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ववशेष अदालि, काठमाडौं 
इर्लास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री मोहनरमण भट्टराई 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री प्रभा बस्निे 
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री महेशप्रसाद पडुासैनी 

फैसला 
०72 - CR - ०111 

तनणजय नं. 20 

अत्ततियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको िफज बाट अनसुन्धान अतधकृि भरिरार् शमाजको 
प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ...................................................................................१ 

बादी 

ववरुद्ध :- 
 

पाल्देन लामाको  नािी , पासाङ्ग फुपाज शेपाजको छोरा त्तर्ल्ला तसन्धपुाल्चोक, हेलम्ब ुगाउँ ववकास 
सतमति वडा नं-६, मेलत्तम्चघ्याङ्ग ठेगाना भई हाल त्तर्ल्ला काठमाण्डौं, बढुातनलकण्ठ 
नगरपातलका वडा.नं ३, गणेशचोक बस्ने डा. ल्हारक्याल लामा......................................१ 

 

प्रतिवादी 
 

 

मदु्दा M– भ्रष्टाचार (गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन)। 

ववशेष अदालि ऐन,२०५९को दफा ६ िथा नेपाल रार्पत्रमा तमति २०५९÷५÷६मा प्रकात्तशि सूचना 
बमोत्तर्म यसै अदालिको अतधकार क्षेत्रतभत्र रही दायर हनु आएको प्रस्ििु मदु्दाको संत्तक्षप्त िथ्य एवं ठहर 
यस प्रकार रहेको छ।  

िथ्य खण्ड 

१. डा.ल्हारक्याल लामाले सावजर्तनक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पद िथा अतधकारको दरुूपयोग गरी 
गैरकानूनी सम्पत्ति कमाई ववतभन्न ठाउँहरूमा घर, घडेरी खररद गनुजका साथै गोप्य रुपमा र्ायरे्था एवं 
बैंक व्यालेन्स समेि राखेकोले तनर्को सम्पत्ति उपर छानतबन गरी पाउँ भन्न े समेि व्यहोराको उर्रुी 
तनवेदन। 

२. डा. ल्हारक्याल लामाको पाररवाररक वववरणः 
क्र.स नाम थर र उमेर उमेर पेशा विन कै. 

1.  डा. ल्हारक्याल लामा ५१ व्यवस्थावपका 
संसद सदस्य 

त्तर्ल्ला तसन्धपुाल्चोक, हेलम्ब ु गा.वव.स.-६, मेलम्चीघ्याङ्ग, हाल 
त्तर्ल्ला काठमाण्डौं, बढुातनलकण्ठ नगरपातलका-३, गणेशचोक 

अव
वव

ावह
ि 
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3. डा. ल्हारक्याल लामा ले सावजर्तनक पद धारण गरेको वववरणः 
 

क्र.सं. कायाजलय/तनकाय/संस्था पद (शे्रणी) 
कायजरि अवतध कैवफयि 

देत्तख सम्म  
 गमु्बा ववकास सतमति अध्यक्ष २०५८।०९।१९ २०६०।०९।१८ रार्नीतिक तनयतु्ति 

 गमु्बा ववकास सतमति अध्यक्ष २०६०।१०।०६ २०६३।१०।०५ ,, 
 अथज मन्त्रालय राज्यमन्त्री २०६७ चैत्र २०६८ वैशाख १४ ददनमात्र कायजरि 

 संववधान सभा  सदस्य २०६५।०१।२६ २०६९।०२।१४  
 संववधान सभा/ व्यवस्थावपका 

संसद 
सदस्य २०७१।१०।२५ हालसम्म  

4. डा. ल्हारक्याल लामा को चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी वववरणः- 

पैतत्रक घरको वववरण  

 

तस.नं. 

घर धनीको 
नाम 

बाब/ुपति
को नाम 

बारे्/ससु
राको नाम 

घर र घरले चचेको र्ग्गाको वववरण 

नक्सा पास गनुजपने  
के्षत्रमा भए 

तनमाजण 
लागि 

घर िला  
संतया कै. 

त्तर्ल्ला गा.वव.स./ 
न.पा. 

वडा 
नं. वकिा नं. के्षत्रफल 

नक्सा पास 
गने 

कायाजलय र 
तमिी 

तनमाजण 
तमति 

१ 
डा.ल्हार
क्याल 
लामा 

पासाङ्ग 
फुपाज शेपाज 

पाल्देन 
लामा तस.पा. हेलम्ब ु ६ ९१२ 

०-४-१-
१ 

- परुानो 
घर -  

भकुम्पबाट 
पूणज क्षति 
भएको। 

 

डा. ल्हारक्याल लामाको  पैतत्रक र्ग्गाको वववरण  

तस.नं. 
घर धनीको नाम बाब/ुपतिको नाम 

बारे्/ 
ससरुाको नाम 

र्ग्गाको वववरण 

कै. 
त्तर्ल्ला गा.वव.स./न.पा वडा नं. वकिा 

नं. के्षत्रफल 

1.  डा.ल्हारक्याल लामा पासाङ्ग फुपाज शेपाज पाल्देन लामा तस.पा. तिम्बलु घ्याङ्गुल  ६ ६९९ २-७-०-२ 

बाब ुपासाङ्ग 
फुपाज शेपाजले 
बकसपत्र 
गररददएको 

2.  डा.ल्हारक्याल लामा पासाङ्ग फुपाज शेपाज पाल्देन लामा तस.पा. ,, ६ ८५६ ७-१२-१-० 
3.  ,, ,, ,, ,, ,, ६ ९१२ ०-४-१-१ 
4.  ,, ,, ,, तस.पा. वकउल ४ १३ ०-५-१-२ 
5.  ,, ,, ,, तस.पा. ,, ४ १५ ०-१२-०-२ 
6.  ,, ,, ,, तस.पा. ,, ४ ४०४ ३-१२-०-१ 
7.  ,, ,, ,, तस.पा. ,, ४ ३० १२-१०-२-३ 

र्म्मा      

      डा.ल्हारक्याल लामाले सावजर्तनक पद धारण/ सावजर्तनक संस्थामा प्रवेश गनुज अत्तघ खररद गरेको 
र्ग्गाको वववरणः- 

तस.
नं. 

र्ग्गा धनीको 
नाम 

बाब/ुपति
को नाम 

बारे्/स
सरुाको 
नाम 

र्ग्गाको वववरण 
कै. 

त्तर्ल्ला गा.वव.स./ 
न.पा. वडा नं. वकिा 

नं. के्षत्रफल 

खररद 
तमति 

परल मूल्य र.नं. तबके्रिा
को नाम 

1.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा काठमाण्डौं बौद्ध ८ ख ५९

२ 
०-५-०-

० 
०५३।५

।१७ ३९,५००।- ८३८ 

समु्नो 
शेपीनी 
(लामा) 
शेरप 
लामा 

 

2.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा काठमाण्डौं बौद्ध ८ ख ६८

६ 
०-७-३-

० 
०५३।५

।१८ ७०,५००।- ८३७ मन्दोष 
लामा 
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६८
८ 

०-१-१-
० 

3.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ ३०

३ 
१-४-१-

३ 
०५५।२

।१० ५,०००।- ३५०
२ 

पेम्बा 
लतमनी  

4.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ २८

६ 
०-१५-

३-० 
०५५।२

।१० ५,०००।- ३५०
७ 

िेम्बा 
सोनाम 
लामा 

 

5.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ २८

८ 
०-६-२-

२ 
०५५।२

।१० २,०००।- ३५०
५ 

िेम्बा 
लामा  

6.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ २९

० 
१-२-२-

३ 
०५५।२

।१० ५,०००।- ३५०
० 

दावा 
साङ्गबो 
लामा 

 

7.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ 

२९
६ 

०-११-
२-२ ०५५।२

।१० ८,०००।- ३५०
३ 

तछररङ्ग 
नपु ुज लामा 

 

३०
१ 

१-४-३-
३  

8.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ २८

४ 
५-२-१-

० 
०५५।२

।१० १८,५००।- ३५०
४ 

त्तचङ्गब ु
र्ाङब ु
लामा 

 

9.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ २८

७ 
०-७-०-

१ 
०५५।२

।१० २,०००।- ३५०
६ 

सोनाम 
लामा  

10.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ २९

८ 
०-११-

३-१ 
०५५।२

।१० ५,०००।- ३५०
१ 

नबुुज 
साङ्गबो 
लामा 

 

11.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा काठमाण्डौं बौद्ध ८ ख ६८

७ 
०-५-०-

० 
०५५।५

।१४ ७८,२००।- ६५३ 

समु्नो 
शेपीनी 
(लामा) 
शेरप 
लामा 

 

12.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा खोटाङ्ग महादेवस्था

न ४ ४०
५ 

२-४-३-
१ 

०५५।१
०।१ 

१,८०,०००।
- ११४ 

टेक ब. 
तगरी 

 

13.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ २०

० 
४-७-०-

१ 
०५५।१

२।३ १८,०००।- २३०
४ 

भईुसानी 
िामाङ्ग  

14.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ 

२२
५ 

१-१०-
३-२ 

०५५।१
२।३ २०,०००।- २२९

० 

साङबो 
साम्देन 
िामाङ्ग 

 २४
९ 

१-६-३-
१ 

२६
८ 

१-१०-
३-० 

15.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा काठमाण्डौं बौद्ध ८ ख ४९

९ 
०-८-२-

२ 
०५५।१

२।८ ६८,०००।- ४३८
७ 

ङयाटुक 
िामाङ्ग  

16.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा तसन्धपुाल्चोक पाल्चोक ९ ३०

० 
०-१०-

१-० 
०५६।४

।२७ ३,१००।- २२१ दमै लामा  

17.  डा. ल्हारक्याल लामा 
पासाङ्ग 

फुपाज शेपाज 
पाल्देन 
लामा काठमाण्डौं बौद्ध ८ ख 

६८
९ 

०-३-३-
० ०५६।६

।१३ ६२,५००।- १४५
५ 

मन्दोष 
लामा  

६९
० 

०-०-१-
० 
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डा. ल्हारक्याल लामाको स्वआत्तर्जि घरको वववरण 

तस.
नं. 

घर 
धनीको 
नाम 

बाब/ुप
तिको 
नाम 

बारे्/स
सरुाको 
नाम 

घर र घरले चचेको र्ग्गाको वववरण 

कै. त्तर्ल्ला 
(घर 
रहेको) 

गा.वव.स./
न.पा. वडा 

नं. 

वकिा 
नं. 

क्षेत्रफल 

तनमाजण 
तमति 

तनमाजण मूल्य 

घरको 
िला 

नक्सा 
पास गने 
कायाजल

य 

१ 
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग 
फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

चपली ८ 
(क) 

१९८ 

०-८-०-
० 

०६९।
०७० 

७२,२०,२३४।७
२ 

४ िला   

२ ,, ,, ,, ,, 
ववष्ण ु

बढुातनलक
ण्ठ ७ 

११२ 

१९१ 

१४२ 

३-६-२-
० 

०७१/
०७२ 

६,४५,३२,६४०।
७५ 

४ िला  
दईु 
वटा 
घर 

र्म्मा    
७,१७,५२,८७५।४

७ 
   

 

 

डा. ल्हारक्याल लामाको स्वआत्तर्जि र्ग्गाको वववरण  

तस.नं. र्ग्गा 
धनीको नाम 

बाब/ुपतिको 
नाम 

बारे्/स
सरुाको 
नाम 

र्ग्गाको वववरण 
कै. 

त्तर्ल्ला गा.वव.स./ 
न.पा. 

वडा 
नं. वकिा नं. के्षत्रफल 

खररद 
तमति 

परल मूल्य र.नं. तबके्रिाको 
नाम 

1.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं नयाँपाटी ८ 

ख 

२ ३-८-
२-० 

२०६१
।१०।
२२ 

२९,८२,८१४।
- 

९५९
३ 

दावा 
डोल्मा 
लामा 

 १ ६-२-
२-० 

१४३ ३-६-
१-३ 

2.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं नयाँपाटी ८ 

ख 

१७८ ०-५-
२-० २०६२

।२।६ १,०३,५००।- १६१
७६ 

सागर 
पत्तण्डि 
के्षत्री 

 
१७६ १-०-

२-० 

3.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं नयाँपाटी ८ 

ख १७४ १-१-
०-० 

२०६२
।२।६ ८०,०००।- १६१

७८ 

बाबकुार्ी 
पत्तण्डि 
के्षत्री 

 

4.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं नयाँपाटी ८ 

ख २४ ६-०-
०-० 

२०६२
।२।६ ४,५०,०००।- १६१

७७ 

रूद्र ब. 
पत्तण्डि 

 

5.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं नगर ३ ११३ ०-७-

०-० 
०६२।
३।२२ 

१४,००,०००।
- 

२०६
३७ 

वकशोर 
राणा 

 

6.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख 

११३ ०-८-
०-० 

०६३।
५।१५ 

१४,५०,०००।
- 

२६४ 
ख 

बल ब. 
लामा 

 १२५ १-४-
३-२ 

१२७ १-१२-
३-२ 

7.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख ५७ ३-२-

२-० 
०६३।
५।१५ 

२५,५०,०००।
- 

३६३ 
घ 

तबर 
बहादरु 
िामाङ्ग/ 
गोरे 

िामाङ्ग 
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8.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख 

१२६ १-४-
३-२ ०६३।

५।१५ १२,५०,०००।- ३६५ 
घ 

सलुोचना 
लामा/ 
मन्द ु
कुमारी 
लामा 

 
१२८ १-१२-

३-२ 

9.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु 

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १६५ ०-४-

०-० 
०६३।
६।२६ २,००,०००।- ६९३ 

घ 

माईली 
िामाङ्ग 
सवहि ६ 
र्ना 

तलखि
मा 

वक.नं. 
नलेखे
को मलु 
वक.नं. 
९५ 

10.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु
बढुातनलकण्ठ 

७ 
ख ६७ २-१४-

०-० 

२०६३
।८।१

१ 

११,५०,०००।
- 

१००
० घ 

सानीमैया 
के.सी.  

11.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १३५ १-६-

२-० 
०६३।
८।१३ ५,६३,०००।- १०३

६ घ 

प्रत्यासा 
थापा 

 

12.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १३७ ०-१-

३-० 
०६३।
८।१३ ४४,०००।- १०३

५ घ 
महेश कु. 
मल्ल 

 

13.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १३३ ०-१३-

०-० 
०६३।
८।१३ ३,२५,०००।- १०३

१ घ 
पारास 
थापा 

 

14.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख ३३ १-१०-

०-० 
०६३।
८।१३ ६,५०,०००।- १०३

० घ 
ववकास 
थापा 

 

15.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं नगर ४ १३९ ०-१४-

०-० 
२०६४
।१।६ 

३३,५४,०००।
- 

२३९
२ ग 

िोपग्याल 
लामा 

घर 
समेि 

16.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं चपली ८ 

क १९८ ०-८-
०-० 

०६४।
३।२० 

५०,००,०००।
- 

३४४
८ ग भवुन तसंह  

17.  
कुवरे 

हाउत्तर्ङ्ग 
प्रा.तल. 

- - काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु
बढुातनलकण्ठ 

९ 
क 

२१९ 
११-

१४-३-
० 

२०६४
।९।६ 

२,८६,१२,५०
०।- 

२८९
३ ख 

त्तखनीसरा 
पनु 

 

18.  
कुवरे 

हाउत्तर्ङ्ग 
प्रा.तल. 

-  

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १०८ ६-१२-

३-० 

२०६५
।३।३

० 

६८,१३,०००।
- 

९३९
८ ख 

अच्यिु 
ववक्रम 
राणा 

 

19.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं र्ोरपाटी ९ २९ 

५८८.
५९ 

वगजतमट
र 

०६५।
१०।२

१ 

२७,७५,०००।
- 

७६७
१ ग 

तसिा 
कुमारी 
लामा 

 

20.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं र्ोरपाटी ८ ३५ 

९९४.
०० 

वगजतमट
र 

०६५।
११।१

१ 

१,२५,००,००
०।- 

८५२
१ ग 

कौशल्यदे
वी 
देवकोटा/ 
तगरररार् 
ब. 
देवकोटा 

घर 
समेि 

21.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं नगर २

९ 
१७०
४ 

०-८-
१-२ 

०६६।
१०।२

८ 

२,५०,००,००
०।- 

४२५
९ 

डाँफे 
ट्राभल्स 
सेन्टर 
प्रा.तल. 

घर 
समेि 
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22.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख ३१ ०-६-

३-० 
०६७।
८।२६ ५,४०,०००।- २३७

४ ख 

ज्ञान 
बहादरु 
िामाङ्ग 

 

23.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

तसन्धपुा
ल्चोक 

तिम्बलु 
घ्याङगलु  ६ ९३२ ०-२-३-

० 
०६९।४
।२८ १०,०००।- ५२९ शेरप शेपाज  

24.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख 

१९२ ०-७-
०-० 

०७१।
३।१७ 

३०,००,०००।
- 

५७२
२ ख 

शकेु्र लामा  

१७९ ०-२-
२-० 

१८१ ०-३-
१-० 

१७७ ०-२-
१-० 

25.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु
बढुातनलकण्ठ 

७ 
ख 

१३७ ०-१-
३-० 

०७१।
१२।१

० 

८०,००,०००।
- 

५५९
३ ख 

र्नुवकरी लामा 
समेि  

 

२१२ ०-१-
१-० 

२१४ ०-४-
१-१ 

२१० ०-०-
२-० 

१९६ ०-१-
१-० 

१९७ ०-६-
३-३ 

26.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग फुपाज 
शेपाज 

पाल्देन 
लामा 

काठमा
ण्डौं 

तबष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख 

११२ 
१९१ 
१०१ 

१-०-
२-० 
०-९-
०-० 
०-६-
२-० 

०७१।
१२।१

९ 
- ६८४

५ ख 

र्नुवकरी 
लामा 
समेि 

र्नुवकरी 
लामा 

समेिला
ई 

आफ्नो 
नामको 
र्ग्गा  
ददई 
सट्टा 
पट्टा 
गरेको  

र्म्मा रकम १०,८८,०२,८१४।-                    

डा. ल्हारक्याल लामाले तबक्री गरेको र्ग्गाको वववरणः 

तस.नं. 
घर/ र्ग्गा 
धनीको 
नाम 

घर र र्ग्गाको वववरण 

र.नं. कै. 
त्तर्ल्ला गा.वव.स./ 

न.पा 
वडा 
न. 

वकिा 
नं. के्षत्रफल 

ववक्री 
मूल्य 

हस्िन्िरण 
गरेको व्यत्तिको 
नाम र नािा 

ववक्री 
तमति 

1.  
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

काठमाण्डौं नगर ६ 

१३० ०-८-३-१ 

१,
०७

,५
४,
३०

०।
- 

टोमयाङ्र्ी 
गरुूङ्ग शेपाज 

समेि 

२०
६१

।९
।२

३ 

८०
४४

 

बौद्ध ८ (ख) 
वक.नं.६८७, 
६८९, ६९०, 
५९२, ६८६, 
४९९ का र्ग्गा 
र घर समेि तमति 
२०६०।११।२ 

१४६ ०-१४-१-
० 

१४७ ०-५-०-० 



                   वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी डा. ल्हारक्याल लामा, मदु्दा M– भ्रष्टाचार (गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन)  ०72 - CR - ०111        पेर् नं.  7  

 

१४८ ०-५-२-० 

मा हालसातबक 
तनणजय नं.२४१ 
बाट हालको 
वक.नं. कायम 

भएको। 

2.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं तबष्ण,ु 

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १४१ १-१-०-० 

४,
२५

,०
००

।-
 

महेश कुमार 
मल्ल 

०६
३।

८।
१२

 

१०
३२

 घ
 

वक.नं.६७ 
के्ष.फ.२-१४-०-
० मघ्येबाट १-
१-०-० तबक्री 
गरी बाकँी रहेको 
१-१३-०-० 
वक.नं.१४२ 

3.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं तबष्ण,ु 

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १४३ १-५-०-० 

५,२५,
०००।

- 
ईल ुशमाज 

०६३।
१०।०

१ 
१४४५ क 

वक.नं.५७ 
के्ष.फ.३-२-२-० 
मध्येबाट १-५-
०-० तबक्री गरी 
बाँकी १-७-०-० 

वक.नं.१४४  

4.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं नयाँपाटी ८ 

ख 

२ ३-८-२-० 

७७,६३
,६७२।

- 

नेपाल मोडल 
हाउत्तर्ङ्ग एण्ड 
कन्सट्रक्सन 

प्रा.तल. २०
६३

।१
१।

२ 

१९
९८

 ख
 

 

१ ६-२-२-० 
१४३ ३-६-१-३ 
१७८ ०-५-२-० 
१७६ १-०-२-० 
१७४ १-२-०-० 

5.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं नगर ३ ११३ ०-७-०-० 

१४,००
,०००।

- 

पूणजवहरा 
िाम्राकार 

०६३।
१२।१ ४०३६ क  

6.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं नगर ४ १३९ ०-१४-०-

० 

१,५०,
००,००
०।- 

लतलि अग्रवाल 
०६४।
३।२७ ३३९३ ग घर समेि 

7.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं नयाँपाटी ८ 

ग २४ ६-०-०-० 

१२,००
,०००।

- 

थपु् िेन लोप्साङ्ग 
लामा 

२०६५
।२।
२० 

७८०६ ख  

8.  कुवरे 
हाउत्तर्ङ्ग काठमाण्डौं तबष्ण,ु 

बढुातनलकण्ठ 
९ 
क २१९ ११-१४-

३-० 

२,०२,
८८,०२
०।- 

सरुर् बैद्य 
(शे्रष्ठ)/ तबतनिा 

भट्टराई 

०६
५।

१०
।२

० 

७८
१२

 क
 

मातथल्लो 
अवतधमा खररद 

रकम 
रू.२,४६,१२,५
००।- को 

४६.८९ % ले 
श्रोि पगेुको 
नदेत्तखएकोले 
तबक्री रकम 

रू.३,८२,००,०
००।- को श्रोि 

खलेुको ५३.११ 
% मात्र आयमा 
गणना गररएको   
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9.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं र्ोरपाटी ८ १६२ ५०९.६० 

वगजतमटर 

३२,००
,०००।

- 

करचङ गरुूङ्ग 
लामा 

०६
६।

८।
१०

 

४७
५१

 क
 

वक.नं.३५ 
के्ष.फ.९९४.४० 
मध्येबाट के्ष.फ. 
५०९.६० तबक्री 
गरी बाकँी के्ष.फ. 

४८४.८० 
वक.नं.१२८ 

कायम 

10.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं र्ोरपाटी ८ १२८ ४८४.८० 

वगजतमटर 

३०,५०
,०००।

- 

पेमािकी शेपाज र 
याङ्गर्ी शेपाज 

०६६।
८।१० ४७५० क  

11.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं र्ोरपाटी ९ २९ ५८८.२९ 

वगजतमटर 

३७,००
,०००।

- 

कसाजङ्ग शेपाज/ 
फुरलाम ुशेपाज 

०६७।
२।२६ ८७७६३ ग  

12.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं तबष्ण,ु 

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १४४ १-७-०-० 

२५,३०
,०००।

- 
मीना थापा ०६९।

५।१ ५०० ख  

13.  कुवरे 
हाउत्तर्ङ्ग काठमाण्डौं तबष्ण,ु 

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १०८ ६-१२-३-

० 

(१,५०,
००,००
०।-) 

तमङ्गमार वामो 
शेपाज 

०६९।
५।२७ १०१७ ख 

अत्तघल्लो अवतधमा 
श्रोि नपगेुकोले 
आयमा गणना 
नगररएको 

14.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं ववष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख 

१७० ०-१३-१-
० 

३३,४१
,२५०।

- 
देसाल लामा 

०६
९।

८।
७ 

२०
९३

 ख
 

वक.नं.१२५ 
के्ष.फ. १-४-३-२ 
मध्येबाट के्ष.फ. 
०-१३-१-० 

तबक्री गरी बाकँी 
के्ष.फ. ०-७-२-२ 

वक.नं.१७१ 
कायम वक.नं. 
१२६ के्ष.फ.१-
४-३-२ मध्येबाट 
०-११-२-० 
तबक्री बाँकी 

के्ष.फ. ०-९-१-२ 
वक.नं.१७३ 

कायम 

१७२ ०-११-२-
० 
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15.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं तबष्ण,ु 

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख १९७ ०-६-२-३ 

२८,९०
,०००।

- 

र्नुवकरी 
लामासमेि ६ 

र्ना 

०७
१।

३।
२९

 

(र.नं.८०७५
) बल ब. 
लामाबाट 

वक.नं.११३ 
के्ष.फ. ०-८-

०-०, 
वक.नं.१२५ 
के्ष.फ.१-४-
३-२ र 

वक.नं.१२७ 
के्ष.फ.१-
१२-३-२ 
र्ग्गा तमति 
०६३।५।
१५ मा 

रू.१४५००
००।– 
खररद 

गरेकोमा सो 
मध्ये 

वक.नं.१२७ 
को के्ष.फ.१-
१२-३-२ 
र्ग्गा 

के्ष.फ.०-३-
२-० माईली 
िामाङ्गसमेि 
संग सट्टापट्टा 
गरी बाकँी 
रहेको 

के्ष.फ.०-६-
२-३ को 

वक.नं.१९७ 
कायम 

वक.नं.१९० 
के्ष.फ.१-९-१-२ 
बाट के्ष.फ. ०-६-
३-३ तबक्री गरी 
बाँकी के्ष.फ. १-

२-१-३ 
वक.नं.१९८ 

कायम 

16.  
डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं का.म.न.पा. २९ १७०४ ०-८-१-२ 

८,००,
००,००
०।- 

रारे्न्द्र भट्ट 
०७१।
४।६ ४५ ख  

17.  डा.ल्हारक्या
ल लामा काठमाण्डौं ववष्ण ु

बढुातनलकण्ठ 
७ 
ख 

१६९ ०-९-०-० 

सट्टापट्टा र्नुवकरी लामा 
समेि 

०७
१।

१२
।१

९ 

६८
४५

 ख
 

वक.नं.१२७ 
के्ष.फ.१-१२-३-
० मध्येबाट 
के्ष.फ.०-३-२-० 
वक.नं.१८९ 
सट्टापट्टा गरी 
बाँकी के्ष.फ. १-
२-१-३ 
वक.नं.१९८ 
कायम 

१६५ ०-४-०-० 

१८९ ०-३-२-० 

र्म्मा रकम १५,६०,६७,२४२।- 
    



                   वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी डा. ल्हारक्याल लामा, मदु्दा M– भ्रष्टाचार (गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन)  ०72 - CR - ०111        पेर् नं.  10  

 

 डा. ल्हारक्याल लामाको हाल कायम रहेको घर र र्ग्गाको वववरणः   

तस.
नं. 

घर/ र्ग्गा धनीको 
नाम 

बाब/ु पतिको 
नाम 

बारे्/ 
ससरुाको नाम 

घर र र्ग्गाको वववरण 

 कैवफयि 

 त्तर्ल्ला गा.वव.स./न.पा. वडा 
नं. 

वकिा 
नं. के्षत्रफल 

घरको 
िला 

1.  डा. ल्हारक्याल लामा पासाङ्ग फुपाज शेपाज पाल्देन लामा काठमाण्डौं     चपली  ८ क १९८ ०-८-०-० ४ िला  

2.  ,, ,, ,, ,, ववष्ण ुबढुातनलकण्ठ ७ 
११२ 

१९१ 

१४२ 
३-६-२-० ४ िला 

दईु 
वटा 
घर 

3.  ,, ,, ,, तस.पा. तिम्बलु घ्याङगलु  ६ ६९९ २-७-०-२ 
 

पैिकृ 
र्ग्गा 4.  ,, ,, ,, तस.पा. ,, ६ ८५६ ७-१२-१-० 

5.  ,, ,, ,, ,, ,, ६ ९१२ ०-४-१-१   

6.  ,, ,, ,, तस.पा. वकउल ४ १३ ०-५-१-२ 

 पैिकृ  
7.  ,, ,, ,, तस.पा. ,, ४ १५ ०-१२-०-२ 
8.  ,, ,, ,, तस.पा. ,, ४ ४०४ ३-१२-०-१ 
9.  ,, ,, ,, तस.पा. ,, ४ ३० १२-१०-२-३ 
10.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ववष्ण ुबढुातनलकण्ठ ७ ख १९३ ०-६-१-३ 

 

स्वआ
त्तर्जि 

11.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १९५ ०-२-१-० 
12.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १९८ १-२-१-३ 
13.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १०१ ०-६-२-० 
14.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख ११२ १-०-२-० 
15.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १९१ ०-९-०-० 
16.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १७१ ०-७-२-२ 
17.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १७३ ०-९-१-२ 

18.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १२८ १-१२-३-२ 

19.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १३१ ०-४-०-० 

20.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १५८ ०-७-२-० 

21.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख १४२ १-१३-०-० 

22.  ,, ,, ,, काठमाण्डौं ,, ७ ख ३१ ०-६-३-० 

23.  ,, ,, ,, तस.पा. हेलम्ब ु ६ ९१२ ०-४-१-१ - परुानो 
घर 

24.  ,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ ३०३ १-४-१-३   

25.  ,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ २८६ ०-१५-३-०   

26.  ,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ २८८ ०-६-२-२   

27.  ,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ २९० १-२-२-३   
28.  

,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ 
२९६ ०-११-२-२ 

  
३०१ १-४-३-३ 

29.  डा. ल्हारक्याल लामा पासाङ्ग फुपाज शेपाज पाल्देन लामा तस.पा. पाल्चोक ९ २८४ ५-२-१-०   

30.  ,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ २८७ ०-७-०-१   

31.  ,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ २९८ ०-११-३-१   

32.  ,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ २०० १-७-०-१   

33.  
,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ 

२२५ १-१०-३-२ 
  २४९ १-६-३-१ 

२६८ १-१०-३-० 
34.  ,, ,, ,, तस.पा. पाल्चोक ९ ३०० ०-१०-१-०   

35.  ,, ,, ,, तस.पा. तिम्बलुघ्याङ्गलु ६ ९३२ ०-२-३-०   

36.  ,, ,, ,, खोटाङ्ग महादेवस्थान ४ ४०५ २-४-३-१   
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5. डा. ल्हारक्याल लामाको नाममा बैंक, ववत्तिय संस्था िथा सहकारीमा रहेको खािाहरुको वववरणः   
 

क्र.स
. खािावालाको नाम खािा रहेको संस्था नाम र ठेगाना खािा नं. बेंक मौज्दाि रकम 

(अत्तन्िम मौज्दाि) कैवफयि 

1.  डा. ल्हारक्याल लामा तसवटर्न बैंक तल. कमलादी ००१०००००१४ ५,९५८।-  

2.  डा. ल्हारक्याल लामा एभरेष्ट बैंक तल. बानेश् वर ००१००५१६२०७४५३ १,४०,५२३।-  

3.  डा. ल्हारक्याल लामा एभरेष्ट बैंक तल. ठमेल ०३५००५०१२०२४७२ ६१,२३,६९७।-  

4.  डा. ल्हारक्याल लामा एभरेष्ट बैंक तल. गोल्फुटार ०२८००५०१२०६५९१ ३०,९२८।-  

5.  डा. ल्हारक्याल लामा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक दरबारमागज ००१०५०९०००४११६ ४८,७१४।-  

6.  डा. ल्हारक्याल लामा स्टाण्डडज चाटडज बैंक तल. लात्तर्म्पाट ०००११०८०९३८०१ ९३,३४१।-  

7.  डा. ल्हारक्याल लामा वहमालयन बैंक तल. ठमेल ०१९००१२३२२००२६ ८,८३३।- डलर खािा ८३।३९ 
(१$ =  रू.१०५.९३)  

8.  डा. ल्हारक्याल लामा  र  
ध्रवु कँुवर (संयिु खािा) 

वहमालयन बैंक तल. ठमेल ०१९०२१८०७३००१७ १५,५९३।- संयिु खािा भएकोले 
आधा मात्र गणना 

गररएको । 

र्म्मा रकम  ६४,६७,५८७।-  
 

6. डा. ल्हारक्याल लामाको सवारी साधनको वववरण 

क्र.स. सवारी धनीको नाम सवारीको वकतसम र नं. खररद/तबक्री तमति खररद/तबक्री मूल्य कैवफयि 

1.  डा. ल्हारक्याल लामा  Toyota Rav-४ बा.१३च. ३५४३ २०७२।२।३२ ९०,००,०००।-  

 
7. डा. ल्हारक्याल लामाले ऋण/सापटी तलएको र तिरेको वववरणः  

 

क्र
.सं
. ऋण तलने 

व्यत्तिको नाम 

ऋण ददन े
व्यत्ति/संस्थाको नाम 

ठेगाना 
ऋण तलएको रकम 

ऋण तलएको तमति 

ऋण तिरेको रकम ऋण तिरेको तमति कै. 

1.  डा. ल्हारक्याल 
लामा 

लतु्तम्बनी बैंक तल.  २,००,००,०००।- २०६६।११।१४ ३६,३८१।- २०६९।२।१८  

2.  ,, लतु्तम्बनी बैंक तल. १,००,००,०००।- २०६७।८।१० ९८८।७४ २०६९।२।१८  

3.  ,, लतु्तम्बनी बैंक तल. ३६,३८०।३५ २०६७।८।१० ३६,३८१।- २०६९।१२।३०  

4.  ,, लतु्तम्बनी बैंक तल. ३६,३८०।३५ २०६७।८।१० १६७।४४ २०६९।१२।३०  

5.  ,, लतु्तम्बनी बैंक तल. ३२,६६८।३० २०६७।८।१० ३२,६६९।- २०७१।३।४  

6.  ,,    १०६८।१९ २०७१।३।४  

7.  ,,    ४५,१८,१५२।५१ २०७१।४।६  

8.  ,,    २,००,००,०००।- २०७१।४।६  

9.  ,,    १,००,००,०००।- २०७१।४।६  

10.  ,,    ६०,५४,९१६।१२ २०७१।४।६  

र्म्मा ३,०१,०५,४२९।-  ४,०६,८०,७२४।-   

 

8. डा. ल्हारक्याल लामाको शयेर लगानी िथा ऋणपत्र खररदको वववरणः 
 

क्र
.सं
. दिाजवालाको नामथर कम्पनी/उद्योग/ फमजको 

नाम 

दिाज तमति सञ् चालन तमति लगानी रकम प्राप्त आय कैवफयि 

1.  डा. ल्हारक्याल लामा कुबेर हाउत्तर्ङ्ग प्रा.तल. २०६४।४।२९ २०६४।०८।२८ ५०,००,०००।- -  

2.  डा. ल्हारक्याल लामा राविय तमतडया प्रा.तल. २०६५।३।१३ - - - सञ् चालनमा 
नआएको 

3.  डा. ल्हारक्याल लामा बीर् कन्सोवटजयम २०६३।५।१२ २०६४।१।४ ३,००,०००।-   

4.  डा. ल्हारक्याल लामा होटल यम्ब ुप्रा.तल. २०६८।४।१३ २०६८।४।२० १,००,००,०००।-   

र्म्मा रकम  १,५३,००,०००।-   
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9. डा. ल्हारक्याल लामाको सावजर्तनक पद धारण गनुज अत्तघ गरेको शेयर लगानी  

क्र.सं. दिाजवालाको नामथर कम्पनी/उद्योग/ फमजको नाम दिाज तमति सञ् चालन तमति लगानी रकम कैवफयि 

1.  डा. ल्हारक्याल लामा होटल नोबुज साङ्गपो प्रा.तल. २०५७।८।१४ २०५७।९।१५ ५०,००,०००।-  

10. ल्हारक्याल लामाको उद्योग/व्यवसाय/साझेदारी फमज/प्राईभेट कम्पनी तबक्रीको वववरण:- 

क्र.सं. खररद किाजको नाम कम्पनी/उद्योग/ फमजको नाम तबक्री तमति भिुानी रकम कैवफयि 

1.  पासाङ्ग शेपाज, सोनम लामा र छुत्तन्टम शेपाज होटल नोबुज साङ्गपो प्रा.तल. २०६२।५।२२ ५०,००,०००।-  

2.  रारे्न्द्र भट्ट होटल यम्ब ुप्रा.तल. २०७१।४।४ १,००,००,०००।-  

र्म्मा रकम  १,५०,००,०००।-  

 

11. अन्य सम्पिी एवं खचजहरूको वववरण:-  

क्र.स. वववरण तमति रकम कैवफयि 

१ घरायसी प्रयोर्नका ववतभन् न सामाग्रीहरू - १५,५०,०००।-  आन्दार्ी 

 

12. म तमति २०५८।९।१९ गिेबाट गमु्बा ववकास सतमतिको अध्यक्षमा तनयिु भई तमति २०६०।९।१८ 
सम्म सो पदमा रहेको तथए।ँपनु तमति २०६०।१०।६ मा सोही पदमा बहाल शरुू भई तमति 
२०६३।१०।५ सम्म सो पदमा कायम तथए।ँििपश् चाि तमति यवकन याद छैन  ,१४  राज्यमन्त्री ददन अथज
तनयतु्ति भएको तथए।ँत्यसपश् चाि तमति २०६५।१।२६ देत्तख तमति २०६९।२।१४ सम्म संववधान सभा 
सदस्य र तमति २०७१।१०।२५ देत्तख हालसम्म व्यवस्थावपका संसद सदस्य पदमा बहाल रहेको छु।मैले 
सावजर्तनक सेवा प्रवेश गनुज पूवज मेरो पेशा  ,व्यवसाय ,आम्दानी श्रोिका सम्बन्धमा बदु्ध धमज र दशजन 
सम्बन्धी प्रवचन ददने गदजथे।त्यसका अतिररि समार् सेवा र होटल समेि सञ् चालन गरेको तथए।ँमेरो दार् ु
भाई बीच कागर्ी रूपमा बण्डा पत्र भएको छैन।१६ /१७ बषजको उमेर देत्तख नै आ- आफ्नो पेशा व्यवसाय 
गदै आएका तथयौं।तिम्बलुघ्याङ्गलु गा.वव.स.र वकउल गा.वव.स.को मेरो बवुाको नामको र्ग्गा मध्ये कररव 
२५ रोपनी र्ग्गा अंश वापि प्राप्त गरेको तथए।ँमैले घर र्ग्गा खररद िथा घर तनमाजणमा खचज गरेको रकम 
र्ग्गाको खररद तबक्रीबाट बढे बढाएको रकम र दार् ुभाई र दददी बावहनीबाट तलएको सरसापटी िथा म 
धमज गरुू समेि भएको हुँदा दान दत्तक्षणा समेिबाट खररद गरेको हो।अन्य मेरो कुनै आयश्रोि छैन भने्न  
समेि व्यहोराको प्रतिवादी ल्हारक्याल लामाको अतधकार प्राप्त अतधकारी समक्षको बयान।  

13. आयोगमा उपत्तस्थि हनुे व्यहोराको पत्र बतु्तझतलई सकेपछी तनर् डा. ल्हारक्याल लामाले  गैर कानूनी 
रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लकुाउन े तनयिले एभरेष्ट बैंक तलतमटेडको खािा 
नं.०३५००५०१२०२४७२ तमति २०७२।८।२० देखी तमति २०७२।८।२२ सम्म पटक पटक 
गरी  रु.४,४२,००,०००।- त्तझवक खचज गरेको देत्तखन्छ भने उल्लेत्तखि खचज रकमका सम्बन्धमा तनर् 
डा. ल्हारक्याल लामाले आयोग समक्ष बयान गदाज समेि रकम त्तझक्न ुपने उत्तचि र ववश्वसनीय  आधार 
र प्रमाण पेश गनज नसकेको एवं सो रकम खचज गरेको क्षेत्र र ववषय वस्ि ुसमेि स्पष्ट रुपमा खलुाउन 
सकेको नदेत्तखएकोले उि रकम तनर्ले बदतनयि साथ आफ्नो खािाबाट त्तझवक लकुाए तछपाएको 
देत्तखएकोले उि रकमहरुलाई आरोपपत्रमा तनर्को खचजमा समावेश गररएको। 
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14. आ.ब.२०५८/०५९ देत्तख आ.ब.२०६१/०६० सम्मको परीक्षण अववधमा तनर् डा.ल्हारक्याल 
लामाको कुल आय रू.१,०७,५६,६८०।-देत्तखन्छ भने सोही अवतधमा तनर्को तनमन् बमोत्तर्मको 
सम्पतिमा श्रोि नखलेुको भने्न दावी रहेको। 

घर िफज  

तस.नं
. 

घर धनीको 
नाम 

बाब/ुपति
को नाम 

बारे्/ससु
राको 
नाम 

घर र घरले चचेको र्ग्गाको वववरण 

कै. त्तर्ल्ला 
(घर 
रहेको) 

गा.वव.स./न
.पा. वडा नं. वकिा नं. के्षत्रफल 

तनमाजण 
तमति 

तनमाजण 
मूल्य 

श्रोि नखलेुको रकम  

१ 
डा. 

ल्हारक्याल 
लामा 

पासाङ्ग 
फुपाज शेपाज 

पाल्देन 
लामा क

ाठ
मा
ण्ड

ौं ववष्ण ु
बढुातनलकण्ठ 

७ 

११२ 

१९१ 

१४२ 

३-६-२-
० 

०७१/
०७२ 

६,
४५

,३
२,
६४

०।
७५

 

५,
८८

,३
८,
१९

८।
४७

 

६,४५,३२,६
४०।७५ 

मध्ये 
५,८८,३८१

९७।४७ 
को मात्र 

श्रोि 
नखलेुको 

  

दईु 
वटा 
घर 

 
 

र्ग्गा िफज : 

तस.नं. र्ग्गा धनीको 
नाम 

बाब/ु 
पतिको 
नाम 

बारे्/ 
ससरुा

को नाम 

र्ग्गाको वववरण 
कै. त्तर्

ल्ला 
गा.वव.स./ 
न.पा. वडा नं. वकिा नं. के्षत्रफल 

खररद 
तमति 

परल मूल्य 

श्रोि नखलेुको 
रकम 

1.  कुवरे हाउत्तर्ङ्ग 
प्रा.तल. - - 

क
ाठ
मा
ण्ड

ौं 

तबष्ण,ु 
बढुातनलकण्ठ 

९ 
क २१९ 

११
-१

४-
३-

० 

०६
४।

९।
६ 

२,
८६

,१
२,
५०

०।
- 

१,३३,५३,३९४
।- 

खररद 
रू.२,८६,१
२,५०० 
मध्ये रू. 

१,३३,५३,
३९४।– 
को श्रोि 
नखलेुको 

2.  ,, ,, ,, ,, तबष्ण,ु 
बढुातनलकण्ठ 

७ 
ख १०८ ६-१२-

३-० 

०६५
।३।
३० 

६८,१३,०००।
- ६८,१३,०००।-  

र्म्मा रकम  २,०१,६६,३९४
।- 

 

 

बैंकमा  मौज्दाि रकम िफज : 
 

क्र.स. खािावालाको नाम खािा रहेको संस्था नाम र ठेगाना खािा नं. बैंक मौज्दाि रकम 
(अत्तन्िम मौज्दाि) कैवफयि 

1.  डा. ल्हारक्याल लामा तसवटर्न बैंक तल. कमलादी ००१०००००१४ ५,९५८।-  

2.  डा. ल्हारक्याल लामा एभरेष्ट बैंक तल. ठमेल ००१००५१६२०७४५३ १,४०,५२३।-  

3.  डा. ल्हारक्याल लामा एभरेष्ट बैंक तल. ठमेल ०३५००५०१२०२४७२ ६१,२३,६९७।-  

4.  डा. ल्हारक्याल लामा एभरेष्ट बैंक तल. गोल्फुटार ०२८००५०१२०६५९१ ३०,९२८।-  

5.  डा. ल्हारक्याल लामा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक दरबारमागज ००१०५०९०००४११६ ४८,७१४।-  
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6.  डा. ल्हारक्याल लामा स्टाण्डडज चाटडज बैंक तल. लात्तर्म्पाट ०००११०८०९३८०१ ९३,३४१।-  

7.  डा. ल्हारक्याल लामा वहमालयन बैंक तल. ठमेल ०१९००१२३२२००२६ ८,८३३।- डलर खािा ८३।३९ 
(१$ =  रू.१०५.९३)  

8.  डा. ल्हारक्याल लामा  
र  ध्रवु कँुवर (संयिु 

खािा) 

वहमालयन बैंक तल. ठमेल ०१९०२१८०७३००१७ १५,५९३।- संयिु खािा भएकोले 
आधा मात्र गणना 

गररएको । 

र्म्मा रकम  ६४,६७,५८७।-  
 

सवारी साधन िफज :  

क्र.स. सवारी धनीको नाम सवारीको वकतसम र नं. खररद/तबक्री तमति खररद/तबक्री मूल्य श्रोि नखलेुको रकम 

1.  डा. ल्हारक्याल लामा  Toyota Rav-४ बा.१३च. ३५४३ २०७२।२।३२ ९०,००,०००।- ९०,००,०००।- 

 

15. डा.ल्हारक्याल लामाले आयोग समक्ष पेश गरेको िेह्र (१३) पाने वैयत्तिक वववरण फारम (सम्पत्ति 
वववरण फारम), डा.ल्हारक्याल लामाको बयान कागर्, ववतभन्न बैंक िथा वविीय संस्थाहरू, मालपोि 
कायाजलयहरू समेिबाट प्राप् ि कारोबारहरूको वववरण एवं तनर्को आय-व्ययका सम्वन्धमा गररएको 
अनसुन्धान, ववश् लेषण िथा वववेचना समेिका आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट सावजर्तनक पद धारण 
गरेका एवं सावजर्तनक संस्थाको रािसेवक समेि रहेका डा.ल्हारक्याल लामाले साववक भ्रष्टाचार तनवारण 
ऐन,२०१७ को दफा १५ एवं प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) 
बमोत्तर्मको कसरु गरेको पतु्तष् ट हनु आएकोले तनर् डा.ल्हारक्याल लामालाई ववगो 
रू.९,४४,७२,१७९।४७  (नौ करोड चौवातलस लाख बहिर हर्ार एकसय उनानअसी रूपैया सत् चातलस 
पैसा) कायम गरी साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ ग िथा दफा २९ 
एवं प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोत्तर्म ववगो बमोत्तर्म 
र्ररवाना र कैद सर्ाय हनु र साववक संववधान सभाको सदस्य र हाल व्यवस्थावपका संसदका सदस्य रहेका 
तनर् डा.ल्हारक्याल लामालाई साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन,२०१७ को दफा १४क िथा प्रचतलि 
भ्रष्टाचार तनवारण ऐन,२०५९ को दफा२४ बमोत्तर्म थप कैद सर्ाय हनु एवं तनर्ले भ्रष्टाचार गरी गैर 
कानूनी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सो बाट बढे बढाएको श्रोि नखलेुको सम्पत्तिहरू समेिको ववगो 
रू.९,४४,७२,१७९।४७ (नौ करोड चौवातलस लाख बहिर हर्ार एकसय उनानअसी रूपैया सत् चातलस 
पैसा)  साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन,२०१७ को दफा १६ग, दफा २९ एवं प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण 
ऐन,२०५९ को दफा ४७ िथा अत्ततियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख 
बमोत्तर्म र्फि गनज मागदावी गररएको आरोपपत्र। 

16. म धातमजक गरुुको रुपमा रही वदु्ध धमज सम्बन्धी प्रचार प्रसार ववतभन्न पसु्िक, लेखहरु लेख्न,े प्रत्तशक्षण 
गने, गमु्बा िथा स्कूल संचालन गरी गररब वालवातलकाहरुलाई तनशलु्का रुपमा त्तशक्षा ददक्षा ददने काम 
गदै आएको छु।हाल संववधान सभा सदस्य रहेकोमा २०७३ वैशाखदेत्तख तनलम्बनमा छु।म गमु्बा 
ववकास सतमतिको अध्यक्ष भई २०५८।९।१९ देत्तख दईु पटक गरी २०६३।१०।५ सम्म काम 
गरेको तथए।ँमेरो तनयतु्ति रार्नैतिक रुपमा भएको तथयो।म गमु्बा ववकास सतमतिको अध्यक्ष भए पतन 
कायजकारी प्रमखु सदस्य सत्तचव हनु्थे।म २०६५ देत्तख ४ वषज र दोश्रो पटक २०७१।१।२५ देत्तख 
तनलम्बन नहुँदासम्म संववधान सभाको सदस्य तथए।ँम २०६७ चैत्र र २०६८ वैशाखमा र्म्मा १४ 
ददन अथजराज्यमन्त्रीको रुपमा तथए।ँम सावजर्तनक पदमा रहँदासम्म मैले १ पैसा पतन अतधकार दरुुपयोग 
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गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन।मसँग भएको सम्पतत्र पैतत्रक सम्पत्ति, र्ग्गा वकनबेचबाट र्ोडेको 
सम्पत्ति, स्वदेशी ववदेशी अनयुायीहरुले ददएको दान, दत्तक्षणा चन्दा, उपहार, पसु्िक तबक्रीबाट प्राप्त आय 
र्स्िा श्रोिबाट आर्जन गरेको हो।सन ्१९९७ (वव.सं. २०५४ देत्तख स्वदेश िथा ववदेश, अमेररका, 
र्मजन, वेत्तल्र्यम, बेलायि, फ्रान्स, इटली, र्ापान, हङकङ, िाइवान, चाइना, श्रीलंका, थाइल्याण्ड लगायिका 
देशहरुमा पटक–पटक गई बौद्ध त्तशक्षा सम्बन्धी ववतभन्न प्रवचनहरु गरेको तथए।ँत्यसरी र्ाँदा अनयुायी, 
ववतभन्न संघसंस्था, ववतभन्न उद्योगबाट प्राप्त रकम सावजर्तनक पदमा आउन ुभन्दा अगातड वहमालयन बैंक, 

स्टेण्डर चाटजर बैंक, इन्भेष्टमेण्ट बैंकहरुमा खािाखोली र्म्मा गरेको तथए।ँत्यस्िै गरी दार्भुाइ, दददी 
बवहनीहरु, आमा बबुा समेिको खािाबाट समेि रकमहरु तलएको छु।त्यसपतछ २०६१ सालमा संस्था 
(त्तशद्धाथज सदन नामको) दिाज गरेको छु।२०३४ को संस्था दिाज ऐन, अन्िगजि उि संस्था दिाज भई 
तनरन्िर त्तर्ल्ला प्रशासनबाट नववकरण गराउँदै आतथजक कारोबारको लेखापरीक्षण समेिको काम प्रत्येक 
वषज भै रहेको छ।त्यस संस्थाबाट त्तर्ल्ला काठमाडौं, बढुातनलकण्ठ डाँडागाउँमा र्ग्गा खररद गरी सोही 
र्ग्गामा गमु्बा भवन तनमाजण प्रारम्भ गरी हाल उि भवन तनमाजण भई उि भवनमा स्कूल र 
ववद्याथीहरुको आवातसय प्रवन्ध समेि भएको, ववतभन्न स्वदेशी िथा ववदेशी संघसंस्था र व्यत्तिहरुले 
ददएको दान, चन्दा, अनदुान सहयोगबाट सो भवन बनेको हो।स्थापना कालदेत्तख म नै अध्यक्ष रहेको 
छु।हाल अध्यक्ष पदबाट रार्ीनामा गरेको छु।उि संस्थामा स्वदेश िथा ववदेशबाट प्राप्त रकम र मेरो 
व्यत्तिगि लगानी समेि परेको छ।सो संस्थाको सम्पत्तिलाई र्वर्जस्िी मेरो सम्पत्ति बनाई प्रस्ििु 
मदु्दामा श्रोि नखलेुको भनी आरोप लगाई त्रवुटपूणज अनसुन्धान गरी मदु्दा दायर भएको छ।अत्ततियारले 
मेरो बयान तलदा मलाई लेख्न नददई आफूखसुी सवाल र्वाफ लेखी बयान तलएको छ।मेरो सत्यिथ्य 
कुराहरु लेखी ददएको छैन।मेरो िफज बाट पेश गरेको आय व्यय वववरण, संस्थाको माइनेट र्स्िा पेश 
भएको प्रमाणको ववश्लषेण गररएको छैन।सो संस्थानको नाममा प्राप्त भएको रकमको बैंक 
स्टेटमेण्टहरुलाई हेरेर बझेुर पतन ििः सम्बन्धमा आरोप पत्रमा कुनै चचाज गरेको  छैन।बवुाबाट प्राप्त 
एवं आफन्िहरुबाट कर्ाज तलई र्ग्गा खररद गररएको छ, पतछ र्ग्गा तबक्री गरी उि कर्ाज तिरेको 
व्यहोरा आयोगमा बयानको क्रममा लेख्न भन्दाभन्दै पतन मेरो कुरा नलेखी अनसुन्धान गरेको छ।मेरो 
आय र व्यय, मेरो नाममा रहेको बैंक खािाहरुको कारोबारबाट प्रष्ट भई रहेकोमा त्यसिफज  आरोप 
पत्रमा कुनै चचाजसम्म पतन गररएको छैन।मेरो आय व्यय िथा तसद्धाथज सदन संस्थाको नाममा भएको 
रकम िथा खचज भएको रकमको वववरण पेश गरेको छु।म उपर कुल ववगो रु. 
२९,७९,१४,०००।४७ पैसा कायम गररएको भए पतन मैले श्रोि प्रमाणीि गनुजपने सम्पत्तिमा सेयर 
लगानी िथा ऋणपत्र खररद रु. १,५३,००,०००।–, र्ग्ग खररद मूल्य रु. १०,८८,०२,८१४।–, 

काठमाडौं चपली–८ क को घर तनमाजण रु. ५१,४६,१७०।–, ववद्यिुीय सामाग्री रकम रु. ८२,८५०।–, 

बैंक मौज्दाि रकम रु. ६४,६७,५८७।–, बैंक कर्ाजको साँवा व्यार् भिुानी रकम रु. 
४,०६,८०,७२४।– भएकोमा श्रोि प्रमाणीि गनुजपने र्म्मा ववगो रु. १७,६४,८०,१५३।९० पैसा मात्र 
रहेको छ।मेरो साथमा नरहेको दोहरो गणना गरेको श्रोि प्रमाणीि गनुज नपने सम्पत्ति रु. 
१२,१४,३३,८०१।५५ पैसा रहेको छ।घरायसी सामान खररद गररएको भतनएको रु. 
१५,५०,०००।–, साथमा नरहेको बैंकबाट त्तझवकएको कर्ाज तिरेको रु. ४,४२,००,०००।–, नगद 
मौज्दाि भतनएको िर खचज भएको रु. १,६०,०००।–, बढी मूल्यांकन गररएको रकम रु. 
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१९,९१,१७१।६९ पैसा रहेको छ । आरोप पत्रमा मेरो सम्पत्ति भनी दावी गरेको िर मेरो तनर्ी 
नभई तसद्धाथज संस्थाको सम्पत्ति त्तर्ल्ला काठमाडौं बढुातनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ७ मा तनतमजि गमु्बा 
भवनको खचजहरुमा रु. ६,४५,३२,६४०।७५ पैसा र सवारी साधनमा TOYOTA RAV को रु. 
९०,००,०००।–गरी श्रोि प्रमाणीि गनुज नपने र्म्मा रकम रु. १२,१४,३३,८१२।– हो।मेरो 
व्यत्तिगि आय एवं सम्पत्तिको श्रोि तनम्न बमोत्तर्म रहेको छ। 

       बवुा, आमाको नेपाल हाउत्तर्ङ खािाबाट २०६४।९।६ गिे र २०६५।५।२७ गिेमा र्ग्गा 
खररद गदाज प्राप्त रकम रु. २,००,००,०००।– रहेको, पटक पटक आमा बवुाबाट प्राप्त रकम रु. 
१,००,०००,०००।–रहेको, गमु्बा ववकास सतमतिको अध्यक्ष पदको िलब भिा रु. २,३८०। रहेको, 
संववधान सभाको सदस्य हुँदा प्राप्त भएको िलब भिा रु. ४१०६८।– र रु. २२,२५,७०२।– समेि 
गरी रु. २२,६६,७७०।– रहेको, र्ग्गा तबक्रीबाट प्राप्त रकम रु. १९,३२,२५,७२२।– मध्ये 
सावजर्तनक सेवा पूवज र्ग्गा खररद लागि रु. ५,९०,३००।– घटाउँदा खदु आय रु. 
१९,२६,३५,४२२।– हनु आउँदछ, लतु्तम्बनी बैंकको कर्ाज रु. ३,०१,०५,४२९।– रहेको, शेयर तबक्री 
व्यार् रु. १,५०,००,०००।– रहेको, ववतभन्न बैंकको व्यार् २५,००,०००।– रहेको, स्वदेश िथा ववतभन्न 
देशहरुमा बौद्ध दशजनमा प्रचवन ददन र्ाँदा आयोर्क संस्था, भिर्न, स्वभेच्छुहरु िथा अनयुायीहरुले 
ववदेश िथा नेपालमा नै ददएको दान, दत्तक्षण, उपहार स्वरुप प्राप्त रकम एवं अमेररकाबाट पठाएको रकम 
समेि रु. ४,००,००,०००।– रहेको, बौद्ध दशजन सम्बन्धी  Nine Yana र बौद्ध दशजनको यात्रा नामक 
वकिाबहरु ववदेशमा तबक्री भई प्राप्त रकम रु. २५,००,०००।–वेस्टनज यतुनयन मतन ट्रान्सफरबाट मैले 
प्राप्त गरेको, यसरी मेरो परीक्षण अवतधमा कुल आय रकम रु. ३१,५६,००,३०१।– रहेको 
छ।त्यसैगरी म संलग्न रहेको तसद्धाथज सदन संस्थाको नाममा ववदेशी दािाहरुबाट संस्थाको बैंक 
खािामा प्राप्त अनदुान, दान, दत्तक्षणा, चन्दा लगायिको सहयोग रकमहरुबाट भएको आयमा नेपाल 
इन्भेष्टमेन्ट बैंक दरबारमागजमा रहेको खािामा २०६३ देत्तख २०७३ सम्म गमु्बा तनमाजणको लातग प्राप्त 
रकम रु.९,१०,५९,४७९।८८ पैसा रहेको छ, नेपाल एभरेष्ट बैंकको गोल्फुटारमा रहेको खािामा प्राप्त 
सहयोग अनदुान रकम २०७१।१२।८ देत्तख २०७३।१।३० सम्म रु. ३,७१,३५,६९४।४७ पैसा 
प्राप्त भएको, यसरी उि दबैु बैंकको रकम रु. १२,८१,९५,१७४।३५ पैसा संस्थाको नाममा प्राप्त 
भएको, बौद्ध धमजको त्तशक्षाददक्षा, अनसुन्धान एवं स्कुल संचालन, प्रवचन गनज बेलायि, फ्रान्समा Petsal 
नामको संस्था पतन बौद्ध दशजनको त्तशक्षा र परोपकारी कल्याणकारी संस्था हुँदा उि दबैु संस्थाहरुले 
अनाथ बालबच्चाहरुको त्तशक्षाददक्षा एवं बौद्ध धमज सम्बन्धी अनसुन्धान गने संस्थाहरुबाट प्राप्त भएको 
रकम हो। 

       आरोप पत्रमा श्रोि नखलेुको सम्पत्तिको भतनएको घरिफज , ववष्ण ुबढुातनलकण्ठ ७(ख) मा बनेको 
गमु्बाको भवनको रु. ५,८८,३८,१९७।४७ पैसा बराबरको श्रोि नपगेुको भने्न सन्दभजमा उि 
र्ग्गाहरु मेरो नाममा खररद भएको हो । म संस्थापक अध्यक्ष रहेको तसद्धाथज सदन नामक संस्था 
त्तर्ल्ला प्रशासन कायाजलयमा दिाज भएको छ।सो संस्थाको उदे्दश्य बौद्ध धमाजलम्बीहरु, अनयुायीहरु बीच 
बौद्ध धमज दशजन र संस्कृिी सम्बन्धी त्तशक्षाको प्रचार गने, अनसुन्धान गने एवं असहाय 
बालबातलकाहरुलाई तनर्को अतभभावकहरुको अनरुोधमा त्तशक्षा ददने उदे्दश्य रहेको छ।त्यसै प्रयोर्नको 
लातग २०७० सालदेत्तख उि र्ग्गामा बौद्ध गमु्बा स्कुल तनमाजणको कायज प्रारम्भ गररएको हो।र्ग्गा 
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मेरो नाममा खररद गररएको भए पतन उि र्ग्गा संस्थालाई मैले दान ददने तनणजय भई गमु्बा र गमु्बा 
त्तशक्षा, आवात्तशय बौद्ध धमज त्तशक्षाको प्रयोर्नको लातग तनमाजण भएको कुरा तनमाजण िथा नक्सा, प्रकृति 
समेिबाट स्पष्ट भै रहेको छ।२०७१।३।५ को तसद्धाथज सदनको कायज सतमतिको बैठकमा मेरो नाममा 
खररद भएको उि र्ग्गा संस्थाको नाममा हस्िान्िरण गररददने र २०७१।३।१५को बैठकले सो 
र्ग्गामा भवन तनमाजण गने भनी तनणजय भएको तथयो।२०७१।१२।११ गिेको कायज सतमतिको 
बैठकले मेरो नाउँमा रहेको वक.नं. १९२, १७९, १७७ र १८१ को र्ग्गामा पतन संस्थाकै प्रयोर्नको 
लातग र्ग्गा हस्िान्िरण गने गरी सोको तनणजय भए बमोत्तर्म उि र्ग्गाहरुमा भवन तनमाजण भएको 
हो।सो भवन तनमाजणको लातग स्वदेशी िथा ववदेशी ववतभन्न दािाहरुले संस्थाको नाममा रहेको मातथ 
उल्लेत्तखि इन्भेष्टमेण्ट बैंक र एभरेष्ट बैंकको खािाहरुमा पठाएको रकमबाट उि संस्थाको भवन 
तनमाजण भएको छ।त्यसैगरी ववदेशी दािाहरुले संस्थाको खािामा पठाएको रकम बारे राि बैंक र 
सम्बत्तन्धि बैंकबाट रकम आएको श्रोि र त्यसको खचजको प्रयोर्न शीषजक सोधेर बैंकमा मात्र र्म्मा 
गररने र त्यसरी र्म्मा भएको रकम भवन तनमाजणमा खचज भएको हो।सो भवन तनमाजण अवतधमा 
संस्थाको इन्भेष्टमेण्ट बैंक दरबारमागज र एभरेष्ट बैंक गोल्फुटारको खािामा कररब रु.१३ करोड रुपैयाँ 
र्म्मा भएको छ।सो रकमबाट उि भवनहरु तनमाजण भएको छ। संस्थाको सो आय–व्यय आतधकाररक 
लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई हरेक वषज त्तर्ल्ला प्रशासन कायाजलय काठमाडौंबाट संस्था 
नवीकरण भएको छ, सो संस्थाको भवन तनमाजण सम्बन्धमा कायज सतमतिबाट भएको सम्पूणज तनणजयहरु 
पेश भएका छन।्िसथज उि भवन तनमाजणमा भएको खचज मेरो व्यत्तिगि रकम नभई संस्थाको नाममा 
स्वदेश िथा ववदेशबाट प्राप्त भएको दान सहयोग, उपहार, चन्दा, दत्तक्षण, अनदुान समेिबाट भएको हो।सो 
सम्पत्ति खचज मेरो व्यत्तिगि नभई संस्थाको भएकोले मैले व्यत्तिगि श्रोि प्रमाणीि गनुजपने सम्पत्ति 
होइन।त्यस्िै मेरो नाममा वहमालयन बैंक ठमेलको खािामा सो समय पूवज रु. १,८०,२२,४३४।५५ 
पैसा र्म्मा रहेको तथयो।त्यस्िै गरी स्टाण्डर चाटजर बैंकमा मेरो नाममा रु. १,५०,००,०००।–र्म्मा 
रहेको समेिका रकमबाट उि र्ग्गा खररद गरेको तथए।ँ 

      वक.नं. १०८ को र्ग्गाको रु. ६८,१३,०००।–श्रोिको सम्बन्धमा उि र्ग्गा २०६५।३।३१ 
मा खररद भएको हो, सोको श्रोिको सम्बन्धमा बवुा आमाको नेपाल हाउत्तर्ङ खािाबाट र मेरो 
वहमालयन बैंकबाट त्तझकेको रकम लगानी गरेकोमा सो वफिाज भएको रकम मध्येबाट खररद गरेको छु। 

     त्यस्िै बैंक मौज्दाि रु. ६६,६७,५८७।– रकमको श्रोि नखलेुको बारे सो मेरो खािाहरु मध्ये 
मेरो नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक ठमेलमा रहेको रु. ६१,२३,६९७।– मैले ठमेलमा रहेको याम्ब ुहोटल 
तबक्री गरी प्राप्त रु. ८ करोड मध्ये अरु त्तझकी बाँकी रहेको रकम हो।र्नु उि होटल तबक्री भई 
प्राप्त रकमलाई आयश्रोि स्वीकार गररसकेपतछ त्यो रकमबाट खािामा बचि मौज्दाि रकम श्रोिवववहन 
बनेको आरोप आफैमा ववरोधाभाषपूणज छ।त्यसरी नै एभरेष्ट बैंक बानेश्वरमा मौज्दाि रकम रु. 
१,४०,५२३।–मेरो संसद हुँदाको िलब, भिा र्म्मा हनुे खािामा र्म्मा रहेको रकम हो।सो बाहेक 
अरु खािाको रकमहरु मेरो र्ग्गा खररद तबक्री, मैले प्रवचन ददएर सो वापि प्राप्त गरेको रकम, दान, 

दत्तक्षणाहरुको रकम रात्तखएको खािामा बचि रहेको रकम हो।िसथज बैंक मौज्दाि रकम 
६४,६७,५८७।– श्रोि नखलेुको भने्न आरोप झठु्ठा हो।मैले एभरेष्ट बैंकबाट त्तझकेको रु. 
४,४२,००,०००।–आमाबावबुाट प्राप्त रकम, दार्भुाइलाई वफिाज ददन र आफ्नो सम्पत्ति आर्जनको 



                   वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी डा. ल्हारक्याल लामा, मदु्दा M– भ्रष्टाचार (गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन)  ०72 - CR - ०111        पेर् नं.  18  

 

व्यवहार तमलाउन त्तझकी खचज गरेको हो।मैले मातथ उल्लेख गरे अनसुार मेरो व्यत्तिगि आयश्रोि 
रकम रु. ३१,५६,००,३०१।– बराबर रहेको कुरा बैंक स्टेटमेण्टहरु रहेको।तसद्धाथज सदनको नाममा 
रहेको बैंक खािाहरुमा रु. १२,८१,९५,१७४।३५ पैसा प्राप्त भएको कुरा बैंक स्टेटमेण्टहरुबाट 
प्रमाणीि भै रहेको छ।यसरी मेरो व्यत्तिगि िथा संस्थाको नाममा प्राप्त कुल आयश्रोि रु. 
४४,३७,९५,४७५।३५ पैसा रहेको छ।आयोगको बयानमा यो िथ्यसम्म उल्लेख गररददएको 
छैन।आयोगको बयान म आफैले लेखेको होइन।संस्था दिाज ऐन, २०३४ अन्िगजि दिाज भएको 
संस्थाको सम्पत्तिको श्रोि खोज्ने क्षेत्रातधकार आयोगलाई छैन, सो भवनमा बौद्ध त्तशक्षा सम्बन्धी स्कुल 
संचालनमा छ।कररब १०० र्ना आवातसय ववद्याथीहरु रहेका छन।्उि भवन तसद्धाथज सदन संस्थाको 
रकमबाट तनमाजण भएको छ। 

      गाडीको श्रोि सम्बन्धमा TOYOTA RAV ४ वा.१३च ३५४३ को त्तर्प २०७२।२।३२ मा 
इितलङ प्रा.तल.बाट रु. ९०,००,०००।– को इन्भाइसबाट खररद भएको हो।ववदेशबाट आउने 
पाहनुाहरुको भ्रमण उदे्दश्यको लातग सो खररद भएको हो मेरो नाममा खररद भएको भए पतन 
इन्भाइससम्म नै तसद्धाथज फाउण्डेसन माफज ि भनी उल्लेख भएको छ।सो त्तर्पको रकम भिुानी पतन 
संस्थाको खािाबाट इिातलङको आतधकाररक व्यत्ति रारे्न्द्र ववक्रम पौडेलको नाममा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको 
खािाबाट रु. १५,००,०००।– एभरेष्ट बैंकको खािाबाट रु. ३५,९२,०००।– र बाँकी रु. 
४१,००,०००।– मेरो नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक ठमेलको खािामा मेरो नामको ठमेलको होटल याम्ब ु
रकम रु. ८,००,००,०००।– मा तबक्री गरी र्म्मा भएको रकम मध्ये भिुानी ददएको तथए।ँसंस्थाबाट 
सोको वहसाब तमलान भै सकेको छ।संस्थाको २०७२।२।२२ को तनणजयले संस्थाको ित्कातलन 
अध्यक्ष मेरो नाममा त्तर्प खररद गने, सोको भिुानी संस्थाकै खािाबाट नै गने, अध्यक्षको पदबाट म 
कुनै िवरले हटेमा कानूनी प्रवक्रया पूरा गरी सो संस्थाको नाममा उि त्तर्प नामसारी गरी ददने भनी 
तनणजय भई त्तर्प खररद भएको तथयो। 

      वक.नं. २१९ को र्ग्गा खररद मूल्य रकम रु. २,८६,१२,५००।–मध्ये रु. १,३३,५३,३९४।– 

र वक.नं. १०८ को र्ग्ग खररद मूल्य रु. ६८,१३,०००।– गरी कुल रु. २,०१,६६,३९४।– को श्रोि 
नखलेुको आरोप सम्बन्धमा उि र्ग्गाहरु मध्ये बढुातनलकण्ठ–९ को वक .नं. २१९ को र्ग्गा तमति 
२०६४।९।६ मा कुबेर हाउत्तर्ङ प्रा.तल.को नाममा रु. २,८६,१२,५००।– मा खररद भएको हो । 
सो र्ग्गा खररद गदाज मेरो बबुाआमाको नेपाल हाउत्तर्ङ खािामा रहेको खािा नं. २४–०१०१५१०० 
मा र्म्मा रहेको गरी कुल रु. २९,७९,१४,०००।४७ पैसा कायम गरी रकम रु. 
९,४४,७२,१७९।४७ पैसा श्रोिवववहन सम्पत्ति रहेको भने्न आरोप झठु्ठा हो।मैले एकपैसा पतन 
गैरकानूनी रुपमा कमाएको छैन।मैले गैरकानूनी रुपमा कुनै पतन सम्पत्ति आर्जन नगरेको, भ्रष्टाचारको 
कसूर अपराध नगरेकोले आरोप दावीबाट सफाई पाउँ भने्न प्रतिवादी ल्यारक्याल लामाको यस अदालि 
समक्षको बयान । 

17. यस अदालिको आदेशानसुार तसद्धाथज बैंकको तमति २०७३।४।२६ को रु. १ करोड बराबरको बैंक 
ग्यारेण्टी राखी प्रतिवादी ल्हारक्याल लामा िारेखमा रहेको । 
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18. डा. ल्यारक्याल लामाको नामको एभरेष्ट बैंक तलतमटेडको ठमेल शाखाको नाउँको A/C N. 
०३५००५०१२०२४७२ सोही बैंकको गोल्फुटार शाखाको A/C N. ०२८००५०१२०६५९१, नेपाल 
इन्भेष्टमेण्ट बैंक तलतमटेड दरबारमागजको A/C N. २६४०४२१ िथा सोही बैंकको सोही शाखाको A/C 

N. ००१०५०९०००४११६, स्टाण्डडज चाटजर बैंक लात्तर्म्पाटको A/C N. ००१८१०८०९३८०१, 

स्टाण्डडज चाटजर बैंक लात्तर्म्पाटको A/C N. ०१८१०८०९३८०२, वहमालयन बैंक तलतमटेड ठमेलको 
A/C N. २४९६३१०, वहमालयन बैंक तलतमटेड ठमेलको A/C N. २४९६३०१, लतु्तम्बनी बैंक 
नक्सालको  A/C N. १०८११९८६, लतु्तम्बनी बैंक नक्सालको A/C N. १०८१२४८४, लतु्तम्बनी बैंक 
नक्सालको A/C N. १०१०६५८४ ऋण, पासाङ र नूरपति शेवपजनीको नामको नेपाल हाउत्तर्ङ एण्ड 
मचेण्ट फाइनान्स तडल्लीबर्ार (हाल तसवटर्न बैंकमा गातभएको भतनएको) को A/C N. ०७११३ को 
तसवटर्न बैंकबाट मगाउने साथै तसद्धाथज फाउण्डेशनको नाउँको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक तल. 
दरबारमागजको A/C N. ००१०५०१०१५८५५८, एभरेष्ट बैंक तल. गोल्फुटारको A/C N. 
०२८००१०५२००४७८, नेपाल हाउत्तर्ङ एण्ड मचेन्ट फाइनान्स तडल्लीबर्ारको A/C N. 
२४०१०५८–७ ( तसवटर्न बैंकमा गातभएको भतनएको हुँदा तसवटर्न बैंकबाट मगाउने), सोही नेपाल 
हाउत्तर्ङ एण्ड मचेन्ट फाइनान्स तडल्लीबर्ारको A/C N. २५–००८६७–४ (तसवटर्न बैंकमा गातभएको 
भतनएको हनुाले सोही बैंकबाट मगाउने), तसद्धाथज फाउण्डेशन (सदन) नामक संस्थाको लेखा परीक्षण 
भएको भए शरुुदेत्तख हालसम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेि सो फाउण्डेशन बढुातनलकण्ठ 
नगरपातलकाको वा.नं. ३ गणेशचोकबाट त्तझकाई तमतसल सामेल राख्न े र  तसद्धाथज फाउण्डेशनको दिाज 
सम्बन्धी File त्तर्ल्ला प्रशासन कायाजलय काठमाडौंबाट त्तझकाउने भने्न यस अदालिको तमति 
२०७३।५।१७ को आदेश। 

यस अदालिको ठहर 

19. तनयम बमोत्तर्म साप्तावहक िथा दैतनक पेशी सूचीमा चढी इर्लास समक्ष पेश हनु आएको प्रस्ििु मदु्दामा 
वादी नेपाल सरकारका िफज बाट उपत्तस्थि ववशेष सरकारी वकील कायाजलयका ववद्वान ्उपन्यायातधविा 
श्री गोववन्दरार् गौलीले ] प्रतिवादी डा.ल्हारक्याल लामाले अत्ततियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष 
पेश गरेको िेह्र (१३) पाने वैयत्तिक वववरण फारम (सम्पत्ति वववरण फारम), ववतभन्न बैंक िथा वविीय 
संस्थाहरू, मालपोि कायाजलयहरू समेिबाट प्राप् ि कारोबारहरूको वववरण एवं तनर्को आय-व्ययका 
सम्वन्धमा गररएको अनसुन्धान समेिका आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट सावजर्तनक पद धारण गरेका 
एवं सावजर्तनक संस्थाको रािसेवक समेि रहेको अवतधको सम्पतिको वववरण हेदाज तनर्को कुल श्रोि 
खलेुको आय रू.20,34,41,821।- देत्तखन्छ। ववष्ण ुबढुातनलकण्ठ वडा नं. ७ वक.नं. ११२,१९२ 
र १४२ को र्ग्गा प्रतिवादीकै नाउँ दिाजको हुँदा सोमा बनेको घर आफ्नो होइन तसद्धाथज सदन 
संस्थाको हो भन्न पाउने होइन, त्यसै गरी वा.१३प ३५४३ नं. को सवारी साधन पतन प्रतिवादीकै 
नाउँमा दिाज रहेको हुँदा सो पतन तसद्धाथज सदनको हो भनी प्रतिवादीले पत्तन्छन पाउने होइन । यस 
प्रकार सो अवतधमा तनर्को सम्पति िथा आतथजक कारोवार रु. 29,79,14,000।47 देत्तखएबाट रु. 
९,४४,७२,१७९।-बरावरको तनर्को सम्पतिमा श्रोि नखलेुकोले यी प्रतिवादीलाई साववक भ्रष्टाचार 
तनवारण ऐन,२०१७ को दफा १५ एवं प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को 
उपदफा (१) बमोत्तर्मको कसरुमा तनर्लाई ववगो रू.९,४४,७२,१७९।४७ कायम गरी साववक भ्रष्टाचार 
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तनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ ग िथा दफा २९ एवं प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोत्तर्म ववगो बमोत्तर्म र्ररवाना र कैद सर्ाय हनु र साववक 
संववधान सभाको सदस्य र हाल व्यवस्थावपका संसदका सदस्य रहेका तनर्लाई साववक भ्रष्टाचार तनवारण 
ऐन,२०१७ को दफा १४क िथा प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन,२०५९ को दफा२४ बमोत्तर्म थप 
कैद सर्ाय हनु एवं तनर्ले भ्रष्टाचार गरी गैर कानूनी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सो बाट बढे बढाएको श्रोि 
नखलेुको सम्पत्तिहरू समेिको ववगो रू.९,४४,७२,१७९।- साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन,२०१७ को 
दफा १६ग, दफा २९ एवं प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन,२०५९ को दफा ४७ िथा अत्ततियार 
दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोत्तर्म र्फि हनुपुछज भनी गनुज भएको वहस 
सतुनयो। 

20. प्रतिवादीका िफज बाट उपत्तस्थि ववद्वान ्वररष्ठ अतधविाद्वय श्री शंभ ुथापा, श्री कृष्ण सापकोटा िथा ववद्वान ्
अतधविा श्री ददनमत्तण पोखरेलले प्रतिवादीले इ.सं. १९८४(२०४१)मा दत्तक्षण भारि मैसरुको तनङ्मा 
वोध ववश्वववद्यालयमा अध्ययन गरी सो ववश्वववद्यालयबाट सन ्२००० मा खेन्पो (वप.एच.तड.) उपातध 
प्राप्त गरेको देत्तखन्छ।यी प्रतिवादीले बदु्ध दशजन सम्बन्धी ज्ञान आर्जन गरी बौद्ध दशजन सम्बन्धी व्यातया 
वववेचना प्रवचन िथा ववश्लषेण गनज सक्ने उच्चस्िरीय शैत्तक्षक उपाधी हातसल गरेको कारणले नै बदु्ध 
धमज माने्न ववश्व समदुायमा यी प्रतिवादीको सम्बन्ध रहन गई बदु्ध धमज सम्बन्धी त्तशक्षाको प्रचार प्रसारमा 
यी प्रतिवादीको सकृयिा स्वभाववक देत्तखएको छ।तनर्ले २०५४(सन ्१९९७) सालदेत्तखनै अमेररका, 
र्मजन, वेत्तल्र्यम, वेलायिमा प्रतिवष्ठि संस्थाहरुको तनम्िो समेिमा पटक–पटक र्ाने आउने गरेको कुरा 
पेश भएका राहदानी समेिका  कागर्ािबाट प्रमाणीि भएको छ र त्यसरी गई वौद्ध दशजनको सम्बन्धमा 
प्रवचन ददने कायज गरेको र त्यसरी प्रवचन ददँदा अनयुायीहरुले ददएको दान, दत्तक्षणा संकलन गरेको 
रकम तनर्ले स्टाण्डडज चाटजर बैंक, इन्भेष्टमेण्ट बैंक, वहमालयन बैंकमा खािा खोली र्म्मा गने गरेको 
भनी बयानमा उल्लेख गरेका छन।्तनर् प्रतिवादीले अनसुन्धाको क्रममा समेि आफ्नो सम्पत्तिको श्रोि 
उल्लेख गरी बयान ददएकोमा यी प्रतिवादीलाई अरु मदु्दामा सरह अनसुन्धानको क्रममा अनसुन्धानकिाजले 
आफैलाई लेख्न पतन नददएको र यी प्रतिवादीले बयानमा बिाएर्ति सम्पत्ति उल्लेखै नगरी छुटाई श्रोि 
घटाई आरोपपत्र पेश भएको छ।वौद्ध दशजनको त्तशक्षाददक्षा अध्ययन अनसुन्धानको लातग २०६१ 
सालमा तसद्धाथज सदन नामक संस्था खोली यी प्रतिवादीले अग्रसर भई र्ग्गा खररद गरी गमु्बा भवन 
तनमाजण गरी सो भवनमा स्कुल र ववद्याथीको आवातसय प्रवन्ध समेि गरी त्तशक्षाददक्षाको परोपकारी कायज 
गरेको देत्तखएको छ। १०० र्ना तभक्षु ववद्याथी ९ र्ना त्तशक्षक र ५ र्ना कमजचारी रहेको, सो 
ववद्यालयमा यी प्रतिवादीले रेखदेख समेिको कायज गरेको समेि देत्तखएको छ।स्वदेशी िथा ववदेशी वौध 
धमज र दशजनमा लागेका संघ संस्था र व्यत्तिले ददएको दान, चन्दा र अनदुान सहयोगबाट सो भवन 
बनेको कारण समेिबाट सो ववद्यालयलाई बदु्ध दशजनको उन्नि पाठशालाको रुपमा ववकाश गने 
प्रतिवादीको प्रशंसा गनज लायक प्रयत्नलाई प्रोत्सावहि गनुजपनेमा झठु्ठा आधारबाट यी प्रतिवादीलाई 
आरोवपि गररएको छ।संस्था दिाज ऐन, २०३४ अन्िगजि दिाज भएको सो तसद्धाथज सदन नामक संस्थाको 
सम्पत्ति छानवीन र अनसुन्धान गने क्षेत्रातधकार अत्ततियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगलाई नभएकोमा 
संस्थाको घर बनेको र्ग्गा प्रतिवादीको नाउँमा रहेको आधारमा मात्र संस्थाको सम्पत्तिलाई प्रतिवादीको 
सम्पत्ति बनाएर मदु्दा दायर गररएको छ।आरोपपत्रमा उल्लेख भए झैँ प्रतिवादीले प्रमाणीि गनुजपने 
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सम्पत्ति रु.२९,४४,७२,१७९।४७ होइन तनर्ले व्यत्तिगि रुपमा प्रमाणीि गनुजपने सम्पत्तिमा सेयर 
लगानी िथा ररणपत्र खररदको रु. १,५३,००,०००।–, प्रतिवादीले व्यत्तिगि रुपमा खररद गरेको घर 
र्ग्गा (तसद्धाथज सदन बनेको र्ग्गा समेि गरी) रु. १०,८८,०२,८१४।– हो र प्रतिवादीले व्यत्तिगि 
रुपमा बनाएको घरको मलु्यांकन सवोच्च अदालिको फैसला अनसुार २०% कट्टा हनुमेा सो कट्टा नगरी 
आरोपपत्र पेश गरेको देत्तखएको छ। यसको अतिरि प्रतिवादीको घरमा रहेको ववद्यतुिय सामाग्रीको रु. 
८२,८५०।– , फतनजचरको रु. ६,२१,७६०।–दावी तलइएको छ िर सो रकम अनयुायीहरुले ददएको 
रकम भएकोले ववगो कायम हनुे होइन।यदद यी प्रतिवादीले खररद गरेको सो सामग्रीको ववगो कायम 
हनु ेभए पतन अरुले ददएका सेकेण्ड ह्याण्ड परुाना सामान हुँदा परुा ववगो कायम नभई आधा ववगोसम्म 
कायम हनु ेहो, ववतभन्न बैंकमा मौज्दाि रहेको रु.६४,६७,५८७।– लतु्तम्बनी बैंकबाट तलएको कर्ाजको 
सावा ँ व्यार् भिुानी रु. ४,०६,८०,७२४।– समेि गरी कुल रु. १७,६४,८०,१५३।९० को मात्र 
वहसाब ददन ु पने हो। फतनजचर इलेक्ट्रोतनक्सको मूल्यांकन गरेपतछ घरायसी सामान खररदको पतन 
रु.१५,५०,०००।– दोहोरो गणना गररएको छ, र्ग्गा खररद गदाज तलएको सापटी सहयोग स्वरुपको 
रकम एवं बैंक कर्ाजको व्यार् तिनजको लातग बैंकबाट त्तझकेको साथमा नरहेको रु. ४,४२,००,०००।– 
(न.ेका.प. २०७१ अंक ४ पषृ्ठ ५०९ र िनकुलाल यादवको मदु्दामा सवोच्च अदालिबाट भएको 
फैसला तसद्धान्िका आधारमा) समेि ववगोबाट रकम घट्न ुपने अवस्था देत्तखएको छ र नगद मौज्दाि 
रु. १,६०,०००।– पतन खचज भै सकेकोले सो पतन ववगोबाट घट्न ुपने अवस्था छ।त्यस्िै का.त्तर्.ववष्ण ु
बढुातनलकण्ठ वडा नं. ७ वक.नं. ११२, १९१, १४२ मा बनेको मूल्यांकन रु. ६,४५,३२,६४०।७५ 
गररएको, गमु्बा भवन िथा वा.१३च ३५४३ नं. को रु. ९०,००,०००।– मा खररद गररएको सवारी 
साधन तसद्धाथज सदन नामक संस्थाको सम्पत्ति भएको र उि तनमाजण भएको भवन र खररद गररएको 
सवारी साधन स्वदेशी िथा ववदेशी दािाहरुले संस्थाको नाउँमा रहेको एभरेष्ट बैंक िथा इन्भेष्टमेण्ट 
बैंकमा र्म्मा गरी ददएको रकमबाट र्ोतडएको हो।त्तखनसरा पनुबाट कुवेर हाउत्तर्ङको नाउँमा खररद 
भएको बढुातनलकण्ठ वडा नं. ९क वक.नं. २१९ को र्ग्गा तमति २०६४।९।६मा रु. 
२,८६,१२,५००।–मा खररद गदाज बचि रु. १,५२,५९,१०६।– रहेको बाँकी रु. १,३३,५३,३९४।–
को श्रोि नपगेुको भनी उि र्ग्गा तमति २०६५।१०।२० मा रु. ३,८२,००,०००।–मा तबक्री 
गरेकोमा रु. २,०२,८८,०२०।- मात्र आयमा गणना गररएको छ त्यो तमलेको छैन।त्यस्िै अच्यिु 
ववक्रम राणाबाट ववष्ण ुबढुातनलकण्ठ वडा नं. ७(ख) वक.नं. १०८ को र्ग्गा २०६५।३।३० मा रु. 
६८,१३,०००।– मा खररद गरी तमङमारलाई तमति २०६९।५।२७ मा रु. १,५०,००,०००।– मा 
तबक्री गरेकोमा सो खररद गदाज नै श्रोि नपगेुको भनी प्रतिवादीको आयमानै गणना गररएन िर 
प्रतिवादीले तनर्को बाब ुपासाङ फुवाज र आमा नरुापिी शेपाजको संयिु नाउँमा नेपाल हाउत्तर्ङमा रहेको 
खािा नं. २४–०१०–१५१०० बाट ववतभन्न तमतिमा गरी िीन करोड भन्दा बढी प्रतिवादीको नाउँमा 
कावटएको चेकबाट प्रतिवादीले प्राप्त गरेको देत्तखन आएको छ र सो मध्ये वक.नं. २१९ को र्ग्गा तमति 
२०६४।९।६ मा रु. २,८६,१२,५००।–मा खररद गनुज भन्दा अत्तघल्लो ददन तमति २०६४।९।५  
मा िीनवटा चेक माफज ि प्रतिवादीले रु. २,२१,००,०००।–प्राप्त गरेको देत्तखन आएबाट उि वक.नं. 
२१९ िथा १०८ को र्ग्गा खररद गदाज श्रोि नपगेुको भन्न तमल्ने अवस्था रहेन ।उि वक.नं.हरु 
तबक्री गदाज प्राप्त भएको सम्पूणज रकम आयमा गणना गररन ुपनेमा सो रकम रु. ३,२९,११,९८०।– र 
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फुलचङु लामालाई २०६९।८।७ मा तबक्री गरी प्राप्त भएको रु.४२,१८,७००।–  समेि आयमा 
गणना गररएको छैन। प्रतिवादीले ववतभन्न देशमा बदु्ध दशजनमा प्रवचन ददन र्ाँदा आयोर्क संस्था, 
भिर्न, सभेुच्छुकहरुले ववदेश िथा नेपालमा आईज ददएको दान, दत्तक्षणा, उपहार समेिको रकम 
रु.४,००,००,०००।– , वहमालयन बैंकमा रहेको डलर खािा नं. २४९६३ Joमा र्म्मा भएको रु. 
३०,११,३५५।५९ सोही बैंकको खािा नं. २४९९२ Jo मा तमति २०५४।१२।२२ देत्तख 
२०५८।१२।२२ सम्म पटक पटक गरी रु. १,५५,६६,३४९।२०, स्टाण्डडज चाटजर बैंकको खािा 
नं. ००१८१०८९३८०२ मा तमति २०६१।१०।१४ देत्तख २०६५।१२।१९ सम्म रु. 
१,३०,१९,२३१।९२ सोही बैंकको खािा नं. ००१८१०८०९३८०१ मा र्म्मा भएको रु. 
३४,८५,४३४।९७, वौद्ध दशजन सम्बन्धी Nine Yana र वोध दशजनको यात्रा समेिको पसु्िक तबक्री 
गरी प्राप्त रु. २५,००,०००।–मध्ये वेस्टनज यतुनयन मनी ट्रान्सफर र अन्नपूणज ट्रभल्स माफज ि रु. 
२२,७५,६२९।९८ प्राप्त गरेको आय समेि गरी प्रतिवादीको व्यत्तिगि कुल आय रु. 
३१,५५,७२,५०१।–हनु आउँछ।तसद्धाथज सदनको नाउँमा इन्भेष्टमेण्ट बैंक दरवारमागजमा रहेको खािा 
नं. ००१०५०१०१५८५५८ को खािामा सावा व्यार् गरी रु. ९,१०,५९,४७९।८८ र्म्मा भएको 
देत्तखएको छ ।त्यस्िै सोही सदनको नाउँमा नेपाल एभरेष्ट बैंक गल्फुटारमा रहेको खािा नं. 
०२८००१०५२००४७८ नं. को खािामा रु. ३,७१,३५,६९४।४७ समेि गरी संस्थाको खािाको 
रकम नै रु. १२,८१,९५,१७४।३५ देत्तखएको छ।वक.नं. ११२, १९१, १४२ समेिको र्ग्गामा गमु्बा 
भवन बनाउने तनणजय तसद्धाथज सदनको तमति २०७१।३।१५ मा बसेको बैठकले गरेको र सदनको 
नाउँमा रहेको बैंकमा र्म्मा भएको रकमबाट नै सो तसद्धाथज भवन बनेको र सदनको खािाबाट कररब 
पाँच करोड रुपैयाँ प्रतिवादीकै नाउँमा कावटएको चेकबाट खचज भएको र अन्य खचज सम्बत्तन्धि व्यत्ति 
तनकायको नाउँमा समेि चेक कावटएको बैंक स्टेटमेण्टबाट देत्तखन्छ।वा.१३च ३५४३ नं.को सवारी 
साधनको भिुानी संस्थाकै खािाबाट गररएको र बाँकी रु. ४१,००,०००।–प्रतिवादीको नाउँमा रहेको 
एभरेष्ट बैंक ठमेलको खािाबाट चेक माफज ि तमति २०७२।३।३ मा भिुानी गररएको हो । 
प्रतिवादीको कुल आय ३१,५५,७२,५०१।–  रहेको र प्र. संस्थापक अध्यक्ष रहेको तसद्धाथज सदनको 
खािाबाट प्राप्त रु. १२,८१,९५,१७४।३५ प्राप्त भएको देत्तखदा व्यत्तिगि आय र संस्थाको आय गरी 
कुल आय रु. ४४,३७,६७,६७५।३५ र प्रतिवादी र तसद्धाथज सदन संस्थाको गरी आयोगले कायम गरे 
अनसुार कुल खचज २९,७९,१४,०००।४७ हनु े हुँदा कुल खचज भन्दा कुल आय नै बढी भै रहेको 
अवस्था बैंक स्टेटमेण्ट समेिका कागर्ािबाट देत्तखन आएकोले प्रतिवादीले आरोवपि कसूरबाट सफाई 
पाउन पने भनी गनुज भएको बहस त्तर्वकर समेि सतुनयो। 

21. प्रतिवादी ल्हारक्याल लामा उपरको आरोपपत्र हेदाज प्रतिवादी २०५८।९।१९ मा गमु्बा ववकास 
सतमतिको अध्यक्ष पदमा तनयिु भै नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री, संववधानसभाको सदस्य हुँदै हाल 
व्यवस्थावपका संसद सदस्य भै सावजर्तनक पद धारण गरेको, आ.व. ०५८।५९ देत्तख आ.व. 
०७२।७३ (पौष मसान्ि) सम्म आयिफज  िलब भिाबाट रु. २२,६९,१५०।–, र्ग्गा तबक्रीबाट रु. 
१५,६०,६७,२४२।– , सेयर तबवक्रीबाट रु. १,५०,००,०००।–िथा ररण िथा सापटीबाट रु. 
३,०१,०५,४२९।– समेि गरी र्म्मा रु. २०,३४,४१,८२१।– तनर्को आम्दानी रहेकोमा सो अवतधमा 
व्ययिफज  घर तनमाजणमा ७,१७,५२,८७५।४७, र्ग्गा खररदमा रु. १०,८८,०२,८१४।–, सेयर खररदमा 
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रु. १,५३,००,०००।– , सवारी साधन खररदमा ९०,००,०००।– ,ररण सापटी व्यार् भिुानीमा रु. 
४,०६,८०,७२४।– , नगद मौज्दाि रु. १,६०,०००।– , घरायसी सामान खररदमा १५,५०,०००।– 
गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी लकुाउने तनयिले एभरेष्ट बैंक तल.को खािा नं. 
०३५००५०१२०२४७२ बाट त्तझकी खचज गरेको भनी उल्लेख भएको रकम रु. ४,४२,००,०००।– 
बैंक मौज्दाि बचि रु. ६४,६७,५८७।– समेि गरी र्म्मा रु. २९,७९,१४,०००।४७ खचज िथा बैंक 
मौज्दाि रहेको देत्तखदा सो अवतधमा आय भन्दा व्यय रु. ९,४४,७२,१७९।४७ बढी देत्तखन आई श्रोि 
नखलेुको सम्पत्तिमा प्रतिवादीको नाउँमा रहेको काठमाडौं त्तर्ल्ला ववष्ण ु बढुातनलकण्ठ–७ मा रहेको 
वक.नं. ११२,१९१,१४२ को ३–६–२–० र्ग्गामा घर तनमाजण गदाज भएको कुल खचज रु. 
६,४५,३२,६४०।७५ मध्ये रु. ५,८८,३८,१९८।४७ को श्रोि नपगु भएको, प्रतिवादीको लगानी 
भएको कुवेर हाउत्तर्ङ प्रा.तल. को नाउँमा का.त्तर्. ववष्ण ुबढुातनलकण्ठ–९ क वक.नं. २१९ को ११–
१४–३–० खररद रु. २,८६,१२,५००।–मध्ये १,३३,५३,३९४।– को श्रोि नपगु भएको त्यस्िै सोही 
हाउत्तर्ङको नाउँमा खररद ऐ. गा.वव.स. वडा नं. ७(ख) वक.नं. १०८ को ६–१२–३–० को खररद 
रकम रु. ६८,१३,०००।–को श्रोि नपगेुको, ववतभन्न बैंकहरुमा गरी कुल मौज्दाि रहेको रु. 
६४,६७,५८७।–को श्रोि नपगेुको त्यस्िै प्रतिवादीको नाउँको वा.१३ च३५४३ नं. को सवारी साधन 
खररदको रु. ९०,००,०००।–गरी श्रोि नपगु भै श्रोि नखलेुको कुल रकम रु. ९,४४,७२,१७९।४७ 
प्रतिवादीले सावजर्तनक पद धारण गरेको अवतधमा गैर कानूनी रुपमा आर्जन गरेको पवुष्ट हनु आएको र 
सो कायज साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, 

२०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोत्तर्मको कसूर गरेको पवुष्ट हनु आएकोले ववगो रु. 
९,४४,७२,१७९।४७ कायम गरी साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ िथा दफा 
१६ग िथा दफा २९ एवं प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) 
बमोत्तर्म ववगो बमोत्तर्म र्ररवाना र कैद सर्ाय हनु र साववक  संववधानसभाको सदस्य िथा हाल 
व्यवस्थावपका संसद रहेकाले प्रतिवादी डा. ल्यारक्याल लामालाई साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०१७ 
को दफा १४क िथा प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोत्तर्म थप कैद हनु एवं 
भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको श्रोि नखलेुको सम्पत्ति समेिको 
ववगो रु. ९,४४,७२,१७९।४७ साववक भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ एवं 
प्रचतलि भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ िथा अत्ततियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दफा २९ख समेि बमोत्तर्म र्फि गरी पाउन भनी माग दावी तलइएको देत्तखन आयो। 

22. यसरी प्रतिवादी उपर अतभयोग दावी तलइएको आरोपपत्रमा प्रतिवादीको आय व्यय सम्बन्धमा गररएको 
ववश्लषेण हेदाज आ.व. ०५८।५९ देत्तख आ.व. ०६१।६२ सम्म कुल आय रु. १,०७,५६,६८०।– 
भएको, व्ययमा रु. ५०,१६,३१४।–भै व्यय घटाउँदा सो अवतधमा रु. ५७,४०,३६६।–बचि हनु े
देत्तखएको, आ.व. ०६२।६३ देत्तख आ.व. ०६४।६५ सम्मको अवतधमा अत्तघल्ले वषजको बचि रु. 
५७,४०,३६६।–  समेि कुल आय ३,७०,९५,१०६।– र कुल व्यय रु. ५,७२,६१,५००।–  भै 
घटाउँदा रु. २,०१,६६,३९४।–  बढी खचज भएको देत्तखदा सो अवतधमा खररद गररएको र्ग्गा मध्ये 
का.त्तर्. बढुातनलकण्ठ वडा नं. ९(क) वक.नं. २१९ को ११–१४–३–० र्ग्गा त्तखनीसरा पनुबाट कुवेर 
हाउत्तर्ङको नाउँमा तमति २०६४।९।६ मा रु. २,८६,१२,५००।– मा खररद गरी तलदाको अवस्थामा 
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प्रतिवादीको बचि रकम रु. १,५२,५९,१०६।–मात्र श्रोि पगु्न गै बाँकी रु. १,३३,५३,३९४।–को 
श्रोि नपगेुको, त्यस्िै सोही अवतधमा प्रतिवादीले सोही हाउत्तर्ङ प्रा.तल.कै नाउँमा का.त्तर्. ववष्ण ु
बढुातनलकण्ठ वडा नं. ७(ख) वक.नं. १०८ को र्ग्गा २०६५।३।३० मा अच्यूि ववक्रम राणाबाट 
रु. ६८,१३,०००।–  मा खररद गरी तलएकोमा सोको समेि श्रोि नपगेुकोले सो अवतधमा श्रोि 
नखलेुको खचज रु. २,०१,६६,३९४।–  भनी उल्लेख गरेको देत्तखन आयो।त्यस्िै आ.व. ०६५।६६ 
देत्तख आ.व. ०७२।७३ (पौष मसान्ि) सम्मको आरोपपत्रमा गररएको ववश्लषेण हेदाज सो अवतधको कुल 
आय १६,१३,३०,४०१।–व्यय, रु. २३,५६,३६,१८५।४७ भै सो अवतधमा आय भन्दा व्यय 
७,४३,०५,७८४।४७ बढी रहेको भनी उल्लेख गररएको, यसरी गररएको आय व्ययको ववश्लषेण हेदाज 
का.त्तर्. बढुातनलकण्ठ वडा नं. ९(क) को वक.नं. २१९ को र्ग्गा २०६५।१०।२० मा सरुर् 
वैद्यलाई रु. ३,८२,००,०००।–मा तबक्री गररएकोमा सो र्ग्गा प्रतिवादीले खररद गदाज ५३.२३%को 
मात्र श्रोि पगेुको भनी उि तबक्री मूल्य मध्ये २,०२,८८,०२०।–आयमा गणना गररएको देत्तखएको छ 
भन ेबाँकी रु. १,७९,११,९८०।– आयमा गणना गररएको देत्तखन आउँदैन । वक.नं. १०८ को र्ग्गा 
२०६९।५।२७ मा प्रतिवादीले तमङमार वामो शेपाजलाई रु. १,५०,००,०००।– मा तबक्री गरेकोमा 
खररद गदाज नै श्रोि नपगेुको भनी आयमा गणना गररएको देत्तखन आएन। 

23. प्रतिवादीले यस अदालिमा आई गरेको बयान व्यहोरा हेदाज आफूले प्रमाणीि गनुज पने सम्पत्तिको श्रोि 
१७,६४,८०,१५३।९० मात्र रहेको, आफूले वौद्ध दशजनमा प्रवचन ददन र्ाँदा आयोर्क संस्था र 
अनयुायीले ववदेश िथा नेपालमा आई ददएको दत्तक्षणा उपहार स्वरुप प्राप्त गरेको रकम रु. 
४,००,००,०००।–मध्ये मेरो वहमालयन बैंकमा रहेको डलर खािा नं. २४९६३ Jo मा 
२०५६।१२।८ देत्तख २०५८।४।१ सम्म रु. ३०,११,३५५।५९ र्म्मा भएको सोही बैंकको 
न.ेरु. खािा नं. २४९९३ J0 मा २०५४।१२।२२ देत्तख २०५८।१२।२२ सम्म पटक–पटक गरी 
रु. १,५५,६६,३४९।२०, स्टाण्डडज चाटजर बैंकको खािा नं. ००१८१०८०९३८०२ मा तमति 
२०६१।१०।१४ देत्तख २०६४।१२।१९ सम्म रु. १,३०,१९,२३१।९२ र्म्मा भएको सोही 
बैंकको खािा नं. ००१८१०८०९३८०१ मा रु. ३४,८५,४३४।९७ र्म्मा भएको, वौद्ध दशजन 
सम्बन्धी आफूले लेखेको पसु्िकबाट वेस्टनज मतन ट्रान्सफर र अन्नपूणज ट्राभल्स माफज ि रु. 
२२,७५,६२९।९८ प्राप्त भएको, बाब ुआमाको नाउँमा बैंकमा रहेको रकमबाट आफूलाई िीन करोड 
भन्दा पतन बढी प्राप्त भएको सो मध्ये त्तखतनसरा पनुबाट वक.नं. २१९ को र्ग्गा तमति २०६४।९।६ 
मा खररद गरी तलन ुभन्दा अत्तघल्लो ददनमात्र िीनवटा चेक माफज ि आफूलाई रु. २,२१,००,०००।– 
प्राप्त हनु आएको, वक.नं. १०८ को र्ग्गा अच्यूि ववक्रम राणाबाट २०६५।३।३० मा खररद गरी 
तलँदा आमाबाबबुाट प्राप्त रकम समेिबाट खररद गरी तलएको, बढुातनलकण्ठ ७(ख) वक.नं. ११२, १९१ 
र १४२ समेिको र्ग्गा आफ्नो नाउँमा दिाज रहेिापतन उि र्ग्गा संस्थालाई मैले दान ददने तनणजय भई 
गमु्बा र गमु्बा त्तशक्षा, आवात्तशय बौद्ध धमज त्तशक्षाको प्रयोर्नको लातग तनमाजण भएको कुरा तनमाजण िथा 
नक्सा, प्रकृति समेिबाट स्पष्ट भै रहेको छ।२०७१।३।५ को तसद्धाथज सदनको कायज सतमतिको 
बैठकमा मेरो नाममा खररद भएको उि र्ग्गा संस्थाको नाममा हस्िान्िरण गररददने र 
२०७१।३।१५को बैठकले सो र्ग्गामा भवन तनमाजण गने भनी तनणजय भएको तथयो। 
२०७१।१२।११ गिेको कायज सतमतिको बैठकले मेरो नाउँमा रहेको वक.नं. १९२, १७९, १७७ र 
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१८१ को र्ग्गा पतन संस्थाकै प्रयोर्नको लातग र्ग्गा हस्िान्िरण गने गरी सोको तनणजय भए बमोत्तर्म 
उि र्ग्गाहरुमा भवन तनमाजण भएको हो।सो भवन तनमाजणको लातग स्वदेशी िथा ववदेशी ववतभन्न 
दािाहरुले संस्थाको नाममा रहेको मातथ उल्लेत्तखि इन्भेष्टमेण्ट बैंक र एभरेष्ट बैंकको खािाहरुमा 
पठाएको रकमबाट उि संस्थाको भवन तनमाजण भएको छ। त्यसैगरी ववदेशी दािाहरुले संस्थाको 
खािामा पठाएको रकम बारे राि बैंक र सम्बत्तन्धि बैंकबाट रकम आएको श्रोि र त्यसको खचजको 
प्रयोर्न शीषजक सोधेर मात्र बैंकमा र्म्मा गररने र त्यसरी र्म्मा भएको रकम भवन तनमाजणमा खचज 
भएको हो।सो भवन तनमाजण अवतधमा संस्थाको इन्भेष्टमेण्ट बैंक दरबारमागज र एभरेष्ट बैंक गोल्फुटारको 
खािामा कररब रु.१३ करोड रुपैयाँ र्म्मा भएको छ।सो रकमबाट उि भवनहरु तनमाजण भएको छ। 
गाडीको श्रोि सम्बन्धमा TOYOTA RAV ४ वा.१३च ३५४३ को त्तर्प २०७२।२।३२ मा 
इितलङ प्रा.तल.बाट रु. ९०,००,०००।– को इन्भाइसबाट खररद भएको हो।ववदेशबाट आउने 
पाहनुाहरुको भ्रमण उदे्दश्यको लातग सो खररद भएको हो मेरो नाममा खररद भएको भए पतन इन्भाइसमा 
नै तसद्धाथज फाउण्डेसन माफज ि भनी उल्लेख भएको छ।सो त्तर्पको रकम भिुानी पतन संस्थाको 
खािाबाट इिातलङका आतधकाररक व्यत्ति रारे्न्द्र ववक्रम पौडेलको नाममा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खािाबाट 
रु. १५,००,०००।– एभरेष्ट बैंकको खािाबाट रु. ३५,९२,०००।– र बाँकी रु. ४१,००,०००।– मेरो 
नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक ठमेलको खािामा मेरो नामको ठमेलको होटल याम्बकुो रकम रु. 
८,००,००,०००।– मा तबक्री गरी र्म्मा भएको रकम मध्ये भिुानी ददएको हो।संस्थाबाट सोको 
वहसाब तमलान भै सकेको छ।संस्थाको २०७२।२।२२ को तनणजयले संस्थाको ित्कातलन अध्यक्ष मेरो 
नाममा त्तर्प खररद गने, सोको भिुानी संस्थाकै खािाबाट नै गने, अध्यक्षको पदबाट म कुनै िवरले 
हटेमा कानूनी प्रवक्रया पूरा गरी सो संस्थाको नाममा उि त्तर्प नामसारी गरी ददने भनी तनणजय भई त्तर्प 
खररद भएको तथयो।तसद्धाथज सदनको नाउँमा प्राप्त रकम समेि वहसाब र्ोड्दा मेरो आय 
रु.४४,३७,६७,६७५।३५ हनु आउँछ भने वववादको सम्पत्ति २९,७९।१४,०००।४७ रहेबाट 
आफूले कुनै पतन कसूर नगरेको हुँदा सफाई पाउन ुपने भन्न ेसमेि तनर् प्रतिवादीले बयान गदाज त्तर्वकर 
तलएको देत्तखन आयो।  

24. प्रतिवादीले यस अदालिमा गरेको बयानमा उल्लेख गरे अनसुार वहमालयन बैंकको तमति 
२०७३।५।२२ को पत्रसाथ प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टबाट March २१, २००० देत्तख July १६,२००१ 
सम्म रहेको तनर्को नाउँको डलर खािा नं. २४९६३ Jo मा पटक–पटक गरी ४२२८२.३८ 
(य.ुएस.डलर) र्म्मा भएको देत्तखन आएको, सोही बैंकको प्रतिवादीको नाउँमा रहेको ने.रु. खािा नं. 
२४६९३० J मा पटक–पटक गरी रु. १,५५,६६,३४९।२० को कारोवार भएको देत्तखन आएको 
त्यस्िै गरी स्टाण्डडज चाटजर बैंकको तमति २०७३।५।२४ को पत्रबाट प्रतिवादीको नाउँमा रहेको 
लात्तर्म्पाट शाखाको खािा नं. ००१८१०८०९३८०१ बाट २०६१ सालदेत्तख २०६५ सालसम्म 
ववतभन्न तमतिमा गरी रु. १,३०,१९,२३१।९२ िथा खािा नं. ०१८१०८०९३८०२ बाट रु. 
३४,८५,४३४।९७ कारोवार भएको देत्तखन आएको छ िर पतन प्रतिवादीको वहमालयन बैंकमा रहेको 
उि खािाहरु धेरै पवहलेको रही सोही समयमा भएको कारोवारको आधारमा नै बचि रहेको अनमुान 
गरी आयमा गणना गनज तमलेन।त्यस्िै स्टाण्डडज चाटजर बैंकको पत्र अनसुार कारोबार भएको देत्तखन 



                   वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी डा. ल्हारक्याल लामा, मदु्दा M– भ्रष्टाचार (गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन)  ०72 - CR - ०111        पेर् नं.  26  

 

आएकै आधारमा सो कारोबारलाई पतन प्रतिवादीको बचि रहेको रकम हो भनी अवहले आएर  आयमा 
गणना गनज तमल्ने अवस्था रहेन। 

25. प्रतिवादीका बाब ुपासाङ फुवाज शेपाज िथा आमा नरुपिी शेवपजनी रहेको भन्न ेदेत्तखन आयो।प्रतिवादीले यस 
अदालिमा आई गरेको बयानमा खलुाए अनसुार यस अदालिको आदेश बमोत्तर्म तसवटर्न बैंकको तमति 
२०७३।५।२१ को पत्रसाथ प्रतिवादीका बाब ु पासाङ र आमा नरुपिी शेवपजनीको संयिु नाउँको 
साववक नेपाल हाउत्तर्ङ एण्ड मचेण्ड फाइनान्स तल. को खािा नं. २४–०१०१५–"०" को स्टेटमेण्ट 
समेि प्राप्त हनु आएको र सो स्टेटमेण्ट हेदाज तनर्हरुको नाउँमा रहेको उि संयिु खािाबाट 
प्रतिवादीको नाउँमा तमति २०६३।५।१५ मा दईुवटा चेक माफज ि रु. ३,००,०००।– , तमति 
२०६३।९।२४ मा रु. ४,३५,०००।–, तमति २०६३।९।२५ मा दईुवटा चेक माफज ि 
९,९९,९९९।४६, तमति २०६३।१०।२९ मा दईुवटा चेकबाट रु. ६,३०,०००।– , तमति 
२०६३।११।२१ मा रु. १,४०,०००।– , तमति २०६४।१।६ मा रु. २७,७०,०००।– , तमति 
२०६४।६।२० मा रु. ५०,०००।– , तमति २०६४।६।२४ मा रु. १,००,०००।– , तमति 
२०६४।६।२७ मा रु. ३,००,०००।– , तमति २०६४।८।३ मा रु. २,००,०००।– , तमति 
२०६४।८।२३ मा रु. ३,४५,०००।– , तमति २०६४।९।५ मा (ववष्ण ु बढुातनलकण्ठ वडा नं. 
९(क) वक.नं. २१९ को र्ग्गा त्तखतनसरा पनुबाट खररद गरी तलएको अत्तघल्लो ददन) िीनवटा चेकबाट 
रु. २,२१,००,०००।–, तमति २०६५।१।२० मा रु. ३,००,०००।–, तमति २०६५।२।५ मा रु. 
५०,०००।–, तमति २०६५।२।२८ मा रु. २,२०,०००।–, तमति २०६५।३।२४ मा दईुवटा चेक 
माफज ि रु. ३,००,०००।–, तमति २०६५।३।३१ मा रु. १,५०,०००।– समेि गरी २०६५ साल 
आषाढ मसान्िसम्ममा प्रतिवादीले तनर्को बाब ुर आमाको नाउँमा रहेको संयिु खािाबाट मात्र तनर्को 
नाउँको चेक माफज ि रु. २,९३,८९,९९९।४६ प्राप्त गरेको देत्तखन आयो।अथाजि यस अवतधमा 
प्रतिवादीले वक.नं. २१९ र वक.नं. १०८ को र्ग्गा खररद गदाज रु. २,०१,६६,३९४।– श्रोि नपगेुको 
भनी आरोपपत्रमा उल्लेख भएकोमा आमा बाबकुो नाउँको संयिु खािाबाट मात्र सो अवतधमा 
प्रतिवादीले प्राप्त गरेको रु. २,९३,८९,९९९।४६ बाट श्रोि नपगेुको भतनएको रु. २,०१,६६,३९४।– 
घटाउँदा रु. ९२,२३,६०५।४६ बचि भएको अवस्था देत्तखएकाले रु. २,०१,६६,३९४।– को श्रोि 
नपगेुको मान्न तमलेन । 

26. आ.व. २०६४।०६५ पश्चाि ्पतन प्रतिवादीले आमाबाबकुो नाउँमा रहेको नेपाल हाउत्तर्ङ एण्ड मचेन्ट 
फाइनान्स तल.को खािाबाट तमति २०६५।४।३ मा रु.८,००,०००।– , तमति २०६५।४।१२ मा 
रु. ६०,०००।– , तमति २०६५।५।४ मा रु. १,१५,०००।– , तमति २०६५।५।२३ मा रु. 
५,५०,०००।– , तमति २०६५।६।१९ मा रु. १,७६,०००।– , तमति २०६५।७।२१ मा रु. 
१०,००,०००।–  समेि गरी तनर्को नाउँमा कावटएको चेकबाट रु. २७,०१,०००।–  प्राप्त गरेको 
देत्तखन आयो । प्रतिवादीले वौद्ध धमज सम्बन्धमा स्वदेश िथा ववदेशमा समेि गै प्रवचन ददने गरेको र 
वौद्ध दशजन सम्बन्धी पसु्िक Nine Yana िथा वौद्ध दशजनको यात्रा नामक पसु्िक समेि प्रकाशन गरेको 
र पसु्िक तबक्री िथा दत्तक्षणा समेिको रकम भन्ने तनर्को त्तर्वकर रहेको र प्राप्त हनु आएको पसु्िक 
प्रति िथा फोटो तभसा लगायिका अन्य कागर्ािहरुबाट र तनर्को उल्लेत्तखि शैत्तक्षक उपाधी समेिबाट 
सो कुराको पवुष्ट हनुे आधार देत्तखन आउनकुोसाथै उि कागर्ाि लगायिका प्रमाण समेिबाट तनर्ले 
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यसरी उि आर्जन गनज नसक्ने यो-यस्िो प्रमाण रहेछ भनी उल्लेख गनज तमल्ने आधार समेि देत्तखन 
नआएकोले तनर्को सो आयलाई गणना गनुजपने नै अवस्था देत्तखयो ।प्रतिवादीले यस अदालिमा आई 
गरेको बयान साथ पेश गरेको कागर्ािबाट ०१२–०३–०७ मा पेइ पेइले वेस्टनज यतुनयन मतन 
ट्रान्सफर माफज ि पठाएको भतनएको १०,०००।– डलरको स्पष्ट कागर्ाि पेश हनु नआए िापतन सो 
बाहेक प्रतिवादीको नाउँमा २०६३।११।१८ (३–२–२००७) मा वेस्टनज यतुनयन मतन ट्रान्सफर 
माफज ि लतु्तम्बनी बैंकको खािा नं. ANP ०११३०२ मा फ्रान्सबाट तलण्डाले पठाएको रु. 
१६,१९२।०४, वेस्टनज यतुनयन मतन ट्रान्सफर माफज ि  २४–०८–०१२ (२०६५।५।८) मा पेइ पेइ 
संघाइले पठाएको डलर ३६०० को न.ेरु. ३,१५,०९४।०४, वेस्टनज यतुनयन मतन ट्रान्फर माफज ि  
११–१–२०१२ (२०६९।७।३) मा पेइ पेइ संघाइले पठाएको डलर १०,००० को हनुे ने.रु. 
८,७५,२००।–  अन्नपूणज ट्राभल्सबाट भिुानी तलएको देत्तखन आएको त्यसै गरी ०१–१०–०१४ 
(२०७१।५।२४) मा रोङ्गो ज्याङ्ग संघाइ त्तचनबाट पठाएको अन्नपूणज ट्राभल्सबाट भिुानी तलएको रु. 
१,९३,९२४।९० समेि गरी रु. १४,००,४१०।९८ प्राप्त गरेको देत्तखन आयो । प्रतिवादीले यस 
अदालिमा आई गरेको बयानमा उल्लेख गरे अनसुार त्तर्ल्ला प्रशासन कायाजलय, काठमाडौंको तमति 
२०७३।५।२७ को पत्रसाथ प्राप्त तसद्धाथज सदन नामक संस्था संस्था दिाज ऐन, २०३४ अन्िगजि तमति 
२०६१।६।२१ मा दिाज भै नवीकरण हदैु लेखा परीक्षण समेि गराई आएको देत्तखन आएको, यस 
अदालिको तमति २०७३।५।१७ को आदेश अनसुार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तल.को तमति 
२०७३।५।२० को पत्रसाथ प्राप्त तसद्धाथज फाउण्डेशनको नाउँमा रहेको खािा नं. 
००१०५०१०१५८५५८ को स्टेटमेण्ट हेदाज सन ्२००७–११–२८ देत्तख सन ्२०१६–१२–४ सम्म 
रु. ९,१०,५९,४७९।८८ र्म्मा भएको र प्राप्त स्टेटमेण्ट अनसुार तमति २२-०१ मा रु. 
१०,००,०००।-, ०७-०८ मा रु. ४५,००,०००।-,  ०७-०८ मा रु. ३५,००,०००।-,३०-०९ मा 
रु. १३,००,०००।-, १३-१० मा रु. १०,००,०००।-, ३०-१० मा रु. १०,००,०००।-, २८-
११ मा रु. १३,००,०००।-, १९-०६ मा रु. २५,००,०००।-, १९-०६ मा रु. २५,००,०००।-, 
१९-०६ मा रु. २५,००,०००।-, ०६-०७ मा रु. २५,००,०००।-, ०६-०७ मा रु. 
२५,००,०००।- गरी पटक–पटक प्रतिवादीको नाउँमा कावटएको उपरोि चेक माफज ि प्रतिवादीले 
कुल रु. २,६१,००,०००।– प्राप्त गरेको देत्तखन आयो भने सोही फाउण्डेशनको नाउँमा एभरेष्ट बैंक 
गल्फुटारमा रहेको खािा नं. ०२८००१०५२००४७८ मा सन ्२०१४–११–२८ देत्तख सन ्२०१६–
५–१२ सम्म रु. ३,७१,३५,६९४।४७ र्म्मा भएको देत्तखन आएको र ०४-१२-२०१४ मा रु. 
१८,००,०००।-, १६-०१-२०१५ मा रु. ८,००,०००।-, ०३-०२-२०१५ मा रु. 
१०,००,०००।-,०३-०२-२०१५ मा रु. ५,००,०००।-, २७-०२-२०१५ मा रु. ८,००,०००।-, 
०३-०५-२०१५ मा रु. ३,००,०००।-, ११-०५-२०१५ मा रु. १४,००,०००।-, २७-०५-
२०१५ मा रु. २,००,०००।-, ०५-०६-२०१५ मा रु. ७,००,०००।-, १५-०६-२०१५ मा रु. 
४,००,०००।-, २८-०७-२०१५ मा रु. १५,००,०००।-,१३-०८-२०१५ मा रु. १०,००,०००।- 
र ०५-१०-२०१५ मा रु. ६,००,०००।- गरी पटक–पटक प्रतिवादीको नाउँमा कावटएको उि 
चेकहरुबाट प्रतिवादीले कुल रु. १,१०,००,०००।– प्राप्त गरेको देत्तखन आयो। 
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27. प्रतिवादीको बाबआुमाको संयिु नाउँमा रहेको नेपाल हाउत्तर्ङको खािामा र्म्मा रहेको रकमको, 
तसद्धाथज फाउण्डेशनको खािामा र्म्मा भएको रकमको िथा मातथ उल्लेत्तखि प्रतिवादीका नाउँमा 
ववदेशबाट प्राप्त हनु आएको रकमको श्रोि प्रस्ििु मदु्दामा वववाद तनरोपणको ववषय रहेको छैन। 
काठमाडौं त्तर्ल्ला, ववष्ण ु बढुातनलकण्ठ वडा नं. ९(क) वक.नं. २१९ को र्ग्गा तमति 
२०६५।१०।२० मा प्रतिवादीले सरुर् वैद्यलाई रु.३,८२,००,०००।– मा तबक्री गरेकोमा ५३.२३% 
मात्र खररद गदाज श्रोि पगेुको भनी रु. २,०२,८८,०२०।– मात्र आयमा गणना गररएको देत्तखन आएको, 
(आरोपपत्रको पषृ्ठ १८ बाट), त्यसै गरी ववष्ण ुबढुातनलकण्ठ वडा नं. ७(ख) वक.नं. १०८ को र्ग्गा 
प्रतिवादीले तमति २०६९।५।२७ मा तमङमार वामो शेपाजलाई रु. १,५०,००,०००।–  मा तबक्री 
गरेकोमा खररद गदाज श्रोि नपगेुको भनी सो रकमलाई पतन आयमा गणना गररएको देत्तखन आएन िर 
मातथको प्रकरणमा उल्लेख गररए अनसुार उि दबैु वक.नं. का र्ग्गा खररद गदाजको अवतधसम्म 
(२०६५ आषाढ मसान्ि) प्रतिवादीको बाबआुमाको नाउँमा रहेको खािाबाट प्रतिवादीले प्राप्त गरेको 
रकममात्र गणना गदाज पतन प्रतिवादीले प्राप्त गरेको रकमबाट खररदको श्रोि पगुी र्ग्गा खररदको रकम 
घटाउँदा रु. ९२,२३,६०५।४६ बचि भएको अवस्था देत्तखन आएकोले उि वक.नं. मध्ये वक.नं. 
२१९ को र्ग्गा तबक्रीबाट प्राप्त रु. ३,८२,००,०००।–  मध्ये आयमा गणना गररएको रु. 
२,०२,८८,०२०।– बाहेक रु. १,७९,११,९८०।–  र वक.नं. १०८ को तबक्रीबाट प्रतिवादीले रु. 
१,५०,००,०००।– प्राप्त गरेको उि दबैु रकम आयमा गणना हनु ेअवस्था देत्तखयो।त्यस्िै प्रतिवादीले 
यस अदालिमा आई गरेको बयानसाथ पेश गरेको पाररि तलखिको प्रतितलवपबाट तनर्को नाउँ दिाजको 
काठमाडौं ववष्ण ुबढुातनलकण्ठ गा.वव.स. वडा नं. ७(ख) वक.नं. ३३, १३५, १३३ मध्येबाट फुलचङु 
लामालाई मा.पो.का. चाबवहलबाट र.नं. २०४९ख बाट तमति २०६९।८।७ मा तबक्री गरी रु. 
४२,१८,७००।– प्राप्त गरेको पतन देत्तखन आयो। 

28. प्रतिवादीको राि सेवकको रुपमा सावजर्तनक पदमा रहेको अवतधको कुल आय रु.२०,३४,४१,८२१।– 
रहेको भनी आरोपपत्रमा उल्लेख भएकोमा मातथका प्रकरणहरुमा वववेत्तचि आधार कारणबाट प्रतिवादीले 
तनर्को आमाबाबकुो संयिु नाउमा रहेको साववकमा नेपाल हाउत्तर्ङ एण्ड मचेण्ड फाइनान्स तल. को 
खािा नं. २४–०१०१५–० बाट २०६५ आषाढ मसान्िसम्म प्राप्त गरेको रु. २,९३,८९,९९९।४६ 

मध्ये सो अवतधमा र्ग्गा खररद गदाज श्रोि नपगेुको भनी आरोपपत्रमा उल्लेत्तखि रु.२,०१,६६,३९४।– 
घटाउँदा बाँकी हनु आउने रु. ९२,२३,६०५।४६, सोही खािाबाट सो अवतध पश्चाि प्रतिवादीलाई 
पटक–पटक गरी प्राप्त हनु आएको रु. २७,०१,०००।– , प्रतिवादीले वौद्ध धमज सम्बन्धी प्रकात्तशि 
गरेको पसु्िक तबक्रीबाट प्राप्त गरेको देत्तखन आएको रु. १४,००,४१०।९८, वक.नं. २१९, १०८ िथा 
३३, १३५ र १३३ मध्ये तबक्री गरी प्राप्त रकम मध्ये आरोपपत्रमा आयमा गणना गररएको रु. 
२,०२,८८,०२०।– बाहेक बाँकी हनु आउने रु. ३,७१,३०,६८०।– , तसद्धाथज फाउण्डेशनको नाउँमा 
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक तल.मा रहेको खािा नं. ००१०५०१०१५८५५८ बाट पटक–पटक गरी 
प्रतिवादीको नाउँमा कावटएको चेकबाट प्रतिवादीलाई प्राप्त हनु आएको रु. २,६१,००,०००।–त्यसै गरी 
सोही संस्थाको नाउँमा रहेको एभरेष्ट बैंक गल्फुटारको खािा नं. ०२८००१०५२००४७८ बाट 
प्रतिवादीको नाउँमा पटक–पटक कावटएको चेकबाट प्रतिवादीलाई प्राप्त भएको रु. १,१०,००,०००।– 
समेि गरी हनु आउने रु. ८,७५,५५,६९६।४४ (आठ करोड पचहिर लाख पचपन्न हर्ार छ सय 
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छ्यानब्बे रुपैया चवालीस पैसा) समेि कुल आयमा थप हनुे अवस्था देत्तखयो।अथाजि प्रतिवादीको राि 
सेवकको रुपमा परीक्षण गररएको अवतधको कुल आय आरोपपत्रमा उल्लेत्तखि रु.२०,३४,४१,८२१।– 
र थप हनुे देत्तखन आएको आय रु. ८,७५,५५,६९६।४४ समेि गरी कुल आय रु. 
२९,०९,९७,५१७।४४ (उनान्िीस करोड नौ लाख सन्िानब्बे हर्ार पाँच सय सत्र रुपैयाँ चवालीस 
पैसा) कायम हनु ेदेत्तखन आयो। 

29. प्रतिवादीको सम्पत्ति परीक्षण गररएको अवतधमा आरोपपत्रमा व्यय (खचज) कायम गररएको िफज  हेदाज 
सेयर खररदमा १,५३,००,०००।–  ररण सापटी सावा व्यार् भिुानीमा ४,०६,८०,७२४।–  नगद 
मौज्दाि रु.१,६०,०००।–  घरायसी सामान खररदमा रु.१५,५०,०००।–  लकुाउन े तनयिले बैंकबाट 
त्तझकेको भतनएको रु.४,४२,००,०००।–बैंक मौज्दाि रु.६४,६७,५८७।– , र्ग्गा खररदमा रु. 
१०,८८,०२,८१४।, घर तनमाजणमा रु.७,१७,५२,८७५।४७, सवारी साधन खररदमा रु. 
९०,००,०००।–  गरी कुल व्यय (खचज) रु. २९,७९,१४,०००।४७ रहेको भन्न े उल्लेख भएको 
देत्तखन्छ।सेयर खररद गरेको, ररण सापटी सावा व्यार् भिुानी िथा र्ग्गा खररदमा वववाद रहेको देत्तखन 
आएन।बैंक खािाबाट पवहले नै त्तझवकएको हाल खािामा अत्तस्ित्वमा नै नरहेको रकम िथा प्रतिवादीको 
साथमा हाल नरहेको रकमलाई ०६७-CR-१३०,१३१ को पनुरावेदक प्रतिवादी िनकुलाल भएको 
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मदु्दामा सवोच्च अदालिबाट तमति २०७१।११।८ मा भएको फैसला 
समेिबाट गणना गनज तमल्दैन भनी प्रतिवादी िफज बाट रहन ुभएका ववद्वान ्कानून व्यवसायीहरुले त्तर्वकर 
प्रस्ििु गनुज भएकोमा प्रतिवादीले अनसुन्धानको क्रममा ददएको वववरणबाट आफूसँग नगद रु. 
१,६०,०००।- रहेको भनी उल्लेख गरेको र एभरेष्ट बैंकबाट त्तझकेको रु. ४,४२,००,०००।- आमा 
बाबबुाट प्राप्त रकम, दार् ु भाइलाई वफिाज ददन समेि खचज भएको भनी यस अदालिमा आई गरेको 
बयानमा उल्लेख गरेको र मातथल्लो प्रकरणमा प्रतिवादीको आय गणना गदाज बाब ुआमाबाट प्राप्त हनु 
आएको रकम समेि गणना गररएकै अवस्था हुँदा प्रतिवादीले बैंकबाट त्तझकेको नगद र तनर्को साथमा 
रहेको  नगद समेि कुल व्ययमा गणना हनुे नै देत्तखयो । प्रतिवादीको नाउँको ववतभन्न बैंकमा गरी 
मौज्दाि रु. ६४,६७,५८७।–रहेको भन्नेमा वववाद नरहेको, प्रतिवादीको िलब भिा, होटल तबक्रीबाट 
प्राप्त रकम त्यस्िै प्रतिवादीले प्रकाशन गरेका पसु्िक समेिको तबक्रीबाट प्राप्त रकम तनर्को आयमा 
गणना भै सकेको अवस्था छ।प्रतिवादीले अनसुन्धानको क्रममा ददएको वववरणमा घरायसी प्रयोगका 
सामानको मलु्य खलुाउँदा १५,५०,०००।- भनी खलुाएको बाट उि रु. १५,५०,०००।- तनर्ले 
गरेको खचजको रकममा गणना गनुज पने नै हनु आयो । व्यय कायम गररएको मध्ये ववष्ण ुबढुातनलकण्ठ 
वडा नं. ७ मा रहेको वक.नं. ११२, १९१, १४२ समेिको र्ग्गामा तनमाजण भएको घर र वा.१३च 
३५४३ नं. को सवारी साधन आफ्नो व्यत्तिगि नभै तसद्धाथज सदन नामक संस्थाको रहेको, घर 
तनमाजणमा कायम गररएको ववगोमा सवोच्च अदालिबाट भएको फैसला अनसुार २०% घवट तनमाजण खचज 
कायम हनु ुपने भन्ने प्रतिवादीको त्तर्वकर िफज  ववचार गदाज वक.नं. ११२, १९१, १४२ समेिको र्ग्गामा 
बनेको घरको अनसुन्धानको तसलतसलामा त्तखत्तचएको फोटोहरु हेदाज मातनसहरु प्राथजना गरी बसेको भन्ने 
प्रिीि हनु्छ।प्रतिवादीले पेश गरेको तसद्धाथज सदनको तनणजय पतु्तस्िकाको प्रतितलवपबाट उि र्ग्गा 
संस्थाको नाउँमा हस्िान्िरण गरी ददन ेगरी प्रस्ििु मदु्दा पनुज अत्तघ नै तमति २०७१।३।५ मा तनणजय भै 
तमति २०७१।३।१५ मा भवन तनमाजण गने तनणजय भएको देत्तखन आएिापतन उि घरहरु रहेको 
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वववाददि र्ग्गा प्रतिवादीकै नाउँमा यद्यवप दिाज रही रहेको भन्ने कुरामा वववाद देत्तखन नआएको र घर 
तनमाजणको नक्सा पास समेि प्रतिवादीकै नाउँमा भएको देत्तखन आयो।त्यस्िै प्रतिवादीले तसद्धाथज सदनकै 
भनी उल्लेख गरेको वा.१३च ३५४३ नं. को सवारी साधनको सम्बन्धमा तसद्धाथज सदनको 
२०७२।२।२२ को तनणजयले खररद गररएको सवारी साधन पतछ प्रतिवादी अध्यक्षको पदबाट हटेमा 
कानूनी प्रकृया परुा गरी संस्थाको नाउँमा नाउँसारी गरी ददने भने्न तनणजयमा उल्लेख भएको भने्न देत्तखन 
आएिापतन उि सवारी साधन प्रतिवादीकै नाउँमा रहेको देत्तखन आएबाट प्रतिवादीले तसद्धाथज सदनको 
भनी त्तर्वकर तलएको र्ग्गामा बनेको घर िथा सवारी साधन प्रतिवादीको व्यत्तिगि दावयत्वतभत्र नपने 
भन्न तमलेन।प्रतिवादीको नाउँमा रहेको ववष्ण ु बढुातनलकण्ठ वक.नं. ११२, १९१, १४२ मा तनमाजण 
भएको घर कम्पाउण्ड सवहिको प्राववतधक प्रतिवेदनका आधारमा तनमाजणको मूल्य रु. 
६,४५,३२,६४०।७५ र अको का.त्तर्. चपली वडा नं. ८क वक.नं. १९८ मा बनेको घर कम्पाउण्ड 
सवहिको तनमाजण मूल्य रु. ७२,२०,२३४।७२ भनी वक .नं. ११२, १९२, १४२ मा बनेको घर िथा 
वक.नं. १९८ मा बनेको कम्पाउण्ड सवहिको घर तनमाजणमा लागि खचज रु. ७,१७,५२,८७५।४७ 
कायम गररएको आरोपपत्रबाट देत्तखन आउँछ। प्रतिवादीको नाउँ दिाजको र्ग्गामा तनमाजण भएका िी 
घरहरु प्रतिवादीले ठेक्का टेण्डर गरी तनमाजण गरेको भन्न ेआरोपपत्रबाट देत्तखन नआएको र त्यस सम्बन्धी 
अन्य कुनै कागर्ाि पतन पेश हनु आएको नदेत्तखएको अवस्थामा प्रतिवादीले व्यत्तिगि िवरबाट तनमाजण 
गरेको भनी मानु्न पने हनु आयो।व्यत्तिगि िवरबाट तनमाजण गरेको घरमा ठेकेदारको १५% ओभरहेड 
र ठेक्का कर ५% समेि नलाग्ने हुँदा घरको आधारभिू लागि मूल्यमा २०% घटाउँदा हनु आउन े
लागि मूल्य कायम गनुज पने भनी सम्मातनि श्री सवोच्च अदालिबाट २०६५ सालको फौ.प.ुनं. ०६५–
CR–००३१ पनुरावेदक अनसुन्धान अतधकृि फत्तणन्द्र गौिमको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार ववरुद्ध 
प्रत्यथी प्रतिवादी तडल्लीरमण तनरौला समेि भएको भ्रष्टाचार (वैधातनक श्रोि प्रमाणीि नभएको सम्पत्ति) 
मदु्दामा २०६७।५।२० मा फैसला भएको देत्तखन आएबाट आरोपपत्रमा प्रतिवादीको कायम गररएको 
व्यय रकम मध्ये घर तनमाजणमा कायम गररएको मूल्य रु. ७,१७,५२,८७५।४७ मा सवोच्च 
अदालिबाट उपरोि मदु्दामा भएको फैसला अनसुार २०% ले हनु आउने रु. १,४३,५०,५७५।१० 
सम्म घट्ने अवस्था देत्तखदा सो घटाउँदा तनमाजण लागि रु. ५७४,०२,३००।०४ कायम हनुे देत्तखन 
आएकोले आरोपपत्रमा उल्लेत्तखि प्रतिवादीको कुल व्यय (खचज) रु. २९,७९,१४,०००।३७ मा घर 
तनमाजणमा कायम गररएको ववगो रु. ७,१७,५२,८७५।४७ को २०% ले हनु आउने रु. 
१,४३,५०,५७५।१० घटाउँदा कुल व्यय रु. २८,३५,६३,४२५।३७ कायम हनु आउन ेदेत्तखयो। 

30. प्रतिवादीको सम्पत्ति परीक्षण गररएको अवतधको आय व्ययको सम्बन्धमा मातथका प्रकरणमा गररएको 
ववश्लषेणबाट तनर् प्रतिवादीको कुल आय रु. २९,०९,९७,५१७।४४ (उनान्िीस करोड नौ लाख 
सन्िानब्बे हर्ार पाँच सय सत्र रुपैयाँ चवालीस पैसा) देत्तखन आयो भने सोही अवतधको तनर्को कुल 
व्यय (खचज) रु. २८,३५,६३,४२५।३७ (अठ्ठाइस करोड पैिीस लाख तत्रसठ्ठी हर्ार चार सय पच्चीस 
रुपैयाँ सैँिीस पैसा) देत्तखयो।अथाजि प्रतिवादीको आय व्यय परीक्षण गररएको अवतधको व्यय (खचज) 
भन्दा आय रु. ७४,३४,०९२।०७ बढी नै रहेको देत्तखदा प्रतिवादीले सावजर्तनक पद धारण गरे पश्चाि 
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अतमल्दो अस्वभाववक उच्च र्ीवनस्िर यापन गरेको भन्न ेदावी पषु्टी हनुे 
आधार पाउन सवकएन।  
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31. िसथज यी प्रतिवादीले अनसुन्धानको क्रममा र यस अदालिमा बयान गदाज कसूरमा इन्कार रही आफूले 
प्राप्त गरेको सम्पत्तिको श्रोि उपयुजि बमोत्तर्म यस अदालिमा समेि उल्लेख गरेको देत्तखयो।तनर्ले पेश 
गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा प्राप्त प्रमाण कागर्हरु उपयुजि बमोत्तर्म केलाई हेदाज तनर्को आयश्रोि 
तनर्को व्यय भन्दा बढी देत्तखन आएको र तनर्ले खलुाएको सो वववेत्तचि श्रोिलाई तमतसल संलग्न 
कागर् प्रमाणहरुबाट अन्यथा भन्न तमल्ने आधार नदेत्तखएकाले तनर्ले अवैध श्रोिबाट सम्पत्ति आर्जन 
गरेका रहेछन ्भन्न तमल्ने अवस्था नदेत्तखँदा तनर् प्रतिवादी ल्हारक्याल लामाले तमतसल संलग्न कागर् 
प्रमाणहरुको आधारमा आरोवपि कसूरबाट सफाई पाउने ठहछज । अरुमा िपसील बमोत्तर्म गनुज । 

िपसील 

मातथ ठहर खण्डमा प्रतिवादी ल्यारक्याल लामाले आरोप दावीबाट सफाई पाउने ठहरेकोले मदु्दा पपुजक्षको 
अवस्थामा तनर् प्रतिवादीले राखेको त्तशद्धाथज बैकको तमति २०७३।४।२६ को रु. १,००,००,०००।- को 
बैंक ग्यारेण्टी प्रस्ििु मदु्दा अत्तन्िम भएपतछ तनयमानसुार फुकुवा गरी ददन ु..........................................१ 

प्रतिवादी ल्यारक्याल लामाले आरोप दावीबाट सफाई पाउने ठहरेकोले प्रस्ििु मदु्दामा रोक्का रहेको  प्रतिवादीको 
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यस फैसलामा त्तचि नबझेु ३५ ददनतभत्र श्री सवोच्च अदालिमा पनुरावेदन गनज र्ान ुभनी पनुरावेदनको म्याद 
सवहिको फैसलाको र्ानकारी ववशेष सरकारी वकील कायाजलयलाई ददन ु..........................................३ 
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