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विशषे अदालत 

इिलास 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री पिन कुमार शमाा 
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री बाबरुाम रेग्मी 
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री प्रभा बस्नते 

फैसला 
मदु्दा नं. ०६९-CR-०१०२ 

नन.नं.- ५ 

     अनसुन्धान अनधकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण कुमार महतको प्रनतिेदनले नेपाल सरकार..............िादी  

नबरुद्ध 

कोतो गरुुङ्गको नाती यङु्गडङु्ग गरुुङ्गको छोरा जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. िडा नं. २९, ठमेल 

घर भई ऐ. िडा नं. १६ नयााँिस्ती बस्ने  ददपक मनाङ्ग ेभने्न राजिि गरुुङ्ग.............................प्रनतबादी  

 

फुपाा गरुुङको नानतनी टााँसी गरुुङ्गको छोरी ददपक मनाङ्ग ेभने्न राजिि गरुुङ्गको श्रीमती जिल्ला  

काठमाण्डौं का.म.न.पा. िडा नं. २९ घर भई ऐ. िडा नं. १६ पकनािोल बस्ने पासाङ्ग डोमा 
 गरुुङ्ग.................................................................................................................प्रनतबादी  

मदु्दा:- सम्पजि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) 

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ तथा नेपाल रािपत्रमा नमनत २०६६।२।११ मा प्रकाजशत सूचना बमोजिम 
यसै अदालतको के्षत्रानधकार नभत्र रही दायर हनु आएको प्रस्ततु मदु्दाको संजक्षप्त तथ्य एिं ठहर यसप्रकार रहेको छः 

संजक्षप्त तथ्य खण्ड 

१. नबनभन्न अपरानधक वियाकलापहरुमा संलग्न रही ददपक मनाङ्गे भननने राजिि गरुुङले सम्पजि शदु्धीकरण (मनी 
लान्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ को दफा ४(ख)(च) तथा दफा ४(त) बमोजिमको नेपाल सरकारबाट 
२०६६/१२/२३ मा रािपत्रमा प्रकाजशत सचुनाको ि.सं. (क) र (ग) बमोजिमको कसूर गरेको भने्न प्रहरी प्रधान 
कायाालय, केन्रीय अनसुन्धान ब्यरुोको अनभलेख नबिरण सवहतको सूचना । 

२. सम्पजि शदु्धीकरण अनसुन्धान विभागको च.नं. ६८० नमनत २०६८।१०।१९ र च.नं. ६६६ नमनत 
२०६९/०६/१७ गतेको प्राप्त पत्र बमोजिम विनभन्न अपरानधक वियाकलापमा संलग्न रही ददपक मनाङ्गे भने्न रािीब 
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गरुुङले  सम्पजि शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ) ननिारण ऐन,२०६४ को दफा ४(ख)(च) तथा दफा ४(त) बमोजिम 
नेपाल सरकारबाट २०६६/१२/२३ मा रािपत्रमा प्रकाजशत सूचनाको ि.सं. (क) र (ग) बमोजिमको कसरु 
गरेकोले सम्पजि शदु्धीकरण (मनी लाउन्डररङ) ननिारण ऐन,२०६४ को दफा १५ तथा सम्पजि शदु्धीकरण (मनी 
लाउन्डररङ) ननिारण ननयमािली,२०६६ को ननयम १७ को उपननयम  (१) बमोजिम अनसुन्धान अनधकृत 
तोवकएको। 

३. म नबबावहत हुाँ । मेरी िेठी श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङ र कान्छी श्रीमनत ददछेन लामा गरुुङ मध्ये िेठी श्रीमती 
पासाङ डोमा गरुुङबाट २ छोराहरू रहेका छन ्। २०५८ सालनतर िेठी श्रीमनत पासाङ डोमा गरुुङले मबाट अंश 
प्राप्त गरी ननि दईु छोरा र आफ्नो पाररिारीक, आनथाक जिम्मेिारी िहन गदै आएकी नछन ्। हाल मेरो साथमा 
कान्छी श्रीमती ददछेन लामा गरुुङ रहेकी नछन ्। मेरो हङकङ िाने आउने िममा नेपाली मलुको बेलायती नागररक 
अमतृा थापासंग सम्बन्ध र संसगा भई एक छोरा (नाम सोल थापा, हाल ७ बषा उमेर) को िन्म भएको नथयो । हाल 
अमतृा थापा र ननिका छोरा बेलायतमा बस्दै आएको भने्न सनुेको छु , ननिहरूसंग मेरो हाल कुनै सम्बन्ध छैन । 

      मेरो िन्म भारतमै भई भारतमै हवुका एको हुाँ । मैले परु्ख्यौली सम्पजिको रुपमा भारतीय रूपैयााँ ७,००,०००/-  
नगद साथमा नलई २०४२ सालनतर काठमाण्डौं, नेपाल आई रू.५,००,०००/- लगानी गरी २०५१/०५२ सालसम्म 
जिटीगनु्टा ब्यबसाय संचालन गरेको नथएाँ । २०४९ सालनतर पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गसंग बैबावहक सम्बन्ध कायम हुाँदा 
मलाई ससरुाली तफा बाट रु.५,००,०००/-(पााँच लाख) प्राप्त भएको र उक्त बैबावहक कायािममा आएका 
ब्यजक्तहरूबाट दजक्षणा स्िरूप ४,००,०००/-(चार लाख) चानचनु रुपैयााँ प्राप्त भएको नथयो । मैले आफ्नो साथमा  
७/८ िना ब्यजक्तहरू नलई हङकङ र बंगलादेश पगुी नतनै ब्यजक्तहरूलाई सामान बोकाई नेपाल नभत्र्याउने, २०५० 
सालदेजख २०५१ सालसम्म एक पटकमा ५/७ िना नेपाली कामदार साथमा नलई दजक्षण कोररया प-ुयाई रोिगार 
लगाईददने, कोररयाबाट फकंदा तयारी पोशाक नेपालमा ल्याई नबवि गने समेतको ब्यबसाय गने गथें । यसरी दजक्षण 
कोररयामा कुल ७०/८० िना ब्यजक्तहरूलाई रोिगार लगाईददएको छु । प्रनतब्यजक्त रोिगार लगाइ ददए िापत 
मलाई US$ ४००/- प्राप्त हनुे गदाथ्यो ।तर त्यसरी बैदेजशक रोिगारमा नेपाली कामदारलाई लगाउन सक्ने प्रमाण-
पत्र, कागिातहरू मसंग छैन । जिटीगनु्टा ब्याबसायबाट सम्पूणा खचा कटाई मानसक रुपमा रू.७२,०००/- आम्दानी 
हनुे गदाथ्यो । म जिटीगनु्टा ब्यबसाय संचालन गने िममा १७ पटकसम्म दजक्षण कोररया, १७ पटक हङकङ, ४ 
पटक बंगलादेश र ब्याङ्कक पगेुको नथएाँ । मैले जिटीगनु्टा ब्याबसाय कायमै राखी २०४४ सालनतर  भारतको 
नागाल्यैण्ड पगुी २ बषा गामेन्ट उद्योग संचालन गरी २०४६ सालमा नेपाल फकंदा भारतीय रूपैयााँ १३,००,०००/- 
साथमा ल्याएको नथएाँ । जिवटगनु्टाको ब्याबसायको नसलनसलामा हङकङ्ग र ब्याङ्ककसम्म पगेुको नभसा र पाससपोटा मेरो 
साथमा छ उल्लेजखत अन्य देशहरूमा पगेुको नभसा र पासपोटा हराएकोले हाल साथमा छैन, पेश गना सजक्तन । मैले 
जिटीगनु्टा ब्याबसाय कायमै राजख २०५१/०५२ सालनतर म टुररष्ट नभसामा रोिगार नमल्छ की भनी िमान पगुी राम्रो 
रोिगार नपाएपनछ िमानबाटै लन्डन पगुी लन्डनको बालम भने्न स्थानमा रहेको नडपाटामेन्टल स्टोरमा  ६ मवहनासम्म 
मानसक ८०० (आठसय) पाउन्ड पाररश्रनमक पाउने गरी काम गरी उक्त पाररश्रनमक ज्यादै न्यून भएकोले नेपाल 
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फकेको नथएाँ । त्यसपनछ नपेालको सबै कारोबार, ब्याबसाय समाप्त गरी रकम िम्मा गरी अमेररका पगुी २ बषासम्म 
अमेररकाको न्यूयोका  ४२ स्रीट जस्थत ईटानलयन डेली फुड नामक डेनलगेशन सेन्टरमा १ घन्टाको ९ US$  
पाररश्रनमक पाउने गरी दैननक १२ घन्टा र हप्ताको ६ ददन  क्यानसयर काम गरी US$ २४,०००/-(चौबीस हिार) 
नलई २०५४ सालनतर नेपाल फवका ई नेपालमा पनु: नबनभन्न ब्यापार ब्यबसायमा संलग्न भएको नथएाँ । मैले अमेररका 
पगेुको नभसा र पासपोटा हाल पेश गना सक्छु तर, िमान र बेलायत पगेुको नभसा र पासपोटा हराएकोले पेश गना 
सजक्तन । मैले परु्ख्यौली सम्पजिको रुपमा प्राप्त रकम, जिटीगनु्टा ब्याबसायबाट आजिात रकम, पासाङ डोमा गरुुङ्गसंग 
बैबावहक सम्बन्ध कायम हुाँदा प्राप्त रकम, भारतको नागाल्यैण्डमा गामेन्ट ब्यबसाय संचालनबाट आजिात रकम, दजक्षण 
कोररयामा नेपाली कामदारहरूलाई रोिगार लगाईददए बापतको रकम, बेलायत र अमेररकाको रोिगारबाट आजिात 
रकम खलु्ने कुनै कागिातहरू आफ्नो साथमा नभएकोले पेश गना सजक्तन । 

        हाल म िडीबटुी सम्बन्धी ब्यापार ब्यबसाय र चीनको खासा बिारबाट स्याउ खररद गरी नेपालमा नबिी 
गने ब्यबसायमा संलग्न छु । नबनभन्न कम्पनी, फमाहरू सािेदारीमा संचालन गने तथा फाट्ट-फुट्ट रुपमा िग्गाको 
कारोबार समेत गने आफ्नो पेशामा रहेको छु । मेरो मात्र एकल स्िानमत्िमा कुनै कम्पनी तथा फमाहरू, घर-िग्गा 
तथा सिारी-साधनहरू रहेको छैन ।  

        मेरो चीनको खासा बिारबाट स्याऊ खरीद गरी नेपालमा नबवि गने छुटै्ट ब्यबसावयक संस्था छैन । मेरो 
अन्य नबनभन्न ब्यजक्तहरूको ब्यबसावयक फमाहरूको नाममा चीनको खासा बिारबाट स्याउ आयात गदाा भन्सार 
छुटाउने, कन्टेनर गाडीमा स्याउ लोड गरी सम्बजन्धत बिार काठमाण्डौंको कानलमाटीसम्म प-ुयाइददन े र समन्िय 
गररददने सम्मको  भनूमका रहेको उक्त ब्यबसायमा म नबगत १ बषादेजख संलग्न रहेको छु । हाल ४०/४५ िना 
ब्यजक्तहरूको समूह उक्त ब्यबसायमा संलग्न रहेका छन ्। उक्त ब्यबसायमा मैले कुनै लगानी गनुा नपने भएकोले 
मेरो कुनै आनथाक लगानी नभएको र उक्त ब्यबसायबाट मलाई रु.१,६४,०००/- (एक लाख चौसठ्ठी हिार) आम्दानी 
भएको छ। उक्त आम्दानीको आनथाक श्रोत खलु्ने कागिातहरू पेश गना सक्तछु । 

      निलपरासी जिल्लाको नत्रिेणी भने्न ठाऊाँ मा नबनभन्न वकसानहरूको िग्गा भाडामा नलई वकसानहरूलाई 
िनडबटुीको नबरूिा उपलब्ध गराईददई ननिहरूकै श्रम र िग्गामा िडीबटुी उत्पादन गने र उत्पाददत िडीबटुीलाई 
भारतमा लगी नबवि गने प्रयोिनाथा ओम श्री ओम मल्टीपपास ईण्डष्ट्रीि प्रा.नल. कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालयमा दताा 
गदाा मेरो कबलु शेयर पुाँिी रू.२१,००,०००/- देखाईएता पनन उक्त कम्पनी नबगत १४ मवहना अगाडी स्थापना गदाा 
मेरो १२.५% ले हनु आउने रू.३,०००००/-(तीन लाख) लगानी पैतकृ सम्पजिको रुपमा प्राप्त नगद रुपैयााँबाट 
रहेको छ । हालसम्म उक्त कम्पनीबाट काम शरुु गरेपनन आम्दानी भई सकेको छैन । 

      नेपालबाट जचननयााँ नागररकले खररद गरी लाने सतिुा (िनडबटुी) नबवि गरे बापत बावषाक रुपले मलाई रू. 
२,५०,०००/- िनत आम्दानी हनुे गदाछ ।मैले उक्त आम्दानीको श्रोत खलु्ने कागिातहरू पेश गना सजक्तन । उक्त 
सतिुा नबवि गने कुनै ब्यबसावयक संस्था स्थापना नभए पनन उक्त ब्यबसायमा म समेतका चार िना ब्यजक्तहरू 
सािेदार रहेका छन ्।   
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      निुाकोट जिल्लाको पैंनतसवकलो भने्न ठाउाँ जस्थत मेरो श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङको नामको कररब ७८ रोपनी 
िग्गा नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल. ले खानी प्रयोिनका लानग प्रयोग गना पाउने शतामा भाडामा ददई मानसक 
रुपले रु.५८,०००/-(अन्ठाउन्न हिार) र उक्त उद्योगको २०% शयेर मलाई प्राप्त हनुे भने्न मौजखक सहमनत भएपनन 
मलाई उक्त उद्योगको सािेदारी हालसम्म प्राप्त भएको छैन । पासाङ डोमा गरुुङले भन े मानसक रुपमा रू. 
५८,०००/- हालसम्म पनन प्राप्त गदै आएकी नछन,् । उक्त उद्योगको नाममा बैंक अफ एनसया र ईन्टरनेशनल 
नलजिङ फाइनान्समा खाता रहेको छ । खाता नं. हरू के कनत हो मलाई थाहा छैन। उक्त उद्योगबाट मलाई कुनै 
आम्दानी नहनु े र उक्त उद्योग खानी तथा भ-ूगभा नबभागमा के-कसरी दताा भएको छ भने्न सम्बन्धमा समेत मलाई 
थाहा छैन । 

       मेरो ईच्छामाई रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.मा २०% शेयरले हनु आउन े१,२५,०००/- (एक लाख पच्चीस 
हिार) स्थापनाकालमा लगानी भएको नथयो । मेरो उक्त उद्योगमा आनथाक लगानी क्लब डाईनेष्टी प्रा.नल.को शेयर 
नबवि गरे बापत प्राप्त रकम मध्येबाट रहेको नथयो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालयमा उक्त उद्योग दताा गदाा स्काइभेटर 
वकनी संचालन गने समेतको खचा, लगानी िोडीन पगुी मैले उक्त उद्योगमा लगानी गनुापने रकम रु.५,००,०००/- 
देखाईएता पनन काम संचालन गदै िााँदा स्काइभेटर भन ेवकननएन । उक्त उद्योगबाट मानसक रुपले रु.२०,०००/-
(बीस हिार) आम्दानी हनुे गदाछ। 

       काठमाण्डौंको ठमेलमा रहेको नत्रलोक प्लािा नबनभन्न कायाालयहरू र पसलहरू संचालन गनाका लानग कोठा 
तथा फल्याटहरू भाडामा लगाउने प्रयोिनको लानग स्थापना भएको हाल २ बषा भयो । हाल उक्त नत्रलोक प्लािामा 
नबनभन्न पसल तथा रेषु्टरेन्टहरू संचालनमा आएका छन ् । हाल अमेररकामा बसोबास गदै आईरहन ु भएकी मीना 
शाहीको भिन नत्रलोक प्लािाका लानग भाडामा नलईएको हो । नत्रलोक प्लािामा रहेका नबनभन्न पसल रेषु्टरेन्टहरूबाट 
मानसक रुपबाट भाडा उठाई घर धनीलाई बिुाए पश्च्यात हनु आउने नाफाको रकमबाट मलाई रु.४०,०००/-
(चालीस हिार)  मानसक रुपमा प्राप्त हनु े गदाछ भनें बााँकी रकम कसााङ गरुुङले प्राप्त गदानछन ्। उक्त नत्रलोक 
प्लािामा लगानी गना नपने भएकोले मेरो कुनै लगानी छैन ।  

      नब.स. २०६०/०६१ सालनतर स्थापना भएको गोसाईंकुण्ड रोडा ढुङ्गा िसर उद्योग प्रा.नल.मा १५% ले हनु 
आउने रु.२२,००,०००/- (बाईस लाख रुपैयााँ) मैले लगानी गनुापनेमा स्थापना कालदेजख मैले रु.८,००,०००/- 
(आठ लाख) मात्र लगानी गना सकेको नथएाँ । उक्त लगानीको श्रोत मेरो जिवटगनु्टा ब्यबसाय, अमेररकाको रोिगारी 
र फाट्टफुट्ट िग्गाको कारोबारबाट आजिात संजचत रकम रहेको, उक्त उद्योगका सािेदारहरू कसैले आफ्नो लगानी 
भननएको रकम उपलब्ध गराउन नसकेका कारण उक्त उद्योग संचालनमा आउन सकेन । मैले उक्त उद्योगको ४० 
mm को रोडा उत्पादन गने मेजशन  आफुले नलई आफ्नो भएको लगानी असलु गरेको नथएाँ । अन्य सािेदारहरूले 
पनन उद्योगको नामको १७ कठ्ठा िनमन र रान्सफरमर लगी आ-आफ्नो लगानी असूल गरेका नथए। 

       म समेत सािेदार रही संचालनमा आएका र हाल बन्द अबस्थामा िा मेरो सािेदारी, स्िानमत्ि हस्तान्तरण 
भई सकेका नबनभन्न ब्यबसायहरू रहेको िसमा डाईनेष्टी क्लब प्रा.नल., ननरमाया रोनध क्लब एण्ड रेषु्टरेन्ट प्रा.नल., 
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गण्डकी रोनध क्लब एण्ड फेशन बार प्रा.नल., साईट िाकसा प्रा.नल., काष्ठमाण्डप एक्सप्रसे नामक साप्तावहक पनत्रका 
प्रकासन, गो गो बार प्रा.नल., नबरगन्ि रान्सपोटा र ओयनसस ईजन्िननयसा एण्ड नबल्डसा प्रा.नल. रहेका छन ्।  

      मैले सन १९९९ मा डाईनेष्टी क्लब प्रा.नल.मा शरुूको लगानी २०% ले हनु आउने ७,००,०००/- (सात 
लाख) रुपैयााँ  अमेररकाबाट कमाई गरी ल्याएको रकम मध्येबाट लगानी गरेको नथएाँ । पनछ उक्त क्लब ब्यबस्थापन 
गदै िाने िममा सोही क्लबबाट आम्दानी भएको रकम लगानी गदाा रु.२०,००,०००/-(बीस लाख) मेरो लगानी 
रकम पगेुको नथयो। उक्त क्लब ४ बषासम्म सािेदारीमा संचालन गरी मैले आफ्नो सािेदारी हाल अमेररका बसोबास 
गने टाईनसङ्ग दोिे गरुुङ्ग समेतका ब्यजक्तहरूलाई मलु्य रु.१८,००,०००/-(अठार लाख)मा नबवि गरेको नथएाँ । 
उक्त क्लब संचालनबाट मानसक रुपले रु.४५,०००/- (पैंतालीस हिार) देजख रु.५०,०००/-(पचास हिार)सम्म 
आम्दानी हनुे गथ्यो ।मैले आफ्नो शेयर नबवि गरी प्राप्त गरेको रकम रु.१८,००,०००/-(आठ्ठार लाख)को श्रोत 
खलु्ने कागिातहरू पेश गना सक्ने भएतापनन उक्त क्लबबाट मानसक रुपमा हनुे आम्दानीको कुनै कागिातहरू नहनु े
भएकोले पेश गना सजक्तन ।    

       काठमाण्डौंको कमलादीमा संचानलत ननरमाया रोनध क्लब एण्ड रेषु्टरेन्ट प्रा.नल.को २०% शेयर मलु्य रू. 
२,२५,०००/-(दईु लाख पच्चीस हिार)मा रमेश बाब ुशे्रष्ठबाट मौजखक सहमनत गरी नब.स. २०५७ सालनतर प्राप्त 
गरेको हुाँ ।उक्त रेषु्टरेन्ट २ बषा सम्म सािेदाररमा संचालन गरे पश्च्यात हङकङमा रोिगार पाई बसेको एकिना 
ब्यजक्तलाई मलु्य रू.५,५०,०००/-(पााँच लाख पचास हिार) मा आफ्नो सािेदारी नबवि गरेको नथएाँ । उक्त 
रेषु्टरेन्टमा नलजखत रुपमा को-को सािेदारहरू रहेका नथए थाहा छैन । उक्त रेषु्टरेन्टमा भएको लगानी क्लब डाईनेष्टी 
प्रा.नल.को शयेर नबवि पश्च्यात प्राप्त रकम मध्येबाट गरेको नथएाँ । उक्त रेषु्टरेन्ट संचालनबाट मानसक रुपमा 
२५,०००/-(पच्चीस हिार) देजख ३०,०००/-(तीस हिार)सम्म आम्दानी हनु े र त्यसरी हनुे आम्दानीको कुनै 
कागिातहरू नहनु े भएकोले कागिातहरू पेश गना नसकेता पनन शयेर नबवि पश्च्यात प्राप्त रु.५,५०,०००/-(पााँच 
लाख पचास हिार)को श्रोत खलु्ने कागिातहरू पेश गना सक्छु । 

      मैले काठमाण्डौंको कमलादीमा संचानलत गण्डकी रोनधक्लब एण्ड फेशन बार प्रा.नल.को १०% शयेर मलु्य 
रू.१,००,०००/-(एक लाख) मा एक िना नाम,थर ितन थाहा नभएका ब्यजक्तबाट नब.स. २०५७ सालनतर वकनेको 
हुाँ ।२ बषासम्म उक्त रोनध क्लब संचालन गरी मनुाफा नहनुे देखेपनछ मसु्ताङ्ग घर हनुे एकिना नाम, थर,  थाहा 
नभएको ब्यजक्तलाई आफ्नो सािेदारी मलु्य रू.९०,०००/-(नब्बे हिार) मा नबवि गरेको हुाँ । उक्त रोनधक्लबको 
सािेदारी मैले खरीद तथा नबवि  मौजखक सहमनत अनसुार गरेको र  कुनै नलजखत कागिातहरू तयार गरीएको 
नथएन। उक्त रोनध क्लबमा जिटीगनु्टा ब्यबसायबाट आजिात रकम, अमेररकाबाट कमाई ल्याएको रकम र फाट्टफुट्ट 
िग्गाको कारोबारबाट आजिात रकम मध्येबाट आफूसंग संजचत रकम लगानी गरेको नथएाँ। उक्त रोनधक्लब 
संचालनबाट मानसक रुपमा ५,०००/-(पााँच हिार) देजख ७,०००/-(सात हिार) सम्म आम्दानी हनुे गदाथ्यो । 
त्यसरी हनुे आम्दानीको श्रोत खलु्न े कागिातहरू हाल पेश गना सजक्तन तर उक्त रोनधक्लबको सािेदारी रु. 
९०,०००/-(नब्बे हिार) मा नबवि गरेको भने्न  खलु्न ेकागिातहरू पेश गना सक्छु । 
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      मैले काठमाण्डौंको सनु्धारामा संचानलत साईड िाकसा प्रा.नल.को २०% शयेरका लानग नसदद्द गरुुङ्ग समेत ३ 
िनालाई रू.२५,००,०००/-(पच्चीस लाख) मध्ये रू.३,५०,०००/-(तीन लाख पचास हिार) नब.स. २०६१/०६२ 
सालनतर ददएकोमा बााँकी रकम म िेल परी नतना नसकेपनछ सोही शेयर ननिै ३ िना ब्यजक्तहरूलाई प्राप्त हनुे गरी 
नब.स. २०६२ सालनतर वफताा गरी ननिहरूबाट रू.४०,००,०००/-(चानलस लाख) प्राप्त गरेको नथएाँ। उल्लेजखत 
लगानी भएको रु.३,५०,०००/-(तीन लाख पचास हिार) रकम क्लब डाईनषे्टी, ननरमाया रोनध क्लब र गण्डकी रोनध 
क्लबको शेयर नबवि गरी प्राप्त गरेको रकम मध्येबाट रहेको नथयो । उक्त प्रा.नल.बाट कुनै आम्दानी भएन र 
उल्लेजखत रकम रू.४०,००,०००/-(चानलस लाख) प्राप्त गरेको भने्न खलु्ने कागिातहरू पेश गना सक्छु । 

      नब.स.२०५७/५८ सालनतर एक/एक लाख रुपैयााँ गरी रु.२,००,०००/-(दईु लाख) लगानीमा काठमाण्डौंको 
कलंकीमा बस्ने प्रल्हाद खनतबडा र म समेत २ िनाको सािेदारीमा काष्ठमण्डप एक्सप्रसे नामक साप्तावहक पनत्रकाको 
प्रकाशनको काम १४ मवहना संचालन गरी बन्द भएको नथयो । उक्त प्रकाशनमा क्लब डाइनेष्टी प्रा.नल.बाट भएको 
आम्दानीबाट लगानी गरेको नथएाँ । उक्त प्रकाशनबाट कुनै आम्दानी भएन। 

     काठमाण्डौंको नत्रदेिी मागा जस्थत गो गो बारको २०% शेयर मलु्य रू.२,००,०००/-(दईु लाख)मा मजुखया 
घलेबाट खरीद गरी नब.स. २०६४ सालनतर मैले प्राप्त गरेको नथएाँ । उक्त लगानी अमेररकाबाट कमाई ल्याएको 
रकम, जिटीगनु्टाको ब्यापारबाट आजिात रकम र फाट्टफुट्ट िग्गाको कारोबारबाट आजिात म संग संजचत  रकम 
मध्येबाट भएको नथयो ।उक्त गो गो बारको उक्त शेयर जिल्ला लनलतपरु बस्ने नबिम भने्न थर थाहा नभएको 
ब्यजक्तलाई मानसक रू.१०,०००/- प्राप्त हनुे गरी भाडामा ददएको छु । मेरो नामको उल्लेजखत शयेर मूजखया घलेकै 
नाममा देखाईएकोले ननि मेरो नामको शयेर कागिातहरूमा नदेजखएको हो । मैले उक्त गो-गो बार संचालनबाट 
मानसक रुपमा हनुे आम्दानी रु.१५,०००(पन्र हिार) देजख २०,०००/-(बीस हिार) रकमको श्रोत खलु्न े
कागिातहरू पेश गना नसकेतापनन हाल मानसक रुपमा प्राप्त हनुे उल्लेजखत रकम रु.१०,०००/-(दश हिार)को श्रोत 
खलु्ने कागिातहरू पेश गना सक्छु । 

      बीरगन्िको सरु्ख्खा बन्दरगाह नभत्र रक ढुिानीको काम नमलाई ददए बापत बीरगन्ि रान्सपोटाका सािेदार 
उमेश लामाले मलाई उक्त रान्सपोटाको २०% शेयर रहेको भनी िानकारी गराएको तर, मेरो शेयर रहेनछ । 

      गलु्मी र मोरङ्ग जिल्लामा सिारी साधन गडु्न ेपलु ओयनसस ईजन्िननयसा एण्ड नबल्डसा प्रा.नल.लाई नमलाई ददए 
बापत नब.स. २०६२ सालनतर मैले उक्त कम्पनीको ५०% शयेर चेयरमेन अच्यूत पाण्डेबाट प्राप्त गरेकोमा उक्त 
कम्पनी घाटामा गएकोले २०६९ सालको भार मवहनामा रू. ५,००,०००/-(पााँच लाख) ननि अच्यतु पाण्डेबाट प्राप्त 
गरी ननिलाई नै उक्त शयेर वफताा गरेको नथएाँ । उक्त प्रा.नल.बाट मैले पाउन ुपने रु.१३,००,०००/-(तेह्र लाख) 
मैले प्राप्त गना बााँकी नै छ । 

      चीनको खासा बिारबाट स्याऊ ननयाात गरी काठमाण्डौंको बिारमा नबवि गने प्रयोिनका लानग रु. 
२०,००,०००/-(बीस लाख) लगानीमा मनाङ ईन्टरनशेनल रेडसा प्रा.नल.को स्थापना भएको छ । उक्त प्रा.नल.मा 



................................. 
नेपाल सरकार वि.राजिि गरुुङ समेत,  मदु्दा- सम्पजि शदु्धीकरण , मदु्दा नं .०६९-CR-०१०२, फैसला पषृ्ठ ६२ मध्ये पषृ्ठ 7 

 
 

मेरो १५% शेयरका लानग रु.३,००,०००/-(तीन लाख) लगानी ओयनसस ईन्िीननयसा एण्ड नबल्डसा प्रा.नल.बाट प्राप्त 
रकम मध्येबाट रहेको छ । 

      मेरो श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङ्ग समेतको सािेदारीमा काठमाण्डौंको ठमेलमा अक्टोपस रेवकङ्ग पसल 
संचालनमा रहेको छ र ननि पासाङ डोमा गरुुङको नामको सािेदारी रहेको िेष्ट प्िाईन्ट रोडा ढुङ्गा उद्योग भन े
संचालनमा नआई हाल बन्द रहेको छ । 

       काठमाण्डौंको रहेको अक्टोपस रेवकङ पसलमा पासाङ डोमा गरुुङ्गको रु.५,००,०००/-(पााँच लाख) 
लगानीले ५०% शयेर रहेको छ । उक्त पसलमा २ िना सािेदारहरू रहेका छन ्। उक्त पसलमा भएको लगानी 
पासाङ डोमा गरुुङ्गको आफ्नै लगानी हो । 

         िेष्ट प्िाईन्ट रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.को २०% शेयर मलु्य रू.१,२५,०००/-(एक लाख पच्चीस हिार) 
मा पासाङ डोमा गरुुङले उक्त उद्योगका सािेदार मोहन कृष्ण शे्रष्ठबाट खररद गरी प्राप्त गरेकी हनु ्। उक्त उद्योगमा 
लगानीको श्रोत पासाङ डोमा गरुुङको आफ्नै रहेको, उक्त उद्योगले लगानी नबस्तार गने िममा पासाङ डोमा गरुुङको 
उक्त उद्योगमा लगानी रु.२,००,०००/-(दईु लाख) सम्म पगु्यो होला । 

        मैले नबगतमा िग्गा खररद-नबविको कारोबार गने गरेको नथएाँ । िस अन्तगात काठमाण्डौंको नसतापाईला 
जस्थत करीब १ रोपनी िग्गा, स्ियंभ ूसानो भयााङ्ग जस्थत १ रोपनी ६ आना िग्गा, सानो भयााङदेजख मानथ आमी 
ब्यारेक नजिकै करीब २ रोपनी िग्गा, ईचङ्गनुारायण जस्थत २.५ रोपनी िग्गा, गोङ्गब ुबसपाका  पछाडीको ६ आना 
िग्गा र बनस्थली ररङरोड नजिकैको ७ आना िग्गा कुनै आफ्नो कुनै मेरो श्रीमनत पासाङ डोमा गरुुङ्गको नाममा 
खररद गरी नबवि गरेको भएतापनन खरीद-नबवि गरेको नमनत, को ब्यजक्तबाट खररद गरी को ब्यजक्तलाई नबवि गरेको, 
खररद तथा नबवि मलु्य, मनुाफा रकम आदद सम्बन्धी नबबरण मैले नबसान गएकोले बताउन सजक्तन ।उल्लेजखत 
िग्गाको कारोबारसंग सम्बजन्धत कागिातहरू कुनै साथमा नभएकोले पेश गना सजक्तन । उक्त िग्गाको कारोबारमा 
जिटीगनु्टाको ब्यबसायबाट आजिात रकम, भारतको गामेन्ट ब्यबसायबाट आजिात रकम र पैतकृ सम्पजिको रुपमा प्राप्त 
रकम लगानी गरेको नथएाँ । 

      मेरो तथा मेरा पररिारका सदस्यहरू मध्ये मेरो श्रीमती पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नाममा जिल्ला काठमाण्डौ 
का.म.न.पा. १६, पकनािोलमा १ रोपनी ९ आना १ दाम िग्गा र सोही िग्गामा बनेको ३ तला ९ कोठा भएको 
पक्की घर त्यस्तै पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गकै नाममा जिल्ला निुाकोट ककनी गा.नब.स. िडा नं. २ मा करीब ७८ रोपनी 
िग्गा रहेको छ । 

      पासाङ डोमा गरुुङको नामका जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. १६ जस्थत १ रोपनी ९ आना १ दाम िग्गा 
मध्ये वक.न. ११४३ को क्षे. ०-६-१-२ भएको िग्गा स्याण्डडा चाटाडा बैंकबाट किाा प्राप्त गरी नमनत 
२०६६/११/१२ गते थम बहादरु पनुबाट खरीद गरी प्राप्त गरेको बााँकी वक.न. ११०८, १०३३, १०३४, ११०९ 
र १०८३ को क्षे. १-२-३-३ भएको िग्गा नमनत २०५८/१२/१२ गते मैले पासाङ डोमा गरुुङलाई अंश बापत 
ददएकोले ननिले प्राप्त गरेकी हनु ्। 
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       मैले र प्रमे गरुुङ्गले नमनत २०५४/११/११ गते वक.नं. ११०८ को क्षे. ०-३-१.५-० भएको िग्गा मलु्य 
रू.३,९१,०००/-(तीन लाख एकान्नब्बे हिार)मा, नमनत २०५४/१२/३१ गते १०३३ को क्षे. ०-२-१-३ भएको 
िग्गा मलु्य रू. ३,७२,०००/-(तीन लाख बहिर हिार)मा, त्यस्तै नमनत २०५५/०५/०४ गते  वक.नं. १०३४ 
को क्षे. ०-२-३-० भएको िग्गा र ११०९ को क्षे. ०-३-०.५-० भएको िग्गा मलु्य रू. ४,३३,६००/-(चार लाख 
तेिीस हिार छ सय)मा खररद गरी प्राप्त गरेकोमा मैले प्रमे गरुुङको नामको िग्गा नमनत २०५६/०१/०१ गते 
मलु्य रू.४,५९,५००/-(चार लाख उन्साठ्ठी हिार पााँच सय)मा म आफैले प्राप्त गरी पासाङ डोमा गरुुङलाई ददएको 
नथएाँ । नमनत २०५६/०९/०७ गते वक.नं. १०८३ को क्षे.१-२-३-३ भएको िग्गा मलु्य रू. ५,२५,०००/-(पााँच 
लाख पच्चीस हिार)मा मैले पासाङ डोमा गरुूङको नाममा खररद गररददएको नथएाँ । मेरो र पासाङ डोमा गरुुङको 
नबबाह हुाँदा दजक्षणा बापत प्राप्त भएको रकम रु.९,००,०००/-(नौं लाख) उल्लेजखत िग्गाहरू खरीद गदाा लगाएको 
आनथाक श्रोत हो । 

      पासाङ डोमा गरुुङको नामको जिल्ला निुाकोट ककनी गा.नब.स. िडा नं. २ जस्थत करीब ७८ रोपनी िग्गा 
नमनत २०६६/०७/१९ गते मलु्य रू.९,५०,०००/-(नौ लाख पचास हिार)मा पासाङ डोमा गरुुङले खररद गरी प्राप्त 
गरेकी हनु ्। उक्त रकम नमनत २०६६/०५/२४ गते जिल्ला काठमाण्डौं  नसतापाइला जस्थत पासाङ डोमा गरुुङको 
२-८-०-० क्षे. िग्गा नबविबाट आएको रू.४२,००,०००/-(बयानलस लाख) मध्येको भएको नथयो । उक्त 
नसतापाईलाको िग्गा मैले डाईनेष्टी क्लबको आफ्नो सािेदारी(शेयर) नबवि गरी मलु्य पााँच/छ लाख िनत रूपैयााँमा 
पासाङ डोमा गरुुङको नाममा खरीद गरर ददएको हुाँ ।पासाङ डोमा गरुुङको नामको जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. 
१६ जस्थत घरको ननमााण काया नब.सं. २०५८ साल नतरबाट शरुु भएको हो । उक्त घर ननमााण हुाँदा लागेको रकम 
रू.१८,००,०००/-(अठार लाख) मैले डाईनेष्टी क्लबको शेयर नबवि गरेपश्चात प्राप्त रकम मध्ये केही र अमेररकाबाट 
कमाई गरेको रकम मध्येको केही रकम घर ननमााण कायामा खचा भएको नथयो । 

      मेरो आफ्नो नत्रदेिी मागा ठमेल जस्थत वहमालयन ब्याङ्कमा ०१९००१३३३९००१९ नं को खाता िसमा एक 
हिार/पन्र सय रुपैयााँ िनत रकम रहेको छ। मेरो श्रीमनत पासाङ डोमा गरुुङको नाममा नत्रदेिी मागा काठमाण्डौं 
जस्थत वहमालयन बैंकमा ०१९०१११३४७००१२ नं.को खाता, ठमेल काठमाण्डौं जस्थत नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकमा 
०१६०५०९००२२२९७ नं.को खाता र नयााँ-बानेश्वर काठमाण्डौं जस्थत स्याण्डडा चाटाडा बैंकमा एक ऋण खाता 
रहेको छ । मेरो कान्छी श्रीमनत  ददछेन लामा गरुुङको स्याण्डडा चाटाडा बैंकको हेटौंडा मकिानपरु जस्थत शाखा 
कायाालयमा १८१३४६११३०१ नं.को खाता रहेको छ । 

       मैले आफ्नो नत्रदेिी मागा ठमेल जस्थत वहमालयन बैंकमा ०१९००१३३३९००१९ नं को खाताबाट भएको 
कारोबारको सम्बन्धमा एवकन साथ केही खलुाउन सजक्तन । उक्त खातामा हाल रू.२,५६२/३० (दईु हिार पााँच 
सय बैसठ्ठी रुपैयााँ तीस पैसा) ब्यालेन्स रहेकोछ। 

      मेरो नाममा मलु्य रू.३५,०००/- (पैंतीस हिार)मा खररद गरेको एक साईकल बाहेक अन्य कुनै सिारी 
साधन छैन । ओम श्री ओम मल्टी पपाि ईण्डवष्ट्रि कम्पनन प्रा.नल.को नामका फटा, नमत्सूनबसी र मारुती कम्पनीका 
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तीन गाडीहरू (नं. थाहा नभएको) प्रयोग गने गरेको छु । मेरो छोरा नसद्धाथा गरुुङको नामबाट बा४९प ४८०२ नं. 
को स्कूटर एक लाख पचास/साठी हिार मलु्यमा एउटा फाइनान्स संस्थाबाट वकस्तामा मलु्य चकु्ता गने गरी नलईएको 
छ ।मैले मानसक आम्दानीको श्रोतबाट िम्मा गरेको रकमबाट साईकल खररद गरेको र मानसक आम्दानीकै श्रोतबाट 
उक्त फाइनान्सको ऋण नतने गरेको छु । 

      मेरो आफ्नो २.५(साढे दईु) तोला सनु, २१(एक्काईस) तोला चााँदी मसंग छ । कान्छी श्रीमनत ददच्छेन लामा 
गरुुङ्गको ७ तोला १२ आना सनु र श्रीमनत पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नाममा ८/९ तोला सनु उनीहरुको साथमा छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
मैले २.५ तोला सनु करीब १०/१२ बषा अगाडी िीटीगनु्टा ब्यबसाय समेतको आनथाक श्रोतबाट खरीद गरी प्राप्त 
गरेको हुाँ ।ददछेन लामा गरुुङ्ग र पासाङ डोमा गरुुङले नबबाह हुाँदा माईती तफा बाट सनु प्राप्त गरेका हनु।् 

    मेरो र मेरो पररिार समेतको दैननक उपभोग्य बस्तमुा रु.२०,००० (बीस हिार), बिी (नबद्यतु)मा रु. 
१,२००/-(एक हिार दईु सय), नोकर-चाकरमा रु.१,२००/-(एक हिार दईु सय) र घर भाडामा रु.७,०००/-
(सात हिार) समेत गरी मानसक रुपमा ३५,०००/-(पैंतीस हिार) देजख ४०,०००/-(चालीस हिार) सम्म खचा हनु े
गदाछ । टेनलफोन र यातायातको खचा मनाङ्ग ईन्टरनेशनल रेडसा प्रा.नल.ले ब्यहोने भएकोले सो को खचा मेरो 
ब्यजक्तगत हुाँदैन । 

      मेरो प्रत्येक पटक ब्यबसाय एिं रोिगारको नसलनसलामा हङ्गकङ्ग िााँदा आउाँदा रु.७०,०००।– िनत खचा 
भएको, कोररया िााँदा आउाँदा रु.४०,०००।– देजख ५०,०००।– खचा भएको, बैंकक िााँदा आउाँदा रु. 
४०,०००।– िनत खचा भएको, िमान िााँदा आउाँदा रु.३०,००० िनत खचा भएको, बेलायत िााँदा आउाँदा रु. 
४०,०००।– देजख ५०,०००।– खचा भएको, अमेररका िााँदा आउाँदा रु.६०,०००।– खचा भएको हो । उल्लेख 
भए बमोजिम बाहेक अन्य मलुकुमा िााँदा आउाँदा के कनत खचा भयो याद भएन । त्यसरी खचा भएको रकमको प्लेन 
वटकेट लगायतको कुनै कागिातहरु मसंग छैन । उल्लेजखत खचा भएको रकमको आनथाक श्रोत जिटीगनु्टा 
ब्यबसायबाट आजिात रकम नै हो । मैले आफ्नो ननिेदनसाथ पेश गरेका पासपोटा र नभसामा उल्लेख भएका रकमको 
आनथाक श्रोत मेरो जिटीगनु्टा ब्यबसायबाट आजिात रकम र पैतकृ सम्पजिको रुपमा मलाई प्राप्त नगद रुपैयााँ नै हो 
भने्न समेत ब्यहोराको प्रनतबादी राजिि गरुुङ्गको बयान कागि । 

४. मेरो नब.स. २०४८ सालनतर ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गसंग नबबाह भएको, मैले २०५८ सालनतर राजिि 
गरुुङ्गबाट अंश प्राप्त गरी दईु छोराहरू समेतको जिम्मेिारी नलई छुट्टानभन्न भई बस्दै आईरहेको छु । मेरो राजिि 
गरुुङ्गसंग कानून बमोजिम सम्बन्ध-नबच्छेद छैन । ननि राजिि गरुुङ्गले २०६७ सालनतरदेजख कान्छी श्रीमतीको 
रूपमा ददच्छेन लामा गरुुङ्गसंग बैबावहक सम्बन्ध कायम कायम गरी दबैु संगै बस्दै आईरहेका छन ्। हाल िेठो 
छोरा नसद्धाथा गरुुङ्ग १२ कक्षामा काठमाण्डौंमा अध्ययनरत तथा कान्छो छोरा नसद्धान्त गरुुङ्ग ७ कक्षामा भारतमा 
अध्ययनरत रहेका छन ्। 
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       म तथा मेरो खचा नबबरणमा कान्छो छोरा नसद्धान्त गरुुङ्गको बावषाक स्कूल वफ भारतीय रुपैयााँ 
१,१०,०००/-(एक लाख दश हिार), िेठो छोरा नसद्धाथा गरुुङ्गको मानसक स्कूल वफ रु.१२,०००/-(बाह्र हिार) 
रहेको छ । सो बाहेकको मेरो मानसक खचा रु.२५,०००/-(पच्चीस हिार) िनत रहेको छ । 

      मैले आफ्नो खचा घरभाडा स्िरुप मलाई मानसक रुपमा प्राप्त हनुे रु.३०,०००/- , काठमाण्डौं नसतापाईला 
जस्थत ४० आना िग्गा नबवि गरी प्राप्त रकम र आफन्तहरुबाट सर-सापट गरी प्राप्त गरेको रकमबाट गने गरेको 
छु। 

     मैले जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा, नयााँ बिार बस्ने फूप ुनाता पने सम्देन घलेबाट रु.५,००,०००/-(पााँच 
लाख) रुपैयााँ सापटी नलएको हाल ५ बषा िनत भयो । ननिलाई सािााँ ब्याि सवहत रू.९,००,०००/-(नौ लाख) 
रकम नतना बााँकी रहेको छ  र उक्त लेनदेनको घरायसी कागि समेत रहेको छ । ऐ. ढल्कु बस्न ेढोलकर लामाबाट 
रु. ५,००,०००/-(पााँच लाख) सापटी नलएको एक मवहना िनत भएको र उक्त लेनदेनको घरायसी कागि रहेको 
छ। हाल कोररया रहेका मामा नाता पने टासी लामासंग रु.७,००,०००/-(सात लाख) सापटी नलएको २ बषा िनत 
भएको र उक्त लेनदेनको कुनै कागि छैन । आमा दोिे खाण्डोबाट रु.१९,००,०००/-(उन्नाईस लाख) रकम 
सापटी नलएको ३ बषा िनत भयो ।  आमासंगको लेनदेनको कुनै कागि छैन । उक्त सम्पूणा रकम घर खचाका 
लानग सापटी नलएकी हुाँ ।मेरो छ आना सनु आफैले रकम िम्मा गरी खररद गरी प्राप्त गरेकी हुाँ र उक्त सनु खररद 
गरेको कागिात मेरो साथमा रहेको छ ।जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. १६ जस्थत मेरो नामको घर भाडामा रहेको 
छ । उक्त घरबाट मलाई मानसक रुपमा रु.३०,०००/- प्राप्त हनुे गदाछ । 

      जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. १६ जस्थत मेरो नामको घर ननमााण काया २०५६/०५७ सालनतरबाट थालनी 
भई २०५८ सालनतर सम्पन्न भएको हो । उक्त घर ननमााणका लानग रु.३०,००,०००/- रकम लगानी भएको 
नथयो। उक्त घर ननमााणको लानग मैले राजिि गरुुङ्गलाई रु.९,००,०००/-(नौ लाख) (नबबाह हुाँदा माईती तफा बाट 
प्राप्त गरेको) ददएको नथएाँ । उक्त घर ननमााणमा लागेको आनथाक श्रोत मलाई थाहा छैन  राजिि गरुुङ्गलाई नै थाहा 
हनु ुपदाछ । 

     मेरो काठमाण्डौं, ठमेलमा रेवकङ्ग गदाा प्रयोग गररने सामानहरु नबवि गने अक्टोपस नामक पसलमा रु. 
३,००,०००/-(तीन लाख) लगानीमा ५० प्रनतशत शेयर रहेको छ । उक्त रकम मैले कोररयामा हनुभुएका ननिका 
मामा नाता पने टासी लामाबाट सापटी स्िरुप प्राप्त गरी लगानी गरेकी नथएाँ । उक्त पसलका अकाा सािेदार जिल्ला 
काठमाण्डौं गोङ्गब ुबस्न ेददपक पाण्डे हनु ्। 

      करीि २०६६ सालनतर मेरो नामको कुल के्षत्रफल ७७ रोपनी १३ आना १ पैसा िग्गा ५ बषासम्म ढुङ्गा 
खानीमा लगाउन ेप्रयोिनको लानग मानसक रुपमा मैले रु.५८,०००।- भाडा पाउन ेगरी भाडामा नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा 
उद्योगलाई ददएकी हुाँ । २०६८ सालको श्रािण मवहनादेजख मैले उक्त भाडा पाएकी छैन । सो भन्दा पवहले ननयनमत 
रुपमा पाएको भाडाबाट मैले मेरो स्याण्डडा बैंकको ऋण नतरेकी हुाँ । 
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      मेरो िेष्ट प्िाईन्ट रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.मा शयेर, लगानी भएको देजखएता पनन सबै काया राजिि गरुुङ्गले गने 
भएकोले उक्त उद्योगमा मेरो के-कनत शयेर, लगानी, को-को सािेदार, संचालनमा रहेको िा बन्द अबस्थामा रहेको 
भने्न आदी सम्बन्धमा मलाई केवह थाहा छैन, राजिि गरुुङ्गलाई नै थाहा हनुपुदाछ । 

       मेरो जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. १६, पकनािोलमा वक.न. िमश: ११०८, ११०९, १०३३, १०३४, 
१०४३ र ११४३ को कुल के्षत्रफल १-९-०-१ भएका िग्गा तथा सो िग्गामा भएको ३ तले घर र जिल्ला 
निुाकोट ककनी गा.नब.स. िडा नं. २ मा कुल क्षते्रफल ७७-१३-१-० भएको िग्गा अचल सम्पजिको रुपमा रहेको 
छ । हाल मेरो साथमा ६ आना सनु रहेको छ । हाल रू.२,०००/-(दईु हिार) िनत रकम मौज्िात रहेको मेरो 
नामको वहमालयन बैंकमा ०१९०१११३४७००१२ नं. को खाता रहेको छ । रू. ५५,०००/-(पचपन्न हिार) 
िनत रकम मौज्दात रहेको मेरो नामको नेपाल ईन्भेष्टमन्ट बैंकमा ०१६०५०९००२२२९७ नं.को खाता र रु. 
४२,००,०००/-(बयालीस लाख) रूपैयााँ नतनुापने स्याण्डडा चाटाडा बैंकमा एक ऋण खाता रहेको छ ।  

        जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. १६ जस्थत िग्गाहरू मध्ये वक.न. ११४३ को के्ष. ०-६-१-२ भएको िग्गा 
नमनत २०६६/११/१२ गते मैले थम बहादरु पनुबाट मलु्य रू.४५,००,०००/-(पैंतालीस लाख) मा खररद गरी प्राप्त 
गरेकी हुाँ । उक्त खरीद मलु्य बराबरको किाा मैले स्टयाण्डडा चाटाड बैंकबाट सोही िग्गा नधतो राखी प्राप्त गरी उक्त 
िग्गा खररद गरेकी र बााँकी वकिा िग्गाहरू २०५८ सालमा राजिि गरुुङ्गसंग छुट्टानभन्न हुाँदा अंश बापत प्राप्त गरेकी 
नथएाँ । नमनत २०५६/०९/०७ गते पकनािोल जस्थत वक.नं. १०८३ को िग्गा राजिि गरुुङले मलु्य रु. 
५,२५,०००/- मा खररद गरी ददएका हनु ्। बााँकी ४ वकिा िग्गाहरू राजिि गरुुङ र ननिका आफन्त प्रमे गरुुङ्गले 
संयकु्त रुपमा खरीद गरे पश्चात प्रमे गरुुङ्गबाट राजिि गरुङ्गले प्राप्त गरेका हनु ्। मैले  राजिि गरुुङसंग नबबाह गदाा 
माईती पक्षबाट प्राप्त गरेको रु.९,००,०००/-(नौं लाख), ननि राजिि गरुुङको रेषु्टरेन्ट लगायत ब्यबसावयक 
कारोबारबाट प्राप्त तत्काल राजिि गरुुङ्गसंग भएको रकम नै उल्लेजखत िग्गा खररद गदाा तथा जिल्ला काठमाण्डौं 
का.म.न.पा. १६ जस्थत घर ननमााण गना लागेको आनथाक श्रोत भएको, नब.स. २०५६/०५७ सालनतरबाट ननमााण 
काया शरुू गररएको उक्त घर ननमााण कायामा रु.३०,००,०००/- (तीस लाख)िनत लगानी भएको नथयो, घर ननमााण 
गदाा आबश्यक परेको थप रकमको आनथाक श्रोत ननि राजिि गरुुङलाई नै थाहा हनु पदाछ । 

       जिल्ला निुाकोट ककनी गा.नब.स. िडा नं. िडा नं. २ जस्थत करीि ७८ रोपनी िग्गा मैले नमनत 
२०६६/०७/१९ गते मलु्य रू.९,५०,०००/-(नौ लाख पचास हिार)मा नमङ्गमा दोिे शेपााबाट खररद गरी प्राप्त 
गरेको राजिनामा लगायतका कागिातहरुमा देखाईतापनन उक्त िग्गा ९०,००,०००/-(नब्बे लाख) रुपैयााँमा खरीद 
गरी प्राप्त गरेको हुाँ । जिल्ला काठमाण्डौं नसतापाइला जस्थत वक.नं.हरू १९३१ र १९३२ को कुल के्ष. ४०(चालीस) 
आना िग्गा मलु्य रु.१,३२,००,०००/-(एक करोड बिीस लाख) मा नबवि गरी प्राप्त रकमबाट उक्त निुाकोटको 
करीब ७८ रोपनी िग्गा खररद गरी प्राप्त गरेकी हुाँ, बााँकी रकम घरायसी ब्यबहार र घर ननमााणमा खचा भएर गएको 
हो । जिल्ला काठमाण्डौंको नसतापाइला जस्थत उल्लेजखत ४० आना िग्गा मैले नमनत २०६६/०५/२४ गते नब.एण्ड 
के. यूननक मल्टीपपाि प्रा.नल. लाई मलु्य रू.४२,००,०००/-(बयालीस लाख) मा नबवि गरेको राजिनामा लगायतका 
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कागिातहरुमा देखाईएता पनन बास्तविक मलु्य १,३२,००,०००/- नै हो । उल्लेजखत नसतापाईलाको िग्गा २०५९ 
सालनतर एकिना ब्यजक्तबाट मलु्य रु. ५,००,०००/-(पााँच लाख) मा खररद गरी प्राप्त गरेको नथएाँ । 

       मेरो र राजिि गरुुङ दबैुको सल्लाहले करीब १५/१६ बषा अगानड राजिि गरुुङ्गले काठमाण्डौं जिल्लाको 
नसतापाइला, सानो भ-याङ, गोङ्गब ुर बनस्थली समेत ४ ठाऊाँ को िग्गा खरीद गरी नबवि गरेको, उल्लेजखत िग्गा 
खरीद नबवि मलु्य, खररद नबविको नमनत, प्राप्त मनुाफा,  को-कसबाट खरीद गरी को कसलाई नबवि गरेको भने्न 
सम्बन्धमा मलाई केवह थाहा छैन । 

       मेरो वहमालयन बैंक नलनमटेडमा भएको खाता नं. ००१०१११३४७००१२ को खाताबाट भएको 
कारोबारको सम्बन्धमा ९ िनिरी २००९ मा अमेररका िानका लानग नभसा एप्लाई गदाा बैंकमा धेरै रकम िम्मा 
भएको र धेरै मात्रामा आनथाक कारोबार भएको देखाउन ुपने भएकोले बैंकमा कारोबार बनाई राख्न ेर पनछ अमेररका 
िाने प्रयोिनका लानग तत्काल काठमाण्डौं ठमेल जस्थत गो-गो बारका संचालक देिर नाता पने मजुखया घले र राजिि 
गरुुङ्गसंग कुराकानी गरी सोही बारका मैनेिर राम लामा भने्न ब्यजक्तले सन २००६ देजख सन २००८ सम्म पटक-
पटक गरी खातामा रकम राजखददएका हनु ्। पनछ गो-गो बारमा नै वफताा िाने गरी उक्त रकम ननकानलएको हो । 
उक्त समयािनधको बैंक स्टेटमेन्टमा उल्लेख भएको प्रत्येक नमनत र ददनको कारोबारको सम्बन्धमा एवकन गरी 
खलुाउन भनें सजक्तन । सोही बैंक स्टेटमेन्टको सन ४ अवप्रल २००८ देजख सन १२ माचा २०१२ सम्ममा भएको 
कारोबारको सम्बन्धमा ९ सेप्टेम्बर २००९ मा िम्मा भएको रु.१९,००,०००/-(उन्नाईस लाख) रुपैयााँ मेरो आमा 
दोिे खाण्डो गरुुङ्गले नारायणघाटको शारदानगर जस्थत करीब ८ कठ्ठा िग्गा नबवि गरी मेरो बैंक खातामा राजखददएकी 
हनु ्। पटक-पटक गरी सोही रकम ननकाल्दा के-कुन प्रयोिनको लानग ननकानलएको हो याद नभएकोले एवकन गरी 
भन्न सजक्तन । 

      मेरो नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक नलनमटेडको खाता नं. ०१६०५०९००२२२९७ को खाताबाट भएको कारोबारको 
सम्बन्धमा सन ९ सेप्टेम्िर २००९मा िम्मा भएको रु.६६,००,०००/- र १३ सेप्टेम्िर २००९ मा िम्मा भएको 
रु.६६,००,०००/- गरी कुल रु.१,३२,००,०००/- रकम जिल्ला काठमाण्डौं नसतापाईला जस्थत वक.नं. १९३१ र 
वक.नं. १९३२ को कुल के्षत्रफल ४० आना िग्गा वि.एण्ड के. यूननक मल्टीपपासलाई नबवि गरे बापत प्राप्त रकम 
हो । उक्त िग्गा खररद गदाा मेरो र मेरी आमा दोिे खाण्डो गरुुङ्गको संयक्त लगानी रु.५,००,०००/-(पााँच लाख) 
भएकोले सन १५ सेप्टेम्बर २००९ मा खाताबाट ननकानलएको रु.६६,००,०००/- रकम मैले आनध वहस्सा आफ्नो 
आमालाई ददएकी हुाँ । सन २ नोभेम्िर २००९ मा ननकानलएको रु.४०,००,०००/-(चालीस लाख) रकम जिल्ला 
निुाकोट ककनी गा.नब.स. िडा नं. २ जस्थत करीि ७८ रोपनी िग्गा खरीद गदाा बैना स्िरुप ददनलाई हो । 
उल्लेजखत करीि ७८ रोपनी िग्गा मलु्य रु.९०,००,०००/- (नब्बे लाख) मा खररद गरी प्राप्त गरेकी हुाँ । सन ९ 
नोभेम्बर २००९ मा ग्याम्िो गरुुङ्गको नाममा भकु्तानी भएको रु.३,००,०००/-(तीन लाख) ननिबाट सापटी नलएको 
रकम ननिलाई नै वफताा गनालाई हो । १६ नोभेम्बर २००९ मा ननकानलएको रु.१,००,०००/- हाल बेलायत 
रहेका आङ्ग गेललुाई सापटी नलएको रकम वफताा गनुापने भएकोले हो । सन ११ नडसेम्िर २०१२ मा थम बहादरु 
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पनुको नाममा भकु्तानी देजखएको रु.२६,००,०००/-(छब्बीस लाख) रकम जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा.१६ 
पकनाज्िल जस्थत वक.नं. ११४३ को के्षत्रफल छ आना एक पैसा दईु दाम िग्गा खररद गदाा बैना स्िरुप ननिलाई 
ददनलाई हो । सन ३ नडसेम्बर २०१२ मा खातामा िम्मा भएको रु.१५,००,०००/-(पन्र लाख) अंकल नाता पने 
के्षत्रपाटी, धोिीचौर बस्न ेहाल स्िगीय पासाङ्ग शेपााबाट सापटी स्िरुप प्राप्त गरेको रकम हो । उल्लेख भए बमोजिम 
बाहेक अन्य कारोबारका सम्बन्धमा यवकन गरी भन्न सजक्तन भने्न समेत ब्यहोराको पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको ियान 
कागि । 

५. मेरो श्रीमानको नाम राजिि गरुुङ्ग हो । जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. १६ बिीपोखरीमा श्रीमान राजिि गरुुङ्गसंगै 
डेरा गरी बस्न े गछुा । नमनत २०६७/०६/०२ गते मेरो राजिि गरुुङ्गसंग नबबाह भएको हो । राजिि गरुुङ्ग र 
पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको बैबावहक सम्बन्धबाट २ छोराहरू भएता पनन २०५८ सालनतरबाट ननि दबैुिना छुट्टा-नभन्न भई 
बसेका हनु ्। 

       मेरो र राजिि गरुुङ्गको नाममा कुनै अचल सम्पजि छैन । मेरो साथमा रहेको ७ तोला १२ आना सनु 
नबबाह हुाँदा मैले आफ्नो माईती तफा बाट प्राप्त गरेको हुाँ ।मेरो अं. रकम रु.१,१५,०००/-(एक लाख पन्र हिार) 
स्टयाण्डडा चाटाडा बैंकको खातामा रहेको छ ।हाल घर खचा चलाउनका लानग रु. पन्र हिारदेजख बीस हिार साथमा 
राखेको छु । राजिि गरुुङ्गसंग के-कनत अचल सम्पजि छ यवकन नभएता पनन ननिको साथमा सनुको औठंी २ िटा, 
सनुको ब्रासलेट १ िटा, घााँटीमा लगाउने सनुको नसिी १ िटा, चााँदीको ब्रासलेट १ िटा रहेको छ । 

      मेरो तथा मेरो परीिारको मानसक खचामा घरभाडामा रु.७,०००/-(सात हिार), नबद्यतु तथा पानीमा रु. 
१,२००/-(एक हिार दईु सय), नोकर चाकरमा १,५००/-(एक हिार पााँच सय), खाना तथा दैननक उपभोग्य 
िस्तमुा रु.२०,०००/-(बीस हिार), टेनलफोनमा रु.५००/-(पााँच सय), यातायातमा रु.१,०००/-(एक हिार) 
लगायत रु.३०,०००/-(तीस हिार) देजख रु.३५,०००/-(पैंतीस हिार) सम्म रहेको छ । उल्लेजखत सम्पूणा खचाको 
आनथाक श्रोत राजिि गरुुङ्गको आनथाक श्रोत रहेको छ । मेरो आफ्नो मानसक रुपमा हनुे आय मेरो मानसक तलि 
स्याण्डडा चाटाडा बैंकमा रहेको मेरो खाता (नं. ००१८१३४६११३०१) मा िम्मा गने गरेको छु भने्न समेत 
ब्यहोराको राजिि गरुुङको कान्छी श्रीमती ददछेन डोल्मा लामाले गरेको बयान कागि । 

६.  राजिि गरुुङ्गसंग मेरो २०६४ सालनतर जचनिान भएको हो । २०६४ सालनतर ननि ददपक मनाङ्ग ेभने्न राजिि गरुुङ्ग 
िेलमा हुाँदा मैले ननिको घरदेजख िेलमा खाना, रकम, कपडा आदी प-ुयाउने काम गना थालें । सोवह समयनतरबाट 
राजिि गरुुङ्गबाट मानसक रुपमा रु.७,०००/-(सात हिार) रकम पाउन े गरी ननिले अह्राएको काम गना थालें । 
उल्लेजखत काम मैले २०६८ सालनतरसम्म गरें । त्यसैले राजिि गरुुङ्गले मलाई ब्यजक्तगत मैनेिर भनकेा होलान ्। 
ननि राजिि गरुुङ्गले अह्राए बमोजिम मैले वहमालयन बैंक, काठमाण्डौं ठमेलमा रहेको ननिको खातामा ननिको रकम 
राख्न,े जिक्न ेकाम पटक-पटक गरेको नथएाँ ।  ननिको उक्त खाताबाट मेरो माध्यमले यनत  नै रकमको कारोबार 
भयो भनी यवकनसाथ बताउन सजक्तन । २०६८ सालनतर मैले क्लि गो-गो रेषु्टरेन्ट प्रा.नल.मा रु.५,००,०००/-(पााँच 
लाख) रकम लगानी गरेको र उक्त रेषु्टरेन्ट म समेतका नबिम नगरी, उमेश लामा, प्रमे घले समेतका ब्यजक्तहरू 
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सािेदार भई संचालन गदै आएका छौं । राजिि गरुुङ्गको पनन उक्त रेषु्टरेन्टमा शयेर लगानी भएको भने्न सनुकेो छु। 
तर, ननिको के- कनत शयेर लगानी कुन आनथाक श्रोतबाट रहेको छ भने्न सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भने्न समेत 
ब्यहोराको कमल भण्डारीले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

७. निलपरासी जिल्लामा िडीबटुी उत्पादन गरी नबवि गने प्रयोिनको लानग स्थापना भई संचालनमा रहेको ओम श्री ओम 
मल्टी पपास प्रा.नल.मा ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गको माध्यमबाट जचनिान र लगानीको बाताबरण बनी मैले 
हालसम्म १८ लाख देजख २३ लाखसम्म लगानी गरेको छु । ननि ददपक मनाङ्ग ेभने्न राजिि गरुुङ्गको उक्त प्रा.नल.मा 
के कनत शयेर लगानी के  कुन आनथाक स्रोतबाट रहेको छ भने्न सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।  काठमाण्डौं ठमेल 
जस्थत नत्रलोक प्लािा ननि राजिि गरुुङ्ग र मैले करीि २ बषादेजख संचालन गदै आएका छौं । नत्रलोक प्लािामा मैले 
२ रेषु्टरेन्टहरू समेत संचालन गरेको छु । नत्रलोक प्लािा रहेको भिनको भाडा मानसक रुपमा रु.१,५०,०००/-
(एक लाख पचास हिार) घर धनीलाई बिुाए पश्च्यात हामीहरूलाई मनुाफा तीस देजख पचास हिारसम्म प्राप्त हनु े
गछा। उक्त नत्रलोक प्लािा संचालन र मैले उक्त दईु रेषु्टरेन्टहरू संचालन गरे बापत मानसक रुपमा रु.४०,०००/-
(चालीस हिार) राजिि गरुुङ्गले प्राप्त गने गदाछन ्। उक्त नत्रलोक प्लािा ब्यबस्थापन गदाा राजिि गरुुङ्गको केही 
रकम लगानी भएको हनुपुछा तर, ननिको के कनत रकम के कुन आनथाक स्रोतबाट लगानी भएको नथयो भने्न 
सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।त्रलोक प्लािा रहेको भिनका धनी मीना शाही र ननिका श्रीमान अभय शाही हनु ्। 
ननिहरू हाल अमेररकामा रहेका छन ्भने्न समेत ब्यहोराको कसााङ्ग गरुुङ्गले गररददएको कागि । 

८.  काठमाण्डौं, सनु्धारामा मेरो नाममा भएको साईड िाकसा प्रा.नल. संचालन गने िममा ददपक मनाङ्ग ेभने्न राजिि गरुुङ्गसंग 
जचनिान भई २०६१ सालनतर ननि राजिि गरुुङ्गले २५००० थान शयेर ( एक शेयरको रु.१०० मलु्य पने) सम्पणुा 
मलु्य ननतरी तत्काल ननकै कम रकम नतरी प्राप्त गरेका हनु ्। ननि राजिि गरुुङ्गबाट उल्लेजखत २५००० थान शेयर 
सोही कम्पनीका सािेदार संचालक रघरुाि िन्तले बास्तविक मलु्य भन्दा बढी मलु्य रु.४०,००,०००/-(चालीस 
लाख) िनतमा प्राप्त गरेका हनु ्भने्न समेत ब्यहोराको संजिि तलुाधरले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

९.  काठमाण्डौं, नत्रदेिी मागा गो गो बार प्रा.नल.मा  मैले मानसक रुपमा तलि पउन ेगरी ५/७ मवहना काम गरेपनछ 
२०६७ सालको फाल्गनु मवहनानतरबाट ददपक मनाङ्ग े भने्न राजिि गरुुङ्गको उक्त बारमा रहेको २०% शेयर मैले 
उपभोग गनेगरी ननिलाई मानसक रुपमा रु.१०,०००/-(दश हिार) ददंदै आई उल्लेजखत बारको सम्पूणा ब्यबस्थापन 
समेत गदै आएको छु । उक्त बारमा म संलग्न हनु ुअगाडी उक्त बार जिल्ला मनाङ्ग भािा गा.नब.स. िडा नं. २ घर 
भई हाल नबदेशमा रहेका भने्न मजुखया घलेको नाममा नथयो भने हाल उक्त बार कमल भण्डारीको नाममा रहेको छ । 
उक्त गो गो बार प्रा.नल. मा राजिि गरुुङ्ग र मेरो समेतको लगानी तथा कारोबार मौजखक रुपमा भएको छ, नलजखत 
छैन । उक्त बारमा राजिि गरुुङ्गको लगानी के कुन आनथाक स्रोतबाट भएको नथयो भने्न सम्बन्धमा मालाई थाहा छैन 
भण्ने समेत ब्यहोराको नबिम नगरीले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

१०. मैले संचालन गने गरेको क्लि डाईनेष्टी प्रा.नल.मा मलु्य रु.४,००,०००/-(चार लाख) मा २०% शयेर राजिि 
गरुुङ्गलाई ददएको नथएाँ । ननि राजिि गरुुङ्ग समेतले उक्त क्लि ४/५ बषा चलाई नबवि गरेका हनु ्। मेरो काकाको 
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छोरा अथाात मेरो भाई नाता पने ददनलप राि शे्रष्ठले संचालन गरने गरेको ननरमाया रोनध क्लब एण्ड रेषु्टरेन्ट प्रा.नल.को 
२०% प्रनतशत शयेर मलु्य रु.२,००,०००/- (दईु लाख) राजिि गरुुङ्गले मसंग कुराकानी गरी ननि ददनलप राि 
शे्रष्ठबाट २०६०/०६१ सालनतर खररद गरी प्राप्त गरेका नथए । नछररङ्ग शेपााले संचालन गरेको गण्डकी रोधी क्लि 
एण्ड फेशन बार प्रा.नल.मा ०६३/०६४ सालनतर राजिब गरुुङ्गले रु.१,००,०००/-(एक लाख) लगानी गरेका नथए। 
उल्लेजखत रेषु्टरेन्टहरुमा राजिि गरुुङ्गको आनथाक लगानीको श्रोत के नथयो मलाई थाहा छैन भने्न समेत ब्यहोराको 
रमेश बाब ुशे्रष्ठले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

११. मैले नबकास ननमााणको काम ठेक्कामा नलई काम संचालन गने िममा नबनभन्न गणु्डागदी गने ब्यजक्तहरूले बाटो घाटो 
नबनभन्न स्थानमा भेटी, फोन गरी रकम माग गने, असलु गने िस्ता कायाले पीनडत तथा ददक्क भईरहेकै अबस्थामा हाल 
मतृक जशि प्रसाद पाण्डेको सिुाि अनसुार गणु्डागदी गने ब्यजक्तहरूबाट मजुक्त पाउन ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि 
गरुुङ्गसंग भेटघाट, कुराकानी गरी ननिकै प्रस्ताि अनसुार ओयनसस ईन्िीननयसा एण्ड नबल्डसा प्रा.नल. को ४९% शेयर 
मैले राजिि गरुुङ्गलाई ददएको हुाँ । उक्त कम्पनीमा राजिि गरुुङ्गले नबना लगानी शेयर प्राप्त गरेको हो । राजिि 
गरुुङ्ग उक्त कम्पनीमा आबद्ध भएपनछ ननिले गलु्मी र मोरङ्ग जिल्लामा पलु ननमााण गने ठेक्काको काम नमलाएको 
हो।उक्त कम्पनीका सािेदार राजिि गरुुङ्ग ननजष्िय भएको हुाँदा ननिको उक्त शयेर आफैले वफताा नलई ननिलाई 
५,००,०००/-(पााँच लाख) रुपैया ददएको हुाँ । राजिि गरुुङ्गसंग मेरो अन्य कुनै ब्यबसावयक, आनथाक सम्बन्ध छैन 
भने्न समेत ब्यहोराको अच्यूतराि पाण्डेले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

१२. शरुु कालदेजख कृष्णमोहन शे्रष्ठले संचालन गरेको ढुङ्गाखानीलाई ठूलो रुपले संचालन गने उदेश्यले ५०% शेयर ननि 
कृष्ण मोहन शे्रष्ठको रहन ेगरी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नामबाट ननिका पनत राजिि गरुुङ्गले २०% शयेरका लानग रु. 
१,००,०००/-(एक लाख) लगानी गरेको, मेरो समेत लगानी भएको उल्लेजखत ढुङ्गाखानी िेष्ट प्िाईन्ट ढुङ्गा रोडा 
उद्योग प्रा.नल. नामले दताा गरी संचालन गना खोज्दा स्थानीय ब्यजक्तहरुको अबरोधले योिना अनसुार काम संचालन 
हनु सकेन, नसिनमा सामान्य रुपमा काम संचालन हुाँदै आएको छ । ईच्छामाई रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल. मा मेरो र 
राजिि गरुुङ्ग समेत ६ िना ब्यजक्तहरुको सािेदारी रहेको छ । उक्त उद्योगमा राजिि गरुुङ्गको रु. एक लाख 
चानचनु लगानी भएको छ । उल्लेजखत दबैु उद्योगमा राजिि गरुुङ्गको लगानीको आनथाक स्रोत के हो मलाई थाहा 
छैन भने्न समेत ब्यहोराको राि ुसबेुदीले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

१३. राजिि गरुुङ्गसंग मेरो कुनै आनथाक ब्यबसावयक सम्बन्ध छैन । काठमाण्डौं कमलादीमा संचानलत ननरमाया दोहोरी 
रेषु्टरेन्टमा मेरो कुनै शयेर लगानी सािेदारी रहेको छैन । उक्त रेषु्टरेन्टमा राजिि गरुुङ्गको के कसरी शेयर लगानी 
रहेको छ मालाई थहा छैन भने्न ब्यहोराको गणेश लामाले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

१४. २०६२ सालनतर राजिि गरुुङ्ग, म समेतका ५ िना ब्यजक्तहरूले प्रनत ब्यजक्त रु.२,०८,०००/-(दईु लाख आठ हिार 
िनत रुपैयााँ लगानीमा काठमाण्डौं नत्र-देिी मागाजस्थत गो गो बार स्थापना गरी संचालन गदै आएका हौं । गो गो बार 
संचालनमा आउाँदा उक्त बारका एक सािेदार मजुखया घलेलाई बेलायत िानपुने भई ननिको ब्यबसावयक कारोबार 
बवढ भएको देखाउन ुपने भएकोले उक्त बारको सम्पणुा शेयर मजुखया घलेको नाममा देखाईएको हो । राजिि गरुुङ्गले 
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आफ्नो शेयर नबवि गरेका हनु ्िा भाडामा ददएका हनु ्मलाई थाहा भएन भने्न समेत ब्यहोराको प्रमे घलेले गररददएको 
घटना नबबरण कागि । 

१५. बीरगन्ि रान्सपोटाको राजिि गरुुङ्गले शयेर प्राप्त गरेका छैनन ्। म समेत सािेदार रहेको नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा उद्योग 
प्रा.नल.ले राजिि गरुुङ्गको श्रीमनत पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको निुाकोट, ककनी जस्थत करीि ७८ रोपनी िग्गा खानी 
प्रयोिनमा ल्याउन मानसक रु.५८,०००।-(अन्ठाउन्न हिार)मा भाडामा नलएको नथयो । हाल उक्त उद्योगमा मेरो 
सािेदारी छैन नबवि गरी सकेको छु । राजिि गरुुङ्गले के कनत शयेर लगानी गरी उक्त उद्योगमा आबद्ध भएका हनु ्
मलाई थाहा छैन । २०६५ सालनतर राजिि गरुुङ्ग , म समेतका सािेदारहरूले गोसाईकुण्ड िसर रोडा ढुङ्गा उद्योग 
स्थापना गरेका नथयौं । राजिि गरुुङ्गले सोही उद्योगका अकाा सािेदार यादि कोईरालासंग कुराकानी गरी लगानी 
गरेका नथए, ननिले के कुन आनथाक स्रोतबाट के कनत रकम लगानी गरेका नथए मलाई थाहा भएन । करीब २०६२ 
सालनतर नत्र देिी मागा ठमेल जस्थत गो गो बारमा म समेतका छ िना ब्यजक्तहरुले प्रनत ब्यजक्त २,००,०००/-(दईु 
लाख) लगानी गरी संचालन गदै आएका छौं । िसमा राजिि गरुुङ्गको लगानी के कनत, कुन आनथाक स्रोतबाट रहेको  
नथयो मालाई थाहा भएन भने्न समेत ब्यहोराको उमेश लामाले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

१६. मैले करीब २०५६ सालनतर काठमाण्डौं दरबारमागा जस्थत क्लि डाईनेष्टी प्रा.नल. को राजिि गरुुङ्गसंग भएको २०% 
शेयर मध्ये १०% शयेर मलु्य रु.९,००,०००/- ( नौ लाख)मा राजिि गरुुङ्गबाट खरीद गरी प्राप्त गरेको नथएाँ । 
ननिसंग भएको बााँवक १०% शयेर को कसले के कनत मलु्यमा खररद गरेको नथयो भने्न सम्बन्धमा मलाई थाहा 
भएन। हाल उक्त डाईनेष्टी क्लि बन्द भएको ५/६ बषा िनत भयो भने्न ब्यहोराको टासी दोिे गरुुङ्ले गररददएको 
घटना नबबरण कागि । 

१७. नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल. खानी तथा भ-ूगभा नबभागमा दताा गना कम्पनीको १०० रोपनी िग्गा आबश्यक पने 
भएकोले पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नामको जिल्ला निुाकोट ककनी जस्थत करीि ७८ रोपनी िग्गा मनसक रुपमा रु. 
५८,०००/-(अन्ठाउन्न हिार)मा भाडामा नलई सो िग्गा समेत खानी प्रयोिनमा लगाई उक्त उद्योग संचालन गदै 
आएका हौं । पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको उल्लेजखत िग्गा उक्त उद्योगलाई भाडामा उपलब्ध गराई ददए िापत २०६८ 
सालनतर ननि राजिि गरुुङ्गलाई २०% ले हनु आउने २०,००,०००/-(बीस लाख)बराबरको सािेदारी ददईएको हो । 
उक्त उद्योगमा पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको शयेर लगानी छैन । ननिले मानसक रुपमा र िग्गा भाडामा ददए िापतको 
रकम पाउाँदै आएकोमा कम्पनी संचालन हनु नसकेको समयाबनधको भाडा पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले पाउने िा नपाउने भने्न 
नबबादका कारण ६ मवहनाको भाडा (२०६९/०४/३१ गते सम्म) पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले पाउन बााँकी छ । हाल 
उक्त उद्योगका सािेदार राजिि गरुुङ्ग, म समेतका ५ िना सािेदारहरू रहेका छन ्भने्न समेत ब्यहोराको ददल बहादरु 
लामाले गररददएको घटना नबबरण कागि ।  

१८. काठमाण्डौं, ठमेलमा रहेको गामिेसी दोहोरी नाचघर प्रा.नल. स्थापना गरी म समेतका रनब गौचन, हाल अमेररका रहेका 
ठाकुर शेरचन र कृष्ण तलुाचनले सािेदारीमा हालसम्म संचालन गरीरहेका छौं । उक्त ब्यबसायमा ददपक मनाङ्ग ेभने्न 
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राजिि गरुुङ्गको कुनै शयेर लगानी छैन । उक्त ब्यबसायबाट राजिि गरुुङ्गले कुनै रकम प्राप्त गरेका छैनन ्भने्न समेत 
ब्यहोराको अिुान शेरचनले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

१९. काठमाण्डौं ठमेलमा रहेको पोखरा नाचघर दोहोरी नाचघर रेषु्टरेन्ट एण्ड बार प्रा.नल २०६२ सालनतर मैले र 
सिुासचन्र खडकाले स्थापना गरी सािेदारीमा संचालन गरेका नथयौं । उक्त रेषु्टरेन्ट हामीले नमनत २०६९।०५।०१ 
गतेदेजख रुरिंग अनधकारी र सयुा थापाले संचालन गने गरी नबवि गरी सकेका छौं । उक्त रेषु्टरेन्टमा स्थापनाकाल 
देजख नै राजिि गरुुङ्गको कुनै शेयर, लगानी िा सािेदारी नथएन । हामीले उक्त रेषु्टरेन्ट संचालन गरुन्िेल ननि राजिि 
गरुुङ्गले कुनै रकम प्राप्त गरेका नथएनन ् भने्न समेत ब्यहोराको अिुान कुमार काकीले गररददएको घटना नबबरण 
कागि। 

२०. मैले काठमाण्डौं ठमेलमा पोखरा दोहोरी नाचघर एण्ड बार प्रा.नल. र निननलि होटल प्रा.नल. सािेदारीमा संचालन 
गछुा। उल्लेजखत ब्यबसायमा ननि राजिि गरुुङ्गको कुनै शेयर लगानी छैन । ननि राजिि गरुुङ्गले म संचालक 
रहनु्िेल उल्लेजखत ब्यबसायबाट कुनै रकम प्राप्त गरेका छैनन ्। पोखरा दोहोरी नाचघर एण्ड बार प्रा.नल.को सम्पणुा 
शेयर मैले र रुरिंग अनधकारीले अिुान कुमार काकी र सिुासचन्र खडकाबाट नमनत २०६९।०५।०१ गतेदेजख 
संचालन गने गरी खररद गरी प्राप्त गरेका हौं भने्न समेत ब्यहोराको सयुा थापाले गररददएको घटना नबबरण कागि । 

२१. काठमाण्डौं ठमेलमा म समेत सािेदार भई गामबेसी दोहोरी नाचघर प्रा.नल. संचालन गना थालेको ६ बषा िनत भयो । 
उक्त नाचघर प्रा.नल.मा ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गको कुनै शेयर लगानी छैन ।हामीले संचालन गरुन्िेल उक्त 
नाचघर प्रा.नल. बाट राजिि गरुुङ्गले कुनै रकम प्राप्त गरेका छैनन ् भने्न समेत ब्यहोराको रवि गौचनले गररददएको 
घटना नबबरण कागि । 

२२. कसूरको नबश्लशेण:-  
   घर िग्गामा लगानी गरेको सम्बन्धमाः- 

(क) का.म.न.पा १६ जस्थत वक.नं. ११४३, १०८३, ११०८, ११०९, १०३३ र १०३४ भएका िग्गाहरूः- 
       जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा १६ जस्थत वक.नं. ११४३, १०८३, ११०८, ११०९, १०३३ र १०३४ 
का िग्गाहरू पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नाममा दताा कायम भएका, उक्त िग्गाहरू  मध्ये वक.नं. ११४३ स्याण्डडा 
चाटाडा बैंकको पत्रले नमनत २०६६।११।१२ मा रोक्का राजखएको र बााँकी वकिा िग्गाहरू समेत रोक्का राजखएको 
भने्न िानकारी सवहतको मालपोत कायाालय नडल्लीबिारको च.नं. ७७७३, नमनत २०६८।१२।१४ गतेको पत्र र 
पत्रसाथ संलग्न कागिातहरू प्राप्त भएको । 

        पासाङ डोमा गरुुङको नाममा कामनपा १६ पकनािोलमा रहेको  वक.नं. ११०८ को क्षेत्रफल ०-३-१-
०.५ को िग्गा र सो िग्गामा बनेको १९"१०"२१"६" को नभत्र कााँचो बावहर पाको ईट्टा माटोको िोडाई, िस्ता 
छाना भएको तीन तले घर, सो िग्गाले चचेको नलगलगापात र उक्त घरमा िडान भएको धारा, नबिलुी बिी समेतको 
घर, िग्गा वकिा एक परुा रू.३,९१,०००/-मलु्य कायम गरी  प्रनतबादी ददपक गरुुङ र मनाङ जिल्ला, मनाङ  
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गानबस बस्ने प्रमे गरुुङले नमनत २०५४/११/११ गते िग्गाधनीहरु कृष्ण राि बज्राचाया, ल्मी कुमारी बज्राचाया, 
सरेुश राि बज्राचाया र पणुा राि बज्राचायाबाट बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको देजखन्छ। 

        वक.नं. १०३३ को िग्गा राजिब गरुुङ र प्रमे गरुुङको संयकु्त नाममा नमनत २०५४/१२/३१ मा रु. 
३,७२,०००/- मा का.जि.का.म.न.पा. १६ बस्ने बषा ६१ का श्याम बहादरु प्रधानको राजिनामाबाट खररद गरेको 
देजखन्छ ।  
       त्यसैगरी वक.नं. १०३४ र ११०९ को िग्गा नमनत २०५५/०५/०३ गते का.जि.का.म.न.पा. १६ बस्ने 
घनश्याम पाण्डेको राजिनामाबाट रु.४,३३,६००/- मलु्य कायम गरर प्र. रािीब गरुुङ र प्रमे गरुुङले संयकु्त रुपमा 
खररद गरेको देजखन्छ । 

        रािीब गरुुङ र प्रमे गरुुङको नाममा रहेका मानथ उल्लेजखत वक.नं. ११०८, १०३३, १०३४ र ११०९ 
को िम्मा ०-११-२-० के्षत्रफल भएका िग्गाहरु र सो िग्गामा बनेको घर समेत नमनत २०५६/०१/०८ गते प्रमे 
गरुुङले आफ्नो हकको आधा िग्गा श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङलाई रु.४,५२,५००/- किाा नलए बापत राजिनामा 
गरर हस्तान्तरण गरेको देजखन्छ ।रािीब गरुुङ र श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङको संयकु्त नाममा रहेको उपरोक्त िग्गा 
तथा घर नमनत २०५८/१२/१२ मा  िम्मा रु.४३,७९,०००/- मलु्यांकन गरी रािीब गरुुङले आफ्नो आधा 
स्िानमत्ि अंशबण्डा गरी श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङलाइ ददएको देजखन्छ ।  
       पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले वक.नं. ११४३ र १०८३ राजिनामाको ब्यहोराबाट प्राप्त गरेको र वक.नं. ११०८, 
११०९, १०३३ र १०३४ अंश बापत प्राप्त गरेको भने्न िानकारी सवहतको मालपोत कायाालय नडल्लीबिारको च.नं. 
७९९६, नमनत २०६८।१२।२१ गतेको पत्रसाथ संलग्न कागिातहरुबाट राजिि गरुुङ्गको श्रीमती पासाङ्ग डोमा 
गरुुङ्गले जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा १६ जस्थत नमनत २०५६/०९/०७ मा वक.नं. १०८३ को क्षेत्रफल ०-७-०-
० िग्गा जिल्ला म्याग्दी वहसाङ्ग गा.नब.स. िडा नं. ४ बस्ने बषा ५२ का मानिीर पाईिाबाट मलु्य रू. 
५,२५,०००/-(पााँच लाख पच्चीस हिार)मा प्राप्त गरेको, नमनत २०६६।०९।१२ गते वक.नं. ११४३ को क्षेत्रफल 
०-६-१-२ िग्गा जिल्ला बाग्लङु्ग थिाङ्ग गा.नब.स. िडा नं. ६ बस्ने थम बहादरु पनुबाट मलु्य रु. ४५,००,०००/-
(पैंतालीस लाख)मा प्राप्त गरेको देजखन्छ । 

      उल्लेजखत ६ वकिा िग्गाको कुल के्षत्रफल १ रोपनी ८ आना ३ पैसा २ दाम भएको िग्गा र घरको 
मलु्याङ्कन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १७०१, नमनत २०६९।०९।२३ गतेको पत्रबाट 
बावषाक रुपमा घर िग्गा कर बापत गररने मलु्याङ्कन अनसुार िग्गाको रु.२०,००,०००/- प्रनत आना  र घरको मलु्य 
का.म.पा. को घर िग्गा कर ननधाारणको मलु्यांकन अनसुार २२,७७,२८३/८४ भनन कामपा १६ िडा कायाालयको 
मचुलु्का समेत प्राप्त भएको देजखन्छ ।सो अनसुार उक्त १-८-३-२ िग्गाको कुल मलु्य रु. ४,९७,५०,०००/- र 
घरको मलु्य रु.२२,७७,२८३/१२ गरी िम्मा रु ५,२०,२७,२८३/८४ हनु आउाँछ । 

        जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. १६ जस्थत िग्गाहरू मध्ये वक.न. ११४३ को क्षे. ०-६-१-२ भएको 
िग्गा नमनत २०६६/११/१२ गते मैले थम बहादरु पनुबाट मलु्य रू.४५,००,०००/-(पैंतालीस लाख) मा 
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खररद गरी प्राप्त गरेकी हुाँ । उक्त खरीद मलु्य बराबरको किाा मैले स्याण्डडा चाटाड बैंकबाट सोही िग्गा नधतो 
राजख प्राप्त गरी उक्त िग्गा खररद गरेकी र बााँकी वकिा िग्गाहरू २०५८ सालमा राजिि गरुुङ्गसंग छुट्टानभन्न 
हुाँदा अंश बापत प्राप्त गरेकी नथएाँ । नमनत २०५६/०९/०७ गते पकनाज्िल जस्थत वक.नं. १०८३ को िग्गा 
राजिि गरुुङ्ले मलु्य रु.५,२५,०००/- मा खररद गरीददएका हनु ्। बााँकी ४ वकिा िग्गाहरू राजिि गरुुङ र 
ननिका आफन्त प्रमे गरुुङ्गले संयकु्त रुपमा खरीद गरे पश्चात प्रमे गरुुङ्गबाट राजिि गरुङ्गले प्राप्त गरेका हनु ्।मैले  
राजिि गरुुङसंग नबबाह गदाा माईती पक्षबाट प्राप्त गरेको रु.९,००,०००/-(नौ लाख), ननि राजिि गरुुङको 
रेषु्टरेन्ट लगायत ब्यबसावयक कारोबारबाट प्राप्त तत्काल राजिि गरुुङ्गसंग भएको रकम नै उल्लेजखत िग्गा खररद 
गदाा तथा जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. १६ जस्थत घर ननमााण गना लागेको आनथाक श्रोत भएको, नब.स. 
२०५६/०५७ सालनतरबाट ननमााण काया शरुू गरीएको उक्त घर ननमााण कायामा रु.३०,००,०००/- (तीस 
लाख)िनत लगानी भएको नथयो, घर ननमााण गदाा आबश्यक परेको थप रकमको आनथाक श्रोत ननि राजिि 
गरुुङ्लाई नै थाहा हनुपदाछ भने्न पासाङ डोमा गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
      मैले परु्ख्यौली सम्पजिको रुपमा प्राप्त रकम, जिटीगनु्टा ब्यबसायबाट आजिात रकम, पासाङ् डोमा गरुुङ्गसंग 
बैबावहक सम्बन्ध कायम हुाँदा प्राप्त रकम, भारतको नागाल्याण्डमा गामेन्ट ब्यबसाय संचालनबाट आजिात रकम, 
दजक्षण कोररयामा नेपाली कामदारहरूलाई रोिगार लगाईददए बापतको रकम, बेलायत र अमेररकाको रोिगारबाट 
आजिात रकम खलु्न ेकुनै कागिातहरू आफ्नो साथमा नभएकोले पेश गना सजक्तन भनन प्र. राजिब गरुुङले बयान 
गरेको देजखन्छ। 

(ख) काठमाण्डौं नसतापाईला ९'क' जस्थत वक.नं. १९३१ र १९३२ को कुल के्षत्रफल २-८-० िग्गाः- 

       जिल्ला काठमाण्डौं नसतापाईला ९'क' जस्थत वक.नं. १९३१ र १९३२ को कुल के्षत्रफल २-८-० िग्गा राजिि 
गरुुङ्गको श्रीमती पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले नमनत २०६६।०५।२४ गते मलु्य रू. ४२,००,०००/-(बयालीस लाख)मा 
नब.एण्ड के. यूननक मल्टीपपास प्रा.नल. का.जि.का.म.न.पा. २९, प्रा.नल. नं. ६४७४८/०६६/०६७ लाई नबवि गरेको 
देजखने, नमनत २०६३।०१।०८ गते मालपोत कायाालय कलंकीमा भएको आगलागीका कारण नमनत 
२०६०।०६।२६ र २०५९।०८।२० को नलखत हालसम्म पनन फेला पना नसकेको भने्न िानकारी सवहतको 
मालपोत कायाालय कलंकीको च.नं. ७७३९, ७७४०, नमनत २०६८।११।२८ गतेका पत्रहरु र पत्रसाथ संलग्न 
कागिातहरु प्राप्त भई सोही कायाालयको च.नं. ८४७१, नमनत २०६८।१२।१३ गतेको पत्रबाट उल्लेजखत सम्पजि 
रोक्का राजखएको िानकारी प्राप्त भएको छ । 

         जिल्ला काठमाण्डौंको नसतापाइला जस्थत उल्लेजखत ४० आना िग्गा मैले नमनत २०६६/०५/२४ गते 
नब.एण्ड के. यूननक मल्टीपपाि प्रा.नल. लाई मलु्य रू. ४२,००,०००/-(बयालीस लाख)मा नबवि गरेको राजिनामा 
लगायतका कागिातहरुमा देखाईएता पनन बास्तविक मलु्य १,३२,००,०००/- नै हो। उल्लेजखत नसतापाईलाको 
िग्गा २०५९ सालनतर एकिना ब्यजक्तबाट मलु्य रु.५,००,०००/-(पााँच लाख) मा खररद गरी प्राप्त गरेको नथएाँ 
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भनन प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ।त्यसै गरी ननिको बैंक कारोबारको सम्बन्धमा ननिले 
उक्त िग्गा खररद गदाा मेरो र मेरी आमा दोिे खाण्डो गरुुङ्गको संयकु्त लगानी रु.५,००,०००/-(पााँच लाख) 
भएकोले सन १५ सेप्टेम्बर २००९ मा खाताबाट ननकानलएको रु.६६,००,०००/- रकम मैले आधी वहस्सा 
आफ्नो आमालाई ददएकी हुाँ  भनी बयान ददएको देजखन्छ । 

         सो िग्गा खररद सम्बन्धमा प्रनतबादी रािीब गरुुङले अन्दािी ०५९ साल नतर ५/६ लाखमा डाइनेष्टी 
क्लब नबिी गरे बापत प्राप्त रकम मध्येबाट श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङको नाममा खररद गरीददएको हुाँ भनी 
बयान गरेका देजखन्छ । 

          प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङको नामको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खाता न. ०१६०५०९००२२२९७ 
को बैंक स्टेटमेन्ट हेदाा नमनत 09/09/२००९ मा  B and Unique बाट ६६,००,०००/- र 
१३/०९/२००९ मा SBI बैंकको चेकबाट ६६,००,०००/- बैंकमा िम्मा भएको देजखन्छ । त्यसैगरी नमनत 
09/09/२००९ मा  ननिको वहमालयन बैंकको खाता नं ०१९०१११३४७००१२ मा समेत 
१९,००,०००/- िम्मा भएको देजखन्छ । 

          २०५८/१२/१२ मा  रािीब गरुुङले आफ्नो आधा स्िनमत्ि रहेको कामपा १६, पकनािोल जस्थत ०-
११-२-० िग्गा अंशबण्डा बापत श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङलाइ ददएको र २०५९ सालमा पनुः नसतापाइला जस्थत 
उक्त िग्गा खररद गररददएको देजखन्छ । 

(ग)जिल्ला निुाकोट ककनी गा.नब.स. िडा नं. २ जस्थत कुल के्षत्रफल ७७-१३-१-० भएको िग्गाः- 
        जिल्ला निुाकोट ककनी गा.नब.स. िडा नं. २ जस्थत वकिा नं. ३८८, १८९, १९४, १८५, ३८७, १८४, 

१९२, १८८, १९१, १८१, १८३, १८६, १८७, १९६ ४६५, ४६६ र १९५ को कुल के्षत्रफल ७७-१३-१-० 
भएको िग्गा पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नाममा देजखएको र उल्लेजखत िग्गा रोक्का समेत राजखएको भने्न मालपोत कायाालय 
निुाकोटको च.नं. १९९६, नमनत २०६८।११।१५ र च.नं. १४५५, नमनत ०६८।१२।२४ गतेको पत्रबाट 
िानकारी प्राप्त भएको  । 

        साथै पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नाममा रहेका उल्लेजखत िग्गाहरू राजिनामा पारीत भई आएको भने्न समेत 
ब्यहोराको मालपोत कायाालय निुाकोटको च.नं. २३११, नमनत २०६८।१२।१२ गतेको पत्रसाथ संलग्न 
कागिातहरूबाट राजिि गरुुङ्गको श्रीमती पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले नमनत २०६६।०७।१९ गते का.जि.का.म.न.पा. २ 
बस्ने बषा ५२ का नमङमा दोिे शेपााबाट मलु्य रु.९,५०,०००/-(नौ लाख पचास हिार) मा उक्त सम्पजि प्राप्त गरेको 
देजखन आउाँछ । 

        उल्लेजखत िग्गाहरू मध्ये वक.नं. १८१ को क्षेत्रफल ५-६-३-१ िग्गा रािमागामा पने , उक्त वकिा िग्गामा 
२०* ८ बगा फुटको एक टहरा रहेको र अन्य वकिाहरू रािमागामा नपने र रािमागामा भएको िग्गा प्रनत रोपनी 
१,५०,०००/-, सडक नपने पाखो िग्गा प्रनत रोपनी ३७,०००/- उल्लेजखत टहराको मलु्य ५०,०००/- रहेको भने्न 
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समेत ब्यहोराको मलु्याङ्कन नबबरण ककनी गा.नब.स.को कायाालय निुाकोटको च.नं. ३७, नमनत २०६९।०४।२८ 
गतेको पत्रबाट प्राप्त भएको  ।  

       जिल्ला निुाकोट ककनी गा.नब.स. िडा नं. िडा नं. २ जस्थत करीि ७८ रोपनी िग्गा मैले नमनत 
२०६६/०७/१९ गते मलु्य रू.९,५०,०००/-(नौ लाख पचास हिार)मा नमङ्गमा दोिे शेपााबाट खररद गरी प्राप्त 
गरेको राजिनामा लगायतका कागिातहरुमा देखाईतापनन उक्त िग्गा ९०,००,०००/-(नब्बे लाख) रुपैयााँमा 
खरीद गरी प्राप्त गरेको हुाँ । जिल्ला काठमाण्डौं नसतापाइला जस्थत वक.नं.हरू १९३१ र १९३२ को कुल के्ष. 
४०(चालीस) आना िग्गा मलु्य रु.१,३२,००,०००/-(एक करोड बिीस लाख)मा नबवि गरी प्राप्त रकमबाट 
उक्त निुाकोटको करीब ७८ रोपनी िग्गा खररद गरी प्राप्त गरेकी हुाँ भनी प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङले बयान 
गरेको देजखन्छ । 

(घ) जिल्ला मकिानपरु ज्यानमरे िडा नं. ६ जस्थत क्षते्रफल िमश: ०-५-०, ०-५-० र ०-४-० िग्गाः- 
प्रनतबादी राजिि गरुुङ्ग समेत संस्थापक शेयर होल्डर भएको दताा नं. ४९९०७/०६४/६५ कायम 

भएको गोसाईकुण्ड िसर रोडा ढुङ्गा उद्योगको नाममा दताा रहेका जिल्ला मकिानपरु ज्यानमरे िडा नं. ६ जस्थत 
वक.नं. ६३५, ६३६, ६७२ को क्षेत्रफल िमश: ०-५-०, ०-५-० र ०-४-० िग्गा रोक्का राजखएको भने्न 
मालपोत कायाालय मकिानपरुको च.नं. ४८६३, नमनत २०६८।१२।२३ गतेको पत्र प्राप्त भएको । 

सम्पजि खोितलासको िममा नबनभन्न मालपोत कायाालय तथा भनूमसधुार तथा ब्यबस्थापन नबभाग 
समेतलाई िानकारी ददई राजिि गरुुङ्ग र ननिका परीिार समेतका ६ िना ब्यजक्तहरूका नाममा दताा कायम 
रहेका घर िग्गाहरू रोक्का र उल्लेजखत घर िग्गाहरूको नबबरण माग भएकोमा उल्लेख भए बमोजिमका मालपोत 
कायाालयहरू बाहेक अन्य कुनै कायाालहरूबाट घरिग्गा रहेको भने्न िानकारी प्राप्त हनु नआएको । 

 

स्िानमत्ि, सािेदारी हस्तान्तरण /बन्द भएका नबनभन्न कम्पनी, उद्योगहरूको सम्बन्धमाः- 
 

(क) गण्डकी रोनधक्लि एण्ड फेशन बार  प्रा.नल.- 
कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १०७, नमनत २०६९।०४।२८ गतेको पत्रसाथ 

गण्डकी रोनधक्लि एण्ड फेशन बार प्रा.नल. (प्रा.नल.नं. ३०९२९/०६१/६२) का प्रबन्ध-पत्र, ननयमािली र दताा 
प्रमाण-पत्रका प्रनतनलवप कागिातहरू प्राप्त भएको र प्राप्त कागिातहरूबाट खलेुका कुराहरू:- 

 

अनधकृत पूाँिी रु.५,००,०००/-(१०० दरका ५००० थान साधारण शेयरहरुमा नबभािन गरीएको), तत्काल 
िारी गरीने पूाँिी रु.३,००,०००/- 

 

       तानलका १ 
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नस.नं. शेयरिाला शेयर 
संर्ख्या 

भकु्तानी भएको 
रकम 

भकु्तानी हनु 
बााँकी रकम 

शेयर/नडिेन्चरिालाको रुपमा 
नाम दताा भएको नमनत 

शेयर/नडिेन्चरिालाको 
नाम खारेि भएको भए 
नमनत 

१ नछररङ्ग शेपाा, 
कामनपा २९, 

ठमेल 

३००० ३,००,०००/-  संस्थापक  

 

मैले काठमाण्डौंको कमलादीमा संचानलत गण्डकी रोनधक्लब एण्ड फेशन बार प्रा.नल.को १०% शयेर 
मलु्य रू.१,००,०००/-(एक लाख)मा एक िना नाम,थर ितन थाहा नभएका ब्यजक्तबाट नब.स. २०५७ 
सालनतर वकनकेो हुाँ ।२ बषासम्म उक्त रोनधक्लब संचालन गरी मनुाफा नहनुे देखेपनछ मसु्ताङ्ग घर हनु े
एकिना नाम, थर,  थाहा नभएको ब्यजक्तलाई आफ्नो सािेदारी मलु्य रू.९०,०००/-(नब्बे हिार)मा नबवि 
गरेको हुाँ । उक्त रोधीक्लबको सािेदारी मैले खरीद तथा नबवि  मौजखक सहमती अनसुार गरेको र  कुनै 
नलजखत कागिातहरू तयार गररएको नथएन । उक्त रोनधक्लबमा जिटीगनु्टा ब्यबसायबाट आजिात रकम, 
अमेररकाबाट कमाई ल्याएको रकम र फाट्टफुट्ट िग्गाको कारोबारबाट आजिात रकम मध्येबाट आफूसंग 
संजचत रकम लगानी गरेको नथएाँ। उक्त रोधीक्लब संचालनबाट मानसक रुपमा ५,०००/-(पाचाँ हिार)देजख 
७,०००/-(सात हिार) सम्म आम्दानी हनुे गदाथ्यो । त्यसरी हनुे आम्दानीको श्रोत खलु्ने कागिातहरू हाल 
पेश गना सजक्तन तर उक्त रोधीक्लबको सािेदारी रु.९०,०००/-(नब्बे हिार)मा नबवि गरेको भने्न  खलु्न े
कागिातहरू पेश गना सक्छु भनन प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 

प्रनतबादी राजिब गरुुङले २०५७ साल नतर गण्डकी रोधीक्लबमा रु.१,००,०००/- लगानी गरेको र 
उक्त लगानीको श्रोत जिटीगनु्टा ब्यबसायबाट आजिात रकम, अमेररकाबाट कमाई ल्याएको रकम र फाट्टफुट्ट 
िग्गाको कारोबारबाट आजिात रकम मध्येबाट आफूसंग संजचत रकम लगानी गरेको भनेता पनन उक्त कम्पनी 
२०६१ सालमा दताा भएको र ननिको नाममा कुनै शयेर भएको कम्पनीको अनभलेखबाट देजखंदैन । 
(ख) ननरमाया रोधीक्लि एण्ड रेषु्टरेन्ट प्रा.नल.- 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १६४, नमनत २०६९।०४।२८ गतेको पत्रसाथ 
ननरमाया रोधीक्लि एण्ड रेषु्टरेन्ट प्रा.नल.(प्रा.नल.नं. ३१९४२/२०६१/६२, रजिष्ट्रडा कायाालय कामनपा ३१, 
कमलादी) का प्रबन्ध-पत्र, ननयमािली र दताा प्रमाण-पत्रका प्रनतनलवप कागिातहरू प्राप्त भएको र प्राप्त 
कागिातहरूबाट खलेुका कुराहरू:- 
अनधकृत पूाँिी रु.५०,००,०००/-(१०० दरका ५०००० थान साधारण शेयरहरुमा नबभािन गरीएको), िारी 
पूाँिी रु. ५०,००,०००/-, तत्काल िारी गरीने पूाँिी रु.२५,००,०००/- 

    

तानलका २ 
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काठमाण्डौंको कमलादीमा संचानलत ननरमाया रोधीक्लब एण्ड रेषु्टरेन्ट प्रा.नल.को २०% शेयर मलु्य 

रू.२,२५,०००/-(दईु लाख पच्चीस हिार)मा रमेश बाब ु शे्रष्ठबाट ननिसंग मौजखक सहमती गरी नब.स. 
२०५७ सालनतर प्राप्त गरेको हुाँ ।उक्त रेषु्टरेन्ट २ बषा सम्म सािेदाररमा संचालन गरे पश्च्यात हङकङमा 
रोिगार पाई बसेको एकिना ब्यजक्तलाई मलु्य रू.५,५०,०००/-(पााँच लाख पचास हिार) मा आफ्नो 
सािेदारी नबवि गरेको नथएाँ । उक्त रेषु्टरेन्टमा नलजखत रुपमा को-को सािेदारहरू रहेका नथए थाहा छैन । 
उक्त रेषु्टरेन्टमा भएको लगानी क्लब डाईनेष्टी प्रा.नल.को शेयर नबवि पश्च्यात प्राप्त रकम मध्येबाट गरेको 
नथएाँ। उक्त रेषु्टरेन्ट संचालनबाट मानसक रुपमा २५,०००/-(पच्चीस हिार) देजख ३०,०००/-(तीस 
हिार)सम्म आम्दानी हनुे र त्यसरी हनुे आम्दानीको कुनै कागिातहरू नहनुे भएकोले कागिातहरू पेश गना 
नसकेता पनन शयेर नबवि पश्च्यात प्राप्त रु.५,५०,०००/-(पाचाँ लाख पचास हिार)को श्रोत खलु्न े
कागिातहरू पेश गना सक्छु भनन प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
    प्रनतबादी राजिब गरुुङले २०५७ साल नतर ननरमाया रोधीक्लब एण्ड रेषु्टरेन्टमा मौजखक सहमती अनसुार 
रु.२,२५,०००/- लगानी गरेको र उक्त लगानीको श्रोत क्लब डाईनेष्टी प्रा.नल.को शेयर नबवि पश्च्यात प्राप्त 
रकम मध्येबाट  लगानी गरेको भनेता पनन उक्त कम्पनी २०६१ सालमा दताा भएको र  क्लब डाइनेष्टीमा 
लगानी गरेको रकम नै अबैध देजखन आयो । 
(ग) साईडिाकसा रेडसा प्रा.नल.- 
  कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १०४, नमनत २०६९।०४।२२ र साईडिाकसा 
रेडसा प्रा.नल., सनु्धारा, काठमाण्डौंको च.नं. ०४५, नमनत २०६९।०५।०३ गतेको पत्रसाथ साईडिाकसा 
रेडसा प्रा.नल. (प्रा.नल.नं. ८५६५) प्रबन्ध-पत्र, ननयमािली र दताा प्रमाण-पत्रका प्रनतनलवप कागिातहरू प्राप्त 
भएको र प्राप्त कागिातहरूबाट खलेुका कुराहरू:- 
कम्पनीको अनधकृत पूाँिी रु.१,२०,००,०००/-, कम्पनीको िारी पूाँिी रु. १,००,००,०००/- (१०००००० 
थान शेयर प्रनत शेयर मलु्य रु.१००/- तत्काल िारी गरीने) 
 

      तानलका ३ 

नस.नं. शेयरिाला शेयर 
संर्ख्या 

भकु्तानी भएको 
रकम 

भकु्तानी हनु 
बााँकी रकम 

शयेर/नडिने्चरिालाको रुपमा 
नाम दताा भएको नमनत 

नस.नं. शेयरिाला शेयर 
संर्ख्या 

भकु्तानी भएको 
रकम 

भकु्तानी हनु 
बााँकी रकम 

शयेर/नडिने्चरिालाको रुपमा नाम 
दताा भएको नमनत 

१ ददनलपराि 
शमाा 

२५००० २५,००,०००/-  संस्थापक 
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१ संजिि तलुाधर, 
का.जि.का.म.न.पा. ३० 

२५००० २५,००,०००/- छैन संस्थापक 

 २ राजिि गरुुङ्ग, 
का.जि.का.म.न.पा. २९ 

२५००० २५,००,०००/- छैन २०६१।१०।१० 

 ३ नसद्ध ब. गरुुङ्ग, गोरखा, 
थालािङु्ग ९ 

२५००० २५,००,०००/- छैन २०६१।१०।१० 

 ४ रघरुाि िन्त, 
का.जि.का.म.न.पा. १६ 

२५००० 

 
२५,००,०००/- छैन २०६१।१०।१० 

 
 

मैले काठमाण्डौंको सनु्धारामा संचानलत साईड िाकसा प्रा.नल.को २०% शेयरका लानग नसदद्द गरुुङ्ग 
समेत ३ िनालाई रू.२५,००,०००/-(पच्चीस लाख) मध्ये रू.३,५०,०००/-(तीन लाख पचास हिार) 
नब.स. २०६१/०६२ सालनतर ददएकोमा बााँकी रकम म िेल परी नतना नसकेपनछ सोही शयेर ननिै ३ िना 
ब्यजक्तहरूलाई प्राप्त हनुे गरी नब.स. २०६२ सालनतर वफताा गरी ननिहरूबाट रू.४०,००,०००/-(चालीस 
लाख) प्राप्त गरेको नथएाँ। उल्लेजखत लगानी भएको रु.३,५०,०००/-(तीन लाख पचास हिार) रकम क्लब 
डाईनेष्टी, ननरमाया रोधी क्लब र गण्डकी रोधी क्लबको शेयर नबवि गरी प्राप्त गरेको रकम मध्येबाट रहेको 
नथयो । उक्त प्रा.नल.बाट कुनै आम्दानी भएन र उल्लेजखत रकम रू.४०,००,०००/-(चालीस लाख) प्राप्त 
गरेको भने्न खलु्न ेकागिातहरू पेश गना सक्छु भनी प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 

काठमाण्डौं, सनु्धारामा मेरो नाममा भएको साईड िाकसा प्रा.नल. संचालन गने िममा ददपक मनाङ्ग े
भने्न राजिि गरुुङ्गसंग जचनिान भई २०६१ सालनतर ननि राजिि गरुुङ्गले २५००० थान शेयर ( एक 
शेयरको रु.१०० मलु्य पने) सम्पणुा मलु्य ननतरी तत्काल ननकै कम रकम नतरी प्राप्त गरेका हनु ्। ननि 
राजिि गरुुङ्गबाट उल्लेजखत २५००० थान शयेर सोही कम्पनीका सािेदार संचालक रघरुाि िन्तले 
बास्तविक मलु्य भन्दा बढी मलु्य रु.४०,००,०००/-(चालीस लाख) िनतमा प्राप्त गरेका हनु ् भनन संजिि 
तलुाधरले गरेको कागि।  

प्रनतबादी राजिब गरुुङले २०६१/१०/५ गते संजिब तलुाधरबाट २५,०००/- वकिा शेयर को रु. 
२५,००,०००/- बिुाइ प्राप्त गरेको र राजिि गरुुङ्गको नामको उल्लेजखत शेयर नमनत २०६१।१२।१६ को 
नलखतबाट रघरुाि िन्तले खररद गरेको देजखन्छ ।सो नलखतमा ननि राजिब गरुुङले २५,००० वकिा शेयरको 
सम्पणुा मलु्य चकु्ता गरेको र उक्त शेयर रु. २५,००,०००/- मा नै नबिी गरेको देजखन्छ ।  

उक्त कम्पनीको नबिीय नबबरणबाट कम्पनी लगातार घाटामा गएको देजखन्छ ।                                       
प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयानमा उल्लेख गरे अनरुुप उक्त कम्पनीबाट कुनै आम्दानी नभएको र नमनत 
२०६१/१०/०५ मा कम्पनीको शयेर रु.३,५०,०००/- मा खररद गरी त्यसको लगभग २ मवहना पनछ 
नमनत २०६१/१२/१६ सोही शेयरको रु. ४०,००,०००/- मा नबवि गरेको भने्न बयान  यजुक्तसंगत 
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देजखंदैन । कम्पनीमा लगानी गरेको श्रोतको बारेमा ननिले उक्त कम्पनीमा रु.३,५०,०००/- मात्र लगानी 
गरेको भनन उल्लेख गरेका छन ्।प्रनतबादी राजिब गरुुङको वहमालयन बैंकमा रहेको खातामा उक्त शेयर 
नबवि गरेको नमनतमा कुनै रकम िम्मा भएको देजखदैन। यसबाट प्रनतबादी राजिब गरुुङले सम्पती शदु्धीकरण 
गने उद्दशे्यले मात्र उक्त कम्पनीको शयेर कम मलु्यमा खररद गरी बढी मलु्यमा नबिी गरेको कुरा स्पष्ट 
हनु्छ । 
(घ) ओएनसस ईन्िीननयसा एण्ड नबल्डसा प्रा.नल 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. 54, नमनत २०६९।०५।२१ गतेको पत्रसाथ 
ओएनसस ईन्िीननयसा एण्ड नबल्डसा प्रा.नल.(प्रा.नल.नं. १८७७९/०५८/५९, रजिष्ट्रडा कायाालय जचतिन भरतपरु - 
२ का प्रबन्ध-पत्र, ननयमािली र दताा प्रमाण-पत्रका प्रनतनलवप कागिातहरू प्राप्त भएको र प्राप्त कागिातहरूबाट 
खलेुका कुराहरू:- 
अनधकृत पूाँिी रु. ५०,००,०००/- (१०० दरका ५०००० थान साधारण शेयरहरुमा नबभािन गरीएको), िारी 
पूाँिी रु. ४०,००,०००/-, तत्काल िारी गरीने पूाँिी रु. ४०,००,०००/- 

     

तानलका ४ 

नस.नं. शेयरिाला शेयर 
संर्ख्या 

भकु्तानी भएको 
रकम 

भकु्तानी हनु 
बााँकी रकम 

शयेर/नडिने्चरिालाको रुपमा 
नाम दताा भएको नमनत 

१ राजिि गरुुङ्ग १९,६०० १९,६०,०००/- छैन २०६५।०२।२३ 

१ अच्यूतराि पाण्डे, 
जचतिन, भनपा २ 

२०४०० २०,४०,०००/- छैन संस्थापक 

 

 

नमनत २०६९।०२।१२ गतेको राजिनामा  नलखतबाट राजिि गरुुङ्गले आफ्नो हकको उल्लेजखत शेयर 
प्रनत शेयर रु.१००/- का दरले िम्मा रु.१९,६०,०००/- अच्यूतराि पाण्डेबाट प्राप्त गरी ननिलाई नै नबवि 
गरेको देजखन्छ । 

गलु्मी र मोरङ्ग जिल्लामा सिारी साधन गडु्न े पलु ओयनसस ईजन्िननयसा एण्ड नबल्डसा प्रा.नल.लाई 
नमलाई ददए बापत नब.स. २०६२ सालनतर मैले उक्त कम्पननको ५०% शयेर चेयरमेन अच्यूत पाण्डेबाट प्राप्त 
गरेकोमा उक्त कम्पनी घाटामा गएकोले २०६९ सालको भार मवहनामा रू. ५,००,०००/-(पााँच लाख) ननि 
अच्यतु पाण्डेबाट प्राप्त गरी ननिलाई नै उक्त शयेर वफताा गरेको नथएाँ । उक्त प्रा.नल.बाट मैले पाउन ुपने रु. 
१३,००,०००/-(तेह्र लाख)  प्राप्त गना बााँकी नै छ भनन प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
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    मैले नबकास ननमााणको काम ठेक्कामा नलई संचालन गने िममा नबनभन्न गणु्डागदी गने ब्यजक्तहरूले बाटो 
घाटो नबनभन्न स्थानमा भेटी, फोन गरी रकम माग गने, असलु गने िस्ता कायाले पीनडत तथा ददक्क भईरहेकै 
अबस्थामा हाल मतृक रहेका जशि प्रसाद पाण्डेको सिुाि अनसुार गणु्डागदी गने ब्यजक्तहरूबाट मजुक्त पाउन 
ददपक मनाङ्ग ेभने्न राजिि गरुुङ्गसंग भेटघाट, कुराकानी गरी ननिकै प्रस्ताि अनसुार ओयनसस ईन्िीननयसा एण्ड 
नबल्डसा प्रा.नल. को ४९% शेयर मैले राजिि गरुुङ्गलाई ददएको हुाँ । उक्त कम्पनीमा राजिि गरुुङ्गले नबना 
लगानी शेयर प्राप्त गरेको हो । राजिि गरुुङ्ग उक्त कम्पनीमा आबद्ध भएपनछ ननिले गलु्मी र मोरङ्ग 
जिल्लामा पलु ननमााण गने ठेक्काको काम नमलाएको हो ।उक्त कम्पनीका सािेदार राजिि गरुुङ्ग ननजष्िय 
भएको हुाँदा ननिको उक्त शेयर आफैले वफताा नलई ननिलाई ५,००,०००/-(पााँच लाख) रुपैयााँ ददएको हुाँ 
भनन अच्यूतराि पाण्डेले गरेको कागि । 

प्रनतबादी रािीब गरुुङले गलु्मी र मोरङमा पलु ननमााणको काया नमलाइददएबापत ५० % शेयर प्राप्त 
गरेको बयान ददएका र सोही कम्पनीका सािेदार अच्यतुराि पाण्डेले पनन गणु्डागदीबाट मजुक्त पाउन रािीब 
गरुुङको शरणमा पगेुको र काम नमलाइददए बापत नबना लगानी ४९% शेयर ददएको भनी कागि गरेको 
देजखंदा ननि प्रनतबादी गणु्डागदीका नाइके समेत रहेको र गणु्डागदीकै माध्यमबाट ब्यबसायी, सबासाधारण 
ब्यजक्तहरुलाइ अनजुचत प्रभाबमा पारी सम्पिी आिान गरेको देजखन्छ । अच्यतुराि पाण्डेले ननिलाइ रु. 
५,००,०००/- ददइ पूनः शेयर आफैले वफताा नलएको भनन कागि गरेका र प्रनतबादी रािीब गरुुङले समेत  
कम्पनी घाटामा गएकोले रु. ५,००,०००/- नलइ शयेर नबिी गरेको र रु.१३,००,०००/- अिै प्राप्त गनुा 
पनेछ भनी बयान गरेको देजखंदा ननि प्रनतबादी रािीब गरुुङले ब्यबसायी अच्यतुराि पाण्डेबाट अिै असलु गना 
खोिेको र ननिले हाल सम्मपनन गणु्डागदीको माध्यमबाट रकम असलु गरररहेको पवुष्ट हनु आउाँदछ । 
(ङ) िीरगन्ि रान्सपोटा प्रा.नल र वि एण्ड के यूननक मल्टीपपास प्रा.नल. 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालयबाट संकनलत िीरगन्ि रान्सपोटा प्रा.नल.(प्रा.नल.नं. ४००६४) र वि एण्ड के 
यूननक मल्टीपपास प्रा.नल.(प्रा.नल.नं. ६४७४८)संग सम्बजन्धत कागिातहरू संकलन गररएतापनन प्राप्त 
कागिातहरूबाट राजिि गरुुङ्ग र ननिको पररिार समेतको उल्लेजखत प्रा.नल.मा लगानी भएको देजखंदैन । 

प्रनतबादी राजिि गरुुङ्ग र ननिको पररिार समेतको स्िानमत्ि, सािेदारी भइ हाल संचालनमा रहेका नबनभन्न कम्पनी, 
उद्योगहरूको सम्बन्धमाः-  

(क) िेष्ट पोईन्ट ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल. 
  कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १०४२, नमनत २०६८।११।१९ गते र 
जि.वि.स.को कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १५१८, नमनत २०६८।११।२२ गतेको पत्रसाथ िेष्ट पोईन्ट 
ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल. (दताा नं.३२००३, कम्पनी रजिष्टडा कायाालय) का कागिातहरू प्राप्त हनु आएको र 
प्राप्त कागिातहरूबाट खलु्ने कुराहरू:- 
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कम्पनीको अनधकृत पूाँिी रु. १,००,००,०००/-, कम्पनीको िारी पूाँिी रु. १०,००,०००/-, १०००० 
थान शेयर(मलु्य रु.१०,००,०००।-) तत्काल िारी गरीएको । कम्पनी दताा नमनत: २०६१।०८।१९ 
मा। 

      तानलका ५ 

नस.नं. शेयरिाला नलन कबलु 
गरेको शेयर 

संर्ख्या 

रकम भकु्तानी हनु 
बााँकी रकम 

शयेर/नडिने्चरिालाको रुपमा 
नाम दताा भएको नमनत 

१ मोहन कृष्ण शे्रष्ठ ५००० ५,००,०००/-  संस्थापक 

२ भरत कोईराला, 
िापा भरपरु ६ 

२,००० २,००,०००/-  संस्थापक 

३ पासाङ्ग डोमा 
गरुुङ्ग 

२००० २,००,०००/-  संस्थापक 

४ राि ुसबेुदी १००० १,००,०००/-  संस्थापक 
 

मेरो िेष्ट प्िाईन्ट रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.मा शेयर, लगानी भएको देजखएता पनन सबै काया राजिि 
गरुुङ्गले गने भएकोले उक्त उद्योगमा मेरो के-कनत शयेर, लगानी, को-को सािेदार, संचालनमा रहेको िा बन्द 
अबस्थामा रहेको भने्न आदी सम्बन्धमा मलाई केवह थाहा छैन, राजिि गरुुङ्गलाई नै थाहा हनुपुदाछ भनी 
प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
        िेष्ट प्िाईन्ट रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.को २०% शेयर मलु्य रू.१,२५,०००/-(एक लाख पच्चीस 
हिार)मा पासाङ डोमा गरुुङले उक्त उद्योगका सािेदार मोहन कृष्ण शे्रष्ठबाट खररद गरी प्राप्त गरेकी हनु ्। 
उक्त उद्योगमा लगानीको श्रोत पासाङ डोमा गरुुङको आफ्नै रहेको, उक्त उद्योगले लगानी नबस्तार गने 
िममा पासाङ डोमा गरुुङको उक्त उद्योगमा लगानी रु.२,००,०००/-(दईु लाख) सम्म पगु्यो होला भनन 
प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 

संकनलत कागिातहरुबाट उक्त उद्योगमा प्रथम संचालककै रुपमा पासाङ्ग डोमा गरुुङ्ग रहेकोले उक्त 
उद्योगमा पासाङ्ग डोमा गरुुङकै लगानी रहेको पषु्टी हनु्छ ।कम्पनीको नबजिय नबबरण नभएकोले आम्दानी 
समेत पषु्टी हनु सक्दैन । प्रनतबादी राजिब गरुुङले लगानीको श्रोत पासाङ डोमाको आफ्नै रहेको बयान 
ददएको र पासाङ डोमाले राजिि गरुुङले लगानी गररददएको, सबै काया ननिले नै गने भने्न बयान परस्पर 
नबरोधाभास देजखन्छ । अबैध आिान गरर लगानी गरेको हुाँदा ननिहरुले श्रोत खलुाउन सकेको देजखदैन । 
(ख) ईच्छामाई ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल 

     कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १०४२, नमनत २०६९।११।१९ र जि.वि.स.को  
कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं.१५१८, नमत २०६८।११।२२ गतेको पत्र साथ ईच्छामाई ढुङ्गा रोडा उद्योग  
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प्रा.नल.(दताा नं. ३९५१२/०६२/०६३, रजिष्ट्रडा कायाालय काठमाण्डौं,)का प्रबन्ध-पत्र, ननयमािली र दताा 
प्रमाण-पत्रका प्रनतनलवप कागिातहरू प्राप्त भएको र प्राप्त कागिातहरूबाट खलेुका कुराहरू:- 
कम्पनीको अनधकृत पूाँिी रु.१,००,००,०००/-, कम्पनीको तत्काल िारी गने शेयर पूाँिी रु. 
२५,००,०००/-, दताा नमनत: २०६३।०२।०४ मा । 

      तानलका ६ 

नस.नं. शेयरिाला शेयर 
संर्ख्या 

भकु्तानी भएको 
रकम 

भकु्तानी हनु 
बााँकी रकम 

शयेर/नडिने्चरिालाको रुपमा 
नाम दताा भएको नमनत 

१ भरत राि कोईराला, 
िापा भरपरु ६ 

४५०० ४,५०,०००/- छैन संस्थापक 

२ राि ु सबेुदी, काठमाण्डौं 
बाडभञ्ज्याङ्ग ७ 

४५०० ४,४५,०००/- छैन संस्थापक 

३ ददपक मास्के, जि.ल.प.ु, 
ल.पू.उ.म.न.पा. १८ 

३७५० ३,३७,०००/- छैन २०६३।०३।०१ 

४ देि कुमार जघनमरे, 
काठमाण्डौं बलम्ब ु७ 

५००० ५,००,०००/- छैन २०६३।०३।०१ 

५ सरेुश लेप्चा, ल.प.ु, 
ल.प.ुउ.म.न.पा. २० 

२५०० २,५०,०००/- छैन २०६३।०३।०१ 

६ राजिि गरुुङ्ग ५००० ५,००,०००/- छैन २०६४।०३।०१ 
 
मेरो ईच्छामाई रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.मा २०% शयेरले हनु आउने १,२५,०००/- (एक लाख 

पच्चीस हिार) स्थापनाकालमा लगानी भएको नथयो ।मेरो उक्त उद्योगमा आनथाक लगानी क्लब डाईनेष्टी 
प्रा.नल.को शेयर नबवि गरे बापत प्राप्त रकम मध्येबाट गरेको नथएाँ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालयमा उक्त 
उद्योग दताा गदाा स्काइभेटर वकनी संचालन गने समेतको खचा, लगानी िोडीन पगुी मैले उक्त उद्योगमा 
लगानी गनुापने रकम रु. ५,००,०००/- देखाईएता पनन काम संचालन गदै िााँदा स्काइभेटर भने वकननएन । 
उक्त उद्योगबाट मानसक रुपले रु.२०,०००/-(बीस हिार) आम्दानी हनु ेगदाछ भनी प्रनतबादी रािीब गरुुङले 
बयान गरेको देजखन्छ । 
कम्पनी रजिष्टारको कायाालयबाट प्राप्त रेकडा अनसुार ननिले २०६४/३/१ मा रु.५,००,०००/- लगानी 
गरर ५,०००/- वकिा शेयर प्राप्त गरेको देजखन्छ । 
(ग) गोसाईकुण्ड िसर रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल. 
  कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १०१५, नमनत २०६८।११।१२ गतेको पत्र र 
घरेल ुतथा साना उद्योग कायाालय मकिानपरुको च.नं. ९१७, नमनत २०६८।११।२२ गतेको पत्रसाथ प्राप्त 
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गोसाईकुण्ड िसर रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.,  मनहरी ८, मकिानपरु(दताा नं. ४९९०७/०६४/०६५)को 
प्रबन्ध-पत्र, ननयमािली र दताा प्रमाण-पत्रका प्रनतनलवप कागिातहरू समेत प्राप्त भएको र प्राप्त कागिातहरूबाट 
खलेुका कुराहरू:- 
कम्पनीको अनधकृत पुाँजि रु. २,००,००,०००/-, तत्काल िारी पूाँिी रु.५०,००,०००/-, कम्पनीका 
संस्थापकहरूले तत्काल चकु्ता गने पूाँिी रु. ५०,००,०००/-, कम्पनी दताा नमनत:- २०६५।०३।१८ गते । 

      तानलका ७ 

नस.नं. शेयरिाला शेयर 
संर्ख्या 

भकु्तानी भएको 
रकम 

भकु्तानी 
हनु बााँकी 
रकम 

शयेर/नडिने्चरिालाको रुपमा 
नाम दताा भएको नमनत 

१ राजिि गरुुङ्ग १४,५०० १४,५०,०००/- छैन संस्थापक 

२ का.जि.का.म.न.पा.१० 
बस्ने उमेश लामा 

१०,००० १०,००,०००/- छैन संस्थापक 

३ स्िस्ती श्री विनायक 
कन्सरक्शन कं.प्रा.नल. 

१५,५०० १५,५०,००० छैन २०६५।०७।०८ 

४ अभय शे्रष्ठ, जि. 
मकिानपरु, हेटौडा १० 

५००० ५,००,०००/- छैन २०६५।०७।०८ 

५ यादि कोईराला, 
जि.मकिानपरु, हेटौडा ४ 

५००० ५,००,०००/-   

 

नब.स. २०६०/०६१ सालनतर स्थापना भएको गोसाइकुण्ड रोढा ढुङ्गा िसर उद्योग प्रा.नल.मा १५% 
ले हनु आउन े २२,००,०००/- (बाईस लाख) रुपैयााँ मैले लगानी गनुापनेमा स्थापना कालदेजख मैले 
रु.८,००,०००/- (आठ लाख) मात्र लगानी गना सकेको नथएाँ । उक्त लगानीको श्रोत मेरो जिवटगनु्टा 
ब्यबसाय, अमेररकाको रोिगारी र फाट्टफुट्ट िग्गाको कारोबारबाट आजिात संजचत रकम रहेको, उक्त उद्योगका 
सािेदारहरू कसैले आफ्नो लगानी भनीएको रकम उपलब्ध गराउन नसकेका कारण उक्त उद्योग संचालनमा 
आउन सकेन । मैले उक्त उद्योगको ४० mm को रोडा उत्पादन गने मेजशन  आफुले नलई आफ्नो भएको 
लगानी असलु गरेको नथएाँ । अन्य सािेदारहरूले पनन उद्योगको नामको १७ कठ्ठा िनमन र रान्सफरमर 
लगी आ-आफ्नो लगानी असूल गरेका नथए भनन प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
(घ) गो-गो बार प्रा.नल. 
कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. 110, नमनत २०६९।०४।२८ गतेको पत्रसाथ प्राप्त गो-
गो बार प्रा.नल. (दताा नं. ३४३७५,रजिष्टडा कायाालय का.जि.का.म.न.पा. २९, नत्रदेिी मागा) प्रबन्ध-पत्र, 
ननयमािली र दताा प्रमाण-पत्रका प्रनतनलवप कागिातहरू प्राप्त भएको र प्राप्त कागिातहरूबाट खलेुका कुराहरू:- 
कम्पनीको अनधकृत पूाँिी रु. ५,००,०००/-, कम्पनीको तत्काल िारी पूाँिी रु. ५,००,०००/-,  
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      तानलका ८ 
नस.नं. शेयरिाला शेयर 

संर्ख्या 
भकु्तानी भएको 

रकम 

भकु्तानी हनु 
बााँकी रकम 

शेयर/नडिेन्चरिालाको रुपमा 
नाम दताा भएको नमनत 

१ मजुखया घले, मनाङ्ग, भ्राका २ घर 
भई का.जि.का.म.न.पा. २९ 

५००० ५,००,०००/-  संस्थापक 

 
काठमाण्डौंको नत्रदेवि मागा जस्थत गो गो बारको २०% शेयर मलु्य रू.२,००,०००/-(दईु लाख)मा 

मूजखया घलेबाट खरीद गरी नब.स. २०६४ सालनतर मैले प्राप्त गरेको नथएाँ । उक्त लगानी अमेररकाबाट 
कमाई ल्याएको रकम, जिटीगनु्टाको ब्यापारबाट आजिात रकम र फाट्टफुट्ट िग्गाको कारोबारबाट आजिात 
मसंग संजचत  रकम मध्येबाट भएको नथयो । गो गो बारको उक्त शयेर जिल्ला लनलतपरु बस्ने नबिम भने्न 
थर थाहा नभएको ब्यजक्तलाई मानसक रू.१०,०००/- प्राप्त हनुे गरी भाडामा ददएको छु । मेरो नाममको 
उल्लेजखत शयेर मूजखया घलेकै नाममा देखाईएकोले मेरो नामको शयेर कागिातहरूमा नदेजखएको हो । मैले 
उक्त गो-गो बार संचालनबाट मानसक रुपमा हनुे आम्दानी रु.१५,०००(पन्र हिार) देजख २०,०००/-(बीस 
हिार) रकमको श्रोत खलु्ने कागिातहरू पेश गना नसकेतापनन हाल मानसक रुपमा प्राप्त हनुे उल्लेजखत रकम 
रु.१०,०००/-(दश हिार)को श्रोत खलु्ने कागिातहरू पेश गना सक्छु भनी प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान 
गरेको देजखन्छ ।। 
(ङ) ओम श्री ओम मल्टीपपोि इन्डष्ट्री कम्पनी प्रा.नल. 
  कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १०१५, नमनत २०६८।११।१२ र घरेल ुतथा 
साना उद्योग कायाालय निलपरासीको पत्रसाथ ओम श्री ओम मल्टीपपोि इन्डष्ट्री कम्पनी प्रा.नल.(दताा नं. 
५8104/०६५/०६६, रजिष्ट्रडा कायाालय का.जि.का.म.न.पा.१६, नयााँबिार र पररयोिनास्थल जिल्ला 
निलपरासी, प्रसौनी गा.नब.स.) को प्रबन्ध-पत्र, ननयमािली र दताा प्रमाण-पत्रका प्रनतनलवप कागिातहरू प्राप्त 
भएको र प्राप्त कागिातहरूबाट खलेुका कुराहरू:- 
कम्पनीको अनधकृत पूाँिी रु.१,८९,००,०००/-, तत्काल िारी पूाँिी रु.१,०८,००,०००/-, कम्पनीका 
संस्थापकहरूले तत्काल चक्ता गने पूाँिी रु. ८४,००,०००/- 

      तानलका ९ 

नस.नं. शेयरिाला नलन कबलु 
गरेको शेयर 

संर्ख्या 

रकम भकु्तानी हनु 
बााँकी रकम 

शयेर/नडिने्चरिालाको रुपमा 
नाम दताा भएको नमनत 

१ राजिि गरुुङ्ग २१००० २१,००,०००/-  संस्थापक 

२ रौशन कुमार २१००० २१,००,०००/-  संस्थापक 
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नसंह, सलााही, 
मलंगिा ५ 

३ दीपक नसंह 
खडायत, दाच ुाला, 
लाली ७ 

२१००० २१,००,०००/-  संस्थापक 

४ गोपालबाब ुशे्रष्ठ २१००० २१,००,०००/-  संस्थापक 
निलपरासी जिल्लाको नत्रिेणी भने्न ठााँऊमा नबनभन्न वकसानहरूको िग्गा भाडामा नलई वकसानहरूलाई 

िनडबटुीको नबरूिा उपलब्ध गराईददई ननिहरूकै श्रम र िग्गामा िडीबवुट उत्पादन गने र उत्पाददत 
िडीबटुीलाई भारतमा लगी नबवि गने प्रयोिनाथा ओम श्री ओम मल्टीपपास ईडण्ष्ट्रीि प्रा.नल. कम्पनी 
रजिष्ट्रारको कायाालयमा दताा गदाा मेरो कबलु शयेर पिुी रू.२१,००,०००/- देखाईएता पनन उक्त कम्पनी 
नबगत १४ मवहना अगाडी स्थापना गदाा मेरो १२.५% ले हनु आउने रू.३,०००००/-(तीन लाख) लगानी 
पैतकृ सम्पजिको रुपमा प्राप्त नगद रुपैयााँबाट रहेको छ । हालसम्म उक्त कम्पनीबाट काम शरुु गरेपनन 
आम्दानी भईसकेको छैन भनन प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 

ओम श्री ओम मल्टी पपाि ईण्डवष्ट्रि कम्पनी प्रा.नल.को नामका फोटा, नमत्सूनबसी र मारुती 
कम्पनीका तीन गाडीहरू (नं. थाहा नभएको) प्रयोग गने गरेको छु भनन ननिले नै बयानमा भनेको 
देजखंदा ननिले उक्त कम्पनीमा रु.३,००,०००।– मात्र लगानी गरेको पषु्टी हुाँदैन । 

(च) नसस्नरेी ढुङ्गा खानी- 
खानी तथा भगूभा विभागको च.नं. १४२८, नमनत २०६८।१२।०६ र घरेल ु तथा साना उद्योग 

नबकास सनमनत निुाकोटको च.नं. ४८४, नमनत २०६८।११।१५ गतेको पत्र र प्राप्त कागिातहरुबाट 
जिल्ला निुाकोट ककनी २ मा संचानलत रेशम बहादरु तामाङ्गको नाममा रहेको नसस्नरेी ढुङ्गा खानी ननिको ४ 
वकिा िग्गाको क्षेत्रफल ३७-६-३-० मा संचालनमा रहेको खलु्न आउाँछ । नमनत २०६८।०३।०७ 
गतेको पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले गरेको कागिको प्रनतनलवपबाट ननिको नाममा दताा शे्रष्ता कायम भएको जिल्ला 
निुाकोट ककनी २ जस्थत ७७ रोपनी १३ आना १ पैसा िग्गा ढुङ्गा खानी संचालन गना नसस्नेरी ढुङ्गा खानी 
लाई २०६८ साल श्रािण १ गतेदेजख २०७३ साल आषाढ मसान्तसम्म िम्मा ५ बषाका लानग ददएको खलु्न 
आउाँछ । 

करीि २०६६ सालनतर मेरो नामको कुल के्षत्रफल ७७ रोपनी १३ आना १ पैसा िग्गा ५ बषासम्म 
ढुङ्गा खानीमा लगाउने प्रयोिनको लानग मानसक रुपमा मैले रु.५८,०००।- भाडा पाउने गरी भाडामा नसस्नेरी 
रोडा ढुङ्गा उद्योगलाई ददएकी हुाँ ।२०६८ सालको श्रािण मवहनादेजख मैले उक्त भाडा पाएकी छैन ।सो 
भन्दा पवहले ननयनमत रुपमा पाएको भाडाबाट मैले मेरो स्याण्डडा बैंकको ऋण नतरेकी हुाँ भनन प्रनतबादी 
पासाङ डोमा गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
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निुाकोट जिल्लाको पैंतीसवकलो भने्न ठाउाँ जस्थत मेरो श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङको नामको कररब 
७८ रोपनी िग्गा नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल. ले खानी प्रयोिनका लानग प्रयोग गना पाउने शतामा 
भाडामा ददई मानसक रुपले रु.५८,०००/-(अन्ठाउन्न हिार) र उक्त उद्योगको २०% शयेर मलाई प्राप्त हनु े
भने्न मौजखक सहमनत भएपनन मलाई उक्त उद्योगको सािेदारी हालसम्म प्राप्त भएको छैन । पासाङ डोमा 
गरुुङ्गले भने मानसक रुपमा रू.५८,०००/- हालसम्म पनन प्राप्त गदै आएकी नछन,् । उक्त कम्पनीका खाता 
नं. हरू के कनत हो मलाई थाहा छैन। उक्त उद्योगबाट मलाई कुनै आम्दानी नहनुे र उक्त उद्योग खानी 
तथा भ-ूगभा नबभागमा के-कसरी दताा भएको छ भने्न सम्बन्धमा समेत मलाई थाहा छैन भनन प्रनतबादी रािीब 
गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 

नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल. खानी तथा भ-ूगभा नबभागमा दताा गना कम्पनीको १०० रोपनी 
िग्गा आबश्यक पने भएकोले पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नामको जिल्ला निुाकोट ककनी जस्थत करीि ७८ 
रोपनी िग्गा मानसक रुपमा रु.५८,०००/-(अन्ठाउन्न हिार)मा भाडामा नलई सो िग्गा समेत खानी 
प्रयोिनमा लगाई उक्त उद्योग संचालन गदै आएका हौं । पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको उल्लेजखत िग्गा भाडामा 
उक्त उद्योगलाई उपलब्ध गराई ददए िापत २०६८ सालनतर ननि राजिि गरुुङ्गलाई २०% ले हनु आउन े
२०,००,०००/-(बीस लाख) बराबरको सािेदारी ददईएको हो । उक्त उद्योगमा पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको शयेर 
लगानी छैन । ननिले मानसक रुपमा र िग्गा भाडामा ददए िापतको रकम पाउाँदै आएकोमा कम्पनी संचालन 
हनु नसकेको समायाबनधको भाडा पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले पाउने िा नपाउने भने्न नबबादका कारण ६ मवहनाको 
भाडा (२०६९/०४/३१ गते सम्म) पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले पाउन बााँकी छ । हाल उक्त उद्योगका सािेदार 
राजिि गरुुङ्ग, म समेतका ५ िना सािेदारहरू रहेका छन ्भनन ददल बहादरु लामाले कागि गरेको देजखन्छ। 

प्रनतबादी रािीब गरुुङले नसस्नेरी रोडा ढुङ्गाको २०% शेयर पाउन े भने्न मौजखक सहमनत भए पनन 
हालसम्म प्राप्त नभएको भनन बयान ददएको र सोही कम्पनीका संचालक ददल बहादरु लामाले रु. 
२०,००,०००/- बराबरको शेयर ददइसकेको भनतेा पनन उक्त उद्योगमा रािीब गरुुङको शेयर भएको 
कागिातहरु देजखदैन । प्रनतबादी रािीब गरुुङले आफ्नो श्रीमतीको नाममा ककनी निुाकोटमा भएको िग्गा 
खानी संचालनको लानग ददइ संचालकहरुलाइ अनजुचत प्रभाबमा पारी कम्पनीको शेयर प्राप्त गना खोिेको कुरा 
प्रमाजणत हनु्छ। 
(छ) नत्रलोक प्लािा 
  काठमाण्डौंको ठमेलमा रहेको नत्रलोक प्लािा नबनभन्न कायाालयहरू र पसलहरू संचालन गनाका लानग 
कोठा तथा फ्ल्याटहरू भाडामा लगाउने प्रयोिनको लानग स्थापना भएको हाल २ बषा भयो । हाल उक्त 
नत्रलोक प्लािामा नबनभन्न पसल तथा रेषु्टरेन्टहरू संचालनमा आएका छन ्। हाल अमेररकामा बसोबास गदै 
आईरहन ु भएकी मीना शाहीको भिन नत्रलोक प्लािाका लानग भाडामा नलईएको हो । नत्रलोक प्लािामा 
रहेका नबनभन्न पसल रेषु्टरेन्टहरूबाट मानसक रुपबाट भाडा उठाई घरधनीलाई बिुाए पश्च्यात हनु आउन े
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नाफाको रकमबाट मलाई रु.४०,०००/-(चलीस हिार)  मानसक रुपमा प्राप्त हनुेगदाछ भने बााँकी रकम 
कसााङ गरुुङले प्राप्त गदानछन ्। उक्त नत्रलोक प्लािामा लगानी गना नपने भएकोले मेरो कुनै लगानी छैन 
भनन प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
(ि) अक्टोपस रेवकङ्ग पसल 

मेरो श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङ्ग समेतको सािेदारीमा काठमाण्डौंको ठमेलमा अक्टोपस रेवकङ्ग पसल 
संचालनमा रहेको छ र उक्त अक्टोपस रेवकङ पसलमा पासाङ डोमा गरुुङ्गको रु. ५,००,०००/-(पााँच लाख) 
लगानीले ५०% शयेर रहेको छ । उक्त पसलमा २ िना सािेदारहरू रहेका छन ्। उक्त पसलमा भएको 
लगानी पासाङ डोमा गरुुङ्गको आफ्नै लगानी हो भनन प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
(ि)  मनाङ्ग ईन्टरनशेनल रेडसा प्रा.नल. 

कम्पनी रजिष्टारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. ३२१, नमनत २०६९।०८।०६ गतेको पत्रसाथ 
मनाङ्ग ईन्टरनेशनल रेडसा प्रा.नल.(प्रा.नल.नं. ९६५२८,२०६९/०७०, रजिष्टडा कायाालय काजि, कामनपा २९) 
को प्रबन्ध-पत्र, ननयमािली र दताा प्रमाण-पत्रका प्रनतनलपी कागिातहरू प्राप्त भएको र प्राप्त कागिातहरूबाट 
खलेुका कुराहरू:- 
अनधकृत पूाँिी रु. ५,००,०००/-, (रु. १०० का दरका ५००० साधारण शेयरमा नबभािन गरीएको), तत्काल 
िारी गने पूाँिी रु. ५,००,०००/-, संस्थापकले तत्काल चकु्ता गना कबलु गरेको पूाँिी रु. ५,००,०००/- 

      तानलका १० 

नस.नं. शेयरिाला शेयर 
संर्ख्या 

भकु्तानी भएको 
रकम 

भकु्तानी हनु 
बााँकी रकम 

शयेर/नडिने्चरिालाको रुपमा नाम 
दताा भएको नमनत 

१ राजिि 
गरुुङ्ग 

५००० ५,००,०००/-  संस्थापक 

 
चीनको खासा बिारबाट स्याऊ ननयाात गरी काठमाण्डौंको बिारमा नबवि गने प्रयोिनका लानग रु. 

२०,००,०००/-(बीस लाख) लगानीमा मनाङ ईन्टरनशेनल रेडसा प्रा.नल.को स्थापना भएको छ । उक्त 
प्रा.नल.मा मेरो १५% शयेरका लानग रु.३,००,०००/-(तीन लाख) लगानी ओयनसस ईन्िीननयसा एण्ड नबल्डसा 
प्रा.नल.बाट प्राप्त रकम मध्येबाट रहेको छ भनन प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
(ञ) क्लि डाईनषे्टी प्रा.नल. 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय, काठमाण्डौंको च.नं. १३५, नमनत २०६९।०४।२८ गतेको पत्रसाथ 
क्लि डाईनेष्टी प्रा.नल.(प्रा.नल.दताा नं. ९५८२/०५५/०५६, दताा नमनत २०५५।०८।२५) का कागिातहरू 
प्राप्त भएको र प्राप्त कागिातहरूबाट खलेुका कुराहरू:- 
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अनधकृत पूाँिी रु. १,२५,००,०००/-(मलु्य रु. १०० का १२५०० थान साधारण शेयरहरूमा नबभािन 
गरीएको) िारी पूाँिी रु. १,००,००,०००/- 

      तानलका ११ 

नस.नं. शेयरिाला शेयर 
संर्ख्या 

भकु्तानी भएको 
रकम 

भकु्तानी 
हनु बााँकी 
रकम 

शयेर/नडिने्चरिालाको 
रुपमा नाम दताा भएको 
नमनत 

१ राजिि गरुुङ्ग, 
का.जि.का.म.न.पा. २९ 

२०००० २०,००,०००/-  २०५५/०८/२५ 

२ मजुखया कान्छा गरुुङ्ग, 
मनाङ्ग, मनाङ्ग ३ घर भई 
कामनपा २९ 

२५००० २५,००,०००/-  २०५५/०८/२५ 

३ रमेश बाब ु शे्रष्ठ, रामेछाप, 
रामेछाप ४ घर भई हाल 
का.म.न.पा. ३० 

१५००० 

 
२५,००,०००/-  २०५५/०८/२५ 

४ मजुखया गरुुङ्ग, मनाङ्ग, मनाङ्ग 
५ घर भई हाल कामनपा 
१७ 

१०००० १०,००,०००/-   

५ तेन्िीङ्ग गरुुङ्ग, मनाङ्ग, 
मनाङ्ग २ घर भई हाल 
कामनपा १६ 

२०००० २०,००,०००/-   

६ सोनम बाङ्ग्याल गरुुङ्ग, 
मनाङ्ग, मनाङ्ग २ घर भई 
का.म.न.पा २९ 

१०००० १०,००,०००/-   

 

कम्पनी रजिष्टार कायाालयबाट प्राप्त नबबरण अनसुार २०५५/८/२५ मा कम्पनी दताा भएको र 
कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा ननयमाबलीमा कम्पनीको प्रनतबादी राजिब गरुुङले कबोल गरेको शयेर संर्ख्या 
२०,०००/- को रु.२० लाख लगानी गरेको देजखन्छ । 

मैले सन १९९९ मा डाईनषे्टी क्लब प्रा.नल.मा शरुूको लगानी २०% ले हनु आउन े७,००,०००/- 
(सात लाख) रुपैयााँ  अमेररकाबाट कमाई गरी ल्याएको रकम मध्येबाट लगानी गरेको नथएाँ । पनछ उक्त 
क्लब ब्यबस्थापन गदै िान ेिममा सोही क्लबबाट आम्दानी भएको रकम लगानी गदाा रु.२०,००,०००/-
(बीस लाख) मेरो लगानी रकम पगेुको नथयो। उक्त क्लब ४ बषासम्म सािेदारीमा संचालन गरी मैले आफ्नो 
सािेदारी हाल अमेररका बसोबास गने टाईनसङ्ग दोिे गरुुङ्ग समेतका ब्यजक्तहरूलाई मलु्य रु. 
१८,००,०००/-(अठार लाख)मा नबवि गरेको नथएाँ । उक्त क्लब संचालनबाट मानसक रुपले रु. 
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४५,०००/- (पैंतालीस हिार) देजख ५०,०००/-(पचास हिार) सम्म आम्दानी हनुे गदाथ्यो ।मैले आफ्नो 
शेयर नबवि गरी प्राप्त गरेको रकम रु.१८,००,०००/-(आठार लाख)को श्रोत खलु्ने कागिातहरू पेश गना 
सक्ने भएतापनन उक्त क्लबबाट मानसक रुपमा हनुे आम्दानीको कुनै कागिातहरू नहनुे भएकोले पेश गना 
सजक्तन भनी प्रनतबादी रािीब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 

मैले संचालन गने गरेको क्लि डाईनेष्टी प्रा.नल.मा मलु्य रु.४,००,०००/-(चार लाख) मा २०% 
शेयर राजिि गरुुङ्गलाई ददएको नथएाँ । ननि राजिि गरुुङ्ग समेतले उक्त क्लि ४/५ बषा चलाई नबवि गरेका 
हनु ्भनी रमेशबाब ुशे्रष्ठले कागि गरेको देजखन्छ। 
   क्लि डाईनेष्टी प्रा.नल.का सम्बन्धमा प्राप्त कागिातहरुबाट प्रनतबादी राजिि गरुुङ्गको उक्त क्लिको शयेर 
हस्तान्तरण भएको देजखंदैन । प्रनतबादीले बयानमा उल्लेख गरे अनसुार डाइनेष्टी क्लबमा अमेररकाबाट कमाइ 
गरी ल्याएको रकम  लगानी गरेको भननएता पनन ननिले अमेररका गएको र त्यहााँ आिान गरेको रकम पवुष्ट 
हनुे कुनै कागिपत्रहरु पेश गना नसकेको, ननिले आफुले अबैध रुपमा आिान गरेको रकम नै उक्त प्रा.नल. 
मा लगानी गरेको पषु्टी हनु आउाँदछ ।  

 

 प्रनतबादी राजिि गरुुङ्ग र ननिको पररिार समेतको नाममा नबनभन्न बैंक नबजिय संस्थाबाट गरेको आनथाक 
कारोबारहरुः 
(क) वहमालयन बैंक नलनमटेडमा रहेको राजिब गरुुङको खाता र पासाङ डोमा गरुुङको खाता- 

वहमालयन बैंक नलनमटेडको Ref 103/RC/11-12, नमनत सन February 26, 2012 को पत्रबाट राजिि गरुुङ्ग 
र पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नाममा उक्त बैंकमा रहेका खाताहरू िमश: खाता नं.हरू ०१९-००१३३३९-००१९ 
र ०१९-०१११३४७-००१२ रोक्का राजखएको िानकारी प्राप्त भएको छ । साथै पत्रसाथ उल्लेजखत खाताहरूको 
बैंक स्टेटमेन्ट समेत प्राप्त हनु आएको । 

अनसुन्धानको िममा संकनलत राजिि गरुुङ्गको वहमालयन बैंकको खाता नं. ०१९-००१३३३९-००१९ 
(२६०२६०J) को खाताबाट भएको कारोबारको सम्बन्धमा ६ में १९९६ देजख १७ िलुाई १९९८ सम्ममा रु. 
१०,२०,७७४।६९ सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ ।१७ िलुाई १९९८ देजख १६ िलुाई १९९९ सम्ममा 
रु. ७२,२८,३०८।४२ सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ ।१७ िलुाई १९९९ देजख १६ िलुाई २००० 
सम्ममा रु. ५२,८३,४६७।३० सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ ।१७ िलुाई २००० देजख १६ िलुाई 
२००१ सम्ममा रु. १६,८४,०३८।६२ सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ ।१७ िलुाई २००१ देजख १५ 
िलुाई २००२ सम्ममा रु. १४,१२,२३३।१९ सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ । १६ िलुाइ २००२ देजख 
२८ अवप्रल २००३ सम्ममा रु. १,८३,३३६।७५ सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ । १३ अवप्रल २००३ 
देजख १३ अवप्रल २००८ सम्ममा रु. १,७०,०६,६३७।९९ सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ । १४ अवप्रल 
२००८ देजख १२ माचा २०१२ सम्ममा रु. १,८५,७५,३१७।७७ सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ । 
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उल्लेजखत सम्पणुा कारोबारहरुमा ननिको खातामा Credit  िम्मा रु.५,२३,९४,११४।७३ र Debit  रु. 
५,२३,९१,५५१।८७  भएको र  कारोबार पश्च्यात उक्त खातामा रु.२५६२।८६ रकम मौज्दात रहेको 
देजखन्छ। 

अनसुन्धानको िममा संकनलत पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको वहमालयन बैंकको खाता नं. ०१९-०१११३४७-
००१२ को खाताबाट भएको कारोबारको सम्बन्धमा सन ०१ िनिरी २००६ देजख १३ अवप्रल २००८ सम्ममा 
रु.३४,५६,९१८।१३ सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ ।त्यस्तै सन १४ अवप्रल २००८ देजख १२ माचा 
२०१२ सम्ममा रु.२६,०७,८८७।९४ सम्मको कारोबार भएको देजखन्छ ।उल्लेजखत कारोबारमा िम्मा Credit 
रु.६०,६४,८०६/०७ र Debit  रु.६०,६१,९३९/७८  भइ रु.२,८६६/२९ ब्यालेन्स रहेको देजखन्छ । 

उल्लेजखत मेरो वहमालयन बैंक नलनमटेडमा भएको खाता नं. ००१०१११३४७००१२ को खाताबाट 
भएको कारोबारको सम्बन्धमा ९ िनिरी २००९ मा अमेररका िानका लानग नभसा एप्लाई गदाा बैंकमा धेरै 
रकम िम्मा भएको र धेरै मात्रामा आनथाक कारोबार भएको देखाउन ुपने भएकोले बैंकमा कारोबार बनाई 
राख्न ेर पनछ अमेररका िान ेप्रयोिनका लानग तत्काल काठमाण्डौं ठमेल जस्थत गो-गो बारका संचालक देिर 
नाता पने मजुखया घले र राजिि गरुुङ्गसंग कुराकानी गरी सोही बारका मैनेिर राम लामा भने्न ब्यजक्तले सन 
२००६ देजख सन २००८ सम्म पटक-पटक गरी खातामा रकम राजखददएका हनु ्। पनछ गो-गो बारमा नै 
वफताा िाने गरी उक्त रकम ननकानलएको हो ।उक्त समयाबनधको बैंक स्टेटमेन्टमा उल्लेख भएको प्रत्येक 
नमनत र ददनको कारोबारको सम्बन्धमा एवकन गरी खलुाउन भने सजक्तन । सोही बैंक स्टेटमेन्टको सन ४ 
अवप्रल २००८ देजख सन १२ माचा २०१२ सम्ममा भएको कारोबारको सम्बन्धमा ९ सेप्टेम्बर २००९ मा 
िम्मा भएको १९,००,०००/-(उन्नाईस लाख) रुपैयााँ मेरो आमा दोिे खाण्डो गरुुङ्गले नारायणघाटको 
शारदानगर जस्थत करीब ८ कठ्ठा िग्गा नबवि गरी मेरो बैंक खातामा राजखददएकी हनु ्। पटक-पटक गरी 
सोही रकम ननकाल्दा के-कुन प्रयोिनको लानग ननकानलएको हो याद नभएकोले एवकन गरी भन्न सजक्तन भनी 
पासाङ डोमा गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 

मालपोत कायाालय भरतपरु, जचतिन को च.न. ८५३०, नमनत २०६९/११/१ को पत्र बाट दोिे 
खाण्डो गरुुङले जिल्ला जचतिन, नारायणगढ शारदानगर जस्थत ८ कठ्ठा िग्गा नबिी गरेको भने्न यस 
कायाालयको कुनै फााँटबाट पिा लगाउन नसवकएको भने्न पत्र प्राप्त भएको छ । 
(ख) राजिब गरुुङ र सनुनल गरुुङको नाममा बैंक अफ काठमाण्डौमा रहेको संयकु्त खाताः 

अनसुन्धानको िममा बैंक अफ काठमाण्डौको नमनत २०६८/१२/१६ को प.सं. १०५-०६८/६९ को 
पत्रबाट राजिब गरुुङ र सनुनल गरुुङको संयकु्त नाममा रहेको बैंक अफ काठमाण्डौको खाता नं 
0000060697 हाल बन्द रहेको र उक्त खाताबाट २३-०६-२००३ देजख १६-११-२००७ सम्ममा रु. 
२०,९९,१७६/- को कारोबार भएको देजखन्छ ।  

(ग) पासाङ डोमा गरुुङको नपेाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक नलनमटेडमा रहेको खाताः 
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नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक नलनमटेडको नमनत २०६८।११।०२ गतेको पत्रबाट उक्त बैंकको शाखा 
कायाालय ठमेलमा रहेको पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नामको खाता नं. ०१६०५०९००२२२९७ को खाता रोक्का 
राजखएको िानकारी प्राप्त भएको छ ।  साथै पत्रसाथ उल्लेजखत बैंकको बैंक स्टेटमेन्ट समेत प्राप्त आएको छ । 

अनसुन्धानको िममा संकनलत पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नामको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको खाता नं. 
०१६०५०९००२२२९७ को खाताबाट भएको कारोबारको सम्बन्धमा सन ०८ सेप्टेम्बर २००९ देजख १३ 
फेब्रअुरी २०१२ सम्ममा िम्मा Cr रु.१,४७,९९,४३७।१९ र Dr  रु.१,४७,४४,५२१/८४ को कारोबार 
भएको देजखन्छ । उल्लेजखत कारोबार पश्च्यात उक्त खातामा रु. ५४,९१५।३५ मौज्दात भएको देजखन्छ । 

मेरो नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक नलनमटेडको खाता नं. ०१६०५०९००२२२९७ को खाताबाट भएको 
कारोबारको सम्बन्धमा सन ९ सेप्टेम्िर २००९मा िम्मा भएको रु.६६,००,०००/- र १३ सेप्टेम्िर 
२००९ मा िम्मा भएको रु.६६,००,०००/- गरी कुल रु.१,३२,००,०००/- रकम जिल्ला काठमाण्डौं 
नसतापाईला जस्थत वक.नं. १९३१ र वक.नं. १९३२ को कुल के्षत्रफल ४० आना िग्गा वि.एण्ड के. यूननक 
मल्टीपपासलाई नबवि गरे बापत प्राप्त रकम हो । उक्त िग्गा खररद गदाा मेरो र मेरी आमा दोिे खाण्डो 
गरुुङ्गको संयक्त लगानी रु.५,००,०००/-(पााँच लाख) भएकोले सन १५ सेप्टेम्बर २००९ मा खाताबाट 
ननकानलएको रु.६६,००,०००/- रकम मैले आनध वहस्सा आफ्नो आमालाई ददएकी हुाँ । सन २ नोभेम्िर 
२००९ मा ननकानलएको रु.४०,००,०००/-(चालीस लाख) रकम जिल्ला निुाकोट ककनी गा.नब.स. िडा 
नं. २ जस्थत करीि ७८ रोपनी िग्गा खरीद गदाा बैना स्िरुप ददनलाई हो । उल्लेजखत करीि ७८ रोपनी 
िग्गा मलु्य रु.९०,००,०००/- नब्बे लाखमा खररद गरी प्राप्त गरेकी हुाँ । सन ९ नोभेम्बर २००९ मा 
ग्याम्िो गरुुङ्गको नाममा भकु्तानी भएको रु.३,००,०००/-(तीन लाख) ननिबाट सापटी नलएको रकम 
ननिलाई नै वफताा गनालाई हो । १६ नोभेम्बर २००९ मा ननकानलएको रु.१,००,०००/-हाल बेलायत 
रहेका आङ्ग गेललुाई सापटी नलएको रकम वफताा गनुा पने भएकोले हो । सन ११ नडसेम्िर २०१२ मा थम 
बहादरु पनुको नाममा भकु्तानी देजखएको रु.२६,००,०००/-(छब्बीस लाख) रकम जिल्ला काठमाण्डौं 
का.म.न.पा.१६ पकनािोल जस्थत वक.नं. ११४३ को के्षत्रफल छ आना एक पैसा दईु दाम िग्गा खररद गदाा 
बैना स्िरुप ननिलाई ददनलाई हो । सन ३ नडसेम्बर २००९ मा खातामा िम्मा भएको रु. 
१५,००,०००/-(पन्र लाख) अंकल नाता पने के्षत्रपाटी, धोिीचौर बस्ने हाल स्िगीय पासाङ्ग शेपााबाट सापटी 
स्िरुप प्राप्त गरेको रकम हो ।उल्लेख भए बमोजिम बाहेक अन्य कारोबारका सम्बन्धमा यवकन गरी भन्न 
सजक्तन भनी पासाङ डोमा गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ । 
(घ) पासाङ डोमा गरुुङको स्याण्डडा चाटाडा बैंकमा रहेको खाताः 

अनसुन्धानको िममा पासाङ डोमा गरुुङको स्याण्डडा चाटाडा बैंकको नमनत २० अगस्त २०१२ र 
२७ िनिरी २०१३ को पत्र बाट ननिले ९ फेब्रिुरी २०१० मा रु.४५,००,०००/- घर/िग्गा ऋण 
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नलएको देजखन्छ । उक्त ऋणको ननिले हालसम्म सािााँ तथा ब्याि गरी िम्मा रु.१८,५९,२७२।०७ चकु्ता 
गररसकेको तथा ४२,३७,०५४।८८  नतना अिै बााँकी रहेको भने्न िानकारी प्राप्त हनु आएको छ । 
(ङ) ददछेन डोल्मा लामाको स्याण्डडा चाटाडा बैंकमा रहेको खाता 
  स्याण्डडा चाटाडा बैंकको Ref: SCB/PHQ/12-57  नमनत सन १४ िलुाई २०१२को पत्रबाट राजिि 
गरुुङ्गको कान्छी श्रीमती ददछेन डोल्मा लामाको उक्त बैंकको खाता नं. १८१३४६११३०१ को बैंक स्टेटमेन्ट 
प्राप्त हनु आएको छ । उक्त खाता रोक्का राजखएको छैन । अनसुन्धानको िममा संकनलत ददछेन डोल्मा लामाको 
स्याण्डडा चाटाडा बैंकको खाता नं. १८१३४६११३०१ को खाताबाट भएको कारोबारको सम्बन्धमा सन १० 
िनिरी २०१० देजख १३ िलुाई २०१२ सम्म भएको कारोबार पश्च्यात रु ६१,२८१।८८ रकम िम्मा भएको 
देजखन्छ । 

 प्रनतबादीहरुको आम्दानी सम्बन्धमा 
प्रनतबादी रािीब गरुुङले २०४२ सालमा पैनत्रक सम्पजिको रुपमा रु.१०,१५,०००/- ( भारु. 

७,००,०००) प्राप्त गरी सोही मध्य रु. ५,००,०००/- जिटीगनु्टा ब्यबसायमा लगानी गरी २०५२ साल सम्ममा 
मानसक रुपमा ७२,०००/- आम्दानी गरेको भनी बयान गरेका छन ् ।बयान अनसुार ननिले रु. 
७७,७६,०००।- आम्दानी गरेको देजखन्छ ।त्यसैगरी २०४४ साल देजख २०४६ साल सम्म जिवटगनु्टा 
ब्यबसाय कायमै राखी भारतको नागाल्याण्डमा गइ गामेन्ट उद्योग संचालन गरी २०४६ सालमा भारु. 
१३,००,०००/- (कररब रु.२१,८४,०००/-) आिान गरेको , २०४९ सालमा नबबाह गदाा र दाइिो र दजक्षणा 
स्िरुप रु.९,००,०००/- प्राप्त गरेको, २०50 देजख २०५१ सम्ममा ७० देजख ८० िना नेपाली कामदारलाइ 
दजक्षण कोररयामा रोिगारी लगाइददए बापत प्रनत ब्यजक्त  USD ४००  (िम्मा USD २८,०००/-) प्राप्त गरेको भनी 
बयान गरेको देजखन्छ । त्यसैगरी २०५१/५२ सालमा बेलायत गइ मानसक बेलायती पाउण्ड ८००/- का दरले 
६ मवहनामा बेलायती पाउण्ड ५,४००/- (सो समयको विननमय दर अनसुार रु. ४,७२,२३०।-) आिान गरेको, 
२०५४ सालमा संयकु्तराज्य अमेररका गई USD २४,०००/- आिान गरेको भनन बयान ददएको देजखन्छ । ननिले 
बयानमा नै आम्दानीको श्रोत खलु्ने कागिपत्र हरु पेश गना नसक्ने भनी भनेका हुाँदा आफ्नो हालको अबैध रुपमा 
देजखएको सम्पजिलाइ बैध देखाउन कपोकजल्पत बयान ददएको देजखन्छ । 

   मैले परु्ख्यौली सम्पजिको रुपमा प्राप्त रकम, जिटीगनु्टा ब्यबसायबाट आजिात रकम, पासाङ् डोमा गरुुङ्गसंग 
बैबावहक सम्बन्ध कायम हुाँदा प्राप्त रकम, भारतको नागाल्यैण्डमा गामेन्ट ब्यबसाय संचालनबाट आजिात रकम, 
दजक्षण कोररयामा नेपाली कामदारहरूलाई रोिगार लगाई ददए बापतको रकम, बेलायत र अमेररकाको 
रोिगारबाट आजिात रकम खलु्ने कुनै कागिातहरू आफ्नो साथमा नभएकोले पेश गना सजक्तन भनी प्रनतबादी 
राजिब गरुुङले बयान गरेको देजखन्छ। 

ननिले आफ्नो बयानमा इच्छामाइ रोडा ढुङ्गाबाट मानसक रु.२०,०००/-, नत्रलोक प्लािाबाट मानसक 
रु.४०,०००/-,गो-गो बारबाट मानसक रु.१०,०००/- ननयनमत हनुे आम्दानी हनु भनी बयान गरेपनन ननिले 
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उक्त आम्दानी पषु्टीहनु े कागिपत्रहरु पेश गना नसकेकाले उक्त आम्दानीलाइ बैधाननक आम्दानी मान्न 
सवकदैन।ननिले सतिुा (िनडबवुट) नबवि गरे बापत बावषाक रु.२,५०,०००-/ स्याऊ ब्यबसायबाट 
१,६४,०००/- आम्दानी भएको भनन बयानमा उल्लेख गरेपनन उक्त आम्दानीहरुको बैधाननकता खलु्ने कुनै 
पनन कागिपत्रहरु पेश गना सकेका छैनन।्  

   त्यसै गरी प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङले कामनपा १६ को घरभाडा बापत प्रनतमवहना रु.३०,०००/- 
प्राप्त हनुे, ककनी निुाकोटको ७७-१३-१-० िग्गा नसस्नेरी रोडा ढुङ्गालाइ खानी प्रयोिनको लानग ददएबापत 
प्रनत मवहना रु.५८,०००/- प्राप्त हनुे भनन बयानमा उल्लेख गरेको देजखएकोमा उक्त घरिग्गाहरुमा लगानी 
गरेको शरुुको श्रोत नै अबैध भएकोले अबैध रकमबाट बढे बढाएको सम्पजि समेत बैध हनुे देजखदैन । 

कुनैपनन कम्पनीको आम्दानी नबतरणका लानग उक्त कम्पनीको 
- लेखापररक्षण बावषाक रुपमा हनु ुपने, 
- कम्पनीको साधारण सभाले पाररत गनुापने, 
- मनुाफा प्राप्त गरेको देजखन ुपने, 
- मनुाफामा ननयामानसुार लाग्ने कर नतनुापने र  

- लगानी कतााले आफ्नो शेयरको अनपुातमा कम्पनीको लाभांश प्राप्त गने काया सम्पन्न हनु ुपदाछ तर प्रनतबादी 
राजिि गरुुङ्गको लगानी रहेका िा ननिले लगानी रहेको भनेका कम्पनीहरुको कागिातहरुबाट उल्लेजखत प्रविया 
पूरा गरी ननि प्रनतबादीले लाभांस समेत प्राप्त गरेको देजखंदैन ।ननिले आफ्नो बयानमा नबनभन्न कम्पनीहरुबाट 
प्रनतफल प्राप्त गरेको भनी भनेता पनन ननि प्रनतबादीले ती कम्पनीहरुबाट कुनैपनन प्रनतफल िा आम्दानी प्राप्त 
गरेको संकनलत कागिातहरुबाट  देजखंदैन । 

 प्रनतबादीहरुको खचा सम्बन्धमा:- 
अध्यागमन कायाालय, नत्रभिुन अन्तरावष्ट्रय नबमानस्थल गौचरणको च.नं. १३०२, नमनत 

२०६९।११।१३ गतेको पत्रबाट प्र. राजिि गरुुङ्ग (राहदानी नं. ५७२०२४ र ३०४६१२७)ले नबदेश 
आिागमन गरेको अनभलेख कम्प्यूटरमा प्राविष्ट भएको नदेजखएको भने्न ब्यहोराको िानकारी प्राप्त भएको छ । 
मेरो प्रत्येक पटक ब्यबसाय एिं रोिगारको नसलनसलामा हङ्गकङ्ग िााँदा आउाँदा रु.७०,०००।- िनत खचा 
भएको, कोररया िााँदा आउाँदा रु.४०,०००।- देजख रु.५०,०००।- खचा भएको, ब्याङ्कक िााँदा आउाँदा रु. 
४०,०००।- िनत खचा भएको, िमान िााँदा आउाँदा रु.३०,०००।- िनत खचा भएको, बेलायत िााँदा आउाँदा 
रु.४०,०००।- देजख रु.५०,०००।- खचा भएको, अमेररका िााँदा आउाँदा रु.६०,०००।- खचा भएको हो। 
उल्लेख भए बमोजिम बाहेक अन्य मलुकुमा िााँदा आउाँदा के कनत खचा भयो याद भएन । त्यसरी खचा 
भएको रकमको प्लेन वटकट लगायतको कुनै कागिातहरु मसंग छैन । उल्लेजखत खचा भएको रकमको 
आनथाक श्रोत जिटीगनु्टा ब्यबसायबाट आजिात रकम नै हो भने्न राजिि गरुुङ्गले बयानमा खलुाई ददएका छन।्  
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 प्रनतबादी राजिब गरुुङको बयान अनसुार बैदेजशक मलुकुमा आिागमन गदाा लागेको  न्यूनतम रकम रु. 
२१,३०,०००।– हनु आउाँदछ । 

त्यस्तै ननिको बयानबाट राजिि गरुुङ्ग र ननिको पररिार समेतको दैननक उपभोग्य बस्तमुा रु. 
२०,०००(बीस हिार), बिी(नबद्यतु)मा रु.१,२००/-(एकहिार दईुसय), नोकर-चाकरमा रु.१,२००/-(एक 
हिार दईुसय) र घर भाडामा रु.७,०००/-(सात हिार) समेत गरी मानसक रुपमा ३५,०००/-(पैंतीस 
हिार) देजख ४०,०००/-(चालीस हिार)सम्म खचा हनुे साथै टेनलफोन र यातायातको खचा मनाङ्ग 
ईन्टरनेशनल रेडसा प्रा.नल.ले ब्यहोने समेत खलु्न आउाँदछ । 

म तथा मेरो खचा नबबरणमा कान्छो छोरा नसद्धान्त गरुुङ्गको बावषाक स्कूल वफ भारतीय रुपैयााँ 
१,१०,०००/-(एकलाख दशहिार), िेठो छोरा नसद्धाथा गरुुङ्गको मानसक स्कूल वफ रु.१२,०००/-(बाह्र 
हिार) रहेको छ । सो बाहेकको मेरो मानसक खचा रु.२५,०००/-(पच्चीस हिार) िनत रहेको छ भने्न 
समेत ब्यहोरा प्रनतबादी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्ले बयानमा खलुाई ददएकी नछन ्। 

ननिहरुको मानसक खचाको नबश्लषेण गदाा ननि प्रनतबादीहरुको अस्िभानबक तथा उच्च िीबनशैली यापन 
गरेको देजखन्छ । 

 प्रनतबादी ददपक मनाङ्ग ेभने्न राजिब गरुुङ समेत उपर सम्पजि शदु्धीकरण सम्बन्धी कसरुमा मदु्दा चलाउन े
भनन २०७०।०१।१७ मा जिल्ला सरकारी िवकल कायाालय काठमाण्डौबाट भएको ननणाय । 

२३.  अनभयकु्तले उल्लङ्घन गरेको काननु:-  
पैतकृ सम्पजि स्िरुप प्राप्त भारतीय रुपैयााँ, िेठी श्रीमती पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गसंग बैबावहक सम्बन्ध 

कायम हुाँदा ननिलाई प्राप्त हनु आएको नगद रुपैयााँ, पैतकृ सम्पजि लगानी भएको भने्न ननिको जिटीगनु्टा 
ब्यबसायबाट आजिात रकम, नेपाली ७०/८० िना कामदारहरुलाई दजक्षण कोररयामा रोिगारी लागाई ददए 
बापतको रकम, भारतको नागाल्यैण्डमा गामेन्ट ब्यबसायबाट आजिात रकम तथा बेलायत र अमेररकाको 
रोिगारबाट आजिात नगद सम्पजि नै प्रनतबादीहरुको प्रारजम्भक सम्पजिको रुपमा रहेको भने्न प्रनतबादी राजिब 
गरुुङ्ग तथा प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङ्गको बयानबाट खलु्न आएको देजखन्छ ।  

उजल्लजखत सम्पजि नबनभन्न ब्यबसायीक फमा र खररद गरेका िग्गाहरुमा लगानी गरेको भने्न बयान 
बाट देजखएकोमा त्यस्तो सम्पजि ननिहरुसंग रहेको भने्न कुनै आधार प्रमाण समेत देजखंदैन ।अनसुन्धानको 
िममा बनुभएका टासी दोिे गरुुङ्ग, उमेश लामा, प्रमे घले, गणेश लामा, राि ुसबेुदी, अच्यतुराि पाण्डे, संजिब 
तलुाधर, नबिम नगरी, कसााङ्ग गरुुङ्ग, कमल नगरी समेतका माननसहरुले गररददएको कागि समेतबाट प्रनतबादी 
राजिब गरुुङ्ग र ननिको श्रीमती पासाङ डोमा गरुुङ्गले पैतकृ सम्पजिको रुपमा कुनै चल अचल सम्पजि प्राप्त 
गरेको भने्न आधार प्रमाण पेश गना सकेको नदेजखएको र ननिहरुको नाममा रहेको उल्लेजखत घर िग्गाहरु 
नबनभन्न कम्पनीहरुमा भएको लगानी तथा नबनभन्न बैंकहरुमा अस्िभानबक रुपमा नगद कारोबार भएको 
देजखएकोले प्रनतबादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिब गरुुङले गैरकाननुी रुपमा आिान गरेको सम्पजिलाइ शदु्धीकरण 
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गने उदेश्यले घर िग्गाहरुमा लगानी गरेको, गैरकानूनी रुपमा आिान गरेको रकमलाइ बैध देखाउन नबनभन्न 
कम्पनीहरुमा लगानी गरेको, नबना लगानी नबनभन्न कम्पनीहरुको शेयर प्राप्त गरेको देजखएको र सम्पजि 
लकुाउने उद्देश्यले िेठी श्रीमती पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको नाममा घर िग्गा खररद गरेको, आफ्नो नाममा रहेको 
सम्पजि समेत अंशबण्डा गरी ननिलाइ ददई छुट्टीनभन्न भएको अबस्था देखाएका, आय स्रोतको अबस्था हेदाा 
अनमल्दो र अस्िभानबक िीबनस्तर यापन गरेको देजखएकोले ननिहरुले सम्पजि शदु्धीकरण गरी गैरकाननुी 
रुपमा सम्पजि आिान गरेको तथ्य पषु्टी हनु आएको देजखन्छ । 

अत: प्रनतबादी रािीब गरुुङ र पासाङ डोमा गरुुङले  सम्पजि शदु्धीकरण(मनी लाउण्डररङ) 
ऐन,२०६४ को दफा ३ ले ननषेनधत गरेको काया गरी दफा ४ (क),(च) तथा सोही दफा ४ को (त) ले 
अनधकार प्रदान गरे अनसुार नेपाल सरकार अथा मन्त्रालयद्वारा २०६६।१२।२३ मा प्रकाजशत सूचनाको 
खण्ड (क), (घ) र सोही ऐनको दफा २८ र २९ मा उल्लेजखत कसूर गरी गैर काननुी रुपमा आिान गरेको 
सम्पनत शदु्धीकरण गने र स्रोत लकुाउने उद्देश्यले बवढ मलु्यमा खररद गररएको िग्गालाइ कम मलु्यमा 
राजिनामा नलखत देखाइ रािश्व समेत छनल गरी सम्पनत शदु्धीकरण िन्य कायामा प्रत्यक्ष अनन सकृय रुपमा 
संलग्न देजखनकुा साथै प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङले समेत  आफ्ना श्रीमान राजिब गरुुङले आिान गरेको गैर 
कानूनी सम्पजि प्राप्त गने र त्यस्तो सम्पजि हस्तान्तरण समेत गने हेतलेु बैंकमा नबनभन्न खाताहरु समेत खोली 
अस्िभानबक कारोबारहरु गरी सम्पजि शदु्धीकरण गरेको देजखन्छ । 

२४. अनभयकु्त उपर लगाएको अनभयोग र दाबी:-  

यसमा संकनलत सबदु प्रमाण र जिल्ला सरकारी िवकल कायाालयबाट मदु्दा चलाउने गरी भएको ननणाय 
समेतका आधारमा नबनभन्न अपरानधक वियाकलापहरुमा संलग्न रही ददपक मनाङ्ग े भननने राजिि गरुुङ र 
ननिकी िेठी श्रीमती पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले सम्पजि शदु्धीकरण (मनी लान्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ को 
दफा ४(ख,च) तथा दफा ४(त) बमोजिमको नेपाल सरकारबाट २०६६/१२/२३ मा रािपत्रमा प्रकाजशत 
सचुनाको ि.सं. (क) र (ग) बमोजिमको कसरु गरेको सम्बन्धमा के कुन कारबाही हनुपुने हो भनन हेदाा 
प्रनतबादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिब गरुुङ्गको िेठी श्रीमती प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङ्गको नाममा का.म.न.पा. 
१६ जस्थत वक.न. १०८३, १०३३, १०३४, ११०८, ११०९ र ११४३ का िग्गाहरु  रहेको, उक्त 
िग्गाहरु मध्ये वक.नं १०८३, १०३३, १०३४, ११०८ र ११०९ का िग्गाहरुको हालको न्यनुतम मलु्य 
रु.३,७०,००,०००।– र उल्लेजखत िग्गाहरुमा घर ननमााण गदाा गरेको लगानी रु.३०,००,०००।- गरी 
िम्मा रु. ४,००,००,०००/- र वक.नं. ११४३ को िग्गा खररद गदाा किाा रु.४५,००,०००।-नलइएकोमा 
बैंकलाइ हालसम्म चकु्ता गरेको सााँिा तथा ब्याि रु.१८,५९,२७२।०७ देजखन्छ । त्यस्तै जिल्ला निुाकोट 
ककनी गा.नब.स. िडा नं २  जस्थत वक.न. १९५, १९६, ४६५, ४६६, १८७, ३८८, १८९, १९४, 
१८५, ३८७, १८४, १९२, १८६, १८८, १९१, १८१, १८३ िग्गा रहेको र उल्लेजखत िम्मा के्षत्रफल 
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७७-१३-१-० िग्गा खररद गदाा लगानी गरेको रु ९०,००,०००।– र सो िग्गामा बनेको टहराको मलु्य 
रु. ५०,०००।– गरी िम्मा रु.९०,५०,०००।– रहेको भने्न देजखन्छ।  

त्यस्तै प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङ्गको सािेदारीमा संचानलत िेष्ट प्िाईन्ट ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल.मा 
लगानी रु.२,००,०००।– र  अक्टोपस रेवकङ्ग पसलमा रु. ५,००,०००।-  प्रनतबादी ददपक मनाङ्गे भने्न 
राजिब गरुुङको सािेदारीमा ईच्छामाई ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल.मा लगानी रु. ५,००,०००।- गोसाईकुण्ड 
रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.मा रु.१४,५०,०००।-, गो-गो बार प्रा.नल. मा रु.२,००,०००।-, ओम श्री ओम 
मल्टीपपास प्रा.नल.मा रु.२१,००,०००।-, मनाङ्ग ईन्टरनेशनल रेडसा प्रा.नल.मा रु. ५,००,०००।- र क्लि 
डाईनेष्टी प्रा.नल.मा  रु.२०,००,०००।– गरी िम्मा रु.७४,५०,०००।- लगानी भएको देजखन्छ । 

त्यस्तै ननि राजिि गरुुङ्गको सािेदारी रहेको साईड िाकसा रेडसा प्रा.नल. को शयेर रु. 
२५,००,०००।– रघरुाि िन्तलाइ नबिी गरेको र  ओयनसस ईन्िीननयसा एण्ड नबल्डसा प्रा.नल. मा रहेको 
लगानी रु.१९,६०,०००।– अच्यतुराि पाण्डेलाई नबिी गरेको देजखएबाट ननिको िम्मा रु. 
४४,६०,०००।– लगानी भएको देजखन्छ । 

ननरमाया रोनधक्लब एण्ड रेषु्टरेन्ट प्रा.नल.रु. २,२५,०००।-,  गण्डकी रोधीक्लब एण्ड फेसन बार रु. 
१,००,०००।– मा नबिी गरेको र नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.मा रु.२०,००,०००।– गरी िम्मा 
रु.२३,२५,०००।– प्रनतबादी राजिब गरुुङको लगानी गरेको भने्न प्रनतबादी राजिब गरुुङको बयान तथा 
बजुिएका ददल बहादरु लामाको कागि समेतबाट खलु्न आएको देजखन्छ भन ेप्रनतबादी राजिब गरुुङले भरी 
पेश गरेको सम्पजि नबबरण फारमबाट नबनभन्न नमनतमा २६५ िनालाई रु.४७,००,०००।– किाा लगानी 
गरेको भने्न खलु्न आएको देजखन्छ । 

   प्रनतबादी राजिब गरुुङको वहमालयन बैंक नल.मा रहेको खाता नं 019-00133390019 मा ६ मे 
१९९८ देजख १२ माचा २०१२ सम्म रु.५,२३,९१,५५१।८७ को कारोबार र मौज्दात रकम रु. 
२,५६२।८६ रहेको,  ननि प्रनतबादी राजिब गरुुङ र सनुनल गरुुङको बैंक अफ काठमाण्डौ नल. मा रहेको 
संयकु्त खाता नं 0000060697 बाट २३ सेप्टेम्बर २००३ देजख १६ नोभेम्बर २००७ सम्म रु.  
२०,९९,१७६।–को कारोबार भएकोमा हाल उक्त खाता बन्द अबस्थामा रहेको देजखन्छ । 

प्रनतबादी पासाङ डोमा गरुुङको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक नल.मा रहेको खाता नं 
0160590022297 बाट ८ सेप्टेम्बर २००९ देजख १३ फेब्रिुरी २०१२ सम्म रु. 
१,४७,४४,५२१।८४ कारोबार भएकोमा हाल रु.५४,९१५।३५ मौज्दात रहेको देजखन्छ  भने ननिकै 
वहमालयन बैंकको खाता नं 019-0111347-0012मा १ िनिरी २००६ देजख १३ अवप्रल २००८ 
सम्म रु.६०,६१,९३९।७८ कारोबार भइ हाल मौज्दात रु.२,८६६।२९ देजखन्छ ।प्रनतबादी  राजिब 
गरुुङको बयान अनसुार ननि बैदेजशक मलुकुमा आिागमन गदाा िम्मा रु.२१,३०,०००।– लाग्न गएको भने्न 
देजखन्छ । 
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अत: मानथ उल्लेजखत तथ्य ब्यहोरा एबं नमनलल संलग्न कागि प्रमाणहरुबाट प्रनतबादी पासाङ डोमा 
गरुुङको  नाममा जिल्ला काठमाण्डौं कामनपा १६ जस्थत  वक.नं. १०८३, १०३३, १०३४, ११०८ र 
११०९ का िग्गाहरु र सोमा ननमााण भएको घरसमेतको िम्मा  मलु्य रु.४,००,००,०००/-, सोही िडा नं 
१६ जस्थत वक.न. ११४३ को िग्गा खररद गरे पश्चात स्याण्डडा चाटाडा बैंकलाइ नतरेको सािााँ र ब्याि 
बापत हालसम्म भकु्तानी गरेको रकम रु.१८,५९,२७२/०७, ननिको नाममा जिल्ला निुाकोट ककनी 
गा.नब.स. िडा नं २  जस्थत वक.न. १९५, १९६, ४६५, ४६६, १८७, ३८८, १८९, १९४, १८५, 
३८७, १८४, १९२, १८६, १८८, १९१, १८१, १८३ िग्गाको िम्मा क्षेत्रफल ७७-१३-१-० को 
मलु्य रु.९०,५०,०००।-, ननि पासाङ डोमा गरुुङको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक नल.मा भएको कारोबार रकम 
रु.१,४७,४४,५२१।८४ र सो मा मौज्दात रु.५४,९१५।३५ गरर िम्मा रु.१,४७,९९,४३७।१९, 
वहमालयन बैंकमा भएको कारोबार रकम रु.६०,६१,९३९।७८ र सो मा मौज्दात रू.२,८६६।२९ गरी 
िम्मा रु.६०,६४,८०६।०७, ननि समेतको सािेदारीमा संचानलत िेष्ट प्िाईन्ट ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल.मा 
रु.२,००,०००।– र  अक्टोपस रेवकङ्ग पसलमा लगानी रहेको रु.५,००,०००।-  तथा प्रनतबादी ददपक 
मनाङ्गे भने्न राजिब गरुुङ समेतको सािेदारीमा संचालन भएका ईच्छामाई ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल.मा रु. 
५,००,०००।- गोसाईकुण्ड रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.नल.मा रु.१४,५०,०००।-, गो-गो बार प्रा.नल. मा रु. 
२,००,०००।-, ओम श्री ओम मल्टीपपास प्रा.नल.मा रु.२१,००,०००।-, मनाङ्ग ईन्टरनेशनल रेडसा 
प्रा.नल.मा रु.५,००,०००।- र क्लि डाईनेष्टी प्रा.नल.मा  रु.२०,००,०००।- लगानी भएको , त्यसैगरी ननि 
राजिब गरुुङको वहमालयन बैंकमा भएको कारोबार रकम रु.५,२३,९१,५५१।८७ र सोमा मौज्दात रकम 
रु.२,५६२।८६ गरी िम्मा रु.५,२३,९४,११४।७३, ननि समेतको संयकु्त खातामा बैंक अफ काठमाण्डौ 
मा भएको कारोबार रकम रु.२०,९९,१७६।-, ननि  राजिि गरुुङ्गको शयेर  नबवि गरीएका साईड िाकसा 
रेडसा प्रा.नल. को रु.२५,००,०००।- र  ओयनसस ईन्िीननयसा एण्ड नबल्डसा प्रा.नल. मा लगानी भएको रु. 
१९,६०,०००।- ननि समेतको लगानी भएको भने्न खलु्न आएको ननरमाया रोनधक्लब एण्ड रेषु्टरेन्ट प्रा.नल.मा 
रु.२,२५,०००।-,  गण्डकी रोधीक्लब एण्ड फेसन बारमा रु.१,००,०००।- र नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा उद्योग 
प्रा.नल.मा रु.२०,००,०००।-, ननि राजिब गरुुङले बिुाएको सम्पजि नबबरण फारममा उल्लेख भए बमोजिम 
नबनभन्न नमनतमा २६५ िनालाई लगानी गरेको किाा रु.४७,००,०००।-, र ननिको बैदेजशक मलुकुमा आिागमन 
गदाा लागेको भनन खलु्न आएको  न्यूनतम रकम रु.२१,३०,०००।- गरी िम्मा रु.14,73,31,806। (चौध 
करोड नत्रहिर  लाख एकनतस हिार आठ सय छ रुपैयााँ) बराबर रकम आिान गरेको र सो को बैध श्रोत 
प्रमाजणत गना सकेको नदेजखइ ननि प्रनतबादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिब गरुुङले नबनभन्न गैरकाननुी रुपमा 
सम्पजि आिान गरेको र उक्त गैरकाननुी रुपमा आिान गरेको सम्पजिलाइ प्रनतबादीहरु ददपक मनाङ्गे भने्न 
राजिब गरुुङ र पासाङ डोमा गरुुङले सम्पजि शदु्धीकरण गने र अबैध श्रोत लकुाउने उदेश्यले नबनभन्न 
कारोबार गरेको देजखइ ननि प्रनतबादीहरु रािीब गरुुङ र पासाङ डोमा गरुुङले  सम्पजि शदु्धीकरण(मनी 
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लाउण्डररङ) ननबारण ऐन,२०६४ को दफा ३ द्वारा ननषनेधत दफा ४ र दफा २८ बमोजिम कसूर गरेको पषु्टी 
हनु आएकोले उक्त कसरु गरेकोमा ननि प्रनतबादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिब गरुुङ र पासाङ डोमा गरुुङलाइ 
नबगो रु.14,73,31,806।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३०(२) अनसुार सिाय गरर पाउन र प्रनतबादी 
प्रनतबादी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको  नाममा मानथ उल्लेजखत िग्गाहरु र सो मा बनेका घर टहरा र ननि 
प्रनतबादीहरुको नाममा उल्लेजखत बैंकहरुमा रहेको रकम तथा ननिहरुको माथी उल्लेजखत नबनभन्न कम्पनी 
तथा उद्योग प्रा.नल.मा रहेका लगानी समेत सोही  ऐनको दफा ३४ अनसुार िफत गररपाउन माग दािी 
नलइएको भने्न िादी नेपाल सरकारको अनभयोग दाबी । 

२५.  अनभयकु्तलाई हनुपुने सिाय:- 

प्रनतबादीहरु रािीब गरुुङ्ग र पासाङ डोमा गरुुङले  सम्पजि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ) ननबारण 
ऐन,२०६४ को दफा ३ द्वारा ननषनेधत  र दफा ४ (क),(च) तथा सोही दफा ४ को (त) ले अनधकार प्रदान 
गरे अनसुार नपेाल सरकार अथा मन्त्रालयद्वारा २०६६।१२।२३ मा प्रकाजशत सूचनाको खण्ड (क), (घ) र 
सोही ऐनको दफा २८ मा उल्लेजखत कसूर गरेको पषु्टी हनु आएकोले उक्त कसरु गरेकोमा ननि प्रनतबादी 
ददपक मनाङ्गे भने्न राजिब गरुुङ्ग र पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गलाइ नबगो रु.14,73,31,806।- कायम गरी सोही 
ऐनको दफा ३०(२) अनसुार सिाय गररपाउन र प्रनतबादी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको  नाममा मानथ उल्लेजखत 
िग्गाहरु र सोमा बनेका घर टहरा र ननि प्रनतबादीहरुको नाममा उल्लेजखत बैंकहरुमा रहेको रकम तथा 
ननिहरुको मानथ उल्लेजखत नबनभन्न कम्पनी तथा उद्योग प्रा.नल.मा रहेका लगानी समेत सोही  ऐनको दफा 
३४ अनसुार िफत गररपाउन माग दािी नलइएको । 

२६. सितु प्रमाण:- 

(क) हाल कायम रहेका घर / िग्गा  
तानलका १२ 

ि.सं. घर/िग्गा 
धनीको 
नाम 

घर िग्गाको नबिरण खररद नमनत र 
मलु्य 

िग्गाको हालको मलु्य 

१ पासाङ 
डोमा गरुुङ 

का.जि., कामनपा िडा न. १६ 
वकिा न. ११४३ को िम्मा 
क्षेत्रफल ०-६-१-२ 

२०६६/११/१२ 
रु. 
४२,००,०००/- 

१,२७,५०,०००/- 

२ पासाङ 
डोमा गरुुङ 

का.जि., कामनपा िडा न. १६ 
वकिा न. १०८३ को िम्मा 
क्षेत्रफल ०-७-०-० 

२०५६/०९/०७ 
रु. 
५,२५,०००/- 

१,४०,००,०००/- 
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(ख) नबवि  

नबिी गरेको नबिी गरेको िग्गाको नबबरण 

पासाङ डोमा गरुुङको नाममा काठमाण्डौ नसतापाइला १ को वक.नं. १९३१ र १९३२ को िमशः 
१-२-०-० र १-६-०-० गरी िम्मा २-८-०-० नब. एण्ड के यनुनक मजल्टपपोि प्रा.नल. लाइ नमनत 
२०६६/०५/२४ मा रु.४२,००,००० (बयालीस लाख) मा  नबिी गरेको देजखएको कागिातहरुमा 
देखाइएता पनन पासाङ डोमा गरुुङ्गको नामको बैंक स्टटमेन्ट र ननिको बयानबाट उल्लेजखत िग्गा १ 
करोड ३२ लाखमा नबवि गरेको खलु्न आएको। 

ब्यिसावयक फमा  
 संचालन भइरहेका िा स्िानमत्ि रहेका कम्पनी/फमा/ब्यबसावयक संस्थाहरु   

 

तानलका १३ 

३ पासाङ 
डोमा गरुुङ 

का.जि., कामनपा िडा न. १६ 
वकिा न. ११०८, १०३३, 
१०३४, ११०९ गरी िम्मा 
क्षेत्रफल ०-११-२-० 

२०५८/१२/१९ 
 

२,३०,००,०००/- 
३०,००,०००।– 
(घर) 

४ पासाङ 
डोमा गरुुङ 

निुाकोट जिल्ला, ककनी गानबस २ 
को वक.न. १९५, १९६, ४६५, 
४६६, १८७ को िम्मा क्षेत्रफल 
२९-६-१-३ 

२०६६/०७/१९ 
रु. 
३,५०,०००/- 

 
 
 
 
९०,००,०००/- र रु. 
५०,०००।– टहराको 
मलु्य  

५ पासाङ 
डोमा गरुुङ 

निुाकोट जिल्ला, ककनी गानबस २ 
को वक.न. ३८८, १८९, १९४, 
१८५, ३८७, १८४, १९२, 
१८६, १८८, १९१, १८१, १८३ 
को िम्मा क्षेत्रफल ४८-६-३-१ 

२०६६/०७/१९ 
रु. 
६,००,०००/- 
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स्िानमत्ि हस्तान्तरण/ नबवि/ बन्द भएका कम्पनी/फमा/ब्यबसावयक संस्थाहरु 

       तानलका १४  

ि.सं. 
शेयर 
होल्डर/संस्थापक
को नाम 

कम्पनीको नाम लगानी रु. 
 

कैवफयत 

१ 
 

रािीब गरुुङ साईड िाकसा प्रा.नल 
२५,०००००/- 

 

 

ि.सं. 
शेयर होल्डर/ 
संचालकको नाम 

कम्पनीको नाम लगानी रू. कैवफयत 

१ पासाङ डोमा गरुुङ 
िेष्ट पोइन्ट ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल 
बाडभञ्ज्याङ ७, काठमाण्डौ । 

 

२,००,०००।-  

२ राजिब गरुुङ इच्छामाई ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल 
बाडभञ्ज्याङ ९, काठ. 

५,००,०००।-  

३ राजिब गरुुङ गोसाइकुण्ड िसर रोडा ढुङ्गा  उद्योग  
प्रा  नल  मकिानपरु 

१४,५०,०००/-  

४ रािीब गरुुङ गो गो बार प्रा.नल. २,००,०००/-  

५. राजिब गरुुङ क्लि डाईनेष्टी प्रा.नल. २०,००,०००।-  

६ रािीब गरुुङ नत्रलोक प्लािा --  

७ पासाङ डोमा गरुुङ अक्टोपस रेवकङ पसल ५,००,०००/-  

८ राजिब गरुुङ ओम श्री ओम मजल्टपपोि इन्डष्ट्री 
कम्पनी निलपरासी 

२१,०००,००।-  

९ रािीब गरुुङ मनाङ्ग ईन्टरनेशनल रेडसा प्रा .नल.  ५,००,०००/-  

 िम्मा  ७४,५०,०००।-  
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२  
रािीब गरुुङ 

ओएनसस ईन्िीननयसा एण्ड नबल्डसा 
प्रा.नल. 

१९,६०,०००।-  

३. 
रािीब गरुुङ ननरमाया रोनध क्लब एण्ड रेषु्टरेन्ट 

प्रा .नल  २,२५,०००।-,   
बयानबाट खलु्न 

आएको 

४ 
रािीब गरुुङ 

गण्डकी रोधी क्लब एण्ड फेसन बार १,००,०००।- 
बयानबाट खलु्न 

आएको 

५ 
रािीब गरुुङ 

नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा .नल  
२०,००,०००। 

 

 

    िम्मा  ६७,८५,०००।-  

 

बैंक खाताहरुको नबबरण   

      तानलका १५ 

नस.नं. खाताबालको नाम बैंक/नबजिय समस्थाको नाम खाता नं. मौज्दात रकम 

१ पासाङ डोमा गरुुङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक शाखा 
कायाालय ठमेल 

०१६०५०९००२२२९७ ५४,९१५/३५ 

 

२ पासाङ डोमा गरुुङ वहमालयन बैंक नलनमटेड हेड 
अवफस 

०१९०१११३४७००१२ २८६६।२९ 

 

३ रािीब गरुुङ वहमालयन बैंक नल. ठमेल ०१९००१३३३९००१९ २५६२।८६ 
४ रािीब गरुुङ/सनुनल गरुुङ बैंक अफ काठमाण्डौ 0000060697 ०० 
५ ददच्छेन डोल्मा लामा स्टाण्डडा चाटाडा बैंक ००१८१३४६११३०१ ६१,२८१।८८ 
६ पासाङ डोमा गरुुङ स्टाण्डडा चाटाडा बैंक 0001196830001  

 

२७. मेरो बबुा भारतमा व्यापार व्यिसाय गने हुाँदा म पनन बबुालाई सहयोग गना भारतमै नथएाँ। म 
भा.रु.७,00,000।- नलई नेपाल आई विनभन् न व्यापार व्यिसाय लगानी गरी प्रायः सबै व्यापारमा नाफा 
भएकोले सोहीबाट चल अचल सम्पजि िोडेको हुाँ।मेरो कान्छी श्रीमतीका नाउाँमा कुनै सम्पजि छैन। िेठी 
श्रीमती पासाङ्ग डोल्मा गरुुङ्ग 2058 साल नतरै छुट्टी नभन् न भई मबाट अंश िापत काठमाडौंको पकनािोलमा 
करीब १९ आना िग्गा र ३ तलाको घर, इचंगनुारायण गा.वि.स. मा करीब ४० आना िग्गा नलई अलग्गै 
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बसेकी छन।् सोबाट बढेबढाएको मलाई केही थाहा छैन। मेरो नाममा पवहला देजख व्यापार व्यिसाय र 
विनभन् न कम्पनीका शेयर बाहेक अन्य कुनै सम्पजि छैन। सम्पजि शदु्धीकरण ननिारण ऐन, 2064 साल 
देजख मात्र आएको हो।मैले त विनभन् न कम्पनीहरु १५/१६ िषा अगाडी देजख खोली ननयमपूिाक संचालन 
गरी मनुाफामा कर समेत राज्यलाई नतरेको छु। मैले कुनै गैरकानूनी अपरानधक वियाकलाप गरेको छैन। 
िेठी श्रीमतीका नाउाँमा काठमाडौंका विनभन्न वकिा करीब ४० आना िग्गाहरु १६/१७ िषा अगाडी नतर 
आनाको १७/१८ हिारका दरले अथाात रोपनीको २ लाख २० हिार िनतका दरले वकनेको हुाँ। 
तत्कालीन समयमा जिटी गणु्टाको व्यिसायबाट प्राप्त मनुाफा तथा केही पैनत्रक सम्पजि समेत लगानी गरेर 
खररद गरेकोमा 2058 सालनतर उक्त काठमाडौंको िग्गा अंश िापत ददएकोमा पनछ काठमाडौंको उक्त 
सम्पजि मध्येबाट केही वकिाहरु नबिी गरेर नतरोभरो गरेको तथा निुाकोटको िग्गा ननिै श्रीमतीले वकनेको 
भने्न सम्म सनुेको नथएाँ। निुाकोटको िग्गा के कनतमा वकनेको केही थाहा छैन। पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको 
सािेदारीमा संचानलत िेष्ट प्िाइन्ट ढुङ्गारोडा उद्योगमा १०/१२ िषा अगाडी रु. 2 लाख जिटी गणु्टा 
व्यिसाय समेतको आम्दानीबाट मैले लगानी गररददएको नथएाँ। अक्टोपस रेवकङ पसलमा भएको लगानी 
ननिहरुले आफै िग्गा बेचेको पसलबाट लगानी गरेको भने्न सम्म सनुेको छु। विस्ततृ रुपमा थाहा भएन। 
मेरो समेत सािेदारीमा इच्छामाई ढुङ्गारोडा उद्योगमा रु.5,00,000।- लगानी भएको हो। गोसाईकुण्ड 
रोडाढुङ्गा उद्योगमा रु.14,50,000।- लगानी गनुापनेमा बैंकले लोन स्िीकृती नगरेकाले हामीले िम्मा 8 
लाख हालेकोमा मेरो त्यसमा १५% मात्र वहस्सा नथयो। पनछ कम्पनी नै बन्द गररएको हो।गो.गो. बार 
प्रा.नल. मा मैले रु. 2 लाख लगानी गरेको हो। ओम श्री ओम मजल्ट पपास प्रा.नल.मा २१ लाख शेयर 
हाल्नपुनेमा त्यसमा पनन लोन स्िीकृत नभएकोले मैले रु.3,00,000।- मातै्र हालेको नथएाँ। उक्त कम्पनी 
पनन हाल बन्द छ। मनाङ्ग इन्टरनेशनल रेडसामा ५ लाख लगानी भएको हो। यो हालै खोनलएको र चाल ु
अिस्थामा रहेको कम्पनी हो। त्यस्तै क्लब डाइनेष्टीमा मैले ७ लाख लगाएको हो। उक्त लगानीहरु म 
अमेररकाबाट वफताा आएपनछ मैले अमेररकाबाट कमाई ल्याएको २४,000।- अमेररकी डलरबाट गरेको 
हो। साइड िाकसा रेडसा प्रा.नल. को मेरो नाममा रु.20 लाखको शेयर नलने भननएकोमा एडभान्सको रुपमा 
३ लाख ५० हिार मात्र ददएको, अन्य पैसा कुटवपटको मदु्दामा िेल परेकोले नतना नसकेको हो। सबै शेयर 
रघरुाि िन्तलाई नै ददइएको हो। ओयानसस इजन्िननयसा एण्ड विल्डसा प्रा.नल. को शेयर गलु्मीमा तथा एउटा 
पूिाको फुलमा ठेक्का नलए िापत सरकारबाटै २५% Utilized Money  िापत ददएको रकमबाट प्राप्त भएकोले 
त्यसमा कुनै रकम लगानी गनै परेन र शेयर होल्डरलाई आफ्नो वहसाब नलई शेयर छोनडददएको हुाँ। साईड 
िका सको शेयर रु. 40 लाखमा रघरुाि िन्तलाई नबिी गरेकोमा २५ लाख चेक माफा त र १५ लाख 
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पटक पटक गरेर Case नै ददएका हनु।् ननरमाया रोधीक्लबमा रु.2,55,000।- तथा गण्डकी रोधी 
क्लबमा रु.1,00,000।- लगानी गरेको हो। नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा उद्योगमा मैले कुनै लगानी गरेको छैन। 
उक्त कम्पनी मेरो होइन। त्यसको कुनै लाइसेन्स मेरो नाममा छैन। उक्त ढुङ्गा उद्योग भनेको हामी छुवट्टई 
अलग्गै बसेपनछ मेरो िेठी श्रीमतीले िग्गा वकनेकोमा उक्त िग्गामा ढुङ्गा धेरै भएकोले उनले िग्गा वकन्दा 
नलएको बैंकको ऋण रु.45,00,000।- को ब्याि लाइसेन्स नलने ढुङ्गा खानीको काम गनेले नतने  गरेका 
सम्म हनु।् मेरो नामको वहमालयन बैंकको खातामा मैले जिटीगणु्टा, क्लब डाइनेष्टी लगायतका 
कम्पनीहरुको कारोबारको पैसा िम्मा गने जिक्ने प्रयोिनका लानग खोनलएको हुाँदा कारोबारको जशलाजशलामा 
१२/१३ िषा सम्म रकम जिक्ने रार्ख् ने गरेकाले ठूलो पररमाणको कारोबार देजखएको हो। साथै मेरो तथा 
सनुनल गरुुङ्गको नामको बैंक अफ काठमाडौंको खातामा िसु, रक्सी र पानीको होलसेल कारोबार गदाा 
रकम िम्मा गने तथा जिक्ने खाता भएकोमा खाता खोलेको ६/७ मवहनामै बन्द गरेको नथयो। मेरी िेठी 
श्रीमती पासाङ्गका नामको इन्भेष्टमेन्ट तथा वहमालयन बैंकका खातामा भएको कारोबार बारे मलाई त्यनत 
थाहा छैन। तर ननिहरु विदेश िाने भनेर बैंक एकाउण्ट देखाउन खाता खोलेको भने्न सम्म सनुेको नथएाँ। 
हामी बैदेजशक आिागमनमा िााँदा त व्यापार व्यिसायका लानग मनुाफा आिान गना िाने हो िसमा सम्पूणा 
खचा कटाएर पनन मैले 15/16 िना व्यजक्त नलई िाने आउने गदाा करीब रु.1,50,000।- मलाई 
फाइदा नै हनु्थ्यो । त्यसमा अन्य श्रोतबाट लगानी गना पदैनथ्यो। मैले खासै कसैलाई पनन किाा लगानी 
गरेको छैन।मैले बैधाननक श्रोतबाट कम रकममा तत्कालीन समयमा वकनेका िग्गाहरुलाई हालको बढी 
मूल्य देखाएर कम्पनी तथा व्यापार व्यिसायका जशलजशलामा भएका सम्पूणा कारोबारको कूल रकमलाई बैंक 
कारोबार मानी सामान वकन्दा र नबिी गदाा हनु े केही मनुाफालाई बेिास्ता गरी सम्पूणा कारोबारको िोड 
गरी ठूलो रकम आय आिान गरेको भनी म उपर नबना आधार प्रमाणको अनभयोग लगाइएको छ। िे िनत 
मसाँग भएका चल अचल सम्पजिहरु सबै मैले बैधाननक श्रोतबाट तथा व्यापार व्यिसायको जशलजशलामा 
भएको मनुाफामा ननयम बमोजिम सरकारलाई कर समेत नतरी आय आिान गरेको हुाँ। मैले कुनै सम्पजि 
शदु्धीकरण गने काया नगरेको हुाँदा र मसाँग हुाँदै नभएको सम्पजिको विगो कायम गरी म उपर सिायको माग 
दािी नलइएको अनभयोग नै िठु्ठा छ। आि मैले उल्लेख गरेका श्रोतहरु तथा बयान व्यहोरालाई आधार 
प्रमाण नलई प्रस्ततु मदु्दाबाट सफाई ददलाई पाउाँ भन् ने समेत व्यहोराको प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि 
गरुुङ्गले यस अदालत समक्ष गरेको बयान। 

२८. म नमनत 2058 सालदेजख मेरो श्रीमान ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गसाँग छुटै्ट बस्दै आएकी छु। मैले 
नमनत 2058 सालमा अंशिण्डा हुाँदा मलाई काठमाडौं पकनािोलमा रहेको ३ तलाको १ िटा घर र वक.नं. 
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११०८, 1109, १०३३, 1034 का िग्गाहरु िम्मा १९ आना पाएको नथएाँ। सो सम्पजिबाट मैले मेरो 
घर भाडामा लगाएको छु। सोबाट हाल मानसक ३० हिार नलने गरेको छु। िग्गामा चावहं टहरा बनाएर 
गोदामको लानग ददएकी छु। वय दिैुबाट प्राप्त आय मेरो बावषाक आम्दानी छ। सोही आम्दानीबाट मेरा २ 
छोराहरुको लानग पढाउन खचा गदाछु। हाल मेरो नाममा भएको सम्पजिहरुमा मेरो अंशमा आएको उक्त घर 
िग्गा बाहेक मैले ककनीमा ७६ रोपनी िग्गा रु. 9 लाखमा २०६६/067 नतर वकनेको हो। मेरो आमा 
र म भएर नसतापाइलामा ४० आना िग्गा 2059 सालनतर वकनेका नथयौं। सोही िग्गा बेचेर उक्त 
ककनीको िग्गा वकनेको हो। सो िग्गामा मेरो आमाको पनन पैसा परेको छ। मेरो नाममा दताा भएपनन म 
र मेरो आमाको संयकु्त पैसा लगानी भएको छ। सो बाहेक मसाँग अन्य चल अचल सम्पजिहरु केही छैन। 
मेरो नाउाँमा काठमाडौ का.म.न.पा. १६ जस्थतका वक.नं. 1083, 1033, 1034, 1108, 1109, र 
1143 को िग्गा तथा घर मेरो श्रीमानबाट छुवट्टनभन्न हुाँदा अंशबाट 2058 सालमा प्राप् त गरेकी हुाँ। 
वक.नं. 1143 को िग्गा चावहं मैले स्टाण्डडा चाटार बैंकबाट रु. 45 लाख लोन नलएर वकनेको िग्गा हो। 
निुाकोट जिल्ला ककनी गा.वि.स. िडा नं. 2 जस्थत वक.नं. 
195,196,465,466,187,388,189,194,185,387,184,192,186,188,191,181 र 
183 का िग्गा 77-13-1-0 िग्गाहरु म र मेरो आमाको संयकु्त रुपमा वकननएको िग्गा हो। सो िग्गा 
वकन्दा नसतापाइलाको िग्गा बेचेर वकनेको हो। अंशिण्डा भई म छुट्टी नभन् न भएपनछ मेरो श्रीमानले मलाई 
अवहले एक रुपैयााँ पनन हेरचाह गने िा ददने काम भएको छैन। मैले सो मेरा नामका िग्गा र घरहरुबाट 
आएको आम्दानीले नै मैले मेरा छोराहरुलाई पढाउने र अन्य खचा गने काम गरेकी छु। मैले अक्टोपस 
रेवकङ पसलमा ऋण खोिेर रु. 5 लाख लगानी गरेको हो। सो पसल हाल नबिी भईसकेको छ। बेष्ट 
प्िाइन्ट ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.नल. मा मेरो श्रीमानले नै लगानी गरेको हो। उक्त उद्योगमा लगानी भएको िा 
खोलेको पनन मलाई थाहा छैन। मेरो पवहला देजख नै वहमालयन बैंकमा खाता नथयो। उक्त खातामा म 
विदेश िानलाई रान्िेक्सन देखाउने प्रयोिनको लानग तथा नसतापाइलाको िग्गा नबिी गने िममा बैना 
स्िरुप प्राप्त भएको रु. 20 लाख िम्मा गरी कारोबार भएको हो। पनछ पूरै िग्गा नबिीको पैसा िग्गा 
वकने्न व्यजक्तको एकाउण्ट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमै भएकोले सोही रकम िम्मा गने प्रयोिनका लानग उक्त 
बैंकमा मैले पनन खाता खोली कारोबार भएको हो। हामी छुट्टी नभन्न हनुभन्दा अगाडी मेरो श्रीमान व्यापार 
व्यिसाय इमान्दारपूिाक गरी राम्रसैाँग चलाएको हो। पनछ हामी छुवट्ट नभन्न भएपनछ के कसो गर् यो मलाई 
केही थाहा भएन। मसाँग िे िनत चल अचल सम्पजिहरु छ सो सबै िैधाननक नै हो। नमनत 2058 साल 
पनछ मेरो श्रीमानसाँग मेरो केही सम्बन्ध छैन। मलाई केही कनत पनन सहायता गरेको छैन। म आफूले नै 
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मेरो माइती समेतको सहयोगमा चलाएकी छु। सम्पजि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ्ग) ऐन, 2064 
अनसुारको मैले कुनैपनन अपरानधक वियाकलाप गरेको छैन। मैले मानथ बयानको िममा भननएको चल, 
अचल सम्पजि बाहेक अन्य मसाँग केही पनन नभएको र सो सम्पजि मेरो बैधाननक नै भएको हुाँदा माग दािी 
अनसुार मलाई सिाय हनुपुने होइन र मैले मागदाबी अनसुारको कसूर गरेको पनन छैन। आरोपदािीबाट 
सफाई पाउाँ भने्न समेत व्यहोराको प्रनतिादी पासाङ्ग डोल्मा गरुुङ्गले यस अदालत समक्ष गरेको बयान। 

२९.पनछ बझु्दै िााँदा ठहरे बमोजिम हनुे गरी हाल विशेष अदालत ऐन, 2059 को दफा ७(घ) बमोजिम 
प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गबाबट रु.2,90,00,000।- (दईु करोड नब्बे लाख) र प्रनतिादी 
पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गबाट रु.2,50,000।- (दईु लाख पचास हिार) धरौट माग गररएको छ। सो रकम 
नगदै िा सो खाम्ने िेथा िमानी िा बैंक ग्यारेण्टी ददन सके नलई तारेखमा राखी र सो ददन नसकेमा कानून 
बमोजिम नसधा ददई अ.बं. 121 नं. अनसुार थनिुापूिी ददई थनुामा राखी मदु्दा पपुाक्ष गनुा भी मलुकुी ऐन 
अ.बं. 124 ग नं. अनसुार यो आदेश पचाा गररददएको छ भन् ने समेत व्यहोराको यस अदालतको नमनत 
2070।5।4 गतेको थनुछेक आदेश भएकोमा उक्त आदेशानसुार प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भन् ने राजिि 
गरुुङ्गले तत्काल धरौटी दाजखला गना नसकी थनुामा रार्ख् न पठाइएको र प्रनतिादी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले 
धरौटी र.नं. 1804 नमनत 2070।5।4 मा नगद रु.2,50,000।– नगद धरौटी दाजखला गरी 
तारेखमा रहेकी। 

३०. मैले मौकामा गरेको कागिको व्यहोरा दठक हो। उक्त कागिमा परेको सवहछाप मेरो हो। प्रनतिादी राजिि 
गरुुङ्गले आिान गरेको सम्पजि व्यापार व्यिसायबाट कमाएको हनु सक्छ भने्न समेत व्यहोराको िादी नेपाल 
सरकारका साक्षी अिुान शेरचनले गरेको बकपत्र। 

३१. मैले मौकामा गरेको कागि र सो मा भएको सवहछाप मेरै हो भने्न समेत व्यहोराको िादी नेपाल सरकारका 
साक्षी सूया बहादरु थापाले गरेको बकपत्र। 

३२. मैले िानबेिेु सम्म प्रनतिादीको कमाई भनेको आफ्नो मेहनतको कमाई हो। प्रनतिादी समािसेिी व्यजक्त 
भएकाले अनभयोग दािीबाट सफाई पाउनपुछा भने्न समेत व्यहोराको प्रनतिादी राजिि गरुुङ्गका साक्षी ददल 
बहादरु गरुुङ्गले गरेको बकपत्र। 

३३. प्रनतिादी पासाङ्ग डोल्मा गरुुङ्गले कुनै गैरकानूनी सम्पजि आिान गरी सम्पजि शदु्धीकरण गनुा भएको छैन। 
सबै सम्पजिहरु कानूनी रुपमै प्राप्त गरेका हनु।् ननिले ददपक मनाङ्गेबाट 2058 सालमा अंशिण्डा गरी 
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माइतीबाट तथा िग्गा वकनबेचका काम गरी बैधाननक तबरले नै सम्पजि आिान गरेका हनु ् भने्न समेत 
व्यहोराको प्रनतिादी पासाङ्ग डोल्मा गरुुङ्गको साक्षी विमला गरुुङ्गले गरेको बकपत्र। 

३४. मैले मौकामा गरेको कागिको व्यहोरा तथा सवहछाप मेरै हो भने्न समेत व्यहोराको िादी नेपाल सरकारका 
साक्षी रवि गौचनले गरेको बकपत्र। 

३५. मैले मौकामा गरेको कागिको व्यहोरा तथा सवहछाप मेरै हो भने्न समेत व्यहोराको िादी नेपाल सरकारका 
साक्षी रमेश बाब ुशे्रष्ठले गरेको बकपत्र। 

३६. कृष्णमोहन शे्रष्ठको नाममा रहेको ढंुगाखानीमा ददपक मनाङ्गेको रु.1 लाख र इच्छामाई ढंुगाखानीमा पनन 
ननिको रु.1 लाख 15 हिार लगानी छ। िेष्टप्िाईन्ट ढंुङ्गाखानी ददपकको श्रीमती पासाङ्ग डोल्माको नाउाँमा 
रहेको छ। इच्छामाई ढंुङ्गाखानी पनन ननि ददपककै नाउाँमा दताा रहेको छ भने्न समेत व्यहोराको िादी नेपाल 
सरकारका साक्षी राि ुसिेुदीले गरेको बकपत्र। 

३७. अनसुन्धानको िममा लेखाएको व्यहोरा मेरै हो। मैले 056 साल नतर काठमाडौं दरबारमागा जस्थत क्लब 
डाइनेष्टी प्रा.नल. को राजिि गरुुङ्गसाँग भएको 20% शेयर मध्ये १०% शेयर रु. ९ लाखमा ननि 
प्रनतिादीबाट नलएको हो। सो बाट मानसक ४० हिार िनत आम्दानी हनु्थ्यो भन् ने समेत व्यहोराको िादी 
नेपाल सरकारका साक्षी टांसी दोिे गरुुङ्गले गरेको बकपत्र। 

३८. ननरमाया दोहोरी रेषु्टरेण्टमा राजिि गरुुङ्गको शेयर लगानी नथयो नथएन मलाई थाहा भएन। सो रमेश बाब ु
शे्रष्ठको हो भन् न े सनुेको हो भन् ने समेत व्यहोराको िादी नेपाल सरकारका साक्षी गणेश लामाले गरेको 
बकपत्र। 

३९.राजिि गरुुङसाँग मेरो मौजखक रुपमा लेनदेन कारोबार हनु्थ्यो। गो गो बारमा २०% शेयर मैले लगाएको हो 
भन् ने समेत व्यहोराको िादी नेपाल सकारका साक्षी प्रमे घलेले गरेको बकपत्र। 

४०.प्रनतिादी राजिि गरुुङले गैरकानूनी काम गरेको मलाई थाहा छैन भन् ने समेत व्यहोराको िादी नेपाल 
सरकारका साक्षी कमल भण्डारीले गरेको बकपत्र। 

४१.प्रनतिादीहरुले विदेशबाट कमाएर ल्याएको सम्पजि, पैनत्रक सम्पजिबाट बढे बढाएको सम्पजिबाट विनभन् न 
कम्पनीहरुमा लगानी गनुा भएको हो भन् न ेिानकारी पाएको हुाँ भन् न ेसमेत व्यहोराको िादी नेपाल सरकारका 
साक्षी वििम नगरीले गरेको बकपत्र। 
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४२. प्रनतिादी राजिि गरुुङले म समेत संलग्न भएको मेरो साइड िाकसा टेड्रसा प्रा.नल. को हिार थान शेयर 
खररद गरेपनछ सोही कम्पनी संचालक रघरुाि पन्तलाई ४० लाखमा उक्त शेयर नबिी गरेको हो भन् ने 
समेत व्यहोराको िादीका साक्षी संजिि तलुाधारले गरेको बकपत्र। 

४३.प्रनतिादी राजिि गरुुङले पैनत्रक सम्पजि, नबदेशबाट कमाएको सम्पजि र सोबाट बढे बढाएको सम्पजिबाट 
विनभन् न व्यिसायमा लगानी गरी आिान गरेको हो। प्रनतिादीले सम्पजि शदु्धीकरणबाट आिान गरेको होइन 
भन् ने समेत व्यहोराको िादीका साक्षी कसााङ गरुुङले गरेको बकपत्र। 

४४. प्रनतिादी राजिि गरुुङ विनभन् न मलुकुमा गै जिटीगनु्टाको व्यिसाय गनुाहनु्थ्यो। पैनत्रक सम्पजिबाट बढे 
बढाएको रकम गोसाईंकुण्ड िसर उद्योग तथा गो गो बारमा लगानी गरी आय आिान गनुाहनु्थ्यो भन् ने समेत 
व्यहोराको िादीका साक्षी उमेश लामाले गरेको बकपत्र। 

४५. नसस्नेरी रोडा ढुङ्गा प्रा.नल. मा प्रनतिादी राजिि गरुुङको २०% शेयर नथयो। ननिले कम्पनीको व्यिस्थापन 
र माकेटीङ समेतका सम्पूणा कायाहरु गनुाहनु्थ्यो भन् ने समेत व्यहोराको िादीका साक्षी ददल बहादरु लामाले 
गरेको बकपत्र। 

४६. नमनत २०६९।४।३२ मा सम्पजि शदु्धीकरण अनसुन्धान विभागमा गरेको कागि मैले भने बमोजिम 
लेजखएको हो। म प्रबन्ध ननदेशक रहेको कन्सरक्सन फमामा प्रनतिादी ददपक मनाङ्गेलाई ४९ % शेयर 
ददएको हुाँ भन् न ेसमेत व्यहोराको िादीका साक्षी अच्यतु राि पाण्डेले गरेको बकपत्र। 

४७. मैले सम्पजि शदु्धीकरण अनसुन्धान विभागमा गरेको कागिको व्यहोरा दठक हो। मैले ददपक मनाङ्गेलाई 
सामान्य रुपमा जचन्दछु। ननि सामाजिक व्यजक्त हनु ् भन् ने समेत व्यहोराको िादीका साक्षी अिुान कुमार 
काकीले गरेको बकपत्र। 

४८.प्रनतिादी पासाङ्ग डोल्मा गरुुङले काठमाडौ जिल्ला का.म.न.पा. िडा नं. 16 जस्थत वक.नं. ११४३ को 
घरिग्गा ननिले यस बैंकबाट ऋण किाा नलई खररद गरेको हो भनी यस अदालतको आदेशानसुारको ििाफ 
स्टाण्डडा चाटडा बैंकबाट नमनत २०७२।५।२९ मा प्राप्त भै नमनसल सामेल रहेको। 

४९.यस अदालतका आदेशानसुार सनुनल गरुुङ र राजिि गरुुङको नाममा रहेको संयकु्त खाताको बैंक स्टेटमेण्ट 
बैंक अफ काठमाडौबाट नमनत २०७२।६।७ मा प्राप्त भै नमनसल सामेल रहेको। 
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५०.प्रनतिादी राजिि गरुुङ र मैले संयकु्त रुपमा फलफुलको रक्सी व्यापार गने कम्पनी खोलेका नथयौं। हामीले 
नडलरबाट उधारोमा रक्सी नलने र खरुा व्यापारीलाई नबिी गरी उनीहरुबाट प्राप्त रकम बैंक खातामा ररनसभ 
नलने गथ्यौं। बैंकमा मेरो र रािीि गरुुङको संयकु्त खातामा िम्मा भएको रकम सोही खरुा व्यापारीबाट 
आएको रकम हो। पनछ व्यापार राम्रो नभएकाले उक्त खाता बन्द गरेको हो।हाम्रो संयकु्त खाताको बैंक 
स्टेटमेण्टको रकम बैध हो भन् ने समेत व्यहोराको िादीका साक्षी सनुनल गरुुङले गरेको बकपत्र। 

५१. प्रनतिादी राजिि गरुुङको तफा बाट कानून व्यिसायीहरु अनधिक्ता श्री प्रसाद पजण्डत, अनधिक्ता राम कुमार 
राई, अनधिक्ता हरर प्रसाद आचाया र अनधिक्ता सजुशल अनधकारीले नमनत २०७२।१०।१९  मा पेश 
गरेको नलजखत बहस नोट नमनसल सामेल रहेको। 

५२. प्रनतिादी पासाङ डोल्मा गरुुङको तफा बाट िररष्ठ अनधिक्ता हरर प्रसाद उप्रेती र सपना प्रधान मल्ल एिं 
अनधिक्ता नसताराम अनधकारीले नमनत २०७२।१०।२४ मा पेश गरेको नलजखत बहसनोट नमनसल सामेल 
रहेको। 

५३. िादी नेपाल सरकारको तफा बाट विशेष सरकारी िकील कायाालय, काठमाडौंका उपन्यायानधिक्ता नारायण 
ररमालले नमनत २०७२।११।२३ मा पेश गरेको नलजखत बहसनोट नमनसल सामेल रहेको। 

अदालतको ठहर 

५४. ननयम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्दाको नमनसल अध्ययन गररयो । मदु्दा 
सनुिुाईका नसलनसलामा िादी नेपाल सरकारको तफा बाट उपजस्थत विशेष सरकारी िकील कायाालय 
काठमाडौंका विद्वान उप-न्यायानधिक्ता श्री गोविन्द गौलीले आपरानधक वियाकलापिाट आजिात सम्पजि 
विनभन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर चोर्ख्याएको काया सम्पजि शदु्धीकरणको कसरु हनुे व्यिस्था छ । प्रनतिादी 
ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गले अनभयोग दािी बमोजिमको कसूर गरेर सम्पजि आिान गरेको होइन भनी 
कसूरमा इन्कार रहेर ियान गरेको भएतापनन आफ्नो  सम्पजिको कानूनी श्रोत पेश गना सकेका छैनन ्। 
प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे  भन्ने राजिि गरुुङ्गले आफ्नो ियानमा विदेश भ्रमण गदाा २१ लाख खचा भएको भन्न े
व्यहोरा लेखाएका र आम्दानीको ननयनमत श्रोत देखाउन नसकेकोिाट आम्दानीको अनपुातमा ननिको खचा 
अस्िाभाविक रुपमा बढी देजखएको छ । िनु काया आफैमा कसूरिन्य छ । प्रनतिादीले आफ्नो आय र 
मनुाफामा कर नतरेको देजखंदैन । प्रनतिादीले लगानी गरेको भननएका केही कम्पनीको दताा नै देजखंदैन । 
प्रनतिादीले विदेशिाट ल्याएको भननएको रकमको पनन श्रोत देखाउन सकेको अिस्था छैन । केही 
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माननसहरुलाई िैदेजशक रोिगारीमा पठाईददए िापत ननिहरुले केही रकम ददएकोलाई आय देखाउन खोिेका 
भए पनन प्रनतिादीले िैदेजशक रोिगार संचालनका लानग त्यस प्रकारको कम्पनी दताा गरेको तथा सो काया 
गने स्िीकृती नलएको देजखंदैन । प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि  गरुुङ्गकी पत्नी प्रनतिादी पासाङ्ग डोमा 
गरुुङ्गको नाममा रहेको सम्पजि  समेत प्रनतिादी राजिि गरुुङ्ग कै आपरानधक कायािाट आिान गरेको सम्पजि 
अन्तगात कै भएको हुाँदा दिैुिना प्रनतिादीहरुलाई अनभयोग दािी बमोजिम सिाय भई आरोप पत्रमा दािी भए 
बमोजिम ननिहरुको नाममा रहेको सम्पजि िफत हनुपुदाछ भनी िहस गनुा भयो ।  

५५.प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गको तफा बाट रहन ुभएका विद्वान िररष्ठ अनधिक्ता श्री कृष्ण प्रसाद 
सापकोटा तथा विद्वान अनधिक्ताहरु श्री श्रीप्रसाद पजण्डत, श्री राम कुमार राई, श्री सजुशल अनधकारी, श्री 
गोकुल भण्डारी , श्री ऋवषराम जघनमरे, श्री हररप्रसाद आचाया र श्री प्रकाश रािलले सम्पजि शदु्धीकरण ( मनी 
लाउण्डररङ्ग ) ननिारण ऐन, २०६४  प्रारम्भ हनु ुभन्दा अगाडीको सम्पजिका हकमा यो ऐन आकवषात हनु 
सकै्तन । यो ऐन २०६४।१०।१४ िाट प्रारम्भ भएको हो र यो ऐन पश्चादशी असर हनुे गरी िनाइएको 
छैन । तत्काल प्रचनलत कानूनले सिाय नहनुे कुनै काम गरे िापत कसैलाइ पनन सिायको भागी िनाउन 
नपाइने फौज्दारी न्याय सम्बन्धी मौनलक हकको प्रनतकूल हनुे गरी हाम्रो पक्षका विरुद्ध आरोप लगाइएको 
हुाँदा आरोपपत्र खारेि भागी छ । प्रनतिादी राजिि गरुुङ्गिाट २०५८ सालमा नै अंश नलएर अलग िसेकी र 
अलग िनस सकेपनछ ननिले आिान गरेको सम्पजिलाई समेत विगो कायम गररएको आरोपपत्रले प्रनतिादी 
प्रनत पूिाािह राखेको भने्न कुरालाई स्पष्ट पारेको छ । सम्पजि शदु्धीकरण ( मनी लाउण्डररङ्ग ) ननिारण ऐन 
आउन ुभन्दा अगानड कमाएको सम्पजिका हकमा यो ऐन आकवषात नहनुे र प्रनतिादीले कुन कुन कसूरिन्य 
कायािाट के कनत रकम कमाएको भने्न कुरा अनभयोिन पक्षिाट खलुाउन नसकेको अिस्थामा हचिुा 
वकनसमिाट लगाइएको गोश्वारा आरोपका आधारमा प्रनतिादीलाई कसरुदार ठहर गना नमल्दैन । अपराधिन्य 
कायािाट आिान भएको सम्पजि अन्यत्र लगानी भएको भने्न कुरा र आतङ्ककारी वियाकलापमा लगानी भएको 
भने्न कुरा तथ्ययकु्त वकनसमिाट पवुष्ट नभएसम्म सम्पजि शदु्धीकरणको कसूर ठहर् याउन नमल्दैन । प्रनतिादी 
ददपक मनाङ्ग ेभन्ने राजिि गरुुङ्गका हकमा ती दिैु अिस्था स्थावपत हनु नसकेको हुाँदा हाम्रो पक्षले अनभयोग 
दािीिाट सफाई पाउन ुपदछा भनी िहस गनुाभयो ।  

५६.अकाा प्रनतिादी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गको तफा बाट रहन ुभएका विद्वान िररष्ठ अनधिक्ता श्री हरर प्रसाद उप्रतेी र 
विद्वान अनधिक्ताद्बय श्री यशोदा देिी खरेल र श्री नसताराम अनधकारीले पनतले सौता ल्याएको कारणिाट ननि 
पनतसंग साँगै िस्न नसकी २०५८ सालमा रीतपिुाक अंश ििेुको नलखत रजिषे्ट्रशन पाररत गरी आफ्नो अंश 
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भाग नलएर छुटै्ट िसेकी प्रनतिादी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गलाई लाग्नै नसक्ने ऐनको कसूर लगाएर ल्याएको 
आरोपपत्र नमलेको छैन । सम्पजि शदु्धीकरण ( मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अगानड नै 
अंश िापत प्राप्त गरेको सम्पजिलाई समेत समािेश गरेर विगो कायम गना नमल्दैन । सम्पजि शदु्धीकरण ( 
मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४  नयााँ ऐन भएको र यो ऐनले अरु कुनै ऐनलाई खारेि  गरेको 
समेत नहुाँदा भ्रष्टाचारिन्य कसूरमा िस्तो सो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अगानडको सम्पजिलाई समेत समािेश गरेर 
कसूर ठहर गना नमल्ने अिस्था छैन । हाम्रो पक्षले कानून सम्मत वकनसमिाट अंश ििेुर छुटै्ट िसेपनछ 
आिान गरेको सम्पजि िैध सम्पजि हुाँदा र हाम्रो पक्षले सम्पजि शदु्धीकरणको कसरु नगरेकी र कसूर गना 
सघाउ समेत नपरु् याएकी हुाँदा ननिको हकमा अनभयोग दािी खारेि हनुपुदाछ भनी बहस गनुाभयो।  

५७.उपयुाक्त बमोजिम विद्वान िररष्ठ अनधिक्ताहरु, विद्वान उपन्यायानधिक्ता तथा विद्वान अनधिक्ताहरुले गनुाभएको 
िहस सनुी आरोप पत्र सवहतको सम्पूणा नमनसल अध्ययनिाट प्रस्ततु मदु्दाको ननणायमा पगु्नका लानग मलुतः 
ननम्न नलजखत तीन प्रश्नको ननरोपण गनुापने देजखएको छः–  

(क) सम्पजि शदु्धीकरण (मनी ल्याउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ प्रारम्भ हनुपूुिा प्रनतिादीहरुले आिान 
गरेको सम्पजिको हकमा यो ऐनको व्यिस्था अन्तगात कसूर कायम गना नमल्छ िा नमल्दैन ?  

(ख) सम्पजि शदु्धीकरण ( मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ प्रारम्भ भएपनछ प्रनतिादीहरुले सो 
ऐनको विपरीत हनुे गरी सम्पजि शदु्धीकरणको कसूर गरेको भने्न कुरा स्थावपत हनु सकेको छ िा छैन ?  र  

(ग) प्रनतिादीहरुले अनभयोग दािी बमोजिमको कसूर गरेको ठहछा िा ठहदैन ?  

५८. पवहलो प्रश्न अथाात ऐनको पश्चादशी असरका सम्िन्धमा विचार गदाा, प्रनतिादीहरुका विरुद्ध यस अदालत 
समक्ष आरोप पत्र दायर गदााका िखत प्रचलनमा रहेको नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा २४ 
मा मौनलक हकको रुपमा रहेको न्याय सम्बन्धी हक अन्तगात सोही धारा २४ को उपधारा (४) मा 
“तत्काल प्रचनलत कानूनले सिाय नहनुे कुनै काम गरे िापत कुनै व्यजक्त सिायको भागी हनुे छैन र 
कुनैपनन व्यजक्तलाई कसूर गदााको अिस्थामा प्रचनलत कानूनमा तोवकए भन्दा बढी सिाय ददइने छैन ” भन्न े
व्यिस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यिस्था नेपाल अनधराज्यको संविधान, २०४७ मा पनन मौनलक हक 
अन्तगात फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हकको नामिाट धारा १४ को उपधारा (१) मा राजखएको नथयो । 
ितामान नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा पनन सोही व्यिस्था पूिाितरुपमा नै रहेको 
छ। यी सिै संविधानमा फौज्दारी कानूनको पश्चादशी असरका सम्बन्धमा एउटै व्यहोराको व्यिस्था 
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रहेकोिाट हाम्रो मलुकुले पश्चादशी असर हनुे गरी फौज्दारी कानून नबनाउने प्रनतिद्धता िाहेर गरेको कुरा 
स्पष्ट हनु्छ ।  

५९.संयकु्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको हैनसयतमा  नपेालले संयकु्त राष्ट्र संघको महासभाद्बारा पाररत मानि अनधकार 
सम्िन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्रलाई अन्तरावष्ट्रय कानूनको रुपमा स्िीकार गररआएको छ । उक्त घोषणपत्रको 
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. ”भने्न व्यिस्था रहेको पाइन्छ । यो व्यिस्थाले पश्चादशी असर पने 
गरी फौज्दारी कानून ननमााण नगररने कुराको प्रत्याभनूत  संयकु्त राष्ट्र संघका सिै सदस्य राष्ट्रिाट खोजिएको 
र सदस्य राष्ट्रले पनन आफ्नो प्रनतिद्धता िनाएको भने्न कुरा स्पष्ट छ । उक्त घोषण पत्र कायाान्ियनका 
लानग तयार पाररएको नागररक तथा रािनैनतक अनधकार सम्बन्धी अन्तरावष्ट्रय प्रनतज्ञापत्र (International 

covenant on civil and political rights) को धारा १५ को उपधारा (१) ले पनन पश्चादशी असर हनुे गरी 
फौज्दारी कानून ननमााण नगररने कुराको प्रत्याभनूत गरेको छ । मानिता विरोधी केही अपराधका हकमा 
पश्चादशी असर हनुे गरी कानून िन्न सक्ने सैद्धाजन्तक पक्ष रहेको छ । अन्य अिस्थामा पश्चादशी असर हनुे 
गरी फौज्दारी कानूनको ननमााण नगररने विषयलाई विश्वव्यापीरुपमा नै स्िीकार गररएको छ । 

६०. मानथ उजल्लजखत संिैधाननक व्यिस्था तथा अन्तरावष्ट्रय कानूनको व्यिस्थालाई दयदयङ्गम गरेर  सम्पजि 
शदु्धीकरण( मनी लाउण्डररङ्ग ) ननिारण ऐन, २०६४ को पश्चादशी असर नहनुे गरी विधावयकाले ननमााण 
गरेको भने्न कुरा स्फवटक िस्तै छलाङ्ग छ  । यसरी विधावयकाले नै पश्चादशी असर नहनुे गरी ननमााण 
गरेको ऐनलाई ििरिस्ती पश्चादशी असर भएको िस्तो व्यार्ख्या गरेर कुनै पनन व्यजक्तका विरुद्ध प्रयोग 
गररन ुमानि अनधकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको पनन प्रनतकूल हनु िान्छ । नमनत २०६४।१०।१४ 
अथाात सम्पजि शदु्धीकरण( मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ लाग ुहनुभुन्दा अगाडी सम्पजि शदु्धीकरण 
गरेको कायालाई कसूर माननने कानूनी व्यिस्था  नै नरहेको अिस्थामा आिान गररएको सम्पजिका हकमा 
प्रस्ततु ऐनको व्यिस्था आकवषात हनु नसक्ने हुाँदा उक्त ऐन प्रारम्भ हनुपूुिा प्रनतिादीहरुले आिान गरेको 
सम्पजिका हकमा यो ऐनको व्यिस्था लगाएर कसूर कायम गना नमल्ने देजखएन । उक्त ऐन लाग ुहनुपूुिाको 
सम्पजिका हकमा तत्काल प्रचलनमा रहेको कानूनद्बारा ननयमन गनुापने र त्यसरी ननयमन नगररएको 
अिस्थामा सो अिनधमा आिान भएको सम्पजिलाई गैरकानूनी आिान मान्न र आकषाण हनु नसक्न ेकानून 
लगाएर कसूर कायम गना नमल्ने पनन देजखएन ।  
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६१.अि दोश्रो प्रश्न अथाात प्रनतिादीहरुले सम्पजि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ प्रारम्भ 
भएपनछ आिान गरेको सम्पजिका हकमा विचार गदाा, प्रनतिादी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्ग आफ्ना पनत अथाात अकाा 
प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गसाँग २०५८।१२।१२ मा नै आफ्नो अंश हक नलएर छुवट्टनभन्न भई 
िसेको देजखन्छ । यसरी ननि पासाङ्ग डोमा गरुुङ्ग रीतपूिाक अंश हक नलएर छुवट्ट नभन्न भई िसेको कुरा र 
पाररत भएको नलखतलाई अनभयोिन पक्षिाट अन्यथा प्रमाजणत गना सकेको देजखंदैन । सम्पजि शदु्धीकरण 
सम्बन्धी ऐन प्रारम्भ हनु ुभन्दा करीि ६ िषा अगाडी नै छुवट्टनभन्न भएर आफ्नो व्यिहार सम्हालेकी प्रनतिादी 
पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गका हकमा मानथ प्रश्न नं १ को वििेचना गदाा उल्लेख गरे िस्तो  सम्पजि शदु्धीकरणसंग 
सम्िजन्धत ऐनको पश्चादशी असर नहनुे हुाँदा र सो ऐन प्रारम्भ भएपनछ प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिब 
गरुुङ्गले कमाएको सम्पजि ननि पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गका नाममा रहे भएको भने्न कुरा अनभयोिन पक्षले स्थावपत 
गना सकेको नपाइएकोले ननिले सम्पजि शदु्धीकरण ( मनी लाउण्डररङ्ग)  ननिारण ऐन, २०६४  लाग ुहनु ु
पूिा प्राप्त गरेको तथा वििी गरेको र सो सम्पजिबाट बढेबढाएको सम्पजिका हकमा सो ऐन आकवषात  हनु 
सक्ने नदेजखएको हुाँदा ननि प्रनतिादी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले उक्त  ऐन अन्तरगतको कसूर गरेको भन्न नमल्न े
देजखएन ।  

६२. अि अकाा प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गका हकमा विचार गदाा, ननि प्रनतिादीका विरुद्ध 
२०७०।०२।०५ मा अनभयोग पत्र दताा भएको देजखन्छ ।  उक्त अनभयोग पत्र दताा हुाँदाका िखत 
सम्पजि शदु्धीकरण( मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ मा पवहलो संशोधन भई सोही पवहलो संशोधन 
सवहतको ऐन प्रचलनमा रहेको र सोही ऐन अन्तगात कसूर गरेको भनी अनभयोग लागेको अिस्था छ । ननि 
प्रनतिादी राजिि गरुुङ्गले सम्पजि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ को दफा ३ द्बारा 
ननषनेधत र दफा ४ को खण्ड (क) (च)  तथा खण्ड (त) ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार 
अथा मन्त्रालयद्बारा नमनत २०६६।१२।२३ मा प्रकाजशत सूचनाको खण्ड (क) (घ) र सोही ऐनको दफा 
२८ अन्तगातको कसूर गरेको भने्न अनभयोग दािी रहेको हुाँदा ऐनका उजल्लजखत दफा तथा रािपत्रमा 
प्रकाशन भएको सूचनामा के कस्तो व्यिस्था रहेछ भने्न कुरा तफा  ध्यान परु् याउन आिश्यक देजखएको छ । 
उजल्लजखत ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कसैले पनन सम्पजि शदु्धीकरण गना गराउन हुाँदैन भने्न 
व्यिस्था  छ भने उपदफा (२) मा कसैले उपदफा (१) बमोजिमको काया गरेमा यो ऐन बमोजिमको कसूर 
गरेको माननने छ भने्न व्यिस्था रहेको छ ।  
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६३. सोही ऐनको दफा ४ मा कस्तो कस्तो अिस्थामा सम्पजि शदु्धीकरण गरेको माननने हो भने्न कुराहरु विस्ततृ 
रुपमा राजखएको छ ।िसअनसुार यस ऐनको प्रयोिनका लानग कसैले देहायको कुनै िा सबै काया िा कसूर 
प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा गरे गराएमा ननिले सम्पजि शदु्धीकरण गरेको मानननेछ भने्न ब्यिस्था रहेको छ। 
िसअनसुार सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड(क) मा रािश्व छनल, दफा ४को खण्ड(च) मा ज्यान, चोरी, 
ठगी, कीते कागि, खोटा चलन, अपहरण िा शरीर बन्धक सम्बन्धी प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी 
र दफा ४ को खण्ड(त) मा नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कुनै 
कानून िा नेपाल पक्ष भएको कुनै सजन्ध अन्तगातको कसूर गरी भने्न ब्यिस्था उल्लेख भएको पाईन्छ ।  

६४.प्रनतिादी उपर शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को खण्ड(क) बमोजिमको 
कसूर गरेको भनी आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको भएतापनन उक्त दफामा उल्लेख भए िस्तो यो यस्तो रीतसाँग 
यो नमनतमा यो यस्तो सामानको हकमा यनत रािश्व छनल गरेको भने्न कुरा तथा खण्ड (च) अन्तगातका 
ज्यान, चोरी, ठगी, कीते कागि, खोटाचलन, अपहरण िा शरीर िन्धक िस्ता अपराध गरेर उक्त अपराधको 
माध्यमबाट यो यस्तो समयमा यनत रकम गैरकानूनी आिान गरेको भनी आरोपपत्रमा खलुाउन सकेको 
पाइदैन । प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गका नबरुद्ध चिे नमलनको िाहेरीले िादी नेपाल 
सरकारसाँगको ज्यान माने उद्योग मदु्दाको अनभयोग लागेर उक्त मदु्दामा प्रनतिादीलाई २ बषा कैद हनुे ठहरेको 
र उक्त कैद समेत ननि प्रनतिादीले भकु्तान गररसकेको भन्ने ननिको बयानबाट देजखन्छ। सम्पजि शदु्धीकरण 
(मनी लाउण्डररङ्ग) ननिारण ऐन, २०६४ को दफा २९ मा प्रचनलत कानून बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा मदु्दा 
नचलेको िा चलेकोमा पनन नठहरेको कारणले मात्र कुनै सम्पजि कसूरबाट प्राप्त सम्पजि भएको देजखएमा 
सोको सम्बन्धमा सम्पजि शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मदु्दा चलाउन र सिाय गना बाधा पने छैन भन्ने 
ब्यिस्था छ। तथावप ननि प्रनतिादीले उक्त ज्यान माने उद्योगको कसूरमा संलग्न भए बापत यो यनत रकम 
गैरकानूनी वकनसमबाट आिान गरी उक्त गैरकानूनी आिानलाई कानूनी रुप ददनको लानग यो यो रीतसाँग 
शदु्धीकरण गने प्रयास गरेको भने्न कुरा अनभयोिन पक्षबाट खलुाउन सकेको पाईएन, अन्य वकनसमका 
कसूरमा अनभयोग लागेको भने्न देजखन आउाँदैन ।कुनैपनन कसूर ठहर हनुको लानग ऐनको दफा उल्लेख गरेर 
आरोप लगाउन ु मात्र प्रयाप्त हुाँदैन । त्यस्तो आरोप बस्तनुनष्ठ प्रमाणबाट पवुष्ट हनुपुदाछ ।यो फौिदारी 
न्यायको सिामान्य नसद्धान्त नै हो । प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गका नबरुद्ध लगाईएको मानथ 
उल्लेजखत आरोप बस्तनुनष्ठ प्रमाणबाट पवुष्ट हनुसकेको देजखएन ।                                 
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६५.त्यसैगरी, प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ उपर नेपाल सरकारद्बारा नमनत २०६६।१२।२३ मा 
नेपाल रािपत्रमा प्रकाजशत सूचनाको खण्ड(क) र (घ) र सोही ऐनको दफा २८ अन्तगातको कसूर गरेको 
भनी आरोपदािीमा उल्लेख गररएकोमा उक्त खण्ड (क) मा िबरिस्ती तररकाले रकम, चन्दा िा कुनै पनन 
प्रकारको सम्पजि िा अन्य िस्त ुसहयोग नलन,े ददन,े ददन बाध्य गने िा त्यस्तो कायामा संलग्न हनु ेिा त्यस्तो 
कायामा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष सहयोग, लगानी, योगदान, काम कारिाहीसाँग सम्बजन्धत प्रचनलत कानून 
अन्तगातको कसूर एिं खण्ड (घ) मा कुनै पनन प्रकारको अिैध पेशा, ब्यापार, ब्यिसाय ननयन्त्रणसाँग 
सम्बजन्धत प्रचनलत कानून अन्तगातको कसूर गरी गैरकानूनी सम्पजि आिान गरेको हनुपुनेमा त्यस्तो कसूर 
गरेको भने्न कुरा पषु्टी हनुे बस्तनुनष्ठ प्रमाण पनन िादी पक्षले पेश गना सकेको पाईंदैन ।त्यसैगरी सोही ऐनको 
दफा २८ अन्तगातको कसूर गरेको भनी प्रनतिादी उपर आरोपदाबी रहेकोमा उक्त दफाको कानूनी ब्यिस्था 
हेदाा सम्पजि शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मदु्दा चलाइएको ब्यजक्तको आयश्रोत िा आनथाक अिस्थाको 
तलुनामा ननिको सम्पजि अस्िाभाविक देजखन आएमा िा ननिले अस्िाभाविक उच्च िीिनस्तर यापन गरेमा 
ननिले त्यस्तो सम्पजि के कस्तो स्रोतबाट आिान गरेको हो भने्न कुरा प्रमाजणत गनुापनेछ भने्न उल्लेख भएको 
पाईन्छ ।तर प्रस्ततु मदु्दामा प्रनतिादीको नाउाँमा त्यस्तो अस्िाभाविक रुपमा सम्पजि िस्तो घर, िग्गा िनमन 
एिं बैंक मौज्दात समेत रहेको र ननिको अस्िाभाविक उच्च िीिनस्तर यापन गरेको भने्न कुरा पषु्टी हनु े
कुनै तथ्ययकु्त प्रमाण िादी पक्षले पेश गना सकेको देजखंदैन। िबवक आरोपदाबी पषु्टी हनुको लानग त्यस्तो 
दाबी पषु्टी हनुे ठोस सबतु प्रमाण समेतको िरुरी हनु िान्छ । आरोपपत्रमा िादी पक्षले प्रनतिादीको दैननक 
रुपमा यहााँ यो यस्तो रुपमा अस्िाभाविक खचा रहे गरेको देजखएको भनी देखाउन सकेको पाईंदैन भनें 
प्रनतिादीका छोराहरु पनन सामान्य स्कूल, कलेिमा अध्ययन गरेको देजखनकुा साथै ननिहरुको अध्ययन 
शलु्क समेत त्यस्तो अस्िाभाविक रहेको भने्न नमनसलबाट देजखन आउाँदैन ।   

६६. प्रनतिादीले गैरकानूनी वियाकलाप गरी सम्पजि आिान गरी त्यस्तो रकम विनभन्न कम्पनी, फमा तथा 
व्यािसावयक फमा तथा कम्पनीहरुमा लगानी गरेको भने्न आरोपका सम्बन्धमा विचार गदाा आरोप पत्रमा यी 
प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्ग समेतको शेयर लगानी रहेको भनी उल्लेख गररएका व्यािसावयक 
कम्पनीहरु मध्येका कनतपय संस्थाहरु िस्तो गोसाईकूण्ड िसर रोडा ढंुगा उद्योग, क्लब डाइनेष्टी प्रा.नल., 
साईड िाकसा प्रा.नल., ओएनसस इजन्िननयसा एण्ड विल्डसा प्रा.नल., ननरमाया रोधी क्लि एण्ड रेषु्टरेण्ट , गन्डकी 
रोधी क्लि  लगायतका व्यािसायीक संस्थाहरुमा ननि प्रनतिादीले सम्पजि शदु्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) 
ननिारण ऐन, २०६४ प्रारम्भ हनु ुपूिा नै शेयर लगानी गरेको देजखन आउाँछ । सम्पजि शदु्धीकरण ननिारण 
ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अगानड नै लगानी भै सकेको नबषयलाई यो ऐन अन्तगातको कसूर मानी सिाय गना 
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ननमल्ने भने्न सम्बन्धमा मानथका नबनभन्न प्रकरणहरुमा नबिेचना भैसकेको हुाँदा ऐन आउन ुपूिा लगानी भएको 
भननएका कम्पनीका हकमा थप बोल्नपुने देजखंदैन । त्यसमानथ पनन उजल्लजखत व्यािसावयक संस्थाहरुमा 
प्रनतिादीको यनत रकम शेयर लगानी रहेको भनी िादी पक्षले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेतापनन ननि 
प्रनतिादीको शेयर लगानी रहेको पषु्टी हनुे नलखत प्रमाण िादी पक्षले आरोपपत्र साथ पेश गना सकेको 
नमनसलिाट देजखंदैन । यसरी एकानतर िादी पक्षले प्रनतिादीको विनभन्न कम्पनीहरुमा यो यनत रकम शेयर 
लगानी रहेको भने्न पषु्टी हनुे नलखत पेश गना सकेको पाइदैन भने अकोनतर प्रनतिादीले अदालत समक्ष ियान 
गदाा आरोपपत्रमा उल्लेख भए अनसुारका व्यािसायीक फमा एिं कम्पनीहरुमा आफ्नो शेयर लगानी नरहेको, 
आरोपपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा कम रकम मात्र शेयरमा लगानी रहेको र कनतपय शेयरहरु आफूले वििी 
समेत गरी सकेको भनी खलुाएको पाइन्छ । आरोपपत्रमा उल्लेख गररएका केही व्यािसावयक कम्पनी एिं 
फमाका अन्य  सािेदार शेयरिालाहरु एिं कम्पनीका संस्थापकहरुले समेत प्रनतिादी रािीि गरुुङ्गको 
आरोपपत्रमा उल्लेख भए भन्दा कम शेयर रहेको, कुनै फमामा शयेर नै नरहेको, कुनै वििी भैसकेका भनी 
कागि गरर खलुाईददएको समेत पाईएबाट ननि प्रनतिादीको यस अदालत समक्षको बयान ब्यहोरा िादी पक्ष 
कै साक्षीको बकपत्र समेतबाट समथान भएको देजखएको छ ।  

६७.अकोतफा  यी प्रनतिादी ददपक मनाङ्ग े भन्ने राजिि गरुुङ्गका नाउाँमा गैरकानूनी तररकाले आिान गरी िोडेका 
अचल िग्गा िनमन, घरहरु पनन िादी पक्षले देखाउन सकेको पाइदैन ।ननिको नाउाँमा यो िैंकमा यो यनत 
रकम मौज्दात रहेको भनी खलुाउन सकेको पनन देजखंदैन । यी प्रनतिादीको नाउाँमा वहमालयन िैंक ठमेलमा 
रु.२५६२।८६ र ननिकी कान्छी श्रीमती ददछेन डोल्मा लामाका नाउाँमा स्टाण्डडा चाटाड िैंकमा 
रु.६१,२८१।८८ मात्र मौज्दात रहेको भनी देखाइएको छ ।उक्त न्यून मात्रामा रहेको िैंक मौज्दातलाई 
गैरकानूनी तररकाले आिान गरेको भनी अथा गनुा न्यायसंगत हुाँदैन ।  

६८. यसरी प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न राजिि गरुुङ्गको केही व्यािसावयक फमा तथा कम्पनीहरुमा लगानी भएको केही 
शेयर रकम ऐन आउनपूुिा अथाात २०६४ अगाडी नै लगानी भएको, कनतपय संस्थाहरुमा शेयर लगानी भएको भने्न 
नलखत प्रमाणबाट पषु्टी नै नभएको, कनतपय शयेरहरु वििी भैसकेको, कनतपय व्यािसावयक संस्थामा प्रनतिादीको शेयर 
दताा नै नदेजखएको, त्यसैगरी प्रनतिादीका नाउाँमा अथाह रुपमा घर, िग्गा िनमन एिं सिारी साधन रहेको पनन 
नदेजखएको, ननिको नाउाँमा शंका गनुापने ब्यालेन्स िैंक मौज्दात पनन नदेजखएिाट गैरकानूनी तररकाले सम्पजि आिान 
गरी त्यस्तो सम्पजिलाई शदु्धीकरण गरेको भने्न यी प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न रािीि गरुुङ्ग उपर लगाइएको आरोप 
दािी िस्तनुनष्ठ एिं तथ्यपरक रुपमा िादी पक्षले पषु्टी गना सकेको देजखन आएन।  
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६९. अतः मानथ नबिेजचत आधार प्रमाणहरुबाट यसमा प्रनतिादीहरु उपरको आरोपदाबी िादी पक्षले सप्रमाण पवुष्ट गना 
सकेको नपाईंदा प्रनतिादीहरुले सम्पजि शदु्धीकरण( मनी लाउण्डरीङ्ग) को कसूर गरेको भन्न ननमल्दा आरोप 
दाबी पगु्न सक्दैन । प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न रािीि गरुुङ्ग र पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले आरोपदाबीबाट सफाई 
पाउने ठहछा । अरु कुराका हकमा तपसील बमोजिम गनुा । 

तपनसल 

प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न रािीि गरुुङ्गले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने ठहरेकाले यस अदालतको आदेशानसुार ननि 
प्रनतिादीबाट रु.२,९०,००,०००।–लाख धरौटी माग गररएकोमा उक्त धरौटी बापत ननि प्रनतिादीले जित बहादरु 
तामाङ र दािा शेपााको नाउाँको िमशः काठमाडौं जिल्ला सनु्दरीिल गा.वि.स. िडा नं.२(ग) र ऐ.३(क) को वक.नं. 
३१ र ६९ को िग्गा िेथा िमानत ददई उक्त िेथा िमानत स्िीकार भै यस अदालतको च.नं. ६७३ नमनत 
२०७०।७।५ को पत्र र मालोपत कायाालय चािवहलको च.नं. २३७० नमनत २०७०।७।६ को पत्रबाट रोक्का 
रहेको देजखंदा प्रस्ततु मदु्दाको अजन्तम वकनारा लागेपनछ उक्त रोक्का रहेको िग्गा फुकुिा गरीपाउाँ भनन प्रनतिादी िा 
सरोकारिालाले दरखास्त ददए ननयामानसुार फुकुिाको लानग सम्बजन्धत मालपोत कायाालयमा लेजख पठाइददन ु
ददन.ु.........................................................................................................................................१ 
प्रनतिादी पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले आरोपदाबीबाट सफाई पाउने ठहरेकाले यस अदालतको आदेशानसुार प्रनतिादी पासाङ्ग 
डोमा गरुुङ्गले र.नं. १८०४ नमनत २०७०।५।४ मा नगद रु.२,५०,०००।- यस अदालतमा धरौटी राखेको देजखंदा 
प्रस्ततु मदु्दाको अजन्तम वकनारा लागेपनछ उक्त धरौटी ननि प्रनतिादीले वफताापाउाँ भनन दरखास्त ददए ननि प्रनतिादीलाई 
ननयमानसुार वफताा ददन.ु..................................................................................................................२ 
प्रनतिादी ददपक मनाङ्गे भने्न रािीि गरुुङ्ग र पासाङ्ग डोमा गरुुङ्गले प्रस्ततु मदु्दाको आरोपदाबीबाट सफाई पाउने 
ठहरेकाले प्रस्ततु मदु्दाको नसलनसलामा रोक्का रहेका चल अचल सम्पजिहरु प्रस्ततु मदु्दाको अजन्तम वकनारा लागेपनछ 
प्रनतिादीहरुले रोक्का फुकुिा गरीपाउाँ भनी दरखास्त ददए ननयमानसुार सम्बजन्धत ननकायमा रोक्का फुकुिाको लानग लेखी 
पठाइददन ु..................................................................................................................................३ 

फैसलाको प्रनतनलपी सवहत यस फैसलामा जचि नबिेु विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको म्याद 
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