःतका हेदार्, यी ूितवादी परीक्षा 
स ालन गन, परीक्षाको नितजा ूकाशन गन लगायतका िनणर्यमा संलग्न रहेको देिखए तापिन 
परीक्षा सिमितको िमित २०७२।५।११ को िनणर्यमा संलग्न रहेको देिखएन। 

16. आरोपपऽमा िमित २०७२।३।२७ मा ूितवादी िसताराम खनालको अध्यक्षतामा बसेको परीक्षा 
सिमितको बैठकबाट परीक्षाफलमा छुट समायोजन गन भिन बदिनयतपूवर्क अनपुिःथत र फेल 
भएका व्यिक्तह लाई उ ीणर् गराउने िनणर्य गरी आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेको भ े अिभयोग 
दाबी रहेको पाईन्छ तर सो िनणर्य िमित २०७२।३।२७ मा भएको नभई िमित २०७२।५।११ 
मा भएको भ े सक्कल िनणर्य पिुःतकाबाट देिखन आयो।यसरी ूितवादी बाबकुाजी िगरी िमित 
२०७२।४।१० देिख २०७२।५।११ सम्म तािलममा रहेको अवःथामा ूयोगात्मक परीक्षामा 
अनपुिःथत र फेल भएका व्यिक्तह लाई पास गराउने उ ेँयले पास जनाई छुट समायोजन गन 
गरी परीक्षा सिमितबाट िमित २०७२।५।११ मा िनणर्य भएको ू  देिखन आयो। तसथर् उक्त 
िमित २०७२।५।११ को िनणर्यमा ूितवादी बाबकुाजी िगरीको संलग्नता रहेको िमिसल संलग्न 
ूमाणबाट पिु  हनु नसकेको हुँदा िनज ूितवादी बाबकुाजी िगरीले आरोिपत कसरुबाट सफाई 
पाउने ठहछर् । 

17. अब कसरु ठहर भएका ूितवादीह लाई आरोप दाबीबमोिजम के कित सजाय हनेु हो भ े 
सम्बन्धमा िवचार गदार्, ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ अन्तगर्तको कसरु गन 
रा सेवक कमर्चारीलाई सोही दफा १३ बमोिजम तीन मिहनादेिख एक वषर्सम्म कैद र पाँच हजार 
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पैयाँदेिख दस हजार पैयाँसम्म जिरवाना हनेु "कानूनी व्यवःथा रहेको छ । य पी ूितवादीले 
गरेको कसरुको माऽा र सो कसरुबापत ूितवादीह लाई हनेु सजायमा सन्तलुन कायम भएमा 
फौजदारी न्यायको मकशद र उ ेँय पूरा हनेु भएकोले ूितवादीह ले गरेको कसरुको माऽालाई 
ि गत गरी न्यूनतम सजाय गरेमा पिन ऐनको मकसद परुा हनेु हुँदा ूितवादी िसताराम खनाल 
र योगेन्िूसाद गु ा रौिनयारलाई न्यनुतम जनही ३ (ितन) मिहना कैद र .५,०००।- (पाँच 
हजार) जिरवाना सजाय गनर् न्यायोिचत एवम ्मनािसव हनेु देिखयो । 

18. तसथर्: यातायात व्यवःथा कायार्लय, महाकालीले िमित २०७२/३/१६ देिख ऐ २६ मा िलइएको 
ूयोगात्मक परीक्षाको नितजाको चेकिल मा अनु ीणर् एवम ्उपिःथत भएका अिनल चन्दसमेत ८ 
जना व्यिक्तह लाई ूितवादीह  िसताराम खनाल र योगेन्ि ूसाद गु ासमेतले िमित 
२०७२/५/११ मा भएको समायोजन िनणर्यबाट उ ीणर् गराई सवारी चालक अनमुितपऽ ूदान 
गरी आरोप दाबीबमोिजम ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ को कसरु गरेको पिु  
भएकोले िनज ूितवादीह लाई सोही ऐनको दफा १३ बमोिजम जनही ३ (ितन) मिहना कैद र 
.५,०००।- (पाँच हजार पैयाँ) जिरवाना हनेु ठहछर् । 

19. ूितवादी बाबकुाजी िगरीको हकमा िवचार गदार् िमित २०७२/५/११ मा भएको समायोजन 
िनणर्यमा िनजको उपिःथित र संग्लनता रहेको नदेिखदँा िनजले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने 
ठहछर् । 

सदःय  सदःय सदःय 

इजलास अिधकृतः बालकृंण लबजू 
इित संवत २०७६ साल फागनु ५ गते रोज २ शभुम ्..........................................................। 
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फैसला िमित : २०७६।१०।२० 
मु ा :- राज  चहुावट गरी ॅ ाचार गरेको । 

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत सूयर् ूकाश सवेुदीको 
ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : मालपोत कायार्लय, िवराटनगरका तत्कालीन मालपोत अिधकृत हाल आन्तिरक मािमला तथा 
कानून मन्ऽालय, िवराटनगरमा शाखा अिधकृत पदमा कायर्रत वषर्-५० को गौतमराज 
अमात्यसमेत 

 

 ूितवादीह ले बदिनयतपूवर्क कायर् गरी गैरकानूनी लाभ ूा  गरेको ूत्यक्ष ूमाणसमेत नरहेकोले 
िलखत पािरत गिरिदएको आधारमा ॅ ाचार जःतो गम्भीर ूकृितको कसरु ठहर गनर् न्यायको 
रोहबाट मनािसव नहनेु ।  

 ूितवादीह ले गैरकानूनी लाभ ूा  गरेको भ  ेनदेिखएको, बदिनयत तथा दरुाशयवाटै घटी राज  
िलने उ ेँ य रहेको पिन ठोस ूमाणबाट पिु  हनु नसकेको र मूलत: आरोप दाबीअनसुारको नपगु 
राज  आरोपपऽ दायर हनुभुन्दा अिघ नै असलु उपर भैसकेको अवःथामा अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरु भएको भ  निमल्ने । 

(ूकरण नं.१0) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी िनमर्ला योङ्हा 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्अिधवक्ता य ौी टीकाराम भ राई र ौी ूवल शमार् 
सम्ब  कानून :  
 िनजामित सेवा ऐन, २०४९ 
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ठहर खण्ड 
१. ूःततु मु ामा देहायका िवषयमा िनणर्य िदनपुन देिखन आयो । 

क. आरोप दाबीअनसुार राज  हानी नोक्सानी भएको हो होइन ? 
ख. ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजम कसरु गरेका हनु,्  होइनन ्? 
ग. आरोप दाबीअनसुारको कसरु भएको देिखए ूितवादीह लाई के कःतो सजाय हनु सक्ने हो ? 

२. उपयुर्क्त िवषयह तफर्  िवचार गदार्, मोरङ िजल्ला, सािवक िवराटनगर उप-महानगरपािलका वडा 
नं. ७ को िसट नं. 178-०७४३-१२ िक ा नं. २३७ क्षेऽफल ६४०.१४ व.मी. जग्गा परेखा 
अमात्य र रीता मल्लको नाममा िमित २०७२।१०।१३ मा हालैको बकसपऽ पािरत गदार् 
ूितवगर्िमटर .२०,०००।- का दरले जग्गाको मूल्य .१,२८,०२,८००।- र घरको मूल्य 
.१३,४७,९८४।- गरी जम्मा .१,४१,५०,७८४।- को रिज ेशन शलु्क 
.२,१२,२६१।७६ असलुउपर गनुर्पनमा घरजग्गाको मूल्य .१६,०४,०००।- माऽ कायम 
गरी .२४,०६०।- माऽ राज  दािखला गरेको देिखंदा हेनर्पन कागजात नहेरी ःथानीय िनकायको 
घरबाटो ूमािणत िसफािरससमेतका कागजात नराखी .१,८८,२०१।७६ राज  असलु नगरी 
नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी प¥ुयाउने बदिनयतले कायर् गरेको हुँदा ूितवादीह  मालपोत 
कायार्लय मोर का अिधकृत गौतमराज अमात्य, ना.स.ु वासदेुव पोखरेल र ना.स.ु राजकुमार थापाले 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ तथा सोही दफाको देहाय (ख) अनसुारको कसरु गरेको 
हदुा िनज ूितवादीह लाई ऐ ऐनको दफा ७ र दफा ३(१) बमोिजम सजाय हनु भिन आरोप 
दायर भएको देिखयो । 

३. उल्लेिखत आरोप दाबीअनसुारको कसरु नगरेको आरोप दाबीवमोिजमको राज  असलु भएको भिन 
कसरुमा इन्कार रही ूितवादीह ले अदालतसमक्ष बयान गरेको पिरूआेयमा आरोप दाबीअनसुारको 
राज  रकम हानी नोक्सानी भएको हो, होइन ? भ े िववािदत पिहलो िवषयतफर्  सवरू् थम िवचार 
गनुर्पन देिखएको छ । 

४. मालपोत अिधकृत गौतमराज अमात्य, ना.स.ु वासदेुव पोखरेल र अकार् ना.स.ु राजकुमार थापा 
मालपोत कायार्लय, िवराटनगरमा कायर्रत रहँदाको अवःथामा िमित २०७२।१०।१३ गते 
लआमीदेवी मल्लले आफ्ना नाउँमा दतार् रहेको िवराटनगर उप-महानगरपािलका वडा नं. ७ को 
िसट नं.178-०७४३-१२ िक ा नं. २३७ क्षेऽफल ६४०.१४ व.मी. िक ाकाट गरी िक.नं. 
३१९ बाट ३३८.६३ जग्गा िरता मल्ललाई र िक.नं. ३२० बाट ३०१.५१ जग्गा परेखा 
अमात्यलाई हालैको बकसपऽ िलखत गरी पािरत भएको भ ेसम्मको तथ्य सम्बिन्धत िलखत, 
मालपोत कायार्लय िवराटनगरको पऽ, ूितवादीह को बयान, बिुझएका व्यिक्तह को भनाईसमेतबाट 
देिखएको छ । त्यस कुरामा सम्म िववादको अवःथा रहेको देिखएन । उक्त जग्गामा घरसमेत 
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रहेको भ े देिखएकोमा घर जग्गा नै लआमीदेवी मल्लले आफ्नै छोरीह  परेखा अमात्य र रीता 
मल्ललाई हालैको बकसपऽ िलखत पािरत गिरिदँदा मालपोत कायार्लय मोर बाट रिज ेशन 
ूयोजनाथर् जारी गिरएको घरजग्गाको न्यूनतम मूल्या न पिुःतकाअनसुार ूित वगर्िमटर 
.२०,०००।- का दरले हनेु जग्गाको न्यूनतम मूल्य .१,२८,०२,८००।- र घरतफर् को मूल्य 
.१३,४७,९८४।‐ समेत जम्मा न्यूनतम मूल्य .१,४१,५,०७८४।- थैली कायम गनुर्पन र 
सो को हनेु रिज ेशन दःतरु .२,१२,२६१।७६ िनधार्रण गरी असलु गनुर्पनमा घरजग्गाको 
मूल्य  १,६०,४०००।- माऽ कायम गरी  २४,०६०।- माऽ राज  असलु भएको 
भ ेसम्मको वःतगुत िवषयमा समेत ूितवादीह ले अन्यथा भ  सकेको देिखएन । उक्त जग्गा 
िपच सडकमा जोिडएको र घरसमेत रहेको भ े अनसुन्धानको िसलिसलामा स लन गिरएको 
मालपोत कायार्लय, िवराटनगरको पऽह  समेतको ूमाणह बाट देिखएको र त्यस तथ्यलाई 
ूितवादीह ले ःवीकारै गरेको पाइएकोले बकसपऽ िलखत पािरत हुँदाका अवःथामा 
२,१२,२६१।७६ रिज ेशन दःतरु असलु हनुपुनमा .२४,०६०।- माऽ असलु गरी िलखत 
पािरत भएको भ े तथ्यमा समेत िववाद रहेको देिखएन । 

५. आरोप दाबीअनसुारको हानी नोक्सानी भएको भिनएको राज  रकम सम्बिन्धत व्यिक्तह बाट 
दािखला भईसकेको हुँदा राज  रकम हानी नोक्सानी नभएको भ े ूितवादीह को िजिकर रहेको 
देिखयो । िमित २०७२।१०।१३ मा उपयुर्क्तअनसुारको हालैको बकसपऽ िलखत पािरत 
भएकोमा मूल्या न िभडाउँदा ऽिुट हनु गई भलूवश राज  घटी असलु हनु गएको भिन सम्बिन्धत 
फाँटका ना.स.ु वासदेुव पोखरेलले ूितवेदन िदएको आधारमा छुट राज  असलुीको ूिबया अिघ 
बढाई जग्गा रोक्का रािखएको, सम्बिन्धत कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गिरएको, छुट भएको 
राज  िमित २०७३।७।२३ मा .१,५१,८७८।५१ र िमित २०७३।७।२४ मा  
१६,१०५।- असलु भएको भिन मालपोत कायार्लय, िवराटनगरको िमित २०७३।७।३० को 
पऽबाट देिखएको छ । त्यसैगरी सोही कायार्लयको िमित २०७५।५।३ च.नं. १३१६ को 
पऽबाट थप नपगु देिखन आएको राज  .२०,२२०।- िमित २०७५।५।३ मा असलु भएको 
भ ेसमेत देिखन आएको सोही कायार्लयको िमित २०७५।५।६ को च.नं. १५६० को पऽ 
समेतबाट देिखन आएकोमा ूःततु आरोपपऽ िमित २०७५।५।२० मा दायर हनुभुन्दा अिघ नै 
उल्लेिखत बकसपऽ िलखत पािरत गदार् लाग्ने रिज ेशन दःतरु दािखला भैसकेको देिखन आएको 
छ । आरोपपऽमा नै उल्लेिखत वःतगुत अवःथा ःप  गरेको पाइएको र ूितवादीह को बयान 
व्यहोरा तथा िमिसल संलग्न रिसद तथा भौचरह  समेतको ूमाणबाट उपरोक्त तथ्य ःप  हनु 
आएकोले लआमीदेवी मल्लले आफ्ना छोरीह लाई बकसपऽ िलखत पािरत गिरिदँदा िनयमनसुार 
लाग्ने रिज ेशन दःतरुको राज  दािखला भइसकेको कुरामा थप िववेचना गिररहन पन देिखएन। 
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६. िमित २०७२।१०।१३ मा बकसपऽ िलखत पािरत भएकोमा राज  चहुावट गन कमर्चारीह लाई 
कारवाही हनु भिन िमित २०७३।६।३० मा उजरुी परेपिछ माऽ ना.स.ु वासदेुव पोखरेलले 
भलूवश घटी राज  असलु हनु गएको भिन ूितवेदन पेस गरेको आधारमा सम्बिन्धत व्यिक्तबाट 
२०७३।७।२३, २४ मा र िमित २०७५।५।३० मा दािखला गनर् लगाइएको भ े आरोपपऽ 
रहेको देिखन्छ ।बकसपऽ गिरिदने लआमीदेवी मल्लले उक्त जग्गामा घर छैन, माभेल बाटोमा 
पन भिन िलखतमा कबिुलयतनामामा गरेको, नापी कायार्लयबाट िक ाकाट भई आउँदा समेत घर 
बाटो नदेखाएको समेतको आधारमा ऽिुट भएको भ े मालपोत कायार्लय िवराटनगरको च.नं. 
७४३५ िमित २०७३।७।३० को पऽ व्यहोरा रहेको पाइन्छ । बकसपऽ दाता लआमीदेवी 
मल्ल वृ ावःथा र िवरामी अवःथामा िलखत पास गनर् आएकोमा सोधपछु गदार् घर छैन, माभेल 
बाटो भनेकाले िव ासमा मूल्या न गरेको, बकसपऽ िदनेिलनेले झठुा िववरण िदई झकु्याएको 
जानकारी हनुासाथ छुट राज  दािखल गनर् लगाएको भिन ू ितवादी वासदेुव पोखरेलले अनसुन्धानको 
िसलिसलामा बयान गरेको देिखएको छ । अन्य ूितवादीह ले अनसुन्धानको बममा गरेको 
बयानबाट समेत सोही अवःथा देिखएको छ । 

७. जग्गाको हक छाडी िदएको िलखत पािरत गनर् घरबाटो ूमािणत व्यहोराको ःथानीय िनकायको 
िसफािरससमेत िनवेदनसाथ पेस गनुर्पन अिनवायर्ता रहेकोमा त्यसतफर्  सम्बिन्धत कमर्चारी 
ूितवादीह ले ध्यान िदएको देिखएन । िबरामी अवःथाको वृ ा रहेको भ े आधारमा िनजबाटै 
कविुलयत गराई मूल्या न गरेको र िलखत पािरत गरेको भ े ूितवादीह को भनाई रहेपिन 
िनयमानसुार अिनवायर् पमा पालना गनुर्पन कायर्िविध ूितवादीह ले पालना नगरेको देिखएकोमा 
त्यस हदसम्म ऽिुटपूणर् कायर् भएको देिखएको छ । बकसपऽ िलखत गिरिदने र बकस पाउने दवैु 
पक्षले पिन घर बाटोको यथाथर् िववरण खलुाई िदनपुन कानूनबमोिजमको कतर्व्य रहेकोमा झठुा 
िववरणको कबिुलयत गरेको देिखयो । त्यःतो झठुा िववरण िदने व्यिक्तह  बकसपऽ िलखत गिर 
िदने लआमीदेवी मल्ल तथा बकसपऽ पाउने परेखा अमात्य र रीता मल्ल उपर कुनै दाबी गरेको 
देिखएन । 

८. घरबाटोको ूमािणत िसफािरसको अभावमा बकसपऽ िलखत पािरत गिरिदएको देिखएकोमा 
गैरकानूनी लाभ ूा  गन र बकसपऽ िलने िदनेलाई फाइदा परु् याउने उ ेँयले घटी राज  हनेु 
गरी बदिनयत िचताई ूितवादीह ले बकसपऽ िलखत पािरत गिरिदएको हो िक भ ेतफर्  हेदार्, पिछ 
असलु गिरएको राज को पिरमाणलाई ि गत गदार्, बदिनयत पूवर्क कायर् गरेको हनु सक्ने भिन 
अनमुानसम्म गनर् सिकने भए पिन त्यस िकिसमको बदिनयत पिु  हनेु र ूितवादीह ले लाभ ूा  
गरेको ूत्यक्ष ूमाणको उपिःथित देिखन सकेको छैन । िलखत पािरत गदार्को तत्कालीन 
अवःथामा ूितवादीह ले के, कःतो लाभ ूा  गरेका हनु भ े कुरा ूमाणबाट देिखन सकेको 
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छैन । बकसपऽ ूा  गन परेखा अमात्य र रीता मल्ल, िनजह को तफर् बाट नपगु राज  
दािखला गन अनपु पािलखे ौे लगायतका अनसुन्धानको िसलिसलामा घटना िववरण कागज 
गिरिदने अन्य व्यिक्तह ले समेत घटी राज  िलई िलखत पािरत गिरिदएबापत ूितवादीह ले यो, 
यस िकिसमको लाभ वा सिुवधा ूा  गरेका िथए भिन भ  सकेको देिखदैँन । घटी राज  असलु 
भएको देिखएपिछ नपगु राज  असलु गनुर्पन भिन ूितवादी वासदेुव पोखरेललको ूितवदेनको 
आधारमा कारवाही हुँदाका अवःथामा परेखा अमात्य, रीता मल्ललाई नपगु राज  दािखला गनर् 
भिन िमित २०७३।७।२२ मा सूचना गरेकोमा िमित २०७३।७।२३ र २४ गते नै नपगु 
राज  दािखला गरेको देिखएको र पनु मूल्या न गदार् अझै नपगु देिखएको राज  रकम िमित 
२०७५।५।३ मा समेत दािखला गरेको देिखएकोमा उल्लेिखत बिुझएका व्यिक्तह ले अन्यथा 
बेहोरा भ  सकेको नदेिखएबाट समेत ूितवादीह ले लाभ ूा  गरेकोले जानीजानी ूिबयागत 
ऽिुट गरी घटी राज  िलई बक्सपऽ िलखत पािरत गिरिदएको भ  िमल्ने देिखएन । 

९. अिनवायर् पमा पालना गनुर्पन ूिबयागत ऽिुट ूितवादीह ले गरेको र घटी राज  दािखला गरेको 
देिखएकोमा िनजह  उपर िवभागीय कारवाही गिरएकोमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
५५क.अनसुारको चेतावनी िदने गरी िनणर्य भएको भ े मालपोत कायार्लय, िवराटनगरको िमित 
२०७३।९।१४ च.नं. ९७६६ को पऽ, सो कायार्लयका ूमखु नरेन्ि पौडेलले अनसुन्धानको 
बममा गरेको कागज, ूितवादीह को बयानसमेतबाट देिखएको छ । रिज ेशन ूयोजनको लािग 
मालपोत कायार्लयबाट जारी गिरएको घरजग्गा मूल्या न पिुःतकाअनसुार जग्गा िलनेिदनेले झठुा 
िववरण, घरबाटो, सडक गलत वा फरक पारी लेिख लेखाई िलखत पािरत गरे गराएमा पिछ 
किहँकतैबाट वाःतिवकता खलु्न आई फरक परेको देिखन आएमा छुट भएको राज  सरकारी 
बाकी सरह सम्बिन्धत जग्गा िलने व्यिक्तवाटै असलु गिरने छ भ े व्यवःथा रहेको देिखएको छ। 
तदनु प कारवाही भई नपगु राज  असलु उपरसमेत भैसकेको देिखएको छ । 

1०. उिल्लिखत िववेचनाह बाट िक.नं. २३७ को जग्गा दतार्वाला लआमीदेवी मल्लले आफ्नै 
छोरीह लाई बकसपऽ िलखत गिरिदएको देिखएको छ । िनज लआमीदेवीको उमेर तथा शारीिरक 
अवःथालाई ि गत गरी िनजह ले कबिुलयत िलखत गिर घरबाटो नरहेको भनेको आधारमा 
अिनवायर् पमा पेस हनुपुन ःथानीय िनकायको घरबाटो ूमािणत िसफािरसको अभावमा नै िलखत 
पािरत गिरिदएकोले घटी राज  कायम हनु गएको देिखए पिन पिछ कारवाही गरी नपगु राज  
रकम परैु दािखला भएको देिखदँा ूःततु आरोपऽ पेस हुँदाका अवःथामा राज  रकम बाँकी रहेको 
देिखएन यस अवःथामा नेपाल सरकारलाई ूा  हनेु राज  हानी नोक्सानी भएको भ े आरोप 
दाबी िमलेको देिखएन। िलखत पािरत गदार् आवँयक पन घर बाटोको िसफािरस िबना िलखत 
पािरत गरेतफर्  िवभागीय कारवाही भैसकेको देिखएको, बकसपऽ िलखत पािरत गिरिदने िलने 
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लआमीदेवी अमात्य,  परेखा अमात्य र रीता मल्लले समेत गलत िववरण पेस गरेतफर्  िनजह  
उपर कुनै दाबी िलएको नदेिखएको, ूितवादीह ले बदिनयतपूवर्क कायर् गरी गैरकानूनी लाभ ूा  
गरेको ूत्यक्ष ूमाणसमेत नरहेकोले घर बाटो िसफािरस बेगर िलखत पािरत गिरिदएको आधारमा 
ॅ ाचार जःतो गम्भीर ूकृितको कसरु ठहर गनर् न्यायको रोहबाट मनािसव हनेु देिखएन । तसथर्, 
ूितवादीह ले गैरकानूनी लाभ ूा  गरेको भ े नदेिखएको, बदिनयत तथा दरुाशयबाटै घटी राज  
िलने उ ेँय रहेको पिन ठोस ूमाणबाट पिु  हनु नसकेको र मूलत: आरोप दाबीअनसुारको नपगु 
राज  आरोपपऽ दायर हनुभुन्दा अिघ नै असलु उपर भैसकेको अवःथामा ूःततु अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु भएको भ  िमल्ने देिखएन । 

11. अत: आरोप दाबीबमोिजमको राज  रकम सम्बिन्धत पक्षबाट दािखल भई सकेको देिखएको, 
ूितवादीह लाई िवभागीय कारवाही भएको देिखएको, ूितवादीह ले जानी जानी बदिनयतपूवर्क 
िलखत पािरत गिरिदएको पिु  हनेु पयार्  ूमाणको अभाव रहेको देिखँदा ूःततु आरोप 
दाबीअनसुारको कसरु गरेको भ  न्याय स त हनु सक्ने देिखएन । ूितवादीह  गौतमराज 
अमात्य, वासदेुव पोखरेल र राजकुमार थापा उपरको आरोप दाबी पगु्न नसक्ने भई िनजह ले 
ूःततु आरोप दाबीको कसरुबाट सफाई पाउने ठहछर् । 

सदःय  सदःय 

इजलास अिधकृतः बालकृंण लबजू 

इित संवत ्२०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभुम .....................................................। 
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ौी िवशेष अदालत काठमाड  

इजलास 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी कृंण िगरी 

सदःय माननीय न्यायाधीश ौी शािन्तिसंह थापा 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चन्िबहादरु सा  

फैसला 
इजलास नं. २ 

मु ा नं. ०७४‐CR‐००३२ 
कसरु ठहर िनणर्य नं.१८ 

फैसला िमित : २०७६।07।19 
सजाय िनधार्रण िनणर्य नं. १ 

ूमाणीकरण िमित : २०७६।१०।13 
मु ा: स िलत राज  दािखला नगरी चहुावट गरी ॅ ाचार गरेको ।  

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका अनसुन्धान अिधकृत पदमराज पाण्डेयको 
ूितवेदनले नेपाल सरकारसमेत 

िव  

ूितवादी : यातायात व्यवःथा कायार्लय, बागमतीको लेखापाल पदमा कायर्रत जनककुमारी िरजालसमेत 
 
 सेवामाहीबाट राजँ वबापत नगद वा चेक िलई सकेपिछ बाध्यात्मक पमा सोको रिसद िदई 

ूत्येक रिसदबमोिजमको आम्दानी बै  दािखला गनुर् लेखापालको कतर्व्य एवम ्िजम्वेवारी हनेु। 
(ूकरण नं.11) 

 ॅ चारसम्बन्धी कसरुमा कसरुदारलाई हनु सक्ने सजायको फरािकलो दायरा  (Range) लाई 
मध्यनजर गरी कसरुको गिम्भरता, कसरुदारको दोषीपना  (Culpability) र जोिखम  (Risk) समेतको 
आधारमा कसरुदारलाई हनेु सजाय िनधार्रण गनुर्पन । 

(ूकरण नं.२0) 
 

वादीका तफर् बाट : िव ान ्उप-न्यायािधवक्ता ौी कृंणमोहन कोइराला 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्अिधवक्ताह  ौी समुनूसाद िघिमरे, ौी सशुील पोखरेल, ौी गोपी शमार् 

सवेुदी, ौी िचऽदेव जोशी र ौी भरतूसाद खऽी 
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अवलिम्बत निजर :  
 ने.का.प. 2073 िन.नं. 9653 
 ने.का.प. 2073 िन.नं. 9844 
 ने.का.प. 2075 िन.नं. 9924 

सम्ब  कानून :  
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
 फौजदारी कसरु (सजाय िनधार्रण र कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ 

 

कसरु िनधार्रण खण्ड 
1. ूःततु मु ामा िनम्न ूँ नह मा केिन्ित रही न्याय िन पण गनुर्पन देिखन आयो। 

(क) िमित 2072।5।29 को चेक नं. 030645नं. को .23,73,000।- को चेक २ 
पटक ूयोग गरी नगदी रिसद िलई अथार्त ्एउटै चेकको रकमबाट २ लट मोटरसाईकल 
दतार् भएको हो होइन ? मोटरसाईकल दतार् भएअनसुारको राजँ व रकम बै  दािखला भएको 
छ छैन ? 

(ख) रिसदबमोिजमको राजँ व दािखल सम्बन्धमा सम्बिन्धत लेखापाल िजम्मेवार हनुपुन हो 
होइन ? 

(ग) आरोप दाबीबमोिजमको कसरुमा ूितवादीह को के कःतो संलग्नता रहेको छ ? 
2. सवरू् थम, एउटा चेक ूयोग गरी २ लट मोटरसाईकल दतार् भएको हो होइन? मोटरसाईकल दतार् 

भएअनसुारको राजँ व रकम बै  दािखला भएको छ छैन? भ े पिहलो ू तफर्  िववेचना गरी हेदार्, 
ूितवादीह  यातायात व्यवःथा कायार्लय, मोटरसाईकल बागमतीका लेखापाल जनककुमारी िरजाल, 
ःयाकार शेिड  कम्पनी ूा.िल. का कमर्चारी ठाकुर के.सी. र िदनेश बोहराको िमलेमतोमा िमित 
2072।5।31 मा .23,73,000।- को 030645 नं. को चेकबाट नगदी रिसद जारी 
गरी सो रिसद र चेकसमेत िफतार् िलई उक्त चेक िमित 2072।06।12 मा बै मा जम्मा गरी 
भौचर िलई भौचरका आधारमा अक  काउण्टरबाट नगदी रिसद िलई मोटरसाईकलह  दतार् गरी 
उक्त नगदी रिसदह  कम्पनीमा पेस गरी िहसाब िमलान गरेको र नगदी रिसदबमोिजमको राजँ व 
बै मा दािखला नगरी राजँ व चहुावट गरेका हुँदा ूितवादी जनककुमारी िरजाललाई ॅ ाचार 
िनवारण ऐन, 2059 को दफा ७(ग) बमोिजमको कसरुमा सोही दफाबमोिजम जिरवाना र दफा 
३(१) र ३(१)(च) बमोिजम सजाय हनु र ूितवादीह  ठाकुर के.सी. र िदनेश बोहरालाई सोही 
ऐनको दफा २२ को कसरुमा दफा ७, दफा ३(१) र दफा ३(१)(च) ले हनेु सजायमा दफा 
२२ बमोिजम सजायको मागदाबी िलई आरोपपऽ दायर हनु आएको पाइयो। 
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3. ूितवादी जनककुमारी िरजाल यातायात व्यवःथा कायार्लय, मोटरसाईकल बागमती, तािल्छखेल, 
लिलतपरुमा कम्पनी काउन्टरमा कायर्रत रहेकोमा िववाद देिखएन। ूितवादीमध्येका ठाकुर के.सी. 
ःयाकार शेिड  कम्पनी ू ा.िल.का.कमर्चारी र ू ितवादी िदनेश बोहरा उक्त कम्पनीका मोटरसाईकल 
दतार् गनर्का लािग खटाइएका ूितिनिध रहेकोमा समेत िववाद देिखएन। ूितवादी जनककुमारी 
िरजालले अनसुन्धानको बममा र अदालतमा समेत “िमित 2072।5।31 मा कायार्लयको 
कम्पनी काउन्टरबाट ःयाकार कम्पनीका ३२१ थान नयाँ मोटरसाईकल दतार् गदार् लाग्ने दःतरु 
बापत ःयाकार कम्पनीको चेक नं. 030645 को .23,73,000।-को एकाउण्ट पेयी (A/C 

Payee) चेक िलई रिसद नं. 1088365२ देिख 10883656 सम्मका रिसद जारी गरेको 
हुँ। रिसद ूा  गिरसकेपिछ ःयाकार कम्पनीका ूितिनिध ूितवादी िदनेश बोहराले अिफस 
ूयोजनका लािग फोटोकपी गरेर ल्याइिदन्छु भनी उक्त चेक िलई गएका र िफतार् नल्याएका 
कारण सो रकम हालसम्म कायार्लयको खातामा जम्मा हनु नसकेको हो। सो कुरा मैले कायार्लयमा 
भोिलपल्टै मौिखक जानकारी गराएकी िथए ँभने िमित 2072।7।1 मा िलिखत िनवेदन िदई 
जानकारी गराएकी िथए”ँ भनी िमित २०७२।५।३१ का िदन चेक नं. 030645 को चेकमा 
उिल्लिखत रकम  २३,७३०००।- बराबरको रिसद जारी गरी सो रिसद र चेकसमेत ूितवादी 
िदनेश बोहरालाई नै िफतार् िदएको तथ्य ःवीकार गरी बयान गरेको पाइयो। 

4. त्यसैगरी, ूितवादी ठाकुर के.सी.ले अनसुन्धानको बममा र अदालतमा समेत आरोिपत कसरुमा 
इन्कारी रहे तापिन सडक सधुार, िनमार्ण कर ितनर्का लािग ूितवादी िदनेश बोहरालाई 
.23,73,000।- को एकाउन्ट पेयी चेक िदई पठाएकोमा िनजले चेक दािखल गरेको तर 
रिसद नल्याएको हुँदा िनजलाई सो ा लेखापाल जनककुमारी िरजालले 2/4 िदनपिछ रिसद िदन्छु 
भनी पठाएको बताएको र आिथर्क वषर्को अिन्तम िदन रिसद िलन जाँदा पिन निदएपिछ कायार्लय 
ूमखु समक्ष गएकोमा िनज जनककुमारी िरजालले राजँ व गाडीतफर्  वा लाइसेन्सतफर्  कतापि  
जम्मा भयो हेरेर िदन्छु भनेकोमा ताकेता गदार्समेत रिसद िदन आलटाल गरेकी, त्यसपिछ सडक 
सधुार कर दािखल गनर्का लािग िदनेश बोहरालाई िमित 2072।5।29 मा .23,73,000।-
को चेक िदई पठाएकोमा सोको रिसद र चेकसमेत िफतार् ल्याई रिसद पिहलाको िहसाबको हो, यो 
चेकबाट अक  पटक मोटरसाईकल दतार् गनुर्पछर् भनी चेक मलाई िदएकोमा सो चेक पनुः लगी 
मोटरसाईकल दतार् गरी सोको रिसद काटेर ल्याएको हो, परुानो िहसाब िमल्यो होला भन् ने लागेको 
हो, मैले िदनेशलाई िजम्मा िदएको हुँदा उसैले सबै गन हो भन् ने बेहोरा उल्लेख गद सो चेकबाट 
दईु पटक रिसद काटेको तथ्य ःवीकार गरी बयान गरेको पाइयो। त्यसैगरी अकार् ूितवादी िदनेश 
बोहराले समेत अनसुन्धानको बममा र अदालतमा आरोिपत कसरुमा इन्कारी रहे तापिन ूितवादी 
जनककुमारी िरजालले परुानो .23,73,000।-  को रिसद निदएको हुँदा मैले िमित 
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2072।5।31 मा चेक नं. 030645 को चेक पेस गरी रिसदह  कटाई सेवा िलई सकेपिछ 
फोटोकपी गरी िफतार् ल्याइिदन्छु भनी चेक िलई रिसद र सो चेक ठाकुर के.सी. लाई िदएको हुँ। 
पिछ सोही चेक 2072।6।12 मा राि य वािणज्य बै मा जम्मा गरी भौचर ल्याई पनुः अक  
मोटरसाईकलको रिसद कटाई ल्याएको हो भन् ने तथ्य ःवीकार गरी बयान गरेको पाइयो। 

5. मौकामा कागज गन तत्कालीन कायार्लय ूमखु ईँ वरराज दाहालले लेखापाल जनककुमारी 
िरजालले घटनाका सम्बन्धमा समयमै जानकारी नगराई रिसदको आम्दानी जिनन गई नगदी 
रिसदबापतको सेवा ूदान भइसकेको हुँदा समयमा नै रिसद र  गनर् नसिकएको हो, सरुक्षा ूबन्ध 
गनर् सिकने अवःथा हुँदा हुँदै समयमा जानकारी नगराई जनककुमारी िरजाल आफ्नो िजम्मेवारीबाट 
िवमखु रहन गएको देिखन्छ भनी मौकाको कागज बेहोरा समिथर्त हनेु गरी बकपऽ गिरिदएको 
पाइयो। त्यसैगरी मौकामा बिुझएका लेखा अिधकृत िवनोद धमला, सोही चेकको भौचरका आधारमा 
रिसद का  ने अक  काउन्टरका लेखापाल जबीनराम ौे समेतले मौकाको बेहोरा समथर्न गरी 
बकपऽ गिरिदएको पाइयो । 

6. ूितवादी िदनेश बोहराले िमित 2072।5।31 मा ३२१ थान नयाँ मोटरसाईकल दतार्का लािग 
िमित २०७२।५।२९ मा जारी भएको चेक नं. 030645 को .23,73,000।-को चेक 
जनककुमारी िरजाललाई िदई सो रकम बराबरको रिसद का  न लगाई सो रिसदअनसुारको सेवा 
िलएपिछ उक्त चेक िदनेश बोहराले नै िफतार् लगेको भन् ने तथ्य ूितवादीह  तीनै जनाको बयान 
ब्यहोराबाट खलु्न आएको पाइयो। यसरी िमित 2072।05।31 मा िफतार् िलई गएको उक्त 
चेक नं. 030645 को .23,73,000।- को चेक िमित 2072।6।12 मा राि य वािणज्य 
बै , शाखा कायार्लय, लिलतपरुमा दािखला गरी भौचर िलई सो भौचर पेस गरी जबीनराम ौे  
कायर्रत रहेको अक  काउन्टरबाट पनुः रिसद काटी अक  लट मोटरसाईकल दतार् गरेको तथ्य 
ःथािपत हनु आयो । 

7. उक्त िमित 2072।5।29 को चेक नं. 030645 को .23,73,000।- रकमबाट िमित 
2072।5।31 मा िनम्नबमोिजमका रिसद जारी भई िनम्नबमोिजमका मोटरसाईकल दतार् भएको 
भन् ने यातायात व्यवःथा कायार्लय, मोटरसाईकल बागमती, गजु ुर्धारा, काठमाड को च.नं. 7228 
िमित 2076।1।13 को पऽसाथ संलग्न नगदी रिसद र चेक नं. 030645 दतार् उल्लेख 
भएको िटपोट साथै ःयाकार कम्पनी िल.ले यातायात व्यवःथा कायार्लयलाई लेखेको िमित 
2073।9।7 को पऽसाथ संलग्न िमित 2072।1।1 देिख 2072।7।30 सम्मको 
िववरणबाट देिखन आयो। 

र.नं.  मोटरसाईकल नं.  थान 
10883652  बा. 70 प.  7379-7441  63 
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10883653  बा. 70 प.  7442-7506  65 
10883654  बा. 70 प.  7507-7569  63 
10883655  बा. 70 प.  7570- 7634  65 
10883656  बा. 70 प.  8160-8224  65 

  जम्मा थान 321 
8. यसरी िमित 2072।5।31 मा रिसद जारी भई सो आधारमा मािथ उल्लेख भए मतुािबकका 

321 थान मोटरसाईकल दतार् भएको देिखएको तर आम्दानी रिसदबमोिजमको राजँ व (चेक नं. 
030645 को .23,73,000।-  को चेक) सो िमितमा बै मा दािखला नभई िमित 
2072।6।12 मा माऽ चेक दािखला भएको भन् ने राि य वािणज्य बै  िल., शाखा कायार्लय, 
लिलतपरुको िमित 2076।1।31 को पऽसाथ संलग्न बै  भौचर एवम ्यातायात व्यवःथा 
कायार्लय, मोटरसाईकल बागमती गजु ुर्धारा काठमाडौको िमित 2076।1।13 को पऽबाट देिखन 
आयो। 

9. िमिसल संलग्न राि य वािणज्य बै  िल., शाखा कायार्लय लिलतपरुको उक्त िमित 2076।1।31 
को पऽसाथ संलग्न बै  भौचर, यातायात व्यवःथा कायार्लय, मोटरसाईकल बागमती, गजु ुर्धाराको 
िमित 2076।1।1३ को पऽ, ःयाकार कम्पनी िल.ले यातायात व्यवःथा कायार्लयलाई लेखेको 
िमित 2073।9।7 को पऽसाथ संलग्न बै  भौचर एवम ्राजँ व रकम समेतको िववरणबाट 
सोही चेक नं. 030645 को .23,73,000।- को चेक िमित 2072।6।12 मा राि य 
वािणज्य बै  िल., शाखा कायार्लय, लिलपरुमा जम्मा गरी भौचर ल्याई सोही भौचरका आधारमा 
लेखापाल जबीनराम ौे  कायर्रत काउन्टर नं. 1 मा गई पनुः िनम्नबमोिजका रिसद काटी िलई 
सो रिसदबाट िनम्नबमोिजमका मोटरसाईकल दतार् गरेको देिखन आयो। 

र.नं.  मोटरसाईकल नं.  थान  . 
10894090  बा. 70 प.  9658-9722  65  4,55,000।- 
10894091  बा. 70 प.  9593-9657  65  4,55,000।- 
10894092  बा. 70 प.  8548-8612  65  4,55,000।- 
10894093  बा. 70 प.  4693-4755  63  5,04,000।- 
10894094  बा. 70 प.  4756-4818  63  5,04,000।- 

  जम्मा थान 
321 

जम्मा 
.23,73,000।- 

10. मािथ उिल्लिखत िववरण एवम ्ूितवादीह को बयान ब्यहोरा समेतबाट िमित 2072।5।31 
मा ूितवादी जनककुमारी िरजाल कायर्रत रहेको कम्पनी काउन्टरमा चेक नं. 030645 को 
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चेक पेस गरी रिसद का  न लगाई सो रिसदबाट मोटरसाईकल दतार् गराएको तर सो चेक बै  
दािखल हनु निदई िफतार् लगी चलाखीपूवर्क पनुः सोही चेक िमित 2072।6।12 मा बै मा 
दािखल गरी भौचर िलई सो भौचर पेस गरी जबीनराम ौे  कायर्रत अक  काउन्टरबाट रिसद 
काटी िलई अक  लट मोटरसाईकल दतार् गराएको भ े तथ्यमा ि िवधा रहेन। यसरी िमित 
2072।5।31 मा 321 थान र िमित 2072।6।12 मा 321 थान गरी जम्मा 642 
थान मोटरसाईकल दतार् हनु आएकोमा केवल 321 थान मोटरसाईकलको राजँ व माऽ (चेक 
नं. 030645 को .23,73,000।-) बै  दािखला भएको देिखयो भने िमित 2072।5।31 
को 321 थान मोटरसाईकलको राजँ व रकम बै  दािखला भएको देिखएन। जसबाट 
ूितवादीह को िमलेमतोमा एउटै चेकबाट दईु पटक नगदी रिसद काटी २ लट मोटरसाईकल 
दतार् गराउन सफल भएको तथ्य पिु  हनु आयो । 

11. अब, रिसदबमोिजमको राजँ व बै  दािखल गन सम्बिन्धत लेखापाल िजम्मेवार हनुपुन हो, होइन 
भन् ने दोॐो ूँ नतफर्  िववेचना गरी हेदार्, आिथर्क कायर्िविध ऐन, 2055 को दफा 13 मा 
“िजम्मेवार व्यिक्तले आफ्नो िजम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन वा त्यसको 
भोिलपल्ट र िजन्सी मालसामान भए सात िदनिभऽ यथाःथानमा दािखला गरी ॐेःता खडा गनुर् 
पनछ” भन् ने कानूनी व्यवःथा रहेको छ। ूितवादी जनककुमारी िरजाल यातायात व्यवःथा 
कायार्लय, मोटरसाईकल बाग्मती, ताल्छीखेल, लिलतपरुमा कम्पनी काउण्टरमा लेखापालको 
िजम्मेवारी िलई कायर्रत रहेकोमा ि िवधा रहेन। यातायात व्यवःथा कायार्लय, मोटरसाईकल 
बागमतीको िमित 2073।11।30 को पऽबाट ूितवादी जनककुमारी िरजालले 2071।7।1 
देिख 2072 असार मसान्तसम्म ूत्येक िदन स लन गरेको राजँ व रकम बै  दािखला गदार् 
घटीबढी देिखएको, जसअनसुार 2071 सालको काितर्क, पौष, माघ, फाल्गनु र 2072 सालको 
बैशाखमा स िलत राजँ वभन्दा घटी रकम बै  दािखला गरेको र 2071 सालको मिङ्सर, चैऽ 
र 2072 सालको जेठ, असार मसान्तमा स िलत राजँ वभन्दा बढी रकम बै  दािखला गरी 
2072 असार मसान्तमा स िलत राजँ व र बै  दािखला रकम बराबर रहेको देिखन आयो। 
जसबाट ूितवादी जनककुमारी िरजालले स लन भएको राजँ व िनयिमत पमा बै  दािखला गन 
गरेको पाइएन। सेवामाहीबाट राजँ व बापत नगद वा चेक िलई सकेपिछ बाध्यात्मक पमा सोको 
रिसद िदई ू त्येक रिसदबमोिजमको आम्दानी बै  दािखला गनुर् लेखापालको कतर्व्य एवम ्िजम्वेवारी 
हनु्छ। राजँ व बापत चेक िलई रिसद जारी गिरसकेपिछ बै मा जम्मा गनुर्पन चेक बै  दािखला 
नगरी सेवामाही ूितवादी िदनेश बोहरालाई नै िफतार् िदने कायर् गरेको देिखएबाट लेखापालले चरम 
लापरवाही गरी राज  िहनािमना गरेको ू  देिखन आयो। यसरी ूितवादी जनककुमारी िरजालले 
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आिथर्क कायर्िविध ऐन, 2055 को दफा 13 ले िनिदर्  गरेबमोिजम इमान्दारीपूवर्क पदीय 
िजम्मेवारी बहन गरेको पाइएन । 

12. आरोप दाबीबमोिजमको कसरुमा ूितवादीह को के कःतो संलग्नता रहेको छ ? भन् ने तेॐो 
ूँ नतफर्  हेदार्, ूितवादी जनककुमारी िरजालको हकमा मािथ िववेचना गिरएबमोिजम िमित 
2072।5।31 मा ूितवादी िदनेश बोहराबाट सडक सम्भार दःतरुका लािग िमित 
2072।5।29 को चेक नं. 030645 को .23,73,000।-को एकाउण्ट पेयी (A/C 
Payee) चेक ूा  गरी िलई सो बराबरको नगदी रिसद काटी सकेपिछ सो रिसद तथा चेकसमेत 
िनज ूितवादीलाई नै िफतार् िदने कायर् गरी िनजले स िलत राजँ व बै  दािखला नगरी राजँ व 
चहुावट गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 को दफा ७(ग) बमोिजमको कसरु गरेको पिु  हनु 
आयो । 

13. त्यःतै ूितवादीह  ठाकुर के.सी. र िदनेश बोहराको हकमा िवचार गदार्, ूितवादी जनककुमारी 
िरजालले िमित 2073।3।23 मा िदनपुन .23,73,000।- बराबरको रिसद निदएको हुँदा 
िमित 2073।5।31 मा उक्त चेक नं. 030645 को चेक िदई रिसद ूा  गरेपिछ चेकसमेत 
िफतार् िलई गएको र अिघल्लो रकमको लािग सो रिसद कम्पनीमा पेस गरेको हो, ूितवादी 
जनककुमारी िरजालले अिघल्लो चे.नं. 602417 को रिसद निदएको हुँदा कायार्लय ूमखु समक्ष 
गई सो कुरा बताएको भ े ूितवादी ठाकुर के.सी. समेतको भनाई रहेको पाइयो । िनँ चय पिन 
लाग्ने राजँ वबापत रकम बझुाएपिछ सोको रिसद ूा  गन हक सेवामाहीको हनु्छ। रिसद िदनपुन 
कतर्व्य भएको व्यिक्तले रिसद निदएमा कानूनबमोिजमको ूिबया अवलम्बन गरी रिसद ूा  गन 
हक सेवामाहीमा सरुिक्षत रहन्छ। तर ूितवादीह ले रिसद ूा  गनर्का लािग आवँ यक कारवाही 
चलाएको भन् ने िलिखत ू माणबाट देिखन आएन। ू ितवादी जनककुमारी िरजाललाई ताकेता गरेको, 
कायार्लय ूमखुकोमा जाँदा तलबाट िमलाउन ुभनेको भन् ने जःता ूितवादीको मौिखक कथनको 
ूामािणक मह व हुँदैन। ःवयं ःयाकार कम्पनी िल.बाट बागमती अञ् चल यातायात व्यवःथा 
कायार्लय, सतु ल, काठमाड लाई पठाएको च.नं. ३४३ िमित २०७३।९।७ को पऽसाथ संलग्न 
२०७२।१।१ बाट २०७२।७।३० सम्मको राज  रकमसम्बन्धी िववरणबाट उक्त िमित 
2072।3।23 को चे.नं. 602417 को  २३,७३०००।- को रिसद जारी भई 
िनम्नबमोिजमका ३२१ थान मोटरसाईकल दतार् भैसकेको देिखँदा यस अवःथामा रिसद जारी 
नभएको भनी मान् न िमलेन। 

र.नं.  मोटरसाईकल नं.  थान  . 
10526929  बा. 70 प.  4698-4762  65  4,55,000।- 
10526928  बा. 70 प.  4417-4481  65  4,55,000।- 
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10543438  बा. 70 प.  4482-4544  63  5,04,000।- 
10550178  बा. 70 प.  4354-4416  63  5,04,000।- 
10526927  बा. 70 प.  4924-4988  65  4,55,000।- 

  जम्मा थान 
321 

जम्मा 
.23,73,000।- 

14. तसथर्, ूितवादी िदनेश बोहराले िमित 2072।5।31 का िदन ूितवादी जनककुमारी िरजाल 
कायर्रत रहेको कम्पनी काउन्टरमा गई 030645 को .23,73,000।- को चेक िदई सो 
बराबरको नगदी रिसद ूा  गरी सोबाट ३२१ थान मोटरसाईकल दतार्समेत गरी िनज जनक 
कुमारीबाट उक्त 030645 को चेक िफतार् िलई पनुः सोही चेक काउन्टरमा पेस गदार् थाहा हनु 
सक्ने अवःथालाई िवचार गरी चलाखीपूणर् ढ बाट बै  भौचरमा चेक नं. समेत उल्लेख नगरी सो 
चेक बै मा दािखला गरी भौचर िलई कम्पनी काउन्टरमा नगई अक  काउन्टरमा गई सो भौचर 
पेस गरी सो आधारमा .23,73,000।- बराबरको नगदी रिसद िलई पनुः ३२१ थान 
मोटरसाईकल दतार् गरेको देिखन आएबाट ूितवादीले एउटै चेक ूयोग गरी अथार्त ्एउटै चेकको 
रकमबाट २ लट मोटरसाईकल दतार् गरी कानूनतः लाग्ने राजँ व दािखला नगरी राजँ व छली 
चहुावट गरी आरोिपत कसरु गरेको पिु  हनु आयो। 

15. त्यसैगरी, अकार् ूितवादी ठाकुर के.सी. ले िदनेश बोहरालाई 2072।5।31 मा 030645 
को .23,73,000।- को चेक िदई सडक सम्भार दःतरुको रिसद का  न लगाएको, िदनेश 
बोहराले जनककुमारी िरजाललाई उक्त चेक िदई रिसद का  न लगाई सेवा िलई सकेपिछ उक्त 
नगदी रिसद र िफतार् िलएको चेकसमेत लगी ूितवादी ठाकुर के.सी. लाई िदएको, सोको केही 
िदनपिछ अथार्त िमित 2072।6।12 मा ठाकुर के.सी.ले सोही चेक िदनेश बोहरलाई िदई िनज 
िदनेश बोहराले सो चेक बै  दािखला गरी भौचर िलई कम्पनीह का लािग खोिलएको कम्पनी 
काउन्टरमा पेस नगरी अक काउन्टर (लेखापाल जबीनराम ौे  कायर्रत) मा पेस गरी सो भौचरका 
आधारमा पनुः अक  लट मोटरसाईकलका लािग नगदी रिसद का  न लगाई ३२१ थान 
मोटरसाईकल दतार् गरी ःयाकार शेिड  कम्पनीमा िहसाब िमलान कायर् गरी आफूह लाई फाइदा 
पगु्ने कायर् गरेको पिु  हनु आएकोले ूितवादी ठाकुर के.सी. समेतले आरोिपत कसरु गरेको पिु  
हनु आयो। तसथर्, बदिनयत र मनसाय त वको िव मानता नरहेको र आरोप दाबी श ारिहत 
तवरबाट पिु  हनु नसकेको अवःथामा ॅ ाचार जःतो गम्भीर आरोपमा कसरुदार ठहर गनर् िमल्दैन 
भन्दै बहस नोट एवम ्बहसको बममा ूःततु भएका ौीकृंण ौे  िव. नेपाल सरकार भएको 
ॅ ाचार मु ा (ने.का.प., 2075 िन.नं. 9924), नेपाल सरकार िव. िवंणुू साद शमार्समेत भएको 
ॅ ाचार मु ा (ने.का.प. 2073 िन.नं. 9653), देवेन्ि पडुासैनी िव. नेपाल सरकार भएको 
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कतर्व्य ज्यान मु ा (ने.का.प. 2073 िन.नं. 9844) को तथ्य र ूःततु मु ाको तथ्य फरक 
रहेको हुँदा उक्त मु ाह मा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट ूितपादन भएका व्यिक्तका िस ान्तह  
ूःततु मु ामा आकर् िषत हनेु देिखएन । 

16. अतः मािथ िववेचना गिरएअनसुार ूितवादीह  ठाकुर के.सी.ले र िदनेश बोहराले 
.23,73,000।- राजँ व िहनािमना गरी रा सेवकको पमा कायर्रत मखु् य ूितवादी लेखापाल 
जनककुमारी िरजाललाई लाभ परु् याउने र आफूह ले समेत लाभ ूा  गन ॅ ाचारजन्य कायर् गरी 
ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 को दफा २२ को ूितबन्धात्मक वाक् यांशमा उिल्लिखत कसरु 
गरेको सूमाण पिु  हनु आयो । 

17. तसथर्, मािथ िववेिचत आधार, कारण र ूमाणबाट ूितवादी जनककुमारी िरजालले आरोप 
दाबीबमोिजम .23,73,000।- राजँ व रकम चहुावट गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 को 
दफा ७ को खण्ड (ग) बमोिजम र ूितवादीह  ठाकुर के.सी. र िदनेश बोहराले ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, 2059 को दफा २२ बमोिजम कसरु गरेको ठहछर्। उक्त कसरुमा िनजह लाई हनेु सजाय 
िनधार्रण गनर्का लािग फौजदारी कसरु (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, 2074 को दफा 
7, 8 र 9 बमोिजम िमित 2076।7।19 का िदन िनयमानसुार पेस गनूर् । 

 

सजाय िनधार्रण खण्ड 
18. यस अदालतबाट िमित 2076।07।04 मा कसरु ठहर भै आदेशानसुार फौजदारी कसरु (सजाय 

िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन २०७४ को दफा ८ र ९ तथा फौजदारी कसरु (सजाय िनधार्रण 
तथा कायार्न्वयन) िनयमावली २०७५ को िनयम ३ बमोिजम सजाय िनधार्रणको लािग इजलास 
समक्ष पेस हनु आएको ूःततु मु ामा वादी नेपाल सरकारको तफर् बाट उपिःथत िवशेष सरकारी 
वकील कायार्लय काठमाड का िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी सवुर्णमान बनेपाली तथा ू ितवादी ठाकुर 
के.सी.को तफर् बाट उपिःथत िव ान ्अिधवक्ता ौी ूकाश रेग्मीले गनुर् भएको बहस सिुनयो । 

19. उपरोक्त बहस िजिकर सनुी ूितवादीह लाई के कित सजाय िनधार्रण गनुर्पन हो ? भ े सम्बन्धमा 
िवचार गदार्, ूितवादी जनककुमारी िरजालले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) 
बमोिजम र ूितवादीह  ठाकुर के.सी र िदनेश बोहराले सोही ऐनको दफा २२ बमोिजमको कसरु 
गरेको ठहर भएको छ । उक्त कसरु गरेबापत ूितवादी जनककुमारी िरजाललाई सोही ऐनको 
दफा ७ बमोिजम चहुावट भएको राज  रकमको दोब्बर जिरवाना र दफा ३(१) र ३(१) (च) 
बमोिजम सजाय हनु, ूितवादीह  ठाकुर के.सी. र िदनेश बोहरालाई ूितवादी जनककुमारी 
िरजाललाई हनेु सजायमा ऐ. ऐनको दफा २२ बमोिजम सजायको मागदाबी िलई आरोपपऽ दायर 
भएको छ । ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ मा राजँ व चहुावटको कसरुलाई ऐ. 
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ऐनको दफा ३ बमोिजमको कसरु मानी कैदको हकमा सोहीबमोिजम सजाय गरी चहुावट भएको 
राजँ व रकमको दोब्बर जिरवाना हनेु कानूनी व्यवःथा रहेको छ । मािथ कसरु ठहर-खण्डमा 
िववेचना भएअनसुार ूितवदीह  ठाकुर के.सी. र िदनेश बोहरा मखु्य ूितवादी जनककुमारी िरजाल 
सरहकै कसरुदार ठहर भएकाले िनजह लाई पिन सोही ऐनको दफा २२ को ूितबन्धात्मक 
वाक् यांशमा उल्लेख भएअनसुार दफा ७ र ३(१)(च) बमोिजम जनककुमारी िरजाललाई हनेु 
जिरवाना र कैद सजाय सरह हनेु देिखन आयो । सो मतुािबक ूितवादीह लाई चहुावट भएको 
राज  रकम .२३,७३,०००।- को दोब्बर .४७,४६०००।- जिरवाना हनेु र कैद सजायको 
हकमा दईु वषर् छ मिहनादेिख चार वषर्सम्म कैद सजाय हनुसक्ने देिखन्छ । ूितवादीह लाई हनेु 
जिरवाना सजायको अ  िनि त भएपिन कैद सजायको हकमा तल्लो र मािथल्लो हद ऐनले तोकेको 
सन्दभर्मा ूितवादीह लाई के कित कैद सजाय िनधार्रण गनर् न्यायोिचत हनु्छ ? न्याियक िववेचना 
गनुर् पन भएको छ । 

20. न्यायकतार्ले कसरुमा दोषी ठहर भएका ूितवादीह उपर सजाय िनधार्रण गदार् कसरु गनर् 
कसरुदार वा अन्य व्यिक्तलाई हतोत्साही गन, समाज वा समदुायलाई सरुक्षा गन, कसरुदारलाई 
समाजमा पनुःथार्पना गनर् सहयोग गन वा सधुार गनलगायतका सजायको उ ेँयलाई िवचार 
गनुर्पन व्यवःथा फौजदारी कसरु (सजाय िनधार्रण र कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ 
मा रहेको छ । त्यःतै कसरुको गिम्भरता र कसरुदारको दोषको माऽा अनसुार सजाय 
समानपुाितकभन्दा बढी हनु नहनेु, सजायको उ ेँय ूा  गनर् आवँयक हनेु भन्दा चक  सजाय 
हनु नहनेु, लगायतका कुराह लाई समेत सजाय िनधार्रण गदार् िवचार गनुर्पन व्यवःथा सोही 
ऐनको दफा १४ मा भएको पाईन्छ । ऐ. ऐनको दफा १५ बमोिजम कसरुको गिम्भरता र 
कसरुको दोषको माऽा, कसरु गदार्को पिरिःथित, कसरुको गिम्भरता बढाउने वा घटाउने 
अवःथाह , कसरुदारको आचरण र िवगतको िबयाकलाप जःता आधारह लाई पिन सजाय 
िनधार्रण गन बममा िवचार गनुर् पन हनु्छ। सव च्च अदालतबाट जारी भएको ॅ ाचार सम्बन्धी 
कसरुमा सजाय िनधार्ण सम्बन्धी सामान्य मागर्दशर्नले पिन सजाय िनधार्रण गदार् उपरोक्त 
कुराह लाई ध्यान िदनपुन व्यवःथा गरेको  पाईन्छ। यसको अलावा कसरुमा कसरुदारलाई 
हनु सक्ने सजायको फरािकलो दायरा (Range) लाई मध्यनजर गरी कसरुको गिम्भरता, 
कसरुदारको दोषीपना (Culpability) र जोिखम  (Risk) समेतको आधारमा कसरुदारलाई हनेु 
सजाय िनधार्रण गनुर्पन हनु्छ । 

21. यी ूितवादीह ले राजँ व चहुावट गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी गरेको िबगो .२३,७३०००।- 
रहेको छ । मािथ उधृत दफा ३(१)(च) मा िबगो दस लाख पैयाँभन्दा बढी पच्चीसलाख 
पैयाँसम्मलाई न्यूनतम दईु वषर् छ मिहनादेिख बढीमा चार वषर्सम्म कैद सजाय गनर् सिकने 
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तजिबजी अिधकार न्यायकतार्लाई कानूनले ूदान गरेको छ । उक्त तजिबजी अिधकार ूयोग गदार् 
मािथल्लो ूकरणमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवःथालाई मध्यनजर गनुर्पन हनु्छ । सो मतुािबक 
यी ूितवादीह ले चहुावट गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पगु्न गएको रकमको माऽा, ूितवादी 
जनककुमारी िरजालले ूितवादी िदनेश बोहराले चेक कायार्लय ूयोजनको लािग फोटोकपी गरी 
िफतार् ल्याईिदन्छु भनी लगी िफतार् नगरेको सम्बन्धमा कायार्लयलाई जानकारीसमेत गराएको 
अवःथा, िनजह को पदीय हैिसयत एवम ् िजम्मेवारी िनजह ले यस पूवर् यःतै ूकृितको कसरु 
अपराध गरी सजाय पाएको नदेिखएको तथ्यगत अवःथासमेतलाई िवचार गदार् ूितवादीह लाई 
तजिबजी न्यूनतम २ (दईु) वषर् ६(छ) मिहना कैद सजाय गदार् िनजह ले गरेको कसरु र सो 
कसरु गरेबापत हनेु सजायिबच सन्तलुन कायम भई न्यायको मकसद पूरा हनेु देिखँदा िनजह लाई 
सोहीबमोिजम सजाय िनधार्रण गनर् मनािसब हनेु देिखन्छ । 

22. तसथर् मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट यातायात व्यवःथा कायार्लय बागमतीमा लेखापाल 
पदमा कायर्रत ूितवादी जनककुमारी िरजालले ूितवादी िदनेश बोहराबाट िमित 2072।5।31 
मा ूा  गरेको चेक नं. 030645 मा उिल्लिखत .23,73,000।- बराबरको नगदी रिसद 
जारी गरेपँ चात सो चेक बै मा पेस गरी राजँ व दािखला गनुर्पनमा सो नगरी नगदी रिसद र 
उक्त चेकसमेत िनज ूितवादी िदनेश बोहरालाई नै िफतार् िदई राजँ व चहुावट गरी ॅ ाचार 
िनवारण ऐन, 2059 को दफा ७ को देहाय (ग) बमोिजमको कसरु गरेकोमा िनज ूितवादी 
जनककुमारी िरजाललाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, 2059 को दफा 7, 3(१)(च) बमोिजम दईु 
(दईु) वषर् ६ (छ) मिहना कैद र िबगो .23,73,000।- (तेईस लाख िऽह र हजार पैयाँ) 
को दोब्बरले हनेु .47,46,000।- (सत्चािलस लाख छयालीस हजार पैयाँ) को तीन जना 
ूितवादीह लाई दामासािहले हनेु .15,82,000।- (पन्ीलाख बयासीहजार पैयाँ) जिरवाना 
हनेु ठहछर् । 

23. अन्य ू ितवादीह  िदनेश बोहरा र ठाकुर के.सी. को मत सल्लाहबमोिजम ू ितवादी िदनेश बोहराले 
िमित 2072।5।31, चेक नं. 030645 को .23,73,000।- एकाउण्ट पेयी 
(Ac/payee) चेक लेखापाल ूितवादी जनककुमारी िरजाललाई िदई रिसद काटी सो रिसद र 
चेकसमेत आफले िफतार् लिग सो चेकबमोिजमको राजँ व रकम बै मा दािखल नगरी नगराई 
सोही चेक पनुः ूयोग गरी िमित 2072।6।12 मा दोॐो पटक रिसद कटाई िलई गैरकानूनी 
लाभ िलई राजँ व चहुावट गनर्मा मितयार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोिजमको कसरुमा िनज 
ूितवादीह  िदनेश बोहरा र ठाकुर के.सी.लाई सोही ऐनको दफा २२ को ूितबन्धात्मक 
वाक् यांशबमोिजम ूितवादी जनककुमारी िरजाललाई भएको सजाय सरह जनही २ (दईु) वषर् ६ 
(छ) मिहना कैद र िबगो .23,73,000।- (तेईस लाख िऽह र हजार पैयाँ) को दोब्बरले 
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हनेु .47,46,000।- (सत्चालीस लाख छयालीस हजार पैयाँ) को तीन जना ू ितवादीह लाई 
दामासाहीले हनेु .15,82,000।- (पन्ी लाख बयासी हजार पैयाँ) जनही जिरवाना हनेु 
ठहछर् ।  

सदःय  सदःय सदःय 

इजलास अिधकृतः टीकाराम आचायर् 
फैसला िमितः 
कसरु ठहर भएको िमितः २०७६।०७।०४।२  

सजाय िनधार्रण भएको िमितः २०७६।०७।१९।३ 

फैसला ूमाणीकरण भएको िमितः २०७६।१०।13।2  
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  

इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी चण्डीराज ढकाल 

फैसला 
इजलास नं. 1 

मु ा नं. ०६९-CR-००५३ 

िनणर्य नं.: ४५ 

फैसला िमित : २०७४।१२।२० 
मु ा:- ॅ ाचार (वन माःने) 

 

वादी : दु पयोग अनसुन्धान आयोगको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत वीरेन्िबाब ुौे को ूितवेदनले 
नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : िजल्ला वन कायार्लय सलार्हीका तत्कालीन िजल्ला वन अिधकृत शेखर कुमार यादवसमेत 
 

 सामदुाियक वन के्षऽको सरुक्षामा खिटएका वन रक्षकलाई सो के्षऽको वनमा बाटो बनाउने र ख 
काट्ने काम भइरहेको अविधमा अन्यऽ खटाइएका वन रक्षकलाई वन पैदावार हानी नोक्सानी 
मु ामा ूितवादी कायम गरेर कारवाही चलाइनलुाई सामान्य पमा िलन निमल्ने । 

(ूकरण नं.१२) 
वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी मोना िसंह 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ् विर  अिधवक्ताह  ौी शम्भ ु थापा, ौी कृंणूसाद सापकोटा, ौी 

सतीसकृंण खरेल, ौी महादेवूसाद यादव, ौी हिरहर दाहाल र ौी चण्डे र 
ौे , िव ान ् अिधवक्ताह  ौी नेवल चौधरी, ौी गणेशिवबम काकीर्, ौी 
रामकुमार आचायर्, ौी ओमूकाश चौधरी, ौी पवनकुमार जयसवाल, ौी 
सरेुशज  राणा, ौी रामबहादरु खड्का र ौी गणेशूसाद अिधकारी 

सम्ब  कानून :  
 नेपालको संिवधान 

 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
ठहर खण्ड 

१. ूःततु मु ामा मूलतः िनम्न िवषयको िन पण गनुर्पन देिखयो :- 
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(क) वन पैदावार हानी नोक्सानी मु ामा ूितवादी बनाई मु ा चलाएर कसरु ठहर भएका वा 
सफाइ पाएका र यस मु ामा समेत ूितवादी बनाइएका व्यिक्तह का हकमा सजाय गदार् 
एउटै कसरुमा दोहोरो मु ा चलाएर सजाय गरेको अवःथा हनु्छ वा हुँदैन ? 

(ख) वन पैदावार हानी नोक्सानी मु ामा ू ितवादी बनाइएका व्यिक्तह को हकमा एउटा िनःकषर्मा 
पगेुपिछ उक्त मु ामा ूितवादी कायम नगिरएका यस मु ाका अन्य ूितवादीह का हकमा 
के हनु्छ ? र 

(ग) समममा ूितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको ठहछर् वा ठहदन ? 

2. पिहलो ू  अथार्त ्एउटै िवषयमा दोहोरो मु ा चलाएको अवःथा हो वा होइन भ े सम्बन्धमा 
िवचार गदार्, सलार्ही िजल्लाको ॄ ःथान सामदुाियक वन क्षेऽमा २०६६ साल माघ मिहनाको 
पिहलो ह ादेिख २०६७ साल बैशाखको पिहलो हःतासम्म बाटो िनमार्णको कायर् सु  भएको र 
सोही समयमा त्यसरी बनाइएको सडकको दबैुतफर्  साल जातका खह  कटानी भएको भ े कुरा 
व्यवःथािपका संसद, ूाकृितक ॐोत र साधन सिमित ारा गिठत सिमितको ूितवेदनबाट देिखएको 
छ। त्यसैगरी, वन िवभागबाट गठन भएको छानवीन टोली, उच्चःतरीय जाँचबझु आयोग तथा 
राि य सतकर् ता केन्िबाट भएको ःथलगत िनरीक्षणबाट पिन सलार्ही िजल्लाको ॄ ःथान सामदुाियक 
वन क्षेऽमा बाटो िनमार्ण गन बहानामा जथाभावी साल जातका खसमेत कटान भएको भ े 
कुरालाई पिु  गरेको पाइन्छ । यसरी ॄ ःथान सामदुाियक वन क्षेऽमा कािटएका खको 
सम्बन्धमा अनसुन्धान तहकीकात भई सलार्ही िजल्ला अदालतमा मु ा दायर हुँदा मािथ उिल्लिखत 
ूितवेदनह मा औलं्याइएको रोह रीतसँग ख कटान भएको भ े व्यहोरा अिभयोगपऽमा उल्लेख 
भएको पाइन्छ । सलार्ही िजल्ला अदालतमा दायर भएको अिभयोगपऽमा उल्लेख भएअनसुार कै 
ख कटान भएको भ े बेहोरा ूःततु मु ाको आरोप–पऽमा पिन उल्लेख भएको पाइएको हुँदा वन 
पैदावार हानी नोक्सानी मु ामा िबगो कायम गदार् देखाइएको काठ एवम ् खको जात र पिरमाण 
तथा ूःततु मु ामा िबगो कायम गदार् देखाइएको काठ एवम ् खको जातमा समानता रहेको 
पाइयो। सलार्ही िजल्ला अदालतमा िमित २०६७।२।१६ मा अिभयोग पऽ दायर गदार् कूल िबगो 
.४४,३४,३७७।१० कायम गिरएकोमा ूःततु मु ाको आरोपपऽ िमित २०६९।९।१७ मा 
दायर गदार् कुल िबगो .१,०२,९७,८४५।७५ कायम भएको देिखन्छ । समयको अन्तरालमा 
काठको मूल्यमा भएको ि  र अन्य ूािविधक कारणबाट यस अदालतसमक्ष दायर भएको 
आरोपपऽमा िबगो बढी दाबी गिरएको भए पिन दबैु मु ामा सोही वन र एउटै वन पैदावार काटी 
हानी नोक्सानी परु् याएको भ े िवषयवःत ु समावेश भएको पाइएको हुँदा उच्च अदालत 
जनकपरुसमेतबाट फैसला भइसकेको वन पैदावार हानी नोक्सानी मु ामा कायम गिरएको कसरु र 
ूःततु मु ामा कायम गनर् खोिजएको कसरुलाई एउटै मा ुपन कुरामा ि िवधा रहेन । 
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3. नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (६) मा कुनै पिन व्यिक्त िव  अदालतमा एकै 
कसरुमा एक पटकभन्दा बढी मु ा चलाइने र सजाय गिरने छैन भ े व्यवःथा भएको पाइन्छ । 
मौिलक हकअन्तगर्त न्यायसम्बन्धी हकमा ूत्याभतू गिरएको उक्त संवैधािनक व्यवःथाले पिन यःतै 
अवःथालाई इि त गरेको हो । एक पटक मु ा चलाइसकेपिछ पनुः सोही िवषयमा मु ा चलाउने 
कुरामा दोहोरो खतरा रहन ुहुँदैन भ े फौजदारी न्यायको मह वपूणर् िस ान्त हो, जसलाई दोहोरो 
खतराको िस ान्त (Doctrine of Double Jeopardy) पिन भिनन्छ । दोहोरो खतराको िस ान्तले 
एउटै व्यिक्तलाई सोही कसरुमा पनुः मु ा चलाउन र सजाय िदन हुँदैन भ े अिधकारको िसजर्ना 
गरेर अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई ूितरक्षाको आधार सिुनि त गरेको पाइन्छ । ूःततु मु ामा 
ूितवादी बनाइएका चन्िमान वज ुतामाङ, लालबहादरु भलान, भोजबहादरु थापा, रामबहादरु िथङ, 

ईन्िबहादरु िथङ, तलुसीराज िघिमरे, िविपनचन्ि िसंह, शऽधुन ठाकुर, कणर्बहादरु बल, ितलक लामा 
र िवख सनुारलाई सलार्ही िजल्ला अदालतबाट िमित २०७०।१२।१७ मा फैसला हुँदा हानी 
नोक्सानी भएको िबगो . ४४,३४,३७७।१० पैसा कायम गरी िबगोको दोब्बर रकममा 
दामासाहीले जिरवाना भएको पाइन्छ । िविपनचन्ि िसंह र शऽधुन ठाकुर बाहेकका अन्य 
ूितवादीह ले सलार्ही िजल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसलामा िच  बझुाएर बसेका र पनुरावेदन 
गन २ जना ूितवादीह  िविपनचन्ि िसंह र शऽधुन ठाकुरले उच्च अदालत, जनकपरुबाट सफाइ 
पाएको अवःथा रहेछ । िनज २ जना ूितवादीह लाई सफाइ िदँदा उच्च अदालत, जनकपरुले 
िनज दबैुजना ूितवादीह  वारदात भएको अविधमा ूःतािवत नवसिृ  सामदुाियक वन क्षेऽमा 
खिटएको भ े तथ्यलाई आधार बनाएको पाइन्छ । यसरी वन पैदावार हानी नोक्सानी मु ा चलेर 
सजाय पाएका र सफाइ पाएका ूितवादीह लाई मािथ िववेचना गिरएजःतो दोहोरो सजाय पन गरी 
यस मु ामा आरोप दाबीबमोिजमको कसरु ठहर गनर् िमल्ने देिखएन ।जहाँसम्म िवभागीय सजायको 
ू  छ, िवभागीय सजाय र ॅ ाचारको कसरुको ूकृित नै फरक भएकोले केही ूितवादीलाई 
पिहला िवभागीय कावार्ही तथा सजाय भएको र केहीका हकमा िवभागीय कावार्ही पिन नचलेको 
अवःथामा यस ऐनबमोिजम मु ा चलाएको कुरामा दोहोरो खतराको िस ान्त आकिषर्त हनेु भनी 
त्यःता ूतावदीह ले कसरुबाट उन्मिुक्त पाउने अथर् गनर् िमल्ने देिखएन। 

4. दोॐो ू  अथार्त ् वन पैदावार हानी नोक्सानी प¥ुयाएको भ े िवषयमा मु ा नचलाइएका 
ूितवादीह को हकमा िवचार गदार्, यस मु ाका ूितवादीह  िवमल ढु ाना, सरेुश कोइराला र देव ु
तोलछेुको हकमा िनजह को वतन ःप  हनु नसकेको कारणबाट उक्त मु ामा िनजह को हकमा 
तामेलीमा रहेको देिखयो। आरोपपऽमा िनजह  तीनैजनालाई काठ व्यवसायी भिनएको छ तर 
िनजह  कःतो िकिसमका काठ व्यवसायी हनु ्भ े कुरा आरोपपऽमा खलुाएको पाइएन । िववादका 
ख कटानमा िनजह को के–कःतो भिूमका िथयो भ े खलु्न नआएको र अन्य सह–ूितवादीह ले 
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समेत िनजह लाई कुनै िकिसमबाट पोल गरेकोसमेत नपाइएको हुँदा िनजह को कसरुमा संलग्नता 
रहे भएको देिखएन। ूितवादीह  हेमलाल िघप्सङ र बाबलुाल तामाङलाई एक्जाभेटर मािलकको 
पमा ूःततु गिरएको छ। एक्जाभेटर मािलकले आफूले एक्जाभेटर ूदान गरेर प¥ुयाएको 

सेवाबापतको भाडा असलुउपरसम्म गरेर वन उपभोक्ता सिमितका पदािधकारीह को अनरुोधमा बाटो 
ख े ूयोजनका लािग एक्जाभेटर पठाएका र एक्जाभेटर चलाएर वारदातःथलसम्म िनजका 
साइभरह  गएको अवःथा देिखन्छ । िनज दबैुजनालाई वन पैदावार हानी नोक्सानी मु ामा समेत 
िनजह को संलग्नता नभएको र िनजह का िव  मु ा चलाउन ूमाण नपगु्ने ठानेर मु ा 
नचलाइएको िःथितमा ूःततु मु ामा आरोप दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गनर् िमल्ने देिखएन ।  

5. अब वन पैदावार हानी नोक्सानी मु ामा ूितवादी नबनाइएका व्यिक्तह मध्ये अिनलकुमार शाहको 
हकमा िवचार गदार्, िनज िजल्ला वन कायार्लय, सलार्हीअन्तगर्तको लालबन्दी रे पो मा कायर्रत 
रहेकोमा २०६६।१०।६ को पऽबाट िजल्ला वन कायार्लय, काठमाड मा काज स वा भई 
२०७७।१०।८ बाट रमाना भएर काठमाड मा कायर्रत रहेका र िमित २०६६।१२।१२ बाट 
सोही कायार्लयमा स वा भई कामकाज गरेको देिखन्छ । २०६६।१०।२७ मा िनजले आफ्नो 
िजम्माका सरसमानह  बरबझुारथ गरी ूितवादीमध्ये सत्यनारायण यादवलाई बझुाएको देिखए पिन 
िनज सो िदन बरबझुारथ गन ूयोजनका लािगमाऽ सलार्ही गएको भ े कुरा िनजको हािजरी 
रेकडर्बाट देिखएको छ । ूितवादी सत्यनारायण यादवले अदालतसमक्ष बकपऽ गदार् २०७० साल 
पषु मिहनाबाटै िववािदत ठाउँमा बाटो बनाउने र वन काट्ने कायर् ूारम्भ भएको िथयो भ े व्यहोरा 
लेखाएको भए पिन िनज सत्यनारायण यादवको उक्त भनाइ व्यवःथािपका संसदबाट गिठत 
सिमितलगायतका सिमितको ूितवेदनबाट खिण्डत भएको पाइएको हुँदा िनज ूितवादी अिनल कुमार 
शाह कायर्रत रहेको समयमा िववादका ख कटानको कायर् नै ूारम्भ भएको नहुँदा स वा 
भइसकेका िनज अिनलकुमार शाहको वन कटानीमा संलग्नता रहेको मा  िमल्ने देिखएन । 
त्यसैगरी, ूितवादीह  रामानन्द कुसैत र ीवुबहादरु फुयालको हकमा िवचार गदार्, यी दबैुजना 
ूितवादीह  वन रक्षकको पदमा कायर्रत रहेको देिखन्छ । ूितवादीमध्येका रामानन्द कुसैत 
मानिसक िबरामी भएको कारणबाट िफल्डमा नगई कायार्लयमामाऽ बःने गरेको भ े कुरा िनजको 
बयानबाट खलु्न आएको छ। िनजको सो भनाइ िमिसल संलग्न िनजको ू िेःबप्सनबाट पिन समिथर्त 
भएको पाइन्छ।ूितवादी ीवुबहादरु फुयालले पिन ॄ ःथान सामदुाियक वनको क्षऽेमा वन फडानी 
गनर् गराउनमा कुनै भिूमका खेलेको भ े पिु  हनु सकेको देिखदैँन । वन रक्षकको पदमा कायर्रत 
रहेका िनज ू ितवादीह को वन फडानी गनर् गराउनमा संलग्न रहेका अन्य ू ितवादीह सँग िमलोमतो 
िथयो र िनजह को यो–यःतो भिूमका िथयो भ े कुरासमेत आरोपपऽमा खलुाउन सकेको पाइएन। 
आफूभन्दा मािथल्लो अिधकारीले लाए अ॑ाएको काम गन िनज दबैुजना ूितवादीह को आरोिपत 
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कसरु गनर्मा यो–यःतो भिूमका िथयो भ े कुरा खलु्न नसकेको अवःथामा िनजह को हकमा पिन 
आरोप दाबी पगु्न सक्ने देिखएन । 

6. ूितवादीह  शेखर कुमार यादव, हेमबहादरु काकीर् र सत्यनारायण यादवका हकमा िवचार गदार्, 
ूितवादी शेखर कुमार यादव िजल्ला वन कायार्लय, सलार्हीका वन अिधकृत, ूितवादी हेमबहादरु 
काकीर् सोही कायार्लयअन्तगर्त ईलाका वन कायार्लय, फूलजोरका वन अिधकृत र ूितवादी 
सत्यनारायण यादव पिन सोही ईलाका वन कायार्लय, फूलजोरमा सहायक वन अिधकृतको पदमा 
कायर्रत रहेको कुरामा िववाद देिखएन । २०६६ साल माघ मिहनाको पिहलो ह ादेिख २०६७ 
साल बैशाख मिहनाको पिहलो ह ा अथार्त ्झण्डै ३ मिहनासम्म ॄ ःथान सामदुाियक वन क्षेऽमा 
बाटो बनाउने बहानामा साल जातलगायत अन्य जातका ख अन्धाधनु्धा पमा कटान भएको भ े 
कुरामा पिन िववाद देिखदैँन । सो अविधमा यी तीनैजना वन कायार्लयका िजम्मेवार पदािधकारीह  
आफ्नै कायार्लयमा कायर्रत रहेको देिखन्छ । आफ्नो क्षेऽमा रहेको सामदुाियक वन क्षेऽिभऽ वन 
उपभोक्ता सिमितलाई िनजह को वािषर्क कायर्योजनाअनसुार ख काट्ने अनमुित िदएपिछ 
अनमुितपऽमा इजाजत िदइएका खमा िवमाकार् गरी त्यसरी इजाजत पाएका खमाऽ काट्ने 
वातावरण िसजर्ना गन दाियत्व यी तीनैजना ूितवादीह को काम हो भ े कुरामा पिन िववाद गन 
ठाउँ छैन । ूितवादीमध्येका हेमबहादरु काकीर्ले वन रक्षकह  शऽधुन ठाकुर र िविपनचन्ि 
िसंहलाई ॄम्हःथान सामदुाियक वन क्षेऽमा वन फडानी भएको अविधमा ूःतािवत नवसिृ  
सामदुाियक वनमा िमित २०६६।९।२९ देिख २०६७।१।१९ सम्म काजमा स वा गरेको 
देिखन्छ । ॄ ःथान सामदुाियक वन क्षेऽको सरुक्षामा खिटएका वन रक्षकलाई सो क्षेऽको वनमा 
बाटो बनाउने र ख काट्ने काम भइरहेको अविधमा अन्यऽ खटाइएको र त्यसरी अन्यऽ 
खटाइएका दबैुजना वन रक्षकलाई वन पैदावार हानी नोक्सानी मु ामा ूितवादी कायम गरेर 
कारवाही चलाइनलुाई सामान्य पमा िलन िमल्ने देिखएन । िजल्ला वन कायार्लय, सलार्हीको 
कायार्लय ूमखु रहेका ूितवादी शेखर कुमार यादवले आफ्नो क्षेऽमा ३ मिहनादेिख वन फडानी 
भएको कुरा ू मखु िजल्ला अिधकारीले भनेपिछ र िविभ  पऽपिऽकामा सो कुरा ू काशन भएपिछमाऽ 
थाहा पाउनलुाई पिन ःवाभािवक मा  सिकएन । त्यसरी, िविभ  माध्यमबाट वन क्षेऽमा िजल्ला 
वन कायार्लयको ःवीकृती िबना बाटो ख े काम भएको र जथाभावी ख कटान भएको भ े 
कुराको जानकारी पाइसकेपिछ पिन त्यसरी वन फडानी भएको ःथानसम्म नपगुी हचवुाको भरमा 
खासै ठूलो नोक्सानी नभएको व्यहोराको ूितवेदन वन िवभागलाई पठाएको पाइन्छ । साल जातका 
ख जथाभावी काटेर त्यऽो ठूलो नोक्सानी भएको भ े कुरा जानकारीमा आउँदा आउँदै खासै 
नोक्सानी नभएको भ े व्यहोरा लेखेर मािथल्लो िनकायमा जानकारी गराएको कायर्लाई त्यसरी ख 
कटान भएको भ े सत्यतथ्य लकुाउने ूयास गरेको मा ु पन देिखयो । जथाभावी ख कटान 
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भएकोमा आफ्नो समेत संलग्नता नभएको भए भएको सत्य व्यहोरा लकुाएर झठुा व्यहोरा वन 
िवभागमा पठाउन ुपन देिखँदैन। 

7. ॄम्हःथान सामदुाियक वन उपभोक्ता सिमितलाई वािषर्क कायर्योजनाअनसुार ढलपडा ख काट्ने 
ःवीकृित ू दान भएपिछ सोको अनगुमन गनर् गएका १५ रोजाको िववरण िदँदा ू ितवादी सत्यनारायण 
यादवले िमित २०६६।१०।२४ मा तयार गरेको ूितवेदनमा िववादको ःथलमा कायर्योजना 
ःवीकृित िदएभन्दा फरक िकिसमबाट र बढी ख कािटएका छैनन ्भ े व्यहोरा उल्लेख गरेको 
पाइन्छ भने िमित २०६६।१०।२५ को रे पो  लालबन्दीको इलाका वन कायार्लय फूलजोर 
सलार्हीलाई लेखेको िबबी सहमित पऽमा समेत िनज सत्यनारायण यादवले दःतखत गरेको 
देिखन्छ। िनज ूितवादी सत्यनारायण यादवले यस अदालतसमक्ष बयान गदार् सवाल १२ र १३ 
को जवाफमा उक्त ःथानमा पषु मिहनादेिख नै ख कटान भएको भ े व्यहोरा लेखाएको पाइन्छ। 
ूितवादी सत्यनारायणको उक्त भनाइबाट ूितवादी अिनलकुमार शाह काज स वा हनुभुन्दा अगािड 
नै ख कािटएको देखाएर िनज अिनलकुमार शाहलाई कसरुमा संलग्न भएको देखाई आफू कसरुबाट 
बच्ने ूयास गरेकोजःतो देिखन्छ । अन्यथा िविभ  ूितवेदन र ःथानीय जनताको भनाइभन्दा 
फरक र आफले िदएको ूितवेदनसँग िवरोधाभाषपूणर् हनेु व्यहोरा लेखाएर बयान गनुर्पन देिखँदैन। 
यस मु ाका ूितवादी रहेका ॄ ःथान सामदुाियक वन उपभोक्ता सिमितका अध्यक्ष ूितवादी 
चन्िमान वज ुतामाङलगायतका अन्य पदािधकारीह ले बयान गदार् ूितवादी सत्यनारायण यादवको 
मौिखक सल्लाहअनसुार वन फडानी गरेर ख काटेको भ े व्यहोरा लेखाएको पाइन्छ। काम 
िछटो िसध्याउनहुोस ्बाँकी हामी िमलाउँछ  भनी वन कायार्लयका कमर्चारीह ले सल्लाह िदएको 
भ े व्यहोरा लेखाएर िजल्ला वन कायार्लय, सलार्हीमा कायर्रत उच्च तहका कमर्चारीह  उपर पोल 
गरेको अवःथा हुँदा िजम्मेवार तहमा रहेका ूितवादीह  शेखर कुमार यादव, हेम बहादरु काकीर् र 
सत्यनारायण यादवको गैरकानूनी पमा वन फडानी गन कायर्मा संलग्नता रहे भएकै देिखन 
आयो। 

8. तसथर् मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट ूितवादीह  शेखर कुमार यादव, हेमबहादरु काकीर् र 
सत्यनारायण यादवले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम िबगो 
.४४,३३,३७७।१० को दामासाहीले िनजह को हकमा कायम हनु आउने .१,७०,५१४।५० 

(एक लाख स री हजार पाँच सय चौध पैयाँ पचास पैसा) बराबरको राि य वन फँडानी गरी 
हानी नोक्सानी प¥ुयाएको भ े आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु  हनु आएको देिखँदा िनज 
ूितवादीह लाई सोही ऐनको दफा (३(१) अनसुार जनही िबगोबमोिजम .१,७०,५१४।५० 
(एकलाख स रीहजार पाँचसय चौध पैया पचास पैसा) जिरवाना र सोही दफा ३(१)(ङ) बमोिजम 
६(छ) मिहना कैद हनेु ठहछर् । 
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9. ूितवादीह  िविपनचन्ि िसंह र शऽधुन ठाकुरले वन पैदावार नोक्सानी र िहनािमना मु ामा उच्च 
अदालत, जनकपरुबाट िनजह  वारदातःथलमा उपिःथत रहेको नदेिखएको भ े आधारमा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाएका, ूितवादीह  अिनल कुमार शाह, रमानन्द कुसैत था  र ीवुबहादरु 
फुयाँलको हकमा आरोप दाबीबमोिजम कसरु ूमािणत हनुसकेको नदेिखदँा र बाँकी चन्िमान वज ु
तामाङलगायतका १४ जना ूितवादीह को हकमा िनजह ले वन पैदावार हानी नोक्सानी मु ामा 
कसरु कायम भई सजाय ँपाइसकेको देिखदँा िनजह लाई ूःततु मु ामा पनुः सजाय गिररहन 
मनािसव नदेिखएको हुँदा िनज ूितवादीह ले आरोपदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछर् । सबै 
ूितवादीह लाई आरोप दाबीबमोिजम .१,०२,९७,८४५।७५ िबगो कायम गरी ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ) बमोिजम सजाय ँगिरपाऊँ भ े हदसम्मको वादी नेपाल सरकारको 
आरोपदाबी पगु्न सक्दैन । 

सदःय   अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः मकुुन्द िनरौला 
इित संवत ्२०७४ साल चैऽ २० गते रोज ३ शभुम ्..........................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  

इजलास 
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ािरकामान जोशी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै  

फैसला 
इजलास नं. १ 

मु ा नं. ०७३-CR‐००१७ 
िन.नं.-१०७ 

फैसला िमित : २०७५।१२।२८ 
मु ाः सरकारी जग्गा खिरद िबबी गरी ॅ ाचार गरेको। 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत िदिलपकुमार िगरीको 
ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  
ूितवादी : नापी कायार्लय धािदङमा कायर्रत सवक्षक िव कुमार बःनेतसमेत 

 फौजदारी कानूनको सवर्मान्य िस ान्तबमोिजम ॅ ाचार जःतो गम्भीर अपराध ःथािपत गनर् 
बदिनयतसाथ कायर् गरेको तथ्य श ारिहत तवरबाट सम्पिु  हनुपुन ।  

(ूकरण नं.२०) 
 जसले जित माऽाको कसरु गरेको छ सोही माऽाको अनपुातमा सजाय िदन ुनै दण्डको सार र 

िस ान्त हनेु । 

(ूकरण नं.२३) 
 नेपालमा लगानी गनर् आएका नेपाली र अङ्मजेी भाषाको समेत ान नभएका व्यिक्तलाई व्यिक्तका 

नाममा दतार् हनैु नसक्ने सरकारी जग्गासमेत समावेश गरी कम्पनीले खिरद गनर् लागकेो जग्गाको 
के्षऽफल बढी देखाएर िव ासमा पारी िनज िवदेशी नागिरकबाट रकम िलएर िनजलाई उल्टै 
ॅ ाचारको मु ा लागकेो िःथित हुँदा यःतो कायर्बाट मलुकुकै ूित ामा नकारात्मक असर पनर् 
सक्ने र ूकारान्तरले नेपालमा िवदेशी लगानीमैऽी वातावरण छैन भ  ेिवदेशीह मा गलत सन्देश 
ूवाह हनुसक्ने कुरालाई समेत ि गत गद जग्गा खिरद िबबी र िक ा एकीकरण गन कायर् 
गरेका व्यिक्तह को िबयाकलाप र भिूमकाका बारेमा सम्ब  िनकायसगँ समन्वय गरी थप 
अनसुन्धान गरी एउटा िनंकषर्मा पगु्न पन । 

(ूकरण नं.२५) 
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वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी पदमबहादरु काकीर् 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्अिधवक्ताह  ौी ग ाूसाद राई तथा ौी कैलाश न्यौपाने, ौी भीम बन्जारा, 

ौी रामबहादरु खड्का, ौी जगदेव चौधरी, ौी गणेश दाहाल तथा ौी केशवूसाद 
पडुासैनी 

सम्ब  कानून : 
 जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ 
 ूमाण ऐन, २०३१ 
 मालपोत ऐन, २०३४ 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ 

 
ठहर खण्ड 

1. ूःततु मु ामा देहायका ू ह को िन पण गनुर्पन देिखयोः- 
पिहलो ू   ूितवादीह ले आरोप–दाबीअनु पको कसरु गरेका हनु ्वा होइनन \ ? 

दोॐो ू ः  यिद ूितवादीह ले आरोप–दाबीअनु पको कसरु गरेका हनु ्भने िबगो के 
कित कायम हनेु हो ? 

तेॐो ू ः  िनज ूितवादीह लाई के कित सजाय हनुपुन हो ? 
२. पिहलो ू तफर्  िवचार गदार्, ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले कुनै रा सेवकले आफू वा अ  

कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने वा नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथालाई गैरकानूनी 
हािन परु् याउने बदिनयतले सरकारी वा सावर्जिनक सम्पि  गैरकानूनी पमा आफ्नो वा अ को 
नाममा दतार्, भोगचलन गन, गराउने काम गरेमा कसरुको माऽाअनसुार तीन मिहनादेिख तीन 
वषर्सम्म कैद र िबगो खलेुकोमा िबगोबमोिजम जिरवाना गरी िबगो असलुउपर गिरने तर िबगो 
नखलेुकोमा तीन मिहनादेिख तीन वषर्सम्म कैद र दश हजार पैयाँदेिख पचास हजार पैयाँसम्म 
जिरवाना हनेु1 कानूनी व्यवःथा गरेको पाइन्छ। त्यःतै सोही ऐनले रा सेवक बाहेक अ  कुनै 
व्यिक्तले आफू वा अ  कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने बदिनयतले नेपाल सरकार वा 
सावर्जिनक संःथासमक्ष गरेको शपथ, कबिुलयत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, पिरिमट, ूित ापऽ वा 
िडलरसीपको शतर् पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यःतो संःथाले िनधार्िरत गरेको िनयम 
वा कायर्िविध वा ःवीकार गरेको शतर् उल्ल न हनेु गरी ूचिलत कानून ारा िनषिेधत तवरबाट 
व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यःतो संःथाको सिुवधा वा अिधकारको दु पयोग गरेमा िनजलाई 

                                                            
१ ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९, दफा ८(१)(ज). 
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कसरुको माऽाअनसुार दईु वषर्सम्म कैद वा िबगोबमोिजम जिरवाना गरी िबगोसमेत जफत गिरने2 
कानूनी व्यवःथासमेत गरेको पाइन्छ । 

३. ूःततु कानूनी व्यवःथाको पिरूआेयमा यस मु ाको तथ्यावलोकन गदार्, वादी नेपाल सरकारले 
मूलतः धािदङ िजल्ला, केवलपरु गा.िव.स., वडा नं. ३/छ िःथत िक ा नं. ६१ र ६२ समेतका 
जग्गाह  नेपाल साउथ एिसएन कन्ःशक्सन मेटेिरयल कम्पनी ूा.िल. लाई िबबी गन गराउने 
बममा उक्त जग्गाको साँध िसमाना जोिडएका सािबक जग्गाधनीह  हिरिवर लामा र गौतम लामाले 
भोगचलन गिररहेको बगर जिनएको िक ा नं. ६०, ७४ र ७७ को सरकारी जग्गाह समेत 
ूितवादीह का बीच आपसी सरसल्लाह, िमलेमतो र पिरप मा बदिनयतसाथ उक्त सरकारी 
जग्गासमेत खिरद िबबी गन गराउने कायर् गरी उिल्लिखत कम्पनीलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने 
र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी परु् याउने गरी कम्पनीको नाममा दतार् भोग चलन गन गराउने 
गरी जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् र पऽह समेत तयार गरी गराई रा सेवकको पमा रहेका 
ूितवादीह  मोहनज  थापा, सत्यनारायण नेपाल र िव कुमार बःनेतसमेतले ॅ ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोिजमको कसरु गरेका हुँदा िक ा नं. ६१ र ६२ को राजीनामामा 
उिल्लिखत मूल्य घटाई हनु आउने सरकारी जग्गाको थप मूल्य .८६,४०,०००।– िबगो कायम 
गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोिजम िनज ूितवादीऽयलाई सजाय गरी सरकारी जग्गा िफतार् 
गराई नेपाल सरकारको नाममा कायम गिरपाउनको साथै तदनु पको कायर् गरी गराई ूितवादीह  
हिरिवर लामा, गौतम लामा र नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मेिटिरएल कम्पनी ूा.िल. समेतले 
सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजमको कसरु गरेको हुँदा िनज ूितवादीह लाई सोही दफा ८(४) 
बमोिजम सजाय गरी िबगो .८६,४०,०००।– पन सरकारी जग्गासमेत जफत गरी सरकारी कायम 
गिरपाऊँ भनी आरोप–दाबी िलएको देिखन्छ । 

४. आरोप–पऽमा उिल्लिखत िक ा नं. ६० क्षेऽफल ४–८–२–१, िक ा नं. ७४ क्षेऽफल ६–१०–२–

० र िक ा नं. ७७ क्षेऽफल ८६–१०–०–३ समेत ३ िक ा जग्गा सरकारी जग्गा हो, होइन 
भ ेतफर्  िवचार गदार्, मालपोत ऐन, २०३४ ले 'सरकारी जग्गा' भ ाले सडक, बाटो, रेलवे, सरकारी 
घर वा कायार्लय रहेको जग्गा सम्झन ुपन र सो शब्दले नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन, 
बटेुन, ज ल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको िडल, नहर, ऐलानी, पतीर् वा 
अन्य जग्गा, भीर, पहरा, बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी 
सरकारी जग्गा भनी तोिकिदएको जग्गासमेत जनाउने3 भनी पिरभाषा गरेको पाइन्छ । तदनु प 

                                                            
2 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९, दफा ८(४). 
3 मालपोत ऐन, २०३४ दफा २(ख२). 
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जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९4 ले पिन सरकारी जग्गाको पिरभाषा गरेको पाइन्छ । अतः 
िमिसल संलग्न क्षेऽीय पिुःतकामा उक्त ३ िक ा जग्गा बगर भनी जनाइएको पाइएबाट 
आरोपपऽमा उिल्लिखत िक ा नं. ६०, ७४ र ७७ को जग्गा सरकारी जग्गा भएकोमा िववाद 
देिखएन । यस सम्बन्धमा ूितवादीह ले अन्यथा िजिकर िलन सकेको पिन देिखदैँन । िमिसल 
संलग्न ब्लिुून्ट नक्सा अवलोकन गदार् ूितवादी हिरिवर लामाको िक ा नं. ६१ को जग्गा र 
ूितवादी गौतम लामाको िक ा नं. ६२ को जग्गाको साँध िसमानासँग उक्त सरकारी जग्गाह  
जोिडएकोसमेत देिखन्छ । 

५. ूःततु कानूनी व्यवःथा र आरोप–दाबीको सन्दभर्मा ूितवादीह मध्ये िव कुमार बःनेतको हकमा 
केिन्ित भई हेदार्, िनज ूितवादीले यस अदालत समक्ष, िमित २०७१।१।२३ च.नं. ४६४ को 
दईु वटा पऽह  म ारा िलिखत र हःताक्षिरत हनु ्। क्षेऽफल ४४–१२–२–२ को पऽ ड िबनमा 
फ्याँकी क्षेऽफल २४–१२–२–२ उल्लेख भएको पऽ मालपोत कायार्लयमा पठाएको हो । मैले 
सरकारी जग्गा खिरद िबबी गराउने कायर् गरेको छैन भनी बयान गरेको देिखन्छ भने िनज 
ूितवादीले अनसुन्धानको बममा, म िमित २०५४।०८।२८ मा अिमन पदबाट सरकारी सेवामा 
ूवेश गरी िमित २०६८ सालदेिख िजल्ला नापी कायार्लय, धािदङमा नापी सवक्षकको पमा 
कायर्रत छु। नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मेटेिरयल ूा.िल. का.म.न.पा.-११, िऽपरेु र, 
काठमाड मा रहेको संःथाले मालपोत कायार्लय, धािदङबाट रिज ेशन गिरिलएको जग्गाको िक ा 
एकीकरण गन बममा कायार्लयमा साथीह  व्यःत भएको हुँदा म ःवयंले िक ा एकीकरण गन 
कायर् गरेको हो। मालपोत कायार्लयबाट िक ा एकीकरणको लािग पऽ ूा  भैसकेपिछ सािबक 
िक ा नम्बरह  बदर गरी ॐेःता पूजार् क्षेऽफल िभडाई सािबक नक्साबमोिजम अिन्तम िक ा 
कायम गरी प्लट रिजःटर कायम गरी मालपोत कायार्लयलाई पऽ पठाउने गिरन्छ। नेपाल साउथ 
एिसयन कन्ःशक्सन मेटेिरयल ूा.िल. का नाममा रहेको िक ा नं ६१, ६२ लगायतका १५ वटा 
िक ाह को जग्गा एकीकरण गदार् २४-१२-२-२ क्षेऽफल कायम गरी पऽ लेख्न ेकाम गरेको 
हो। एउटै चलानी नम्बर भएको दईु फरक पऽमा भएको सिहछाप आफ्नै भए तापिन आफूले 
सक्कल पऽ माऽ पठाएको र फोटोकपी सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको, सक्कल पऽ र फोटोकिप 
पऽमा भएको हःतिलिप आफ्नै हो। प्लट रिजःटर परुानो भएको कारण च्याितन गएकोले टेप 
टाँसेको र उक्त रिजःटरमा भएको सिहछाप मेरै हो। िक ा नं. ६१ र ६२ मा क्षऽेफलमा अगािड 
अ  १ थप्ने काम आफूले नगरेको समेत भनी बयान गरेको देिखन्छ । िनज ूितवादीको साक्षी 
नवराज नेपालले क्षेऽफल ४४–१२–२–२ उिल्लिखत पऽ चलानी गदार् ऽिुट भएकोले क्षेऽफल २४–

                                                            
4 जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ दफा २(ङ). 
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१२–२–२ को अक  पऽ तयार गरी पठाएको हो । सरकारी जग्गा खिरद िबबीमा िनज ू ितवादीको 
संलग्नता छैन भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

६. वःततुः िमिसल संलग्न ूमाण कागजह  एवम ् ूितवादीह को बयानसमेतबाट यी ूितवादी 
िव कुमार बःनेत नापी कायार्लय, धािदङमा सवक्षक पदमा कायर्रत रा सेवक भएकोमा िववाद 
देिखदैँन । िनज ूितवादीको पदीय दाियत्वअन्तगर्त कायार्लयमा रहेका ब्लिुून्ट नक्सा, प्लट 
रिजःटर र अन्य ॐेःता ूमाणसमेतको आधारमा जग्गाको नापजाँच गरी क्षेऽफल यिकन गन 
कायर्समेत पदर्छन ्। अतः जग्गाका िक ाह  एकीकरण गन बममा तदनु प कायर् गरी वाःतिवक 
क्षेऽफल यिकन गनुर्पन हनु्छ तर यी ूितवादीले आफू ारा िलिखत तथा हःताक्षिरत एउटै चलानी 
नम्बर ४६४ र िमित २०७१।१।२३ को दईु वटा पऽमा फरक- फरक एकीकृत क्षेऽफल 
२४–१२–२–२ र ४४–१२–२–२ उल्लेख गरी मालपोत कायार्लय, धािदङमा पठाएको देिखन्छ । 
उपयुर्क्त दवैु पऽह मा भएको अक्षरह  आफूले लेखेको हो भनी िनज ूितवादीले सनाखतसमेत 
गिरिदएको देिखन्छ । यसरी एउटै चलानी नं. र िमितको उनै िक ा नं.को जग्गाको फरक- 
फरक क्षेऽफलयकु्त दईु वटा पऽ पठाउने कायर् कानूनसम्मत मा  िमलेन । सहूितवादी 
सत्यनारायण नेपालले अनसुन्धानको बममा र यस अदालतसमक्ष क्षेऽफल ४४–१२–२–२ कायम 
भएको पऽको आधारमा पूजार् बनाएको भनी बयान गरेको पिरूआेयमा िनज ूितवादीले एउटै च.नं. 
र िमितको फरक फरक क्षेऽफल कायम भएको पऽ पठाएको होइन भ े कुरा खिण्डत भएको 
देिखन्छ। िनज ूितवादीले अनसुन्धानको बममा प्लट रिजःटर परुानो भएको कारण च्याितन 
गएकोले टेप टाँसेको र उक्त रिजःटरमा भएको सहीछाप थप्ने काम आफूले नगरेको भनी िजिकर 
िलएको देिखए तापिन आफ्नो िजम्मामा रहे भएका उक्त प्लट रिजःटरमा देिखएको कैिफयत एवम ्
िक ाह  एकीकरण गन बममा एउटै च.नं. र िमितको फरक फरक क्षेऽफल उल्लेख भएको 
पऽह  पठाएको अवःथामा यी ूितवादीले आरोप–दाबीबाट उन्मिुक्त पाउन सक्ने अवःथा देिखन 
आएन । अतः जग्गाको क्षेऽफल जःतो मह वपूणर् कुरामा बेवाःता गरी एउटै च.नं., िमित र 
िक.नं. को दईुवटा पऽ तयार गरी फरक- फरक क्षेऽफल उल्लेख गरी सरकारी जग्गाको 
क्षेऽफलमा ूितकूल असर परु् याई पऽ पठाउने कायर् भलूवश भएको र त्यसमा िनजको बदिनयत 
िथएन भ  सिकने आधार देिखएन । 

७. ूितवादी सत्यनारायण नेपालको हकमा केिन्ित भई हेदार्, िनज ूितवादीले यस अदालतसमक्ष, मु ा 
शाखाका शाखा अिधकृत मोहनज  थापाले राज ुगु ङले जग्गा एकीकरण गनर् िदएको िनवेदनमा 
मु ा फाँट भनी तोक लगाइिदएको हो। त्यसपिछ मोठ ॐेःता फाँटमा मोठ र रोक्का िभडाउन 
फाइल आएपिछ मोठ कायम छ, रोक्का देिखएन भनी मैले िभडाई पठाएको हो । क्षेऽफल िवःततृ 
िववरण उल्लेख गन गरेको छैन । नापी कायार्लयबाट िक ा एकीकरणको िववरण पठाउँदा 
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क्षेऽफल ४४–१२–२–२ उल्लेख भई आएको हो । मु ा शाखाबाट िनणर्य सदर भई कम्प्यटुर 
िून्ट हुँदा क्षेऽफल ४४–१२–२–२ उल्लेख भई आएपिछ पूजार्मा सही गरी ॐेःता बनेको हो । 
उजरुी बेहोरा झठुा  हो भनी बयान गरेको देिखन्छ भने िनज ूितवादीले अनसुन्धानको बममा, म 
िमित २०३५।८।२० गतेदेिख सरकारी सेवामा ूवेश गरी िमित २०७०।९।११ गतेदेिख 
हालसम्म िजल्ला मालपोत कायार्लय, धािदङमा नायव सबु्बा पदमा कायर्रत छु।म ' ख ' मोठफाँटमा 
रही जग्गाधनी ूमाणपूजार् बनाउने, जग्गा रोक्का गन, फुकुवा गन र पूजार्को ूितिलिप िदने कायर् 
गरेको छु।नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मेटेिरयल ूा.िल. का.म.न.पा.-११, िऽपरेु र, 
काठमाड मा रहेको संःथाले मालपोत कायार्लय, धािदङबाट रिज ेसन गिरिलएको जग्गाको मालपोत 
कायार्लयको च.नं. ५३ िमित २०७१।१।२३, नापी कायार्लय, धािदङको च.नं. ४६४ िमित 
२०७१।१।२३ को पऽमा उिल्लिखत क्षेऽफल ४४-१२-२-२, कम्प्यटुर िून्ट पूजार्, िविभ  
िक ाह  उल्लेख भएको ॐेःताको आधारमा मैले पूजार् बनाएको हो। िमित २०७१।१।२३ को 
उिल्लिखत जग्गाह को क्षेऽफल २४-१२-२-२ भएको पऽ मैले ूा  नगरेको समेत भनी बयान 
गरेको देिखन्छ ।िनज ूितवादीका साक्षी िनत्यानन्द नेपालले ूितवादी इमान्दार मािनस हुँदा 
िनजलाई सजाय गनुर्पन होइन भनी बकपऽ गरेको देिखए तापिन मालपोत कायार्लय, धािदङका 
ूमखु मालपोत अिधकृत रेवतीूसाद ढकालले अनसुन्धानका बममा, कुनै पिन जग्गाको िक ा 
एकीकरण गनर्का लािग जग्गाधनीको िनवेदन परेपिछ मोठ रोक्का िभडाई नापी कायार्लय, धािदङमा 
पठाउने गिरन्छ। िनयिमत तिरकाले नापी कायार्लय, धािदङबाट ूा  िववरणमा िवचार गरी मोठ 
ॐेःता कायार्न्वयन गन ूिबया छ।िक ा एकीकरण गदार् क्षेऽफल एउटै हनु्छ भने िक ा माऽै 
फरक हनु्छ। एकीकरण गदार् क्षेऽफल बढी घटी भएमा कारण खोल्नपुन हनु्छ। नेपाल साउथ 
एिशयन कन्ःशक्सन मेटेिरयल ूा.िल. का.म.न.पा.-११ िऽपरेु र, काठमाड मा रहेको संःथाले 
मालपोत कायार्लय, धािदङबाट रिज ेशन गिरिलएको िक.नं. ६१ र ६२ मा क्षेऽफल फरक 
परेकोमा मालपोत अिधकृत मोहनज  थापा, ना.स.ु राजेन्ि पोखरेल र ना.स.ु सत्यनारायण नेपालले 
गरेको देिखन्छ। मालपोत कायार्लयमा रहेको मोठ ॐेःतामा िक.नं. ६१ र ६२ को क्षेऽफलमा 
अगािड १,१ अ  थप गरी १०/१० रोपनी थप गनर् खोिजएको देिखयो। यो काम नेपाल साउथ 
एिशयन कन्ःशक्सन मेटेिरयल ूा.िल. पक्ष र कायार्लयका कमर्चारी पक्षको कायर् हो भनी बयान 
गरेका र िनजले यस अदालतसमक्ष, नापी कायार्लयको पऽमा क्षेऽफल बढी लेखेपिछ 
कमर्चारीह लाई क्षेऽफलमा यिकन अनमुान नभएको र नगरेको जःतो देिखन्छ । मोठवालासमेतले 
जोडेनन ्भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ। 

८. वःततुः िमिसल संलग्न ूमाण कागजह  र ूितवादीह को बयानसमेतबाट िनज ूितवादी 
सत्यनारायण नेपाल तत्काल मालपोत कायार्लय, धािदङको मोठ फाँटमा नायब सबु्बा पदमा कायर्रत 
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रा सेवक भएकोमा िववाद देिखदैँन । िनजको पदीय दाियत्वअन्तगर्त जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार् 
एवम ्ॐेःता तयार गन, जग्गा रोक्का गन, फुकुवा गन, मोठ एवम रोक्का िभडाउने र पूजार्को ू ितिलिप 
िदने कायर्ह  समेत पदर्छन।् जसअन्तगर्त आफ्नो िजम्माको ॐेःताको संरक्षण गन कायर्समेत 
पनमा िववाद छैन । िमित २०७१।१।१७ मा र.नं. ६९९६ बाट पािरत राजीनामामा िक ा 
नं. ६२ को क्षेऽफल २–१२–२–१ र र.नं.६९९७ बाट पािरत राजीनामामा िक ा नं. ६१ को 
क्षेऽफल २–११–२–० उल्लेख भएको देिखन्छ । त्यसको केही िदनपिछ अथार्त ् िमित 
२०७१।१।२३ मा सोही िक ाह समेत एकीकरण गन ूिबयाको िसलिसलामा िनज ूितवादीले 
मोठ िभडाएको तथ्य ःवीकार गरेको देिखन्छ । िनज ूितवादीले त्यसरी मोठ िभडाउँदा एकीकरण 
गिरपाऊँ भ े िनवेदनमा उिल्लिखत जग्गाह को क्षेऽफल कायार्लयमा रहेको ॐेःतासँग ठीक 
दु ःत छ, छैन िभडाएर क्षेऽफल यिकन गनुर्पनमा त्यसो नगरी मोठ िभड्छसम्म भनी िनवेदनको 
पीठमा जनाई पठाएको कायर् कानूनसम्मत मा  िमलेन । आफ्नो कानूनी दाियत्व िनवर्हन नगरी 
नापी कायार्लयको िमित २०७१।१।२३ च.नं. ४६४ को पऽमा एकीकृत जग्गाको क्षेऽफल 
४४–१२–२–२ उल्लेख भएकोमा तदनु प नै कम्प्यटुर िून्ट भई आएको भ े आधारमा पूजार् 
बनाएको िःथितमा िनज ूितवादीले आरोप–दाबीबाट उन्मिुक्त पाउन सक्ने अवःथा देिखन आएन। 
मालपोत कायार्लय, धािदङमा रहेका जग्गाधनी दतार् ॐेःतामा िक ा नं. ६१ को क्षऽेफल २–११–

२–० र िक ा नं. ६२ को क्षेऽफलमा २–१२–२–० भएकोमा रोपनीको अ  जनाउने २ अ को 
अगािड १–१ अ  थप गरी बमशः क्षेऽफल १२–११–२–० र १२–१२–२–० बनाई पिछ जग्गाधनी 
दतार् ॐेःतामा पनुः सच्याएको देिखन्छ। आफ्नो िजम्मामा रहेको ॐेःतामा देिखएको उक्त कैिफयत 
कायर् र ॐेःतासम्म निभडाई सरकारी जग्गाको क्षेऽफलमा ूितकूल असर परु् याई एकीकृत भएको 
िक ा नं.१९४ को क्षेऽफल २४–१२–२–२ हनुपुनमा ४४–१२–२–२ उल्लेख भएको ॐेःतासमेत 
तयार गन कायर् भलूवश भएको र त्यसमा िनज ूितवादीको बदिनयत िथएन भ  सिकने आधार 
देिखएन । 

९. ूितवादीमध्ये मोहनज  थापाको हकमा केिन्ित भई हेदार्, िनज ूितवादीले यस अदालतसमक्ष नापी 
कायार्लयको दईु वटा पऽमध्ये क्षेऽफल २४–१२–२–२ उल्लेख भएको पऽमा मैले मु ा फाँट भनी 
तोक लगाएको हुँ । सोही पऽको आधारमा िक ा एकीकरण गरेको हुँदा कायार्लयको व्यःतताले 
ॐेःता पूजार्मा क्षेऽफल ४४–१२–२–२ परेछ । मैले सरकारी जग्गा घसुाउने कायर्समेत गरेको छैन 
भनी बयान गरेको देिखन्छ भने िनज ूितवादीले अनसुन्धानको बममा म २०४० सालबाट खिरदार 
पदमा सेवा ू वेश गरी िमित २०७०।८।१६ गतेदेिख हालसम्म िजल्ला मालपोत कायार्लय, धािदङमा 
कायर्रत छु। िक ा एकीकरण गन कायर्मा सम्बिन्धत िनवेदन पऽमा तोक लगाउने, पेश भएको 
िटप्पणी िनणर्य गन, मोठ काट्ने, पूजार्मा सिह गन भिूमका रहेको, कुनैपिन व्यिक्तले िक ा एकीकरण 
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गनर्का लािग पूजार्, मालपोत ितरेको रिसद, िनवेदन, नक्सासमेत संलग्न राखी िनवेदन िदने, सु मा 
तोक लगाएपिछ सम्बिन्धत शाखामा आवँयक कारवाहीको लािग कायर् हनु्छ। नेपाल साउथ एिसयन 
कन्ःशक्सन मेटेिरयल ूा.िल. का.म.न.पा.-११ िऽपरेु र काठमाड मा रहेको संःथाले मालपोत 
कायार्लय, धािदङबाट रिज ेशन गिरिलएको जग्गाको िक ा एकीकरण गन बममा भलुवश या झिुक्कएर 
पूरा नभएको अवःथामा तोक लगाउन पगेुको, कायार्लयमा रहेका फाँटवालाले मलाई झकु्याएर ४४-
१२-२-२ को पूजार्मा सिह गराएर लगेछन।् मैले मोठ ॐेःता क ा गदार् सािबककै २४-१-२-२ को 
ॐेःता िथयो। पिछ सम्बिन्धत शाखामा मोठ गएपिछ त्यहाँ कायर्रत फाँटवाला र सहायकको 
संलग्नतामा ॐेःतामा सिच्चने कायर् भएछ।सो कुरा मलाई पिछ माऽ थाहा भयो। कायर् व्यःतताले 
गदार् मैले क्षेऽफलमा ध्यान िदन पाइन। मैले कम्पनीलाई समेत सो कुराको जानकारी गराई पूजार् 
िफतार् गनर्को लािग पटक पटक मौिखक र पिछ िलिखत जानकारी गराएको हो।मैले २४-१२-२-२ 
को क्षेऽफल कायम भएको पऽमा तोक लगाएको र सोही आधारमा पूजार् ब ु पनमा िभडभाड भएको 
मौका पारी ४४-१२-२-२ को पूजार्मा सिह गराई सम्बिन्धत कम्पनीले लाने काम गरेछ। ूत्येक 
शाखाको मोठ, सम्बिन्धत पऽ, रोक्का रिजःटर तथा अन्य कागजात फाटँवालाको िजम्मामा रहन्छ। 
मैले मोठ काट्दा िक ा नं. र क्षेऽफल ःप  िथयो र सोहीबमोिजम मैले मोठ काटेको हो। पिछ 
को कसको संलग्नतामा सो काम भयो मैले जा े कुरा होइन भनी बयान गरेको देिखन्छ । िनज 
ूितवादीका साक्षी दीपकज  थापाले यस अदालतसमक्ष ूितवादी असल चिरऽका मािनस हुँदा 
ॅ ाचारजन्य कायर् गलार्न ्जःतो मलाई लाग्दैन भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

१०. वःततुः िमिसल संलग्न ू माण कागजह  एवम ्ू ितवादीह को बयानसमेतबाट यी ू ितवादी मोहनज  
थापा मालपोत कायार्लय, धािदङमा मालपोत अिधकृत पदमा कायर्रत रा सेवक भएकोमा िववाद 
देिखदैँन । िनज ूितवादीको पदीय दाियत्वअन्तगर्त िक ा एकीकरण गन कायर्मा सम्बिन्धत 
िनवेदनपऽमा तोक लगाउने, पेस भएको िटप्पणीमा िनणर्य गन, मोठ काट्ने, पूजार्मा सही गन, 
ॐेःता/पूजार् ूमािणत गन कायर्समेत पदर्छन ्। कानूनतः त्यसरी िनणर्य गन कायर् वा ॐेःता/पूजार् 
ूमािणत गन कायर् गदार् ॐेःतामा खारेज भएको बेहोरा र दािखल भएको बेहोरा पूरा र ू  छ, छैन, 
जग्गाको क्षेऽफललगायत सम्पूणर् िववरण दु ःत छ, छैन, िलखत ूमाणसमेत हेरी नभए तत्काल 
पूरा गराई ूमािणत गन कायर्समेत िनज ूितवादीमा अन्तिनर्िहत रहनेमा िववाद छैन । अतः 
आरोपपऽमा उिल्लिखत जग्गाह को एकीकरणसम्बन्धी िनणर्य एवम ् ॐेःता/पूजार् ूमािणत गदार् 
तदनु पको कायर् गनुर्पन हनु्छ तर यी ूितवादीले आरोपपऽमा उिल्लिखत जग्गा एकीकरणसम्बन्धी 
िनणर्य गरी सािबक क्षेऽफल २४–१२–२–२ माऽ भएकोमा सरकारी जग्गाको क्षेऽफलमा ूितकूल 
असर परु् याई एकीकृत िक ा नं.१९४ को क्षेऽफल ४४–१२–२–२ कायम गरी ॐेःता/पूजा ूमािणत 
गरेको कायर्लाई कानूनसमम्त मा  िमलेन । िनज ू ितवादीले आफ्नो पदीय हैिसयत एवम ्दाियत्वको 
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पिरूआेयमा एकीकृत िक ा नं.१९४ को क्षेऽफललगायत सबै िववरण दु ःत छ, छैन हेन, जाँच्ने 
र ज ुगनसमेत कायर् गरेर माऽ ूमािणत गनुर्पन िजम्मेवारीबाट पिन्छन िमल्दैन । िनज ूितवादी 
आफू ःवयंले नापी कायार्लय, धािदङको िमित २०७१।१।२३ च.नं.४६४ को क्षेऽफल २४–१२–

२–२ माऽ उल्लेख भएको  पऽमा  मु ा  फाँट भनी तोक लगाएकोमा सो िवपरीत एकीकृत िनणर्य 
प ात ्क्षेऽफल ४४–१२–२–२ कायम गरी ॐेःता/पूजार् ूमािणत गरेको देिखन्छ । यःतोमा केवल 
भलूवश वा फाँटवालाले झकु्याएर पूजार्मा सही गराएछन ्भनेर यी ूितवादीले आरोप–दाबीबाट 
उन्मिुक्त पाउन सक्ने अवःथा देिखन आएन । अतः जग्गाको क्षेऽफल जःतो मह वपूणर् कुरातफर्  
बेवाःता गरी सरकारी जग्गाको क्षेऽफलमा ूितकूल असर परु् याई सािबकभन्दा अत्यिधक क्षेऽफल 
कायम गरी पूजार्/ॐेःता ूमािणत गनसमेतका कायर् भलुवश भएको र त्यसमा िनजको बदिनयत 
िथएन भ  सिकने आधार देिखएन । 

११. िूतवादी य गौतम लामा र हिरिवर लामाको हकमा केिन्ित भई हेदार्, िूतवादीमध्ये गौतम लामाले 
यस अदालतसमक्ष मैले िक ा नं.६२ क्षेऽफल २–१२–२–१ िबबी गरेको हुँ । जग्गा िबबी गनर् 
सहयोग गन भीमसेन गजरेुलले भनेअनसुार राजीनामासमेतमा सहीछाप गिरिदएको हुँ । सरकारी 
जग्गाको मूल्य िलएको छैन । करारनामा बारेमा मलाई केही थाहा छैन भनी बयान गरेको देिखन्छ 
भने िनज िूतवादीले अनसुन्धानको बममा नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मटेिरयल ूा.िल. लाई 
िक ा नं. ६२ को जम्मा २-१२-२-१ क्षेऽफलको जग्गा माऽ िबबी गरेको हो।जग्गा पास गन 
बेलामा तपाईंह को भिवँय बन्छ भनी काठमाड को कुपन्डोल छेउछाउको ःथानमा पास गरेको 
हो।मैले भोगचलन गरेको ऐलानी जग्गा िबबी गरेको भ े कुरो झठुो हो। हामी पूजार् भएको जग्गाको 
मोल िूतरोपनी २० लाख भनेका िथय  । वहाँह ले के कसरी जग्गा .३,५०,०००।- मा कागज 
गराउन ुभयो थाहा भएन। रातको समयमा जग्गा पास गन बममा िभमसेन भ े कोमलूसाद गजरेुल, 
कम्पनीको मािलक भनेर िचिनएकी चाईिनज मिहला, चाईिनज मिहलाको छोरा भनेर िचिनएका संजय, 
जग्गा िकनाउने मािनस िवनोद साह, मालपोतका हािकम, नापीको हािकम र हामी जग्गा िबबी गन 
िथय ।पूजार् नभएको जग्गासमेत िबबी गन मनसाय राखेर कागज तयार गरेकोमा हामीले िव ास गरेर 
सिहछाप गिरिदय । भोगचलन गरेको पूजार् नभएको जग्गाको हामीले पैसा िलएका छैन ।२४ रोपनीलाई 
४४ रोपनी कसले बनायो हामीलाई थाहा भएनसमेत भनी बयान गरेको देिखन्छ । 

१२. त्यःतै ूितवादीमध्ये हिरिवर लामाले यस अदालतसमक्ष मैले िक ा नं. ६१ क्षेऽफल २–११–२–० 
िबबी गरेको हो । जग्गा बेच्न सहयोग गन व्यिक्तले भनेको भरमा राजीनामामा सहीछाप गरेको 
हो। सरकारी जग्गा िबबी गरी कुनै पिन रकम िलएको छैन । आरोप–पऽ गलत छ भनी बयान 
गरेको देिखन्छ भने िनज ूितवादीले अनसुन्धानको बममा नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन 
मेटेिरयल ूा.िल. लाई िक ा नं. ६१ को जम्मा २-११-२-० क्षेऽफलको जग्गा माऽ िबबी गरेको 
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हो।कित रकममा िबबी गरे मलाई थाहा भएन। उक्त कुराको जानकारी मालपोत कायार्लयमा 
छ।मलाई पूजार् भएको जग्गासमेत िबबी गन मनसाय िथएन, उहाँह ले नै तपाईह को भिवँय 
बन्छ भनेर धेरै ूलोभन देखाउन ुभयो। िमित २०७०।११।२० मा रातको समयमा िजल्ला 
मालपोत कायार्लयमा नभई उनीह ले गाडीमा राखी कुपन्डोल छेउछाउको अिफसमा लिग 
मध्यरातमा पैसा िदन ुअिघ मलाई कागजमा सिहछाप गनर् लगाएको हो। बृ  अवःथा भएकोले 
आखँा राॆरी देख्न नसक्ने र पढ्न पिन नसक्ने छु। मैले पूजार्मा भएको ःथायी जग्गा माऽ बेचेको 
हो। जग्गा बेच्ने बेलामा थुू  ैकागजमा सिहछाप गराएको हो। जग्गा पास गन समयमा नापीको 
हािकम, मालपोतको हािकम, जग्गा दलाल िभमसेन गजरेुल, िशवराम, िवनोद शाह, सन्जय कक्षपित, 
मेरो छोरा कमर्िवर लामा, भितज गौतम लामा, सन्जयको आमा भनेर िचिनएकी कम्पनीको मािलक 
चाईिनज मिहला र म ःवयम ्िथए।ँ हामीले िबबी िवतरण गरेको जग्गा हाल महेश खोला एमोटेकले 
भोगचलन गिररहेको छ।२४ रोपनी जग्गालाई ४४ रोपनी बनाउने कायर्मा क-कसको संलग्नता 
छ मलाई थाहा भएन भनी बयान गरेको देिखन्छ । 

१३. ूितवादी गौतम लामाका साक्षी रामबहादरु आचायर् र ूितवादी हिरिवर लामाको साक्षी िबखर्बहादरु 
गु ङले यस अदालतसमक्ष ूितवादीह ले पैतकृ जग्गासम्म िबबी गरेका हनु ्। सरकारी जग्गा 
कसले कसरी िबबी गरेको भ े सम्बन्धमा थाहा छैन भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ तर वादीका 
साक्षी कोमलूसाद गजरेुलले अनसुन्धानको बममा गौतम लामा र हिरिवर लामाले उपभोग गरेको 
१५ रोपनी ऐलानी जग्गासमेत खिरद िबबी गनर् म ुर भई कारोबार गरेका हनु ्। पूजार्मा 
क्षेऽफल २४–१२–२–२ माऽ भएकोमा ४४–१२–२–२ के कसरी भयो मलाई थाहा भएनसमेत 
भनी बयान गरेका र िनजले यस अदालतसमक्ष उक्त बयान बेहोराको समथर्न गरी बकपऽ गरेको 
देिखन्छ । 

१४. वःततुः िमिसल संलग्न ूमाण कागजह  र ूितवादीह को बयानसमेतबाट धािदङ िजल्ला, केवलपरु 
गा.िव.स., वडा नं.3 । छ िःथत िक ा नं. ६१ क्षऽेफल २–११–२–० जग्गाको जग्गाधनीको 
अिधकार ूितवादीमध्ये हिरिवर लामाको नाममा र ऐ. िःथत िक ा नं. ६२ क्षेऽफल २–१२–२–१ 
जग्गाको जग्गाधनीको अिधकार ूितवादीमध्ये गौतम लामाको नाममा कायम रहे भएकोमा िववाद 
छैन । सम्पि सम्बन्धी कानूनको "Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet"‐

No one can transfer to another a greater right than he has himself.5 भ े िस ान्तले कुनै पिन 
व्यिक्तलाई आफूमा अन्तिनर्िहत अिधकारभन्दा अिधकािधकार हःतान्तरण गनर् अनमुित ूदान गदन। 
तसथर् ूितवादीह मध्ये हिरिवर लामाले िमित २०७१।१।१७ मा र.नं. ६९९७ माफर् त िक ा नं. 
६१ जग्गा हःतान्तरण गदार् ॐेःता बमोिमजको क्षेऽफल २–११–२–० र गौतम लामाले ऐ. िमितमा 

                                                            
5 Latin for Lawyers, 1997(first Indian Reprint), 3rd ed, p.187. 
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र.नं. ६९९६ माफर् त िक ा नं. ६२ को जग्गा हःतान्तरण गदार् ॐेःताबमोिजमको क्षऽेफल २–१२–

२–१ नै राजीनामामा उल्लेख गरेको देिखन्छ । मालपोत कायार्लय, धािदङबाट नेपाल साउथ एिसयन 
कन्ःशक्सन मेिटिरयल कम्पनी ूा.िल. को नाममा उक्त र.नं. ६९९६ र ६९९७ माफर् त पािरत 
िलखतको आधारमा हःतिलिखत पूजार् ूदान गदार् उक्त िलखतमा उल्लेख भएकै क्षेऽफल कायम भए 
गरेको देिखन्छ । तर पिछ िक ाह  एकीकरण गरी कम्प्यटुर िून्ट गिरएको पूजार् ूदान गदार् 
पािरत िलखतभन्दा २० रोपनी क्षेऽफल बढी उल्लेख गिरएको देिखयो । िमिसल संलग्न ब्लिुून्ट 
नक्सासमेत अवलोकन गदार् यी ूितवादीह को िक ा नं. ६१ र ६२ को जग्गाको साँध िसमाना 
मािथ उिल्लिखत िक ा नं. ६०, ७४ र ७७ को सरकारी जग्गासँग जोिडएको देिखन्छ । वादीका 
साक्षी कोमलूसाद गजरेुलले अनसुन्धानको बममा बयान गदार् यी ूितवादी यले उपभोग गिररहेको 
१५ रोपनी ऐलानी जग्गासमेत िबबी गनर् म ुर भई कारोवार गरेका हनु ्भनी बयान गरेको देिखन्छ। 
िनज साक्षीले यस अदालतसमक्ष मौकाको उक्त बेहोराको समथर्न गरी बकपऽसमेत गरेको देिखन्छ। 

१५. अतःजग्गाको क्षेऽफलमा िववाद आएपिछ यी ूितवादीह मध्ये गौतम लामा र हिरिवर लामाको 
एकाघरका छोरा वीरेन्ि लामाले िक ा नं. ६१ र ६२ को जग्गा कम्पनीका नाममा हक 
हःतान्तरण भएको अवःथामा .९३,००,०००।– बिुझिलएका र उक्त रकमबाट किमशन बापत 
भीमसेन गजरेुलले .७,००,०००।– िलएको हुँदा िवषर्बहादरु गु ङको खाताबाट .५,००,०००।– 

िलई बाँकी  .८१,००,०००।– कम्पनीलाई िफतार् गन र कम्पनीले उक्त जग्गा िनज 
जग्गाधनीह लाई िफतार् गन शतर् कबलु गरी िमित २०७१।३।२५ मा करारनामा भएको 
देिखन्छ । जनु करारनामालाई यी ूितवादी यले अन्यथा भ  सकेको देिखदैँन । िनज 
ूितवादीह ले िक ा नं. ६१ र ६२ को जग्गाधनीको हैिसयतले सो जग्गाको ःवािमत्व हःतान्तरण 
गदार् ॐेःता पूजार्मा अि त क्षेऽफलमाऽ राजीनामामा उल्लेख गरेको देिखए तापिन आफूह ले 
भोगचलन गरी आइरहेको ऐलानी अथार्त मािथ उिल्लिखत सरकारी जग्गाको क्षेऽफलसमेत अूत्यक्ष 
पमा कम्पनीको नाममा हःतान्तरण गरी गैरकानूनी लाभ िलने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी 

हािन परु् याउने बदिनयतपूणर् कायर् गरेको देिखयो। जनु कायर्लाई सम्पि सम्बन्धी कानूनको िस ान्त 
र ूचिलत कानूनले समथर्न गदन । कानूनतः जनु कायर् ूत्यक्ष पमा गनर् िमल्दैन त्यो कायर् 
परोक्ष पमा पिन गनर् िमल्दैन । यी ूितवादी यले आफ्नो नाममा रहेको पूजार्मा अि त 
क्षेऽफलभन्दा बढी क्षेऽफल अथार्त ऐलानी/सरकारी जग्गाकोसमेत रकम िलएको तथ्य मािथ 
उिल्लिखत वादीका साक्षी कोमलूसाद गजरेुलको मौकाको बयान, बकपऽ र िमित 
२०७१।३।२५ को करारनामाको बेहोरासमेतबाट सम्पिु  भएको देिखयो । अतः आफ्नो हकको 
जग्गा कम्पनीका नाममा हःतान्तरण गदार् सरकारी जग्गासमेतको क्षेऽफलमा ूितकूल असर परु् याई 
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पूजार्समेत तयार गन गराउने सम्पूणर् काम कारवाही अन्जानवश भएको र त्यसमा िनज 
ूितवादी यको बदिनयत िथएन भ  सिकने आधार देिखएन। 

१६. नेपाल साउथ एिसएन कन्ःशक्सन मेिटिरयल कम्पनी ूा.िल. ले िक ा नं. ६१ र ६२ समेत जम्मा 
१५ िक ा जग्गा खिरद गरेकोमा िववाद देिखदैँन । ती १५ िक ा खिरद गरेप ात ्कम्पनीको 
नाममा तयार गरी िदएको हःतिलिखत जग्गाधनी दतार् ूमाणपूजार्मा िक ा नं. ६१ को क्षेऽफल २–

११–२–० र िक ा नं.६२ को क्षेऽफल २–१२–२–१ उल्लेख भएको र सो िक ा नं. ६१, ६२ 
समेत जम्मा १५ िक ा जग्गाको कूल क्षेऽफल २४–१२–२–२ माऽ उल्लेख भएको देिखन्छ। 
तर कम्पनीको तफर् बाट िमित २०७१।१।२३ मा िक ा नं. ६१ र ६२ सिहत १५ िक ा 
जग्गाको एकीकरण गनर्का लािग परेको िनवेदनमा कारवाही हुँदा नापी कायार्लय, धािदङका सवक्षक 
िव कुमार बःनेतले एउटै चलानी नम्बर ४६४ िमित २०७१।१।२३ को दईु वटा पऽमा फरक 
फरक एकीकृत क्षेऽफल २४–१२–२–२ र ४४–१२–२–२ उल्लेख गरी मालपोत कायार्लयमा 
पठाएको देिखन्छ । मालपोत कायार्लय, धािदङका मालपोत अिधकृत मोहनज  थापाले उक्त दईु 
वटा पऽह मध्ये क्षेऽफल २४–१२–२–२ उल्लेख भएको पऽमा “मु ा फाँट” भनी तोक आदेश 
लगाएको देिखए तापिन िनज ःवयंले जग्गाधनी दतार् ॐेःतामा भने क्षेऽफल ४४–१२–२–२ जनाई 
ूमािणत गरेको देिखन्छ । मालपोत कायार्लय, धािदङमा मोठ फाँटमा कायर्रत नायब सबु्बा 
सत्यनारायण नेपालले कायार्लयमा भएको ॐेःताबमोिजम क्षेऽफलसम्म निभडाई नापी कायार्लय, 
धािदङको क्षेऽफल ४४–१२–२–२ कायम गरी पठाएको पऽको आधारमा पूजार् बनाएको देिखन्छ। 
नापी कायार्लय, धािदङमा रहेको प्लट रिजःटर च्याितएको र मालपोत कायार्लय, धािदङमा रहेको 
जग्गाधनी दतार् ॐेःतामा िक ा नं. ६१ को क्षेऽफल २–११–२–० र िक ा नं.६२ को क्षेऽफल 
२–१२–२–० भएकोमा रोपनीको अ  जनाउने २ अ को अगािड १/१ अ  थप गरी बमशः 
क्षेऽफल १२–११–२–० र १२–१२–२–० बनाई पिछ जग्गाधनी दतार् ॐेःतामा पनुः सच्याएको 
देिखन्छ । यसरी िक ा नं. ६१ र ६२ को क्षेऽफलमा १०–१० रोपनी थप गरी सो िक ाको 
साँध िसमानासँग जोिडएको मािथ उिल्लिखत सरकारी जग्गाको क्षेऽफलको २० रोपनी घटाउने 
कायर् गरी जग्गाधनी य गौतम लामा र हिरिवर लामासमेतले आफ्नो हकको जग्गा कम्पनीलाई 
हक हःतान्तरण गदार् सरकारी जग्गासमेतको मूल्य िलई बढी क्षेऽफल देखाउने मकसदले काम 
कारोवार गरेको देिखन आयो ।समममा यी ूितवादीह  मोहनज  थापा, सत्यनारायण नेपाल, 
िव कुमार बःनेत, गौतम लामा र हिरिवर लामाले आपसी सरसल्लाह, िमलेमतो र पिरप मा 
बदिनयतसाथ सरकारी जग्गाको क्षेऽफलमा ूितकूल असर परु् याई आफूह लाई गैरकानूनी लाभ 
र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हािन पगु्ने गरी एकीकृत क्षेऽफल २४–१२–२–२ हनुपुनमा सरकारी 
जग्गाको २० रोपनी थप गरी जम्मा क्षेऽफल ४४–१२–२–२ देखाई कम्पनीका नाममा जग्गाधनी 
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दतार् ूमाणपूजार् एवम ् ॐेःतासमेत तयार गन गराउने कायर् गरेको पिु  भएको देिखयो ।यी 
ूितवादीह ले आपसी िमलेमतोमा गरे गराएका उिल्लिखत अबैध र अवािञ्छत िकिसमको दोषपूणर् 
िबयाकलाप एवम ्गितिविधबाट कानूनतः उन्मिुक्त पाउने अवःथा रहँदैन । 

१७. कानूनतः कुनै पिन अिभयोग लागेको व्यिक्तले सो अिभयोगबाट उन्मिुक्त पाउने वा सजायमा कमी 
वा छुट पाउने िजिकर िलएमा सो कुराको ूमाण परु् याउने भार (Onus of proof) िनजउपर नै 
रहन्छ ।6 तर िनज ूितवादीह ले आरोप–दाबीअनु पको कसरु गरेको होइन भनी वःतिुन  एवम ्
िव सनीय ूमाण ूःततु गनर् सकेको देिखदैँन । अतः िनज ूितवादीह मध्ये मोहनज  थापा, 
सत्यनारायण नेपाल र िव कुमार बःनेतले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) 
बमोिजमको कसरु गरेको र गौतम लामा तथा हिरिवर लामाले सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजमको 
कसरु गरेको देिखयो । 

१८. ूितवादी नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मेिटिरयल कम्पनी ूा.िल.को हकमा केिन्ित भई हेदार्, 
सो ूितवादीको तफर् बाट Wanmin Huang ले यस अदालतसमक्ष िचिनयाँ भाषा िव /िशक्षक अिनश 
मल्लको रोहवरमा नेपालमा िसमेण्ट उत्पादन गन उ ेँयले कम्पनी ःथापना गरेको हो । उक्त 
कम्पनीको मािलक म नै हुँ। साथीले जग्गाको काम गन व्यिक्त िचनाई िदएको र िनजमाफर् त नै 
जग्गा िकनेको हो । पिहलो र दोॐो कागजपऽह मा सहीछापको ढाँचा र अक्षरह  फरक िथयो। 

म कसैलाई िचिन्दन । मैले नेपाली पैयाँ ३,८२,६०,०००।– मा (४४ म.ु जग्गा नापजाँच गन 
िचिनयाँ ूणाली) ३,१५७३८.२१ ःक्वायर िफट जग्गा िक  खोजेको हो । जग्गाधनीह सँग धेरै 
कागजह  भएको छ । सरकारी जग्गा बापत पैसा िलएको भए िफतार् िदन ुभनेकोमा उहाँह ले 
िचन्ता निलनसु,् हामी िमलाउँछ  भनी भ ुभएको िथयो । जग्गा खिरद बापतको पैसा संजय 
कक्षपितमाफर् त जग्गावालाह लाई िदएको हो । मेरो फसेको पैसा िफतार् पाउनपुछर् । म िनद ष 
छु भनी बयान गरेको देिखन्छ भने सो कम्पनीको तफर् बाट अिख्तयारूा  राज ुगु ङले अनसुन्धानको 
बममा म कम्पनीको तफर् बाट अिख्तयारूा  व्यिक्त भएको कारणले िक ा एकीकरणको लािग 
िनवेदन िदएको हो। नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मेटेिरयल ूा.िल. िवदेशी लगानीमा ःथापना 
हनु लागेको कम्पनी हो।यसको वाःतिवक ःवािमत्व चाईिनज नागिरक Wanmin Huang हनु।्हाल 
कम्पनीको नाममा १५ वटा िक ा भएको हःतिलिखत पूजार् छ जसमा जम्मा क्षेऽफल २४-१२-
२-२ रहेको छ भने िक ा एकीकरण भएको कम्प्यटुर िून्ट भएको पूजार्मा क्षेऽफल ४४-१२-२-
२ रहेको छ।वाःतिवक जग्गाको क्षेऽफल २४-१२-२-२ हनुपुन हो तर जग्गा िमलाईिदने एजेन्ट 
भीमसेन गजरेुलले मलाई कम्प्यटुर िून्ट भएको िक ा नं १९४ को पूजार् िदनभुन्दा अगािड 

                                                            
6 ूमाण ऐन, २०३१ दफा २७(१) 
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हःतिलिखत पूजार्मा िक. नं. ६१ र ६२ मा २ अ  अगािड १/१ थपी १२/१२ रोपनी बनाएर 
४४-१२-२-२ क्षेऽफलको पूजार् िदएप ात ्मैले िक.नं.६१ र ६२ मा बमश: २-११-२-० र २-
१२-२-१ हनुपुनमा िकन १२-११-२-० र १२-१२-२-१ भएको हो भनी सोध्दा तपाइर्ंले 
बझु्नभुएको छैन सबै जग्गाको क्षेऽफल िमलान गदार् ४४-१२-२-२ हनु्छ भ ु भयो। पिछ जग्गाको 
साँध िसमाना हेदार् बाटोसिहतको खाली जग्गातफर्  बढेप ात ्िनज व्यिक्तह  र कम्पनी मािलकबीच 
िववाद भई अन्तमा जग्गा िफतार् गन र लगानी िफतार् गन करारनामा भएकोमा हालसम्म लगानी 
िफतार् भएको छैन भने जग्गाको साँध िसमाना पिन छुि एको छैन। वाःतिवक जग्गाको साँध िसमाना 
र क्षेऽफल २४-१२-२-२ नै हो। मैले २४-१२-२-२ हनुपुनमा िकन ४४-१२-२-२ भयो त्यसको 
शेस पिन माग गरेपिछ िभमसेन गजरेुलले शेस नक्सा पिछ आउँछ भनेको हो।हामी ठिगएको महससु 
गरेपिछ िक ा नं. ६१ र ६२ को जग्गाधनीसँग जग्गा िफतार् िदने र पैसा िफतार् िलने करारनामा 
गरेका छ ।जग्गाको कारोवार कितमा भएको हो मलाई थाहा भएन।जग्गाको सबै सक्कल कागजात 
कम्पनीको मािलकसँग छ समेत भनी बयान गरेको देिखन्छ । िनजका साक्षीह मध्ये बझुु  लामाले 
ूितवादीले सरकारी जग्गा िकनेकी होइनन ्। नेपाली र अङ्मजेी दबैु भाषा बिुझ्दनन ्भनी र पेम्बा 
लामाले संजय कक्षपतीलाई छोरा  सरह िव ास गरी  जग्गा खिरद गरेकी हनु ्। पूजार् नक्कली हो, 
म िल  भन्दाभन्दै यो पूजार् राख्नसु,् म पिछ िमलाउँला भनी कोमलूसाद गजरेुलले छाडी गएका हनु।् 
ूितवादीलाई सजाय हनुपुन होइन भनी यस अदालतसमक्ष बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

१९. वःततुः िमिसल संलग्न ूमाण कागजह  र ूितवादीह को बयानसमेतबाट नेपालमा िसमेण्ट 
उत्पादन गन उ ेँयले नेपाल साउथ एिसएन कन्ःशक्सन मेटेिरयल कम्पनी ूा. िल. 
(द.नं.११०५७९/०६९/०७०) िमित २०६९।१२।२ मा दतार् भई कानूनबमोिजम ःथािपत 
कम्पनी भएकोमा िववाद देिखदैँन । त्यःतै सो कम्पनीले िमित २०६९।१२।२ मा PAN मा 
दतार् गरी पान नं. ६०१०९१५४८ समेत ूा  गरेको देिखन्छ । उ ोग िवभागको िमित 
२०६९।१२।१ च.नं. ४६६७ को पऽानसुार उक्त कम्पनीलाई िवदेशी लगानी तथा ूिविध 
हःतान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोिजम कूल पूजँी .१५,००,००,०००।– िवदेशी लगानी 
गनर् ःवीकृित ूदान गरेको पिन देिखन्छ । उिल्लिखत कम्पनी एकल शेयरधनी भएको र जसको 
स ालक िचिनयाँ नागिरक Wanmin Huang भएकोमा िववाद देिखदैँन । िनज स ालकले नेपालमा 
िसमेण्ट उत्पादन गन ूयोजनाथर् ४४म.ु (जग्गा नापजाँच गन िचिनयाँ ूणाली) अथार्त किरब 
३,१५७३८.२१ ःक्वायर िफट जग्गा आवँयक भएकोले सो जग्गाको व्यवःथा गनर् पहल गन 
बममा भीमसेन गजरेुलले जग्गा िमलाइिदएको भ े देिखन्छ । सो कम्पनीले जम्मा क्षेऽफल २४–

१२–२–२ माऽ जग्गा खिरद गरेकोमा पिछ िनज भीमसेन गजरेुलले नै िदएको भिनएको कम्प्यटुर 
िून्ट भएको पूजार्मा एकीकृत िक ा नं. १९४ को क्षेऽफल ४४–१२–२–२ उल्लेख भएको र 
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िक ा नं.६१ र ६२ को क्षेऽफल अगािड १/१ अ  थपेको देिखदँा तत्सम्बन्धमा िववादसमेत 
भई रकम िफतार् िलने िवषयमा करारनामासमेत भएको देिखन्छ । िनज ूितवादीका साक्षीह ले 
कम्पनीले सरकारी जग्गा खिरद गरेकी होइनन ्। संजय कक्षपितलाई छोरा सरह िव ास गरेर 
जग्गा खिरद गरेका हनु ्। Wanmin Huang अङ्मजेी र नेपाली भाषा दबैु बिुझ्दनन ्। कोमलूसाद 
गजरेुलले पिछ िमलाउँला भनी पूजार् छाडी गएका हनु ्भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । अतः उक्त 
कम्पनीका स ालक Wanmin Huang िचिनयाँ नागिरक भएकी र िनजले अङ्मजेी एवम ्नेपाली 
भाषा दवैु नबझु्ने कारणले छोरा सरह िव ास गरेका संजय कक्षपित तथा जग्गा िमलाउने भिनएका 
कोमलूसाद गजरेुलसमेत माफर् त ्जग्गा खिरद िबबीको कारोवार गरेको देिखन्छ । अङ्मजेी र 
नेपाली भाषा नबझु्ने िचिनयाँ नागिरक Wanmin Huang ले मालपोत कायार्लय तथा नापी 
कायार्लयका कमर्चारीह  र जग्गाधनीह सँग िमलेमतो गरी सरकारी जग्गासमेत खिरद गन 
बदिनयतका साथ कायर् गरेको अनमुान गनुर् न्यायोिचत हनु सक्ने देिखएन । 

२०. फौजदारी कानूनको सवर्मान्य िस ान्तबमोिजम ॅ ाचार जःतो गम्भीर अपराध ःथािपत गनर् 
बदिनयतसाथ कायर् गरेको तथ्य शंकारिहत तवरबाट सम्पिु  हनुपुदर्छ । ू ःततु मु ामा यी ू ितवादी 
जग्गा खिरद गन बममा मालपोत कायार्लयमा पाइलासम्म टेकेको देिखदैँन। उनले अन्य 
कमर्चारीसँग िमलेमतो गरेको अनमुान गनर् भाषाको कारणले िमल्ने अवःथा देिखएन । जनु 
व्यिक्तले नेपालमा िसमेण्ट उत्पादन गन ूयोजनाथर् अ  व्यिक्तको सहयोग र िव ासमा धेरै रकम 
लगानी गरी जग्गा खिरद गन ूयास गरेको छ, सोही व्यिक्तले बदिनयतसाथ सरकारी जग्गा खाने 
िनयतले अन्य ूितवादीह सँग िमलेमतो गरी कायर् गरेको भ े अनमुानको आधारमा आरोिपत 
कसरु गरेको ठहराउन फौजदारी कानूनको सवर्मान्य िस ान्तले समथर्न गदन । िविभ  व्यिक्तह  
र सरकारी कमर्चारीह ले गरेको गैरकानूनी कायर्का लािग कम्पनीले आपरािधक दाियत्व बेहोनर् 
पन अवःथा रहँदैन । यस सन्दभर्मा अिभयोजन पक्षले उक्त कम्पनीलाई कसरी कसले त्यःतो 
जग्गा िदलाउने कायर् गरेको हो भ े सम्बन्धमा िवःततृ पमा अनसुन्धान गनर् सकेको पिन 
देिखदैँन। अतः कम्पनीले िक ा नं. ६१ र ६२ को जग्गा खिरद गरेकै कारणले माऽ सरकारी 
जग्गाको क्षेऽफलमा ूितकूल असर परेको मा  िमलेन । ूःततु मु ा फौजदारी मु ा भएकोमा 
िववाद छैन । फौजदारी मु ामा अिभयकु्तको कसरु ूमािणत गन भार अिभयोजन पक्षमा हनेु 
(Offence must be proved by the Prosecutor) िस ान्तलाई ूमाण ऐन, २०३१ ले आत्मसात ्
गरी कानूनी व्यवःथामा समेत समािहत गरेको पाइन्छ ।7 तर अिभयोजन पक्षले ूितवादी नेपाल 

                                                            
7 ूमाण ऐन, २०३१ दफा २५ 
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साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मटेिरयल कम्पनी ूा.िल.ले यो यसरी आरोिपत कसरु गरेको भनी 
वःतिुन  एवम ्िव सनीय ूमाण ूःततु गनर् सकेको देिखदैँन । 

२१. िस ान्ततः कम्पनी भनेको कानूनी व्यिक्त (Legal Person) हनेु र त्यःतो कानूनी व्यिक्त ःवयमले 
गल्ती गनर् सक्दैन तर सोका स ालक वा ूबन्ध स ालक वा महाूबन्धकले कम्पनीको तफर् बाट 
कायर् गन हनुाले जसले कम्पनीको तफर् बाट कायर् गरेको छ उसैले आपरािधक दाियत्व िनवर्हन 
गनुर्पन हनु्छ । ूःततु िववादमा अिभयोजन पक्षले नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मटेिरयल 
कम्पनी ूा.िल.लाई ूितवादी बनाई आरोप–दाबी दायर गरेको देिखन्छ । तर सो कम्पनीको 
तफर् बाट कसले के कःतो गैरकानूनी कायर् गरेको भनी ू  पमा श ारिहत ूमाणसिहत दाबी 
िलन नसकेको, सो कम्पनीका स ालक िचिनयाँ नागिरक भएको र िनज स ालक अङ्मजेी एवम ्
नेपाली भाषासमेत बझु्न नसक्ने अवःथामा अन्य व्यिक्तको सहयोग र िव ासमा कम्पनीको लािग 
जग्गा खिरद गरेको कारणले माऽ उक्त कम्पनीले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) 
बमोिजमको कसरु गरेको भ े आरोप–दाबी पगु्न सक्ने अवःथा देिखएन । अतः सो कम्पनीले 
आरोप–दाबीबाट सफाइ पाउने देिखयो। 

२२. दोॐो ू तफर्  िवचार गदार्, अिभयोजन पक्षले िक ा नं. ६१ र ६२ का जग्गा खिरदको बममा 
नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मटेिरयल कम्पनी ूा.िल.ले .९३,००,०००।– भकु्तानी गरेको 
देिखन्छ भने उक्त िक.नं.६१ र ६२ को जग्गा िबबी गरेको राजीनामामा बमशः मूल्य 
.३,३०,०००।– र मूल्य .३,३०,०००।– उल्लेख भएको हुँदा जम्मा कूल .९३,००,०००।– 

मध्ये उक्त राजीनामा िलखतह मा उिल्लिखत जम्मा मूल्य .६,६०,०००।– घटाई हनु आउने 
.८६,४०,०००।– िबगो कायम गरी दाबी िलएको देिखन्छ । अिभयोजन पक्षले ूःततु मु ामा 
जग्गा खिरद िबबी गदार् राज  कम ितरेको भनी दाबी िलएको नदेिखदँा त्यसतफर्  िवचार गिररहन 
परेन । अब वाःतिवक िबगो के कित हो भ ेतफर्  केिन्ित भई हेदार्, ूःततु मु ामा मूलतः िक ा 
नं. ६१ को क्षेऽफल २–११–२–० लाई रोपनी अ  अगािड १ अ  थपी १२–११–२–० र िक ा 
नं. ६२ को क्षेऽफल २–१२–२–० लाई रोपनी अगािड १ अ  थपी १२–१२–२–० कायम गरेको 
र कम्पनीले खिरद गरेको िक ा नं.६१, ६२ सिहत १५ िक ा जग्गाको जम्मा क्षेऽफल २४–

१२–२–२ माऽ भएकोमा सोभन्दा २० रोपनी बढाई क्षेऽफल ४४–१२–२–२ कायम गरी कम्प्यटुर 
िून्ट पूजार्समेत बनाएबाट िक ा नं. ६१ र ६२ को साँध िसमानासँग जोिडएका मािथ उिल्लिखत 
सरकारी जग्गाह मध्येबाट २० रोपनी जग्गासम्म कम्पनीका नाममा गैरकानूनी पमा पूजार् तयार 
गन कायर् गरेको देिखयो । अतः नेपाल सरकारलाई २० रोपनी जग्गाको हािन नोक्सानी परु् याउने 
कायर् गरेको देिखदँा िमिसल संलग्न िमित २०७१।१।१७ मा पािरत र.नं. ६९९७ को राजीनामा 
िलखतमा उिल्लिखत िक ा नं.६१ को क्षेऽफल र त्यसको मूल्य .३,३०,०००।– आधार मानेर 
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िहसाब गदार् सो िक ा नं. ६१ को सँग साथ रहेका २० रोपनी सरकारी जग्गाको मूल्य 
.२४,२७,५८४।– माऽ देिखन आएकोले िबगो .८६,४०,०००।– तफर्  आरोप दाबी पगु्न 
नसक्ने र िबगो .२४,२७,५८४।– माऽ कायम हनेु देिखयो ।  

२३. अब अिन्तम ू तफर्  िवचार गदार्, फौजदारी न्याय ूणालीअन्तगर्त अदालती कारवाहीका दईु 
मह वपूणर् पक्षह  छन– पिहलो अिभयोग ठहर गनुर् र दोॐो सजाय िनधार्रण गनुर् । जसले जित 
माऽाको कसरु गरेको छ सोही माऽाको अनपुातमा सजाय िदन ुनै दण्डको सार र िस ान्त हो । 
यस कोणबाट हेदार् मािथ िववेचना गरेअनु प ू ितवादी नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मेिटिरयल 
कम्पनी ूा.िल.ले आरोप–दाबीबाट सफाइ पाएको हुँदा सो कम्पनीउपर कुनै सजायको उ घोष 
गिररहन परेन । अन्य ूितवादीह  मोहनज  थापा, सत्यनारायण नेपाल र िव कुमार बःनेतले 
ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोिजमको कसरु र ूितवादीह  गौतम लामा 
र हिरिवर लामाले सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजमको कसरु गरेको पिु  हनु आएकोले िनज 
ूितवादीह लाई कसरुको ूकृित, माऽा, पदीय दाियत्व र एकीकृत िक ा नं. १९४ को वाःतिवक 
क्षेऽफल कायम गरी ॐेःता सच्याई सरकारी जग्गाको संरक्षणसमेत भइसकेको मालपोत 
कायार्लयबाट ू ा  ॐेःता कागजातसमेतबाट देिखएको अवःथालाई मध्यनजर गरी िनज ू ितवादीह  
मोहनज  थापा, सत्यनारायण नेपाल र िव कुमार बःनेतलाई सोही ऐनको दफा ८(१) बमोिजम 
जनही ६(छ) मिहना कैद र िबगोअनु प .२४,२७,५८४।– जिरवाना गदार् र ूितवादीह  गौतम 
लामा र हिरिवर लामालाई सोही ऐनको दफा ८(४) ले जनही िबगो अनु प .२४,२७,५८४।– 

जिरवाना गदार् न्यायको मकसद पूरा हनेु देिखयो । 

२४. अतः मािथ िववेिचत आधार एवम ्कारणबाट वादी नेपाल सरकारले िबगो .८६,४०,०००।– 

कायम गरी ूितवादीह  मोहनज  थापा, सत्यनारायण नेपाल र िव कुमार बःनेतले ॅ ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) को कसरु गरेकोमा सोही ऐनको दफा ८(१) बमोिजम 
सजाय र ूितवादीह  हिरिवर लामा, गौतम लामा र नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मेिटिरएल 
कम्पनी ूा.िल.ले सोही ऐनको दफा ८(४) को कसरु गरेकोमा सोही दफा ८(४) बमोिजम सजाय 
गिरपाउनका साथै सरकारी जग्गा जफतसमेत गिरपाउन आरोप–दाबी िलएकोमा, िबगोको हकमा 
.८६,४०,०००।– दाबी गरेको देिखए तापिन िमित २०७१।१।१७ र.नं. ६९९७ को राजीनामा 
िलखतलाई मध्यनजर गदार् किरब २० रोपनी सरकारी जग्गाको िबगो .२४,२७,५८४।– माऽ 
िबगोको पमा कायम हनेु देिखन आयो । अतः आरोप दाबीबमोिजम ूितवादीह  मोहनज  थापा, 
सत्यनारायण नेपाल र िव कुमार बःनेतले ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) 
बमोिजमको कसरु गरेको पिु  हनु आएकोले िनज ूितवादीऽयलाई सोही ऐनको दफा ८(१) 
बमोिजम जनही ६(छ) मिहना कैद र िबगोबमोिजम .२४,२७,५८४।–(अक्षे पी चौबीस लाख 
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स ाइस हजार पाँच सय चौरासी पैयाँ) जिरवाना हनेु, ूितवादीह  हिरिवर लामा र गौतम लामाले 
सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजमको कसरु गरेको पिु  हनु आएकोले िनज ूितवादी यलाई सोही 
ऐनको दफा ८(४) बमोिजम जनही िबगोबमोिजम .२४,२७,५८४।– (अक्षे पी चौबीस लाख 
स ाइस हजार पाँच सय चौरासी पैयाँ) जिरवाना हनेु र ूितवादी नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन 
मेिटिरएल कम्पनी ूा.िल.ले आरोप–दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु  नहुँदा सो कम्पनीले आरोप–
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछर् । यसको साथै मालपोत कायार्लय, धािदङको िमित २०७५।८।२१ 
च.नं. ४५०८ को पऽसाथ ूा  मोठ ॐेःताको ूमािणत ूितिलिपबाट िक ा नं.१९४ को जग्गाको 
क्षेऽफल २४–१२–२–२ कायम गिरसकेको देिखँदा सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा दतार् हनेु नै 
हुँदा सरकारी जग्गा जफत गिररहन ुपन अवःथा नदेिखदँा सरकारी जग्गा जफत गिरपाऊँ भ  े
हदसम्म र िबगो .८६,४०,०००।– कायम गिरपाऊँ भ े हदसम्मको आरोप–दाबी पगु्न सकदैन। 

२५. ूःततु मु ामा ूितवादी बनाइएको नेपाल साउथ एिसयन कन्ःशक्सन मटेिरएल कम्पनी ूा.िल. 
(Nepal South Asian Construction Material Company Pvt.Ltd.) िचिनयाँ नागिरक Wanmin Huang 

को एकल शेयरधनी रहेको कम्पनी देिखएको र िनज चाइिनज नागिरकले नेपालमा लगानी गरी 
िसमेन्ट कारखाना खोल्न उ ोग िवभागसमेतबाट अनमुित िलएको भ े कुरामा िववाद देिखदैँन । 
नेपालमा लगानी गनर् आएका िछमेकी मलुकु चाइनाकी नेपाली भाषा र अङ्मजेी भाषाको समेत 
ान नभएकी व्यिक्तलाई व्यिक्तका नाममा दतार् हनैु नसक्ने सरकारी जग्गासमेत समावेश गरी 
कम्पनीले खिरद गनर् लागेको जग्गाको क्षेऽफल बढी देखाएर िव ासमा पारी िनज िवदेशी 
नागिरकबाट रकम िलएर िनजलाई उल्टै ॅ ाचारको मु ा लागेको िःथित हुँदा यःतो कायर्बाट 
मलुकुकै ूित ामा नकारात्मक असर पनर् सक्ने र ूकारान्तरले नेपालमा िवदेशी लगानीमैऽी 
वातावरण छैन भ े कुराको लगानी गनर् चाहने िवदेशीह मा गलत सन्देश ूवाह हनुसक्ने कुरालाई 
समेत ि गत गद जग्गा खिरद िबबी र िक ा एकीकरण गन कायर्मा मखु्य भिूमका िनवार्ह 
गरेका संजय कक्षपतीलगायतका व्यिक्तह को िबयाकलाप र भिूमकाका बारेमा सम्ब  िनकायसँग 
समन्वय गरी थप अनसुन्धान गरी एउटा िनंकषर्मा पगु्न उपयकु्त हनेु यस इजलासको राय रहेको 
हुँदा यस कुराको जानकारी नेपाल ूहरीको केन्िीय अनसुन्धान व्यूरोलाई गराई सोको जानकारी 
उ ोग िवभाग र गहृ मन्ऽालयलाई समेत गराउन ुपन देिखयो । 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः केशव पराजलुी 
इित संवत ्२०७५ साल चैऽ २८ गते रोज ५ शभुम ्........................................................। 
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इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ािरकामान जोशी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै  

फैसला	
इजलास नं. १ 

मु ा नं. ०७२-CR-००५५ 
िनणर्य नं. १५२ 

फैसला िमित : २०७६।३।१६ 
मु ा:-झठुा िबल भरपाई बनाई सरकारी रकम िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको । 

 
वादी : केदार चौलागाइँको उजरुीले नेपाल सरकार 

िव  
ूितवादी : सश  ूहरी महािनरीक्षक कोषराज वन्तसमेत 
 

 लेखासम्बन्धी िवषयको अध्ययन र तािलमको पयार्  अवसरसम्म नपाएका व्यिक्तह बाट 
रािखएको लेखासम्बन्धी िववरण, पऽका चलानी नम्बरलगायतमा सानाितना गल्ती हनुलुाई 
अः वाभािवक मा  नसिकने । 

(ूकरण नं.९) 
 सरुक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर कितपय अवःथामा ढुवानीको मागर्मा हनु सक्ने 

व्यवधानलाई रोक्नका लािग ढुवानीको वाःतिवक मागर्, ढुवानी गिरने सामानको ूकृित र 
ढुवानीको गन्तव्यलगायत अन्य सूचनाको ूवाह जःताको तःतै नगरी छु ै िकिसमबाट गनुर्पन 
अिनवायर् आवँयकतालाई अन्यथा भ  िमल्ने नदेिखने । 

(ूकरण नं.१०) 
 कुनै पिन सावर्जिनक संःथाको लेखापरीक्षण भई ूितवेदन पेस भइसकेपिछ कानूनतः 

अिख्तयारूा  अिधकारीले सरकारी सम्पि  बदिनयतकासाथ िहनािमना वा हािन‐नोक्सानी भए 
नभएको िवषयमा अनसुन्धान गरी मु ा दायर गन नपाउने भ  निमल्ने । 

(ूकरण नं.१३) 
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वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी देवेन्िराज आचायर् 
ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी सिुशलकुमार पन्त, ू ा.डा. ौी रिजतभक्त ू धाना , 

ौी कृंणूसाद सापकोटा, ौी शम्भ ुथापा, ौी हिरूसाद उूतेी, ौी टंकूसाद 
दलुाल र ौी रमणकुमार ौे  एवम ् िव ान ्अिधवक्ताह  ौी रामचन्ि सवेुदी, 
ौी िदनेश िवबम काकीर्, ौी िडल्लीरमण आचायर्, ौी शरद ूसाद कोइराला, 
ौी टीकाराम भ राई, ौी यवुराज बन्जाडे र ौी रामबहादरु खड्का 

अवलिम्बत निजर : 
 नेपाल कानून पिऽका, २०४८ िन.नं. ४३६३ प.ृ ५१९. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०५० िन.नं. ४७०३ प.ृ ११८. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०५४ िन.नं. ६४४८ प.ृ ५५३. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०५५ िन.नं. ६६२२ प.ृ ६१५. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०६२ िन.नं. ७६०४ प.ृ ११९४. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०६४ िन.नं. ७८४८ प.ृ ५९८. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०६६ िन.नं. ८१५८ प.ृ ८६०. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०६७ िन.नं. ८२९४ प.ृ ६०. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०६७ िन.नं. ८४७३ प.ृ१६४१. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०६७ िन.नं. ८५१९ प.ृ २००७ 
 नेपाल कानून पिऽका, २०७२ िन.नं. ९३६० प.ृ ४१४. 
 नेपाल कानून पिऽका, २०७२ िन.नं. ९३६० प.ृ ४१४. 
 सव च्च अदालत बलेुिटन, २०७३, पूणार्  ५७६ प.ृ ३. 
 सव च्च अदालत बलेुिटन, २०७४, पूणार्  ५९७ प.ृ १९. 
 सव च्च अदालत बलेुिटन, २०७४, पूणार्  ६०९ प.ृ ४६. 

सम्ब  कानून : 
 नेपालको संिवधान 
 ूमाण ऐन, २०३१ 
 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
 सश  ूहरी ऐन, २०५८ 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
 मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ 
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ठहर खण्ड 
१. मूलत: देहायका ू ह को िन पण गनुर्पन देिखयो:- 

पिहलो ू  सश  ूहरी बल के कःतो ूकृितको संःथा हो ? 
दोॐो ू  लेखापरीक्षणको अिन्तमताको िस ान्त (Doctrine of Finality of Audit) ले ूःततु 

मु ा दायर गनर् िमल्छ िक िमल्दैन ? 
तेॐो ू  ःवच्छ सनुवुाइसम्बन्धी िस ान्त (Principles of Fair Trial) अनु प ूःततु मु ामा

अनसुन्धान कारवाही भएको अवःथा देिखन्छ िक देिखदैँन ? 
चौथो ू  आरोप-दाबीमा उिल्लिखत सामानको ढुवानी कायर् भएको देिखन्छ िक देिखदैँन ? 
पाँचौ ू  छानिबन सिमितले गलत ूितवेदन िदएको अवःथा छ वा छैन ? 
छैठ  ू  ूितवादीह ले आरोप-दाबीअनु पको कसरु गरेका हनु ्वा होइनन ्? यिद कसरु

गरेका हनु ्भने िनज ूितवादीह लाई के कित सजाय हनुपुन हो ? 
2. पिहलो ू  अथार्त ्सश  ूहरी बल कःतो ूकृितको संःथा हो ? भ े सम्बन्धमा िवचार गदार्, 

मलुकुमा सश  न्  चिलरहेको, सो अवःथामा नेपालमा मौजूदा सरुक्षा िनकायमध्ये नेपाल ू हरीबाट 
न् रत पक्षसँग मकुािबला हनु नसक्ने र नेपाली सेना मलुकुको अिन्तम शिक्त भएको कारणले 
नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवािधनता र राि य एकता नै खतरामा पनर् 
लागेको अवःथामा सोको रक्षाको लािग र िवप  व्यवःथापन बाहेक सामान्यतया ूयोग नगिरने 
िस ान्तअनु प नेपाली सेना र नेपाल ूहरीको बीचमा अधर् सैिनक शिक्त (Para military Force) को 
पमा रहने गरी सश  ूहरी बल ःथापना भएको भ े कुरा सवर्िविदतै छ । मलुकुिभऽ देखा 

परेका िहंसात्मक गितिविध िनयन्ऽण गनर्का लािग यस ूकारका अधर् सैिनक ूकृितका स ठन 
ःथापना र स ालन गन पिरपाटी अन्य मलुकुमा पिन रही आएको पाइन्छ । ियनै अन्तरार्ि य 
अभ्याससमेतलाई दय म गरेर नेपालमा पिन २०५७ सालमा अध्यादेशमाफर् त ्सश  ू हरी बलको 
गठन भएको तथ्यबाट तत्कालको पिरिःथितमा तु न्त सश  ूहरी बल ःथापना गनुर्पन मलुकुको 
आवँयकता िथयो भ े कुरा ःवतः अनमुान गनर् सिकने िवषय हो । सश  ूहरी अध्यादेश, 

२०५७ लाई ूितःथापन गरेर आएको सश  ूहरी ऐन, २०५८ को ूःतावनामा नेपालमा शािन्त 
र सवु्यवःथा कायम गरी जनताको जीउ, धन र ःवतन्ऽताको संरक्षण गनर्का लािग सश  ूहरी 
बलको गठन र स ालन गनर् वाञ्छनीय भएको भ े बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ। सोही ऐनमा 
सश  ूहरी बल अन्य कुराका अितिरक्त नेपालको कुनै भागमा भएको वा हनु सक्ने सश  स षर् 
िनयन्ऽण गनर्, सश  िविोह वा पथृकतावादी गितिविध िनयन्ऽण गनर्, आत कारी गितिविध िनयन्ऽण 
गनर्, नेपालको सीमा सरुक्षा गनर् र बा  आबमणको अवःथामा नेपाली सेनाको मातहत रही सहयोग 
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गनर्1 पिरचालन गिरने व्यवःथा भएको पाइन्छ । नेपालको कुनै भागमा शािन्त र सवु्यवःथा कायम 
गन ूयोजनको लािग नेपाली सेना स ालनमा रहेको अवःथामा नेपाली सेना स ालन भएको 
अविधभर सम्बिन्धत ठाउँमा सश  ूहरी नेपाली सेनाको िनयन्ऽणमा रहने2 व्यवःथा भएको 
पाइन्छ। यसरी कुनै अवःथामा नेपाली सेना मातहत नै रहेर र कुनै समयमा जनताको जीउ, धन 
र ःवतन्ऽता रक्षाका लािग नेपाली सेना कै हाराहारीमा सरुक्षासम्बन्धी कायर् गनुर्पन हुँदा सश  
ूहरी बल मलुकुमा शािन्त र सवु्यवःथा कायम गन कायर्मा मह वपूणर् भिूमका िनवार्ह गनुर्पन अधर् 
सैिनक ूकृितको स ठन हो भ े कुरामा िववाद गनुर्पन अवःथा देिखदैँन । 

3. सश  ूहरी बलको ःथापना गदार् केही मानव संसाधन नेपाल ूहरी र केही नेपाली सेनाबाट िलएर 
ःथापना भएको देिखन्छ । यो स ठनको ःथापनाकालदेिख नै मलुकुमा सरुक्षा चनुौती रहेको र ती 
चनुौतीको सामना गन िजम्मेवारी सश  ूहरी बलको काँधमा आएको भ े कुरा उक्त स ठनको 
ःथापनादेिखका िबयाकलाप र यो स ठनलाई लिक्षत गरेर गिरएका िविभ  िकिसमका आबमणका 
घटनाबमबाट छलर्  हनु्छ । सश  ूहरी बल ःथापना भएपिछ न् रत पक्षसँग िवःततृ शािन्त 
सम्झौता भएको छ, २ वटा संिवधान सभाका िनवार्चन भएका छन,् मलुकुको िविभ  भागमा फरक-
फरक नामधारी भिूमगत हितयारधारी स ठनसँग सामना गनुर् परेका उदाहरणह  हाॆा साम ुछन।् 
ती सबै घटना (Event) मा सश  ूहरी बलले मह वपूणर् भिूमका िनभाएको अवःथालाई पिन सो 
स ठनमा भएको भिनएको ढुवानीमा अिनयिमतताको िवषयमा िववेचना गदार् अनदेखा गनर् िमल्दैन। 

4. सश  ूहरी बलले सम्पादन गन कायर्को ूकृितबाटै कितपय कुराह  तत्काल गनुर्पन, सरुक्षा 
सम्वेदनशीलताको कारणबाट गोप्य राख्नपुन ूकृितका समेत हुँदा र यो स ठन आफ भखर्र गठन 
भएर स ालन भएको नयाँ स ठन हुँदा लेखासम्बन्धी अिभलेख र कागजात दु ःत राख्न ेकुरामा 
केही कमीकमजोरी भएको र त्यःता खालका कमीकमजोरी बमशः सच्याएर लैजान ुपदर्छ भ े 
कुरा महालेखा परीक्षकको वािषर्क ूितवेदनमा उल्लेख भएको बेहोराबाट ःप  हनु्छ । त्यसैगरी 
सश  ूहरी बलअन्तगर्त आ.व. २०६६।०६७ र २०६७।०६८ मा स ािलत िवशेष सरुक्षा 
कायर्बममा अिनयिमतता भएको भ े उजरुी बारे छानिबन गनर् गिठत सिमितले िदएको सझुाव 
कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकार, गहृमन्ऽालय (सिचवःतर) को िमित २०६८।०६।२७ को 
िनणार्यानसुार सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयलाई २०६८।०७।०१ मा पठाइएको पऽमा अन्य 
कुराका अितिरक्त “आिथर्क ूशासनमा ूधान कायार्लयदेिख मातहत बािहनी, तािलम केन्ि, गलु्म, 

िस.स.ुका. ह मा कायर्रत हनेु कमर्चारीह को छु ै लेखा समूह गठन गरी समयब  तािलम िदई 
उनीह को बढुवा र विृ  िवकासलाई कायर्सम्पादनसँग आव  गरी सोहीिभऽ व्यावसाियकता र 

                                                            
1 सश  ूहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ 
2 ऐ. को दफा ८ 
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विृ  िवकासको अवसर ू दान गनर् उपयकु्त देिखन्छ” भ े बेहोरा उल्लेख भएको देिखन्छ । यसबाट 
केही समय अिघमाऽ ःथापना भएको स ठन हुँदा सश  ूहरी बलको ूधान कायार्लय तथा 
मातहत कायार्लयमा समेत लेखातफर् का कमर्चारीह  लेखासम्बन्धी कामका िव ता नभएका फौजी 
ूकृितको कामबाट लेखासम्बन्धी काममा लगाइएका व्यिक्त रहेछन ्भ े कुरा सहजै बझु्न सिकन्छ। 
लेखासम्बन्धी िवषयको अध्ययन र तािलमको पयार्  अवसरसम्म नपाएका व्यिक्तह बाट रािखएको 
लेखासम्बन्धी िववरण, पऽका चलानी नम्बरलगायतका सानाितना गल्ती हनुलुाई अः वाभािवक मा  
सिकँदैन । जनु कुरा मािथ नै िववेचना गिरएजःतो लेखापरीक्षण ूितवेदनमा समेत उल्लेख भएकै 
छ। यसबाट सश  ूहरी बलको ूधान कायार्लय र मातहत कायार्लयह मा लेखासम्बन्धी काम 
गन िव  कमर्चारीको अभावमा सरुक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर काम गनुर्पन र तु न्त 
पिरणाममखुी काम सम्पादन गनुर् परेको भ े कुरा देिखन आउँछ 

5. यःतो िविश  र ूािविधक ूकृितको कायर् सम्प  गनुर्पन स ठन भएको पिरूआेयमा 
हातहितयारलगायतका बन्दोबःतीका सामानको ढुवानीलाई अन्य सामान्य कायार्लयह मा हनेु 
ढुवानीसँग तलुना गरेर हेनर् िमल्ने देिखएन । धरातलीय यथाथर्ताको आलोकबाट नहेरी सतही पमा 
मूल्या न गरेर सश  ूहरी बलको ढुवानी जःतो संवेदनशील िवषयको िनंकषर्मा पगु्न सक्ने 
देिखएन । यस स ठनमा भएको ढुवानीमा अपनाउन ुपन सरुक्षा संवेदनशीलता, गोप्यता र एउटै 
सामान पटक–पटक िविभ  ःथानसम्म परु् याउन ुपनसमेतका िवषयलाई ि गत गरेर अिनयिमतता 
भयो भिनएको िवषयलाई टु ो लगाउन न्यायोिचत हनेु देिखएको छ । त्यसैगरी, सरुक्षासँग सम्बिन्धत 
साममीको ढुवानी गदार् िविश  ूिबया र कायर्िविध अवलम्बन गनुर्पन हनु्छ । सरुक्षा 
संवेदनशीलताको कारणले गदार् सरुक्षा िनकायले सावर्जिनक पमा सबैलाई जानकारी हनेु गरी 
सामान ढुवानी गनर् उिचत नहनेु कुरालाई ि गत गरेर संयकु्त राज्य अमेिरकामा छु ै Defence 
Transportation  Regulation र भारतमा Defence  Procurement  Procedure बनाएर सरुक्षासँग 
सम्बिन्धत साममी खिरद र ढुवानीको व्यवःथा िमलाएको पाइन्छ । यसबाट पिन सरुक्षासँग 
सम्बिन्धत साममी ढुवानीको ूिबया िविश  ूकृितको हनु्छ भ े कुरालाई थप पिु  गदर्छ । 
सरुक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सेना र अधर्सैिनक ू कृितको काम गनर् सश  ू हरी बलका 
अिधकृतह को तािलममा surprise,  deception  and  Decoy का िनयम र ूिबयाका बारेमा 
ूिशक्षणसमेत िदने गिरन्छ । सरुक्षा िमसनमा यी कुराह  पालना गरेर काम गनुर्पन यथाथर्तालाई 
नजरन्दाज गनर् िमल्दैन। कितपय अवःथामा ढुवानीको मागर्मा हनु सक्ने व्यवधानलाई रोक्नका 
लािग ढुवानीको वाःतिवक मागर्ढुवानी, गिरने सामानको ूकृित र ढुवानीको गन्तव्यलगायत अन्य 
सूचनाको ूवाह जःताको तःतै नगरी छु ै िकिसमबाट गनुर्पन अिनवायर् आवँयकतालाई अन्यथा 
भ  िमल्ने देिखएन।  
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6. सश  ूहरी बलले अपनाउन ुपन सरुक्षा संवेदनशीलता र उक्त स ठनूित गिरएका आबमण के 
कःता िथए भ े कुरा शब्दमा व्यक्त गनर् आवँयक देिखएन, जनु कुरा देहायका तिःवरह  आफै 
बोल्दछन ्M- 
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7. उपयुर्क्त ूकृितको सश  ूहरी बलका ूिबयागत कुरा किहलेकाही ँगौण हनु पगु्दछ । वःततुः 
कुनै पिन कामकारवाहीमा पारदशीर्ता र ूिबयागत कुरा सामान्य िनयम हो भने सरुक्षालाई 
अपवादको पमा िलने अभ्यास रिहआएको पाइन्छ । त्यसैले, सश  ूहरी बलको उ ेँय र कायर् 
ूकृितको कारणले गदार् "In the Security the operation first and most process, procedure and 

evidence are less important." भ े मान्यताअनु प चल्न ुपन यथाथर्तालाई पिन नजरअन्दाज गनर् 
िमल्दैन । 

8. दोॐो ू  अथार्त ्लेखापरीक्षणको अिन्तमताको िस ान्त (Doctrine of Finality of Audit) ले ूःततु 
मु ा दायर गनर् िमल्छ िक िमल्दैन ? भ े सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादीह का तफर् बाट उपिःथत 
िव ान ्कानून व्यवसायीह ले कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयबाट आन्तिरक लेखापरीक्षण भई 
महालेखा परीक्षकको कायार्लयबाट समेत लेखापरीक्षण भई पेस भएको ूितवेदनह बाट बे ज ु
फ ट भई सबै िहसाब फरफारक भइसकेको िःथितमा पनुः सोही िवषयलाई झठुा िबल भरपाई 
बनाई रकम िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको भनी मु ा दायर गनुर् संिवधान र कानूनूितकूल हनु्छ 
भनी बहस िजिकर िलनभुएको देिखन्छ । वःततुः हरेक सावर्जिनक संःथाह को ूत्येक आिथर्क 
वषर्मा संिवधान एवम ् कानूनबमोिजम िनयिमतता, िमतव्यियता, कायर्दक्षता, ूभावकािरता र 
औिचत्यतासमेतको िबचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु र हनुपुनमा िववाद छैन।3 
िस ान्ततः लेखापरीक्षण ूारम्भ गनुर्पूवर् लेखापरीक्षणको योजना (Audit Plan) बनाएर खचर् गिरएको 
आधार र कारण देिखने िबल, भरपाई, भौचरलगायतका कागजातको नमूना परीक्षण (Random 

                                                            
3 नेपालको संिवधान, धारा २४१ 
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Sampling) को आधारमा लेखापरीक्षण गिरने र लेखापरीक्षण योजनामा नपरेको िवषयमा लेखा 
परीक्षकले ध्यान निदएको वा िनजको ध्यान नपगेुको अवःथा पिन हनुसक्दछ । लेखापरीक्षणको 
मूल उ ेँय आिथर्क अनशुासन र कायर्िविधअनु प िहसाब िकताब दु ःत छ, छैन भ े िवषयमा 
परीक्षण गरी बे ज ुभएमा सोसमेतको कैिफयत जनाउन ुहो । त्यःतै अन्य ऽिुटह  भएमा सो 
औलं्याउन ु र आवँयक सझुाव एवम ् िनदशनसमेत िदन ु हो । तर लेखापरीक्षणअन्तगर्त कुनै 
रा सेवकले ब िनयतले काम गरेको हो, होइन ? िबल भरपाईह  सक्कली हनु,् होइनन ्? भ े जःता 
सम्पूणर् िवषयमा हेनर् सम्भव हनु सक्दैन । उदाहरणाथर् लेखा परीक्षकले कुनै कमर्चारीलाई ूदान 
गरेको तलब भ ा िनयमानसुार छ, छैन हेनर् सक्दछ तर जसलाई तलब खवुाएको छ त्यो कमर्चारी 
नै फजीर् हनु ्वा होइनन,् त्यसको िवषयमा िनयिुक्त पऽ सक्कली वा नक्कली के हनु ्भ े िवषयमा 
यिकन गनर् सक्दैनन ्। त्यःतै ढुवानीबापत रकम िदएको ठीक छ, छैन ? र िबल भरपाई मतुािवक 
रकम िदएको हो, होइन ? भ े जःता िवषयमा हेनर् सक्छन ्तर ढुवानी नै भएको हो वा होइन ? 

ूितवादीह को काम कारवाहीमा बदिनयत त व छ, छैन ? भ े जःता िवषयमा गहन पमा 
अनसुन्धान गरी हेनर् सक्दैनन।् अतः कुनै पिन सावर्जिनक संःथाको लेखापरीक्षण भई ूितवेदन पेस 
भइसकेपिछ कानूनतः अिख्तयारूा  अिधकारीले सरकारी सम्पि  बदिनयतकासाथ िहनािमना वा 
हािन–नोक्सानी भए नभएको िवषयमा अनसुन्धान गरी मु ा दायर गन नपाउने भ  िमलेन ।  

9. यथाथर्मा लेखापरीक्षण ू ितवेदन भनेको सदासवर्था फौजदारी दाियत्वबाट उन्मिुक्त पाउने ू ितरक्षात्मक 

ूमाणपऽ हनु सक्दैन । अतः कुनै पिन सावर्जिनक संःथाको लेखापरीक्षण कायर् सम्प  भई 
ूितवेदनसमेत सावर्जिनक भएप ात ्ॅ ाचार मु ा दायर गन िमल्दैन भनी ूचिलत कानूनले उद् घोष 
नगरेको िःथितमा अिभयोजन पक्षले ूितवादीह ले झठुा िबल भरपाई बनाई सरकारी रकम 
बदिनयतपूवर्क िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको भ े ू  उठाई ूःततु मु ा दायर गनर् िमल्दैन भ  
फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्तले अनमुित ूदान गदन । 

10. अब तेॐो ू  अथार्त ्ःवच्छ सनुवुाइसम्बन्धी िस ान्त (Principles of Fair Trial) अनु प ूःततु 
मु ामा अनसुन्धान कारवाही भएको अवःथा देिखन्छ िक देिखदैँन ? भ े सम्बन्धमा िबचार गदार्, 
फौजदारी न्यायको ूथम र ूमखु उ ेँय नै कसरुदारलाई कसरुको माऽानु प सजाय गनुर् र पीिडत 
पक्षलाई क्षितपूितर् उपलब्ध गराउन ुहो । यस पिरूआेयमा कुनै कसरुको आरोप लागेको व्यिक्तले 
सो कसरु गरेका हनु,् होइनन ्भनी ःवच्छ र ःवतन्ऽ पमा परीक्षण गिरन ुनै ःवच्छ सनुवुाइ हो। 
ःवच्छ सनुवुाइको मूल उ ेँय नै चरणब  ूिबयाको माध्यमबाट उिचत (Just) कुरा प ा लगाई 
न्याय (Justice) ूदान गनुर् हो । अतः ःवच्छता न्यायको अपिरहायर् त व हो । जसको अभावमा 
न्यायको पिरकल्पना गनर् सिक  । िस ान्ततः न्याय गरेर माऽ हुँदैन, न्याय परेको पिन देिखन ु
पदर्छ । यसको लािग अनसुन्धान, अिभयोजन र अदालती कारवाहीको चरणमा समेत ःवच्छ 
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सनुवुाइका शु ता, ःवच्छता, ःवतन्ऽता, समानता, िनंपक्षता, कानूनको पिरपालना, उिचत ूिबया, 
पारदिशर्ता र जवाफदेिहता जःता मान्यताह को अिनवायर् पमा अवलम्बन गनुर् आवँयक पदर्छ। 
यी मान्यताह को उल्ल न गनुर् भनेको ःवेच्छाचारी हनु ुहो । अतः ःवच्छ सनुवुाइलाई न्याय 
ूणालीको आत्मा एवम ्आधारशीला मािनन्छ । कुनै पिन कारवाही, अनसुन्धान वा सनुवुाइको 
िसलिसलामा दवैु पक्षलाई समान व्यवहार गनुर्पन, समान सिुवधा िदनपुन र समान अवसर िदनपुन 
मान्यताह को पु  नै ःवच्छ सनुवुाइ हो । यो ूाकृितक न्यायको िस ान्तको आत्मा हो अिन 
व्यिक्तको आधारभतू मानव अिधकार पिन हो । ःवच्छ सनुवुाइ भनेको कानूनको अगािड समानता 
(Equality before the Law) र कानूनको समान संरक्षण (Equal Protection of the Law) सम्बन्धी 
मानव अिधकारको सम्मान गद कानूनको उिचत ूिबया (Due Process of Law) को समाबलम्बन 
गनुर् हो । कानूनको उिचत ू िबयाअन्तगर्त 'Substantive due process' र 'Procedural due process' 
दवैु पदर्छन ्। वःततुः ःवच्छ सनुवुाइ भ ाले शीय अनसुन्धान गरी न्याय ूदान गनुर् माऽ होइन, 

िववादका पक्षह लाई दबाब र अःवःथ व्यवहारबाट ःवतन्ऽ राखी आफ्नो ूितरक्षाको लािग ू  
एवम ्पूणर् पमा सूचना िदई तयारी र ूःतिुतका लािग पयार्  समय िदएर चरणब  पमा अनिुचत 
िवलम्ब नगरी न्याय ूदान गनुर् हो। 

11. वःततुः ःवच्छ सनुवाइ व्यिक्तको अनलु्ल नीय आधारभतू मानव अिधकार हो । यस अिधकारको 
उल्ल न भएमा िनद ष व्यिक्तले अनाहकमा कसरुदारको पमा सजाय भोग्न ुपन अवःथाको िसजर्ना 
हनु जान्छ । त्यःतै कुनै पिन व्यिक्त ू  र पयार्  ूमाणको अभावमा श ाको भरमा पबाउ गरी 
कारवाही गनुर् भनेको व्यिक्तको मानव अिधकारमािथ ूहार गनुर् सरह हो । यःता िबयाकलापले 
व्यिक्तूित अन्याय हनु जान्छ। िस ान्ततः कुनै ःथान वा चरणमा अन्याय भयो भने त्यसले सवर्ऽ 
न्यायमा असर पगु्न जान्छ । ःवच्छ सनुवुाइलाई व्यिक्तको जीवन, ःवतन्ऽता र सम्पि को रक्षा 
कवच मािनन्छ।तसथर्, मानव अिधकारको िव व्यापी घोषणापऽ, १९४८ ले ूत्येक व्यिक्तलाई 
ःवतन्ऽ र सक्षम न्यायािधकरणबाट ःवच्छ र सावर्जिनक सनुवुाइ गरी पाउने पूणर् समानताको 
हकको उद् घोष गरेको पाइन्छ।4 नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य ू ित ापऽ, 

१९६६ ले कानून ारा ःथािपत सक्षम, ःवतन्ऽ तथा िनंपक्ष न्यायािधकरणबाट ःवच्छ र सावर्जिनक 
सनुवुाइ गराई पाउने अिधकारको साथै अन्य आधारभतू अिधकारह समेतको ूत्याभतू गरेको 
पाइन्छ।5 त्यःतै सोही ूित ापऽले उक्त ूित ापऽमा उिल्लिखत अिधकारह  जाित, वणर्, िल , 

भाषा, धमर्, राजनीितक वा अन्य िबचार, राि य वा सामािजक उत्पि , सम्पि , जन्म वा अन्य हैिसयतका 

                                                            
4 Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art 10. 
5 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art 14. 
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कुनै पिन ूकारको भेदभाव िबना उपभोग गिरने कुराको ूत्याभतू िदने ूित ा गरेको पाइन्छ ।6 

त्यःतै यातना तथा अन्य बुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय िव को महासिन्ध, 

१९८४, बाल अिधकारसम्बन्धी महासिन्ध, १९८९, अिभयोजनकतार्को भिूमकासम्बन्धी मागर्दशर्न, 

१९९०, कानून कायार्न्वयन गन अिधकारीका लािग आचारसंिहता, १९७९ समेतले ःवच्छ 
सनुवुाइसम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात ्गरेको पाइन्छ । 

12. ियनै अन्तरार्ि य कानूनी संयन्ऽको भावनालाई आत्मसात ्गद नेपालको संिवधानले ू त्येक व्यिक्तलाई 
ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र सक्षम अदालत वा न्याियक िनकायबाट ःवच्छ सनुवुाइको हक हनेु कुराको 
ूत्याभतू गरेको पाइन्छ ।7 तदनु प मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ ले फौजदारी न्यायका सामान्य 
िस ान्तअन्तगर्त कुनै व्यिक्त सक्षम अदालत वा न्याियक िनकायबाट हनेु कारवाहीमा ःवच्छ 
सनुवुाइबाट बि त नहनेु कुराको ूत्याभतू गरेको पाइन्छ ।8 यस सन्दभर्मा सम्मािनत सव च्च 
अदालतबाट देहायबमोिजमका कानूनी िस ान्तह समेत ूितपादन भइरहेको पाइन्छः 
 ...“आफ्नो भनाई राख्न ेअवसर ूदानसमेत नगरी गिरएको िवपक्षी आयोगको िनणर्य ःवच्छ 

सनुवुाइसम्बन्धी ूाकृितक न्यायको िस ान्तसमेतको ूितकूल देिखने ।”9 

 “ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्तअन्तगर्त जसको जीवन, ःवतन्ऽता र सम्पि मा असर पन कुनै काम 
कारवाही वा िनणर्य गिरन्छ, त्यसको कुरा नसनुी, समूिचत ूितवादको मौका निदई त्यसको 
उिचत सहभािगता िबना काम कारवाही तथा िनणर्य गनुर् हुँदैन भ े जःता कुरा पदर्छन ्।” 10 

 “लगाइएको आरोप ू सँग वःतिुन  ूमाणको आधारमा समिथर्त हनेु कुरा उल्लेख गरी 
सफाइको मौका िदएमा माऽ मनुािसब मौका िदएको मािनन्छ । मनुािसब मौकािभऽ आफ्नो 
ूितकार गनर् सक्ने यथे  समय, आफूले ूितकार गनुर्पन िवषयको ःप ता, आफ्नो कुरा भ  
वा देखाउन सक्ने अनकूुल पिरिःथितसमेत पनर् आउँछ ।”11  

 “कुनै व्यिक्तको अिभयोग ूमािणत नभएसम्म िनज बेकसरु मािननेछ । A man is presumed to 

be innocent until proved guilty. भ े फौजदारी न्यायको िस ान्तको मूलभतू मान्यता रही 
आएको सन्दभर्मा अिभयोग लाग्नासाथ त्यो व्यिक्तलाई कसरुदार मानी अमसर हनु ुन्यायोिचत 
होइन ।”12  

                                                            
6 Ibid, 2(1) 
7 नेपालको संिवधान, 2072, धारा २०.(९) 
8 मलुकुी अपराध संिहता, २०७४ दफा १०. 
9 नेपाल कानून पिऽका, २०६२ िन.नं. ७६०४ प.ृ ११९४. 
10 नेपाल कानून पिऽका, २०६७ िन.नं. ८२९४ प.ृ ६०. 
11 नेपाल कानून पिऽका, २०५० िन.नं. ४७०३ प.ृ ११८. 
12 नेपाल कानून पिऽका, २०५५ िन.नं. ६६२२ प.ृ ६१५. 
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 वःततुः मािथ उिल्लिखत अन्तरार्ि य कानूनी संयन्ऽ, संिवधान, कानून र कानूनी िस ान्तसमेतको 
आधारमा ःवच्छ सनुवुाइअन्तगर्त देहायका आधारभतू त वह  हनुपुदर्छः- 

 Right to access to a court. 

 Right to equality of arms. 

 Right to hearing by a competent tribunal. 

 Right to a public hearing. 

 Right to hearing within reasonable time. 

 Right to interpretor. 

 Right to proper defence. 

 Right to be informed of the accusation. 

 Right to opportunity to make a proper and full defence. 

13. ूःततु ःवच्छ सनुवुाइसम्बन्धी हक किहले ूा  हनेु भ े सम्बन्धमा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट 
“कुनै व्यिक्त कुनै कानून तोडी फौजदारी अपराध गरेको भ े आधारमा अनसुन्धानकतार्बाट कसैलाई 
Suspect को पमा मानी िनजको िव  सोधपछु र अनसुन्धान तहिककातको कायर् ू ारम्भ हनुासाथ 
ःवच्छ सनुवुाइको हक Invoke हनु थाल्दछ । फौजदारी मु ाका मान्य िस ान्तको पमा ःथािपत 
Miranda Warning यस कुराको ू माण हो ।”13 भनी कानूनी िस ान्त ू ितपादन भइरहेको पाइन्छ। 

14. ूःततु मु ामा ूितवादीह का तफर् बाट उपिःथत िव ान ्कानून व्यवसायीह ले अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोग (यसपिछ 'आयोग' माऽ भिनएको छ) बाट ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्तूितकूल 
अनसुन्धान कारवाही भएको छ । अनसुन्धान ूिबया नै पूवार्मही, िनयोिजत र कानूनको गम्भीर 
ऽिुटपूणर् हुँदा आरोप दाबीको औिचत्य नभएको भनी बहस िजिकर िलनभुएको देिखन्छ । अतः 
ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्त र ूचिलत कानूनी ूावधानको कोणबाट िमिसल संलग्न अनसुन्धान 
कारवाहीसँग सम्ब  ूमाण कागजातह  अध्ययन गरी न्याियक परीक्षण गदार् देहायबमोिजमको 
अवःथा देिखन आयोः 
 सवरू् थम उजरुीकतार् केदार चौलागाईको उजरुीबाट अनसुन्धान कारवाही ूारम्भ भएको ूःततु 

मु ामा आयोगको िमित २०७१।११।२७ च.नं. १७५७ को पऽ अध्ययन गरी हेदार् आयोगमा 
दतार् भएको उ.द.नं. ७८७४ िमित २०७१।११।१७ को ूा  उजरुीको छायाूित पाना-१ 
यसैसाथ संलग्न छ । बेहोरा सोही उजरुीबाट अवगत गनुर्भई उक्त िवषयमा छानिबन गरी 
रायसिहतको ूितिबया आयोगको महाशाखा नं. १ मा पठाउन ुहनु िमित २०७१।११।१० 
को िनणर्यानसुार अनरुोध छ भनी सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयको नाममा पऽ जारी भएको 
देिखयो । वःततुः िविधवत ् पमा उजरुी दतार् भएको िमित २०७१।११।१७ भन्दाअिघ नै 

                                                            
13 नेपाल कानून पिऽका, २०६७ िन.नं. ८४७३ प.ृ१६४१. 
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राय ूितिबया मगाउने िनणर्य िमित २०७१।११।१० मा भएको देिखएबाट उक्त िनणर्य एवम ्
िूबया ःवाभािवक र चरणब  िूबयासम्मत रहेको मा  िमलेन । 

 आयोगबाट सक्कल कागजात उपलब्ध गराइिदन ुभनी सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयका 
नाममा पटक-पटक पऽ पठाई केही समयाविधप ात ् िफतार् पठाउने गरेको देिखयो । 
आयोगबाट िमित २०७१।१२।२७, िमित २०७२।०१।०६, िमित २०७२।०३।१४, िमित 
२०७२।०३।१५, िमित २०७२।०८।२७ मा र पनुः िमित २०७२।०९।०३ मा समेत 
कागजात पठाई िदन ु हनु भनी पऽ पठाई कागजात मगाएको देिखयो । आयोगबाट एउटै 
संःथाको उही िवषयको उही कागजात पटक-पटक माग गरी केही समयपिछ फकार्उने कायर्को 
पिन औिचत्य देिखएन । आयोगबाट त्यसरी पटक-पटक कागजात माग गरी पटक-पटक िफतार् 
पठाउनकुो मनािसब आधार र कारण िदन सकेको पिन देिखदैँन । 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले कुनै पिन आरोिपत व्यिक्तलाई आयोगमा 
उपिःथत हनु सूचना िदनपुन व्यवःथा गरेको पाइन्छ ।14 त्यःतै, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोग िनयमावली, २०५९ ले पिन कुनै व्यिक्तलाई बयानका लािग बोलाउँदा अनसूुची ३ को 
ढाँचामा सूचना िदनपुन अिनवायर् व्यवःथा गरेको पाइन्छ ।15 तर ूःततु मु ाका 
ूितवादीह मध्ये कोषराज वन्तलाई तदनु प सूचना िदएको देिखदैँन । जनु तथ्य िनज 
ूितवादीले आयोगसमक्ष बयान गन बममा सवाल नं–२ को जवाफमा मलाई यस सम्मािनत 
आयोगले फोन गरेर केही बझु्नको लािग बोलाएको लाग्छ तर िलिखत पऽ पाएको छैन भ े 
बेहोरा न गराएबाट सम्पिु  हनु्छ । कुनै पिन व्यिक्तलाई िहरासतमा िलन ुपनार्को कारण तथा 
अिभयोग लगाउनकुो कारण, उपिःथत हनुपुन ःथान, िमित र समय, अिभयोग र ूमाणह को 
सम्बन्धमा जानकारी िदनपुन ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्तूितकूल आयोगबाट िनज ूितवादीउपर 
व्यवहार गरेको देिखयो ।  

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले अिख्तयार दु पयोगको आरोप लागेको 
व्यिक्तलाई आयोगले ःप ीकरण वा बयान िलइसकेपिछ खोजेको बखत हािजर हनेु कागज 
गराई छाड्न वा तािरखमा राख्न सक्ने तर ॅ ाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको व्यिक्त 
फरार भई बेप ा हनु सक्छ भनी सम्झन ुपन कुनै मनािसब कारण भएमा वा िबगो हानी–
नोक्सानी भएको देिखएमा आयोगले िनजसँग जेथाजमानत माग्न र त्यःतो धरौट वा जमानत 
निदएमा थनुामा राख्न सक्ने कानूनी व्यवःथा गरेको पाइन्छ ।16 त्यःतै ॅ ाचार िनवारण ऐन, 

                                                            
14 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १९(१) 
15 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावली ,२०५९ िनयम १४  
16 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन ,२०४८ दफा १९)२( र (४) 
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२०५९ ले ॅ ाचार आरोप लागेको रा सेवक वा अन्य कुनै व्यिक्तसँग बयान िलइसकेपिछ 
त्यःतो व्यिक्तलाई आवँयकतानसुार खोजेको बखत हािजर हनेु कागज गराई छाड्ने वा 
तािरखमा राख्न ेवा फरार भई बेप ा हनु सक्छ भ े मनािसब कारण भएमा वा िबगो हानी–
नोक्सानी भएको देिखएमा िनजसँग ूचिलत कानूनबमोिजम धरौटी वा जमानत मागी तािरखमा 
छोड्ने वा त्यःतो धरौटी वा जमानत निदएमा िनजलाई थनुामा राख्न सक्ने कानूनी व्यवःथा 
गरेको पाइन्छ ।17 ूःततु मु ामा ूितवादीमध्ये कोषराज वन्तको बयान गन कायर् िमित 
२०७२।०९।०६ मा ूारम्भ गरी उक्त िदन जम्मा ४ वटा सवालमाऽ सोधी बमशः िविभ  
िमितमा बयान िलँदै िमित २०७२।०९।२६ मा सम्प  गरेको देिखन्छ तर िनज ूितवादीसँग 
बयान कायर् सम्प  हनुपूुवर् अथार्त ् िमित २०७२।०९।०६ मा .१०,००,००,०००। 
(दसकरोड पैयाँ) धरौटी माग्ने आदेश भएको देिखयो । यसरी बयान कायर् सम्प  हनुपूुवर् नै 
अत्यिधक धरौट माग्ने आयोगको कायर् कानूनको उिचत ूिबया र ःवच्छ सनुवुाइको 
िस ान्तअनकूुल रहेको मा  सिकने अवःथा देिखन आएन । 

 ूःततु मु ाका देहायका ूितवादीह ले आयोगसमक्ष बयान गन बममा स ठनका 
ूमखुसमेतलाई पोल गरेको देिखए तापिन िनज ूितवादीह ले यस अदालतसमक्ष बयान गन 
बममा के कित कारणले पोल गनुर् परेको हो भ े सन्दभर्मा देहायबमोिजमको बेहोरा न गरेको 
देिखन्छ: 

ब.
सं. 

ूितवादी बयानको बेहोरा ॐोत 

१. िनलबहादरु 
ौे  

उक्त बयान पढी बाची सनुी पाए ँ। सो बयान मैले आफैले राजीखसुीले 
िदएको होइन । अनसुन्धान अिधकृतज्यूह ले िनजले लेखेको बेहोरा 
सानर् लगाएका हनु ्। यिद नसारेमा मु ा चलाउने, थनुामा राख्न,े धरौटी 
माग गनलगायतका डर, ऽास, दवाबमा पारी बयान गनर् लगाइएको 
हो। त्यसैगरी मलाई तँ जःतो तल्लो दजार्को कमर्चारीलाई कारवाही 
गन हाॆो उ ेँय होइन । स ठनको ूमखुलाई नै कारवाही गन हो 
भनेर दवाबमा पारी लेखाइएको हो । सो बयानमा मेरो मन्जरुी छैन। 

स.ज. 
११ 

२. देवेन्िकुमार 
ौे  

अनसुन्धान अिधकृतले कम्पनीका ूितिनिधबाट चेक साटेर ल्याएको र 
चेक रकम लेखाूमखुलाई िदएको भ े बेहोरा नलेखेमा ितमीलाई थनुामा 

स.ज. 
१० 

 
 

                                                            
17  ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा २८(१) (ग) (ग) 
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राख्न,े धरौटी माग गन जःता डर, ऽास, धम्की िदई बाध्य बनाई बयान 
लेखाइएको हो । 

अनसुन्धान अिधकृतले मलाई आफूले भनेजःतो बयान लेिखिदएमा 
सरकारी साक्षीको पमा राख्न,े मु ा नचलाउने जःता िविभ  ूलोभन 
देखाई बयान लेख्न लगाइएको हो । 

स.ज. 
१२ 

३. लेखबहादरु 
खऽी 

अनसुन्धान अिधकृतज्यूले हामीले भनेबमोिजम बयान िदन ु भएमा 
सरकारी साक्षी माऽ राख्दछ  । हामीले भनेबमोिजम बयान िदन ुभएन 
भने धरौटीसमेत माग गन र अनसुन्धानको लािग थनुामा राख्न ेभनी डर, 
ऽास देखाएकोले उक्त बयान िदएको हो । 

स.ज.
११ 

४. िमलन 
अिधकारी 

मलाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगमा दवाब िदई मानिसक 
डर, ऽास देखाई, भौितक पमा समेत यातना िदने गरी धम्की िदई 
िनजह ले भनेबमोिजमकै बेहोरा लेख्न लगाएको हुँदा सहीछाप 
गिरिदएको हो । ... मलाई त्यःतै खालको दःतखत गर भनी देखाई 
२-३ िदनसम्म अभ्यास गनर् लगाई यःतो दःतखत गिरस ्भनेमाऽ जान 
पाउँछस ्भनी दवाब िदएकोले धेरै पटक अभ्यास गरी िमल्दोजलु्दोको 
दःतखतसम्म मैले गिरिदएको हुँ । 

स.ज.
११ 

५. िबनबहादरु 
थापा 

अनसुन्धान अिधकृतले उजरुी तपाइर्ंलाई परेको होइन । हामीले 
भनेबमोिजम सारेर लेख् नहुोस ्। तपाइर्ंलाइर् केही गदन  । नभए मु ा 
चलाउँछ , धेरै धरौटी माग्छ  भनी डर, ऽास देखाई मानिसक दवाबमा 
पारी उक्त बेहोरा सानर् लेख्न लगाएको हो । 

स.ज.
१७ 

६. उज्ज्वलकु
मार 
थपिलया 

अिख्तयारका कमर्चारीको दवाबमा धाक, धम्की िदएर, िविभ  ूलोभन 
देखाएर मलाई लेख्न लगाएका हनु ् ... मलाई मानिसक यातनासमेत 
िदई कागजमा लेखी िदएको बेहोरासम्म मैले सारेको हो । 

स.ज.
१४ 

७. भरतकुमार 
थापा 

अनसुन्धान अिधकृतज्यूबाट हामीले भनेअनसुारको बयान िदएमा 
तपाइर्ंलाई कुनै िकिसमको धरौटी लाग्दैन । तपाइर्ंलाई हामी मु ा 
नचलाई सरकारी साक्षीको पमा राख्छ  भ े आ ासन पाएकोले 
सोहीअनसुार बयान िदएको हुँ । 

स.ज.
१३ 

ूःततु तािलकामा उिल्लिखत ूितवादीह ले यस अदालतसमक्ष गरेको उक्त बयान बेहोराबाट िनज 
ूितवादीह ले अनसुन्धानको बममा गरेको बयान ःवेच्छा र ःवतन्ऽपूवर्क िदएको भ  िमल्ने अवःथा 
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देिखएन । जनु बयान ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) को देहायका (१), (२) र (३) को 
अवःथाअनकूुल रहेको भ  पिन िमलेन । 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावली, २०५९ ले आयोगमा परेको उजरुीका 
सम्बन्धमा कुनै अिभयकु्त वा िनजको तफर् बाट धरौट वा बै  ग्यारेण्टी वा जेथा जमानत 
िलइएकोमा सो उजरुी तामेलीमा राख्न ेिनणर्य भएपिछ र मु ा दायर गिरएकोमा त्यःतो मु ामा 
ूितवादीले सफाइ पाउने ठहर भएकोमा सो उपर पनुरावेदन नगन वा पनुरावलोकनका लािग 
िनवेदन निदने गरी आयोगबाट िनणर्य भएपिछ त्यःतो धरौट वा बै  ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत 
फुकुवा वा िफतार् गिरने कानूनी व्यवःथा गरेको पाइन्छ।18 ूःततु मु ामा आयोगबाट ूितवादी 
कोषराज वन्तसँग िमित २०७२।०९।०६ मा .१०,००,००,०००।- (दसकरोड पैयाँ) 
धरौटी िलएको र यस अदालतमा िमित २०७२।१०।१८ मा मु ा दायर गरेको देिखन्छ । 
तर आयोगबाट ूःततु मु ामा फैसला हनुपूुवर् नै अथार्त ् िमित २०७३।०२।२८ मा उक्त 
धरौटी अथार्त ्बै  ग्यारेन्टी फुकुवा गिरसकेको तथ्य िसिटजन्स बै को िमित २०७३।०२।३१ 
को पऽबाट पिु  भएको देिखन्छ। यसरी आयोग ःवयमले् कानूनिवपरीत धरौटी फुकुवा गन 
कायर् गरी उक्त धरौटीको औिचत्य नभएको कुरा उजागर गरेको छ । जनु कायर् कानूनअनकूुल 
नभई ूितकूल भएकोमा िववाद देिखदैँन ।  

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले यस ऐनबमोिजमको अनसुन्धानको 
कामकारवाहीमा सहयोग गन अिभयकु्तलाई आयोगले आफ्नो साक्षीको पमा ूःततु गरी 
िनजलाई सजायको मागदाबीमा पूणर् वा आंिशक छुट िदन सक्ने कानूनी व्यवःथा गरेको 
पाइन्छ।19 त्यःतै ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले पिन तदनु पकै कानूनी व्यवःथा गरेको 
पाइन्छ ।20 तर आयोगबाट दायर भएका ूःततु मु ा र लगाउका अन्य मु ाह को िमिसल 
अध्ययन गदार् एकै ू कृितका समान काम गरेका व्यिक्तह लाई कुनै मु ामा ू ितवादी बनाइएको 
देिखन्छ भने कुनै मु ामा ूितवादी नै बनाएको देिखँदैन । कुनै मु ामा सरकारी साक्षीको 
पमा ूःततु गरी ूितवादी बनाइएको देिखएन भने कुनै मु ामा ूितवादी बनाएको पिन 

देिखयो। यसरी एउटै ूकृितको समान काम गरेका व्यिक्तह लाई कुनै मु ामा ूितवादी 
बनाउने र कुनैमा ूितवादी नबनाउने, कुनै मु ामा सजाय छुटको माग गन र कुनैमा ूितवादी 
बनाउने कायर् गदार् मनािसब आधार र कारण देिखन ुपदर्छ । जनु महसूस गनर् सिकने ूकृितको 
हनु ुपदर्छ । अनसुन्धानको िसलिसलामा एकै िकिसमका बयान बेहोरा लेखाएका व्यिक्तह मध्ये 

                                                            
18 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग िनयमावली, २०५९ िनयम ३३ 
19 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १९(१५) 
20 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा ५५ 
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अनसुन्धान अिधकृतले िबना आधार आफूखसुी िकिसमबाट छानीछानी कसैउपर ूितवादी बनाई 
सजायको दाबी िलने, कसैउपर ूितवादी नै नबनाउने र कसैउपर सरकारी साक्षीको पमा 
राखी सजाय छुट माग गन भनी िनंकषर्मा पगेुको देिखन्छ । जनु कायर् ःवच्छ सनुवुाइको 
िस ान्तअनकूुल भ  िमलेन । 

 ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्तअनसुार कुनै पिन पक्षले आफ्नो ूमाण कागजात ूःततु गनर् र 
ूितरक्षाको लािग तयारी गनर् मनािसब समय पाउन ु पदर्छ । तर आयोगको िमित 
२०७२।०९।०१ च.नं. ७९१ को पऽ अवलोकन गदार्, उक्त पऽमा अनसुन्धानको 
िसलिसलामा आवँयक परेकोले आ.व. ०६९।७० तथा आ.व. ०७०।७१ मा सश  ूहरी 
बल, ूधान कायार्लय, हलचोकबाट तहाँ बािहनी तथा तहाँ बािहनी मातहतका कायार्लयह मा 
सदाज्योित शान्सपोटर् वा अिदती शान्सपोटर्माफर् त ्ढुवानी भई िसधै िृ ःकेलका सामान, िभ.िन. 
तथा व्याटल सेटलगायतका सामान ूा  भएको छ, छैन ? छ भने के कुन िमितमा के कित 

पिरमाणमा के-के सामानह  ूा  भई आम्दानी बाँिधएको िथयो? ूा  भएका सामानह  के-
कुन सवारी साधनबाट के-कुन िमितमा ूा  भएको र सवारी साधनको िकिसम र दतार् नं. 
समेत खलुाई सो ढुवानीबापतको भकु्तानी के कहाँबाट भएको हो ? सोसमेतको िववरण पिछसम्म 
बझु्दा फरक नपन गरी िमित २०७२।०९।०२ गते िबहान १० बजेिभऽ पनुः तरताकेता 
गनर् नपन गरी उच्च ूाथिमकता िदई सम्बिन्धत अनसुन्धान अिधकृतलाई सम्बोधन गरी 
आयोगको फ्याक्स नं. ०१-४४४०१०४ वा akhtiyar111@gmail.com मा पठाई िदन ुभई 
अनसुन्धान कायर्मा सहयोग परु् याई िदन ुहनु भ े बेहोरा न गरी पूवर् क्षेऽ सश  ूहरी बल 
मखु्यालय, सनुसरीमा पऽ पठाएको देिखयो। उिल्लिखत पऽमा सोिधएका सबै ू ह को जवाफ 
त्यित छोटो समयाविधमा सम्ूषेण गनर् सम्भव हनु सक्छ िक सक्दैन भ ेतफर्  अनसुन्धान 
अिधकृतले हेक्का राख्नपुन हनु्छ । अतः उक्त पऽ बेहोराबाट पिन आयोगको कामकारवाहीमा 
ःवच्छ सनुवुाइको त व एवम ्गणुह को अभाव देिखयो। 

 वःततुः सश  ूहरी बल एक संवेदनशील सरुक्षा िनकाय भएकोमा िववाद छैन । यःतो 
संःथाले सरुक्षा संवेदनशीलताको कारण िविभ  सरसामान एवम ् हातहितयारको 
अिभलेखीकरणसम्बन्धी ूिबयागत कामभन्दा सरुिक्षत एवम ्गोप्यताको साथ िनिदर्  िबन्द ुवा 
ःथानमा आवँयकीय सामान र हातहितयार परु् याउनेतफर्  ूाथिमकता िदई पिरणाममा सफलता 
हािसल गन ूयास गदर्छन ्। यःतो िनकायको कायर् ूकृित, िवशेषता र व्यावसाियक धमर् पिन 
यही नै हो । अतः यस पिरूआेयमा आयोगबाट ूचिलत कानून र ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्त 
उल्ल न गरी अनसुन्धान कायर् गरेको आधारमा सश  ू हरी बल जःतो संवेदनशील िनकायलाई 
कमजोर तलु्याउने मकसदले पूवार्मह राखी आरोप-पऽ दायर गिरएको भनी ूितवादीतफर् का 
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िव ान ्कानून व्यवसायीह ले बहस िजिकर िलनभुएको देिखन्छ । यस सन्दभर्मा व्यवःथािपका-
संसदमा पेस गरेको छानिबन ूितवेदन, २०७३ मा “राज्यको मह वपूणर् सरुक्षा अ  सश  
ूहरीलाई कमजोर पान मनसायले संवैधािनक िनकायबाट भइसकेको कामलाई पनुः ब्यूतँाई 
सरुक्षा िनकायलाई कमजोर मनिःथितमा परु् याउने कायर् भएको...” भ े बेहोरा न भएको 
देिखएबाट पिन उक्त बहस िजिकरलाई अन्यथा भ  िमलेन । 

15. अतः मािथ िववेिचत आधार एवम ्कारणह को कोणबाट ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्तको ममर्, मूल्य 
र मान्यताअनकूुल ूःततु मु ामा अनसुन्धान कायर् भएको मा  िमल्ने देिखएन । 

16. अब चौथो ू  अथार्त ्आरोप-दाबीमा उिल्लिखत सामानको ढुवानी कायर् भएको देिखन्छ िक 
देिखदैँन? भ े सन्दभर्मा हेदार्, सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लय, हलचोकले आ.व. ०६९।७० मा 
मातहत यूिनटह मा सामान ढुवानी गन ूयोजनले िमित २०६९।१०।१० मा बोलपऽ आ ानको 
सूचनाबमोिजम २० िफटे शक २५० िशपमा थपघट हनु सक्ने गरी भाडामा सामान ढुवानी गनर् 
सदाज्योित शान्सपोटर्सँग िमित २०६९।११।२८ मा र आ.व. ०७०।७१ का लािग ढुवानी 
ूयोजनले २० िफटे शक ३०४ िशप ५०% थपघट हनु सक्ने गरी सदाज्योित शान्सपोटर्को ू ितिनिध 
उज्ज्वलकुमार थपिलयासँग िमित २०७०।११।२३ मा सम्झौता भएको देिखन्छ । ढुवानी 
ूयोजनलगायत अन्य भाडासमेतका लािग आ.व. ०६९।७० मा .३,५०,००,०००।- र आ.व. 
०७०।७१ मा .४,२७,०१,५००।- रकम िविनयोजन गरेको देिखन्छ । 

17. आरोपपऽको तािलका नं. २ मा उल्लेख भएबमोिजम िमित २०६९।०४।२१ देिख िमित 
२०७१।०३।०२ सम्म ढुवानी गिरएको भिनएको १९३२ शकको ढुवानी भाडा बापतको 
.६,७९,४१,७०६।- को झठुा िबल भौचर पेस भएकोलाई िटप्पणी सदर गरी रकम भकु्तानी 
गिरएको भनी दाबी िलइएको छ । आरोप-पऽको तािलका नं. २ मा उल्लेख गिरएको 
ढुवानीकतार्ह मा सदाज्योित शान्सपोटर् र अिदती शान्सपोटर् देिखन्छ । सदाज्योित शान्सपोटर्का 
ूितिनिध उज्ज्वलकुमार थपिलयालाई ूितवादी कायम गरेकोमा िनज उज्ज्वलकुमार थपिलयाले 
सदाज्योित शान्सपोटर्बाट आरोप-दाबीका सामान ढुवानी गिरएको हो । ढुवानीका झठुा िबल भरपाई 
पेस गरेको होइन । ढुवानी बापत रकम आफूले ूा  गरेको हो । आयोगसमक्षको बयान 
ःवेच्छापूवर्क भएको होइन भनी कसरुमा इन्कार रही यस अदालतसमक्ष बयान गरेको देिखन्छ । 
त्यःतै अिदती शान्सपोटर्का स ालक भरतकुमार थापालेसमेत अिदती शान्सपोटर्का तफर् बाट आरोप-
दाबीका सामान ढुवानी गिरएको हो, ढुवानीको झठुा िबल भरपाई पेस नगरेको, ढुवानी बापत रकम 
ूा  गरेको हो । आयोगसमक्षको बयान ःवेच्छापूवर्क भएको होइन भनी कसरुमा इन्कार रही 
यस अदालतसमक्ष बयान गरेको देिखन्छ । 
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18. ढुवानीकतार् सदाज्योित शान्सपोटर् र अिदती शान्सपोटर् सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयबाट सामान 
ढुवानी गनर् लगाएबापत ढुवानीको िबल पेस भएकोमा उिल्लिखत शान्सपोटर्ह लाई रकम भकु्तानी 
गदार् चेकमाफर् त िनजह को खातामा रकम जम्मा हनेु गरी भकु्तानी िदइएको देिखन्छ । नगद 
भकु्तानी गरेको देिखदैँन। भकु्तानी भएको आिथर्क वषर्को िनजह ले करदाता सेवा कायार्लयमा आय 
िववरण पेस गरी व्यावसाियक कारोवार गरेको रकमको कर ितरेको समेत देिखन्छ । आयोगसमक्ष 
मौकामा सािबत हनेु ूितवादी िबनबहादरु थापालगायतका अन्य ूितवादीले त्यस अदालतसमक्ष 
आरोिपत कसरुमा इन्कार रही अन्य सहूितवादी कसैलाई पोल गरेकासमेत छैनन ्। आ.व. 
०६९।७० र ०७०।७१ मा ढुवानी गन उिल्लिखत शान्सपोटर्ह ले १२३ िशप शक ारा सामान 
ढुवानी गरेको ःवीकार गरी आरोप-पऽ पेस भएको देिखन्छ । जसबाट ती शान्सपोटर्ह ले सामान 
ढुवानी गिरआएको तथ्यलाई वादी पक्षले ःवीकार गरेको अवःथा छ । 

19. आरोप-पऽको पृ  २३ तािलका नं. १ मा उिल्लिखत सामानह  सश  ूहरी बल, ूधान 
कायार्लयबाट खरीद भएको िववरणसिहतको च.नं. ३०० िमित २०७२।०८।२८ को सश  
ूहरी बल, ूधान कायार्लय, ूवन्ध शाखाको पऽबाट देिखएको छ । ती सामानह  ढुवानी नै नगरी 
ढुवानी गरेको भनी िबल पेस गरेको भ े आरोप दाबी रहेको सन्दभर्मा यस अदालतको िमित 
२०७३।११।१५ को आदेशानसुार सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयको िमित 
२०७४।०९।०७, २०७४।०९।१२, २०७४।०२।१२ र २०७४।०४।२९ को सश  
ूहरी महािनरीक्षक ारा हःताक्षिरत पऽमा, सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लय भण्डार शाखा, िवप  
व्यवःथापन शाखा, स ार शाखाबाट सश  ूहरी बलको इकाईह  एवम ् दोॐो संिवधानसभा 
िनवार्चनमा पिरचािलत सश  ूहरी कमर्चारीह लाईसमेत आवँयक हातहितयार, िवप  
व्यवःथापनका सामानह  एवम ्बन्दोवःतीका सामानसमेत ढुवानीका साधनमाफर् त ्ढुवानी भएको 
पाइएको तथा त्यसरी पठाइएका सामान सम्बिन्धत इकाई एवम ्सश  ूहरी कमर्चारीह ले बझुी 
ूयोगमा ल्याएको र कुनै इकाई वा कमर्चारीले आफूले पाउन ुपन सामान पाइएन भ े गनुासो 
नभएको, सो आिथर्क वषर्ह को बे ज ुफःय ट भई परुःकृतसमेत भएको तथा सरुक्षा संवेदनशीलताकै 
कारण कागजी ूिबयाभन्दा पिरणाममखुी नितजाको मह व हनेु हुँदा िवशेष पिरिःथितह मा 
अिभलेखीकरण नदेिखए तापिन ढुवानी कायर् हनेु बेहोरा सादर जाहेर गिरएको छ भ ेसमेत जवाफ 
ूा  भएको देिखन्छ । सो पऽह बाट आरोपपऽको तािलका नं. १ मा उिल्लिखत सामानसमेत 
सश  ूहरी बलको सम्बिन्धत इकाईह मा पगुी सम्बिन्धत सश  ूहरीका कमर्चारीह ले ूयोग 
गरेको भ े देिखन आयो । त्यसका अितिरक्त आरोपपऽको पृ  २३ तािलका नं. १ मा उिल्लिखत 
िववरणबमोिजमका सामानह  सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयको भण्डार शाखामा अ ािप रही 
रहेको छ भ े आरोप दाबी देिखदैँन । सामान ढुवानीकतार् शान्सपोटर्का ूितिनिध उज्ज्वलकुमार 



िवशेष अदालत, काठमाड  

 
299 

 

थपिलया र संचालक भरतकुमार थापाले सामान ढुवानी गरेबापत रकम भकु्तानी ूा  गरेका ह  
भनी अदालतमा बयान गरेका र सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयको उिल्लिखत िमित 
२०७४।०४।२९ समेतको पऽबाट सामान सश  ूहरी बलको सम्बिन्धत इकाईह मा पगेुको 
भनी लेखी आएबाट सदाज्योित शान्सपोटर् र अिदती शान्सपोटर्बाट आरोपपऽको तािलका नं. २ मा 
उिल्लिखत ढुवानीका साधन शकबाट सामान ढुवानी नै नगरे, नभएको भ े देिखन आएन । 

20. महालेखा परीक्षकको कायार्लयबाट ूारिम्भक लेखापरीक्षण गरी त्यसमा औलं्याइएका 
िटप्पणीह समेतलाई ि गत गरी बे ज ुफ ट तथा सम्परीक्षण कायर्समेत सम्प  भई त्यसका 
आधारमा लेखाका केही कमर्चारीह लाई परुःकृत गरेको समेत देिखन्छ । यसरी अिन्तम लेखा 
परीक्षण ूितवेदनबाट ढुवानी खचर् अन्यथा ूमािणत हनु सकेको देिखँदैन । ढुवानी खचर् ढुवानी 
गिरएका आिथर्क वषर्मा िविनयोिजत बजेटको िसमािभऽ रहेर खचर् गरेको देिखन्छ । ढुवानी खचर् 
अःवाभािवक रहेको भ े आरोप दाबी पिन देिखँदैन । ढुवानी गिरएको भिनएको आिथर्क वषर्मा 
भण्डार शाखामा बन्दोबःतीका सामानह समेत यथावत पमा बाँकी रहेको देिखएको भ े पिन ू  
आरोप-दाबी नरहेको र भण्डार शाखाको गोदाममा सामान रहेको समेत देिखएन । 

21. अत: मािथ उिल्लिखत सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयको िमित २०७४।०९।०७, 

२०७४।०९।१२ र २०७४।०४।२९ समेतको पऽानसुार सश  ूहरी बल, अधर् सैिनक 
ूकृितको भएकोले यसले कागजी ूिबयामा भन्दा आफूले गरेको कायर्को पिरणामलाई मह व िदने 
भएकोले तदनसुार यसले देशको शािन्त व्यवःथा र नागिरकको जीउधनको सरुक्षालाई ि गत गरी 
देशमा अमन चयन कायम गनर् यस संःथाले गरेको योगदानसमेतका समम अवःथाको सापेक्षतामा 
सश  ू हरी बलका सम्बिन्धत ःथायी र अःथायी इकाईह मा सामान पठाउन र िफतार् ल्याउनसमेत 
ढुवानी शान्सपोटर्का शकह ारा गिरएको अवःथामा आरोप दाबीमा उिल्लिखत सामान ढुवानी नै 
नभएको मा  िमल्ने अवःथा देिखएन । 

22. अब पाँचौ ू  अथार्त ्छानिबन सिमितले गलत ूितवेदन िदएको अवःथा छ वा छैन ? भ े ू को 
सन्दभर्मा हेदार्, ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले लेखापरीक्षण ूितवेदनबाहेक सरकारी िनकाय वा 
सावर्जिनक संःथाको कामको िसलिसलामा कुनै िवषयको अध्ययन वा जाँचबझु गरी ू ितवेदन िदनपुन 
कतर्व्य भएको रा सेवक वा अन्य कुनै व्यिक्तले त्यःतो अध्ययन वा जाँचबझु गरी ूितवेदन िदँदा 
बदिनयतपूवर्क भए गरेका कुरा लकुाई िछपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाई ूितवेदन िदएमा 
त्यःतो व्यिक्तलाई कसरुको माऽानसुार तीन मिहनादेिख एक वषर्सम्म कैद र दशहजार पैयाँदेिख 
पचासहजार पैयाँसम्म जिरवाना हनेु21 कानूनी व्यवःथा गरेको पाइन्छ । यस सन्दभर्मा ूमाण 
ऐन, २०३१ ले ूचिलत नेपाल कानूनबमोिजम कुनै काम, घटना वा अवःथाका सम्बन्धमा कुनै 

                                                            
21 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) 
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िटप्पणी वा ूितवेदन तयार गरी कुनै खास ठाउँ वा कायार्लयमा जाहेर गनुर्पन कानूनी कतर्व्य 
भएका व्यिक्तले आफ्नो कतर्व्य पालनको िसलिसलामा लेखेको त्यःतो िटप्पणी वा ू ितवेदन ू माणमा 
िलन हनेु22 कानूनी व्यवःथा गरेको पाइन्छ । ूःततु मु ामा आयोगबाट च.नं. १७५७ िमित 
२०७१।११।२७ मा सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयका नाममा ूिेषत पऽबमोिजम सश  
ूहरी बल, ूधान कायार्लयको च.नं. २३५६ िमित २०७१।१२।२२ को पऽबाट तत्कालीन 
सश  ू हरी नायब महािनरीक्षक ू ितवादीमध्येका अरिवन्द िधतालको अध्यक्षतामा सदःय य सश  
ूहरी बलका तत्कालीन सश  ूहरी उपरीक्षक ूितवादी जगतनारायण ौे  र तत्कालीन सश  
ूहरी नायब उपरीक्षक ूितवादी आनन्द थापा मगर रहने गरी छानिबन सिमित गठन गरी छानिबन, 

अध्ययन तथा अनसुन्धान गरी रायसिहतको ूितवेदन पेस गनर् ३ िदनको समयाविध तोकी कायार्देश 
िदएको देिखन्छ । तदनरु प िमित २०७१।१२।२५ मा ूितवेदनसमेत पेस गरेको देिखन्छ। 

23. छानिबन ूितवेदनको सन्दभर्मा ूितवादी अरिवन्द िधतालले आयोगसमक्ष बयान गदार्, सदाज्योित 
सप्लायसर्सँग सम्झौताबमोिजम ढुवानी भएका केही सामानह को नमूना जाँच गरी ठीक देिखएपिछ 
सम्बिन्धत लेखाूमखुसँग 21 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) 22 ू माण ऐन, २०३१ 
दफा २० मौिखक कुरा हुँदा सम्बिन्धत वेशह मा समेत सोही फमर्ह बाट ढुवानी गिरएको भ े 
जानकारी ूा  भएको तर ३ (तीन) िदनिभऽ ूितवेदन पेस गनुर्पन बाध्यताको कारण उक्त 
वेशह मा पठाइएका सम्पूणर् िववरण हेनर् नसिकएको हो । सदाज्योित शान्सपोटर्बाट ढुवानी भएका 
सम्पूणर् िववरण हेिरएका छैनन ्। केही नमूना जाँच गदार् सम्बिन्धत फाँट ूमखुको र स ठन 
ूमखुको दःतखत देिखएको, टेन्डर ूिबया र सम्झौतासमेत ठीक देिखएकोले िव ास गरेको हो 
भ ेसमेत र ू ितवादी जगतनारायण ौे ले आयोगसमक्ष बयान गदार्, सदाज्योित सप्लायसर्सँग सम्झौता 
गरेको कागजपऽ र सामान ढुवानीका आवँयक कागजपऽ नमूना पमा लेखा ूबन्ध र भण्डार 
शाखाबाट हेिरएको कागजात कानूनसम्मत ् रहेका, आयोगबाट देखाइएका अन्य कागजातका 
सम्बन्धमा थाहा नभएको, कुन िबल भरपाई नक्कली हो भनी हेन िजम्मेवारी, क्षेऽािधकार हामीलाई 
िथएन । नमूनाको पमा देखाइएको कागजातह  िमलेको िथयो, समयसीमािभऽ ूितवेदन बझुाएको 
हो भ ेसमेत र ूितवादी आनन्द थापा मगरले आयोगसमक्ष बयान गदार्, छानिबनको लािग ३ 
िदनको समयिसमा तोिकएकोमा, लेखाशाखा ू मखु, ू बन्ध शाखा ू मखु ारा पेस भएका टेन्डर फाइल, 
नमूना िबल भरपाई कागजात िमलेको देिखयो । ढुवानी टेन्डर सदाज्योितलाई परेको र ःवीकृत 
सश  ूहरी महािनरीक्षकबाट भएको, सदाज्योित र सश  ूहरी बलबीच सम्झौता भएको देिखएको 
तथा िबलह  नक्कली, सक्कली भ े सन्दभर्मा हामीलाई कुनै अिख्तयार, क्षेऽािधकार, क्षमता नभएको 
र उक्त गहन िजम्मेवारीसमेत िदइएको िथएन भ ेसमेत उल्लेख गरेको देिखन्छ । 

                                                            
22 ूमाण ऐन, २०३१ दफा २० 
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24. ूितवादीह  अरिवन्द िधताल, जगतनारायण ौे  र आनन्द थापा मगरसिहतको छानिबन सिमितले, 

सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयका ूबन्ध शाखा, भण्डार शाखा र लेखा शाखाले देखाएका िबल, 

भरपाई, टेन्डर र सम्झौतालगायतका कागजातका आधारमा िनजह लाई िदइएको कायार्विधिभऽ 
ूितवेदन बझुाएको देिखन्छ । ३ िदनको समयाविधिभऽ सम्बिन्धत शाखाले उपलब्ध गराएको 
कागजातका आधारमा ूितवेदन ूःततु गरेको र िनजह ले हेरेका कागजात टेन्डर, सम्झौता एवम ्
िबल भरपाई ठीक रहेको भ े ूितवेदन रहेको छ । ूबन्ध शाखा, भण्डार शाखा र लेखा शाखाका 
सम्पूणर् कागजात हेनर् समयसीमाले नसिकएको, देखाएजित सम्पूणर् कागजात कानूनबमोिजम ठीक 
दु ःत देिखएको भ े ूितवेदन रहेको छ । सम्पूणर् कागजात सिमितले हेनर् नसकेकोमा िववाद 
रहेन । ूितवेदन पेस गन समयाविध पिन छोटो रहेकोलाई समेत अन्यथा मा ु पन देिखँदैन । 
टेन्डर आ ान र सम्झौतालगायतका कागजात रहने र व्यवःथापन गन ूबन्ध शाखा ूमखु एवम ्
सामान रहने भण्डार शाखाका ूमखु बमशः स.ू.ना.उ. समुनज  थापा र रामकृंण महजर्न 
रहेकोमा िनजह उपरसमेत ूःततु मु ामा ूितवादी कायम गरी मु ा चलाइएको छैन । लेखा 
शाखा, स ठन ूमखु, ूितवेदक र ढुवानीकतार्ह लाई ूितवादी कायम गरी मु ा दायर गरेको 
देिखयो। 

25. ूितवादीह  अरिवन्द िधताल, जगतनारायण ौे  र आनन्द थापा मगरले बदिनयतपूवर्क भए गरेको 
कुरा लकुाई िछपाई, नभए नगरेको कुरा देखाई ूितवेदन िदएको भ े ठोस र वःतिुन  ूमाण वादी 
पक्षबाट पेस गनर् सकेको छैन, यी ूितवादीह लाई अन्य सहअिभयकु्तह बाट अदालतसमक्ष पोल 
गरेको पिन देिखदैँन । िमिसल संलग्न अन्य ूमाणबाटसमेत बदिनयत पिु  हनु सकेको छैन । 
उपलब्ध गराइएको र देिखएको तथ्यसम्मको आधारमा ूितवेदन िदएको देिखन्छ । आयोगको 
िनदशनसिहतको िमित २०७१।११।२७ को पऽ ारा सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयबाट 
गिठत ३ सदःयीय छानिबन सिमितले िदएको ू ितवेदनका आधारमा ू ितवेदकह लाई ू ःततु मु ामा 
ूितवादी कायम गिरएको देिखन्छ । सश  ू हरी बल, ू धान कायार्लयले आन्तिरक पमा छानिबन 
गिरएको देिखन्छ । ूःततु छानिबन सिमित जाँचबझु आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) वा 
अन्य ूचिलत कानूनबमोिजम गठन भएको नभई सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयको सश  ूहरी 
अितिरक्त महािनरीक्षकले बोडर् गठन गरेको सम्म देिखयो । अत: त्यःतो सिमितको ूितवेदनका 
आधारमा माऽ मु ा चल्ने वा नचल्ने पिन होइन, आयोगले अनसुन्धान अिधकृत िनयकु्त गरी 
आवँयक अनसुन्धान, छानिबन एवम ्मु ा दतार्लगायत कायर् गन अिख्तयारी एवम ्क्षेऽािधकारको 
िव मानता रहेकै िःथितमा कानूनी औिचत्यता नभएको स ठनिभऽ गिठत आन्तिरक छनिवन 
सिमितले छोटो अविधमा िदएको ूितवेदनकै आधारमा माऽ ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
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१९(२) बमोिजम बदिनयतपूवर्क भए गरेका कुरा लकुाई, िछपाई वा नभए, नगरेको कुरा देखाई 
गलत ूितवेदन िदएको मा  िमल्ने अवःथा िमिसल संलग्न ूमाण कागजातबाट देिखन आएन। 

26. अब छैठ  ू  अथार्त ्आरोप-दाबीअनु पको कसरु ूितवादीह ले गरेका हनु ्वा होइनन ्? यिद 
कसरु गरेका हनु ्भने िनज ूितवादीह लाई के कित सजाय हनुपुन हो ? भ े सम्बन्धमा िवचार 
गदार्, ूःततु मु ामा वादी नेपाल सरकारले देहायका ूितवादीह  उपर देहायबमोिजम आरोप दाबी 
िलएको देिखन्छः 

िस. 
नं. 

ूितवादी आरोप-दाबी 

१. कोषराज 
वन्त 

सश  ूहरी महािनरीक्षक कोषराज वन्तले आफूलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने 
र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी परु् याउने बदिनयतले झठुा िबल 
भरपाई बनाई भकु्तानी िलने िदने कायर् गरी िबगो .६,७९,४१,७०६।-(छ
करोड उनासीलाख एकचालीस हजार सात सय छ पैयाँ) बराबरको सामान 
ढुवानी नै नगरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) र दफा ८(१) 
को खण्ड (ङ) को कसरु गरेको पिु  हनु आएकोले िनजलाई ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोिजम िबगो .६,७९,४१,७०६।-(छ करोड 
उनासी लाख एकचालीस हजार सातसय छ पैयाँ) कायम गरी िबगोबमोिजम 
जिरबाना र िबगोसमेत असलु उपर गरी कसरुको माऽाअनसुार कैद सजाय हनु 
र िनज सश  ूहरी महािनरीक्षक कोषराज वन्त नेपाल सरकारका िविश  ौेणी 
सो सरहका पदािधकारी भएकोले िनजलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को 
दफा २४ बमोिजम थप सजायसमेत गिरपाऊँ। 

२. िबनबहादरु 
थापा 

सश  ू हरी िनरीक्षक िबनबहादरु थापासमेतले झठुा िबल भरपाई बनाई भकु्तानी 
िलने िदने कायर् गरी गराई नेपाल सरकारलाई िवगो .६,७९,४१,७०६।-(छ
करोड उनासी लाख एकचालीस हजार सात सय छ पैयाँ) गैरकानूनी हानी र 
आफूलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने बदिनयतपूणर् कायर् गरी ॅ ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८(१) र दफा ८(१) को खण्ड (ङ) बमोिजमको कसरु
गरेको पिु  हनु आएकोले िनजलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा 
८(१) बमोिजम िबगो .६,७९,४१,७०६।-(छ करोड उनासी लाख 
एकचालीस हजार सात सय छ पैयाँ) कायम गरी िबगोबमोिजम जिरबाना र 
उक्त िबगो रकमसमेत असलु उपर गरी कसरुको माऽाअनसुार कैद सजाय 
गिरपाऊँ।  
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३. 
 

४. 
 

५. 

िनलबहादरु 
ौे  

देवेन्िकुमार 
ौे  

लेख बहदुर 
खऽी 

सश  ूहरी नायब िनरीक्षकह  िनलबहादरु ौे , देवेन्िकुमार ौे  र 
लेखबहादरु खऽीसमेतले ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(१) को 
खण्ड (ङ) मा व्यविःथत झठुा िबल भरपाईबाट ूा  हनेु गैरकानूनी रकम 
सदाज्योित शान्सपोटर्का ूितिनिध उज्ज्वलकुमार थपिलया तथा अिदती 
शान्सपोटर्का स ालक भरतकुमार थापाबाट बिुझ िलई लेखा ूमखुलाई उपलब्ध 
गराई िदने कायर् गरी सश  ूहरी महािनरीक्षक कोषराज वन्त र सश  ू.िन. 
िबनबहादरु थापालाई गैरकानूनी लाभ परु् याई र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी 
हानी नोक्सानी परु् याउने गरेको कायर् ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा 
८(१) र दफा ८(१)(ङ) को कसरुको मितयारको भिूमका िनवार्ह गरेको पिु  
हनु आएकोले सश  ूहरी नायब िनरीक्षकह  िनलबहादरु ौे , देवेन्िकुमार 
ौे  र लेखबहादरु खऽीलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ 
बमोिजम सजाय गिरपाऊँ।  

६. िमलन 
अिधकारी 

सश  ूहरी जवान िमलन अिधकारीले ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा 
८(१) को खण्ड (ङ) मा व्यविःथत झठुा िबल भरपाई तथा पऽह  तयार 
गिरिदई भकु्तानी िदने िदलाउने कायर्मा संलग्न रही सश  ूहरी महािनरीक्षक 
कोषराज वन्त र सश  ू.िन. िबनबहादरु थापालाई गैरकानूनी लाभ परु् याई र 
नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी परु् याउने बदिनयतले ॅ ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) र दफा ८(१) (ङ) को कसरुको 
मितयारको भिूमका िनवार्ह गरेको पिु  हनु आएकोले िनज सश  ूहरी जवान 
िमलन अिधकारीलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोिजम 
सजाय गिरपाऊँ। 

७. उज्ज्वलकुम
◌ार 
थपिलया 

सदाज्योित शान्सपोटर्का ूितिनिध उज्वल कुमार थपिलयाले सामानह  नै ढुवानी 
नगरी .३,१६,३१,५७६।- बराबरको रकम स.ू.म.िन. कोषराज वन्त तथा 
स.ू.िन.िबनबहादरु थापाको आदेश िनदशनमा आफू र स.ू.म.िन. कोषराज वन्त 
र स.ू.िन. िबनबहादरु थापालाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने बदिनयतले सश  
ूहरी बल ूधान कायार्लयसमक्ष गरेको सम्झौताको सतर्ह  पालना नगरी र 
आफूले िःवकार गरेको सतर्ह  उल्ल न हनेु कायर् गरी ूचिलत कानून ारा 
िनषिेधत तवरबाट व्यवसाय गरेको देिखन आई िनज उज्ज्वलकुमार थपिलयाले 
ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) बमोिजमको कसरु गरेकोले िनज 
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उज्वल कुमार थपिलयालाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) 
बमोिजम कसरुको माऽाअनसुार सजाय गिरपाऊँ। 

८. भरतकुमार 
थापा 

अिदती शान्सपोटर्का स ालक भरतकुमार थापाले सम्झौता नगरेको र 
सामानसमेत ढुवानी नगरी िबगो .३,६३,१०,१३०।- बराबरको रकम 
स.ू.म.िन.कोषराज वन्त तथा स.ू.िन. िबनबहादरु थापाको आदेश िनदशनमा 
आफू र स.ू.म.िन. कोषराज वन्त र स.ू.िन. िबनबहादरु थापालाई गैरकानूनी 
लाभ परु् याउने बदिनयतले सश ूहरी बल ूधान कायार्लयसमक्ष आ.व. 
२०६८/०६९ मा गरेको सम्झौताको सतर्ह  पालना नगरी र आफूले ःवीकार 
गरेको सतर्ह  उल्ल न हनेु कायर् गरी झठुा िबलह  उपलब्ध गराई ूचिलत 
कानून ारा िनषिेधत तवरबाट व्यवसाय गरेको देिखन आई िनज भरतकुमार 
थापाले ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) बमोिजमको कसरु
गरेकोले अिदती शान्सपोटर्का भरतकुमार थापालाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(४) बमोिजम कसरुको माऽाअनसुार सजाय गिरपाऊँ।  

९. 
 
 

१०. 
 
 

११. 

अरिवन्द 
िधताल 

जगतनारायण 
ौे  

आनन्द थापा 
मगर 

सत्य तथ्य छानिबन गरी ूितवेदन िदनपुन कतर्व्य भएका रा सेवकह  सश  
ूहरी नायब महािनरीक्षक अरिबन्द िधताल, सश  ूहरी उपरीक्षक 
जगतनारायण ौे  तथा सश  ूहरी नायब उपरीक्षक आनन्द थापा मगरले 
बदिनयतपूवर्क भए गरेका कुरा लकुाई िछपाई र नभए नगरेका बेहोरा उल्लेख 
गरी गलत ूितवेदन िदई ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को दफा १९(२) को 
कसरु गरेको पिु  हनु आएकोले िनजह लाई ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ को 
दफा १९(२) बमोिजम कसरुको माऽाअनसुार कैद र जिरवानासमेत गिरपाऊँ।

27. ूःततु आरोप-पऽमा ूितवादीह उपर लगाइएको आरोिपत कसरुसँग सम्बिन्धत कानूनको ूकृित 
के कःतो छ भ ेतफर्  केिन्ित भई हेदार्, ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ ले कुनै रा सेवकले आफू 

वा अ  कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने वा नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथालाई 
गैरकानूनी हानी परु् याउने बदिनयतले झठुा िबल, भरपाई बनाई भकु्तानी िलने िदने वा िबलको दोहोरो 
भकु्तानी िलनेिदनेसमेतका कुनै काम गरेमा कसरुको माऽानसुार ३ मिहनादेिख ३ वषर्सम्म कैद र 
िबगो खलेुकोमा िबगोबमोिजम जिरवाना गरी िबगो असलुउपर गिरने र िबगो नखलेुकोमा ३ 
मिहनादेिख ३ वषर्सम्म कैद र दसहजार पैयाँदेिख पचास हजार पैयाँसम्म जिरवाना हनेु कानूनी 
व्यवःथा गरेको पाइन्छ ।23 त्यःतै सोही ऐनले रा सेवक बाहेक अ  कुनै व्यिक्तले आफू वा अ  

                                                            
23 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा ८(१)(ङ) 
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कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने बदिनयतले नेपाल सरकार वा सावर्जिनक संःथासमक्ष 
गरेको सपथ, कबिुलयत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परिमट, ूित ापऽ वा िडलरसीपको शतर् पालना 
नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यःतो संःथाले िनधार्िरत गरेको िनयम वा कायर्िविध वा ःवीकार 
गरेको शतर् उल्ल न हनेु गरी ूचिलत कानून ारा िनषिेधत तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी 
वा त्यःतो संःथाको सिुवधा वा अिधकारको दु पयोग गरेमा िनजलाई कसरुको माऽानसुार २ 
वषर्सम्म कैद वा िबगोबमोिजम जिरवाना गरी िबगोसमेत जफत गिरने कानूनी व्यवःथा गरेको 
पाइन्छ ।24 तदनु प सोही ऐनले लेखा परीक्षण ूितवेदनबाहेक सरकारी िनकाय वा सावर्जिनक 
संःथाको कामको िसलिसलामा कुनै िवषयको अध्ययन वा जाँचबझु गरी ूितवेदन िदनपुन कतर्व्य 
भएको रा सेवक वा अन्य कुनै व्यिक्तले त्यःतो अध्ययन वा जाँचबझु गरी ूितवेदन िदँदा 
बदिनयतपूवर्क भए गरेका कुरा लकुाई िछपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाई ूितवेदन िदएमा 
त्यःतो व्यिक्तलाई कसरुको माऽानसुार ३ मिहनादेिख १ वषर्सम्म कैद र दसहजार पैयादेिख 
पचासहजार पैयाँसम्म जिरवाना हनेु25, यस ऐनमा अन्यऽ छु ै व्यवःथा भएकोमा बाहेक यस 
ऐनअन्तगर्त सजाय हनेु कुनै कसरुको मितयारलाई त्यःतो कसरु गन रा सेवक वा अन्य कुनै 
व्यिक्तलाई हनेु सजायको आधा सजाय हनेु26 र संवैधािनक अ  वा िनकायका पदािधकारी, 
रा पितबाट मनोनयन वा िनयकु्त हनेु पदािधकारी, नेपाल सरकारका िविश  ौेणी वा सो सरहका 
पदािधकारी, सावर्जिनक संःथाका ूमखु महाूवन्धक वा सो सरहका पदािधकारीले यस 
पिरच्छेदअन्तगर्तका कसरु गरेमा िनजलाई त्यःतो कसरुमा हनेु सजायमा थप ३ वषर्सम्म कैद 
सजाय हनेु27 कानूनी व्यवःथा गरेको पाइन्छ । 

28. सम्मािनत सव च्च अदालतबाट ॅ ाचारसम्बन्धी मु ाह को सन्दभर्मा देहायका मह वपूणर् कानूनी 
िस ान्तसमेत ूितपादन भइरहेको पाइन्छ: 
 “कुनै पिन ॅ ाचारजन्य कायर् हनुको लािग आफू वा कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने 

बदिनयतले कुनै कायर् बदिनयत तथा लापरवाहीपूणर् तिरकाले गिरएको भ े देिखन ुपन र सोको 
पिु  पिन हनु ुपन ।”28 

 “ॅ ाचारको कसरु ूमािणत हनुको लािग मनसाय त वको साथै बदिनयतपूणर् िबयाबाट कायर् 
कारण भएको भ े ू  पमा देिखन ुपन हनु्छ । यी त वको अभावमा भएका िबयालाई 

                                                            
24 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा ८(४) 
25 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) 
26 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा २२ 
27 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ दफा २४ 
28 नेपाल कानून पिऽका, २०६६ िन.नं. ८१५८ प.ृ ८६०. 
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हानी नोक्सानीको आधारबाट माऽै ॅ ाचार गरेको ठहर गनुर् न्याियक ि कोणले उपयकु्त हनेु 
देिखदैँन ।”29 

 “ॅ ाचारको कसरु ःथािपत हनु सरकारी रकम बदिनयत तिरकाले दूिषत मनसायबाट खचर् गरी 
हानी नोक्सानी परु् याउने िनयत राखी त्यसबाट आफूले िलन ुखान ुगरेको भ े ू  पमा देिखन ु
पछर् ”30 

 “आफ्नो बयान ःवहःताक्षरबाट लेिखदैँमा त्यःता लेखक ूितवादीह ले आफ्नो लेखात्मक 
बयानमा ःवेच्छाले आफ्नो राजीखसुीपूवर्क नै लेखे होलान ्भ  सिकने िःथित नभई िनजह उपर 
शारीिरक तथा मानिसक एवम ्त्यःतै अन्य ूकारले डर, धाक, धम्की एवम ्अनिुचत दबाब पानर् 
सक्दैन भनी अनमुान गनर् सिकने अवःथा नहनेु ।” 31 

 “ॅ ाचारको कसरु ूमािणत हनुको लािग आफू वा कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने 
बदिनयत िलई उक्त कायर् गिरएको भ े देिखन ुपन र सोको पिु समेत हनुपुन हनु्छ ।” 32 

 “ॅ ाचारजन्य कसरु ःथािपत हनुको लािग ूितवादीले आफू वा अ  कुनै व्यिक्तलाई गैरकानूनी 
लाभ परु् याएको भ े कुरा ूत्यक्ष, साथर्क र िन यात्मक ूमाणबाट श ारिहत तवरले पिु  
हनुपुन ।” 33 

 “ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ को कानूनी व्यवःथाअनसुार फौजदारी कसरुसम्बन्धमा 
अिभयोजन पक्षले ूितवादीउपर लगाएको आरोपलाई श ारिहत तवरले पिु  गनुर्पदर्छ ।” 34 

 “सरकारी वा सावर्जिनक सम्पि  िहनािमना वा दु पयोग भएको कुरा उसको व्यवहार (By 
Conduct) बाट देिखने हनु्छ । व्यवहार एवम ्कायर्त वले बदिनयत त व र मनसाय त व 
प ा लाग्दछ ।”35 

 “सहअिभयकु्तले ूहरीमा गरेको पोल र िनजको सािबती बयान अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट समिथर्त 
हनु नआएको िःथितमा त्यि कै ूमाणको भरमा आरोिपत कसरु गरेको ठहराई िनजलाई सजाय 
गनुर् न्यायोिचत नहनेु र श ाको सिुवधा अिभयकु्तले पाउने ।” 36 

                                                            
29 नेपाल कानून पिऽका, २०५४ िन.नं. ६४४८ प.ृ ५५३. 
30 सव च्च अदालत बलेुिटन, २०७४, पूणार्  ५९७ प.ृ १९. 
31 नेपाल कानून पिऽका, २०६४ िन.नं. ७८४८ प.ृ ५९८. 
32 सव च्च अदालत बलेुिटन, २०७३, पूणार्  ५७६ प.ृ ३. 
33 नेपाल कानून पिऽका, २०७२ िन.नं. ९३६० प.ृ ४१४. 
34 नेपाल कानून पिऽका, २०७२ िन.नं. ९३६० प.ृ ४१४. 
35 सव च्च अदालत बलेुिटन, २०७४, पूणार्  ६०९ प.ृ ४६. 
36 नेपाल कानून पिऽका, २०४८ िन.नं. ४३६३ प.ृ ५१९. 
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29. परमाथर्मा ूःततु मु ा ॅ ाचार मु ासँग सम्ब  फौजदारी मु ा भएकोमा िववाद छैन । कुनै पिन 
फौजदारी मु ामा सबै पक्षले फौजदारी कानूनका देहायका सामान्य िस ान्तह को सम्मान र 
समाबलम्बन गनुर् अिनवायर् हनु्छ: 
 अपराध हनुलाई दोषी मनोभावना हनुपुन (Actus non facit reum, nisi mens sit rea), 

 कानूनको उल्ल न िबना अपराध नहनेु (Nullum Crimen Sine Lege), 

 अिभयकु्तको कसरु ूमािणत गन भार अिभयोजन पक्षको हनेु (Offence must be proved by the 

prosecutor), 

 श ाको सिुवधा अिभयकु्तले पाउने (Benefit of doubt goes to the accused) । 
30. अतः वादी नेपाल सरकारको तफर् बाट दायर भएको आरोप-पऽको सम्बन्धमा सम्ब  कानून, कानूनी 

िस ान्त, फौजदारी कानूनका सामान्य िस ान्तह  र िमिसल संलग्न ूमाण कागजातसमेतलाई 
मध्यनजर गद ूःततु मु ाका ूितवादीह मध्ये सवरू् थम कोषराज वन्त र िबनबहादरु थापाको 
हकमा केिन्ित भई हेदार्, िनज ूितवादी कोषराज वन्तले अनसुन्धानको बममा मलाई देखाइएका 
कागजह मा मेरो दःतखत हो । कागजमा सनाखत गरी िदए।ँ मैले बझेुअनसुार बन्दोबःतीलगायत 
िृ ःकेलका सामानह  आ.ू.महाशाखाअन्तगर्त लेखासँग आवँयक समन्वय गरी पठाइन्छ। यी 
सम्पूणर् सामानह  पठाउँदा पठाउने िनकाय र पाउनेह को आपसी समन्वयमा गछर्न।् ५ वटा 
बािहनी र सोअन्तगर्तका यिुनटह मा समेत बन्दोबःती लगायत ृी ःकेलका सामानह  ढुवानी 
गरेको भनी पेस गरेको िबलअनसुार सम्पूणर् कुराह  भण्डार शाखा र पठाउने कायार्लयह लाई 
जानकारी रहन्छ। कुन कुन शान्सपोटर् कम्पनीलाई कित कित ढुवानी बापत रकम भकु्तानी भएको 
सम्पूणर् िववरण सम्बिन्धत शाखामा रहन्छ। सम्पूणर् िनयमानसुार छ भनी मैले सो िटप्पणी सदर 
गरेको हुँ । मैले कुनै पिन गैरकानूनी काम गरेको छैन र िलन ुखान ुगरी कायर् गरेको छैन। 
स ठन ूमखुको हैिसयतले स ठनले गरेका राॆा नराॆा कायर्ह को ूचिलत र परम्परागत पमा 
Responsibility िलन ुपदर्छ भनी बयान गरेको देिखन्छ । त्यःतै िनज ूितवादीले यस अदालतसमक्ष 
आ.ब.२०६९/०७० र २०७०/०७१ मा मातहतका यिुनटह मा सामानह  पठाउन रीतपूवर्क 
टेन्डर आव्हान गिरएको हो । सो टेन्डर आ वान सम्बिन्धत िवभाग आिथर्क ू शासन महाशाखाबाट 
भएको हो । सावर्जिनक खिरद ऐन, िनयमावली तथा सरुक्षा साममी खिरदसम्बन्धी िनदिशकाबमोिजम 
टेन्डर आ ान गरी सम्बिन्धत शाखा महाशाखाबाट टेन्डर मूल्या न गरी िसफािरससाथ पेस भएको 
सबैभन्दा कम कबोल गन बोलपऽदातासँग ढुवानी सम्झौता भई सम्झौताअनसुार कायर् भएको हो। 
सम्झौताअनसुार सामान ढुवानी भएको र ढुवानी गरेबापत ठेकेदारले िबल िबजक पेस गरी सम्बिन्धत 
भकु्तानी गन लेखा शाखाका िजम्मेवार अिधकृतले भकु्तानीको लािग िसफािरश गरेबमोिजम मबाट 
सदरसम्म भएको हो । मैले अनसुन्धानको बममा आिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगमा 
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गरेको बयान कागज हेर सनु । सोमा भएको सहीछाप मेरो नै हो । यो बयानमा भएको बेहोरा 
मलाई कायार्लय समयप ात ्राती अबेरसम्म राखी मानिसक यातना िदई लेख्न लगाइएको हो । उक्त 
व्यहोरा नलेखी यहाँबाट जान पाउनहुु  भनी धाक धम्की िदई उनीह ले लेखेको व्यहोरा हाल्न 
लगाइएको हो । उक्त बयान मेरो राजी खसुीले गरेको होइन । उक्त बयान मेरो इच्छािवपिरत 
भएको र बेिरतसँग मलाई बयान गराएको हुँदा आज सम्मािनत अदालतसमक्ष सत्य बेहोरा 
लेखाइिदएको छु । आरोप दाबीबमोिजम मैले कुनै रकम िहनािमना गरी ॅ ाचार जन्य कसरु 
गरेको छैन । ढुवानी शीषर्कको बजेटको पिरिधिभऽ रही खचर् भई ढुवानी भएको हो । मैले 
आफूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानी पगु्ने बदिनयत राखी कुनै काम गरेको छैन । झठुा 
िबल भरपाइ बनाउने, त्यसको आचारमा भकु्तानी िदने भ े आरोपमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । 
मैले कसैलाई गैरकानूनी काम गनर् आदेश िदएको छैन । कसैबाट कुनै रकम िलएको पिन छैन 
। मउपरको आरोप सत्य नभएकोले सफाइ पाउन सम्मािनत अदालतसमक्ष िनवेदन गदर्छु भनी 
बयान गरेको देिखन्छ । िनजका साक्षी बालकृंण खकुरेलले म िनज ूितवादी कोषराज वन्तलाई 
िवगत २७ वषर् देिख िचन्दछु । म सश  ूहरीको भ.ूपू. कमर्चारीसमेत भएको हुँदा नोकरीको 
दौरानमा उहाँसँगसँगै बसेर कामसमेत गरेको छु । उहाँ सश  ूहरीमा काम गनर्, इमान्दार, 
रा सेवक कमर्चारीको पमा मैले उहाँलाई िचनेको छु । उहाँको कायर्शैली तथा व्यवहार स ठनमा 
माऽ नभैकन रा ापितको इमान्दािरता कायर्कुशलता तथा योगदानलाई मध्यनजर गदार् अित नै 
उत्कृ  राॆो रहेको पाएको छु । िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय नभई सफाइ पाउनपुछर् 
भ ेसमेत बेहोराको बकपऽ र िनजका अकार् साक्षी टेकनाथ भ राईले म िनज कोषराज वन्त तथा 
िनजको पिरवारलाई २०४६ सालदेिख िचन्दछु । उहाँको बानी तथा अन्य चालचलन सामान्य रहेको 
समाजसेवी रहेको पाएको छु । िनज इमान्दार र कतर्व्यिन  नेपाल सरकारको कमर्चारी भएकाले 
िनजले ूःत ुअिभयोग दाबीबाट पूणर्तः सफाई पाउन ुपन हो भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

31. त्यःतै ू ितवादी िबनबहादरु थापाले अनसुन्धानको बममा मेरो सु  िनयकु्ती िमित २०४५।०८।१५ 
हो । सश  ूहरी महािनरीक्षक कोषराज वन्तको पालामा समेत लेखा अिधकृतको पमा कायर्रत 
रहेको छु। सश  ूहरी बल ूधान कायार्लयिभऽ हनेु अन्य िवभाग बाहेक खिरद ूिबयाको 
भकु्तानी र ढुवानीको िबल भकु्तानीका साथै तलब भ ा राशनसमेतको िबल भकु्तानीसमेत मेरो 
दःतखतबाट हनु्थ्यो । स ठन ूमखुज्यूले मलाई बोलाई ढुवानीसम्बन्धी िबल भकु्तानीको लािग 
भण्डार शाखाबाट आउने कागजातह मध्ये भण्डार शाखा ूमखुको दःतखतको लािग 
िववरणसिहतको पऽ तयार गनर् ू  पमा िनदशन भएकोले मैले पिन लेखा शाखामै बसी मेरो 
ूत्यक्ष िनगरानीमा सश  ूहरी जवान िमलन अिधकारीले तयार गरी काल्पिनक चलानी नम्बर 
राखेको हो। यसरी गलत काल्पिनक चलानी र भण्डार शाखा ूमखुको दःतखत भएको पऽको 
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आधारमा झठुा ढुवानी िबल बनाई भकु्तानी िदएको हो। स ठन ूमखुको ूत्यक्ष आदेश िनदशनमा 
बिढ ढुवानी कायर् भएको छ। कानूनी तवरमा यो गलत हो। सदाज्योित शान्सपोटर् र अिदती 
शान्सपोटर्बाट बनाइएका झठुा र नक् कली िबलको रकम उनीह को भाग क ा गरी बाँकी हनु 
आउने रकम िलन पठाउँदा किहले काँही सश  ूहरी नायब िनरीक्षक िनलकुमार ौे , किहले 
सश  ूहरी नायब िनरीक्षक देवेन्िकुमार ौे  र किहले सश  ूहरी नायब िनरीक्षक लेखबहादरु 
खऽीलाई पठाउँथे। उनीह बाट ूा  हनु आउने रकम मलाई बझुाउँथे। उक्त रकम स ठन 
ूमखुको आदेश र िनदशनअनसुार खचर् हनु्थ्यो। म आदेश पालक माऽ हुँ। बाकँी रकम स ठन 
ूमखुलाई िदन्थे। म आफूखसुी खाए मासेको छैन, िहनािमनासमेत गरेको छैन । बजेटको बारेमा 
स ठन ूमखु जानकार रहने हनुाले िबल भौचरसाथ चेकमा दःतखत हुँदा वहाँको िटपोट हनु सक्ने 
हनुाले चेक सटहीप ात ्रकमको िहसाब िकताब बझुाउन ुपथ्य । आफूखसुी खाए मासेको छैन 
भनी र यस अदालतसमक्ष कोषराज वन्तको पद बहाली पिछ उहाँको आदेश िनदशनमा म पनुः 
लेखा शाखा ूमखुको िजम्मेवारीमा िथए ँर िनलम्बन हुँदासम्म म सोही िजम्मेवारीमा िथए ँ। िमिसल 
संलग्न उक्त उजरुी िनवेदनको बेहोरा पढी बाँची सनुाउँदा सिुन पाए ँ। उक्त उजरुी िनवेदनको 
बेहोरा झठुा हो । उजरुीमा उल्लेख भएजःतो स.ू.बलमा अिनयिमतता भएको छैन । उक्त 
अविधमा सामानह  मातहत यिुनटह मा ढुवानी गदार् ूबन्ध शाखाबाट ढुवानीको टेन्डर शाखा, 
स ार शाखा र आरमोरर शाखाबाट आवँयकताअनसुारको सामान ढुवानी गराउने गिरन्थ्यो । के 
कित पिरमाणमा सामान ढुवानी भयो सम्बिन्धत शाखालाई थाहा होला, मलाई थाहा छैन । ढुवानी 
भई रीतपूवर्त िबल भरपाई र फाँटवारीह लाई मातहत कमर्चारीह बाट िटप्पणी, गो ारा भौचर, 
भकु्तानी आदेश तयार गरी ममाफर् त ्स ठन ूमखु समक्ष पेस गरी हेरी, जाँची बझुी ःवीकृत सदर 
भएपिछ को.ले.िन.का बाट चेक काटी सम्बिन्धतलाई भकु्तानी िदने गिरन्थ्यो, अन्य ूिबयामा म 
तथा मातहतका कमर्चारीको कुनै संलग्नता छैन ।लेखा शाखामा भकु्तानीका लािग आएका पऽह  
सम्बिन्धत शाखाह बाटै आएका हनु ्। लेखा शाखामा तयार भएका होइनन ्। मैले अिभयोगमा 
उल्लेख भए जःतो स.ू.ज. िमलन अिधकारीलाई कुनै काल्पिनक पऽ तयार गनर् र सोमा दःतखत 
गनर्समेत लगाएको छैन र िनजले त्यःतो काम गरेको पिन छैन । िनजको पदीय िजम्मेवारी पिन 
पऽ तयार गन, दःतखत गन िकिसमको होइन । मैले अनसुन्धानको बममा गरेको उक्त बयान 
देख सनु । सोमा भएको सहीछाप मेरो नै हो । बेहोरा ठीक होइन । उक्त बयान मेरो ःवेच्छाले 
भएको होइन । अनसुन्धान अिधकृतले उजरुी तपाइर्ंलाई परेको होइन । हामीले भनेबमोिजम सारेर 
लेख्नहुोस।् तपाइर्ंलाई केही गदन  नभए मु ा चलाउँछ , धेरै धरौटी माग्छ  भनी डर ऽास देखाई 
मानिसक दबाबमा पारी उक्त बेहोरा सानर् लेख्न लगाएको हो । कुनै सत्यता नभएकोले आज यसै 
अदालतमा गरेको ूःततु बयानलाई नै ूमाणमा लगाई पाउँ । आरोप दाबी झठुा हो । कोही 
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कसैलाई गैर कानूनी लाभ परु् याउने र नेपाल सरकारलाई हानी परु् याउने कायर् मबाट भएको छै । 
अिभयोग दाबी झठुा हो । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी बयान गरेको देिखन्छ । िनजका 
साक्षी इन्िूसाद सवेुदीले िनजले झठुा िबल भरपाइ बनाई ॅ ाचार गरी नेपाल सरकारलाई हानी 
नोक्सानी गन काम गरेका हनु ् भ े जःतो मलाई लाग्दैन। िकनभने िबिभ  िमितमा उहाँले 
स ठनको बे ज ुफ ट गरेबापत तथा स ठनमा उत्कृ  कायर् गरेबापत िबिभ  परुःकारह  
ूा  गरेको समेत मलाई अवगत छ । िवभागीय ूमखुको िव ासको आधारमा िबल भकु्तानी गन 
हो । त्यसैले ूःततु आरोप दाबीमा कुनै सत्यता छैन । िनजले ूःततु अिभयोगबाट पूणर्तः सफाई 
पाउनपुछर् भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

32. वःततुः ूितवादी कोषराज वन्त सश  ूहरी महािनरीक्षक पदमा कायर्रत रा सेवक, ूितवादी 
िबनबहादरु थापा लेखा हेन ूहरी िनरीक्षक पदमा कायर्रत रा सेवक भएकोमा िववाद देिखँदैन । 
िनज ूितवादी यले आरोप दाबीबमोिजम आफूलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने र नेपाल सरकारलाई 
हानी नोक्सानी परु् याउने बदिनयतले झठुा िबल भरपाई बनाई भकु्तानी िलने िदने कायर् गरी िबगो 
.६,७९,४१,७०६।- बराबरको सामान ढुवानी नै नगरी आरोिपत कसरु गरेका हनु ्वा होइनन ्
भ ेतफर्  िबचार गदार्, ूःततु मु ामा मािथ िववेचना गरेअनु प ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्तको मूल्य, 

ममर् र मान्यताबमोिजम अनसुन्धान कायर् भएको देिखदैँन । अनसुन्धान कायर्मा शु ता, ःवच्छता, 
समानता एवम ्िनंपक्षता त वह को अभाव देिखन्छ । जनु त वह को अभावमा गिरएको काम 
कारवाहीलाई ःवच्छ सनुवुाइको िस ान्तले समथर्न गदन । यी ूितवादीह  कायर्रत रहेको 
समयाविधमा आरोपपऽमा उिल्लिखत सामानह  खिरद गरेकोमा र ती सामानह को खिरद 
मूल्यसमेतमा िववाद देिखएको छैन । ती सामानह  ढुवानी गरेका हनु ्वा होइनन ्भ ेतफर्  हेदार्, 
मािथ िववेचना गरेअनु प सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयको िमित २०७४।०२।१२, िमित 
२०७४।०४।२९, २०७४।०९।०७ र िमित २०७४।०९।१२ समेतको पऽानसुार ढुवानीका 
साधनका केही िशपको अिभलेखीकरण िववरण नदेिखए तापिन आरोपपऽमा उिल्लिखत सबै िशप ढुवानी 
भएको देिखन्छ । सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयबाट सरुक्षा संवेदनशीलताको कोणबाट सरुक्षा 
िनकायका कमर्चारीह लाई आवँयक पन हातहितयार, अन्य बन्दोबःतीका सामानह  एक ःथानबाट 
अक  ःथानमा लैजाँदा गोप्यता कायम गरी लैजान ुपन पिरिःथितले गदार् त्यःता सामानह को ढुवानी 
गदार् समय, ूकार र िवःततृ िववरण खोल्न व्यावहािरक पमा उपयकु्त नहनेु र िजम्मेवार कमाण्ड 
तहका अिधकृतबाहेक अन्य सरुक्षाकमीर्ह लाई समेत आवँयकताअनसुार जानकारी गराउन निमल्ने 
कारण अिभलेखीकरण गन कायर्भन्दा सरुिक्षत र गोप्य पमा ढुवानी गन कायर्लाई मह व िदइने 
हुँदा कितपय ढुवानीह को यथाथर्परक अिभलेखीकरण नदेिखए तापिन ढुवानीको कायर् िनयिमत हनेु 
साथै सरुक्षा िनकायबाट हनेु कायर्ह मा सरुक्षा संवेदनशीलताको कारण कागजी ूिबयाभन्दा 
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पिरणाममखुी नितजाको मह व हनेु िवशेष पिरिःथितह  िवप  व्यवःथापन, िवशेष सरुक्षा योजना, 
िविभ  अूशेनल कायर्ह मा अिभलेखीकरण नदेिखए तापिन ढुवानी कायर् हनेु बेहोरा न गरी 
पठाएको िमित २०७४।०४।२९ समेतको पऽलाई अन्यथा भ  िमल्ने देिखएन । िनिदर्  ःथान 
र समयमा यो यःतो सामान पगेुको छैन वा ढुवानी भएको छैन भनी कसैको उजरुी परेको पिन 
देिखदैँन। 

33. वःततुः सश  ूहरी बल एक संवेदनशील सरुक्षा िनकाय भएकोमा िववाद छैन । यःतो संःथाले 
सरुक्षा संवेदनशीलता र सरुक्षा शा को कोणबाट िविभ  सरसामान, हातहितयारको 
अिभलेखीकरणसम्बन्धी ू िबयागत कामभन्दा सरुिक्षत एवम ्गोप्यताकासाथ िनिदर्  िबन्द ुवा ःथानमा 
आवँयकीय सरसामान एवम ्हातहितयार परु् याउनेतफर्  ूाथिमकता िदई पिरणाममा सफलता हािसल 
गनुर्पन यथाथर्तालाई नजरअन्दाज गनर् िमल्दैन । पिरणाम ठीक भएपिछ कागजी ूिबया बेठीक 
भयो भ े आधारले माऽ अ  सामान्य िनकायह मा जःतै सरुक्षा िनकायलाई दोषारोपण गदार् शािन्त 
सरुक्षामा ूितकूल असर पनर् सक्छ । अतः िनिदर्  कायर् वा िमसन पूरा भएपिछ ढुवानी भएन होला 
भनी अनमुान गनर् न्यायोिचत हनु सक्दैन । 

34. सहूितवादी अिदती शान्सपोटर्का भरतकुमार थापाले यस अदालतसमक्ष बयान गन बममा स.ज. 
१० मा दाबीमा उिल्लिखत िबलह  सही र सत्य हनु ्। उक्त आ.व.को आय िववरण पेस गरी 
कर चकु्ता ूमाणपऽसमेत िलएको छु भ े बेहोरा न गरेको देिखन्छ । त्यःतै अकार् सहूितवादी 
सदाज्योित शान्सपोटर्का उज्ज्वलकुमार थपिलयाले यस अदालतसमक्ष बयान गन बममा स.ज. १२ 
मा िबल िबजकबमोिजमको भकु्तानी सदाज्योित शान्सपोटर्ले नै पाउने हो । उक्त शान्सपोटर्कै नाममा 
A/C Payee चेक बै  खातामा सोझै जम्मा हनेु भ े बेहोरा न गरेको देिखन्छ । ूःततु मु ामा 
ढुवानीकतार्का पमा रहेका ूितवादी यले आरोपपऽमा उिल्लिखत सबै सामान ढुवानी भएको कुरा 
ःवीकार गरी त्यसबाट भकु्तानीसमेत िलएको तथ्य यस अदालतसमक्ष बयान गदार् खलुाई िदएकोमा 
अन्दाज, अनमुान र अड्कलको आधारमा यी ू ितवादीह ले झठुा िबल भरपाई बनाई ढुवानी बापतको 
भनी रकम िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको ठहराउन फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्तले अनमुित 
ूदान गदन । 

35. सश  ूहरी बल अधर् सैिनक ूकृितको सरुक्षा िनकाय भएको र तत्काल देशको पिरिःथित एवम ्
सरुक्षा संवेदनशीलताको कारणले महालेखा परीक्षकबाट िनयिमतता, िमतव्यियता, कायर्दक्षता, 
ूभावकािरता र औिचत्यतासमेत िवचार गरी अिन्तम लेखापरीक्षण हुँदा आरोपपऽमा उिल्लिखत 
ढुवानी सम्बन्धमा कुनै बे ज ुनदेखाई फरफारक गरेको देिखन्छ । यसरी शतूितशत बे ज ु
फछ् य ट गरी पःुकारसमेत ूा  गरेका िःथित देिखन्छ । 
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36. सहूितवादीह ले मौकामा पोल गरेको देिखए तापिन यस अदालतसमक्ष डर, धाक, धम्की र 
आँ वासनको कारण पोल गनुर् परेको हो भनी बयान गरेको देिखन्छ । िस ान्ततः सहूितवादीह को 
पोल आफैमा सारभतू ूमाण होइन । त्यःतो पोल अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट समिथर्त नभएमा त्यसको 
ूामािणक मूल्य हनु सक्दैन । 

37. अतः िमिसल संलग्न ूमाणह बाट यी ूितवादी य कोषराज वन्त र िबनबहादरु थापाले 
बदिनयतपूवर्क आफूह लाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हनेु िकिसमबाट कुनै काम 
कारवाही गरेको भ े पिु  भएको देिखएन । यस िःथितमा अन्दाज, आश ा र अनमुानको आधारमा 
िनज ूितवादी यले आरोिपत कसरु गरेको  ठहर् याई सजाय गनर् मािथ उिल्लिखत कानून, कानूनी 
िस ान्त, फौजदारी कानूनका सामान्य िस ान्तह समेतले अनमुित ूदान गदन । 

38. ूितवादीह मध्ये सदाज्योित शान्सपोटर्का उज्ज्वलकुमार थपिलया र अिदती शान्सपोटर्का भरतकुमार 
थापाको हकमा केिन्ित भई हेदार्, िनज उज्ज्वलकुमार थपिलयाले अनसुन्धानका बममा ढुवानी 
बोलपऽ आ ान भई सदाज्योित शान्सपोटर्माफर् त बोलपऽ ःवीकृत गरी स.ू.बल ूधान कायार्लय र 
सदा ज्योती शान्सपोटर्बीच सम्झौता भई आ.व. ०६९।०७० र आ.व. ०७०।०७१ मा ढुवानी 
सम्झौता कागजातह  आयोग समक्ष पेस गनर् सक्नेछु । उक्त ढुवानी सम्बन्धी बोलपऽ मेरो 
शान्सपोटर्को नाममा भएको हो। केही िबजकह  स.ू.बल ूधान कायार्लयले िबना दःतखतका 
लान्थे, खाली प्याडमा कसले दःतखत गरी िबजक पेस गथ लेखा शाखालाई थाहा छ। चेक 
बनेपिछ िबना ढुवानी गरेको रकम िट.िड.एस. जम्मा बाहेक लेखा शाखामा बझुाउने चलन िथयो। 
सम्बिन्धत इकाइह मा सामान ढुवानी नगरे तापिन सामान ढुवानी गरेको हो भनी लेखा शाखाका 
कमर्चारी आफैले सवारी साधनको नम्बर उल्लेख गरी सम्बिन्धत ईकाईमा ढुवानी भएको भिन भिर 
आफले भकु्तानीको लािग ूिबया अिघ बढाई चेक बनाई A/C Payee चेक हनेु भएकोले लेखा शाखा 
आफले चेक साट्न नभएकोले बाध्यताबश हामीलाई बोलाई चेक बझु्न लगाउने र जम्मा 
गिरसकेपिछ यस चेकको रकम िझकी लेखा शाखामा बझुाउन आउने भन्थ्यो । हामी लगेर 
बझुाउँथ्यौ। किहले काही ँलेखा शाखाका कमर्चारी आउँथे चेक िलएर जान्थे। केवल सहज पमा 
ढुवानीबापतको भकु्तानी तथा नयाँ काम पाउने लोभमा उक्त िबजक लेखामा छोड्ने गरेको हो । 
मेरो चाहनािवपरीत उक्त काम गनुर् परेकोले मलाई दोषीको पमा निलई साक्षीको पमा माग 
दाबी गरी िदन हनु अनरुोध गदर्छु भनी र यस अदालतसमक्ष िवगत १४ वषर्देिख मैले रासन 
ठेक्काको काम सदाज्योित सप्लायसर्माफर् त ्गद आएको छु । म सदाज्योित सप्लायसर्को ूोपाइटर 
हुँ । सदाज्योित शान्सपोटर्को ०६९।०७०, ०७०।०७१ को ढुवानी ठेक्का स.ू.बल मखु्यालयबाट 
ःवीकृत भई ढुवानी कायर् गिररहेको अवःथामा नक्कली काम कारवाही भएको होइन। ढुवानी 
गिरएको माऽ िबल भरपाइ पेस गरी भकु्तानी भएको हो । आ.ब.०६९।०७० र ०७०।०७१ 
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मा सामान ढुवानी गन सम्झौता स.ू. बल मखु्यालय र सदाज्योित शान्सपोटर्का बीचमा भएको 
िथयो । सोही सम्झौताका आधारमा उक्त शान्सपोटर्को ूितिनिधको पमा मैले सामान ढुवानीका 
लािग शक पठाएको हुँ । सरुक्षाको कारणले गदार् खाली शक बस मखु्यालयबाट माग भएको समयमा 
मखु्यालयको गेटसम्म पठाउने गरेको हो । सामान ढुवानी गन कायर् मखु्यालयबाटै हनु्थ्यो ।आ.व. 
०६९।०७० र ०७०।०७१ मा २५० िशप (आवँयकतानसुार थपघट गनर् सक्ने) गरी 
.८८,४१,५१०।- र ३०४ िशप (५०% थपघट हनु सक्ने) .३३,१७,३००।- र १८० िशप 

(आवँयकतानसुार थपघट हनु सक्ने) गरी तीन वटा ठेक्का सम्झौता भएको, आरोपपऽको तािलका 
३ मा कुल िशप सङ्ख्या ८३२ भएको र सोमा ५०% सम्म थपघट हनु सक्ने संख्या जोड्दा कुल 
११०१ िशप संख्या हनु आउने हुँदा सम्झौताभन्दा बािहर गएर ढुवानी गरेको छैन र भकु्तानी पिन 
िलएको छैन । आरोपपऽको बेहोरा झठुा हो । २०७० सालमा भएको दोॐो संिवधान सभाको 
िनवार्चनमा सरुक्षाको ि कोणले सरुक्षा फौजलाई िविभ  ठाउँमा ओसार पसार गनुर्पन भएकोले र 
बन्दोबःतीका सामानसमेत ढुवानी गनुर्पन भएकोले शक, बस बढी सङ्ख्यामा मखु्यालयबाट माग 
भएकोले बढी ढुवानी भएको हो । िबल िबजकबमोिजमको भकु्तानी सदाज्योित शान्सपोटर्ले नै पाउने 
हो । उक्त शान्सपोटर्कै नाममा A/C Payee चेक बै  खातामा सोझै जम्मा हनु्छ । आरोपपऽमा 
उिल्लिखत बेहोरा झठुा हो । अनसुन्धान अिधकृतसमक्ष मेले गरेको बयान कागजको बेहोरा झठुा 
हो । अिख्तयारका कमर्चारीको दबाबमा धाक धम्की िदएर िविभ  ूलोभन देखाएर मलाई लेख्न 
लगाएका हनु ्। मेरो राजीखसुीले िदएको बयान होइन । सम्मािनत अदालतमा गरेको बयानलाई 
ूमाणमा लगाई पाउँ । दबाब धाक धम्की िदएकोले सहीछापसम्म गिरिदएको हुँ । मलाई 
मानिसक यातनासमेत िदई कागजमा लेखी िदएको बेहोरासम्म मैले सारेको हो । सम्झौताभन्दा 
बढी काम भएको पिन छैन । यसबापत मैले कुनै गैरकानूनी लाभसमेत िलएको छैन। हानीनोक्सानी, 
िहनािमना, िमलोमतोलगायत कुनै बदिनयतपूणर् कायर्, ॅ ाचारजन्य कायर् मबाट भएको छैन । म 
िनद ष छु मलाई मु ा नै लाग्न ुनपन हो आरोपपऽबाट सफाइ पाउँ भनी बयान गरेको देिखन्छ । 
िनजको साक्षी सजुनकुमार ौे ले उहाँ एक इमान्दार समाजसेवी व्यिक्त हो । िनजले कुनै िकिसमको 
गलत िबल िबजक जारी गरेको छैन। झठुा िबल बनाएको पिन छैन । िनजले कसैसँग 
िमलोमतोसमेत गरेको छैन । नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हनेु कुनै काम गरेको छैन । 
ॅ ाचार गरे गराएको तथा गनर् गराउन म तसमेत गरेको छैन गराएको छैन । िनज िनद ष 
भएकोले सफाई पाउन ुपछर् भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

39. त्यःतै भरतकुमार थापाले अनसुन्धानको बममा म २०६२ सालदेिख ढुवानी पेसामा आब  छु। 
मेरो नाममा रहेको अिदती शान्सपोटर् छ। यसको ूोूाइटर म आफ हो। सश  ूहरी बल ूधान 
कायार्लयबाट मातहत यिुनटसम्म सामान ढुवानी गनर्को लािग २०६७।०६८ र ०६८।०६९ मा 
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ठेक्का भएअनसुार मेरो अिदती शान्सपोटर्लाई ठेक्का परी सश  ूहरी बल ूधान कायार्लय िसत 
ढुवानीसम्बन्धी िलिखत सम्झौता भएको हो। सो सम्झौता म आयोगसमक्ष पेस गनर् सक्छु। योभन्दा 
अन्य ढुवानी सम्झौता भएको छैन । आ.व.०६९।०७० र ०७०।०७१ मा मलाई ठेक्का परेको 
िथएन, पिहला काम गरी िचनजान भएको नाताले सश  ूहरी बल लेखा शाखाबाट फोन आयो 
तपाईं एक पटक यहाँ आउनहुोस ्भनेर सोहीमतुािबक म सश  ूहरी बलको लेखा शाखामा गए,ँ 
एकाउन्टेन्ट िबनबहादरु सरले तपाईं परुानो काम गिररहेको मान्छे हामीलाई सहयोग गिरिदन ुपर् यो 
भ ु भयो। मैले मेरोतफर् बाट के सहयोगको अपेक्षा राख्न ुभयो भनी सोध्दा तपाईंले हामीलाई 
शान्सपोटर्को िबल िदन ुपर् यो । १.५ TDS भकु्तानीमा क ा भई हाल्छ। बाँकी तपाईंलाई हामी 
केही हेरी िदन्छ  भ ुभयो। मैले सर मेरो टेन्डर पिन परेको छैन नपरेको फमर्ले कसरी िबल 
िदनभुन्दा अिफिसयल ूोसेस हामी िमलाउँछ । तपाईंले कुनै िकिसमको िचन्ता निलए हनु्छ भनेपिछ 
िविभ  िमितमा िबल िदए।ँ िबल रकममा १.५ TDS क ा गरी बाँकी रकम मेरो शान्सपोटर्को 
नाममा A/C Payee चेक बन्थ्यो। उक्त चेक सश  ूहरी बलबाट मैले बझेुर बै  खातामा जम्मा 
गथ। खातामा जम्मा भइसकेपिछ उक्त रकम िनकाली लेखा शाखाबाट आएका कमर्चारीलाई िदएर 
पठाउँथे। किहलेकाही ँम आफ क्यास िलएर लेखा शाखामा बझुाउँथे। उक्त काम गरेबापत मैले 
पिन केही रकम पाउँथे भनी र यस अदालतसमक्ष म ढुवानी व्यवसाय गदर्छु । उक्त व्यवसाय 
मैले २०६२ सालदेिख स ालन गद आएको छु । काठमाड  महाराजग मा मेरो कायार्लय छ । 
आ.व. ०६८/०६९ मा सश  ूहरी बलमा ढुवानी ठेक्का ूा  गरेको िथए ँ। उक्त ठेक्कामा 
उिल्लिखत सम्झौता, शतर्, दररेटअनसुार सश  ूहरीबाट आ.ब.०६९।०७० र ०७०।०७१ मा 
परुानै सम्झौताअनसुार ढुवानी गरेको हुँ । ढुवानी गरेअनसुारको भकु्तानी िलएको हुँ । उक्त 
आ.व.मा मलाई अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट .३,६३,१०,१३०।- मा आरोप दाबी 
छ। मैले गरेको काम सम्झौता उल्ल न हनेु काम गरेको छैन । दाबीमा उल्लेख गिरएका 
िबलह  सही र सत्य हनु ्। झठुा िबल िदएको होइन । अिख्तयारमा गरेको बयानमा भएको 
हःताक्षर मेरो नै हो । बयानको बेहोरा मेरो इच्छाले भएको होइन । अनसुन्धान अिधकृतज्यूबाट 
हामीले भनेअनसुारको बयान िदएमा तपाईंलाई कुनै िकिसमको धरौटी लाग्दैन । तपाईंलाई हामी 
मु ा नचलाई सरकारी साक्षीको पमा राख्छ  भ े आ ासन पाएकोले सोहीअनसुारको बयान िदएको 
हुँ । हाल यस सम्मािनत अदालतमा गरेको बयान वाःतिवक र साँचो हो । यसै बयानलाई ूमाण 
लगाई न्याय िनसाफ पाऊँ । मैले आफूले कुनै आरोप-दाबीबमोिजम कुनै िकिसमको गलत काम 
नगरेको र कसरुसमेत नगरेको हुँदा सफाइ पाउन अनरुोध गदर्छु भनी बयान गरेको देिखन्छ । 
िनजको साक्षी राम गोपाल िगरीले मैले उहाँलाई िचनेसम्म उहाँ इमान्दार व्यवसायी हनुहुनु्छ । 
उहाँले अन्य िविभ  सरकारी तथा गैरसरकारी संःथाह मा समेत ढुवानी कायर् गिररहन ुभएको 
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छ। यसरी काम गदार् उहाँले कानूनबमोिजमको िबल िदई सोको भकु्तानी ूा  गन गरेको, करक ी 
गराउने गरेको र सोको करचकु्ता ूमाणपऽ हरेक वषर् िलने गरेको हनुाले उहाँ मािथको यो आरोप 
झठुा हो । िनजमािथ लागेको आरोप झठुा भएकोले िनजलाई सजाय हनुपुन होइन, िनजलाई 
सम्मािनत अदालतबाट सफाइ िदलाई पाउँ भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

40. वःततुः िनज ूितवादी य रा सेवक नभए तापिन ूितवादी उज्ज्वलकुमार थपिलया सदाज्योित 
शान्सपोटर्का ूितिनिध र ूितवादी भरतकुमार थापा अिदती शान्सपोटर्का स ालक भएकोमा िववाद 
देिखदैँन।अब, आरोप- दाबीअनु प सामान ढुवानी नै नगरी उज्ज्वलकुमार थपिलयाले 
.३,१६,३१,५७६।- र भरतकुमार थापाले .३,६३,१०,१३०।- बराबरको रकम ूितवादी 
कोषराज वन्त र िबनबहादरु थापाको आदेश िनदशनमा आफू र िनजह लाई गैरकानूनी लाभ 
परु् याउने बदिनयतले कसरु गरेका हनु ्वा होइनन ्भ ेतफर्  िबचार गदार्, िनज ूितवादीह ले मौकाको 
बयानलाई इन्कार गद यस अदालतसमक्ष सम्झौताबमोिजम ढुवानी भएको, िबल िबजक सही हनु ्र 
A/C Payee चेकमाफर् त ् भकु्तानीसमेत पाएको र कर ितरेको कुरा ःवीकार गरी बयान गरेको 
देिखन्छ। तत्सम्बन्धी ूमाणह  पेस गरेको देिखन्छ । मािथ िववेचना गरेअनु प सश  ूहरी 
बल, ू धान कायार्लयको पऽानसुार दाबीमा उिल्लिखत सबै िशप ढुवानी भएको देिखन्छ । अिभयोजन 
पक्षले गोदाममा यो यित सामान बाँकी रहेकोले ढुवानी गरेको होइन भनी वःतिुन  ूमाणसिहत 
दाबी गनर् सकेको देिखँदैन । कुनै कसैले दाबीमा उिल्लिखत सामान ढुवानी नै भएको छैन वा यो 
समय यो िमितमा सामान नै ूा  भएको छैन भनी उजरु गरेको पिन देिखदैँन । यस िःथितमा िनज 
ूितवादी यले अन्दाज, अनमुान र अड्कलको आधारमा आरोिपत कसरु गरेको ठहराई सजाय गनर् 
फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्तले अनमुित ूदान गदन । 

41. ूितवादीह  िनलबहादरु ौे , देवेन्िकुमार ौे , लेखबहादरु खऽी र िमलन अिधकारीको हकमा 
केिन्ित भई हेदार्, ूितवादी िनलबहादरु ौे ले अनसुन्धानको बममा हाल म सश  ूहरी बल 
ूधान कायार्लयको केन्िीय लेखा शाखामा अन्दाजी २०६६ सालदेिख कायर्रत छु। यो शाखामा 
मलाई तलव भ ा िवतरण गन िजम्मेवारी िदइएको िथयो। मलाई सक्कली नक्कली िबल बारेमा कुनै 
जानकारी नभएको शान्सपोटर्को नाउँमा ूा  िबलअनसुार शाखामा कायर्रत कमर्चारीह ले गो ारा 
भौचर उठाई एसी पेयी चेक सम्बिन्धत शान्सपोटर्लाई भकु्तानी िदइन्थ्यो। अन्य काम कारबाही 
बारे लेखा ूमखु िबनबहादरु थापालाई नै थाहा छ, मैले फौजी संरचनामा आफूभन्दा मािथल्लो 
कमान्डरले लगाउन ुभएको काम माऽ गरेको हुँ।मलाई स.ू.िन. िबनबहादरु थापाको कोठामा 
मािनसह  हुँदा किहलेकाही ँसदाज्योित शान्सपोटर्को मािनसले नगद राखी िदन भन्थ्यो र केही 
समयको लािग राखी मािनस खाली भए प ात ्लेखा ूमखुलाई लिग िदन्थ । उक्त रकम लेखा 
ूमखुज्यूले केही समयका लािग राख भ े आदेश भए रािख पिछ उहाँलाई नै लिग िदन्थ । लेखा 
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ूमखुको आदेशमा मैले शान्सपोटर्का मािनसले िदएको पैसा केही समयका लािग राखी उक्त रकम 
लेखा ूमखुज्यूलाई नै िदएको हुँ। के कारणले शान्सपोटर्ले पैसा ल्याई िदएको भ े बारेमा मलाई 
थाहा नभएको मैले आफूभन्दा मािथल्लो कमान्डरले लगाएको काम माऽ गरेको हुँ। मािथ 
उिल्लिखत कायर् गरेबापत कुनै पिन िकिसमको रकम र सिुवधा िलएको छैन । व्यिक्तगत लाभ 
हनेु कुनै पिन कायर् गरेको छैन । म िनम्नःतरको कमर्चारी भएको नाताले मैले आफूभन्दा मािथल्लो 
कमान्डरले लगाउन ुभएको काम माऽ गरेको हुँ । यसमा मेरो कुनै िमलेमतो छैन भनी र यस 
अदालतसमक्ष मैले सदाज्योित र अिदती शान्सपोटर्सँग ढुवानीसम्बन्धी कुनै कायर् गरेको छैन । 
ढुवानीसँग सम्बिन्धत कायर् लेखा शाखा ूमखु र ूबन्ध भण्डार शाखाको िजम्मेवारीिभऽ पन हुँदा 
सो सम्बन्धमा मलाई थाहा जानकारी छैन । शान्सपोटर् कम्पनीह को नाममा जारी भएको चेक 
मैले साट्न पाउने कुरा नै हुँदैन । शान्सपोटर्का नाममा जारी भएका चेकह को भकु्तानी िलन म 
गएको छैन । अनसुन्धान अिधकृतसमक्षको बयान सनुी पाए ँ। सो बयान मैले आफैले राजीखसुीले 
िदएको होइन । अनसुन्धान अिधकृतज्यूह ले िनजले लेखेको बेहोरा सानर् लगाएका हनु । यिद 
नसारेमा मु ा चलाउने, थनुामा राख्न,े धरौटी माग गनलगायतका डर, ऽास, दबाबमा पारी बयान गनर् 
लगाइएको हो । त्यसैगरी मलाई तँ जःतो तल्लो दजार्को कमर्चारीलाई कारवाही गन हाॆो उ ेँय 
होइन । स ठन ूमखुलाई नै कारवाही गन हो भनेर दबाबमा पारी लेखाइएको हो । सो बयानमा 
मेरो मन्जरुी छैन । बयानमा भएको सहीछाप मेरो हो । म िव को ूःततु अिभयोगदाबी झठुा 
हो। आरोपपऽमा उल्लेख भए जःतो झठुा काल्पिनक िबल भरपाई भ े सम्बन्धमा मलाई थाहा 
छैन। मैले कुनै पिन िकिसमको रकम िलए खाएको छैन । मैले स.ू.िन. िबनबहादरु थापा र 
स ठन ूमखु कोषराज वन्तलाई गैरकानूनी लाभ परु् याउने कायर्मा सहयोग गरेको छैन । मैले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु नगरेको हुँदा सजाय पाउन ुपन होइन भनी बयान गरेको देिखन्छ। 
िनजको साक्षी ानेन्िबहादरु ौे ले ूितवादी िनलबहादरु ौे  र म एउटै ठाउँको भएको र सँगसँगै 
एउटै ःकुलमा पढेकोले सानैदेिख िनजलाई िचन्दछु । िनजको चालचलन बानी बेहोरा सानैदेिख 
राॆो, सहयोगी, िमलनसार, इमान्दार रहेको छ । िनजको बानी बेहोरा चालचलन त्यःतो आरोपपऽमा 
लेिखए जःतो कानूनिवपरीतको कायर् गन खालको होइन । िनज रा  सेवा गन उ ेँयले सश  
ूहरी बलमा जािगर खाई सेवा गद आएका हनु ्। िनज जःतो इमान्दार र कतर्व्यिन  व्यिक्तले 
त्यःतो कायर् गनर् सक्दैनन ्।िनजको आिथर्क अवःथा सामान्य रहेको, िनजको जािगरबाट नै घर 
व्यवहार चलाउँदै आएको छ । िनजका पिरवारका सदःयह  उहाँकै जािगरमा आिौत हनुहुनु्छ। 
अिहलेसम्म पिन काठमाड मा कोठा भाडामै बसेको अवःथा छ । िनजको चालचलन, बानी बेहोरा 
र मािथल्लो तहका कमर्चारीको आदेश िनदशनमा काम गनुर्पन कमर्चारी भएकोले अिभयोग 
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दाबीबमोिजमको कसरु िनजबाट हनैु सक्दैन, त्यसैले िनजलाई ूःततु मु ाबाट सफाइ िदलाई पाऊँ 
भनी सम्मािनत अदालतसमक्ष िनवेदन गदर्छु भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

42. ूितवादी देवेन्िकुमार ौे ले अनसुन्धानको बममा म लेखा शाखामा काजमा गएर २०६५।०६६ 
सालदेिख कामकाज गद आईरहेको छु । आ.व.०६९।०७० मा सामान ढुवानी नक्कली वा सक्कली 
र पऽ कहाँबाट आयो भ े सम्बन्धमा आफूलाई केही थाहा नभएको हुँदा आफू िनम्नःतरको 
कमर्चारी भएकोले आफूभन्दा ठुलाले लाए अ॑ाएको काम गनुर्पन भएकोले लेखा शाखा ूमखु 
िबनबहादरु थापाको आदेशमा सदाज्योित शान्सपोटर् कालीमाटीमा गई उक्त फमर्ले िदएको चेक 
साटी रकम िझकी ल्याई लेखा शाखा ूमखु िबनबहादरु थापालाई बझुाएको हुँ र अिदती शान्सपोटर् 
सम्बन्धमा कायार्लय कहाँको मािनस हो भनी आफूलाई थाहा नभएकोले मैले िझकेर ल्याएको रकम 
के कुन ूयोजनको लािग को कसलाई िदइन्थ्यो वा िदइँदैनथ्यो सो िवषयमा मलाई कुनै जानकारी 
नभएको। लेखापालको आदेशानसुार ल्याएको सम्पूणर् रकम वहाँलाई नै बझुाएको हुँ। सो िवषयमा 
मलाई केही थाहा भएन यथाथर् कुरो लेखा ूमखु िबनबहादरु थापा सरलाई नै थाहा छ। मलाई 
चेक िदने सदाज्योितको व्यिक्त के कुन हैिसयतको हो ? नाम, थरसमेत मलाई थाहा भएन, यसबाट 
मैले कुनै िकिसमको थप सिुवधा तथा अनिुचत लाभ हािसल गरेको छैन, सम्मािनत आयोगबाट 
अनसुन्धान तथा न्याय िन पण दोषी देिखएका व्यिक्तह  मािथ ूचिलत िनयमानसुार कारबाही 
हनुपुछर् भनी र यस अदालतसमक्ष लेखा शाखामा आिथर्क वषर् २०६४/०६५ देिख लेखा ूमखुको 
आदेश, िनदशनमा बािहरी कायार्लय दरबन्दी भई सश  ूहरी बल ूधान कायार्लयमा काज रहेका 
ूहरी कमर्चारीह को तलब, भ ा िवतरण गन कायर् गदर्थे । मैले कुनै पिन ूकार चेक साटेको 
पिन छैन र कसैले पिन कुनै रकम मलाई िदएको पिन छैन । मैले लेखा ूमखुलाई कसैसँग पिन 
कुनै रकम िलएर िदएको पिन छैन । कम्पनीका नाममा जारी भएको चेक मैले साटेको भ े ू  
नै आउँदैन। मैले अनसुन्धानको बममा मैले कुनै रकम िलएको, िदएको र खाएको छैन भनी लेख्न 
खोज्दा अनसुन्धान अिधकृतले कम्पनीका ूितिनिधबाट चेक साटेर ल्याएको र चेक रकम लेखा 
ूमखुलाई िदएको भ े बेहोरा नलेखेमा ितमीलाई थनुामा राख्न,े धरौटी माग गन जःता डर, ऽास, 

धम्की िदई बाध्य बनाई बयान लेखाइएको हो । सो अनसुन्धानको बममा िदएको बयानमा मेरो 
सहमित छैन, बयान झठुा हो। म िव को ूःततु अिभयोग दाबी खारेज गरी सफाइ पाऊँ । 
अनसुन्धान अिधकृतले मलाई आफूले भने जःतो बयान लेिखिदएमा सरकारी साक्षीको पमा राख्न,े 

मु ा नचलाउने जःता िविभ  ूलोभन देखाई बयान लेख्न लगाइएको हो । आफूले भनेबमोिजम 
नलेखेमा थनुामा राख्न,े धरौटी माग गन जःता डर, ऽास, धम्की िदई दबाबमा बयान गराएका हनु।् 
उक्त बयानमा मेरो सहमित छैन। बयान बेहोरा झठुा हो । बयानमा भएको सहीछाप मेरो हो। 
म िव को ूःततु अिभयोग दाबी झठुा हो । मैले कुनै पिन ूकारको गैरकानूनी कायर् गरी 



मु ा: झठुा िबल भरपाई बनाई............., मु ा नं. ०७२-CR‐००५५ 

 
318 

 

कसैलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायर् गरेको छैन । तसथर् ूःततु 
झठुा अिभयोग दाबी सफाइ पाउँ भनी बयान गरेको देिखन्छ । 

43. ूितवादी लेखबहादरु खऽीले अनसुन्धानको बममा म सश  ूहरी बल ूधान कायार्लयको लेखा 
शाखामा स.ू.ज. देिख नै सोही शाखामा कायर्रत िथए ँर उक्त शाखामा मेरो िजम्मेवारी हािकमले 
मगाएको सामान हािकमको आदेशअनसुार िवतरण गन ःटोर हेन गथ । म सश  ःथापना 
कालदेिख नै सोही शाखामा कायर्रत िथए ँ। शाखा ूमखु िबनबहादरु थापाले लगाएको कायर् गनुर् 
मेरो दाियत्व र िजम्मेवारीसमेत रहेकोले िनजले बेला बेलामा लगाएअनसुार सदाज्योित शान्सपोटर् 
कालीमाटीमा गई अन्दाजी ३-४ चोिट उनीह ले िदएको रकम ल्याई स.ू.िन. िबनबहादरु थापालाई 
िदएको हुँ। अिदती शान्सपोटर्को कायार्लयको सम्बन्धमा जानकारी नभएको तर स.ू.िन. िबनबहादरु 
थापाले िदएको मोबाईलमा सम्पकर्  गरी ठमेलमा गई िनज व्यिक्तले िदएको रकमसमेत ल्याई 
स.ू.िन. िबनबहादरु थापालाई नै बझुाएको हुँ। किहलेकाही ँस.ू.िन. िबनबहादरु थापाले िदएको 
चेक बै मा गई सटही गरी चेकको सम्पूणर् रकम स.ू.िन. िबनबहादरु थापालाई नै बझुाएको हुँ। 
लेखापालको आदेशअनसुार ल्याएको सम्पूणर् रकम स.ू.िन. िबनबहादरु थापालाई नै बझुाएको हो। 
मलाई जानकारी भएसम् म सामान ढुवानी गरेबापतको रकम सम्बिन्धत पाटीर्ले नै ूा  गनुर्पन हो। 
के कित कारणले रकम कायार्लयमा ल्याइन्थ्यो सो िवषयमा रकम िलने स.ू.िन. िबनबहादरु 
थापालाई नै जानकारी हनुपुछर्। स.ू.िन. िबनबहादरु थापाको आदेशमा शान्सपोटर्को नाममा 
कािटएका चेक िलई म बै मा जान्थ र िबनबहादरु सरले नै सम्पकर्  गरी सम्बिन्धत शान्सपोटर्को 
व्यिक्तलाई बै मा बोलाई िदनहुनु्थ्यो र मैले ती व्यिक्तलाई भेटी चेक िदई िनजह ले साटी मलाई 
नगद रकम िदनहुनु्थ्यो जनु सम्पूणर् रकम मैले स.ू.िन. िबनबहादरु थापालाई बझुाउने गरेको िथए।ँ 
म एक िनम्नःतरको कमर्चारी भएकोले आफूभन्दा मािथल्लो कमान्डरले लाए अ॑ाएको काम माऽ 
गरेको हुँ। यसमा मेरो कुनै िमलेमतो छैन र यस ूकारको अिनयिमत कायर् भएको भनेर हाल 
आएर माऽ जानकारी भयो भनी र यस अदालतसमक्ष २०५८ सालदेिख सश  ूहरी बल ूधान 
कायार्लय हलचोकमा कायर्रत िथए ँ। मैले चेक साटेर कुनै रकम ल्याएर लेखा शाखा ूमखुलाई 
िदएको छैन । मैले कायार्लय ूमखु कोषराज वन्त र स.ू.िन. िबनबहादरु थापालाई गैरकानूनी 
लाभ हनेु गरी कुनै कायर् गरेको छैन र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी परु् याउने कुनै 
कायर् गरेको छैन । मैले कुनै पिन ॅ ाचारजन्य कसरु गरेको छैन । मलाई कुनै सजाय हनु ु
हुँदैन । म लेखा शाखामा काम गदार् गो ारा भौचरह  उपलव्ध गराइएका िबलका आधारमा भन 
काम गदर्थ। कारोबार के कसरी हनु्थ्यो सो मलाई थाहा छैन । कम्पनीह सँग के कामका लािग 
सम्झौता भएको हनु्थ्यो सोसमेत मलाई थाहा िथएन र छैन । आिथर्क कारोबार लेखा शाखा ूमखु 
र कायार्लय ूमखुबाट हनेु हुँदा के-कसरी, कसलाई रकम उपलब्ध गराए सो उपलब्ध गराएको 
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कायर् गैरकानूनी हो या कानूनसम्मत हो, सो िनजह लाई नै थाहा होला । अनसुन्धान अिधकृतसमक्ष 
मैले गरेको बयान बेहोरा सनेु देिखपाए।ँ सो बयान मेरो राजीखसुीले िदएको हैन । अनसुन्धान 
अिधकृतज्यूले हामीले भनेअनसुार बयान िदए सरकारी साक्षीमा राख्छ  नभए थनुामा राख्छ  भनी 
डर, ऽास देखाई बयान गराएका हनु ्। मैले कुनै पिन गैरकानूनी कायर् नगरेकोले मलाई सजायको 
भािगदार गराउन िमल्दैन ूःततु मु ाबाट सफाई पाउँ भनी बयान गरेको देिखन्छ । िनजको साक्षी 
िूसाद पाठकले म लेखबहादरु खऽीलाई १२, १३ वषर्देिख िचन्दछु । िनजको आिनबानी 
चालचलन िमलनसार सहयोगी िकिसमको रहेको मैले पाएको छु । िनजले अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु गरेको भए िनजको जीवनःतर अक हनु्थ्यो होला । िनजको जीवनःतर सामान्य िनम्नःतरको 
रहेको छ । िनजकी ौीमती पिन टेलिर को काम गरी पिरवारको खचर् परु् याउँदै आउन ुभएको 
छ। िनजले ॅ ाचार नगरेकोले िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनुपुन होइन । िनज 
सश  ूहरी बलमा तल्लो ःतरमा कायर्रत कमर्चारी भएको र चेन अफ कमान्डमा बसी काम 
गनुर्पन कमर्चारी हो । िनजको बानी बेहोरा, चालचलनसमेत सहयोगी, इमान्दार, स ठनूित 
कतर्व्यिन  रहेको र मािथल्लो तहका कमर्चारीबाट भएको आदेशअनसुार काम गन भएकोले िनजले 
अिभयोगअनसुारको कसरु गरेका छैनन।् त्यसैले िनजलाई सजाय हनुपुन होइन, िनजलाई सफाई 
िदलाई पाउँ भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

44. ूितवादी िमलन अिधकारीले अनसुन्धानको बममा सश  ूहरी िनरीक्षक िबनबहादरु थापाले गोप्य 
पमा िबहान बेलकुा (अन्य कमर्चारीह  कायार्लयमा नभएको बेला पारी) अिदती शान्सपोटर् र 

सदाज्योित शान्सपोटर्को वाःतवमै ढुवानी गिरएका िबलह  भण्डार शाखाबाट ूिबया पूरा गरी 
आएका पऽह सँग िमल्ने गरी उिल्लिखत शान्सपोटर्ह सँग िमलेमतो गरी तयार बनाइएका िबल 
िबजकह को आधारमा भकु्तानी ूयोजनका लािग नक्कली तयार गिरएका पऽह मा मैले भण्डारका 
िड.एस.पी सापह को दःतखत कीत गरी बनाइएका नक्कली पऽह  मलाई आयोगबाट देखाएकोमा 
हेर पढ र पिहचान गरी सनाखतसमेत गरी उिल्लिखत काम गदार् पिछ िचफ सापलाई भनी हेर ला 
भनी मलाई आ ासन िदएको र यो नक्कली काम म िसपाहीले त्यो मनमा अ लाई भन भन्दा भ  
नसकेर गोप्य राखेको र आज आएर सम्मािनत आयोगमा भ  पाउँदा सन्तिु  लागेको छ भनी र 
यस अदालतसमक्ष मैले २०६५ साल ौावण मिहनादेिख स.ू.बल ू धान कायार्लयको लेखा शाखामा 
रही काम काज गद आएको िथए ँ। मैले उक्त शाखामा स.ू.जवानको हैिसयतले ढोकापालको 
काम गथ । मैले कीत दःतखत गन र पऽह  तयार गन भ े िवषयमा मैले कोही व्यिक्तको कीत 
दःतखत गरेको छैन । पऽमा दःतखत गन, पऽ तयार गन, मेरो पदीय हैिसयत पिन होइन । मैले 
कसैको नाममािथ कीत दःतखत गन कायर् गरेको छैन । मैले अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगमा गरेको बयान पढी बाची सनुाउँदा हनेु देख । सोमा भएको सहीछाप मेरो नै हो । मलाई 
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अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगमा दबाब िदई मानिसक डर, ऽास देखाइ, भौितक पमा 
समेत यातना िदने धम्की िदई िनजह ले भनेबमोिजमकै बेहोरा लेखन लगाएको हुँदा लेखी सहीछाप 
गिरिदएको हुँ। उक्त बयान कागजमा भएको बेहोरा मेरो ःवेच्छाले गरेको होइन । जहाँसम्म 

नमूना दःतखतको कुरा छ, सो सम्बन्धमा मलाई त्यःतै खालको दःतखत गिरस ्भने माऽ जान 
पाउँछस ्भनी दबाब िदएकोले धेरै पटक अभ्यास गरी िमल्दोजलु्दो दःतखतसम्म मैले गिरिदएको हुँ। 
उक्त दःतखत िमल्छ िमल्दैन मलाई थाहा भएन भनी बयान गरेको देिखन्छ । 

45. वःततुः ूितवादीह मध्ये िनलबहादरु ौे , देवेन्िकुमार ौे , लेखबहादरु खऽी सश  ूहरी नायब 
िनरीक्षक पदमा र िमलन अिधकारी सश  ूहरी जवान पदमा कायर्रत रा सेवक भएकोमा िववाद 
देिखदैँन । अिभयोजन पक्षले ूितवादी िनलबहादरु ौे , देवेन्िकुमार ौे  र लेखबहादरु खऽीले 
झठुा िबल भरपाईबाट ूा  हनेु गैरकानूनी रकम शान्सपोटर्बाट बझुी िलई लेखा शाखाका ूमखुलाई 
उपलब्ध गराई िदने कायर् गरी र ूितवादी िमलन अिधकारीले झठुा िबल भरपाई तथा पऽह  
तयार गरी िदई भकु्तानी िदने िदलाउने कायर् गरी मितयारको भिूमका िनवार्ह गरेको हुँदा िनज 
ूितवादीह लाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोिजम सजाय गिरपाऊँ भनी 
आरोपदाबी िलएको देिखन्छ । ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ लाई अध्ययन गदार् 
"मितयारलाई सजाय" भ े शीषर्कमा उक्त ऐनअन्तगर्त सजाय हनेु कुनै कसरुको मितयारलाई हनेु 

सजायसम्बन्धी कानूनी व्यवःथा गरेको देिखन्छ तर सो दफाले के कःतो कायर् गरेमा मितयार 
मािनने भनी पिरभाषा गरेको पाइँदैन । यस सन्दभर्मा सम्मािनत सव च्च अदालतबाट 
"शब्दकोषह मा उल्लेख भएअनसुार कुनै व्यिक्तलाई ॅ ाचारको कसरुमा मितयार मा का लािग 
उसले सो कसरुको मखु्य अिभयकु्त ारा भएको कसरुजन्य कायर्मा ूत्यक्ष पमा सहयोग परु् याएको 
हनुपुन देिखन्छ । मितयार कायम हनुका लािग कसरुजन्य िबया भएको कुराको ःप  जानकारी 
िनजलाई भएको हनुपुछर् र त्यःतो िबया सम्प  गनर्का लािग मखु्य अिभयकु्तलाई ूोत्सािहत गरेको, 
सल्लाह िदएको वा अन्य कुनै पिन िकिसमले सघाएको देिखन ुपछर् ।”37 भनी व्याख्या भइरहेको 
पाइन्छ । यस पिरूआेयमा ूःततु मु ाको तथ्यावलोकन गदार् यी ूितवादीह ले अनसुन्धानको 
बममा गरेको बयान डर, धाक, धम्की र आँ वासनको कारणलेसम्म गरेको भनी यस अदालतसमक्ष 
आरोिपत कसरुमा इन्कार रही बयान गरेको देिखन्छ । िनज ू ितवादीह  कायर्रत िनकाय सरुक्षासँग 
सम्ब  रहेको र यःतो िनकायबाट सरुक्षाको संवेदनशीलताको कारण कितपय कायर् गोप्य पमा 
गनुर्पन हनु्छ । आरोपपऽमा उिल्लिखत सम्पूणर् िशपको ढुवानी भएको, ढुवानी भएको सामान 
नपाएको वा ढुवानीबापतको भकु्तानी नपाएको भ े सम्बन्धमा उजरुी पिन कसैको नपरेको 
भ ेसमेतका आधारमा अिभयोजन पक्षले मखु्य अिभयकु्तको पमा ूितवादी बनाएका व्यिक्तह ले 

                                                            
37 नेपाल कानून पिऽका, २०६७ िन.नं. ८५१९ प.ृ २००७. 
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नै आरोिपत कसरु गरेको भ े पिु  नभएको िःथितमा मितयारको भिूमका िनवार्ह गरेको भनी आरोिपत 
यी ूितवादीह ले मखु्य अिभयकु्तह लाई कसरु गनर् सल्लाह िदएको वा सघाएको वा ूोत्सािहत 
गरेको भनी मा  सै ािन्तक पमा समेत िमल्ने अवःथा देिखन आएन। अतः यी ूितवादीह ले 

आरोिपत कसरु गरेको ठहराई सजाय गनर् फौजदारी न्यायको मान्य िस ान्तले अनमुित ूदान 
गदन। 

46. अब अन्तमा ूितवादीह  अरिवन्द िधताल, जगतनारायण ौे  र आनन्द थापा मगरको हकमा 
केिन्ित भई हेदार्, िनज ूितवादीह मध्ये अरिवन्द िधतालले अनसुन्धानको बममा आयोगको च.नं. 
१७५७ िमित २०७१।११।२६ गतेको पऽ सश  ूहरी बल ूधान कायार्लयमा ूा  भई सो 
सम्बन्धमा आवँयक छानिबन ूितवेदन पेस गनर्को लािग मेरो अध्यक्षतामा ३ (तीन) िदनिभऽ 
ूितवेदन पेस गन गरी बोडर् गठन गिरएको िथयो। छानिबनको बममा ूबन्ध शाखा तथा लेखा 
शाखाका केही कागजातह  छानिबन गिरएको हो।छानिबनको बममा सदाज्योित सप्लायसर्ले ूा  
गरेको ढुवानी ठेक् का ढुवानी सम्झौता तथा ढुवानी भएका केही सामानह को नमूनाको आधारमा 
छानिबन गदार् ऽिुट नदेिखएको हो । यस उजरुीउपर छानिबन गदार् सदाज्योित सप्लायसर्बाट भएका 
ढुवानीउपर केही नमूनाह  स लन गरी नमूना छानिबन गदार् टेन्डर ू िबया ठीक देिखएको, सम्झौता 
पिन ठीक देिखएको उक्त कागजातमा देिखएको िबल भरपाई ूिबयाअनसुार नै भएको तर सो िबल 
नक् कली हो वा सक् कली हो भन् ने सम्बन्धमा मैले छु ाउन नसकेको, भकु्तानी िदँदा गिरएका 
स ठन ूमखुको दःतखतमा चाँही मेरो कुनै श ा नभएको, छानिबन ३ (तीन) िदनिभऽ सक् नपुन 
बाध्यताका कारणले गदार् सम्पूणर् कागजात हेनर् नसिकएको, केही कागजात नमूनाको पमा हेिरँदा 
ूिबया ठीकै देिखएको, आयोगमा आई यस आयोगबाट देखाइएका कागजात हेदार् अचिम्मत भएको 
अःवाभािवक देिखएका उक्त कागजातह  सश  ूहरी बल ूधान कायार्लयका सम्बिन्धत फाँटमा 
हेनर् नपाईएको, सो हेनर् सश  ूहरी महािनरीक्षकको िवशेष आदेश िबना कोही कसैले हेनर् नसक् ने 
हुँदा फौजी स ठनिभऽ चेन अफ कमाण्डिभऽ चल्नपुन भएको हुँदा मैले िनदशन नाघेर आफूले 
चाहेको छानिबन गनर् नसक्ने बाध्यता भएको तथा अिन्तम िदनमा ूितवेदन यस िकिसमको बनाउने 
भ े तत्कालीन स ठन ूमखुबाट दबाब आएकोले सोहीबमोिजमको ूितवेदन तयार पािरएको हो। 
म रा.प. ूथम ौेणीको कमर्चारीले कसैको दवाबमा आरोिपत व्यिक्तले जे देखायो त्यही अनसुार 
हेन हो भन् ने ूँ न उिचत भए तापिन स ठन ूमखुको िव मा गई ूितवेदन तयार गनर् सक्ने 
मेरो हैिसयत नभएको बेहोरा आयोगसमक्ष िनवेदन गनर् चाहन्छु। हामीले नमूना छानिबन गिरएका 
कागजातह को भण्डार शाखाबाट चलानी भएको िकताबबाट देिखएको तर अन्य सप्लायसर्बाट वा 
ःवयं सदाज्योित सप्लायसर्बाट के कित सामान ढुवानी भएको हो सोसम्बन्धीको सम्पूणर् चलानी हेनर् 
नपाइएको हो।मेरो क्षमताले भ्याएसम्म जे सके सो तयार पारी मैले बझुाएको हुँ भनी र यस 



मु ा: झठुा िबल भरपाई बनाई............., मु ा नं. ०७२-CR‐००५५ 

 
322 

 

अदालतसमक्ष आिथर्क वषर् २०६९/०७० र २०७०/०७१ मा सश  ूहरी बलको ूधान 
कायार्लयमा रहेका िृ ःकेलका सामानह , हातहितयारह , स ारका सामानह  मातहतमा ढुवानी 
गदार् झठुा िबल भरपाई बनाई अिनयिमतता गरेको भ े अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको 
उजरुी हेडक्वाटर्रमा परेको, हेडक्वाटरबाट ूशासन िवभाग ूमखु िजुकुमार राईले उक्त उजरुीउपर 
छानिबन गनुर् भनी िमित २०७१।१२।२२ गते मेरो अध्यक्षतामा बोडर् गठन गरेको पऽ मैले िमित 
२०७१।१२।२३ मा ूा  गर । हामीलाई उपलब्ध गराइएका कागजातह  हेदार् िनयमस त 
तिरकाले ढुवानी टेन्डरअनसुार नै ढुवानीकतार्ले भ्याट र प्यान नम्बर उिल्लिखत िबलह को ूयोग 
गरी ढुवानी गरेको भेिटएको, सो को भकु्तानीको लािग खडा गिरएका िटप्पणी र आदेशमा ःवयम ्
तत्कालीन स ठन ूमखुको दःतखतबाट सदर भएको देिखएपिछ हामीले श ा गन ठाउँ रहेन । 
अनसुन्धान अिधकृतसमक्षको बयान बयान पढी बाँची सनुी पाए ँ। सो बयान गन बममा स.ज. 
१५ को जवाफ िदँदा अनसुन्धान अिधकृतले मेरो आफ्नो इच्छािवपरीत दबाबमा बयानको अिन्तम 
पेजको वाक्यासमा "यस िकिसमको कायर्मा संलग्न ..., एक पटकलाई सिुीने मौका पाउँ" लेख्न 
लगाएका हनु ्सो हदसम्म बयान गलत हो, सो बाहेक अ  कुरा सत्य साँचो हो। मैले कुनै 

ॅ ाचारजन्य कसरु गरेको छैन र कोही कसैलाई सहयोग पिन गरेको छैन । त्यसै गरी मैले 
गैरकानूनी लाभ पिन िलएको छैन, मेरो समथर्न पिन छैन, ूितवेदन बाहेक अन्यमा मेरो सही पिन 
छैन । म िनद ष रहेको छु ूःततु मु ामा सफाइ पाऊँ भनी बयान गरेको देिखन्छ । 

47. ूितवादी जगतनारायण ौे ले अनसुन्धानको बममा िमित २०७१।१२।२५ गते पेस गरेको 
ूितवेदनमा भएको दःतखत मेरो हो। सदाज्योित सप्लायसर्सँग सम्झौता गरेको कागज पऽह  र 
सम्झौताबमोिजम सामानह  ढुवानी गरेसम्बन्धी केही आवँयक कागज पऽ नमूना पमा लेखा 
ूबन्ध र भण्डार शाखाबाट िझकाई हेरेकोमा देखाइएका कागजपऽह  कानूनसम्मत पमा रहेको 
देिखएको। यस सम्मािनत आयोगबाट देखाइएका अन्य कागजातह का सम्बन्धमा हामीलाई थाहा 
नभएको । मसमेत सदःय रहेको बोडर्मा सो िवषयमा आवँयक कागजातह  सम्बिन्धत 
शाखाह सँग माग गदार् ूितवेदन पेस गन अिन्तम िमितमा लेखा र ूबन्ध शाखा ूमखुले नमूना 
िबल भरपाई र कागजातह  माऽ ल्याई देखाएको िथयो। ती सबै िबल भरपाईह को भ्याट/प्यान 
भएको देिखयो । कुन िबल भरपाई नक् कली हो भन् ने हेन िजम् मेवारी, क्षेऽािधकार, क्षमता एवम ्
उक्त गहन िजम्मेवारी हामीलाई िदएको िथएन। यसथर् नमूनाको पमा देखाइएका कागजातह  
िमलेको देिखयो। फौजी चेन अफ कमान्डअनसुार आफूभन्दा मािथल्लो अिधकारीबाट भएको आदेश 
िशरोधायर् गनर् मेरो कतर्व्य भएको हुँदा उक्त ूितवेदनमा हःताक्षर गरी समय िसमािभऽ ूितवेदन 
बझुाएको हो। यसथर् मलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन,२०५९ बमोिजम कारबाही गनर् पन होइन भनी 
र यस अदालतसमक्ष िमित २०७१।१२।२२ गते सश  ूहरी बलको ूशासन िवभाग ूमखु 



िवशेष अदालत, काठमाड  

 
323 

 

(तत्कालीन) दजुर्कुमार राई ारा हःताक्षिरत बोडर् गिठत पऽमा सश  ूहरी नायब महािनरीक्षक 
अरिवन्द िधतालको संयोजकत्वमा सदःय यमा म ःवयम ्र अकार् सदःयमा सश  ूहरी नायब 
उपरीक्षक आनन्द थापा मगरको नाम उल्लेख रहेको िथयो । हामीलाई छानिबन टोली गठन गदार् 
कुनै पिन ूकारको कायार्देश िदइएको िथएन । तत् प ात ्हामी गिठत छानिबन सिमितको बैठक 
संयोजक अरिवन्द िधतालकै कायर्कक्षमा बसी सो उजरुीसँग सम्बिन्धत सम्पूणर् कागजात सम्बिन्धत 
शाखा ूमखुह लाई िलई आउन भनेर मौिखक पमा भनेकोमा िनजह को कायर् व्यःतताले गदार् 
सो िदन ल्याउन नसकी कायार्देशको अिन्तम िदन िनज शाखा ूमखुह ले कागजात तथा ूमाणह  
पेस गरेकोमा छानिबन गदार् सावर्निजनक खिरद ऐनको सम्पूणर् ूिबया पूरा गरी छनौट भएको 
सदाज्योित सप्लायसर्लाई तत्कालीन स ठन ूमखुले सामान ढुवानी गन सम्बन्ध टेन्डर ःवीकृत 
गनुर् भएको िथयो । सोहीअनसुार सदाज्योित सप्लायर र आिथर्क ूशासन महाशाखा ूमखुिबच 
सामान ढुवानी गन सम्बन्धमा सम्झौता भएको, सो सम्झौताबमोिजम सो ढुवानी सेवाले सामान ढुवानी 
गरेको, सो सामान सम्बिन्धत मातहत कायार्लयह मा ू ा  भई सो भण्डारमा दािखला गरेको दािखला 
िरपोटर् केन्िीय भण्डार शाखामा पठाएको, त्यसै गरी सामान बझुाएको भरपाईसिहत भकु्तानीका लािग 
VAT, PAN र भरपाईसिहत भण्डार शाखामा पेस गरेको, भण्डार शाखाले पेस भएको VAT, PAN र 
भरपाई मातहत कायार्लयह बाट सामान ूा  भएको दािखला Report सिहत चलानी गरी लेखा 
शाखामा पठाएको कागजातह  अध्ययन गदार् देिखयो । लेखा शाखाले भण्डार शाखाबाट ूा  
भएको VAT, PAN िबल भरपाई र दािखला भौचर तत्कालीन स ठन ूमखुसमक्ष िटप्पणी पेस गरेको 
र िटप्पणी पेस गरेको र िटप्पणी आदेश सदर भएको र सोहीअनसुार गो ारा भौचर भरी तत्कालीन 
स ठन ूमखु र लेखा ूमखुले दःतखत गरी सदाज्योित सप्लायरलाई भकु्तानी गरेको 
कागजातह बाट देिखयो । अनसुन्धान अिधकृतसमक्षको बयान बयान पढी बाँची सनुी पाए ँ। सो 
बयान गन बममा स.ज. १५ को जवाफ िदँदा अनसुन्धान अिधकृतले मेरो आफ्नो इच्छािवपरीत 
दबाबमा बयानको अिन्तम पेजको वाक्यांसमा "यस िकिसमको कायर्मा संलग्न ..., एक पटकलाई 
सिुीने मौका पाउँ" लेख्न लगाएका हनु ्सो हदसम्म बयान गलत हो, सोबाहेक अ  कुरा सत्य साँचो 
हो । मैले कुनै ॅ ाचारजन्य कसरु गरेको छैन र कोही कसैलाई सहयोग पिन गरेको छैन। त्यसै 
गरी मैले गैरकानूनी लाभ पिन िलएको छैन, मेरो समथर्न पिन छैन, ूितवेदनबाहेक अन्यमा मेरो 
सही पिन छैन । म िनद ष रहेको छु, ूःततु मु ामा सफाइ पाऊँ भनी बयान गरेको देिखन्छ। 
िनजको साक्षी ूिदप कुमार िरजालले उहाँलाई एउटा सिमितमा सदःयको पमा राखेको रहेछ, 

उक्त सिमितमा रहेर उहाँले उपल्लो िनकायबाट भए गरेका कामको बारेमा छानिबन गरी ूितवेदन 
पेस गन र ूितवेदन बनाउँदा उहाँले Chain of command मा भए गरेका िबल भरपाई, PAN, VAT 
मा दतार् भएका कागजपऽह , उच्च अिधकारीको हःताक्षर भएका कागजपऽह  भएको ूितवेदन 
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ःवच्छ िनयतले पेस गनुर्भएको हो । उहाँले लाभ, फाइदा िलने उ ेँयले कुनै काम नगरी असल 
िनयतले ूितवेदन पेस गनुर्भएको हो । ूहरी फोसर्को सदःय भएको नाताले आफूभन्दा मािथल्लो 
िनकायले लाए, अ॑ाएका कामह  सफा मनले, श ा उपश ा नगरी सम्प  गनुर्पन हनु्छ, सोहीअनसुार 
उहाँले उक्त काम गनुर्भएको हो । उहाँ अत्यन्त सरल, असल, इमान्दार व्यिक्त हनुहुनु्छ भनी 
बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

48. त्यःतै अकार् ूितवादी आनन्द थापा मगरले अनसुन्धानको बममा आयोगबाट ूा  उजरुीका 
सम्बन्धमा सश  ूहरी बल ूधान कायार्लय ूशासन िवभािगय ूमखुज्यूबाट िमित 
२०७१।१२।२२ गतेको पऽ ारा छानिबन गठन गिरएकोमा उक्त िवषयमा छानिबन गनर्का 
लािग ३ िदनको समय िसमा तोिकएकोमा छानिबन सिमितले उक्त समय िसमा उजरुीमा उल्लेख 
भएबमोिजम रकम िहनािमना सम्बन्धमा गिठत सिमितलाई लेखा शाखा ूमखु ूबन्ध शाखा 
ूमखुलाई बोडर् अध्यक्षज्यूबाट िनदशन हुँदा उहाँह ले िलएको आफ्नो िबल भरपाईलगायतको 
टेन्डरको फाइल हेदार् उक्त नमूनाको पमा िलएर आएको िबल भरपाई कागजातह  सबै िमलेको 
देिखयो। सामान्यतया समय अभावका कारणले नमूना िलएर आएका कागजातह  हेदार् िमलेको 
देिखयो । आ.व.०६९।०७० र ०७०।०७१ मा सश  ूहरी बल ूधान कायार्लयले मातहत 
ईकाइह मा िृ ःकेल बन्दोबःतीलगायत सामानह  टेन्डर ूिबयाअनसुार ढुवानी गरेको ढुवानी 
गन सदाज्योित शान्सपोटर्को नाममा सम्झौता गरेको िथयो । सोही सम्झौताको आधारमा कायर् 
गरेको देिखन्छ। उक्त आ.व.ह मा अिदती शान्सपोटर्बाट सामान ढुवानी गरेको र भकु्तानीसमेत 
भएका कागजातह  बोडर्लाई देखाइएन र सो फाईल के कुन मनसायबाट देखाइएन, छोटो समयमा 
बोडर्ले छानिबन गन भनी भने तापिन सम्बिन्धत शाखा ूमखुलाई बोडर्को अध्यक्षज्यूको कायर्कक्षमा 
बोलाउँदा भेट गनर् नआउने अिन्तम समयमा माऽ देखाइएका कागजातह  हेदार् गम्भीर ऽिुटह  
हनेु कागजातह  नपाइएको । अन्य कागजातह  फाइल लकुाइएको नदेखाइएको र केवल 
सदाज्योितसँग गरेको कागजातह  माऽ देखाइएको उक्त कागजातह  कानूनी पमा कानूनसम्मत 
नै िथयो। िवभागीय ूमखुज्यूबाट ३ (तीन) िदनिभऽ छानिबन गन भ े आदेशानसुार उक्त समय 
सीमामा रही कायर् गनुर्पन फौजी चेन अफ कमाण्ड कडा िनदशन रहेको हुँदा सो िवषयमा िवभागीय 
ूमखुसमेतले कुनै ूितिबया निदएको र आन्तिरक छानिबन गन भ े आदेशअनसुार समयमा नै 
ूितवेदन पेस गिरएको सम्मािनत आयोगबाट देखाइएको सम्पूणर् कागजातह  हेरी सोअनु प ढुवानी 
गरेको सामानह  अःवाभािवक ढुवानी गरेको देिखन्छ । िबलअनसुारको सामान ढुवानी भए भ  
सिकने अवःथा रहेन। आयोगको उजरुी ॅ मात्मक रहेको भ े सन्दभर्मा बोडर् अध्यक्षज्यूबाट िनदशन 
भए प ात ्लेिखएको हो। मैले मािथल्लो कायर्कारीले िदएको आदेश पालना गरेको हुँ। मलाईसमेत 
छानिबन सिमितमा रािखएको मा छानिबनमा सम्बिन्धत शाखाह बाट समेत वाःतिवकता लकुाई 
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हामीलाई गमुराहमा राखी ूितवेदन बझुाउने अिन्तम िदनमा माऽ लेखा ूमखु ूबन्ध ूमखुले नमूना 
िलएर आएको िबल भरपाई कागजातह  देखाइएको सो सबै कागजात िमलाएको देिखयो। अन्य 
कागजातह  समेत हेनर् नपाएको भनी र यस अदालतसमक्ष तत्कालीन िवभागीय ूमखु सश  ूहरी 
अितिरक्त महािनरीक्षक िजुकुमार राई ारा िमित २०७१।१२।२२ मा हःताक्षर भएको छानिबन 
बोडर्को पऽमा स.ू.ना.म.िन. अरिवन्द िधतालको संयोजकत्वमा सदःय य स.ू.उ.जगतनारायण 
ौे  र कान्छो सदःयको पमा मेरोसमेत नाम उल्लेख भएको िथयो । उक्त छानिबन गरी 
ूितवेदन पेस गन समय अविध तीन िदनको तोिकएको िथयो । छानिबनको बममा ढुवानीकतार्ले 
VAT, PAN सिहतको िबलह  पेस गरेको देिखन आयो । भकु्तानीको लािग िटप्पणी आदेश र गो ारा 
भौचरमा कानूनबमोिजम रही ःवयम ्स ठन ूमखुको दःतखतबाट सदर भएको देिखन आयो । 
ूा  कागजातको आधारमा उक्त सही साँचो ूितवेदन पेस गिरएको हो । समयाभावका कारण 
सबै कागजात हेनर् सिकएन । अनसुन्धान अिधकृतसमक्षको मेरो बयान मेरो आफ्नो इच्छािवपरीत 
दबाबमा लेखाएको हो । अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले मेरो िव मा लगाएको आरोप 
सत्य साँचो हैन । ूितवेदनमा मेरो कुनै बदिनयत िथएन । िसिमत समयको अविधमा ूा  
कागजातको आधारमा िनभर्र भै िदएको िवभागीय आन्तिरक ूितवेदनलाई झठुा भ  िमल्ने हैन । 
आफूले िदएको आन्तिरक ूितवेदन बाहेक किहँकतै मेरो दःतखत, समथर्न र संलग्नता छैन । म 
आफूले गैरकानूनी लाभ िलई कुनै कायर् गरेको पिन छैन भनी बयान गरेको देिखन्छ । िनजको 
साक्षी सिमर रानाले पऽमा कायर्िनदश नखलुाइको र जम्मा ३ िदनमाऽ समय िदइएको भ े कुरा 
उल्लेख िथयो । सावर्जिनक खिरद ऐनअनसुार PAN र VAT भएको िबल पेस गनुर्पन र सिमितमा 
पेस गरी अध्यक्षले हःताक्षर गरेपिछ फौजी कानूनअनसुार chain of command को कुरा आउँछ। 
सदःयको हैिसयतले आनन्द थापाले ूितवेदनमा हःताक्षर गनुर्भएको हो । िनज अनशुािसत भएकै 
कारण ९ वषर्सम्म D.S.P. रहन ुभयो। त्यसैले मलाई िव ास छ । उहाँको असल आचरण भएका 
कारण उहाँले सफाइ पाउनपुछर् भनी बकपऽ गरेको देिखन्छ । 

49. वःततुः ूितवादीह मध्ये अरिवन्द िधताल सश  ूहरी नायब महािनरीक्षक पदमा, जगतनारायण 
ौे  सश  ूहरी उपरीक्षक पदमा र आनन्द थापा मगर ूहरी नायब उपरीक्षक पदमा कायर्रत 
रा सेवक भएकोमा िववाद देिखदैँन । आरोप-दाबीअनु प िनज ूितवादीऽयले बदिनयतपूवर्क भए 
गरेका कुरा लकुाई िछपाई र नभए नगरेका बेहोरा उल्लेख गरी गलत ूितवेदन िदई ॅ ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोिजमको कसरु गरेका हनु ्वा होइनन ्भ ेतफर्  िवचार 
गदार्, मािथ ू  नं. ५ मा िववेचना गरेअनु प आयोगको िमित २०७१।११।२७ को पऽले िनदश 
गरे पमा सश  ूहरी बल, ूधान कायार्लयको िमित २०७१।१२।२२ का पऽानसुार गिठत 
छानिबन सिमितमा यी ूितवादीऽय रहेको र िनजह ले तोिकएको समयसीमा अथार्त ् िमित 
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२०७१।१२।२५ मा छानिबन ूितवेदन बझुाएको देिखन्छ । छोटो समयाविधमा उपलब्ध 
गराइएका कागजातह को सम्म नमूनाको पमा जाँचबझु गरी ूितवेदन िदएको, िबल भरपाइर् 
कानूनी मान्यतासम्बन्धमा यिकन गन अिधकारक्षेऽ नभएको, िनज ूितवादीह ले बदिनयतपूवर्क कुनै 
कुरा लकुाएको िछपाएको भ  ेःप  आधारसमेत नदेिखएको, सोही ूितवेदनको आधारमा माऽ मु ा 
चल्ने नचल्ने अवःथा रहेकोसमेत नदेिखएको र छानिबन सिमित ूचिलत कानूनबमोिजम गठन 
भएको नभई आन्तिरक पमा सामान्य वःतिुःथित हेनर्सम्मका लािग गठन भएको देिखयो । यसको 
साथै सो सिमितमा रहेका यी ूितवादीऽयमा कानूनी पमा ूामािणक मूल्ययकु्त ूितवेदन िदनपुन 
कानूनी कतर्व्य रहेको नदेिखएको र िमिसल संलग्न ूमाणह बाट िनज ूितवादीऽयको बदिनयत 
रहेभएकोसमेत पिु  हनु आएको नदेिखदँा िनज ूितवादीऽयले आरोिपत कसरु गरेको मा  िमलेन। 

50. सश  ूहरी बल नयाँ गठन भएको अधर् सैिनक ूकृितको सरुक्षा िनकाय रहेको भ े कुरालाई 
ि गत गद िनम्निलिखत िवषयमा नेपाल सरकार, गहृ मन्ऽालयको ध्यानाकषर्ण गराउन सान्दिभर्क 
देिखएको छ:- 
 अधर् सैिनक ूकृितको सरुक्षा िनकाय सश  ूहरी बलका लािग हातहितयारलगायतका अन्य 

बन्दोबःतीका मालसामान खिरद र ढुवानीका सम्बन्धमा अन्य मलुकुमा यःतै ूकृितका सरुक्षा 
िनकायले अपनाएको मापदण्ड र ूिबयासमेतलाई आधार बनाएर सरुक्षा संवेदनशीलतामा 
ूितकूल असर नपन गरी गोप्यता र पारदिशर्ताको मान्यतामा समन्वय कायम हनेु गरी िनदिशका 
बनाएर वा अ  नै वैकिल्पक उपाय ारा आवँयक व्यवःथा िमलाउन पहल गनुर्पन । 

 सश  ूहरी बल नयाँ स ठन हुँदा लेखासम्बन्धी अिभलेख र कागजात दु ःत राख्न ेकुरामा केही 
कमी कमजोरी रहेको भ  ेकुरा महालेखा परीक्षकको वािषर्क ूितवेदनमा उल्लेख गिरएको र 
नेपाल सरकार, गहृ मन्ऽालय (सिचवःतर) को िमित २०६८।०६।२७ को िनणर्यमा पिन 

"आिथर्क ूशासनमा ूधान कायार्लयदेिख मातहत बािहनी तािलम केन्ि, गलु्म, िस.स.ुका. ह मा 
कायर्रत" हनेु कमर्चारीह को छु ै लेखा समूह गठन गरी समयव  तािलम िदई उनीह को 
विृ िवकासलाई कायर् सम्पादनसँग आव  गरी सोहीिभऽ व्यावसाियकता र विृ िवकासको अवसर 
ूदान गनर् उपयकु्त देिखन्छ" भ े िवषय उजागर गिरएको पिरूआेयमा उक्त िनणर्यको ूभावकारी 
कायार्न्वयनका लािग आवँयक व्यवःथा िमलाउन पहल गनुर्पन । 

51. अत: मािथ िववेिचत आधार ूमाणह बाट मु ा अनसुन्धान र तहिककातको िसलिसलामा 
अिनवायर् पमा पालना गनुर्पन ःवच्छ सनुवुाइका आधारभतू िस ान्त (Basic principles of fair trial) 
अवलम्बन नगिरएको, अधर् सैिनक (Para Military) फोसर्को हैिसयतमा काम गनुर्पन सश  ूहरी 
बलको सरुक्षा संवेदनशीलता र पिरणाममखुी कायरू् कृितलाई ध्यानमा राखेर ढुवानीसँग सम्बिन्धत 
कागजात हेिरनपुनमा अनसुन्धान अिधकारीबाट त्यसतफर्  ध्यान परु् याएको नदेिखएको, राज्यको 
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मह वपूणर् सरुक्षा अ  सश  ूहरीलाई कमजोर पान मनसायले कामकारवाही भएको भनी संसदको 
महाअिभयोगसम्बन्धी ूितवेदनमा औल्याइएको, खिरद ूिबया र खिरद भएका सामानको पिरमाणका 
बारेमा कुनै समःया भएको नदेखाइएको र त्यसरी खिरद भएका सामान ःटोरमा रहेको वा अन्यथा 
गिरएको भ े कुरा ःथािपत हनु नसकेको अवःथामा ितनै सामान ढुवानी गिरएन भ े आरोप-दाबी 
आफैमा िवरोधाभाषयकु्त देिखएको, यस अदालतको आदेशानसुार ढुवानीको सम्बन्धमा सश  ूहरी 
बल, ूधान कायार्लयबाट ूा  िववरणमा सबै सामान सम्बिन्धत ःथानसम्म ढुवानी भएर ूा  भएको 
भ े देिखएको, लेखापरीक्षणको बममा ढुवानीसँग सम्बिन्धत िवषयमा केिन्ित भएर ूारिम्भक 
लेखापरीक्षण ूितवेदनमा औल्याइएको बे जकुा सम्बन्धमा बे ज ुफ टको ूमाण र जवाफ ूा  

भएप ात ् मालसामान ढुवानीसँग सम्बिन्धत बे ज ुफ ट तथा सम्परीक्षण भएको पाइएको, 
अनसुन्धानको बममा बयान गदार् मािथको आदेशानसुार नक्कली िबल बनाएको हो भ े कुरा ःवीकार 
गद कसरुमा सािबत भएका ूितवादीह ले अदालतसमक्ष बयान गदार् मौकाको आफ्नो भनाई 
ःवेच्छापूवर्कको होइन भनी आरोिपत कसरुमा इन्कार रही बयान गरेको र िनजह को अनसुन्धानको 
बममा भएको सािबती बयान अन्य ःवतन्ऽ ूमाणबाट पिु  हनु सकेको नपाइएको हुँदा बदिनयतका 
साथ रकम िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको भ े आरोप दाबी पगु्न सक्दैन । ूितवादीह  कोषराज 
वन्त, िबनबहादरु थापा, उज्ज्वलकुमार थपिलया, भरतकुमार थापा, अरिवन्द िधताल, जगतनारायण 
ौे , आनन्द थापा मगर, देवेन्िकुमार ौे , िनलबहादरु ौे , लेखबहादरु खऽी र िमलन अिधकारीले 
आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने पाउने ठहछर् । 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः नवराज जोशी 
इित संवत ्२०७६ साल असार १६ गते रोज २ शभुम.्..................................................। 
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इजलास 
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी बाबरुाम रेग्मी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ािरकामान जोशी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी ूमोदकुमार ौे  वै   

फैसला 
इजलास नं. १ 

मु ा नं. ०७3-CR-0098 
िनणर्य नं. 132 

फैसला िमित : २०७६।२।६ 
मु ा :- िव ालयको सम्पि  हािन नोक्सानी, िहनािमना गरी मािस ॅ ाचार गरेको। 

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत रिवराज खड्कासमेतको 
ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी : अिखल नेपाल िहमाली बौ  संघका तत्कालीन अध्यक्ष नोवुर् वांगेल लामासमेत 
 

 अनसुन्धान र तहिककात ःवच्छ पमा हनु ुपदर्छ। अनसुन्धानको दायरामा आएका व्यिक्तह ले 
पिन ःवच्छ अनसुन्धान भएको छ, अनसुन्धान गन व्यिक्तको आफूूित कुनै िकिसमको पूवार्मह छैन 
भ  े कुराको अनभुिूत गनर् सक्ने वातावरण िनमार्ण हनु आवँयक छ भ  े िवषयमा अनसुन्धान 
अिधकृत भएर काम गन व्यिक्तले ख्याल गनुर्पन हनु्छ र आफूभन्दा मािथल्लो पदािधकारीलाई 
जानकारी गराएर त्यस िकिसमको अनसुन्धान तहिककातको कायर्बाट आफू अलग रहन ुनै ौेयँकर 
हनेु । 

(ूकरण नं.9) 
 गिरब, असहाय, दगुर्म र िपछिडएको के्षऽमा बसोबास गन िवप  बालबािलकालाई उिचत िशक्षा 

पाउने अवसर ूा  होस ्भ  ेसदासयताका साथ िविभ  दाताबाट ूा  भएको रकम जनु ूयोजनका 
लािग ूा  भएको हो सोही ूयोजनमा खचर् हनु ुपन । 

(ूकरण नं.10) 
 

वादीका तफर् बाट : िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी देवेन्िराज आचायर्  
जाहेरवालाका तफर् बाट : िव ान ्अिधवक्ताह  ौी रामबन्ध ुशमार्, ौी ताराूसाद लािमछाने र ौी ऋिषराम 

िघिमरे 
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ूितवादीका तफर् बाट : िव ान ्विर  अिधवक्ताह  ौी बालकृंण न्यौपाने, ौी शम्भ ुथापा तथा िव ान ्
अिधवक्ताह  ौी परशरुाम कोइराला, ौी हकर् िजत लामा, ौी भोजबहादरु ढकाल, 
ौी टीकाराम भ राई र ौी वासदेुव शमार्  

सम्ब  कानून : 
 नेपालको संिवधान 
 िशक्षा ऐन, २०२८ 
 संःथा दतार् ऐन, 2034 
 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
 ॅ ाचारण िनवारण ऐन, २०५९ 
 सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ 

 

ठहर खण्ड 

१. ूःततु मु ामा मूलतः िनम्न ू को िन पण गद एउटा िनंकषर्मा पगेुर िनणर्य गनुर् पन देिखयोः– 
(क) बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालय सावर्जिनक संःथा हो वा होइन ? 
(ख) बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालय र अिखल नपेाल िहमाली बौ  संघमा भएको आिथर्क 

अिनयिमतताको िवषयमा अनसुन्धान तहिककात गरेर मु ा दायर गन िनकाय अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोग हो वा होइन ? 

(ग) समममा ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहछर् वा ठहदन ? 
2. पिहलो ू को सन्दभर्मा िवचार गदार्, बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालय अिखल नेपाल 

िहमाली बौ  संघ नामक गैरसरकारी संःथाले आफ्नो िवधानको उ ेँयअन्तगर्त रहेर स ालन गरेको 
भ े कुरामा िववाद छैन । अिखल नेपाल िहमाली बौ  संघ ःथापना हनुभुन्दा अगािड नै आ.व. 
२०३७।०३८ देिख आ.व. २०४०।०४१ सम्म पटक पटक गरी नेपाली शैलीको राि य केन्िीय 
गमु्बा िनमार्णका लािग सरकारको तफर् बाट जम्मा .१८,००,०००।- (अठारलाख पैयाँ) अनदुान 
रकम उपलब्ध गराइएको र सो रकमबाट खिरद गिरएको जग्गा २०४१।१०।२० मा अिखल नेपाल 
िहमाली बौ  संघको नामममा हःतान्तरण गरेको देिखन्छ । अिखल नेपाल िहमाली बौ  संघलाई 
गमु्बा िनमार्णका लािग उपलब्ध गराइएको उक्त रकम बाहेक नेपाल सरकारका तफर् बाट अिखल 
नेपाल िहमाली बौ  संघ र बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालयसमेतलाई कुनै िकिसमको 
अनदुान वा िनरन्तर पमा अनदुान रकम उपलब्ध गराएको िमिसलबाट देिखएन ।अतः अिखल 
नेपाल िहमाली बौ  संघले िविभ  िकिसमबाट सहयोग जटुाएर िव ालय स ालन गरेको देिखन्छ । 

3. अिखल नेपाल िहमाली बौ  संघ संःथा दतार् ऐन, २०३४ अन्तगर्त िजल्ला ूशासन कायार्लय, काठमाड मा 
दतार् भएको भ े कुरा उक्त संघको िमिसल संलग्न िवधानबाट देिखएको छ । बु  एकेडेमी आवासीय 
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माध्यिमक िव ालय सावर्जिनक शैिक्षक गठुीअन्तगर्त स ािलत िव ालय हो भ े कुरा बु  एकेडेमी 
सावर्जिनक शैिक्षक गठुी, जोरपाटी, काठमाडको िवधान, २०५९ बाट देिखएको छ। यःतो सावर्जिनक 
गठुीअन्तगर्त स ालन भएको िव ालयको हैिसयत के हनु्छ भ े कुराको िनराकरण गनर्का लािग िशक्षा 
ऐन, २०२८ मा के कःतो व्यवःथा गिरएको छ भ े कुरा केलाएर हेनुर्पन हनु्छ। िशक्षा ऐन, २०२८ मा 
दईु िकिसमका िव ालयको व्यवःथा भएको पाइन्छ । सामदुाियक िव ालय र संःथागत िव ालय । 
सामदुाियक िव ालय भ ाले नेपाल सरकारबाट िनयिमत पमा अनदुान पाउने गरी अनमुित वा ःवीकृित 
ूा  िव ालय सम्झन ुपछर् र संःथागत िव ालय भ ाले नेपाल सरकारबाट िनयिमत पमा अनदुान नपाउने 
अनमुित वा ःवीकृित ूा  िव ालय सम्झन ुपछर् भनी सो ऐनको दफा २ को बमशः खण्ड (घ २) र (घ 
३) मा पिरभाषा गरेको पाइन्छ । उिल्लिखत पिरभाषाबाट सामदुाियक िव ालय भनेका सरकारी िव ालय 
र संःथागत िव ालय भनेका िनजी िव ालय रहेछन ्भ े कुराको सहजै बोध हनु्छ । 

4. त्यसैगरी, सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (ठ) मा “शैिक्षक गठुी” को यस ूकार पिरभाषा गिरएको छ। 
“शैिक्षक गठुी” भ ाले िव ालय स ालन गनर्का लािग कुनै व्यिक्तले नाफा निलने उ ेँयले ःथापना 
गरेको सावर्जिनक वा िनजी गठुी सम्झन ुपछर् । सोही ऐनको दफा ३ मा संःथागत िव ालय कम्पनी 
वा शैिक्षक गठुीमध्ये कुनै एक िकिसमबाट स ालन हनु सक्ने र सो ूयोजनका लािग सम्बिन्धत 
िनकायबाट अनमुित िलन ुपन कुरा ःप  गरेको पाइन्छ । सोही दफा ३ को उपदफा (७घ) मा कुनै 
सामािजक, परोपकारी वा कल्याणकारी संःथाले मनुाफा निलने उ ेँय राखी िव ालय स ालन गनर् 
चाहेमा तोिकएको अिधकारीबाट ःवीकृित िलई सावर्जिनक शैिक्षक गठुीअन्तगर्त िव ालय स ालन गनर् 
सक्नेछ भ े व्यवःथा रहेको पाइन्छ । यी मािथ उल्लेख गिरएका कानूनी व्यवःथाबाट संःथागत 
िव ालय कम्पनीमा दतार् गरेर वा सम्बिन्धत िनकायबाट ःवीकृित िलएर शैिक्षक गठुीको हैिसयतमा 
स ालन हनु सक्ने देिखन्छ । यसरी शैिक्षक गठुीअन्तगर्त स ालन भएका िव ालयको सम्पि को 
हकमा िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ मा व्यवःथा भएको पाइन्छ । उक्त दफा १६ को उपदफा 
(२ख) मा कुनै कारणले शैिक्षक गठुीअन्तगर्त स ािलत िव ालय बन्द भएमा त्यःतो िव ालयको 
नाममा रहेको सम्पि मध्ये सावर्जिनक गठुीको पमा स ािलत िव ालयको सम्पि  सावर्जिनक सम्पि  
हनेुछ र त्यःतो सम्पि  नेपाल सरकारले कुनै सामदुाियक िव ालय वा शैिक्षक संःथाको काममा 
ूयोगमा ल्याउन सक्नेछ भ े व्यवःथा भएको पाइन्छ । यस व्यवःथाले शैिक्षक गठुीमा स ालन 
भएको िव ालयको सम्पि  िव ालय स ालनमा रहेसम्म िव ालयको नाममा रहने र िव ालय बन्द 
भएपिछ सावर्जिनक शैिक्षक गठुीको नाममा रहेको सम्पि को व्यवःथापन नेपाल सरकारले गन र 
त्यसरी व्यवःथापन गदार् शैिक्षक संःथाकै काममा ूयोगमा लगाउन सक्ने व्यवःथा भएको पाइयो । 

5. िशक्षा ऐन, २०२८ मा गिरएको उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाबाट शैिक्षक गठुीमा स ालन भएको िव ालय 
िनजी गठुी होस ्वा सावर्जिनक गठुी नामकारण गिरएको िकन नहोस ्िव ालय स ालनमा रहँदासम्म 
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िनजी िव ालयका पमा रहने देिखयो । यी िव ालयलाई सरकारको तफर् बाट कुनै िनयिमत अनदुान 
ूा  हनेु अवःथा देिखएन । ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग 
ऐन, २०४८ मा सावर्जिनक संःथाको पिरभाषा गरेको पाइन्छ । उक्त दवैु ऐनमा “सावर्जिनक संःथा” 
भ ाले देहायको संःथा सम्झन ुपन भनी पिरभाषा गरेको पाइन्छः- 
(१) नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा िनयन्ऽण भएको कम्पनी, बै  वा सिमित वा 

ूचिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार ारा ःथािपत आयोग, संःथान, ूािधकरण, िनगम, ूित ान, 
बोडर्, केन्ि, पिरषद र यःतै ूकृितका अन्य संगिठत संःथा, 

(२) नेपाल सरकार ारा स ािलत वा नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक अनदुान ूा  िव िव ालय, 
महािव ालय,  िव ालय, अनसुन्धान केन्ि र अन्य त्यःतै ूाि क वा शैिक्षक संःथा, 

(३) ःथानीय ःवाय  शासन ऐन, २०५५ बमोिजम गिठत ःथानीय िनकाय, 
(४) नेपाल सरकारको ऋण, अनदुान वा जमानतमा स ािलत संःथा, 
(५) उपखण्ड (१),(२),(३) वा (४) मा उिल्लिखत संःथाको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व भएको वा 

िनयन्ऽण रहेको वा त्यःतो संःथाबाट अनदुान ूा  संःथा 
(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ू काशन गरी सावर्जिनक संःथा भनी तोकेको अन्य संःथा । 

6. सावर्जिनक गठुीको पमा स ालन भएको बु  एकेडेमी माध्यिमक िव ालय मािथ उिल्लिखत ६ 
ूकारका सावर्जिनक संःथािभऽ परेको नदेिखदँा अिखल नेपाल िहमाली बौ  संघलाई गमु्बा िनमार्ण 
गन ूयोजनका लािग तत्कालीन सरकारका तफर् बाट .१८,००,०००।- (अठार लाख पैयाँ) 
उपलब्ध गराइएको र िशक्षा ऐनमा गिरएको व्यवःथाअनु प सावर्जिनक गठुीमा िव ालय स ालन 
भएको र िव ालयको हैिसयतमा सावर्जिनक शब्द ूयकु्त हनु गएको माऽ कारणले उक्त 
िव ालयलाई ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ र अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
मा गिरएको पिरभाषाअनु पको सावर्जिनक संःथा मा  िमल्ने देिखएन । 

7. दोॐो ू को सन्दभर्मा िवचार गदार्, नेपालको संिवधानको धारा २३९ को उपधारा (१) मा कुनै 
सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तले ॅ ाचार गरी अिख्तयारको दु पयोग गरेको सम्बन्धमा 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले कानूनबमोिजम अनसुन्धान गनर् वा गराउन सक्नेछ भ े 
व्यवःथा भएको पाइन्छ । सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तको पिरभाषा अिख्तयार दु पयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (घ) मा गिरएको छ । उक्त पिरभाषाको 
अन्य व्यवःथा ूःततु मु ाका ूितवादीह का हकमा ूथम ि मै आकिषर्त हनु सक्ने नदेिखए पिन 
सो खण्ड (घ) को अिन्तम वाक्यांश अथार्त ्“सो शब्दले सावर्जिनक संःथाको कुनै पदमा वहाल 
रहेको कुनै पदािधकारी वा कमर्चारीसमेतलाई जनाउँछ” भ े पिरभाषाले समेट्छ िक भ लाई बु  
एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालय सावर्जिनक संःथा नभएपिछ त्यःतो िव ालयका पदािधकारी 
र कमर्चारीका हकमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गनर् गराउन सक्ने 
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देिखएन । ूितवादीह  नोवुर् वा ेल लामा, सोनामिछिरङ शेपार् र आङ्दोजीर् शेपार् बु  एकेडेमी 
आवासीय माध्यिमक िव ालयतफर् का पदािधकारी वा कमर्चारी नभई अिखल नेपाल िहमाली बौ  
संघका माऽ पदािधकारी रहेको देिखन्छ । यी तीनै जना ूितवादीह  एउटा गैर सरकारी संःथाको 
माऽ पदािधकारी रहेको भ े कुरा ःप  रहेको अवःथामा पिन िनजह समेतलाई सावर्जिनक पद 
धारण गरेको व्यिक्त बनाएर अनसुन्धान तहिककात गरेर आरोप पऽ दायर गरेको िवषय अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोगलाई संिवधान ारा ूदान गिरएको सो आयोगको काम, कतर्व्य र 
अिधकारअनकूुल भएको पाइएन । बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालय र अिखल नेपाल 
िहमाली बौ  संघमा भएको आिथर्क अिनयिमतताको िवषयमा अनसुन्धान तहिककात गरेर मु ा 
दायर गन िनकाय अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग हो भ  िमल्ने देिखएन। 

8. तेॐो ू को सन्दभर्मा हेदार् जहाँसम्म ूितवादीह ले आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहछर् वा 
ठहदन भ े ू  छ, बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालयको नामको रकम िव ालयको 
ूयोजनभन्दा बाहेकको काममा खचर् गरेर ूितवादीह ले रकम िहनािमना गरेको भ  ेआरोप दाबी 
रहेको र िव ालय सावर्जिनक संःथाको पिरभाषािभऽ नपन र ूितवादीह  सावर्जिनक पद धारण गरेका 
व्यिक्त नभएको भ े िवषयमा मािथका ूकरणमा िववेचना भइसकेको छ।सावर्जिनक पद धारण गरेको 
व्यिक्तको पिरभाषािभऽ नपरेका ू ितवादीह को हकमा अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगले मु ाको 
अनसुन्धान र तहिककात गरेर मु ा चलाउन नसक्ने िनंकषर् िनिःकसकेको पिरूआेयमा ूितवादीह ले 
आरोप दाबीअनु पको कसरु गरेको मा  िमल्ने देिखएन । यःतो िःथितमा ूितवादीह  उपर 
लगाइएको आरोपको सन्दभर्मा कुनचािहँ रकम कानूनबमोिजम खचर् गिरएको र कुनचािहँ अिनयिमत 
भएको भनी तथ्यिभऽ ूवेश गरी िव षेण र िववेचना गनर् आवँयक देिखएन । 

9. िूतवादीह का तफर् बाट रहनभुएका िव ान ्कानून व्यवसायीह ले ूःततु मु ामा अनसुन्धान अिधकृत 
तोिकएका व्यिक्त हिरबाब ु पोखरेल िजल्ला िशक्षा कायार्लय, काठमाड मा कायर्रत रहँदादेिख नै यी 
िूतवादीह िूत पूवार्मह राखेको अवःथा िथयो । यस अदालतबाट ियनै ू ितवादीमध्येका तीन जना ू ितवादी 
भएको ॅ ाचार (घसु/िरसवत) मु ामा िनज हिरबाब ुपोखरेलका सम्बन्धमा न्याियक िटप्पणी लेिखएको 
छ। सो िटप्पणीको बेहोराबाट पिन ूःततु मु ामा अनसुन्धान तहिककात हुँदा िनंपक्ष पमा नभई 
पूवार्महयकु्त ढ बाट भएको भिन िजिकर िलनभुएको सन्दभर्मा उक्त मु ाको फैसला अवलोकन गदार्, यस 
मु ाका िूतवादीमध्येका तीन जना िूतवादीह  सोनाम िछिरङ शेपार्, सोनाम वाङ्छेन शेपार् र नरबहादरु 
बढुाथोकी ू ितवादी रहेको संवत ्२०७३ सालको स.फौ.नं. ०७३-CR-००३८ को मु ामा “...अनसुन्धानको 
लािग खिटएका अनसुन्धान अिधकृत हिरबाब ुपोखरेल बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालयमा 
िजल्ला िशक्षा कायार्लयको तफर् बाट सदःय तोिकई कामकाज गरेका व्यिक्त भ े िूतवादीह को बयान 
तथा उजरुकतार् हिरबाब ुपोखरेलले गरेको बकपऽबाट देिखन आएकोले अनसुन्धानमा िनंपक्षता र ःवच्छता 
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नरहेको, िनजले ईवी राखेको भ े िूतवादीह को कथन अन्यथा देिखन आउँदैन । जनु व्यिक्तको बु  
एकेडेमी माध्यिमक िव ालयमा पहुँच र सरोकारसमेत छ, त्यःतो व्यिक्तलाई अनसुन्धान अिधकृत िनयकु्त 
गरी मु ाको अनसुन्धान गनुर् ूाकृितक न्यायको िस ान्त िवपरीतसमेत हनेुमा त्यसतफर्  आयोगको ध्यान 
पगु्न सकेको देिखदैँन भने त्यःतो व्यिक्तबाट भएको अनसुन्धान श ाको घेरािभऽ पनर् आउने देिखन्छ” 
भन्दै यस अदालतबाट िटप्पणी भएको देिखयो । यसरी बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालयसगँ 
कुनै िकिसमबाट ःवाथर् जोिडन पगेुका िनज हिरबाब ुपोखरेललाई नै पनुः यस मु ामासमेत अनसुन्धान 
अिधकृत तोिकनलुाई संयोग माऽ मा  सिकँदैन । िूतवादीह ले नै अिव ास व्यक्त गिररहेका व्यिक्त 
आफले पिन ू ःततु मु ामा अनसुन्धान तहिककात गनर् इन्कार गनुर्पनमा िनज हिरबाब ुपोखरेलले आफूलाई 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका तफर् बाट िमित २०७३।०३।२० मा िवःततृ अनसुन्धान 
अिधकृत तोिकएपिछ सो िजम्मेवारीलाई ःवीकार गरेको देिखदँा िनजले ःवाथर् बािझएमा िनणर्य गनर् नहनेु 
भ े सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ मा भएको कानूनी व्यवःथा पिरपालन 
गरेको देिखएन । अनसुन्धान र तहिककात ःवच्छ पमा हनु ुपदर्छ। अनसुन्धानको दायरामा आएका 
व्यिक्तह ले पिन ःवच्छ अनसुन्धान भएको छ, अनसुन्धान गन व्यिक्तको आफू िूत कुनै िकिसमको पूवार्मह 
छैन भ े कुराको अनभुिूत गनर् सक्ने वातावरण िनमार्ण हनु आवँयक छ । यस िवषयमा अनसुन्धान 
अिधकृत भएर काम गन व्यिक्तले ख्याल गनुर्पन हनु्छ र आफूभन्दा मािथल्लो पदािधकारीलाई जानकारी 
गराएर त्यस िकिसमको अनसुन्धान तहिककातको कायर्बाट आफू अलग रहन ुनै ौेयँकर हनु्छ। अन्यथा 
एक दईुवटा अपवादात्मक कायर्बाट अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको िव सनीयतामा ू  उठ्न 
सक्तछ । यःता िवषयमा सावधानी अपनाउन ज री छ । 

10. बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालयको रकम अिनयिमत िकिसमबाट खचर् भएको छ भ े कुराको 
जानकारी ूा  भएको िःथितमा सो िवषयलाई कुनै िकिसमबाट सम्बोधन नै नगदार् अिनयिमत कायर्ले 
ूोत्साहन पाउन सक्नेतफर्  पिन यस इजलासको ध्यानाकषर्ण भएको छ । गिरब, असहाय, दगुर्म र 
िपछिडएको क्षेऽमा बसोबास गन िवप  बालबािलकालाई उिचत िशक्षा पाउने अवसर ूा  होस ्भ े 
सदासयताका साथ िविभ  दाताबाट ू ा  भएको रकम जनु ू योजनका लािग ू ा  भएको हो सोही ू योजनमा 
खचर् हनु ुपन कुरामा दईुमत हनु सकै्तन।अिखल नेपाल िहमाली बौ  संघ र बु  एकेडेमी आवासीय 
माध्यिमक िव ालय एक आपसमा िनकट सम्बन्ध रहेका संःथा भए पिन यी दईु संःथाको आय र व्ययको 
यथाथर् िःथित पारदशीर् पमा छु ाछु ै राखेर खचर् व्यवःथापन गनुर्पन हनु्छ। अिखल नेपाल िहमाली बौ  
संघ, एउटा गैरसरकारी संःथा हुँदा संःथा दतार् ऐन, 2034 को दफा ९ बमोिजम उक्त संःथाको ूबन्ध 
सिमितले आफ्नो संःथाको िहसाब िकताबको िववरण, लेखा परीक्षकको िूतवेदनसिहत ूत्येक वषर् ःथानीय 
अिधकारीकहाँ (ूमखु िजल्ला अिधकारी) पठाउन ुपन व्यवःथा भएको र सोही ऐनको दफा १० मा 
ःथानीय अिधकारीले आवँयक देखेमा संःथाको िहसाब आफूले िनयकु्त गरेको कुनै अिधकृत ारा जाँच 
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गराउन सक्ने व्यवःथा भएको पाइन्छ । त्यसैगरी बु  एकेडेमी आवासीय माध्यिमक िव ालयले िशक्षा 
ऐन, २०२८ बमोिजम िव ालयको पठन पाठनलगायतका िवषयमा अनगुमन र िनरीक्षण गन कायर् िशक्षा 
िवकास तथा समन्वय इकाई, काठमाड ले गन हुँदा िजल्ला ूशासन कायार्लय, काठमाडको पहलमा िशक्षा 
िवकास तथा समन्वय इकाई, काठमाड सँग समन्वय गरी आवँयकता भए लेखासम्बन्धी राॆ ो जानकारी 
भएको िव समेत राखी दवैु संःथाको आयव्ययको यथाथर् िःथितसिहतको िूतवेदन िलएर कानूनबमोिजम 
ती संःथालाई आवँयक िनदशन िदने वा अन्य कारवाही गनर् उपयकु्त हनेु देिखयो । 

11. तसथर्, मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतलाई ि गत गद अिखल नेपाल िहमाली बौ  संघ िजल्ला 
ूशासन कायार्लयमा दतार् भएको एउटा गैर सरकारी संःथा भएको र उक्त संघको िवधानमा व्यवःथा 
भएअनु प सो संघले बु  एकेडेमी आवासीय मा.िव. नामक िव ालय शैिक्षक गठुीको पमा स ालन 
गरेको भ े कुरामा िववाद देिखएन । अिखल नेपाल िहमाली बौ  संघले तत्कालीन ौी ५ को सरकारबाट 
ूा  गरेको .१८,००,०००।- (अठारलाख पैयाँ) मा खिरद गरेको जग्गामा भवन िनमार्ण गरेर िव ालय 
स ालन गरेको र त्यसपिछ नेपाल सरकारका तफर् बाट कुनै अनदुान ूा  गरेको नदेिखएको अवःथामा 
उक्त िव ालय सावर्जिनक गठुीअन्तगर्त स ालन भएको माऽ कारणले अिखल नेपाल िहमाली बौ  संघ 
र सो संघले स ालन गरेको िव ालयलाई ॅ ाचारण िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को खण्ड (ग) 
अन्तगर्तको सावर्जिनक संःथा र सो संघ र िव ालयको व्यवःथापन सिमितका पदािधकारीलाई सोही 
ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) अन्तगर्तको रा सेवक मा  िमल्ने नदेिखएको हुँदा िूतवादीह  उपरको 
आरोप दाबी पगु्न सक्ने देिखएन । िूतवादीह  नोवुर्वा ेल लामा, नरबहादरु बढुाथोकी, ओमटेुम्पा लामा, 
सोनामिछिरङ शेपार्, सोनामवाङ्छेन शेपार् र आङदोजीर् शेपार्ले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछर् । 

12. ूितवादीह उपर िव ालयको रकम िहनािमना गरेको भ े आरोप रहेको र िव ालय जःतो पिवऽ 
संःथाको लािग ूा  भएको कुनै रकम खचर् गदार् पारदशीर् पमा लेखासम्बन्धी मान्य िस ान्त र 
ूचिलत अभ्यासको अनशुरण गनुर्पन र त्यःतो िव ालयको रकम कसैले मनोमानी िकिसमबाट खचर् 
गरेको पाइएमा सम्बिन्धत व्यिक्तबाट ूचिलत कानूनबमोिजम असूल उपरसमेत गनुर्पन हुँदा गैर 
सरकारी संःथाको िनयमनकारी िनकाय िजल्ला ूशासन कायार्लय, काठमाड  र िव ालयको अनगुमन 
र िनरीक्षण गन िनकाय िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाई, काठमाड का ू ितिनिध र आवँयकताअनसुार 
लेखासम्बन्धी िव समेत रहेको एउटा सिमित गठन गरी सो सिमितबाट िव ालयको आय र व्ययको 
यथाथर् िववरणसिहतको ूितवेदन तयार गनर् लगाई आवँयक कारवाही गनर् िजल्ला ूशासन कायार्लय, 
काठमाड  र िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाई, काठमाड लाई लेखी पठाइिदने समेत ठहछर् । 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः मनोज भण्डारी 
ईित संवत ्२०७६ साल जेठ 06 गते रोज 2 शभुम.्..........................................................। 
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ौी िवशेष अदालत, काठमाड  
इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश ौी िशवराज अिधकारी 
सदःय माननीय न्यायाधीश ौी बालेन्ि पाखेती 
सदःय माननीय न्यायाधीश डा.रिव शमार् अयार्ल 

फैसला 
इजलास नं. १ 

मु ा नं.०७6-CR-०128 
िनणर्य नं. 70 

फैसला िमित :२०७६।११।१४ 
मु ा: िनमार्णको बजेट काम नगरी नक्कली िबल भरपाई बनाई िहनािमना गरी ॅ ाचार गरेको। 

 

वादी : अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको तफर् बाट अनसुन्धान अिधकृत महेन्ि परुीको 
ूितवेदनले नेपाल सरकार 

िव  

ूितवादी :  िजल्ला िशक्षा कायार्लय, बाराका तत्कालीन िजल्ला िशक्षा वषर् 49 का धनूसाद पोखरेलसमेत 
 

 िनमार्ण सम्प  नहुँदैको अवःथामा नापजाँच िबल र कायर् सम्प  ूितवेदन िबना िनकास भएको 
रकम भकु्तानी गदार्को अवःथामा सम्म उक्त िवगो बराबर हानी नोक्सानी भएको भ  सान्दिभर्क 
हनेु भए पिन आरोप दाबी गदार्को अवःथामा िनमार्ण सम्प  भएको भ  ेदेिखएको र सोको 
ूतवेदन पेस भएकोसमेत देिखएकोमा उक्त िबगो बराबरको रकम नै हानी नोक्सानी भएको 
मा  कानून एवम ्न्यायस त हनु नसक्ने । 

(ूकरण नं.5) 
 अिन्तम िबल र कायर् सम्प  ूितवेदनबाट समेत रकम बढी भकु्तानी भएको देिखन आएमा 

बे ज ु कायम भएमध्येको बाकँी रकमका सम्बन्धमा दािखला गराउनेलगायतको 
कानूनबमोिजमको ूकृया अवलम्बन गरी बे ज ुफछ\य ट गनर् सिकने । 

(ूकरण नं.7) 
 अनमुान र अड्कल गरी ॅ ाचार जःतो गम्भीर ूकृितको कसरु गरेको भनी सजायभागी 

गराउन न्यायको ि बाट मनािसव नहनेु। 
(ूकरण नं.8) 
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 ूत्यक्ष, ःवतन्ऽ र िव सनीय ू माणबाट फौजदारी अिभयोग पिु  गनुर् पनमा ूमाणको अभाव रहेको, 
ूिबयागत ऽिुट भएको भ सेम्मको अनमुान र श ाको आधारमा ॅ ाचार जःतो गिम्भर ूकृितको 
कसरु ठहर गनर् न्यायको रोहबाट मनािसव हनेु नदेिखएकोले बजेट िनकासाको चरणदेिख िनमार्ण 
कायर् तथा भकु्तानी िदने पिबयामा सरोकार राख्न ेसम्बिन्धत सबैका उपर दायर गिरएका आरोप 
दाबीको आधारमा कसरुदार कायम गिर सजाय भागी गराउन न्यायस त हनु सक्ने नदेिखने। 

(ूकरण नं.१४) 
वादीका तफर् बाट :  िव ान ्उपन्यायािधवक्ता ौी पदम बहादरु काकीर् 
ूितवादीका तफर् बाट :  िव ान ्विर  अिधवक्ता ौी कृंणूसाद सापकोटा, िव ान ्अिधवक्ताह  ौी ूकाश 

बःनेत, ौी सितष कुमार झा र ौी जयमंगल ूसाद 
अवलिम्बत निजर : 
 ने.का.प. 2076 अ  3 िन.नं. 10208 

सम्ब  कानून : 
 ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 

 

ठहर खण्डः 
१.  ूःततु मु ामा िनम्न िलिखत िवषयमा िवचार गरी िनणर्य िदनपुन देिखन आएको छः‐ 

 आरोप दाबीअनसुारको कसरु ूितवादीह बाट भएको हो होइन ? 
 आरोप दाबीअनसुारको कसरु भएको देिखए ूितवादीह लाई के कःतो सजाय हनु सक्ने हो? 

2. उपयुर्क्त पिहलो िवषयतफर्  िवचार गदार्, िव ालय भवन िनमार्ण नहुँदै नापी िकताब र कायर्सम्प  
ूितवेदन िबना नै भए गरेको कामभन्दा बढी भकु्तानी गरी नेपाल सरकारको रकम िहनािमना गरेको 
र गैरकाननुी लाभ वा हानी परु् याउने कायर् गरेको देिखदँा िनज ूितवादीह ले गैरकाननुी हानी 
परु् याई िनमार्णःथलमा भए गरेको कायर् भन्दा .१,३९,९६२।५२ (एक लाख उनन्चालीस हजार 
नौ सय बैस ी पैयाँ बाउ  पैसा) रकम बढी भकु्तानी गिर नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी 
हानीनोक्सानी परु् याउनेसमेतको कायर् गरी ॅ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा 
(1) र सोही दफा 8 को उपदफा (1) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोिजम ॅ ाचारको कसरु गरेको 
ूमािणत हनु आएकोले िबगो . १,३९,९६२।५२ (एक लाख उनन्चालीस हजार नौ सय बैस ी 
पैयाँ बाउ  पैसा) का आधारमा सोही ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (1) बमोिजम 
सजाय गरी . ३४,१०३।७५ रकम बराबरको थप िनमार्ण कायर् भएको र .83,463।- 
बे ज ुखाता दािखला गरेको देिखएकोले बाँकी रकम .२२,३९५।७७ (बाइस हजार तीन सय 
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पन्चानब्बे पैयाँ सतह र पैसा) उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (1) बमोिजम असलु उपर 
गिरपाउँ भ ेसमेतको आरोप दाबी पेस भएको देिखयो। 

3.  बारा िजल्ला, बारागढी गाउँपािलका वडा नं. ३ (सािवक खोपवा गा.िव.स. वडा नं.८) िःथत 
जनजागिृत नेपाल राि य ूाथिमक िव ालयको दईु कोठे भवन िनमार्णको लािग आ.व.०७३/०७४ 
मा .१६ लाख बजेट िविनयोजन भएको,  िमित २०७४।१।११ मा .४,८०,०००।-, 
२०७४।२।३० मा .७,००,०००।- र २०७४।४।९ मा .४,२०,०००।- गरी जम्मा 
.१६,००,०००।- िजल्ला िशक्षा कायार्लय, बाराबाट िव ालयको खातामा िनकासा भएको, 
िव ालय भवन िनमार्ण सम्प  नभएकोमा अिन्तम िकःताको .४,२०,०००।- समेत िमित 
२०७४।३।३० को च.नं. ८० को पऽबाट िव ालयको खातामा जम्मा गरी रोक्का रािखएकोमा 
िमित २०७४।४।८ मा रोक्का फुकुवा गरेको, िव ालय भवन िनमार्णसम्बन्धी नापजाँच तथा कायर् 
सम्प  ू ितवेदन िवना नै रकम भकु्तानी गरेको भ ेसमेतको अनसुन्धानको बममा ःथलगत अध्ययन 
ूितवेदनसमेतको आधारमा ूःततु आरोपपऽ दायर भएको देिखएको छ। ःथलगत अध्ययनबाट 
कामको गणुःतरमा कैिफयत रहेको र भएको कामभन्दा बढी पिरमाण उल्लेख गरी 
.१,३९,९६२।५२ बढी भकु्तानी गरेको देिखएकोले उक्त रकमलाई नै िबगो कायम गनर् र त्यस 
रकम मध्ये थप काम भएको जम्मा .३४,१०३।७५ र पनुः नाप जाँचबाट बढी भकु्तानी भएको 
.८३,४६३।- बै  दािखला भएकोले बाँकी .२२,३९५।७७ असूल उपर गनुर् पन भ ेसमेतको 
आरोप दाबी रहेको पाइन्छ । 

४.  ूितवादीह ले अनसुन्धानको बममा तथा अदालतसमक्ष गरेको बयानमा ूःततु आरोप दाबीको 
कसरुलाई इन्कार गरेको देिखन्छ। ूितवादीह ले आरोिपत कसरुलाई इन्कार गरे पिन दईु कोठे 
िव ालय भवन िनमार्णको गणुःतरमा कैिफयत रहेको, तत्कालीन अवःथामा नापजाँच र कायर् सम्प  
ूितवेदन िवना नै रकम भकु्तानी भएको, कामको पिरमाणभन्दा बढी भकु्तानी भएको भ ेसम्मको 
तथ्यगत अवःथालाई ू ितवादीह ले ःवीकारै गरेको देिखन्छ। िजल्ला िशक्षा कायार्लयका तत्कालीन 
िजल्ला िशक्षा अिधकारी रहेका ूितवादी धनूसाद पोखरेलले िव ालयसँगको सम्झौता अनु प नगरी 
अिन्तम िकःताको रकमसमेत िनकासा गरी रोक्का रािखएकोमा पिन िव ालयको नापजाँच, िबल र 
कायर् सम्प  ूितवेदन ूा  नहुँदै िमित २०७४।४।८ मा फुकुवा गरेको तथ्यलाई अन्यथा भ  
सकेको देिखएन। अनसुन्धान अिधकृत जनकूसाद नेपाल तथा इिन्जिनयर िशवराम महजर्नले 
ःथलगत पमा अध्ययन गरी पेस गरेको ूितवेदनबाट उपयुर्क्तअनसुारको कामको गणुःतरमा 
देिखएको कैिफयत र ूिबयागत ऽिुट रहेको देिखएकोमा त्यस हदसम्मको तथ्यगत अवःथा 
ूितवादीह को बयान व्यहोराबाट समिथर्त नै रहेको देिखन्छ। 



मु ा: िनमार्णको बजेट काम नगरी...................., मु ा नं. ०७6-CR-०128 

 
338 

 

5.  उिल्लिखत तथ्यगत अवःथाको आधारमा ूःततु आरोप दाबीअनसुारको कसरु भएको मा  सिकने 
हो होइन भ ेतफर्  िवचार गनुर् पन देिखएको छ। भवन िनमार्ण कायर्को गणुःतरको िवषयमा िविभ  
ऽिुटह  रहेको भिन ःथलगत अध्ययनबाट देिखएको हकमा छु ै दाबी रहेको देिखएन। तत्कालीन 
अवःथामा सम्प  भएको कामको पिरमाणभन्दा बढी .१,३९,९६२।५२ भकु्तानी गरेकोलाई 
हानी नोक्सानी परु् याउने कायर् भएको भनी दाबी गरेको देिखयो। हानीनोक्सानी भएको भिनएको 
.१,३९९६२।५२ मध्ये .३४,१०३।७५ बराबरको थप िनमार्ण काम भएको भनी पनुः 
ःथलगत िनिरक्षणबाट देिखएको र .८३,४६२।- बे ज ुखातामा दािखला गरेको देिखएको भनी 
आरोपपऽमा नै ःवीकार गरेको पाइएको र .२२,३९५।७७ माऽ असलु गनुर् पन भनी दाबी 
गरेको देिखएबाट दाबी गरेको .१,३९,९६२।५२ हानी नोक्सानी भएको मा  िमल्ने देिखएन। 
िनमार्ण सम्प  नहुँदैको अवःथामा नापजाँच िबल र कायर् सम्प  ूितवेदन िवना िनकास भएको 
रकम भकु्तानी गदार्को अवःथामा सम्म उक्त िवगो बराबर हानी नोक्सानी भएको भ  सान्दिभर्क 
हनेु भए पिन ूःततु आरोप दाबी गदार्को अवःथामा िव ालय भवन िनमार्ण सम्प  भएको भ े 
देिखएको र सोको ूितवेदन पेस भएकोसमेत देिखएकोमा उक्त िबगो बराबरको रकम नै हानी 
नोक्सानी भएको मा  कानून एवम ्न्यायस त हनु सक्ने देिखएन। 

6.  ूितवादीह बाट असलु हनु ुपन भनी दाबी गिरएको .२२,३९५।७७ को हकमा िवचार गदार्, 
इिन्जिनयर िशवराम महजर्नसमेतले छानिवन गन बममा ःथलगत नापजाँचका आधारमा कामको 
पिरमाणभन्दा बढी भकु्तानी भएको भिनएको .१,३९,९६२।५२ मध्येको पिछ थप िनमार्ण भएको 
रकम र बै  दािखला रकम बाहेकको बाँकी रहेको .२२,३९५।७७ को हकमा दाबी गरेको 
देिखन्छ। िनमार्ण भएको दईु कोठे भवनको नापजाँच गदार्को अवःथामा ूितवादीह  रोहवरमा 
नरहेको, िनजह को उपिःथितमा नापजाँच नगिरएको भ े ू ितवादीह को भनाई रहेको छ। कामको 
गणुःतरमा कैिफयत रहेको र केही काम सम्प  हनु बाँकी रहेको भ ेसम्म तत्कालीन अवःथामा 
देिखएकोलाई ूितवादीह को बयान बेहोराबाट अन्यथा भ  नसिकने भएपिन उक्त नापजाँचको 
पिरमाण िववािदत रहेको देिखएको छ। यसिःथितमा नापजाँचको पिरमाणलाई अन्य ःवतन्ऽ वःतगुत 
ूमाणबाट समेत समिथर्त हनु ुपनमा त्यःतो ूकृितको थप ूमाण रहेको देिखंदैन। नाप जाँच 
ूिबयामा सामान्य पमा िभ ता हनु सक्ने कुरालाई पूणर्तः इन्कार गनर् सिकने हुँदैन। श ारिहत 
नापजाँचको पिरमाणलाई आधार मा  सिकनेमा श ारिहत अवःथा देिखन नआएको र उिल्लिखत 
नपगु भिनएको िवगो .२२,३९५।७७ को नापजाँचको पिरमाणलाई ि गत गदार् उक्त िबगो 
बराबरको िनमार्ण कायर् नभएको, त्यस हदसम्म बढी भकु्तानी भएको भिन िन यात्मक पबाट 
यिकन हनु सक्ने देिखएन। 
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7.  ूःततु आरोप दाबीको जनजागिृत नेपाल राि य ूाथिमक िव ालय खोपवाको २ कोठे भवन 
िनमार्णका लािग आ.व.०७३।०७४ मा .१६,००,०००।–  िनकासा भएकोमा लेखा परीक्षण 
अविध २०७४।१०।१० सम्म कायर्सम्प  ूितवेदन पेस गरेको नदेिखएकोले सम्बिन्धत 
िव ालयबाट िनमार्ण खचर् पिु  हनेु कायर् सम्प  ूितवेदन पेस गनुर् पन भिन िजल्ला िशक्षा कायार्लय 
बाराको आ.व.०७३।०७४ को लेखा परीक्षण गरी महालेखा परीक्षकको कायार्लयबाट 
२०७४।१०।२२ मा पेस भएको ूितवेदन बहसको बममा पेस हनु आएको देिखएको छ। उक्त 
लेखा परीक्षण ूितवेदनको ब.स.२४ अन्तगर्त उपयुर्क्त रकम बे जकुो अवःथा देिखन आएकोले 
िनमार्ण सम्प  नापजाँच सम्बन्धी बील र कायर् सम्प  ूितवेदन सम्बन्धी  ूिबयागत ऽिुट रहेको 
देिखन्छ। यस अवःथामा अिन्तम िबल र कायर् सम्प  ूितवेदनबाट समेत उक्त रकम बढी भकु्तानी 
भएको देिखन आएमा बे ज ु कायम भएमध्येको बाँकी रकमका सम्बन्धमा दािखला 
गराउनेलगायतको कानूनबमोिजमको ूिबया अवलम्बन गरी बे ज ुफछ\य ट गनर् सिकने हनु्छ। 
.८३,०००।- का हकमा िव ालय व्यवःथापन सिमितका अध्यक्ष रहेका ूितवादी तेजमन ूसाद 
यादवले बै  दािखला गरेकोलाई आरोपपऽमा ःवीकार गरेकै देिखएबाट पिन बाँकी देिखन आएको 
रकमको हकमा समेत बे जकैु पमा कारवाही गनर् िमल्ने नै देिखन्छ। यसै सन्दभर्मा पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकार ूितवादी बिलराम दास कथिवनयासमेत भएको ॅ ाचार मु ामा ौी सव च्च 
अदालतबाट  
 ॅ ाचार हनु ुर बे ज ुहनु ुफरक-फरक िवषय हनु ्
 ॅ ाचारमा व्यिक्तगत फाइदा िलने ब  िनयत त वको िव मानता हनु्छ भने बे जमुा खचर् 

भएको रकम िबल भरपाइ ारा पिु  भएको हुँदैन 
 ॅ ाचारको कसरु ःथािपत हनु सरकारी सम्पि  दूिषत मनसायबाट खचर् गरी हािन नोक्सानी 

परु् याउने िनयत र त्यसबाट आफूले िलन ुखान ुगरेको भ े ूःट पमा देिखन ुपन 
 बे जकुो हकमा िबल भरपाइ ारा पिु  गराउन नसके बे ज ु भएको रकम खचर् गन 

अिख्तयारवालाले दािखला गनुर् गराउन ुपनसम्मको दाियत्व हनेु भनी व्याख्या भई िस ान्त 
कायम भएको (ने.का.प. 2076 अ  3 िन.नं. 10208) पाइएकोले ूःततु आरोिपत 
िवषयमा ूासाि क हनेु देिखएको छ। 

8.  िव ालयको २ कोठाको भवन िनमार्णको िसलिसलामा िविनयोिजत रकम िनकासा िदँदा र भकु्तानी 
गदार् ूिबयागत ऽिुट भएको, िनमार्ण भएको कामभन्दा बढी .१,३९,९६२।५० तत्कालीन 
अवःथामा भकु्तानी गरेको भ ेसम्मको अवःथामा देिखए पिन सम्बिन्धत िव ालयबाटै 
.३४,१०३।७५ बराबरको थप िनमार्ण कायर् भएको र .८३,०००।- बै  दािखला गरेकोसमेत 
देिखएबाट उक्त रकम हानी नोक्सानी परु् याउने र आफूलाई गैरकानूनी पमा फाइदा हनेु गरी 



मु ा: िनमार्णको बजेट काम नगरी...................., मु ा नं. ०७6-CR-०128 
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ूितवादीह ले कायर् गरेको भ  िमल्ने ूत्यक्ष ूमाण भएको देिखएन। ूितवादीमध्येको तत्कालीन 
िजल्ला िशक्षा अिधकारी रहेका धनूसाद पोखरेलले िमित २०७४।४।८ को रकम फुकुवा पऽमा 
तलब फुकुवा भनी लेिखएकोले झकु्यानमा परेको, जानीजानी फुकुवा गरेको होइन भिन प ा ाप 
गरी बयान गरेको देिखएको छ। िव ालय व्यवःथापन सिमितका अध्यक्ष रहेका ूितवादी तेजमन 
ूसाद यादवले थप िनमार्ण कायर् गराएको, र .८३,०००।- बै  दािखला गराएको देिखएबाट 
समेत बदिनयतपूवर्क कायर् भएको पिु  हनु सक्ने देिखएन। अन्य ूितवादीह को हकमा समेत 
िव ालयको नाममा िनकासा भएको रकम िहनािमना गन वा नोक्सान परु् याउने गरी बदिनयत पूवर्क 
कायर् गरेको पिु  हनेु ूत्यक्ष ूमाण रहेको देिखन आएन। असलु हनु ुपन भनी दाबी गरेको 
.२२,३९५।७७ को हकमा समेत ूितवादीह ले यो यस पमा िहनािमना गरी नोक्सान पारेको 
वा ूितवादीह ले यो यस िकिसमबाट फायदा िलएको भनी िकटान साथ भ  सिकने अवःथा 
देिखएन। अनमुान र अड्कल गरी ॅ ाचार जःतो गम्भीर ूकृितको कसरु गरेको भनी सजायभागी 
गराउन न्यायको ि बाट मनािसव हुँदैन । 

9.  ूत्यक्ष, ःवतन्ऽ र िव सनीय ूमाणबाट फौजदारी अिभयोग पिु  गनुर् पनमा त्यस िकिसमको 
ूमाणको अभाव रहेको, ूिबयागत ऽिुट भएको भ ेसम्मको आधारमा अनमुान र श ाको आधारमा 
ॅ ाचार जःतो गम्भीर ूकृितको कसरु ठहर गनर् न्यायको रोहबाट मनािसव हनेु नदेिखएकोले बजेट 
िनकासाको चरणदेिख िनमार्ण कायर् तथा भकु्तानी िदने ूिबयामा सरोकार राख्न ेदेिखएका आधारमा 
सम्बिन्धत सबैका उपर दायर गिरएका ूःततु आरोप दाबीको आधारमा कसरुदार कायम गिर 
सजाय भागी गराउन न्यायस त हनु सक्ने देिखएन । 

10.  अतः ू ितवादीह ले आरोप दाबीअनसुारको िबगो .1,39,962।- (एक लाख उनान्चालीस हजार 
नौ सय बैस ी पैयाँ बाउ  पैसा) हानीनोक्सानी, िहनािमना गरेको पिु  हनेु पयार्  ूमाणको अभाव 
रहेको, श ारिहत ठोस ूमाणको अभावमा ॅ ाचार गरेको भ े गम्भीर कसरु ठहर गनर् न्यायस त 
हनु नसक्ने हुँदा ूितवादीह  उपरको ूःततु आरोप दाबी पगु्न सक्दैन। ूःततु आरोप दाबीको 
कसरुबाट ूितवादीह  धनूसाद पोखरेल, नवराज भण्डारी, तेजमन ूसाद यादव, राज िकशोर 
चौधरी, वसन्तकुमार िनिध र िदिलप कुमार जयसवालले सफाई पाउने ठहछर्। 

सदःय  सदःय अध्यक्ष 

इजलास अिधकृतः िहरादेवी पाण्डे 

इित संवत ्२०७६ साल फागनु 14 गते रोज 4 शभुम.्......................................................। 
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अनसूुची-१ 

िवशेष अदालतबाट भएका केही फैसलाह को सगँालो, २०६६ 

गैरकानूनी सम्पि  आजर्नसम्बन्धी 
१. ौी ५ को सरकार िव. िचरन्जीवी वाग्लेसमेत 

२. ौी ५ को सरकार िव. रामा ा चतवुदीसमेत 

३. ौी ५ को सरकार िव. केशरजंग खड्कासमेत 

४. ौी ५ को सरकार िव. गोिवन्दराज जोशीसमेत 

सावर्जिनक हािननोक्सानीसम्बन्धी 
१. ौी ५ को सरकार िव. शैलेन्िकुमार ठाकुर 
२. ौी ५ को सरकार िव. िऽलोचन कुमार 
३. नेपाल सरकार िव. साधरुाम थापा 
४. नेपाल सरकार िव. िपःतादेवी अमवाल 

बक ठगीसम्बन्धी 
१. ौी ५ को सरकार िव. सरोज ूसाद ढंुगानासमेत 
२. ौी ५ को सरकार िव. लआमण कुमार पोखरेलसमेत 
३. ौी ५ को सरकार िव. ीवुराज ढु ानासमेत 

घसुसम्बन्धी 
१. नेपाल सरकार िव. बलराम शमार् 
२. नेपाल सरकार िव. उवार्द  भ  

३. नेपाल सरकार िव. राजेन्ि बढुाथोकीसमेत 

लेखा परीक्षणसम्बन्धी 
१.  नेपाल सरकार िव. थाने र ढकाल 

गाडी दतार्सम्बन्धी 
१. ौी ५ को सरकार िव. शरदचन्ि शमार् पौडेलसमेत 
२. नेपाल सरकार िव. अब्दलु रईस खाँसमेत 

वन सम्पदासम्बन्धी 
१. ौी ५ को सरकार िव. सरेुन्िूसाद िसंहसमेत 

२. ौी ५ को सरकार िव. मोतीलाल बःनेतसमेत 

जग्गा दतार्सम्बन्धी  
१. ौी ५ को सरकार िव. कुलबहादरु कँुवर 
कीत िबल भरपाईसम्बन्धी 
१. ौी ५ को सरकार िव. रामजी ूसाद रौिनयारसमेत 
२. नेपाल सरकार िव. िवनयकुमार गामीसमेत 

चोरी पैठारीसम्बन्धी  
१. ौी ५ को सरकार िव. ूकाश दाहाल 

२. नेपाल सरकार िव. पहल थापासमेत 

३. नेपाल सरकार िव. मानबहादरु चन्द 
अिख्तयारको दु पयोगसम्बन्धी  
१. ौी ५ को सरकार िव. माधवूसाद खितवडा 
िनमार्णसम्बन्धी 
१. ौी ५ को सरकार िव. अिम्बकाू साद उपाध्यायसमेत 
२. ौी ५ को सरकार िव. ीवुकुमार काकीर्समेत 

३. ौी ५ को सरकार िव. इन्िबहादरु शाहसमेत 

४. नेपाल सरकार िव. रमेश िसग्देल 

नक्कली ूमाण पऽसम्बन्धी 
१. नेपाल सरकार िव. तारा राजभण्डारी 
२. नेपाल सरकार िव. िव  निवन कन्दंगवा 
३. नेपाल सरकार िव. मरुलीूसाद िसंह 
४. नेपाल सरकार िव. िवंण ुकोईराला 
५. नेपाल सरकार िव. अिम्बका ौे  

टेन्डरसम्बन्धी 
१. ौी ५ को सरकार िव. देवेन्ि झा 
मापदण्ड िवपरीत नक्सा पाससम्बन्धी 
१. नेपाल सरकार िव. िचिनयाँमान बळाचायर् 
पनुरावदेनसम्बन्धी 
१. डा.ूभा बःनेत िव. अ.द.ुअ.आ. 
२. राजेन्िूसाद ढंुगाना िव. अ.द.ुअ.आ. 
 अबुरध्वज शाह िव. अ.द.ुअ.आ. 
३. िवंण ुदेवी राजभण्डारी िव. अ.द.ुअ.आ. 
 जगतकुमारी राजभण्डारी िव. अ.द.ुअ.आ. 
४. गीता मैनाली िव. अ.द.ुअ.आ. 
५. केशव ःथािपत िव. अ.द.ुअ.आ. 
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अनसूुची-२ 

वािषर्क ूगित ूितवेदन 
आ=व. 2072/73 मा ूकािशत फैसलाह  

१. नेपाल सरकार िव. खगने्िूसाद भ राईसमेत, ॅ ाचार (अिनयिमतता) 
 स.फौ.नं. ०७१-CR-०१२१ 

२. नेपाल सरकार िव. ूा.डा. पदमलाल देवकोटासमेत, ॅ ाचार (हानी नोक्सानी) 
 स.ूो.नं. ०७१-CR-००३८ 

३. नेपाल सरकार िव. िपताम्बरूसाद पोखरेलसमेत, रकम िहनािमना (ॅ ाचार) 
 मु ा नं. ९३-६८-००११२ 

४. नेपाल सरकार िव. कृंणबहादरु सापकोटासमेत, ॅ ाचार (घसु िरसवत) 
 ०६९-CR-०२३३ 

५. नेपाल सरकार िव. िव नाथूसाद यादवसमेत, कुटनैितक राहदानी दु पयोग 

 (ॅ ाचार) ०७१-CR-००६२ 

६. नेपाल सरकार िव. देवेन्ि डंगोलसमेत, गैर कानूनी सम्पि  आजर्न 
 ०७०-CR-००५३ 

७. नेपाल सरकार िव. इिन्दरा सवेुदी पोखरेल ॅ ाचार (नक्कली ूमाणपऽ) 
 ०७१-CR-०२०७ 

८. नेपाल सरकार िव. िनमर्ल राई भ े िनर न होजाईसमेत, सम्पि  शु ीकरण  
 ९३-०६८-००१०० 

९. नेपाल सरकार िव. सिमर अिधकारी, सम्पि  शु ीकरण, 

 ०७१-CR-००१० 
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