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सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
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फोन नं. ४२००७२८, ४२००७२९, ४२००७५० Ext.२५११
२५११ (स पादन), २१११ (छापाखाना), २१३१ (िब
या सः ४२००७४९
४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८

)

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक , सव च अदालत
मु य रिज ार ी राजन साद भ राई
नायब महा यायािधव ा ी िकरण पौडेल, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
रिज ार ी महे नाथ उपा याय
अिधव ा ी ख मबहादरु खाती, महासिचव, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी शैले कुमार दाहाल, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
ा.डा.तारा साद सापकोटा, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
सहरिज ार ी भ काली पोखरेल, सव च अदालत
- सद

-अ य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

स पादक : ी राम साद ब याल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी िनलक ठ बराल
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
क यटु र अिधकृ त ी िब म धान
ना.स.ु ी िवनोदकुमार यादव
ना.स.ु ी पु पराज शमा
ना.स.ु ी अजनबाब
ु ु सापकोटा
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी िवजय खड् का
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : सह ा. ी रामच फुयाल
िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी

कािशत सङ् या : २५०० ित

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
िसिनयर बुकबाइ डर ी रमेश बासक
ु ला
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी

नेपाल कानून पि काको उ रण गनु पदा
िन नानस
ु ार गनु पनछ :

नेकाप, २०७४... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ ...
…… साल …….. मिहना ……..
उदाहरणाथ : नेकाप २०७४, फागनु , िन.नं.९८९७, पृ १७६१

सव च अदालत बल
ु ेिटनको उ रण गनु पदा
िन नानस
ु ार गनु पनछ :

सअ बल
ु ेिटन २०७४ ... ... ... १ वा २, पृ ...

…… साल ……… मिहना …….
उदाहरणाथ : सअ बल
ु ेिटन, २०७४, फागनु – १, पृ १

नेपाल कानून पि का तथा सव च अदालत बल
ु िे टन
अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन्
ठे गाना

www.supremecourt.gov.np
 यो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँतफ
तफ नेपाल कानन
ू पि का तथा
यसको तल सव च अदालत बल
ु ।
ु ेिटन मा ि लक गनहोस्
 २०६५ साल वैशाखदेिखका यी पि कामा समािव िनणयह पढ् न र
हाल िन:शु क डाउनलोड गन सिकनेछ ।

नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा संिवधानसमेत हालस म कािशत
अिधकांश ऐन र िनयमावलीह नेपाली तथा अङ् ज
े ीमा र १९१०
सालको मल
ु क
ु ऐन, याय िवकािसनी एवम् िविभ न ऐितहािसक
द तावेजह िन:शु क पढ्न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।
ठे गाना
www.lawcommission.gov.np

मू य .३०।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना

िवषय सचू ी
. िन.नं./इजलास
प / िवप
स.

िवषयको सारसङ् पे

पृ

/ िववरण
ु ुक ऐन, द ड सजायको महलको
 मल
३८ नं. को मूल यहोरामा ज रवाना वा
सरकारी िबगोबापत कै द ठे नु पदा
भ ने वा यांश उ लेख भई कै द वा
ज रवाना

दुवै

सजाय

भएकोमा

९८९७
ज रवाना नितरेबापत कै द ठे नु पदा
अतुल राय
चार वषभ दा बढी अविध कै द ठे नु
पूण

िव
हदँ ैन भनी ३८ नं. को देहाय १ मा
राज व

1=

उ षे ण /
परमादेश /

उ लेख भएकोले उ

मल
ू यहोराले १७६१

देहाय १ लाई नै

पले स बोधन

यायािधकरण,
अनामनगर,
गरेको

देिखन

आएकोले

मल
ू

ब दी य ीकरण काठमाड समेत

यहोरालाई देहाय १, २, ३ र ४ ले
पूणता गरेको छ । तसथ द ड
सजायको महलको ३८ नं. र ३८ नं. को
देहाय १ ले गरेको कानूनी यव थालाई
वत

तथा छु ाछु ै कानूनी यव था

भ न िम ने देिखन नआउने ।

i

 अि तयार

९८९८

दु पयोग

अनुस धान

आयोग

ाचारस ब धी

ग भीर

अपराधको

छानिबन

एउटा

गन

नेपाल सरकार
िज मेवार िनकाय भएको र आयोगका
िव
सद यह को र ताको अव थामा

2=

संयु

पूव हरी

१७६८

आयोगको कायलाई िनर तरता दान
महािनरी क ओम
गन सिचवलाई
ाचार

ा

यायोिजत

िव म राणासमेत
अिधकारअनु प अनुस धान तथा
अिभयोजन भएको काय कानूनस मत
हने ।
 आ नो खातामा पया त रकम नभएको
कुराको जानकारी हदँ ाहदँ ै खाताको
रकमले नखा ने गरी चेक कािटिदएको

९८९९

अव था हदँ ा र उ
नेपाल सरकार

3=

संयु

िव
गीता थािपत

बिकङ कसुर

अिधकारप

िविनमेय

ऐन, २०३४ को दफा

१०७(क) मा चेक काट् ने यि बाट १९१४
चेकमा उि लिखत रकम र याजसमेत
धारकलाई भराई य तो चेक काट् ने
यि लाई सजायसमेत हने यव था
ग रएको हदँ ा य तो गलत काम गन
यि लाई सजाय र य तो गलत

ii

कायबाट पीिडत यि लाई आफूले
पाउनु पन रकम र याजसमेत भराई
िलन पाउने यव था भएको अव थामा
ितवादीबाट भएको उ काय िविनमेय
अिधकारप

ऐन, २०३४ को दफा

१०७(क) अ तगत नै पन देिखन
आउने ।


माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
दाबी मािणत गन भार वादी प मा

९९००

िनिहत गरेकोमा सा ी माण पेस गरी
शाि तमाया

संयु

तामाङ

दाबी

मािणत

गराउनक
ु ो

स ा

ितवादी लाभकता भएको कारणबाट

4=

१९२०

िव
सरकारी छाप

नेपाल सरकार

द तखत िकत

कसरु दार रहेको भ ने िजिकर

य तः

मािणत नभएको अव थामा लाभकता
भएको कारणले गद नगरेको अपराधको
द डको भागी बनाउन यायको रोहमा
उिचत हन नस ने ।

९९०१
िबजुलीनाथ योगी

् ीमतीबाट
 समान पु ताको ीमानले
अंश िलन पाउन रोक नलगाएको

िव
5=

संयु

अव थामा ीमानले
् ीमतीलाई अंश १९२७
पूणल मी े
िदनुपन

भनी

भएको

कानूनी

(योगी)
अंश

यव थाको
iii

आधारमा

ीमतीले

ीमानलाई
् अंश िदनु नपन भनी रोक
लगाउँदा यो अंशब डाको १० नं. को
काननू ी यव थाको संकुिचत या या
हन जानुको साथै वा तिवक िवधाियक
मनसायको ितकूल हन जाने ।
 म ा गन प को नै मृ यु भइसके पिछ सो
मु ाबाट सिृ जत हने लाभ वा बेहोनु पन
दािय व िलने यि ले मु ा सकार
९९०२
नगरेस म मु ाको त यिभ

वेश गरी

हेरादेवी ता ाकार
िनणयमा पु नुको अथ रहँदैन । य तो
संयु

िव
अव थामा अ.बं.१८५ क को कानूनी १९३३

6=

सुरे
यव था आकिषत हने भ ने होइन ।
नामसारी दता

तुलाधरसमेत
अ.बं.६२(३) र ७० नं. को कानूनी

बदर दता
यव थाले मु ाका प को मृ यु
भएपिछ िनजको हकदारले उ

मु ा

सकार गनु नै पन ।
यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सुिवधाका लािग मा हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक

iv

नणय नं . ९८९७
सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल
माननीय यायाधीश ी तेजबहादरु के .सी.
आदेश िमित : २०७४।२।१८
०७३-WF-००१९
िवषय : उ ेषण / परमादेश / ब दी य ीकरण
िनवेदक : भारत थायी ठेगाना भई हाल कारागार
कायालय जग नाथदेवल, काठमाड मा सनु चोरी
पैठारी मु ामा कै दी भई ब ने अतल
ु राय
िव
िवप ी : राज व यायािधकरण अनामनगर,
काठमाड समेत
§ फौजदारी कसुरका स ब धमा िवधाियकाले
कै द तथा ज रवाना दुवै सजाय हन स ने
गरी सजायको यव था गरेकोमा ज रवाना
नितरेबापत कै द गनपदा
ु ऐनमा नै कै दको
हद उ लेख भएको रहेछ भने सो हदमा
नबढ् ने गरी िविभ न अव थाका सजायको
आधारमा ज रवानाबापत कै दको िसमा
िनधारण गरेको देिख छ । तसथ द ड
सजायको महलको ३८(१)(२)(३) र (४)
नं. मूल नं. ३८ कै प रपूरक देिखन आउने ।
( करण नं.१२)
§ मल
ु ुक ऐन, द ड सजायको महलको
३८ नं. को मल
ू यहोरामा ज रवाना वा
सरकारी िबगोबापत कै द ठे नु पदा भ ने
वा यांश उ लेख भई कै द वा ज रवाना दुवै

सजाय भएकोमा ज रवाना नितरेबापत कै द
ठे नु पदा चार वषभ दा बढी अविध कै द
ठे नु हदँ ैन भनी ३८ नं. को देहाय १ मा
उ लेख भएकोले उ मल
ू यहोराले देहाय
१ लाई नै
पले स बोधन गरेको देिखन
आएकोले मल
ू यहोरालाई देहाय १, २,
३ र ४ ले पूणता गरेको छ । तसथ द ड
सजायको महलको ३८ नं. र ३८ नं. को
देहाय १ ले गरेको कानूनी यव थालाई
वत तथा छु ाछु ै कानूनी यव था
भ न िम ने देिखन नआउने ।
( करण नं.१४)
§ िनवेदकलाई कै द र ज रवाना दुवै सजाय हने
ठहरी सजाय भएको र ज रवाना नितरेको
अव थामा द ड सजायको महलको
३८ नं.को देहाय १ अनुसार ज रवाना
नितरेबापत ४ वष कै द गन सिकने नै हदँ ा
राज व यायािधकरण काठमाड ले यी
रट िनवेदकलाई ज रवाना नितरेबापत
४ वषको कै द ठे केको गैरकानूनी नभई
कानूनबमोिजम नै भएको देिखन आउने ।
( करण नं.१५)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् वैतिनक अिधव ा
नारायण साद देवकोटा
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा संिजव
राज रे मी
अवलि बत निजर :
§ नेकाप २०६७, अंक २, िन.नं.८३१३
§ नेकाप २०६७, िन.नं.८५१६
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ३८ नं. को देहाय
१ र २ नं.
§ भ सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(ग)

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
आदेश
या.मीरा खड् का : सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु िनवेदनको
संि त य र आदेश यस कार रहेको छःम िनवेदक िमित २०७२।११।२१ गते राित
८.३० बजेको समयमा बककबाट नेपाल एयरको
उडानमा काठमाड आउँदा ि भवु न िवमान थलका
कमचारीले मेरो साथबाट ६६२ ाम सनु बरामद गरी
सनु चोरी पैठारी मु ा चलाई भ सार ऐन, २०६४ को
दफा १८(१) र दफा ५४(१) (ग) बमोिजम ५(पाँच)
मिहना कै द र .३२,०६,७२८।- ज रवाना गन गरी
ि भवु न भ सार कायालयबाट िमित २०७३।२।२६
मा िनणय भएको छ । सो िनणयउपर मैले राज व
यायािधकरण काठमाड मा पनु रावेदन गरेकोमा सु
ि भवु न भ सार कायालयको िनणय सदर हने ठहर
गरी िमित २०७३।८।२४ मा फै सला भएको छ । उ
फै सलाअनस
ु ार सजाय असल
ु ीको हकमा फै सलाले
ठहरेको कै द मिहना ५ (पाँच) र ज रवानाबापत ४(चार)
वषसमेत गरी चार वष पाँच मिहना कै द भु ान भएपिछ
वा बाँक ज रवाना बझ
ु ाएपिछ मा कै दबाट मु गन
भ ने ठहर गरेको छ । म िनवेदक ९ मिहना ४ िदन
कै दमा बिससके को छु । मल
ु क
ु ऐन द डसजायको ३८
को देहाय २ र भ सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)
(ग) बमोिजम कै द गदा छ मिहना मा कै द हनेमा
सोभ दा बढी अविध कानूनिवपरीत थनु ामा रा ने काम
भएको छ । द डसजायको ३८ को देहाय २ नं. अनस
ु ार
कै द वा ज रवानाम ये कुनै वा दवु ै सजाय हन स ने
अपराधमा ज रवाना मा को सजाय भएकोमा ज रवाना
नितरेबापत कै दको सजाय ठे नु पदा सो अपराधमा
हन स ने सजायको उप लो हदको आधाभ दा बढी
सजाय गन िम दैन । भ सार ऐन, २०६४ को दफा
५७(१)(ग) बमोिजम अिधक हन स ने सजाय ६

मिहना भएकोले मलाई ज रवानाबापत ६ मिहना मा
कै द हनेमा मलाई कानूनले हनपु न सजायभ दा बढी
म थनु ामा बिससके को अव था हँदा फै सला भएको
िमितमा नै मलाई िवप ीह ले थनु ाबाट मु गनपनमा
ु
गैरकानूनी पमा थनु ामा राखेकोले उ ेषणयु
परमादेशसिहतको ब दी य ीकरणलगायत जो
चािहने उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार
कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएको
िमितले बाटाका यादबाहेक ७ िदनिभ िवप ीह ले
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी यो आदेश र िनवेदनको ितिलिप साथै
राखी याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ परे वा
अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भनी यस
अदालतबाट िमित २०७२।१०।११ को आदेश ।
िवप ी रट िनवेदक अतल
ु राय ि भवु न
िवमान थल भ सार कायालय, गौचर काठमाड को
प ानस
ु ार िमित २०७२।१२।२ गते देिख नै यस
कारागारमा सनु चोरी पैठारी मु ामा थुनामा रही
आएका छन् । अिधकार ा िनकाय तथा अिधकार ा
अिधकारीको आदेशले कानूनबमोिजम थनु ामा
रािखएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी
कारागार कायालय, जग नाथदेवल काठमाड को
तफबाट पेस हन आएको िलिखत जवाफ ।
पनु रावेदक अतुल राय िमित २०७२।११।२१
देिख पपु को ममा थनु ामा रही फै सलाले ठहरेको ५
मिहना कै दको अित र ज रवाना . ३२,०६,७२८।को हकमा ऐनबमोिजमको अविध बराबरको कै द भु ान
हने गरी कै दमा बिससके को नदेिखएको र मल
ु क
ु
ऐन द ड सजायको ३८(१) अनस
ु ार उि लिखत
ज रवानाबापत िनज िमित २०७३।४।२० देिख
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लागू हने गरी थप चार वष कै दमा ब नु पन ह छ ।
जसअनस
ु ार पनु रावेदकले बाँक ज रवाना नबझ
ु ाएको
अव थामा सु मा प ाउ परी थनु ामा परेको िमित
२०७२।११।२१ ले पनु रावेदकलाई फै सलाले ठहरेको
कै द मिहना ५ को सजाय र ज रवानाबापतको ४ वषको
कै द सजायसमेत गरी ज मा ४ वष ५ मिहनाको कै द
अविध भु ान भएपिछ अथात् २०७७।४।२० मा
मा कै दबाट मु हने भनी यस अदालतबाट फै सला
भएको हँदा िनवेदक त काल थनु ाबाट मु हने अव था
नहँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनपु न
होइन । यस यायािधकरणबाट भएको फै सला
कानूनअनु प भएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भनी राज व यायािधकरण काठमाड बाट पेस भएको
िलिखत जवाफ ।
िमित २०७२।११।२१ गते अ दाजी
२०.३० बजेको समयमा नेपाल एयरलाइ सको उडान
नं. RA४०२ ारा बककबाट काठमाड आएका
िनवेदकले लक
ु ाई िछपाई याएको ६६२ ाम सनु
बरामद गरी कारवाही च दा भ सार ऐन, २०६४
को दफा ३८ बमोिजम चोरी पैठारी गरेको ठहर भई
उ सनु जफत गरी िबगोबमोिजम ३२,०६,७२८।ज रवाना नबझ
ु ाएमा ५ मिहना कै द भु ान भएपिछ
िनयमानस
ु ार िसदा खान पाउने गरी दैिनक .५०।का दरले ज रवाना रकम क ा हने गरी कानूनबमोिजम
हने अिधकतम कै द नना ने गरी थनु ामा रा न कारागार
कायालयमा पठाएको हो । भ सार ऐन, २०६४ को
दफा ५७(१) अनस
ु ार कै द र ज रवाना दवु ै सजाय
भएको अव था हँदा िनजले माग दाबी िलएको मल
ु क
ु
ऐन, २०२० को द ड सजायको ३८(२) नभई ३८(१)
को यव था आकिषत हने भएकोले द ड सजायको
३८ को देहाय १ बमोिजम ज रवाना नितरेबापतको
कै द ठे नु पदा चार वषभ दा बढी कै द ठे नु हँदैन
भ ने यव था रहेकोले ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हनपु न अव था नहँदा रट खारेज ग रपाउँ भनी

ि भवु न िवमान थल भ सार कायालयबाट पेस भएको
िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदनमा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने हो होइन भ ने स ब धमा द डसजायको
३८ नं. र ३८ को देहाय १ नं. वत यव था हन्
वा द डसजायको ३८ को देहाय १ नं. ऐ. मूल दफा
३८ को अधीन थ यव था हो भ ने स ब धमा जिटल
कानूनी न समावेश भएकोले सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पूण
इजलासबाट िनरोपण गनु उपयु हने देिखँदा संयु
इजलासको दायरी लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार गरी
पूण इजलासमा पेस गनु भ ने यस अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक अिधव ा
ी नारायण साद देवकोटाले िनवेदकलाई भ सार
ऐन, २०६४ को दफा ५७(ग) बमोिजम सजाय भएको
ि थितमा ज रवानाबापत ४ वष कै द गन िम दैन ।
मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको ३८ को देहाए २ नं. ले समेत
ततु मु ामा हन स ने कै दको उप लो हदभ दा बढी
कै द ठे न निम ने हँदा िनवेदक थुना मु हनपु न भनी
बहस गनभयो
ु ।
यथ बाट
उपि थत
िव ान्
सह यायािधव ा ी संिजव राज रे मीले ततु म ामा
िनवेदकलाई कै द र ज रवाना दवु ै सजाय भएकोले द ड
सजायको ३८(२) आकिषत हने होइन । ज रवाना र
कै दको सजाय भएको मु ामा ज रवाना नितरेबापतको
कै द गनु पदा ऐ. ३८(१) बमोिजम कै द ठेकेको हदा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनपु न होइन भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
िनवेदकको तफबाट िव ान् वैतिनक अिधव ा
एवं िवप ी तफबाट िव ान् सह यायािधव ाले
गनभएको
बहस िजिकर सनु ी िमिसल अ ययन गरी
ु
आज िनणय सनु ाउने योजनाथ पेस हन आएको

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
ततु रट िनवेदनमा िन न ह का स ब धमा
िनणय िन पण गनपन
ु देिखन आयो ।
१. रट िनवेदकको िजिकरअनस
ु ार मल
ु क
ु ऐन
द ड सजायको महलको ३८(२) न बर
आकिषत हने हो होइन?
२. मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको महलको ३८ नं. र
३८ को देहाय १ नं. वत यव था हन वा
द ड सजायको ३८ को देहाय १ नं. ऐ. मूल
दफा ३८ को अधीन थ यव था हो?
३. िनवेदकलाई द ड सजायको महलको ३८(१)
नं. बमोिजम ज रवानाबापत ४ वष कै द हने
गरी तोिकएको कै दको लगत िमलेको छ छै न?
४. रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपु न हो होइन?
२. यसमा पिहलो तफ िवचार गदा िमित
२०७२।११।२१ गते म रट िनवेदक अतल
ु रायबाट
६६२ ाम सनु बरामद गरी सनु चोरी पैठारी मु ा चलाई
भ सार ऐन, २०६४ को दफा १८(१) र दफा ५४(१)
(ग) बमोिजम ५ मिहना कै द र . ३२,०६,७२८।ज रवाना गन गरी ि भवु न िवमान थल भ सार
कायालयबाट िमित २०७३।२।२६ मा िनणय गरेको र
सो िनणयउपर मैले राज व यायािधकरण काठमाड मा
पनु रावेदन गरेकोमा उ िनणय सदर गरी कै द मिहना
५ र ज रवानाबापत ४ वषसमेत गरी ४ वष ५ मिहना
भु ान भएपिछ वा बाँक ज रवाना बझ
ु ाएपिछ मा
कै दबाट मु गन ठहर गरी िमित २०७३।८।२४
मा फै सला गरेको छ । म िनवेदक ९ मिहना ४ िदन
कै दमा बिससके को छु । मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको
३८(२) नं. अनस
ु ार कै द वा ज रवानाम ये कुनै वा दवु ै
सजाय हन स ने अपराधमा ज रवाना मा को सजाय
भएकोमा ज रवाना नितरेबापत कै दको सजाय ठे नु
पदा सो अपराधमा हन स ने सजायको उप लो हदको
आधाभ दा बढी सजाय गन निम ने र भ सार ऐन,

२०६४ को दफा ५७(१)(ग) बमोिजम अिधक हन स ने
सजाय ६ मिहना भएकोले ज रवानाबापत ६ मिहना
मा कै द हनेमा मलाई कानूनले हनपु न सजायभ दा
बढी थनु ामा बिससके को हँदा फै सला भएको िमितमा
नै मलाई थुनाबाट मु गनपनमा
गैरकानूनी पमा
ु
थनु ामा राखेकोले उ ेषणयु परमादेशसिहतको
ब दी य ीकरण लगायत जो चािहने उपयु आदेश
जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन िजिकर रहेको
देिख छ ।
३. रट िनवेदकले िनजलाई ज रवाना
नितरेबापत मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको महलको ३८
नं.को देहाय २ अनस
ु ार ६ मिहना मा कै द हनपु न भ ने
िजिकर िलएबाट उ नं. अ ययन गनु वा छनीय हन
आयो । मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको महलको ३८ नं.
को देहाय २ नं. हेदा "कै द वा ज रवानाम ये कुनै वा
दुवै सजाय हन स ने अपराधमा ज रवाना मा को
सजाय भएकोमा सो ज रवाना नितरेबापतको कै द
सजाय ठे नुपदा सो अपराधमा हन स ने कै दको
उप लो हदको आधाभ दा बढी नहने अविधस मको
मा ा कै द ठे नपु छ" भ ने यव था रहेको पाइ छ ।
यस यव थाअनस
ु ार कै द वा ज रवानाम ये कुनै वा
दवु ै सजाय हन स ने मु ामा ज रवाना मा को सजाय
भएको अव थामा ज रवाना नितरेबापत कै दको सजाय
ठे नु पदा सो अपराधमा हन स ने कै दको उप लो
हदको आधाभ दा बढी नहने अविधस मको मा
कै द ठे नु पन भ ने देिखयो । यी रट िनवेदक अतल
ु
रायलाई भ सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ अनस
ु ार
चोरी पैठारी गरेको ठ याई ऐ. ऐनको दफा ५७(१)
(ग) अनस
ु ार सनु को िबगो मोल .३२,०६,७२५।ज रवाना र ५ मिहना कै दको सजाय हने तथा ६६२
ाम सनु जफत हने ठह याई ि भवु न िवमान थल
भ सार कायालयबाट िनणय भएको र सो िनणयलाई
राज व यायािधकरण, काठमाड ले सदर गरेको छ ।
भ सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ ले चोरी िनकासी
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वा चोरी पैठारीको कसरु का स ब धमा सजायको
यव था गरेको छ । उ ऐनको दफा ५७(१) ले
"कसैले कुनै मालव तु चोरी िनकासी वा चोरी पैठारी
गरेमा... मालव तक
ु ो िबगोबमोिजमको ज रवाना र
देहायबमोिजमको कै द गन स नेछ" भ ने उ लेख
गरी देहाय (क) देिख (च) स म िबगोको िहसाबले एक
मिहनादेिख ५ वषस मको कै दको सजाय हन स ने
यव था गरेको पाइ छ । यस कानूनी यव थाअनस
ु ार
चोरी िनकासी पैठारीको कसरु मा ज रवाना मा वा
ज रवाना र कै द दवु ै सजाय हन स ने देिखयो ।
४. ततु रट िनवेदनका िनवेदक अतल
ु
रायलाई भ सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ अनस
ु ार
सनु चोरी पैठारीको कसरु गरेको ठ हयाई ऐ. ऐनको दफा
५७(१)(ग) अनस
ु ार . ३२,०६,७२८।- ज रवाना र
५ मिहना कै दको सजाय गरेको अथात् ज रवाना र कै द
दवु ै सजाय हन स ने अपराधमा ज रवाना र कै द दवु ै
सजाय भएको देिखयो । मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको
महलको ३८(२) नं. आकिषत हनको लािग कै द वा
ज रवानाम ये कुनै वा दुवै सजाय हन स ने मु ामा
ज रवाना मा को सजाय भएको हनुपदछ । तर यी रट
िनवेदकलाई ज रवानाको मा सजाय नभई ज रवाना
र कै द दवु ै सजाय भएको देिखएकोले रट िनवेदकको
िनवेदन िजिकरअनस
ु ार िनजको हकमा द ड सजायको
महलको ३८ नं. को देहाय २ नं. आकिषत हन स ने
देिखन आएन ।
५. अब दो ो का स ब धमा िवचार गदा
यस अदालतको संयु इजलासबाट "द ड सजायको
३८ नं. र ३८ को देहाय १ नं. वत यव था हन
वा द ड सजायको ३८ को देहाय १ नं. ऐ. मूल दफा
३८ को अधीन थ यव था हो भ ने स ब धमा
जिटल कानूनी समावेश भएकोले सव च अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पूण
इजलासबाट िनणय गनु उपयु हने देिखँदा संयु
इजलासको दायरी लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार गरी

पूण इजलासमा पेस गनु भनी िमित २०७३।११।३।३
मा भएको आदेशानस
ु ार ततु रट िनवेदन यस
इजलाससम पेस हन आएको रहेछ । यसकारण
सव थम मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको महलको ३८
नं. ले गरेको कानूनी यव थालाई अ ययन गनपन
ु
देिखयो । द ड सजायको महलको ३८ नं. हेदा
"ज रवाना वा सरकारी िबगोबापत कै द ठे नु
पदा ऐनमा लेिखएको कै दको हकमा नबढ् ने गरी
देहायबमोिजम गनपछ"
भ ने उ लेख गद देहाय १
ु
मा "कै द वा ज रवाना दवु ै सजाय भएकोमा ज रवाना
नितरेबापतको कै द ठे नु पदा चार वषभ दा बढी
अविधको कै द ठे नु हदँ ैन । तर नाबालकलाई
ज रवाना नितरेबापतको कै द ठे नु पदा उमेर पुगेको
यि लाई हने कै दको आधामा नबढ् ने गरी कै द
ठे नुपछ" भ ने कानूनी यव था गरेको देिख छ ।
६. यसैगरी देहाय २ मा "कै द वा
ज रवानाम ये कुनै वा दवु ै सजाय हन स ने
अपराधमा ज रवाना मा को सजाय भएकोमा सो
ज रवाना नितरेबापतको कै दको सजाय ठे नु पदा
सो अपराधमा हन स ने कै दको उप लो हदको
आधाभ दा बढी नहने अविधस मको मा कै द
ठे नुपछ" भ ने यव था भएको पाइ छ ।
७. देहाय ३ नं. ले "ज रवाना मा को
सजाय हने अपराधमा ज रवानाको सजाय भएकोमा
सो ज रवाना नितरेबापतको कै द सजाय ठे नु पदा
दुई वषभ दा बढी नहने अविधस मको मा कै द
ठे नुपछ" भ ने यव था गरेको छ ।
८. यसै गरी ३८ नं. को देहाय ४ नं. मा
"जायजातबाट उपर नभएको सरकारी िबगोमा कै द
ठे नु पदा एक हजार पैयाँस मको िबगोमा एक
वष, पाँच हजार पैयाँस मकोमा दुई वष, दश हजार
पैयाँस मकोमा तीन वष र दश हजार पैयाँभ दा
बढीको येक दश हजारमा एक वषभ दा बढी कै द
ठे नु हदँ ैन । सोबमोिजम कै द ठे दा दश वषभ दा

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
बढी हन आयो भने पिन दश वषस म मा कै द
ठे नपु छ" भ ने कानूनी यव था भएको पाइ छ ।
९. यसरी द ड सजायको महलको ३८ नं.
ले ज रवाना वा सरकारी िबगोबापत कै द ठे नु पदा
ऐनमा लेिखएको कै दको हदमा नबढ् ने गरी िविभ न
अव थाको ज रवानाबापतको कै द ठे न सिकने िसमा
बारेमा उ लेख गरेको देिखँदा ततु नं. मा उ लेख
भएको "ऐनमा लेिखएको कै दको हदमा नबढ् ने गरी"
भ ने वा यांशले संकेत गरेको कै दको हदको बारेमा
पिन िववेचना गनु ासङ् िगक देिखन आयो ।
१०. मल
ु क
ु ऐन भाग ४ को िविभ न
महलह ले फौ दारी कसरु को प रभाषा गद उि लिखत
कसरु गनलाई हने सजायको समेत यव था गरेको
छ । यसरी कसरु गरेबापत कसरु दारलाई हने सजायको
यव था गदा कितपय कसरु का स ब धमा कै द,
ज रवाना र िबगोबापत समेत गरी हन स ने कै दको
हदबारे पिन सोही महलमा यव था गरेको देिख छ ।
ज तै मल
ु क
ु ऐन चोरीको महलको २७ नं. मा "यसमा
िबगो ज रवाना कै द वा तीनै थोकमा समेत गदा पिन
चोरीमा आठ वष, नकबजनी वा जबरज ती चोरीमा
दश वष, रहजनीमा बा वष र डाँकामा अठार
वषदेिख बढी कै द गन हदँ ैन" भ ने यव था भएको
पाइ छ । मल
ु क
ु ऐन बाँक नितनको महलको १२
नं. ले "सरकारी तहबील मासेमा काननू बमोिजम
भएको सजाय र सरकारी िबगोबापत समेतमा कै द
गनुपदा दश वषभ दा बढी कै द हन स ने छै न" भ ने
यव था गरेको छ । यसैगरी िकत कागजको महलको
१७ नं. मा "सव वसिहत ज मकै द हनेमा बाहेक
यस महलका अ कुरामा कै द गनपदा
ु बा वषदेिख
बढ् ता कै द गनु हदँ ैन" भ ने यव था भएको पाइ छ ।
आगो लगाउनेको महलको ११ नं. मा "सव वसिहत
ज मकै द हनेमा बाहेक यस महलका अ कुरामा
बा वषदेिख बढ् ता कै द गन हदँ ैन" भ ने यव था

गरेको देिख छ । यसैगरी खोटा चलनको महलको
२४ नं. मा "यस महलका कुरामा कै द गनुपदा बा
वषभ दा बढी गनहु दँ ैन भ ने र कुटिपटको महलको
२६ नं. मा "यस महलमा लेिखएका कुरामा सजाय
गदा कुटिपट मा भएकोमा भए तीन वष, हितयारले
हानी घोची घाउ पारेको वा आगोले पोले डामेकोमा
भए ६ वष र अंगभंग पारेकोमा भए दश वषभ दा बढी
कै द गन हदँ ैन" भ ने यव था रहेको पाइ छ ।
११. उपयु उि लिखत िविभ न महलह ले
सो महलअ तगतको कसरु स ब धमा छु ै कानूनी
यव था गरेकोले कुनै कसरु को स ब धमा सजायको
उप लो हद तोिकएकोमा सोभ दा बढी सजाय गन
नसिकने ह छ । द ड सजायको महलको ३८ नं.
मा "ऐनमा लेिखएको कै दको हदमा नबढ् ने गरी"
भ ने वा यांशले िविभ न महलमा लेिखएको उपयु
उ लेख भएबमोिजमको कै दको उप लो हदलाई
वा कुनै िवशेष ऐनले कै दको हद तोके को छ भने सो
कै द हदलाई नै इंिगत गरेको हो । द ड सजायको
३८ नं. मा यु भएको कै दको हदमा नबढ् ने गरी
भ ने वा यांशलाई स बि धत ऐनले सजाय िनधारण
गरेको ावधानह सँग जोडेर अथ गनु कानूनस मत
हँदैन । मल
ु क
ु ऐन चोरीको महलको १२ नं. ले साधारण
चोरी मु ामा कसरु दारलाई िबगोबमोिजम ज रवाना र
पिहलो पटकलाई एक मिहना मा कै दको सजायको
यव था गरेको छ । पिहलो पटक साधारण चोरी
गरेको ठहरेको मु ामा ज रवाना नितरेबापत कै दमा
रा नपु न अव थामा द ड सजायको महलको ३८ नं.
मा उि लिखत "ऐनमा लेिखएको कै दको हदमा नबढ् ने
गरी" भ ने वा यांशलाई चोरीको महलको १२ नं.
ले तोके को कै दको सजायलाई नै कै दको हद मािनँदा
ज रवानाबापत कै द हनै नस ने देिखन आउँछ जनु
िवधाियकाको उ े य र मनसाय होइन । यसकारण
चोरीको महलको २७ नं. मा उ लेख भएको कै दमा
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नबढ् ने गरी चोरीको मु ामा ज रवानाबापत कै द ठे नु
पदा चार वषस म कै द ठे ने ग रएको हो जनु द ड
सजायको ३८ नं. को उ े य हो ।
१२. फौजदारी कसरु का स ब धमा
िवधाियकाले कै द तथा ज रवाना दवु ै सजाय हन स ने
गरी सजायको यव था गरेकोमा ज रवाना नितरेबापत
कै द गनपदा
ु ऐनमा नै कै दको हद उ लेख भएको रहेछ
भने सो हदमा नबढ् ने गरी िविभ न अव थाका सजायको
आधारमा ज रवानाबापत कै दको िसमा िनधारण गरेको
देिख छ । तसथ द ड सजायको महलको ३८(१)(२)
(३) र (४) नं. मूल नं. ३८ कै प रपूरक देिखन आयो ।
१३. द ड सजायको ३८ नं. को योगको
स ब धमा यस अदालतबाट िविभ न मु ाह मा
या या भएको पाइ छ । िनवेदक ओगेन गु ङ
िव राज व यायािधकरण काठमाड समेत भएको
ब दी य ीकरण रट िनवेदनमा द ड सजायको
३८(१) नं. मा कै द वा ज रवाना दवु ै सजाय भएकोमा
ज रवाना नितरेबापत कै द ठे नु पदा ४ वषभ दा बढी
अविधको कै द ठे नु हँदैन भ ने यव था भइरहेको भनी
या या भएको देिख छ । (संवत् २०४८ सालको रट
नं. १५१७, आदेश िमित २०४९।१।१४) यसै गरी
गगन िसंह ठकुरी िव कारागार कायालय ज गनाथ
देवल भएको ब दी य ीकरण रट िनवेदनमा यस
अदालतको संयु इजलासबाट द ड सजायको
महलको ३८ नं. मा ज रवाना वा सरकारी िबगोबापत
कै द ठे नु पदा ऐनमा लेिखएको कै दको हदमा नबढ् ने
गरी देहायबमोिजम गनपछ
ु भनी देहाय १ मा कै द वा
ज रवाना दवु ै सजाय भएकोमा ज रवाना नितरेबापत
कै द ठे नु पदा चार वषभ दा बढी अविधको कै द ठ नु
हँदनै भनी ज रवानाबापतको कै द ठे दाको अिधकतम
िसमा िनि त गरी िदएको भनी या या भएको
पाइ छ । (ने.का.प. २०६७ भाग १२ अंक २ िन.नं.
८३१३) यसैगरी िनवेदक अजनु थापा िव काठमाड

िज ला अदालत भएको ब दी य ीकरण मु ामा यस
अदालतको पूण इजलासबाट द ड सजायको महलको
३८ नं. को या या गद उ कानूनी यव थाबमोिजम
ज रवाना र कै द दवु ै सजाय भएको अव थामा ज रवाना
नितरेबापत कै द ठे नु पदा अिधकतम चार वषस म
कै द ठे न िम छ भ ने देिखन आएको छ । द ड
सजायको ३८ नं. को मूल यहोरामा ज रवानाबापत
कै द ठे दा भ ने वा यांश उ लेख भइरहेबाट समेत
ज रवाना ितन नसके को र ज रवानाबापतको कै द ठे ने
कुरालाई ३८ नं. को देहाय १ ले स बोधन गरेको
छ भनी या या गरेको पाइ छ । (ने.का.प. २०६७,
िन.नं.८५१६, र.पु. इ.नं. ०६७-WH-०००५,
आदेश िमित २०६७।५।२४।५)
१४. मािथको करणमा िव ेषण भएबमोिजम
द ड सजायको महलको ३८ नं. को मूल यहोरामा
ज रवाना वा सरकारी िबगोबापत कै द ठे नु पदा भ ने
वा यांश उ लेख भई कै द वा ज रवाना दवु ै सजाय
भएकोमा ज रवाना नितरेबापत कै द ठे नु पदा चार
वषभ दा बढी अविध कै द ठे नु हँदनै भनी ३८ नं. को
देहाय १ मा उ लेख भएकोले उ मूल यहोराले देहाय
१ लाई नै
पले स बोधन गरेको देिखन आएकोले
मूल यहोरालाई देहाय १, २, ३ र ४ ले पूणता गरेको
छ । तसथ द ड सजायको महलको ३८ नं. र ३८ नं.
को देहाय १ ले गरेको कानूनी यव थालाई वत
तथा छु ाछु ै कानूनी यव था भ न िम ने देिखन
आएन ।
१५. अब रट िनवेदक अतल
ु रायलाई द ड
सजायको महलको ३८(१) नं. बमोिजम ज रवानाबापत
४ वष कै द हने गरी तोिकएको लगत िमलेको छ छै न
भ ने को स ब धमा िवचार गदा मािथ नं. २ मा
द ड सजायको महलको ३८ को देहाय १ नं. अनस
ु ार
कै द र ज रवाना दवु ै सजाय भएको अव थामा ज रवाना
नितरे ज रवानाबापत ४ वष कै द ठे न िम ने भनी

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
िव ततृ पमा िववेचना ग रसके को छ । यी रट िनवेदक
अतल
ु रायलाई सनु चोरी पैठारी मु ामा भ सार ऐन,
०६४ को दफा ५७(१)(ग) अनस
ु ार कै द मिहना ५
र िबगोबमोिजम . ३२,०६,७२८।- ज रवाना गन
गरी ि भवु न िवमान थल भ सार कायालयबाट िमित
२०७३।२।२६ मा िनणय भएकोमा सो िनणयउपर
यी रट िनवेदकको पनु रावेदन परेकोमा राज व
यायािधकरण काठमाड बाट सदर गरी मल
ु क
ु ऐन
द ड सजायको महलको ३८(१) अनस
ु ार उि लिखत
ज रवानाबापत िनज िमित २०७३।४।२० देिख
लागू हने गरी थप चार वष कै दमा ब नु पन ह छ ।
जसअनस
ु ार पनु रावेदकले बाँक ज रवाना नबझ
ु ाएको
अव थामा सु मा प ाउ परी थुनामा परेको िमित
२०७२।११।२१ ले पनु रावेदकलाई फै सलाले ठहरेको
कै द मिहना ५ को सजाय र ज रवानाबापतको ४ वषको
कै द सजायसमेत गरी ४ वष ५ मिहना कै द अविध
भु ान भएपिछ अथात् २०७७।४।२० मा वा बाँक
ज रवाना बझ
ु ाएमा कै दबाट मु ग रिदनु भनी फै सला
भएको देिख छ । रट िनवेदकलाई कै द र ज रवाना दवु ै
सजाय हने ठहरी सजाय भएको र ज रवाना नितरेको
अव थामा द ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय
१ अनस
ु ार ज रवाना नितरेबापत ४ वष कै द गन
सिकने नै हँदा राज व यायािधकरण काठमाड ले
यी रट िनवेदकलाई ज रवाना नितरेबापत ४ वषको
कै द ठेकेको गैरकानूनी नभई कानूनबमोिजम नै भएको
देिखन आयो ।
१६. अतः रट िनवेदकलाई ५ मिहना कै द र
. ३२,०६,७२८।- ज रवानासमेत दवु ै सजाय भएको
र िनजलाई लागेको कै दको सजाय ५ मिहना भु ान
भइसके को भए तापिन िनजले आफूलाई लागेको
ज रवाना नितरेकोले मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको
महलको ३८ नं. को देहाय १ अनस
ु ार ज रवाना
नितरेबापत ४ वष कै द ठे क थनु ामा राखेको देिखँदा
सो थनु ालाई गैरकानूनी थनु ा मा न िम ने देिखन

आएन । तसथ रट िनवेदकको मागअनस
ु ार उ ेषणयु
परमादेशसिहतको ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गनु परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या. सपना धान म ल
या. तेजबहादरु के .सी.
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
इित संवत् २०७४ साल जेठ १८ गते रोज ५ शभु म् ।

&

नणय नं . ९८९८
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी सशु ीला काक
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
फै सला िमित : २०७४।१।१७
मु ा :

ाचार (सडु ान िमसनका APC र सोको
पेयर पाट ख रद)

०६८-CR-१२६७
पनु रावेदक / वादी : अनस
ु धान अिधकृत िड लीरमण
आचायको ितवेदनले नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : कुल िव म राणाको नाित, कृ ण
िव म राणाको छोरा ल.प.ु िज.ल.प.ु उप.न.पा.
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वडा नं. १४ शोभािहटीमा ब ने नेपाल हरीका
पूव हरी महािनरी क ओम िव म राणासमेत

गा.िव.स. वडा नं. ८ ब ने भगवती ेडसका ो.
श भु भारती
िव
यथ / वादी : अनस
ु धान अिधकृत िड लीरमण
आचायको ितवेदनले नेपाल सरकार

०६९-CR-१०७९
पनु रावेदक / ितवादी : कुल िव म राणाको नाित,
कृ ण िव म राणाको छोरा ल.प.ु िज.ल.प.ु
उप.न.पा.वडा नं. १४ शोभािहटीमा ब ने
०७०-CR-०१९०
नेपाल हरीका पूव हरी महािनरी क ओम पनु रावेदक / ितवादी : िकशन च द ठकुरीको नाित,
िव म राणा
नरबहादरु च द ठकुरीको छोरा दाचला
ु िज ला,
िव
लाली गा.िव.स.वडा नं ९ भु लालीमा थायी
यथ / वादी : अनस
घर भई हाल ल.प.ु िज.ल.प.ु उप.न.पा. वडा नं.
ु धान अिधकृत िड लीरमण
आचायको ितवेदनले नेपाल सरकार
१० कुप डोल ब ने नेपाल हरीका त कालीन
हरी महािनरी क भई हाल धानम ीका
०६९-CR-०६९१
सरु ा स लाहकार रमेशच द ठकुरी
पनु रावेदक / ितवादी : धनरास गु ङको नाित, हक
िव
बहादरु गु ङको छोरा का क िज ला वाङ
यथ / वादी : अनस
ु धान अिधकृत िड लीरमण
घलेल गा.िव.स. वडा नं. ३ थायी घर भई
आचायको ितवेदनले नेपाल सरकार
हाल काठमाड िज ला खड् का भ काली
गा.िव.स.वडा नं.३ हाि ग डा ब ने नेपाल
§ अि तयार दु पयोग अनुस धान
हरीका पूव हरी महािनरी क हेमबहादरु
आयोगको अिधकार र काम कत यम ये
गु ङ
कुनै अिधकार र काम, कत य आ नो
िव
कुनै पदािधकारी वा नेपाल सरकारको
यथ / वादी : अनस
कुनै कमचारीलाई यायोजन गन पाउने
ु धान अिधकृत िड लीरमण
आचायको ितवेदनले नेपाल सरकार
संवैधािनक यव था र सो आयोगको
काम, कत य र अिधकारको कृितबाट
०६९-CR-१०७६
हे रनु आव यक देिख छ । संिवधानले
पनु रावेदक / ितवादी : ५०१ International
नै आयोगको अिधकार र काम, कत य
House २२३ Regents Streets London
यायोजन हन स ने भनी िकटान गरेको
W१B२८D ि थत Assured Risks
यव थालाई अ यथा अथ गरी आयोगको
Limited, London को त कालीन थानीय
सिचवलाई अिधकार यायोजन गन
ितिनिध जोगी भारतीको नाित, पदम भारतीको
निम ने भ न नहने ।
छोरा डडे धरु ा िज ला पाल गा.िव.स.
( करण नं.४)
वडा नं. ४ थायी घर भई हाल ल.प.ु िज.सबु
§ संिवधानमा संवैधािनक िनकायको
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पमा अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगको यव था रहनुको पिन खास
उ े य ह छ । य तो मह वपण
ू िनकायमा
कुनै कालख डमा कुनै कारणवश समयमा
नै पदािधकारी िनयु हन नसके मा
वा िनयु भएका सबै पदािधकारीको
कायकाल समा भई नयाँ पदािधकारी
कसैको पिन िनयुि हन नसके मा
संिवधान द दािय वको अवल बन गरी
ाचारको छानिबन अनस
ु धान तथा
मु ा दायरसमेतका सबै कामकारवाहीह
अव अव थामा रा नु पन वा शू यको
ि थितमा रा नुपन भ ने तक जायज हन
नस ने ।
§ संिवधान र कानूनी यव थाको या या
गदा जिहले पिन सम याको समाधान
िन कने गरी र र ताको प रपूित हने गरी
ग रनु आव यक हने ।
§ आयोगको कामकारवाही िनर तर पमा
स चालन गन अिभ ायबाट त काल पदमा
बहाल रहेका पदािधकारीह ले आफू
बहाल छँदै आयोगको काम कारवाहीलाई
शू यतामा पु न निदने गरी गरेको
अिधकार यायोजनस ब धी िनणयलाई
संवैधािनक यव था र यसको बृहत्
उ े यको रोहबाट हेदासमेत अ यथा भ न
िम ने नदेिखने ।
( करण नं.६)
§ अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग
ाचारस ब धी ग भीर अपराधको
छानिबन गन एउटा िज मेवार िनकाय
भएको र आयोगका सद यह को
र ताको अव थामा आयोगको कायलाई
िनर तरता दान गन सिचवलाई ा
1770

यायोिजत अिधकारअनु प अनुस धान
तथा अिभयोजन भएको काय कानूनस मत
हने ।
( करण नं.८)
§ हरी क याण कोषको स चालन
नेपाल हरीका बहालवाला िज मेवार
पदािधकारीह को स चालक सिमितबाट
हदँ ै आएको र यसको कायकारी सिमितमा
समेत बहालवाला हरीका िविभ न तहका
पदािधकारीह संल न रहेको, सो कोषको
नगदी कोषमा नेपाल सरकारबाट तलब
सुिवधा ा गन िविभ न तहका हरी
कमचारीको तलब र सिु वधा रकमसमेतबाट
क ा भएको रकम ज मा हने गरेको र
स पूण हरी कमचारीको िहतको लािग सो
रकम खच हने गरेको भ ने उ कोषको
िवधानसमेतबाट देिख छ । यसबाट सोकोष
यि गत हैिसयतमा नभई नेपाल हरीका
बहालवाला पदािधकारीह को पदीय
हैिसयतमा स चालन भएको भ ने देिखने ।
( करण नं.११)
§ अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग
ऐन, २०५९ को दफा २(ङ), ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) र
सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा
२(ख) ले सावजिनक सं था र िनकायको
प रभाषा गरेअनुसार नेपाल सरकारको
पूण वा आंिशक वािम व, िनय ण र पूण
अनुदान नभए तापिन नेपाल सरकार वा
नेपाल सरकारबाट अनदु ान पाएका सं था
वा सो सं थाको पूण वा आंिशक वािम व
भएको वा िनय ण रहेको वा य तो
सं थाबाट अनुदान ा सं थालाई पिन
सावजिनक सं थाको प रभाषाअ तगत

राखेको देिखँदा हरी क याण कोष पिन
करार ऐनअ तगत मा उपचार खो नुपछ
नेपाल सरकारअ तगतको हरी धान
भ नु सवथा उिचत नदेिखने ।
कायालयको िसधै िनय णमा रहने,
( करण नं.१९)
हरी महािनरी कलगायत सबै उ च
§ हरी क याण कोषको रकम लगानी गरी
हरी अिधकारी यसको स चालक र
नेपाल सरकारअ तगतको हरी धान
िनयामकको पमा संल न रहने र नेपाल
कायालयले गलत र अनुिचत तवरबाट
सरकारसँगको MOU अनुसार संयु रा
गरेको ख रद स झौताको आधारमा नेपाल
संघबाट ा हने APC बापतको सोधभना
सरकार, हरी धान कायालयलाई हािन
रकम यो कोषमा ज मा हने भएकाले सं था
नो सानी हने र ठे केदारलाई फाइदा
दता ऐनअ तगत दता भए तापिन यो
हने ि थित भयो भने सो कायमा संल न
सं थाको संरचना, कृित र काय कृितका
रा सेवक वा यि उपर ाचार िनवारण
साथै उपयु कानूनी यव थाको रोहबाट
ऐन, २०५९ को दफा ५९ को देहाय (ङ) मा
समेत यो कोषलाई सावजिनक सं था नै
भएको िवशेष यव थाअनस
ु ार कारवाही
मा नुपन ।
चलाउन वाधा पन नदेिखने ।
( करण नं.१६)
( करण नं.२०)
§ हरी क याण कोष सावजिनक कृितको
सं था भएको र उ सं थाको रकम वादीका तफबाट : िव ान् नायब महा यायािधव ा
िहनािमनाका स ब धमा अि तयार
ब ी साद गौतम र िव ान् उप यायािधव ा य
दु पयोग
अनुस धान
आयोगले
ह रशंकर वाली र ान साद भस
ु ाल
अनस
ाचार िनवारण ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह
ु धान गरी
ऐनअनु प ाचारमा मु ा दायर गन
डा.रिजतभ धानाङ् ग, सशु ील कुमार प त,
स ने नै देिखन आउने ।
कृ ण साद सापकोटा, सितशकृ ण खरेल,
( करण नं.१७)
बालकृ ण यौपाने, ब ीबहादरु काक , याम
§ सरु ा र हातहितयारको ख रद र
खरेल, लोकभ राणा, श भु थापा, च डे र
आपूितसँग स बि धत िवषय कुनै यि
े , ह रहर दाहाल, िव ान् अिधव ाह डा.
िवशेषका बीच हने िवशु करार नभई नेपाल
िभमाजनु आचाय, शैले कुमार उपा याय,
सरकारको वाथ र िहत गाँिसएको िवषय
कमलनयन प त, बोधरी राज पा डे, शेरबहादरु
हो । य तो रा यको हकिहतसँग स बि धत
के .सी., मेघराज पोखरेल, गणेशिव म काक ,
करारलाई करार कानूनको दायराभ दा
ह र फुयाल, रामच पौडेल, िवजय िसंह,
बािहर याउन निम ने भनी या या गन हो
नरे साद पाठक, शरद साद कोइराला,
भने रा यको िहत परािजत हन गई अ ततः
अमर थापा, काश के .सी., नवराज
नेपाल सरकारलाई अपूरणीय ित हने
थपिलया, चोमराज दाहाल, एकराज पोखरेल,
देिख छ । यसैले य तो नेपाल रा यको
अिधव ाह राम साद भ डारी, िटकाराम
हक िहतसँग स बि धत िवषयव तुलाई
भ राई, यादव साद ढुंगाना, परशरु ाम

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
कोइराला, सरोज े , िहरा रे मी, रामद
पौडेल, अपूव खितवडा, कृ णराज पा डे,
नारायण नेपाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
§ हरी क याण कोष सं था दता ऐन, २०३४
§
ाचार िनवारण ऐन, २०१७
§ अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग
ऐन, २०५९
§ सावजिनक ख रद ऐन, २०६३
िवशेष अदालतमा फैसला गनः
अ य माननीय यायाधीश ी गौरीबहादरु काक
सद य माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
सद य माननीय यायाधीश ी के दार साद चािलसे
फै सला
स. . या. सुशीला काक : िवशेष अदालतको
फै सलाउपर ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
१७ बमोिजम वादी नेपाल सरकार एवं ितवादीको
तफबाट पनु रावेदन दायर भई पेस हन आएको ततु
मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार छःसंयु रा संघको अनरु ोधमा शाि त
थापनाथ सडु ानको डाफरमा नेपाल हरीबाट
खटाइएको Formed Police Unit (FPU) का लािग
आव यक पन Armoured Personnels Carrier
(APC), Night Vision, Mobile house, Water
treatment plant, Water tanker लगायतका
ब दोब तीका यून गणु तरका सामानह ख रद
गरी ाचार गरेको, उ िमसनका लािग पठाइएका
सामानह काम नला ने भई नेपाल हरीको
यातीमा नै असर पगु ेको भ ने िवषयमा िविभ न
समाचार मा यमबाट कािशत समाचार र िबना

टे डर ब दोब तीका सामानह ख रद गरेकोले कम
गणु तरका सामान ख रदमा नेपाल हरीका व र
अिधकृतह तथा थानीय एजे टसमेत संल न
भएकोले नेपाल हरीको छिव िबगान खो ने व र हरी
अिधकृतह र थानीय एजे टलाई समेत छानिबन गरी
कारवाही ग रपाउँ भ ने उजरु ी िनवेदन, रा य यव था
सिमितबाट गिठत छानिबन उपसिमितको ितवेदनको
आधारमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
ततु मु ामा अनस
ु धान गरी मु ा दायर गरेको
देिखएको ।
सडु ानको डाफरमा खिटने नेपाल हरीको
FPU लाई चािहने आव यक ब दोब तीको सामान
ख रद बोडको सद य भएपिन म काय िवभागको
ितिनिध मा हँ । िवभागीय ितिनिधह लाई
यस िकिसमको बोड वा ठे काप ाबारे जानकारी
हँदैन । म बढीमा दईु वटा बैठकमा मा उपि थत
भएको ज तो ला छ । सामान आपिू त गन स ब धमा
बैठकमा छलफल नभएको हँदा िसफा रस पिन गरेको
छै न । िमसनको लािग के क ता सामानह ख रद
ग रए, को कसले ख रद गरे भ ने स ब धमा के ही
थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी नरे कुमार
खालीङ् गको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
FPU का लािग चािहने सामान UN ले
तोिकिदएको ह छ । सामानको लागत र अ य योजना
ितवेदन पेस गन हरी धान कायालयले एउटा
सिमित गठन गरेको िथयो । ख रद ि या हरी
धान कायालय ब ध शाखा र क याण शाखाले
गदछन् । िमसनमा आव यक पन सामानह को
मता, गणु तरको बारेमा UN ले नै Manual तयार
गरी पठाएको ह छ । सबै सामान UN ले तोिकएको
पेिसिफके शनकै आधारमा हनपु छ । सिमितले िनधारण
गन होइन । सामान ख रदका लािग कसले कोषको
यव था िमलाउनु पन हो भ ने कुरा म भ न सि दन ।
नेपाली सेना, सश हरी र नेपाल हरीले हालस म
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िमसनमा लगानी गदा क याण कोषबाटै गन गरेका
छन् । यही आधारमा िमसनमा पिन क याण कोषबाट
लगानी गन भ ने िनणय भएको हनपु दछ । िविभ न UN
िमसनमा नेपाल हरीका िविभ न दजाका कमचारीलाई
सहभागी गराउन स बि धत िनकायसँग प ाचार गन,
UN Headquarters र नेपालको थायी िनयोगसँग
सम वय गरी UN लाई आव यक जनशि को छनौट
गन, छनौट भएका हरी कमचारीको िटकट, पासपोट,
िभसा आिदको लािग लेखापढी गन, जनशि को तयारी,
तािलम इ यािदको लािग हरी धान कायालय तािलम
िनदशनालयसँग सम वय गन, FPU पठाउन जनशि
छनौट, तयारी ज ता िवषयमा UN सँग सम वय गरी
काम गन काय UN शाखाले गनपन
ु ह छ । तर साम ी
ख रद, रकम भु ानी, बकसँगको कारोबारलगायतका
आिथक कारोबार UN शाखाको िज मेवारीिभ
पदन । सु मा FPU लाई नेपालबाटै यि गत तथा
सरकारी सामान पठाउनु पन UN को आव यकता
हो । ख रद सिमितले गणु तर तोिकिदने र िसफा रस
गन हो । सामान ाि का बखत गणु तर जाँच ग रनु
पदछ । ख रद सिमितका पदािधकारीलगायतले UN
को Pre-Development Visit Team आएका बखत
सामानह िनरी ण गरी रा ो गणु तरको भएको कुरा
ितवेदनमा समेत उ लेख भइसके को छ । पठाउनु पन
सबै सामान PDV Team बाट िनरी ण हनपु न हो तर
APC नेपालमा याउन नसिकएको कारण उ APC
को Catalog हेररे उपयु हने भ ने राय PDV Team
बाट ा भएको हो । िवदेशबाट सोझै स लाई भएका
सामानको Arrival inspection UN बाट ह छ ।
काठमाड बाट Load ग रएका Container
ह भारत र सडु ान सरकारको असहयोग र UN
को बेवा ताका कारण एक वषपिछ मा सडु ानको
Nayala पु यो । APC को Terminal Specification
स बि धत Firm ह बाटै आएको हो । Armed
Class-II APC ह कै मताको आधारमा Grading

ग रएको ज तो ला छ । Catalog र Technical
Specification िमलेकै हो । APC को भौितक पमा
िनरी ण गन नेपाल हरी उ पादन थलमा गएन ।
APC Supplier ले नै ८ जना हरीलाई िनरी ण एवं
तािलमको लािग चेक रपि लक लाने पहल गरेकोमा
उ टोली िभसाको कारण िद लीबाट फकनु प यो ।
APC का Spare Parts को बारेमा योजना तजमा
ु
सिमितले िसफा रस गरेको छै न । FPU को लािग
चािहने स पूण साम ीम ये कुनै कुनैमा UN को
मापद डिवपरीत भएको र कुनै कुनै सधु ार गनपन
ु
सझ
ु ाव PDV Team बाट आएकोले स भव भएस म
सधु ार ग रएको हो । APC लगायतका Security
Item को ख रद स झौतामा त कालीन हरी नायब
महािनरी क दीपक े ले ह ता र गनभएको
छ।
ु
L.C. खो ने, भु ानी िदने, बक कारोबार गन दािय व
क याण शाखाको हो । APC, APC को Spare
Parts ज ता सामान गणु तरीय नभएपिछ भु ानी
रो नु पनमा कसरी भु ानी िदइएको हो थाहा भएन ।
Pre-Fab House ढुवानीको कारणले पिन पठाइएका
सामानह टुटफुट भई काम नला ने भएको हन
स छ । APC को On arrival Inspection मा सामान
गणु तरहीन पाइनमु ा मु यतया Supplier ले स झौता
पालना नगरेको ज तो ला छ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िपता बर अिधकारीको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान ।
सामान ख रद गन शासन िवभागको
मख
ु को अ य तामा एउटा बोड गठन ग रएको
ह छ । यही बोडले नै UN बाट ा List को आधारमा
पेसीिफके शन तयार गरी सामान ख रद गन ि या
अगािड बढाउँछ । यस स ब धमा मख
ु िज मेवार ब ध
शाखा, आ. .महाशाखा र क याण शाखा हने हँदा उ
शाखाह सँग सम वय र सझ
ु ाव िलएको हनपु छ । हरी
धान कायालयअ तगत हरी शासन महाशाखामा
म हरी व र उप र क पदमा महाशाखा मख
ु को

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
पमा कायरत िथए । मेरो काय मु यतः हरीको
शासन मा हेन िथयो । हरी धान कायालयमा
काय स चालनाथ िविभ न सिमित र उपसिमितह ,
शाखा, महाशाखा मख
ु ह पदीय हैिसयतले सद य
आिद मनोिनत ग रने यव था छ । सडु ान FPU को
सामान ख रद गन स ब धमा त कालीन .अ.म.िन.
याम िसंह थापाको अ य तामा आिथक ऐन िनयमको
प रिधिभ रही सामान ख रद गन िनणय भएको
िथयो । APC Model र मागअनस
ु ारको आपूित
भयो भएन भ ने स ब धमा UN र ख रद सिमितलाई
नै जानकारी छ भ नेसमेत यहोराको शारदाभ
र जीतको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
कागज ।
Assured Risks Ltd. ले पेस गरेको
दरभाउ प के क तो िथयो अिहले याद हन
सके न । तर िनयमानस
ु ार यूनतम रेट पेस गन
क पनीको दररेट नै मा य हने भएकोले सो LTD
ले पेस गरेको दरभाउ प वीकृत भएको हनपु छ ।
क याण शाखाको िसफा रसमा वीकृत ग रएको सो
दरभाउ पिन िनयमानस
ु ार यूनतम मू यको भएको
हनपु छ । य ता कृितका सामानह को ख रद ािविधक
मू याङ् कन अिनवाय हनपु न भएकोले ािविधक
मू याङ् कन भएकै हनपु छ । स बि धत सामानह
जाँच भए नभएको बारेमा UN Listed सामानह
UN Standard को हनपु न र UN ले पठाएको PreDeveloped visit team ले UN Standard बाट
सामान चेक जाँच भएको हनपु छ । पूव गिठत ख रद
किमटीले ख रद गन िसफा रस गरेको सामान बाहेक
पिन िविभ न कारण देखाई क याण कोषले थप सामान
ख रद गन िसफा रस गरेकोले सिमितको तफबाट थप
सामानको िसफा रस गरेको छु । UN ले नेपालबाटै
िकनेको सामानह , के ही िवदेशबाट िझकाइएका UN
Standard का सामानह को . .का.मा िनरी ण
गरी सही छ भनी बझ
ु ी िलएको थाहा छ । नेपाल बािहर

ख रद गरी Mission मा पु ने सामानह को िनरी ण
भयो भएन थाहा भएन । APC को Spare Parts
आव यकता अनस
ु ार ख रद किमटीले िसफा रस गरेको
हो । Spare Parts को ख रद पिन क याण शाखाको
िसफा रसमा ख रद किमटीले गरेको हो । APC /
Spare Parts आिदको Quality UN ले तोके को
िनि त मापद ड अनस
ु ारको हनपु न हो । Supply
भएका सामानह के क तो िथयो भ ने स ब धमा
भु ानी िदनअ
ु िघ क याण शाखाले हेनपन
ु हो । कुनै
सामानको ख रद गदा ख रद ग रने फमसँग िनि त
स झौता भएको ह छ । सामान कम गणु तरको भएमा,
Damage भएको सामान भएमा स बि धत फमलाई
तु त फकाई आव यक कारवाहीसमेत गन सिकने
ावधान ख रद ऐनले पिन गरेको छ । यसरी खराब
भएको, Standard िमट नभएको सामानको भु ानी
िदइएको छ । यस स ब धमा भु ानी िदने शाखा वा
यि नै दोषी ठा दछु भ नेसमेत यहोराको ितवादी
संजय िसंह ब नेतको अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान ।
गणु तरहीन सामानह भएकोले UN बाट
सोधभना ा नभएकोमा गणु तरहीन सामान नै हो
भने गणु तर िनधारण गन सिमित दोषी हनपु न ज तो
ला छ । हरी अ पतालबाट ितिनिध खटाउने
ावधानअनु प सो िनणयमा सहभागी भएको हँं ।
सो िमिटङमा हरी धान कायालयका अ य व र
अिधकृतह को ह ता र भएकोले मैले पिन ह ता र
गरेको हँ । मेरो कुनै बदिनयत
रहेको छै न भ नेसमेत
्
यहोराको डा.रामनाथ िसंहको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान कागज ।
म ख रद बोड लागत योजना सिमितको
सद य रहेपिन मेरो काय कृित उ सिमितको
स पूण Details हेन र अिघपिछ पिन हरी धान
कायालयमा हने सामान ख रद ि याको सु वात
र अ य गन िज मेवारी पाएको ब ध शाखा, आ. .
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महाशाखा, क याण शाखालाई बढी जानकारी हन
स ने भएकोले आफू सो शाखामा कायरत नरहेको हँदा
उपयु िवषयमा कम दरभाउको बोलप कबोल गन
फमलाई वीकृत गनपछ
ु भनी मैले ह ता र गरेको हँ ।
FPU लाई आव यक पन साम ीह ख रद सिमितको
िनणयअनस
ु ार ख रद गन सामूिहक िनणय ग रएको
हो । ढुवानी यव था र सामान आपूित भु ानीस ब धी
काय िवशेषतः आिथक शासन महाशाखा र क याण
शाखालाई जानकारी हने हँदा मलाई जानकारी
भएन । िततप खो ने काय पिहला आिथक शासन
महाशाखा, ब ध शाखा, बजेट शाखा र क याण
शाखाह ले नै गरे ज तो ला छ । सूचीकृतबाट ख रद
भएको सामानको िनरी ण गन काय ारि भक पमा
क याण शाखा, ब ध शाखाको ज तो ला छ ।
यसपिछ UN को PDV Team ले गछ र अ यमा मा
UN Inspection Team ले गन गरेको हनपु छ । खराब
सामानह को भु ानी रो न िम ने अव था भएमा
जसले य तो भु ानी िदएको छ उही दोषी हनपु छ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी काश अिधकारीको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
िमित ०६४।३।१ को हरी क याण कोष
स चालक सिमितको FPU को लािग अनमु ािनत
लागत .३४,४४,२२,७१३।८० कोषबाट लगानी
गन गरी भएको बैठकमा म सु मा उपि थत भई
एजे डामा छलफल हँदाहँदैका अव थामा काम
िवशेषले बािहर जानु परेकोले िनणयका िवषयमा थाहा
भएन । यसैले उपि थितमा मा द तखत गरेको छु
भ नेसमेत यहोराको क याण कुमार ितिमि सनाको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
मेरो शाखाको काम स चारस ब धी हो ।
FPU िमसनमा आव यक परेकोले यी आव यक
सामान ख रद गनु परेको हनस छ । तर मेरो हेन
िवषय नभएकोले सामूिहक िनणयमा सहमित जनाएको
हो । APC लगायतका सामानह ख रदको जानकारी

ख रदसँग स बि धत िनकायलाई जानकारी ह छ । मेरो
े नभएकोले जानकारी भएन । खराब र अ वीकृत
सामानह को भु ानी निदएको र रो न िम ने
अव थामा पिन िदएको छ भने यसरी िदने यि दोषी
हन स छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िव ाराज
े को अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
ख रद गन सामानह को List, योजना
तजमा,
ख रद सिमित PDV Team को
ु
िनरी णलगायतका िवषयमा मलाई कुनै िकिसमको
जानकारी छै न । सडु ानमा शाि त थापनाथ खिटने
टोलीलाई आव यक पन साम ीह हरी क याण
कोषबाट ख रद गदा मलाई हरी अ पतालबाट
ितिनिधको पमा खटाइएकोले ०६४।०३।११
र ०६४।१०।३ को िनणयमा संल न छु । कोषबाट
ख रद भएका सामानह गणु तरहीन भएकोले UN
बाट सोधभना ा भइरहेको छै न भ ने स ब धमा
मैले सनु ेजानेस म सामानको गणु तर चेकजाँच
गन िज मेवारी पाएका पदािधकारीह दोषी हन
स छन् । APC, सोको Spare Parts, ि - याव
हाउस के अव थामा छन् र नेपाल हरीबाट ितपूित
माग भएको नभएको स ब धमा मलाई कुनै जानकारी
छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी अिजतकुमार
गु ङको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
हरी क याण कोष स चालक सिमितको
िमित ०६४।३।१ को बैठकमा हरी िश ण
ित ानको ितिनिधको पमा हव दार मेजरको
आदेशमा उपि थत भई द तखत गरेको छु । DIG
देिख सबै भएको ठाउँमा म हरी हव दार पदको
कमचारीले सवाल जवाफ गन निम ने भएकोले सही
गन भनेपिछ सही गरी िदएकोस म हो भ नेसमेत
यहोराको के शरबहादरु भज
ु ेलको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान कागज ।
िमित ०६५।८।३ को क याण कोष स चालक
सिमितको बैठकमा सहभागी हन स. .गण नं.१ बाट

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
खटाइएकोमा सामान ख रद ि या स ब धमा
भएको कुनै पिन िनणय थाहा भएन । आफूभ दा
मािथको आदेशबमोिजम उपि थत भई द तखतस म
गरेको हो भ नेसमेत यहोराको सिु धरकुमार साहको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
०६४।५।२० को हरी क याण कोष
स चालक सिमितको बैठकमा त काल म कायरत
स. .गण नं.१ न सालबाट खटाएको हँदा उपि थत
भई द तखत गरेको छु । िनणयका िवषयमा के ही पिन
जानकारी छै न । आफूभ दा मािथको कमा डरको
आदेशबमोिजम द तखत गरेको हो भ नेसमेत
यहोराको अमरबहादरु बािनयाँको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान कागज ।
०६४।१०।३ को हरी क याण कोष
स चालक सिमितको बैठकमा स. .गण नं. १ बाट
मौिखक आदेशबाट पठाएकोले गएको हँ । .अ.म.िन.
को िपए शाखामा ब न लगाइयो । व र अिधकृतह ले
द तखत गरेको कागजमा सही गन भनेअनस
ु ार
द तखत ग रिदएको हँ भ नेसमेत यहोराको देवकृ ण
यादवको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
कागज ।
FPU िमसनका लािग आव यक
ब दोब तीका सामानह हरी क याण कोषबाट
के आधारमा ख रद भयो । ािविधक िचिक सक
भएकोले मलाई के ही जानकारी छै न । सडु ानमा शा ती
थापनाथ खिटने टोलीलाई आव यक पन साम ीह
हरी क याण कोषबाट ख रद गन ०६५।३।११
को िनणयमा म संल न िथएँ । यसमा हरी क याण
कोषबाट नै सामान ख रद गन हनाले हरी क याण
कोष नै दोषी छ ज तो ला छ । APC, Spare Parts,
ि - याब हाउससमेत के अव थामा छन् मलाई
थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी रामकृ ण
राजभ डारीको अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान ।

हरी धान कायालयअ तगतका ब ध
शाखा र क याण कोषले FPU लाई चािहने सामान
ख रद गछ । म सवारी शाखाको भएकोले सवारी
साधनको जानकारीको लािग मलाई समावेश गराएको
हन स छ । FPU लाई साम ीह आव यक पन
भएकोले सामान थप गन िनणय भएको हनपु छ । िकन
पटकपटक िनणय ग रयो भ ने बारेमा मलाई जानकारी
भएन । म बोडको सद यको नाताले आफूभ दा
मािथ लो दजाकाले गरेको िनणयमा सामूिहक सहमित
जनाएको हँ । FPU िमसनमा आव यक परेकोले इ धन
र पानी ेलर ख रद गनु परेको हन स छ । UN बाट
खिटएर आउने टोलीले सो सामानको िनरी ण गरेको
र उनीह बाट Ok भएको हो । िमसन जानपु ूव UN
बाट एउटा टोली नेपाल आएको िथयो । हरी धान
कायालयको Ground मा उनीह ले सामानको
चेकजाँच गरेका िथए । स बि धत शाखा, महाशाखाबाट
PDV Team लाई Brief गनको लािग ितिनिध
खटाइएको िथयो । हरी क याण कोष, लेखा शाखा र
आिथक महाशाखा ढुवानी शाखासँग स बि धत छै न ।
खराब सामान भएको मािणत हँदा पिन पैसा Claim
गन र िदने यि दोषी हन जा छ । यस िमसनमा के
के सामानह योगमा छन् भ ने बारे क याण शाखा
र UN शाखालाई थाहा जानकारी हन स छ । िकनभने
िमसनमा खिटएका FPU बाट Reporting ह छ ।
सवारी साम ीह भारतबाट संिवधान सभाको
लािग ा सवारी साधनह मा पठाइएको हो । के ही
सवारी साधन भारत, चीनबाट ख रद गरी पठाइएको
भ ने थाहा पाएको हँ । APC र सोको Spare Parts
चेक रपि लकबाट पठाएको भ ने सनु ेको हँ । ख रदको
स पूण ि याह पूरा भइसके पिछ ह ता रको
लािग मेरो कायक मा र कुनै स चार िनदशनालयका
हरी नायब उपरी क ( .ना.उ) िव ाराज े को
कोठामा हँदा Signature को लािग याएको िथयो ।
िनणय अ ययन गन आदेश तथा समय पिन िदइएको
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िथएन । मैले एउटा बोडको सद यको नाताले हरीका
व र कमचारीह को िव ास र आदेशमा सहमित
जनाएको हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िदनेश
के .सी.को अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
िमित ०६५।८।१३ मा अ.अ.िवभागले
क याण कोष स चालक सिमितको बैठकमा भाग िलन
पठाएको हो । तर सो बैठकको िवषय भने भिनएको
िथएन । बैठकमा .अ.म.िन.ले द तखत गन आदेश
िदनभु एकोले द तखत गरी िदएको हो । म बैठकमा
पु दा बैठक सक िनणय पिु तकामा िनणय लेखी
व र अिधकृतह ले द तखतसमेत ग रसके का
िथए भ नेसमेत यहोराको महमद अ ताफ हसेनको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
िमित ०६४।५।६ को कोष स चालक
सिमितको बैठकमा रा. . . . को हव दार मेजरले
खटाई पठाएको िथयो । तर यस िदन कुनै पिन ह ता र
गन लगाइएन । पिछ पनु ः बोलाई िनणय पिु तकामा
द तखत गन लगाएको हो । ०६५।५।२० मा पिन के
िनणय भयो थाहा भएन । ितिनिधका पमा क याण
शाखामा आई भनेको ठाउँमा द तखत गरेको हो । अ
कुरा थाहा छै न । व र अिधकृतले द तखत गरेकोमा
मैले गिदन भ न निम ने भएकोले द तखतस म
गरेको हँ भ नेसमेत यहोराको िशवह र चौलागाइँको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
िमित ०६४।१०।३ को कोष स चालक
सिमितको बैठकको िनणयमा मेरो पिन द तखत भएको
रहेछ । सिचवालयबाट बैठकमा .स.िन. जाने गरेकोमा
सो िदन .स.िन. नभएकोले म बैठकमा सहभागी भएको
हँ । बैठकमा ब दोब तीका सामान ख रद गन कुनै
छलफल भएको िथएन । िनणय पिु तकामा पिन सो
िदन द तखत नगराई पिछ क याण शाखामा बोलाई
AIG ह ले द तखत ग रस नु भएको छ । तपाइँको
छुटेछ भनी द तखत गराएका हन् भ नेसमेत यहोराको
ठमबहादरु आलेको अिधकार ा अिधकारीसम को

बयान कागज ।
कोष स चालक सिमितको िमित ०६४।३।१
को बैठकमा उपि थत भई कमा डरको आदेशमा
द तखत गरेको हँ । ०६४।५।६ को बैठकमा मैले
द तखत गरेको छै न । ०६४।५।६ गतेको िनणय
पिु तकामा मेरो नामबाट कसले द तखत ग यो मलाई
थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको िवनोदमान िसंहको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
शासन महाशाखाको हरी व र उपरी क
के ीय क याण कोषको पदेन सद य हने यव था
कोष िवधानमा छ । FPU का लािग आव यक
ब दोब तीका सामान के क तो आधारमा ख रद
ग रयो । सो ि याका बारेमा मलाई जानकारी छै न ।
कोषले य ता कायमा लगानी गन स छ । ब दोब तीको
सामान ख रद गन ि यामा पदेन सद यको
हैिसयतले ०६५।३।११ र ०६५।३।२० को बैठकको
उपि थितमा संल न भएको हँ । तर ख रद िनणयमा
मेरो कुनै संल नता छै न । २०६५।३।११ मा जगेडा
सामानह िक ने िनणय भए तापिन उ सामान कसरी
ख रद भयो, िमसनमा पगु ेको छ छै न, सामानह के
क तो अव थामा कुन ट भएर पगु े भ ने बारेमा थाहा
छै न । २०६५।५।२० मा APC ढुवानी गन र यसको
िबमास ब धी िवषयमा छलफल भएको हो । यसमा
पिछ के के िनणय भयो, APC मागबमोिजमका छन्
छै नन् भ ने कुरा मलाई थाहा भएन । सामानह काम
नला ने अव थामा ब दरगाहामा नै रहेको भ ने कुरा
स चार मा यमबाट जानकारी पाएको हँ । सूचीकृत
सामानलगायत अ य सामानको भु ानी हरी क याण
कोषबाट हने भ नेस म थाहा छ । L.C. खो ने, सत
र भु ानीका बारेमा मलाई कुनै पिन जानकारी
छै न । के क तो आदेशले रकम भु ानी भयो, भु ानी
कताले कसरी भु ानी िदए, कुन ठेकेदारलाई िदए भ ने
कुरा मलाई थाहा भएन । मैले कुनै िनणयमा ह ता र
गरेको छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी टपे वज

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
हमालको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
FPU को ख रद ि या योजना मेरो
शाखािभ को कायअ तगत नपन हँदा यस स ब धमा
थाहा छै न । मलाई कायालयले यस कायिभ का के ही
कायमा ितिनिधको पमा खटाएको हँदा म खिटएको
िथएँ । त काल म कायरत रहेको शाखाको यसमा
कुनै ज रत पदन । म िमित ०६४।२।२५ गते हरी
क याण कोष ारा आ.व.२०६४।०६५ मा सूचीकृत
भएका फमह बाट १५ िदने िसलब दी दरभाउ प
आ ान गरेबमोिजम ा िसलब दी कोटेशनह
खोली मचु ु का तयार गन, िमित २०६४।५।२६ गते
र ०६४।५।२५ गते खोिलएको दरभाउ प ह को
स ब धमा बसेको बोडमा मलाई ितिनिधको पमा
खटाइएकोले उपि थत भएको हँ । िमित २०६४।६।७
गते र िमित २०६४।५।२० गते गोरखाप मा कािशत
Support Vehicle स ब धी िसलब दी बोलप
आ ानको सूचनाअनस
ु ार दता हन आएका िसलब दी
बोलप ह म ये ािविधक मू याङ् कनमा उ ीण
भएका फमह को आिथक ताव खो ने कायमा
ितिनिधको पमा खटाएको हो । २०६४।६।१७ गते
Mobile house With ablution facility स ब धी
िसलब दी बोलप ह खोली मचु ु का बनाउन, आिथक
ताव खो न, Mobile house With ablution
facility स ब धी ािविधक मू याङ् कनको तल
ु ना मक
तािलका बोडसम पेस गन र िमित २०६४।६।२१
गते Material Handing Equipement (Fork
lift) स ब धी बोलप को आिथक ताव खो न
ितिनिधको पमा खटाएको हँदा उपि थत भएको हँ ।
मलाई ितिनिधको पमा खटाएकोले उ
घटाघट गराउँदा क-कसले के कित घटाघट गछन्
या गदनन् भ ने मािणत गन हो र कम बोलकबोल
गनलाई िसफा रस गन हो । यो कानूनबमोिजम नै
भएको हो । Support Vehicle स ब धमा मलाई
आिथक ताव खो न ितिनिधको पमा खटाएको

हो । आिथक ताव खोली हेदा सबैभ दा कम मू यमा
परेको फमलाई बोडबाट िसफा रस गन िनणय भएको
हो । सामान ख रद भए नभएको, के के सामान ख रद
भएको, सामान पगु े नपगु ेको कुरा मेरो िज मेवारी तथा
काय े िभ नपन हँदा मलाई जानकारी छै न । ख रद
भएका सामानको भु ानी हरी धान कायालय,
क याण शाखाबाट हने हँदा यस िवषयमा पिन मलाई
थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी मनोज
नेउपानेको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
म हरी अित र महािनरी क भएपिछ
२०६५।६।२ देिख ०६५।११।५ स म शासन
िवभाग मख
ु का हैिसयतले काम गरे ँ । हरी धान
कायालयअ तगत शासन िवभाग मातहत हरी
क याण शाखा रह छ । कोषमा .म.िन.संर क,
.अ.म.िन. अ य , व. . उपरी क कोषा य ,
हरी उपरी क सद य सिचव रहने यव था छ ।
सडु ान िमसनका स ब धमा हा ो कायकालमा फ
पिु लस यिु नट (FPU) सडु ान डाफरको लािग ए योड
र स िल.सँग चेको लोभािकयामा ख रद ग रएको
APC को पेयर पाटस चेको लोभािकयाबाट सडु ान
पोटस म पु याउन ढुवानीबापत ४४,५००।००
इ योरे सबापत १६,०००।०० तथा सोको १३%
याटबापत २,०८० गरी ज मा ६२,५८०।००
अमे रक डलर उ क पनीका थानीय एजे ट भगवती
टेडसका नाममा भु ानी खच ले ने, एकोमोडेशन ए ड
ए यशु न िफिटङका लािग अमे रक डलर ३०,६६४,
िकचन ए ड डाइिनङ फे िसिलटी िनमाणका लािग
२५,४४७.१५ गरी ज मा ६५,१११.१५ अमे रक
डलर माग गरेको स ब धमा ािविधकबाट ल.ई.तथा
वर
हरी अिधकृतह सि मिलत बैठकबाट
एकोमोडेशन ए ड Ablution िफिटङका लािग २०५०
र िकचन फे िसिलटी िनमाणका लािग २२,११४.१६
गरी ज मा २४,१६४.१६ अमे रक डलरको िसिलङ
तोिकएको हँदा थम चरणमा ५०% मा पठाउने,
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पिछ कामको गती हेरी अ पठाउने, उ रकम खच
गन ािविधकसिहतको सिमित गठन गरी िमत यियता
अपनाई पारदश पमा खच गन लगाउने र ए योड
र क िलमीटेडसँग चाइनामा ग रएको ए बल
ु ेसएड
बाटर टकरलगायतका सामानह चाइनादेिख सडु ान
पोटस म िसपमे ट गनका लािग सोही क पनी र
हरी धान कायालयबीच जनवरी ३२, २००८ मा
भएको स झौताबमोिजम ढुवानी र िबमाबापत िमित
२०६५।०९।०३ गते थानीय ितिनिध भगवती
ेडसका नाममा अमे रक डलर ५१,४६७.००
भु ानी ग रएकोले समथन गन िनणयह भएका छन् ।
स झौता के कसरी भएको भ ने
स ब धमा पूव अिधकृतबाट भएको हँदा म खल
ु ाउन
सि दन । उ स झौतामा यव था भएको ढुवानीको
रकम सद य सिचवले SSP माफत पेस गरेअनस
ु ार
हरी महािनरी कको िनदशनअनस
ु ार भु ानी
िदइएको हो । Military Pattern Vehicles ख रद
नगरी िकन APC को Spear Parts ख रद ग रयो ।
सो कुरा स झौता संशोधन गन अिधकृतह ले नै थाहा
पाउनु पन हो । APC हा ो कायकालमा सडु ान पोटमा
नै रहेको िथयो । हामी अवकाश ा भएको छ सात
मिहनापिछ मा नायला या पमा पगु ी थम िनरी ण
स प न भएको हो । स झौताअनस
ु ार ढुवानी कताले
APC को Spare Parts सडु ान पोटस म पु याएको
हँुदा ढुवानी याला िदनु परेको हो । स बि धत प लाई
समयमै भु ानी िदँदा सडु ान पोटले थप रकम दाबी
गन स ने हनाले ढुवानीबापतको रकम स बि धत
क याण शाखाका SP, आिथक शासन महाशाखाका
SSP को स लाहअनस
ु ार हरी महािनरी कको
िनदशनअनस
ु ार िदइएको हो । उ काय क याण
कोषको बैठकबाट समेत पा रत भएको छ ।
क याण शाखाले स बि धत ढुवानीकतासँग
यि गत पमा बु ने, िनवेदन िलने, UN शाखामाफत
स बि धत िमसन टोलीिसत जानकारी िलने, यस

बारेको यहोरा मािथ लो तहमा पेस गन, .म.िन.
लाई यहोरा अवगत गराई िनदशन िलने, यसपिछ
क याण शाखाको िमिटङमा समेत िनणय पा रत
हने गरी भएको स लाहअनस
ु ारको कारवाही पूरा
गरी स बि धत पाट को मागबमोिजम भु ानी िदने
काय गदछ । APC को Spare Parts लगायतका
सामानह को िबमाबापत रकम कित ला ने भनी यिकन
हन सके को अव था छै न, आव यक पन खराब सामान
ढुवानी गनु परेकोले पिछ िबमाबारे ए योड र कले
रकम खल
ु ाई भगवती ेडसमाफत िनवेदन पठाएपिछ
भु ानी िदइएको हो । VAT बापतको रकम थानीय
एजे ट भगवती ेडसलाई भु ानी िदइएको हो ।
हरी धान कायालयले क याण शाखासँग सरोकार
रा ने VAT िववरणको नामावली, कसले कित रकम
VAT बापत ा गरेको छ भनी आ त रक राज व
कायालयमा लेखी पठाउने र पिछ उ कायालयले
स बि धतह बाट सोबारे आव यक कारवाही गरी
काम स प न गन गरेको भ ने बिु झएको छ । ए योड
र क िलिमटेडले थानीय एजे ट भगवती ेडसलाई
ढुवानी र िबमाबापतको रकम थानीय मु ामा भु ानी
िदने भ ने कुरा स झौतामा नै भएको हँदा रकम िदएको
हनपु छ ।
गो ारा भौचर सदर नै नगरी उ रकम
कसरी भु ानी भयो भ ने बारे क याण शाखाबाट काय
स प न हने, गो ारा भौचरमा “पेस गन” ठाउँमा शाखा
मख
ु ले द तखत गन तथा सदर गन ठाउँमा अ य
वा कोषा य ले मािणत गन गरेकोमा कोषा य ले
िकन द तखत गनभएन
वा कसरी छुट्न गयो अिहले
ु
खल
ु ाउने अव था रहेन । पेिसिफके शनअनस
ु ारको
सामान उपल ध नगराएको अव थामा समेत अमे रक
डलर ९,००,००० भु ानी िकन ग रएको हो भ ने
स ब धमा हरी धान कायालयको June १२,
२००८ को प मा िहमालयन बक, ठमेललाई कसरी
भु ानी िदने भ नेबारेमा ५ िक तामा िमितसिहत

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
उ लेख ग रिदएको छ । साथै बकलाई िक ता वतः
िदनु भ ने िनदशनसमेत भएको हँदा ९,००,०००।००
अमे रक डलर भु ानी निदई रो न स ने अव था
रहेन । भु ानी रोिकएमा १३% याज र २% पेना टी
गरी ज मा १५% ययभार यहोनु पन अव था रहेकोले
९ लाख अमे रक डलर भु ानी रो न सिकएन ।
चीनमा ख रद ग रएको टकर थान ३ र ए बल
ु े स थान
३ को िबमा र ढुवानीबापतको रकम भगवती ेडसलाई
हरी धान कायालय र ए योड र क िलिमटेडका
थानीय ितिनिध श भु भारतीबीच भएको स झौता,
ए योड र क िलिमटेडको भु ानी पाउँ भ ने िनवेदन
र क याण कोषको िसफा रसका आधारमा हरी
महािनरी कको िनदशनअनस
ु ार भु ानी िदइएको हो ।
२२ िडसे बर २००८ मा ए योड र क
िलिमटेडले जारी गरेको इन वाईस र २५ िडसे बर
२००८ मा जारी गरेको इन वाईसमा ए बल
ु े स थान
३ को यू.एस डलर २,०९,७३३।०० र पानी टकर
थान ३ को यू.एस डलर १,७४,१३२।६८ सडु ानको
मू य हो भनी जारी गरेको िवजक र सो रकम कोष
स चालक सिमितले अनमु ोदन गरेको भ ने स ब धमा
उपयु िवजक जारी गरेको समय तथा स चालक
सिमितबाट उि लिखत रकम अनमु ोदन गरेको समय
दइु टै हा ो कायकालमा नभई पूव शासन िवभाग
मख
ु को कायकालमा भएको हो । ए योड र क
िलिमटेड र क याण शाखा मख
ु रवी ताव राणाबीच
ढुवानी स झौता भएको देिख छ । यस स ब धमा
कसरी क याण कोष स चालक सिमितबाट पिहला
भएको रकम अनमु ोदनको िनणय काया वयन भएन,
पनु ः फे र िकन ढुवानी स झौता कायम भयो, सो कुरा
उ समयमा कायरतह लाई नै जानकारी हनपु न हो ।
साथै रकम भु ानी स ब धमा फाँटवालाले ठेकेदारको
िनवेदनसमेतको मागअनस
ु ार हरी महािनरी को
िनदशनअनस
ु ार भु ानी िदने काय भएको हो । स पूण
क याण कोषको िज मेवारी िलएर काम गन क याण

शाखा मख
ु , स बि धत फाँटवाला र िनदशन िदने
संगठन मख
ु नै जवाफदेही हनपु न हो ।
ए योड
र क िलिमटेडले िमित
२०।८।२००८ मा जारी गरेको इ वाईस, APC
र सोको Spare Parts को भु ानीको अव था
हा ो कायकालभ दा पिहलाको भएको हँदा यसबारे
स बि धतह ले कुनै जानकारी नगराएको हँदा थाहा
हन सके न । पनु ः हरी धान कायालय र ए योड
र क िलिमटेडका ितिनिध श भु भारतीबीच भएको
ढुवानी स झौता पिन हामीभ दा अिघ कै हो । यसैले
पिछ हा ो कायकालमा श भु भारतीले ढुवानी रकम
पाउँ भनी िदएको िनवेदनका आधारमा फाँटवाला र
शाखा मख
ु SP ले भु ानी िदनका लािग पेस गरेको
िनवेदनका आधारमा संगठन मख
ु को िनदशनअनस
ु ार
ढुवानी रकम भु ानी िदइएको हो भ नेसमेत यहोराको
ितवादी दीपे बहादरु िव को अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान ।
िमित यिकन भएन । म एकपटक बैठक
सिकन ला दा र एक पटक बैठक भएको भोिलप ट
उपि थत भई क याण कोष स चालक सिमितको
बैठकको िनणय पिु तकामा द तखत गरेको छु ।
०६४।५।६ र ०६४।६।१८ को िनणय अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा पढे ँ । द तखत गदा
पिन ISO मापद ड र आिथक ऐन, िनयमको प रिध
भ ने भाषा दे दा िनयमसङ् गत नै लागेर द तखत
गरेको हँ । आिथक ऐन, िनयमअनस
ु ार यित ठूलो
रकमको सामान दरभाउ प ारा ख रद गन नहने
हो । यहाँ मैले जानी बझ
ु ी द तखत गिदन भ न स ने
अव थासमेत नरहेकोले िनणय हेद नहेरी द तखत
गरी बािह रएको हँ । िमित ०६४।५।६ को िनणय नं.
२ को काया वयन नहनु नै यो मु ाकोे मूल कारण हो
ज तो ला छ । अ य कुरा मलाई थाहा छै न भ नेसमेत
यहोराको मक
ु ु द साद िबडारीको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान कागज ।
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हरी क याण कोष स चालक सिमितको
०६४।३।१ को बैठकमा म . .का., अ.अ.िब. मा
कायरत रहँदा सो िवभागबाट मलाई ितिनिधको पमा
खटाएकोले सही गरेर आएको हँ । हाल अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा हेदा सामान ख रद
गन िनणय रहेछ । उ सामान ख रद गन िनणय उ
बैठकमा छलफल नै नभएकोले मलाई कुनै जानकारी
नै िथएन । िनणय पिहला नै लेिखसके को रहेछ । म
पु ने िबि कै ितिनिध आएको हो भनेर सोिधयो ।
मैले हो भ नासाथ यहाँ सही गन भिनएकोले सही
गरे ँ । मैले उपि थितमा मा द तखत गरेको तर
िनणयमा गरेको छै न भ नेसमेत यहोराको खेम साद
आचायको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान
कागज ।
स चालक सिमितको िमित ०६४।३।१,
०६४।५।६,
०६४।६।१८,
०६५।३।११,
०६५।५।२०, ०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को
बैठकमा उपि थत भई आफूभ दा मािथका अिधकृतले
गरेको िनणय ठीकै होला भनी द तखत गरेको
हो । िनणयका स ब धमा मलाई के ही पिन थाहा छै न
भ नेसमेत यहोराको एकबहादरु थापाको अिधकार ा
अिधकारीको बयान कागज ।
.अ.म.िन. दीपक िसंह थाङदेनको
अ य तामा गठन भएको योजना तजमा
ु सिमितले िमित
०६४।५।९ र ०६४।६।७ मा पेस गरेको ितवेदनमा
मेरो पिन नाम उ लेख भए तापिन काठमाड बािहर
रहेको साथै नेपालग ज स वासमेत भएको हँदा सो
सिमितमा मेरो सहभािगता िथएन । यसैले द तखत
हने कुरै भएन । सडु ान करणमा ठूलै अिनयिमतता र
ाचार भएको कुरा घाम जि कै छलङ् ग छ । यसैले
स बि धतबाट कोषको रकम असल
ु उपर हनपु छ
भ नेसमेत यहोराको नारायण साद व ताकोटीको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
म सडु ानको डाफरमा खिटएको पिहलो

FPU Contingent Commander हँ । FPU खिटनु
पूव .अ.म.िन. दीपक िसंह थाङदेन र म १५–२२
से टे बर २००७ मा रेक मण गरेका िथय । सो
मणको उ े य िमसन ए रयाको भौगोिलक बनोट,
हावापानी र भिव यमा आउन स ने सम याह को
अ ययन गरी सोहीबमोिजम आव यक ब दोब तीको
तैयारी गनु िथयो । से टे बर २०, २००८ देिख जल
ु ाई
२८, २००९ स म Sudan FPU मा कायरत िथएँ ।
मैले FPU Camp को थापना गन र UN Mandate
बमोिजम िमसन ए रयामा FPU ले गनपन
ु िज मेवारी
पूरा गन दईु वटा दािय व पूरा गनु परेको िथयो । चीनबाट
ा Prefab house सकुसल ा भएकोले यसबाट
२ वटा यारेक र १ वटा शौचालय यिु नट तयार भयो ।
तर भारतबाट आयात ग रएका ४ वटा Prefab house
Unit का लािग सामानह ढुवानी गदा लापरवाही गरेका
कारण टुटफुट भई १ वटा घर मा तयार गन सिकयो ।
बाँक ३ वटा घरका लािग िभ ा र िसिलङका सामान
अपगु भएकोले िनमाण काय पूरा हन नसक यारेकको
अभाव हन पगु ेको िथयो । पिछ . .का.बाट ा US$
१४,०००.०० बाट एउटा यारेक िनमाण ग रयो ।
अझै यारेक अपगु भएकोमा UNAMID िमसनबाटै १
वटा यारेक र २ वटा Ablution unit सहयोग व प
उपल ध गराएकोले सबैलाई यारेकको यव था
भएको िथयो । सोबापत US$ २१,१४०.०० ितपूित
दाबी गन . .का. मा Report पेस ग रएको िथयो ।
सोबाहेक रासन पानीको ५१३७४.५९, Freezer
container को २७,५००.००, Water Reservoir
Tank को १३,०००.०० र Water Truck को
१८,५००.०० गरी ज मा US$ १,३१,५१४.५९
ितपूित दाबी ग रएको िथयो । मेरो कायकालस म
APC Sudan Port मा पगु ेकोे भए तापिन यालामा
पगु ेको िथएन । मैले .िन.ल मण िसंह ठकुरी र .स.िन.
िपता बर खनाललाई सडु ान पोटमा APC हेन पठाएको
िथएँ । Handover भई नसके कोले उ APC बािहरबाट

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
मा ै अवलोकन गरी फकका िथए । उ APC पोटको
याडमा ओभानो ठाउँमा नै रािखएको िथयो । पोटबाट
निजकको Airport स म APC पु याउन UN ले
Driver माग गरेको िथयो । चालक नभएकोले उपल ध
गराउन सिकएन भ नेसमेत यहोराको कमल िसंह
बमको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
िमसनको लािग आव यक पन APC
लगायतका ब दोब तीका सामानह ख रद गन छु ै
बजेट नभएको कारणले गदा पिछ सोधभना हने गरी
क याण कोषबाट िमसन स चालनमा खच भएको
हो । क याण कोषबाट लगानी भएको िविभ न शीषकको
खच मसमेत उपि थत भई िमित ०६४।१०।३ र
०६५।५।२० मा ने. .१३,७७,२६,०१४।६१ र
अमे रक डलर ३६,४६,७०४।८१ को खच हरी
क याण कोषको बैठकमा UN र नेपाल सरकारबीच
भएको MOU समेतलाई अ ययन गदा उ लगानीह
MOU अनस
ु ार नै गरेको पाइएको र कोषलाई फाइदा
नै हने देिखएकोले उ लगानीलाई समथन जनाएको
हँ । तर पिछ भु ानीह के क तो आधारमा ग रयो
मलाई थाहा छै न । साथै Mission Sudan मा लगानी
गरेको रकम स ब धमा छलफल हँदा िज मेवार
पदािधकारीह बाट ततु भई कोषलाई फाइदा
ह छ भ ने िव ास िदलाएकोले िव ासमा परी समथन
जनाएको हँ । कुनै पिन कोषको काय स चालन गन
मु य अिभभारा स चालक सिमितका अ य ,
कोषा य र सद य सिचवको हने हँदा ०६५।५।२०
को हरी क याण कोषको स चालक सिमितको
बैठकमा काय िवभागको .ना.म.िन.को ितिनिधको
पमा उपि थत िथएँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
िनरज पनु को अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
िमसनमा आव यक पन सामानको वग करण,
योजना र तजमा
ु दीपकिसंह थाङदेनको अ य तामा
गिठत सिमितले िनधारण गरेको ज तो ला छ ।
िवधानअनस
ु ार शासन िवभाग मख
ु हरी क याण

कोषको अ य हने यव था भएकोले उनी अ य
िथएँ । िमसनमा चािहने सामान UN ले फरक फरक
समयमा फरक फरक सामान माग गन भएकोले धेरै
पटक िनणय गन अव था आएको हो । Assureed
Risks LTD ले मानव ोत िवभाग योजना तजमा
ु
सिमितमा मू य खल
ु ाई याटलग िदएको िथयो । तर
ािविधक मू याङ् कन भएको िथएन र यस समयमा
जाँच गन अव था पिन िथएन । जब स चालक सिमितले
Assureed Risks LTD को सामानका िल यव था
सिमितलाई उपल ध गराइसके पिछ ख रद ि या
सु ग रएको हो । ख रद ि या अपनाउँदा सामानको
मू य नबझ
ु ी दरभाउप मा उि लिखत मू य घटाघट
गन काय भएको िथयो । ािविधक मू याङ् कन गन
नेपालमा ािविधक नभएकोले Pre-development
Visit team का ािविधकलाई याटलग देखाई
चेको लािभयामा िनरी णका लािग टोली पठाइएको
िथयो । तर सो टोलीले ाि जट िभसा नपाएकोले
भारतको िद लीबाट िफता भएको िथयो ।
सामान UN को िल अनस
ु ार ख रद गरे पिन
पनु ः UN ले नै य तै सामान थप वा सामान फरक
यापािसटीको माग गन पर पराले सामान ख रदमा धेरै
सम या झे नु परेको हो । UN को मागअनस
ु ार सामान
उपल ध गराउनु पन बा यता ह छ । उपल ध गराउन
नसके बीचमा िमसन रो ने भ नेसमेतका चनु ौतीपूण
आवाज सु नु प यो । यो काय हा ो प भ दा UN
को प बाट हन गएको हो । यसैको कारण एकपटक
तय भएको बजेटमा थप गनपन
ु अव था आएको
हो । दैिनक योगमा आउने सामान सु मा आफै ँ ले
यव था गन UN को आदेश भएकोले यव था गरेको
हो । सामान UN ले नै ढुवानी गन भएकोले पठाउने
सहमित भएको िथयो । सामान िढला पगु ेको िथयो ।
नेपालबाट पठाउनु पन सामान UN ले तोके को समयमा
िविभ न ि याबाट UN का िवशेष ह लाई िनरी ण
गराई िमित २०६४।८।७ गते क याण शाखाले मानव
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ोत िवभाग UN शाखालाई र UN शाखाले UN को
िसिपङ एजे टलाई बझ
ु ाई काठमाडौबाट वीरग ज
रमाना भएको िथयो । रमाना भएको सामान नेपाल
भारत िसमामा सरु ाको कारण देखाई क रब ५५/५६
िदन भारत सरकारले रोके कोले UN ले पोटबाट
छुटाउन नस दा सबै सामान क रब ९ मिहना पोटमा
र ो । सरु ास ब धी सामान चेको लाभािकयाबाट
तोिकएको थानमा पु न पिन UN कै कारण िढला
भएको हो ।
UN का टोलीले नेपालमा ख रद भएका
सामान क रब १ ह ा लगाई नेपाल मै िनरी ण गरेको
िथयो भने िवदेशमा ख रद भएका सामान िमसन
े मा िनरी ण गन यव था िमलाइएको िथयो ।
नयाँ हितयार वा सवारी साधन ख रद गदा Spare
Parts पिन िलने गरेको पाइ छ । िमसनको स ब धमा
हाइटीको सम यालाई अ ययन गरी Spare Parts
ख रद गन आव यक देिखएको हो । UN को Predevelopment Visit team ले ठेकेदारले UN मा
पठाउने गाडी अ वीकृत गरेको र . .का.मा रहेको
भारत सरकारबाट सहयोगमा आएका गाडी सामा य
सधु ार गरी पठाउन स ने भनी जानकारी गराएको
िथयो । समयको यादै कम भएकोले र ठे केदारले
UN को मागअनस
ु ार िदन स ने अव था नभएको
तथा ठेकेदारलाई पे क िदएको रकम त काल िफता
गन नस ने कुरा जानकारी भएकोले समयमै पठाउन,
APC लाई चािहने Genuine Parts उपल ध हने
भएकोले गाडीको लािग खोिलएको L.C. को रकम
Spare Parts ख रदलाई लगाइएको हो । हाईटीमा
रहेका APC ख रद गदा Spare Parts निलएको
कारण पटकपकट सामान ख रद गनपन
ु अव था परेको
िथयो । पटकपटक सामान ख रद गदा पेयस पाटस
निम ने, महङ् गो हने, ढुवानी गन लामो समयस म
पखनु पन सम या भो नु परेकोले यो सडु ान िमसनमा
Spare Parts ख रद ग रएको हो ।

भु ानी िदने काय म स वा र अवकाश पिछ
मा भएको देिख छ । APC र अ य के ही सामान पिन
अवकाश पिछ मा सडु ान पगु ेकाले खल
ु ाउन सि दन ।
हरी धान कायालय यू.एन. शाखाले िमित १ जनवरी
२००९ र २८ से टे बर २००८ को प शाखाले कुन
आधारमा ले यो । मलाई थाहा छै न । यस कारको
प ले न आदेश िदएको छै न । दवु ै प ह मा
उ लेख भएको यहोरा झठु ो हो । ओमिव म राणाको
आदेशले APC लगायतका सामानको दरभाउ पेस गन
Chendgu Yidan Inport and Export Co. LTD
China, Assured Risks LTD र Relica int’s
LTD UK लाई मा प लेिखएको हो । Night vision
स ब धमा संगठन मख
ु को कारणले महंगो पन गएको
हो । सामानको नाम थाहा भएन । िवदेशबाट ख रद
गरेका सामान महािनरी कको आदेशले अमे रक डलर
३६,४६,७०४।८१ को भु ानी िदइएको हो । साथै
सबै भु ानी सामानह को जाँचै नगराई ओमिव म
राणाको आदेशबमोिजम भु ानी िदएको हो ।
िमसनमा खिटएका हरी व र उपरी कले
APC स झौता र ISO Standard अनस
ु ारको ा
नभएको भनी फोनबाट जानकारी िदएका िथए । सो
स ब धमा मैले हरी महािनरी क र ठेकेदारलाई
जानकारी िदएको पिन हो । भु ानी रो का गरेको
स ब धमा मलाई तथा िवभागलाई थाहा छै न । म यस
समयमा मानव ोत िवभागमा भएकोले जानकारी
िदन आव यक छै न । २५ नोभे बर २००७ मा . .
का.को Ref. No. ३/०१/००२/०६४/६५/४६४
को र २७ नोभे बर २००७ मा Ref. No.
३/०१/००२/२०६४/६५/४६४ को प बाट L/C
मशः संशोधन र पनु ः संशोधन ग रएको िवषयमा
त कालीन क याण शाखा मख
ु रवी ताप राणालाई
थाहा ह छ । २८ अि ल २००८ र २८ जल
ु ाई
२००८ मा ४,५०,०००।०० र ४,५०,०००।०० गरी
९,००,०००।०० अमे रक डलर भु ानी मख
ु को

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
आदेश भएकोले आदेशको पालना गरेको हँ । संगठन
मख
ु को आदेशको िवरोधमा जाने अव था हँदैन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी यामिसंह थापाको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
Feb ९. २०१० देिख ३१ Aug. २०१०
स म Contingent Commander को पमा
सडु ानमा खिटएको िथएँ । यहाँ १९६४ Model का
८ थान APC पु याइएका छन् । ती एिपसी NATO
र UN ले स चालन गन ितब ध लगाई सके को
रहेछ । ती सामान परु ाना, कवाडी कामै नला ने
िकिसमका छन् । एउटा पिन Start हँदनै । च ने त
परै जावस् Heating System को छ । डाफरमा ५८
िड ी से टी ेटस म ताप म पु छ । स चार िस म पिन
छै न । APC Spare Parts ख रद गरेको तर
नपठाइएको रहेछ । छानिबनको लािग रा य यव था
सिमितको टोली डाफर जाने भ ने थाहा पाएपिछ
हतारहतार ३ वटा क टेनर Spare Parts मेरो
कायकालमा डाफर र आइपु यो । एउटै साइजको २
वटा क टेनरमा एउटामा ९५०० के .जी. र अक मा
७५० के .जी. मा िथयो । ते ो क टेनर ५५०
के .जी. तौलको सानो खु ला िथयो । पिहलो र दो ो
Container िसल गरेकै अव थामा बझ
ु ेको हो । APC
ममत गन र Spare Parts िच न स ने ािविधक
नभएका कारण हामीले Container खोलेन । कुन कुन
Spare Parts Container िभ िथयो परी ण पिन
ग रएन । कुन कुन Spare Parts पठाएको छ भ ने
स ब धमा हरी धान कायालय र स बि धत एजे टले
पठाएको िल हरी क याण कोषमा हेन सिक छ ।
८ वटा APC म ये ७ वटा Start नै नहने
अव थामा िथए । एउटा Start भयो । तर हा ो या पको
एक च कर लगाउन नपाउँदै ब द भई बाटैमा थि कयो ।
यी सामान यित परु ाना िथए िक िव को कुनै पिन देशमा
SUPPLY Model पिन च दैन । उ पादक क पनी
पिन ब द भइसके को छ । पूरै सेतो इनामेल लगाइएको

छ । तर सबै िखया लागी कामै नला ने अव थामा
रहेका छन् । ८×८ िमिल ी Pattern का APC ह
हरीको लािग उपयु छै न । यसमा जडान गनपन
ु
हितयार पिन ख रद भए नभएको थाहा भएन । Spare
Parts समेतका बारेमा Email हरी धान कायालय
र UN शाखामा जानकारी गराएको िथएँ । यही िवषयमा
छानिबन गन रा य यव था सिमितका माननीय
सभासद िदप वालीको नेतृ वमा ६ सद यीय
टोली गएको र उहाँह ले अ य मल
ु क
ु को यहाँ ि थत
APC हे रसके पिछ हा ो APC िनरी ण गनभयो
ु ।
यहाँका सम याबारेमा मैले Briefing गरे । एिपसी
ख रद स झौता गदा सामान Mission मा पगु ी, COE
Inspection भएपिछ मा भु ानी गन गरी स झौता
भएको भए य तो हँदैन िथयो भ नेसमेत यहोराको
मोहनराज जोशीको अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान कागज ।
म July २००९ देिख Februry २०१०
स म कायरत रहँदा ८ थान APC २१ July २००९
मा Handover गरेको हो । FPU Coordination ले
Nepal FPU लाई Handover गरेप ात् ती APC
ह को First arrival inspection गनपन
ु हँदा Nepal
FPU को Request मा UNAMID अ तगतको
COE Unit बाट ३rd August २००९ मा First
arrival inspection भएको हो । ततु APC ह
Sept. २००८ मा सडु ान Port मा आइपगु ेको िथयो ।
यहाँबाट निजकको Airport स म Drive गरी याउन
पहल गदा ाइभर नभएकोले APC सडु ान Port मै
रहन गएको छ । पिछ रेलमागसमेतबाट ढुवानी गरी
Nayala स म याइएको भ ने बझ
ु ेको छु । Arrival
Inspection बाट िदएको ितवेदन . . कायालय
क याण शाखामा पठाएको िथएँ । पिछ दो ो पटक
APC को िनरी ण १२ Aug. २००९ मा गराएँ ।
ा APC सडु ानका सामानको गणु तरको िकलो
िमटर नच ने, च कामा हावा नब ने, Tubeoil Seal
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Leakage हने खालका परु ानो Model रहेका िथए ।
ममत गन Spare Parts नभएकोले सम मा ८ थान
APC ले हा ो िज मेवारी बहन गन अनक
ु ू ल नभएको
देिख छ भ नेसमेत यहोराको राम साद े को
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
म UN mission अ तगत सडु ानको
UNAMID mission डाफरमा रहँदा Nepal
Contingent Commander का पमा िज मेवारी
स हालेको िथएँ । हामीलाई ा ब दोब तीका सामान
को कसले बदिनयत
राखी ख रद गरे गराए भ ने िवषय
्
छानिबनले टुङ् याउने हँदा िट पणी गनु सा दिभक
ठाि दन । फे र पिन ा सामानका गणु तर रा ो
नभएको, िढला ा भएका, APC ले Fully Function
गन नसके को, ISO Standard अनस
ु ार नभएका,
यादै परु ाना, यहाँको वातावरण अनक
ु ू ल नभएको,
सरु ाकम को जीउ यान नै खतरामा परेकोले यही
अव था रहेमा भिव यमा Nepal FPU mission
non functional स ने र छिवमै आँच आउन स ने
भनी Mission Commissioner ले औ ं याइरहेको
अव था छ । यस िवषयमा त कालै .म.िन. हेम
गु ङलाई जाहेर गरेको िथएँ । तर कुनै समाधान
भएनन् । ब हालका .म.िन.रमेशच द ठकुरीबाट
दोषीउपर कारवाहीको लािग आ त रक पहल भयो ।
Port बाट Airport स म याउन चालक
नभएको र ठेकेदार क पनीले पिन ब दोब त गन
नसके को कारण APC िमसन Area मा समयमै
पु न सके न । APC को Inspection पिछ सामान
कम गणु तरको भनी त कालीन महािनरी क हेम
गु ङसमेतलाई पिन जानकारी गरेको िथएँ । शाि त
थापनाथ सेवामा खिटने सरु ाकम को यान र
छिवलाई जोिखम मै पान, रा को गौरव र छिवलाई
अ तराि य तरमै लि जत तु याउने, हरी क याण
कोषको चरम दु पयोग गन काय हरी अिधकारीकै
संल नतामा भएको भ नेमा िव ास ला दछ भ नेसमेत

यहोराको राजे िसंह भ डारीको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान कागज ।
०६५।३।११ र ०६५।५।२० को हरी
क याण कोष स चालक सिमितको बैठकमा उपि थत
भएको हँ । आफूभ दा मािथकाको आदेशबमोिजम APC
ख रद स झौता अनमु ोदन गरेको हो । य तै यसको
िबमाबापत US$ ७३,५३४.०० िदइएको भु ानी
पिन अिधकृतको आदेशबमोिजम नै हो । के िनणय
भयो भ ने थाहा नै नपाई आदेशबमोिजम द तखत
गरेको हो भ नेसमेत यहोराको कमलबहादरु ख ीको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान कागज ।
हरी क याण कोषको बैठकमा मेिडकल
डाईरे टरले खटाई पठाएको हँदा अ पतालको
ितिनिधको पमा उपि थत भएको हँ । अ पतालको
काय य तताले गदा तु तै बोलावट भई अ पतालमा
जानु परेकोले के क ता िनणयह भए मलाई जानकारी
छै न । सडु ान िमसनस ब धी हरी क याण कोषको
स चालक सिमितको िनणयह मा मेरो संल नता
भएको मलाई जानकारी छै न । बैठकमा उपि थत भई
द तखत गरेप ात् िनणय हने समयमा िनणय हनु
अगावै जानु परेकोले के क ता िनणयह भए थाहा
भएन भ नेसमेत यहोराको ितवादी िगरीधारी शमाको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
म बोडको बैठकमा उपि थत भएको छै न ।
मलाई उपि थत हन कुनै प ह पिन िदएको छै न ।
बोडको उपि थितमा स पूण कागजातह तयार गरी
मभ दा मािथका हरी अिफसरह ले पिन द तखत
ग रसके को फाइल क याण कोषबाट मेरै कायक मा
पठाई द तखत गन भिनएको िथयो । यस समयमा
िनणय अ ययन गन मौका पिन िदइएन । मभ दा मािथका
अिफसरले द तखत ग रसके पिछ मैले द तखत नगदा
हरी फोसमा नहने हनाको साथै आफूभ दा मािथका
हरी अिधकृतह ले संगठनको िहतमा नै हने गरी
िनणय गरेका होलान् तथा िनयम, कानूनसङ् गत होला

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
भ ने ठानी िव ासमा परी बोड बैठकमा उपि थत नभए
तापिन र तपाइँको नाम पिन सद यमा छ भनी तु त
द तखत ग रिदनु हन भ दै दबाब िसजना गरेकोले पिन
मैले द तखत गरी िदएको हँ । तसथ कुन कुन िमितमा
के के िनणय भए सो स ब धमा मलाई के ही जानकारी
छै न । टे डर ि या र बोड बैठकमा उपि थत
हनका लािग मलाई िलिखत तथा मौिखक जानकारी
नगराएको कारणबाट स पूण बोडको बैठकमा उपि थत
भएको छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी कृ ण साद
गरु ागाईको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
सडु ान िमसन र भ डार शाखाको के ही पिन
स ब ध छै न । ब ध शाखाको आदेशले सामान
िवतरण गन शाखा भ डार शाखा हो । िमित यिकन
छै न, आ नै कायक मा बिसरहेका समयमा टे डर
खो नेमा तपाइँको नाम छ, हािकम सबैले सही गरी
स नभु यो । टे डरस ब धी हो कानूनस मत छ ।
तपाइँले पिन सही गनु प यो भनी क याण शाखाका .
िनरी क रामकाजी थामीले मभ दा मािथ लो दजाका
अिफसरले सही गरेको देखाएको हँदा रा ै होला भनी
कुनै यहोरा नपढी मािथ लो हािकमले सही ग रसके को
हँदा सही गरेको हँ । यहोरा के लेिखएको िथयो मलाई
देखाइएन । सडु ान िमसनमा FPU पठाउन गिठत बोडमा
म सद य हो भनेर कही ँकतै शाखा वा कायालयले
िच ी प लेखेको छै न । बोडमा म िथएँ भनेर बोड गठन
गरेको प काही ँबाट पाएको पिन छै न । म आफू िबरामी
भएकोले २०६४।५।२४ गतेदिे ख २०६४।५।२८
गतेस म मेिडके यर हि पटल चाबिहलमा भना भएको
हँदा २०६४।५।२५ को िसलव दी दरभाउ प
खोली मचु ु का तयार गदा म िथइँन । अ पतालमा
िथएँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी ह रहर े को
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
सडु ान िमसनका िनणयह
म ये
२०६४।५।२५ गते ख रद बोडस ब धी िनणयमा
म संल न छु । FPU सडु ानका लािग आव यक

सामान ख रद गन गिठत बोडको िमित ०६४।५।२८,
०६४।५।२६, ०६४।६।१७ र ०६४।६।२१ को
बैठकमा बोड सद यको हैिसयतले सहभागी भई िनणय
गरेको हो । हरी क याण कोष स चालक सिमितको
िमित ०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८,
०६४।१०।३ र ०६५।५।२० को बैठकमा उपि थत
भई स चालक सिमितको कोषा य को हैिसयतले
िनणय गरेको हँ र सोही हैिसयतले साधारण सभामा
कोषको आय यय िववरण पेस गरेको हँ । शासिनक
काम चाँही शासन महाशाखाले गदछ । २०६४।५।६
को क याण कोष स चालक सिमितको िनणय नं.२
को ख ड २ मा उ लेख भएको UN बाट रकम ा
भएपिछ मा भु ानी हने भ ने सतको पालनास ब धी
जानकारी स चालक सिमितमा पेस हन आएन ।
०६४।६।१८ को सिमितको बैठकबाट थप लागत
.५,३६,०८,०००।– समावेश गरेको स ब धमा
.अ.म.िन. दीपकिसंह थाङदेनको अ य तामा गिठत
बोडको िसफा रसमा थप लागत ला ने भनी िसफा रस
गरेको हनाले लागत थप भएको हो । िमसनमा खच
भएको रकम .१३,७७,२६,०१४।६१ र अमे रक
डलर ३६,४६,७०४।८१ स चालक सिमितको
िनणयबमोिजम खच भएको हँदा समथन ग रएको
हो । Assured Risks LTD को August ११,
२००८ को प बाट िबमा गन Shipping rule अनस
ु ार
APC को लागत मू यमा १०% थप गरी हने लागत
मू य अमे रक डलर ७३५३४ िबमाबापत खच हने
भनी लेखी पठाएअनस
ु ार उ क पनीले उि लिखत
रकममा िबमा गन हरी क याण कोषको तफबाट हरी
धान कायालयको August ११, २००८ को प बाट
लेखी पठाएको र सोबमोिजम स बि धत क पनीलाई
भु ानीसमेत भइसके कोले स चालक सिमितबाट
समथन भएको हो ।
Assured Risks LTD सामानको वीकृित
भएको अङ् कको थम चरणमा ४०% भु ानी िलई
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बाँक रकम याज नपाउने गरी य.ु एन.बाट रकम ा
भएप ात् मशः भु ानी िलन राजी हनपु न सतमा
नै उ लेख ग रएको छ । साथै L.C. खो नको लािग
स चालक सिमितको अ य .अ.म.िन. याम िसंह
थापाबाट नेपाल रा बकलाई L.C. खो ने वीकृताथ
भनी प लेखेको देिख छ । जल
ु ाई २९, २००८ मा
L.C. Amendment को लािग अनरु ोध ग रएको
स ब धमा क याण शाखा आिधकारीले स पूण
Document हेन भएको हनाले िनजले पेस गरेको प
सही नै होला भनी िव ास मानी सही गरेको हँ । साथै २
िदनप ात् मभ दा व र अिधकृतबाट सोही यहोराको
प पठाएको छ । िहमालयन बकमा रहेको FPU सडु ान
Reimbursement खाता नं.१९०१९०४५८००१६
बाट हरी धान कायालयको नाममा सोही बकमा
खोिलएको L.C. खाता नं.०१६९१७३००१९ मा
ज मा हनेगरी US$ २,७३,०६३।२३ LC भु ानीको
लािग रकम ा सफर ग रएको हो । त काल शासन
िवभागमा AIG नभएकोले अ य को हैिसयतले
रकम ा सफर गरेको हो । Assured Risks Ltd
ले पेस गरेको बक जमानतको याद थप नगराई
उ क पनीलाई L.C. भु ानी ग रएको स ब धमा
सद य सिचवले िकन गरेनन् मलाई थाहा भएन ।
स झौता अविधभर बक जमानत हनपु न हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी रमेश िव म शाहको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान ।
िमित २०६४।५।६ मा बसेको बैठकको
िनणयमा म उपि थत भई सही गरेको हो । तर
२०६४।६।१८ को बैठकको िनणयमा मेरो उपि थित
र द तखत भएको छै न । िनणयको जानकारी नभई
द तखतका लािग आदेश िदएको र मैले आदेशानस
ु ार
द तखत गरेको हो । चिलत कानूनिवपरीत भएको
छ छै न भ ने कुरा मलाई थाहा भएन । मलाई लेखपढ
पिन गन नआउने भएकोले के िवषयमा िनणय भएको
हो भ ने िवषयमा मलाई थाहा भएन भ नेसमेत

यहोराको गणेशबहादरु तामाङको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान कागज ।
हरी धान कायालयको च.नं.१२६
िमित २०६४।५।१० मा लेिखएको प मा के तर
लेखी मैले द तखत गरेको हँ । सो प मैले शाखामा
पठाएको हो । िनणय गराउने िवषय भए शाखाबाट
पेस गनु प य । सो शाखाबाट पेस भएन यसैले मैले
थप के ही गनपन
ु वा नपन स ब धमा मलाई जानकारी
भएन । आिथक शासनस ब धी िनयमावलीअनस
ु ार
हरी महािनरी कलाई भएको अिधकार योग गन
म ालयको वीकृित आव यक पदन । म ालयमा
िनणय भएको प को जवाफ लेखा अिधकृतबाट
पठाउने चलन रहेको िथयो । उ प को ज तै
यहोरामा २०६३।१२।९ मा िनणय भएको िथयो ।
उ प ले नका लािग मैले कुनै िनदशन िदएको होइन
भ नेसमेत यहोराको ऋिषराम शमाको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान कागज ।
.म.िन. यूको सिचवालयको मौिखक
आदेशले ितिनिध भई गएको हँ । आफूभ दा मािथका
दजाले जे भने यही गरेकोमा मलाई के ही थाहा छै न
भ नेसमेत यहोराको नर कुिवर राईको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान कागज ।
हरी क याण कोषको िमित २०६५।९।११
मा स चालक सिमितको बैठकमा अ य हरी
अित र
महािनरी क दीपे बहादरु िव को
अ य तामा शासन िवभागमा बसेको सिमितका
सद यको हैिसयतले Accommodation and
Ablution िफिटङ र Kitchen and Dining
facility, Assured Risks LTD. China सँग
ख रद ग रएको Ambulance र Water Tanker को
Transporation र Insurance बापतको भु ानी
ग रसके को रकमलाई समथन गन िनणयमा सहभागी
छु । सडु ान िमसनका लािग Accommodation,
Ambulance र Water Tanker यहाँ कायरत

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
नेपाल हरीलाई चािहने भौितक, दैिनक पानी िपउन
र िबरामी भएको अव थामा योग हने अित आव यक
सामानह हन् । यी सामानिबना नेपाल हरीले
आफूलाई िदएको दािय व िनवाह गन आव यक भएको
हँदा FPU बाट माग भएको िफिटङ र िनमाणका
लािग ािविधकबाट ा लागत ि टमेट तथा व र
हरी अिधकृतह सि मिलत बैठकबाटै िनणय
भएअनस
ु ार थम चरणमा ५०% रकम िदने र बाँक
रकम कामको गती हेरी ािविधक सिमित गठन गन
लगाई िमत यियता र पारदश पमा खच गन लगाउने
भ ने िनणय भएको िथयो । सडु ानमा खिटएको टोलीको
अनरु ोधमा नै आव यक पन रकम पठाइएको हो ।
FPU का लािग आव यक Ambulance
र Water Tanker चाइनादेिख सडु ान पोटस म
िसपमे ट गनका लािग २०६५।९।३ गते थानीय
ितिनिध भगवती ेडसलाई हरीलाई आव यक
भएको सामान पिु गसके को आधारमा नै भु ानी
ग रएको होला भ ने आधारमा समथन ग रएको
हो । नेपाल हरीलाई आव यक सामानह खराब र
अ वीकृत साथै भु ानी िदइएको स दभमा त कालीन
ख रद सिमित तथा स झौता गदा जो जसले ह ता र
गरेका छन उनीह नै िज मेवार हनपु न ह छ । म
कुनै ख रद सिमित र स झौतामा पिन नरहेकोले
यसमा मैले कुनै अिनयिमतता गरेको छै न भ नेसमेत
यहोराको ितवादी अजनु जंग शाहीको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान ।
मलाई सद य सिचव वा शाखा अिधकारीको
हैिसयतले क याण शाखाको दैिनक काय स चालन,
आिथक शासनको े मा क याण शाखाले आ दानी
गन, िमसन तथा छा विृ आिदमा खच भए गरेका
कागजातको अिभलेख र स चालक सिमितका
कोषा य र अ य बाट भएका आदेश मतु ािबक े ता
कागजात पेस गनस मको िज मेवारी िथयो । म २०६५
पौषदेिख २०६६ मागको अविधमा २ वटा स चालक

सिमितको बैठकमा सहभागी िथएँ । िमित २०६५।९।३
मा भगवती ेडसलाई ढुवानी र िबमाबापतको अमे रक
डलर ५१,४६७.०० रकम भगवती ेडसले पेस गरेको
कागजातअनस
ु ार भु ानी िदनु भ ने आदेश भएकोले
र २८ जनवरी २००९, २८ अि ल २००९ मा
४,५०,०००.०० का दरले ९,००,०००.०० र २८
जल
ु ाई २००९ मा २,७३,०६३.०० अमे रक डलर
िहमालयन बकलाई ते ो, चौथो, पाँचौ िक ताबापत
िततप माफत भु ानी िदने काय पिन १२ जनु
२००८ को स झौतामा बकलाई ितनपन
ु िमित र रकम
िकटान ग रसके कोले मािथ लो अिधकारीको आदेशले
भौचरह तयार गरी पेस भई भु ानी भएका हन् ।
स झौतामा मेरो संल नता छै न । तीन िक ता भु ानी
कायमा भने संल नता िथयो । भु ानी APC ह Port
of Sudan मा पिु गसके को जानकारी यू.एन.शाखाबाट
ा भएबाट भएको हो । ब दोब तीका सामानह
मापद डअनु प ा भए नभएको र जांचँ गराउने काय
म क याण शाखामा कायरत हनअ
ु िघ नै भइसके को हँदा
जाँच भएकै होला भ ने िव ास िथयो । मेरो कायकालमा
सामान ाि गन काम भएन । तसथ सामानह मबाट
परी ण गराउने कुरा पिन भएन । APC को िक ता
रकम Assured Risks LTD लाई िदएको होइन ।
िहमालयन बकलाई क याण कोषले जनु १२,२००८
को प बमोिजम भु ानी िदएको हँ ।
िहमालयन बकले Assured Risks LTD
लाई भु ानी गछ गदन मलाई थाहा भएन । भु ानी िदने
ममा पूव स चालक सिमितका अ य पूव .अ.म.िन.
दीपे बहादरु िव , वतमान .ना.म.िन. रमेश िव म
शाह र कोषा य
.व.उ. यामबहादरु खड् का
हनहु यो । APC को त कालीन अव था हालको
जानकारीमा आए ज तो िथएन । य तो भु ानीबाट
उ मिु पाउन सिक छ िक भनेर मैले कमा डरह सँग
स लाह पिन गरेको हँ । कोषका पूव पदािधकारीले
स झौताबमोिजम भु ानी नगदा उ टो बकले याज
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र ज रवाना िलने अव था ह छ भनी मौिखक आदेश
िदएको हँदा कागजात तैयार गरी भु ानी गन कायमा
िसफा रसकता हँदै सदर गन तहस मको चरण पूरा गरी
भु ानी भएकोले यि गत पमा कुनै फम, यि लाई
मनोमानी ढङ् गबाट काम गरेको नभई आदेश पालना
गरेको हँ । जनु बकमा िमसनसँग स बि धत रकम
मौ दात बाँक छ सोही बकबाट िदनु भ ने मौखीक
आदेशअनस
ु ार थानीय एजे टलाई अमे रक डलरमा
भु ानी िदइएको हो । ५१,४६७.०० अमे रक डलर
भु ानी भएको र सो समथन गरेकोम ये िबमाको
रकमसमेत दाबी गरेकोमा स बि धत पाट भगवती
ेडसलाई ढुवानी र िबमाको आिधका रक कागजात
पेस गन अनरु ोध गदा पिन पेस नगरेको भए तापिन
भु ानी िदनु भ ने स चालक सिमितका अ य बाट
आदेश भएकोले भु ानीस ब धी कागजात पेस गरेको
िथएँ । सो भु ानी ०६५।९।११ मा समथन भएको
छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िशव लािमछानेको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
मैले सूचीकृत र बोलप ि या ारा ख रद
गनपन
ु सामानह को लागतअनमु ान बजार मू य
र हाइटीमा रहेको FPU लाई ख रद गदा परेको
मू यको आधारमा तयार पारेको हँ । लागत अनमु ान
सिमितले संगठन मख
ु सम पेस गरेको र वीकृत
पिन संगठन मख
ु बाट भएको हो । ०६४।५।१४ मा
पेस ग रएको योजना ितवेदनसाथ संल न सूचीकृत
ि या, बोलप ि या र थानीय बजारबाट ख रद
गनपन
ु अ य सामान हरी धान कायालय भ डार
शाखाबाट उपल ध हने सामान गरी ज मा पाना ६
को तािलकालाई नै लागत अनमु ान भनी बयान िदएको
हँ । योजना ितवेदनको शीरमा संगठन मख
ु ले शासन
िवभागलाई चिलत आिथक शासन ऐन िनयमअनस
ु ार
गन भनी ०६४।५।१४ मा लेखी िदएको नै वीकृत
भएको माण हो । सूचीकृत, बोलप र दरभाउ प ारा
ख रद गन भनी छु ाछु ै तािलकाह मा उ लेख भएको

सामान ित इकाई मू यमा मू य अिभवृ ी कर, ढुवानी
भाडा, भ सार महशल
ु र िबमा शु कलगायतका अ य
शु कह समावेश ग रएका छै नन् । क याण शाखाले
भूतपूव तथा वहालवाला हरी कमचारीको िहतको
लािग क याणकारी योजनाह तजमा
ु गरी लागू गन,
हरी कमचारीको स ततीलाई समेत क याणकारी
काय गन रहेको छ । PDV Report मा उि लिखत
Review the Catalog acceptable. Delivery
will be may directly to the mission area लाई
अनवु ाद गदा याटलग पनु ः हेरी वीकाय / पु याउने
िसधा िमसन ए रयामा भ ने बु छु । सो ितवेदनको
कै िफयत लेखाइमा अशु देिख छ । तर APC वीकाय
नभए त काल UN टोलीले जानकारी गराउनु पनमा
जानकारी नगराएबाट वीकार गरेको अथ लगाउन
सिक छ ।
APC लगायतका सामानह को दररेट मलाई
भनेअनस
ु ार भगवती ेडस नाम गरेको फमबाट उपल ध
भएको हो । मौिखक पमा भएकोले माण कागज
छै न । स चालक सिमितका अ य .अ.म.िन. याम
िसंह थापाका अनस
ु ार मैले दररेट संकलन गरेको हँ ।
हरी क याण कोष स चालक सिमितका त कालीन
अ य एवं त कालीन .अ.म.िन. याम िसंह थापाको
मौिखक आदेशबमोिजम भगवती ेडसका ो ाइटर
श भु भारतीसँग APC लगायतका सामानह को
दररेट िलई िमित ०६४।५।९ को योजना ितवेदन
तयार गरी सो ितवेदनलाई नै लागत अनमु ानको
पमा िलई ख रद काय गरेको हो । पानी टक ,
ए बल
ु े स र ४×४ का जीपह सरु ासँग स बि धत
सामान भएकोले सूचीकृत ि या ारा ख रद ग रएको
हो । .३,६६,५०,०००।– को सामान दरभाउ
प ारा िकिनएका फमह को नाम मरण भएन ।
यो यो फम यापारीबाट दरभाउ ि या ारा सामान
ख रद गनु भनी त कालीन .अ.म.िन. याम िसंह थापा
र त कालीन .ना.म.िन. दीपककुमार े ले िनदशन

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
िदनभु एको िथयो ।
PDV Team ले ख रद गरेका सामानको
िनरी ण गदा िनरी णको लािग रािखएको महे
बोलेरो िपकअप िजपको Clearance कम भएकोले
सडु ानमा उपयु नहने भनी PDV िटमका सद यले
भनेको र यही ँिनर हरीको Tata Mobile Pick
Up देखी सोही िजप उपयु हने भनेकोले संगठन
मख
ु को िनणयले १७ थान हरीकै िजप पठाउने
भिनएकोले Miltary Pattern जीप ४×४ १७ थान
ख रद नग रएको हो । िमसनको लािग आव यक
सामानह को पिहचान गरी लागत अनमु ान तयार पारी
योजना पेस गन गिठत सिमित र ख रद सिमितको
सद यको हैिसयतले म संल न िथएँ । साथै क याण
कोष स चालक सिमितको सद य सिचव पिन िथएँ ।
FPU को लािग आव यक सामान ख रद गन गिठत
बोडको ०६४।५।२५, ०६४।५।२६, ०६४।६।७,
०६४।६।१७, ०६४।६।२१ को बैठकह मा सहभागी
भएको हँ । लागत अनमु ान तयार गन दररेट जो सँग
संकलन गरेको हो, सोही यि ले APC लगायतका
सामान स लाई गन ठे का पाएको भ ने स ब धमा
स झौता हँदा ब ध शाखाले िनजलाई याएको
हो । स झौता पिन ब ध शाखाले नै ा ट गरी तयार
पारेको हो । यसमा संगठन मख
ु को िनदशन रहेको
जानकारी छ । ख रद सिमितका अ य र Assured
Risks LTD का थानीय ितिनिध भगवती ेडसका
ो.श भु भारतीबीच छलफल भएअनस
ु ार Assured
Risks LTD को कबोल अंक वीकृितको लािग
िसफा रस गदा मू य अिभविृ कर र भ सारबाहेक
समेत भनी उ लेख भएको हो ।
स लाई ग रएका सामान UN Standard को
उपल ध गराउनु पन सतमा दरभाउ प वीकृितका
लािग िसफा रस ग रएको हो । यो कुरा स झौतामा पिन
उ लेख छ । स झौताको दफा.२ (िड) मा कोटेशन
र पेिसिफके शनअनस
ु ार सामान िब े ताले उपल ध

गराउनु पनछ । UN को िनरी ण र वीकृितपिछ
मा सामान पठाइने छ । सामानमा के ही खराबी /
िु ट देिखएमा िब े ताले पनु ः सामान UN ले तोके को
समयाविधिभ िब े ताकै खचमा उपल ध गराउने
िज मेवारी रह छ । मैले मापद डिवपरीतका सामानको
भु ानी गन, भगवती ेडसबाटै मू य ा गरी
लागत अनमु ान तयार गन र भगवती ेडसकै ठे का
वीकृत गन मभ दा मािथका अिधकृतको िनदशन
रहेको िव ेषण गरेको छु । टुटफुट भई सडु ानमा ा
भएको सामानह को UN सँग Damage claim
Contingent Commander ले गरेको छ ।
िमित ०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८,
०६४।१०।३, ०६५।५।२० को हरी क याण कोष
स चालक सिमितको बैठकमा सद य सिचवको
हैिसयतले िनणयमा सहभागी भएको हँ । हरी
महािनरी क ओम िव म राणा, हरी अित र
महािनरी क य याम िसंह थापा, दीपे बहादरु
िव र दीपक िसंह थाङदेनसमेतलाई ठे केदार क पनी
Assured Risks LTD र श भु भारतीले आिथक
लोभनमा पारी िमित ०६४।५।६ को हरी क याण
कोष स चालक सिमितको िनणय नं.२ मा उि लिखत
सतह को ितकुल हने गरी ठे का स झौता र
स झौता संशोधन गन कायह भए गरेका हन् । िमित
०६५।३।११ को स चालक सिमितको बैठकबाट
अमे रक डलर ७,२५,०६७।२३ को पेयर पाटस
ख रद गन भएको संशोिधत स झौता अनमु ोदन गराउन
ठे केदार श भु भारतीले संगठन मख
ु लाई भावमा पारी
िनदशन िदन लगाएको हो । िनदशनअनस
ु ार स चालक
सिमितको बैठकले संशोिधत स झौता अनमु ोदन गरेको
हो । िनदशन त कालीन हरी महािनरी क ओम
िव म राणाबाट भएको हो । APC को ढुवानी गदा
िबमा क पनीबाट िबमा गरेको माण ठेकेदार क पनीले
पेस गरेको मेरो जानकारीमा छै न । APC लगायतका
सामानह को िबमाको भु ानी ग रिदन स चालक
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सिमितका अ य .अ.म.िन. याम िसंह थापाको
िनदशन पालना गरेको हँ ।
मैले APC को पेयर पाटस, Water
Tanker र Ambulance को ढुवानीस ब धी स झौता
गरेको छु । ठेकेदार क पनीले समयमै सामान उपल ध
गराउन र UN सँग Reimbursement पाउन छु ै
स झौता गन स चालक सिमितका अ य याम
िसंह थापाबाट िनदशन भएको िथयो । Ambulance
र Water Tanker सडु ान पोटमा र APC Spare
Parts चेक रपि लकमा उपल ध गराउने स झौता
भएको िथयो । Water Tanker over १०,००० ltrs
दइु थान र Water Tanker up to १०,००० ltrs
एक थान, Ambulance ४×४ Wheel drive तीन
थानको लािग ढुवानी स झौता गरेको हो । चीनको Port
of Tainjin Xingang बाट ढुवानी ग रएको हो । ढुवानी
भाडा र िबमा रकम ठेकेदार क पनीले उपल ध गराएको
हो । Shipper ले सडु ान पोटबाट पेयर पाटस र गाडी
जहाजबाट upload गन Freight Charge िदनु पदन
भ ने उ लेख भएको देिख छ । ढुवानी नै नभई ढुवानी
र िबमाबापतको रकम ठेकेदारलाई अ ीम भु ानी
गन गरी स झौता गन निम ने हो । स झौता तयार
पादा स चालक सिमितका अ य याम िसंह थापा,
ख रद सिमितका अ य दीपककुमार े र ठेकेदार
श भु भारतीबीच छलफल भएर मलाई ह ता र गन
िनदशन िदएको हो । स झौतामा Spare Parts कसरी
उ लेख हन गएको हो मलाई जानकारी भएन । भगवती
ेडसबाट APC ख रद ग रएकोले Spare Parts को
दरभाउ प माग ग रएको हो ।
१६ Nov २००७ को Letter of
Amendment मा उि लिखत सामानको मू य
बराबरको APC को Spare Parts भगवती ेडसबाट
नै ख रद गन, कुन कुन सामान िब छ र कुन कुन सामान
टक रा नु पछ भ ने कुरा संगठन मख
ु ओम िव म
राणाबाट िनदशन भएबमोिजम पिन सोही ठे केदारसँग

दरभाउ प माग ग रएको िथयो । ख रद ग रएका APC
Factory बाट Reconditioned र Refurbished
ग रएका अव थाका हन् । Reconditioned भनी
ख रदको लािग िसलब दी दरभाउ प माग ग रएको
होइन । य तो APC ख रद गन गरी कुनै िनकायबाट
िनणय पिन भएको छै न । त कालीन संगठन मख
ु
ओम िव म राणाले भगवती ेडससँग स झौता गन
लगाए र भगवती ेडसका श भु भारतीले सेके ड
हे ड (Refurbished) APC उपल ध गराए । य तो
अव थामा भु ानी िदन िनदशन िदने ओम िव म राणा
हेमबहादरु गु ङ दोषी हन् । य तै गरी Assured
Risks क पनी, स चालक सिमितका अ य याम
िसंह थापा, ख रद सिमितका अ य दीपककुमार े ,
दीपे बहादरु िव र दीपक िसंह थाङदेन पिन दोषी
हन् । हरी महािनरी क ओम िव म राणाले स चालक
सिमितले गरेका िनणयह सदर गनभएको
र भगवती
ु
ेडसलाई भु ानी गन दबाब िदनु भएकोले दोषी
हन् । हेमबहादरु गु ङ िमसनको लािग ख रद भएका
सामानह िववादमा परी सके पिछ पिन सामानह को
भु ानी रो ने यास गदा ठेकेदारलाई भु ानी गन
िनदशन िदएकाले दोषी हन् ।
याम िसंह थापाले २०६४।३।१
गते FPU सडु ानको लािग अनमु ािनत लागत
.३४,४४,२२,७१३।८० हरी क याण कोषबाट
लगानी गन, २०६४।१०।३ मा लगानी गरेको रकम
ने. .१३,७७,२६,०१४।६१ र य.ु एस. डलर
३६,४६,७०४।८१ समथन गन िनणय गन, LC
पटकपटक संशोधन गरेर सामानह ख रद गन B.S.
International, Electromech Engineering
Center Lalitpur, Lalhira international,
Electrical and Machinary Trading KTM
लगायतका फमह बाट सामान ख रद गन लगाएकोले
दोषी हन् ।
दीपक िसंह थाङदेन २०६५।३।११ मा

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
आव यक नपन यू.एस. डलर ७,२५,०६७।२३ मू य
बराबरको APC Spare Parts ख रद गन गरी भएको
संशोिधत स झौता अनमु ोदन गन, ०६५।५।२० मा
ख रद भएको APC थान ८ चेक रपि लकबाट पोटअफ
सडु ानस म लान Transportation खचबापत यू.एस.
डलर १,४५,६०० हरी धान कायालय र भगवती
ेडसबीच August १०, २००८ मा भएको स झौता
अनमु ोदन गन िनणय र APC को Insurance बापत
यू.एस.डलर ७३,५३४ स बि धत क पनीलाई भु ानी
भएको रकम समथन गन िनणय गनभएकोले
, जनु
ु
क पनीबाट सामान ख रद गन हो यसैको मू यलाई
आधार मानी ितवेदन तयार गरी पेस गरेकोले र
भु ानी ग रिदनु भनी बकलाई प ले नु भएकोले
दोषी हन् । दीपे बहादरु िव िमित ०६५।८।१३ मा
APC को Spare Parts, Transporation र VAT
बापतको रकम भु ानी भइसके कोले अनमु ोदन गन
िनणय गनभएको,
०६५।९।१ मा Water Tanker,
ु
Ambulance को ढुवानी र Insurance बापतको
भु ानी भइसके को रकम अनमु ोदन गन िनणय
गनभएकोले
दोषी हन । दीपक कुमार े Assured
ु
Risks LTD, London का थानीय ितिनिध
भगवती ेडसका श भु भारतीसँग िनदशनबमोिजम
FPU का लािग सामान ख रद गन िनणय गनभएको,
ु
स चालक सिमितले ०६४।५।६ गते िविभ न १३ वटा
सतह राखी िनणय गरेकोमा स चालक सिमितको
िनणयिवपरीत ठेकेदारसँग स झौता गनभएकोले
दोषी
ु
हन् भ नेसमेत यहोराको ितवादी रवी ताप राणाको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
सामान ख रद ि या च दा म शासन
िवभागकोे .ना.म.िन. पदमा कायरत िथएँ । िमित
२०६४।५।१६ सामान ख रद गन मेरो अ य तामा
बोड गठन गरेको िथयो । सो बोडले पेस हन आएको
बोलप र िसलब दी दरभाउप को मू याङ् कन
गरी सबैभ दा घटी दररेट कबोल गन फमको ठे का

वीकृत गन िसफा रस गरेको हो । िमित ०६४।५।२५,
०६४।५।२६, ०६४।६।७, ०६४।६।१७ र
०६४।६।२१ को बैठक मेरो अ य तामा बसी
िनणयह भएका हन् । .अ.म.िन.दीपक िसंह
थाङदेनको अ य तामा गिठत सिमितले पेस गरेको
योजना ितवेदनलाई नै लागत अनमु ान मािनएको हो ।
APC को Specification का स ब धमा UN बाट ा
सामानको तािलका र योजना ितवेदनलाई आधार
मानी ठे का वीकृितका लािग िसफा रस गरेको हो ।
UN Standard बमोिजमको सामान आपूित नभएमा
आपूितकताले Replace गनपन
ु समेत गरी िसफा रस
र स झौता भएको हो । चीनबाट लिगएको ए बल
ु ेस
र बाटर टकर आपूितकताले कलक ा ब दरगाहास म
लानपु न समझदारी भएको िथयो । नेपालबाट पठाउनु
पन सामान पिन कलक ा पोटमा पगु ेपिछ एकसाथ UN
ले कलक ा पोटबाट ढुवानी गरी िदने भएकोले श भु
भारतीले अित र ढुवानी भाडा दाबी नगन गरी उ
ए बल
ु े स र पानी टकरह चीनबाट िसधै सडु ानस म
समझदारीबमोिजम ढुवानी गरी िदएको हो । Mobile
House का स ब धमा UN को मापद डबमोिजम
थप आव यक परेमा समेत कबोल अंकमा थप नगरी
थप Mobile House उपल ध गराउन पन सतमा
ठे का वीकृितको िसफा रस ग रएको हो । Fork Lift
का स ब धमा ठेकेदारले पेस गरेको बोलप अनस
ु ार
उ पादन थलबाट सडु ानपोटस म सामान पु याउनु
पन गरी समझदारी भएको िथयो ।
लागत अनमु ान तयार गन दररेट िलएको
यि को बारेमा ख रद सिमितलाई जानकारी भएको
भए य तो यि को बोलप वीकृितका लािग
िसफा रस गन नै िथएन । कोष स चालक सिमितले
िमित ०६४।५।६ मा गरेको िनणयको जानकारी मलाई
छै न । कोषलाई हािन नो सानी पु याउने गरी स झौता
गरेको छै न । ISO Standard को सामान आपूित
गनपन
ु र सो नभएमा Replace समेत गनपन
ु गरी २७

1792

से टे बर २००७ मा हरी धान कायालयका तफबाट
ओमिव म राणा र याम िसंह थापाको िनदशनबमोिजम
मैले स झौताप तयार गरी द तखत गरेको हो । UN
बाट िछटोिछटो सामान तयार गन िनदशन भएको तर
Date Fixed नभएको हँदा स झौताको Delivery
Schedule मा िमित उ लेख नभएको ज तो
ला छ । ओमिव म राणाको िनदशनबमोिजम नै ४०%
L.C. माफत अ ीम भु ानी िदने स झौता भएको
हो । UN को Pre-deployment Inspection Team
ले ठेकेदारले ताव गरेको जीपको Clearance कम
भएकोले Reject गरेको िथयो । Reject भएपिछ .
.का. िभ भएको Tata Mobile Jeep उपयु
भिनएकोले ठेकेदारबाट निलई ितनै जीप नै पठाइएको
हो । ख रद नगरेको गाडीबापतको US$ ७२५०६७.२३
Total L.C. Amount को बाँक ६०% बाट घटाउने
िवषयमा ठेकेदारसँग छलफलमा L.C. को Total
Amount यिकन भइसके को भ ने िजिकर िलएकोले
सोही रकम बराबरको Spare Parts िलने समझदारी
भएको हो । स बि धत क पनीको ािविधक र . .
का.को इि जिनयरह सँग छलफल गरी Spare
Parts का िवषयमा यिकन ग रएको हो । संगठन मख
ु
र स चालक सिमितका अ य को िनदशनबमोिजम
Spare Parts ख रदको स झौतामा पिन द तखत
गरेको हँ ।
क याण शाखाबाट भु ानीको लािग तयार
भई आएको प मा सही गरी िदएको हँ । िक ताबापत
के कित रकम भु ानी गनपन
ु हो क याण शाखालाई
बढी जानकारी होला । अि ल २८, २००९ र जल
ु ाई
२८, २००९ को िक ताबापतको रकम मशः US$
४५००००.०० र US$ २७३०००.०० . .का.को
िनदशन िबना भु ानी नगन २५ मे २००८ मा संगठन
मख
ु को िनदशानस
ु ार बकमा प लेखेको हो । २५ मे
२००८ मा तािलका बनाई सोअनस
ु ार भु ानी गन
र खातामा मौ दात नभएमा Book Force Loan

कायमसमेत गरी L.C. बापतको रकम भु ानी गन
बकलाई प ले ने काम र ८ थान APC को िबमाबापत
US$ ७३५३४.०० ितन . .का. म जरु छ भ ने
प ओम िव म राणा, कोष स चालक सिमितका
त कालीन अ य दीपक िसंह थाङदेनसमेतको
िनदशानस
ु ार लेिखएको हो । US$ ३३,३७,२९५.००
को िबमा गन भनी US$ ३०,३३,९११.०० को मा
िबमा गरेको कुरा आज थाहा पाए । यसमा Assured
Risks LTD को बदिनयत
भएको देिख छ । िबमा
्
रकममा VAT बापत US$ ८४६१.०० Assured
Risks LTD ज तो अ तरराि य क पनीले आफूले
दाबी गन नपाउने रकम दाबी गरी प ाचार गरेकोले सो
क पनीको यसमा पिन वि यत देिख छ । आपूितकताले
गणु तरीय सामान आपूित गरोस भनेर L.C. बापतको
छै ठ र सात िक ता रकम नेपाल हरीको िनदशन
िबना भु ानी निदन प लेिखएको हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी दीपककुमार े को अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान ।
सिचवालयको ितिनिधको पमा ख रद
बोडको िमित २०६४।५।२५, ०६४।५।२६,
०६४।६।७, ०६४।६।१७ र ०६४।६।२१ को बैठकमा
उपि थत नभए तापिन बैठकको िनणयमा सिचवालयको
राजप ाङ् िकत ितिनिधको पमा आ नै कायक मा
द तखतस म गरेको हँ । ख रद बोडमा सिचवालयबाट
पिन एकजना ितिनिध राखेकोले बैठकमा िनणय भई
सबै व र हरी अिधकृतह बाट द तखत भइसके पिछ
सिचवालयमा फाइल याउने र आफूभ दा मािथको
कमा डरको आदेशमा मैले द तखत मा गरेको
हँ । उ बैठकह मा के िनणय भएको िथयो भ ने
कुरा मलाई थाहा छै न । काय य तताले पढ् न पिन
सिकएन । संगठनको िहतमा छ भनी िव ासमा परी
मौिखक आदेशानस
ु ार सिचवालयको ितिनिधका
पमा द तखत गरेको हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
लाल गोिव द े को अिधकार ा अिधकारीसम कोे

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
बयान ।
मैले हरी महािनरी क पदबाट २०६५।६।१
गते अवकाश पाएको हँ । नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो
िमित ०६४।५।१० को िनणयानस
ु ार सडु ानको डाफरमा
FPU खटाइएको हो । सोको लािग आव यक साम ी
ख रद गरी पठाउन त कालीन .अ.म.िन.दीपकिसंह
थाङदेनको संयोजक वमा योजना तथा लागत अनमु ान
सिमित गठन गरी िदएको िथएँ । सो सिमितले पेस गरेको
ितवेदनको आधारमा ख रद ि या अिघ बढाइएको
हो । िमसन ए रयामै रेिक िभिजटको गई संशोिधत योजना
तथा लागत पेस गरेको हनपु छ । ितवेदनमा उि लिखत
ज मा .४२,१६,५२,५८३।८० को लागत अनमु ान
कुन पदािधकारीबाट वीकृत भएको भ ने िवषयमा
मलाई जानकारी भएन । लागत अनमु ान हरी क याण
कोष स चालक सिमितबाट िमित ०६४।५।६ मा
अनमु ोदन / वीकृत भएको छ । स चालक सिमितको
िनणय पिु तकाको शीरमा सदर लेखी द तखत गरेको
स ब धमा स चालक सिमितको अ य शासन
िवभागका मख
ु .अ.म.िन.को अ य तामा बैठक
बसी िनणय ह छ । सो सिमितले गरेको िनणयलाई
मैले सदर गनपन
ु होइन । के वल िनणय पिु तकामा
लेिखएपिछ फे रबदल हन नपाओस् भनी हरी
क याण कोष के ीय सिमितको अ य को हैिसयतले
०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८, ०६४।१०।३,
०६५।३।११ र ०६५।५।२० को स चालक सिमितको
िनणय पिु तकाको शीरमा सदर लेखी .म.िन. ले
सदर भनी िनणय मािणत गन चलनबमोिजम सदर
लेखी द तखत गरेको हँ । िमसनका लािग पिहलेदेिख
नै हरी क याण कोषबाटै खच गन ग रएकोले नेपाल
सरकारसँग बजेट माग नगरी क याण कोषबाटै खच
ग रएको हो । APC स ब धमा मलाई थाहा हने
होइन । िवशेष लाई नै APC (Armed Class II)
का बारेमा थाहा होला तर िवशेष को हो भ ने मलाई
थाहा छै न । APC (Armed Class II) के काममा

कसरी योग गन भ नेबारे मलाई ान छै न । द
जनशि नेपाल हरीसँग छ छै न भ ने पिन थाहा
छै न । आपूितकता बाटै उनीह कै खचमा तािलम
गराएर द जनशि तयार गन भ ने स झौता भएको
भ ने सनु ेको छु ।
Specification नै तयार नगरी कसरी APC
ख रद गरेको हो मलाई थाहा छै न । स बि धत शाखा,
महाशाखा, ब ध तथा िवभागीय मख
ु ह लाई
थाहा होला । APC नयाँ वा Refurbished ख रद
ग रएको भ ने िवषयमा मलाई ान भएन । तर ISO
तरको हनपु छ भ ने स झौतामा उ लेख छ । APC
०६५।५।१९ मा काग क पनीले UN िमसनलाई
बझ
ु ाएको िथयो । UN को PDV Team ले APC
का स ब धमा लेखेको कै िफयत मैले हबह नेपालीमा
अनवु ाद गन सिकन । APC गाडी कित वष परु ानो
िथयो भ ने कुरा मलाई थाहा हने िवषय होइन । मेरो
पालामा पिहलो भु ानी भएको कुरा पिछ थाहा पाएँ । म
अवकाश भइसके कोले २०६५।५।१९ मा सडु ान पगु ेको
APC परी ण गन गराउने मौकै पाइन । म पिछका दईु
.म.िन.ह हेमबहादरु गु ङ र रमेशच द ठकुरीले
सावजिनक ख रद ऐन िनयमअनस
ु ार परी ण गराई
ठीक छ भ ने सिटिफके ट ा भएपिछ मा भु ानी
िदनपु न िथयो । तर ऐन कानूनको ठाडो उ लङ् घन
गरी .म.िन. रमेशच द ठकुरीको कायकालमा अि तम
भु ानी िदनक
ु ो साथै जमानतसमेत फुकुवा गरी िदएको
भ ने सनु ेको छु । समयमै APC उपल ध गराउन पहल
नगरी क रब ५०% रकम िकन भु ानी िदइयो भ ने
स ब धमा ४०% L.C. बापत र बाँक ६०% रकम
स झौताअनस
ु ार भु ानी िदँदै जानपु न ममा सामान
सही हालतको ा हने अनमु ान गरी अिधकार ा
कमचारीबाट भु ानी भएको हनपु छ ।
हरी क याण कोषबाट खच हने भएकोले
हरी कमचारीलाई मैले अिधकार यायोजन गन
िम दैन । बोलप ि या ारा ख रद गनपन
ु सवारी
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/ ढुवानीका साधन एवं ए बल
ु े स Military Pattern
भ ने नाममा ३ वटा सूचीकृत फमलाई दरभाउ पेस गन
लगाई ख रद गरेको िवषयमा दामकाम गनलाई नै थाहा
होला । यसमा कुन सामान कुन ि याबाट ख रद गरे
मलाई थाहा छै न । सडु ानको लािग आव यक Arms
& Ammunition कसरी आपूित भएको र भ डार
शाखाबाट आपूित भएको हो होइन भ ने िवषयमा मलाई
स झना भएन । स पूण िज मेवारी संगठन मख
ु कै हो
भने मातहतका कमचारीको के काम । तसथ जसले जे
काम गछ यसको िज मेवारी यसैले बहन गनपछ
ु ।
नेपाल हरीले हाइटीमा सवारी साधन ब दक
ु , गोली
वा द आिद सामान जनु ि याबाट पठाइएको िथयो
सडु ान िमसनको लािग पिन यसैअनु प गन भनी
मातहतलाई िनदशन िदएको िथएँ । सोहीअनस
ु ार गरे
होलान् । नेपाल हरीसँग भएको गाडी, ब दक
ु , गोली
वा द आिद सडु ान पठाउँदा नेपाल सरकारको वीकृित
िलए निलएको िवषयमा मलाई स झना भएन र UN
बाट सो सामानबापत सोधभना ा हने अव थामा म
अवकाश भइसके कोले कुन सं थामा सोधभना ा
भएको छ जानकारी भएन । हरी क याण कोषबाट
ख रद भई िमसनमा पठाइएको साम ीको सोधभना
हरी क याण कोषमा ज मा ह छ । अ यको स ब धमा
जानकारी भएन ।
स झौता गदा सिमितको िनणय पालना गन
के अ ठेरो प यो । य तो स झौता िकन र कसरी
गरे । स झौता गनलाई नै थाहा होला । APC
लगायतका सामानह को स झौता गन मैले कसैलाई
तोके को छै न । कोषको िवधानअनस
ु ारै गरे होलान् ।
शासन िवभागका .अ.म.िन. स चालक सिमितको
अ य हने भएकोले उँहा अ तगत ब धको .
ना.म.िन. लाई तोिकएको हो क ? APC को गणु तर
ठीक बेठीक भ ने िवषयमा यिकन गन िज मेवारी मेरो
नभई मातहतका कमचारीको िज मेवारीिभ पछ ।
यस ख रद ि यामा कही ँ कतैबाट आदेश / िनदश

ा भएको छै न । मैले APC लगायतका सामानह
Assured Risks LTD का थानीय ितिनिध
भगवती ेडसका श भु भारतीबाटै ख रद गन आफू
मातहतका हरी अिधकृतह लाई कुनै आदेश िदएको
छै न । २७ से टे बर २००७ को ठे का स झौतामा
२ वषिभ ६०% भु ानी िदनपु छ र यस पिछको
१५ मिहनास म पिन भु ानी नभएमा ७% याज
ला ने छ भ ने उ लेख भएको हँदा एउटा िति त
सं थाले गैर िज मेवारी कुरा गन निम ने हँदा भु ानी
तािलका बनाई िदएको ज तो ला छ । १७ वटा गाडी
ख रद गन स झौता र गनु पदा L.C. Amendment
गनपु यो । तर पटकपटक चाही ँ िकन Amendment
गनपु यो थाहा भएन । तीन वटा फमलाई मा दरभाउ
प पेस गन लगाउने गरी .म.िन.ले िनदशन िदएको
भ ने स ब धमा बयान िदनेले लेिखिदँदैमा दािय वबाट
पि छदैन । मैले िनदशन िदएको भए माण पेस गन
लगाउनु पछ । क-कसको अिधकार के के भ ने िवषयमा
िनदिशका नबनाइएको हँदा द तखत गनह बाट नै
स बि धत िवषयमा जानकारी िलनपु न ह छ । सामान
आपूित स झौतामा पिन द तखत गन मैले कसैलाई
तोके को िथइन । यसैले द तखत गनलाई नै थाहा
होला ।
कम गणु तरको सामान ा हने गरी
L.C. संशोधन भएको भए संशोधन गन अिधकृतले
िज मेवारी िलनपु छ । परु ानो APC ख रद गरेको
िवषयमा स चालक सिमितलाई जानकारी होला । L.C.
Amendment गन अिधकारी को हो भ न सि दन ।
तर अिधकार ा िनकाय भनेको . .का. शासन
िवभाग र ब ध .ना.म.िन., आ. .महाशाखा, क याण
शाखा हो । ३ वषको ठे का स झौता गरी ३ मिहनाको
परफरमे स व ड वीकार गरेको कुरा मसम आइपु ने
कुरा नै होइन । APC मा जडान हने हितयारका बारेमा
मलाई जानकारी छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी
ओम िव म राणाको अिधकार ा अिधकारीसम को

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
बयान ।
िमित ०६४।५।९ र ०६४।६।७ मा गरी
दइु वटा योजना ितवेदनमा द तखत गरेको हो ।
योजना तजमा
ु सिमितको सद यको नाताले मलाई
छु ै कुनै िज मेवारी तोिकएको िथएन । उ सिमितले
FPU का लािग आव यक पन सामानको लागत
अनमु ान तयार गरेको हो । APC (Armed Class II)
को र Specification का स ब धमा मलाई जानकारी
छै न । हरी धान कायालयले ख रद गन ब ध शाखा
रहेको छ । आव यक पन स पूण सामानह को लागत
बु ने काय सोही शाखाबाट भएको िथयो । सिमितको
बैठकमा उ शाखाबाट ितिनिध व गनहने
हरी
ु
अित र महािनरी क दीपक कुमार े र हरी नायब
उपरी क संजय िसंह ब नेत ारा एकाई मू य र लागत
िववरण ततु भएको हो । Specification का बारेमा
पिन उहाँह लाई नै थाहा होला । ब ध शाखाबाट पेस
भएको उ मू यस ब धी िववरण मनािसब नै होला
भ ने िव ासमा परेको िथएँ । योजना ितवेदनमा जेसक
ुै
यहोरा उ लेख भए तापिन हरी महािनरी कबाट
आिथक ऐन िनयमबमोिजम गन भ ने तोक आदेश
भएको िथयो । UN ले प रवितत MOU अनस
ु ार
पिहला पठाएको सामानको सूचीमा के ही सामान थप
र प रवतनसमेत गरेको हनाले थप सामानह ख रद
गन िसफा रस ग रएको हो । सो गदा लागत पिन बढेको
िथयो । Night Vision को मू य बढेको िवषयमा पिन
ब ध शाखाका पदािधकारीलाई नै जानकारी हनपु दछ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवजयलाल काय थको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
म ०६५।६।२ देिख हरी महािनरी क
भई ०६५।११।५ गते सोही पदबाट अवकाश पाएको
हँ । सडु ानको डाफरमा खिटएको नेपाल हरीको
ब दोब तीका सामान ख रदमा मेरो कुनै संल नता
छै न । िमित २०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को हरी
क याण कोषको स चालक सिमितको बैठकको िनणय

पिु तकाको शीरमा मैले द तखत गरेको हो । हरी
महािनरी क कोषको संर क हने भएकोले िनणय
मािणत गराइने चलनअनस
ु ार सही गरेको हो ।
यसलाई स चालक सिमितले िलएको िनणयह को
नैितक िज मेवारी भने ह छ । कोष आफै ँ मा अिधकार ा
िनकाय भएकाले महािनरी कको सदर वा बदरले
िनणय भािवत हने होइन । हरी क याण कोष ित
वािम व िनमाण गन गराउने उ े यले सबै तहका हरी
कमचारीह को ितिनिध व यसमा गराइएबाट सबै
सद यह को सहभािगता र जवाफदेिहता समान पले
धारण गनपन
ु भए तापिन दजागत हैिसयतको
आउने गरेको पिन महसस
ु ह छ । मेरो कायकालमा
११ से टे बर २००८ मा हरी धान कायालय र
आपूितकताबीच भएको स झौताअनस
ु ार ा सपोटशन
र िबमाबापत िमित २०६५।७।२९ गते अमे रक डलर
६२,५८०।०० र जनवरी ३, २००८ मा भएको
स झौताअनस
ु ार िमित २०६५।९।३ गते ए यडु र क
िलिमटेडका थानीय ितिनिध भगवती ेडसका
नाममा अमे रक डलर ५१,४६७।०० भु ानी िदएको
देिख छ । य तै २०६५।२।३० गते हरी धान
कायालयले िहमालयन बकलाई पूविनदश गरेअनु प
२०६५।७।१२ मा र २०६५ माघ १५ मा चु ा गनपन
ु
अमे रक डलर ४,५०,०००.०० को दईु िक ताले हने
US$ ९,००,०००.०० सरोकार प ले भु ानी पाउने
गरी िदएको छ । मेरो कायकालमा सडु ान ब दरगाहमा
APC पगु े पिन परी ण भएको िथएन ।
म अवकाश भइसके पिछ ०६६।४।१९ गते
मा Arrival Inspection भएको हो । मेरो पालामा
स झौताबमोिजमको सामान पगु ेको छ छै न भ ने
बु नेतफ कुनै पहल भएको छै न । सामान के क तो
पगु ेको टुंगो नला दै १२ जनु २००८ मा हरी धान
कायालयबाट भएको पूव िनदशअनस
ु ार िनधा रत
समयमा दईु िक ता वतः भु ानी भएको हो । मैले
िनदशन िदएको होइन । APC परी ण ितवेदन ा
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नभएस म भु ानी रो न िनदशन िदने स ब धमा
परी ण हने अव था छँदाछँदै अनाव यक पमा
भु ानी िदन बकलाई आदेश िदइरहनु पन अव था
नभएकोले यसतफ कारवाही नचलाएको हो । APC
अझै नेपाल हरीको वािम वमा नआएको र रा य
यव था सिमितको ितवेदनबाट समेत गणु तरयु
नभएको भ ने देिखएकोले रकम आपूितकताले नै
िदनपु न र िदलाउने तफ नेपाल हरीको पहल हनपु न
देिख छ । यसबापत गएको रकम िहनािमना भएको
भ दा आपूितकताको खातामा के ही ि यागत िु टका
कारण भु ानी भएको भ नु उिचत ह छ । मेरो पालामा
भु ानी गएको अव था िसजना हनमु ा FPU लाई
सडु ानमा पठाउन ग रएका पूवतयारीका चरणदेिख
ार भ भएको पूविनणयह काय णाली, अि तयार
गरेको नीित तथा स झौताह नै बढी िज मेवार
छन् । भु ानी िदने ि या, माणको भार पु याउने
काम स चालक सिमितको हने हँदा सिमितको काममा
मैले िव ास गनपन
ु नै हँदा सदर जनाइएको हो ।
आपूितकताले थानीय एजे टलाई थानीय रकममा
नै भु ानी िदन भने तापिन हरीको आ नै डलर खाता
भएकोले डलर भु ानी भएको हनपु छ ।
L.C. को भु ानी गदा बक जमानत िकन माग
नग रएको भ ने िवषयमा भु ानी िदनेले रीत पु याई
भु ानी िदएको होला भ ने लागेको िथयो । तर सोको
भु ानी रो न मलाई व र हरी अिधकारीबाट अनरु ोध
गदा गद पिन यसतफ मैले कदम नचालेको भ ने कुरा
मेरो जानकारीमा छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी
हेमबहादरु गु ङको अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान ।
FPU खटाउने नेपाल सरकारको िनणयपिछ
खिटने थानको स भा यता र थलगत अ ययनको
लािग सडु ान िमसनको धान कायालय, डाफर
िमसनसँग स बि धत UN का पदािधकारीसँग छलफल
र थलगत अ ययन गरी भए गरेका कायह िमित

०६४।५।९ र ०६४।६।७ को ितवेदनमा स पूण
कुरा खल
ु ाई पेस गरेको छु । मेरो अ य तामा गिठत
सिमितको APC यसअिघ हरीले ख रद गरेको
िथएन । Specification बनाएको पिन छै न । सामान
ख रद ि यामा स बि धत ब ध शाखा र UN
शाखाबाट ा िल को आधारमा सिमितले ितवेदन
पेस गरेको हो । हरी संगठनलाई आव यक पन स पूण
सर सामानह शासन िवभाग र ब ध शाखा तथा
क याण शाखाबाट ख रद ि या ग रने हँदा सिमितका
सद यह बाट ा िववरणका आधारमा लागत
अनमु ान तयार ग रएको हो । त कालीन .अ.म.िन.
याम िसंह थापा, .ना.म.िन. दीपक कुमार े र
रवी ताप राणाले तयार गरेको लागत अनमु ानलाई नै
योजना ितवेदन बनाई पेस ग रएको हो । UN बाट
खिटएको िमसनम ये सडु ानको डाफर िमसननमा
थलगत मणको लािग सरु ाको ि कोणले यादै
खतरापूण भएकोले खराब (साँघरु ो) मागमा समेत च ने
सवारी साधनलाई Military Pattern का Vehicles
भिनएको हो । योजना बनाउँदा ब ध शाखासमेत
समावेश भएकोले Night Vision को मू यका
स ब धमा सोही शाखाबाट प हनेछ । सामान
ख रद ि या र थप लागतका स ब धमा स बि धत
शासन िवभाग, ब ध शाखा र क याण शाखाबाट
ख रद ग रने हँदा योजना तजमा
ु सिमितमा स बि धत
िवभागबाट खिटएका ितिनिधह को स लाहअनस
ु ार
ग रएको ज तो ला छ ।
मेरो अ य तामा बसेको ०६५।३।११ को
हरी क याण कोष स चालक सिमितको बैठकबाट
US$ ७२५०६७.२३ को APC को Spare
Parts ख रद गन गरी गरेको स झौताका स ब धमा
संगठनको तफबाट स झौता ग रसके को हँदा र APC
ढुवानीकतालाई संगठनले भु ानी िदइसके को हँदा
िमित ०६५।५।२० को कोष स चालक सिमितको
बैठकबाट अनमु ोदन ग रएको हो । L.C. को छै ठ र
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सात िक ता रकम संगठनको िनदशन िबना भु ानी
निदन बकलाई लेिखएकोमा संगठनको िनदशन
िबना Book Force Loan कायम गरी भु ानी गन
बकलाई क याण शाखा मख
ु रवी ताप राणाले
उ प स झौताअनस
ु ार नै हो भनेकोले िवभागीय
मख
ु को हैिसयतले पदीय दािय व िनवाह गदा सही
गरेको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी दीपक िसंह
थाङ् गदेनको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
मेरो नाममा भगवती ेडस र ीमतीको
नाममा भारती ेडस नामको फम दता छ । िविभ न
िवदेशी क पनीको थानीय ितिनिध भई सरु ा
िनकायमा िवदेशी क पनी सूचीकृत गराई थानीय
ितिनिधको हैिसयतमा नेपाल हरी, सश हरी
र नेपाली सेनामा सरु ा साम ीलगायत िविभ न
सामानह स लाई गन ममा Agent को काम गद
आएको छु । मेरो फमले Assured Risks LTD.
London बाट APC र सोको Spare Parts, Prefab
House अमे रकाको Kejo LTD Co. र Radio Set
China को Wuhan Huajin Co. LTD. र Range
Finder Tarals Internationals, USA को किमसन
एजे ट भई काम गरेको हो र उ काम गदा मेरो फमको
तफबाट कुनै पिन िवजक नेपाल हरीको नाममा जारी
ग रएको छै न । टे डर िक नेदिे ख स झौता गन स मको
एजे टको काम हो । स झौता काया वयन गन दािय व
Agent को होइन । सु स झौतामा FOB Price
मा ४ वटा क र १७ वटा िजपसमेतको लािग L.C.
खोिलएकोमा पिछ हरीले सो सामान र गरेको हो ।
यसपिछ हरी र Assured Risks LTD. बीच िसधै
प ाचार भई Spare Parts ख रद गन मैले Assured
Risks को तफबाट स झौता गरेको हँ । मैले करार ऐन,
२०५६ अ तगत रही ते ो प ( हरी) सँग स झौता
गरेको हँ । सामानको Quality जाँच गन र स लाई
गन दािय व Agent को नहने हँदा हरीले क तो
सामान बु यो मैले चेक जाँच गन कुरै भएन । हरीले

गलत सामान बझ
ु ेर L.C. बाट Final Payment गछ
भने हरीले नै स झौता उ लङ् घन गरेको देिख छ ।
हरीले क पनीलाई सामान ममत गन वा बदली गन
कुनै प लेखेको मेरो जानकारीमा छै न । ब ध यवाद
िदएको छ । भगवती ेडसले L.C. संशोधन गरे गराएको
छै न । Assured Risks LTD. सँग िचनाजानी भएको
Website बाट हो । साथै जल
ु ाई २००६ को अ तितर
म ल डन गएको िथएँ । तर २००७ देिख लागू हने गरी
Agreement भएको हो ।
OT ६४ Refurbished APC Supply गन
गरी ताव ग रएको हो । हरीले दरभाउप माग गदा
कुनै पिन Specification राखेको िथएन । Kejo LTD
CO USA ले Prefab House उपल ध गराएको हो ।
सो सामानको लािग FOB Price मा स झौतास म मैले
गरेको हो । हरीले आफै ँ ढुवानी गन गरी जेिडस काग ले
हरीको रोहबरमा बझ
ु ी िलएको िथयो । सो सामानको
अि तम भु ानी भएको ४ वष िबितसके को हँदा यस
स ब धमा के ही भ नु पन देिखँदनै । APC model will
be OT ६४ & it is Refurbished भनी ताव
गरी सोही सामान वीकृत भएको हो । OT ६४ APC
brand new संसार भरी कही ँ पिन पाइँदनै । APC
को भु ानी L.C. ारा िसधै Assured Risks LTD.
लाई भएको हँदा मेरो क पनीलाई कुनै दािय व नै सज
ृ ना
हँदनै । Assured Risks को ितिनिध भई नेपाल
हरीबाट िविभ न िमितमा गरी अ दाजी ३ करोड १०
लाखजित रकम बझ
ु ेको छु । सो रकम पिछ मैले सोही
क पनीलाई िविभ न िमितमा बझ
ु ाएको भरपाई थान ३
पेस गरेको छु । L.C. को बाँक ६०% रकम सामान
ा भएको िमितले १५ मिहनािभ पूरै नितरे बाँक
मिहनामा ७% याज ला ने भ ने स झौतामा उ लेख
छ र मौिखक समझदारी पिन यही भएको िथयो । मैले
२ वषस म उधारोमा सामान िदने क पनी याइिदएको
हो । तर हरीले मौकाको फाइदा िलनपु न िथयो, िलयो
िलएन थाहा भएन भ नेसमेत यहोराको ितवादी श भु
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भारतीको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
.ना.म.िन.पदमा कायरत कोष स चालक
सिमितको ०६४।६।१८ र ०६५।३।११ को २ वटा
बैठकमा सहभागी भएको छु । स चालक सिमितको काय
समथन मा जनाउने र नीित तयार हँदा पिन संगठन
मख
ु को िनदशनमा पूव िनधारण भई आउने ि या
रहेको हँदा क याण कोषको ठूलो रकम लगानी हने र
यस स ब धमा छलफलको कुनै ि या नदेिखएको
हँदा िमित ०६४।५।६ को बैठकमा अनपु ि थत रहेको
हो । द तखत गराउन याएकोमा मेरो िच नबझ
ु ेकोले
िनणयमा द तखत नगरेको हँ । खिटएको हरीको
असिु वधालाई यानमा राखी सिु वधा थप गनपन
ु भनी
िवषय ततु भएको हँदा .५,३६,०८,०००।– रकम
थप गन िनणय भएको िथयो । Night Vision को मू य
थाहा नभएकोले पेस भएको इि मेट ठीक होला भनी
.९७,२०,०००।– थप गरेकोलाई समथन जनाएको
हो । APC लाई Spare Parts आव यक पन, िवदेशमा
ख रद गदा महंगो पन र पिहले नै ख रद गदा लाभदायक
ह छ भनेर स झौता अनमु ोदन गनपछ
ु भ ने िवषय
पेस ग रएको हँदा US$ ७२५०६७.२३ को APC
को Spare Parts ख रद गन गरी भएको स झौता
अनमु ोदन ग रएको हो । संगठनबाट स झौता भइसके को
हँदा संगठनको िव
खडा गन नसिकएको हो
भ नेसमेत यहोराको ितवादी सरु े बहादरु पालको
अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
म कानून शाखामा कायरत रहँदा ०६४।५।२५
र ०६४।५।२६ को ख रद बोडको बैठकमा उपि थत
भएको िथएँ । क रब २०००० पाउ ड मू यको सामान
दरभाउ प ारा ख रद गरेको िवषयमा कानून शाखामा
शासन शाखाकै हरी कमचारीलाई स वा गरी
कामकाज गराई आएको हँदा यस सवालको जवाफ
िदन किठनाई भएको हो । दइु वटा िवदेशी क पनीको
थानीय एजे ट एउटै भएको अव थामा कसरी दइु वटा
फम भगवती ेडसलाई नै पेस गन लगाएको भ ने

स ब धमा बैठकमा छलफल नै नगराइएको हँदा यो
काय कानूनस मत भए नभएको िवषयमा जानकारी
भएन भ नेसमेत यहोराको ितवादी अजनु साद
ितिमि सनाको अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान ।
आिथक शासन महाशाखामा कायरत
रहँदा हरी क याण कोषको कोषा य को हैिसयतले
क याण कोषको रकमको रेखदेख गन, UN बाट ा
हने रकमको, अ य रकमको िहसाब रा ने र कोषको
कामको जानकारी िलने गदथे ँ । २०६५।८।१३ र
२०६५।९।११ मा बसेको स चालक सिमितको
बैठकमा उपि थत भई िनणय ग रएको हो । िमित
२०६५।७।२९ को कोषको रकमको भु ानीका
स ब धमा म यहाँ कायरत नभएकोले मलाई थाहा
छै न । स चालक सिमितको सिचवले पेस गरेको
एजे डामा छलफल भई सद यको हैिसयतले खचको
अनमु ोदन भएको हो । म भखरै सगरमाथा अ चल हरी
कायालयबाट स वा भई आएकोले धरै कुरा त काल
थाहा भएन । क याण कोषको िवधानले क याण
कोषको सद य सिचवलाई लेखा तथा कागजात
रा ने िज मेवारी िदएको ह छ, रकम क याण कोषका
अ य को सदरमा भु ानी ह छ, । मलाई िसफा रस
गनका
ु साथै गो ारा भौचरमा सदर गन िज मेवारी
िदइएको छ । यस स ब धमा सद य सिचवलाई सो दा
सामानह स बि धत देशले पु याउने र िछटो पु याउनु
परेको भिनएको हँदा अनमु ोदन गराएको हो । क याण
कोषको एउटा खाता िवदेशी मु ामा िथयो । संयु रा
संघबाट सोधभनाको रकम डलरमा नै आउने भएबाट
हरीले पिन डलरलाई नेपाली मु ामा सटही गरी काम
चलाउने ग र छ ।
िमित २०६६।४।१३ र २०६५।१०।१०
गतेको L.C. िक ता भु ानीको िसफा रसमा मेरो
सही छ । हरी धान कायालय क याण शाखाले
प पठाई िविभ न समयमा िक ताब दी पमा ितन

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
गरी ितब ता गरेको िमितमा भु ानी भएको हो र
उ रकम L.C. को िस ा तअनस
ु ार भु ानी भएको
हो । परफरमे स ब डको याद थप ज ता िववािदत
िवषय त काल नउठेकाले याद थपतफ यान
िदइएन । भु ानी िदने बेलामा ए.िप.िस. स ब धी
िवषयमा कुनै िववाद नआएकोले पिन भु ानी भएको
हो । सडु ान िमसनलाई चािहने सामानह UN का
ितिनिधह ले नेपालमा नै िनरी ण गरेको िथएँ ।
ए.िप.िस.को स ब धमा नेपाल हरीको लािग नौलो
भएकोले क तो हनपु न हो जानकारी भएन । नेपाल
हरीबाट िनरी णका लािग कोही गएनन । पिछ
सडु ानको या पमा UN बाट जाँच हँदा काम नला ने
भ ने ितवेदन ा भयो । तर भु ानी पिहले नै
भइसके कोले रो ने कुनै आधार भएन । क याण कोष
शाखामा लेखास ब धी काममा जानकार यि रहने
हँदा िनजबाटै बक जमानत िबना भु ानी िदन हने नहने
यिकन गरी िसफा रसका लािग याउनु पन िथयो ।
हरी संगठन आदेशमा च ने हँदा आफूलाई िदइएको
आदेशअनस
ु ार काम गनपन
ु ह छ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी यामबहादरु खड् काको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान ।
हाल म य.ु एन. शाखामा कायरत रहेको छु ।
१ जनवरी २००९ मा ए योड र कका िनदशकलाई
लेिखएको प मा भएको सही मेरो हो । उ प नेपाल
हरीको तफबाट सडु ान िमसनमा पठाइएको APC
स चालनस ब धी तािलम दान गन ए योड र कलाई
ेनरको यव था गन सहयोगका लािग लेिखएको हो ।
त कालीन समयमा APC ह सडु ानको ब दरगाहमा
पगु े पिन लामो समयस म नेपाल हरीले चालकको
यव था गन नसके को र िमसनबाट पिन चालकको
यव थाका लािग ताके ता आइरहेकोले ेनरको
यव थाको अनरु ोधका लािग क पनीलाई लेिखएको
मा हो । चालक तािलमको स दभमा दािय व िनवाह
गन प लेखेको हँ । यसको अ य कुनै उ े य छै न ।

नेपाल हरीबाट Assured Risks सँग चालक
तािलमको लािग आव यक पन िश कस ब धी
सम वय गन त कालीन संगठन मख
ु लगायत मेरो
िवभागीय मख
ु बाट समेत िज मेवारी (आदेश) िदएको
िथयो । सोही कामको लािग लेिखएको प हो । थानीय
ितिनिधले Assured Risks बाट िश कको
यव था िमलाउन प चािह छ भनी भनेकाले सबैलाई
जानकारी िदई प लेिखएको हो । साथै UNAMID
िमसनको लािग ख रद गरेको APC लाई सडु ान
ब दरगाहास म पु याउन आइपरेका सम याह मा
Assured Risks ले स बि धत िनकायह सँग स पक
गरी नेपाल हरीको APC ह लाई ढुवानी कायमा
सहयोग र सेवा पु याएका िथए । अ य िवषयमा मेरो
सरोकार छै न । प मा मैले APC को गणु तरको बारेमा
उ लेख गन खोजेको हैन । मलाई L.C. को संशोधनबारे
के ही जानकारी नहने हँदा मैले िदएको प को भाषामा
योग भएको गणु तरीय सेवा र सहायता ढुवानीका
लािग मा लेिखएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी
िनरजबहादरु शाहीको अिधकार ा अिधकारीसम को
बयान ।
हाल हरी महािनरी कको पदमा कायरत
छु । ख रद भएका APC लगायतका ब दोब तीका
सामानह का स ब धमा मेरो कुनै संल नता छै न ।
कुनै पिन ख रद ि यामा ठेकेदार वा दो ो प सँग
हने स झौता नै मु य हो र FPU ब दोब तीस ब धी
स झौताह त कालीन महािनरी क ओमिव म
राणाको कायकालमा त कालीन स चालक सिमितबाट
भएको र स झौता भइसके पिछ पनु ः अ दाजी
७ िदनप ात् ठेकेदार तथा दो ो प ले अनरु ोध
गरेबमोिजम संशोधन गरेको देिख छ । संशोधन भएका
स पूण िववरणसमेत आयोगसम पेस भएकै छ ।
पिछका पदािधकारीह बाट स झौताको अनगु मन
गनपन
ु हँदा मलगायत वतमान स चालक सिमित
वा पदािधकारीह बाट आफूले स ने वा दािय व
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िनवाह गन काय इमा दारीका साथ िनवाह गरेको
छु । हरी क याण कोषको रकम खच गन स ब धमा
िवधानमा यव था ग रएको छ । िवधानको दफा ९ ले
स चालक सिमितको यव था गरेको र दफा १० ले
कोषको स चालन तथा यव थापनस ब धी अिधकार
र रा संघको अनरु ोधमा िविभ न िमसनह का
लािग आव यक ब दोब तीका सामान ख रद गन
अिधकारसमेत स चालक सिमितलाई दान गरेको छ ।
संयु रा संघको आव यकताअनस
ु ार ब दोब तीका
सामानह जटु ाउनु पन ह छ । Prefab House
गाडीलगायत अ य सवारी साधनह , राशन पानी,
UN ले तोिकिदएका हातहितयार तथा APC/MPV
समेत पदछन् । हितयारह गहृ म ालयको वीकृित
िलई सूचीकृत फमह म येबाट ख रद गरी आपूित गन
ग र छ । हरी क याण कोषलाई हात हितयार तथा
असवावह ख रद गन अिधकार छै न ।
परफरमे स फ डको याद २३ िडसे बर
२००७ मा समा भइसके कोले यसबेलाका
अिधकृतले याद थप गरी जीिवत रा नु पन हो
सो काय िकन भएन थाहा छै न । सोबारे मकहाँ कुनै
जानकारी आएको िथएन । मलाई जानकारी िदनपु न
आव यकता पिन होइन । िकनभने य ता ि याह
स चालक सिमित र शाखा अिधकारीको दैिनक
िज मेवारीअ तगत पदछ । मबाट कुनै भु ानी भएको
छै न । के वल पूव िनधा रत स झौताअनु प पटकपटक
L.C. मा भएको संशोधनअनु प कायम ग रएको Book
Force Loan अ तगत िहमालयन बकबाट भु ानी
गएको देिख छ । APC लगायतका सामानह को
ख रद करणमा संगठन मख
ु को हैिसयतले कोषको
आय ययको उिचत यव थापनका लािग व र चाटड
एकाउ टे टको यव था गरेको छु । के ीय तथा
साधारण सभाह बोलाई मह वपूण िनणयह पा रत
ग रएको, कोषबाट हने ख रद ि यालाई यवि थत
पारदश तथा िमत ययी बनाउन िवधान संशोधन गरी

ख रद ऐन, िनयमावलीअनु प बनाइएको, आगामी
वषको आय ययको लगत तयार गरी सोको प रिधिभ
रही खच गन यव था ग रएको ज ता िविभ न काम
गनका
ु साथै APC लगायतका अ य सामानह को
स ब धमा नेपालबाट UN (PDV) िटमबाट िनरी ण
गरी पठाइएका UN बाटै ढुवानी गदाको अव थामा
भएको ितको मू याङ् कन गन लगाई ितपूितको
दाबी गन लगाइएको र APC ह का स ब धमा कोषको
मािथ लो िनकाय के ीय सिमित र साधारण सभाको
बैठकसमेत बोलाई लगानी स ब धमा अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको िनणयबमोिजम हने
गरी लगानी अनमु ोदन गन िनणय ग रएको छ । साथै
हाल चालु हालतमा नरहेको ती APC ह लाई ममत
गराई स चालनमा याउन सिक छ वा अ के गन
सिक छ भ ने स ब धमा स ब प ह सँग प ाचार
भइरहेको छ ।
सडु ान िमसनमा भएको लगानी समथन
गरेको िमित २०६६।६।१ को िनणयका स ब धमा
हरी क याण कोषको िवधानबमोिजम दैिनक
कोष स चालन तथा यव थापनस ब धी स पूण
अिधकार हरी अित र महािनरी क अ य रहने
स चालक सिमितमा नै िनिहत हने हँदा उ बैठकको
िनणयको जानकारी गराउने उ े यले सही मा गराउने
चलनबमोिजम भएको हो । िवधानको दफा १४(१)
(क) बमोिजम साधारण सभाबाट अनमु ोदन गन
यव था रहेको हँदा अनमु ोदन गराउनु परेको हो । उ
दफामा पिछको काय मलाई वीकृत गन भिनएकोमा
त काल अपरझट ख रद गनु परेकाले ख रद भएकोले
पिछ समथन ग रएको हो । म हरी महािनरी कको
पदमा वहाल रहेप ात् L.C. संशोधन गन स ब धमा
स चालक सिमित वा अ य कुनै प बाट कुनै जानकारी
ा हन नआएको र पिछ ३ अग त २००९ मा सम या
सु भएपिछ बु दा उ L.C. बदर गन नसिकने र
दईु प बीचको सहमित बेगर संशोधन गन नसिकने

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
भ ने बिु झएको हो । COE Inspection Report मा
APC ह किहले बनेको हो भ ने स ब धमा Police
contributing Country (PCC) बाट पान भ ने
उ लेख भएकोमा िनरी ण गन समयमा नै िनमाण
ग रएको भ ने िमित खोिलएको छ । संयु रा संघको
मापद डबमोिजम APC Armed class II को Usefull
life service २५ वष भनी िनरी ण ितवेदनमा नै
उ लेख ग रएको छ । से टे बर २००८ मा APC ह
सडु ान ब दरगाहमा पगु ेकोमा UN बाटै ढुवानी गराई
या प रहेको ठाउँस म लैजानु पनमा िविवध कारणले
ढुवानी गराउन नसके को अव थामा पिछ आम को
सामानसँग ेनबाट याला पु याइएको हो । साथै APC
ह सडु ानको ब दरगाहमा पिु गसके पिछ १ जनवरी
२००९ मा ठेकेदारलाई गणु तरीय सेवा दान गरेकोमा
ध यवादको प िदइसके कोले स चालक सिमितबाट
त स ब धमा कुनै कारवाही अगािड नबढाएको र उ
L.C. दईु प को सहमित बेगर संशोधन गन नसिकने
बिु झएको छ ।
Book Force Loan बाट भु ानी नभएको
स ब धमा िततप को सतबमोिजम नै बकले L.C.
बापतको रकम खाताबाट Transfer गरेको हनु पदछ ।
खातामा रकम नभए पिन भु ानीको यव था िमलाउन
१२ जनु २००८ को प ारा Book Force Loan
कायम गरी हरी धान कायालयको िनदशनिबना
नै तोिकएको समयमा खातामा पैसा नभए पिन रकम
भु ानी गन अि तयारी अिघ नै िहमालयन बकलाई
िदएअनु प भएको हो । L.C. खोली भु ानीको
यव था िमलाएकोमा L.C. अ तगत ग रने भु ानीह
Negotiation गन बकह ले Advice गन हँदा ICC
को Uniform custom Practice मा उि लिखत
अ तराि य यापार भु ानी यव थाअ तगत
गन हँदा L.C. को भु ानी बक वयम्ले सतमा
उि लिखत सत र त रकाबमोिजम रकम पठाउन
बक बा य ह छ । कोषको आिथक कारोबारस ब धी

स पूण जवाफदेिहता स चालक सिमित कै हने हँदा
पूवसतबमोिजम नै तोिकएको समयमा शाखाबाट
िट पणी उठाई रकम Transfer गराएको हनपु छ । १
जनवरी २००९ मा क पनीलाई िदएको स ानाको
प िकन के योजनका लािग त काल िदइएको हो
मलाई थाहा छै न । हितयारसिहतको APC हनपु न,
ISO Standard अनु पको हनपु नमा हितयार
िविहन गणु तरहीन सामानको िकन भु ानी िदइयो
स ब धमा पिहले भएको स झौता र पटकपटकको
L.C. संशोधनअनस
ु ार नै छै ठ तथा सात िक ताको
रकम भु ानी भएको हो ।
रा
संघको िनरी णपिछ देिखएका
सम याबारे त कालीन स चालक सिमितका अ य
.अ.म.िन. मदनबहादरु खड् कालाई िनदशन िदई
आपूितकतासँग छलफल गरी या पमा इि जिनयर
पठाई हेन भनी भएको सहमितअनु प Ruttle
Equipment company माफत इि जिनयरह पठाई
१ नोभे बर २००९ मा िनरी ण ितवेदन िदएको छ ।
सोही अविधमा रा य यव था सिमितले ममत तथा
सधु ार काय नगनु नगराउनु भनी िनदशन िदएकाले
काममा रोक लगाइएको हो । स झौतामा वदली गन
नभई िमसनको समाि मा िफता िलन सिकने ावधान
रहेको देिख छ । अ य सवारी साधनका लािग L.C.
खोिलएकोमा हरीको अनरु ोधमा संशोधन भई Spare
Parts ख रद गन स झौता भएको र सोही अनस
ु ार L.C.
माफत नै भु ानी गएको छ । आपूितकताले लेखेको
प मा उ लेख भएबमोिजमका काय मबाट भएको
होइन । िनरी णपिछ देिखएका कमजोरीह लाई
सधु ान धेरै य न गरेको हो । पूव महािनरी कह ले
आ नो समयमा गरेको ग भीर िु टह लाई
ढाकछोप गन अकालाई दोषारोपण गन खोिजएको
देिख छ । यसमा कुनै स यता छै न । यि गत पमा
मैले अिहलेस म पिन ठेकेदारलाई िचनेको छै न ।
स झौता गदा रािखएका सतह तथा L.C.मा भएका
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संशोधनह लाई मनन गदा ठेकेदारसँग ितवादी ओम
िव म राणाको साँठगाँठ भएको ह छ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी रमेश च द ठकुरीको अिधकार ा
अिधकारीसम को बयान ।
२०६६ सालदेिख
हरी अित र
महािनरी क पदमा कायरत छु । शासन िवभागमा
कायरत रहँदा नेपाल हरीको िज सी सामानको
ख रद, रेखदेख, िवतरण, नीित िनमाणमा सहयोग,
काज स वा, िबदा, अनगु मन, िव ालयको अ य को
हैिसयतले रेखदेख काय मू याङ् कन साथै क याण
कोषको अ य को पमा कोषको रेखदेख, नीित
बनाउने, काया वयनमा सघाउ पु याउने, कायको
गित, सझ
ु ाव र काया वयन भएका िवषयमा .म.िन.
सम जाहेर गन र .म.िन.बाट भएको िनदशनको
पालना गन गन लगाउने काय गरेको हँ । वषभरी भएका
स पूण खचह को तत्तत् अव थामा स चालक
सिमितबाट समथन गराई अिडट गन र अि तम समथन
(अनमु ोदन) का लािग क याण कोषको साधारण
सभामा पेस गन चलनका कारण उ अव थामा पिन
सडु ानको खच साधारण सभामा लैजानको योजनका
लािग मा समथन ग रएको हो । साधारण सभाको
िमित २०६७।५।६ को सभाले सो खच अ वीकृत
गरेको समेत उ लेख गन चाह छु । सडु ान िमसनमा
भएको ख रद तथा सामानको गणु तरका स ब धमा
म त काल अ य कायरत रहेकोले थाहा छै न ।
प पि कामा डाफर िमसनका लािग ख रद ग रएका
APC र Spare Parts लगायत सामान नपगु ेको चार
सारमा आएपिछ मैले स बि धत यि लाई बोलाई
सोधपछ
ु गरेको हँ । यसै स दभमा आपूितकतालाई
बोलाई कानूनी कारवाही गन ध क समेत िदई
२०६६।५।१५ गते छलफल गरी इि जिनयरबाट
िनरी ण गन र Spare Parts यालामा पु याउने काय
गरेको हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी मदनबहादरु

खड् काको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
म कायालयमा रहेको अव थामा . .का.
शासन िवभाग मख
ु हरी अित र महािनरी कले
बोलाउनु भएको छ भनी िप.ए. बाट फोनमा
जानकारी ा भएपिछ त कालै .अ.म.िन. यूको
कायक मा पु दा बैठक चिलरहेको िथयो । सो बैठकमा
ब न .अ.म.िन. मदनबहादरु खड् काले आदेश
गनभयो
। पिछ बैठकको िनणय माइ यिु टङ गरेर
ु
आमि त सद यमा नाम राखेर द तखत गन अनरु ोध
ग रयो । के क ता िवषय िनणय ग रएको भ ने सोधपछ
ु
गन .अ.म.िन. वयम्ले द तखत गरी तयार गरेको
कागजातमा बढी चासो र खोजिबन गन कुनै अव था
पिन भएन । िनणय पिु तकामा सही गरे ह छ, गर भ ने
आदेश भएपिछ सही ग रिदएको हँ । हािकमको आदेश
काया वय गन काम मा भएकोले .अ.म.िन. यूको
आदेशानस
ु ार द तखत ग रिदएको हँ । अ य यहोरा
थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी गु बहादरु
े को अिधकार ा अिधकारीसम को बयान ।
ितवादी आपूितकता Assured Risks
Ltd. का Director Micheal Rider लाई अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले सो आयोगमा उपि थत
हन पररा म ालय एवं थानीय ितिनिध भगवती
ेडसमाफत सूचना पठाउँदा पिन आफू उपि थत
नभई नेपाल हरीलाई गणु तरयु सामान पठाएको,
समयमा नै सामान ब दरगाहबाट नहटाई निु नलो
पानीमा लामो अविधस म राखी िनयिमत सरसफाई एवं
ममत नगरेका कारणले िब ेकोमा आपूितकताको कुनै
दोष नभएको, िबना कुनै सत अि तम िक तासमेतको
भु ानी िदई ध यवादसमेत िदएको, नेपाल हरीले
अ य कुनै उपचारको बाटो पिन नअपनाएको, थानीय
ितिनिध किमसन एजे ट मा भएको र िनजलाई
सामानको आपूितका स ब धमा कुनै दािय व नभएको
भ ने उ लेख गरी जवाफ पठाएको पाइयो ।

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
अनस
ु धानको ममा देिखएका त यह
नेपाल सरकार मि प रषदको
िमित
्
२०६४।३।७ को िनणयले २२ Feburary २००८
देिख लागू हने गरी ५ जनवरी २००९ मा UN
सँग औपचा रक सहमित Memorandum of
Understanding (MOU) भई २०६५।६।४ देिख
FPU संयु रा संघको आ ानमा सडु ानको
डाफरमा ि याशील रहँदै आएको देिख छ । UN ले
सडु ानको डाफरमा खिटने FPU को लािग आव यक
सामानह को सूचीसमेत पठाएको स दभमा आव यक
ब दोब तीका सामानह को स ब धमा लागत
तथा पूवाधारस ब धी अ ययन गरी योजना पेस
गन त कालीन हरी महािनरी क ितवादी ओम
िव म राणाले २०६४।५।५ मा ितवादी दीपक िसंह
थाङदेनको अ य तामा ितवादीह याम िसंह
थापा, दीपक कुमार े , नरे कुमार खािलङ् ग,
नारायण साद ब ताकोटी, रवी ताप राणा, िवजयलाल
काय थ, संजय िसंह ब नेत र िपता बर अिधकारीको
९ सद यीय बोड गठन गरेको देिखयो । उ बोडले
आव यक सामानह लाई सरु ासँग स बि धत र अ य
साम ी गरी २ भागमा िवभाजन गरी सरु ा योजनसँग
स बि धत सामानह लाई APC, Millitory
pattern Vehicles, Armed and Ammunition,
Communication and it’s accessories र
miscellaneous भनी ५ बदुँ ामा वग करण गरी ख रद
ि या अगािड बढाउने भ ने देिख छ । सरु ासँग
स बि धत सामानह आिथक शासन िनयमावली,
२०५९ को िनयम ५९ (झ) बमोिजम सूचीकृत फमह
म येबाट र हरी धान कायालयबाट उपल ध हन
स ने बाहेकका अ य साम ीह आिथक शासन
िनयमावलीबमोिजम ख रद गन उपयु हने, क याण
कोषबाट लगानी गदा हरी क याण कोष र हरी
कमचारी लाभाि वत हने साथै हरी धान कायालय
भ डार शाखाबाट उपल ध हने सामानह को

१,११,६५,५३५।–, स चार शाखाबाट उपल ध हने
सामानह को २४,९५,०००।– बाहेक सूचीकृतबाट
ख रद गनपन
ु सामानह को २९,४६,८९,०४८।८८,
टे डरबाट २,२९,८०,०००।–र कोटेशनबाट ख रद
ग रने सामानह को ३,६६,५०,०००।– समेत ज मा
३५,४३,१९,०४८।८० को लागत अनमु ान गरी
योजना ितवेदन बझ
ु ाएको देिख छ ।
ितवादी याम िसंह थापाको अ य तामा
बसेको हरी क याण कोष स चालक सिमितको
बैठकले सडु ान ि थत UNMIS िमसनमा नेपाल
हरीको FPU रा न गरेको ताव UN बाट वीकार
भएपिछ २००७ को िडसे बरिभ मा पठाई स नु पन र
सोही वषको अ टोबर मिहनाको पिहलो ह ामा FPU
को लािग चािहने सामान िनरी ण गन UN बाट आउने
भनी गहृ म ालयमाफत हरी धान कायालयलाई
प ाचार भएको देिख छ । ितवादी ओम िव म राणाले
ितवादी दीपक िसंह थाङदेनको अ य तामा गिठत
लागत अनमु ान सिमितको ितवेदनबमोिजम गन गरी
भएको िनणय सदर भएको देिख छ । यस स ब धमा
२०६४।३।१ को हरी क याण कोषको बैठकले
.३४,४४,२२,७१३।८०, हरी क याण कोषबाट
लगानी गन, सरु ा योजनसँग स बि धत सामानह
सूचीकृत फमबाट, सवारी साधन तथा जेनेटर बोलप
ि या ारा, . .का बाट उपल ध हने भनी िसफा रस
भएका सामानबाहेक अ य सामानह
थानीय
बजारबाट, िमित २०६४।५।६ को बैठकले सामान
स लाई गन क पनीले स लाई गन सामानको वीकृत
भएको अंकको ४०% मा भु ानी िलई ६०% UN
बाट ा भएपिछ भु ानी िलन म जरु हनपु न, स लाई
गन क पनीले तोिकएको थानमा तोिकएको समयमा
सामान पु याउन पन थम कत य हने, सामान
पु याउने िज मेवारी पिन हने, स लाएरले िमसनका
सामानह पिछ Depreciation कटाई NY Back
िलनपु न, ािविधक ानको लािग तािलमको ि या
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गनपन
ु साथै िमसन ए रयामा िश क उपल ध गराउने
िज मेवारी िलनपु न एक वषस म ममत यव था गन
िज मेवारी िलनपु न, Spare Parts िमसन अविधभर
उपल ध गराउनपु न, आफूले स लाई गरेको सामान
UN ले अ वीकृत गरेमा आपूितकता क पनीले बदली
गनपन,
ु सामानह ISO मापद डबमोिजमको हनपु न,
सामानको िनरी ण गन जाने टोलीको खच यहोनु
पनछ, यादिभ सामान नपु याएबाट कोषलाई पन
जाने हािन नो सानी स बि धत क पनीले यहोनु पन
छ भ नेसमेत िनणय भएको देिखएको ।
हरी क याण कोषको उपयु िनणय तथा
हरी धान कायालयको नीितगत िनणयपिछ ितवादी
दीपक िसंह थाङदेन र हरी उपरी क कमल िसंह
वमले १६–२१ से टे बर २००७ मा सडु ान ि थत
नेपाली FPU रहने थान तथा यव थाको थलगत
िनरी ण गरी पिहले िनधारण ग रएका के ही उपकरण
तथा साम ीह को प रमाण तथा मापद डमा संशोधन
गरी जेनेटर, फकिल ट नाईट िभजन, वाटर ि टमे ट,
हि पटल तथा इलेि कल इ यु मे ट, मोबाइल
हाउस र टे टको रकममा रकम थप गरी िडजल
ला ट, फूड वाटर, काग , िसंगल डुयल ए सेल,
ि ज क टेनरह थप गरी योजना तजमा
ु सिमितले
पिहले पेस गरेको .३५,४३,१९,०४८।– मा
.५,३६,७३,०००।– थप गरी िमित २०६४।६।६ मा
Recce visit ितवेदन पेस गरेको देिखयो । योजना
ितवेदन सिमितले .५,३६,७३,०००।– थप गरी
४०,७९,९२,०४८।८० लागत अनमु ान ला ने भनी
पेस भएको पिछ लो लागत योजना ितवादी ओम
िव म राणाबाट सदर भएको देिखन आयो ।
सरु ा योजनसँग स बि धत सामानह
सूचीकृत फमह बाट िसलब दी दरभाउप बाट र
अ य सामानह टे डरबाट ख रद गन टे डर आ ान
गरी काय स पादन गन ितवादी दीपककुमार े को
अ य तामा िमित २०६४।५।१६ मा रमेश िव म शाह,

रवी ताप राणा, मनोज यौपाने, कृ ण साद गरु ागाई,
संजयिसंह ब नेत, िपता बर अिधकारी, ह रहर े ,
िव ाराज े , काश अिधकारी, िदनेश के .सी., लाल
गोिव द े र लालमणी आचायसमेतको १३ सद यीय
बोड गठन भई सो सिमितले ०६४।५।१७ मा १५ िदने
सूचना आ ान गरेको देिख छ । सरु ा योजनसँग
स बि धत सामान ख रद गन ०६४।५।१४ मा गहृ
म ालयले वीकृत दान गरेको देिखयो । यसरी
लागत अनमु ान सिमितको ितवेदनसमेतको आधारमा
सूचीकृत
ि याबाट २८,६२,३२,४६४।७५,
बोलप बाट ५,५७,११,००५।५० र िसलब दी
दरभाउ प एवं िविवध ि याबाट ६,३४,७५२।६३
गरी .४०,५३,७६,२२२।३८ को सामान ख रद
गरेको देिखएको । उपयु बमोिजमको ि या
पूरा भएपिछ Relica International, Ltd. UK,
Chengdu yidan import and export co. Ltd.
China र Assured Risks Ltd. Landon लाई
०६४।५।१० तदनु प २७ अग ट २००७ मा सरु ा
योजनका APC समेतका ब दोब तीका सामानह
ख रद गन कोटेशन माग गरेकोमा ०६४।५।११
तदनु प २८ अग ट २००८ मा HF, PA, system,
thunder fashes, spare parts for above
mentioned equipment कोटेशनमा उ लेख नगन
अनरु ोध गरेको देिखयो ।
उि लिखत ३ वटा आपूितकता क पनीले
०६४।५।२४ मा पेस गरेका दरभाउ प ह
०६४।५।२५ मा खो दा Assured risks Ltd,
London का ितिनिध भगवती ेडस काठमाड ले
पेस गरेको िसलब दी खामको बािहर Quotation,
submission for supply of various equipment
for sudan mission उ लेख भई ५ ठाउँमा
लाहाछाप लगाई सो क पनीको सिहछाप र द तखत
गरेको सो खाम खोली हेदा कभर पानासमेत ५४
पानाको पाइरल बाइि डङ गरेको दरभाउ प

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
फाराम रहेको, उ फाराममा उि लिखत A, B,
C, D र E आइटमह को ितइकाई मू य डलरमा
उ लेख गरेको, कूल मू य आइटमवाइज मा ज मा
गरेको, कुनै के रमेट भएको नदेिखएको, दरभाउप मा
ितवादी श भु भारतीले द तखत गरेको, लालीगरु ाँस
ई टर ाइजेजले पेस गरेको िसलब दी खामको बािहर,
Quatation for sudan mission items भनी तीन
ठाउँमा लाहाछाप लगाई द तखत गरेको खाम खोली
हेदा बािहरी कभर पानासमेत २० पानाको दरभाउ
प फाराम रहेको, सो फाराममा उि लिखत A, B,
C, D र E आइटमह को ितइकाई मू य डलरमा
उ लेख गरेको, कूल मू य आइटमवाइज मा ज मा
गरेको के रमेट नभएको राजेश थापाले पेस गरेको
दरभाउप देिखयो । यसैगरी Relica International
Ltd, UK को Local Agent ी वल ेडसले पेस
गरेको िसलब दी खामको बािहर Quatation of
various items for sudan mission भनी उ लेख
भई ५ ठाउँमा लाहाछाप लाई Agent क पनीले छाप
लगाएको खाम खोली हेदा २० पानाको दरभाउप पेस
गरेको, A, B, C, D र E आइटमह को ितइकाइ
मू य डलरमा उ लेख गरेको, कूल मू य आइटमवाइज
ित इकाई मू य ज मा ६,३,३४,२७० य.ु एस.डलर
भएको र सो दरभाउ प मा ी वल ेडसको छाप
लगाई िणमा जोशीले द तखत गरेको देिखएको ।
उपयु तीनवटा फमले सो यहोराले दरभाउ
प पेस गरेकोमा हरी क याण कोषले सो कबोल
अंकमा घटाघट गन गरेको प ाचारबमोिजम Assured
Risks LTD. ले US Dollar ४,५०,९२२।४९
घट् न म जरु भई ४९,०९,८९४।५४ बाट घटाई
४४,५८,९७२।०५ कायम गरेको भनी ितवादी
श भु भारतीले पेस गरेको दरभाउप मा वीकृत गन
िसफा रस गन िनणय भई ितवादी श भु भारती र
हरी धान कायालयबीच २७-Sep-२००७ मा
स लाएर ले तोिकएको Specification अनस
ु ारको

सामान उपल ध गराउनपु न, UN को िनरी ण टोलीले
वीकृत गरेपिछ मा सामान पठाउनपु न ज ता
यव था उ लेख गरी करार गरेकोमा ०६४।२।३०
तदनु प १२ June २००१ मा सो करार संशोधन
गरी APC OT ६४ Skot को Spare Parts ख रद
गनको लािग अमे रक डलर ७,२५,०६७।२ को
संशोधन करार गरेको देिखयो ।
FPU सडु ानका लािग सरु ासँग स बि धत
सवारी साधनलगायतका सामानह ख रद गन
थानीय ितिनिध भगवती ेडसमाफत Assured
Risks LTD सँग अमे रक डलर ४४,५८,९७२।५०
सामान ख रद गन L.C. खोिलएकोमा L.C. खोिलएका
सामानह म ये अमे रक डलर र ७,२५,०६७।२३
को Truck Utility Cargo थान ४, Jeep ४×४
With Military Radio थान १७ आव यक
नभएकोले Assured Risks LTD बाट निलएको र
सोही िमसनको लािग पठाइने APC ८ थानका लािग
Spare Parts आव यक भएको, Spare Parts
सोही क पनीसँग िलन उपयु हने, APC सँगसँगै ा
हने, उ क पनीले रेिडयोसमेत निलएका सामानको
मू य बराबरको APC को Spare Parts उपल ध
गराउन म जरु गरेकाले हरी क याण कोषको तफबाट
हरी धान कायालय र Assured Risks LTD
का थानीय ितिनिध भगवती ेडस बीच जनु १२,
२००८ मा पिहले खोिलएको L.C. मा निलएका
सामानह को मू य अमे रक डलर ७,२५,०६७।२३
को Spare Parts ख रद गन संशोिधत स झौता
अनमु ोदन गन गरी िनणय भएको कुरा २०६५।३।११
को हरी क याण कोषको बैठकको िनणय नं. २ बाट
देिखयो ।
चेक रपि लकबाट ख रद भएका ८ थान
APC चेक रपि लकबाट य.ु एन. ले ढुवानी गरी
सडु ानको डाफर लाने भिनएकोमा UN ले नलगी नेपाल
हरी आफै ँ ले सडु ान पोटस मका लािग िसपमे ट गरी
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पु याउनु पन भएको, सोबापत UN ले पिछ सोधभना
गन जानकारी ा भएकोले स लाएर क पनीसँग
१,४५,६००।– अमे रक डलर चेक रपि लकबाट
सडु ान पोटस म ढुवानी गन उि लिखत दवु ै प बीच
१० अग ट, २००८ तदनु प २०६४।४।२६
मा भएको स झौता र अनमु ोदन गन भनी र सोको
िबमाबापतको ७३,५३४ अमे रक डलर भु ानी
भइसके को हँदा सो समथन गन भनी हरी क याण
कोषको िमित २०६५।५।२० को िनणय नं. २ र
३ बाट देिखन आयो । साथै उ कोषको िमित
२०६५।८।१३ को िनणयको िनणय नं. ५ मा ढुवानी
तथा िबमाबापत ला ने खपतबापतको २०८० अमे रक
डलरसमेत ६२,५८०।– अमे रक डलर भगवती
ेडसलाई िमित २०६५।७।२९ मा िदएको भु ानी
समथन गन Range finder १२ थानको लािग २७
अग ट २००७ तदनु प २०६४।५।१० मा ३ वटा
सूचीकृत फमह लाई दरभाउप पेस गन प चार
ग रएकोमा सबैभ दा घटी अंक कबोल गन तरला
इ टरनेशनलका थानीय ितिनिध भगवती टेडसको
दरभाउ प र Vechile base station १७ थानका
लािग ०६४।५।१० मा ३ वटा फमह लाई दरभाउ
प पेस गन प ाचार ग रएकोमा कम अंक बोल कबोल
गन Wuhan huajin co. Ltd China का थानीय
ितिनिध भगवती ेडसको दरभाउ प वीकृत गरेको
पिन देिखयो ।
२७ September २००७ को
स झौताबमोिजम UN Pre-deploymeet visit
ले सामानह को िनरी ण गरी Heavy support
package का लािग स म रहेको, अिधकांश
सामानह नयाँ भएको, सामानह रा री काम
गन स ने अव थामा रहेको तथा APC को हकमा
APC wheeled infantry carrier, pdv team
reviewed the catlog and found the item
acceptable deliver will be may directly to

the mission area भ नेसमेत यहोरा उ लेख
भएको ितवेदन बझ
ु ाएको, िनरी णपिछ काठमाड बाट
ढुवानी हने सामानह १४ November को स ा
२१ November २००७ मा कलक ा ब दरगाहाका
लािग Dispatch भएकोमा भारत सरकारबाट Timely
Clearance निदएका कारण २ मिहनास म वीरगंज
रहेकाले कुहेको, कुहेको कारण क टेनरबाट छुटाएको
सामान िफता याई हवाईमागबाट पठाएको देिखएको,
१८ िदनपिछ सामानह Port of Sudan पगु ेको,
यालाबाट सो सामानह ढुवानी गन िज मा UN को
भएकोमा काठमाड बाट Dispatch भएको एक वषपिछ
मा उ सामानह Final destination मा पगु ेको
देिखयो ।
APC गाडीह Port of Sudan बाट
Nayala स म ढुवानी गन िज मा UN कै भए तापिन
ती गाडीह को ढुवानीको यव था हन नसके कोले
APC र सोसँगै रहेको Night Vision ह क रब एक
वषस म Sudan Port मा रहेको, समयमै तोिकएको
थानमा पु न नसके को कारण ायः सामानह मा
ित पगु ेकोले १७ माच २००९ मा नेपाली FPU का
Contingent Commander कमल िसंह बमबाट
ढुवानीको दौरानमा के कित सामानह ित भएको
र कित मू य हो भ ने स ब धमा ितवेदन पेस भई
सोअनु पको िबगो ितपूितबापत नेपाल सरकारले
पाउन संयु रा संघसँग माग ग रएकोमा माग भएको
ितपूित हालस म ा भएको देिखएन ।
स लायसले APC चालकलाई तािलम िदने
भनी गरेको स झौताबमोिजम ०६४।८।२८ मा ८ जना
हरी पठाएकोमा बेलायती ाि जर िभषा नभएको
कारण भारतबाट िफता भई पनु : तीनजनालाई तािलम
िदने भनेकोमा पिन सडु ानले िभषा िदन िढलाई गरेका
कारण ती तीनजना पिन जान सके को देिखएन । ख रद
स झौतामा APC FOB (Ex-Factory) बाट उठाउने,
१ वषको वारे टी रहने, सामान ISO Standard को

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
हनपु न क पनीले आ नै खचमा बदली गनसमेतका
स झौता भए तापिन UN ले APC चेक रपि लकबाट
ढुवानी गन नसक नेपाल हरीको अनरु ोधमा
आपूितकतासँग भएको स झौता मतु ािबक ढुवानी तथा
िबमाबापतको अमेरक डलर २,१९,१३४।– नेपाल
हरीबाटै यहोरी आपूितकताबाट ढुवानी भएको,
APC को हितयारको अव था हालस म खु न सके को
देिखँदैन । APC ह ४ September २००८ मा
मा सडु ानको ब दरगाहामा पगु ेको छ । यस अविधमा
L.C. संशोधन गरी ISO Standard हनपु न ावधान
हटाई Refurbished APC स लाई भएको छ । सडु ान
ब दरगाहाबाट APC नेपाल FPU Camp स म
पु याउने िज मा MOU बमोिजम UN को भए तापिन
Cargo flight मा चालक नभएको भनी ढुवानी काय
नगरी ३ अग ट २००९ मा मा APC ह िमसनलाई
ह ता तरण भएको देिखयो । APC र सोको Spare
Parts लगायतका सामानह L.C. बाट ख रद गदा
हरी क याण कोषको िमित २०६४।५।६ को बैठकमा
सामान स लाई गन फमले ज मा कबोल अंकको
सु मा ४०% मा भु ानी िलई बाँक रकम याज
नपाइने गरी UN बाट रकम ा भएपिछ भु ानी
िलन राजी हनपु न, िमसन ए रयामा सामान पु याउने
िज मेवारी आपूितकता क पनीको हनेछ । िमसन
सिकएपिछ सामान Ny Back िलनु पनछ, यादिभ
सामान आपूित गन नसक हरी क याण कोषलाई
हने हािन नो सानी आपूितकता क पनीले यहोनु पन
छ भ नेसमेतको सतह उ लेख भएको देिख छ ।
०६४।६।१० तदनु प २७ September २००७ को
स झौताको दफा ५ मा पेज नं. ५२ को Method of
payment को A र B राखी भ ने यव था रािखएकोमा
सोबमोिजमको सत नराखी िहमालय बकमा िमित ९
अ टोबर २००९ मा खोिलएको L.C. मा पटकपटक
संशोधन गन यास भएको देिख छ । साथै पटकपटक
संशोधनको लािग Opening Bank मा प ाचार

भएकोमा Negotating बकले Beneficary लाई
प ाचार गदा कितपय संशोधनलाई अ वीकार गरेको
देिखयो ।
L.C. को संशोधनबाट L.C. को Expiry
Date संशोधन भई १५–१० २००९, कायम गरेको,
Part of loading, Part of discuage, leter date
of shipment हटाइएको, सामानह ISO Standard
हनपु न यव था र नेपाल हरीको ८ जना अिधकृतले
सडु ान िनरी ण गन यव था िततप को संशोधनबाट
हटाइएको छ । Mashreq bank London बाट
अमे रक डलर ४३,७१,७७२।०५ को Document
िहमालयन बकले ा गरी नेपाल हरीलाई सोको
िु टह को बारेमा सूिचत गराउँदा गराउँदै पिन
िु टह वीकार गरी L.C. को ४०% रकम भु ानी
पठाउन वीकृित दान गरेको देिखयो । बाँक ६०%
रकमको हकमा भु ानी ि यामा संशोधन नै नगरी
िविभ न ५ िमितमा भु ानी दाबी गन Negotiating
Bank लाई अिधकार िदएकोमा २००–८–१ को
प ानस
ु ार पनु : भु ानी तािलकामा संशोधन गरेर र
Negotiary Bank लाई २००८–८–६ मा २००८,
२८ जनवरी,२८ अि ल र २८ जल
ु ाई २००८ मा
Swift Message पठाएको देिख छ । यसैबमोिजम
यसै अविधमा नेपाल हरीबाट िहमालयन बकमा र
िहमालयन बकबाट स लाई कतालाई भु ानी भएको
देिखयो ।
APC ISO Standard हनपु न ावधानलाई
हटाई Refurbished आपूित गन यव था भएको
छ । आपूित भएका APC म ये UNAMID ३१४०१
र ३१४०३ को APC मा gare box problem,
३१४०२ मा Electric Commection are not
proper र ३१४०४ र ३१४०८ मा Engine and
gare box problem, ३१४०५ मा Rear axle
lock is out of order, the vechile can not
move, ३१४०६ मा Main gear box inpushaft
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is broken, ३१४०७ मा Battery does not
keep chrage भ ने यहोरा Mykula sulyma को
िनरी ण ितवेदनमा उ लेख भएबाट APC ह Non
servicceable भ ने देिखयो । साथै हितयार Non
equipped िथए । ती APC Periodical inspection
report बाट पिन काम नला ने देिख छ । य ता काम
नला ने कम गणु तरका APC ख रदसमेतको लािग
हरी क याण कोषको िमित २०६५।६।१ को िनणय
नं. १२ बाट ४५,४२,१०,२८०।९८ सडु ान िमसनको
खच अनमु ोदन गरेको देिखयो । तर यसरी ०६६।६।१
को िनणयमा अनमु ोदन भएकोमा ०६७।५।६ को
साधारण सभाले अनमु ोदन नगरेको देिख छ ।
यसै ए.पी.सी. ख रदको िसलिसलामा
आपूितकता क पनीले You must be aware
that the written agreement dated २७th
September २००७ was concluded between
Assured Risks, London and Nepal Police
Force, subsequent to the acceptance of
the proposal by Assured Risks, London
submitted by the commission Agent of the
Company, M/S. Bhagwati Traders on behalf
of the company.
Subsequent to the agreement,
the Police Head Quarter opened a Letter
of Credit in our favour under FOB terms
subject to self transportation thereof by
the Nepal Police Head Quarters. The
Nepal Police Force Instead of proceeding
for the inspection of the goods once
ready, Instructed Assured Risks Ltd for
the immediate shipment of their goods
through a letter requesting as such and also
forwarded by emails and phone calls to us
on various dates, Assured Risks Ltd also

assisted in the shipment of the ८ APC’s
through a separate contract as their cargo
company was not able to ship their goods.
Subsequently Assured Risks where not
happy that no one had come to the Czech
Republic to conduct a full training package
including maintenance and driver training
and inspection which was paid for in full
by Assured RISKS Ltd. (Return Flights,
accommodation, transfers etc), so to
prevent any misunderstanding in the future
our company conducted a third party survey
in this regard through a survey company
named STUG३ who specialize in vehicles
such as the OT६४. After the receipt of
survey report, the APCs of the condition as
stated in survey report and Bill of Lading of
the ship were shipped on १२th August २००८
and delivered on ४th September २००८ to
the address requested by Nepal Police at
Sudan Sea Port.
The goods were delivered in good
condition on ४th September २००८ and after
almost ५ months of the receipt of goods,
the UN Section of Police Head Quarters
inspected the goods and provided a letter
of thanks on १st January २००९ to Assured
Risks, the final payment due to our company
was released after approximately one year
of the receipt of the goods. Under such
circumstance there exists no condition for
Assured Risks Ltd., London to submit the
statement.
The claim of compensation from the

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
supplier is ridiculous and contrary to our
contracts, if at FOB and FOB inspection
the Nepal Police had a problem this is the
point for any change to the vehicle and
resolution to any problem. The problem in
Sudan have occurred because the vehicles
have been left unattended and decaying
beside the salted waters of Port Sudan
and extreme temperature's for such a long
time, without any daily, weekly and monthly
service which is required on any APC not
just an OT६४, subsequent to receiving
of the goods by the Nepal Police on ४th
September २००८, Assured Risks finished
the contract as FOB it is fault of the Nepal
Police Forces only why these vehicles are
kept in such a bad condition and have not
been looked after correctly while in Sudan.
They are responsible for their vehicles not
assured Risks Ltd.
As regards our then local
commission agent, Bhagawati Traders,
Kathmandu, they are no longer the
local commission agent of our company
subsequent to the receipt of final payment
from Police Head Quarters to Assured Risks
Ltd, in accordance with the agreement
between our company and Bhagawati
Traders effective from १४th June, २००७.
In accordance therewith, as Bhagawati
Traders had worked as commission agent
on the basis of २% commission, it had
not issued any invoices for the supplied
items by us and therefore you are being

informed that Bhagawati Traders does not
have any liability or obligations in respect
of the good supplied. We have paid its
agency commission for २% and collected
from Bhagawati Traders, Nepali Rupees
३,१०,३८,३३०.७२ in total against our receipt
dated ३०th August.२००९, २३rd Feb. २००८
and or email receipt. We are responsible
and answerable for the material supplied
by us not Bhagawati Traders. Since the
statement of Bhagawati Traders in respect
of our company at the Commission was
subsequent to its termination from agent,
Assured Risks Ltd cannot be held liable
in respect there of and Bhagawati Traders
does not hold any right to make statement
on our behalf. Further, the silence of police,
without seeking legal remedy even after the
lapse of one year from the date of expiry of
the validity period of the agreement dates
२७th September २००७ which was valid
for ३ years and putting forward the claim
after the lapse of one year from the date of
expiry of the agreement is, in our opinion,
ridiculous and contrary to our contract.
If there was a breach of contract
or non-performance, it was on the part of
Nepal Police only. Therefore, we would
like to state that the responsibility to bear
the liability in respect thereof is of Nepal
Police not of Assured Risks Ltd. London
as we finished our contract and have been
paid in full by the Nepal Police and even a
recommendation was given.
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To held the supplier liable after one
year of termination of the agreement, in the
absence of any information in respect there
of within the validity period of the agreement
is the second blunder of Nepal Police. This
is further to the information that Assured
Risks shall not be under the obligation to
accept any claim which is put forward in
accordance with any other procedures
other than that of International Law and
the procedures of International Court as
specified in the contract Agreement. Under
the circumstances where in no areas are
outstanding with Bhagawati Traders, its
statement in respect of Assured Risks
London shall not, in any case, be acceptable
to Assured Risks London as Agent does not
have any legal right. भ ने यहोराको प पठाएको
देिख छ ।
यसरी सडु ान िमसनका Nepal FPU का
लािग ख रद ग रएका APC ह समेत कम गणु तर
र काम नला ने भएको स दभमा संिवधानसभा रा य
यव था सिमितले अ य तै संवदेनशील र
त
े मा नेपाल हरीको यिु नट पठाउनु अगािडको पूव
तयारी भने यवि थत, सिु वचा रत र योजनाब
पाइएन । िनणय हतारमा र कितपय िवषय हचवु ा
हालका देिख छन् । काय थलको वातावरण,
सरु ाको चनु ौित, भौगोिलक अव था,
रत
समदु ायको पिहचान र िनजह ले योग गन गरेको
हातहितयारसिहत अ य आव यक कुराको अ ययन
िव ेषण गरेर उपयु साधन र ोतसिहत िमसन
पठाउनु पनमा सो नगरी पठाएका कारण नेपाल र
नेपालीको इ जत, मयादा र ित ामा नरा री ध का
ला नक
ु ा साथै िमसनका लािग खच ग रएको रकमको

सोधभना मा ा नभएको नभई ग रएका सामानह
APC, Indian Prefab House, १३ Water
Storages, Water Tanker, १७ वटा Trailler,
Truck, Refregenerator सवारीका साधन आिद)
कम गणु तरीय, UNAMID का मापद ड अनु प
नभएकाले उपयोगमा याउन नसिकएको देिख छ ।
संयु रा संघसँग ग रएको स झौताको अ ययन
िव ेषण नै नगरी UNAMID को मापद डिवपरीतका
सामानह को ख रद गन काय भएको, पूण मू याङ् कन
र परी णबेगर नै सामानह ढुवानी गन, गराउने
काय ग रएको र आव यकतानस
ु ारको ािविधक
कमचारीह समेतको खटनपटनमा समेत बेवा ता
गरी गैरिज मेवार काय गरेको देिख छ । यस कारले यो
िमसनको यव थापनका स ब धमा भएका कितपय
काम कारवाहीह कानूनस मत भ न स ने देिखएन ।
क याणकारी कोषमा सि चत रहेको रकमको
सीमािभ रहेर कमसल साम ी ख रद गनपु वू सरकार
र अ य स ब िनकायबाट नयाँ र तरीय साम ीको
िनि त अपगु रकमको जोहो गनितर यान नपु याई
UNAMID को मापद ड नपु ने परु ाना APC लगायतका
सामानह ख रद गनु संयोग मा िथयो भ न सिकएन ।
यस कायमा संल न यि ह को उदासीनता, बेवा ता
र लापरवाहीलाई के ही हदस म दोष िदन सिकए तापिन
मूलतः यस पछािड आिथक चलखेलले मह वपूण
भाव पारेको छै न भ ने अव था रहेन । यस स ब धमा
हरी धान कायालयको आ त रक ितवेदनमा
“नेपाल हरीलाई नो सानी पु नक
ु ा साथै यसको
छिबमा समेत नकारा मक असर परेको त य” वीकार
ग रएको यहोरासमेत यहाँ मननीय हन आउँछ । तसथ
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८,
ाचार िनवारण ऐन, २०५९, सावजिनक ख रद ऐन,
२०६३ र हरी ऐन, २०१२ लगायतका आव यक
ऐन कानूनका आधारमा संल न यि , स बि धत
पदािधकारीह लाई आव यक कानूनी कारवाहीको

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
ि या अगािड बढाउन स बि धत िनकायसिहत
नेपाल सरकारलाई सिमित िनदश गदछ ।
ख रद ि याका सूचीकृत फमसँग ताव
आ ान गन, ा
तावपिछ पिन मू य घटाउन
आ ह गन र सबैभ दा कम मू य कबोल गन क पनीसँग
स झौता गन ज ता आिथक प का औपचा रकता पूरा
ग रएको देिखए तापिन साम ीको गणु तर िनधारण र
यसको याभूितको स दभमा समिु चत यान पगु ेको
देिखँदैन । सावजिनक ख रद ऐनले स तो मा होइन,
गणु तरीय साम ीको पिन अपे ा गदछ । स तो
मू यमा योगमा आउनै नस ने सामान ख रद गरेर
सं थालाई हािन नो सानी पु याउनु पिन कारा तरले
आिथक अिनयिमतता नै हो । FPU लाई चािहने
८ वटा APC ख रद गदा यसको गणु तरीयता र
कायद ता मापनको कुनै पिन ि या अवल बन गरेको
पाइएन । नेपाल हरीसँग यसस ब धी ािविधक
अ ययन गन संरचना र द जनशि नभएको
अव थामा अ य सरु ा िनकायको सहायता िलने काम
पिन भएको देिखँदैन । फलतः आपूितकताले उपल ध
गराएको कागज मा हेररे ग रएको यो ख रद ि याले
UNAMID सँग ग रएको स झौता र मापद डको
अ ययन िव ेषण नगरी बेवा ता ग रएबाट सरु ा मक
उिचत ब ध हन नसिक
त अित संवेदनशील
े मा कायरत जनशि को जीउ यान नै जोिखमपूण
अव थामा रहेको छ ।
संयु रा संघबाट िमसनका लािग आव यक
साम ीह भनी ा िववरणका आधारमा पिहलो
स झौतामा उ लेख ग रएको मह वपूण साधनह म ये
Truck Utility Cargo (२.५ to ५ ton) Jeep ४×४
With Military Radio ज ता साम ीह स झौता
भएको नौ मिहनापिछ आव यक नभएको भनी पूव
स झौता संशोधन गरी उ सामान ख रद गदा लागेको
रकम बराबरको रकमबाट नै APC ख रद ग रएको
बकि पक पाट पज
ु ाह रहेको भिनएको २ वटा क टेनर

हालै िमसनमा पगु ेको, ममत र स भारका लािग के क ता
सामानह को आव यकता पन हो सोसमेतको यिकन र
िन य ल गनाका लािग APC स चालनमा रही िब ेको
अव थामा सहज हने र बारे टी अविध एक वषस म
रहेकोमा सो यादसमेत समा नभई पूव स झौतालाई
संशोधन गरी सामान ख रद गन ग रएको स झौतालाई
वभािवक भ न सिकने ि थित छै न । ख रद ग रएको
Spare Parts कहाँ के क तो अव थामा रहेको
छ सोको जानकारी नभएको अव थामा स बि धत
पदािधकारीह बाट APC ममत गन लािगएको, के ही
APC ममत भई स चालन यो यसमेत भइसके को भ ने
ज तो िवरोधाभासपूण भनाईह बैठकमा राखेकाले
उपसिमितको छानिबन कायलाई भािवत तु याउन
स ने गरी APC मा त काल कुनै पिन ममत सधु ार
नगन,ु नगराउनु हनका लािग स बि धत िनकायलाई
िनदश ग रएको िथयो । थलगत अ ययनमा कुनै पिन
APC स चालन यो य अव थामा रहेको पाइएन ।
अ य मल
ु क
ु का िमसनले आम पमा िचिनयाँ
र भारतीय APC योग ग ररहेको, ितनीह को
बजार मू य पिन तल
ु ना मक पमा स तो रहेको,
पाटपज
ु ाह पिन सल
ु भ रहेको र यसलाई स चालन
गन जनशि पिन सहज पले उपल ध हने गरेको
स दभमा चेक गणत मा सन् १९६० का दशक ितर
िनिमत परु ानो मोडलका APC ह लाई वीकृित िदने
कुराको औिच य पिु हँदैन । काय थलको भौगोिलक
वातावरण र िमसनले पु याउनु पन सेवाको कुनै
अ ययन र मू याङ् कन नै नगरी उपल ध गराइएको
APC स चालनमा नै रहेको भए तापिन नेपाल
िमसनले पु याउनु पन सेवाका लािग उपयु छै न ।
APC मा १४.५ mm को हितयार जडान गन Mount
र सोअनु पको हितयार रहेको भिनएको भए तापिन
हालस म ती हितयार मा योग कहाँ छन् यसको कुनै
जानकारीसमेत नभएको र UNAMID को १२.५ mm
को हितयार मा योग गन वीकृत मापद ड रहेको,
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सोका लािग नयाँ माउ टसिहत नयाँ Periscope
जडान गनपन,
ु १२.५ mm DSHK Machine Gun
र ७.६२ mm PKT Machine Gun नप ने ज ता
कारणसमेतले हितयार ठीक भएको ि थीतमा पिन
योगमा आउन नै नस ने अव थासमेतका आधारमा
यस कायमा संल न स बि धत पदािधकारीको चरम
लापरवाही अिनयिमतता मािणत भएको छ । साथै
Dolarian Capital Inc. बाट थप हितयारह ख रद
गरेमा ५९,१६०,०० य.ु एस.डलर कुल लागतमा बढने
छ।
याटलगको भरमा मा ै वीकृित िदइएको
कारणले APC ह चालु अव थामा िथए िक
िथएनन् भ ने पिु गन आधार रहेन । UNAMID का
पदािधकारीह सँग यस स ब धमा भएको छलफलमा
ायः सबै िमसनह का APC लगायतका सामानह
सडु ान पोटमा लामो समयस म रहने गरेको, कही ँकतै
य तो सम या नदेिखएको, APC मा जे ज ता
सम याह छन् ती वातावरणका कारणले नभई
यादै परु ानो र ािविधक पमा आ त रक खराबी
कै कारणले अनपु यु हन पगु ेको हो भ ने ज ता
भनाईबाट समेत ख रदस ब धी स झौता नै अनपु यु
िथयो भ ने िन कषमा सिमित पगु ेको छ । APC ख रद
िब स झौतामा ह ता र भएको िमितले २ वषिभ
बाँक ६०% रकम भु ानी िदनु पन र यसको १५
मिहनास म भु ानी नगरेमा ७ ितशतका दरले
याज ला ने उ लेख भएको छ । २०६४।८।५ मा
स झौता ह ता र भएको िमितले २ वष गणना गदा
२०६६।८।४ स म भु ानी गन सिकने र यसपिछको
१५ मिहना २०६७।११।३ पिछ मा ७% याज
ला ने अ ययनबाट देिख छ । Perfomance Bond
बापत याद समा हनपु ूव हरी धान कायालयले
याद थप गन लगाउनु पन वा जमानतबापतको रकम
बकसँग दाबी गनपन
ु ज ता िवषयमा त कालीन
समयमा कुनै काय भएको देिखएन । जसबाट

उ िमितबाट नै बक जमानतस ब धी यव था
वत: समा हने बा या मक प रि थित आएको
देिखयो । बक जमानतबापतको सामान ाि र
गणु तरका प र ण नग रएकै समयमा बक जमानतको
याद समा हने प रि थित आउँदास म पिन
स बि धत सं था संवेदनशील अिनयिमतताको
आशंका वल पमा देखा परेको छ । हरी धान
कायालयले भु ानीका स ब धमा िहमालय बकलाई
िदएको पूव िनदश अनायस प रवतन गरी १२ जनु
२००८ मा "बक
ु फोस लोन" को आधारमा भु ानी
िदने गरी स बि धत बकलाई थायी िनदशन िदएको
कारणले भु ानी रकम रो न नसिकने भ ने भनाईह
उपयु र तकसङ् गत देिखएन । साम ी िववाद पद
रहेको अव था उ थायी िनदश प रवतन हन स यो
वा स दैन िथयो ? सामानह को गणु तर र अ य
कारको िववाद र सम याह अगािड आइ रहेको
स दभमा स बि धत सं थाले सो थायी िनदशलाई
प रमाजन गन यास िकन ग रएन ? ३१ जल
ु ाई
२००८ मा जमानत धनी Assured Risks Limited
का तफबाट स कल िनयात अनमु ित प ततु गरेका
बखत Negotiating Bank ले िहमालयन बकसँग
सोधभना माग गन स ने गरी िततप मा ग रएको
संशोधन र यी य ता ासङ् िगक कुराह ले समेत यो
िमसनमा पदीय दािय वअनु पको काय हन सके को
देिखएन ।
हरी क याण कोष स चालन सिमितको
िमित ०६४।५।६ गते बसेको बैठकमा फ ड पिु लस
यिु नट सडु ानका लािग सामान स लायरले आफूले
स लाई गन सामानको वीकृित रकमको चालीस
ितशत रकम मा भु ानी िलई बाँक रकम
याजसमेत नपाउने गरी संयु रा संघबाट
सोधभना रकम ा भएपिछ मा मशः भु ानी
िलन राजी हनपु न, स लायरले िमसन ए रयाको
तोिकएको थानमा तोिकएको िमितमा सामान

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
पु याउनु पन िज मेवारी वहन गनपन,
कुनै पिन
ु
सामान संयु रा संघको मापद ड अनु प नभई
अ वीकृत भएमा स बि धत क पनीको िज मेवारीमा
िफता हँदै यादिभ सामान आपूित गन नसके बाट
हरी क याण कोषलाई पन जाने हािन नो सानी
स बि धत क पनीले यहोनु पन ज ता पूव सतको
अधीनमा मा कुनै पिन क पनी वा यि सँग कुनै पिन
कारको स झौता गन उपयु हने भ ने िनणय भएको
देिख छ । तर उपयु िनणयको पूण बेवा ता गरी
यो िमसनमा अिधकांश काम कारवाही भए गरेको
देिखएकाले पिन अिनयिमतताका चरु स भावनाह
रहेको प हन आएको हँदा यस कायमा
संल न स बि धत यि , पदािधकारीह लाई
य.ु एस.डलर
४८,२८,३७९।२३
(रकम
.३०,४४,२९,३१०।४५) िबगो दाबी गरी त काल
कानूनी कारवाही अगािड बढाउन नेपाल सरकारलाई
िनदश गदछ भ ने यहोराको ितवेदन बझ
ु ाएको
देिख छ ।
करारनामाको वहाली अविध तथा
स झौताबमोिजमको सामान नभएमा सो सामान
ममत वा बदली गन किहलेस म अनरु ोध गन सिकने
वा िब े ताले किहलेस म ममत वा बदली गन भ ने
स ब धमा स झौतामा उ लेख नभएको हँदा UN
िनरी ण टोलीको िनरी ण ितवेदनमा APC मा
कै िफयत देिखएकोले सो साम ी ममत वा बदली
गन स ब धमा हरी धान कायालयले िब े तालाई
स झौताको दफा २ (ग) बमोिजम प ाचार नगरेको,
हालस म बदली पिन नगरेको अव थामा सो
सामानको मू य र यसबाट पन गएको नो सानीसमेत
आपूितकताबाट ितपूितका पमा भराउनु पन
ह छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ अनस
ु ार करारका
प ह ले करारबमोिजमको दािय व पूरा गनपन
ु कत य
रहेकोमा भगवती ेडसले उपयु बमोिजमका करारका
सतह प रपालना नगरी करार उ लङ् घन गरेको

र सो करारका सतह पालना गराउने स ब धमा
करार ऐनको दफा ७८ र िब े ता र े ताबीच स प न
सतनामाबमोिजम हरी धान कायालयका स बि धत
पदािधकारीह ले कुनै चासो नदेखाएको साथै UN को
िनरी ण टोलीले Consignment delivery गरेको ११
मिहनापिछ मा APC िनरी ण गरी Consignment
मा Discrepancies देखाएको कारणबाट आ नो
कायालयलाई गि भर हािन नो सानी पगु े तापिन
समयमा उपचार नखोजी चपु लागी बसेको देिखएकोले
स बि धत प बाट हािन नो सानी र ितपूित भराउनु
पन ह छ भ नेसमेत यहोराको अविन कुमार े
संयोजकको सिमितले ितवेदन बझ
ु ाएको देिख छ ।
संयु रा संघले सडु ानको डाफरमा शाि त
थापनाथ तयार गरेको माग िनदशनमा २५ वषभ दा
पिहले बनाइएका हातहितयारसिहतको सरु ाकम ह
ओसार पसार गन गाडी (APCs) ह सामा यतः
योग नगन भ ने रहेछ । यी गाडीह सन् १९७०
को आसपासमा बनाइएकोले तीनलाई योग गन
UNAMID ले वीकृित िदएको छै न । आठ वटा APC
ह मा Air Condition, Communication System
को रा ो यव था ग रएको छै न । सधै ४० देिख ५०
िड ी सेि सयसको ताप ममा िफ डमा खिटनु पन
सरु ाकम ह ले यी गाडीह
योग गन उपयु
नभएको भ ने िव , ािविधक र सरु ाकम ह को
भनाई रहेको छ । गाडीह ठूलो आकारका भएकाले
ियनलाई िलएर साँघरु ो बाटो भएका गाउँ र व तीमा
जान गा ो ह छ भ ने सरु ाकम ह को भनाई जाहेज
छ । आपूितकताका तफबाट यी गाडीह का अव था
जाँच गन दि ण अि काबाट आएका िवशेष ले
िदएको ितवेदनले पिन यापक ममत सधु ार गनपन
ु
जनाउँछ । ितवेदनह बाट पिन गाडी ममत सधु ारबेगर
उपयोगमा आउन स ने देिखँदैन । गाडीह सडु ान
पोटमा नौ मिहनास म रहेको कारणले पिन धेरै सामान
टुटेफुटेका हन स दछ भ ने कुरा आएको छ । ढुवानी
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गन िज मा पाएको संयु रा संघले समयमै ढुवानी
नगरी िदएको कारणले पिन यसो भएको हनस दछ
भ ने कुरा सिु नयो । अतः यी गाडीह स चालन गन
वीकृित पाउन सहज देिखँदनै । सरु ा ब दोब तीका
यी गाडी APC ह बेगर गाउँ व तीमा ग ती गन
पठाउँदा कुनै पिन बेला कुनै पिन घटना घट् न स ने
अव था छ भ नेसमेत यहोराको सोमबहादरु थापा
संयोजकको ितवेदनमा उ लेख भएको देिख छ ।
िततप को पिहलो संशोधनबाट L.C. को
Validity date संशोधन भएको, Port of loading,
Port of discharge, Latest date of shipment
L.C. बाट हटाइएको, Document required
अ तगत Bill of lading, िमसन अविधभरको लािग
आव यक पन पाटपज
ु ाह अित र महशल
ु िलई
पठाउनु पन यव था, आयात ग रएको सामानह
ISO Standard हनपु न यव था र नेपाल हरीको
आठ जना अिधकृतह को सडु ानमा गई आयाितत
सामानको िनरी ण गन यव था िततप को
संशोधन ारा हटाइएको, अित र सतअ तगत
िनयातकता सामान पठाउन उ रदायी नभएको भनी
संशोधन ग रएको, भु ानीको स दभमा िततप जारी
गन बकमा Negotiating Bank बाट Document
ा भएपिछ L.C. को ४०% भु ानी पठाउने र बाँक
६०% भु ानी एकमु / पटक पटक गरी पठाउने भनी
संशोधन गरेको देिखयो साथै अ य संशोधनह बाट
भु ानी तािलका संशोधन ग रएको ।
संशोधनले L.C. को अि तम भु ानी
िमितलाई संशोधन गरी २७ से टे बर २००९ को
स ा २८ जल
ु ाई २००९ कायम गरी भु ानी अविध
छोट् याएको, िततप Sight तथा Confirmed L.C.
भएकोले Document ा हनासाथ भु ानी िदनपु न
हँदा Opening Bank ले Document ा गरेपिछ
भु ानी इ कार गरेमा Bank को अ तराि य शाख
अ तरराि य यापार णाली ितकूल हन जाने

देिख छ । आयातकताले आ नो बकलाई अनरु ोध
गरेमा चिलत कानून तथा मा य िस ा तिवपरीत
नहने गरी आयात तथा िनयात िततप खो नु
बकको मु य काम नै हो । िनवेदकले िततप
खो दा बकको िनयमअनस
ु ार मािजन तथा किमसन
बझ
ोत पिन
ु ाउने हँदा बकको आ दानीको मख
ु
हो । िनवेदकले िदएको िनवेदन आव यक समायोजन
पिछ िनयाकताले ा गन गरी स बि धत बकमा
पठाउने र आयातकता तथा िनयातकताबीच हने
यापा रक कारोबारलाई भु ानी म य थता गन काम
मा भएकोले बकले सामानसँग सरोकार रा दैन
कागजात मा ओहोरदोहोर गराउँछ । तसथ िहमालयन
बकले नेपाल हरीको अनरु ोधमा िततप खो न,ु
संशोधन गनु र भु ानी गनु वभािवकै हो ।
िबमा तथा ढुवानीसँग स बि धत कागजात
फाइलमा नभएको र ितत प को सतमा संयु
रा संघ िमसन सडु ानबाट िबमा हने भनी उ लेख
भएकोले सोको माण फाइलमा समावेश नभएको हन
स छ । Spare Parts को आयात भएको नदेिखएकोले
भु ानी L.C. बाट भएको पाइएन । िततप खो दा
िनयातकताको Requirement अनस
ु ार खोिलने
भएकोले र Sight वा Usance म ये कुन खो ने
भ ने कुरा आयातकता र िनयातकताको समझदारीमा
िनभर गन भएकोले यसमा बकको ह त पे रहँदनै ।
नेपाल हरीले जनु १२,२००८ मा िहमालय बकलाई
संबोधन गरी नेपाल हरीको खातामा पया मौ दात
नभएको अव थामा बक
ु फोस लोनमाफत समेत
भु ानी गन स ने अि तयारी िदएकोमा नेपाल हरीले
क याणकारी कोषको खातामा रकम यव था गरेकोले
“बक
ृ ना नभएको देिख छ भ नेसमेत
ु फोस लोन” सज
यहोराको याम साद खनाल संयोजक टोलीको
ितवेदनमा उ लेख भएको देिख छ ।
नेपाल हरीले संयु रा
संघको
अनरु ोधमा शाि त थापनाथ खटाएको फ ड पिु लस

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
यिु नटका लािग नेपाल हरी र Assured Risks
Limited बीच िमित २०६४।०६।१० (२७ से टे बर
२००७) मा ख रद स झौता भई ख रद भएका APC
को कुनै Specification लागत अनमु ान, तथा ख रद
गु योजना तयार भई वीकृत भएको साथै उ ख रद
भएको APC ह १४ वषदेिख २२ वषस म परु ाना
भएका APC ह मा Gunner turret को Periscope
Sight ठीक नभएको ज ता िविभ न सम याह
भएको, APC Arrival inspection ितवेदनबमोिजम
कुनै पिन APC ठीक अव थामा नरहेको, ख रद गदा
यसको गणु तरीयता र कायद ता मापनको लािग
कुनै पिन ि या अवल बन नगरेको, चेक गणत मा
सन् १९६० को दशकितर िनिमत परु ानो मोडलका
APC ह लाई वीकृित िदने कुराको औिच य पिु हन
नसके को, UNAMID को १२.५ mm को हितयार मा
योग गन वीकृत मापद ड रहेकोमा स लाई भएका
APC मा १२.५ र ७.६२ mm को हितयार जडान गन
Mount रहेको, एयर कि डसनको स ा िहटर जडान
भएको देिख छ ।
ख रद स झौतामा उ लेख भएको Truck
Utility Cargo ४ थान र Jeep ४×४ with Military
Radio १७ थान आव यक नभई उ सामानको
परल मू यको Spare Parts पिन Assured Risks
Limited बाट ख रद गन गरी स झौता संशोधन गरी
ख रद गरेका APC हालस म चालु हन नसके को
कारणबाट योगमा याउन नसिकएको, APC का
Spare Parts को ख रद योजन तथा हाल उ
साम ीह कहाँ र के क तो अव थामा रहेका हन्
सोको त यसमेत फे ला नपरेको, साथै APC बाट
ितमिहना य.ु एस.डलर ५३,४७०।०८ सोधभना
िदइने MOU मा उ लेख भएकोमा रा य यव था
सिमितले ितवेदन िदएको अविधस ममा सो साम ी
योगमा नआएका, क रब २० मिहनाको ने. .
६,७४,२५,७७०।८८ APC बाट नो सान भएको

हँदा सो APC र APC को Spare Parts ख रद
गन सु मा ग रएको लगानी य.ु एस. डलर मशः
३०,३३,९१०।४० र ७,२५,०६७।२३ गरी ज मा
य.ु एस.डलर ३७,५८,९७७।६३ बराबरको ने. .
२३,७०,०३,५३९।५७ र बोलप आ ान ि याबाट
Pre fabricated house with ablution ने. .
२,२०,२७,३३०।०० मा ख रद ग रएकोमा तीनवटा
Indian Prefab House म ये एउटा पिन िसँगो
नभई सबको टु ा जोडेर एउटा घर बनेकोमा prefab
समेतको लािग हरी धान कायालयले य.ु एस. डलर
६३,०२८।०० थप लगानी गरेका Prefab house
ह टुटफुट भएकोले Pre fabricated house
with ablution ख रद गन ग रएको खच ने. .
२,२०,२७,३३०।०० को पिन औिच य पिु हन
सके न ।
िसलब दी दरभाउप ह बाट Wrecker
Truck Remanufactured समेत गरी ८८ िसलब दी
दरभाउ प ह बाट िविभ न सामानह ख रद गरेको
काय पिन आिथक शासनस ब धी ऐन िनयम
अनस
ु ार भएको नदेिखएबाट ख रद कायमा संल न
पदािधकारीह लाई आयोगबाट उपयु कारबाही
हने गरी िनणय हन िसफा रस साथ पेस गरेको छ
भ नेसमेत याहोराको ई री साद पौडेल संयोजक
टोलीको ितवेदनमा उ लेख छ ।
दीपक िसंह थाङ् गदेनको अ य तामा लागत
अनमु ान बोडको गठन ग रएकोमा उ लागत अनमु ान
बोडले ज मा .४०,७९,९२,०४८।८० को लागत
अनमु ान योजना पेस गरेको काय र सरु ा योजनसँग
स बि धत सामानह सूचीकृत फमह बाट र .
.का. बाट उपल ध हने सरसामानह बाहेक
अ य सामानह िनयमानस
ु ार बोलप र िसलब दी
दरभाउप बाट ख रद गरी काय स पादन गन िमित
२०६४।०५।१६ गते त कालीन .ना.म.िन. दीपक
कुमार े को अ य तामा १२ सद यीय बोड गठन
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भएको काय हरी क याण कोषको िवधान एवं चिलत
िनयम कानूनस मत भएको, सामानह ख रद ि या
पूरा गरी सबभ दा कम अंकमा बोल कबोल गन फमको
बोलप वीकृत गरी सामान ख रद ग रएको देिखएको,
ख रद ग रएका साम ीह UNHQ बाट ा ारि भक
िल , लागत अनमु ान योजना बोडको ितवेदन,
Recce Visit ितवेदन, UN को आव यकताबमोिजम
ग रएको संशोधन र UN बाट िनधा रत Generic fair
Market Value को अधारमा ख रद गरेको, ख रद
ग रएका स पूण साम ीह को कूल मू य लागत
अनमु ान बोडले पेस गरेको कूल लागत अनमु ानभ दा
कम रहेको र सामानह को Item-wise मू य UN सँग
भएको MOU मा उि लिखत Generic fair Market
Value भ दा कम भएको देिखएको ।
ढुवानी यव थाअनस
ु ार काठमाड बाट,
स लायरले Port of Kolkatta मा डेिलभरी गन
सामानह Port of Kolkatta बाट र स लायरले
Port of Sudan मा डेिलभरी गन सामानह Port
of Sudan बाट गरी तीन थानबाट ढुवानी भएको
देिखएको, ख रद ग रएका साम ीह मा स लायरले
िसधै Port of Sudan मा स लाई गन सामानबाहेक
अ य सबै सामानह नेपाल र कलक ाबाट ढुवानी
गन िज मा UNHQ ले Geodis Projects, India
लाई िदएको, काठमाड बाट Dispatch भएको सामान
भारत सरकारले समयमै Clearance निदएको कारण
२ मिहनाभ दा पिन बढी समयस म वीरग जमा सामान
रहेको, सामानह Port of Sudan बाट Custom
Clearance गरी FPU रहने थानस म पु याउने
िज मेवारी पिन Sudan ि थत UNAMID कै भएकोमा
िविभ न कारणले िनकै लामो समयस म सामानह
Port of Sudan मै रहेको, ढुवानी भएका साम ीह
पिन पनु ः Sudan ि थत UN कै अक Logistic base
Al-obeid मा लामो समयस म थि कई नेपालबाट
Dispatch ग रएको क रब एक वषपिछ मा ै स पूण

सामानह Nayala मा पगु ेको कारण खा साम ीह
वभािवक पमा न भएको बिु झएको ।
साथै अ य के ही साम ीह समेत अ यािधक
लामो समयाविध, No Proper packaging, No
proper handling, not properly secured in
UN Warehouse आिद कारणले ढुवानीको ममा
ित त भएको, Sudan ि थत UN Mission
बाट भएको सामानह को इल Arrival Inspection
समेतको आधारमा नेपालका FPU Commander
.उ. कमल िसंह बमको ितवेदन ा भएको, APC
चलाउन जा ने जनशि नभएको, Assured Risks
LTD., London सँगको स झौताबमोिजम क पनीबाट
APC चालक एवं ममतस ब धी िश णका लािग
पिहलो पटक िमित २०६४।८।२८ गते ८ जना हरी
जनशि लाई चेक गणत पठाउने ममा भारतीय
अ यागमनले बेलायती Transit Visa नभएको भनी
िफता पठाएको, APC र यसैसगँ रािखएका Night
Vision ह लामो समयस म पिन Nayala मा
पु याउन नसिकएकोमा हाल UN ले Port of Sudan
मा रहेका APC लगायतका साम ीह २४ June
२००९ मा रेलमागबाट नेपाली FPU रहेको थान
Nayala लािग ढुवानी गरेको, यसरी ढुवानीको ममा
भएको ितबापत नेपाल हरीले UN सँग USD
१,७१,२२७.२७ को ितपूित माग ग रसके को र
य तो ितबाट असर पगु ेका यव थाह िमलाउनको
लािग . .का. क याण कोषबाट पटकपटक गरी
हालस म USD ६२,३६४.१६ पठाई सिकएको
र सोहीअनु प यव थाह मा सधु ार भइरहेको
बिु झएको ।
िवदेशबाट िसधै Port of Sudan मा ा हने
सामानह को Manual को आधारमा नेपाली FPU
टोली िमसनमा खिटनु पूव खिटने जनशि , आव यक
साधन, उपकरण तथा अ य समा ीह का साथसाथै
स पूण यव थाह को िनरी ण गन UN बाट आएको

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
Development Inspection Team ले १० देिख
१७ अ टोबरस म िनरी ण गरी सम पमा नेपाली
Contingent एफ.िप.यू. को पमा Heavy Support
Package का लािग स म रहेको, अिधकांश
सरसामानह नयाँ भएको र अ य सामानह रा री
काम गन स ने अव थामा रहेको तथा नेपाली एफ.िप.
यू. का साम ीह MOU मा उि लिखत संयु रा
संघको मापद ड अनु प भएको, Sudan र Darfur
ि थत राजनीितक प रि थितका कारणले उ च
तनावको ि थितमा UN वयम् सतक रही UN कै
Movement मा Restriction भइरहेको प रवेशमा
Sudan सरकारसमेतले सिजलै Visa उपल ध
नगराई रहेको अव था एवं Mission मा पठाइएका सबै
सामानह FPU रहेको थान सडु ानको Nayala मा
रहेको हँदा ितनीह को भौितक िनरी ण गन त काल
स भव नभएको भ नेसमेत यहोराको िदनकर शमशेर
जवराको ितवेदन ।
ितवादी रवी ताप राणाले सडु ानमा
खिटएको नेपाल हरीको FPU का लािग चािहने APC
लगायतका ब दोब तीका सामानह को ख रदका
िनिम योजना तजमा
ु र लागत अनमु ान पेस गन
गिठत सिमितको अ य पदमा रहँदा योजना तजमा
ु
गदा ख रद गनपन
ु सामानह को कुनै पेिसिफके शन
नै यिकन नगरेको, ख रद गन सामानको मू य के का
आधारमा तय भएको हो सो नखल
ु ेको, ख रद सिमितले
सोही मू यलाई आधार मानेर ख रद गरेको, थलगत
िनरी ण गदा यहाँको आव यकताको सही मू याङ् कन
हन नसके को, िमित २०६४।५।१६ मा गिठत ख रद
बोडले सरु ा योजनसँग स बि धत सामानह
सूचीकृत फमह बाट िसलब दी ि या ारा, योजना
ितवेदनको योजनाबमोिजम कोटेशन र टे डरबाट
ख रद गनपन
ु सामानको लािग घटीमा १५ िदने सूचना
आ ान गन गरी िमित २०६४।५।१७ मा िनणय
गरेकोमा १५ िदन नपु दै िमित २०६४।५।२५ मा

सूचीकृतह म येबाट दता हन आएका ३ वटा दरभाउ
प ह खोली मचु ु का तैयार गरेको, मचु ु कामा
स बि धत यि लाई आिधका रक ितिनिध
नबनाई अ य यि लाई ितिनिध बनाई मचु ु का
तयार गरेका, FPU का लािग ०६४।६।७ को िमित
उ लेख गरी . ५,३६,०८,०००।– को थप लागत
अनमु ानसमेत पेस गरी सो थप लागत अनमु ानलाई
स चालक सिमितको िमित ०६४।६।१८ को बैठकबाट
सु को लागत अनमु ानमा समावेश गन गरी िनणय
गरे गराएको, िमित ०६५।७।१० मा L.C. को चौथो
िक ताबापत US$ ४,५०,०००.०० भु ानी गरेको,
िमित ०६४।५।६, ०६४।६।१८, ०६४।१०।३,
०६५।३।११, ०६५।५।२० को स चालक सिमितको
बैठकमा सहभागी भई उ APC ख रदसँग स बि धत
िविभ न खचह को अनमु ोदन गरेको, APC ८ थानको
ढुवानीबापतको रकम US$ ७३,५३४.०० भगवती
ेडसलाई िमित ०६५।५।३ मा भु ानी िदएको ।
ितवादी िनरज पनु ले सडु ान िमसनका लािग
ख रद ग रएको APC थान ८ को चेको लोभािकयाबाट
सडु ान पोटस मको हरी आफै ँ ले ढुवानी गनपन
ु भई
सोबापतको ढुवानी भाडा यू.एन.बाट Reimburse
हने भएकोले Assured Risks LTD का थानीय
ितिनिध भगवती ेडसबीच स झौता गरी अमे रक
डलर १,४५,६०० को स झौता गरी अ ीम ढुवानी
भाडा शत ितशत भु ानी गरेको िवषयलाई िमित
२०६५।५।२० मा समथन गन िनणय गरेको, APC
को Transporation का लािग ग रएको Insurance
बापत अमे रक डलर ७३५३४ Assured Risks,
Ltd का थानीय ितिनिध भगवती ेडसलाई
भु ानी िदएको िवषय पिन समथन गरेको, APC
Transporation का लािग Insurance गदा अमे रक
डलर ३३,३७,२९५।- को हनपु नमा ३०,३३,९११।को मा Insurance िवजक जारी भएको देिखएको,
हरी क याण कोष, स चालक सिमितको िमित
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०६४।१०।३ को बैठकमा Sudan Mission मा गरेको
लगानी ने. .१३,७७,२६,०१४।६१ र य.ु एस. डलर
३७,४६,७०४।८१ समथन गरेको ।
ितवादी िनरज बहादरु शाहीले स चालनमै
नआउने परु ानो APC उपल ध गराउने क पनी
Assured Risks LTD. का डाइरे टर Michael
Rider लाई स बोधन गरी नेपाल हरीलाई गणु तरीय
सेवा उपल ध गराएको भनी आफूखशु ी letter of
appreiation प लेखी स मान गरी अि तयारको
दु पयोग गरेको, िमित ०६६।६।१ मा िनजसमेत भएको
कोष स चालक सिमितको बैठकबाट सडु ान िमसनमा
खच भएको रकम . ४५,४२,१०,२८०।९८ खच
समथन गरेको, UN बाट APC ह स चालनमा
आउन नस ने भ ने COE Inspection Report
समेत ा भएपिछ सो APC समेतको ख रदमा खच
भएको रकमको कानूनिवपरीत खच समथन गरेको ।
ितवादी याम िसंह थापाले हरी क याण
कोषको अ य रहँदा २०६४।३।१ मा हरी क याण
कोषबाट सामान ख रद गन िनणयदेिख िलएर सूचीकृत,
बोलप र दरभाउप बाट सामान िक ने २०६४।५।६
मा िनणय गरेको, पिहलेको लागतमा संशोधन गन
गरी ०६४।६।१८ को िनणय, सडु ान िमसनमा यस
समयस म भएको खच समथन गन िनणय, िविभ न
िमितमा L.C. मा संशोधन गरी बाँक ६० ितशत रकम
२७ से टे बर २००९ मा भु ानी िदनपु नमा सो अगावै
िक ताव दीका आधारमा भु ानी िदने, Negotiating
बकबाट िु टपूण कागजात ा भई सोको जानकारी
बकले हरी धान कायालयलाई गराएकोमा ती सबै
िु टह मा य भएको भनी L.C. को ४० ितशत
रकम भु ानी िदन आदेश गरेको, पिहलो िक ताबापत
य.ु एस. डलर १,००,०००।०० को भु ानी रिलज
आदेश िदएको, क र िजपको रकम एल.सी. को
बाँक ६० ितशतबाट घटाउन अनरु ोध गरेको र
पिछ उ रकम पेयर पाटसमा संशोधन गन अनरु ोध

भएको ज ता िनणय, संशोधन, भु ानी भएको, माल
सामान ख रद गदा गणु तरहीन, याद नाघेको र
अ वाभािवक पमा बढी मू य ितरी ख रद गन, गराउने
काय हन गएको, िनजकै िनदशनबमोिजम ठेकेदार श भु
भारतीसँग एपीसी लगायतका सामानको दरभाउ िलई
लागत अनमु ान तयारसमेत गरी सावजिनक सं थाको
स पि को हािन नो सानी भएको देिखएको ।
ितवादी िशव लािमछानेले L.C. को
अि तम िक ताबापत US$ २,७३,०६३.२३ भु ानी
गन िमित ०६६।४।१३ मा िहमालयन बक िल. मा
खोिलएको L.C. खातामा खाता ा सफर गरेको,
छै ठ िक ताबापत US$ ४,५०,०००.०० भु ानी
गन िमित ०६६।१।१५ मा L.C. खातामा रकम
ा सफर गरेको, पाँचौ िक ता भु ानीबापत िमित
०६५।१०।१० मा US$ ४,५०,०००.०० NCC
बकबाट HBL बकको L.C. खातामा रकम ा सफर
गरेको, APC को Spare Parts को ढुवानी, िबमा
र मू य अिभविृ करबापत िमित ०६५।७।२९ मा
भु ानी िदएको US$ ६२,५३०.०० खच समथन
गरेको, ब दोब तीका सामानह भगवती ेडसका ो.
श भु भारतीले सडु ान पोटस म उपल ध गराई िदने गरी
Commercial Invoice ह समेत जारी भइसके को
अव थामा नेपाल हरीले िनज श भु भारतीसँग
पिछबाट छु ै स झौता गरी ढुवानी, िबमा र मू य
अिभविृ करसमेत बापत भनी US$ ५१,४६७ िमित
०६५।९।३ मा भारती ेडसलाई आधार माण िबना
भु ानी िदएको कुरा कानूनस मत नभएको र भु ानी
िशव लािमछानेसमेतको उपि थितमा स चालक
सिमितको ०६५।९।११ को बैठकबाट समथन गरेको ।
ितवादी रमेश िव म शाहले सडु ानमा
खिटएको नेपाल हरीको FPU का लािग चािहने APC
लगायतका ब दोब तीका सामानह को ख रदका
िनिम योजना तजमा
ु र लागत अनमु ान पेस गन
गिठत सिमितको अ य पदमा रहँदा योजना तजमा
ु

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
गदा ख रद गनपन
ु सामानह को कुनै पेिसिफके शन
नै यिकन नगरेको, ख रद गन सामानको मू य के का
आधारमा तय भएको हो सो नखल
ु ेको, ख रद सिमितले
सोही मू यलाई आधार मानेर ख रद गरेको, थलगत
िनरी ण गदा यहाँको आव यकताको सही मू याङ् कन
हन नसके को, ८ थान APC को िबमाबापतको
ने. . ५१,२१,६४३।१० भगवती ेडसलाई िमित
०६५।५।३ मा भु ानी िदई सोको भोिलप ट अथात
०६५।५।४ मा सोही रकम भु ानीको लािग िसफा रस
गरेको, िमित ०६५।७।७ मा ८ थान APC को
ढुवानीबापतको US$ १,४५,६००.०० भु ानी िदन
िसफा रस गरी भगवती ेडसलाई सो रकम भु ानी
िदएको, िमित ०६६।४।१३ मा L.C. बापत अि तम
िक ता व प US$ २,७३,०६३.२३ भु ानी गन
वीकृत गरेको, िमित ०६५।७।११ मा L.C. बापतको
भु ानी गन US$ १,१५,००० बक ा सफर गन
िसफा रस गरी भु ानी गरेको, िमित ०६५।७।१०
मा L.C. को चौथो िक ता भु ानीको लािग US$
४,५०,०००.०० खाता ा सफर गन िसफा रस
गरी भु ानी गरेको, िमित ०६५।४।१० मा L.C.
को दो ो िक ताबापतको US$ ४,५०,०००.००
खाता ा सफर गन िसफा रस गरी ०६५।४।१२ मा
भु ानीसमेत गरेको देिखएको ।
ितवादी अजनजं
ु ग शाहीले त कालीन हरी
नायब महािनरी कको हैिसयतमा हरी क याण कोष
स चालक सिमितको िमित ०६५।८।१३ र िमित
०६५।९।११ को बैठकमा उपि थत भई ह ता र
गरेको, िमित ०६५।८।१३ को बैठकमा फ ड पिु लस
यिु नट डाफरको लािग Assured Risks LTD,
London सँग चेको लोभािकयामा ख रद ग रएको
एपीसी र सोको पेयर पाटस चेको लोभािकयाबाट
सडु ान पोटस म पु याउन सामानको िबमाबापत
अमे रक डलर १६,०४०.०० ा सपोटशनबापत
अमे रक डलर ४४,५००, िबमा रकममा १३% याट

अमे रक डलर २०८० समेत कूल अमे रक डलर
६२,५८०।०० भगवती ेडसलाई िमित ०६५।७।२९
मा भु ानी िदइएकोले सो समथन गन िनणय गरेको,
सडु ान पोटमा उपल ध गराइिदने गरी Commercial
Invoice समेत जारी भइसके को अव थामा नेपाल
हरीले भगवती ेडसका ो. श भु भारतीसँग
पिछबाट छु ै स झौता गरी ढुवानी, िबमा र मू य
अिभविृ करसमेत बापत भनी US$ ५१,४६७ िमित
०६५।९।३ मा भारती ेडसलाई भु ानी िदएको कुरा
कानूनस मत नभएकोमा य तो भु ानीको औिच य
र आधार माणिबना िनज अजनु जंग शाहीसमेतको
उपि थितमा स चालक सिमितको ०६५।९।११
को बैठकबाट उ भु ानी रकम समथन गरेको कुरा
कानूनस मत नभएको ।
ितवादी ओम िव म राणाले आफू हरी
महािनरी क पदमा रहँदा FPU सडु ानमा खटाउने र
खटाउन आव यक पन रकम नेपाल हरीको क याण
कोषबाट खच गन गरी भएको िमित २०६४।३।१ र
२०६४।५।६ को कोषको िनणय िबना औिच य .
५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनमु ानलाई
मूल लागत अनमु ानमा समावेश गन गरी भएको िमित
२०६४।६।१८ को िनणय, सडु ान िमसनमा खच
भएको .१३,७७,२६,०१४।६१ र अमे रक डलर
३६,४६,७०४।८१ को खच समथन गन गरी भएको
िनणय, िमित २०६५।३।११ को अमे रक डलर
७,२५,०६७।२३ को एिपिस को पेयर पाटस ख रद
गन गरी संशोधन भएको संशोिधत स झौतालाई
अनमु ोदन गन गरी भएको िनणय, िमित २०६५।५।२०
मा एिपिसको िबमाबापत भु ानी िदएको अमे रक डलर
७३५३४ समथन गन गरी भएको िनणयह लाई सदर
गरेको, योजना तजमा
ु सिमितको ितवेदन अनु प
ख रद गन वीकृित िदएको, हरी क याण कोषबाट
भएको भु ानी समथनलाई सदर गन स चालक
सिमितको िमित २०६४।५।६ को िनणय नं. २ को
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िवपरीत हने गरी स झौता गराउने एवं स झौतािवपरीत
हने गरी सतह राखी िततप संशोधन गराई
स झौतामा उ लेख गरे भ दा अगावै िविभ न
िमितमा रकम भु ानी िदएको, स झौतामा नेपाल
हरीलाई एपीसी ममत स भार र चालकको तािलम
ठेकेदारकै खचमा गन भनी उि लिखत बदुँ ाह लाई
हटाई आपूितकतालाई सहज हने िकिसमले भु ानी
िदइएको, पेयर पाटसको भ सार ि लरे सस ब धी
कारवाही सामानअनस
ु ारको भु ानी नभएको देिखएको
तथा ख रद भएको सामानह को गणु तर संयु रा
संघबाट िनधा रत मापद डभ दा यून रहेको कारणले
नेपाल हरीले पाउनु पन सोधभना पाउन नसके कोले
कोषको रकम हािन नो सानी हन पगु ेको ।
ितवादी दीपे बहादरु िव ले आफू हरी
क याण कोषको अ य हँदा २०६५।७।२९ मा APC
को पेयर पाटसको िबमा, ढुवानी र याटबापत अमे रक
डलर ६२,५८०।०० भु ानी गरी २०६५।८।१३ मा
स चालक सिमितबाट समथन गरे गराएको, कर िवजक
िबना मू य अिभविृ करसमेतको भु ानी एकमु
अ ीम पमा गरेको, २०६५।७।१० मा L.C. को चौथो
र िमित २०६५।१०।१९ मा पाँचौ िक ता भु ानी गन
अमे रक डलर ४,५०,००० / ४,५०,००० का दरले
निवल र एन.िस.िस. लगायतका बकबाट L.C. खातामा
ा सफर गरेको, ए.िप.िस. ढुवानीबापतको अमे रक
डलर १,४५,६००.०० पानी टक र ए बल
ु ेस
ढुवानीबापतको ५१,४६७ डलर भु ानी िदने िनणय
गरी सो कोषको रकम खच हन गएकोसमेतको कारणले
िनजले गरेको उ कायबाट सावजिनक सं थाको
स पि हािन नो सानी भएको देिखएको ।
ितवादी गु बहादरु े र रमेश कुमार
पा डेयले सडु ान िमसनमा खिटएका FPU का लािग
चािहने APC र सोको Spare Parts सडु ान िमसनमा
िढलो पगु ेको भनी िमसनमा खिटएका Contingent
Commandar ह राजे िसंह भ डारी, कमल िसंह

वम, राम साद े र मोहनराज जोशीसमेतले हरी
धान कायालयमा मौिखक र िलिखत पमा जानकारी
गराएको साथै ती APC ह UN बाट िनरी ण हँदा
परु ाना भई काम नला ने अव थामा ा भएको भनी
Inspection Report बाट देिखएको ि थितमा हरी
क याण कोषको िमित २०६६।६।१ को स चालक
सिमितको बैठकमा उपि थत भई उ कोषबाट सडु ान
िमसनमा लगानी ग रएको .४५,४२,१०,२८०।९८
हरी क याण कोषको िवधान, २०५२ को दफा ९
िवपरीत पूरै खच समथन गरेको देिखन आएको ।
ितवादी ह रहर े , िदनेश के .सी., अजनु
साद ितिमि सना, िपता बर अिधकारी, काश
अिधकारी, संजय िसंह ब नेत, मनोज यौपाने, कृ ण
साद गरु ागाई, िव ाराज े र लाल गोिव द े ले
सडु ानमा खिटएको नेपाल हरीको FPU का लािग
चािहने APC लगायतका ब दोब तीका सामानह को
ख रदका िनिम योजना तजमा
ु र लागत अनमु ान पेस
गन गिठत सिमितको सद य पदमा रहँदा योजना तजमा
ु
गदा ख रद गनपन
ु सामानह को कुनै पेिसिफके शन
नै यिकन नगरेको, ख रद गन सामानको मू य के का
आधारमा तय भएको हो सो नखल
ु ेको, ख रद सिमितले
सोही मू यलाई आधार मानेर ख रद गरेको, थलगत
िनरी ण गदा यहाँको आव यकताको सही मू याङ् कन
हन नसके को, िमित २०६४।५।१६ मा गिठत ख रद
बोडले सरु ा योजनसँग स बि धत सामानह
सूचीकृत फमह बाट िसलब दी ि या ारा, योजना
ितवेदनको योजनाबमोिजम कोटेशन र टे डरबाट
ख रद गनपन
ु सामानको लािग घटीमा १५ िदने सूचना
आ ान गन गरी िमित २०६४।५।१७ मा िनणय
गरेकोमा १५ िदन नपु दै िमित २०६४।५।२५ मा
सूचीकृतह म येबाट दता हन आएका ३ वटा दरभाउ
प ह खोली मचु ु का तयार गरेको, मचु ु कामा
स बि धत यि लाई आिधका रक ितिनिध नबनाई
अ य यि लाई ितिनिध बनाई मचु ु का तयार

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
गरेको, दरभाउ प माग गदा सामानको पेिसिफके शन
तयार भएको देिखएन, ठेकेदार श भु भारतीको
फमलाई ठे का िदने गरी हरी महािनरी कबाट
भएको िनदशनबमोिजम श भु भारतीसँग िमलेमतो
गरी Assured Risks LTD. को ठे का वीकृत गन
िसफा रस गरेको, पिछ ३ वटै ठे केदारबाट घटाघट
गराउँदा दईु वटाले घटाघट गन नमानेको र श भु भारती
थानीय ितिनिध भएको Assured Risks LTD. ले
घटाघट गदा लागत अनमु ानभ दा US$ ४१२.५९
मा कम हने गरी घटेकोबाट पिन श भु भारतीसँगै
दररेट िलई लागत अनमु ान तयार गरी िमलेमतो गरी
ठे का िलए िदएको कुरा पिु हन आएको देिखएको ।
ितवादी अिजत कुमार गु ङले सडु ान
िमसनको एपीसीलगायतका ब दोब तीका सामानह
ख रद गन िसलिसलामा िमित ०६४।१०।३ को
हरी क याण कोष स चालक सिमितको बैठकमा
उपि थत भई FPU सडु ान िमसनमा लगानी गरेको
. १३,७७,२६,०१४।६१ र APC समेत ख रद
गदाको US$ ३६,४६,७०४।८१ खच समथन गरेको,
कामै नला ने absolute model को Refurbished
APC ख रद गरेको, APC ख रद गदाको ि यातफ
हेदा Assured Risks LTD. का थानीय ितिनिध
भगवती ेडसका ो ाइटर श भु भारतीले ३ वटै
दरभाउ प स ब धी कागजात बझ
ु ी आफै ँ ले दतासमेत
गरेको र हरी महािनरी कले नै िनजलाई ठे का िदन
िनदशन िदएकोले िमलेमतो गरेकोमा समेत िनजले के ही
गन नसके को ।
ितवादी रामकृ ण राजभ डारीले िमित
०६५।३।११ को हरी क याण कोष, स चालक
सिमितको बैठकमा उपि थत भई सडु ान िमसनमा
खिटएका FPU लािग आव यक APC र सोको
Spare Parts ख रद गन स ब धमा संशोिधत
स झौता अनमु ोदन गरेको, Truck Utility Cargo
थान ४ र Jeep ४×४ With Military Radio थान

१७ गरी २१ सवारी साधन ख रद गन २७ से टे बर
२००७ मा स झौता भई L.C. समेत खोली सके पिछ
उ सवारी एवं ढुवानीका साधनह ठेकेदारबाट
निलई नेपाल हरीसँग भएको उ साधन नै FPU
िमसनमा पठाएको, APC सामान ख रद गन ममा
Specification समेत तयार नगरी ठेकेदारले ताव
गरेको सामानलाई वीकारी APC आपूित गन
ठे केदारसँगै सामानको िल माग गरी ठे केदारले तोके को
दररेटमा उसले िदएको िल अनस
ु ारको Spare Parts
ख रद गन गरी कानूनी पमा िु टपूण स झौता गद
रामकृ ण राजभ डारीसमेतको स चालक सिमितले
िमित ०६५।३।११ मा उ स झौतालाई िबनाआधार
अनमु ोदन गरेको ।
ितवादी दीपक िसंह थाङदेनले सडु ानमा
खिटएको नेपाल हरीको FPU का लािग चािहने APC
लगायतका ब दोब तीका सामानह को ख रदका
िनिम योजना तजमा
ु र लागत अनमु ान पेस गन
गिठत सिमितको अ य को पदमा रहँदा योजना तजमा
ु
गदा ख रद गनपन
ु सामानह को कुनै पेिसिफके शन
नै यिकन नगरेको, ख रद गन सामानको मू य के को
आधारमा तय भएको हो नखल
ु ाएको, थलगत िनरी ण
गदा यहाँको आव यकताको सही मू याङ् कन हन
नसके को, FPU का लािग २०६४।६।७ को िमित
उ लेख गरी . ५,३६,०८,०००।– को थप लागत
अनमु ानसमेत पेस गरी सो थप लागत अनमु ानलाई
स चालक सिमितको िमित ०६४।६।१८ को
बैठकबाट सु को लागत अनमु ानमा समावेश गन
गरी िनणय गरे गराएको, १२ िकिसमका िविभ न
सामान म ये .७८,४८,०००।– नयाँ सामानको
लािग लागत अनमु ान ताव गरी बाँक सबै सु कै
ितवेदनबमोिजमका सामानह लाई औिच यिबना
नै अ यिधक पमा थप लागत अनमु ान पेस गरेको
काय कानूनस मत नदेिखएको, िमित ०६४।५।१०
मा APC लगायतका सामानह समेतको दरभाउ प
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माग गरी िमित ०६४।५।२५ मा िसलब दी दरभाउ
प खोली िमित ०६४।५।२६ मा Assured Risks
LTD, London को दरभाउप वीकृत गन ख रद
सिमितले िसफा रससमेत गरी सके को, य तै गरी
Mobile House को बोलप िमित ०६४।६।१७ मा
खोली कबोल अंक सावजिनक भइसके पिछ अगािडको
िमित अथात् ०६४।६।७ को िमित राखी थप लागत
अनमु ानको ितवेदन पेस गरे गराएको, सु को
लागत अनमु ानमा Night Vision को लागत .
१०,८०,०००।– र Mobile House को लागत .
९०,००,०००।– मा भएकोमा पिछ सु को लागतमा
Night Vision को लािग . ९७,२०,०००।– र
Mobile House को लािग . १,६२,८५,०००।–
अ वभािवक पमा थप गरी अगािडको िमित राखी
लागत अनमु ानस ब धी थप ितवेदन पेस गरेको,
हरी क याण कोषको स चालक सिमितको अ य
पदमा रहँदा िबमाबापतको
५१,२१,६४३।१०
भगवती ेडसलाई भु ानी िदने गरी िमित ०६५।५।४
मा िनणय गरेको देिखएकोमा िमित ०६५।५।३ मा नै
भु ानी गरेको, िबमाबापतको उ रकम स बि धत
क पनीलाई भु ानीसमेत भइसके कोले भनी
स चालक सिमितबाट अनमु ोदनसमेत गरे गराएको,
िमित ०६५।४।१० मा L.C. को ते ो िक ताबापत
य.ु एस.डलर ४५०००० बक अफ काठमाड ंबाट L.C.
खातामा सान िनणय गरेको, L.C. संशोधन गनका
लािग प ाचार गरेको, ते ोदेिख सात िक तास मको
भु ानीको तािलका बनाई रकम नभएमा Book Force
Loan कायम गरेर पिन भु ानी िदने भनी आदेश गरेको
कामसमेतबाट सावजिनक सं थाको स पि को हािन
नो सानी हन गएको ।
ितवादी हेमबहादरु गु ङले आफू हरी
महािनरी क पदमा रहँदा नेपाल हरीको सडु ानमा
खिटएका FPU का लािग आव यक पन ब दोब तीका
सामानह को ख रदमा नेपाल हरीले िततप माफत

भु ानी िदनपु न रकम यून गणु तरका APC ह ा
भएका कारण रो का गन हरी अित र महािनरी क
याम िसंह थापासमेतले अनरु ोध गरेकोमा भु ानी
रो का नगरी २०६५।७।१० मा L.C. को चौथो र
िमित २०६५।११।१६ मा पाँचौ िक ता भु ानी गन
अमे रक डलर ४,५०,०००।०० ४,५०,०००।००
का दरले भु ानी िदलाएको, हरी क याण कोषबाट
िमित २०६५।८।१३ मा APC को पेयर पाटसको
िबमा, ढुवानी र याटबापत अमे रक डलर ६२,५८०,
िमित २०६५।९।३ मा पानी टक र ए बल
ु े सको
ढुवानी, िबमा र मू य अिभविृ करबापत भनी
अमे रक डलर ५१४६७ भु ानी गरेको खचह को
स चालक सिमितबाट मशः िमित २०६५।८।१३
र २०६५।९।११ मा खच अनमु ोदन गरेकोलाई यी
ितवादीले सदर गरेकोसमेतका कारणले गणु तरहीन
याद नाघेको र अ वभािवक पमा बढी मू य ितरी
सामान ख रद काय हन गएको ।
ितवादी मदनबहादरु खड् काले अित र
हरी महािनरी क पदमा रहँदा िनजको अ य तामा
बसेको हरी क याण कोष स चालक सिमितको िमित
२०६६।६।१ को बैठकको िनणय नं. १२ मा आ.व.
२०६५।०६६ को यथाथ खच समथन गन र आ.व.
२०६६।०६७ को लािग शीषकगत बजेट बनाई अक
बैठकमा पेस गन िनणय ग रएको, हरी क याण कोषको
िवधान, २०५२ ले हरी क याण कोषबाट भएका
खचह को समथन र अनमु ोदन गन नस ने देिखँदा
देिखँदै आ.व. २०६५।०६६ को यथाथ खच समथन
गन खचह को सूचीको मसं या १० मा सडु ान
िमसनको लगानी ग रएको .४५,४२,१०,२८०।९८
पूरै खच समथन भएको, सडु ानको Darfur मा
खिटएका नेपाल हरीका टोलीलाई पठाइएको APC
र यसका Spare Parts ह क रब १ वषपिछ मा
यालामा पु याइएको, UN को Contingent Owned
Equipments Inspection Report बाट समेत

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
APC ह परु ाना भई काम नला ने अव थामा रहेको
यहोरा ा भएको हँदाहँदै सडु ान िमसनको पूरा खच
समथन गरेको देिखन आएको ।
ितवादी नरे कुमार खािलङ र िबजयलाल
काय थले सडु ानमा खिटएको नेपाल हरीको FPU
का लािग चािहने APC लगायतका ब दोब तीका
सामानह को ख रदका िनिम योजना तजमा
ु र
लागत अनमु ान पेस गन गिठत सिमितको सद य
पदमा रहँदा योजना तजमा
ु गदा ख रद गनपन
ु
सामानह को कुनै पेिसिफके शन नै यिकन नगरेको,
ख रद गन सामानको मू य के का आधारमा तय भएको
हो सो नखल
ु ेको, थलगत िनरी ण गदा यहाँको
आव यकताको सही मू याङ् कन हन नसके को, नयाँ
वा रफरवी ड के क तो सामानको कित मू य हो
यिकन नभएको कारणले नयाँ सामानको मू यमा परु ानो
रफरवी ड सामान ख रद गनु परेको, २०६४।५।५
मा सिमित गठन गरेको देिखए तापिन हरी क याण
कोषको स चालक सिमितको िमित २०६४।३।१
र २०६४।५।६ को िनणयह मा सिमितले िनणय
गरेबमोिजम भ ने उ लेख भएको, ितवेदन िदएको
िमित २०६४।५।९ भ ने देिखने गरी सु मा फोटोकपी
ा भएकोमा स कल कागज ( ितवेदन) िझकाई
हेदा सोमा िमित २०६४।५।१४ भ ने उ लेख भएको,
FPU का लािग ०६४।६।७ को िमित उ लेख गरी .
५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनमु ानसमेत पेस
गरी सो थप लागत अनमु ानलाई स चालक सिमितको
िमित ०६४।६।१८ को बैठकबाट सु को लागत
अनमु ानमा समावेश गन गरी िनणय गरे गराएको, १२
िकिसमका िविभ न सामानम ये .७८,४८,०००।–
नयाँ सामानको लािग लागत अनमु ान ताव गरी
बाँक सबै सु कै ितवेदनबमोिजमका सामानह लाई
औिच य र माणिबना नै अ यिधक पमा थप लागत
अनमु ान पेस गरेको काय कानूनस मत नदेिखएको,
िमित ०६४।५।१० मा FPU लगायतका सरु ासँग

स बि धत सामानह को दरभाउ प माग गरी िमित
०६४।५।२५ मा िसलब दी दरभाउ प खोली िमित
०६४।५।२६ मा सबैभ दा कम Assured Risks
Ltd, London को दरभाउप वीकृत गन ख रद
सिमितले िसफा रससमेत ग रसके को, य तैगरी
Mobile House को बोलप िमित ०६४।६।१७
मा खोली कबोल अंक सावजिनक भइसके पिछ
अगािडको िमित अथात् ०६४।६।७ को िमित राखी
थप लागत अनमु ानको ितवेदन पेस गरे गराएको,
सु को लागत अनमु ानमा Night Vision को लागत
. १०,८०,०००।– र Mobile House को लागत
. ९०,००,०००।– मा भएकोमा पिछ सो मा Night
Vision को लािग . ९७,२०,०००।– र Mobile
House को लािग . १,६२,८५,०००।– सु को
लागतमा अ वभािवक पमा थप गरी अगािडको िमित
राखी लागत अनमु ानस ब धी थप ितवेदन पेस
गरेको ।
ितवादी रमेशच द ठकुरीले आफू हरी
महािनरी क पदमा रहँदा नेपाल हरीको सडु ानमा
खिटएका सरु ा टोलीको योगको लािग भिनएको
APC र सोको Spare Parts ह को L.C. को
छै ठ र सात िक ता मशः २८ अि ल २००९
मा US$ ४,५०,००० र २८ जल
ु ाई २००९ मा
२,७३,०६३।२३ अि तम पले ठेकेदार क पनी
Assured risks Ltd. London लाई भु ानी
पठाएको, स पूण सडु ान खच समथन गदाको
अव थामा APC ८ थान काम नला ने गरी िबि एको र
िमसनमा योग हन नस ने भ ने UN को Contingent
Owned Equipments Inspection Report हरी
धान कायालयमा ा भइसके को अव थामा िमित
२०६६।६।१ मा बसेको हरी क याण कोष स चालक
सिमितको बैठकबाट स पूण सडु ान िमसनमा खच
भएको .४५,४९,१०,२८०।९८ रकम समथन गन
िनणयमा हरी महािनरी कको हैिसयतमा सदर गरेको,
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िनजले काम नला ने APC ह को कसरी यव थापन
गन भनी साथक पहल र य न नगरेबाट ितवादीले
आ नो िज मेवारी कुशलतापूवक वहन नगनाले
गणु तरहीन याद नाघेको र अ वभािवक पमा बढी
मू य ितरी सामान ख रद काय हन गएको ।
ितवादी यामबहादरु खड् काले आफू हरी
व र उपरी क पदमा रहँदा िमित ०६५।९।३ मा पानी
टकर र ए बल
ु े सको ढुवानीबापत भगवती ेडसलाई
अमे रक डलर ५१,४६७।– भु ानी िदएको,
एल.सी.को अि तम िक ताबापत अमे रक डलर
२,७३,०६३।२३ भु ानी गन िमित ०६६।४।१३
मा िहमालय बक िल. मा खोिलएको एल.सी खातामा
खाता सफर गरेको, एल.सी. को छै ठौ िक ताबापत
अमे रक डलर ४,५०,०००।– भु ानी गन िमित
०६६।१।१५ मा एल.सी. खातामा रकम ा सफर
गरेको, एल.सी. को पाँचौ िक ता भु ानीबापत िमित
०६५।१०।१० मा अमे रक डलर ४,५०,०००।–
एन.िस.िस. बकबाट िहमालयन बकको एल.सी. खातामा
रकम ा सफर गरेको, APC को पेयर पाटसको
िबमा, ढुवानी र याटबापत िमित ०६५।७।२९ मा
अमे रक डलर ६२,५८०।– भु ानी िदएको रकमको
खच समथनसमेत गरेको देिखएको ।
ितवादी सरु े बहादरु पालले मित
०६४।६।१८ मा हरी क याण कोष स चालक
सिमितको बैठकबाट १२ वटा आइटमम ये diesel
Plant समेत ४ वटा नयाँ आइटमका लािग .
७८,४८,०००।– र सु को लागत अनमु ानमा समावेश
भएका Night Vision लगायतका ८ वटा आइटमको
लािग प रमाण नबढाई . ४,५७,६०,०००।– को
थप लागतसमेत गरी कूल . ५,३६,०८,०००।–
को थप लागत सु को लागत अनमु ानमा समावेश गन
गरी िनणय गरेको, िमित ०६५।३।११ को सिमितको
बैठकमा उपि थत भई APC को Spare Parts
ख रद गन गरी भएको संशोिधत स झौता अनमु ोदन

गरेको, APC र Mobile house ठे काको कबोल
अंक सावजिनक भइसके पिछ सु लागत अनमु ानमा
उ लेख भएको भ दा बढी अंक कबोल गरेकै कारण
थप लागत अनमु ान तयार गरी सु लागत अनमु ानमा
समावेश गरेको, िमित ०६४।१०।३ को कोष स चालक
सिमितको बैठकमा उपि थत भई सडु ान िमसनमा
लगानी गरेको . १३,७७,२६,०१४।६१ र APC
समेत ख रद गदाको US$ ३६,४६,७०४।८१ खच
समथन गरेको देिखएको ।
ितवादी टपे वज हमालले सडु ान
िमसनका लािग ख रद ग रएको APC थान ८ को
चेको लोभािकयाबाट सडु ान पोटस मको हरी आफै ँ ले
ढुवानी गनपन
ु भई सोबापतको ढुवानी भाडा य.ु एन. बाट
Reimburse हने भएकोले Assured Risks LTD
का थानीय ितिनिध भगवती ेडसबीच स झौता गरी
अमे रक डलर १,४५,६०० को स झौता गरी अ ीम
ढुवानी भाडा शत ितशत भु ानी गरेको िवषयलाई
िमित ०६५।५।२० मा समथन गन िनणय गरेको, APC
को Transporation का लािग ग रएको Insurance
बापत अमे रक डलर ७३५३४ Assured Risks
Ltd. का थानीय ितिनिध भगवती ेडसलाई
भु ानी िदएको िवषय पिन समथन गरेको, APC
Transporation का लािग Insurance गदा अमे रक
डलर ३३,३७,२९५।- को हनपु नमा ३०,३३,९११।को मा Insurance िवजक जारी भएको देिखएको,
िमित ०६५।३।११ को हरी क याण कोष, स चालक
सिमितको बैठकबाट सरु ासँग स बि धत सवारी
साधनलगायतका सामानह ख रद गन भगवती
ेडसमाफत् बेलायतका Assured Risks Ltd. सँग
अमे रक डलर ४४,५८,९७२ । का सामान ख रद
गन L.C. खोिलएको, L.C. खोिलएको सामान म ये
अमे रक डलर ७,२५,०६७।२३ को Truck Utility
Cargo थान ४, Jeep ४×४ With Military Radio
थान १७ आव यक नभई उ क पनीसँग निलएको,

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
APC थान ८ को लािग Spare Parts आव यक
भएको र सो Spare Parts सोही क पनीसँग िलन
उपयु हने र APC सँगै ा हने र उ क पनीले
िलएको सामानको मू य बराबर APC को Spare
Parts उपल ध गराउन म जरु गरेकोले हरी क याण
कोषको तफबाट हरी धान कायालय र भगवती
ेडसबीच निलएको सामानह को मू य अमे रक
डलर ७,२५,०६७।२३ को APC Spare Parts
संशोधन गरी ख रद गन भएको संशोिधत स झौता
अनमु ोदन गन” भ ने िवषय उ लेख भएको िनणयमा
ह ता र गरेको ।
ितवादी दीपक कुमार े ले सडु ानमा
खिटएको नेपाल हरीको FPU का लािग चािहने APC
लगायतका ब दोब तीका सामानह को ख रदका
िनिम योजना तजमा
ु र लागत अनमु ान पेस गन
गिठत सिमितको अ य पदमा रहँदा योजना तजमा
ु
गदा ख रद गनपन
ु सामानह को कुनै पेिसिफके शन
नै यिकन नगरेको, ख रद गन सामानको मू य के का
आधारमा तय भएको हो सो नखल
ु ेको, ख रद सिमितले
सोही मू यलाई आधार मानेर ख रद गरेको, थलगत
िनरी ण गदा यहाँको आव यकताको सही मू याङ् कन
हन नसके को, िमित २०६४।५।१६ मा गिठत ख रद
बोडले सरु ा योजनसँग स बि धत सामानह
सूचीकृत फमह बाट िसलब दी ि या ारा, योजना
ितवेदनको योजनाबमोिजम कोटेशन र टे डरबाट
ख रद गनपन
ु सामानको लािग घटीमा १५ िदने सूचना
आ ान गन गरी िमित २०६४।५।१७ मा िनणय
गरेकोमा १५ िदन नपु दै िमित २०६४।५।२५ मा
सूचीकृतह म येबाट दता हन आएका ३ वटा दरभाउ
प ह खोली मचु ु का तैयार गरेको, मचु ु कामा
स बि धत यि लाई आिधका रक ितिनिध नबनाई
अ य यि लाई ितिनिध बनाई मचु ु का तयार गरेका,
FPU का लािग ०६४।६।७ को िमित उ लेख गरी .
५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनमु ानसमेत

पेस गरी सो थप लागत अनमु ानलाई स चालक
सिमितको िमित ०६४।६।१८ को बैठकबाट सु को
लागत अनमु ानमा समावेश गन गरी िनणय गरे गराएको,
िमित ०६४।५।१० मा APC लगायतका सामानह
समेतको दरभाउ प माग गरेकोमा िमित ०६४।५।२५
मा िसलब दी दरभाउ प खोली िमित ०६४।५।२६
मा सबैभ दा कम Assured Risks को दरभाउप
वीकृत गरी ख रद सिमितले िसफा रस ग रसके को,
लागत अनमु ानमा Night Vision को लागत .
१०,८०,०००।– र Mobile House को लागत .
९०,००,०००।– मा भएकोमा पिछ Night Vision
को लािग . ९७,२०,०००।– र Mobile House
को लािग . १,६२,८५,०००।– अ वभािवक पमा
थप गरी अगािडको िमित राखी थप लागत अनमु ान
ितवेदन पेस गरेको, लालीगरु ाँस इ टर ाइजेज ा.
िल. का आिधका रक यि ले दरभाउ प पेस गरे
नगरेको िवषयमा यिकन नै नगरेको, कोष स चालक
सिमितको िमित २०६४।५।६ को िनणयिवपरीत हने
गरी स झौता गरेको र २५ मे २००८ मा L.C. बापत
US$ ४,५०,०००.०० भु ानी िदएको ।
ितवादी िगरीधारी शमाले Assured
Risks LTD. ले ३/३ थान पानी टकर र ए बल
ु ेस
चीनबाट आपूित गरेका सामानह सोही क पनीले
कलक ा ब दरगाहामा पु याई िदने सहमित गरेको,
यसैगरी काठमाड बाट आपूित ग रने सामान पिन
सोही ब दरगाहामा पगु ेपिछ UN ले दवु ै सामानह
संकलन गरी कलक ा ब दरगाहाबाट सडु ानमा ढुवानी
गन गरी आपूितकता र नेपाल हरीबीच सहमित भएको
कुरा ितवादी दीपक कुमार े र रवी ताप राणाको
बयानबाट खल
ु ेको, उ बयान Assured Risks
LTD. ले २२ र २५ िडसे बर २००७ मा जारी भएको
िवजक नं AR/००१०, ००११–२००७ मा Total
CIF Sudan Price in US dollar भ ने उ लेख
भएबाट ती सामानह सडु ान पोटस म पु याएबापतको
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मू य हो भ ने कुरा पिु भएको अव थामा सडु ान पोटमा
उपल ध गराई िदने गरी Commercial Invoice जारी
भएकोमा नेपाल हरीले भगवती ेडसका ो. श भु
भारतीसँग पिछबाट छु ै स झौता गरी ढुवानी िबमा
र मू य अिभविृ करसमेत बापत भनी ५१,४६७
अमे रक डलर िमित २०६५।९।३ मा भारती ेडसलाई
भु ानी िदएको कुरा कानूनस मत नभएको साथै
िबनाऔिच य यी ितवादीले िमित २०६५।९।११ को
बैठकमा उपि थत भई भु ानी रकम समथन गरेको
कानूनस मत नभएबाट ितवादीह िगरीधारी शमा,
रवी ताप राणा, िनरज पनु , िनरज बहादरु शाही, रमेश
िव म शाह, अजनु जंग शाही, ओम िव म राणा, दीपे
बहादरु िव , गु बहादरु े , रमेश कुमार पा डेय,
िदनेश के .सी, अजनु साद ितिमि सना, िपता बर
अिधकारी, काश अिधकारी, संजय िसंह ब नेत,
ह रहर े , मनोज यौपाने, कृ ण साद गरु ागाई,
िव ाराज े , लाल गोिव द े , अिजत कुमार
गु ङ, रामकृ ण राजभ डारी, दीपक िसंह थाङदेन,
हेम बहादरु गु ङ, मदन बहादरु खड् का, नरे कुमार
खािलङ् ग, िवजयलाल काय थ, रमेश च द ठकुरी,
यामबहादरु खड् का, सरु े बहादरु पाल, टपे वज
हमाल, दीपक कुमार े , िशव लािमछाने र याम
िसंह थापालाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
३(१)(झ), ८(१)(घ)(ञ) बमोिजम र ितवादीह
अजनु जंग शाही, ओम िव म राणा, हेम बहादरु गु ङ,
मदन बहादरु खड् का, याम िसंह थापा, दीपे बहादरु
िव र दीपक िसंह थाङदेनलाई सोही ऐनको दफा २४
बमोिजम थप सजाय पिन ग रपाऊँ ।
ितवादी श भु भारती Assured Risks
LTD. का थानीय ितिनिध एवं भगवती ेडसका
ोपाइटर भएको देिख छ । िनजले थानीय
ितिनिधको हैिसयतले नेपाल हरीको FPU
सडु ान िमसनलाई आव यक पन APC र यसको
Spare Parts ख रद गन ममा Assured Risks

Ltd. London को अि तयारी पाई बोलप पेस
गरी िनजले पेस गरेको बोलप वीकृत भई सामान
ख रदको लािग स झौता गरेको, स झौता गदादेिख नै
हरी अिधकृतस म आ नो पहँच पु याएको, भगवती
ेडसले पेस गरेको बोलप स ब धी कागजातमा
Note: APC model will be OT ६४ and it is
Refurbished भनी हातैले लेखी द तखत गरेको,
यी ितवादीले Assured Risks Ltd. London,
का तफबाट पेस गरेको दरभाउप सु मा अमे रक
डलर ४९,०९,८९४।५४ कबोल गरेको, अ य २ वटा
फमले घट् न नमानेको तर भगवती ेडसले अमे रक
डलर ४४,५८,९७२।०५ कायम गरी Assured
Risks Ltd. London ले APC को मू य घटाघट गन
नभनेकोमा घटाघट गरी ४१२.५९ अमे रक डलर
घटाई ४,१८,३५५ बाट ३,७९,२३८.८० कायम
गरेको, १४ जनु २००७ मा भगवती ेडस र Assured
Risks Ltd. बीच थानीय ितिनिध भई काम गन
स ब धमा स झौता गरेको भिनएकोमा उ िमितमा यी
ितवादी ल डनमा नभएको कुरा िनजको राहदानीबाट
देिखएको, भए गरेका स झौता कानूनस मत नभएको
अव थामा स झौताबमोिजम काम भएको भनी हरी
धान कायालयबाट APC ८ थानको ढुवानीको लािग
य.ु एस. डलर १,४५,६००.००, सोको िबमाबापत
७३,५३४ अमे रक डलर, Spare Parts को िबमा र
ढुवानीबापतको ६२,५८०.००, सोको मू य अिभविृ
करबापतको अमे रक डलर २०८० र पानी टकर र
ए बल
ु े स ३।३ थानको िबमा र ढुवानीबापत अमे रक
डलर ५१,४६७.०० बझ
ु ी िलएको ।
यसैगरी APC को िबमाबापत
३३,२७,२९५.०० य.ु एस. डलर िबमा गनपनमा
ु
३०,३३,९११.०० िबमा गरेको, Spare Parts को
मू य अिभविृ कर २,०८०.०० अमे रक डलर
बझ
ु ी िलएको, ब दोब तीका सामानह सडु ान
पोटस म िनशु क पु याई िदने स झौता गरेकोमा पिछ

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
ढुवानी स झौता गरी अमे रक डलर ५१,४६७.००
बझ
ु ी िलएको, भु ानी माग गदा Tax invoice जारी
नगरी भु ानी िलएको, हरी धान कायालयका
त कालीन मख
ु ओम िव म राणासँग िमलेमतो गरी
कमसल र परु ाना APC, काम नला ने Spare Parts
स लाई गरी Assured Risks Ltd. को तफबाट
ज मा . ३,१०,३७,३३०।७२ बझ
ु ी िलएको, सो
रकमम ये ने. . १,९१,००० । ३० अग ट २००९
मा Assured Risks Ltd. London का डाइरे टर
Michael Rider लाई २३ फरवरी २००८ मा ने. .
५४,८९,३५७।७२ सोही क पनीका ोजे ट मेनेजर
Nregory Wade लाई बझ
ु ाएको भनी िनज ितवादीले
भरपाई पेस गरेको, कुन िमितमा रकम बझ
ु ी िलएको
भ ने िमित उ लेख नगरी ने. . ४९,५९,४६५ ।
Michael Rider ले र ने. . १४,८९,५०८ ।
Gregory wade ले श भु भारतीसँग बझ
ु ी िलएको
भनी िनज भारतीलाई Gregory wade ले यीनै
ितवादीलाई Email पठाएको, िविभ न िमितमा
Assured Risks Ltd. London का तफबाट भगवती
ेडसका ो. ितवादी श भु भारतीले हरी धान
कायालयबाट ३,१०,३७,३३०।७२ बझ
ु ी िलएको,
बझ
ु ी िलएको उ रकम घरमै सरु ि त राखेको र माग
गरेअनस
ु ारको रकम घरबाट याई बझ
ु ाएको देिखएको,
उ ३,१०,३७,३३०।७२ हरी धान कायालयबाट
Assured Risks Ltd. London का तफबाट बझ
ु ी
िलएको सो रकम सो क पनीलाई िफता बझ
ु ाएको भ ने
देखाउन तीनवटा भरपाई बनाएको, बक खातामा उ
रकमको कारोबार भएको नदेिखएको, सो रकमका
स ब धमा Assured Risks LTD लाई याद पठाउँदा
जवाफमा समेत उ रकम सो क पनीले बझ
ु ी िलएको
भ ने यहोरा उ लेख भए तापिन िवदेशी क पनीले
यित ठूलो रकम नेपाली मु ामा बझ
ु ी िलएको भ ने कुरा
बकमा कारोबारसमेत नभएकोले िव ासयो य नभएको,
स झौताको सतह पालना नगरी APC बापतको

रकम हरी धान कायालयको क याण कोषलाई
हालस म Refund नभई कोषलाई हािन नो सानी
भएकोसमेतका आधार र कारणबाट िनजलाई ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोिजम सजाय
ग रपाऊँ ।
आपूितकता Assured Risks Ltd. लाई
संयु रा संघले सामानको तर जाँ ने र तरयु
नभएमा ख रद भएका सामान (APC र सोको Spare
Parts) ममत वा बदली गनपन
ु जानकारी हनक
ु ा साथै
१ वषको वारे टी अविध रहेकोलगायतका बदुँ ाह
नेपाल हरीसँग िमित २७ से टे बर २००७ मा गरेको
स झौतामा उ लेख भएको, उ स झौताबमोिजमको
गणु तरयु सामानको आपूित नगरेको, वारे टी
आविधिभ ै संयु रा संघले सामानको कै िफयत
देखाउँदा पिन ममत वा बदली नगरेको हँदा स झौताका
सत मतु ािबक काम नगरेबाट नेपाल हरीको रकम
हािन नो सानी भएको, उ क पनीले काम नला ने
परु ानो ए.िप.िस. लगायतका सामान नेपाल हरीलाई
आपूित गरी सोबाट आफूलाई अनिु चत तथा अ यिधक
आिथक फाइदा ा गरेकोसमेतको आधार कारणबाट
यी ितवादी माइकल राईडरलाई ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसरु मा सोही
ऐनको दफा २३ ले यव था गरे मतु ािबक Assured
Risks Ltd. London को मु य कारोबार गन उ
क पनीका डाइरे टर Michael Rider उपर ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोिजम सजाय
ग रपाऊँ ।
साथै िबगोको हकमा हरी क याण कोषमा
रहने नेपाल सरकारको तलब भ ा खाने सावजिनक
जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेका रा सेवक हरी
कमचारीह रहने, क याण कोषबाट स चालन
ग रएका होिजयारी, पे ोल प प तथा हरी िव ालयमा
नेपाल हरीकै बहालवाला कमचारीको दरब दी रहने,
सो कमचारीह बाट ग रएको कायको ितफलबाट
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ा आय क याण कोषमा नै आ दानी बाँिधने, य ता
िव ालय, होिजयारी, पे ोल प प तथा आय आजन
हने भवन, नेपाल सरकारको ज गा तथा नेपाल
सरकारले हरीलाई िदएको भौितक स पि को योग
भएको, यसबाट ा हने आय कोषको आ दानीमा
रहने, नेपाल सरकारको िनणयबाट यू.एन.मा खिटएका
हरी कमचारीको आ दानीबाट िनि त ितशत रकम
कोषको आ दानीमा बाँिधने, नेपाल हरीलाई नेपाल
सरकारबाट ा हन आएको हितयार र खरखजाना
एवम् िविभ न सवारी साधनह यू.एन.को िमसनमा
पठाई सोबापत ा सोधभनाको रकम िसधै यू.एन.
बाट क याण कोषको खातामा ज मा भई िवगतदेिख
नै आ दानीमा बाँिधदै आएको, यी नेपाल सरकारको
लगानी भएका े ह बाट ा हन आएको आय
क याण कोषको आ दानीमा बाँिधई सो आ दानीबाट
बढे बढाएको स पि पिन रहेको, यी आ दानी हने
रकममा नेपाल सरकारले कुनै कर नला ने गरी कोषलाई
छुट िदँदै आएको, महालेखा परी कको कायालयबाट
आय ययको लेखा परी ण हँदै आएको समेतका
कारणले हरी क याण कोष सावजिनक सं था भएको
देिखएको हँदा APC र सोको Spare Parts मा खच
भएको ने. . २६,२४,०९,१६३।-, APC ढुवानीमा
खच भएको ने. १,११,७४,८००।-, सो ढुवानी गदा
ला ने िबमाबापतको ५६,२९,०२७।७०, Spare
Parts को ढुवानी तथा िबमाबापतको ४८,०३,०१५।Ambulance बलम Water Tanker लगायत
सामानह चीनदेिख सडु ान पोटस म िसपमे ट
गदा भगवती ेडसको नाममा ४१,४५,६२३।६०
भु ानी भएको समेत गरी ज मा अमे रक डलर
४०,९२,१६७।९३ को भु ानी िमितको िविनमय
दरको आधारमा हने .२८,८१,६१,६२९।३०
िबगो कायम गरी सोको फै सलाको िमितस म ला ने
याजसमेत आपूितकता मु य क पनी Assured
Risks Ltd. London का मख
ु यि डाइरे टर

Michael Rider, ितवादी श भु भारती र नेपाल
हरीसँग स बि धत ितवादी कमचारीह बाट सोही
ऐनको दफा १७ बमोिजम हरी क याण कोषलाई
िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको आरोप प ।
सडु ान िमसनका लािग सामान ख रद गन बोड
गठन ग रएकोमा मलाई ािविधक कमचारी भएकोले
रािखएको हो । उ बोड िमित २०६४।५।१६ मा गठन
ग रएकोमा ऐ. १७ गते पिहलो बैठक बसेको िथयो । टे डर
आ ान स ब धमा िमित २०६४।५।१६ मा म समेतको
बोड गठन गनभु दा पिहला अथात् ०६४।५।१० नै
टे डर आ ान भई ०६४।५।११ गते के ही सामान
नचािहने भनी आपूितकता क पनीसँग प ाचार भएको
रहेछ । यसका अलवा माइ यूटह मा सही गदा पिन
कुनै बैठकमा नडाक िवषयव तमु ा छलफल नभई
पिहले नै तयार गरेको माइ यूटमा ह ता र गरेको
हो । नेपाल हरीका मािथ लो पदको िनदशनअनस
ु ार
सही हँदै तलस म जाने गदछ । म खासगरी ख रद
ि यामा भ दा पिन दरभाउप मू याङ् कन बोडमा
रहेको कारणले समेत मैले अिनयिमतता गरेको छै न ।
मउपरको आरोप झठु ा हो । िमित २०६४।५।२५ गते
दरभाउप खोली मचु ु का भएको रहेछ । उ िमितमा
म िबदामा बसेको हँदा मैले आरोिपत कसरु नगरेकोले
सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
िदनेश के .सी. को िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादीले .३५,००,०००।- (पतीस लाख)
नगद धरौटी िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा
बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थुनवु ा पज
ु िदई थनु ामा
राखी मु ामा पपु गनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित
२०६८।३।२६ मा आदेश भई यी ितवादीले जेथा
जमानत राखी तारेखमा बसेको देिखयो ।

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
म सडु ान िमसनका लािग ब दोब तीका
सामानको योजना तजमा,
ु बजेट, ख रद ि या,
ठेकेदार िनयिु , L.C. ठे का स झौता, L.C. मा
संशोधन, APC ख रद भई सडु ान पोटस म पु दाका
स पूण ख रदका चरणमा मेरो उपि थित छै न । पेयर
पाटको स ब धमा पिहला नै भइसके को ढुवानी
स झौताबमोिजमको ढुवानी रकम िदएको हो । पिहला
नै तयार ग रएका थािपत मापद ड तथा पटक पटक
L.C. मा ग रएका थप संशोधन अनु प कुन िमितमा
कुन िक ता बकमा पठाउने भनी पिहला नै प
िकटान ग रएकोले म हरी क याण कोषको अ य
रहेको बखत L.C. को चौथो र पाँचौ िक ताको रकम
बक ा सफर ग रएको हो । य तै VAT को भु ानी
स ब धमा िनवेदक िवदेशी क पनी भएको र सामान चेक
रपि लकबाट सडु ान पोटस म नै पु याउनु पन, िबमा
ढुवानी गदा िवदेशमा नै गनु परेकोले यहाँको थानीय
दररेटअनस
ु ार १६,०००।०० US डलर लागेको र उ
िबमा रकमको १३ ितशत VAT ला ने हँदा भु ानी
ग रएको हो । यसरी मेरो कायकालमा भएका काम
कारवाही पिन थािपत मापद ड र िनदशनअनस
ु ार
ग रएकाले अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलाई सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी दीपे
बहादरु िव को िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी दीपे बहादरु िव ले नगद धरौट
एक करोड िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक
जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई थनु ामा
राखी मु ामा पपु गनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित
२०६८।३।२९ मा आदेश भई ितवादीले बक जमानत
राखी तारेखमा बसेको देिखएको ।
म २०६५।६।२ मा हरी महािनरी क पदमा

बहाली भएको हँ । पदभार हण गदा सडु ान िमसनका
लािग ब दोब तीका मालसामानह आपूितकतासँग
स झौता गरी ख रद गन गराउने र िमसन ए रयामा
पठाउने स पूण काम स प न भइसके का िथए ।
स प न भएका काम तथा गितिविधमा मेरो संल नता र
सहभािगता छै न । के कसरी काम कारवाही भए मलाई
थाहा छै न । हरी क याण कोषको िमित २०६५।८।१३
र २०६५।९।११ का बैठकले गरेका िनणयको शीरमा
िवधानअनु प हरी महािनरी क हरी क याण
कोषको पदेन अ य हने हँदा मैले द तखत गरेको
हँ । ती िनणयह को शीरमा मैले गरेका ह ता रह
स चालक सिमितले के ीय अ य लाई जानकारी
गराउने ममा ितवेदन गदा भरपाई व प मािणत
गन योजनले मा ह ता रह भएका हन् । ती
िनणयह को प रणामको िवषयमा स चालक सिमित
जवाफदेही हने र िनणय गन उ सिमित वत हने
ह छ । परु ानो बैठकको िनणय, नीित िनदशनअनस
ु ार नै
मेरो पालामा काम हने गरेका हन् । मेरो कायकाल छोटो
अविधको हनाले के ीय सिमितको बैठक एक पटक पिन
बसेन । L.C. का िकटान भएका सत र ावधानअनस
ु ार
चौथो र पाँचौ िक ता मेरो कायकालमा भु ानी भएको
हो । भु ानीको स ब धमा कुनै िकिसमका िववाद
उठेको िथएन । Irrevocable L.C. को कृती,
सत र ावधानको कारणले गदा भु ानी गएको
हनपु दछ । आपूितकता क पनी Assured Risks
LTD लाई संशा प लेिखएको नभई APC सडु ान
ब दरगाहाबाट यालामा पु याउन चालकह लाई
िश ण िदने र APC ढुवानी स ब धमा लेिखएको प
हो । नेपाल हरीको क याण कोषलाई हािन नो सानी
पु याउने बदिनयतले
भएका होइनन । भु ानी
्
बदिनयतप
्
ूवक भएको होइन । यसैले मउपरको
अिभयोग सरासर झु ा हँदा मलाई सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी यामबहादरु खडकाको
िवशेष अदालतसम को बयान ।
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पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादी यामबहादरु खडकाले नगद धरौट पाँच
करोड पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा
बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थुनवु ा पज
ु िदई थुनामा
राखी मु ामा पपु गनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित
२०६८।३।३० मा आदेश भई ितवादीले लोवल बक
िलिमटेडको बक जमानत राखी तारेखमा बसेकोमा
स मािनत सव च अदालतको िमित २०६८।९।११
को आदेशले दईु करोडको बक जमानत िदई तारेखमा
बसेका देिखएको ।
म हरी धान कायालयमा हािजर हनपु ूव नै
सडु ान ख रद करणका ख रद ि याका कुराह ,
कागजात तयार गन कुराह , ठे काप ा िदने, मू य
िनधारणका कुराह , भु ानी गन मापद डका
कुराह , स झौताका कुराह र कागजातह पिहला
नै तयार भई काय स प न भइसके का िथए भने
उि लिखत िवषयव तक
ु ा कुनै पिन बैठक तथा अ य
कुरामा मेरो उपि थित तथा संल नता छै न । मउपरको
आरोप झु ा हो । म कोषको कोषा य रहेको समयमा
APC को Spare Parts को ढुवानी, िबमा र VAT
बापतको य.ु एस.डलर ६२५८० भु ानी िदएकोलाई
समथन गरेको हो । िमित ०६५।९।३ मा पानी टकर
र ए बल
ु े सको ढुवानीबापत भगवती ेडसलाई य.ु एस.
डलर ५१,४६७।०० भु ानी िदने, L.C. को पाँचौ,
छै ठ र अि तम िक ताको रकम बक ा सफर गन
िनणय तथा काम कारवाही भएका हन् । उ िनणय
तथा काम कारवाहीका स ब धमा सव थम सद य
सिचवको कायालयमा लेखास ब धी ान भएका
कमचारी ह छन् । स पूण कागजात क याण शाखा
अथात् सद य सिचवको कायालयमा रािख छन् ।
तयार भएका कागजातह System अनस
ु ार म कहाँ

िसफा रस योजनका लािग आएपिछ मैले गरेको
िसफा रस अ य बाट सदर हने यव था तथा प रपाटी
छ । येक भु ानी ि यामा हरी महािनरी कबाट
िसधै िनदशन ह छ । िनदशन नभएको अव थामा पिन
अनमु ित िलने काम हने गदछ । मबाट कुनै अिनयिमत
काम भएको छै न । मैले पदीय िज मेवारी वहन गरेको
मा हँदा सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
यामबहादरु खडकाको िवशेष अदालतमा भएको
बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी यामबहादरु खड् काले नगद धरौट
स री लाख िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा
बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थुनवु ा पज
ु िदई थनु ामा
राखी मु ामा पपु गनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित
२०६८।४।१ मा आदेश भई ितवादीले िस ाथ
बकको स री लाखको बक जमानत िदई तारेखमा
बसेका देिखएको ।
म हरी महािनरी क पदमा २०६५।११।६
मा बहाल भएको हँ । म सो पदमा वहाल हनभु दा अगावै
नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो िमित २०६४।३।७
को िनणयानस
ु ार आव यक ि या पु याई सडु ानको
FPU िमसनमा MOU अनस
ु ार सामान तथा
साम रक मह वका उपकरणह त कालीन हरी
महािनरी क ओम िव म राणाको समयमा बेलायती
क पनी Assured Risks Ltd. सँग स झौता भएको
देिख छ । ख रद स झौता हँदा िविभ न सिमित तथा
बोड गठन भएको देिख छ । तर स झौताप ात् र
स झौताअिघका कुनै पिन सिमितमा मेरो संल नता
छै न । मेरो कायकालमा L.C. मा कुनै संशोधन वा
ठे केदारसँग कुनै स झौता भएको छै न । के वल पूव
िनधा रत स झौताअनु प स चालक सिमितबाट

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
ि यागत पमा अनगु मन भएको मा हो । नेपाल
हरीको संगठनलाई ित हने कुनै काम गरेको
छै न । L.C. मा पटक पटक भएको संशोधनको
आधारमा तोिकएको िक ताह उि लिखत िमितमा
िहमालयन बकले भु ानी गरेको देिख छ । उ भु ानी
िहमालयन बकबाट पूव .म.नी.ओम िव म राणाको
समयमा िमित १२ जनु २००८ को िहमालयन बकलाई
नेपाल हरी धान कायालयले खातामा पैसा नभए
पिन बक
ु फोस लोन कायम गरेर भएपिन हरी धान
कायालयको कुनै िनदशन आव यक नपन गरी िदइएको
अि तयारीको आधारमा भएको देिख छ । मेरो समयमा
कुनै पिन संशोधनका कायह भएका छै नन् ।
मैले हरी महािनरी कको िज मेवारी
पाउनभु दा क रब ६ मिहना अगािडदेिख ८ वटा
APC ह सडु ान पोटमा रहेको िथयो । तत् स ब धमा
किहँबाट पिन ती APC ह मा कुनै खराबी भएको
सूचना वा ितवेदन मैले पाएको िथएन । मेरो बहालीको
लगभग डेढ मिहना अगािड हरी धान कायालयको
UN शाखाबाट ठेकेदारलाई रा ो सामान उपल ध
गराएको भनी शंसा प समेत िदएको देिख छ ।
तत्प ात सडु ानको आ त रक सरु ा ि थित, ठुला
APC भएका कारण ढुवानीको सम या र ाइभरसमेत
नभएको कारण रोिकएका APC ह मेरो समयमा UN
तथा नेपाल आम समेतलाई सम वय गरी ३ अग त
२००९ मा सडु ान िमसनमा पु याउन सिकएको हो । ३
अग त २००९ मै UN को COE इ सपे सन िटमबाट
िनरी ण गरी सोको ितवेदन ६ अग तमा मा हरी
धान कायालयमा ा भई COE इ सपे सनको
ितवेदनमा ती APC ह मा हाल स चालनमा
याउन नसिकने भ ने राय ा भएप ात् मा APC
ह िबि एको वा ममत गराउनु पन भ ने जानकारी
ा भएकोमा तत् स ब धमा L.C. को सत अनस
ु ार
तोिकएको अि तम िक ता िहमालयन बकबाट २८
जल
ु ाई २००९ मै भइसके कोले रो क स ने अव था नै

रहेन । सडु ान िमसनमा खच भएको स पूण रकम अिडट
गराउने स ब धमा स चालक सिमितबाट िनणय भई
जानकारीको लािग मेरो द तखत गराएको हो । मलाई
सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
रमेश च द ठकुरीको िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादी रमेश च द ठकुरीले नगद धरौट सात
करोड पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा
बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थुनवु ा पज
ु िदई थनु ामा
राखी मु ामा पपु गनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित
२०६८।४।३ मा आदेश ितवादीले भई िसिभल बकको
सात करोडको बक जमानत िदई तारेखमा बसेकामा
स मािनत सव च अदालतको िमित २०६८।९।११
को आदेशले एक करोड बक जमानत िदई तारेखका
बसेको देिखएको ।
म सडु ान िमसनका लािग आव यक साम ी
ख रदका लािग िसफा रस गन गिठत बोडमा के ीय
हरी िवशेष कायदलको ितिनिधको पमा सद य
पदमा िथएँ । बोडसम ा भएको िसलब दी
टे डर र कोटेशनम ये सबैभ दा यूनतम मू य
कबोल गरी गणु तरीय सामान उपल ध गराउन
BID submission गन फमलाई िसफा रस गन
२०६४।५।२५ गते मचु ु का गरी ऐ.२६ गते Assured
Risks Ltd. ल डनका थानीय ितिनिध भगवती
ेडसका ो. श भु भारतीको फमलाई िसफा रस
ग रएको हो । सो िसफा रस आफू भ दा मािथ ला
अिधकृतह ले द तखत गरेको र यूनतम अंक कबोल
गन फमलाई िसफा रस गन उपयु नै ठानी मैले पिन
िसफा रस गन िनणयमा द तखत गरेको हँ । कही
कतै पिन गणु तरहीन र यून गणु तरको साम ीह
उपल ध गराउने भ ने उ लेख नभएको हँदा मैले
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ाचारको कसरु नगरेको हँदा मलाई सजाय हनपु न
होइन । सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
काश अिधकारीको िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादी काश अिधकारीले नगद धरौट प
लाख पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा
बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई थनु ामा
राखी मु ामा पपु गनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित
२०६८।४।४ मा आदेश भई ितवादीले जेथा जमानत
राखी तारेखमा बसेको देिखएको ।
म हरी अित र महािनरी क पदमा
पदो नती भई २०६६।४।२३ मा हरी धान
कायालयको शासन िवभागमा पद थापन हनभु दा
अगािड बािहर कायरत रहेको हँदा सडु ान िमसनको
स दभमा के के भएको िथयो जानकारी िथएन ।
शासन िवभागमा पद थापन भएपिछ क याण कोषको
िवधानबमोिजम वत स चालक सिमितको अ य
हने ावधानअनस
ु ार म स चालक सिमितको अ य
भएको हँ । िववािदत सडु ान िमसनको लािग आव यक
ब दोब तीका सामान ख रद गन ि या तथा भु ानी
िदने कायमा समेत मेरो सहभािगता र संल नता नभएको
हँदा मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाई पाउनु
पछ । आफूभ दा मािथ ला कमा डरले िदएको आदेश
िनदशनअनस
ु ार काम कारवाही हने नेपाल हरीमा
के ीय सिमितका अ य ( हरी महािनरी क) ले
मलाई कोषको लेखा परी ण गराउन र साधारण सभामा
लैजानको लािग तु त कोषको भएको खचको समथन
गन भ ने आदेश ा भएकोले मेरो अ य तामा िमित
२०६६।६।१ मा बसेको सिमितले खचको समथन गन
गरी िनणय भएकोमा उ िनणय अि तम होइन । िमित
२०६७।४।१० मा बसेको कोषको के ीय सिमितको

बैठक र साधारण सभाको २०६७।५।६ गते बसेको
बैठकले मेरो अ य तामा िमित २०६६।६।१ मा
भएको बैठकको िनणयलाई अ वीकार गन समेतको
िनणय भएको अव थामा सफाई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी मदनबहादरु खड् काको िवशेष
अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी यी ितवादीको पदीय हैिसयत एवं कामको
कृितसमेतका त यलाई िवचार गदा हाल ितवादी
मदनबहादरु खड् काले नगद धरौट पचास लाख पैयाँ
िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक जमानत
िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन िदनु र नगद
धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत िदन नसके
कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं.
बमोिजम थुनवु ा पज
ु िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु
गनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित २०६५।४।५ मा
आदेश भई यी ितवादीले िस ाथ बकको बक जमानत
िदई तारेखमा बसेको देिखएको ।
म सामान ख रद बोडमा २०६४।५।१६ को
प बाट सद य भएको हँ । सद य हनभु दा पिहले
नै २०६४।५।१० मै एिपसी लगायतका साम ीको
ख रदको लािग कोटेशन आ ान ग रसके को कुरा
अिभलेखबाट देिखएको छ । सबै िनणय पिु तका
तथा कागजात तयार भइसके पिछ र मािथ ला
अिधकृतह का
द तखतसमेत
भइसके का
कागजातह क याण शाखाका हरी कमचारीले याई
द तखत गराएका हन् । कुनैपिन कारवाही र बैठकमा
आफै ँ छलफल उपि थत भई किहले पिन द तखत
गरेको होइन । २०६४।६।२७ को एिपसी ख रदको
माइ यूट द तखत गन समयमा सोको कोटेशन हेरक
े ो
िथएँ । यसमा हातले लेखेको कुनै िववरण भ रएको
िथएन । हाल िमिसलमा हेदा Note APC model will
be OT ६४ and it is Refurbished भ ने यहोरा
हातले लेखेको अं ेजीको वा यांश पिछबाट थिपएको

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
हो । अतः परु ानो एिपसी िक ने माइ यूटमा सही
गरेको होइन । नयाँ एिपिस ख रद गन माइ यूटमा सही
गरेको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी कृ ण साद
गरु ागाईको िवशेष अदालतसम को बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी कृ ण साद गरु ागाईले नगद धरौट
प लाख पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत
वा बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा
पपु गन िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा
बक जमानत िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान
पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोिजम ितवादीलाई
थुनवु ा पज
ु िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु गन िदनु
भनी िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।४।८ मा आदेश
भई ितवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको
देिखएको ।
मेरो शाखाको काम स चारस ब धी हो,
FPU िमसनमा आव यक परेकोले यी आव यक
सामान ख रद गनु परेको हनस छ, यो मेरो हेन िवषय
नभएकोले सामूिहक िनणयमा सहमित जनाएको
हो, APC लगायतका सूचीकृतबाट ख रद भएका
सामानह को जानकारी ख रद स बि धत िनकायलाई
िवशेष जानकारी ह छ, । मेरो े यसमा नभएकोले
जानकारी भएन, खराब र अ वीकृत सामानह को
भु ानी कसैले िदएको छ भने िदने यि दोषी हन
स छ । दरभाउप ब ध र क याण शाखाबाट गन
चलन भएको, मलाई पिछमा जानकारी गराईएकोले
मलाई यसस ब धी जानकारी छै न भ नेसमेत
यहोराको ितवादी िव ाराज े को िवशेष
अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी िव ाराज े ले नगद धरौट प
लाख पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत
वा बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा
पपु गन िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा

बक जमानत िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान
पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोिजम ितवादीलाई
थनु वु ा पज
ु िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु गन िदनु
भनी िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।४।८मा आदेश
भई ितवादीले बक जमानत राखी तारेखमा बसेको
देिखएको ।
सडु ान िमसनमा UN को मागबमोिजमका
APC ख रद गनका लािग PDV (Pre-deployment
visit team) UN बाट सामानह िनरी णको लािग
आएको अव थामा उ team ले हामीले देखाएको
class П ot ६४ याटलक हेरी APC wheeled
infantry carrier, PDV team Reviewed the
tatalog and found the item acceptable भनी
िदएको ितवेदन आरोप प मा उ लेख छ । तसथ APC
UNO को गणु तरबमोिजमको ख रद ग रएको हो । कम
गणु तरको अडर ग रएको होइन । APC लगायतका
ब दोब तीका सामान पठाउनको लािग त कालीन
.अ.म.नी.दीपक िसंह थाङ् गदेनको अ य तामा
तािवत FPU िमसनको तयारीका लािग योजना
सिमित गठन गरी यसै सिमितलाई रे क िभिजटको
लािग सडु ानमा समेत पठाई उिनह ले UN का स ब
कमचारीह सँग समेत परामश गरी तयार गरी लागत
अनमु ानसमेत पेस गरेकोमा मैले चिलत आिथक
ऐन, िनयमअनस
ु ार गन भनी तोक लगाई िदएको हो ।
तत्प ात मैले त कालीन .ना.म.िन.दीपक कुमार
े को अ य तामा ख रद सिमित गठन गरी UN का
मागबमोिजमका सामानह ख रद गरी पठाएका हन् र
उ सामानह PDV team ले जाँच गरी सही ठह याई
UN ले नै ढुवानीको ब दोव त गरी िमसनमा पु याएको
हो । उ ब दोब तीका सामानह मैले पठाएको नभई
अिधकार स प न अ य अिधकारीह ले पठाएका हन् ।
स चालक सिमित र ख रद सिमितले UN ले वीकार
गरेको APC ख रद गन िनणय गरेकोले िनणय गलत
होइन । APC खराब पगु ेको हो भने आपूितकताले
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यसको िज मेवारी िलनपु छ । आपूितकताबाट
गणु तरयु APC िलने िवषय यितखेरको स ब
पदािधकारीह को दािय व हो । िनणयले गलत APC
मगाएको हो भ ने मलाई ला दैन ।
रवी ताप राणासमेतका यि ले ठे का
स झौता संशोधन गन काम मसमेतको िमलेमतोमा
भएको भनी िदएका बयान यहोरा झु ा र कपोलकि पत
हन । L.C. संशोधनको स ब धमा मलाई कुनै
जानकारी गराइएको िथएन । यस िवषयमा मैले कुनै
आदेश िनदशन िदएकोसमेत छै न । हरी क याण
कोषको िवधानबमोिजम अिधकार ा स चालक
सिमितले िविभ न िमितमा बैठक बसी ग रसके को
िनणयलाई फे रबदल वा संशोधन गन अिधकार मलाई
छै न । तसथ मैले उ सिमितले गरेको िनणयलाई सदर
गनपन
ु होइन । के वल िनणय पिु तकामा भइसके को
िनणय लेिखएपिछ फे रबदल हन नपाओस् भनी के ीय
सिमितको अ य को हैिसयतले .म.नी.ले सदर भनी
िनणय मािणत गन चलन धेरै अिघबाट रही आएको
छ । थप लागत अनमु ानको स ब धमा थलगत
अ ययनको लािग टोली सडु ान पठाई उिनह ले UN
का स बि धत कमचारीह सँग परामश गरी तथा
यहाँको थलगत अ ययन गरी तयार गरेको थप
लागत अनमु ान ितवेदनमा चिलत ऐन िनयमअनस
ु ार
गनु भनी तोक आदेश गरेको िथए । यसपिछ ि यागत
ढंगले ख रद ि या अगािड बढाउने काम स बि धत
पदािधकारीह को हने छ । मैले ाचारज य कुनै
कसरु अपराध नगरेकोले सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी ओम िव म राणाको
िवशेष अदालतसम को बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी
ितवादीको ख रद योजना तजमा
ु देिखको संल नता,
सु को स झौतामा अ वाभािवक पमा पटक पटक
ठेकेदारको प मा गरेको संशोधनलगायतका ि या,
अिभयोग मागदाबी र कसरु को मा ासमेतलाई िवचार

गदा हाल ितवादी ओम िव म राणाले नगद धरौट
प करोड पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत
वा बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा
पपु गन िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक
जमानत िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने
गरी अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई थनु ामा
राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी िवशेष अदालतबाट
िमित २०६८।४।९ मा आदेश भई ितवादीले जेथा
जमानत िदई तारेखमा बसेको देिखएकोमा सव च
अदालतको िमित २०६८।९।११ को आदेशले पिन
िवशेष अदालतको सो आदेशमा प रवतन नभएबाट
प करोड पैयाँ बराबरको जेथा जमानत राखी
तारेखमा नै रहेको देिखएको ।
म २०६३।१०।२२ मा UN िमसन सडु ानमा
गई फक आएपिछ २०६५।३।३ मा मा हािजर भएको
हनाले म िवदेशमै भएको समयमा सडु ान िमसनको
लािग सामान िक ने, िक न योजना तजमा
ु गन, ख रद
ि या भएको तथा िविभ न स झौता भएको हँदा मेरो
य , अ य पमा कुनै पिन संल नता नभएको
कुरा पिु ह छ । २०६५।३।११ को बैठकमा उपि थत
नभएको र अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
सिमितमा भएका िनणयका स बि धत
रा दा
मा यो िमितमा के के िनणय भएको रहेछ भ ने कुरा
जानकारी पाएको हँ । के वल उ बैठकमा म स चालक
सिमितको पदेन सद यको हैिसयतले उपि थतस म
भएको हँ । िनणय ि यामा सहभागी नभएको कारण
मेरो द तखतसमेत नरहेकोले िनणय ि यामा मेरो
संल नता छै न । मलाई दाबीबमोिजम सजाय हनपु न
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी टपे वज
हमालको िवशेष अदालतसम को बयान ।
हरी क याण कोष स चालक सिमितको
२०६४।१०।३ र २०६५।५।२० का बैठकमा काय
िवभागको हरी नायब महािनरी क (कोषको पदेन
सद य) को अनपु ि थितमा त कालीन काय िवभाग

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
मख
ु को आदेशले ितिनिधको पमा उपि थत भएको
हँ । उ बैठकका एजे डा स बि धत पदािधकारीबाट
िनयमसङ् गत पमा ि या पूरा गरी पेस गरेका होलान्
भ ने िव ासमा परी सामूिहक पमा समथन गरेको हँ ।
म उ हरी क याण कोषको पदेन तथा अ य कुनै
सद य पिन होइन र क याण कोषस ब धी कुनैपिन
िज मेवार काममा संल नसमेत नभएको हँदा मलाई
सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
िनरज पनु को िवशेष अदालतसम को बयान ।
सडु ान िमसनअ तगतका स चालक
सिमितका २ वटा बैठकह मा म कायरत रहेको काय
िवभागका मख
ु A.I.G. ले खटाएकाले उपि थत
भएको हँ । िमित २०६४।६।१८ को बैठक शासन
िवभागका मख
ु A.I.G. दीपक िसंह थाङदेनसमेतले
िसफा रस गरेबमोिजम स बि धत शाखाह बाट
िज मेवार पदािधकारीह ले िनयमसङ् गत पमा
ि या पु याई पेस गरेका एजे डाह मा अ य
उपि थत सद यह सरह असल िनयतका साथ
सो िनणय समथनस म गरेको हो । सो ताव
बनाउने लगायतका कुनै पिन कायमा मेरो संल नता
रहँदैन । य तै िमित २०६५।३।११ को बैठकबाट
APC को पेयर पाट ख रद गन गरी संशोिधत स झौता
अनमु ोदन गरेको िवषय पिन सोहीअनु प भएको हँदा
स पूण कुराह को िज मा स बि धत िवभागले िलनपु न
ह छ । काय िवभागबाट भएको काम मा हामीलाई थाहा
जानकारी ह छ । तसथ अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी सरु े बहादरु पालको
िवशेष अदालतसम को बयान ।
सडु ान िमसनका स ब धमा ख रद बोडको
२०६४।५।२५ मा दरभाउप खो ने मचु ु का र
०६४।५।२७ गतेको सबैभ दा यूनतम अंक कबोल गन
क पनीलाई ख रदका लािग िसफा रस गन िनणयह मा
मेरो द तखत परेको छ । उ समयमा म राि य हरी
िश ण ित ानमा िश कको पमा आवाशीय

तािलमका लािग खिटई गएको िथएँ । यो तािलमबाट
फकपिछ पिहले नै भइसके को मचु ु का र िसफा रसमा
द तखत गराइएको हो । पछािडको िमितमा द तखत
गन िम दैन भनी मैले िजिकर गदा क याण शाखा मख
ु
र ख रद बोडको अ य को आदेश छ द तखत गनु
भनी क याण कोषका फाँटवालाले भनेपिछ द तखत
गरेको हँ । साथै ०६४।५।२६ मा गरेको ए.िप.सी.ख रद
िसफा रसलाई िमित ०६४।६।२७ गतेको िडजेलबाट
च ने ए.िप.सी.ख रद िनणयले काटेको ( ित थापन)
हँदा मेरो दािय व शू यमा झरी सके को छ । ए.िप.सी.
लगायतका सामान ख रद ि याको योजना तजमा,
ु
लागत अनमु ान, ख रद ि यालगायत कुनै पिन
कायमा मेरो संल नता नभएको हँदा अिभयोग दाबीबाट
सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी अजनु
साद ितिमि सनाको िवशेष अदालतसम को बयान ।
म हरी क याण कोषको िमित २०६५।९।११
गतेको स चालक सिमितको बैठकमा नेपाल हरी
अ पतालबाट िचिक सक िवशेष खिटई आउनु
पन क याण कोषको िवधानमा यव था भएपिन
त कालीन अ पताल मख
ु को मौिखक आदेशानस
ु ार
बैठकमा उपि थत भई उपि थितमा द तखत
गरेप ात् िमिटङका एजे डाह मा छलफल सु
नहँदै अ पतालबाट ज री काम प यो भनी तु तै
बोलावट भई बैठकको अ य को अनमु ितले बैठकबाट
बािह रएको हँदा उ बैठकका िनणयह मा मैले
द तखत गरेको छै न । म APC र सोको पेयस पाटस,
ब दोब तीका सामानह को ख रद गन, योजना तजमा
ु
गन, भु ानी िदने समथन गन लगायतका कुनै पिन
कायमा मेरो संल नता छै न । तसथ मलाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम हनपु न होइन । झु ो अिभयोग दाबीबाट
सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िगरीधारी
शमाको िवशेष अदालतसम को बयान ।
म OPD मा िबरामी हे ररहेको अव थामा
िमित २०६५।३।११ को हरी क याण कोष स चालक
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सिमितको बैठकमा नेपाल हरी अ पतालका D.I.G.
रामनाथ िसंहले बैठकमा जानु भनी मौिखक आदेश
िदनु भई नेपाल हरी अ पतालको ितिनिधको
पमा बैठकमा उपि थत भएको हँ । बैठक सु हने
िबि कै उपि थितमा सही गरेपिन तु तै अ पतालमा
िबरामीको चाप बढेकाले अ पतालबाट बोलावट भएको
हँदा म तु तै अ पतालमा फिकइ हाले ँ । सोपिछ उ
बैठकमा के िनणय भयो थाहा भएन । िनणयको ब दमा
मैले सही गरेको छै न । Spare Parts ख रद गरेको
स ब धमा मलाई कुनै जानकारी नै नभएको हँदा ममािथ
लागेको अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउनपु छ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी डा. रामकृ ण राजभ डारीको
िवशेष अदालतसम को बयान ।
सडु ान िमसनमा नेपाल हरीको लािग
आव यक पन APC लगायतका सामानह को ख रद
गन, स झौता गन, योजना ितवेदन, ढुवानी एवं
भु ानीलगायतका कुनै पिन कायह मा मेरो संल नता
छै न । म पेसाले मानिसक रोग िवशेष भएको र मेरो
काय े अ पताल भएकोमा D.I.G. रामनाथ िसंहको
मौिखक आदेशानस
ु ार िमित २०६४।१०।३ को हरी
क याण कोषको बैठकमा सहभागी हन उपि थत हँदा
उ िदनको बैठकमा िविभ न एजे डाह िथए । यस
म ये अ पतालस ब धीका िनणय म अ पतालको
ितिनिध भएकोले जानकारी गराउनु भयो । अि तम
िनणय सडु ानको खच समथन गन िवषयमा िथयो ।
बैठकको अि तममा स पूण िनणयह एकमु पमा
पेस गनभयो
ु र अ य िनणयह को हकमा म पेसाले
िचिक सक भएकोले स बि धत पदािधकारीह ले
ि या पु याएर िनयमपूवक पेस गनभएको
होला
ु
भ ने ठानी सांगठािनक मयादा र अनशु ासनको
पालना गद िसलिसलेबार पमा अ य इकाइबाट
आउनु भएका ितिनिधह ले सरह अ पतालको
ितिनिधको हैिसयतले समथन जनाएको हँ । म िनद ष
छु यसैले झु ा अिभयोगबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत

यहोराको ितवादी डा. अिजत कुमार गु ङको िवशेष
अदालतसम को बयान ।
म सडु ान िमसनअ तगतका कुनै पिन
सिमितमा सद यको हैिसयतले संल न छै न । के बल
ितिनिधको पमा खटाइएबमोिजम .ना.उ.को
आदेशानस
ु ार र आ नै कायक मा याइएका िमित
२०६४।५।१७, ऐ. २५,२६,३० ऐ. ६।७, ६।१७,
२१ र ६।२७ मा भएका िनणयह मा ितिनिधको
हैिसयतले सही गरेको िथएँ । सो ितिनिधमा .म.िन.
को सिचवालयबाट जो पिन पन स ने अव था
रह यो । सोहीबमोिजम आदेशानस
ु ार मलाई द तखत
गन भनेबमोिजम ितिनिधको खाली ठाउँमा पिछबाट
हातले मेरो नाम थप गरी सही गन भनेपिछ अ ययन
गन खो दा समय छै न िछटो याउन भनेको छ सही
ग रिदनस
ु ् भनेकोले सही ग रिदएको हँ । बैठकमा
िमितका िवषयमा पिन पिछ मा जानकारी भएको हो ।
म ततु मु ामा िनद ष रहेकाले दाबीबमोिजम मलाई
सजाय हने होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
लालगोिव द े को िवशेष अदालतसम को बयान ।
म सडु ान िमसनअ तगतका योजना,
ख रद, भु ानी कुनै पिन कायमा सहभागी छै न ।
िमित २०६६।६।१ को बैठकमा हरी क याण कोष
स चालक सिमितबाट APC समेतका सामान ख रद
गदा भएका खच समथन गन िनणयमा शासन िवभाग
मख
ु .अ.म.िन.मदनबहादरु खड् काको िपयले खबर
गरी त काल पु दा यहाँ िमिटङ चलेर माइ यूटको काम
स प न भइसके को रहेछ । सो िमिटङमा ितिनिध
सद यका हैिसयतले म कायरत रहेको १ नं.गण का
हरी हव दार वा हरी जवान उपि थत हनपु नमा
मलाई बोलाइएछ । सो कुरा स बि धत माइ यूट गन
कमचारीले .अ.म.िन.लाई रप ट गदा मलाई नै
आमि त भनेर सही गराए ह छ भ ने आदेश गरेकाले
चेन अफ कमा डमा रहेर सहीस म गरेको हँ । APC
समेतको सामान ख रद गदा भएका खच समथन गन

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
िनणय गरेको भ ने मलाई सो समयमा थाहा िथएन ।
तसथ म िनद ष छु सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी गु बहादरु े को िवशेष अदालतसम को
बयान ।
ितवादी रमेश कुमार पा डेयले िमित
२०६६।६।१ को बैठकमा A.I.G. िकरण कुमार
गौतमले पठाएकाले गएको हँ, म हरी क याण कोषको
िवधानले िनधारण गरेको सद य होइन साथै ितिनिध
भएर गएको पिन होइन, म यहाँ पु दा बैठक सिकएको
िथयो । सबैले िनणय पिु तकामा सही ग ररहनु
भएकोले मैले पिन सही गरेको हो । यितबेला िनणयमा
के छ भ ने कुरा थाहा िथएन । तर मु ा परेपिछ थाहा
पाउँदा यो िनणय सडु ान खचको खच अनमु ोदन गन
रहेछ । यस िवषयमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले मलाई बयान िलएको छै न । APC लगायतका
सामानह ख रद गदा पेिसिफके शन नबनाएको भ ने
स ब धमा ठेकेदारसँग िमलेमतो गरेको भ ने स ब धमा
मलाई के ही थाहा छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी
रमेश कुमार पा डेयको िवशेष अदालतसम को
बयान ।
FPU का लािग APC का सामानह
ख रद गदाको समयमा मलाई हरी धान कायालय
समाचार क शाखाबाट ०६४।४।२० गते हरी
धान कायालय भ डार शाखामा काजमा लिगयो ।
िमित २०६४।५।२२ का िदन िबरामी भई वीरे हरी
अ पतालमा भना भए । यहाँ उपचार हन नसके पिछ
२०६४।५।२४ मा िटिचङ अ पतालमा रफर भई
िटिचङमा समेत उपचार पाउन नसके कोले मेिडके यरको
ऐ.ऐ.२४ देिख २६ स म I.C.U. मा समेत उपचार
गराई ऐ.ऐ. २८ गते िड चाज भएँ । पनु : ०६४।६।१२
गते िटिचङमा इमरजे सीमा भना हन गएकोमा बेड
खाली नभएकोले यरु ो अ पताल बाँसबारीमा भना
भएँ र ऐ.१७ गते िड चाज भई १५।२० िदन घरमा
आराम गरी बसेको अव थाका कागजात यसैसाथ

पेस गरेको छु । म िबरामी भई अ पतालमा भना भई
बसेको अव थामा समेत िविभ न कागजातमा सही
गराएका िथए । कागजातका िवषयव तु र प रणामका
जानकारी िथएन । चाज बझ
ु ाउने भनी सिहछाप गराएका
िथए । मैले चाज बझ
ु ाउनेमा सही गदा माइ यूटमा
समेत सही गराएका रहेछन् । तसथ APC लगायतका
सामानह ख रद गन गिठत ख रद बोडका िविभ न
िनणयह मा अ पतालमै भएको बेलामा सही गराएका
हन् । िनणय गन बेलामा म सहभागी भएको िथइनँ । कुनै
जानकारी पिन नभएकोले मलाई सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी ह रहर े को िवशेष
अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम
हने गरी हाल ितवादी िनरज पनु को हकमा िमित
२०६८।४।११, ितवादी टपे वज हमालको हकमा
िमित २०६८।४।१० मा, ितवादीह सरु े बहादरु
पाल र लाल गोिव द े को हकमा िमित २०६८।४।२४
मा, ितवादी ह रहर े को हकमा िमित २०६८।४।१८
मा, ितवादीह अजनु साद ितिमि सना र िगरीधारी
शमाको हकमा िमित २०६८।४।१६ मा, रामकृ ण
राजभ डारी र अिजत कुमार गु ङको हकमा िमित
िमित २०६८।४।२२ मा, ितवादी गु बहादरु े को
हकमा िमित २०६८।४।२५ मा र ितवादी रमेश
कुमार पा डेयको हकमा िमित २०६८।४।३० मा
िवशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा रही मु ामा
पपु गन गरी आदेश भई यी ११ जना ितवादीह
तारेखमा रहेकोमा स मािनत सव च अदालतको िमित
२०६८।९।११ को आदेशले यी ितवादीह म येका
िनरज पनु , टपे वज हमाल र सरु े बहादरु पालले
जनही पाँच लाख पैयाँ र अ य ८ जना ितवादीह ले
जनही दईु लाख पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा
जमानत वा बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी
मु ामा पपु गन िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत
वा बक जमानत िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान
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पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोिजम ितवादीलाई
थुनवु ा पज
ु िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु गन िदनु
भ ने यहोराले भएको आदेशबमोिजम ितवादीह
िनरज पनु , ह रहर े ले नगद धरौट र ितवादीह
गु बहादरु े , अिजत कुमार गु ङ, रमेश कुमार
पा डेय, रामकृ ण राजभ डारी, लालगोिव द े ,
िगरीधारी शमा, अजनु साद ितिमि सना, टपे वज
हमाल र सरु े बहादरु पालले बक जमानत िदई
तारेखमा बसेको देिखएको ।
मैले APC सामानह को ख रदका िनिम
गिठत सिमितमा सद य रही काय गरेको िथएँ । िमसनका
लािग चािहने स पूण ब दोब तीका सामान UN
Standard को हनपु न भनी ख रद योजना सिमितले
हरी क याण कोषलाई िसफा रसस म गरेको
हो । के क ता सामान ख रद भए, क तो गणु तरका
िथए यस बारे उ सामानह ख रदप ात् सामान
बु ने, भु ानी िदने अिधकारीह लाई नै थाहा
होला । दरभाउप ले ने, दरभाउप स बि धत
यि लाई बझ
ु ाउने, दता गराउने सबै काम क याण
शाखाका सद य सिचव रवी ताप राणा र िनजकै
शाखाबाट हने भएकोले यसस ब धमा मलाई
जानकारी भएन । ख रद सिमितले ख रद गन सामान
COE manual अनस
ु ार हने गदछ । सबै सामान नयाँ
नै ख रद ग रने हो, रफरवी ड सामान ख रद गन भ ने
बारे कही ँकतै ख रद सिमितले उ लेख गरेको छै न ।
मैले कुनै गैरकानूनी काय नगरेको हनाले सफाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी संजय िसंह ब नेतको
िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी संजय िसंह ब नेतले चालीस लाख
पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक
जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी

दवु ै ितवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा
पज
ु िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी
िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।४।१० मा आदेश
भई ितवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको
देिखएको ।
सडु ान िमसनमा खिटएका हरी कमचारीका
लािग आव यक पन APC लगायतका ब दोब तीका
सामान ख रद गदा यून गणु तरको सामान ख रदको
िसफा रस नगरी UN Standard को सामान ख रदको
िसफा रस ग रएको हो । ज को पु ी UN को PDV
team ले APC को Catalog हेरी वीकार गरेकोबाट
पु ी ह छ । मेरो अ य तामा ख रद िसफा रस बोड
गठन भई िसफा रसको िनणय भएको हो । UN बाट
ा Contigent owned equipment manual मा
उि लिखत आधारलाई नै पेिसिफके शन मािनएको
हो । त कालीन हरी अित र महािनरी क दीपक
िसंह थाङ् गदेन र सडु ानका लािग खिटएका कि टजे ट
कमा डर कमल िसंह बमले रेक िभिजट गरी नेपाल
फकपिछ यहाँको त कालीन सरु ा अव थाको िवचार
गरी अ य मल
ु क
ु सरहको सरु ा साम ीह र UN बाट
अ य थप साम ीको थप माग भई आएबमोिजम थप
लागत तयार ग रएको हो । बक
ु फोस लोन काया वयन
नै नभएको र िहमालयन बकलाई लेखेको प बाट
भु ानी तािलकालाई कायम गरी बक
ु फोस लोनलाई
हटाइसके को हँदा यसबाट अिनयिमतता भएको छै न ।
म आरोप दाबीअनस
ु ारको कसरु दार नभएकोले मलाई
सजाय हने होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
दीपक कुमार े को िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी दीपक कुमार े ले पचह र लाख
पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक
जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
दवु ै ितवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा
पज
ु िदई थुनामा राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी
िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।४।१० मा आदेश
भई ितवादीले बक जमानत राखी तारेखमा बसेको
देिखएको ।
मैले योजना तथा लागत अनूमान तजमा
ु
सिमित र ख रद सिमितमा रही काम गरको िथएँ ।
पिछ क याण कोषको स चालक सिमितको सद य
सिचवमा पिन बसी काम गरेको छु । ख रद बोडसम
३ वटा दरभाउप पेस हन आएकोमा खोली हेदा
Assured Risks Ltd ल डनका थानीय ितिनिध
भगवती ेडसका ो.श भु भारतीको दरभाउप
सबैभ दा घटी भएकाले िनजको दरभाउप लाई
वीकृत गन िनणयको िसफा रस ग रएको हो । सूचीकृत
फमह बाट सामानह ख रद ग रनु पन र ३ वटा
फमलाई कोटेशन गनलाई प गइसके को रहेछ । सो
स ब धमा मलाई जानकारी िथएन । रेक िभिजटमा
गएको टोली फक आएपिछ थप लागत ला ने भनेकाले
थप लागत अनमु ान पेस भएको हो । चेक रपि लकबाट
APC UN ले ढुवानी गन भ ने िथयो । तर अ तमा
आएर UN ले हामी ढुवानी गन स दैन । ितिमह ले
नै ढुवानीको यव था िमलाउनु र यसको रइ वस
हामीले गछ भनेकाले हामीले ढुवानी कता खौ य । तर
पायन । अ तमा APC स लायस Assured Risks
Ltd लाई ढुवानी ग रिदन अनरु ोध गदा ढुवानी गन
म जरु भएकोले सोही क पनीले APC ढुवानी र िबमा
मागेकोले भु ानी िदएइको हो । L.C. को ते ो र चौथो
िक ता भु ानी स ब धमा त कालीन ब ध D.I.G.
दीपककुमार े र Assured Risks LTD ल डनका
थानीय ितिनिध श भु भारतीबीच भु ानीस ब धी
िक ताको िल बनाएका हन । सोम ये ते ो र चौथो
िक ता भु ानी िदनलाई म क याण शाखाको मख
ु
भएको नाताले क याण शाखाबाटै भु ानी िदनपु न हँदा
मैले भु ानी िदने िवषयको िट पणी पेस गरेको मा हँ ।

सो िट पणी क याण कोष स चालक
सिमितका अ य ले वीकृत गन हो । यसरी वीकृत
भएपिछ मा भु ानी हने हँदा सो भु ानीमा मेरो पूण
िज मेवारी र सहभािगता छै न । Book Force Loan
स ब धमा िमसनबाट ा हने सोधभना समयमै
नआउने हनाले िक ताअनस
ु ारको रकम भु ानी िदन
नस ने अव था हने हँदा बकले के ही याज िलने गरी
िक तानस
ु ारको समयमा बकले नै ित रिदने गरी Book
Force Loan कायम गन मेरो हािकमबाट िनदशन
भएकाले कायम ग रएको हो । तर अ तस म पिन
Book Force Loan काया वयनमा आएन । सडु ान
डाफरका पठाइएका APC सामानह को स ब धमा
मलाई सु मा के ही थाहा िथएन पिछ मा थाहा
भएको हो । APC स ब धी स पूण काम हरी धान
कायालय ब ध शाखाबाट भएको हो । पिछ क याण
कोषबाट लगानी गन भ ने िनणयानस
ु ार भु ानी िदने
अव थामा मा मैले जानकारी पाएको हँ । मेरो शाखा
मख
ु को हैिसयतले कुनै पिन िनणय गन अिधकार
नभएको र मैले मािथका हािकमह को आदेश वा
िनदशन पालना गनपन
ु बा या मक ि थितअनस
ु ार नै
काम गनु परेको हो । तसथ मलाई सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी रवी ताप राणाको
िवशेष अदालतमा भएको बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादी रवी ताप राणाले एक करोड प चीस
लाख पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा
बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
दवु ै ितवादीलाई अ.बं.१२१ नं. बमोिजम थनु वु ा
पज
ु िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी
िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।४।११ मा आदेश
भई ितवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको
देिखएको ।
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हरी क याण कोषको िवधानबमोिजम
आिथक शासन महाशाखाको मख
ु स चालक
सिमितको पदेन कोषा य रहने यव थाबमोिजम पदेन
कोषा य को हैिसयतले २०६४।३।१, २०६४।५।६,
२०६४।६।१८, २०६४।१०।३ र २०६५।५।२० को
हरी क याण कोषको बैठकमा उपि थित जनाएको
हँ । मेरो काम आय यय िहसाब िकताब रा ने
लगायतका आिथक कारोबारमा संल न हने नभई
क याण शाखाबाट आएको फाइल अगािड बढाउने मा ै
हो । हरी क याण कोषको स पूण आिथक कारोबार
क याण शाखाको सद य सिचवले गदछ । ती बैठकह
म ये ०६४।३।१ र ०६४।५।६ को बैठकले .अ.म.िन.
दीपक िसंह थाङ् गदेनको अ य तामा गिठत सिमितले
सामान ख रदको लागत अनमु ान पेस गरेकोले आिथक
शासनस ब धी िनयमावलीको अधीनमा रही
आव यक ि या सु गन िनणय भएको हो । म लागत
अनमु ानस ब धी कुनै पिन बैठकमा सहभागी छै न ।
लागत अनमु ानस ब धी मलाई जानकारी पिन छै न ।
२०६४।६।१८ को बैठकले थप लागतको स ब धमा
िनणय गरेको हो । थप लागत अनमु ानको स ब धमा
म संल न छै न । APC को िबमाबापतको भु ानी मैले
गरेको होइन । स चालक सिमितको अ य ले गरेको
हो । हामीले चेन अफ कमा डमा काम गन हो । मािथबाट
आएको आदेश पालनास म गरेको स दभमा सजाय
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी रमेश
िव म शाहको िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादी रमेश िव म शाहले स री लाख पैयाँ
िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक जमानत
िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन िदनु र नगद
धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत िदन नसके
कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी दवु ै ितवादीलाई
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई थुनामा राखी
मु ामा पपु गन िदनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित

२०६८।४।११ मा आदेश भई ितवादीले बक जमानत
राखी तारेखमा बसेको देिखएको ।
सडु ान खटाउने कमचारीका लािग आव यक
पन APC समेतका सामान ख रद गन योजना सिमित,
ख रद सिमित र भु ानी ि यामा मेरो कुनै संल नता
छै न । २०६६।६।१ को स चालक सिमितको बैठकमा
बैठकको एजे डाबारे पूवजानकारी निदई अक मात
पमा मौिखक जानकारीको आधारमा UN शाखामा
भएको हनाले बोलाइएको हँदा आमि तको पमा
उपि थित भएकोबाहेक अ य कायमा मेरो कुनै
संल नता छै न । सामान ढुवानी सेवालाई ध यवाद
िदएकोमा सामानको िनरी ण नभइकन सामानको
गणु तरको लािग ध यवाद िदएको भनी अप या या
गरी मउपर झु ा मु ा लगाएकाले मैले सफाई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िनरजबहादरु शाहीको
िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी िनरजबहादरु शाहीले प चीस लाख
पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक
जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
दवु ै ितवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा
पज
ु िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी
िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।४।१५ मा आदेश
भई ितवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको
देिखएको ।
मेरो िमित २०६५।८।१३ र २०६५।९।११
का बैठकमा उपि थित हो । ०६५।८।१३ को बैठकमा
िमित ०६५।७।२९ मा चेको लोभािकयाबाट सडु ान
पोटस म APC को पेयर पाट ढुवानी गरेबापत भगवती
ेडसलाई ढुवानी भाडा, िबमा र याट भु ानी भएको
रकम समथन गनस ब धी एजे डा र ०६५।९।११ मा
भएको बैठकमा FPU सडु ानका लािग पिहले नै ख रद

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
भएका ए बल
ु े स–३ थान र बाटर टयाङ् कर–३ थान
चीनदेिख सडु ान पोटस म Assured Risks LTD ले
पु याएबापत सो क पनी र हरी धान कायालयबीच
भएको ढुवानी स झौताबमोिजम ढुवानी भाडा र
िबमाबापत िमित ०६५।९।३ गते उ क पनीका
थानीय ितिनिध भगवती ेडसलाई अमे रक डलर
५१,४६७।– भु ानी िदइसके को समथन गन बैठकमा
सद य सिचवको हैिसयतले उपि थत भएको िथएँ ।
सबै काम कारवाहीह कानूनस मत पमा ि या
पु याई पेस भएका होलान भ ने िव ासमा मािथ ला
अिधकृतह ले सही गरेपिछ मैले पिन सही गरेको हँ ।
मैले आ नै िववेकले के ही गरेको छै न । सबै काय चेन
अफ कमा डमा रही लाए अ ायबमोिजम गदा म िनद ष
यि फ न पगु ेको हँ । झु ा अिभयोग दाबीबाट सफाई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िशव लािमछानेको
िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादी िशव लािमछानेले साठी लाख पैयाँ
िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक जमानत
िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन िदनु र नगद
धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत िदन नसके
कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी दवु ै ितवादीलाई
अ.बं.१२१ नं. बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई थनु ामा
राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी िवशेष अदालतबाट
िमित २०६८।४।१५ मा आदेश भई ितवादीले जेथा
जमानत राखी तारेखमा बसेको देिखएकोमा सव च
अदालतबाट िमित २०६८।९।११ मा िनजबाट
प चीस लाख बराबरको जेथा िलई तारेख रा ने भनी
आदेश भएकोले प चीस लाखको जेथा जमानत राखी
यी ितवादी तारेखमा बसेका देिखएको ।
म क याण कोषको अ य भई काम गरेको
िथएँ । अित र महािनरी क दीपक िसंह थाङ् गदेन र
.उ.कमल िसंह बमको टोलीले सडु ान रेक ग रसके पिछ
यहाँको व तिु थित बझ
ु ी के ही सामानह थप गनपन
ु

भएको र के ही भइरहेको सामानह पिन गणु तरयु
पठाउनु पन भनी ितवेदन पेस गरेको हँदा के ीय
अ य को िनदशन िछटो यव था गनु भ ने भएको
हँदा सामानह मा थप लागत बढ् न गएको हो । APC
समेतका सामानह सडु ान पोटमा आइपु दा मेरो
काय िवभागमा स वा भइसके को िथयो । गणु तरयु
सामान नभएको भ ने सडु ानमा कायरत राजे
िसंह भ डारीले फोन ारा मलाई खबर गरेकोमा यस
स ब धमा त कालीन .म.िन.हेमबहादरु गु ङलाई
ठे केदार श भु भारतीसमेतसँगै भएको बेला जानकारी
गराएको छु । सो जानकारीप ात् मलाई कुनै िनदशन
भएन । िविभ न िमितमा L.C. संशोधन भएको छ । यो
संशोधन मेरो इ छािवपरीत त कालीन महािनरी क
ओम िव म राणासमेतको आदेशले भएको हो । सद य
सिचवले याएको तावबमोिजम गन,ु यसो नगरे
िमसन फे ल ह छ भनी पटक पटक भनेको हँदा मलाई
इ छा नहँदानहँदै पिन गनु परेको हो । िमसन फे ल
भयो भने य को िज मेवारी तपाइँले िलनपु छ भनी
भ नु भएको िथयो । मैले संगठन र कोषको भलाईको
लािग काम गरेको हँ । काम गदा असल िनयतले आफू
मािथका अिधकृतको िनदशनमा रही काम गरेको
छु । बदिनयत
िचताई काम नगरेको हँदा सफाई पाउँ
्
भ नेसमेत यहोराको ितवादी याम िसंह थापाको
िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी याम िसंह थापाले एक करोड तीस
लाख पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा
बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
दवु ै ितवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा
पज
ु िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी
िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।४।१५ मा आदेश
भई ितवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको
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देिखएको ।
म २०६३।१२।२३ देखी २०६५।२।५
स म हरी धान कायालय मानव ोत िवकास
िवभागअ तगत UN शाखामा काम गरी सोही बेला
हाइिटमा एक वषको लािग गएको िथएँ । तत्प ात हरी
धान कायालय योजना तथा अ वेषण िनदशनालयमा
२०६६ मंिसरस म काम गरी बढुवा भई िज ला हरी
कायालय रौतहटमा गई मु ा दायर हँदास म कायरत
िथएँ । म UN शाखामा भएको कारणले मलाई ख रद
सिमित र योजना तजमा
ु सिमितमा किन सद यको
पमा रािखएको िथयो । ख रद गन सामानको हकमा
नयाँ सामान ख रद गनको लािग सबैभ दा कम मू य
कबोल गन फमको बोलप वीकृत गनको लािग
िसफा रस ग रएको हो । UN शाखाबाट ख रदस ब धी
काय ग रँदैन । लागत अनमु ान तयार गन काम योजना
तजमा
ु सिमितमा रहेका ब ध र क याण शाखाका
पदािधकारीह ले तयार गरेर याएका हन् । दररेट
िनजह ले को कससँग िलए मलाई थाहा भएन ।
िमलेमतोको िवषयमा पिन मलाई थाहा भएन । APC
को मू य स ब धमा UN को COE Manual मा
उि लिखत Generic fair market value भ दा
कम मू य योजना सिमितले ततु गरेको छ ।
िसफा रसप ात् स झौता, सामान ाि र भु ानीका
चरणह मा के कसो भयो थाहा नभएको हँदा सफाई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िपता बर
अिधकारीको िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादी िपता बर अिधकारीले प लाख पैयाँ
िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक जमानत
िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन िदनु र नगद
धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत िदन नसके
कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी दवु ै ितवादीलाई
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थुनवु ा पज
ु िदई थुनामा
राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी िवशेष अदालतबाट

िमित २०६८।४।१६ मा आदेश भई ितवादीले जेथा
जमानत राखी तारेखमा बसेको देिखएको ।
मैले सडु ान िमसनअ तगतको योजना
तजमा
ु सिमितमा रहेर काम गरेको िथएँ । सिमितले
लागत अनमु ान पेस गन काय मा ै गरेको हो र पिछ
रेक टोलीले संशोिधत लागत अनमु ान पेस गरेको
हो । सिमितले िसफा रस गदा रा ा र गणु तरका
सामान िसफा रस गरेका िथय । तर सामान ख रद
गदा कुन गणु तरका सामान ख रद ग रए मलाई थाहा
भएन । यो मेरो िज मेवारीको िवषय होइन । मैले
बदिनयत
राखी काम गरेको छै न । ाचार गरेको छै न
्
तसथ सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
नरे कुमार खािलङ् गको िवशेष अदालतसम को
बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी नरे कुमार खािलङ् गले पाँच
लाख पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा
बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी दवु ै
ितवादीलाई अ.बं.१२१ नं. बमोिजम थुनवु ा पज
ु
िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी िवशेष
अदालतबाट िमित २०६८।४।१७ मा आदेश भई
ितवादीले नगद जमानत (धरौट) राखी तारेखमा
बसेको देिखएको ।
सडु ान िमसनअ तगत मैले सामान
ख रदस ब धी पन आएका िसलब दी कोटेशन
खोिलएकोमा कम कबोल गन फमलाई िसफा रस गन
बोडको िनणयमा ितिनिध सद यको पमा सिहछाप
गरेको हँ । बोडबाट सामान नयाँ ख रद गन खोिजएको
िथयो । परु ानो रफिव ड होइन । कोटेशनको अ यमा
हातले Note APC model will be OT ६४ and
it is Refurbished भनी कोटेशन खो दा लेिखएको
िथएन । यसैले मचु ु कामा उ लेख नग रएको हो । उ

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
कुरा पिछ थप भएको हनपु छ । को कसको िमलेमतो
छ थाहा छै न र ख रद गन कायमा मेरो संल नतासमेत
नभएकोले मैले सजाय पाउनु पन होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी मनोज नेउपानेको िवशेष
अदालतसम को बयान ।
Tender लगायतका कागजातमा सही गन
आदेश ा भएकोले सही गरेको हँ । पेिसिफके शनको
स ब धमा मलाई थाहा छै न । असल िनयतले काम
गरेको हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी मनोज
यौपानेको ितत बा बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादी मनोज यौपानेले प लाख पैयाँ
िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक जमानत
िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन िदनु र नगद
धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत िदन नसके
कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी दवु ै ितवादीलाई
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई थनु ामा राखी
मु ामा पपु गन िदनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित
२०६८।४।२३ मा आदेश भई ितवादीले बक जमानत
राखी तारेखमा बसेको देिखएको ।
त कालीन .अ.म.िन. रवी
ताप
शाहको िनदशनअनस
ु ार िमित २०६५।८।१३ र
२०६५।९।११ को स चालक सिमितको बैठकमा काय
िवभागको ितिनिधको पमा सद यको हैिसयतले
उपि थित जनाएकोस म हँ । २०६५।८।१३ को
बैठकमा चोको लोभािकयाबाट पेयर पाटस सडु ान
पोटस म पु याउँदाको िबमा र ा सपोटशन याट सोही
क पनीका थानीय ितिनिधलाई िमित २०६५।७।२९
मा भु ानी िदइसके को भु ानीलाई समथन गन तथा
२०६५।९।११ को बैठकमा FPU सडु ानका लािग
Assured Risks Ltd. London ले चीनमा ख रद
ग रएको ए बल
ु े स र बाटर टकर चीनदेखी सडु ान
पोटस म पु याएबापतको रकम िमित २०६५।९।३ मा
भु ानी भइसके कोले स चालक सिमितका अ य ले

समथन जनाई द तखत ग रिदन अनरु ोध गरेबमोिजम
संगठना मक संरचनाको अनशु ासन पालन गद उ
िनणयह मा द तखत गरेको हँ । म ख रद सिमित,
स झौता गन अिधकारी, भु ानी िदने अिधकारी
नभएको हँदा के क ता आधारमा भु ानी िदइयो सो
िवषयमा मलाई थाहा भएन । उ बैठकमा पेस भएका
एजे डाह क याण कोष स चालक सिमितका
िज मेवार पदािधकारीह ले िनयिमत पले संगठनको
िहत िचताई सबै ि या पूरा गरी पेस गरेका होलान्
भ ने िव ासको आधारमा नै िनदशनअनस
ु ार ितिनिध
सद यको हैिसयतले समथन गन िनणयमा सही गरी
िदएको िथएँ । मैले कुनै भ ाचारज य काय गरेको
होइन । तसथ झु ा आरोपबाट पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी अजनु जंग शाहीको िवशेष
अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी
हाल ितवादी अजनु जंग शाहीले पाँच लाख पैयाँ
िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक जमानत
िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन िदनु र नगद
धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत िदन नसके
कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी दवु ै ितवादीलाई
अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थुनवु ा पज
ु िदई थनु ामा राखी
मु ामा पपु गन िदनु भनी िवशेष अदालतबाट िमित
२०६८।४।२३ मा आदेश भई ितवादीले नगद धरौट
(जमानत) राखी तारेखमा बसेको देिखएको ।
म योजना सिमितको सद य मा रहेको र
ख रद सिमितमा नभएकोले APC लगायतका सामान
ख रद गन िवषयमा मेरो कुनै पिन पमा संल नता छै न ।
क ता सामान ख रद भएका िथए भ ने िवषयमा मलाई
जानकारी हने कुरा भएन । योजना सिमितले लागत
अनमु ान तयार गदा नयाँ सामानको लागत अनमु ान
तयार गरेको हो । रफिव ड मू यको िवषयमा मलाई
जानकारी भएन । साथै योजना तजमा
ु सिमितमा ९ जना
सद यह रहेकोमा मू य सूची बु ने काय सबै ९ जना
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पदािधकारीको नभई हरी धान कायालय ब ध
शाखाबाट सिमितमा रहनु भएका हरी अिधकृतह बाट
भएको िथयो । जसमा .ना.म.िन. दीपककुमार े र
त कालीन .ना.उ. संजय िसंह ब नेत हनहु यो ।
योजना सिमितले िमित २०६४।६।७ मा थप योजना
ितवेदन पेस गरेकोमा APC को स ब धमा कुनै
उ लेख नै गरेको छै न । योजना तजमा
ु सिमितले िमित
२०६४।५।१४ मा योजना ितवेदन पेस ग रसके प ात्
योजना तजमा
ु सिमितका अ य दीपक िसंह थाङदेन र
कि टनजे ट कमा डर कमल िसंह बम रेक िभिजटका
लािग सडु ानको डाफर गई थलगत मण गरी फक
पेस गरेको ितवेदनको आधारमा तथा UN बाट ा
प रवितत MOU अनस
ु ार थप लागत बढेको हो । म कुनै
ाचारको कसरु मा संल न नभएको हँदा दाबीअनस
ु ार
सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
िवजयलाल काय थको िवशेष अदालतसम को
बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी िवजयलाल काय थले पाँच लाख
पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक
जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
दवु ै ितवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोिजम थनु वु ा
पज
ु िदई थुनामा राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी
िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।४।१६ मा आदेश
भई ितवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको
देिखएको ।
म योजना तजमा
ु र लागत अनमु ान समितको
अ य , २०६५।२।२० देखी २०६५।५।२७ स म
हरी धान कायालय शासन िवभागको A.I.G. को
हैिसयतले स चालक सिमितको पदेन अ य रहेको
िथए । UN बाट ा COE मेनओ
ु लको आधारमा
सामानको िववरण र सोधभना प पमा खल
ु ाएर

ा हने हँदा सोहीअनस
ु ार सामानको िववरण र
लागत अनमु ान पेस ग रएको हो । सोभ दा बािहर गएर
िसफा रस गन सिकँ दैन िथयो । गणु तरहीन सामान
भ ने कुरा गलत हो । COE अनस
ु ारका सामान आपूित
भएको छ । UN को COE Assistant Mykola
suiyma ले िनरी ण ितवेदनमा समेत च न स ने
भनेर र सेवामा योग गन स ने भनी खल
ु ाएको
अव था हँदा APC गणु तरहीन भ ने कुरा गलत
हो । APC डाफर यालामा पगु ेपिछ नेपाल FPU मा
खिटएका सवारी चालक टोलीका पूव सेनानी राजेश
कुमार खाँण, .ह. दीपक थापा र बाबरु ाम े ,
.ज.जगिदश खड् कासमेतका सवारी चालकह लाई
नेपाली सेनाबाट खिटएका या टेन अिमत पालको
टोलीले तािलम िदई APC स चालनमा याएको
ड् यटु ीमा खटने तयारी गदा . .का. काठमाड बाट
APC नचलाउनु भनी आदेश भएको हँदा चलाइएन ।
सोको िभिडयो िसडी पेस गरेको छु । बिु झपाउँ । L.C.
संशोधनको लािग १२ जनु २००८ मा एक पटक मेरो
द तखतबाट पठाएको भए पिन सो प अनस
ु ार L.C.
संशोधन भएको छै न । भु ानी तािलका र बक
ु फोस
लोनको स ब धमा म शासन िवभागमा जानभु दा
पिहलादेिख नै सु भएको देिखयो ।
UN बाट रइ वसको रकम आउन थालेपिछ
१ अग त २००८ मा म वयम्ले बक
ु फोस लोनको
यव था हटाएको हँ । योजना तजमा
ु र लागत सिमितले
नयाँ सामानको लािग योजना तजमा
ु एवं लागत
अनमु ान पेस ग रएको िथयो । यो सिमितले रफिव ड
भनी योजना तजमा
ु र लागत अनमु ान गरेको होइन ।
रेक िभिजटप ात् थप लागत अनमु ान बढ् न गएको हो ।
मैले आफू सेवामा रहदा नेपाल हरी, देश र जनता ित
इमा दार र बफादार रही असल िनयतले आफूभ दा
मािथ ला अिधकृतसमेतको आदेशले गरेको कायलाई
िलएर मउपर लगाइएको झु ा आरोपबाट फुसद िदलाई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी दीपक िसंह

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
थाङ् गदेनको िवशेष अदालतसम को बयान ।
माण बु दै जाँदा पिछ ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी दीपक िसंह थाङदेनले पचह र
लाख पैयाँ िदए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा
बक जमानत िदए िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन
िदनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत
िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी
दवु ै ितवादीलाई अ.बं.१२१ नं. बमोिजम थनु वु ा
पज
ु िदई थुनामा राखी मु ामा पपु गन िदनु भनी
िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।५।५ मा आदेश
भई ितवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको
देिखएको ।
हरी क याण कोषले Assured Risks
LTD. समेतका ३ वटा क पनीसँग टे डर माग गरी
कम मू य कबोल गन Assured Risks सँग स झौता
भएकोले िमलेमतोबाट ठे का पाएको भ ने आरोप स य
होइन । मेरो हैिसयत खाली थानीय एजे टको मा
हो । मैले काम गन भनेको Assured Risks LTD. र
भगवती ेडसबीच भएको स झौतािभ रही Assured
Risks को वारेसको हैिसयतले स झौतास म गरेको
हँ । सामान आपूित गन दािय व मू य क पनी Assured
Risks कै हो । म वारेसको होइन । स झौता गनु कुनै
ग ती होइन । स झौताअनस
ु ारको सामान िमसनमा
नपगु मे ा यसको दाबी गन दािय व नेपाल हरीको
हो । िनज मु य क पनीसँग के क तो सामान हरीले
बु यो । म नेपालमा ब ने वारेसलाई यो थाहा हने कुरा
भएन । उ सामानह मु य क पनीसँग सडु ानमा
बझ
ु ेको ५ मिहनापिछ नेपाल हरीको UN शाखाले १
जनवरी २००९ मा APC स लाई गन मु य क पनी
Assured Risks लाई गणु तरको काम गरेबापत
ध यवादसिहत पिछ पिन सो क पनीसँग काम गन
बाचा ब धन मेरो जानकारी िबना नै िदएको देिख छ ।
यसबाट पिन ह छ िक थानीय एजे टको सामान
आपूित गन दािय व होइन । जे जित सामानह ख रद

ग रएका छन् । ती सबै िहमालयन बकमाफत नेपाल
हरीले Assured Risks लाई L.C. खोली िनज
क पनीकै िबल िबजक जारी गरी उपल ध गन गरी
FOB मू यमा आपूित गनका लािग स झौता गरी L.C.
खोिलएकोस म मलाई जानकारी छ । उ सामान
आपूित गदा मेरो फमबाट कुनै पिन िबल िबजक जारी
नग रएबाट पिन सामान आपूित गन मेरो दािय व हँदनै
भ ने
ह छ । यसकारण मैले स झौताअनस
ु ार
सामान आपूित गरेन भ ने आरोप झु ा हो ।
हरीको अनरु ोधमा APC लगायतका
सामानह चेक रपि लकबाट नेपाल नआइकन िसधै
सडु ान पोटमा गएको हँदा उ सामानको गणु तर के
क तो िथयो हरीलाई नै थाहा होला । उ सामान
मैले देखेको पिन छै न । APC model will be OT
६४ and it is refurbisud भ ने यहोरा टे डरको
Price proposal पेस गदाकै समयमा लेिखएको हो ।
उ यहोरा टे डरको मह वपूण कुरा भएको हँदा सबैले
देिखने गरी टे डरमा लाहाछाप लगाउनु भ दा अगािड
नै हातले लेखेको हो । टे डर खोिलसके पिछ थपेको
होइन । टे डर खोलेको एक िदनपिछ उ मोडेल
OT-६४-SKOT(APC) िलने भनी S.P. रवी ताप
राणाले िमित १३ से टे बर २००७ मा मु य क पनी
Assured Risks लाई APC को मोडेल खल
ु ाई
Confirm purchase प नै िदइसके का िथए । यसरी
टे डर खोलेको दो ो िदन र स झौता हनभु दा १४
िदन अगािड नै उ क पनीलाई आफूले िलने APC
को मोडेल िलिखत पमा िदइसके को हँदा उ मोडेल
बारे हरी धान कायालयलाई टे डर खोलेकै िदनदेिख
जानकारी िथयो भ ने त य उ प बाट मािणत
ह छ । OT ६४ APC संसार भरी कही पिन Brand
New पाइँदैन । यसरी APC स लाईमा मेरो कुनै
संल नता नभएबाट सफाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी श भु भारतीको िवशेष अदालतसम को
बयान ।
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१३ िडसे बर २००७ मा माइकल
राइडरले मैले Assured risks Ltd, London लाई
किमसनबापतको रकम दाबी गरेको िथएँ । दाबी गरेपिछ
सो क पनीले मलाई गाली गलौज गरी हरीसँग ितमीले
कुनै स ब ध नरा नू । मलाई E-mail पिन नगनू ।
के ही सम या भए वेलसँग कुरा गनु भनी E-mail
लेखेको हो । सो यहोराको E-mail पाए पिछ होटल
ातमा वेललाई भेटी उ E-mail देखाउदा वेल
भ ने यि ले यो क पनीसँग मेरो कुनै पिन सरोकार
छै न । मैले िचनेको पिन छै न भनी मलाई फकाइ
िदयो । यसपिछ ती यि सँग स पक भएको छै न ।
प रचय प नदेखाएको हँदा साँि चकै वेल हन
होइनन् मलाई थाहा भएन । योभ दा पिहले देखेको
पिन िथएन भ नेसमेत यहोराको ितवादी श भु
भारतीको ितत बा बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने
गरी हाल ितवादी श भु भारतीले नगद धरौट .
१५,००,००,०००।- (प करोड पैयाँ) िदए वा
सो बराबरको जेथा जमानत वा बक जमानत िदए
िलई तारेखमा राखी मु ामा पपु गन िदनु र नगद
धरौट वा जेथा जमानत वा बक जमानत िदन नसके
कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी ितवादीलाई
थनु वु ा पज
ु िदई थनु ामा राखी मु ामा पपु गनु
िदन,ु ितवादी िवदेश भागी जान स ने स भावना
देिखएकाले राहदानी जारी नगन र जारी भइसके को
भए रो न रा न नेपाल सरकार पररा म ालयलाई
र खल
ु ा सीमाना िबना राहदानी भारततफ भागी जाने
स भावना भएकाले मु ाको टुंगो नलागेस म काठमाड
उप यका बािहर जान नपाउने गरी थान छाड् न ब देज
गरी नेपाल सरकार गहृ म ालयका नाममा समेत
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोिजम
िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।४।१३ मा आदेश
हँदा ितवादीले बक जमानत राखी तारेखमा बसेकोमा
िमित २०६८।९।११ को सव च अदालतबाट

िनजबाट ८० लाखको बक जमानत िलई तारेखमा
राखी मु ामा पपु गन िदन,ु थान हद पिन खारेज
गरी िदएको छ भ ने यहोराले आदेश भएबमोिजम
ितवादी ८० लाखको बक जमानत राखी तारेखमा
बसेको देिखएको ।
ितवादी ठेकेदार क पनीका डाईरे टर
Machael Rider र ठेकेदार क पनी Assured
Risks Ltd. London ले िनजह का नाममा E-mail
माफत रीतपूवक तामेल भएको याद गज
ु ारी बसेको
देिखयो ।
ततु मु ामा कुन कुन ितवादीले के
क तो कसरु गरेका िथए भ ने स ब धमा मलाई थाहा
छै न । हरी संगठनिभ ग रने िनणयह मा मािथको
आदेश र िनदशनबमोिजम ह छ । यसमा फरक मत
रा न सिकँ दैन । िनणय ि यामा सहभागी नभएका
यि ह लाई पिछ सही गराइ यो भ नेसमेत
यहोराको वादी नेपाल सरकारका सा ी एकबहादरु
थापा मगरले गरेको बकप ।
APC लगायतका सामान को ख रद गदा
सावजिनक ख रद ऐनअनस
ु ारको ि या पूरा गरेको
देिखँदनै । उ ऐनको दफा ५ र ६ को उ लङ् घन
भएको देिख छ । कानूनी ि या पूरा नगरेबाट
सामान गणु तरहीन भएको हो । िववािदत APC ह
मैले देखेको छै न । तर रा य यव था सिमितको
ितवेदनको आधारमा ािविधक ितवेदन तयार
गरेका ह । APC परी णस ब धी ािविधक ान छै न
भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारका सा ी
िमिथला े को बकप ।
सडु ानमा AC जडान भएको Bulet proof
िसशा जडान भएको, हितयार जिडत र Intercom
Communication System भएको एउटा APC
अिनवाय िडउटीमा खटाउनु पद यो । उपल ध
APC म ये के ही Start नहने अव थामा िथए, के ही
गडु ् न नस ने, के ही गडु ् न स ने भए तापिन अगािड

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
गडु ् दै जाँदा Overhit भई खतराको संकेत देखाउने
िकिसमका, K.M. को संकेत नदेखाउने, च कामा
हावा नब ने, APC खो दा Print गरेको ग ध आउने,
िभ ी पाटह िखया लागेको परु ानो भि कएको
अव थामा देिखने, APC मा हितयार िथएनन्, AC,
नभएकोले बंगलादेशको APC को सहयोगमा िपकअप
गाडीमा िडउटी गन ग रएको िथयो । ममत गराउँदा
पिन नच ने भएकोले सोसमेत र COE का Report
मैले महािनरी क रमेश च द ठकुरीलाई जानकारी
गराएको िथयो । ितवादी अिजत कुमार गु ङ र
रामकृ ण राजभ डारी अनशु ािसत हरी कमचारी हन् ।
िनजह Medical Doctor भएकोले ख रद ि यामा
भूिमका हँदैन । साथै टपे वज हमालको बैठकमा
भएको उपि थितले पिन िनणयमा भाव पारेको ज तै
ला दैन । यी तीनै जना लाभि वत भएको ज तो पिन
ला दैन । हरी संगठनमा आदेश िनदशनलाई पालना
गनु कत यको पमा िलइ छ । १, २ थान APC
ह लाई स दो ममत गराई Camp व रप र गडु ाउन
लगाई Visual िखची मैले हरी धान कायालयमा
पठाएको िथएँ भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी
हरी उपरी क राम साद े को बकप ।
हालस म पिन उ APC ह Mission
मा योगमा आउन नसके को यसबापत पाउनु पन
Reimbursment को रकम नपाएको अव थाले ठूलो
रकम घाटा भइरहेको अव था छ । हरी संगठनमा
मािथ लो दजाका पदािधकारीले गरेको िनणयमा
त लो दजाका पदािधकारीले िच नबझ
ु ाई फरक मत
राखेको मैले देखेको छै न । मेरो कायकालमा APC
ह Mission ए रयामा पगु ी FPU APC Camp मा
प ु नक
ु ो कारण चालक नभएको, चालक िभसा नपाएर
यहाँ जान नसके को, UN ले बकि पक मागबाट
ढुवानी नगरेको समेतका कारण हन् । यस स ब धमा
नेपाल ि थत थानीय एजे टको कुनै भूिमका
हँदनै । चालकको अभावले APC सडु ान पोटबाट FPU

Camp मा पु याउन नसके को स ब धमा मैले हरी
धान कायालयमा प ाचार गरेको िथएँ भ नेसमेत
यहोराको वादीका सा ी हरी व र उपरी क कमल
िसंह वमको बकप ।
APC लगायतका सामान ख रदमा ठेकेदार
वा थानीय एजे टको कित दोष छ मलाई थाहा
छै न । हरी संगठनमा संगठन मख
ु को िनणय अि तम
ह छ । यसमा फरक मत रा ने चलन छै न । ितवादी
अिजत गु ङ र रामकृ ण राजभ डारी डा टर भएको
हँदा APC र सोको Spare Parts जाँच गनमा भूिमका
र संल नता हँदैन भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी
मक
ु ु द साद िवडारीको बकप ।
Transport officer हरी नायब िनरी क
खाडले हा ो टोलीको ाईभरलाई िसकाउन एउटा
Start गरी नेपाल FPU को Camp िभ एक च कर
लगाउन ला दा एक च कर नला दै बाटोमा नै िबि यो र
सो APC म सडु ानबाट फकदास म यही बाटोमै िथयो
। APC ह सडु ानको हावापानी अनक
ु ू ल िथएनन् ।
सोबारेमा मैले हरी धान कायालयमा Mail पिन
पठाएको िथएँ । हावापानी अनक
ु ू ल नहनक
ु ो कारण
पिहलो ६४ model को APC UN र NATO ले
१९९० देिख ितब ध लगाएको िथयो । दो ो AC
cooling System का हनपु नमा Heating system
का िथएँ । ते ो कारण Communication System
िथएन । चौथो कारण सडु ानको बाटो साँगरु ो भएकोमा
APC ठूलो साइजको भएकोले प रचालन गन
सिकएन । संसदीय छानिबन टोलीले सबै
सरोकारवालासँग अ तरि या गरेको िथयो । साथै हा ो
सम याको बारेमा पिन जानकारी िलएको िथयो । नेपाल
FPU को गणु तरहीन APC को कारण ३ मिहनास म
बंगलादेश र पािक तानी FPU ह सँग Jointly
Duty गनपु यो । पिछ ती देशबाट अपमानजनक
यवहार भएपिछ UN mission ले िदएका १० वटा
बल
ु ेट फ
ु ले निजकको Area मा duty ग रयो । चीन
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बंगलादेश, पािक तान, िस रयाली तथा नाइजे रयाका
APC ह नयाँ िथए । आिथक ऐन िनयममा जे भए
तापिन हरी संगठनिभ का हरेक िनणयह हरी
महािनरी कको िनदशनमा हने गदछ । सन् १९६४
मोडेल APC mission मा कायरत सेना हरी कसैले
योग गरेको छै न भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी
हरी उपरी क मोहनराज जोशीको बकप ।
हरी संगठनमा संगठन मख
ु को िनदशनमा
काम गनपदछ
भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी
ु
हरी नायब िनरी क महमद अ ताफ हसेनको
बकप ।
UN ितवेदनमा सडु ानमा लािगएका APC
गणु तरहीन देिख छ । गणु तरहीन य ता APC
Assured Risks Ltd. company बाट ख रद गरी
थानीय ितिनिध भगवती ेडसबाट ढुवानी ग रएको
थाहा हन आएको छ । ती सामान सडु ान पोटबाट
यू.एन.ले ेनमा राखी याएको िथयो । त कालीन
हरी महािनरी क हेमबहादरु गु ङले म वयम्लाई
याला गई ितवेदन गनु भनी िनदशन गनभएको
ु
िथयो । APC ममतप ात् के ही दरु ीस म चले तापिन
गणु तर कम भएकै कारणले हालस म पनु ः योगमा
आएका छै नन् । याटलक मा हेरी ख रद ग रएका
सामानमा िनणयकताको असल िनयत िथयो भ ने
मलाई ला दैन । रा य यव था सिमितले ममत नगनु
भनी आदेश िदएको भ ने स ब धमा मलाई थाहा
छै न भ नेसमेत यहोराको ितवेदक हरी नायब
महािनरी क राजे िसंह भ डारीको बकप ।
APC समेतका सामानह को ख रद गदा
सावजिनक ख रद ऐन, िनयमबमोिजम ख रदको
गु योजनाको िनमाण तथा अिधकार ा अिधकारबाट
वीकृत भएको देिखएन । Arrival Inspection
ितवेदनमा आठवटा APC मा िविभ न िकिसमका
खराबी देखाएको अव थामा उ APC ह
स चालनयो य िथएनन् भ ने कुरा भएको छ । APC

मा UNAMID को १२.५ mm को हितयारको लािग
आव यक पन माउ ट जडान नभएको कारणले APC
सडु ानमा योग हने अव था िथएन । Shipment भए
लग ै ममत गनपन
ु भ ने कुरा उपयु हँदनै । रा य
यव था सिमितको ितवेदनसमेतको आधारमा
ािविधक काय टोलीको सद यको हैिसयतले सो
िवषयमा अ ययन गरी ितवेदन बझ
ु ाएको हो । UN
ले Catlog बमोिजमको सामान सडु ान पु याउनु भनी
भनेकोमा Catlog लाई पेिसिफके शनको पमा ख रद
ि याको सु वाती चरणमा वीकृत गरेको पाइएन ।
Catlog भनेको कुनै क पनीले आ नो मालसामान
चार सार तथा अ य जानकारीको लािग कािशत
ग रएको िववरण प हो भ नेसमेत यहोराको वादीका
सा ी कै लाश े ले गरेको बकप ।
APC मा Cooler जडान हनपु नमा Heater
जडान भएको देिख छ । हा ो टोलीले ितवेदन िदएको
मा हो । अनस
ु धान गरेको होइन । ख रद बोड गठन
गरेको पिन िमलेको छै न । Total CIF सडु ान Price
भनेको ढुवानीसमेतका अ य Price ला ने होइन
भनेको हो । Armed Class II का ८ थान APC ह
ख रद गनका स झौता भएको हो । तर हाल ा APC
ज तो ख रद गनको लािग होइन भ नेसमेत यहोराको
वादी नेपाल सरकारका सा ी गोिव द बहादरु े को
बकप ।
APC ह योगमा आउन नस ने अव थाको
देिखएको छ । यो कुरा रा य यव था सिमितको
ितवेदनले पिन औ ं याएको छ । ती APC ह UN
मापद डबमोिजमको छै नन् । APC SKOT OT ६४
हो भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी िवजयमनु ी
ब ाचायले गरेको बकप ।
हरी संगठनिभ हरेक काम संगठन मख
ु को
िनदशनबमोिजम ग र छ भ नेसमेत यहोराको वादीका
सा ी हरी हव दार िशवहरी चौलागाईले गरेको
बकप ।

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
हरी धान कायालयको आदेशानस
ु ार म
कायरत राि य हरी िश ण ित ानबाट एक जना
हरी हव दार पठाउने यव था भएअनु प मेरो नाम
तोिकएको रहेछ । यस समयमा म िबदामा बसेको
हँदा पिछ आएर िनणय पिु तकामा ह ता र गरेको
हँ । मैले छलफलमा भने भाग िलएको िथइनँ भ नेसमेत
यहोराको वादीका सा ी चेतन कुमार े को बकप ।
हरी क याण कोषको िमित २०६५।८।३
को बैठकमा म छलफलमा िथइनँ । पिछ िनणय पिु तका
याएर सही गन भनेपिछ मैले सही गरेको हँ भ नेसमेत
यहोराको वादीको सा ी हरी हव दार सिु धर कुमार
साहको िवशेष अदालतमा गरेको बकप ।
नेपाल हरीको अनरु ोधमा िहमालयन बकमा
Sight confirmed L.C. खोलेको देिख छ । L.C.को
कृितअनस
ु ार उ L.C. को कागजात ा भएपिछ
५ िदनिभ भु ानी पठाउन अिनवाय िथयो । यसपिछ
पटकपटक L.C. मा ८ पटक संशोधन भएको िथयो ।
तर २ वटा मा थािपत भयो । usance L.C.खो न
िनयातकताले वीकृित िदनपु दछ । अ यथा य तो L.C.
खो न सिकँ दैन । साथै usance L.C.नै खोिलएको भए
तापिन एउटा िनि त अविधमा भु ानी पठाउन बा य
हनपु द यो । L.C.को संशोधनबाट ISO Standard
अनस
ु ारको सामान हनपु न र िमसनमा िनरी ण गन
ज ता कुराह हटाइयो । यसबाट स लायरको िहतमा
काम भएकोमा शंका ला छ । Sight L.C.मा िक ता
भु ानी रो नु सिकँ दैन । साथै ख रदकताले रकम
नबझ
ु ाएमा वा खातामा रकम नभएमा Book Force
Loan कायम भई ख रदकतालाई आिथक भार बढ् न
जा छ भ नेसमेत यहोराको वादीको सा ी शंकर साद
प तले र याम साद खनालले एकै िमलान यहोराले
गरेको बकप ।
हरी संगठनिभ
त ला तहका
कामचारीह ले वत पूवक फरक मत रा न पाइँदैन
भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी हरी सहायक

िनरी क नर कुवेर राईले गरेको बकप ।
आफूले ख रद गनपन
सामानको
ु
Specification बनाई वीकृत गराउनु पदछ । तर
िववािदत सामान ख रद गदा यो बोलप मा कानूनी
ि या पूरा गरेको पाइएन । यसबाट APC कम
गणु तरको र कामै नला ने सामान आपूित भई ाचार
भएको छ । यस मु ाको स दभमा औिच यिबना
पटकपटक L.C. प रवतन ग रयो । UN बाट सोधभना
आउनु भ दा पिहला नै भु ानी िदइयो । भु ानी र
पे क बापत सरु णम िलइएन । ा भएका सामानमा
सम या देिखए पिछ स झौताबमोिजम काम गन
आपूितकतालाई यानाकषण गराइएन । मसमेतले
बझ
ु ाएको ितवेदनले APC र सोको Spare Parts,
भाडा, िबमा र याट ज ता कुराको अ ययन गरेका
छ । Specification िबना ख रद ग रएका सामान
COE Inspection नभएपिन गणु तरहीन ह छ
भ न सिक छ । अविन कुमार े संयोजक भएको
सिमितले िदएको ितवेदनमा उि लिखत माग उपयु
नभएकाले ततु मु ा दायर ग रएइको हो भ नेसमेत
यहोराको वादीको सा ी ई री साद पौडेलको
बकप ।
सडु ान पोटमा पगु ेका ८ वटा APC म ये ७
वटा APC Super Camp बाट नेपाल FPU Camp
स म हामीले चलाएर र १ वटा तानेर याएको हो । ती ७
वटा चिलरहेका िथएँ । हामीलाई यहाँ के ही Servicing
गन िसकाएर पठाएको िथयो । िनरी ण नगरी APC
को गणु तरबारे थाहा हँदैन । एउटा APC ममत गरेमा
च न स छ । तीन चार मिहनामा ८०।९० K.M. जित
चलाएका िथय । Super Camp बाट बािहर लाने
अनमु ित भने िथएन । APC मा Communication
System िथएन । तर रा न िम यो । AC
िथएन । APC बािहर निनका नु भ ने आदेश भएकाले
बािहर निनकालेको भ नेसमेत यहोराले दीपक िसंह
थाङदेनमाफत बिु झएका राजेश कुमार खाँडले गरेको
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बकप ।
सडु ान डारफर िमसनमा लिगएका ८ थान
APC सपु र या पबाट नेपाल FPU को Camp
स म हामीले चलाएर लगेका ह । हामी दैिनक अ यास
पिन गद य । नेपाल हरीमा हालस म APC िवशेष
छै नन् । FPU Commander ले Duty मा APC
नलानु भनेकाले हामीले लगेन । APC मा हितयार
Communication System र Cooler िथएन । ८
वटा म ये एउटा चाही ँ तानेर Camp मा पु याएको हो
भ नेसमेत यहोराको अदालतबाट बिु झएका हरी
हव दार बाबरु ाम े ले गरेको बकप ।
हरी क याण कोषको िमित २०६४।१०।३
को बैठकको िनणयमा िनणयको यहोरा नहेरी सही
गरेको हँ । म हरी िनरी कले खटाएर ितिनिधको
पमा गएको हो भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल
सरकारका सा ी ठमबहादरु आलेले गरेको बकप ।
यसै गरी वादीका सा ी देवकृ ण यादवले
गरेको बकप पिन िमिसल सामेल रहेको देिखएको ।
मैले ४ मिहनास म Super Camp िभ
APC चलाएको िथएँ । तर पिछ APC िलएर duty
मा जान ला दा FPU Commandar राम साद े ले
Duty मा नलानु भनेकाले बािहर नलगेको हो । APC
मा Communication समेत िथएन । ८ वटाम ये ४
वटा APC चलाउन यो य िथयो । चीिनया APC र
चेक लाभािकयाको APC को िगयर िस टम फरक
भएकाले हामीले चलाउन नजा दा नेपाली सेनाका
सवु ेदारले चलाउन िसकाएका हन् भ नेसमेत यहोराको
वादी प का सा ी दीपक थापाले गरेको बकप ।
हामीले Super Camp िभ सात K.M. को
घेरािभ APC चलाउने गरेका िथय । APC मा AC
िथएन । हाते पंखा िथयो । FPU Commander को
आदेशले APC नचलाएको हो भ नेसमेत यहोराको
वादी नेपाल सरकारको सा ी जगिदश खडकाको
बकप ।

त कालीन हरी महािनरी क ितवादी
रमेश च द ठकुरीले हरी क याण कोषको बैठक
बोलाई सडु ान िमसनमा भएको खचसमेत वािषक
साधारण सभामा पेस गनपन
ु भएकाले समथन गनु
भनी भएको आदेश मतु ािबक मदनबहादरु खड् काले
िमित २०६६।६।१ मा हरी क याण कोषको बैठक
बोलाई सडु ान खच तथा अ य खचह लेखा परी ण
योजनको लािग समथन गन िनणय ग रएको हो । हरी
शासनमा महािनरी कको आदेश पालाना गनु िनजको
कत य हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी मदनबहादरु
खड् काको सा ी हेम साद िनरौलाको बकप ।
रवी ताप राणाले जानी जानी आरोपप मा
उि लिखत काम गनभएको
होइन । ततु िववादमा
ु
आिथक शासनस ब धी ऐन िनयमबमोिजम भु ानी
िदने काय भएको हँदा यसलाई गैरकानूनी काय भ न
िम दैन भ नेसमेत यहोराको ितवादी रवी ताप
राणाको सा ी ढक बहादरु काक को बकप ।
टे डर सदर गन वा बदर गन अिधकार हरी
क याण कोषलाई हने हँदा यी ितवादीको सदर
वा बदर गन अिधकार हँदैन । संजय िसंह ब नेतले
ठे केदारबाट लागत अनमु ान िलई योजना तयार गरेको
होइन । िमित ०६४।५।२७ पिछ कुनै पिन नीितगत
िनणयमा उहाँको संल नता रहेको छै न भ नेसमेत
यहोराको ितवादी संजयिसंह ब नेतको सा ी राजेश
लोहनीले गरेको बकप ।
ितवादी दीपे बहादरु िव हरी धान
कायालयमा ०६५।६।८ मा हािजर हँदा ख रद
स झौता भई L.C. को ते ो िक तासमेत भु ानी
भइसके को िथयो । स झौताबमोिजम स झौताको
काया वयन गरेकोस म हो । रो न स ने ि थित
िथएन । L.C. को चौथो र पाँचौ िक ता स झौताअनस
ु ार
नै Bank Transfer गरेको हो । हरी क याण कोषको
िवधानअनस
ु ार कोष स चालक सिमितको अ य
अि तम िज मेवार होइन । योभ दा मािथ I.G.P.

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
को अ य तामा के ीय सिमित ह छ । Chain of
Command अनस
ु ार I.G. को आदेशिबना स चालक
सिमितबाट कुनै िनणय हँदनै भ नेसमेत यहोरको
ितवादी दीपे बहादरु िव को सा ी रमेश कुमार
े को बकप ।
APC काम नला ने कृितको आपूित
हन स दैन । िकनभने सो कुरा Assured Risks
Company लाई हरी कायालयले १ जनवरी २००९
मा िदएको बकप बाट पिन छ । ितवादी श भु
भारतीले APC पठाउने नभई उसको मु य क पनीले
पठाउने हो । अथात् श भु भारती म य थकता मा
हन् । यो करणमा किमसन एजे ट िज मेवार हँदनै ।
दरभाउ प मा कबोल अंक घटाघट गन चलनअनस
ु ार
ख रदकतालाई फाइदा हने गरी घटाएको ज तो
ला छ । दरभाउ प मा हातले ले न ब देज लगाएको
छै न । L.C. ख रदकताले खो ने हो, Agent ले
होइन । िवल िवजक जारी गन काम ि ि सपल
क पनीको हो । End user Certificate मा पिन OT
६४ नै लेिखएको छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
श भु भारतीको सा ी महेश कुमार शमाले गरेको
बकप िमिसल सामेल रहेको देिखएको ।
ख रद स झौतामा के कुन िमितमा के कित
रकम भु ानी गन भनी स झौता भइसके को अव थामा
वहाँको थानमा जो भएको भए तापिन रकम ा सफर
हने नै िथयो भ नेसमेत यहोराको ितवादी यामबहादरु
खड् काको सा ी श भु पोखरेलको बकप ।
म ितवादी ह रहर े को िछमेक भएको
नाताले ०६४।५।२४ देिख ऐ.२८ गतेस म िनज
अ पतालमा उपचाराथ रहनु भएको कुरा थाहा
छ । यस अविधमा भएका काम कारवाहीमा उहाँको
संल नता रहेको भ न िम ने देिखँदैन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ह रहर े को सा ी अिभम यूराज
ब नेतको बकप ।
आदेशले आमि त सद यलाई हरी

क याण कोषको िनणय पिु तकामा सिहछाप गराइएको
छ । उहाँ सद यमा रहने यि होइन । िकनभने उहाँ
कायरत गण नं.१ का तफबाट हरी हव दार वा जवान
मा सद यमा रहने यव था छ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी गु बहादरु े को सा ी ाने िव म
महतको बकप ।
रमेश च द ठकुरीले क याण कोषको र ा
र सरु ाका लािग हरी महािनरी कको हैिसयतले
ऐितहािसक सकारा मक योगदान िदनभु एको छ ।
कोषलाई फाइदा हने काम गनभएको
छ । Irrevocable
ु
L.C. को कारण यो रकम ठेकेदार क पनीलाई भु ानी
हन गएको हो । APC को अव था UN ले जानकारी
गराए पिछ रमेश च द ठकुरीले ठे केदारलाई बोलाई
इि जिनयरसमेत िमसनमा खटाउने काम गनभएको
ु
छ । स झौताबमोिजम रिलज भएको रकमलाई
अनमु ोदन हन िदनभु एको छै न । िमसनमा कमचारी
खटाई सके पिछ संगठन मख
ु को य िनय ण र
िज मेवारी हँदैन । यिद कसैले बदिनयत
गरेका छन्
्
भने सु िनणय ि यामा संल नह ले नै गरेका छन्
भ नेसमेत यहोराको ितवादी रमेश च द ठकुरीको
सा ी वस तराज कुँवरको बकप ।
APC ख रद ि यामा मु य पमा
स चालक सिमितको सद य सिचव र अ य को
भूिमका रह छ । कोषा य को कुनै भूिमका रहँदनै ।
िकनभने यो पद नाम मा को हो । L.C. संशोधनमा
पिन रमेश िव म साहको कुनै भूिमका छै न । ख रद
बोडको िनणयमा Chain of Command को कारण
उपि थत भई सही गनभएको
हो भ नेसमेत यहोराको
ु
ितवादी रमेश िव म शाहको सा ी ोणबहादरु च दले
गरेको बकप ।
िमित २०६४।१०।३ को हरी क याण कोष
स चालक सिमितको बैठकमा उहाँलाई उपि थत हन
मौिखक आदेश भएको र यहाँ अ पतालस ब धी
छलफल भएकाले अ पतालको ितिनिधको पमा
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बैठकमा उपि थत भई ह ता र गदा अ य िवषयको
िनणयमा पिन ह ता र भएको हो भ नेसमेत यहोराको
ितवादी अिजतकुमार गु ङको सा ी कुलेशबहादरु
थापाको बकप ।
संशोिधत L.C. को कारण िनज आउनभु दा
पिहला ४ पटक रकम भु ानी िदइसके को हँदा िशव
लािमछानेले रो न स ने अव था िथएन । िनजले हरी
नायब िनरी कबाट तयार भएको भौचर पेसस म गरेको
हो र सो भौचरलाई ितवादी यामबहादरु खड् काले
िसफा रस, दीपे बहादरु िव र रमेश िव म शाहले
सदर गनभएको
बझ
ु
ु ेको छु भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िशव लािमछानेको सा ी भरत बहादरु िज.सी.
र िवदरु के .सी.ले गरेको बकप ।
L.C. संशोधन हरी क याण कोष के ीय
सिमित तथा हरी महािनरी कको आदेशबमोिजम
Chain of Command को िस ा तबमोिजम भएको
होला भ नेसमेत यहोराको ितवादी याम िसंह
थापाको सा ी नारायणबहादरु भ डारीको बकप ।
ितवादी रामकृ ण राजभ डारीले हरी
क याण कोषको िमित २०६५।३।११ को बैठकमा
उपि थितमा सही गनु मा भएको हो । तर िनणयमा
सही गनभएको
छै न । यसबाट ख रद ि यामा िनजको
ु
संल नता छै न र ितवादी िपता बर अिधकारीको
ख रद ि यामा भाव पान स ने हैिसयत छै न ।
Refurbished भ ने श द दरभाउ प मा थ ने काय
यी ितवादीबाट भएको छै न । मािथ लो तहका
अिधकारीले लाए अ ाएको काम गरेको हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी रामकृ ण राजभ डारी र िपता वर
अिधकारीको सा ी भरत बहादरु िज.िस.को बकप ।
अजनु जंग शाहीले हरी महािनरी कको
आदेश पालना गनभएको
हो, कानूनिवपरीतका काम
ु
गनभएको
छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी अजनु
ु
जंग शाहीको सा ी िशव सु दर े र कृ णबहादरु
राणाको बकप ।

अ य देशका सरु ाकम ह ले योग गरेको
तरका सामानह नेपाल FPU लाई पिन उपल ध
गराउनु पन भएको हँदा थप आव यक सामानको लागत
थपेर रेक िभिजटपिछ थप भएको हो । रेक िभिजटमा
दीपक िसंह थाङदेन पिन जानु भएको हँदा यो काम
भएको छ । िबमाबापतको रकम िदँदा कुनै बदिनयत
्
छै न । रकम सोधभना नहँदास म Book Force Loan
कायम भएकोमा सोधभना आउन थालेपिछ Book
Force Loan र भएको छ । ितवादी टपे वज
हमालले हरी क याण कोषको पदेन स चालक
सिमितको सद यले िनणय ि यामा कुनै पिन भाव
पान स ने हँदैन । Chain of Command पालना
गनपन
ु हँदा पालना गरेको हो । ितवादी नरे कुमार
खािलङ र िवजय कुमार काय थ योजना तजमा
ु
सिमितमा रहे पिन िनणय काया वयन गन नगन उहाँको
पदीय हैिसयत होइन । रेक िभिजटको ितवेदनले
लागत बढ् न गएको हो । िनजामती सेवामा ज तो
हरी संगठनको बैठकमा फरक मत रा ने चलन छै न
भ नेसमेत यहोराको ितवादी दीपक िसंह थाङदेन,
नरे कुमार खािलङ, टपे वज हमालको सा ी
कृ णबहादरु राणाको बकप ।
UN ले पठाएको िल बमोिजम नै सामान
ख रद ि या अपनाएको ज तो ला छ । ख रद भएका
सामानह ठीक छन् छै नन् । ठीक ढंगले ा भयो
भएन भ ने कुरा सामान चेक जाँच भएपिछ मा थाहा
हने हो । सडु ानमा पठाएका सामान सडु ान पु नभु दा
पिहला नै दीपक कुमार े सेवा िनवृ हनभु एको
हँदा गणु तरको बारेमा उहाँलाई थाहा हँदैन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी दीपक कुमार े को सा ी प
सागर मो ानको बकप ।
िवजयलाल काय थ सद य रहेको सिमितले
UN Standard कै सामानको लागत टीमेट गरेको
हो । लागत योजना बनाउँदा बदिनयत
भएको छै न ।
्
रेक िभिजट टोलीको ितवेदनबमोिजम पिहलेको

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
लागतमा थप लागत समावेश भएको कुरा िबजयलाल
काय थबाट भएको होइन भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िवजयलाल काय थको सा ी कृ णबहादरु
राणा र सभु ाष िनरौलाको एकै िमलान यहोराको
बकप ।
ितवादी अजनु साद ितिमि सना हरी
क याण कोषको ०६४।५।२५ र २६ को बैठकमा यहाँ
नभई आवासीय तािलममा हनहु यो । हरी संगठन
Chain of Command को िस ा तमा आधा रत
भएकोले सोही िसलिसलामा पिछ लो िमितमा सो
िनणयमा ह ता र गरेको हो । यितबेला पे ोलबाट
च ने APC ख रद गन भनेकोमा पिछ िडजेलबाट
च ने APC ख रद भएबाट उ ०६४।५।२५ र २६
को िनणय वतः खारेज भइसके को छ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी अजनु साद ितिमि सनाको सा ी
मोहनपूण स यालले गरेको बकप ।
नेपाल हरीमा मािथ लो दजाका कमचारीले
भनेका कुराह हबह मा नु पन अव थाले गदा
ख रद बोडले गन िनणयमा ितवादी िदनेश के .सी.
ले ह ता र गनभएको
हो । ितवादी श भु भारतीसँग
ु
िमलेमतो छै न । यसैगरी ितवादी िगरीधारी शमा
नेपाल हरी अ पतालको अ थायी ितिनिधको
पमा ०६५।९।११ समेतको बैठकमा भाग िलन पु नु
भएको हो । तर िनणय ि यामा उहाँ संल न हनहु न
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िदनेश के .सी. र
िगरीधारी शमाको सा ी िम ाराम दाहालको बकप ।
काय िवभागका .ना.नी अनपु ि थत
हनभु एको हँदा उहाँको बदलामा काय िवभाग मख
ु को
आदेशले ितवादी िनरज पनु ले बैठकमा भागस म
िलनभु एको हो । िनणय ि यामा उहाँको कुनै
भूिमका हँदैन । यसमा संगठन मख
ु को भूिमका ह छ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िनरज पनु का सा ी
कृ ण बहादरु राणाको बकप ।
APC ख रद ग रएको काय अनमु ोदन गन

स ब धमा ितवादी सरु े बहादरु पालले पदेन
सद यको हैिसयतले हरी क याण कोषको बैठकमा
उपि थत भई मािथको अिधकारीको आदेशले ह ता र
गरेका हन् । नीितगत िनणयमा यी ितवादीको कुनै
भूिमका हँदैन भ नेसमेत यहोराको ितवादी सरु े
बहादरु पालको सा ी राजे बहादरु िसंहको बकप ।
िविभ न काय े लाई समेटी ितिनिध व
गराउने ममा ितवादी िव ाराज े लाई स चार
िवशेष को पमा र कृ ण साद गरु ागाईलाई आवास
तथा भौितक प रयोजना माहाशाखाको िवशेष को
पमा उ बोडमा संल न गराइएको हो । APC सँग
स बि धत िवषयमा यी दवु ै ितवादीह लाई जानकारी
हँदैन । उहाँह को यो े पिन पदन । दररेट िलने
काम ब ध शाखा तथा क याण शाखाले गन हो ।
ितवादी श भु भारतीसँग िमलेमतो छै न । ख रद बोड
औपचा रकताको लािग मा गठन ग रएको हो । िनणय
पिु तकामा मािथ लो अिधकारीको आदेशले ह ता र
गरेको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी िव ाराज े
र कृ ण साद गरु ागाईका सा ी कृ ण बहादरु िधतालले
गरेको बकप ।
सडु ान िमसनको आव यक ब दोब तीको
सामान UN को सूची (List) बमोिजम ख रद ग रएको
हो । लामो समयस म खल
ु ा आकाश मिु न रहेको
देिख छ । ती APC पिछ चलाएर नै Super Camp
पु याएको अव था छ । लामो समयस म नचलाई
रा दा पाटपज
ु ा िब ने सामा य कुरा हो । यसमा पिन
अवकाश भइसके का यि ले सामान जाँच बझ
ु गरी
ठीक छ, छै न भ ने कुरा हँदैन । यस करणमा चलेको
APC च न निदई र अि तम भु ानी िदने यि दोषी
हन् भने ज तो ला छ । APC Refurbished भएकाले
नचलेको होइन । OT ६४ APC को Catlouge UN
ले वीकार गरेको छ । Refurbished यून गणु तरको
होइन । मूल स झौतामा संशोधन नभई L.C. मा संशोधन
भएको छ । श भु भारतीसँग िमलेमतो गरेको छै न । हरी
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महािनरी कले मातहतका शाखा तथा अिधकारीले
गरेको काम हे ररहन स भव हँदैन । APC का Arm
ह जमनले याउन निदएकाले यही िनकालेको भ ने
सनु क
े ो हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी ओम िव म
राणाको सा ी रामच खनालको बकप ।
सामान ख रद र भु ानीमा ितवादी
हेमबहादरु गु ङको संल नता छ भ ने कुरा झु ा हो ।
िनजको कायकालमा APC ख रद तथा अ य कुराको
हकमा िनणय, स झौता र पे क िदने काय भएको
छै न मा स झौतालाई िनर तरता िदएकोस म हो ।
APC को Spare Parts Ambulance र Water
Tanker लगायत सामानह को ढुवानी भाडा, िबमा
र याटसमेत ितवादी हेम बहादरु गु ङको पालामा
अिघ लो महािनरी कले गरेको स झौतालाई नैितक
िज मेवारीको हैिसयतले भु ानी िदएको हो । छु ै
स झौता गरेको छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी
हेमबहादरु गु ङको सा ी गम साद गु ङको बकप ।
हरी संगठन अनशु ािसत संगठन भएको
र चेन अफ कमा डको आधारमा स चालन हने हँदा
िवभागीय आदेश र िनदशनबमोिजम ितिनिधको
हैिसयतले के ही बैठकह मा उपि थत हने तथा
प ाचार गन यी ितवादीह िनरजबहादरु शाही,
मनोज नेउपाने, रमेश कुमार पा डेय, काश अिधकारी
सडु ान ख रद करणमा दोषी छै नन् भ नेसमेत
यहोराको ितवादीह िनरजबहादरु शाही, मनोज
नेउपाने, रमेश कुमार पा डेय र काश अिधकारीको
सा ी राजे बहादरु िसंह र सोही यहोरा समथन गद
ितवादी लालगोिव द े का सा ी राम बहादरु राईले
िवशेष अदालतमा गरेको बकप िमिसल सामेल रहेको
देिखएको ।
ितवादी ५०१ International House
२२३ Regents Street London W/B २QD
ि थत Assured Risks Limited, London ले
बझ
ु ी िलएको रकम .२८,४०,१६,००६।०७

(अ ाइस करोड चालीस लाख सो हजार छ पैयाँ
सात पैसा) सोधभना हन नसक हरी क याण
कोष (नेपाल हरी) लाई गैरकानूनी हािन नो सानी
पगु क
े ाले बेलायत ि थत रहेको Assured Risks
Ltd. क पनीले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा १७ को कसरु गरेको ठहछ । सो ठहरेकोले
हरी क याण कोषले यी ितवादी Assured Risks
Ltd, London बाट . २८,४०,१६,००६।०७
िबगोको आधा रकम अथात १४,२०,०८,००३।०३
(चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन पैयाँ तीन
पैसा) भराई पाउने ठहछ । कै दको हकमा Assured
Risks Ltd. क पनी भएको हँदा कै द सजाय गरी रहन
परेन । ितवादी श भु भारतीले ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८(४) र २२ अनस
ु ारको कसरु गरेको
ठहछ । सो ठहनाले िनज ितवादीलाई एक वष कै द
तथा िबगोको आधा . १४,२०,०८,००३।०३ (चौध
करोड बीस लाख आठ हजार तीन पैयाँ तीन पैसा)
ज रवाना भई यित नै िबगोसमेत हरी क याण कोषले
िनजबाट भराई िलन पाउने ठहछ । ितवादी Michael
Rider ले गणु तरयु सामान उपल ध गराउने कुरा
करारनामामा उ लेख गरे पिन गणु तरहीन APC
उपल ध गराएको कारणले समि गत पमा APC,
Spare Parts को लगानी र ढुवानी, िबमा, याटबापत
समेत .२८,४०,१६,००६।०७ नेपाल हरीलाई
गैरकानूनी हािन नो सानी पगु कोले ितवादीले
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसरु
गरेको ठहछ । सो ठहनाले सोही ऐनको दफा २३ को
यव थाअनस
ु ार ितवादी मूल क पनीका डाइरे टर
Michael Rider लाई ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनस
ु ार
२ वष कै द र मु य कारोबार गन ितवादी भएकाले
िबगोबमोिजम .२८,४०,१६,००६।०७ (अ ाइस
करोड चालीस लाख सो हजार छ पैयाँ सात पैसा)
ज रवाना ह छ । ितवादीह ओम िव म राणा, हेम
बहादरु गु ङ र रमेश च द ठकुरीले ाचार िनवारण

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को कसरु गरेको ठहछ ।
सो ठहनाले ितनै जना ितवादीह लाई जनही कै द वष
एक र सोही ऐनको दफा २४ ले थप जनही कै द वष
एकसमेत गरी जनही कै द वष दईु र ितवादी रमेश च द
ठकुरीलाई िबगोबमोिजम .४,८५,४४,३८८।८३,
(चार करोड पचासी लाख चवालीस हजार तीन सय
अठासी पैयाँ र ि यासी पैसा), ितवादी ओम िव म
राणालाई १७,०६,००,८२४।७४, (स करोड
छ लाख आठ सय चौबीस पैयाँ र चौह र पैसा)
ितवादी हेम बहादरु गु ङलाई ६,४८,७०,७९२।५०
(छ करोड अठ् चािलस लाख स री हजार सातसय
बयान बे पैयाँ र पचास पैसा) ज रवाना ह छ ।
ितवादीह िदनेश के .सी., गु बहादरु े , िव ाधर
े , दीपे बहादरु िब , िशव लािमछाने, संजय
िसंह ब नेत, टपे
वज हमाल, अिजत कुमार
गु ङ, रामकृ ण राजभ डारी, सरु े बहादरु पाल,
लालगोिव द े , यामबहादरु खड् का, मदन बहादरु
खड् का, काश अिधकारी, िपता बर अिधकारी, कृ ण
साद गरु ागाइँ, रमेश कुमार पा डेय, ह रहर े ,
अजनु साद ितिमि सना, िगरीधारी शमा, दीपक िसंह
थाङदेन, मनोज यौपाने, िनरजबहादरु शाही, िनरज
पनु , यामिसंह थापा, रवी ताप राणा, िबजयलाल
काय थ, दीपक कुमार े , नरे कुमार खािलङ,
अजनु जंग शाही र रमेश िव म शाहले अिभयोग
दाबीबाट सफाई पाउने ठहछ भ ने िवशेष अदालत
काठमाड को फै सला ।
नेपाल सरकारको पुनरावेदन
िवशेष अदालत काठमाड बाट अिभयोग
माग दाबीबमोिजम ाचारको वारदात घिटत भएको
भनी के ही ितवादीह लाई कसरु दार ठहर गदा माग
दाबीअनस
ु ारको िबगो बराबरको रकम ाचार गरेको
नठह याई घटी िबगो ठहर गरेको ितवादीह म ये
िदनेश के .सी. समेतका ३१ जनालाई आरोप प

मागदाबीबाट सफाई िदने ठह याएको, कसरु ठहर
हने ितवादीह को हकमा ाचारको िबगोबमोिजम
ज रवाना गनपनमा
सो नग रएको र िबगो भराउने िनणय
ु
गदा फै सला हँदास मको याजसमेत भराई पाउँ भ ने
माग दाबी िलइएकोमा सो स ब धमा के ही िववेचना
नगरी वादी नेपाल सरकारलाई आंिशक सफल तु याई
ग रएको फै सलामा सो हदस म िु टपूण रहेको छ ।
ाचार ग रएको िबगो कायम ग रँदा APC
र Spare Parts मा खच भएको सोको ढुवानी तथा
िबमाबापत भु ानी िदएको रकम र चीनबाट ख रद
ग रएको तीन थान Ambulance र तीन थान पानी
टकरको ढुवानी र िबमाबापत भनी िदइएको भु ानी
रकम गरी ज मा .२८,८१,६१,६२९।३० िबगो
कायम गरी ततु मु ामा आरोप प पेस ग रएकोमा
चीनबाट ख रद ग रएको तीन थान ए बल
ु े स र तीन
थान पानी टकरको ढुवानी र िबमाबापत भु ानी
ग रएको ५१,४६७/- अमे रक डलरको हने ने. .
४१,४५,६२३।६० अिनयिमत भु ानी नदेिखएको
भनी सो रकम िबगो दाबीबाट क ा गरी .
२८,४०,१६,००६।०७ मा िबगो कायम हने ठह याई
सु िवशेष अदालतबाट ग रएको फै सला िन न आधार
कारणह बाट िु टपूण छ ।
ख रदकता नेपाल हरी र आपूितकता
Assured Risks Ltd. London र िनजको थानीय
ितिनिध भगवती ेडसका ो. श भु भारतीबीच
चीनबाट ख रद ग रएका तीन थान ए बल
ु े स र तीन
थान पानी टकर सडु ान पोटस म िनःशु क ढुवानी
ग रिदने समझदारी भएको भ ने त य ख रद बोडका
अ य समेत रहेका ितवादी िदपक कुमार े र
अका ितवादी रिव ताप राणाको मौकाको बयानबाट
देिखएको र िनजह को बयान यहोरा २२ र २५
िडसे बर २००७ को Commercial Invoice नं.
AR/००१-२००७ र AR/००२-२००७ मा Total
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भएकोबाट पिु भइरहेको छ ।
आपूितकताले सडु ान पोटस म िनःशु क
ढुवानी ग रिदने गरी मौकामा गरेको सहमित
समझदारीिवपरीत
ितवादी आपूितकता र
ख रदकताबीच उ सामान ढुवानी गन छु ै स झौता
िमलेमतोको आधारमा गरी सो स झौताबमोिजम
भनी ढुवानी र िबमाबापतको रकम भु ानी िदने िलने
काय भई ाचारज य काय हो भनी आरोप प
पेस भइरहेकोमा सु िवशेष अदालतबाट २२ र २५
िडसे बर २००७ को Commercial Invoice CIF
Sudan port in US Dollar भ ने उ लेख भएको
भए तापिन १२ से टे बर २००७ को नेगोिसयसन
गदा संल न Invoice मा FOB Price in US Dollar
उ लेख भएको, २ नोभे बर २००७ मा ततु गरेको
Invoice साथ संल न कागजमा पिन FOB उ लेख
भएको भ ने आधारह फै सलामा उ लेख ग रएको
देिख छ । आपूितकताले सु मा अथात् १२ से टे बर
२००७ मा पेस Invoice मा FOB Price उ लेख
गरेको भए पिन सोप ात आपूितकतासँग भएको
समझदारीअनस
ु ार सडु ान पोटस म नै िनःशु क ढुवानी
ग रिदने समझदारी भएअनस
ु ार २२ र २५ िडसे बर
२००७ को Commercial Invoice मा Total CIF
Sudan port in US Dollar भ ने उ लेख भएको
देिख छ । यसरी आपूितकताले सु मा पेस गरेको
Commercial Invoice FOB Price उ लेख
गरे तापिन पिछ CIF Sudan port in US Dollar
भनी Commercial Invoice मा उ लेख भएको
माणह पेस गदागद पिन आपूितकताले पेस गरेको
Commercial Invoice लाई आधार मानी ढुवानी
तथा िबमाबापतको रकम .४१,४५,६२३।६०
नेपाल हरीले ितनपन कृितको देिखएकोले िबगोमा
समावेश गरेको िमलेन भनी िवशेष अदालतबाट भएको
या या र फै सला आधार सो हदस म िु टपूण भई
बदरभागी हँदा बदर गरी ितवादीह उपरको आरोप

प को मागदाबीअनस
ु ार नै ाचार ग रएको िबगो .
२८,८१,६१,६२९।३० कायम गरी सोही िबगोअनस
ु ार
ितवादीह लाई सजाय ग रपाऊँ ।
सु िवशेष अदालतसम
ाचारको
िबगो .२८,८१,६१,६२९।३० र सोमा फै सला
हँदास मको चिलत नेपाल कानूनबमोिजम ला ने
याजसमेत गणना गरी हरी क याण कोषलाई िदलाई
भराई पाउन माग दाबी िलई आरोपप पेस ग रएकोमा
िबगो िदलाउने भराउने फै सलामा यहोरा उ लेख भए
पिन आरोप प माग दाबीबमोिजम याज िदलाउने
भराउने तफ सु फै सलामा के ही नबोिलएको हँदा सो
हदस म उ फै सला िु टपूण भई बदरभागी रहेको छ ।
अतः ितवादीह बाट आरोपप को मागबमोिजम िबगो
र अि तम फै सला हँदाको अव थास म उ रकममा
चिलत नेपाल कानूनअनस
ु ार ला ने याजसमेत
गणना गरी हरी क याण कोषलाई िदलाई भराई िदने
गरी फै सला ग रपाउन सादर अनरु ोध छ ।
ितवादी भगवती ेडसका ो. श भु भारतीको
हकमा अिभयोग माग दाबीबमोिजम ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दपा ८(४) र दफा २२ अनस
ु ारको
कसरु गरेको ठह याई सु िवशेष अदालतबाट फै सला
भए तापिन ज रवाना ग रँदा िबगोबमोिजम ज रवाना
नग रएको र िनजबाट िबगो भराउँदा सोको फै सला
हँदाको अव थास मको याजसमेत गणना गरी िदलाई
भराई िदने नठह याई फै सला ग रएको हदस म सु
फै सला िु टपूण भई बदरभागी छ । अतः मािथ िववेचना
ग रएबमोिजम ितवादीलाई आरोप प को माग
दाबीबमोिजमकै िबगोअनस
ु ारको रकम ाचार गरेको
ठहर गरी सोिहबमोिजम नै ज रवाना र िबगो भरी भराउ
गदा अि तम फै सला हँदाको अव थास मको याज
समेत गणना गरी िदलाई भराई िदने ठह याई फै सला
ग रपाऊँ ।
ितवादी Assured Risks Ltd. London
का डाइरे टर Michael Rider ले आरोप प को

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
माग दाबीबमोिजम ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८(४) बमोिजम कसरु गरेको ठह याई कै द
वष २ र िबगोबमोिजम ज रवाना गन फै सला ग रएको
छ । िवशेष अदालतबाट िबगो .४१,४५,६२३।६०
घटी िबगो कायम गरेको फै सला िु टपूण रहेको यहोरा
मािथका करणह मा उ लेख ग रसिकएको हँदा सो
रकमसमेत िबगोमा समावेश गरी उ िबगोबमोिजम
ितवादीलाई सजाय ग रपाउन अनरु ोध छ । साथै
िनज ितवादीबाट समेत िबगो भ रपाउन आरोप प मा
मागदाबी िलइएकोमा अ य ितवादीह बाट िबगो
भराउने फै सला गरी सिकएको भनी िनज ितवादीबाट
िबगो भराउनु नपन भनी ग रएको फै सला सो हदस म
िु टपूण हँदा िनज ितवादीसमेतबाट आरोप प को
माग दाबीबमोिजम नै िबगो भराई अि तम फै सला
हँदास मको चिलत नेपाल कानूनबमोिजम हने
याजसमेत गणना गरी िनजसमेतबाट िदलाई भराई
ठहर फै सला गरी पाउन अनरु ोध छ ।
ितवादीह ओम िव म राणा, हेमबहादरु
गु ङ, रमेश च ठकुरीउपर ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा १७, ३(१)(झ) र ८१(घ)(ञ)
बमोिजमको कसरु मा सोही दफाह बमोिजम सजाय
गरी पाउन माग दाबी िलई आरोप प पेस ग रएकोमा
सु िवशेष अदालतबाट ऐ. ऐनको दफा ८(१)
बमोिजम कसरु गरेको ठह याई अ य दफाह को कसरु
स ब धमा के ही नबोली अ.बं. ७२ नं. िवपरीत ग रएको
फै सला सो हदस म िु टपूण हँदा बदरभागी रहेको
छ । साथै सबै ितवादीह लाई िबगोबमोिजम ज रवाना
गरी पाउन माग दाबी िलइएकोमा ितवादीह ले
अिनयिमत तवरबाट भु ानी िदएको रकम बराबर
मा िनजह लाई ज रवाना गन ठह याएको फै सला
सो हदस म िु टपूण हँदा ितवादीह लाई आरोप
प को माग दाबीबमोिजम दफा १७,३(१)(झ) बमोिजम
समेतको कसरु दार ठह याई सोही ऐनको दफा ३(१)
(झ) बमोिजम समेत सजाय र ाचार गरेको ठहर

भएको िबगोबमोिजम ज रवानासमेत हने गरी फै सला
ग रपाऊँ ।
िवशेष अदालतबाट ितवादी िदनेश के .सी.
लगायतका ३१ जना ितवादीह लाई आरोप प को
माग दाबीबाट पूण पमा सफाई िदने ठह याई फै सला
गदा यी ितवादीह
ाचार ठह रएको कसरु ज य
कायको िविभ न ि यागत काम कारवाही (योजना
तथा लागत बोडको गठन, ख रद बोडको गठन गरी
ठे का प ा िदने िदलाउने, स झौता गन, भु ानीको
लािग िसफा रस गन, भु ानी िदने, भु ानी समथन
गन) समेतका कायह मा संल न रहेको देिखएको
कुरालाई सु फै सलामा वीकार नै ग रएको अव था
देिखएको हँदा यी ितवादीह को वारदातमा संल नता
रहे भएको स ब धमा थप िजिकर तथा िववेचना
ग ररहनु परेन ।
यी ितवादीह को वारदातमा संल नता
देिखए तापिन यो यो ितवादीह को बदिनयतसाथ
यो
्
यो काम गरी िलनु खानु गरेकोले ाचार गरे भ ने कुरा
आरोप प मा िकटानीसाथ उ लेख भएको नदेिखएको
भ ने फै सलामा िलइएको आधारको स ब धमा हेदा,
स मािनत अदालतबाट यही मु ाको फै सला गदा
कसरु दार ठह याएको उपयु उि लिखत अ य
ितवादीको हकमा पिन आरोप प मा िनजह ले यो
यो काम गरी यित यित रकम िलनु खानु गरेको भनी
िकटानी पमा उ लेख नहँदा नहँदै पिन िनजह को
हकमा आरोप प को माग दाबीबमोिजमको कसरु
ठहर भइरहेकोमा यी ितवादीह को हकमा भने यो
यो काम गरी यो यित िलनु खानु गरेको भ ने आरोप
प मा िकटानी पमा उ लेख नभएको भनी सफाई
िदने आधार हण गन निम नेमा सो आधारसमेत हण
गरी िदनेश के .सी. समेतका ३१ जना ितवादीह लाई
सफाई िदने ठह याएको सु फै सला वतः िु टपूण भई
बदरभागी छ, बदर ग रपाऊँ ।
ाचारज य कायमा संल न रहे भएको त य
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थािपत भइसके पिछ उ काय गदा बदिनयत
साथ
्
गरेको अव थामा मा उ कसरु ठहर हने हो? वा
उ काय लापरवाही ज य त रकाबाट गरेको भएपिन
उ कसरु ठहर हने हो भ ने स ब धमा िव मान
कानूनी यव था हेदा ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा १७ मा कुनै रा सेवकले आ नो ओहोदाको
वा सोस ब धी कत य पालना गदा नेपाल सरकार वा
सावजिनक सं थाको स पि लापरवाही वा बदिनयत
्
गरी िहनािमना हािन नो सानी वा दु पयोग गरे गराएमा
िनजलाई कसरु को मा ाअनस
ु ार दफा ३ बमोिजमको
सजाय हने भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
अथात ाचार ज य कसरु थािपत हनको लािग
बिदन् यत त व अिनवाय पमा थािपत नै हनपु न भ ने
अथ गन िम ने अव था नहँदा नहँदै यी ितवादीह को
उ काय गन ममा बदिनयत
नदेिखएको भनी
्
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट पूण पमा सफाई
िदने ठह याई फै सला गदा हण ग रएको उ आधार
वतः िु टपूण भई बदर भागी छ ।
साथै िवशेष अदालतबाट ततु मु ामा
भएको फै सलामा ितवादीह ले यो काम गरेबापत
यसरी यित रकम घस
ु बापत िलएको भ ने अिभयोग दाबी
नभए तापिन यी ितवादीह को काम कारवाहीबाट
ठेकेदार क पनीलाई गैरकानूनी नाफा र हरी क याण
कोषलाई गैरकानूनी हािन पु न गएको देिख छ । सो
गैरकानूनी हािन नो सानी हनु नै यो मु ामा ाचार
भएको मा नु पन भनी यसै मु ाको अ य कसरु ठहर
ग रएको ितवादीह को हकमा बोिलसके पिछ यी
ितवादीह को हकमा पिन सोही कुरा लागू गरी ठहर
इ साफ ग रनु पनमा यी ितवादीह को हकमा बे लै
िव ेषण तथा या या गरी पर परमा िवरोधाभाष हने
गरी ग रएको फै सला सो हदस म िु टपूण हँदा बदर
भागी छ बदर ग रपाऊँ ।
आइिजपीकै िवशेष िनदशन र िनय णमा
भइरहेको काममा तलका अिधकृतले अव ा गन

अव था नहने, Chain of Command मा च ने
फौजी संगठनमा त ला दजाका अिधकृतले य
गरेको कुराको सनु वु ाइ नहने भ नेसमेत फै सलामा
िलइएका आधारह को हकमा हेदा, आइिजपीले
िदएको आदेश त ला अिधकृतह ले अव ा गन
नहने, पालना गनपन
ु ह छ, य तो आदेश जनु आदेश
कानूनसङ् गत छ । कानूनसङ् गत नभएको आदेश
पालना गन त लो दजाको अिधकृत बा य हँदनै न् ।
कुनै हरी अिधकृतले स वा ग रिद छ िक भ ने डरले
वा आफूलाई के ही फाइदा ह छ िक भ ने लालचले
मािथ लो हरी अिधकृतले लगाएको अ ाएको काम
जनु कानूनिवपरीतको हो भ ने जा दाजा दै बु दाबु दै
उ काय गछ भने िनजले पिन सजायको भागी
हनपु दछ । कसरु ज य काय गन गन लगाउने दवु ै दोषी
र सजायको भागी ह छन् । Chain of Command
सैिनक परेडमा स म अिनवाय पमा लागू हन
स छ । तर शासिनक तथा आिथक काम कारवाहीमा
Chain of Command अनस
ु ार मािथ लो दजाको
अिधकृतले िदएको आदेश त लो दजाको अिधकृतले
अिनवाय पमा पालना गनपन
ु बा यता हँदैन । आदेश
पालना गरी अिनयिमत र कानूनिवपरीतको काय गन
गराउने कायमा संल न सबै हरी अिधकृतह दोषी
भागी ह छन् भ ने यथाथलाई िवशेष अदालतले
समेत वीकार गरी ततु मु ाको फै सलाको अि तम
ख डमा हरी धान कायालयले पिन शाि त सरु ा
बाहेक अ य आिथक र शासिनक काम कारवाही
गदा सरकारी विकलसँग कानूनी परामश िलने काय
गनु गराउनु भनी हरी धान कायालय समेतको
नाममा कानूनी िनदशन जारी हने ठहछ भनी उ लेख
ग रएबाट पिन आिथक र शानिनक िवषयमा भएको
अिनयिमत र गैरकानूनी काय गरी ाचार भएको
स दभमा फौजी संगठनमा फौजी काम कारवाहीमा मा
आकिषत हने Chain of Command भ ने श दको
गलत या या गरी िदनेश के .सी. लगायतका अ य ३१

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
जना ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको फै सला
वतः िु टपूण छ ।
ततु मु ाको फै सलाको ठहर ख डको
पिहलो यार ाफ हेदा िवशेष अदालतले यो कसरु ज य
कायको सु वातदेिख नै अथात् सामानको दररेट रा ने
बेलादेिख नै कारोबार शंका पद र खेलखाल भएको कुरा
त यबाट पिु भएको भनी उ लेख गनका
ु साथै ितवादी
रिव ताप राणाको िज माको दरभाउ प मा ितवादी
श भु भारतीले हातले थप गरेको भनी ितवादी रिव
तापले वीकार गरेको भ ने यहोरा उ लेख भएबाट
यी सफाई पाउने ठह याएका ितवादीह समेतको
िमलेमतो र संल नतामा सु लागत अनमु ान तयार गन
अव थादेिख नै यस कायमा संल न अ य िज मेवार
हरी अिधकृतले कानूनबमोिजम गनपन
ु काय नगरी
हरी मख
ु ले िदएको मौिखक आदेशलाई वीकार
गरी कानूनी ावधानिवपरीत ठेकेदारले िदएको दरभाउ
प अनस
ु ार दररेट तो न, लागत अनमु ान तयार
गन, लागत अनमु ान संशोधन गन, आ नो िज मामा
भएको कागजातह ठेकेदार क पनीलाई फाइदा
र हरी क याण कोषलाई हािन पु ने गरी स चाउन
िदने, अिनयिमत भु ानीको ि या अगािड बढाउने,
भु ानीको लािग िसफा रस गन र भु ानी िदने कायमा
समेत संल न हने ितवादीह लाई समेत आरोपप को
माग दाबीबाट उ मिु तथा सफाई िदने र िनणयको
िसरमा सदर भनी ले ने यि लाई मा दोषी ठह याई
सु िवशेष अदालतबाट ग रएको फै सला सो हदस म
िु टपूण हँदा उ फै सला सो हदस म बदर ग रपाऊँ ।
िवशेष अदालतबाट फै सला ग रँदा अि तयार
दु पगोग अनस
ु धान आयोगलाई िनदशना मक
आदेशसमेत भएको पाइयो । सोतफ हेदा आयोग वा
कुनै िनकायले कानूनी राय परामश िलन संिवधान
एवं कानूनले िनिद िनकाय र ि या तोिकिदएको
अव था छ । आयोगमा कायरत यायािधव ाह
कमचारी एवं अनस
ु धान अिधकृतका पमा रहेका

ह छन् । िनजह ले कानूनी मा राय िदन पाउने गरी
कानूनी यव था रहेको देिखँदनै । आयोगले कानूनी
राय परामश मा दा महा यायािधव ाको कायालयसँग
माग गनपन
ु ह छ । आ नो मातहतका कमचारीसँग
राय मा न स ने कानूनी यव था नरहेको तफ िवशेष
अदालतको ि पु न सके को देिखँदनै । आयोगले
कानूनी राय आव यक महसस
ु गरेमा मा राय िलने
हो । आयोगलाई अि तयार दु पयोग स ब धमा
अनस
ु धान तहिककात एवं मु ा दायर गन पूण
अिधकार संिवधानले दान गरेको अव थामा सो
अिधकारमा संकुचन हने गरी भएको िवशेष अदालतको
िनदशना मक आदेश संवैधािनक यव था ितकूल
हँदा सो िनदशना मक आदेश बदर एवं िनि य गरी
पाउनसमेत सादर अनरु ोध छ भ ने नेपाल सरकारको
तफबाट पेस भएको पनु रावेदन प ।
ितवादी रमेशच ठकुरीको पनु रावेदन प ः
िवशेष अदालतले मलाई दोषी ठहर गदा
सव थम सबदु माण ारा कसरु मािणत भएको
छ छै न भ ने िव ेषण नै नगरी पद र िज मेवारीको
हैिसयतलाई आधार बनाई कसरु दार ठहर गरेको
छ । िनजी संघ सं था ऐनअ तगत दता भएको नेपाल
हरी क याण कोषको आ नै छु ै िवधान रहेको छ,
जसले ि यागत काय स चालनका िनिम छु ाछु ै
सिमितह को यव था गरेको छ । यसको अि त वलाई
बेवा ता गरी L.C. को सात र आठ िक ता भु ानी
गरेकै कारणले आरोिपत कसरु गरेको भ ने िन कषमा
पिु गएको छ । L.C. को छै ठ र सात िक ताको रकम
स ब धमा L.C. को भु ानी तािलका िमित १२ June
२००८ अथात् िमित २०६५।२।३० मा प रवतन
गराइएको र सो अव थामा िनरी णको सतलाई
हटाएर के वल िनि चत अविधिभ िक ताब दीमा UN
को CEO (Contingent Owned Equipment)
Inspection हनभु दा पिहला नै भु ानी हने गरी
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L.C.को स झौतामा संशोधन ग रएबमोिजम छै ठ
र सात िक ताको रकम गएको भनी फै सलाको पृ
१३०, १३१ मा सु िवशेष अदालतले वीकार गरेको
छ । सु L.C. खो दाकै बखत Field ४०A from of
documentary credit Irrevocable, field ४०E
अ तगत Applicable Rules UCP LATEST
VERSON (अथात् UPC ६००) उ लेख हनक
ु ा
साथै ४७A(८) मा This credit is subject to ICC
publication no ६००-"Uniform customs and
Practice for documentary credits, २००७
revision" भ ने यहोरा उ लेख भएको, ४२C मा
Draft at sight (अथात् At sight and acceptance
of the document, payment of the L.C.
amount to be binding on the applicant and
negotiating or nominated or advising bank
is authorized to pay the L.C. amount to the
beneficiary by purchasing or negotiating
the bill of exchange i.e. the L.C. at sight of
the documents presented in compliance
with the terms of the credit and as per the
weaver of discrepancy, if any, issued by the
applicant and further to clam reimbursement
there of from the confirming or issuing bank,
which is ultimately, without any option, to
be reimbursed by the applicant) तथा Field
४९ मा Confirmation Instructions अ तगत
CONFIRM (अथात् Applicant ले Document
Accept ग रसके पिछ अिनवाय पमा L.C. को
Amount िबना सत / िबना रोकटोक भु ानी गन
याभूित ग रएको) भनी सु L.C. मा नै यव था
भएको म IGP हनभु दा पिहले नै L.C. Applicant
का तफबाट Issuing Bank (िहमालयन बक)
लाई प पठाई य पमा (In expressed way)
Document मा कुनै Discrepancy भए सोसमेत

वीकाय छ भनी सोही L.C. को Field ४७A(२) मा
यव था भएबमोिजम Waiver of Discrepancies
सिहतको Acceptance Latter िमित १३-११०७ मा Document Accept हनक
ु ा साथै म IGP
पदमा बहाल हनअ
ु गावै पटकपटक L.C. संशोधन
भई संशोिधत L.C. मा िनधा रत भु ानी तािलका
बमोिजम L.C. को बाँक रकम भु ानी ग रिदनु सोका
लािग यसपिछ Further Instruction आव यक छै न
भनी Release letter समेत जारी भइसके को कारणले
भु ानी भएको हो । यो भु ानीको ि या मेरो पद
बहालीभ दा पूव L.C. मा ग रएको संशोधनबमोिजम
भएको हो । यसमा मेरो कुनै भूिमका छै न ।
सडु ान िमसनमा गएको APC स ब धमा मैले
हरी महािनरी क पदमा बहाली हनभु दा लगभग ६
मिहना अगावै नै अथात् ४ September २००८ मा
८ वटा APC ह पोट सडु ानमा पगु ी स झौताबमोिजम
UN को MOVCON शाखाले ती APC ह
Port Sudan मा बु दा Inspection गरी बझ
ु े को
देिख छ । जसमा कुनै ठूलो िु ट देिखएको छै न । तर
ती APC ह Port सडु ानबाट छु ै UN Mission
Area Nyle (जहाँ नेपाल हरीको कि टनजे ट तैनाथ
िथयो) उ थानमा Darfur िमसनको इलाका Nyle
पगु ेर UN को COE Inspection नह जेलस म उ
APC UN कै िज मामा हने हँदा APC को वा तिवक
अव था के छ भ ने स ब धमा मलाई जानकारी रहने
भ ने अव था नै रहेन । यसका साथै त कालीन हरी
महािनरी क हेमबहादरु गु ङको समयमा नेपाल
हरीको UN शाखाबाट १ Jan, २००९ मा तरीय
सेवाबापत ठेकेदार क पनीलाई Appreciation Letter
िदइएको अव था देिखएबाट पिन त काल कुनै शंका
उपशंका गरी रहनु पन अव था पिन रहेन । मैले पदभार
हण गदा अथात १७ feb, २००९ अिघ नै सडु ान
Port मा APC ह पगु ेको अव था देिखँदादेिखँदै,
काम नला ने APC ह स ब धमा कुनै सोधपछ
ु नै

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
नगरेको भ ने आरोप नै मािणत हन स दैन । हरी
संगठनको मख
ु हनपु वु उ APC स ब धी सु
ख रद ि या / स झौता देिख अि तम ि यास म
मेरो कुनै िनणायक भूिमका नभएको नरहेको वतः
मािणत भएकै छ । तसथ म पनु रावेदकले IGP kb
समा नु अिघ नै सडु ान पोटमा पगु ेको APC र ठेकेदार
क पनीलाई २०६५।९।१७ मा नेपाल हरीबाट
ध यवाद प िदइएको तथा किहँकतैबाट पिन APC
को खराबीबारे औपचा रक प ाचार नभएको अव था
छ । UN को िज मामा रहेको APC ह को UN
COE Inspection ३ Aug २००९ मा भएपिछ
APC स ब धमा COE Inspection Report को
स पूण यहोरा Contengent Commandar ले
पेस गरेपिछ ६ Aug, २००९ को E-mail ारा
हरी धान कायालयलाई थाहा भई सो स ब धमा
आव यक िनदशन िदई APC को ममतलगायत अ य
काय क याण कोष स चालक सिमितले गरेको र
APC स बि धत समाचार के बल १५ Augst २००९
प चात् मा थािनय प पि कामा कािशत भएको
L/C मा िनधा रत तथा पूव संशोिधत सतबमोिजम L/C
को अि तम भु ानी भइसके पिछ मा UN बाट APC
को अव थाबारे जानकारी भएको भनी सबदु माण
साथ बयानमा र मु ाको सनु वु ाइको ममा मेरा कानून
यवसायीले पेस गरेको कागज माणलाई माणमा
हण नगरी APC को स ब धमा म हरी महािनरी क
भएपिछ पटकपटक ठेकेदारलाई रकम भु ानी भएको
भनी मैले APC को घोटला स ब धमा थाहा पाउँदा
पाउँदै रो न िम ने भु ानी पिन नरोके को भ ने अथ
लगाई पनु ः भु ानीकै कुरा दोहो याई कुनै िज मेवारी
बोध नगरेको भ नेसमेत आधार हण गरी मलाई
कसरु दार ठहर गरेको फै सला िु टपूण छ ।
रा य यव था सिमितको छानिबन
समा भएपिछ र सडु ानमा पगु ेको APC सामानमा
ठेकेदारको कै िफयत देिखएपिछ ठे केदारउपर के क तो

कानूनी कारवाही गन सिक छ भनी कानूनी स लाह
िलएको, रा य यव था सिमितको िनदशनबमोिजम
समेत ठेकेदार क पनीलाई Black List मा राखेको
समेतको कायबाट मैले संगठन मख
ु को िज मेवारी
इमा दारीपूवक पूरा गरेको देखाइरहेको छ । APC
Sudan Port मा पगु ेको िमित ४ Sept २००८ मा म
IGP पदमा बहाल नै छै न । यसबाट पिन मलाई कसरु दार
ठहर गरेको फै सलामा अव था र प रि थितको ठीक/
ठीक मू याङ् कन हन नसके को देिख छ । ३ Aug
२००९ (२०६६।४।२२) को UN COE Inspection
को रपोट ऐ. ६ Aug मा हरी धान कायालयमा ा
भएपिछ तु त हरी क याण कोषको िवधानअनस
ु ार
गिठत स चालक सिमितका अ य मदन खड् कालाई
िनदशन िदई िनजले २०६६।५।१३ मा (२९ Aug
२००९) मा Assured Risk का Micheal Rider
र िनजका एजे ट श भु भारतीलाई बोलाई APC को
ममत स ब धमा कारवाही अगािड बढाइएको हो ।
एउटा संगठन मख
ु को हैिसयतले मैले गनपन
ु स पूण
दािय व िनवाह गरेको हँ हरी क याण कोषको
िवधानअनस
ु ार यि गत पमा मलाई कुनै िनणय
गन अिधकार छै न । अ तराि य पको ठे काप ा
स झौता भइसके प चात् यसको अनगु मन गनपन
ु
र कोषको येक िनणय तथा यसको काया वयन
िवधानमा तोिकएको सिमितह बाट हनपु न बा या मक
अव थामा पिन मउपर Doctrine of Individual
Autonomy ले सहयोग गन नस ने भनी फै सलामा
बोिलएको छ । थमतः अि तम िक ताको भु ानी
मैले गरेको वा मेरो कारणले भएको होइन भ ने त य
मािथ करणमा उ लेख ग रसके को छु । तथापी
भु ानीको िमितभ दा पूव CAUSE OF ACTION
(अथात् कानूनी कारवाही वा मु ामािमलामा वेश
गनपनाको
कारण) िसजना भएको हनपु दछ । िववािदत
ु
िवषयमा APC को अव था स ब धमा जानकारी नै
अि तम भु ानीपिछ मा भएबाट कारण नै िसजना
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नभएको अव थामा कानूनी कारवाही गन मौका िथयो
र सो मौकाको योग ग रएन भनी कसरु कायम गन
िम ने होइन । (Neither any capacity nor a fair
opportunity to do otherwise before the date
of final payment was there so that it ought
to have been used.) यस अव थामा ितवादी
रमेश च द ठकुरीले The Capacity to do other
wise / Fair opportunity to do otherwise
िस ा तअनस
ु ार ठेकेदारउपर कानूनी कारवाही गन
गराउन ियनलाई पूण पमा मौका िथयो, तैपिन कारवाही
नगरेको भनी भु ानी मैले िदएको ठहर गद िनणयधार
िलएको देिख छ । जनु िनणयाधार सै ाि तक पले र
माणको मू याङ् कनको ि ले थम ि मा नै िु टपूण
छ।
मेरो पालामा िहमालयन बकले भु ानी गरेको
L/C स झौताअनस
ु ारको िक ता रकम भु ानी भएको
कायले मलाई आरोिपत कसरु मा कसरु दार ठहर गन
माण ब न कदािप स दैन । ठे केदार क पनीलाई
छै ठ र सात िक ता भु ानी गएको अव थालाई
कसरु ठहर गन आधार बनाउँदा उ िक ताह के
कसरी भु ानी हन गयो? भ ने स ब धमा फै सलामा
िववेचनास म ग रएको पाइँदैन । सु िवशेष अदालतमा
मैले बयान गदा स.ज. ९, १० मा स पूण यहोरा
उ लेख गरी लेखाई िदएको छु र माण पिन पेस गरेको
छु । सु अदालतले उ माणलाई माणमा िलएको
छै न । सडु ानमा APC को COE िनरी णभ दा अगाडी
भु ानी भई गएको छै ठ र सात िक ताको रकममा
म पनु रावेदकको कुनै भूिमका नहने र उ भूिमका
नभएको यि को ाचार गनमा बदिनयत
रहेको
्
मा न कदािप िम दैन । ततः स ब धमा स बि धत
स चालक सिमितबाट क याण कोषको खाताबाट
रकम थाना तरण नग रएको ख डमा वा उ
रकम खातामा नरहेको अव थामा िहमालयन बकले
तोिकएको िक ता ितन बा य हने (Automatic

Payment System) र यसबापत नेपाल हरी
क याण कोषउपर बकको ऋण याजको १५%
ययभार परी हािन हन स ने अव था पिन आउने
िथयो । हरी क याण कोषको िहतमा कोषले गरेको
कामसमेतको दािय व मउपर लगाउने गरी भएको सु
फै सला िु टपूण छ ।
APC बाहेक अ य Mission स बि धत
उपकरण तथा साम ी जनु िमित २१ November
२००७ मा UN कै िज मामा काठमाड बाट पठाइएको
िथयो । ती सामानह कलक ा Port हँदै २५
November २००८ मा मा Nyla मा पगु ेको र
लगभग १ वषपिछ मा पगु ेका ती सामानह मा समेत
के ही ित हन गएको र सोस ब धी समाचार काि तपरु
राि य दैिनक पि कामा चै ९, १०, २०६५ (२२,
२३ March २००९) मा कािशत सडु ान घोटाला
समाचार कािशत भएपिछ स य त य प ा लगाउन .
ना.म.िन. (DIG) िदनकर शमशेर राणाको अ य तामा
बोड गठन ग रएको र Cortingent Commander
S.P. कमल िसंह बमलाई आव यक िनदशन िदई
त कालै UN को ि याबमोिजम ती सामानह को
ितपूितको दाबी गरी सोधभना भइसके को छ । यस
अव थामा APC ह चाँही अक Mission Area,
Port Sudan मा UN कै िज मामा रहेको र Nyla
Camp मा यसको अव थाबारे कुनै ठोस जानकारी
नभएको अव था यस दौरान इमेलमा पठाएको
जवाफबाट र Contingent Commander ले सु
िवशेष अदालतमा उपि थत भई गरेको बकप बाट पिन
पिु भई मैले संगठन मख
ु को िज मेवारी पूरा गरेको
मािणत भएकै छ । यस अव थामा िमिसलमा भएको
माण कागजातले पिु गन नस ने त यह लाई सु
िवशेष अदालतले वीकार गरी त यको ममा मलाई
कसरु दार ठहर गरेको हँदा सु फै सला िु टपूण छ ।
L/C मा भएको पटकपटकको संशोधन (जनु
L/C संशोधन म िनवेदक हरी महािनरी क हनभु दा

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
अगािड भएको हो) को कारणले छै ठ र सात िक ताको
रकम पवु िनधा रत ि याबमोिजम नै िहमालय
बकमाफत भु ानी हन गएको हो, यसमा मेरो कुनै
संल नता छै न । L/C संशोधनमा बक खातामा रकम
नभए पिन Book Forced Loan Create गरेर भए
पिन आपूितकतालाई Payment Release गन र
यसको लािग हरी धान कायालयलाई सोिधरा नु
नपन भनी १२ जनु २००८ को L/C संशोधन ग रएको
कारणले उ छै ठ र सात िक ताको रकम ठेकेदारलाई
भु ानी भएको देिख छ । उ L/C Irrevocable र At
Sight कृितको भएको गरी यस कारको कारोबारमा
UCP ६०० अ तगतका अ तराि य िनयमह लागू
हने गरी खोिलएको देिखएको र उ Irrevocable
तथा At Sight L/C ह आपूितकताह सहमित
बेगर रो न, र गन वा प रवतन गन उ UCP
६०० ावधानले िम दैन । सडु ानमा APC को COE
िनरी णभ दा अगाडी भु ानी भई गएको छै ठ र
सात िक ताको रकममा म िनवेदकको कुनै भूिमका
नहने र उ भिु मका नभएको यि को ाचार
गनमा बदिनयत
रहेको मा न कदािप िम दैन । ततः
्
स ब धमा स बि धत स चालक सिमितबाट क याण
कोषको खाताबाट रकम थाना तरण नग रएको
ख डमा वा उ रकम खातामा नरहेको अव थामा
िहमालयन बकले तोिकएको िक ता ितन बा यको ऋण
याजको १५% ययभार परी हािन हनस ने अव था
पिन आउने िथयो, जनु कुरा िहमालयन बकबाट ा
प बाट पिन ह छ । य तो ािविधक प को सु
िवशेष अदालतले याियक रोहबाट नहेरक
े ो कारण
म पनु रावेदकले सजायको भागी हनु परेको अव था
िव मान भएकोबाट याियक मनको योग नभई भएको
उ फै सला बदर गरी याय पाउन अनरु ोध गदछु ।
म पनु रावेदक .म.िन. भएपिछ ठेकेदार
क पनीलाई पटकपटक भु ानी िदएको भनी सु बाटै
गो वारा पमा मउपर आरोप लगाएको याियक

रोहबाट पिन िमलेको छै न । Irrevoclble At sight
L/C हो होइन? भ ने स ब धमा िमिसलमा रहेको
कागज माण र िवशेष को राय, अदालतमा गरेको
बकप स मलाई माणमा निलई, म पनु रावेदकको
पालामा L/C माफत भु ानी भएको छै ठौ र सात
िक ताको रकमलाई ाचारको िबगो कायम गन
कदािप िम दैन । हरी क याण कोषको िवधानअनु प
मलाई कुनै पिन भु ानीस ब धी िट पणी आदेश सदर
गन वा चेक काट् ने ज ता अिधकार पिन नभएकोमा
अव थामा L/C संशोधन गदा िनरी कको प लाई
हटाई के बल भु ानी प लाई मा जोड िदई भु ानी
तािलका प रवतन ग रएको कारण Irrevocable
र At Sight L/C को कारणले भु ानी रो न स ने
अव था नहने अ तराि य िनयम रहेपिछ Chain
of Command को िस ा तको गलत या या
ग रएको सु को ठहर िमलेको छै न । जबक Sudan
Mission स ब धी स पूण ि यामा मैले किहँ पिन
मातहतलाई ितकूल हने कुनै िनदशन िदएको अव था
छै न । हरी िनयमावलीले सबै हरीको आ-आ नो
काम कत य अिधकार तोके को ह छ । यसमा पिन
हरी क याणकारी कोषको िवधान तथा आिथक
शासनस ब धी ऐन कानूनले
दािय व तोके को
छ । कानूनिवपरीत काय गन कुनै पिन तहको
पदािधकारी कानून ारा य हन स दैन तर यस
पनु रावेदकको हकमा त कुनै आदेश िदने अव था
पिन िव मान छै न, िकनक स पूण ि याह सु मै
टुङ्गी सके को अव था छ । तर त लो तहको हरी
कमचारीले कथंकदािचत कानूनिवपरीतको काय गरेको
रहेछ भने य को दोष Chain of Command को
िस ा तअनस
ु ार हरी मख
ु लाई ला ने भ ने या या
सु िवशेष अदालतले गरेको देिख छ । उ या या
कुनै कानून र औिच यमा आधा रत नभएको हँदा
गद नगरेको कसरु मा सजाय ठहर भई सु फै सलाले
अ यायमा पारेको छ ।
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मलाई कसरु दार ठहर गद छै ठ र सात िक ता
रकम भु ानी नरोके को ठेकेदारलाई कारवाही गन ठोस
कदम नचालेको, समयमा सरकारलाई जानकारी र
APC िमसनमा पु याउने एवं ममततफ सि य पमा
नलागी लापरवाही र हेलच ाई गरेको भ ने गोलमटोल
एवं पूवा ाही िनणयाधारसमेत िलइएको छ । APC
ह Nyla मा पगु ेपिछ UN Inspection बाट NonWorkable हन भ ने ितवेदन आएपिछ ठे केदारसँग
ममतको लािग िविभ न स चार स पकह भइरहेको
अव थाको बीचमा
ततु मु ाको अनस
ु धान
ार भ भई त स ब धी िवषय अव भएको स पूण
माणह बाट समिथत छ । यस अव थामा मैले के गन
स दथे? के गनु पद यो? के नगरेर ाचारको कसरु मा
द डीत हनु परेको हो? भ ने कुनै पिन कानूनस मत
आधार कारण मलाई कसरु दार ठहर गरेको उपयु
फै सलामा उ लेख हन सके को छै न । मैले आरोिपत
कसरु गरेको भनी मािणत गन ठोस आधार माणको
अभावमा असल िनयतले गरेको कायलाई गलत अथ
र िव ेषण गरी मलाई कसरु दार ठहर गरेको िवशेष
अदालत काठमाड को िमित २०६८।१२।१ को फै सला
िु टपूण हँदा उ फै सला बदर गरी आरोप बाट सफाइ
हने फै सला ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
प ।
ितवादी ओम िव म राणाको पुनरावेदनप ः
ततु मु ामा स बि धत नेपाल हरीको
FPU सडु ानमा पठाउने ममा हरी क याण कोष
नामक गैरसरकारी सं थाको रकमले करारअनस
ु ार
ख रद गरी पठाएको िवषय थमतः करारले यव था
गरेको सतह अनस
ु ार हने हो । दईु प का बीचको
सहमित र सत पूरा गन गराउने िवषय िथयो । जहाँ
ते ो प को ह त ेप हनस ने र गन िम ने अव था नै
छै न । यसमा पिन संिवधानसभा यव थािपका संसदको
्
काय स चालन िनयमावली, २०६५ को िनयम ११०

अ तगतका िवषयगत सिमितह ऐ. िनयम ११५ को
अिधकार े हण गरी छानिबन गन िम ने िवषय नै
होइन । य तो अवैध छानिबनलाई िवप ी अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगमा ितवेदन पठाउने
अिधकार पिन नहने हो । यसमा पिन अि तयारले
गैरसरकारी सं थाको रकमको िवषयमा अनस
ु धान
गरी ाचार मु ा चलाउने निम ने हो । गैरसरकारी
सं थाको रकमको स ब धमा िज ला शासन
कायालयले सं था दता ऐन, २०३४ बमोिजम हेन र
सोही ऐनको दफा ६ बमोिजम स म हन स ने हो । यी
िवषयबाहेक मैले उठाउन खोजेको ठाडै संवैधािनक एवं
कानूनी िु ट भनेको अि तयारका सिचव यू आयोग
हन स दैन । आयोगको अिधकार े न त सिचवलाई
ह ता तरण हन स छ न सिचवले उ ह ता त रत
अिधकार पनु ः ह ता तरण गन स छ । य तोमा
अि तयार नभएका अिधकारीले कानूनको उ लङ् घन
गरी चलाएको मु ाको वैधताको िवषयलाई हामीले
उठाएका िथय । य तोमा अिधकारको यायोजन र
सु पने फरक हो भ दै आव यकताको िस ा त उ लेख
गद गलत त रकाले चलेको अिधकार े ा मक िु टपूण
मु ालाई खारेज नगरी इ साफै तफ गई िनद षलाई
सजाय ग रयो ।
जहाँस म िमित २०६६।९।२७ मा कािशत
नेपाल राजप को सूचनाबमोिजम आयोग ारा
अनस
ु धान र तहिककात गन तथा मु ा चलाउने
अिधकार सिचवलाई सिु पए पिन सो अिधकारलाई
सिचवले आफू मातहतको सह यायािधव ालाई
पनु ः यायोजन गनु अिधकार यायोजनको
िस ा तिवपरीत छ । तसथ िनज सिचवले पिह यै
तोिकएका अनस
ु धान अिधकृत राजे सवु ेदीलाई
हटाई सह यायािधव ा िड लीरमण आचायलाई पनु ः
अनस
ु धान अिधकृत िनयु गरी मसमेतका उपरको
ाचार मु ा अनस
ु धान गराई िवशेष अदालतमा
दायर गनु नै कानूनिवपरीत भएको हँदा उ काम

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
कारवाही सु देिख नै अवैध छ ।
हरी क याण कोष
पमा गैरसरकारी
सं था हो । सं था दता ऐन, २०३४ को दफा ५(क)
ले य तो सं थाले यि सरह स पि भो ने अिधकार
ऐ. दफा ५(३) ले यि सरह नािलस उजरु िदनस ने
उसका िव मु ा ला ने समेत यव था छन् । जसबाट
िनिववाद पमा गैरसरकारी सं था भ नेमा िववादै
छै न । कुनै या या, तक र अथको आव यकता नै
छै न । य तोमा हरी क याण कोषको रकम खच भएको
र उसैको स चालक सिमितको िनणयअनस
ु ार भएको
काम कारवाही र रकम खचमा सावजिनक सं था हो
भनी मु ा चलाउनु र यसैमा कानूनको ठाडै उपहास
गरी सजाय ग रनु घोर अ यायपूण छ । कुनैपिन सं था
जो िज ला शासन कायालयमा दता छ, उसको कुनै
आिथक िहनािमना भएमा यसको उपचारको यव था
पिन सोही ऐनले गरेको छ । सं था दता ऐन, २०३४
को दफा ६ ले सं थाको स पि संर ण ि या र
यव था गरेको छ । यसैगरी ऐ दफा १० र ११ समेतले
गैर सरकारी सं थाको स पि संर णका यव था
गरेका छन् । य ता वत िनकायको वत कानूनी
यव थाको अवल बन नगरी ला नै नस ने ाचार
िनवारण ऐन लगाई चलाइएको मु ा ार भदेिख नै
गैरकानूनी छ । िवशेष अदालतबाट हरी क याण कोष
सावजिनक सं था हो भनी फै सला गदा अच मका तक
र अथ लाइएको छ ।
म ओम िव म राणा हरी महािनरी क
भएको पालामा सडु ान िमसन जाने र िमसनमा
आव यक ब दोब तीका सामान िक ने र ल ने काम
भएको हो । मेरो य संल नता नभएपिन मेरो
मातहतका कमचारीह ले वत पूवक काम गनु
भई लगभग १०३ आइटम सामान ब दोब त भएको
हो । जसम ये १०१ आइटमको बारेमा कुनै उठेको
छै न । के वल APC र APC का पेयर पाटसको बारेमा
मा यो मु ा चलेको हो । यी सामानको बारेमा २७

से टे बर २००७(२०६४।६।१०) मा करार भएको
छ । उ करारनामा UN मा सेवा गनका लािग
आव यक APC ख रद गन र ठेकेदारले स लाई गन
यव था छ । यसमा रकम ितन त रका र समय
उ लेख छन् । यसैगरी सामान पठाउन ि या
छन् । सामान कमसल वा नच ने भएमा आपूितकताले
नै बदली ग रिदनपु न ज ता ावधानह छन् ।
सबैभ दा मह वपूण कुरा उ करारको दफा २(ङ) मा
“In case of any discrepancies on the quality
of the goods supplied as stated above the
seller will be fully responsible to replace the
goods with the given time bearing all the cost
associated with” भ ने यव था रहेको छ । य तै
करारको दफा ११ मा settlement of disputes को
यव था रहेको र यहाँ दईु प का बीच सहमितमा
समाधान गन, समाधान भएन भने म य थ ारा िववाद
समाधान ग रनेछ भ ने यव था रहेको छ । अथात्
यो िवषय दईु प का बीचको िकनबेचको िवषय हो र
यो पिन करार गरेर काम ग रएको छ । यसैले िव कुलै
करारीय दािय वको िवषय हँदा यसको समाधान
करारले यव था गरेअनस
ु ारै म य थता ारा हने हो ।
यो िवषय ाचारको दायरािभ पन कुरै होइन ।
गैरसरकारी सं थाको रकमले करारनामा गरी
ख रद गन APC को िवषयमा िववाद परे ख रदकता
र िब े ताबीचको स झौताले नै ाथिमकता पाउने
हो । यसमा पिन NGO को िवषयमा न त अि तयारले
अनस
ु धान गन स छ न ाचार मु ा चलाउनै
िम छ । गैरसरकारी सं थाको िवषयमा िवशेष अदालतले
मु ा िलन र हेन नै िम दैन । ततु मु ामा यित मा
नभई यो मु ाको उठान नै संसदको
् रा य यव था
सिमितको अनस
ु धान र उसैको दबाबमा मु ाको
दायरसमेत भएको छ । यसैले उ सिमितको य तो
िवषयमा वेश गरी अनस
ु धान गन, िसफा रस गन
ज ता काम कारवाही गन अि तयारीको िवषयमा पिन
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यान जानु ज री छ । संिवधानसभा ( यव थािपका
संसदको
् काय स चालन) िनयमावली, २०६५ को
िनयम ११० ले िवषयगत सिमित तोके को छ । जसमा
रा य यव था सिमितको अिधकारतफ हेदा ऐ. िनयम
११५(१)(घ) ले सावजिनक स पि को िहनािमना
भए नभएको अ ययन अनगु मन र मू याङ् कन गरी
आव यक िनदशन िदने र सभामा ितवेदन पेस गनस म
अिधकार भएको रा य यव था सिमितले आ नो
अिधकार े को सीमाना के हो िवचारै नगरी हरी
क याण कोष ज तो NGO को िवषयमा अनस
ु धान
गन, िहँड्ने काम गरेका APC ह लाई च न निदनु भनी
रो का रा ने, काम गद गरेको ठेकेदारलाई Black List
मा रा ने ज ता काम गरेबाट यो सबै भ गोल भएको
हो भ ने
देिख छ । रा य यव था सिमितका
काम कारवाही यवहार र गितिविध पूणतः गलत छन्
र अि तयारीभ दा बािहर गई ग रएका छन् । य तो
ितवेदनलाई आधार िलई आ नो वत अनस
ु धा
नै नगरी जनु मेिसनरीबारे मु ा च यो यसबारेमा पिन
बु दै नबझ
ु ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
मु ा चलायो । यी सबै गैरकानूनी र असंवैधािनकसमेत
हँदा ततु मु ाको आधार त भ भनेको रा य
यव था सिमितको ितवेदनको आधारमा मु ा चलेको
कारणले पिन ततु मु ा खारेजभागी भएकोमा खारेज
नगरेको िवशेष अदालत काठमाड को फै सला िमलेको
छै न । बदरभागी छ बदरै ग रपाऊँ ।
नेपाल सरकार र UN को सहमितमा िमसन
जाने अथात पठाउने हो । FPU पठाउने कुरा हरी
महािनरी कको काबिु भ को कुरा होइन । उ िमसन
जाने भएपिन संगठन मख
ु को हैिसयतले पदीय
िज मेवारीअनस
ु ार काम गन सिमित गठन ग रिदएको र
ती सिमित यि रोजेर गठन गरेको नभई सबै िवभागीय
मख
ु ह को समूहबाट बनेको हो । मेरो अ सरता र
िनदशनमा भएको पिन होइन । सिमितले हरी क याण
कोष स चालक सिमितको िनणयअनस
ु ार गरेको काम

हो । अक कुरा भु ानी नेपाल सरकारको आदेशमा हरी
क याण कोषबाट यहोरेको देिखन आयो भिनएको
रहेछ । नेपाल सरकारले FPU पठाउने सै ाि तक
सहमित िदनेबाहेक अ सबै काम हरी क याण कोष
स चालक सिमितबाटै भएको हो । स चालक सिमितको
FPU पठाउने सै ाि तक सहमितदेिख िक ने ि या
र पटक पटक मू याङ् कनदेिख रकम िनकासा र अ य
सबै काम हरी क याण कोष स चालक सिमितकै
िनणयबाट भइरहेको छ । य तोमा पिन स चालक
सिमितमा रहेकाह लाई मु ा चलाई ितवादी बनाई
याइएको कुरा देिखँदा देिखँदै र बु दाबु दै पिन
सरकारको आदेशमा हरी क याण कोषबाट रकम
यहोरेको देिखयो भनी िवशेष अदालतले गरेको ठहर
यहोरा सरासर गलत छ ।
श भु भारतीसँग स बि धत ३ वटा फमलाई
मा दरभाउ प पेस गन लगाई APC ख रद भएको
र Note:- APC model will be OT६४ and it is
refurbished भ ने थ न लगाएको भ ने ज ता ठहर
बदुँ ा मेरो हकमा उ लेख भएका रहेछन् । मैले मािथ
उ लेख गरेअनस
ु ार हरेक िवभागको तथा िवभागीय
मख
ु ह को ितिनिध व हने गरी ख रद सिमित गठन
गनासाथ सबै काम ख रद सिमितले गरेको हो । मैले
यि गत पमा श भु भारतीलाई िचनेको र उनी
ित सदासयता देखाएको आिद के ही कुनै होइन,
छै न । गहृ म ालयले सूचीकृत गरेका हितयार बे ने
क पनीह म येबाट ख रद सिमितले ि या पूरा गरी
ख रद ग रएको हनपु दछ । मेरो र श भु भारतीको कुनै
यि गत स ब ध िथएन, छै न । यसै बखत ती कुनै
कुरा अिनयिमत भएका िथए भने ित पधामा आउन
चाहेका र नपाएकाले उजरु गन नै िथए । दरभाउप को
फम कसले लगे, कसले लगेनन् के क ता सामानको
आव यकता हो, के िक नपु न हो आिद िवषयका
लािग नै चिलत आिथक ऐन िनयमबमोिजम गनु
भनी लागत योजना तथा तजमा
ु सिमितले पेस गरेको

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
लागतमा थलगत िमसन ए रयामा रेक िभजीटप ात्
पेस गरेको थप लागत अनमु ानसमेतको ितवेदनमा
तोक आदेश जारी िदएको िथएँ । त प ात् ख रद
सिमितले वत पूवक काम गरेका हन् । (रिव तापको
अदालतको बयान स.ज.१४ र २० ले पिन भ छ) ।
देशमा राजत को समाि गणत को आगमनको
पूवस या, नेपाल आम यारेकमा, माओवादी लडाकु
यानटनमे टमा रहेको संकटपूण घडीमा नेपाल हरीले
देशको सम शाि त सरु ा र संिवधान सभाको चनु ाव
गराउने िज मेवारी रहेका अव थामा सरु ा मख
ु को
िज मेवारी वय मा ठूलो चनु ौतीपूण समेत िथयो ।
य तो अव थामा मैले सानोितनो सामान िक न आफै ँ
दरभाउप बे दै िहड् ने र सामान िक ने च करमा ला ने
कुरै िथएन । म वाभािवक पमा आ नै पैि क स पि
रा ै भएको प रवारको यि हँ । यसमा पिन कुनै लोभ
लालचमा पिन लागेको िथइन । मैले नै श भु भारतीलाई
पिछ काटेर श दह थ न लगायो, फम बे यो भ ने
ज ता तक िव कुलै गलत हन् । मैले बझ
ु ेस म UN
PDV Team आउँदा APC OT६४ मोडल नै
देखाएको र यसै मोडललाई UN PDV Team ले
Reviewed Catalog and Found the item
acceptable भ ने जनाएको छ । यसपिछ िलएको
दरभाउप मा Refurbished श द पिछ थपेको भ ने
छ । वा तवमा OT६४ Model भनेको APC जिहले पिन
Refurbished हने रहेछ । यो िवषय हाल अ ययनबाट
मैले जानकारी पाएको हँ । मैले हातले थपेको पिन छै न
र थ नु भनी कसैलाई भनेको पिन छै न र थ न कसैलाई
अ ाएको पिन छै न । रिव ताप राणाले पोल गरेको
भ ने हकमा पिहलो कुरा त उनको पोल य तो पिन
छै न । अि तयारबाट आफूलाई मािथ आइरहेको
र उनको आ ना िज माका कागजमा लेिखएको िवषय
हँदा आफू उ कन भा न गरेको झु ा पोल माणयो य
छै न । य ता पोल माण नहने भनी स मािनत सव च
अदालतबाट कै य मु ामा कानूनी िस ा त ितपादन

भएका छन् । ने.का.प. २०६३ िन.नं. ७७४९ प.ृ सं.
१०३४ अंक ८ मा कािशतलगायत यस स ब धमा
कािशत कै य कानूनी िस ा तिवपरीत भएको िवशेष
अदालतको फै सलामा उि लिखत ठहर बदुँ ा कि पिन
िमलेका छै नन् । रिव ताव राणाले अि तयारमा पटक
पटक गरेका सम बयान हे रएको ख डमा पिह यै र
अि तम अि तममा धेरै फरक र अि तमितर आएपिछ
मैले के ही गरेको छै न सबै अ को हो भनी मु य पमा
ख रद सिमित स चालक सिमित अ य र संगठन
मख
ु लगायत अ लाई दोष िदँदै आफूबाट कुनै ग ती
नभएको यहोरा उ लेख छ । रिव तापले अदालतमा
फरक बयान गरेका छन् । जसम ये रिव ताप राणाले नै
पोल गरेका अ ितवादीले सफाई पाउनु भएको छ ।
य तोमा आफू ब न आ नो कत य पालनाको ममा
अक ले मौिखक भनेर गरे ँ भ ने पोलको आधारमा
मलाई दोषी ठहर गन सवथा निम नेमा रिव ताप
राणाको पोल भनी भएको फै सला बदरभागी छ ।
लागत अनमु ानमा विृ हने कामको बारेमा
िवशेष अदालतले उठाए पिन यो लागत अनमु ान
विृ को कारण र आधार उ लेख गन िदपक िसंह
थाङ् गदेनले आ नो बयानमा उ लेख गनभएको
ु
छ । यसमा मेरो कुनै सहभािगता र संल नता रहेको
छै न र रहँदैन । मैले थाहा पाएस म ततु मु ाका
ितवादी बनाइएका िदपक िसंह थाङ् गदेन र सरकारी
सा ी बनाइएका कमल िसंह बमह रेक िभिजटमा
स बि धत ठाउँमा पगु ेर लागत अ य देशका िमसनको
अव था र य.ु एन.को आव यकता हेरी तयार गदा
भएका फे र बदलमा मेरो कुनै संल नता छै न । यो
कुरा उ लेख गद लागत बढेकोमा सही गरेको भ ने
छ । जब लागत बढाउने एउटालाई मु ा चलेर पिन
सफाई र अक (कमल बम) लाई मु ै नचलाइएको
अव थामा सो कुरा हरी क याण कोष स चालक
सिमितले गरेको िनणयको टाउकोमा के वल िनणयमा
फे रबदर नहोस् भनी सदर लेखेको कुराले मलाई दोषी
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भनी सजाय गरेको कि पिन िमलेको छै न । यित मा
नभई फै सलामा कतै यो हरीको काम हो, क याण
कोषको िनणयभ दा िवपरीत ख रद ि यामा गयो
भ ने उ लेख गद म आइ.जी.पी. भएको कायकालिभ
भएकोले सबै िज मेवारी मेरो नै हो भिनएको कतैबाट
पिन िम दैन । स चालक सिमितले आ नो सिु वधा हने
गरी ताव रा नु वभािवक हो तर यस िनणयमा
संल न नभएको ठेकेदार (स लायर) ले यो नमानी नयाँ
सत राखी नयाँ करार भइसके को अव थामा स चालक
सिमितको पूव िनणय मतु ािबक भएन भ ने भनाई
तकसङ् गत छै न । करार वयम् स चालक सिमितले
अनमु ित िदई सोअनस
ु ार खच गन कायलाई पिन
अनमु ोदन ग रसके को छ । जसबाट पिह यै स चालक
सिमितले गरेको िनणय प रवतन भई वीकार भएको
िनणयले नै देिखइरहेको अव था छ । L.C. संशोधन
गन भु ानी िदने यी सामा य ि यागत कुरा हन् । मैले
कसैलाई य तो गनु भनी िनदशन गरेको पिन छै न र
मेरो सहभािगता तथा संल नता पिन छै न । यितमा
नभई िततप को संशोधनले सामानको गणु तर
र स चालनमा असर पारेको पिन छै न र पन पिन
होइन । य तोमा मेरो महािनरी क कायकालमा
िततप संशोधन भएकोले दोषी भ नु अ य तै
ितशोधपूण छ ।
मु ा चलाउने आधारमा १९६० दशकका
परु ाना हन् भनी चलाइएको छ । जबिक य.ु एन. ले नै
ती ए.पी.सी. ह १९९० दशकका हन् भनेका कुरा
अिभयोग प को पृ सं. ८३ मा उ लेख छ । मु ा
चलाउँदा च नै नस ने र कामै नला नै ए.पी.सी. ह
हन् भनी चलाइएको छ जबिक उ ए.पी.सी. ह च ने
स ने र चलेका िभजयु ल तथा चलेको भनी अदालतमै
आई बकप गनह बाट पिु भइरहेको छ । यसतफ
सो दै नसोची िवशेष अदालतबाट फै सला भएको छ ।
मु यतः सडु ान िमसनमा नेपाल हरीको FPU UN ले
मा यो नेपाल सरकारले पठाउन वीकृित िदयो । नेपाल

हरीका हजार यि लाई िवदेश जान पाउने र के ही
कमाई पिन हने अक ितर देशले य.ु एन. अ तगत शाि त
थापनाथ काम गन अवसर ा पिन गन र लगानीकता
हरी क याण कोष सं थालाई पिन लगानी भ दा बढी
नै आ दानी हने सबैतफ रा ो हने देखेर सदिनयत साथ
उ िमसनमा नेपाल हरी पठाउनु पन सै ाि तक
सहमित हरी महािनरी कको हैिसयतले मेरो पिन
भएको हो । मैले िमसन पठाउने कुरामा सहमित
सदिनयत साथ गरेको र सदिनयतै साथ िज मेवार
उ च दताका हरी कमचारीको नेतृ वमा सबै शाखा
िवभागीय मख
ु ह रहने बोड गठन गरी यसैले सबै
काम गन यव था गरेको कुरामा कतैबाट पिन मेरो
बदिनयत
छै न । परु ापरु रा ो कामका लािग सदिनयत
्
साथ कत यपालना गरेको हो । बदिनयत
त वको
्
अभाव रहेकोमा ाचार ठहर हँदनै भनी कै य मु ामा
कानूनी िस ा त स मािनत सव च अदालतबाट समेत
ितपादन भएका छन् (ने.का.प. २०४६ अंक ११ प.ृ सं.
१११६ िन.नं. ३९०९) । यसैले िवशेष अदालतबाट
उ अव थालाई समेत हेरी जीवनभर हरी सेवामा
लािग कत य पूरा गरेको यि लाई खानु न िबराउनक
ु ो
िवषयमा एक एकाएक ाचार मु ा चलाइयो । यसमा
पिन मेरो िपता पख
ु ाका इ िम सबैको जायजेथा हा दा
पिन धरौट रा नै किठन पन गरी ज रवाना ग रएको
छ । जीवनको उ राध पे सन खाएर शाि तपूवक ब ने
बेलामा य तो दभु ा यपूण मु ामा फसाइएको छ । यस
याय मि दरबाट स य र यायपूण पमा िववेक साथ
हेरी बाँक जीवन शाि तपूण पमा बाँ ने अवसरका
लािग ततु मु ामा म िनद षलाई सफाई िदलाई याय
पाउन अनरु ोध गदछु ।
ितवादी श भु भारतीको पुनरावेदन प ः
िववाद समाधान स ब धमा करार ऐनको
यव था अवल बन गनपन
ु होइन भनी देवानी
कानूनअ तगतको करारीय िववादलाई
ाचारमा

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
पा तरण गन गरी िवशेष अदालतबाट पवु ा ाही भई
यायको मा य िस ा त एवं िविधशा िवपरीत िलएको
िनणयाधार िमलेको छै न । चिलत करार ऐन, २०५६
र Private International Law को यव थाअनु प
िववािदत APC एवं सोको Spare Parts ख रद एवं
ढुवानीसँग स बि धत स झौता र सोसँग स बि धत
एजे सी स झौतालाई अवैध घोिषत गन िम दैन ।
आरोपप एवं िवशेष अदालतको फै सला वयम्ले
पिन उि लिखत स झौताह लाई अवैधािनक उ लेख
एवं ठहर गन नसिक स झौताअनु पको कितपय
कारोबारह लाई मा यता िदइएको छ । यसैगरी
एकातफ ठेकेदार र कोषबीच स झौता भएको छै न
भिनएको छ भने अक तफ िबगो कोषलाई भराउने गरी
एक आपसमा पर पर िवरोधाभाषपूण आधार हण गरी
िु टपूण फै सला भएको छ ।
२७ से टे बर २००७ को स झौताको दफा
११ मा िववाद समाधान आपसी सहमितमा ग रने,
आपसी सहमितमा समाधान हन नसके मा ICC
मोडलको Rules of Conciliation and arbitration
बाट १ वा १ भ दा बढी म य थ िनयु गरी ग रने
यहोरा उ लेख छ । कानून या या स बि धत ऐन,
२०१० को दफा २७क अनु प करार ऐन, २०५६
को अि त वमा िववाद छै न । करार ऐन, २०५६ को
दफा ४ अनस
ु ार करार उ लङ् घन भएमा उपचारको
माग अवल बन गन करारको प ह वाय हने
यहोरा उ लेख भएकाले २७ से टे बर २००७
को स झौताको दफा ११ को ावधानलाई िन कृय
घोषणा गन िम दैन । स झौता वयम्मा म य थ ारा
िववाद समाधान गराउने भिनएकोमा म य थ ारा
िववाद समाधान गराउनपु न यव था म य थ ऐन,
२०५५ को दफा ३(१)(२) मा उ लेख छ । म य थ
ऐन २०५५ को ३९ को यव थाअनु प म य थ
ऐन ारा िनयिमत िवषयमा कुनै अदालतको े ािधकार
हनैछैन भ ने यहोरा उ लेख भएबाट स झौता ारा

िृ जत िववादमा करार ऐनको यव था लागू नहने तक
कानूनमा यव था भएको ावधानिवपरीत हण गरी
भएको िवशेष अदालतको फै सला िु टपूण छ ।
APC ख रद स ब धमा २७ से टे बर
२००७ को स झौता र ए.िप.िस. ढुवानीस ब धी १०
अग २००८ को स झौताअनु पको सामान िमित
४ से टे बर २००८ मा ह ता तरण भएको र जल
ु ाई
२००९ मा मु य क पनी Assured Risks Ltd.
London को नाममा अि तम भु ानी भइसके को
छ । Ref. No. २३, २००८ उि लिखत २८ से टे बर
२००८ मा Confirmation of Receiving of eight
(८) APC उ लेख गरी नेपाल हरीको तफबाट
वयम् DSP िनरजबहादरु शाहीको चेक गणत को
Ministry opf Industry and Trade लाई प ाचार
गनभएको
छ । िनजले नै सामान आपूित भएको ५
ु
मिहनाप ात ख रदकताको तफबाट गणु तरीय सेवा
उपल ध गराएको भनी १ जनवरी २००९ मा शंसा गद
Principal Company- Assured Risks Ltd. लाई
Thank You Letter- Certificate अथात् सराहना
प (Letter of Appreciation) ेिषत गनभएको
ु
छ । स झौताको दफा १० अनु प सामानको
गणु तरको िवषयमा वारे टी समयिभ दाबी परेको
छै न । अथात आजको िमितस म पिन मु य क पनीसँग
ख रदकताको तफबाट कुनै पिन दाबी ग रएको छै न ।
दफा १६ अनु प करारको समय ३ वष यितत
भइसके को छ । करार ऐन, २०५६ को प र छे द ८ व तु
िब स ब धी करारको अ तगत दफा ५५(ग) र (घ)
बमोिजम दफा ८९(२)(ग) को समयाविध २ वषिभ
ितपूितमा दाबी परेको पिन छै न । सामान आपूित
ग रसके प ात ख रदकताको तफबाट िमित ५ जनवरी
२००९ (२०६५।९।२) को नेपाल हरी र यू.एन. बीच
भएको MOU को प म ये UN ले लामो समयस म
सामान नउठाएको कारण पु न गएको भिनएको
ितलाई स झौतामा उि लिखत समयाविध समा
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भइसके प ात स झौतामा उ लेख ग रएको भ दा
फरक उपचारको माग अवल बन गरी आरोपप दायर
गनु र कसरु थािपत गनु कानूनको मा य िस ा तको
सवथािवपरीत काय हन । यसैगरी २००७ मा ए.िप.
सी. ख रद स झौता गरी २००८ मा सामान ढुवानी भई
बिु झसके प ात अथात् २ वषपिछ २००९ मा यू.एन.
सँग MOU गरी सो MOU अनु प काम भएन भनी
अस बि धत प थानीय ितिनिधलाई दोषारोपण
गन कदािप िम दैन ।
उि लिखत ख रद स झौताकै आधारमा हरी
धान कायालयले APC ख रद गन देश चेक गणत
र अ य सामानको हकमा सोहीबमोिजम ख रद गन देश
(Country of Origin) खल
ु ाउँदै िमित २०६४।६।१६
मा रा बकलाई ितत प (LC) खो न वीकृित
दान गनका लािग पठाउँदै अ ततः िहमालयन बक
िलिमटेडबाट २००७।१०।०९ मा ज मा US$
४,३७१,७७२.०५ का लािग Principal क पनीको
नाममा L.C. खोिलएकाले उ एल.िस. खो ने िवषय,
सोको रकम वा सो एल.िस. संशोधनमा उ एल.िस.
सँग िभ न रहेको म थािनय एजे टको कुनै अिधकार
वा कत य नरहने प छ । जबक उ एल.िस. को
ि या सु हनासाथै सोको सत नं. ४५A बमोिजम
तोिकएको ढुवानी (िसपमे ट) हने थानबाटै Buyer
को पमा रहेको नेपाल हरीले नै िसपमे ट गनपन
ु
कुरा उि लिखत १२ sept. २००७, को प १७th
sept. २००७ को LOI प एवं स झौताको सत नं.
४ समेतको आधारमा स-ु प छ, िकनक सामानको
मू य FOB (Ex Factory Price) भएकाले सोमा
ढुवानी (िसपमे ट) नपन छलङ् ग छ । यसैगरी उ
एल.िस. को ए सपायरी िमित सत नं. ३१D अनस
ु ार
२००७.११.२६ (खोलेको िमितको के वल १ मिहना
१७ िदन) रहेको र ढुवानी गनपन
ु अविध सत नं. ४४C
अनस
ु ार २००७.११.११ (खल
ु ेको िमितले १ मिहना
२ िदन मा ) रहे भएकोले समेत उ एल.िस. लाई

स बि धत प ले संशोधन गनु अप रहाय िथयो भने
य तो संशोधनको दोष थानीय एजे टलाई लगाउँदै
िब े ताको िहतमा संशोधन भएको भ नु ठहर गनु
सरासर अ याियक र अिववेक आरोप हो ।
यस कार एल.िस. खिु लसके पिछ सामान
तयार गन ममा नै रहेको अव थामा नेपाल हरीले
१६th Nov. २००७ मा ख रद स झौता भएको
सामानह म ये US$ ७,२५,०६७.२४ बराबरका
क ज मा ४ थान र िजप १७ थान ख रद नगन
भनी Assured Risk Ltd, London लाई एकतफ
तवरबाट प ाचार गरेको र ख रदकताले नै June
९, २००८ को Spare Parts को Quotation माग
गरेबमोिजम ११th June, २००८ मा मु य क पनीले
उपल ध गराएको Quotation कै आधारमा अ ततः
June १२, २००८ मा उ अमे रक डलर बराबरको
रकमको APC को Spare Parts उपल ध गराउने
गरी मूल Purchase Contract No. S ०१ मा
संशोधन ग रएकाले समेत ख रदकता हरी र िब े ता
Principal, Assured Risks Ltd. बीच िसधा स पक
एवं आपसी समझदारीमा काम हँदै आएकोमा िववाद
छै न ।
यस कार मािथ उि लिखत बदुँ ाह का
आधारमा मूलतः २७th Sep, २००७ मा भएको ख रद
स झौताबमोिजमको काम कारवाहीमा मैले एजे टको
हैिसयतमा म थानीय ितिनिधले करारीय दािय वको
पूण पालना गरेको भ नेमा िववाद छै न । जबक म
पनु रावेदक जो के वल थािनय एजे ट हँ र मैले के वल
Principal को हकमा सहजकता भूिमका मा िनवाह
गरेको, न त म वयम् चेक गणत वा सडु ानमा गई
APC हेरक
े ो वा देखेको नै हो, ले म िनद ष थानीय
एजे टलाई मितयार उ लेख गरी कसरु दार ठहर गद
भएको फै सला एजे सीस ब धी करारीय िस ा तको
ठाडै बिखलाफ छ । अिभयोजन प ले मल
ु मु य क पनी
Assured Risk Limited London लाई नै मु ा

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
चलाएको अव थामा ितिनिध (Agent) लाई सजाय
नहने सवमा य िस ा त भएको अव थामा य तो
िस ा तको िव गई के वल प पातपूण तवरबाट
करार ऐन २०५६ एवं िव यापी सवमा य िस ा तको
िवपरीत भएको फै सला कायम रहनै स दैन । सामान
िदनु िलनु गन काय देवानी कृितको काय भएकोमा
िववाद छै न । यसमा .िन. ऐन २०५९ को दफा ८(१)
(२) तथा (३) को अव थाको िव मानता रहेको छै न ।
APC र सोको Spare Parts ख रद
गन ममा मसँग दररेट िलएको, सोही दररेटको
आधारमा ला न अनमु ान तथा योजना ितवेदन तयार
गरेको, श भु भारतीकै फमलाई ठे का िदनु भनी
ितवादीम येका ओमिव म राणाले िनदशन िदएको
एवं िमलोमतोको सूचीकृत फम छनौट गरी ठे का
पारेको भनी हरी व र उप र क रिव ताप राणाको
पोल बयान यहोरा बाहेक दाबी पिु हने अ य कुनै पिन
ठोस माण पेस हन सके को छै न । ९ से टे बर २००७
को दररेट (टे डर) लाई बजार मू यको पमा िलई
लागत अनमु ान तयार गरेको ज तो अिम दो तकलाई
िवशेष अदालतको फै सलामा हण ग रएको छ । सो
िवषयमा िनज रिव ताप राणा वयम् योजना तथा
लागत अनमु ान तजमा
ु सिमित, ख रद सिमित, क याण
कोष स चालक सिमितको सद य सिचवको पमा
कायरत रहेको यि हनहु छ । िनजको अनस
ु धानको
एवं अदालतमा भएको बयान यहोरा िन नानस
ु ार एक
आपसमा मेल नखाने हनाले िनजको अनस
ु धानको
मको पोल मेरो िव
माणको पमा हरण गन
िम दैन, जबक िनजलाई समेत ितवादी बनाई मु ा
दायर गरेबाट समेत िनजकै पोलमािथ मा भर गरी
फौजदारी दािय व बहन गराउन अ याियक ह छ,
जनु कुरा रिव ताप राणालाई वादीले सरकारी गवाह
बनाउन नसके बाट समेत छलङ् ग छ ।
OT६४ मोडकलको APC लाई UN
वयम्ले वीकार गरी िमित २१ जनवरी २००८ मा

चेको लािभयाि थत क पनीलाई To Whom It May
Concern प जारी भएको छ । LC खो ने योजनको
लािग ख रतकता नेपाल हरीको तफबाट िमित
२०६४।६।१६ मा रा बकलाई ए.िप.िस. ख रद ग रने
देश चेक रपि लक हने यहोरा उ लेख छ । रा यको
शि शाली संगठन नेपाल हरीको वािम वमा रहेको
कागजातमा स याउने योजनको लािग मेरो सहज
पहँच रहेको मा ने हो भ ने उ कागजको स ा पूरा
बोलप नै मेरो इ छाबमोिजम सि चएको हो भनेर
िवप ीले थािपत गन स नपु द यो । स याइएको
भिनएको यहोरा क यटु र टाइप गरेर कागजात
नै फे रन स यो । कोटेशन साथ पेस ग रएको
याटलगमा समेत APC-OT६४ SKOT उ लेख
छ । Assured Risks Ltd ले Best Price Quote
गरेर िदएको ६ से टे बर २००७ को िनदशन प म ो.
रहेको भगवती ेडसको तफबाट सोही यहोरा उ लेख
गरी कोटसन साथ पेस गरेको Best Price Quote
मा APC-OT६४ नै उ लेख ग रएको छ । टे डर
खोलेको दो ो िदन अथात् १२ से टे बर २००७
मा मु य क पनी Assured Risks Ltd. London
ले मू य घटाघट गरेको प मा APC-OT ६४ हने र
Specification Catalogue अनस
ु ार हने छ भनी
सँग खल
ु ाइिदएको छ । मू य घटेको आधारलाई
एकाितर माणमा िलने तर सोही प मा उि लिखत
ए.िप.िस. को मोडल खल
ु ाएको यहोरा माणमा हण
नगरी मलाई कसरु दार ठहर गन िम दैन । टे डरसाथ
पेस ग रएको ए.िप.िस. को Catelogue UN Team ले
Inspection गन ममा पेस ग रएको Catalogue नै
टे डरबाट िझक हरीले यू.एन. लाई िदएकाले पिछ ८
जना हरी अिधकृत चेक रपि लकमा एिपिस िनरी ण
गन जाने ममा टे डर साथ रािखएको एिपिस को
Verify गन योजनको लािग सह अिभयु रिव ताप
राणाले मसँग अक रंिगन ित माग ग रएकाले उ
रंिगन ितमा मैले अगािडको पेजमा मा मािणत
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ग रिदएकोमा उ एिपिसको Catalogue मेरो सहमित
िबना एउटा योजनको लािग िदएको याटलग अक
योजनको लािग योग ग र टे डरसाथ राखेको
देिख छ । उ रंिगन ितमा टे डर खो ने िदन
सिहछाप गन कुनैपिन थानीय ितिनिधह को
सिहछाप नभएकोले पिन उ ितह लक
ु ाई ५४
पानाको ठाउँमा ४४ पाना भएको भनी पटकपटक
गलत भनाई उ लेख गरी आ नो बचाउ गन खोजेको
देिख छ । िहमालयन बकमा खोिलएको एल.सी मा
पिन एिपिस Shipment हने देश चेक रपि लक नै
उ लेख भएकोले APC को मोडल OT६४ नै भएको
र बनेको देश चेक रपि लक नै भएको िवषय िनिववाद
छ । OT६४ Model बाहेकको एिपिस ख रद गन गन
लागेको भनी वयम् वादी प एवं िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सलाले खल
ु ाउन सके को छै न ।
िवशेष अदालत, काठमाड बाट भएको
फै सलामा ३ अग २००९ को यू.एनको हितयार
िनरी ण ितवेदनको गलत या या ग रएको छ ।
एपीसीमा यएु नको मापद डबमोिजम अथात् १२.५
एमएमको हितयार मा योग गनपन
ु मापद ड रहेको
आपूित भएको एिपसी मा १४.५/७.६२ एमएमको
हितयार जडान गन Mount रहेकाले मापद ड
अनु पको हितयार राखेको देिखँदनै भनी िलएको
आधार खि डत छ । एिपसीमा यएु नको मापद ड
अनु पमा हितयार योग गन िम छ । योग गन
निम ने भनी फै सलाले घोषणा गरेको देिखँदैन ।
यसैगरी उ एिपिसमा स चार साधन र वातानक
ु ु िलत
उपकरण AC पिन रा न िम ने अव थाको छ । तर
नेपाल हरीको तफबाट उ स चार सेट ख रद नै
गरेन । जनु टे डर ड यमु े टबाटै ह छ । हितयार
ख रद गन योजनको लािग २४ September
२००८ मा US को Dolarian Capital Ink सँग छु ै
स झौता भएको छ । सो क पनीको थानीय ितिनिध
म होइन । यू एन ले एिपिसको पिहलो Inspection ७

september २००८ मा सडु ान Sea Port मा गरेको
छ । उ Inspection Report मा एिपिसको िवषयमा
Appeared to be no Major damage that
would render the vehicles unserviceable
यहोरा उ लेख गरी फोटोसमेत राखी ितवेदन
िदएको छ । पनु ः दो ो पटक APC सन् २००९
अग ३ मा Nyala े (Operation Area) मा
पगु ेप ात UN ले ती APC ह िनरी ण गरी िदएको
ितवेदन (आरोप प को प.ृ सं. ८३ मा उ लेख) हेदा
ती APC ह हरीको सरु ाको लािग योग यो य
भएको ह छ । उ ितवेदनमा उि लिखत यहोरा
“Apart from Weapon System, the vehicles
are found practically serviceable with the
absence of sufficient stocks of spare parts.
Still the vihicles can be used for police
duties as armored personnel carriersunarmed” अनु प अडर स झौताअनु प एिपसी
नभएको एवं सोधभना नहने भनी िलएको आधार पिु
हन स दैन । यू.एनको Inspection Team ले एिपिस
Serviceable भनी ितवेदन िदइसके प ात वारे टी
समयिभ कुनै खराबी आएमा मु य क पनीलाई दाबी
गरी ममत गरी स चालन ग रनपु नमा ख रदकताको
तफबाट सो दाबी नग रएकोले अिहले आएर म
थानीय ितिनिधलाई कसरु दार ठहराउने गरी िवशेष
अदालतबाट फै सला गन िम ने नै होइन ।
आरोप प मा APC र Spare Parts
एवं सोको िबमा र ढुवानीसमेतको कुल िबगो .
२८,८१,६१,६२९।३० उ लेख ग रएको छ । उ
रकमम ये APC र Spare Parts मा भएको खच
रकम .२६,२४,०९,१६३।- िहमालयन बकमा
खोिलएको L/C बाट मु य क पनी Assured Risks
Ltd. को नाममा भु ानी गएको देिख छ । (पेज नं.
१४८) िववादै नभएको ए बल
ु े स र वाटर ट् याङ करको
िबमा र ढुवानीबापतको रकम र APC र Spare Parts

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
मा खच भएको L/C बाट मु य क पनी Assured
Risks Ltd. को नाममा िसधै भु ानी गएको रकम .
२६६५५४७८६।६० बाहेक .२१६०६८४३।००
मैले थानीय ितिनिधको हैिसयतले स झौताअनु प
सामानको ढुवानी, िबमा र क टेनरबापत बझ
ु ी िलएको
रकम .३,१०,३७,३३०।७२ म येको हो । उ रकम
म ये पिन क टेनरको रकम .५४,८९,३५७।७२ मा
िववाद छै न । यसरी िववािदत APC र Spare Parts
मा भएको खच रकम पूरा ख रदकता नेपाल हरीको
तफबाट िसधै L/C माफत मु य क पनी Assured
Risks Ltd. को नाममा गएको यहोरा आरोप प एवं
वयम् िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला उ लेख
हँदाहँदै के आधारमा .१४,२०,०८,००३।०३ िबगो
र सो बराबर ज रवाना असल
ु गरी दफा २२ बमोिजम
कसरु थािपत गन िनणयाधार हण ग रएको हो? सोको
यिु यु आधार र कारण खो न एवं कानूनी पमा
पिु गन नसके को हँदा िवशेष अदालतबाट भएको
फै सला िु टपूण छ ।
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
२०६८।११।१०।२ गतेको एउटै फै सलाले म पनु रावेदक
श भु भारतीलाई एकातफ थानीय ितिनिधको पमा
वीकार गरेको छ भने अक तफ अिभयोग मागदाबी नै
नभएको िवषय मितयार घोषणा गरी चरम अ यायपूण
फै सला भएको छ । Assured Risks Ltd. London
उपरको कसरु थािपत हने आधार उ लेख गन ममा
"आफूउपर आरोप दायर भई िवचाराधीन अव था
रहेको कुराको जानकारी ितवादी क पनीलाई भएपिन
ितवाद गन नआई याद गज
ु ारी बसेको देिखएबाट
आरोप दाबीलाई वीकार गरेकै देिखयो । यसरी
गणु तरिहन APC, Spare Parts र सोको ढुवानी,
िबमासमेतको रकम L.C. र थानीय ितिनिधमाफत
ितवादी क पनीले बझ
ु ी िलएकोमा बझ
ु ी िलएको रकम
.२८,४०,१६,००६।०७ (अठाइस करोड चािलस
लाख सो हजार छ पैयाँ सात पैसा) सोध भना

हन नसक हरी क याण कोष (नेपाल हरी) लाई
गैरकानूनी हािन नो सानी हन पगु ेकाले बेलायति थत
Assured Risks Ltd. क पनीले ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसरु गरेको ठहछ"
(पेज नं. १२२) भनी िलएको िनणयाधारले म ितवादी
िवशु थानीय ितिनिध भएको र िबगो कायम गरेको
रकम मैले बझ
ु ी निलई मु य क पनीले नै बझ
ु ेको यहोरा
हने हनाले मेरो िव आरोिपत कसरु थािपत हन
एवं म पनु रावेदक ितवादीले कानूनबमोिजम थानीय
ितिनिधको हैिसयतले गरेको काय िवशेष अदालतले
घोषणा गरेज तो मितयारको प रभाषािभ कदािप पन
स दैन ।
बहस ख ड
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक मु ा
पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ाको
िमिसल संल न कागजातह को अ ययन गरी वादी
नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान् नायब
महा यायािधव ा ी ब ी साद गौतम र िव ान्
उप यायािधव ा य ी ह रशंकर वाली र ान साद
भस
ु ालले सामूिहक ि याबाट भएको काय भएकोले सु
िवशेष अदालतबाट सफाई पाएका ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हनपु छ । ख रद गरेका
सामान चालु हालतमा िथए, उ सामान गणु तरयु
िथए र ती सामान तोिकएको ठाउँमा पगु ेका िथए भनी
कुनै ितवादीले भ न सके का छै नन । के ही सामान
पगु ेका िथए र ती पिन चालु हालतमा िथएनन भनेको
पाई छ । यायोिजत अिधकारका आधारमा आयोगका
सिचव भगवती साद का ले मु ा चलाउन संिवधान र
कानूनले िम दैन भ ने िजिकर गलत छ । अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ज तो संवैधािनक
िनकाय र रहन जाने प रक पना संिवधानले
गरेको होइन यो आव यकताको िस ा तले समेत
िम दैन । तोिकएको िमित अगावै रकम भु ानी गरेको
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देिख छ । सामान कम गणु तरको भएकोमा १ वषिभ
चे ज गन सिक छ भिनएको छ यसतफ कुनै काय
गरेको देिखँदनै । सु मा भएको लागत अनमु ानलाई
अ वभािवक पमा थप ग रएको छ । ाचार ज य
कायमा Chain of command लागू गरी मातहतका
हरी कमचारीलाई उ मिु िदन िम दैन । ख रद
ग रएका गािड पिन बल
ु ेट ूफ छै नन । ख रद ग रएका
सामान Out Dated छन् । यसमा पिन UN ले २५
वष परु ाना गाडीलाई मा यता िदएको छै न । गणु तरयु
सामान छै न भ ने ितवेदन ा भएपिछ पिन
िनर तर पमा भु ानी भएको देिख छ । अ तराि य
जगतमा नेपाललाई िनल ज पा रएको छ ।
यसैगरी ितवेदनमा ख रद गनपन
ु
सामानह को कुनै फे िसिफके सन तयार गरेको
देिखँदैन । साथै मू य के का आधारमा तय भएको
हो सो कुरा पिन खल
ु ेको अव था छै न । सिमित
२०६४।५।५ मा गठन भएको भए तापिन हरी
क याण कोष स चालक सिमितको िमित २०६४।३।१
र २०६४।५।६ को िनणयह मा सिमितले िनणय
गरेबमोिजम भ ने उ लेख भएको छ । तर सिमितको
ितवेदनमा २०६४।५।९ देिख नै फोटोकपी कागजात
ा भएकोमा स कल कागजातमा २०६४।५।१४
भ ने उ लेख भएको देिख छ । लागत अनमु ान संशोधन
गनु पदा दरभाउ प तथा बोलप आ ान हनपु ूव न
गनु पद यो । तर पिछ संशोधन गरेको देिख छ जनु
काय कानूनिवपरीत छ । साथै हरी क याण कोष
स चालक सिमितको िमित २०६४।६।१८ मा सो
थप लागत अनमु ोदन गरेको काय पिन वदिनयतपूण
देिख छ । यसैको कारणबाट APC गणु तरहीन, याद
नाघेको र बढी मू य ितरी सामान ख रद गनु परेको छ ।
करार ऐनबमोिजम ितपूितमा दाबी
गनपनमा
ाचारमा मु ा चलाएको िमलेको छै न भनी
ु
िजिकर िलएको देिख छ । हरी क याण कोषका
पदािधकारी सबै रा सेवक हरी कमचारी हन् ।

कोषले योग गरेको ज गा पिन सरकारी वािम वका
ज गा हो । L.C.Contract लगायत अ य यवहार
रा सेवक हरी कमचारीले गरेबाट िववाद N.G.O.
सँग स बि धत होइन । स पूण काम कारवाही हरी
क याण कोष स चालक सिमितको िनणयबाट भएको
छ । यसमा पिन हातहितयार सरकारी िनकाय वा
सं थाभ दा अ ले ख रद गन पाउने यव था भएको
देिखँदनै । एउटा गैरसरकारी सं थाले UN सँग यवहार
गन र हितयार िक न स दैन । ततु APC ख रद
करणमा हरी ितवादीह र ठेकेदार Company
सँग स बि धत ितवादीह को िमलेमतोबाट
सावजिनक सं थानलाई हािन नो सानी पु याइएको
हँदा ाचारमा सजाय गन पाइँदैन भ ने कुरा
कानूनमा आधा रत छै न । सडु ानको डाफरमा खिटएका
Nepal FPU लाई APC समेतका आव यक
ब दोब तीका सामानह ख रद गन गरी नेपाल हरी
र Assured Risks Ltd. London का थानीय
ितिनिध ितवादी श भु भारतीबीच स झौता भएको
देिख छ । गहृ म ालयले सरु ा योजनका उपकरण
ख रद गन ३४ वटा फमह सूिचकत गरी हरी धान
कायालयमा पठाएकोमा ितवादी ओम िव म राणा
हरी महािनरी क हँदा श भु भारतीको पकडका तीन
वटा फमलाई मा दरभाउ प पेस गन िनदशन िदएको
अव था छ । तसथ िवशेष अदालतले आरोपप बाट
सफाई िदएका ितवादीह लाई कसरु दार ठहर गरी
एवं अ य ितवादीह को हकमा समेत आरोपप
माग दाबीबमोिजम सजाय हने ठहर फै सला हनपु दछ
भ नेसमेत यहोराको बहस गनभयो
ु ।
ितवादी श भु भारतीको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा ी श भु थापा, च डे र े ,
अिधव ाह
ी राम साद भ डारी ी िटकाराम
भ राई, ी यादव साद ढुंगानाले ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा १७ के वल सरकारी कमचारीलाई मा
आकिषत हने यव था हो । रा सेवकलाई आकिषत

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
हने दफालाई टेकेर श भु भारतीलाई दोषी करार ग रएको
छ । ततु िववाद िनता त पमा करारीय िववाद
हो । करारीय िववादमा ाचारमा सजाय गन
िम दैन । करारीय िववादमा Legal remady को पिन
छु ै यव था छ । एजे सीस ब धी करार भएकोमा
िववाद देिखँदैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ६०
र ६१ का कुराह पालना भएन भिनएकै छै न िसधै
ाचारमा सजाय ग रएको छ । रा य यव था
सिमितको ितवेदनमा आधा रत छ अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको अनस
ु धान आयोगको
सिचवलाई मु ा चलाउने अिधकार यायोजन गन
िम दैन । मेरो प र भगवती ेडसको बीचमा १४ जनु
२००७ मा स झौता भएको छ । करारभ दा बािहर
गएर मेरो प ले काय गरेको भनी अदालतले समेत
भ न सके को छै न । LC खो ने अिधकार Agent लाई
हँदनै । त यभ दा बािहर गएर मेरो प लाई LC खो ने
कायमा Involve भएको भनी िन कषमा पगु ेको छ जनु
सरासर झु ा छ । एजे सीस ब धी करार हा ो प को
हकमा आकिषत हने हो Merit िभ वेश नै नगरी
सफाई िदन सिक छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ६०
को ख ड (ख)(घ)(ङ) को ावधानकै आधारमा सफाई
पाउनु पछ ।
यसैगरी सह ितवादी रवी ताप राणाले
अिधकार ा अिधकारीसम पोल गरी बयान गरेको
आधारमा अनस
ु धान भएको पाइ छ । यस स ब धमा
सह ितवादीको पोल वत माणबाट पिु नभएस म
माण ा हँदैन । गहृ म ालयले उपकरण ख रद गन
स ब धमा िविभ न ३४ वटा फमह सूचीकृत गरी
हरी धान कायालयमा पठाएको देिख छ । ती ३४
वटा फमम ये Assured Risks Ltd.London एउटा
सूचीकृत फम हो । सडु ान डाफरमा खिटने FPU का
लािग APC लगायतका उपकरण तथा सामानह
ख रद गन Assured Risks Ltd. London लाई
समेत प ाचार भएकोले सो क पनीले दरभाउ प पेस

गन हा ो प भगवती ेडसका ो.श भु भारतीलाई
अि तयार िदएको छ । यस मु ाको स दभमा २%
Commission मा काम गन हो र यी ितवादीले यही
२ ितशतमा काम गरेको कुरा स झौताबाट देिखएको
छ । आरोपप मा ३,१०,३७,३३०।७२ बझ
ु ी िलएको
भ ने स ब धमा Principal Company Assured
Risks ले ढुवानी, िबमा लगायतका रकम नगदैमा िलने
गरी प ाचार गरेको आधारमा सो रकम हरी धान
कायालयबाट बझ
ु ी िलएको हो । यसको िज मा मूल
क पनीले िलएको छ । िविभ न िमितमा स झौता भएको
छ । दरभाउ प मा पिछ हातैले Note APC Model
will be OT ६४ and it is refurbished भनी
लेखेको र यसै कारणले परु ानो APC आएको दाबीको
स ब धमा यो बोलप स ब धी कागजात हरी धान
कायालयको िनय णमा रहेको र यसरी अकाको
िनय णमा रहेको कागजातमा एउटा ितिनिध
( यि ) ले हातले थ ने िम ने एकाितर देिखँदनै
भने अक ितर APCOT ६४ संसारमा नै हाल नयाँ
छै न । यो Refurbished नै हो । साथै यो श द पिछ
थपेको नभई पिहले नै िथयो । िमिसलमा हेदा रा य
यव था सिमित, अविन कुमार े , ई री साद
पौडेल संयोजकको टोलीको समेत ५ वटा ितवेदन
देिख छन् । तर ती ५ वटै ितवेदनले ततु िववादको
जड श भु भारती भ न सके को देिखँदनै ।
यसै गरी सह ितवादी ओम िव म राणासँग
िमलेमतो गरेको भ ने स ब धमा Lowest Amount
भएको हँदा िमलेमतो गनपन
ु देिखँदैन । Book force
loanCreate भएको छै न । सतभ दा फरक काम भएको
छै न । APC को Spare Parts mou को अभावमा
सडु ान आउन सके न । यितबेला MOU भएको िथएन ।
पिछ ५ जनवरी २००९ मा UN र नेपाल सरकारबीच
MOU भयो । CEO Inspection of Report ले
APC Serviceable भनेको छ । ८ जना िश क
पठाउने भनेकोमा पठाएको िथयो । तर visa नपाएर
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फिकनु भयो । UN ले APC New Brand गाडी भनेको
छै न । २५ वषभ दा बढी परु ानो हनहु दँ ैन भनेको
छ । यसमा २५ वष परु ानो भनी भूिमका बाँधी यो मु ा
दता भएको हँदा झु ा हो । Ex-factory delivery गन
योजनको लागी उ लेख भएको हो । Method of
Payment सु ४०% र पिछ ६०% नै छ । L.C.
संशोधन गन हरी धान कायालयले िहमालयन
बकलाई प ाचार गरेको छ । APC को Spare Parts
नयाँ होइन र थप पैसा ितनु पन होइन । िकनभने
Letter of intent जारी गदा सामान घटाएर जारी
ग रयो । िजप १७ वटै निलएको, एउटा utlity cargo
अ तगत ३ वटा िलएर अक मा पूरै िलइएको छै न ।
यसको रकम Spare Parts मा परेको हो । Letter of
payment मा Communication नभएकाले APC
मा Communication System िथएन । तर तु त
लगाउन सिक यो । Weapon को हकमा पिछ
Dolarian Company सँग स झौता भएको छ । अतः
मूल क पनीलाई मु ा चलेपिछ थानीय ितिनिधलाई
मु ा चलाउन निम ने हँदा हा ो प ले आरोिपत
कसरु बाट सफाई पाउनु पदछ भ नेसमेत यहोराको
बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी भगवती ेडसको तफबाट अिधव ा
परशरु ाम कोइरालाले Asured Risk र हरी क याण
कोषबीचमा २७ से टे बर २००७ मा स झौता भएको
सोको जानकारी हरी धान कायालयले माइकल
राइडरलाई जानकारी गराएको छ । मेरो प लाई मु य
अिभयु को माग दाबी िलइएको छ मितयारमा सजाय
भएको छ । Viccarious Liability को आधारमा पिन
मेरो प ले सफाई पाउनपु छ भनी गनभएको
बहस
ु
सिु नयो ।
ितवादी हेमबहादरु गु ङको तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी डा.रिजत भ
धानाङ् ग तथा अिधव ा ी सरोज े ले हरी
क याण कोष २०५२ सालमा सं था दता ऐन, २०३४

को दफा ४ बमोिजम दता भएको सं था हो । मेरो
प हरी महािनरी कको पदमा िमित २०६५।६।२
देिख २०६५।११।५ स म हरी महािनरी कको
पदमा काम गनभएको
छ । आ नो अविधभर िवधान
ु
बमोिजमको कुनै बैठकमा ब नभु एको छै न । अक तफ
गैरसरकारी सं थाको रकम िहनािमना अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले अनस
ु धान
तहिककात गन स दैन । हा ो प हरी महािनरी क
पदमा वहाल रहँदाको अविधस म सडु ान िमसनमा
गणु तरहीन सामान गएको कुराको जानकारी भएको
छै न । हरी क याण कोष स चालक सिमितको िमित
२०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को िनणय पिु तकामा
परु ानो चलनअनस
ु ार शीरमा सदर गरेकोस म
हो । यसले अपराधको िसजना गदन । हरी क याण
कोषको िवधान २०५२ ले महािनरी कलाई स चालक
सिमितको िज मेवारी िदएको छै न । संगठनिभ हा ो
प महािनरी क हनभु दा पिहला के के काम भएका
िथए, यो हा ो प लाई थाहा जानकारी हने भएन ।
नेपाल हरी र Assured Risks Ltd. London
बीच भएको स झौताको आधारमा APC ख रद
भएको र ख रद भएका APC काम नला ने भएमा
१ वष Warranty को यव था र By Back को
यव थाबमोिजम स लाएरबाट उपचार खोिजनु पन
हो । साथै स झौतामा िववाद उ प न भएमा िववाद
सामाधान गन म य थताको बाटो अवल बन ग रने
यव था भएबाट म य थताबाट िववाद समाधान
गनपन
ु हो । L.C. बापतको रकम L.C. को कृती
अनस
ु ार भु ानी भएको हो । हरी धान कायालय
र िहमालयन बकबीच L.C. खो दा आदान दान
भएका कागजातह को आधारमा हा ो प ले L.C.को
चौथो र पाँच िक ताको भु ानी िदलाएको हो । हा ो
प ले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउनु पदछ भ ने
यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी ओम िव म राणाको तफबाट

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
उपि थत िव ान् व र अिधव ा य ी ह रहर दाहाल
र ी ब ीबहादरु काक तथा िव ान् अिधव ा ी िहरा
रे मीले रा य यव था सिमितले जे ितवेदन िदयो
यही आधारमा मु ा चलाइएको छ थप अनस
ु धान
के ही भएको छै न ।
ाचार भयो भिनएको रकम
हरी क याण कोषको रकम हो सरकारी रकम
न होइन । करार ऐनको दफा ६० बमोिजमको
एजे सीस ब धी करार भएको छ । करारको िवषयमा
करार ऐनबमोिजमको उपचार खोिजनु पदछ । सं था
दता ऐनबमोिजम दता भएको सं थाको रकमको
िवषयमा अदालतमा वेश गदा सोहीबमोिजम वेश गनु
पदछ । अदालतको या याबाट अपराधको िसजना
हँदनै । ख रद ग रएका सामानह रा दा रा दै
िबि एका हन् । २०६६।९।२० को अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको बैठकले आयोगलाई
ा अिधकार आयोगका पदािधकारी िनयु भई
नआएस मका लािग आयोगको सिचवलाई सु पेकोमा
२०६६।९।२७ को राजप मा मु ामा अनस
ु धान
तहिककात गन र मु ा चलाउने अिधकारसमेत राखी
सूचना कािशत भएको छ । आयोगलाई िनणयमा
उ लेख नभएको यायोजन नै हन नस ने अिधकार
यायोजन गरेर मु ा चलाइएको छ । सामान पठाउनेले
गलत सामान पठायो भ दैमा हा ो प दोषी हन
स दैन । आयोगको सिचवलाई मु ा चलाउन अिधकार
िदएको भनी मा ने हो भने पिन सिचवले मु ा दायर नगरी
िड लीरमण आचायको नामबाट मु ा दायर भएको
छ । सिचवलाई आयोगले यायोजन गरेको अिधकार
पनु ः अक यि लाई यायोजन हन स दैन । हरी
क याण कोषको रकम सडु ान िमसनमा लगानी भएको
छ । हरी क याण कोष सं था दता ऐन, २०३४
अ तगत िज ला शासन कायालय काठमाड मा दता
भएको छ । िज ला शासन कायालयमा दता भएको
हरी क याण कोषको रकम िहनािमनामा छानिबन र
कारवाही गन े ािधकार मख
ु िज ला अिधकारीलाई

छ, अि यार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
छै न । यसमा पिन ाचार िनवारण ऐन, २०५९
ले गरेको सावजिनक सं थाको प रभाषािभ हरी
क याण कोष परेको छै न । सावजिनक सं थािभ
परेको भनी मा नलाई नेपाल सरकारले सावजिनक
सं था भनी राजप मा सावजिनक सं था भनी तोके को
हनपु दछ । तर हरी क याण कोषलाई सावजिनक
सं था भनी नेपाल राजप मा सूचना काशन गरेको
देिखँदनै । रा य यव था सिमितले गैरसरकारी
सं थाको िहनािमना स ब धमा छानिबन गन पाउने
े ािधकार छै न । ई री पौडेलको ितवेदन थलगत
ितवेदन नभई रा य यव था सिमितको ितवेदनको
आधारमा मु ा चलाइएको छ आयोग आफै ँ ले थलगत
अ ययन गरेको छै न तसथ हा ो प ले आरोिपत
कसरु बाट सफाई पाउनपु छ भ नेसमेत यहोराको बहस
िजिकर ततु गनभयो
ु ।
ितवादी रमेश च द ठकुरीको तफबाट
उपि थत व र िव ान् अिधव ा य ी सशु ील कुमार
प त, ी कृ ण साद सापकोटा िव ान् अिधव ा ी
डा.िभमाजनु आचाय, ी शैले कुमार उपा याय, ी
कमलनयन प तले मु ामा यायोिजत अिधकार पनु ः
यायोजन हन नस ने शासक य कानूनको िस ा त
भएको, करारीय दािय वअ तगतको िववादमा ाचार
ऐन लागू हँदनै , हा ो प ले सडु ानको डाफरमा खिटएका
FPU का लािग ख रद भएका आव यक ब दोब तीका
सामानमा कै िफयत भएको थाहा पाउनासाथ हरी
अित र महािनरी क िदनकर शमशेर ज.ब.रा.को
अ य तामा छानिबन सिमित बनाई यसको ितवेदन
िलनु भएको छ । APC ममतको लािग यास गदागदको
अव थामा रा य यव था सिमितले २०६६।७।१८ मा
ममत गन रोक लगाएकोले ममत हन नसके कोले रा दा
रा दै आफै ँ िबि एका हन् । भु ानी नरोके को काय
ाचारको कृयािभ नपन, सु को मूल स झौतालाई
गैरकानूनी भिनएको छै न, यो स झौताबमोिजम भएको
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भु ानी गैरकानूनी हँदैन । हा ो प ले सफाई पाउनु
पदछ भ ने यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी मदनबहादरु खड् काको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा य ी शेरबहादरु
के .सी. र अिधव ा रामद पौडेलले अ य कानून
यवसायीह ले गरेको बहसलाई समथन गद मेरो
प ले २०६६।६।१ को बैठकबाट सडु ान खच समथन
गरेको भ ने स ब धमा िवधानको यव थाबमोिजम
बैठक बसेर कत य िनवाह गरेको मा हो । उ बैठकले
Audit Purpose को लािग मा समथन गरेको
हो । वािषक साधारण सभाबाट अनमु ोदन भएको
छै न । Apex Body वािषक साधारण सभा हो । यसले
अनमु ोदन नगरेको िवषयलाई जबरज ती अपराधको
प रभाषािभ पान िम दैन । स चालक सिमित अि तम
Authority होइन । मूल स झौता L.C. संशोधन,
िक ता भु ानी र सामान ख रद ज ता कुनै पिन
चरणमा हा ो प को संल नता छै न । लागत अनमु ान
ख रद ि याको चरणमा नै पेस भई लागतमा थपसमेत
भएको हँदा यो िवषय जानकारी हने भएन । खच समथन
गदा ०६६।६।१ को िनणयमा १३ वटा Agenda
पेस भएकोमा १३ वटै Agenda मा ाचार भएको
छै न । खच समथन गदा APC Non operational
भ ने कुरा थाहा छै न । ०६६।८।१९ मा नरेश गु ङले
अ खच समथन गनभएको
छ । तर नरेश गु ङउपर
ु
मु ा चलेको छै न । यसको अित र हा ो प ले हरी
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८०(२) को यव था
बमोिजम Chain of Command Follow Up गरेको
हँदा आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउनु पदछ भ नेसमेत
यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी अजनजं
ु ग शाहीका तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी सितशकृ ण
खरेल तथा िव ान् अिधव ा य ी मेघराज पोखरेल
र गणेशिव म काक ले हा ो प उपर ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा २४ ला दैन । यस बखत हा ो

प SSP मा भएको त य िनिववाद छ । हा ो प
हरी क याण कोष स चालक सिमितको िनवािचत
सद य नभई पदको आधारमा ा पदेन सद य मा
हो । ०६५।८।१३ र ऐ. ९।११ को बैठक हँदा हा ो
प रानीपोखरीमा कायरत रहेको कुरा बयान साथ पेस
गरेको नोकरी िववरणबाट देिखन आएको छ । िबमा,
याट र ढुवानीबापत भु ानी भएको रकम ०६६।६।१
मा समथन गरेको भ ने स दभमा हेदा आफूले गरेको
काम नभई अ ले गरेको कामलाई समथन गनु भ ने
हो । ततु िववादमा पिन हा ो प ले आफूले कुनै
य तो िनयतवश काम गरेको देिखएको छै न । चीनबाट
कोलक ास म माल सामान पगु ेको कुरामा िववाद
छै न । ती माल सामानको ढुवानी, िबमा र Vat बापतको
रकम ि याले भु ानी भएको छ । सो रकम सोधभना
भइसके को छ । Commercial Invoice बकमाफत
आएको छै न । बकमाफत नआएस म मा य हँदैन ।
यसैगरी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
APC को बारेमा सोिधएको छै न । यस अव थामा
APC को बारेमा मु ा चलाउन ाकृितक यायको
िस ा तको आधारमा िम दैन । २२ र २५ िडसे बर
२००७ का AR/००१०, ११–२००७ का कागजात
िकत हन् ।
स ली Invoice Assured Risks Ltd.
ले २ नोभे बर २००७ मा खो यो । FOB Price
हो भ ने कुरा Telex, contract document र Bid
Document बाट देिखएको छ । ७ वटा िमिटङमा
उपि थत हने चेतनकुमार े लाई मु ा नचलाइएको
स ब धमा आयोगको सिचवका नाममा कानूनी िनदश
जारी हनपु दछ । अतः हरी ऐन, २०१२ को दफा १४,
३४, ३७ र ३८ तथा ऐ.िनयमावली २०४९ को िनयम
८०(१)(२) र (३) अनस
ु ार मािथ लो अिधकृतको
आदेशानस
ु ार भु ानी समथन गरेको काय अपराध
नहने हँदा हा ो प ले कसरु बाट सफाई पाउनु पदछ
भ ने यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
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ितवादी दीपक िसंह थाङदेनको तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी सितशकृ ण
खरेल तथा अिधव ा य ी अपूव खितवडा र ी
कृ ण राज पा डेले हा ो प ले सडु ानमा थलगत रेक
िभिजट गनभएको
छ र यहाँबाट फकर आएपिछ अ य
ु
देशका ज ता उपकरण चािहने आव यकता महसस
ु
गरी थप साम ीसिहतको लागत अनमु ान पेस गरेको
हो । रेक िभिजट गन कमल िसंह वमउपर मु ा चलाएको
छै न । यसबाट अिभयोजन प को बिदन् यत देिखएको
छ । हा ो प बाट L.C. संशोधन पिन भएको छै न ।
L.C. को रकम हरी धान कायालयबाट भु ानी
तािलकाबमोिजम रकम ा सफर नभई बकले भु ानी
गनु परेको भए Book Force Loan कायम भई १५%
ज रवाना ला यो । यो Book Force Loan हा ो
प को पालामा हटाइएको छ । ितवादी दीपक िसंह
थाङदेनको अ य तामा बोड गठन गदा आिथक ऐन,
िनयमबमोिजम गन गरी तोक लगाएको छ । पिछ CEO
Manual को आधारमा ख रद गन सामानको सूची
तयार गरेको हो । Assured Risks Ltd. को दरभाउ
प कसैसगँ साँठगाँठ गरी िसफा रस गरेको होइन । सो
क पनीले सबभ दा कम अंक बोल कबोल गरेको हँदा
िसफा रस गरेको हो । बोलप आ ान गदा र बोलप
खो दा वादीले िमित फरक परेको भनी दाबी िलएको
भए तापिन िमलेमतोमा यसो भएको होइन, हरी
संगठन Chain of Command को िस ा तमा च ने
कुरा हरी ऐन िनयमले पारेको हँदा सोही आधारमा
गरेको काम कारवाही ाचारज य ि या नहने भएबाट
हा ो प ले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउनु पदछ
भ ने यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी ह रहर े को तफबाट िव ान्
अिधव ा य ी ह र फुयाल र ी रामच पौडेलले
त कालीन समयमा हरी धान कायालयमा हरी
नायब उपरी कको हैिसयतले भ डार शाखामा कायरत
रहेको देिख छ । यसै समयमा सडु ान डाफरमा खिटने
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सामान ख रद गन गिठत बोडमा सद य भनी बोडमा
राखेको देिख छ । उहाँ टे डरको बैठकमा उपि थत
हनु भएको छै न । पिछ टे डरमा तपाइँको पिन नाम छ
सही गनु प यो भनी क याण शाखाका हरी िनरी क
रामकाजी थामीले मािथ ला तहका अिधकृतले सही
गरेको देखाएकोले ठीकै होला भनी आ नै कायक मा
सही गरेकोस म हो । सडु ान िमसन र भ डार शाखाको
के ही स ब ध पिन छै न । हा ो प ख रद बोडको
सद य हो भनेर कही ँकतै उ लेख पिन भएको छै न र
प ाचार पिन भएको छै न । यसमा पिन मह वपूण कुरा
के छ भने हा ो प ०६४।५।२४ देिख ऐ. २८ स म
िबरामी भई अ पतालमा उपचाराथ भना भई उपचार
गराई रहनु भएको कुरा अ पतालबाट जारी भएका
कागजातबाट देिख छ । तर मचु ु का अ पतालमा
भना भई बसेको समयमा ०६४।५।२५ मा भएको
हँदा पिछ सही गराएको त य समिथत हँदा हा ो प
िनद ष भएकोले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउनु पछ
भ नेसमेत यहोराको बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
ितवादी रमेश िव म शाहको तफबाट
िव ान् अिधव ा य डा. िभमाजनु आचाय र ी
िवजय िसंहले हा ो प कोषको िवधानबमोिजम
आिथक शासन महाशाखाको मख
ु स चालक
सिमितको पदेन कोषा य रहने यव थाबमोिजम
पदेन कोषा य को हैिसयतले २०६४/३/१,
२०६४/५/६, २०६४/१०/३ र २०६५/५/२० हरी
क याण कोषको बैठकमा उपि थितस म जनाएको
हो । हा ो प िहसाव िकताब आय यय रा ने नभई
आएको फाइल अगािड बढाउने स म हो । कोषको
स पूण आिथक कारोबार कोषको सद य सिचवले गन
गदछन । हा ो प लागत अनमु ानस ब धी कुनै
बैठकमा पिन सहभागी छै न । APC को िबमाबापतको
भु ानीमा हा ो प को संल नता छै न । मािथबाट
आएको आदेशस म पालना गरेको हँदा अिभयोग
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मागदाबीबाट सफाई पाउनपु छ भ नेसमेत यहोराको
बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
ितवादी टपे वज हमालको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी नारायण नेपालले
हा ो प ०६५।५।२० को बैठकमा उपि थत भएको
देिख छ । स चालक सिमितको बैठकमा उपि थत
भएको ि या अपराध हन स दैन । सावजिनक ख रद
ऐन हा ो प लाई आकषण हने होइन । उपि थित
भएकोमा ह ता र छ । तर िनणयमा ह ता र छै न ।
०६५।५।२० को बैठकमा उपि थत भएका डा.रामनाथ
िसंह, कमलबहादरु ख ी, एकबहादरु थापा, िशवहरी
चौलागाईसमेतलाई मु ा नचलाएको अव था हँदा Pick
and Choose गरी मु ा दायर भएको भएबाट हा ो
प ले कसरु बाट सफाई हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको
वहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी दीपक कुमार े को तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी नरे साद पाठकले
ततु मु ामा मेरो प ले यो यित िबगो िहनािमना
गरेको छ भ ने अिभयोग दाबी आरोपप मा उ लेख
भएको छै न । ाचार ज तो जघ य मु ामा कसरु दार
ठह याउने एउटा मूल आधार भनेको िबगो हो । िबगो
नखल
ु ेको अव थामा अदालत आफै ँ ले िबगो कायम
गन यायको मा य िस ा त र िबगो पेटमा नपरेपिछ
भराउन िम दैन । ततु मु ामा करारीय िवषय पिन
समावेश भएको हँदा मूलतः करार ऐन तथा स झौतामा
उि लिखत यव थाबमोिजम हनपु नमा ाचार मु ा
दायर भएको त य स झौतािवपरीत छ । खल
ु ा आकाश
मिु न ११/११ मिहना मेिसनरी उपकरण रहँदा िब न,ु
काम नला ने हनु ािविधक पमा वभािवक हो,
APC ह मा Damage देिखएपिछ MOU बमोिजम
गनपनमा
मु ा चलाइएकोले मेरो प ले सफाई पाउनु
ु
पदछ भ नेसमेत यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी रवी ताप राणाको तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी बालकृ ण

यौपानेले हरी ऐन, २०१२ को दफा १४ ले त लो
अिधकारीको अिधकार मािथ लो अिधकारीले योग
गन पाउने यव था छ । यो यव थाले यो अिधकार
महािनरी कले योग गन पाउने देिख छ । यसै गरी
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८०(२) मा
आदेशलाई मा नु पन अव था छ । यस स दभमा हा ो
प आदेश िदने नभई आदेशको पालना गन अिधकारी
हो । आदेशको पालना नभएमा सोही िनयमावलीको
िनयम ८७(ङ) बमोिजम सजाय हने पिन यव था
छ । अतः हरी संगठनमा Chain of Command
लागू हने र Chain of Command को आधारमा
भएको कारवाहीलाई ाचार मा न र कसरु दार ठहर
गन निम ने हँदा मेरो प ले अिभयोग दाबीबाट सफाई
हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको वहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी दीपे बहादरु िव को तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी ब ी बहादरु
काक ले ततु मु ा Contractual Obligations
अथात् देवानी दािय वको हँदा फौ दारी अिभयोग
लगाएको िमलेको छै न । ार भमा हरी धान कायालय
र स लाएरको तफबाट िनजको थानीय ितिनिध
श भु भारतीबीच FPU का लािग आव यक सामान
ख रद गन गरी स झौता भएको छ । २७ September
२००७ तदनु प ०६४।६।१० मा उ स झौता
हँदा हा ो प DIG पदमा पोखरामा हनहु यो ।
०६५।६।२ मा AIG पदमा बढुवा भई ०६५।६।८ मा
मा हरी धान कायालयमा पद थापन भई काम गद
आउनु भएको कुरामा िववाद छै न । यसबाट के त य
भएको छ भने ०६५।६।८ भ दा पिहले भए गरेका
काम कारबाहीमा ितवादी दीपे बहादरु िब अनिभ
हनहु छ । हरी क याण कोषको िमित ०६५।७।२९
मा हा ो प को अ य तामा बसेको बैठकबाट
पेयर पाटसको ढुवानी, िबमा र याटबापतको रकम
भु ानी गरी ०६५।८।१३ मा समथन गराएको वादी
दाबीको स ब धमा थमतः हरी क याण कोष

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
स चालक सिमितलाई अि तम िज मेवारी िदएको
छै न । स चालक सिमित मातहत िनकाय भएको कुरा
सोही यव थाबाट
छ । पेयस पाटस िक ने
स झौतामा हा ो प को संल नता छै न । यो स झौता
रवी ताप राणा र श भु भारती ( ितिनिध) बीच भएको
देिख छ । ढुवानी भाडा भु ानी िदएको स ब धमा
सामान ढुवानी भइसके पिछ भु ानी रो न िम ने
नहँदा स झौताको आधारमा भु ानी भएको छ । िबमा
रकम अिनवाय हो, हा ो प AIG भएर हरी धान
कायालयमा पु दा चौथो िक ता भु ानी िदने बेला
भएको िथयो । भु ानी स झौताबमोिजम िदएकोले मेरो
प ले सफाई पाउनु पदछ भ नेसमेत यहोराको बहस
ततु गनभयो
ु ।
ितवादी संजय िसंह ब नेतको तफबाट
िव ान् व र अिधव ा ी याम खरेल तथा िव ान्
अिधव ा ी शरद साद कोइरालाले हा ो प हरी
उपरी क भएको कुरामा िववाद छै न । यी ितवादीउपर
ख रद बोडको सद य र योजना तथा लागत सिमितको
सद यको हैिसयतमा गरेको कामको स ब धमा
अिभयोग लागेको देिख छ । ख रद बोडको सद यको
हैिसयतले गरेको कामको स ब धमा ितवादी मनोज
यौपानेको बहस लागू ह छ । य तैगरी योजना
तथा लागत सिमितको हकमा मेरो प सो सिमितको
सद य भएको देिखँदा मेरो प ले सु को लागत
अनमु ान कमको पेस गरेकोमा पिछ लागतमा थप
लागत अनमु ान थप गरेको भ ने ०६४।६।१८ को
बैठकमा मेरो उपि थित छै न । ठेकेदारबाट दररेट िलई
लगत तथा योजना ितवेदन बनाएको होइन । यी
ितवादी ०६४।५।२६ को बैठकपिछ किह यै संल न
देिखँदैन । तसथ मािथको आदेशको पालना गन
हरी कमचारी भएको हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाई
पाउनपु छ भ नेसमेत यहोराको बहस िजिकर ततु
गनभयो
ु ।
ितवादी िनरज पनु को तफबाट उपि थत

िव ान् व र अिधव ा सितशकृ ण खरेलले हा ो
प ले कानूनिवपरीत कुनै काम गरेको छै न । आफूभ दा
मािथको अिधकारीले िदएको आदेश मा नु पदछ ।
यस स ब धमा हरी ऐन, २०१२ को दफा १५ ले
पिन यव था गरेको छ । यो यव था हा ो प ले
नमा नु िम दैन । नमानेमा Chain of Command
को िस ा तले कारवाही हन पिन स यो । स चालक
सिमितको बैठकमा AIG पदले ितिनिध व गन
होइन । AIG को िनदशनले बैठकमा गएकोस म हो,
यो पिन िवभागीय AIG नभएकाले जानु परेको हो ।
तसथ मािथ उि लिखत बहस िजिकरको आधारमा यी
ितवादीले सफाई पाउनु पदछ भ नेसमेत यहोराको
बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी सरु े बहादरु पालको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी अमर थापाले ततु
मु ामा नयाँ िनणय गरेको भ ने कुरा Already Tender
हँदा Price सिहत उ लेख भएको छ । िकनेको मेरो
प ले होइन । ०६५।३।११ को कोष स चालक
सिमितको बैठककमा उपि थत भई जनु १२, २००८
मा पिहले खोलेको L.C. बमोिजमको निलएको
सामानह को मू य अमे रक डलर ७,२५,०६७।२३
को APC को पेयर पाटस ख रद गन संशोधन गरी
४ थान Truck utility Cargo, Jeep ४×४ with
military radio १७ थान आव यक नभएको र सो
मू य बराबरको रकम स लायसबाट िफता हन नस ने
भएबाट सो बराबरको APC को Spare Parts ख रद
गन संशोिधत स झौता अनमु ोदन गरेको हो । मेरो
प को बदिनयत
पिन छै न मनसाय पिन छै न तसथ
्
अिभयोग दाबीबाट मेरो प ले सफाई पाउनु पदछ भ ने
यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी िपता बर अिधकारीको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा काश के .सी. ले िनज
िपता बर अिधकारी हरी उपरी क भएको कुरामा
िववाद छै न । यी ितवादी उपर ख रद बोडको
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सद य र योजना तथा लागत सिमितको सद यको
हैिसयतमा गरेको कामको स ब धमा अिभयोग लागेको
देिख छ । य तैगरी योजना तथा लागत सिमितको
हकमा यी ितवादी सो सिमितको सद य भएको
देिखँदा यी ितवादीले सु को लागत अनमु ान कमको
पेस गरेकोमा पिछ लागतमा थप लागत अनमु ान थप
गरेको भ ने ०६४।६।१८ को बैठकमा िनज िपता बर
अिधकारीको उपि थित छै न । ठेकेदारबाट दररेट
िलई लगत तथा योजना ितवेदन बनाएको होइन । यी
ितवादी ०६४।५।२६ को बैठकपिछ किह यै संल न
देिखँदैनन् तसथ अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउनपु छ
भ नेसमेत यहोराको बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
ितवादी रमेशकुमार पा डेयका तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी सितशकृ ण खरेल
तथा िव ान् अिधव ा ी बोधरी राज पा डेले ततु
मु ा दायर हँदाको बखत हा ो प सडु ानको डारफरमै
हनहु यो । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
रकम समथन गरेको स ब धमा के ही सो दै नसोधी
मु ा दायर गरेको छ । रा य यव था सिमितको
ितवेदनमा ०६५।९।११ स मको बैठकलाई हेररे
ितवेदन िदएको छ । योभ दा अगािडका कुनै पिन
बैठकमा उपि थत हनहु न । ख रद ग रएका APC ह
Army Purpose को लािग काम नला ने भए तापिन
Police Purpose को लािग Serviceable छ । हा ो
प स चालक सिमितको सद य होइन, ०६६।६।१
को बैठकमा AIG िकरण कुमार गौतमको आदेशले
उपि थत भएको हँदा हा ो प ले आरोिपत कसरु बाट
सफाई पाउनु पदछ भ नेसमेत यहोराको बहस ततु
गनभयो
ु ।
ितवादी यामबहादरु खडकाको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा य ी िभमाजनु आचाय
र ी नवराज थपिलयाले पानी टकर र Ambulance
चीनबाट ख रद गरेको हँदा ढुवानीबापतको रकम नेपाल
हरीले नै ितन गरी पिहले नै स झौता भइसके को हँदा

स झौताको आधारमा भु ानी िदएको हो । अमे रक
डलर २,७३,०६३।२३ र ९,००,०००।– िहमालयन
बकको खातामा ा सफर गरेको स ब धमा भु ानी
तािलका पिहले न तय भएको र भु ानी तािलकाबमोिजम
रकम निदए Book force loan कायम भई १५%
ज रवाना ला ने भएको हँदा सो रकम ा सफर गरेको
हो । अमे रक डलर ६२,५८० Spare parts को ढुवानी
िबमा र याटबापतको रकम भु ानी गरी समथन गरेको
स ब धमा समथन भएको हो, भु ानी स झौताको
आधारमा भएको हो । अमे रक डलर ५१,४६७
पिछ श भु भारतीलाई िदएको भ ने स ब धमा सो
रकम ढुवानी िबमा र याटबापतको भएको र सो रकम
सोधभना भइसके को छ । वादीका सा ी िवदरु के .सी.,
भरतबहादरु िज.िस.,राजे िसंह भ डारी र कमल
िसंह वमले पिन Chain of Command मा नै Focus
गरेको देिख छ । CIF उ लेख भएका Invoice गलत
छन । हा ो प ले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउनु
पदछ भ नेसमेत यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी िनरज शाहीको तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी नवराज थपिलयाले मेरो प ले १
जनवरी २००९ मा आपूितकता पनीका डाइरे टर
Michael Rider लाई स बोधन गरी रा ो तथा
गणु तरयु APC स लाई गरेको भनी Appreciation
Letter िदएको होइन । यो प सेवाबापत लेखेको
हो । Appreciation Letter को गलत या या गरी
त यमा Corrupt भएको छ । हा ो प यस समयमा
UN शाखामा कायरत हनहु यो । यहाँ कायरत
भएकै कारणले स लायरलाई ध यवादस म िदएको
हो । Appreciation Letter िदएको कारणले िमसनमा
ख रद ग रएका APC ह गणु तरीय भएका होइनन्
र परु ानो ख रद भएको पिन होइन । Appreciation
Letter को बारेमा ितवादी हेमबहादरु गु ङलाई
जानकारी गराउनु भएको छ । यो कुरा हेमबहादरु
गु ङको बयानबाट पिन देिख छ । तसथ मेरो प लाई

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
अिभयोग दाबीबाट सफाई हनपु छ भ नेसमेत यहोराको
बहस ततु गनभयो
ु ।
ितवादी अजनु साद ितिमि सना तफबाट
िव ान् व र अिधव ा ी लोकभ राणा र िव ान्
अिधव ा ी चोमराज दाहालले दरभाउप आ ान
हँदा मेरो प संल न रहेको बोड गठन भएको
िथएन । यी ितवादी शाखा अिधकारी कानून
भिनएकोमा शाखा अिधकारी होइन । यहाँ मख
ु
लालमणी आचाय लेिखएको छ । उहाँ ०६४।५।३०
गतेस म िश क हरीको हैिसयतमा बािहर
हनहु छ । हा ो प ०६४।५।३० मा कायालय आए
पिछ ऐ. ३१ गते पिछको िमितमा सही गराएको छ ।
सही गन नमा दा सही गनु भनी आदेश आएको छ ।
साथै यसै िदन स वा पिन भएको छ । दईु ठाउँभ दा
अ य को ह ता र ितवादी काश अिधकारीले
लामो पमा सही गदा अगाडी सही परेको ज तो
देिखएको हो । Refurbished थप गन कायमा पिन
संल नता छै न । िनणय ि यामा संल न लालमणी
आचायलाई ितवादी बनाइएको छै न । तसथ हा ो
प ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउनपु छ भ नेसमेत
यहोराको बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
ितवादी मनोज यौपानेको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा य ी एकराज पोखरेल र
ी मेघराज पोखरेलले िनज मनोज यौपाने हरी ऐन,
२०१२ को दफा १४,१५,३७, ऐ. िनयमावलीको िनयम
८० तथा १५९ लाई आदर गरेबाट यो मु ा िनजको
हकमा पिन चलाइएको छ । Chain of Command
लाई वादीका सा ीले पिन वीकार गरेको छ । यसबाट
Chain of Command हरी शासनमा लागू हने
कुरा थािपत भएको छ । १५ िदन नपु दै दरभाउ प
खोलेको भ ने स ब धमा ०६४।५।१० मा नै १५ िदने
सूचना आ ान भइसके कोले ०६४।५।२५ मा १५ िदन
पु ने हँदा दरभाउ प खोलेको हो । पेस भएका तीन वटा
म ये हाल िववादमा आएको Assured Risks ले कम

अंक बोल कबोल गरेको हँदा िसफा रस भएको हो । सो
Specification यी ितवादीको काय े िभ नपन,
०६४।५।१४ स मका काम कारवाही ०६४।५।१७ मा
गएको हा ो प लाई सरोकार हँदनै तसथ आरोिपत
कसरु बाट सफाई पाउनपु दछ भ नेसमेत यहोराको
बहस िजिकर ततु गनभयो
ु ।
ितवादीह स चालक सिमितका डा.
अिजतकुमार गु ङ, िग रधारी शमा, रामकृ ण
राजभ डारीसमेत नौ जनाको तफबाट उपि थत
हनभु एका िव ान् व र अिधव ा ी सितशकृ ण
खरेल तथा अिधव ा ी गणेशिव म काक ले हा ो
प म येका ितवादी अिजत कुमार गु ङ अ पतालको
ितिनिधको पमा अ पतालस ब धी के ही छलफल
ह छ िक भनेर ०६४।१०।३ को कोष स चालक
सिमितको बैठकमा उपि थत हनु भएकोस म
हो । यहाँ ह पीटल स ब धी िनणय नं. ३, ५ र ८
मा िनणय पिन भएका छन् । उ िमितको िनणयलाई
हेदा भइसके को काम कुरालाई समथनस म गरेको
अव था छ । नीितगत िनणय भएको छ । य तै
०६४।३।१ को नीितगत िनणयमा मु ा चलेन ।
०६४।५।२६ को बैठकमा अ पतालको कोही ितिनिध
रािखएन । तर ०६४।६।१८ को बैठकमा ितिनिध
रािखयो । ०६४।६।१८ को बैठकमा उपि थत हरी
अ पतालका ितिनिध मक
ु ु द साद िवडारीलाई
मु ा चलाइएन । अक मह वपूण त य वादीका सा ी
िमथीला े ले Medical Doctor ले APC को जाँच
गन नस ने भनी बकप गनभएको
छ।
ु
ितवादी रामकृ ण राजभ डारी ०६५।३।११
को बैठकमा उपि थत हनभु एको हो । तर यस
िदनको िनणयमा सही गरेको छै न । हा ो प यी दईु
जना ितवादीह नेपाल हरी अ पतालमा कायरत
ािविधक कमचारी हनहु छ । अ पतालस ब धी
Agenda भए बैठकमा छलफल हने हँदा ितिनिधको
पमा उपि थत हनभु एको हो । िनणयमा सही नभएको
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हँदा दोषी करार गन िम दैन । अतः ितवादीह ले श भु भारती Assured Risks LTD. का थानीय
आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउनु पदछ भ नेसमेत ितिनिध एवं भगवती ेडसका ो ाइटर भएको र
यहोराको बहस ततु गनभयो
िनजले थानीय ितिनिधको हैिसयतले पेस गरेको
ु ।
बोलप वीकृत भई सामान ख रदको लािग स झौता
ठहर ख ड
गरी िनजले िबमा ढुवानी र करसमेत बापत रकम बझ
ु ी
िव ान् कानून यवसायीह को उि लिखत िलएको देिखएकोले िनजलाई ाचार िनवारण ऐन,
बहस सनु ी िमिसलसमेत अ ययन गरी हेदा ततु २०५९ को दफा ८(४) बमोिजम सजाय ग रपाऊँ ।
िववादमा संयु रा संघको अनरु ोधमा शाि त साथै Assured Risks Ltd. London को मु य
थापनाथ सडु ानको डाफरमा नेपाल हरीबाट कारोबार गन उ क पनीका डाइरे टर Michael
खटाइएको Formed Police Unit (FPU) का लािग Rider उपर ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
आव यक पन Armoured Personnels Carrier ८(४) को कसरु मा सोही ऐनको दफा २३ ले यव था
(APC), Night Vision, Mobile house, Water गरे मतु ािबक ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
treatment plant, Water tanker लगायतका ८(४) बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने आरोपप रहेको
ब दोब तीका यून गणु तरका सामानह ख रद गरी देिख छ ।
ाचार ज य काय भएको भनी ितवादीह रवी
साथै िबगोको हकमा APC र सोको Spare
ताप राणा, िनरज पनु , िनरज बहादरु शाही, रमेश Parts मा खच भएको ने. . २६,२४,०९,१६३।-,
िव म शाह, अजनु जंग शाही, ओम िव म राणा, दीपे
APC ढुवानीमा खच भएको ने. १,११,७४,८००।बहादरु िव , गु बहादरु े , रमेश कुमार पा डेय, सो ढुवानी गदा ला ने िबमाबापतको
.
िदनेश के .सी, अजनु साद ितिमि सना, िपता बर ५६,२९,०२७।७०, Spare Parts को ढुवानी तथा
अिधकारी, काश अिधकारी, संजय िसंह ब नेत, िबमाबापतको ४८,०३,०१५।-, Ambulance बलम
ह रहर े , मनोज यौपाने, कृ ण साद गरु ागाई, Water Tanker लगायत सामानह चीनदेिख
िव ाराज े , लाल गोिव द े , अिजत कुमार सडु ान पोटस म िसपमे ट गदा भगवती ेडसको
गु ङ, रामकृ ण राजभ डारी, दीपक िसंह थाङदेन, नाममा ४१,४५,६२३।६० भु ानी भएकोसमेत
हेम बहादरु गु ङ, मदन बहादरु खड् का, नरे कुमार गरी ज मा अमे रक डलर ४०,९२,१६७।९३
खािलङ् ग, िवजयलाल काय थ, रमेश च द ठकुरी, को भु ानी िमितको िविनमय दरको आधारमा हने
यामबहादरु खड् का, सरु े बहादरु पाल, टपे वज
.२८,८१,६१,६२९।३० िबगो कायम गरी सोको
हमाल, दीपक कुमार े , िशव लािमछाने र याम फै सलाको िमितस म ला ने याजसमेत आपूितकता
िसंह थापालाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा मु य क पनी Assured Risks Ltd. London का
३(१)(झ), ८(१)(घ)(ञ) बमोिजम र ितवादीह
मख
ु यि डाइरे टर Michael Rider, ितवादी
ओम िव म राणा, हेम बहादरु गु ङ, रमेशच द ठकुरी, श भु भारती र नेपाल हरीसँग स बि धत ितवादी
अजनु जंग शाही, मदन बहादरु खड् का, याम िसंह कमचारीह बाट सोही ऐनको दफा १७ बमोिजम
थापा, दीपे बहादरु िव र दीपक िसंह थाङदेनलाई हरी क याण कोषलाई िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत
सोही ऐनको दफा २४ बमोिजम थप सजाय पिन यहोराको अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
ग रपाउँ भनी उ लेख गरेको पाइ छ । ितवादी आरोपप रहेको पाइ छ ।

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
िवशेष अदालतले फै सला गदा ितवादीह
िदनेश के .सी., गु बहादरु े , िव ाधर े , दीपे
बहादरु िब , िशव लािमछाने, संजय िसंह ब नेत,
टपे वज हमाल, अिजत कुमार गु ङ, रामकृ ण
राजभ डारी, सरु े बहादरु पाल, लालगोिव द े ,
यामबहादरु खड् का, मदन बहादरु खड् का, काश
अिधकारी, िपता बर अिधकारी, कृ ण साद गरु ागाई,ं
रमेश कुमार पा डेय, ह रहर े , अजनु साद
ितिमि सना, िगरीधारी शमा, दीपक िसंह थाङदेन,
मनोज यौपाने, िनरज बहादरु शाही, िनरज पनु ,
यामिसंह थापा, रवी ताप राणा, िवजयलाल काय थ,
दीपक कुमार े , नरे कुमार खािलङ, अजनु जंग
शाही र रमेश िव म शाहले अिभयोग दाबीबाट सफाई
पाउने ठहर गरेको देिख छ । ितवादी Assured
Risks Ltd क पनीले ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा १७ को कसरु गरेको ठहर गरी हरी क याण
कोषले यी ितवादी Assured Risks Ltd, London
बाट . २८,४०,१६,००६।०७ िबगोको आधा रकम
अथात् १४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड बीस
लाख आठ हजार तीन पैयाँ तीन पैसा) भराई पाउने र
कै दको हकमा Assured Risks Ltd. क पनी भएको
हँदा कै द सजाय गरी रहन परेन भनी ठहर गरेको पाइ छ ।
ितवादी श भु भारतीले ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८(४) र २२ अनस
ु ारको कसरु गरेको ठहर गरी
िनज ितवादीलाई एक वष कै द तथा िबगोको आधा
.१४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड बीस लाख
आठ हजार तीन पैयाँ तीन पैसा) ज रवाना भई यित
नै िबगोसमेत हरी क याण कोषले िनजबाट भराई
िलन पाउने ठहर गरेको देिख छ । ितवादी Michael
Rider ले गणु तरयु सामान उपल ध गराउने कुरा
करारनामामा उ लेख गरे पिन गणु तरहीन APC
उपल ध गराएको कारणले समि गत पमा APC,
Spare Parts को लगानी र ढुवानी, िबमा, याटबापत
समेत . .२८,४०,१६,००६।०७ नेपाल हरीलाई

गैरकानूनी हािन नो सानी पगु कोले ितवादीले ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसरु गरेको
ठहर गरी सोही ऐनको दफा २३ को यव थाअनस
ु ार
ितवादी मूल क पनीका डाइरे टर Michael Rider
लाई ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनस
ु ार २ वष कै द र मु य
कारोबार गन ितवादी भएकाले िबगोबमोिजम .
.२८,४०,१६,००६।०७ (अ ाइस करोड चालीस
लाख सो हजार छ पैयाँ सात पैसा) ज रवाना
हने ठहर गरेको देिख छ । ितवादीह ओम िव म
राणा, हेमबहादरु गु ङ र रमेश च द ठकुरीले ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को कसरु गरेको
ठहर गरी तीनैजना ितवादीह लाई जनही कै द वष
एक र सोही ऐनको दफा २४ ले थप जनही कै द वष
एकसमेत गरी जनही कै द वष दईु र ितवादी रमेश च द
ठकुरीलाई िबगोबमोिजम .४,८५,४४,३८८।८३,
(चार करोड पचासी लाख चवािलस लाख तीन सय
अठासी पैयाँ र ि यासी पैसा), ितवादी ओम िव म
राणालाई १७,०६,००,८२४।७४, (स करोड
छ लाख आठ सय चौबीस पैयाँ र चौह र पैसा)
ितवादी हेमबहादरु गु ङलाई ६,४८,७०,७९२।५०
(छ करोड अठचािलस लाख स री हजार सातसय
बयान बे पैयाँ र पचास पैसा) ज रवाना हने ठहर
गरेको पाइ छ ।
िवशेष अदालतको उ
फै सलाउपर
ितवादीम येका ितवादी Assured Risks Ltd र
क पनीका डाइरे टर ितवादी Michael Rider ले
िवशेष अदालतको फै सलाउपर पनु रावेदन नगरी िच
बझ
ु ाई बसेको पाइ छ । िवशेष अदालतले आरोपप
मागदाबीबाट सफाइ हने ठहर गरेका ितवादीह
िदनेश के .सी., गु बहादरु े , िव ाधर े , दीपे
बहादरु िब , िशव लािमछाने, संजय िसंह ब नेत,
टपे वज हमाल, अिजत कुमार गु ङ, रामकृ ण
राजभ डारी, सरु े बहादरु पाल, लालगोिव द
े , यामबहादरु खड् का, मदन बहादरु खड् का,
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काश अिधकारी, िपता वर अिधकारी, कृ ण साद
गरु ागांई, रमेश कुमार पा डेय, ह रहर े , अजनु
साद ितिमि सना, िगरीधारी शमा, दीपक िसंह
थाङदेन, मनोज यौपाने, िनरज बहादरु शाही, िनरज
पनु , यामिसंह थापा, रवी ताप राणा, िबजयलाल
काय थ, दीपक कुमार े , नरे कुमार खािलङ,
अजनु जंग शाही र रमेश िव म शाहलाई अिभयोग दाबी
बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदनप रहेको छ । साथै िवशेष अदालतले
कसरु ठहर गरेका ितवादीह लाई आरोप प को
माग दाबीबमोिजमकै िबगोअनस
ु ारको रकम ाचार
गरेको ठहर गरी सोहीबमोिजम नै ज रवाना र िबगो भरी
भराउ गदा अि तम फै सला हँदाको अव थास मको
याजसमेत भराउने फै सला ग रपाउँ भनी िजिकर
िलएको देिख छ । ितवादीह श भु भारती, ओम
िव म राणा, रमेश च द ठकुरी र हेमबहादरु गु ङले
कसरु दार ठहर गरेको िवशेष अदालतको फै सला उ टी
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई हने फै सला ग रपाउँ
भनी पनु रावेदन िजिकर गरेको पाइयो ।
उपयु ानस
ु ारको बहस िजिकर र त य रहेको
ततु मु ामा देहायअनस
ु ारका ह का स ब धमा
िवचार गरी िनणय गनपन
ु देिखयोः
१. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२० को उपधारा (७) बमोिजम
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
सो आयोगलाई भएको अिधकार आयोगको
सिचवलाई यायोजन गरेको र आयोगका
सिचवले अनस
ु धान अिधकृत तोके को काय
कानूनस मत हो होइन ?
२. हरी क याण कोष के क तो कृितको
सं था हो र उ सं थाको रकम िहनािमनाका
स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले अनस
ु धान गरी ाचार िनवारण
ऐनअनु प ाचारमा मु ा दायर गन स ने

हो वा होइन ?
३. हरी धान कायालय र Assured Risk
Company बीच APC ख रद िब
स ब धमा भएको िववािदत कायमा िवशु
करार ऐनको ि या अवल बन गनपन
ु हो वा
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ अ तगत मु ा
दायर हन स ने हो ?
४. िवशेष अदालत काठमाड बाट भएको फै सला
िमले निमलेको के हो र वादी नेपाल सरकार
तथा ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न
स ने हो वा होइन ?
२. सव थम िन पण गनपन
ु पिहलो का
स ब धमा िवचार गदा पनु रावेदक ितवादीह ले
पनु रावेदन प मा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२० को उपधारा (७) बमोिजम अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले सो आयोगलाई भएको
अिधकार आयोगको सिचवलाई यायोजन गरेको
र िनज सिचवले अनस
ु धान अिधकृत तोक मु ा
चलाउने िनणय गरेको काय नै कानूनस मत नभएको
भनी िजिकर िलएको देिख छ । पनु रावेदकह को उ
िजिकरका स ब धमा िवचार गदा त काल चिलत
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२०
को उपधारा (७) ले िदएको अिधकार योग गरी
सावजिनक पद धारण गरेको कुनै यि ले अनिु चत
काय वा ाचार गरी अि तयारको दु पयोग गरेको
तथा सो कसरु मा संल न अ य यि का स ब धमा
अनस
ु धान र तहिककात गन तथा मु ा चलाउन
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई
ा अिधकार आयोगको पदािधकारी िनयिु भई
नआएस मका लािग आयोगका सिचवलाई आयोगको
िमित २०६६।९।२० को िनणयानस
ु ार सिु पएको भनी
िमित २०६६।९।२७ को नेपाल राजप मा सूचना
कािशत भएको देिख छ ।

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
३. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२० को उपधारा (७) मा अनस
ु धान र
तहिककात गन वा मु ा चलाउने आ नो काम, कत य र
अिधकारम ये कुनै काम, कत य र अिधकार अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगले मख
ु आयु , आयु
वा नेपाल सरकारको कमचारीलाई तोिकएको सतको
अधीनमा रही योग तथा पालना गन पाउने गरी सु पन
स नेछ भ ने यव था रहेको देिख छ । अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ मा रहेका िविभ न संवैधािनक
अङ् गम येको एक अङ् ग भएकोमा िववाद छै न ।
यसको थापना गनको
ु मु य उ े य नै सावजिनक पद
धारण गरेको कुनै यि ले अनिु चत काय वा ाचार
गरी अि तयारको दु पयोग गरेमा यस स ब धमा
अनस
ु धान र तहिककात गन, य तो अनस
ु धान
र तहिककातबाट सावजिनक पद धारण गरेको कुनै
यि ले अनिु चत काय गरेको देिखएमा सचेत गराउने वा
िवभागीय सजायको लािग अि तयारवालासम लेखी
पठाउने, अनस
ु धान र तहिककातबाट य तो यि ले
ाचारज य कसरु गरेको देिखन आएमा स बि धत
अदालतमा मु ा चलाउनेसमेतका कायका लािग हो
भ ने कुरा अ त रम संिवधानको धारा १२० को सम
संरचनाबाट प हन आउँछ । सो संिवधानको धारा
११९ मा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
गठन िविध हेदा मख
ु आयु र आव यक सं यामा
अ य आयु ह रहने देिख छ । यसरी गठन हने
आयोगको तफबाट हने काम कारवाही र िनणयह
उपल ध सबै पदािधकारीह बाट सामिु हक पमा
स पादन हने कुरा सामा य िनयमको कुरा हो । तर
आयोगका तफबाट गनपन
ु अनस
ु धानलगायतका सबै
कायह आयोगका सबै पदािधकारीले सामिु हक पमा
गन यावहा रक पमा वा कायबोझका आधारमा समेत
स भव नभएमा वा सबै पदािधकारीको उपि थित हन
नसके को अव थामा आयोगका तफबाट गनपन
ु काम

कारवाही सचु ा
पमा स चालन गन आयोगलाई
संिवधान ारा ा अिधकार र काम, कत य
आयोगको कुनै पदाधकारी वा नेपाल सरकारको कुनै
कमचारीमाफत गन गराउन पाउने गरी धारा १२०
को उपधारा (७) ले आ नो अिधकार यायोजन गन
स ने अिधकारसमेत िदएको देिख छ ।
४. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगको सिचवलाई सो आयोगको अिधकार
यायोजन गरेको काय नै गैरकानूनी रहेको भनी
पनु रावेदक ितवादीह ले पनु रावेदन प मा एवं
पनु रावेदक ितवादीह तफका िव ान् कानून
यवसायीह ले गनभएको
बहस िजिकरका स ब धमा
ु
हेदा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
अिधकार र काम कत यम ये कुनै अिधकार र काम,
कत य आ नो कुनै पदािधकारी वा नेपाल सरकारको
कुनै कमचारीलाई यायोजन गन पाउने संवैधािनक
यव था र सो आयोगको काम, कत य र अिधकारको
कृितबाट हे रनु आव यक देिख छ । संिवधानले नै
आयोगको अिधकार र काम, कत य यायोजन हन
स ने भनी िकटान गरेको यव थालाई अ यथा अथ
गरी आयोगको सिचवलाई अिधकार यायोजन गन
निम ने भ ने हँदैन । साथै आयोगको अिधकार र काम,
कत यको कृित हेदा पिन सो आयोगले गन अनस
ु धान
र तहिककातको काय तथा सचेत गराउने वा िवभागीय
कारवाहीको लािग लेिखपठाउने वा मु ा चलाउने काय
िवशु याियक काय होइन । संिवधानमा यवि थत
आयोगको काम, कत य र अिधकार िनःस देह पमा
कायकारी कृितको हो । िस ा ततः िवशु याियक
काय गन कुनै याियक िनकायको याियक अिधकार
मा अ य िनकाय वा पदािधकारीमा यायोजन हन
नस ने ह छ । तर िवशु याियक काय बाहेकको
कायकारी वा शासिनक कृितको अिधकार र काम,
कत यको यायोजन हन स छ । अतः अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग याियक िनकाय नभई
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सावजिनक पद धारण गरेको कुनै यि ले अनिु चत काय
गरेको देिखएमा सचेत गराउने वा िवभागीय सजायको
लािग अि तयारवालासम लेखी पठाउने, अनस
ु धान
र तहिककातबाट य तो यि ले
ाचारज य
कसरु गरेको देिखन आएमा स बि धत अदालतमा
मु ा चलाउनेसमेतका कायकारी कृितको अिधकार
योग गन िनकाय भएकोले सो आयोगले आ नो कुनै
अिधकार वा काम, कत य आ नो मातहतको कुनै
पदािधकारी वा नेपाल सरकारको कुनै कमचारीलाई
यायोजन गन पाउने नै देिख छ ।
५. अब यस िववादमा सो आयोगको
सिचवलाई कुन प रि थितमा आयोगको अिधकार
यायोजन ग रएको रहेछ भ ने स ब धमा पिन हे रनु
आव यक भएको छ । उ आयोगका पदािधकारीह
सबको कायकाल समा हनभु दा त काल अगािड
आयोगले संिवधान र कानूनबमोिजम ग रआएका र
गनपन
ु काम कारवाहीह सचु ा पमा स चालन
गरी र ताको ि थित आउन निदन २०६६।९।२० मा
आयोगका सद यह लिलतबहादरु िल बु र वेद साद
िशवाकोटीको एकमत िनणयबाट अ त रम संिवधानको
धारा ११९ बमोिजम आयोगका सिचवलाई अिधकार
यायोजन गरेको देिख छ । यसैले सो िनणय दवु ै
जना सद यह ले आफू बहाल छँदैको अव थामा
गरेको कुरामा िववाद छै न । यसरी आयोगमा त काल
बहाल रहेस मका सद यह ले आफू बहाल छँदै
गरेको सो िनणयलाई आयोगको िनणय मा नपु न
ह छ । सो िनणयबाट कुनै यि िवशेषका नाममा
आयोगको अिधकार यायोजन ग रएको नभई
आयोगको सिचवको नाममा ग रएको देिख छ । यसैले
सिचवको पदमा को यि रहेको छ भ ने कुरालाई
िनणयले इिङ् गत गरेको नभई सिचवको पदलाई मा
अिधकार यायोजन गरेको देिख छ । सो िनणयमा
नै संिवधानको धारा ११९ बमोिजम पदािधकारी
िनयु भई नआएस मका लािग भनी अविधसमेत

िनि चत ग रएको देिख छ । यसैले सो अिधकारको
यायोजनको िनणय आयोगका पदािधकारीह को
िव थापन गन िकिसमको वा असीिमत अविधको लािग
भ ने पिन देिखँदनै ।
६. संिवधानमा संवैधािनक िनकायको
पमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको
यव था रहनक
ु ो पिन खास उ े य ह छ । य तो
मह वपूण िनकायमा कुनै कालख डमा कुनै कारणवश
समयमा नै पदािधकारी िनयु हन नसके मा वा िनयु
भएका सबै पदािधकारीको कायकाल समा भई
नयाँ पदािधकारी कसैको पिन िनयिु हन नसके मा
संिवधान द दािय वको अवल बन गरी ाचारको
छानिबन अनस
ु धान तथा मु ा दायरसमेतका सबै
कामकारवाहीह अव अव थामा रा नु पन वा
शू यको ि थितमा रा नपु न भ ने तक जायज हन
स ै न । संिवधान र कानूनी यव थाको या या
गदा जिहले पिन सम याको समाधान िन कने
गरी र र ताको प रपूित हने गरी ग रनु आव यक
ह छ । आयोगमा बहाल रहेका पदािधकारीह को
पदाविध समा हन लागेको र िविवध कारणबाट
नयाँ पदािधकारीह को त काल िनयिु हन स ने
अव था पिन नभएको ि थितमा सो आयोगको दैिनक
कामकारवाही र िनणयमा ितकूल असर नपरोस् भनी
आयोगको उपि थित र अि त व यथावत पमा कायम
रा नसमेत आयोगले िनर तर पमा काम कारवाही गनु
आव यक िथयो । तदनु प आयोगको कामकारवाही
िनर तर पमा स चालन गन अिभ ायबाट त काल
पदमा बहाल रहेका पदािधकारीह ले आफू बहाल छँदै
आयोगको काम कारवाहीलाई शू यतामा पु न निदने
गरी गरेको अिधकार यायोजनस ब धी िनणयलाई
संवैधािनक यव था र यसको बहृ त् उ े यको
रोहबाट हेदासमेत अ यथा भ न िम ने देिखएन । अतः
आयोगले २०६६।९।२० मा आयोगका सिचवलाई
सु पेको अिधकारलाई असंवैधािनक र गैरकानूनी भ न

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
िमलेन ।
७. आयोगबाट सिचवलाई यायोिजत
अिधकार पनु ः अ य कमचारीमा यायोजन हन स छ
स दैन नको स ब धमा पिन िवचार गनपन
ु भएको
छ । आयोगका सिचवले सोही आयोगमा कायरत
सह यायािधव ा िड लीरमण आचायलाई अनस
ु धान
अिधकृत तोके को हँदा िनजले अनस
ु धान तहिककात
सके र मु ा लगाउन पाउन िम ने होइन, यायोिजत
अिधकार पनु ः यायोजन गरी पाएको अिधकारबाट
अनस
ु धान अिधकृत िड लीरमण आचायले दायर
गरेको मु ा खारेज हनपु दछ भ नेसमेत पनु रावेदक
ितवादी तफबाट रहनु भएका िव ान् कानून
यवसायीह को बहस िजिकर भएकोमा यसतफ
हेदा ततु मु ाको िववादको िवषयमा आयोगले
त कालीन यव थािपका संसदक
् ो रा य यव था
सिमितको िव ततृ थलगत अ ययन ितवेदन
तथा अ य मा यमबाट ा सूचना र जाहेरीपिछ
त कालीन अव थामा आयोगका पदािधकारी बहाल
रहेकै अव थामा अनस
ु धान तहिककात सु गरेको
देिखन आएको छ । यस िववादको िवषयमा अनस
ु धान
तहिककात गन र अिभयोग दायर गनसमेत त कालीन
आयोगले नै अनस
ु धान तहिककात गन सु पेका
अनस
ु धान अिधकृत सह यायािधव ा राजे
सवु ेदीलाई महा यायािधव ाको कायालयले अ य
स वा गरेको भ ने िमिसल संल न कागजबाट देिखएको
छ । त प चात् सोही कायालयबाट नै आयोगमा काजमा
स वा भई आएका सह यायािधव ा िड लीरमण
आचायलाई यस स ब धमा बाँक अनस
ु धान
तहिककात गन सिचवले आयोगको तफबाट िनणय
गरी अनस
ु धान अिधकृतको पमा तोके को कुरा
आयोगको प बाट देिख छ । िनज अनस
ु धान
अिधकृतले िनर तर ग ररहेका अनस
ु धानको बाँक
काय स वा भएका अनस
ु धान अिधकृतको थानमा
नयाँ िज मेवारी तोिकएका अनस
ु धान अिधकृत

िड लीरमण आचायले आयोगसम ितवेदन पेस
गरेपिछ िमित २०६८।२।२२ मा आयोगको सिचवको
अ य तामा बसेको बैठकको िनणयबाट ततु
अिभयोग प दायर भएको देिख छ ।
८. नेपालको अ त रम संिवधानको धारा
११९ बमोिजम आयोगमा नयाँ पदािधकारीह
िनयु भई नआएको र त काल यसरी िनयिु
हनेगरी संवैधािनक प रषदबाट िसफा रससमेत
भइनसके को ि थितमा आयोगमा त काल बहाल रहेका
पदािधकारीह ले आफू बहाल छँदै आयोगको काम,
कत य र अिधकार सिचवले योग गन गरी एकमत
िनणय गरी यायोजन गरेको अव थामा आयोगले
स पादन गनपन
ु सबै कामकारवाही आयोगको सिचव
ए लैले मा गन स भवसमेत देिखँदैन । साथै िनज
सिचवले आयोगको तफबाट आफूलाई ा अिधकार
र काम, कत य मातहतका अिधकृतलाई यायोजन
नगन हो भने िनजलाई आयोगको तफबाट भएको
अिधकारको यायोजन ि याशील हन नसक
वतः योजनहीन अव थामा पु न जाने ह छ । सो
अव थाको क पना अिधकार यायोजनस ब धी
िस ा तसमेतबाट जायज हन स ै न । अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग ाचारस ब धी ग भीर
अपराधको छानिबन गन एउटा िज मेवार िनकाय भएको
र आयोगका सद यह को र ताको अव थामा
आयोगको कायलाई िनर तरता दान गन सिचवलाई
ा यायोिजत अिधकारअनु प अनस
ु धान तथा
अिभयोजन भएको काय कानूनस मत हँदा आयोगको
सद यको अनपु ि थितमा आयोगको स पूण
काय नै ठ प हनपु न भ ने िजिकर तकसङ् गत हन
स दैन । तसथ यस िववादको िवषयमा आयोगबाट
पिहले नै अनस
ु धान अिधकृत तोिकई अनस
ु धान
र तहिककात ार भ भएको देिखएको साथै पिहले
नै ार भ भइसके को सो अनस
ु धानको कायलाई
िनर तरता िदने गरी मा पिहले अनस
ु धान अिधकृत
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स वा भएको थानमा हािजर हन आएका अक
अिधकृतलाई सिचवबाट बाँक अनस
ु धानको
िज मेवारी तोके को देिखएको हँदा सो काम कारवाही
समेत अ यथा वा कानून ितकूल नदेिखदा पनु रावेदक
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर एवं सोतफका
िव ान कानून यवसायीह को बहससँग सहमत हन
सिकएन ।
९. िन पण गनपन
हरी
ु दो ो
क याण कोष के क तो कृितको सं था हो र उ
सं थाको रकम िहनािमनाका स ब धमा अि तयार
दु पयोग अनुस धान आयोगले अनुस धान
गरी
ाचार िनवारण ऐनअनु प
ाचारमा
मु ा दायर गन स ने हो वा होइन भ ने स ब धमा
िवचार गदा हरी क याण कोष सं था दता ऐन,
२०३४ बमोिजम िमित २०५२।४।१८ मा दता भएको
देिख छ । सं था दता ऐनअ तगत दता भएको सं थाको
काम कारवाहीका स ब धमा ाचार िनवारण ऐन,
२०१७ बमोिजम अदालतमा मु ा चलाउन िम ने
निम ने भ ने नको िन पण गदा िवशेष अदालतले
य तो सं थाको कृित र उ े य, यसको स चालनमा
संल न रहेका यि को सावजिनक वा पदीय हैिसयत,
यसले गन काम कारवाहीको े र कृित, य तो
सं थाको कोषमा नेपाल रा यको आिथक वा अ य
लगानी तथा सावजिनक र राि य जीवनमा य तो
सं थाको कायबाट परेको असर तथा सो सं थाको
कामकारवाहीबाट रा य कोषमा पु ने ययभार वा
ितकूल असरसमेतका िविवध प लाई मनन गरी
एउटा िन कषमा पु नु वा छनीय देिख छ ।
१०. हरी क याण कोषको पदािधकारीमा
वहालवाला हरी महािनरी कलगायतका बहालवाला
हरीह रहने भनी सो सं थाको िवधानमा यव था
रहेको देिख छ । सो कोषको काय स चालनको लािग
हरी महािनरी कको अ य तामा साधारणसभा
ब ने (िवधानको धारा १२), हरी महािनरी कको

अ य तामा के ीय सिमित रहने (धारा ६) र
धान कायालय शासन िवभागको हरी अित र
महािनरी क र सो नभएमा हरी नायब महािनरी कको
अ य तामा रहने ३ सद यीय स चालक सिमित
(धारा ९) समेतको यव था रहेको देिख छ । यसबाट
सो कोषको पूण िनय ण र स चालनमा बहालवाला
हरी महािनरी कलगायतका उ च तहका हरी
अिधकृतह िनणायक रहेको कुरामा िववाद भएन ।
११. यसरी हरी क याण कोषको
स चालन नेपाल हरीका बहालवाला िज मेवार
पदािधकारीह को स चालक सिमितबाट हँदै आएको
र यसको कायकारी सिमितमा समेत बहालवाला
हरीका िविभ न तहका पदािधकारीह संल न रहेको,
सो कोषको नगदी कोषमा नेपाल सरकारबाट तलब
सिु वधा ा गन िविभ न तहका हरी कमचारीको
तलब र सिु वधा रकमसमेतबाट क ा भएको रकम ज मा
हने गरेको र स पूण हरी कमचारीको िहतको लािग सो
रकम खच हने गरेको भ ने उ कोषको िवधानसमेतबाट
देिख छ । यसबाट सोकोष यि गत हैिसयतमा नभई
नेपाल हरीका बहालवाला पदािधकारीह को पदीय
हैिसयतमा स चालन भएको भ ने देिखयो ।
१२. अक तफ सो कोषमा नेपाल सरकारबाट
हरी संगठनलाई उपल ध गराइएको चल अचल
स पि बाट ा हने रकमसमेत रहने कुरा पिन
िवधानबाटै देिखएको छ । सो रकम नेपाल हरीले गन
काममा समेत खच ग रने र यसको सोधभना नेपाल
सरकारले िदने गरेको भ नेसमेत िवधानको संरचना
र िमिसल संल न कागजातह समेतबाट देिख छ ।
यसबाट सोकोष िवशु पको गैरसरकारी सं था वा
िन वाथ समाजसेवा गन वा मनु ाफारिहत सं था ज तो
पिन देिखँदनै ।
१३. यसका अित र सडु ानमा संयु रा
संघको लािग नेपालबाट FPU हरी टोली पठाउने
स ब धमा नेपाल सरकारबाट िमित २०६४।३।७ मा

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
िनणय भएअनस
ु ार नेपाल हरीलाई हरीको टुकडी
पठाउन र यस कोषबाट ब दोब तीको सामान ख रद
गरी पठाउन भनी हरी धान कायालयलाई गहृ
म ालयले आदेश िदएको समेत देिख छ । यसरी हरी
कमचारीह को तलब सिु वधाको रकम तथा नेपाल
सरकारबाट ा हने रकमबाट िसि चत हने कोषको
रकम लगानी गरी डाफर िमसनको लािग APC ख रद
गन, यसरी ख रद भएका सामानह को मू यबापतको
रकम संयु रा संघबाट सोधभना ग रने र यसबापत
नेपाल सरकारले जमानीको पमा काम गन गरी हरी
धान कायालय र सामान आपूितकता क पनीबीच
करार स झौता भएको कुरामा कुनै िववाद छै न ।
१४. गहृ म ालयको सडु ानमा FPU पठाउने
िनणय र िनदशनबमोिजम हरी महािनरी कले
लिजि क सामान ख रद गनको लािग उ च पद थ
हरी अिधकृतह सि मिलत सिमित गठन गरेको कुरा
पिन िमिसलबाट देिखएको छ । साथै नेपाल सरकारको
िमित २०६४।३।७ को आदेशबमोिजम हरी क याण
कोषबाट रकम खच गन गरी हरी धान कायालयले
ठे काको लािग दरभाउप पेस गन सूचना िनकालेको
र ठे का िदने काम पिन हरी धान कायालयले नै
गरेको देिखएको छ । यसरी सामान ख रद गदा ला ने
रकमको लगानीस म नेपाल सरकारको आदेशमा
कोषबाट यहोरेको प देिख छ ।
१५. यसरी
हरी धान कायालय
र ठेकेदार क पनीबीच एपीसीलगायत ब दोब तीका
सामान आपूित गराउने स ब धमा िमित २७ से टे बर
२००७ (२०६४।६।१०) मा करार स झौता भएपिछ
कोषले सामान आपूितको लािग कोटेशन मागेको, कोटेशन
खोलेको, कोटेशन वीकृत गरेको र ठे का िदएको
नभई हरी धान कायालयले नै सो सबै काय गरेको
देिख छ । आफूले करार स झौता नै नगरेको ठेकेदार
क पनीसँग हरी क याण कोषले करारबमोिजमको
सामान आपूितस ब धी कुनै िववादमा दाबी गन

पाउने अव था नै हँदैन । स झौताबमोिजमको रकम
भु ानी गन हरी धान कायालयको िलिखत आदेश
भएपिछ नै कोषको ढुकुटी वा खाताबाट यहोरेको मा
देिख छ । यी तमाम त यह को अवलोकनबाट APC
स ब धी स झौताबमोिजम ख रदकता नेपाल हरीको
धान कायालयले हरी क याण कोषलाई रकमको
ोतको पमा स म उपयोग गरेको भ ने देिखन
आयो ।
१६. अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग ऐन, २०५९ को दफा २(ङ), ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा २(ग) र सावजिनक ख रद
ऐन, २०६३ को दफा २(ख) ले सावजिनक सं था
र िनकायको प रभाषा गरेअनस
ु ार नेपाल सरकारको
पूण वा आंिशक वािम व, िनय ण र पूण अनदु ान
नभए तापिन नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट
अनदु ान पाएका सं था वा सो सं थाको पूण वा
आंिशक वािम व भएको वा िनय ण रहेको वा य तो
सं थाबाट अनदु ान ा सं थालाई पिन सावजिनक
सं थाको प रभाषाअ तगत राखेको देिखँदा हरी
क याण कोष पिन नेपाल सरकारअ तगतको हरी
धान कायालयको िसधै िनय णमा रहने, हरी
महािनरी क लगायत सबै उ च हरी अिधकारी
यसको स चालक र िनयामकको पमा संल न रहने
र नेपाल सरकारसँगको MOU अनस
ु ार संयु रा
संघबाट ा हने APC बापतको सोधभना रकम यो
कोषमा ज मा हने भएकाले सं था दता ऐनअ तगत
दता भए तापिन यो सं थाको संरचना, कृित र काय
कृितका साथै उपयु कानूनी यव थाको रोहबाट
समेत यो कोषलाई सावजिनक सं था नै मा नपु न
देिख छ ।
१७. यसरी हरी क याण कोषले नेपाल
सरकारको Instrument को पमा रही रकम लगानी
गरेको र सो रकमको अि तम िज मेवारी नेपाल
सरकारको हने भई कोषको रकम सही पमा लगानी
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नभएमा वा दु पयोग भएमा नेपाल सरकारलाई
य हािन नो सानी हने भ ने कुरा वतः हन
आयो । य िप हरी क याण कोष हरीह को हक
िहतसँग स बि धत सं था देिखए पिन यसको काय
र उ े यको कृितलाई हेदा आम हरीह को सेवा
गन सं था भएको हँदा सावजिनक च र को देिखएको
छ । कुनै पिन सं था सरकारको सहयोगमा स चािलत,
आम मािनसह को सेवासँग स बि धत र जनइ छामा
आधा रत छ भने यसलाई सावजिनक सं था मािनने
ह छ । अतः हरी क याण कोष सावजिनक कृितको
सं था भएको र उ सं थाको रकम िहनािमनाका
स ब धमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
अनस
ाचार िनवारण ऐनअनु प
ु धान गरी
ाचारमा मु ा दायर गन स ने नै देिखन आयो । नेपाल
सरकारको एउटा Instrument को पमा रही काम गन
हरी क याण कोषलाई िवशु पको सामािजक वा
गैरसरकारी सं थाको आवरण िदई यसबाट हने सबै
कायलाई ाचार िनवारण ऐनको दायरभ दा बािहर
रा नपु छ भ ने पनु रावेदक ितवादीह का तफबाट
रहनभु एका िव ान् कानून यवसायीह ले गनभएको
ु
िजिकर संग सहमत हन सिकएन ।
१८. िन पण गनपन
हरी धान
ु ते ो
कायालय र Assured Risk Company बीच
APC ख रद िब स ब धमा भएको िववािदत
कायमा िवशु करार ऐनको ि या अवल बन
गनुपन हो वा ाचार िनवारण ऐन, २०५९
अ तगत मु ा दायर हन स ने हो भ ने स ब धमा
िवचार गदा वादी नेपाल सरकारले सावजिनक पदमा
बहाल रहेका रा सेवकह समेत सि मिलत भई
सावजिनक स पि को दु पयोग तथा ाचार ज य
काय गरेको भनी ततु
ाचार मु ा दायर गरेको
पाइ छ । ितवादी प ले APC ख रद िब स ब धमा
भएको ततु िववादमा िवशु करार ऐनको ि या
अवल बन गनपन
ु हो भ ने िजिकर िलएको पाइ छ ।

ततु िववादमा करारको प को कानूनी र सावजिनक
हैिसयत तथा सो करारको पालना नभएको कारणबाट
सावजिनक स पि वा नेपाल सरकारलाई कुनै
हािन नो सानी भए नभएको कुराको आधारमा करार
ऐनअ तगत रही उपचार खोिजनु पन हो वा नपन भ ने
स ब धमा हे रनपु न देिख छ । यस िववादमा APC
ख रदकताको पमा नेपाल सरकारको िनणयबाट
नेपाल हरीको धान कायालय एक प र सो सामान
आपूितकताको पमा दो ो प Risk Assured
Company, London रहेको देिख छ । सो करार
बमोिजम सामान आपूित भएबापतको रकमको अि तम
िज मेवारी नेपाल सरकारमा िनिहत रहने कुरा मािथको
िववेचनाबाट प भइसके को छ । यसबाट करारको
पिहलो प यथाथमा नेपाल सरकार नै रहेको भ नेमा
कुनै िववाद देिखँदैन । नेपाल सरकारको जमानीमा करार
गन हरी धान कायालयका िज मेवार पदािधकारीबाट
करारमा उि लिखत सतबमोिजमको सामान आपूित
नभएपिछ नेपाल सरकार र संयु रा संघबीच भएको
समझदारीप (MOU) बमोिजम संयु रा संघले
पिन यसको सोधभना नगन र सामान आपूितकता
क पनीका िव िज मेवार पदािधकारीले करारको
अविध कायम रहेकै अव थामा दाबी पिन गन नसके को
अव थामा गलत सामान आपूितबाट हन गएको हािन
नो सानीको दािय व अ ततः नेपाल सरकारले बेहोनु
पन ि थित देखा परेको छ । यस अव थामा करार
ऐनअ तगत सो हािन नो सानी प रपरु ण हने स भावना
नै देिखँदनै । यसरी करार ऐनअ तगत समयमा नै
सामान आपूितकता क पनीसम
हरी धान
कायालयका िज मेवार पदािधकारीकारीले दाबी गन
नस ने र यसको प रणाम व प नेपाल सरकारलाई
हािन नो सानी हने ि थित कायमै रा ने भ ने हँदैन ।
१९. अक तफ कुनै पिन करारमा उ प न
िववादको िवषयमा करार कानूनअ तगत उपचार खो ने
वा चिलत अ य कानूनअ तगत उपचार खो ने भ ने
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कुरा करारको िवषयव त,ु करार गन प , करारको
लाभ ाही प को हैिसयतसमेतका िवषयमा यान
िदनपु न ह छ । यस िववादमा हरी धान कायालय र
Assured Risk Company, London बीच भएको
APC ख रदस ब धी करारको िवषयव तु नै नेपाल
सरकार मातहतको हरीको लािग सडु ान िमसनमा
योग गनपन
हितयारब द सवारीसाधनलगायत
ु
ब दोब तीका सामानसँग स बि धत अथात् िवशु
सरु ाको िवषयसँग स बि धत देिख छ । य तो सरु ा
र हातहितयारको ख रद र आपूितसँग स बि धत
िवषय कुनै यि िवशेषका बीच हने िवशु करार
नभई नेपाल सरकारको वाथ र िहत गाँिसएको िवषय
हो । य तो रा यको हकिहतसँग स बि धत करारलाई
करार कानूनको दायराभ दा बािहर याउन निम ने
भनी या या गन हो भने रा यको िहत परािजत हन
गई अ ततः नेपाल सरकारलाई अपूरणीय ित हने
देिख छ । यसैले य तो नेपाल रा यको हक िहतसँग
स बि धत िवषयव तल
ु ाई करार ऐनअ तगत मा
उपचार खो नु पछ भ नु सवथा उिचत देिखँदैन ।
ततु िववादमा करारको एक प ले करारका सतको
पालना नगरेको भ ने भ दा पिन करार गन प
नेपाल हरी र करार गन अक प Assured Risk
अथवा यसको थानीय ितिनिध श भु भारती िमलेर
सरकारी स पि को हािन नो सानी गरी रा लाई ित
पु याएको िवषय रहेको छ । करारीय दािय व पूरा गन
भ दा पिन पूरा नगराउने काय िनिहत वाथवश भएको
देिख छ ।
२०. अक तफ हरी क याण कोषको रकम
लगानी गरी नेपाल सरकारअ तगतको हरी धान
कायालयले गलत र अनिु चत तवरबाट गरेको ख रद
स झौताको आधारमा नेपाल सरकार, हरी धान
कायालयलाई हािन नो सानी हने र ठेकेदारलाई
फाइदा हने ि थित भयो भने सो कायमा संल न
रा सेवक वा यि उपर ाचार िनवारण ऐन,

२०५९ को दफा ५९ को देहाय (ङ) मा भएको िवशेष
यव थाअनस
ु ार कारवाही चलाउन बाधा पन पिन
देिखँदनै । तसथ ततु िववादमा करार ऐनअ तगत
उपचार खो नपु नमा ाचार िनवारण ऐन, २०५९
अ तगत मु ा दायर गरेको िमलेको छै न भ ने पनु रावेदक
ितवादीतफका िव ान् कानून यवसायीह को
तकसँग समेत यो इजलास सहमत हन सके न । अतः
ततु िववादको त यिभ वेश गरी िनणय गरेको
िवशेष अदालत काठमाड को फै सलालाई अ यथा
भ नु पन अव था देिखएन ।
२१. अब, ततु िववादमा िन पण गनपन
ु
अि तम तथा मु य िवशेष अदालत काठमाड बाट
भएको फैसला िमले निमलेको के हो र वादी नेपाल
सरकार तथा ितवादीह को पुनरावेदन िजिकर
पु न स ने हो वा होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा
ततु िववादको िवषय नेपाल सरकार, गहृ म ालय
मातहतको नेपाल हरीको एक टुकडी संयु रा
संघको अनरु ोधमा
त मल
ु क
ु सडु ानमा शाि त
िमसनका लािग खिटन लगेकोमा सो टुकडीका
लािग आव यक पन हातहितयार जिडत Armored
Personnel Carrier (APC) तथा यसको Spare
parts लगायतका ब दोब तीका सामान ख रद एवं
सावजिनक स पि को नो सानीसँग स बि धत
देिख छ । यथाथमा नेपाल सरकारले संयु रा
संघको शाि त िमसनलाई चािहने ब दोब तीका
सामानका स ब धमा समझदारीप मा सिहछाप
गदा कै अव थामा आ नो देशको ितिनिध व गरी
सडु ानमा खिटई जाने हरीको लािग आव यक स पूण
ब दोब तीका सामान नेपाल सरकार आफै ँ ले ख रद
गरी पठाउनु पन वा सो गन नसके मा अक प संयु
रा संघबाट नै य ता साम ीह को आपूित गन
यव था गनु नेपाल सरकारको थम दािय वको िवषय
देिख छ । तर नेपाल सरकारले ती साम ीह नेपाल
हरीको धान कायालयले नै ख रद गन र सोको
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सोधभना संयु रा संघबाट िलने, त कालको लािग
सामान ख रद गदा आव यक रकम हरीको क याण
कोषबाट खच गन र सो खचको अि तम िज मेवारी
नेपाल सरकारको हने गरी िनणयह भई िववािदत
APC ख रदस ब धी कामकारवाहीह भएको देिखन
आएको छ । नेपाल हरीबाट ती साम ीह ख रद गन
िनणय भएपिछ प पि काह मा सो ख रद करणमा
आिथक िहनािमना भई नेपाल सरकारलाई हािन
नो सानी भएको, आपूितकता क पनीबाट पठाइएका
APC स झौतािवपरीतका र काम नला ने तथा परु ानो
भएको कारणबाट संयु रा संघ समेतले सो APC
लाई मापद डिवपरीतको भनी सडु ान िमसनको लािग
योगमा आउन नस ने भनी अ वीकार गरेकोसमेत
कारणबाट नेपाल सरकारले यसको मू यबापतको
रकम सोधभना िलन नसके को लगायतका समाचारह
कािशत भएको देिख छ । यसरी यस करणको
बारेमा समाचार कािशत भएपिछ पिन नेपाल
सरकार तथा सरकारको िनयामक िनकायको पमा
रहेको गहृ म ालयका िज मेवार पदािधकारीह ले
यस स ब धमा कुनै चासो वा सरोकार राखेको वा
छानिबनको आव यकता महसस
ु गरी उिचत कदम
चालेको देिखँदैन । ब सावभौम संसद्को रा य
यव था सिमितले छानिबन सिमित नै गठन गरी
सो सिमितका पदािधकारीह APC रहेको थान
सडु ानमा गई थलगत अवलोकन र छानिबन गरी
यथाथ यहोराको ितवेदन िदएको देिखएको छ ।
यसरी सावभौम संसदको
् रा य यव था सिमितबाट
छानिबन भई ितवेदन ा भएपिछ पिन यस
स ब धमा नेपाल सरकार तथा गहृ म ालयले रकम
भु ानी रो नेलगायतको कायका लािग आपूितकता
क पनी तथा नेपाल हरीका स ब पदािधकारीलाई
सजग गराएको वा कानूनबमोिजमको कारवाही गनतफ
कुनै चासो िदएको देिखँदैन । नेपाल सरकारका स ब
िनकाय र पदािधकारीह को यस कारको उदासीनता

वा बेवा तालाई यस इजलासले िवशेष याियक
मरणमा िलनपु न देखेको छ ।
२२. नेपाल रा यको ित ा र इ जत
गाँिसएको संयु रा संघको िमसनमा खिटई जाने
हरीको जीउ यान तथा नेपाल रा कै अ तराि य
छिबमा य असर गन य तो संवेदनशील िवषयसँग
स बि धत ततु िववादमा सि नहीत APC ख रद
करणमा आिथक अिनयिमतता वा नेपाल सरकारलाई
हािन नो सानी भए नभएको के रहेछ र हािन नो सानी
भएको भए के कित हािन नो सानी भएको छ भ ने
तफसमेत िवचार ग रनु आव यक भएको छ । सो
स ब धमा हेदा हरी धान कायालय र Assured
Risk Company बीच भएको िमित २७ से टे बर
२००७ को स झौतामा नेपाल हरीको सडु ान िमसनको
लािग चािहने APC लगायतको ब दोब तीका सामानह
संयु रा संघले तोके बमोिजम ISO Standard को
हनपु न, APC लगायतका ब दोब तीका सामानह
संयु रा संघको Inspection Team ले जाँच गदा
यून गणु तरका भएमा वा कमसल वा कमजोर भएमा
य ता सामानह त कालै प रवतन गरी िनधा रत
समयिभ ै गणु तरीय सामान आपूित गन िज मेवारी
िब े ता क पनीको हने, ती सामानह आपूितकताबाटै
सडु ानस म ढुवानी ग रने, िब े ताले APU स चालनको
लािग तािलमको समेत यव था गन, सामान आपूित
गन ममा ४०% रकम अ ीम भु ानी िदन सिकने
र बाँक ६०% रकम सामानको ाि भएपिछ संयु
रा संघको िनरी ण टोलीबाट वीकृत भएपिछ मा
भु ानी िदइनेलगायतका सतह उ लेख ग रएको
देिख छ । सो स झौता हँदाको अव थामा िब े ता
क पनीको तफबाट पेस ग रएको Specification
मा APC को ISO Standard उ लेख भएकोमा
कोटेशनमा ISO Standard को ठाउँमा APC
model will be OT ६४ and it is Refurbished
भ ने वा यांश हातको लेखाइबाट थप ग रएको
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देिख छ । सो मूल स झौतामा APC लगायतका
सामानको ढुवानी िब े ता क पनीको तफबाट ग रने
भनी सत उ लेख भएकोमा APC तथा Spare parts
ढुवानीका लािग भनी िमित १० अग त २००८ मा छु ै
स झौता ग रएको देिख छ । तसथ APC लगायतका
ब दोब तीका सामानह संयु रा संघबाट
तोिकएको माद डअनु प मा नेपाल हरीले ख रद
गन पाउने र Assured Risk Company ले पिन
तदनु पका सामान मा िब ग रनु पनमा करारको
ाि भक चरणमा नै APC को मापद ड हटाई संयु
रा संघले वीकार गन नस ने परु ानो र ममत
ग रएको APC ख रदको लािग सझ
ु बझ
ु पूण पमा
Specification मा ISO Standard लेिखएको
थानमा स झौताको सतिवपरीत APC model will
be OT ६४ and it is Refurbished थप ग रएको
रहेछ भ ने कुरामा िववाद हन स ै न ।
२३. िमिसल संल न कागज हेदा
यव थािपका संसदको रा य यव था सिमितबाट
गिठत छानिबन सिमितको थलगत अवलोकन र
छानिबन ितवेदनसमेतमा नेपाल हरीको धान
कायालय र Assured Risk Company, London
बीच भएको स झौताबमोिजमको APC तथा यसका
Spare parts आपूितकता क पनीले िनधा रत
थान सडु ानको ब दरगाहमा समयमा नै नपु याएको,
ती सामानह स झौतामा उि लिखत र संयु रा
संघले िनधारण गरेको मापद ड अनक
ु ू ल नभएको,
सो APC सन् १९६० को दशकमा िनिमत भएको
र िनमाता क पनी नै १९७० देिख नै अि त वमा
नभएको, कामै नला ने अव थाको APC को कारणबाट
िमसनमा खिटएका नेपाल हरीका जवानह ले जीउ
यानसमेतमा खतरा मोली काम गनु परेको, Spare
Parts के कहाँ छन् अ ोप ो नभएको, सम मा
नेपालको अ तराि य ित ामा नै नकारा मक असर
परी नेपालले संयु रा संघमा पु याउँदै आएको

योगदान मािथ सो सं थाले शङ् का गनपन
ु स मको
ि थित देखापरेको भ ने रा य यव था सिमितको
छानिबन ितवेदनमा औ ं याइएको देिख छ । यसका
साथै संयु रा संघको COE Inspector Mykola
SULYMA को िनरी ण टोलीले ३ अग त २००९ मा
िदएको िमिसल संलग न ितवेदनमा the vehicles
are supposed to be armed with १२.५mm
DSHK Machine gun and ७.६२ mm PKT
Machine gun. The periscope sight PP-६१A
installed in the gunner’s turrel is designed
for १४.५ mm KPVT and ७.६२ mm PKT
Machine guns. Thus, Weapon cannot
be properly operated and is going to be
potentially dangerous in use. The vhicles
are not equipped with radio and intercom,
so the gunner is not able to be given any
signals from commander. Hand-held radio
cannot be used because weapon handling
demands both bands involvements. Police
personnel are not trained to operate
military type lethal weapon and by Rules of
Engagement are not authorized to use it.
भनी Weapon system को िनरी णको common
finding मा उ लेख गरेको देिख छ । यसैगरी सोही
ितवेदनमा Maintenance issue को Common
Finding मा All consumable materials,
spareparts and maintenance are to be
provided by the Unit. The Inspection Team
found maintenance facilities of the Unit not
sufficient. The vehicles are not supported
with operational manuals and maintenance
regulations. भनी उ लेख गरेको देिख छ ।
यसरी उ ितवेदनले APC मा १२.५ एम.एम.को
हितयार जडान हनपु नमा आपूित ग रएका APC मा
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१४.५/७.६२ एम.एम.को हितयार मा जडान गन
िम ने Mount रहेको, यसमा िनधा रत स चार साधन
जडान नभएको, साथै वातानक
ु ू िलत मेिसन (A/C)
समेत नरहेकोसमेतबाट यसको सोधभना हन नस ने
भनी
पमा खल
ु ाइिदएको देिख छ ।
२४. सडु ान िमसनमा त काल कायरत
राजे िसंह भ डारीसमेतले हरी धान कायालयलाई
इमेल प ाचार गरी Assured Risk Company ले
पठाएका APC काम नला ने र परु ानो भई चलाउन
नसिकने अव थाको भएको भनी सूचीत गरेको
देिख छ । तथािप हरी धान कायालयका िज मेवार
पदािधकारीबाट सो स ब धमा आपूितकता क पनीलाई
कुनै सोधनीस म नगरी बसेको देिख छ ।
२५. अक तफ हरी क याण कोषको िमित
२०६४/५/६ को िनणयमा आपूितकताले नै ढुवानी
गनपन
ु साथै सामान आपूित भएपिछ संयु रा
संघबाट सामानको गणु तर जाँच भई सोधभना रकम
आएपिछ मा ६०% रकम भु ानी िदने गरी स झौता
हनपु न भनी उ लेख ग रएकोमा यसको िवपरीत
भु ानीको सत राखी करार ग रएको देिखन आएको छ ।
करारको सतबमोिजम खोिलएको मूल िततप (L/C)
मा १७ अ टोबर २००७, २५ नोभे बर २००७,
१७ फे वररी २००८ लगायत पटकपटक संशोधन
गरी सामान ढुवानीको िज मा आपूितकता क पनीको
नहने, APC लगायतका सामानको िनरी णका लािग
सडु ानमा ८ जनालाई क पनीको तफबाट लैजाने
सतलाई हटाउने, रकमको भु ानी ि यामा रहेको
सतिवपरीत सरल र िछटोिछटो भु ानी िदने कायह
भएको कुरा िमिसल संल न माणबाट प हन आएको
छ जसबाट नेपाल सरकारलाई य त हािन तथा
आपूितकता क पनीलाई लाभ पु न गएको देिख छ ।
संयु रा संघको टोलीले िनरी ण गरी सामान काम
नला ने अव थाको भएको भनी लेिखसके पिछ पिन
आपूितकता क पनीलाई रकम ह ता तरण ग रएको

देिखएको छ ।
२६. यसैगरी त काल चिलत सावजिनक
ख रद ऐन, २०६३ लागू भइसके को अव थामा
यस िववादको ख रद काय भएको देिख छ । तर
सो ि यामा उ ऐनबाट िनधा रत ि याह
पालना नगरी खारेज भइसके को परु ानो कानूनी
यव थाबमोिजम हतारहतार टे डर आ ान ग रएको,
सोको याद चिलत कानूनको बिखलाप हने गरी यून
रािखएको, सो छोटो समयमा िबट गन ३ वटा क पनीको
नामबाट कोटेशन पा रएकोमा ती क पनीका थानीय
एजे टह को आपसी िमलेमतोमा उ कोटेशनह
पेस गरेको भ नेसमेत िमिसलको त यबाट खल
ु े को
छ । यी सम कामकारवाहीबाट नेपाल हरीको सडु ान
िमसनमा कायरत हरी टुकडीको लािग चािहने APC
थान ८ तथा यसको पाटपज
ु ाको ख रद ि यामा
सं थागत पमा बदिनयतप
्
ूण काय भई कमसल र
काम नला ने कृितका र अ य तै परु ाना APC ख रद
ग रएको देिखएको, यसका पाटपज
ु ाको अि त व
नै नदेिखएकोमा सोबापत समेत िब े ता क पनीले
भु ानी पाइसके को साथै सो पेयर पाटसको बीमा,
याट रकमसमेत थानीय ितिनिधलाई भु ानी
िदइएको देिख छ ।
२७. सबै ितवादीह ले कसरु मा इ कार गरी
बयान गनका
ु साथै िवशेष अदालतबाट कसरु दार ठहर
भएका ितवादीह ले आफू िनद ष रहेको भनी पनु रावेदन
िजिकर गरेको भए पिन िमिसल संल न माणह लाई
के लाई हेदा APC ख रदका स ब धमा कानूनस मत
र िनयिमतसाथ काय भएको देिखँदनै । नेपाल हरीको
िमिसन यनु ाइटेड नेशन िमिसन सडु ानको डाफरमा
पठाउनको लािग नेपाल सरकारले संयु रा संघसँग
MOU गरी िमसन पठाउने िनणयसमेत गरी नेपाल
हरीको टोली संयु रा संघको आ ानमा सडु ानमा
तैनाथ रहेको देिख छ । संयु रा संघीय िमसनमा
रहने उ हरीको टोलीका लािग मापद डबमोिजमका

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
हात हितयार तथा ब दोब तीका सामान ख रदका
स ब धमा िमित २०६४।५।५ मा ९ सद यीय ख रद
पेसीिफके शन बोड गठन भएको देिख छ । उ बोडले
सामानको मू य र तरको िन य ल गन नपाउँदै िमित
२०६४।५।१४ मा सामान ख रदको िनणयपिछ िमित
२०६४।५।१६ मा १३ सद यीय बोड गठन भई सो
सिमितले िमित २०६४।५।१७ मा १५ िदने सूचना
आ ान गरी टे डर जारी गरेको देिख छ । ख रद
गनपन
ु सामानको मू य र सामानको गणु तरको बारेमा
त काल यिकन ग रएन र तीनवटा आपूित क पनीको
िमित २०६४।५।२४ मा टे डर परेकोमा १५ िदन
नपगु ी िमित २०६४।५।२५ मा टे डर खो ने काम भई
सबैभ दा कम दर भनी Assured Risk Company
लाई ब दोब तीका सामान ख रदको िज मा िदने काम
भएको देिख छ । यसरी सामानको गणु तर र परल
मू यको बारेमा ठके दारको नै भरपन गरी क रब क रब
आ नै प रवारको सद यको तीन क पनीले टे डर पेस
गरी एक क पनीलाई ख रदको िज मा िदएको पाइ छ ।
२८. यथाथमा कुनै एक यि को स पि
हािन भएमा यसको असर सोही एउटै यि लाई पदछ
तर रा को स पि मा हािन नो सानी भएमा रा का
सबै जनताको नो सान हने र असर पिन सम रा लाई
नै पन ह छ । रा सेवकले रा िहतको काम गदा मल
ु क
ु
र जनताको िहत हने गरी बढी सतक भएर काम गनपन
ु
ह छ । यित ठूलो मू यको सामान ख रदको बारेमा हा ै
िछमेक मल
ु क
ु को अनभु व एवं यहाँ उपल ध हन स ने
हितयारको स भािवत उपल धतासमेतको अ ययन
गरी िनणयमा पु न सिकने िथयो । यो नगरी ठेकेदारको
कायको हैिसयतस म िवचार नगरी ठेकेदारको भर पन
काय भएको पाइयो । िकनिक ठेकेदार क पनी िति त
क पनी भएको भए आफूमािथ लागेको आरोपको िन य
नै सफाइ िलने यास गदछ । ठेकेदार Assured Risk
Company र सो क पनीका डाइरे टर Machael
Rider नेपालमा आएको देिखने िमिसल संल न कुनै

माण देिखँदनै । उ क पनीका एजे ट भिनएका श भु
भारतीले आफू ल डन गएको भने पिन सोको माण
पेस गरेको पाइँदैन ।
२९. िमिसल संल न माणबाट ख रद
ग रएका APC UN ले तय गरेका २५ वषस मको
नभई १९६० मा िनिमत परु ानो मोडलका ममत
गनपदा
ु हाल पाटपज
ु ा ा नहने या ी पिन ब द
भइसके को चेको लोभािकयाबाट ख रद ग रएको भ ने
देिख छ । उ APC को मू यलाई तल
ु ना मक पमा
हेदा सो मू यमा चीन तथा भारतबाट नयाँ नै ख रद
हनस ने त य िमिसल संल न पेस भएका अ ययन
तथा माणह बाट देिखएको छ । उ परु ानो APC
मा हाल बनेका नयाँ हितयारको योग गन निम ने
र सडु ान ज तो गम थानको लािग िचसो कुलरको
साधन हनपु नमा िहटर देिखएको, गेयरब स रेिडयो
के ही नभएको भ ने देिखएको छ । य तो अनपु यु
सामान के वल ठे केदारको िव ासको भरमा ख रद
भएको देिख छ । हरी क याण कोषको िमित
२०६४।५।६ को बैठकले ब दोब तीका सामान ख रद
गदा आव यकता एवं सतह समेत तोके को देिख छ ।
ज तै सामान ख रद गदा स लायसलाई ४० ितशत
अ ीम भु ानी िदई ६० ितशत यएु नले भु ानी गरेपिछ
मा भु ानी िदने, तोिकएको थानमा सामान पु याउने
कत य स लायसको हने, स लायसले िमसनको काय
पूरा भएपिछ सामानको िडि िसएसन क ट क ा गरी
बाँक रकम िफता िदई सामान िफता लाने, ािविधक
ानको िनि त नेपाल हरीलाई तािलम िदने, िमसनले
उ ए रयामा काम गरेस म िश क उपल ध गराउने,
एक वषस म ममतको यव था गनपन,
ु आव यक
पाटपज
ु ाह िमसन अविधभर उपल ध गराउनपु न,
उ सामानह UN ले अ वीकार गरेमा स ामा अक
िदनपु न, ब दोब तीका सामान ISO मा यताको हनपु न
सामानको िनरी ण गन जाने टोलीको खच बेहोनु पन र
यादिभ सामान नपु याएमा कोषलाई पन जाने हािन
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नो सानी क पनीले बेहोनु पन आिद सतह तोके को
पाइ छ ।
३०. यसरी सु मा रािखएका सतह को कुनै
पालना भएको देिखँदनै । ISO Standard भ नाले नयाँ
सामान हनपु न हो तर परु ाना प ू योगमा नरहेको APC
ख रद गन काय ग रयो । ढुवानीको रकम आँफै खच गन
काय भयो, नेपाल हरी APC चलाउने तािलम हािसल
गनबाट वि चत भए, APC चलेन, ि फाइवका घर
जित ब नपु न िथयो सो बनेन । नेपाल हरी सडु ानमा
हितयारिविहन भई िन रह बने । वादीका सा ी हरी
उपरी क मोहनराज जोशीको बकप अनस
ु ार नेपाल
FPU तीन मिहनास म बंगलादेश र पािक तानी
FPU सँग Jointly Duty गनपु यो पिछ ती FPU बाट
पिन अपमानजनक यवहार भएपिछ UN Mission
ले िदएको दशवटा बल
ु ेट ूफले निजकको ए रयामा
िडउटी ग रयो । बंगलादेश पािक तानी िस रयाली
तथा नाइजे रयाका APC ह नयाँ िथए सन् १९६४
मोडलका APC िमसनमा कायरत सेना तथा हरी
कसैले योग गरेको छै न भनी उ लेख गरेबाट पिन
उ APC ख रदस ब धी काय गैरकानूनी भई उ
कायबाट रा को स मानमा आँच पु नक
ु ा साथै आिथक
हािनसमेत भएको देिख छ ।
३१. ितवादीह को बयान र पनु रावेदन
िजिकरबाट एकपिछ अक आईजीपीले उ ख रद
करणमा आ नो िज मा नरहेको भ ने िजिकर
गरेको पाइ छ । हरी मख
ु को हैिसयतले आ नो
संगठनिभ भएको कायको िज मेवारी यि गत मा
नभई सामिु हक पमा रहने नै ह छ । संगठनको मख
ु
एकले सफा हातले काय गरी अक लाई िज मा लगाउन
स नु पन ह छ । ततु िववादको ब दोब तीका
सामान ख रदस ब धी करार आई.िज.पी. ओमिब म
राणाले गरी के ही काम िनजको कायकालमा भयो
भने के ही काम अ य आई.जी.पी. को पालामा भएको
छ । ितवादी कृ ण साद गरु ागाईको बयानअनस
ु ार

िमित २०६४।६।२७ को APC ख रदको माइ यूटमा
द तखत गन समयमा सोको कोटेशनमा हातले
लेिखएको कुनै िववरण िथएन हाल िमिसलमा हेदा APC
model will be OT ६४ and it is Refurbished
भ ने यहोरा थिपएको रहेछ भनी उ लेख गरेको
पाइ छ । परु ानो सामान िक ने गरी खडा गरेको
माइ यूटमा ह ता र गरेको होइन भ ने िनज
ितवादीको कथन रहेको देिख छ । सोही यहोराको
बयान ितवादी रिव ताप राणाको समेत भएको
देिख छ । ब दोब तीका सामान ख रद गदा िनिहत
वाथ पूितका लािग आ ना पूविनणय र सतलाई पाखा
लगाउने काय गरी माइ यूट र स झौतामा थ ने के रमेट
गनसमेतका काय भएको देिख छ । यित मा नभई
स झौताको पूवसतह फे रँदै गएर मश: नयाँ L.C.
खोलाइँदै गएको पाइ छ ।
३२. सामान ठेकेदार क पनीले तोिकएको
थानमा पु याउनु पन भनी िनणय भएकोमा सो नगरी
पनु ः ठेकेदारसँग स झौता गरी रकम थ नेस मको
काय भएको देिख छ । य तै थानीय एजे ट भगवती
ेडसका मािलक श भु भारतीको बयानमा मैले त
ब दोब तीको लािग चालीस ितशत पिहले िदने
र बाँक ६० ितशत दईु वषपिछ ितन सिकने पाट
खोिजिदएको िथएँ तर हरीले िकन अगािड रकम िदयो
र सो अवसरको फाइदा िलन िकन सके न भनी बयान
गरेको देिख छ । यू.एन. ले रकम िदएपिछ मा ितन
भ ने पूविनणयको िवपरीत ठके दारले क तो सामान
िदँदैछ भ ने कुराको िनरी णस म पिन नगरी तथा
सामान काम ला ने छ वा छै न यिकन नगरी रा कै
स पि खच गन काम भएको छ । भु ानी ि यामा
Book force loan स मको यास भएको र स पूण
रकम चु ा गन हतार गनस मको काय भएको छ ।
काम नै नभई ठेकेदारलाई ध यवाद िदने काम ह छ र
सामान मौकामा पु नु पनमा एक वषस म पिन पु दैन ।
करार सतबमोिजमका काम नला ने सामान िफता गन
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पहल हँदैन । ख रद गन भिनएका पेयर पाटसको पिन
प ो छै न । जनु सामानबापत रकमको भु ानी भयो
ती सामान ख रद भई स बि धत थानमा पु न सके को
अव था छै न । यी सबै कुरा जानी जानी थाहा पाई भएको
हो भ ने कुरा सामा य मि त क भएका मािनसले पिन
बु ने कुरा हो । य.ु एन. िमसनमा गएका हरीह को
यान जोिखममा पन मायास म नहनु र रा को शि
तथा ित ाको अनभु ूितस म रा सेवकमा नहनु
आँफैमा एउटा ग भीर बनेको छ ।
३३. डाफर िमसनमा भएको अिनयिमतताको
बारेमा ितवादीह ले जितसक
ु ै ढाकछोप गरे पिन
वयम् ितवादीह ले यहाँ ित भएको त यलाई
वीकार गरेको पाइ छ । कमल िसंह बमको
अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान हेदा
भारतबाट आयात ग रएका चार वटा Prefab House
Unit का लािग सामानह ढुवानी गदा लापरवाही
गरेका कारण टुटफुट भई एक वटा घर मा तयार गन
सिकयो । बाँक तीन वटा घरको िभ ा तथा िसिलङका
सामान अपगु भएको हँदा िनमाण काय पूरा हन सके न ।
यारेकको अभाव भयो । APC Sudan Port मा पगु ेको
भए पिन यालामा पगु ेको िथएन भनी उ लेख गरेको
देिख छ । य तै अरिव दकुमार े को संयोजनको
सिमितले बझ
ु ाएको ितवेदनअनस
ु ार करार ऐनको दफा
७८ र िब े ता र े ताबीच स प न सतनामाबमोिजम
हरी धान कायालयमा स बि धत पदािधकारीह ले
कुनै चासो नदेखाएको साथै यू.एन को िनरी ण
टोलीले APC िनरी ण गरी अनपु यु भनी अ वीकृत
गरेको कारणबाट आ नो कायालयलाई ग भीर हािन
नो सानी पगु े तापिन समयमा उपचार नखोजी चपु
लािग बसेको देिखएकोले स बि धत प बाट हािन
नो सानी भराउनु पछ भनेको पाइ छ । APC सडु ानको
ब दरगाहमा निु नलो पानीमा डुबेको कारण ित भएको
भने पिन सो कुरा माणबाट पिु भएको छै न । यिद
डुबेकै हो भने पिन सो हन निदने दािय व स बि धत

प को हो । ब दोब तीका सामान हतार हतार गरी
ख रद भएको र सोको गणु तर हेरी काम ला ने नला ने
यिकन गनभु दा पिन ठेकेदारलाई रकम भु ानी गन
हतार गरेको देिख छ ।
३४. ितवादी िदनेश के .सी. ले बयान गदा
ब दोब तीका सामान खराब भएको मािणत भएको
अव थामा पिन रकमको दाबी गन र रकम भु ानी
िदने यि दोषी हन् भनेका छन् भने ितवादी रवी
ताप राणाको बयानमा माइ यूटमा ISO गणु तरको
ख रद गन भिनएकोमा पिछ Refurbished श द थपी
सेके डहे ड सामान िक ने काय ग रयो भ ने कथन
तथा वादीका सा ी कै लास े को कथनअनस
ु ार
Arrival Inspection ितवेदनमा आठवटा APC मा
िविभ न िकिसमका खराबी देिखएकोमा उ APC
स चालनयो य िथएनन् भ ने कुरा
भएको छ ।
APC मा UNAMID को १२.५ mm को हितयारको
लािग आव यक पन माउ ट जडान नभएको कारणले
APC सडु ानमा योग हने अव था िथएन । Shipment
भए लग ै ममत गनपन
ु भ ने कुरा उपयु हँदैन । UN
ले Catlog बमोिजमको सामान सडु ान पु याउनु भनी
भनेकोमा Catlog लाई पेिसिफके शनको पमा ख रद
ि याको सु वाती चरणमा वीकृत गरेको पाइएन
भनी उ लेख गरेको देिख छ । य तै वादीका सा ी
िवजयमनु ी ब ाचायको बकप अनस
ु ार APC ह UN
मापद डबमोिजमको छै नन् । APC SKOT OT ६४
हो भ ने कथन रहेको छ । उ APC ह सडु ानका
साना ग लीमा योग हन अनपु यु भ नेसमेत
देिख छ ।
३५. पिछ ला आई. िज. पी. ह हेमबहादरु
गु ङ र रमेश च ठकुरीले पूवकरार अनस
ु ारको
दािय व भएको हँदा पिछ लो रकम पठाएको भनी
बयान गरेको भए पिन पूव अव थाको काम कारवाहीमा
अिनयिमतता देिखएपिछ त कालै कारवाही गरी रकम
जान निदई रो नपु नमा L.C. खो ने काम ग रयो ।
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व ततु िनजह को पालास म उपयु सामान नआएको
कुरा पिु भएकोमा थप रकम ितनपन
ु बहानामा पटक
पटक रकम पठाउने काम भएको देिख छ । नेपाल
सरकार ठगी तथा धोखाधिडमा प यो भ ने जानकारी
भएपिछ त काल सोस ब धी कानूनी कारवाही
उठाएको भए र रकम नपठाएको भए धेरै हािन नो सानी
हने िथएन । समि मा हरी पदािधकारीह ारा
ब दोब तीका सामान ख रद स ब धमा एउटा िनणय
गन तर पिछ करारमा संशोधनमािथ संशोधन गरी
ठेकेदारलाई सिु वधा तथा लाभ पु याउने र नेपाल
सरकारलाई हािन नो सानी पु याउने काय भएको
देिख छ । ितवादीम येका थानीय एजे ट भिनएका
श भु भारतीको िवशेष अदालतमा भएको बयानमा
१३ िडसे बर २००७ मा मैले Assured risks Ltd,
London लाई किमसनबापतको रकम दाबी गरेकोमा
सो क पनीले मलाई गाली गलौज गरी हरीसँग ितमीले
कुनै स ब ध नरा नू । मलाई E-mail पिन नगनू । के ही
सम या भए वेलसँग कुरा गनु भनी E-mail लेखेको
हो । सो यहोराको E-mail पाएपिछ वेललाई होटल
ातमा भेटी उ E-mail देखाउँदा वेल भ ने
यि ले यो क पनीसँग मेरो कुनै पिन सरोकार छै न
िचनेको पिन छै न भनी भनेका िथए भ नेसमेत उ लेख
गरेको देिख छ ।
३६. यथाथमा हरी क याण कोष जसमा
हरी सेवामा कायरत हरी कमचारीको आयबाट
रकम क ा गरी ज मा गरेको रकमबाट स चािलत हँदा
लाख हरीको लगानी रहेको र यसमा सरकारको पिन
योगदान रहेको छ । आम हरी एवं नाग रकसमेतको
िहत गनसमेतको पिव भावनाबाट थािपत सं थाको
रकमको नो सान हने र ठेकेदार तथा सो क पनीको
थानीय ऐजे टलाई लाभ पु ने गरी काय भएको त य
िमिसल संल न माणह बाट पिु भएको छ । उ
कायबाट संयु रा संघले सोधभना रकम नेपाल
सरकारलाई भु ानी िदन नस ने ि थित उ प न भई

हरी क याण कोष तथा अ ततः नेपाल सरकारलाई
अपूरणीय हािन नो सानी भएको देिखन आएको छ ।
३७. अब यस िववादमा के कित रकमको हािन
नो सानी भएको हो भ ने स ब धमा हेदा अिभयोगप मा
८ थान APC तथा यसको लािग चािहने Spare
Parts को मू य, िबमा रकम र ढुवानी खचबापत िब े ता
क पनीलाई भु ानी ग रएको रकमका साथै चीनबाट
सडु ानको ब दरगाहस म ढुवानी भएका Ambulance
तथा पानी ट् याङ् करह को ढुवानी भाडासमेत गरी
ज मा .२८,८१,६१,६२९/३० िबगो िहनािमना
ग रएको भनी दाबी ग रएको देिख छ । APC तथा
यसको लािग चािहने Spare Parts मा भएको खच,
िबमा तथा ढुवानीबापतको भु ानी भएको रकमको
हकमा िबगो कायम गरेको िमलेकै देिख छ । चीनबाट
ख रद भएका ३/३ थान Ambulance र पानी टकरको
ढुवानी तथा िबमाबापत भु ानी भएको ५१,४६७
अमे रक डलरको हने ने. .४१,४५,६२३।६०
को स ब धमा िवचार गदा उ रकम हरी क याण
कोषको नामको नेपाल े िडट ए ड कमश बकको खाता
नं. १७२६८१Y बाट भगवती ेडसको नाममा भु ानी
िदने भनी पेस भएको िट पणी आदेश सदर भई िमित
२०६५।९।३ मा भगवती ेडसको ो. श भु भारतीले
भु ानी िलएको देिख छ ।
३८. आरोप प मा ढुवानी र िबमाबापत
भु ानी भएको रकम भु ानी गन निम ने भनी र
हरी क याण कोषका पदािधकारी ितवादीह ले
स झौतासमेतको आधारमा भु ानी भएको भनी िजिकर
िलएको अव थामा भु ानी भएको रकम िबगोमा कायम
हन स ने हो होइन भ ने स ब धमा हेदा २२ र २५
िडसे बर २००७ मा जारी भएको मशः AR /००१ र
AR/००२ को िवजक (Commercial Invoivce) नं.
मा CIF Sudan port in US Dollar उ लेख भएको
भए तापिन िमिसल संल न १२ September २००७
को नेगोिसएसन गदा संल न इन वाइसमा CIF उ लेख
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नभई FOB Price in Us dollar उ लेख भएको
देिख छ । यसैगरी Assured Risks Limited ले
Negotiation गरेका कागजातह सिहत २ नोभे बर
२००७ मा ततु गरेको Invioce No Nep/Po१/
oo२ Credit No HBLIFXO१६४०३२८ को
Invoice साथ संल न कागजमा पिन FOB भ ने
उ लेख भएको देिख छ । स झौतामा CIF उ लेख
भएको अव थामा स बि धत थानस म ढुवानी
गदा ढुवानी भाडा तथा िबमासमेतका रकम समावेश
ह छ भने FOB (Free on Board) उ लेख भएको
अव थामा ढुवानी हने थानबाट पु याउनु पन थान
(Destination) स म सामान पु याउने काय िब े ताको
हो र यसपिछ ला ने ढुवानी भाडा तथा िबमाको रकम
िब े ताको दािय विभ पदन भ ने ह छ । Ambulance
र Water tanker को ढुवानी स झौतास ब धी
कागजात र Invioce मा FOB Price उ लेख भएबाट
उ रकम नेपाल हरीले ढुवानी र िबमाबापत ितन
पन कृितको भएकोले िबगोमा समावेश गन िमलेन ।
तसथ ितवादी श भु भारतीले हरी क याण कोषबाट
Ambulance र Water tanker को ढुवानी भाडा
र िबमाबापत भु ानी िलएको ५१,४६७ अमे रक
डलरको हने ने. .४१,४५,६२३।६० क ा गरी .
२८,४०,१६,००६।०७ िबगो कायम गरेको िवशेष
अदालतको फै सला अ यथा देिखएन ।
३९. अब APC ख रदसमेतको कायमा
गणु तरिहन सामान आपूित भएकोमा सोतफ यान
निदई ठेकेदार क पनीलाई रकम भु ानी िदने
िदलाउने कायमा को कसको के कित संल नता वा
बदिनयत
रहेको हो, वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
्
िजिकरबमोिजम सबै ितवादीह दोषी हन् वा होइनन्,
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरबमोिजम िनजह ले
सफाई पाउने अव था छ, छै न भ ने स ब धमा हेनपन
ु
देिखएको छ ।
४०. सो स ब धमा हेदा ितवादीम येको

िब े ता क पनी Assured Risk Company
London तथा यसका िनदशक Michael
Rider समेत मु य आपूितकता भएकोमा िववाद
देिखँदनै । िनज ितवादीह लाई िवशेष अदालतले
कसरु दार ठहर गरेकोमा पनु रावेदन नगरी िवशेष
अदालतको फै सलालाई वीकार गरी बसेको
देिख छ । िनज ितवादीह लाई आरोपप मा दाबी
िलइएको िबगोबमोिजम सजाय हनपु न भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन प रहेको छ । मािथ
करणमा िववेचना ग रएअनस
ु ार Ambulance र
Water tanker को ढुवानी भाडा र िबमाबापतको
भु ानी रकम .४१,४५,६२३।६० िबगो कायम हन
नस ने देिखएको हँदा वादी प को उ पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन । तसथ िनज ितवादी
Assured Risk Company, London बाट सो
िबगोको आधा रकम .१४,२०,०८,००३/०३
भराउने तथा ितवादी Michael Rider लाई दईु
वष कै द र िबगोबमोिजम .२८,४०,१६,००६/०७
ज रवानासमेत गन गरेको िवशेष अदालत काठमाड को
फै सला िमलेको देिखदा अ यथा ग ररहनु परेन ।
४१. अब पनु रावेदक ितवादी श भु
भारतीको हकमा िवचार गदा यी ितवादीले मूल
क पनीको तफबाट थानीय ितिनिध भई सडु ानको
डाफरमा खिटने नेपाल हरीको FPU को लािग
आव यक ब दोब तीको सामान ख रद गन नेपाल
हरीसँग ७ से टे बर २००७ मा स झौता गरेको
कुरामा िववाद छै न । सो स झौता गनु अगािड िनजले
मु य क पनीको तफबाट सामानको Specification
मा मू यसमेत खल
त कालीन
ु ाई कोटेशन पेस गनपनमा
ु
नेपाल हरीका हरी महािनरी क ओमिव म
राणाको िनदशनमा पेिसिफके शन र याटलगिबना
नै सामानको दररेट बनाउन लगाएको भ ने संल न
कागजातह समेतबाट देिख छ । गहृ म ालयबाट
पठाइएका ३४ वटा स भा य क पनीलाई ित पधामा
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आउन नै निदई ज मा ३ वटा सूचीकृत फमको छनौट
ग रएको देिखएकोमा ियनै ितवादीका नाताका
मािनस संल न रहेका अ य दईु वटा फमसँग िमलेमतो
गरी दरभाउप पेस गन प ाचार गरेको र अ ततः
आफ एजे ट भएको Assured Risk Company
लाई ठे का पारेको अव था देिख छ । यसरी
ठे का पारेपिछ ९ से टे बर २००७ को कोटेशनको
अि तममा यी ितवादीले क पनीको तफबाट सिहछाप
ग रसके पिछ Note: APC model will be OT६४
and it is Refurbished भनी आफले हातले लेखी
स लाई हनपु न ISO Standard को APC को स ामा
परु ानो र ममत ग रएको APC आपूित गराउने गरी
िनणायक भूिमका खेलेको देिख छ ।
४२. यसरी परु ानो APC आपूित गराउने
काय िबनायोजना तथा िबनासझ
ु बझ
ु ग रएको भ ने
देिखँदैन । सु देिख नै सोचिवचार गरी कोटेशनमा
मूल स झौताको िवपरीतका सतह थपी ८ थान
परु ाना र काम नला ने APC स लाई गराएको
देिख छ । यसैगरी यी ितवादीले २०६५।५।३ मा
अमे रक डलर ७३,५३४/- बझ
ु ी िलएको माण
कागजबाट देिखएकोमा सो बराबरको िबमा नगरी कम
रकमको िबमा गरेको देिख छ भने अक ितर Tax
Invoice नै जारी नगरी अमे रक डलर ८,४६१ यी
ितवादीले मू य अिभविृ करबापतको रकम भनी
बिु झिलएको देिख छ । कोटेशनको सत नं.१० मा
भु ानी णाली सु मा ४० ितशत र सामान डेिलभरी
भएपिछ ६० ितशत भु ानी िदने सत उ लेख
गरेकोमा पिछ ती सतिवपरीत भु ानी तािलका तयार
भई ितवादी Assured Risk Company को नाममा
भु ानी गराएको देिख छ । २७ से टे बर २००७ को
करारमा उ लेख भएको ISO Standard का सामान
हनपु न ावधानह लाई िमित २००७।१०।१७ मा
L/C संशोधन गरी हटाइएको देिख छ भने सामानको
इ सपे सन गन र यएु नको इ सपे सनपिछ भु ानी

िदने कुराको पालन नगरी सामान डेिलभरी र
इ सपे सन नै नगरी भु ानी िलइएको देिख छ ।
APC मा १२.५ एम.एम. को हितयार मा योग
गनपन
ु मापद ड रहेकोमा आपूित भएका APC मा
१४.५/७.६२ एम.एम. को हितयार जडान गन Mount
रहेको, स चार साधन पिन नजोिडएको र वातानक
ु ू लन
उपकरण (A/C) पिन नरहेको भ ने िनरी ण टोलीबाट
खु न आएको छ । यसरी यी तमाम चरण र काय
योजनामा मूल क पनीको तफबाट एजे ट भई काम
गन यी ितवादीको संल नतािबना सबै काय स प न
हने ि थित नै देिखँदैन । िकनभने ख रद ि याको
ार भदेिख नै कोटेशनमा हातले थ ने काम यी
ितवादी श भु भारतीको ह ता रबाट भएको देिख छ
भने आफू एजे ट भएको क पनीको प मा ठे का
पान िमलेमतोमा िचनजानका अ य फमह को मा
कोटेशन पान, आ नो मूल क पनीलाई ठे का पारेपिछ
ISO मापद ड हटाउने, अ य सामानको बिनसके को
एल.सी. कटाई पेयर पाटस ख रद गराई ढुवानीको
ठे का िलने काय गरी पेयर पाटसको ढुवानी, िबमा,
याटको रकमबापत भनी यी ितवादीले हरी धान
कायालयबाट .३,१०,३७,३३०।७२ बझ
ु ी िलएको
देिख छ । तर सो रकम यी ितवादीले मूल क पनीलाई
वैध मा यमको पमा चिलत बैिङ् कङ णालीमाफत
पठाएको समेत देिखँदनै ।
४३. यसरी यी ितवादीले APC र सोको
पेयर पाटस ख रद गदा तथा ढुवानी गदा खच भएको
नेपाल हरी क याण कोषको रकम सो सामानह
कमसल भएको कारण UN बाट रकम सोधभना हन
नसक आफू र िनजको मूल क पनीलाई गैरकानूनी
लाभ र नेपाल हरीलाई गैरकानूनी हािन नो सानी
पु याउने गरी काय गनको
ु साथै सो कायको लािग
मितयारको समेत भूिमका िनवाह गरेको देिखन
आएको हँदा पनु रावेदक ितवादी श भु भारतीलाई
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
बमोिजमको कसरु मा एक वष कै द तथा िबगोको आधा
.१४,२०,०८,००३/०३ (चौध करोड बीस लाख
आठ हजार तीन पैयाँ तीन पैसा) ज रवाना गरी यित
नै िबगो हरी क याण कोषले िनजबाट भराई िलन
पाउने ठह याएको िवशेष अदालतको फै सलासमेत सो
हदस म अ यथा देिखएन ।
४४. अब पनु रावेदकम येका ितवादी
ओम िव म राणाको हकमा िवचार गदा सडु ान
िमसनको लािग नेपाल सरकारको आदेशबमोिजम
ब दोब ती सामान पठाउन ठेकेदारसँग त कालीन
हरी महािनरी क रहेका ियनै पनु रावेदक ितवादी
ओमिव म राणाकै अ सरतामा र िनजकै िनदशनमा
कोटेशन मा ने र ठे का िदने काम भएको देिख छ ।
िमसनको लािग ब दोब तीका सामानको भु ानी भने
नेपाल सरकारको आदेशमा हरी क याण कोषबाट
िदएको देिख छ । िनज ितवादी ओमिव म राणाले
सडु ानको डाफरमा खिटने FPU का लािग आव यक
ब दोब तीका सामान ख रद गन ितवादी दीपकिसंह
थाङदेनको अ य तामा योजना तथा लागत अनमु ान
सिमितको गठन गरी यसैको ितवेदनको आधारमा
ख रद ि या अगािड बढाएको देिखएको छ । तर
ISO Standard को APC हनपु न सतिवपरीत
Refurbished APC भनी कोटेशनमा हातले थप गरी
मु य सामान APC को Standard नै प रवतन गरेको
प देिखँदादेिखँदै सो कोटेशनलाई अ यथा नगरी
वीकृत गरेको देिखन आएको छ । ितवादी रिव ताप
राणाले ियनै ितवादीको आदेशले ितवादी श भु
भारतीले Refurbished श दह हातले थप गरेको
भनी बयान गरेको देिख छ ।
४५. ितवादी दीपकिसंह थाङदेनको
अ य तामा
गिठत
सिमितले
ज मा
.३५,४३,१९,०४८/०८
लागत
अनमु ान
पेस गरेकोमा सु लागत अनमु ानमा पिछ
५,३६,७३,०००/- थप अनमु ान लागत समावेश

गरी ज मा लागत . ४०,०९,९२,०४८/८० ला ने
भनी संशोधन गरी संशोिधत लागत अनमु ानलाई
िबनाआधार कारण ियनै ितवादीको िनणयबाट सदर
गरेको कुरा हरी क याण कोष स चालक सिमितको
िमित २०६४।६।१८ को िनणय पिु तकाबाट समेत
देिखन आएको छ । सो कोषको िमित २०६४।५।६
को िनणयमा र २७ से टे बर २००७ मा हरी धान
कायालय र ठेकेदारबीच स प न भएको स झौतामा
स लायरले स लाई गन सामानको वीकृत भएको
अंकको ४० ितशत मा भु ानी िलई बाँक ६०
ितशत रकम याज नपाइने गरी UN बाट रकम ा
भएपिछ मशः भु ानी िलन राजी हनपु न गरी करार
गनपन
ु भ नेसमेत यहोराको िनणय गरेकोमा सोको
िवपरीत करार गराएको साथै APC र सोको Spare
Parts को रकम सोधभना नहँदै यी ितवादीको
कायकालमा L/C माफत संशोधन गरी २०६४।६।३०
मा िनरी णस ब धी यव था र ISO Standard को
APC हनपु न यव थासमेत हटाइएको देिख छ । साथै
करारको सतिवपरीत भु ानी तािलका प रवतन गराई
यसै तािलकाको आधारमा िब े ता क पनीलाई रकम
भु ानी गरेको देिख छ । सो तमाम कायको अि तम
िनणयकताको पमा रहेका यी ितवादीलाई सो
स ब धमा जानकारी नहने वा िनजको िनदशनिबना
मातहतका अ य पदािधकारीले मा सो काय गन
स भव देिखँदैन ।
४६. ियनै ितवादीको कायकालमा
Irrevocable एल.सी. खोली बक
ु फोस लोन
प ितबाट िब े ता क पनीलाई रकम भु ानी िदने गरी
स बि धत बकलाई नेपाल हरीको तफबाट आदेश
िदएको देिख छ । रकमको भु ानीका लािग चािहने
आव यक कागजातमा अिनवाय सतिवपरीत ६०%
रकम िक तामा सहज भु ानी गन गरी प रवतन गन
ज ता काय पिन ियनै ितवादीको िनदशनमा भएको
कुरा ितवादी यामिसंह थापाको अिधकार ा
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अिधकारीसम को बयानबाट समिथत हन आएको
देिख छ । हरी धान कायालयको िमित २०६८।६।४
को प साथ ा UN Verification Certificate मा
सडु ान ब दरगाहमा आइसके पिछ नै APC ह Not
serviceable भ ने यहोरा उ लेख भएबाट परु ानो
र गणु तरहीन APC ख रद भएको त य पिु हन
आएको छ । हरी क याण कोषको िमित २०६४।५।६
को िनणय र २७ से टे बर २००७ को स झौतामा
थम चरणमा ४०% ितशत मा भु ानी िदई बाँक
६०% UN बाट सोधभना आएपिछ िदने भनी उ लेख
भएकोमा यी ितवादीले स झौताको सतिवपरीत
L/C माफत भु ानी तािलका प रवतन गराई UN को
Inspection Team ले सामानको िनरी ण गनभु दा
पिहला नै भु ानी हने यव था िमलाएको देिख छ ।
४७. यसरी हरी क याण कोषको
सामिु हक िनणय र मूल स झौताको िवपरीत यी
ितवादीको कायकालमा िबना कानूनी आधार र
कारण िततप माफत मूल स झौताको सतह
प रवतन गराई संयु रा संघको मापद डिवपरीतका
काम नला ने परु ाना र चि तमा आउन नै नस ने
APC ख रद गन गरी बदिनयतसाथ
िनणय गराई
्
२०६४।७।२७ देिख २०६५।४।२६ स म पटकपटक
गरी .१७,०६,००,८२४/७४ बराबर ठेकेदारलाई
रकम भु ानी िदएको देिख छ । िनज ितवादीले सो
रकम भु ानीका ममा यो यित रकम नै िलए खाएको
रहेछन् भनी देिखने प माणको अभाव रहेको हँदा
िनजले यित नै रकम िलए खाएको भनी िबगो कायम
गन िम ने देिखएन । तथािप बद्िनयतसाथ गणु तरहीन
APC लगायतका ब दोब तीका सामान ख रद गरी
िनजको पालामा भु ानी भई गएको उ रकम संयु
रा संघबाट हरी क याण कोषलाई सोधभना हन
नसक हरी क याण कोषलाई हािन नो सानी भएको
देिखयो । अतः िनजको सो काय ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८(१) (घ) र (ञ) बमोिजम कसरु ज य

देिखयो । मािथ िव लेषण भएबमोिजम ितवादीह
म येका त कालीन हरी महािनरी क ओमिव म
राणालाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८
को उपदफा (१) बमोिजम १ वष कै द र सोही ऐनको
दफा २४ ले थप कै द वष एकसमेत गरी कै द वष दईु र
१७,०६,००,८२४।७४, (स करोड छ लाख आठ
सय चौबीस पैयाँ र चौह र पैसा) ज रवाना हने ठहर
गरेको िवशेष अदालतको फै सला के ही उ टी भई िनज
ितवादी ओमिव म राणालाई िनजले ार भदेिख नै
ख रद स झौताको सतिवपरीतका सामान आपूित गन
गराउने कायमा खेलेको िनणायक भूिमका र िनजले
गरेको कसरु को मा ाबमोिजम ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम १ वष
कै द तथा सोही दफा २४ बमोिजम थप १ वषसमेत
ज मा २ वष कै द र .५०,०००/- ज रवानासमेत
हने देिखयो । िबगोबमोिजम ज रवानासमेत हनपु छ भने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र आरोपप
दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने अव था भएन ।
४८. पनु रावेदक ितवादी हेमबहादरु
गु ङको हकमा िवचार गदा यी ितवादी २०६५।६।२
देिख २०६५।११।५ स म हरी महािनरी क पदमा
वहाल रही कायरत रहँदा एलसीको चौथो र पाँचौ
िक ताबापतको अमे रक डलर ९,००,०००.००,
एपीसीको पेयर पाटसको ढुवानी, िबमा र मू य
अिभविृ करबापत अमे रक डलर ६२,५८० तथा
पानी टकर र ए बल
ु े सको ढुवानी, िबमा र मू य
अिभविृ करबापत अमे रक डलर ५१,४६७ समेत
ज मा १०,१४,०४७ अमे रक डलर िनजकै िनदशनमा
भु ानी िदएको देिख छ । सडु ान िमसनमा खिटएका
नेपाल हरीका FPU को लािग ख रद भई सडु ानमा
आपूित भएका ८ थान APC ह यून गणु तरका
भएका भ ने कुरा मािथ िव लेषण ग रसिकएको छ । यी
ितवादीकै कायकालमा सडु ान UNMIS मा कायरत

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
रहेका Contingent commander राजे िसंह
भ डारी र FPU Contingent Commander
कमलिसंह बमले आपूित भएका APC काम नला ने
अव थामा छन् भनी खबर गरेको भ ने िमिसलबाट
देिख छ । यसबाट समेत आपूित ग रएका सबै APC
काम नला ने भएको कुराको जानकारी यी ितवादीलाई
हरी महािनरी कको िज मेवारी स हा दाकै
अव थामा भइसके को भ ने त य पिु भएको
देिख छ । िमसनमा कायरत Contingent
commander ह राजे िसंह भ डारी र कमलिसंह
बमले खबर गरेको अव थामा स झौतािवपरीत खराब
तथा अ वीकृत APC आपूित गन ठेकेदारलाई कानूनी
कारवाही गरी नयाँ सामान आपूित गराउन स ने
अव था हँदाहँदै सो नगरी L/C को चौथो र पाँचौ
िक ताबापतको रकम ितवादीले आ नो कायकालमा
भु ानी िदलाएको र खच अनमु ोदनलाई सदर गरेको
देिख छ । APC Spare Parts आपूित नै नभएको
अव थामा सोतफ छानिबन नगरी बु दै नबझ
ु ी यसको
रकम भु ानी िदएको देिख छ । यसरी भु ानी िदएको
रकमबाट यो यित रकम यी ितवादीले िलए खाएको
भनी देिखने प माणको अभावमा यी ितवादीको
हकमा समेत िबगो कायम गन िम ने देिखँदैन । तर
APC Spare Parts आपूित नै नभएको अव थामा
पिन िबना आधार िब े ता क पनीलाई सोबापत समेत
भु ानी िदएको देिखएको र िनज ितवादीको पालामा
भु ानी भएको रकम हरी क याण कोषलाई सोधभना
हन नसक हरी क याण कोषलाई गैरकानूनी हािन
भएको देिखँदा िनजको सो काय ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ) बमोिजम कसरु ज य
देिखयो । तसथ यी ितवादी हेमबहादरु गु ङलाई
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को
उपदफा (१) बमोिजम १ वष कै द र सोही ऐनको
दफा २४ ले थप कै द वष एकसमेत गरी कै द वष दईु र
.६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड अठचालीस लाख

स री हजार सातसय बयान बे पैयाँ र पचास पैसा)
ज रवाना हने ठहर गरेको िवशेष अदालतको फै सला
के ही उ टी भई िनज ितवादी हेमबहादरु गु ङलाई
िनजको कसरु को मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम ६
मिहना कै द तथा सोही दफा २४ बमोिजम थप ६ मिहना
कै दसमेत जनही ज मा १ वष कै द .४०,०००/ज रवाना ज रवानासमेत हने देिखयो । िबगोबमोिजम
ज रवानासमेत हनपु छ भने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर र आरोपप दाबीबाट सफाई पाउँ
भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
स ने अव था भएन ।
४९. पनु रावेदक ितवादी रमेशच द
ठकुरीको हकमा िवचार गदा ितवादी हेमबहादरु
गु ङ २०६५।११।५ मा हरी महािनरी क पदबाट
सेवा िनवृ भएपिछ ितवादी रमेश च द ठकुरी हरी
महािनरी क भएको कुरामा िववाद छै न । यी ितवादी
रमेश च द ठकुरीको पालामा APC र सोको Spare
Parts ह को L/C को छै ठ र सात िक ता मशः
२८ अि ल २००९ मा US$ ४,५०,००० र २८
जल
ु ाई २००९ मा US$२७३०६३.२३ अमे रक
डलर ठेकेदार क पनी Assured Risks Ltd.
London लाई भु ानी पठाएको र सडु ान िमसनको
खच समथन गन िनणय गरेको देिख छ । त कालीन
िमसनमा खिटएका Contingent commander ह
राजे िसंह भ डारी, कमलिसंह बम, राम साद े
र मोहनराज जोशीले िमसनमा पगु ेका ब दोब तीका
साम ीह को यून गणु तरलगायतका िवषयह मा
पटकपटक मौिखक र िलिखत पमा त काल संगठन
मख
ु को पमा रहेका हरी महािनरी कह लाई
जानकारी गराइएको भ ने त य िनजह ले अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोग र िवशेष अदालतमा
बयान कागज तथा बकप गदासमेत खल
ु ाएको
पाइ छ । सो कुरा यी ितवादीले संगठन मख
ु को
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पमा पद बहाल गरेपिछ थाहा नपाउने भ ने
देिखँदैन । तर यी ितवादीले हरी महािनरी कको
िज मेवारी स हालेपिछ काम नला ने APC ह को
रकम आ नो पालामा ठे केदार क पनीलाई भु ानी
निदई थप हािन नो सानी हनबाट जोगाउन सिकने
अव था भएकोमा सो गरेको देिखँदैन । यी ितवादीले
आ ना पालामा भु ानी िदएको रकमबाट यो यित
रकम िलए खाएको हो भनी देिखने माणको अभावमा
यी ितवादीको हकमा िबगो कायम हन स ने देिखँदैन ।
तथािप िनजको पालामा कमसल र काम नला ने APC
लगायतका सामानबापतको रकमको भु ानी रो न
नसक नेपाल हरी क याण कोषलाई हािन नो सानी
भएको कुरामा िववाद नहँदा िनजको सो कायसमेत
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ)
बमोिजम कसरु ज य देिखयो । तसथ यी ितवादी
रमेशच द ठकुरीलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम १ वष कै द र
सोही ऐनको दफा २४ ले थप कै द वष एकसमेत गरी
कै द वष दईु र िबगोबमोिजम .४,८५,४४,३८८।८३,
(चार करोड पचासी लाख चवालीस हजार तीन सय
अठासी पैयाँ र ि यासी पैसा) ज रवाना हने ठहर
गरेको िवशेष अदालतको फै सला के ही उ टी भई
िनज ितवादी रमेशच द ठकुरीलाई िनजको कसरु को
मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
८ को उपदफा (१) बमोिजम ६ मिहना कै द तथा सोही
दफा २४ बमोिजम थप ६ मिहना कै दसमेत जनही
ज मा १ वष कै द .४०,०००/- ज रवानासमेत हने
देिखयो । िबगोबमोिजम ज रवानासमेत हनपु छ भने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर र आरोपप
दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने अव था भएन ।
५०. अब िवशेष अदालतले आरोपप
मागदाबीबाट सफाइ हने ठहर गरेका ितवादीह िदनेश
के .सी., गु बहादरु े , िव ाधर े , दीपे बहादरु

िब , िशव लािमछाने, संजयिसंह ब नेत, टपे वज
हमाल, अिजतकुमार गु ङ, रामकृ ण राजभ डारी,
सरु े बहादरु पाल, लालगोिव द े , यामबहादरु
खड् का, मदनबहादरु खड् का, काश अिधकारी,
िपता बर अिधकारी, कृ ण साद गरु ागाई, रमेशकुमार
पा डेय, ह रहर े , अजनु साद ितिमि सना,
िगरीधारी शमा, दीपकिसंह थाङदेन, मनोज यौपाने,
िनरजबहादरु शाही, िनरज पनु , यामिसंह थापा,
रिव ताप राणा, िवजयलाल काय थ, दीपककुमार
े , नरे कुमार खािलङ, अजनजं
ु ग शाही र
रमेशिव म शाहसमेत ३१ जनाको हकमा िवचार गदा
िनज ितवादीह लाई आरोपप दाबीबमोिजम सजाय
हनपु छ भनी वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन िजिकर
रहेको छ ।
५१. ितवादी यामिसंह थापाको हकमा
िवचार गदा िनजले िविभ न िमितमा L/C. संशोधन
गन प ाचार गरेको देिख छ । सो संशोधनबाट मूल
करारका सतह मा प रवतन गरी िब े ता क पनीको
िहत हने िविभ न ावधानह थप गनको
ु साथै L/C
को रकम भु ानी िदन आदेश गरेको देिख छ । साथै
पिहलो िक ताबापत अमे रक डलर १,००,०००/भु ानी रिलज गन िनजले नै आदेश िदएको
देिख छ । यसरी स झौताको सतबमोिजम संयु
रा संघबाट सामानको मापद ड िनरी ण हनु अगावै
हतार हतार एल.सी.को मा यमबाट मूल करारका
सतह प रवतन गरेको, यसरी प रवितत सतह बाट
िब े ता क पनीलाई य लाभ र नेपाल हरीलाई
हािन नो सानी हने अव था िसजना भएको देिखएको
छ । क र िजपको रकम बाँक ६०% बाट घटाउन
अनरु ोध गरेको देिखएपिन पिछ सो रकमबाट Spare
Parts ख रद गन छु ै संशोिधत स झौता गरेको
देिख छ । APC तथा यसको पाट् स पज
ु ासमेत
िब े ता क पनीले ढुवानी गन तथा सो APC स चालन
समेतको लािग नेपाल हरीको तफबाट ८ जनालाई

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
िब े ता क पनीले नै सडु ानमा तािलम िदनेलगायत
नेपाल हरीको िहतमा रहेका मह वपूण सतलाई
ियनै ितवादीले समेत हटाई क पनीलाई गैरकानूनी
पमा फाइदा हने काम गरेको देिखन आएको छ ।
यसका साथै िनज ितवादीले L/C को पाँचौ िक ता
२०६६।४।१३ मा र छै ठ िक ता २०६६।१।१५ मा
िहमालयन बकको खातामा ा सफर गरेको देिख छ ।
यी ितवादीले ठेकेदार क पनीसँग िमलेमतो गरी यित
नै रकम िलए खाएको रहेछन् भनी देिखने कुनै आधार
माण नहँदा िनजको हकमा समेत िबगो कायम गन
िम ने देिखएन । तर यी ितवादी यामिसंह थापाले
बदिनयतसाथ
मूल करारका सतह िवपरीत एल.सी.
्
प रवतन गरी िब े ता क पनीलाई फाइदा हने र नेपाल
हरीको क याण कोषको रकम हािन नो सानी हने
गरी िविभ न समयमा भूिमका खेलेको साथै गणु तर
नै नभएको सामान आपूित गरेको कुरा थाहा हँदाहँदै
िब े ता क पनीलाई रकम भु ानी गन कायमा य
पमा संल न भई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८(१)(घ) र (ञ) बमोिजमको कसरु गरेको
देिखयो ।
५२. अका ितवादी दीपकिसंह थाङदेनको
हकमा िवचार गदा िनजले ब दोब तीका सामान
ख रदको योजना तजमा
ु र लागत अनमु ान सिमितको
अ य को पमा रही सामान ख रदको योजना तथा
लागत ितवेदन पेस गरेको देिख छ । साथै ितवादी
दीपकिसंह थाङदेनकै अ सरतामा ितवादीह ,
नरे कुमार खािलङ, िवजयलाल काय थ र
दीपककुमार े ले .५,३६,०८,०००/- को थप
लागत अनमु ान पेस गरी सो लागतलाई सु को
लागत अनमु ानमा समावेश गरी िमित २०६४।६।१८
को बैठकमा पेस गरी िनणय गराएको देिख छ । यसै
बैठकमा िविभ न िकिसमका १२ सामानम ये नयाँ
सामानको लािग .७८,४८,०००/- लागत अनमु ान
ताव गरी सु को ितवेदनबमोिजमका सामानह मा

समेत अ वाभािवक तथा अ यिधक पमा लागत
अनमु ान बढाएको देिख छ । सो ितवेदनमा APC
लगायतका ब दोब तीका सामानको अ तराि य
मू यको स ब धमा यथाथ त य बझ
ु ी सामानको
वा तिवक गणु तर तथा मू य सूची समावेश गनपनमा
ु
यसतफ कुनै कुरा नबझ
ु ी हचवु ाको आधारमा ठेकेदारले
जनु सूची पेस गरेको हो यसैलाई िसफा रस गन
िहसाबले ितवेदन िदएको देिख छ । साथै एल.सी.मा
प रवतन गरी यो यो िमितमा भु ानी िदने भनी भु ानी
तािलका नै िनधा रत गरी िब े ता क पनीको तफबाट
ब दोब तीका सामान आपूित भई संयु रा संघले
िनरी ण गरेपिछ सही सामान देिखएमा मा भु ानी
िदने भ ने करारको ावधानलाई नै औिच यहीन बनाई
बदिनयतप
्
ूण काय गरेको देिख छ । यसका अित र
ठे केदार क पनीलाई बक
ु फोस लोनबाट समेत भु ानी
िदनु भनी बकलाई आदेशसमेत िदएको देिख छ । िनज
ितवादी दीपकिसंह थाङ् देनले सामान ख रद गन
ि यामा ठेकेदारसँग िमलेमतो गरी यो यित रकम िलए
खाएको भ ने माणको अभाव भएकोले िनजको हकमा
समेत िबगो कायम हने देिखएन । तर मािथ िववेचना
भएबमोिजम िनज ितवादीको योजनाबमोिजम APC
लगायतका ब दोब तीका सामानको लागत बढाई
ख रद योजना पेस गरेको, APC को गणु तर तथा
मू यका स ब धमा यथाथ त य बु दै नबझ
ु ी ख रद
योजना तयार पारी िब े ता क पनीलाई हतारहतार
भु ानी िदनेसमेतको काय गरी ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) बमोिजम कसरु ज य
काय गरेको देिखन आयो ।
५३. अका ितवादी दीपककुमार े को
हकमा िवचार गदा िनजको अ य तामा गठन भएको
ख रद सिमितले िसफा रस गरेबमोिजम ितवादी
Assured Risk Company सँग सामान ख रदको
स झौता भएको भ ने िनज ितवादी दीपककुमार
े को बयानबाटै देिख छ । सो स झौतामा हरी
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क याण कोषको िहत हने ावधान रा नपु न भ ने
सो कोषको िमित २०६४/५/६ को िनणयिवपरीत
ठेकेदार क पनीको िहत हने ावधानह रािखएको
देिख छ । आफै ँ ले िसफा रस गरेको क पनीसँग
ितवादी दीपककुमार े ले नै सामान ख रदको मूल
करार गरेको देिख छ । सो करार ग रसके पिछ सो मूल
करारमा सामानको ढुवानी आपूितकता क पनीले
गन प सतको िवपरीत छु ै ढुवानीस ब धी करार
गरी यसमा समेत ियनै ितवादी दीपककुमार े ले
ह ता र गरेको देिख छ । एल.सी. माफत मूल करारको
सतिवपरीत भु ानी िदन तािलकासमेत बनाई Book
Force Loan बाट समेत भु ानी िदन यी ितवादीले
भूिमका खेलेको देिख छ । भु ानी तािलकाबमोिजम
हरी धान कायालयको पूव वीकृित नै निलई
भु ानी िदनु भनी बकलाई यी ितवादीले समेत
प लेखेको देिख छ । यी ितवादीले सो काय
गरेबापत यो यित रकम नै िलए खाएको भ ने देिखने
माण नहँदा िनजको हकमा समेत िबगो कायम गन
िमलेन । तर मािथ िववेचना भएबमोिजम यी ितवादी
दीपककुमार े समेत स झौताको ारि भक
चरणदेिख नै बदिनयतसाथ
िब े ता क पनीलाई
्
लाभ हने र हरी क याण कोषलाई गैरकानूनी पमा
हािन नो सानी गराउने कायमा संल न भएको देिखन
आयो । अतः िनजको सो काय ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) बमोिजम कसरु ज य
देिखयो ।
५४. अका ितवादी रिव ताप राणाको
हकमा हेदा चिलत कानूनको प रिधभ दा बािहर
गई हतार हतार अिनयिमत ि याबाट गणु तरहीन
APC लगायतका ब दोब तीका सामान ख रद गन
उ े यका साथ ३ वटा क पनीको मा कोटेशन
पन गरी सूचना काशन गनसमेतको कायमा यी
ितवादीसमेत संल न भई अ य त कम समयाविधमा
कोटेशन िलनेसमेतको काय गरेको देिख छ । ितवादी

दीपक थाङ् देनले बनाएको भु ानी तािलकाबमोिजम
िब े ता क पनीलाई हरी धान कायालयको पूव
वीकृितसमेत निलई रकम भु ानी िदन जनु १२,
२००८ मा िहमालयन बकलाई आदेश िदएको
देिख छ । यसरी आदेश िदनअ
ु गािड बनाइएको L/C मा
सत प रवतन गरी मूल करारको िवपरीत नयाँ भु ानी
तािलका बनाई सोसमेतमा िनजले सिहछाप गरेको
देिख छ । साथै िनजकै िट पणीबाट L/C को ते ो
र चौथो िक ताबापतको रकम िब े ता क पनीलाई
भु ानी भई गएको भ ने िनजकै बयानसमेतबाट
देिख छ । यी ितवादीले िब े ता क पनीबाट यो यित
नै रकम िलए खाएको रहेछन् भनी देिखने प आधार
माण नहँदा िनजको हकमा समेत िबगो कायम हन
स ने देिखएन । तथािप मािथ िववेचना भएबमोिजम
यी ितवादी रिव ताप राणासमेतले बद्िनयतपूवक
िब े ता क पनीलाई अनिु चत लाभ र हरी क याण
कोषलाई हािन नो सानी पु याउने काय गरेको देिखन
आयो । अतः िनज ितवादी रिव ताप राणासमेत
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (घ)
र (ञ) बमोिजमको कसरु ज य कायमा संल न रहेको
देिखयो ।
५५. यसरी मािथ िववेचना ग रएबमोिजम
ितवादीह यामिसंह थापा, दीपकिसंह थाङ् देन,
दीपककुमार े र रिव ताप राणाले ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) बमोिजमको
कसरु गरेको देिखएको हँदा िनज ितवादीह लाई
आरोपप दाबीबाट सफाई िदने ठहर गरेको िवशेष
अदालत काठमाड को फै सला सो हदस म उ टी
भई िनज ितवादीह यामिसंह थापा र दीपकिसंह
थाङ् देनलाई िनजह को भूिमका र कसरु को
मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही ६ मिहना
कै द तथा सोही दफा २४ बमोिजम थप ६ मिहना
कै दसमेत जनही ज मा १ वष कै द . ४०,०००/-

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
ज रवानासमेत ह छ । अ य ितवादीह दीपककुमार
े , रिव ताप राणालाई िनजह को संल नता र
कसरु को मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही ६ मिहना
कै द र . ३०,०००/- ज रवानासमेत हने देिखयो ।
५६. अ य ितवादीह िदनेश के .सी.,
गु बहादरु े , िव ाधर े , दीपे बहादरु िव ,
िशव लािमछाने, संजयिसंह ब नेत, टपे वज
हमाल, अिजतकुमार गु ङ, रामकृ ण राजभ डारी,
सरु े बहादरु पाल, लालगोिव द े , यामबहादरु
खड् का, मदनबहादरु खड् का, काश अिधकारी,
िपता बर अिधकारी, कृ ण साद गरु ागाई, रमेशकुमार
पा डेय, ह रहर े , अजनु साद ितिमि सना,
िगरीधारी शमा, मनोज यौपाने, िनरजबहादरु शाही,
िनरज पनु , िवजयलाल काय थ, नरे कुमार खािलङ,
अजनजं
ु ग शाही र रमेशिव म शाहले आफूभ दा
मािथका नेपाल हरीका पदािधकारीह को आदेश
र िनदशनबमोिजम आ नो पदीय िहसाबमा िविभ न
काम कारबाहीको चरणमा र बैठकमा उपि थितस म
जनाई अगािड नै स प न भइसके का िनणय र काम
कारबाहीलाई अनमु ोदन र समथनस म गरेको देिखएको
छ । यी ितवादीह को APC को ख रदका स ब धमा
लागत अनमु ान तयार पान, ख रद योजना बनाउने,
कोटेशन माग गन, कोटेशन खो ने, APC ख रद
स झौता गन, L/C खो ने, L/C मा ख रद स झौताको
िवपरीतका िब े ता क पनीलाई फाइदा र नेपाल
हरीलाई नो सान हने खालका सतह रा ने, रकम
भु ानीको तािलका िनमाण गन, ठेकेदार क पनीलाई
रकम भु ानीका लािग िनणय गरी स बि धत बकलाई
आदेश वा िनदशन िदने लगायतका मु य कायह मा
िनणायक भूिमका र संल नता रहेको नदेिखएकोले
ितवादीह िदनेश के .सी., गु बहादरु े , िव ाधर
े , दीपे बहादरु िब , िशव लािमछाने, संजयिसंह
ब नेत, टपे वज हमाल, अिजतकुमार गु ङ,

रामकृ ण राजभ डारी, सरु े बहादरु पाल, लालगोिव द
े , यामबहादरु खड् का, मदनबहादरु खड् का,
काश अिधकारी, िपता बर अिधकारी, कृ ण साद
गरु ागाई, रमेशकुमार पा डेय, ह रहर े , अजनु साद
ितिमि सना, िगरीधारी शमा, मनोज यौपाने,
िनरजबहादरु शाही, िनरज पनु , िवजयलाल काय थ,
नरे कुमार खािलङ, अजनजं
ु ग शाही र रमेशिव म
शाहलाई कसरु दार कायम गन िम ने देिखएन । तसथ
िनज ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने
गरी िवशेष अदालतबाट भएको सो हदस मको फै सला
िमलेको देिखँदा अ यथा ग ररहन परेन ।
५७. तसथ मािथ िववेचना ग रएअनस
ु ार
ितवादी Assured Risk Company, London
बाट .१४,२०,०८,००३/०३ भराउने र ितवादी
Michael Rider लाई दईु वष कै द र िबगोबमोिजम
. २८,४०,१६,००६/०७ ज रवानासमेत गन गरेको
िवशेष अदालत काठमाड को फै सला िमलेको देिखएको
साथै ितवादी श भु भारतीलाई ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ बमोिजमको
कसरु मा एक वष कै द तथा िबगोको आधा .
१४,२०,०८,००३/०३ (चौध करोड बीस लाख आठ
हजार तीन पैयाँ तीन पैसा) ज रवाना गरी यित नै
िबगो हरी क याण कोषले िनजबाट भराई िलन पाउने
ठह याएको िवशेष अदालतको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ठहछ । ितवादीह म येका ओमिव म
राणालाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८
को उपदफा (१) बमोिजम १ वष कै द र सोही ऐनको
दफा २४ ले थप कै द वष एकसमेत गरी कै द वष दईु र
.१७,०६,००,८२४।७४, (स करोड छ लाख आठ
सय चौबीस पैयाँ र चौह र पैसा) ज रवाना हने ठहर
गरेको िवशेष अदालतको फै सला के ही उ टी भई िनज
ितवादी ओमिव म राणालाई िनजले गरेको कसरु को
मा ाबमोिजम ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
८ को उपदफा (१) बमोिजम १ वष कै द तथा सोही
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दफा २४ बमोिजम थप १ वषसमेत ज मा २ वष कै द
र . ५०,०००/- ज रवानासमेत हने ठहछ । ितवादी
हेमबहादरु गु ङलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम १ वष कै द र सोही
ऐनको दफा २४ ले थप कै द वष एकसमेत गरी कै द वष
दईु र .६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड अठचालीस
लाख स री हजार सातसय बयान बे पैयाँ र पचास
पैसा) ज रवाना हने ठहर गरेको िवशेष अदालतको
फै सला के ही उ टी भई िनज ितवादी हेमबहादरु
गु ङलाई िनजको कसरु को मा ाअनस
ु ार ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)
बमोिजम ६ मिहना कै द तथा सोही दफा २४ बमोिजम
थप ६ मिहना कै दसमेत जनही ज मा १ वष कै द .
४०,०००/- ज रवानासमेत हने ठहछ । ितवादी
रमेशच द ठकुरीलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम १ वष कै द र
सोही ऐनको दफा २४ ले थप कै द वष एकसमेत गरी
कै द वष दईु र िबगोबमोिजम .४,८५,४४,३८८।८३,
(चार करोड पचासी लाख चवालीस लाख तीन सय
अठासी पैयाँ र ि यासी पैसा) ज रवाना हने ठहर
गरेको िवशेष अदालतको फै सला के ही उ टी भई
िनज ितवादी रमेशच द ठकुरीलाई िनजको कसरु को
मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
८ को उपदफा (१) बमोिजम ६ मिहना कै द तथा सोही
दफा २४ बमोिजम थप ६ मिहना कै दसमेत जनही
ज मा १ वष कै द . ४०,०००/- ज रवानासमेत हने
ठहछ ।
५८. ितवादीह
यामिसंह थापा,
दीपकिसंह थाङ् देन, दीपककुमार े र रिव ताप
राणाले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)
(घ) र (ञ) बमोिजमको कसरु गरेको देिखएको हँदा
िनज ितवादीह लाई आरोपप दाबीबाट सफाई
िदने ठहर गरेको िवशेष अदालत काठमाड को फै सला
सो हदस म उ टी भई िनज ितवादीह यामिसंह

थापा र दीपकिसंह थाङ् देनलाई िनजह को भूिमका र
कसरु को मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही ६ मिहना
कै द तथा सोही दफा २४ बमोिजम थप ६ मिहना
कै दसमेत जनही ज मा १ वष कै द . ४०,०००/ज रवानासमेत ह छ । अ य ितवादीह दीपककुमार
े , रिव ताप राणालाई िनजह को संल नता र
कसरु को मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही ६
मिहना कै द र . ३०,०००/- ज रवानासमेत हने
ठहछ । ितवादीह िदनेश के .सी., गु बहादरु े ,
िव ाधर े , दीपे बहादरु िब , िशव लािमछाने,
संजयिसंह ब नेत, टपे वज हमाल, अिजतकुमार
गु ङ, रामकृ ण राजभ डारी, सरु े बहादरु पाल,
लालगोिव द े , यामबहादरु खड् का, मदनबहादरु
खड् का, काश अिधकारी, िपता बर अिधकारी,
कृ ण साद गरु ागाई ं, रमेशकुमार पा डेय, ह रहर े ,
अजनु साद ितिमि सना, िगरीधारी शमा, मनोज
यौपाने, िनरजबहादरु शाही, िनरज पनु , िवजयलाल
काय थ, नरे कुमार खािलङ, अजनजं
ु ग शाही र
रमेशिव म अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने गरी िवशेष
अदालतबाट भएको िमित २०६८।११।१ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । आरोपप मा दाबी
गरेबमोिजमको िबगो कायम गरी सबै ितवादीह लाई
सजाय ग रपाउँ भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर एवं आरोपप दाबीबाट सफाई पाउँ भ ने
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ठहछ ।
अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
ितवादी ओमिव म राणाके , मािथ इ साफ ख डमा
लेिखएबमोिजम िनजको हकमा िवशेष अदालत
काठमाड बाट गन गरेको २ वष कै द र ज रवाना .
१७,०६,००,८२४।७४ ज रवाना हने गरी ठहर गरेको
फै सला के ही उ टी हने ठहरी कसरु को मा ाअनस
ु ार

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को
उपदफा (१) बमोिजम १ वष कै द तथा सोही दफा २४
बमोिजम थप १ वषसमेत ज मा २ (दईु वष) कै द र .
५०,०००/- ज रवाना हने ठहरेकोले िनज ितवादी
िमित २०६८/४/८ देिख ऐ. १८ गतेस म िहरासतमा
बसेको देिखँदा ११ िदन क ा गरी बाँक १ वष ११
मिहना १९ िदनको लगत राखी कै द सजाय असल
ु उपर
गनु साथै ज रवानाको हकमा सु िवशेष अदालतबाट
िनजलाई भएको . १७,०६,००,८२४।७४ को
लगत क ा गरी . ५०,०००/- (पचास हजार) को
लगत राखी असल
ु उपर गनु भनी ी काठमाड िज ला
अदालतमा लेखी पठाइिदनू । साथै िनजलाई लागेको
कै द र ज रवाना असल
ु उपर भएपिछ सु िवशेष
अदालतबाट िनजलाई भएको फै सलाको तपिसल
ख डको करण नं. ३ मा उ लेख भएका जेथा जमानी
फुकुवा ग रिदनु भनी सु िवशेष अदालतमा लेखी
पठाइिदनू .....................................................१
ितवादी हेमबहादरु गु ङके , मािथ इ साफ ख डमा
लेिखएबमोिजम सु िवशेष अदालतले कसरु को
मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही १ वष
कै द तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोिजम थप
१ वष कै दसमेत जनही ज मा २ (दईु वष) कै द र
.६,४८,७०,७९२।५० ज रवाना हने ठह याएको
फै सला के ही उ टी हने ठहरी ऐजन ऐनबमोिजम १
(एक वष) कै द र ४००००/- ज रवाना हने ठहरी
फै सला भएकोले कै दको हकमा िनज ितवादी िमित
२०६८/३/३० देिख ०६८/४/४ स म ज मा ७ िदन
िहरासतमा बसेको देिखँदा उ ७ िदन क ा गरी बाँक
११ मिहना २३ िदनको कै द असल
ु उपर गनु साथै
ज रवानाको हकमा सु िवशेष अदालत काठमाडौबाट
िनजलाई भएको .६,८४,७०,७९२।५० को लगत
क ा गरी .४००००/- (चालीस हजार) को लगत
राखी सोसमेत असल
ु उपर गनू भनी काठमाड िज ला

अदालतमा लेखी पठाई िदनु र िनजलाई लागेको कै द
तथा ज रवानाको रकम असल
ु उपर भएपिछ सु
िवशेष अदालतको करण नं. ४ मा उ लेख भएको बक
जमानत फुकुवा ग रिदनु भनी सु िवशेष अदालतमा
लेखी पठाइिदनू ..............................................२
ितवादी रमेशच द ठकुरीके , मािथ इ साफ ख डमा
लेिखएबमोिजम सु िवशेष अदालतले कसरु को
मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८
को उपदफा (१) बमोिजम जनही १ वष कै द तथा सोही
ऐनको दफा २४ बमोिजम थप १ वष कै दसमेत जनही
ज मा २ (दईु वष) कै द र .४,८५,४४,३८८।८३
ज रवाना हने ठह याएको फै सला के ही उ टी हने
ठहरी ऐजन ऐनबमोिजम ज मा १ (एक वष) कै द र
४००००/- ज रवाना हने ठहरी फै सला भएकोले
कै दको हकमा िनज ितवादी िमित २०६८/४/३
देिख ०६८/४/४ स म ज मा २ (दईु ) िदन िहरासतमा
बसेको देिखँदा उ २ िदन क ा गरी बाँक ११ मिहना
२८ िदनको कै द असल
ु उपर गनु साथै ज रवानाको
हकमा सु िवशेष अदालतबाट िनजलाई भएको
.४,८५,४४,३८८।८३ को लगत क ा गरी .
४००००/- (चालीस हजार) लगत राखी असल
ु उपर
गनु भनी ी काठमाड िज ला अदालतमा लेखी पठाई
िदनु र कै द तथा ज रवानाको रकमसमेत असल
ु उपर
भएपिछ सु िवशेष अदालतको करण नं. ५ मा
उ लेख भएको बक जमानत फुकुवा ग रिदनु भनी सु
िवशेष अदालतमा लेखी पठाइिदनू ......................३
ितवादी यामिसंह थापाके , मािथ इ साफ ख डमा
लेिखएबमोिजम िनजको हकमा सफाई पाउने
ठह याएको सु िवशेष अदालतको फै सला उ टी हने
ठहरी कसरु को मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही
६ मिहना कै द तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोिजम
थप ६ मिहना कै दसमेत ज मा १ (एक) वष कै द र .
४०,०००।– (चालीस हजार) ज रवाना हने ठहरेकाले
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कै दको हकमा िनज ितवादी िमित २०६८/४/१२
देिख ऐजन १६ गतेस म ज मा ५ िदन हरी िहरासतमा
रहेको देिखँदा उ कै द िदन ५ (पाँच) क ा गरी
बाँक कै द ११ मिहना २५ िदन असल
ु उपर गनु साथै
िनजलाई लागेको ज रवाना . ४०,०००।– (चालीस
हजार पैयाँ) असल
ु उपर गनु भनी ी काठमाड
िज ला अदालतमा लेखी पठाई िदनु र उ कै द तथा
ज रवानाको रकम असल
ु उपर भएपिछ िनजले सु
िवशेष अदालतमा राखेको जमानत फुकुवा ग रिदनु
भनी सु िवशेष अदालतमा लेखी पठाइिदनू --------४
ितवादी िदपकिसंह थाङ् देनके , मािथ इ साफ
ख डमा लेिखएबमोिजम िनजको हकमा सफाई पाउने
ठह याएको सु िवशेष अदालतको फै सला उ टी हने
ठहरी कसरु को मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही
६ मिहना कै द तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोिजम
थप ६ मिहना कै दसमेत ज मा कै द १ (एक) वष र .
४०,०००।– (चालीस हजार) ज रवाना हने ठहरेकाले
कै दको हकमा िनज ितवादी िमित २०६८/५/५ देिख
ऐजन ८ गतेस म ज मा ३ िदन हरी िहरासतमा रहेको
देिखँदा उ कै द िदन ३ (तीन) क ा गरी बाँक कै द
११ मिहना २७ िदन िनजलाई लागेको ज रवाना .
४०,०००।– (चािलस हजार पैयाँ) असल
ु उपर गनु
भनी ी काठमाड िज ला अदालतमा लेखी पठाई
िदनु र उ कै द तथा ज रवानाको रकम असल
ु उपर
भएपिछ सु िवशेष अदालतमा राखेको जमानत
फुकुवा ग रिदनु भनी सु िवशेष अदालतमा लेखी
पठाइिदनू --------------------------------------------५
ितवादी िदपक कुमार े के , मािथ इ साफ ख डमा
लेिखएबमोिजम िनजको हकमा सु िवशेष अदालतले
सफाई िदने ठह याएको फै सला उ टी हने ठहरी
कसरु को मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही ६ मिहना
कै द र . ३० (तीस) हजार पैयाँ ज रवाना हने ठहरी

फै सला भएकाले कै दको हकमा िनज ितवादी िमित
२०६८।४।१० देिख ऐजन ११ गतेस म िहरासतस म
बसेको २ िदन क ा गरी बाँक कै द ५ मिहना २८
िदनको कै दको लगत र ज रवानाबापतको रकम .
३०,०००।– (तीस हजार पैयाँ) असल
ु उपर गनु भनी
ी काठमाड िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनु र
उ कै द तथा ज रवानाको रकम असल
ु उपर भएपिछ
िनजले सु िवशेष अदालतमा राखेको जमानत फुकुवा
गरी पठाइ िदनु भनी सु िवशेष अदालतमा लेखी
पठाइिदनू --------------------------------------------६
ितवादी रिव ताप राणाके , मािथ इ साफ ख डमा
लेिखएबमोिजम िनजको हकमा सु िवशेष अदालतले
सफाई िदने ठह याएको फै सला उ टी हने ठहरी
कसरु को मा ाअनस
ु ार ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही ६ मिहना
कै द र . ३० (तीस) हजार पैयाँ ज रवाना हने ठहरी
फै सला भएकाले कै दको हकमा िनज ितवादी िमित
२०६८।४।११ देिख ऐजन २४ गतेस म िहरासतमा
बसेको देिखँदा उ १४ िदन क ा गरी बाँक कै द ५
मिहना १६ िदन कै दको लगत तथा ज रवानाबापतको
रकम .३०,०००।– (तीस हजार पैयाँ) असल
ु उपर
गनु भनी ी काठमाड िज ला अदालतमा लेखी
पठाइिदनु र उ कै द तथा ज रवानाबापतको रकम
असल
ु उपर भएपिछ िनजले सु िवशेष अदालतमा
राखेको जमानतको रकम फुकुवा गरी पठाइिदनु भनी
सु िवशेष अदालतमा लेखी पठाइिदनू --------------७
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ------------------------८
उ रायमा सहमत छु ।
या. िव भर साद े
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल / अजनु साद
कोइराला
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शभु म् ।

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु

नणय नं . ९८९९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
फै सला िमित : २०७३।५।५
०७१-RB-००३१
मु ा : बिकङ कसरु
पनु रावेदक / वादी : अ सरा खितवडाको जाहेरीले
नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. २८ बाङ् गेमढु ा
ब ने िभमबहादरु थापा मगरक छोरी िकशोर
थािपतक ीमती गीता थािपत

नहदँ ा िबि कै दफा ३(ग) अ तगतको
कसुर कायम हन स ने अव था नरहने ।
( करण नं.६)
§ आ नो खातामा पया त रकम नभएको
कुराको जानकारी हदँ ाहदँ ै खाताको
रकमले नखा ने गरी चेक कािटिदएको
अव था हदँ ा र उ िविनमेय अिधकारप
ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा चेक
काट् ने यि बाट चेकमा उि लिखत रकम
र याजसमेत धारकलाई भराई य तो
चेक काट् ने यि लाई सजायसमेत हने
यव था ग रएको हदँ ा य तो गलत काम
गन यि लाई सजाय र य तो गलत
कायबाट पीिडत यि लाई आफूले पाउनु
पन रकम र याजसमेत भराई िलन पाउने
यव था भएको अव थामा ितवादीबाट
भएको उ काय िविनमेय अिधकारप
ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अ तगत नै
पन देिखन आउने ।
( करण नं.८)
§ यि
यि का बीचमा िविनमेय
अिधकारप ऐन, २०३४ अ तगत च न
स ने मु ाको िवषयमा सरकारवादी
फौजदारी मु ाअ तगत नै ततु मु ा
च दछ भनी मा न सिकने अव था नरहने ।
( करण नं.१०)

§ बिकङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को
दफा ३ को ख ड (ग) बमोिजमको कसरु
थािपत हनका लािग चेक कािटिदने यि
र भु ानी िदने बकको कमचारी दवु ै जनाको
संल नता अिनवाय पमा हनपु दछ । रकम
भु ानी निदएस म भु ानी िलनस ने
अव था नै आउँदैन । यसैले उ ख ड
(ग) मा उि लिखत भु ानी िलन वा िदन
हदँ ैन भ ने यहोराले भु ानी िलने र िदने पनु रावेदक / वादीका तफबाट :
दुवै प लाई िज मेवार बनाउन खोजेको
यथ / ितवादीका तफबाट :
देिख छ । कसैले बकमा चेक िलएर जाँदैमा अवलि बत निजर :
भु ानी पाउने होइन । यसैले चेकको
§ नेकाप २०७२, िन.नं.९४५२
रकम भु ानी िलने वा िदने कुराको स ब कानून :
अ यो याि त स ब ध छ र भु ानी िलने
§ नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
र भु ानी िदनेम ये एउटाको संल नता
§ िविनमय अिधकारप ऐन, २०३४
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§ बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी भीमबहादरु बोहरा
माननीय यायाधीश ी ा रकामान जोशी
फै सला
या.दीपकराज जोशी: पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०७०।९।२८ को फै सलाउपर याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोिजम
पन आएको पनु रावेदनसिहतको ततु मु ाको संि
त य एवं ठहर यस कार रहेको छः
िमित २०७० साल वैशाख मिहनामा घर
खच तथा यापार यवसायको लािग आव यक परेको
भनी नगद .३,००,०००।– ऋण िलएकोमा भाका
नाघदासमेत पटक पटक माग गदा िविभ न कारको
बहाना गरी आलटाल गरी िफता नगरेको र ऐ. भा
मिहनामा िदने भनी ऐ. ावण मिहनामा कपाली तमसक
ु
गरेकोमा उ समयमा समेत रकम निदएको र योित
िवकास बक िल.बाट .२,५०,०००।– भु ानी िलनु
होला भनी िमित २०७०।०७।०५ गते आ नो नामको
खाताको चेक काटी िदएकोमा चेक भु ानीको लािग
स बि धत बकमा पेस गदा भु ानीको लागी खातामा
पया रकम नभएको भनी चेक बाउ स गरी चेक िफता
िदएको हँदा िनजले आलटाल गरी रकम नै नभएको
खाताको चेक िदई ठगी गरेको हँदा कानूनबमोिजम
कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको अ सरा
खितवडाको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०७० वैशाख मिहनाितर यापार
यवसायको लािग आव यक परेको हँदा अ सरा
खितवडाबाट नगद . २,००,०००।– ऋण िलएकोमा
भाकाबमोिजम मैले िनजलाई ितन नसके पिछ पटक
पटक गरी .४०,०००।– िफता िदई बाँक .
१,६०,०००।– िथयो, उ रकम िमित २०७० भा

मिहनामा िदने भनी ावण मिहनामा कपाली कागज
समेत गरेको हो, उ समयमा समेत िफता िदन
नसके पिछ मलाई चेक काटी िदनहु ोस् भनेको हँदा
िव ास िदलाउनका लािग िमित २०७०।०९।०५ गते
. २,५०,०००।– उ लेख गरी योित िवकास बक
िल.मा रहेको मेरो नामको खाताको चेक काटी िदएको
िथएँ, उ चेक भु ानीको लािग िनजले स बि धत
बकमा पेस गदा मेरो खातामा चेकले खा ने पया
रकम नभएको कारण चेक बाउ स गरी चेक िफता
गरेको हो । जाहेरीमा उ लेख भएबमोिजम िनजलाई
.३,००,०००।– ितनपन
ु नभई िनजबाट िलएको
.२,००,०००।– म ये .४०,०००।- ितरेको
छु । बाँक िनजलाई १,६०,०००।– ितनु पन छ, ितन
छु भ नेसमेत यहोराको ितवादी गीता थािपतको
बयान कागज ।
यस िवकास बकमा खातावाला गीता
थािपतको नामको खातामा पया रकम ज मा
नभएको हँदा िफता पठाइएको हो भ नेसमेत यहोराको
योित िवकास बक िल.को प तथा सोसाथ ा बक
टेटमे टसिहतको कागजातह ।
गीता थािपतले अ सरा खितवडाबाट ऋण
िलई तोिकएको भाका ना दासमेत िविभ न बाहानामा
आलटाल गरी िफता नगरेको र खातामा रकम नै
नभएको चेक काटी झु याई ठगी गरेको हँदा िनजउपर
कडा कारवाही हनपछ भ नेसमेत यहोराको बिु झएका
मािनस अ नी कुमार पा डेसमेतले गरी िदएको घटना
िववरण कागज ।
ितवादी गीता थािपतले जाहेरवाला अ सरा
खितवडालाई बझ
ु ाउनु पन रकम .३,००,०००।–
भु ानी िदन आ नो नाममा योित िवकास बक
िल.मा रहेको खातामा पया रकम नभएको र आफूले
काटेको चेकलाई खा ने रकम आ नो खातामा नभएको
जानीजानी .३,००,०००।– को चेक जाहेरवालीलाई
िदई िनज ितवादीले बिकङ कसरु तथा सजाय

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसरु हँदा िनज
ितवादीउपर सोही ऐनको दफा १५(१) बमोिजमको
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग माग दाबी ।
जाहेरवाला अ सरा खितवडालाई िचनेको
छु । िनजसँग मेरो नाता स ब ध छै न, मैले अ सरा
खितवडासँग ऋण िलएकोमा आधा िदइसके को छु ।
आधा िदन बाँक छ । जाहेरी यहोरा सनु ी पाएँ । मैले
जाहेरवालाबाट . २ लाख िलएको हँ । सो रकम
िलएकोमा मैले कपाली कागजसमेत ग रिदएको छु ।
मबाट जाहेरवालाले मैले सही ग रिदएको खाली रकम
उ लेख भएको चेक िलनभु एको हो । जाहेरीमा उ लेख
गरेअनस
ु ारको . ३ लाख जाहेरवालाबाट मैले िलएको
छै न । मैले जानी बिु झकन य तो काय गरेको छै न ।
मलाई जाहेरालाले नै योित िवकास बक िल.मा खाता
खो न लगाई मबाट मैले सही गरेको चेक िलएको
हो । मैले आरोिपत कसरु गरेको छै न । जाहेरवालाबाट
िलएको ऋणको कपालीसमेत ग रिदएको छु । मलाई
सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
गीता थािपतले िमित २०७०।९।२८ मा गरेको
बयान ।
यसमा ततु मु ा सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १ मा समावेश भएको
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग)
अ तगतको सरकार वादी फौजदारी मु ाको पमा
देिखएन । अतः यस मु ाको सु कारबाही र िकनारा
गन अिधकार े यस अदालतको वािण य इजलासमा
अ तिनिहत रहेको नदेिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अदालती
ब दोब तको १८० नं. बमोिजम अिभयोग दाबी खारेज
हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनले िमित
२०७०।९।२८ मा गरेको फै सला ।
पनु रावेदन अदालत, पाटनले गरेको
फै सलामा िच बझ
ु ेन । ततु वारदातमा ितवादीले
आ नो खातामा रकम छै न भ ने जानीजानी
जाहेरवालालाई बकको चेक िदई सो चेक भु ान हन

नसके को कसरु ज य काय भएको भ ने सु अदालतले
वीकार गरेको अव था छ । यि ले िदएको चेकलाई
िव ास गरी जाहेरवाला प बाट थु ै अ तर स बि धत
कारोबार ग रस ने, बकस म पु ने र भु ानी नपाई पनु ः
शू यको अव थामा फकनु परेको बा यता फौजदारी
कसरु हो भ नेमा िववाद रहेको छै न । ितवादीको
कायबाट हने आिथक अराजकतालाई िनय ण र
िनयमन गन २०३४ सालको िविनमेय अिधकारप
ऐनले मा ै नपगु ी २०६४ सालमा समयसापे बनेको
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐनको दफा ३ को शीषकले
नै य ता रकम नभएको खाताको चेक कािटिदनबाट
रोक लगाएको र दफा ३(ग) ले सोलाई कसरु मानेको
अव था हँदा सरकारले हेरी अनस
ु धान गरी मु ा
दायर गन े ािधकार नै रहँदनै भ ने का पिनक अथ
गरी भएको उ फै सला िु टपूण छ । साथै यि लाई
यि वादी बाटोबाट यायको दैलोमा वेश गन माग
छ भ दैमा फौजदारी कसरु को बाटोबाट अनस
ु धान र
अिभयोजन हने बाटो अवल बन गन नै पाउने होइन
भ ने मनोगत आधारसिहतको फै सला िु टपूण भई
बदरभागी रहेको छ ।
ततु मु ा नेपाल सरकार वादी हने भ ने
ऐनको यव थालाई नमा ने हो भने २०६४ सालमा
जिटल आिथक तथा बिकङ कसरु ह स बोधन गन
बनेको पिछ लो ऐनको कुनै अथ नै रहँदनै । चेक
बराबरको रकम नभइकन पिन भु ानी भएमा बकका
कमचारीलाई उ ऐनको अ य दफाबमोिजम सजाय
हने यव थाह भएकोले ततु दफा ३(ग) िनता त
मनपरी चेक काटी दःु ख हैरानी िदने र त काल
बाहकलाई झु याउने काय िनय ण गनका लािग
बनेको हो भ ने देिख छ । ऐ. ऐनको दफा १५(१)
को सजाय यून मा ाको .१०,०००।– स म मा
ज रवाना हने कृितको हँदा देवानी दािय व (चेक
बराबरको रकम पाउने पीिडतको हक) जीिवतै रहने
गरी द डा मक ावधान िवधाियकाले राखेको
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हँदा नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको ततु
मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूचीमै
नपरेको भनी समान तहको इजलासबाट ितपािदत
अननु या मक फै सलािवपरीत हने गरी भएको फै सला
िु टपूण र बदरभागी रहेको छ । िविनमेय अिधकार
प ऐन, २०३४ बमोिजम दाबी िलनपु न भनी वादीको
अिभयोग दाबी नै खारेज गन गरी भएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलाले अपराध गन ितवादीलाई
नै उ टै य िदने भएकोले सो फै सला िु टपूण
हँदा उ फै सला उ टी गरी ितवादीलाई अिभयोग
माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी वादी नेपाल
सरकारले यस अदालतमा पेस गरेको पनु रावेदन प ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको
ततु मु ाको पनु रावेदनसिहतको िमिसल अ ययन
ग रयो । ततु मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो होइन र
पनु रावेदन अदालत, पाटनले गरेको फै सला िमलेको छ
छै न भ ने स ब धमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
२. यसमा ितवादी गीता थािपतले
जाहेरवाला अ सरा खितवडालाई बझ
ु ाउनु पन
रकम .३,००,०००।– भु ानी िदन आ नो
नाममा योित िवकास बक िल.मा रहेको खातामा
पया रकम नभएको र आफूले काटेको चेकलाई
खा ने रकम आ नो खातामा नभएको जानीजानी
.३,००,०००।– को चेक जाहेरवालीलाई िदई िनज
ितवादीले बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
को दफा ३ (ग) को कसरु हँदा िनज ितवादी उपर
सोही ऐनको दफा १५(१) बमोिजमको सजाय हन माग
दाबी िलई पेस हन आएको अिभयोग प मा ततु
अिभयोग दाबी िविनमय अिधकार प ऐन, २०३४
को दफा १०७क अ तगतको परी बिकङ कसरु तथा
सजाय ऐन, २०६४ अ तगत पन नदेिखँदा खारेज
हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनले फै सला

गरेको देिखयो । उ फै सलामा वादी नेपाल सरकारले
िच नबझ
ु ाई ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै
बिकङ कसरु मा सजाय हनपु छ भनी यस अदालतमा
पनु रावेदन गरेको देिख छ ।
३. ितवादी गीता थािपतलाई अिभयोग
दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाउँ भनी वादी नेपाल
सरकारले पेस गरेको पनु रावेदन िवचार गदा, ितवादी
गीता थािपतले आ नो नामको योित िवकास बक
िल.को खाताबाट जाहेरवाला अ सरा खितवडाले
.२,५०,०००।- को चेक काटी िदएकोमा सो चेकमा
उि लिखत रकम पया नभएको भनी स बि धत
बकबाट चेक अनादर भएको देिख छ । उ चेक
अनादर भएकोले ितवादी गीता थािपतउपर बिकङ
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को (ग)
को कसरु मा ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोिजम सजाय
हनका लािग अिभयोगदाबी पेस भएको देिखयो । बिकङ
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को (ग)
मा आफूले काटेको चेकलाई खा ने रकम आ नो
खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भु ानी िलन
वा िदन नहने भ ने कानूनी यव था रहेको देिखयो ।
उ ऐनको दफा ३(ग) ारा िनषेिधत काम गरेमा सोही
ऐनको दफा १५(१) बमोिजम कसरु को मा ाअनस
ु ार
.१०,०००।– (दश हजार पैयाँ) स म ज रवाना हने
यव था भएको पाइ छ ।
४. यसैगरी, िविनमेय अिधकारप ऐन,
२०३४ को दफा १०७(क) मा बकमा आ नो िन ेप
छै न वा िन ेप भएपिन पया त छै न भ ने जानीजानी
कुनै यि ले चेक काटी कसैलाई ह ता तरण गरेमा
र यसरी ह ता तरण ग रएको चेक भु ानीको लािग
स बि धत बकसम
तुत गदा पया त िन ेप
नभएको कारणबाट बकबाट चेक अनादर भएमा
चेक काट् ने यि बाट चेकमा उि लिखत रकम र
याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट् ने यि लाई
तीन मिहनास म कै द वा तीन हजार पैयाँस म

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
ज रवाना वा दुवै सजाय हनेछ भ ने कानूनी यव था
भएको पाइ छ ।
५. ितवादी गीता थािपतउपर लगाइएको
अिभयोग मािथ उि लिखत २ वटा ऐनको यव थाम ये
जनु चाही ँ यव थासँग बढी सािम य रह छ सोही
कानूनी यव थाबमोिजम िनज ितवादीको कसरु
थािपत भई तदनु प िनजलाई सजायको भािगदार
बनाइनु यायोिचत ह छ । बिकङ कसरु तथा
सजाय ऐन, २०६४ अ तगत कसरु कायम हन
नस ने िवषयलाई सो ऐनको भावनािवपरीत मनोगत
िकिसमबाट जबरज ती कसरु कायम ग रँदा याय नपन
देिख छ । बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४
अ तगतका मु ामा नेपाल सरकार वादी हने र य ता
मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची१ मा परेको मािनने हँदा यस ऐनअ तगतको कसरु
मानी कारवाही चलाउँदा अनस
ु ा धानकै ममा
ितवादीलाई बढीमा ४५ िदनस म थनु ामा रा न
सिकने यव था भएको पाइ छ । यस ऐनअ तगतको
कसरु कायम हन नस ने अव था वा िवषयलाई
यही ऐनअ तगतको कसरु कायम ग रंदा अनाहकमा
ितवादी थनु ामा ब नपु न अव थाको िसजना भई
िनजको वैयि क वत तामा ितकूल असर पन
जा छ । फलत: िनजको मानव अिधकारको हनन् हन
पु दछ । कसैको जाहेरी दरखा त प यो भ दैमा हचवु ा र
मनोगत िकिसमबाट अिभयोग लगाउनु उपयु हँदैन ।
६. सरसत हेदा मािथ उि लिखत दवु ै ऐनका
यव थाह समान ज ता देिखए तापिन ती कानूनी
यव थाको सु म अ ययनबाट उ यव थाह
सारभूत पमा नै फरक भएको कुरा प ह छ । बिकङ
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा
कािटएको चेकलाई खा ने रकम खातामा नभएको
कुरा जानीजानी चेक काटी भु ानी िलने वा िदने काय
भएको हनै पदछ । चेकमा उि लिखत रकम स बि धत
खातावालाको नाममा पया नभएको अव थामा कुनै

पिन बकको खातामा रहेको रकम भु ानी िलनका
लािग चेक काट् ने यि वा अ ले कािटिदएको चेक
िलएर बकसम
ततु हने यि ए लैको यासबाट
स भव हँदनै । जबस म भु ानी िदने यि अथात्
बकमा कायरत कमचारीको संल नता हँदैन तबस म
चेकको रकम भु ानी हन स दैन । यसैले बिकङ
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को ख ड
(ग) बमोिजमको कसरु थािपत हनका लािग चेक
कािटिदने यि र भु ानी िदने बकको कमचारी दवु ै
जनाको संल नता अिनवाय पमा हनपु दछ । रकम
भु ानी निदएस म भु ानी िलन स ने अव था
नै आउँदैन । यसैले उ ख ड (ग) मा उि लिखत
भु ानी िलन वा िदन हँदैन भ ने यहोराले भु ानी
िलने र िदने दवु ै प लाई िज मेवार बनाउन खोजेको
देिख छ । कसैले बकमा चेक िलएर जाँदैमा भु ानी
पाउने होइन । यसैले चेकको रकम भु ानी िलने वा
िदने कुराको अ यो याि त स ब ध छ र भु ानी िलने
र भु ानी िदनेम ये एउटाको संल नता नहँदा िबि कै
दफा ३(ग) अ तगतको कसरु कायम हन स ने अव था
रहँदैन ।
७. ततु मु ामा ितवादी गीता थािपतले
जाहेरवाला अ सरा खितवडालाई िदएको चेकको रकम
भु ानी िलने वा िदने काय नभई चेक अनादर भएको
अव था छ । भु ानी िदने प बाट खातामा चेकको
रकम भु ानी गन पु ने भए वा नभएको कुराको िन य ल
गरी बकले चेक िफता गरेको छ । बकसँग भएको िन ेप
सरु ि त छ, बकको कारोबारमा कुनै असर परेको
छै न । कुनै कानूनिवपरीतको काय अमक
ु ऐनअ तगत
पछ वा पदन भ ने िवषयमा ि िवधा पन गएको अव थामा
अमक
ु ऐनको उ े यका लािग िनमाण गनपरे
ु को हो
भनी ऐनको उ े यतफ पिन ि ट पु याउन आव यक
पदछ । सो योजनका लािग स बि धत ऐनको
तावना हे रनु पदछ भ ने कानून या यास ब धी
थािपत िस ा त पिन हो । ततु बिकङ कसरु तथा
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सजाय ऐन, २०६४ को तावनामा बक तथा िव ीय
सं थाको कारोबारमा हन स ने कसुरज य कायबाट
बक तथा िव ीय णालीमा पन असर र जोिखमलाई
यून गरी बक तथा िव ीय णाली ित िव वसिनयता
अिभवृि गन ... भ ने यहोरा उ लेख भएको
पाइ छ । एउटा यि ले अक यि लाई काटेर
िदएको चेकको कारणबाट बक तथा िव ीय सं थासँग
कारोबार भई बक तथा िव ीय णालीमा असर
नपरेको अव थामा ततु ऐनअ तगतको कसरु भएको
अनमु ान गन िम ने देिखँदैन । ितवादीबाट भएको काय
ततु ऐनअ तगतको कसरु को उ ोगस म हन स ने
हो िक भ नलाई िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४
अ तगत पूण कसरु हने कायलाई यस ऐनअ तगतको
कसरु को उ ोगस म कायम गराउने जबरज ती यास
गनु पिन यायको रोहमा उपयु देिखँदैन । यसैले
ततु मु ामा ितवादी बनाइएका गीता थािपतले
अिभयोजन प बाट थािपत गन खोिजएको
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३
को ख ड (ग) मा उि लिखत कसरु गरेको देिखन
आएन । यसरी ितवादीबाट जनु कसरु भएको भनी
अिभयोग लगाइएको हो सो कसरु िनजबाट भए गरेको
नपाइएको हँदा िनजउपरको अिभयोग दाबी पु ने
देिखएन ।
८. ितवादी गीता थािपतले योित िवकास
बक िल.को आ नो खातामा मौ दात रहेकोभ दा बढी
रकमको चेक काटी िदएको र बकबाट चेक अनादर
भएको कुरामा िववाद छै न । यसरी आ नो खातामा
पया त रकम नभएको कुराको जानकारी हँदाहँदै
खाताको रकमले नखा ने गरी चेक कािटिदएको अव था
हँदा र उ िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४ को दफा
१०७(क) मा चेक काट् ने यि बाट चेकमा उि लिखत
रकम र याजसमेत धारकलाई भराई य तो चेक
काट् ने यि लाई सजायसमेत हने यव था ग रएको
हँदा य तो गलत काम गन यि लाई सजाय र य तो

गलत कायबाट पीिडत यि लाई आफूले पाउनु पन
रकम र याजसमेत भराई िलन पाउने यव था भएको
अव थामा ितवादीबाट भएको उ काय िविनमेय
अिधकारप ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अ तगत
नै पन देिखन आयो । बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ मा यस कारको कायबाट पीिडत हने यि लाई
राहत िदनेस ब धी कुनै यव था भएको पाइँदैन ।
य तै कारका चेक अनादरस ब धी िवषयमा कितपय
िववादमा मल
ु क
ु ऐन, ठगीको महलअ तगत कारवाही
चलाइएको पिन देिखएको छ । यसबाट एकै कारको
कसरु लाई फरक फरक ऐनअ तगत पारी कारवाही
चलाएको पिन देिख छ । एउटै कायका लािग एउटा
ऐनबाट ितवादीलाई सजाय गरी पीिडतलाई राहत
िदने नाममा सोही ितवादीउपर अक मु ा चलाउँदा
दोहोरो खतराको िस ा त (Principle of double
Jeopardy) समेत आकिषत हने देिख छ । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा
(६) मा कुनै यि िव अदालतमा एकै कसुरमा
एकपटकभ दा बढी मु ा चलाइने र सजाय िदइने छै न
भ ने यव था भएको पाइ छ । यो संवैधािनक यव था
मौिलक हकअ तगत रहेको छ । य तो संवैधािनक
यव थाको ितकूल हनस ने िकिसमबाट ऐनको
या या ग रनु सवथा गलत हन जा छ । यस कारको
कसरु लाई िविनमेय अिधकारप ऐन, २०३४ अ तगत
राखेर कारवाही ग रएको ख डमा पीिडतलाई राहत िदने
काय र कसरु गन यि लाई कै द तथा ज रवानासमेत
हने कायसमेत समेिटने हँदा ततु मु ा बिकङ कसरु
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोिजम नेपाल
सरकार वादी भई च न स ने र सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची-१ िभ पन कृितको नहँदा
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची-१ िभ
समावेश भएको भ ने अथ गरी वादी नेपाल सरकारबाट
ततु हन आएको अिभयोग प खारेज हनपु न
देिखयो ।

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
९. य तै िवषयव तु समेिटएको वादी
महे साद यादवको जाहेरीले नेपाल सरकार िव
दगु ा काक ितवादी भई चलेको बिकङ कसरु (०६८CR-०७२३) मु ामा आफूले काटेको चेकलाई खा ने
रकम आ नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी
बक तथा िव ीय णालीमा असर पान गरी भु ानी
िलने िदने काय मा बङ् िकङ कसुर तथा सजाय ऐन,
२०६४ अ तगत पन प भएको र तुत मु ामा सो
अव थाको िव मानता नरही यि यि बीच भएको
िविनमय कारोबार चेक काट् ने यि को खातामा
पया रकम नभएको कारण स बि धत बङ् कबाट चेक
अनादरस म भएको देिखँदा अिभयोग प खारेज गन
(ने.का.प. २०७२, िन.नं. ९४५२) भनी िस ा त
ितपादन भएको पाइयो ।
१०. यि
यि का बीचमा िविनमेय
अिधकारप ऐन, २०३४ अ तगत च न स ने मु ाको
िवषयमा सरकारवादी फौजदारी मु ाअ तगत नै ततु
मु ा च दछ भनी मा न सिकने अव था रहेन । यसथ
ितवादीउपर लगाइएको अिभयोग दाबी खारेज गन गरी
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सला िमलेको
नै देिखन आयो । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
११. अतःएव मािथ उि लिखत कानूनी
यव था, िस ा त र िववेिचत आधार कारणह बाट
ततु मु ा चेक अनादरको िवषय भई बिकङ
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को (ग)
अ तगतको कसरु िभ पन नदेिखई िविनमेय अिधकार
प ऐन, २०३४ को दफा १०७क अ तगत पन देिखँदा
सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची-१
िभ पन नभई ितवादी गीता थािपतउपर लगाइएको
अिभयोगप खारेज हने ठहछ भनी पनु रावेदन
अदालत, पाटनले िमित २०७०।९।२८ मा गरेको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल

सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
गरी अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपककुमार काक
इजलास अिधकृतः ेम खड् का
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९००
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी अिनल कुमार िस हा
फै सला िमित : २०७४।६।२५
०७३-CR-०२६५
मु ाः- सरकारी छाप द तखत िकत
पनु रावेदक / ितवादी : िज ला धािदङ गा.िव.स. लापा
वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाड िज ला
सामाखस
ु ी ब ने शाि तमाया तामाङ
िव
यथ / वादी : अ यागमन कायालयको प जाहेरीले
नेपाल सरकार
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§ फौजदारी मु ामा कुनै यि ले आफूले
गरेको कायको मा दािय व बहन गनपन
ु
भएकोले िनजले गरेको काय माणबाट
शंकारिहत तवरले पुि हन आएको
अव थामा मा सो कायको लािग कानूनमा
तोिकएको सजाय िनजले भो नु पन ।
( करण नं.५)
§ माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
दाबी मािणत गन भार वादी प मा
िनिहत गरेकोमा सा ी माण पेस गरी
दाबी मािणत गराउनुको स ा ितवादी
लाभकता भएको कारणबाट कसुरदार
रहेको भ ने िजिकर य तः मािणत
नभएको अव थामा लाभकता भएको
कारणले गद नगरेको अपराधको द डको
भागी बनाउन यायको रोहमा उिचत हन
नस ने ।
( करण नं.६)
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
िदलकुमारी राई
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
संिजवराज रे मी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी महमद जनु ैद आजाद
पनु रावेदन तहमा फै सला गनःमाननीय यायाधीश ी च डीराज ढकाल
माननीय यायाधीश ी लेखनाथ िघिमरे

फै सला
या.ओम काश िम : याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१) को ख ड (क) बमोिजम
यस अदालतबाट मु ा दोह याई हेन िन सा दान भई
पनु रावेदनको रोहमा पेस हन आएको ततु मु ाको
संि त त य एवं ठहर यस कार छःिमित २०७०।६।१८ तदनस
ु ार ४ अ टोवर
२०१३ का िदन उडान नं.९W ०२६४ बाट आएक
नेपाली राहदानी नं. ०५७५०३९९ बाहक शाि तमाया
तामाङको इ ी र यज
ु तथा म टीकरमा शंका
लागेको कारणले आव यक कारवाहीको लािग प साथ
मािनस पठाइएको भ नेसमेत यहोराको अ यागमन
कायालय ि .अ.िव.को प ।
आव यक कारवाहीको लािग स कल
कागजातसिहत मािनस पठाइएको भ ने यहोराको
अ यागमन िवभागको प ।
म यसभ दा पिहले पिन िवदेश गई आईसके क
छु । दबु ईमा मैले पिहला काम गरेको होटलले आिट टको
िभसा पठाई िदएकोले म िददी, दाज,ु फुपूह सँग
सरस लाह गन तथा रकम िलन िद ली गएक
िथएँ । सोही ममा िद लीमा बािहर घु न जाँदा एकजना
इि डयन यि सँग भेटघाट भई कुराकानी हँदा िनजले
ित ो म टीकर म यही ँबाट गराइिद छु ितमी नेपाल
जानु पदन भनेकोले मैले पिन नेपाल जानु आउनभु दा
यही ँबाट गराउन म जरु भई िनजलाई मेरो पासपोट
डकुमे टह तथा भा. .१७,०००।- समेत िदएक
िथएँ । िनजले २५ िदनपिछ मलाई अक मा छे सगँ मेरो
पासपोट तथा डकुमे टह िदई पठाई िनजले तपाइँको
काम भयो, तपाइँ यहाँबाट िटकट काटी दबु ई जानस नु
ह छ भनेकाले मैले िव वासमा परी यही िटकट काटी
दबु ई गएकोमा दबु ई एरपोटमा तपाइँको आई टे याच
गरेन तपाइँ नेपाल फकनहु ोस् भनी मलाई यहाँबाट
फकाई िदएकोमा म िद ली हँदै काठमाड एयरपोट
आउँदा अ यागमन कायालयले तपाइँको म टीकर

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
शंका पद छ भनेपिछ मा सो स ब धमा थाहा पाएक
हँ भ ने यहोराको शाि तमाया तामाङले अिधकार ा त
अिधकारीसम गरेको बयान ।
शाि तमाया तामाङको राहदानी नं.
०५७५०३९९ मा टाँिसएको म वीकृितक िन सा
( टीकर) यस िवभागबाट जारी नभएको भ नेसमेत
यहोराको वैदेिशक रोजगार िवभागको िमित
२०७०।६।२३को प ।
ितवादी शाि तमाया तामाङले िवदेश
जानको लािग न कली म टीकर, सरकारी छाप,
ह ता र योग गरी सरकारी छाप द तखत िकत
गरेको स- माण पिु हन आएकोले िनज ितवादी
शाि तमाया तामाङको उ काय मल
ु क
ु ऐन, िकत
कागजको महलको १, ९ र १२ नं. बमोिजम अपराध
भएकोले सोही महलको ९ नं. र १२ नं. बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको अिभयोग प ।
म आफै ँले म टीकर योग गरेको होइन ।
भारतको नयाँ िद लीमा ब दा यहाँ एकजना मािनसले
भारतबाटै दबु ई जान पाइ छ भनेकोले िनजलाई
पासपोट र कागजातह िदएको र िनजले मेरो नाउँको
पासपोटमा म टीकर लगाई िदएको िथयो । सो म
टीकर न कली भएको मैले थाहा नपाई म दबु ई गएको
िथएँ । दबु ईको एअरपोटमा आईटे याच भएन भनी
िफता पठाएकोमा काठमाड को एअरपोटमा आएपिछ
मा सो टीकर न कली भएको थाहा भयो । म आफै ँ ले
न कली म टीकर योग गरेको होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी शाि तमाया तामाङले काठमाड
िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादीले मौकामा र अदालतमा आई
न कली म टीकर योग भएको पासपोट मैले योग
गरी िवदेश गएको भनी बयान ग रिदएको समेतका
त काल ा त माणबाट यी ितवादीले आरोिपत
कसरु नगरेको भनी अिहले नै िव वास गन नसिकँ दा
पिछ बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने नै हँदा हाललाई

मल
ु क
ु ऐन, अ.वं. ११८ को देहाय ५ बमोिजम ितवादी
शाि तमाया तामाङबाट नगद धरौट .१००००।- वा
सो बराबरको जेथा जमानी िदए िलई तारेखमा रा नु
भ नेसमेत यहोराको काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको आदेश ।
ितवादीको मख
ु सािबती बयानको बयानका
आधारमा न कली टीकर टाँस भएको राहदानी
योग गरेको वारदात यिकन हन आउँदछ । ितवादीले
यस कारको टीकर टाँस भएको राहदानी उपयोग
गरेतफ सािबत भएपिन सो टीकर िनजले बनाएर
टाँसेको नभई एजे टले सो काय गरेकोबाट न कली
टीकर बनाउने टाँ ने कसरु ज य कायमा यी ितवादी
संल न भएको देिखन आएन । तसथ यी ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको महलको ९ नं. बमोिजम
. ५० ज रवाना हने ठहछ । न कली टीकर
बनाई सरकारी छाप द तखत भएको कागज िकत
गरेतफ यी ितवादी संल न भएको भनी वादी नेपाल
सरकारले मािणत हने गरी माण गज
ु ान नसके कोले
र सो न कली टीकर बनाउने टाँस गन कायमा यी
ितवादीको संल नता यिकन हन नआएकोले मल
ु क
ु
ऐन, िकत कागजको १२ नं. को थप सजाय गनपन
ु
हन आएन भ नेसमेत यहोराको काठमाड िज ला
अदालतबाट भएको फै सला ।
ितवादीलाई िकत कागजको महलको १२
नं. बमोिजम थप सजाय हनपु नमा यी ितवादीले
भारतको िद लीमा गई नेपालको म वीकृत टाँस गरी
िद लीबाट नै िवदेश गई फक आएको माण हँदाहँदै
काठमाड िज ला अदालतबाट िकत म वीकृत
टीकर बनाउन रकम िदएको कुरा ितवादीलाई थाहा
जानकारी पाई सो म टीकर टाँस गन गराउने कसरु
अपराध गरेको माणबाट पिु भइरहेको हँदाहँदै पिन
ितवादीलाई िकत कागजको महलको १२ नं.बमोिजम
थप सजायतफ दाबी नपु ने ठह याएको हदस मको
फै सला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम
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ितवादीलाई थप सजायसमेत ग रपाउँ भ नेसमेत
यवहारको पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन अदालत, पाटनमा परेको पनु रावेदन प ।
ितवादीका नाउँमा जारी भएको राहदानी
योग गरी िवदेश जानको लािग न कली म टीकर
सरकारी छाप ह ता र योग गरी सरकारी छाप
द तखत िकत गरेको भ ने अिभयोग रहेकोमा िकत
कागजको ९ नं. बमोिजम मा सजाय गरी थप सजाय
नगन गरेको सु फै सला िकत कागजको १२ नं.
को या याको स दभमा फरक पन स ने देिखँदा
छलफलका लािग यथ िझकाई िनयमानस
ु ार गनु
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
आदेश ।
न कली टीकर योग गरी सरकारी छाप
द तखत िकत गरेको आधारमा ९ नं. बमोिजम सजाय
ग रसके पिछ ऐ.१२ नं. बमोिजम कै द नहने भनी अथ
गनु यायोिचत हने देिखँदैन । िकत कागजको १२ नं.
ले सरकारी अड् डाको छाप वा सरकारी कमचारीको
द तखत वा सो छाप द तखत भएको सरकारी कागज
िकत गनलाई यसै महलको अ नं. ले हने सजायमा
एक वष थप कै द ह छ भ ने कानूनी यव था गरेको
देिख छ । यथ ितवादीले न कली टीकर
लगाएको राहदानी योग गरेकोमा िववाद नभई
मािणत भएको आधारमा िकत कागजको महलको
९ नं. बमोिजम सजाय भएको छ । सरकारी छाप
द तखत भएको राहदानी ज तो कागजमा न कली
टीकर लागेको कुरा मािणत भइरहेको अव थामा
य तो कागज योग गन ितवादीले सरकारी छाप
द तखत िकत नगरेको भनी िकत कागजको महलको
१२ नं. बमोिजम सजाय नगन गरी भएको काठमाड
िज ला अदालतको फै सला सो हदस म निमलेकोले
के ही उ टी भई िनज यथ शाि तमाया तामाङलाई
उ १२ नं. बमोिजम समेत १ वष कै द हने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट

भएको फै सला ।
म ितवादीले बयानको ममा सो राहदानी
योग गरेको त यस म वीकार गरे तापिन सो
राहदानीमा टाँिसएको म टीकर न कली टीकर
िथयो िथएन ? यसमा सरकारी छाप वा द तखत
हने हो वा होइन ? सो म ितवादीले बनाई टाँसेको
हो होइन र सो कसरु ज य कायमा मेरो संल नता
भएको देिखने अव था छ छै न र न कली टीकर
बनाई टाँसी सरकारी छाप द तखत भएको कागज
िकत गरेको नगरेको वा कुनै लाभ िलएको वा निलएको
सो माण ारा िकटानीका साथ अिभयोग लगाई
सोअनस
मेरो संल नता भएको हो
ु ार फै सला गनपनमा
ु
भनी मािणत हने गरी वादी नेपाल सरकारले कुनै पिन
माण पेस गन सके को छै न । माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ अनस
ु ार फौजदारी मु ामा आ नो वादी दाबी
मािणत गन भार अिभयोजन प मा ह छ । जहाँ शंका
र दिु वधा ह छ य तो अव थामा शंकाको सिु वधा
अिभयु ले पाउने हा ो फौजदारी यायको िस ा त
िव मान रहेको छ । ततु मु ामा मउपर लगाइएको
अिभयोग शंकारिहत तवरले पिु हन स ने अव था
छै न । काठमाड िज ला अदालतले म पनु रावेदक
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको महलको नं.
१ को कसरु मा ऐ.को ९ नं. बमोिजम .५०।- ज रवाना
हने ठह याई गरेको फै सला र सोलाई के ही उ टी गरी
म िनवेदक ितवादीलाई ऐ.महलको १२ नं. बमोिजम
थप १ वष कै द सजायसमेत हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलामा ग भीर कानूनी िु ट
भएको र सव च अदालतबाट ितपािदत र थािपत
निजरको पालनासमेत नगरेकोले उ फै सला याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा ३
बमोिजम दोहो याई हेरी याय िदलाई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी शाि तमाया तामाङको यस
अदालतमा परेको िनवेदन ।
यसमा यी ितवादीले योग गरेको भनेको

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
म टीकर यीनै ितवादीले बनाएको भ ने व तिु न
माणबाट समिथत भएको देिखँदैन । ितवादीले
म वीकृितको टीकर िनजले खडा गरेको देिखने
माणको अभावमा िनजलाई िकत कागजको १२ नं.
बमोिजम थप सजायसमेत गन ठह याएको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको िमित २०७२।५।२९ को फै सलामा
िकत कागजको १, ३, ९ र १२ नं. को या या मक
िु ट देिखनक
ु ा अित र माण ऐन, २०३१ को दफा
३, ५४ समेतको िु ट िव मान रहेको देिखँदा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा
(१) को ख ड (क) का आधारमा मु ा दोह याई हेन
िन सा दान ग रिदएको छ भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतबाट भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक ितवादी शाि तमाया तामाङको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी िदलकुमारी राईले
ितवादी शाि तमाया तामाङ वैदिे शक रोजगारीमा
जाने उ े यले भारतबाट दबु ई गएकोमा यहाँको
एयरपोटमा पासपोटमा आई टे याच नगरेकोले
िफता गरेकोमा फकर नेपाल आउँदा ि भवु न
अ तराि य िवमान थलमा अ यागमन िवभागले
िनजको पासपोटमा लागेको म वीकृितको टीकर
न कली भएको भनी प ाउ गरी मु ा चलाएको
हो । ितवादी वैदेिशक रोजगारको दलालमाफत
दबु ई काम गनु जान लागेकाले उ पासपोटमा म
िवभागको टीकर लगाउने, िभसा लगाउने लगायतका
सबै काम ती दलालले नै गरेका िथए । यी ितवादी सो
टीकर बनाउन तथा लगाउने कायमा स रक भएक
होइनन् । िनज उ
टीकर लगाएको पासपोट
बोके को मा हो । कुनै अपराध गरेबापत सजाय गदा
यसमा ितवादीको सहभािगतालाई आधार बनाइनु
पदछ । ततु मु ामा ितवादीलाई ग रएको सजायको
अपराधमा िनजको सहभािगता नरहेकोले यायको

रोहमा पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको छै न ।
उ टी गरी ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट सफाई
िदइयोस भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् सह यायािधव ा ी संिजवराज रे मीले यी
ितवादीसमेतले आ नो पासपोटमा म िवभागको
न कली टीकर लगाई दबु ईस म गई फक आएको
अव थामा प ाउ परेको देिखएकोले िनजले सो
न कली टीकरको फाइदा िलएको हँदा अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला कानूनस मत हँदा सदर हनपु दछ भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको त य एवं बहस िजिकर
रहेको ततु मु ाको िमिसल संल न कागज अ ययन
गरी हेदा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सला
िमलेको छ, छै न? पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने हो वा होइन? सोही स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
शाि तमाया तामाङले िवदेश जाने योजनको लािग
न कली म टीकर सरकारी छाप र ह ता र योग
गरी सरकारी छाप द तखत िकत गरेकोले िनजउपर
मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको १,९,१२ नं.
बमोिजमको कसरु मा ऐ महलको ९ र १२ नं. को
सजायको मागदाबी िलइएको अिभयोग प दायर भएको
रहेछ । िनज ितवादीले अदालतसम बयान गदा
सो म टीकर बनाई योग गरेको होइन, एजे टले
बनाई िदएको टीकर योग भएको रहेछ । भनी
टीकर योग भएको कुरा वीकार गरी बयान गरेको
देिख छ । काठमाड िज ला अदालतबाट िकत
कागजको ९ नं. बमोिजम .५०।- ज रवाना गरी
सरकारी छाप द तखत िकत गरेको आरोपबाट सफाई
िदएकोमा पनु रावेदन अदालतबाट सो फै सला के ही
उ टी भई िकत कागजको १२ नं. बमोिजम थप १
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वष कै द सजाय हने ठहरी फै सला भएकोमा सोउपर
ितवादीको यस अदालतमा दोहो याई पाउन िनवेदन
परी िन सा भई ततु मु ा पनु रावेदनको रोहमा पेस
हन आएको देिखयो ।
३. ितवादी शाि तमाया तामाङ िद लीबाट
दबु ई जाँदा दबु ई एयरपोटबाट िनजलाई इ ी र यज
ु
गरी फकाइएकोमा ितवादी फकर नेपाल आउँदा
ि भवु न अ तराि य िवमान थलमा रहेको अ यागमन
कायालयलाई िनजको पासपोटमा टाँिसएको म
टीकरमा शंका लागेको अव थामा ततु मु ाको
अनस
ु धान काय ार भ भएको छ । अनस
ु धानको
ममा िनज ितवादीको पासपोटमा लागेको उ
टीकरको स ब धमा वैदिे शक रोजगार िवभागमा बु दा
यी ितवादी शाि तमाया तामाङको राहदानी नं. ०५७५०३९९ मा टाँिसएको म वीकृित िन सा ( टीकर)
वैदेिशक रोजगार िवभागबाट जारी नभएको भनी
वैदेिशक रोजगार िवभागको िमित २०७०।६।२३ को
िमिसल संल न प बाट देिख छ । पनु रावेदक ितवादी
शाि तमाया तामाङले ऐजे टले न कली टीकर टाँसेर
िदएको पासपोट िनजबाट योग भएको कुरालाई
वीकार गरेर अनस
ु धानको ममा एवं अदालतसम
बयान गरेबाट िनजको पासपोटमा टाँस भएको टीकर
न कली भएको त यमा िववाद भएन ।
४. अब उ कायमा ितवादीको संल नता छ
छै न भ ने स दभमा हेदा, यी ितवादीले अनस
ु धानको
ममा एवं अदालतमा बयान गदा िद लीमा एक
जना मािनसले म टीकर लगाउन नेपाल जानु
पदन यही ँबाट ह छ भनेकोले भा. .१७,०००।र पासपोट िदएको र िनजले नै सो टीकर
पासपोटमा लगाई याएको हो भनी उ लेख गराएको
देिख छ । फौजदारी मु ामा कानूनमा अ यथा उ लेख
भएकोमा बाहेक आरोप मािणत गन भार वादी प मा
रह छ । माण ऐन, २०३१ का दफा २५ मा "फौजदारी

मु ामा आ नो अिभयु को कसरु मािणत गन भार
वादीको हने" भनी कानून यव था रहेको देिखएकोले
समेत ततु मु ामा यी ितवादीले आरोिपत कसरु
गरेको कुरा मािणत गन भार वादी प मा रहेको
देिखयो तर वादी प बाट यी ितवादीले सो टीकर
बनाएको वा बनाउनमा िनजको संल नता रहेको कुरा
पिु गन कुनै माण पेस भएको देिखँदैन । सो टीकर
यी ितवादी आफै ँ ले बनाएको वा सो बनाउनमा िनजको
कुनै तवरले संल नता रहेको छ भ ने दाबी वादी प ले
िलन सके को नदेिखनक
ु ा साथै सो कुरालाई समथन
गन कुनै माण िमिसल संल न रहेको देिखँदैन । यहाँ
वादी प ले ततु वारदातको ितवेदकलाई समेत
अदालतमा बकप गन उपि थत गराउन सके को
देिखँदनै । यसबाट वादीले ितवादीको कसरु मािणत
गन दािय व पूरा गन सके को देिखन आएन ।
५. कुनै पिन काय अपराध हनको लािग
सो काय गन यि ले मनसायसिहत सो काय गरेको
हनपु दछ । मल
ु क
ु ऐन िकत कागजको १२ नं. बमोिजम
सजाय हनको लािग सो न बरमा उि लिखत काय
आरोपीले गरेकै देिखनु पदछ । िकत कागजको महलको
१२ नं. मा "सरकारी अड् डाको छाप वा सरकारी
काममा सरकारी कमचारीको छाप द तखत वा सो
छाप द तखत भएको सरकारी कागज िकत गनलाई
यसै महलको अ न बरले हने सजायमा एक वष र
उसै अड् डाको कमचारीले िकत गरेमा दुई वष थप
कै द ह छ ।" भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ ।
सो यव थाअनस
ु ार कुनै यि ले सरकारी अड् डाको
छाप वा सरकारी कमाचारीको छाप द तखत भएको
सरकारी कागज िकत गन काय गरेको हनु पदछ ।
उ नं. बमोिजम सजाय गनलाई आरोिपत यि ले
सोअनस
ु ारको कसरु गरेकै हनपु दछ । ततु वारदातमा
यी ितवादी शाि तमाया तामाङले िनजको पासपोटमा
टाँस भएको म वीकृितको न कली टीकर आफै ँ

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
बनाई टाँस गरेको िमिसल संल न माणबाट पिु
भएको देिखँदैन । अपरािधक कायमा संल न यि ले
मनसायसिहत गरेको कायको दािय व मा िनजले
बहन गनपदछ
भ ने कुरामा िववाद हन स दैन ।
ु
फौजदारी मु ामा कुनै यि ले आफूले गरेको कायको
मा दािय व बहन गनपन
ु भएकोले िनजले गरेको
काय माणबाट शंकारिहत तवरले पिु हन आएको
अव थामा मा सो कायको लािग कानूनमा तोिकएको
सजाय िनजले भो नपु न ह छ । तर ततु मु ाको
िमिसल संल न कागज माण हेदा िकत भिनएको
टीकर बनाउने कायमा यी ितवादीको संल नता
रहेको त यको पु ् याई सा ी माणबाट वादी प ले
गराउन सके को देिखएन ।
६. माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले
दाबी मािणत गन भार वादी प मा िनिहत गरेकोमा
सा ी माण पेस गरी दाबी मािणत गराउनक
ु ोस ा
ितवादी लाभकता भएको कारणबाट कसरु दार रहेको
भ ने िजिकर य तः मािणत नभएको अव थामा
लाभकता भएको कारणले गद नगरेको अपराधको
द डको भागी बनाउन यायको रोहमा उिचत हन
स दैन । फौजदारी मु ामा शंकाको सिु वधा अिभयु ले
पाउने भनी फौजदारी कानूनको सवमा य िस ा त
रिहआएको छ । ततु मु ामा ितवादीले कुनै कसरु
गरेको मािणत हने कुनै िव वसनीय सबदु माण
नभएको अव थामा िनजबाट बरामद भएको पासपोटमा
म िवभागको न कली टीकर टाँस भएको आधारमा
मा उ टीकर िनजले नै बनाई टाँस गरेको हो भनी
शंका र अनमु ानको भरमा िनजलाई कसरु दार ठहर गन
िम दैन । यी ितवादी वैदेिशक रोजगारको लािग दबु ई
जान भनी िद लीबाट हवाइजहाजमा जाँदा दबु ईको
िवमान थलबाट िफता हनु परेको देिख छ । सो कायमा
िनजको लाख पैयाँ खच भएको देिख छ तर िनजको
उ े यअनस
ु ार वैदेिशक रोजगारी ा गन काय भएको

देिखँदनै । जसबाट िनजको लगािनको रकमसमेत
डुबेको देिख छ । यसको मूल कारण िनजको पासपोटमा
टाँस भएको न कली टीकर नै रहेको छ । यसरी
हेदा िनज ितवादी आफै ँ पिन उ न कली टीकर
बनाउने कायबाट पीिडत भएको देिखएको अव थामा
सो न कली टीकरबाट यी ितवादीले लाभ िलएको
भनी अिभयोग दाबीसँग सहमत हने अव था रहँदनै ।
ितवादी शाि तमाया तामाङलाई आरोिपत कसरु बाट
सफाई िदनपु नमा कसरु दार ठहर गरी िकत कागजको
महलको ९ नं. बमोिजम सजाय गरेको िज ला
अदालतको फै सला के ही उ टी गरी ऐजन महलको ९
र १० नं. बमोिजम १ वष कै द सजाय गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सला कायम रहनस ने देिखएन ।
७. तसथ, मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं
माणबाट ितवादी शाि तमाया तामाङलाई मल
ु क
ु
ऐन, िकत कागजको महलको ९ नं. बमोिजम .५०।ज रवाना हने ठह याई काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको फै सला के ही उ टी गरी ऐजन महलको १२ नं.
बमोिजम थप १ वष कै द सजाय हने ठह याई पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।५।२९ मा भएको
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई पनु रावेदक
ितवादी शाि तमाया तामाङले आरोिपत कसरु बाट
सफाई पाउने ठहछ । अ तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा पनु रावेदन अदालतको फै सला
उ टी भई ितवादी शाि तमाया तामाङले आरोिपत
कसरु बाट सफाई पाउने ठहरी फै सला भएकोले
काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।२०
मा भएको फै सलाको तपिसल ख डको १ नं. र
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।५।२९
मा भएको फै सलाबमोिजमको लगत क ा गनु भनी
काठमाड िज ला अदालतमा लेखी पठाउनू -------१
ततु मु ाको पनु रावेदन दायरीको लगत क ा गरी
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िमिसल िनयमानस
ु ार यस अदालतको अिभलेख
शाखामा बझ
ु ाई िदनू -------------------------------२
उ रायमा सहमत छु ।
या. अिनलकुमार िस हा
इजलास अिधकृतः रामु शमा
इित संवत् २०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९०१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
फै सला िमित : २०७३।९।१
०७१-CI-०९९९
मु ाः अंश

§ समान पु ताको ीमानले
् ीमतीबाट अंश
िलन पाउन रोक नलगाएको अव थामा
ीमान्ले ीमतीलाई अंश िदनपु न भनी
भएको कानूनी यव थाको आधारमा
ीमतीले ीमानलाई
् अंश िदनु नपन भनी
रोक लगाउँदा यो अंशब डाको १० नं.को
कानूनी यव थाको संकुिचत या या
हन जानुको साथै वा तिवक िवधाियक
मनसायको ितकूल हन जाने ।
( करण नं.३)
§ समान पु ताका वादी र ितवादी
सगोलमा नै रहेको र यहीबेलामा भएको
स पि ह ता तरण गन कायले सो पैतृक
स पि बाट वादी लो ने अंश हकबाट
वि चत हने गरी या या गन िम ने
नदेिखने ।
( करण नं.४)
§ एकासगोलको अंिशयारको नाममा भएको
स पि सगोलकै अ य अंिशयारको नाममा
बकसप को मा यमबाट ह ता तरण हदँ ैमा
सो स पि मा अ य अंिशयारको अंश हक
ला दैन भनी अथ गन िम दैन । माण ऐन,
२०३१ को दफा ६(क) को यव थाअनस
ु ार
अ यथा मािणत नभएस म एकाघरका
अंिशयारम ये जुनसुकै अंिशयारका नाममा
रहेको स पि सगोलको स पि भनी
अनुमान गनुपन ।
( करण नं.६)

पनु रावेदक / वादी : दाङ िज ला ीगाउँ गा.िव.स. वडा
नं. ९ ब ने िबजल
ु ीनाथ योगी
िव
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
यथ / ितवादी : दाङ िज ला ीगाउँ गा.िव.स.
रामच पौडेल
वडा नं. ९ ी गाउँघर भई हाल दाङ घोराही
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र
नगरपािलका वडा नं. ११ ब ने पूणल मी े ठ
अिधव ाह ह रहर दाहाल र िनर जन
(योगी)
आचाय तथा अिधव ा जग नाथ े

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
अवलि बत निजर :
िवप ीको िफराद दाबी स पूण झु ा हो ।
§ स.अ.बल
ु ेिटन २०५९, अंक २०, पूणाङ् क िवप ीले आफूले कमाएको स पि आफै ँ ले मा
२५४
खच गन र हा ो कुनै हेरचाह नगन गरेको हँदा िवप ी
स ब कानून :
पितले मल
ु क
ु ऐन, ी अंशधनको ४ नं. को कानूनी
§ माण ऐन, २०३१
यव थानस
ु ार मलाई हालैको बकसप ग रिदएको
हो । मेरो स पि िफता ग रदेउ भनीपिछ दबाब िददाँ
सु तहमा फै सला गनः
मैले िदन म जरु नगरेको रसइवीबाट झु ा िफराद दायर
माननीय िज ला यायाधीश ी मह मद गरेको हँदा सो िफराद दाबी खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
जनु ैद आजाद
यहोराको पूणल मी े को ितउ र प ।
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
ितवादीका नाउँमा रहेको स पि वादी
माननीय यायाधीश ी शेषराज िसवाकोटी लो नेले नै ीमतीलाई हालैको बकसप गरी िदएकोले
माननीय यायाधीश ी िमिहर कुमार ठाकुर वादीलाई अंशबाट वि चत नगरी लो नेले ीमतीबाट
आफूले पाउनु पन अंश भाग पाउनु पदछ भ नेसमेत
फैसला
यहोराको वादीका सा ी धमनाथ योगीले दाङ देउखरु ी
या. जगदीश शमा पौडेल : याय शासन िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोिजम मु ा
वादी िबजल
ु ीनाथ योगीले ितवादी पूणल मी
दोहो याई हेन िन सा दान भई यस इजलाससम
े ठ योगीलाई हालैको बकसप गरी िदएपिछ र
पेस हन आएको ततु मु ाको संि त त य र ठहर छोराछोरीको सबै खचको िज मेवारी पूणल मी े ठ
यस कार रहेको छ:–
योगीले यहोरेपिछ िफराद दाबीबमोिजम ितवादीले
िवप ी प नी, छोराछोरी र म िफरादीसमेत वादीलाई अंश िदनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको
गरी ज मा चार अंिशयार एकासगोलमा ब दै आएको ितवादीका सा ी दगु ा साद े ठले दाङ देउखरु ी
अव थामा हामीह बीच अंशब डा भएको छै न । म िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
िफरादी हरी शासनमा कायरत कमचारी भएको
िफरादीले प नीसँग अंश माग गरेकोमा
हँदा नेपालको जनु सक
ु ै थानमा जानपु न भएको र िफरादीले नै बकसप ग रिदएको ज गा ितवादीसँग
धेरज
ै सो घरमा ब न नपाउने हँदा मेरो नाउँमा दता रहेको छ । माना चामलबापत रकम उपल ध भइरहेको
े ता भएका चल अचल पैतक
ृ स पि एकाघरका छ । ितवादीसँग भएको जेथा ज गा ी अंश धनको
जहान प रवारको स लाहअनस
ु ार र िवप ी प नीको महलको ४ नं. ले ितवादीको पेवा हने देिखन आएको
नाममा नामसारी ग रिदएकोमा के ही समयपिछ िवप ी समेतका अव थाबाट उ स पि मा ब डा ला न स ने
प नीले मसँग फोन स पक अथवा कुनै सरस लाह अव था देिखन आएन । तसथ सगोलकै ीमतीबाट
नगरी अ नपात के ही निदने गरेक ले मेरो अंशब डाको अंश िदलाई पाउँ भ ने िफराद दाबी अंशब डाको १०
स पि देउ भ दा िदँदनै जाने बझ
ु ेको गनहोस्
ु भनी नं. को कानूनी यव थाले पिन िम न आएको नदेिखँदा
जवाफ िदएकाले िवप ीबाट अंशको फाँटवारी िलई वादीको िफराद दाबी पु न नस ने ठहछ भ नेसमेत
चार ख डको एक ख ड अंश िदलाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको फै सला ।
यहोराको िबजल
िवप ी र म पित प नी भई सगोलकै
ु ीनाथ योगीको िफराद प ।
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अंिशयार भएकोमा िववाद देिखएको छै न । हामीबीच
अंशब डासमेत नभएको अव थामा वादी ितवादीबाट
ब डा ला ने स पि को तायदाती फाँटवारी िलई
फै सला गनपनमा
सो के ही नगरी मल
ु
ु क
ु ऐन, ी अंश
धनको ४ नं. आकिषत हन नसके को भनी दाङ देउखरु ी
िज ला अदालतले गरेको फै सला िु टपूण भएको हँदा
उ फै सला बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादीले
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु मा िदएको पनु रावेदन
प ।
यसमा वादी ितवादी लो ने वा नी भएकोमा
अंिशयार हन् वा होइनन् भ ने स ब धमा नबोली
फाँटवारीसमेत नमागी सु दाङ देउखरु ी िज ला
अदालतबाट भएको फै सला फरक पन स ने देिखँदा
िवप ी िझकाई आएपिछ पेस गनु भ ने पनु रावेदन
अदालत, तल
ु सीपरु को आदेश ।
यसमा वादी ितवादीबीच अंशब डा भएको
नदेिखएको अव थामा दवु ै प बाट स पि को
फाँटवारी िलनपु नमा सो िलएको नदेिखँदा अंशब डाको
महलको २०, २१, २२, २३ नं. बमोिजम वादी
ितवादी दवु ै प बाट आ-आ नो िज माको चल अचल
ऋण धनसमेतको फाँटवारी िलई िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को आदेश ।
िव ाियकाले अंशब डास ब धी कानून
बनाउँदा वा नी मािनसलाई इ जत आमदअनस
ु ार
खान लाउन निदने लो नेले अंश िदनपु न प ट
कानूनी यव था गरेको देिखए पिन वा नी मािनसले
लो नेलाई अंश िदनपु न अव थाको प रक पना गरेको
समेत देिखँदैन । कानूनमा प ट या या नभएस म
लो नेले वा नीका िव अंश मु ा दायर गरी अंश
पाउन स ने मु ा दायर गरेपिछ माना चामल खच भराई
पाउँ भनी ितवादीले नै वादीका िव िनवेदन िदएको
देिख छ । हरी सेवामा कायरत वादीका िव िज ला
अदालतबाट माना चामल भराई िदने आदेशसमेत
भएको देिखँदा वादी आिथक पमा ितवादीभ दा

स म रहेको तथा ितवादी वादीउपर आिथक पमा
िनभर रहेकोसमेत देिखयो । वादीले ितवादीसँग अंश
मा नु पन कुनै ठोस आधार र यायोिचत कारणसमेत
भएको देिखन नआउँदा िफराद दाबी पु न नस ने
ठहराई दाङ देउखरु ी िज ला अदालतबाट भएको
फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु बाट भएको
फै सला ।
िवप ीले म िनवेदकउपर मानाचामल भराई
पाउँ भ ने छु ै िफराद दायर गरेको अव था छै न, मु ा नै
दायर नगरेको अव थामा मेरो अंशको िफरादबाट माना
चामल भराई िदने कानूनी यव था नभएको अव थामा
माना चामल भराई िदने गरी भएको आदेश िु टपूण
भई बदरभागी रहेको छ । य तो आदेश मेरो िव मा
माणमा िलन िम दैन । अदालत आफै ँ ले मु ा सज
ृ ना
गन होइन, वादी ितवादीको दाबीबमोिजम मा याय
िन पण गनपन
ु ह छ । दाबी नै नग रएको कुरा अदालत
आफै ँ ले वादी भए ज तो गरी भएको आदेश िु टपूण
छ । साथै अंश मु ाको फै सला नभएस म माना चामल
िदने कायले िनर तरता पाउने हो वा रोिकने हो सो
के ही उ लेख नगरी दाङ देउखरु ी िज ला अदालतको
िमित २०६७।३।१० गतेको फै सलालाई सदर कायम
गरेको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित
२०६९।३।१२ गतेको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन अ.वं.
१८४ (क), १८५ नं. र माण ऐन, २०३१ को दफा
६(क) को या या मक िु ट तथा सव च अदालतबाट
ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत भएकोले याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) (ख)
बमोिजम दोहो याई हेरी याय इ साफ पाउँ भनी
िबजल
ु ीनाथ योगीको यस अदालतमा परेको िनवेदन ।
यसमा यी वादी ितवादी एकासगोलका
पितप नी भएकोमा िववाद देिखँदैन । अंश पितले
प नीसँग र प नीले पितसँग िलन पाउने िवधाियक
मनसाय देिखँदैन । पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
िमित २०६९।३।१२ को फै सला एकासगोलको
प रवारमा ज का नाममा स पि रहे पिन सगोलको
स पि हो भनी अनमु ान गनपन
माण ऐन, २०३१
ु
को दफा ६(क) र सो लाई समथन गन गरी भएका
कानूनी िस ा त एवं यस अदालतबाट बल
ु ेिटन वष ९
अंक १८, २०५७ को पस
ु १६-२९ को िन.नं. १२०६
मा कािशत कानूनी िस ा तसमेतको ितकूल
देिखँदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
को ख ड (क) र (ख) बमोिजम ततु मु ा दोहो याई
हेन अनमु ित दान ग रएको छ भ नेसमेत यहोराको
यस अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादीका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
रामच पौडेलले पनु रावेदक र यथ पूणल मी
े ठ ीमान् ीमती भएको नातामा िववाद छै न ।
िनजह बीच िविधवत पमा अंशब डा पिन भएको
छै न । ितउ र प मा उ लेख भएको िक.नं. १०३ र
१३ ज गा वादीको वआजनको नभई आमा बबु ाबाट
अंशबापत पाएको पैतक
ृ स पि हो । वादी हरीमा
जािगरे भएको हँदा घर यवहार स तल
ु न गनको लािग
हालैको बकसप गरी ितवादीको नाममा राखेको
हो । एकासगोलको प रवारमा जसका नाममा स पि रहे
पिन सगोलको स पि मा नु पन भनी यस अदालतबाट
िस ा तसमेत ितपादन भएको पर े यमा वादी दाबी
नपु ने ठह याई भएको िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी
गरी िफराद दाबीबमोिजम हनपु दछ भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
यथ ितवादी पूणल मी े ठ योगीको
तफबाट उपि थत िव ान् व र ठ अिधव ाह ी
ह रहर दाहाल र ी िनर जन आचाय तथा अिधव ा
ी जग नाथ े ले ितवादीले हालैको बकसप बाट
ा त गरेको स पि भएकोले सो स पि िनजको पेवा

हो । ी अंश धनको महलको ४ नं.ले सो स पि मा
अंश ला ने होइन । सु अदालतले अंश नला ने गरी
गरेको फै सलालाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला सदर हनपु दछ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको त य एवं बहस िजिकर
रहेको ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु
दाङबाट भएको फै सला िमलेको छ, छै न? पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन?
सोही स दभमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
पूणल मी े ठ (योगी) र म वादी ीमान् ीमती भएको
हा ो एक छोरा र एक छोरी भई चारजना अंिशयार
छ । हामीबीच कानूनबमोिजम ब डा भएको छै न ।
ब डा गनपन
ु चल अचल स पि ितवादीकै नाममा
रहेकोले फाँटवारी माग गरी एक ख ड अंश िदलाई पाउँ
भनी िफराद दाबी रहेको छ । वादीसँग छोराछोरीलाई
पालन पोषणबापत खच मा दा र मेरो नाममा हा.व.बाट
वादीले नै पास ग रिदएका िक.नं. १०३ र १२ को ज गा
िफता मा दा मैले निदएकोले ततु िफराद िदनभु एको
हो । मैले वादीलाई अंश िदनपु न होइन भनी ितउ र
िजिकर रहेकोमा िज ला अदालतबाट िफराद दाबी
नपु ने ठह याई भएको फै सलाउपर परेको पनु रावेदनमा
पनु रावेदन अदालतबाट सदर भएको हँदा यस
अदालतमा मु ा दोहो याई पाउँको िनवेदन परी िन सा
दान भई पनु रावेदनको रोहमा पेस हन आएको
देिखयो ।
३. वादी ितवादीबीचको नाता स ब धमा
िववाद छै न । िनजह बीच िविधवत् पमा अंशब डा
भएकोसमेत देिखँदैन । ततु मु ाका वादी िबजल
ु ीनाथ
योगीले आ नो ीमतीउपर अंश मु ा िदएको देिख छ ।
ितवादीले ितउ र िफराउँदा िनजको नाममा भएको
िक.नं. १०३ र िक.नं. १३ को ज गा वादीले नै हालैको
बकसप ग रिदएको हनाले मल
ु क
ु ऐन ी अंशधनको
४ नं. को कानूनी ावधानअनस
ु ार उ स पि पेवा
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हने भएकोले यसमा अंश िलन ततु मु ा गरेको हो ।
लो नेले वा नीसँग अंश माग गन कुनै कानूनी यव था
छै न भनी उ लेख गरेको देिख छ । सोही आधारमा
िज ला तथा पनु रावेदन अदालतले वादी दाबी नपु ने
ठह याई फै सला गरेको देिख छ । अब ीमान्ले
ीमतीबाट अंश पाउन स ने हो, होइन भ ने स दभमा
हेदा मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको महलले एकासगोलको
स पि जोसक
ु ै को नाममा भए पिन अंिशयारह
बीच अंश ला ने भनी आशय य गरेको देिख छ ।
अिहलेको प रवितत सामािजक एवं आिथक प रवेशमा
ीमान् र ीमतीको हैिसयत बराबर रहेको देिख छ ।
हा ो समाजमा परापूवकालदेिख नै पु षलाई घरको
मु य यि मािनएको अव थामा कानूनमा समेत
ीमान्ले ीमतीलाई अंश िदनपु न ज ता कानूनी
यव था रहेको देिख छ । तर बदिलँदो समयअनस
ु ार
कानूनको या या गदा त कालीन प रवेशअनस
ु ारको
या या गनपन
ु ह छ । मल
ु क
ु ऐन अंशब डाको १०
नं. ले "...लो ने वा बाबु आमाले वा नी वा छोरा
छोरीलाई इ जत आमदअनस
ु ार खान, लाउन र
आव यकतानस
ु ार उिचत िश ा िद ा र वा य
उपचारको यव था गनपछ
ु । सो नगरे अंश िदनपु छ"
भनी यव था गरेको छ । उ कानूनी यव थाले
ीमान्ले ीमतीलाई इ जत आमदअनस
ु ार खान
लाउनलगायत वा य उपचारको यव था नगरेको
ख डमा अंश िदनपु न भनेको छ । तर ीमतीबाट
ीमान्ले अंश िलन पाउँदैन भ ने कुरा उ नं.
लगायत अंशब डाको महलको अ य कुनै पिन न बरमा
उ लेख भएको देिखँदैन । कानूनमा के ही कुरा गन रोक
लगाइएको छै न भने यो गन छुट िदएको मा नु पन ह छ
(What is not prohibited is permitted in law.) ।
हा ो कानूनी पर परा र अ यासले पिन कानूनबमोिजम
रोक लगाइएको बाहेक अ य कायह गन छुट िदएको
अव था छ । समान पु ताको भएकोले ीमान्ले

ीमतीबाट अंश िलन पाउने रोक नलगाएको अव थामा
ीमान्ले ीमतीलाई अंश िदनपु न भनी भएको कानूनी
यव थाको आधारमा ीमतीले ीमान्लाई अंश िदनु
नपन भनी रोक लगाउँदा यो अंशब डाको १० नं.को
कानूनी यव थाको संकुिचत या या हन जानक
ु ो
साथै वा तिवक िवधाियक मनसायको ितकूल हन
जाने देिख छ ।
४. ततु मु ाको िववादको िक.नं. १०३ र
१३ का ज गाह यी वादी िबजल
ु ीनाथ योगीले ितवादी
पूणल मी े ठ (योगी) लाई िमित २०५८।२।३१
मा हालैको बकसप बाट पा रत ग रिदएको
देिख छ । उ ज गाह वादीको आ नो वआजनको
नभई पैतक
ृ स पि रहेको र ितवादीको नाममा हालैको
बकसप पा रत हँदा वादी र ितवादी एकासगोलमा
नै रहेको देिख छ । यसरी सगोलको अव थामा
एकअंिशयारले अक अंिशयारलाई हालैको बकसप
गरी ज गा वा स पि ह ता तरण गरेपिन सो स पि
पैतक
ृ नै हने भएकोले यसमा सबै अंिशयारह को
बराबर अंश ला ने देिख छ । समान पु ताका वादी र
ितवादी सगोलमा नै रहेको र यही बेलामा भएको
स पि ह ता तरण गन कायले सो पैतक
ृ स पि बाट
वादी लो ने अंशहकबाट वि चत हने गरी या या
गन िम ने देिखँदैन । ितवादीले उ स पि लाई
ी अंश धनको महलको ४ नं. बमोिजमको पेवाको
स पि हो भनी िजिकर िलए पिन उ ४ नं. मा "...
लो ने वा लो नेप का अंिशयारले सबै अंिशयारह को
म जरु ीको िलखत ग रिदएको र लो नेप का अ
नातेदार वा इ टिम ले िदएको चल अचल र यसबाट
बढे बढाएको स पि पेवा ठहछ ।" भ ने यव था रहेको
देिख छ । िक.नं. १०३ र १३ का ज गाह वादीले यी
ितवादीलाई हालैको बकसप पा रत ग रिदँदा यसमा
एकसगोलका अ य अंिशयारह को सहमित वा म जरु ी
रहे भएको देिखँदनै । जबक ी अंशधनको ४ नं.को

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
यव थाले सबै अंिशयारह को म जरु ीले िलखत
गरेको अिनवाय पमा देिखनु पन ह छ । ितवादीको
नाममा हालैको बकसप पा रत गदा ी अंशधनको
पमा ितवादीलाई वादीले हक ह ता तरण गरेको
भ ने प ट आधार के ही देिखँदैन । बकसप को
िलखत हँदमै ा अ य समान अंिशयारह को म जरु ी
सहमितिबना य तो स पि लाई ी अंशधनको सं ा
िदनपिन िमलेन ।
५. यसैगरी वादीले पनु रावेदन अदालत,
तल
ु सीपरु मा पेस गरेको तायदाती फाराममा िनज
वादीको नाममा पिन िक.नं. ६१६ को ज गा भएको
देिखएको छ । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)
अनस
ु ार उ िक.नं. ६१६को ज गासमेत एकासगोलको
मािनने यव था हनक
ु ो अित र वादीले सो िक.नं.को
ज गा िनजको वआजनको भई अंश नला ने भनी दाबी
िलएको नदेिखँदा सो िकता नं. ६१६ को ज गा पिन
ब डा हने नै देिखयो ।
६. यसरी एकासगोलको अंिशयारको नाममा
भएको स पि सगोलकै अ य अंिशयारको नाममा
बकसप को मा यमबाट ह ता तरण हँदैमा सो
स पि मा अ य अंिशयारको अंश हक ला दैन भनी
अथ गन िम दैन । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)
को यव थाअनस
ु ार अ यथा मािणत नभएस म
एकाघरका अंिशयारम ये जनु सक
ु ै अंिशयारका नाममा
रहेको स पि सगोलको स पि भनी अनमु ान
गनपन
ु ह छ । उपयु कानूनी यव थाको अित र
अंिशयारम ये जसको सँगसाथमा स पि रहेको छ
यसैले अंश िदनपु न ह छ भनी शोभा थापा आले
मगर िव
यामबहादुर आले मगर भएको अंश
छुट्याई पाउँ भ ने मु ा (सव च अदालत बल
ु ेिटन,
वष ११, अंक २०, माघ १६ देिख २९, २०५९,
पूणाङ् क २५४) मा िस ा तसमेत ितपादन
भएको देिख छ । उ िस ा तसमेतको आधारमा

ितवादीको सँगसाथमा िक.नं. १०३ र १३ नं. का
ज गा रहेको देिखँदा िनजबाट वादीले अंश पाउने तथा
वादीले पनु रावेदन अदालतमा पेस गरेको तायदाती
फाँटवारीमा उ लेख भएको िकता नं. ६१६ को ज गामा
ितवादीले अंश पाउने नै देिखयो । वादी, ितवादी र
िनजह का दईु जना छोराछोरीसमेत गरी ज मा चार
अंिशयार देिखएका एवं छोराछोरीह को िववाहसमेत
नभएको हँदा वादी ितवादीले पनु रावेदन अदालतको
आदेशानस
ु ार पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा
उि लिखत स पि मा अिववािहत अंिशयारह को
िववाह खच पर सारी बाँक स पि लाई ४ भाग लगाई
१ भाग वादीले पाउने देिखयो ।
७. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण
र यस अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको
आधारमा वादी दाबी नपु ने गरी दाङ देउखरु ी िज ला
अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर हने ठह याएको
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु , दाङको िमित
२०६९।३।१२ को फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी
भई पेस भएका तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
स पि बाट अिववािहत अंिशयारह को िववाह खच
पर सारी बाँक स पि बाट वादीले ४ भागको १ भाग
अंश पाउने ठहछ । अ तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएअनस
ु ार वादी दाबी नपु ने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला
उ टी भई अिववािहत अंिशयारह को िववाह खच पर
सारी बाँक स पि बाट वादीले ४ भागको एक भाग
अंश पाउने ठहरी फै सला भएको हँदा वादी ितवादीले
ब डा छुट्याई पाउँ भनी मल
ु क
ु ऐन द ड सजायको
महलको ४३ नं. बमोिजम िनवेदन िदए कानूनबमोिजम
गरी ब डा छुट्याई िदनु भनी स बि धत िज ला
अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------१
ततु मु ाको पनु रावेदन दायरीको लगत क ा गरी
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िमिसल िनयमानस
ु ार यस अदालतको अिभलेख शाखा
बझ
ु ाई िदनू -------------------------------------------२
उ रायमा सहमत छु ।
या. िव भर साद े
इजलास अिधकृत: रामु शमा
इित संवत् २०७३ साल पस
ु १ गते रोज ६ शभु म् ।

&

नणय नं . ९९०२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सारदा साद िघिमरे
माननीय यायाधीश ी मीरा खड् का
फै सला िमित : २०७३।९।२५
२०६६-CI-०३५९
मु ाः नामसारी दता बदर दता
पनु रावेदक / वादी : काठमाड िज ला काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.२० ब ने हेरादेवी
ता ाकार
िव
यथ / ितवादी : काठमाड िज ला काठमाड
महानगरपािलका वडा नं.१५ ब ने सरु े
तल
ु ाधरसमेत

§ सारभतू कानूनले सुरि त गरेको हक
अिधकारको ाि उिचत कायिविधको
पालनामा िनभर गदछ । मु ाको रोहमा
कानूनमा उि लिखत कायिविधको
अनुशरण एवम् योग गन दािय व
मु ाका प मा रहने ह छ । उि लिखत
कायिविधको पालना नगरी य तो
हक अिधकार दाबीको कुनै औिच य
रहँदैन । दाबी गनु मा अिधकार ाि को
या आधार हन स दैन । औिच य नै
कायम हन नस ने दाबीको त यिभ वेश
गरी अदालतले आ नो म र ोत योग
गनसमेत निम ने ।
( करण नं.८)
§ मु ाको िसलिसलामा जसले जुन कुरामा
दाबी वा माग गरेको ह छ िनजको
मृ युप ात् उ दाबीमा िनजको हक पु ने
दैयादारले आ नो हक पु ने स ब ध कायम
नगरेस म सो व तुमा वतः िनजको हक
सृजना हन स दैन । देवानी मु ामा प को
िनधन पिछ िनजको स पि मा आ नो हक
थािपत गन चाहने प ले मु ा सकार गनु
अिनवाय हने ।
( करण नं.९)
§ म ा गन प को नै मृ यु भइसके पिछ सो
मु ाबाट सृिजत हने लाभ वा बेहोनु पन
दािय व िलने यि ले मु ा सकार नगरेस म
मु ाको त यिभ वेश गरी िनणयमा
पु नक
ु ो अथ रहँदैन । य तो अव थामा
अ.बं.१८५ क को कानूनी यव था
आकिषत हने भ ने होइन । अ.बं.६२(३)
र ७० नं. को कानूनी यव थाले मु ाका

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
प को मृ यु भएपिछ िनजको हकदारले बकसप िलखत र मोठ े ता बु दा मेरो शेषपिछको
उ मु ा सकार गनु नै पन ।
बकसप िलखत सदर कायम रहेको अव थामा मैले
( करण नं.१०) शेषपिछको बकसप पाएको घरज गाम ये का.िज.
नगर १२ िक.नं.१६० को े फल ०-१-३-३ को
पनु रावेदक / वादीका तफबाट :
घरज गा िव ीले र.नं.७०५५ िमित २०५६।१२।९ को
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा हा.ब. िलखतबमोिजम आ नो नाममा दता गराएको र
िव राज भ राई र ह रबहादरु खड् का
का.िज.साङ् ला गा.िव.स.वडा नं.६(घ) िक.नं.९१ को
अवलि बत निजर :
े फल ३-१३-२-० ज गा ऐजन मालपोत कायालय
स ब कानून :
िड लीबजारको नाममसारी िम.नं.१४६७ िमित
§ मल
२०६२।४।११ को िनणयले इ लाल तल
ु क
ु ऐन, अ.बं.६२(३)
ु ाधरसमेतका
§ मल
नाममा नामसारी दता भएको भ ने मोठ यहोरा ा
ु क
ु ऐन, अ.बं.७०
हन आएको आधार देखाई मेरो िनवेदनलाई तामेलीमा
पनु रावेदनमा फै सला गनः
रा ने गरी िमित २०६२।४।२० मा िनणय आदेश
मा. मु य यायाधीश ी बै नाथ उपा याय भएकोले सोही िमितमा उ िनणय तथा सो िनणयले
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी औ ं याएको िम.नं.१४६७ िमित २०६२।४।११ को
नामसारी िनणयको न कल र र.नं.७०५५ िमित
फै सला
२०५६।१२।९ को हा.ब.िलखतको न कल सारी िलई
या.सारदा साद िघिमरे : याय शासन थाहा जानकारी हन आएकाले नामसारी दता बदरतफ
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पन आएको छु ै िफराद िलई उि लिखत र.नं.७०५५ िमित
ततु मु ाको संि त य र ठहर यस कार छः२०५६।१२।९ को हा.ब. िलखतका स ब धमा िदने
मेरी आमा धनमाया तल
ु ाधरले वहाँक आमा दाता आमा धनमाया तल
ु ाधर वगारोहण हनु भएकाले
ानीमाया तल
ु ाधरबाट शेषपिछको बकसप पाउने भई वहाँलाई िवप ी बनाउन नपन भएबाट पाउने िवप ीलाई
दता े ता कायम भएको का.िज. नगर १२ िक.नं.१६० यो िफराद गन आएको छु । मेरो शे.ब. िलखत हालस म
को े फल ०-१-३-३ ज गा र सो ज गामा बनेको घर कुनै कसैबाट बदर गरी गराई िलन नसक सदर कायम
तथा का.िज.साङ् ला गा.िव.स.वडा नं.६(घ) िक.नं.९२ रहेको अव थामा उ िलखत बदर नहँदै सोही शे.ब.
को े फल ३-१३-३-० ज गासमेतको घरज गा िलए िदएको घरज गा दोहोरो पारी मल
ु क
ु ऐन लेनदेन
मलाई िमित २०४७।८।२० मा मालपोत कायालय यवहारको २५ नं. िवपरीत हा.व. िदन र िलन नपाउने
िड लीबजारबाट र.नं.३२२८ख को शेषपिछको
हँदाहँदै मेरो शे.व.िलखतलाई सदर कायम राखी
बकसप िलखत रिज ेशन पा रत ग रिदनु भएकोले िवप ीले िमित २०५६।१२।९ मा हा.ब.ग रिलएको
उहाँको िमित २०५९।१।१६ मा वगारोहण भएबाट र.नं.७०५५ को हा.ब.िलखत बदरभागी छ । य तो
लेिखएको घरज गा मैले दा.खा.दता ग रपाउन मालपोत कानूनले मा यता ा गन नस ने िलखत बदर गरी
कायालय िड लीबजारमा िमित २०६२।४।२७ मा गराई मल
ु क
ु ऐन लेनदेन यवहारको ४० नं. एवं सव च
िनवेदन ततु गरेक मा मालपोत कायालयबाट सो अदालत बल
ु ेिटन, २०५५ पूणाङ् क १४४४ पृ १०
िनवेदनउपर कारबाही हने ममा मेरो शेषपिछको मा ितपािदत िस ा तअनस
ु ार हद याद नला ने
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हँदा मालपोत कायालयबाट तामेली िनणय भएको
िमितले ३५ िदनिभ ै यो िफराद गन आएको छु । अतः
िवप ीले आमा धनमाया तल
ु ाधरबाट मेरो शे.ब.िलखत
बदर नगराई सदर कायम भएको अव थामा िमित
२०५६।१२।९ मा गराई िलएको हा.ब. िलखत र सो
िलखतको आधारमा भएको दतासमेत बदर गरी म
िफरादीको िमित २०४७।८।२० र.नं.३२२८(ख)
शे.ब. िलखत सदर कायम राखी मल
ु क
ु ऐन ज गा
पजनीको २, २क, रिज ेशनको ३२(क) अनस
ु ार मेरो
नाममा दा.खा. दता हने इ साफ गराई पाउँ भ नेसमेत
यहोराको िफराद प ।
आमा धनमायाको िवप ी िववािहत छोरी र म
एकाघर सगोलका छोरा भई हामी आपसमा अंशब डा
हन बाँक अव थामा बयोवृ भई वगारोहण हनु
भएको हो । जसमा आमाले आफूखशु ी गन पाउने
उहाँको िनजी ीस पि जो कोहीलाई पिन िलँदा
वा िदँदा एकाघर सगोलका छोरालाई संर क नराखी
िलखत गरी गराई िलन नपाउने अिनवाय पमा म
एकाघर सगोलको छोरालाई संर क राखेर मा
िलखत ग रिदनपु नमा िववाद रहँदैन । दो ो आमाको
िनजी आजन नै भएको अव था र आमाको स मता
भए रहेको अव था भई य तो आमाको स पि
िववािहता छोरीले मा पाउने छोराले नपाउने भ ने
कुनै कानूनले ब देज लगाएको अव था छै न । बयोवृ ा
आमाले हामी एकाघर सगोलका हकदारलाई िलखत
सा ी एवं संर ण नराखी शे.ब. िदन िलन पाउने होइन ।
शे.ब. िलखत हँदा िदनेको जीवनकालमा पालन पोषण,
औषधी उपचार र पिछस म पालन पोषण, उपचार,
काजि यालगायतका सबै काम गन सतअनु प
काम ग रएको अव थामा मा शे.ब. िलखत गराई
िलने हो । तर उ कुरा सो िलखतमा उ लेख
छै न । ती सबै काम म एकाघरको छोराले ग रआएको छु ।
िवप ीले आ नो शे.ब. िलखत आमा धनमायाको िमित
२०५९।१।१६ मा वगारोहण भएपिछ सो िमितले दान

बकसको ५ नं. को हद यादिभ शे.ब. ि याशील गराई
िलई स नपु नमा सो समय अविधिभ िलन नसके को
अव था छै न । य तो िवप वयंले ि याशील गराई
िलन नसके को िलखतको आधारमा कानूनबमोिजम
आमाको नाउँमा दता रहेको ज गा हामी हकदारको
नाउँमा पालन पोषण गन छोराले आफूसमेतको हक
ला ने स पि आ नो नाउँमा नामसारी गराई िलनु
वभािवक हो । यसरी मेरा नाउँमा मालपोत कायालय
िड लीबजारबाट व. आमाका नाउँमा दता भएको
का.िज. साङला गा.िव.स.वडा नं.६(घ) िक.नं.९१ को
े फल ३-१३-२-० ज गा िमित २०६२।४।११ मा
हामी हकदारका नाउँमा नामसारी गन गरी भएको िनणय
बदर हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
इ लाल तल
ु ाधरको ितउ र प ।
िवप ीको िफरादप िबलकुलै झु ा
र आधारहीन पमा दायर हन आएको अव था
छ । िवप ीले ा गरेको भनेको र.नं.३२२८ िमित
२०४७।८।२० को स कल िलखत हेन सु न पाएका
बखत अ.बं.७८ नं. बमोिजम नामाकरण गन नै छ ।
िवप ीले ा गरेको िलखतमा उि लिखत सत एकाितर
पूरा गनभएको
छै न सबै काम हामीले नै पूरा गरेका ह ।
ु
धनमायाको मृ यु िमित २०५९।१।१६ मा भएका िमितले
३ वषिभ उजरु ी नपरेको हँदा सव थम खारेजभागी
छ । मतृ क धनमायाका सबैभ दा निजकका हकदार पिन
हामी ह । हा ै घरमा बसेक हामीले हेरिवचार, याहार
स भार गरेक मतृ क धनमायाको स पूण काजि या
िप ड पानीसमेत हामीले नै ग रआएका छ । िनजको
अपतु ाली खाने हामीबाहेक अ कोही नभएबाट हामी
ितवादी तीनजनाका नाउँमा कानूनको रट पु याई
का.िज. साङ् ला गा.िव.स.वडा नं.६(घ) िक.न.९१ को
ज गा दता दा.खा. भएको हो । यसरी िवप ीले शे.ब. गरी
िलएपिछ गनपन
ु दािय व सबै हामीले नै गरेको र शे.ब.
गरी िदने धनमायाको मृ यु भएपिछ लामो समयपिछ
पन आएको िफरादप कानूनको ि मा नै खारेजभागी
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छ भ नेसमेत यहोराको ितवादीम येका शाि तदेवी
तल
ु ाधर र सरु े तल
ु ाधरको संयु ितउ र प ।
िवप ीले दाबी िलनु भएको का.िज.का.म.न.पा.
वडा नं.१२ को िक.नं.१६० को े फल ०-१-३-३को घर ज गा मेरी ब यै धनमाया तल
ु ाधरको नामको
िनजको एकलौटी दता हकको िनजले आफूखेशी गन
पाउने स पि भएको र िनजबाट िमित २०५६।१२।९
मा र.नं.७०५५ को हा.ब. िलखत कानूनबमोिजम
पा रत गरी म ितउ रवाला नाितलाई हक ह ता तरण
ग रिदनभु एको हो । यसरी िनजले आ नो जीवनकालमा
नै उ िक ा घरज गा पूण पमा हक वािम व टुटाई
बकस गरी मलाई िदनभु एको र सोप ात्को िमित
२०५९।१।१६ मा िनज धनमाया परलोक भएको
अव था िव मान छ । उ घरज गा मेरो नाउँमा हक
ह ता तरण हँदाकै अव थामा उ घरज गाको दता
हक े ता कायम भई मेरो पूण भोगचलन वािम वमा
यित बेलादेिख नै रिहरहेको भ ने कुरासमेत प छ ।
आफूले दान बकस पाएको कुरामा आ नो हक पगु ेका
िमितले र िदन नहने दान बकस िदएकोमा पाउनेको हक
पगु ी भोगचलन गरेको िमितले २ वषिभ नालेस निदए
ला न स दैन भ ने कानूनी यव था छ । िवप ीले
दाबी गनभएको
घरज गा मैले िमित २०५६।१२।९ मा
ु
िलखत रिज ेशन पा रत गरी हक ह ता तरण गरी
िलई दा.खा. दता गरी सोको धनी पज
ु ासमेत ा गरी
सोही िमितदेिख नै हालस म सोही घरमा नै बसोबास
ग रआएको छु । िवप ीलाई शे.ब. िदएको कारणले सो
स पि शे.ब. िदनेले आफू जीिवत छँदै हक टुटाई
अ यलाई िदन पाउँदैन भनी कानूनले रोक लगाएको
अव थासमेत नभए नरहेको हँदा यहाँ जनु सक
ुै
अव थामा पिन मैले हक ह ता तरण ग रिलएको काय
कानूनस मत छ । तसथ यीनै आधारबाट िवप ीले
िफरादप दाबी गदा िलनभु एको कानूनी आधार लेनदेन
यवहारको २५, ४० नं. तथा दवु ै हक टुटाई गरी
िलएको राजीनामाको िलखत स ब धमा बोिलएको यस

मु ामा पट कै सा दिभक नभएकोले िवप ीले उ लेख
गरेको निजरसमेत आकिषत हने होइन िवप ीको
िफराद खारेजभागी छ भ नेसमेत यहोराको ितउ र
िजिकर ।
यसमा िमिसल संल न आधार माणबाट
वादीले दा.खा. गन पाउने ज गा ितवादीह ले
नामसारी ग रिलएको देिखँदा वादी दाबीबमोिजम
मालपोत कायालयको िमित २०६२।४।११ को
िनणयबमोिजम भएको नामसारी दता बदर हने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको काठमाड िज ला अदालतको
िमित २०६४।१।२३ को फै सला ।
वादीको दाता ब यै धनमायाको मृ यु िमित
२०५९।१।१६ मा भएपिछ सो िमितले दान बकस
महलको ५ नं. को हद यादिभ शे.ब. ि याशील गराई
िलई स नपु नमा सो समयिभ िलइसके को अव था छै न
भने अक तफ शे.ब. गराउँदा एकासगोलका अंिशयार
हकदारह को सहमितिबना सा ी संर कसमेत नराखी
ग रएको कायबाट म पनु रावेदकसमेतको हक वतः
समा भएर जाने अव था नहँदा सोतफ िवचार नगरी
भएको सु काठमाड िज ला अदालतको इ साफ
उ टी गरी मालपोत कायालयको िमित २०६२।४।११
को िनणयअनस
ु ार कानूनस मत त रकाले कानूनी रीत
पु याई म पनु रावेदकसमेतको संयु नाममा भएको
नामसारी दता बदर गरी िवप ीको हकद यादिवहीन
िफराद खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
ितवादीको िमित २०६४।७।२९ को पनु रावेदन प ।
धनमाया तल
ु ाधर मेरो आमा हनभु एको र
हामी आमा छोराको बीचमा अंशब डा नभई एकाघर
सगोलमा नै रहेको अव थामा िमित २०५९।१।१६ मा
आ नै कालगितले िनधन भएको हो । यस अव थामा
उहाँको हक खाने हकदार छोरा म पनु रावेदक हँ ।
उहाँको अचल घरज गा स पि ज गा पजनीको
२क नं. अनस
ु ार मेरो नाउँमा नामसारी दा.खा. हने
हो । िवप ीले कानूनले तोके को २ वष हद यादिभ
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काया वयन गराउन सके को पाइँदैन ।
ततु
िववादको िलखत बकसप हँदा ज गा पजनीको २(क)
र रिज ेशन महलको ३२(क) नं. आकिषत हने
होइन । तसथ सु को िु टपूण इ साफ बदर गरी
याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादीको िमित
२०६४।८।४ को पनु रावेदन प ।
यसमा यसै लगाउको पनु रावेदक हेरादेवी
ता ाकार र यथ रिवर न तल
ु ाधर भएको दे.प.ु
नं.९४०/२३२३ को िलखत दता बदर दता मु ामा
आज यसै इजलासबाट यथ िझकाउने आदेश
भएको र ततु मु ा उ मु ासँग अ तर भावीसमेत
भएको हँदा ततु मु ामा समेत छलफलका लािग
अ.बं.२०२ नं. बमोिजम यथ िझकाई हािजर भए वा
अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यहोराको
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६५।५।४ मा
भएको आदेश ।
मल
ु क
ु ऐन दान बकसको ५ नं. मा भएको
यव था हेदा “आफूले दान बकस पाएको कुरामा
आ नो हक पगु ेको िमितले र िदन नहने दान बकस
ग रिदएकोमा पाउनेको हक पगु ी भोग चलन गरेको
िमितले दईु वषिभ नािलस निदए ला न स दैन”
भ ने यव था गरेबाट आमाको िनधनपिछ २ वष
हद यादैिभ वादीले आ नो नाउँमा कायम गराउनु
पनमा सो हद यादको अभावमा ततु िफराद पन
आएको देिखएको र वादीले यसरी यस िफरादबाट
उपचार पाउन स ने अव था नदेिखँदा मु ाको
त यिभ वेश ग ररहनु परेन । हद यादको अभावमा
खारेज गनपनमा
वादी दाबीअनस
ु
ु ार दा.खा. गरी
दता ग रपाउने गरी भएको सु काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०६४।१।२३ मा भएको फै सला
िमलेको नदेिखँदा उ टी हने ठहछ भ ने यहोराको
पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फै सला ।
पनु रावेदन अदालतले फै सला गदा आमाको
िमित २०५९।१।१६ मा िनधन भएपिछ आ नो

शेषपिछको बकसप बाट ा स पि आ नो नाममा
दा.खा. गन ततु िफराद िमित २०६२।४।२४ मा
िदएको देिख छ भ ने आधार िलएको छ । जबिक
म पनु रावेदक वादीले आमा धनमाया तल
ु ाधरको
नाममा िनजको आमा ानीमाया तल
ु ाधरबाट शे.ब.
पाएको मालपोत कायालय काठमाड को िमित
२०४४।११।१३ को िनणयले आमा धनमाया
तल
ु ाधरको नाममा नामसारी दता भएको का.िज.
साङ् ला गा.िव.स.वडा नं.६(घ) िक.नं.९१ को े फल
३-१३-२-० ज गासमेत म पनु रावेदक वादीलाई िमित
२०४७।८।२० मालपोत कायालय िड लीबजार
र.नं.३२२८(ख) बाट शेषपिछको बकसप ा
गरेकोमा आमा धनमाया तल
ु ाधर िमित २०५९।१।१६
मा परलोक भई २०५९ सालको बालीदेिख उ
िक.नं.९१ को ज गा कमाउने मोही रेवती ढकालको
प रवारले सािल दा बाली बझ
ु ाउँदै आएको र िमित
२०४७।८।२० को शे.ब. बमोिजम उ िक.नं.९१ को
ज गा नामसारी दा.खा. दता गन मालपोत कायालयमा
िमित २०६२।४।१७ मा िनवेदन गरेको हो । िक.नं.९१
को ज गा मालपोत कायालय िड लीबजारको िमित
२०६२।४।११ को िनणयले िवप ीह को नामसारी
दा.खा. दता गन िनणय भएकोले म वादीको िनवेदन
िमित २०६२।४।२० मा तामेली रा ने भएको िनणय
तथा िवप ीह को नाममा नामसारी दा.खा. दता
गन गरेको िमित २०६२।४।११ को िनणय दता बदर
ग रपाउँ भनी िमित २०६२।४।२४ मा मल
ु क
ु ऐन
ज गा पजनीको २, २(क), १७, ज गा िम नेको १८,
रिज ेशनको ३२(क) नं. को दाबी भएकोमा हद याद
नभएको भनी सु को फै सला उ टी गन गरेको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६६।१।२१
गतेको फै सला ज गा पजनीको २, २(क), १७, ज गा
िम नेको १८ नं. समेतको कानूनी िु ट गरी गरेको
फै सला बदर ग रपाऊँ ।
ततु मु ा दान बकसको ५ नं. अनस
ु ार
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हद यादको अभावमा खारेज गनपनमा
सो नगरी भएको
ु
सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला िमलेको
नदेिखँदा उ टी हने ठहछ भनी पनु रावेदन अदालतबाट
फै सला भएको छ । िवप ीह को नाममा मालपोत
कायालय िड लीबजारबाट उ िववािदत िक.नं.९१
को ज गा िमित २०६४।४।११ मा भएको िनणय दा.खा.
दता बदर ग रपाउँ भ ने वादी दाबी रहेको मु ामा
मल
ु क
ु ऐन दान बकसको ५ नं. को अस ब कानूनी
हद याद लगाई सु को फै सला उ टी गरेको पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलामा दान बकसको ५ नं. को
कानूनी िु ट र स मािनत सव च अदालतबाट (ने.
का.प.२०६३ िन.नं.७६७७ अंक ४ पृ ४१८ पूण
इजलजास) श ूधन साद शमा (कुम ) िव ममु ताज
जोलाहासमेत भएको मु ामा ितपािदत िस ा तसमेत
िवपरीत भएकोले गरेको फै सला िु टपूण भएकोले
उ फै सला बदर ग रपाउन अ.बं.२०२ नं. बमोिजम
िवप ी िझकाई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०६६।१।२१ गतेको फै सला बदर गरी काठमाड
िज ला अदालतबाट िमित २०६४।१।२३ गतेको
फै सला सदर ग रपाउँ भ ने हेरादेवी ता ाकारको यस
अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
यसमा वादीले शेषपिछको बकसप पाएको
जालसाजी ठहर नभई स े कायम रहेको देिखएको,
य तो िलखतको ज गा ितवादीह ले नामसारी गरी
िलएको देिखएको भई रिज ेशनको महलको ३२क
नं. को स दभमा समेत पनु रावेदन अदालत, पाटनले
इ साफ नगरी हद यादको आधारमा दाबी नै खारेज
गन ठहराएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला
फरक पन स ने देिखँदा छलफलको लािग अ.बं. २०२
नं. बमोिजम िवप ी िझकाई आएपिछ िनयमबमोिजम
पेस गनु भ ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा
ततु मु ा िमलाप को लािग
मेलिमलाप के मा पठाइएकोमा मेलिमलाप गराउन
तोिकएको समय अपया भएकोले थप समय पाउँ भनी

मेलिमलापकताले िनवेदन िदई साधसोधको िनिम
पेस भएको देिखँदा मेलिमलापको लािग सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६५घ(३)
बमोिजम ३० (तीस) िदनको समय थप ग रिदएको छ
भ ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा पनु रावेदकको मृ यु भइसके को भनी
यथ तफबाट िनवेदन पन आएकोले सो िनवेदनसाथ
पेस भएको मृ यु दतास ब धी माणप को स यता
स ब धमा स बि धत गा.िव.स. को कायालय बझ
ु ी
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु मु ामा पनु रावेदनसिहतको िमिसल
अ ययन गरी यथ ितवादी तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी िव राज भ राई र ी ह रबहादरु
खड् काले पनु रावेदकले ा शे.ब. िलखत आमा
धनमायाको िमित २०५९।१।१६ मा िनधन भएपिछ
सो िमितले दान बकसको ५ नं. को हद यादिभ
ि याशील गराई स नु पनमा सो गराउन सके को
छै न । आमाको नाउँमा दता भएको ज गा मेरो प ले
आ नो नाउँमा नामसारी दता भएको कानूनबमोिजमको
िनणय एवं दता बदर हने होइन । पनु रावेदक वादीको
िनधन भइसके को र ततु मु ा िनजको हकदारले
सकार नगरी बसेको हँदा पनु रावेदन अदालतबाट
भएको फै सला कायम हनपु न भनी गनभएको
बहस
ु
सिु नयो ।
उपयु ानस
ु ारको बहस िजिकर सनु ी
िवचार गदा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०६६।१।२१ मा भएको फै सला िमले निमलेको के
हो र पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत छ
छै न भ ने िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखयो ।
यसमा िववािदत िक.नं. ९१ को ज गा
ज गाधनीको छोरा इ लाल तल
ु ाधर र बहु ारी
शा तीदेवीले नामसारी गरी आ नो नाममा दता
गरेउपर पनु रावेदक हेरादेवी ता ाकारको उ नामसारी
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िनणय दता बदरतफ िमित २०६२।४।२४ मा िफराद
परेकोमा िफराद दाबी पु ने गरी सु काठमाड िज ला
अदालतबाट फै सला भएको देिखयो । उ फै सलाउपर
िच नबझ
ु ी ितवादी इ लाल तल
ु ाधरको पनु रावेदन
अदालत, पाटनमा पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट मल
ु क
ु ऐन दान बकसको ५ नं.
को हद यादको अभावमा मु ाको त यिभ वेश
गन िमलेन सु को फै सला उ टी ह छ भनी िमित
२०६६।१।२१ मा भएको फै सलामा वादी हेरादेवी
ता ाकारको यस अदालतमा पनु रावेदन परी िनणयाथ
पेस भएको देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा पनु रावेदन
अदालत, पाटनको फै सलाउपर वादी हेरादेवी
ता ाकारले िमित २०६६।७।२४ मा यस अदालतमा
पनु रावेदनप दता गरी िनजको छोरा राजेशमान
ता ाकार ततु मु ामा वा रसको हैिसयतले तारेखमा
बसी पपु गरी आएकोमा िनज वा रस छोराको मृ यु
भएकोले िनजको स ा िदिलपकुमार भ राईलाई वा रस
मक
ु रर गरेको भनी वा रसनामा िदई िनजले मु ाको
पपु गद आएको देिख छ । पनु रावेदक हेरादेवीको
समेत िमित २०७१।१।२७ मा मृ यु भएको भ ने
िमिसल संल न काठमाड महानगरपािलकाबाट ा
मृ यु दता माणप को ितिलिपबाट देिखयो । मु ा
पपु को िसलिसलामा िनज वा रससमेतले िमित
२०७१।९।८ देिख अदालतले तोके को तारेख गज
ु ारी
बसेको िमिसलबाट देिखन आयो ।
३. यसरी ततु मु ामा वा रस भई बसेको
पनु रावेदक हेरादेवी ता ाकारको वा रस िनजको छोरा
राजेशमानको मृ यु पनु रावेदक हेरादेवीभ दा पिहले
नै भएको र िनजको मृ यपु ात् मक
ु रर भएको वा रस
िदिलपकुमार भ राईले समेत तारेख गज
ु ारी बसेको
अव था देिखयो ।
४. उपयु त यगत ि थत रहेको ततु
मु ामा त स ब धी कायिविधगत कानूनी यव थाको

अवलोकन गन सा दिभक देिखयो ।
५. मल
ु क
ु ऐन अ.बं.६२(३) नं. मा “मु ाका
याद तारेखमा हािजर हनपु न यि मरी वा बौलाहा
वा बेप ा भई याद तारेख गु मे ा सो कारण परेको
िमितले बाटाका यादबाहेक ३५ िदनिभ िनजका
दैयादारले याद तारेख थामी मु ा सकार गन
अड् डामा िनवेदन िदएमा याद तारेख थामी मु ा
सकार गराई िदनुपछ” भ ने देिख छ ।
६. मल
ु क
ु ऐन अ.बं.७० मा “अि तयारनामा
लेखी अकालाई वा रस िदएकोमा जसको झगडा
हो उसैले वा ऊ मरेपिछ उसका दैयादारले आफैँ
सकार गन वा अक वारेस रा न पाउनेछ” भ ने
देिख छ ।
७. अ.बं.६२(३) मा उि लिखत कानूनी
यव थाअनस
ु ार मु ामा हािजर हनपु न यि मरेमा,
बौलाहा वा बेप ा भएमा िनजको दैयादारले ३५
िदनिभ मु ा सकार गन अड् डामा उपि थत भई
िनवेदन िदनपु न र यसरी िनवेदन िदएमा याद तारेख
थामी मु ा सकार गराई िदनपु न बा या मक कायिविध
तोके को पाइयो । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार मु ाका
प को मृ यु भएपिछ िनधा रत यादिभ ै अड् डामा
आई कानूनबमोिजम मु ा सकार नगरी बसेमा मु ाको
अि त व कायम रही रहने वा चिलरहने भ न िम ने
देिखएन ।
८. यसैगरी मु ामा प को मृ यु भएपिछ
िनजको दैयादारले मु ा सकार गन स ने सिु वधा
अ.बं.७० नं. समेतले दान गरेको देिखयो । कानूनले
दान गरेको सिु वधा ित बेवा ता गन प लाई उपचारको
माग नहने र उपचार ा गन यथोिचत कायिविधको
अवल बन गनपन
ु यव थालाई नजरअ दाज गन िम ने
देिखएन । सारभूत कानूनले सरु ि त गरेको हक
अिधकारको ाि उिचत कायिविधको पालनामा
िनभर गदछ । मु ाको रोहमा कानूनमा उि लिखत
कायिविधको अनशु रण एवं योग गन दािय व मु ाका

नेपाल कानून पि का, २०७४, फागनु
प मा रहने ह छ । उि लिखत कायिविधको पालना
नगरी य तो हक अिधकार दाबीको कुनै औिच य
रहँदैन । दाबी गनु मा अिधकार ाि को या आधार
हन स दैन । औिच य नै कायम हन नस ने दाबीको
त यिभ वेश गरी अदालतले आ नो म र ोत
योग गनसमेत िम दैन । ततु मु ामा पनु रावेदक
हेरादेवीको िमित २०७१।१।२७ मा मृ यु भएको भ ने
देिख छ । िनजको मृ यपु ूव नै िनजले मु ामा मक
ु रर
गरेको वारेस िनजको छोरा राजेशमान ता ाकारको
मृ यु भएपिछ हेरादेवीले िमित २०६९।१२।२९
मा िदिलपकुमार भ राईलाई वारेस मक
ु रर गरेको
देिख छ । िनज वारेसले अदालतबाट तोिकपाएको िमित
२०७१।९।८ को तारेख गज
ु ारी बसेपिछ पनु रावेदक
हेरादेवीको दैयादारले मल
ु क
ु ऐन अ.बं.६२(३) नं.
बमोिजम ३५ िदनिभ मु ा सकार गनपनमा
सो गरेको
ु
देिखँदैन ।
९. मु ामा प ले तारेख गज
ु ानु र प को मृ यु
भएपिछ हकदारले मु ा सकार नगरी रा नु िनता त
फरक िवषय हो । सकार गनको
ु अथले कुनै स पि
मािथ िहत समावेश भएको यि ले सो स पि वीकार
गनु वा सो स पि मािथको वािम व हणलाई इंिगत
गदछ । अक अथमा कुनै व तु मािथको स ब ध कायम
रा ने कडीलाई संकेत गदछ । मु ाको िसलिसलामा
जसले जनु कुरामा दाबी वा माग गरेको ह छ िनजको
मृ यपु ात् उ दाबीमा िनजको हकपु ने दैयादारले
आ नो हक पु ने स ब ध कायम नगरेस म सो व तमु ा
वतः िनजको हक सज
ृ ना हन स दैन । देवानी मु ामा
प को िनधनपिछ िनजको स पि मा आ नो हक
थािपत गन चाहने प ले मु ा सकार गनु अिनवाय

ह छ।
१०. याद तारेखमा हािजर हनपु न यि
तोिकएको िमितमा अड् डामा हािजर नभएमा य तो
यि को मु ा िडसिमस हने यव था अ.बं.१७९
र १८५(क) मा रहेको देिख छ । ततु मु ामा सो
अव था नभई मु ाको प को नै मृ यु भई िनजको
दैयादारले मु ा सकार नगरी बसेको अव था देिख छ ।
म ा गन प को नै मृ यु भइसके पिछ सो मु ाबाट सिृ जत
हने लाभ वा बेहोनु पन दािय व िलने यि ले मु ा
सकार नगरेस म मु ाको त यिभ वेश गरी िनणयमा
पु नको अथ रहँदैन । य तो अव थामा अ.बं.१८५(क)
को कानूनी यव था आकिषत हने भ ने होइन ।
अ.बं.६२(३) र ७० नं. को कानूनी यव थाले मु ाका
प को मृ यु भएपिछ िनजको हकदारले उ मु ा
सकार गनु नै पन देिख छ ।
११. अतएव: पनु रावेदक हेरादेवी
ता ाकारको मृ यु भएको लामो समयस म िनजको
दैयादारले मु ा सकार गरेको नदेिखँदा िनजको तफबाट
परेको पनु रावेदनप को त यिभ वेश गरी रहन
परेन । य तो अव थामा पनु रावेदन प को औिच य
नै समा हने देिखँदा ततु पनु रावेदन खारेज हने
ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. मीरा खड् का
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त
इित संवत्् २०७३ साल पस
ु २५ गते रोज २ शभु म् ।
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