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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद ब�यालराम�साद ब�याल  
  

�काशन�काशन,,  स�चार तथा स�चार तथा स�पादन शाखामा काय�रस�पादन शाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालिनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीसवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  
भाषािवद् : भाषािवद् : सहसह�ा.�ा.  �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�नहे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ीकाया�लय सहयोगी �ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  
काया�लय सहयोगी �ी रामच�� खड्काकाया�लय सहयोगी �ी रामच�� खड्का  
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�काशन�काशन,,  स�चार तथा स�पादनस�चार तथा स�पादन  सिमितसिमित  

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  

नायव महा�यायािधव�ा �ी नायव महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय  --  सद�यसद�य  

अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  

अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  

�ा.डा.तारा�साद सापकोटा�ा.डा.तारा�साद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय    --  सद�यसद�य  

सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

 
नपेाल कानून प��काको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
 

नेकाप, २०७४... ... ... ... , �न.नं. ... , प�ृ ... 
-साल_     -म�हना_  

उदाहरणाथ� M नेकाप २०७४, साउन, �न.नं.९७८९, प�ृ ५०७ 

 
सव��च अदालत बलेु�टनको उ�रण गनु� पदा�  

�न�नानसुार गनु� पन�छ M  
  

सअ बलेु�टन २०७४ ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  

-साल_     -म�हना_  
उदाहरणाथ� M सअ बलेु�टन, २०७४, साउन –  १, प�ृ १  

 
 



  

  

  
 

मू�य �.मू�य �.३०३०।।--    
  

  

म�ुक म�ुक MM  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना  

  

नेपाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टननेपाल कानून प��का तथा सव��च अदालत बलेु�टन    
अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  

wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  
  

  यो वेभसाइट खोलेप�छ बायायो वेभसाइट खोलेप�छ बाया FFतफ�  तफ�  नेपाल कानून प��का नेपाल कानून प��का 

तथा �यसको तल तथा �यसको तल सव��च अदालत बलेु�टनसव��च अदालत बलेु�टनमा ि�लक मा ि�लक 

गनु�होस ्।गनु�होस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� �नण�यह� साल वैशाखदेिखका यी प��कामा समा�व� �नण�यह� 

प�न र हाल �नप�न र हाल �नMMश�ुक डाउनलोड श�ुक डाउनलोड गन� स�कनेगन� स�कनेछछ  ।।  

  

    नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं�वधानसमेत 

हालस�म हालस�म �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा �कािशत अ�धकाशं ऐन र �नयमावल�ह� नेपाल� तथा 

अ��जेीमा र अ��जेीमा र १९१० १९१० सालको मलुकु� ऐनसालको मलुकु� ऐन,,  �याय �वका�सनी �याय �वका�सनी 

एवएवम ्म ्  �व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �न�व�भ� ऐ�तहा�सक द�तावेजह� �नMMश�ुक प�न र श�ुक प�न र 

डाउनलोड गन� स�कनेछ । डाउनलोड गन� स�कनेछ ।   
  

77]]uuffggff  
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सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

सुिनता 

दवाडीसमेत 

िव�� 

नेपाल नाग�रक 

उड्डयन 

�ािधकरण, �धान 

काया�लय, 

बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

 कुनै पदपूित� सिमितमा आ�नो नाता पन� 

�यि� रहकेो अव�थामा �य�तो पदपूित� 

सिमितबाट िलइएको परी�ा दूिषत ह�न 

स�छ । तर ��तुत मु�ाको त�यमा हदेा� 

िनवेदकका िपताले परी�ाको गो�य 

�ि�यामा सलं�न ह�ने छैन भनी िनण�य 

गराई िनजले सो िनण�यलाई �वीकार गरी 

परी�ाको गो�य �ि�यामा सलं�न नभएको 

�प� देिखँदा देिखँदै यी िनवेिदकाह�का 

हकमा परी�ा �णालीबाट �यूत गन� 

िवप�ी �ािधकरण पदपूित� सिमितको 

िनण�य कानूनस�मतको हो भ�ने देिखँदैन । 

जुन िनण�यमा आधार र कारणह� 

खोिलएको ह�दैँन िविध शा�ीय 

मा�यताको आधारमा �य�ता िनण�य �याय 

र कानूनस�मत मा�न निम�ने । 

५०७ 
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९७९० 

 

सयुं� 

 

परमादेश 

अिधव�ा 

राजु�साद 

चापागाइँसमेत 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबारसमेत 

 समाजमा रहकेा मािनसह� जो आ�नो 

बारमेा �वयम ् बु�न सो�न र जा�न 

स�दैनन ् �य�ता वृ�, अस�, 

असहाय,अनाथ बालबािलकासमेतका 

�यि� वग� र समुदायको आधारभूत 

आव�यकताको प�रपूित� रा�यका तफ� बाट 

ह�नुपन� िवषय सामािजक सुर�ासगँ 

स�बि�धत ह�ने ह�दँा य�तो िवषयलाई लोक 

क�याणकारी रा�यमा अिनवाय��पमा 

�वीकार गनु�पन� ह��छ । जीवन नै सकंटमा 

५१४ 



 

ii

परकेा वग� र समुदायको र�ा गन� 

मह�वपूण� सरं�णा�मक उपाय सामािजक 

सुर�ास�ब�धी िवशेष योजना र काय��म 

नै रहकेो ह��छ । रा�यले �दान गन� िनि�त 

अव�थाका सबै नाग�रक समेिटएको 

सामा�य भ�ाको �यव�थाबाट िवशेष 

अव�थामा रही सामािजक सुर�ाको 

आव�यकता रहकेा नाग�रकह�को हकमा 

उिचत स�बोधन ह�नस�ने नदेिखने ।  
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९७९१ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

ह�रबहादुर 

िव�कममा� 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै पिन मािनसमािथ बो�सीको आरोप 

लगाउने काय� कानूनले िनिष� गरकेो छ 

भने सो �कृितको आरोप लगाई मािनसको 

कपाल काट्ने, मानव मलम�ू खुवाउने, 

कुटिपट गन�, यातना, �तािडत गन� ज�ता 

काय� अमानवीयसमेत भएकोमा दुईमत ह�न 

स�दैन । मानव समाजमा अ�धिव�ासको 

�पमा रहकेो बो�सा बो�सी ज�तो 

मा�यता िनमू�ल गन� कानून बनाएर मा� 

�या� ह�दैँन । य�तो ि�याकलाप िव�� 

कडा द�ड नीितसमेत अपनाउन 

आव�यक रहकेोले सोहीअनु�प कठोर 

सजाय पिन गन� आव�यक ह�ने । 

५३८ 
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९७९२ 

 

सयुं� 

 

लागु औषध 

अपराध 

सुमन शाही 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कानूनको �या�या गदा� �यसबाट पन� जाने 

�भाव �ित �यायकता� सदैव ग�भीर रहन 

पन� देिख�छ । कानूनको याि��क �या�या 

गदा� �यसबाट अनपेि�त प�रणाम िन�कन 

गई �यायबाट वि�चत ह�नुपन� अव�थातफ�  

पिन �यायकता�ले �यान पुर् याउन ज�री 

ह��छ । कानून र �यायको समायोजन ह�न 

५५९ 



 

iii

नसके �ितवादीले �याय �ा� गन� अव�था 

नै रह�न । अतः �यायकता�ले यस िवषयमा 

ग�भीर भई �याय स�पादन गन� वा�छनीय 

ह��छ । त�यगत �पबाट लागु औषधको 

कुलतमा लागेकालाई लागु औषधको 

कारोबारीको �पमा सजाय गदा� �यायको 

भावना नै मन� जाने ह�दँा िववेकशील भई 

�याय गनु� �यायकता�को मुलभूत र 

अ�तरिनिहत कत��य भएकोमा ि�िवधा 

ह�न नस�ने । 

5=  

९७९३ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

डा. स�तोष पौडेल 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 सरकारबाट अ�ययन गन� पठाएका 

रा��सेवक र कानूनबमोिजम िबदा 

�वीकृत गराई िनजी तवरमा अ�ययन 

गरकेा रा��सेवकबीच समान हैिसयत रहने 

र िनजी तवरले अ�ययन गरकेो भ�ने 

आधारले मा� कानूनले िववेकस�मत 

आधार देखाई फरक फरक ि�थितमा 

राखेको अव�थामा बाहके वृि� िवकासको 

अवसरमा िवभेद गनु� �याय, कानून र 

समानताको िस�ा�तका साथै 

सिंवधान�ारा ��याभूत समानताको 

हकको समेत िवपरीत ह�न जाने । 

५६७ 

6=  

९७९४ 

 

सयुं� 

 

सवारी �यान 

नेपाल सरकार 

िव�� 

सेरपु लामा 

 सवारी चालक अनुमितप� नै नभएका 

�यि�ले साव�जिनक सडकमा सवारी 

चलाउने काय� गनु� भनेको कानून�ारा 

िनषेिधत काय� हो । कानून�ारा िनषेिधत 

काय� गरी सवारी चलाउने अनुमित नै �ा� 

नगरकेो �यि�ले सवारी चलाई सो सवारी 

साधनबाट ठ�कर लागी वा िकची 

५७३ 



 

iv

मािनसको �यान गएमा सोकाय� �वतः 

लापरवाहीपूव�क ग�रएको काय�को 

प�रणाम�व�प भएको मा�नुपन� । 

7=  

९७९५ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

सुर�े� भ�डारी 

िव�� 

मालपोत काया�लय, 

िचतवनसमेत 

 एक पटक ब�कको हकमा रो�का रािखएको 

र �यसकै आधारमा ऋण �वाह भएको 

स�पि�लाई फेरी अ� कुनै िनकायका प� 

वा आदेशबाट पुन: रो�का रहने हो भने 

ऋण असुलीको �ि�या नै अव�� ह�न गई 

ब�िकङ कारोबार नै खलबिलन जाने । 

 रो�का रािखएको उ� स�पि�को �योजन 

समा� नभई अका� �योजनका लािग पुनः 

रो�का रा�दा पिहले रो�का रािखएको 

�योजन नै िनरथ�क वा �योजनहीन ह�ने 

गरी  दोहोरो रो�का रा�न कानूनसङ्गत 

नदेिखने । 

५७९ 

8=  

९७९६ 

 

सयुं� 

 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 

िव�� 

चा�स� गु�मुख 

शोभराज 

 कत��यवाला प�ा लागेको अव�थामा २० 

वष�पिछ पिन मु�ा च�ने �यानस�ब�धी 

महलको २० न.ं को �यव�थाले नै 

�प��पमा बोली राखेकै छ । य�तो 

अव�थामा कत��य भएको २० वष�पिछ 

मु�ा च�न नस�ने भ�ने िजिकर 

�यानस�ब�धी महलको २० न.ं को 

मनसाय �ितकूल भई सो िजिकरसगँ 

सहमत ह�न नसिकने । 

५८६ 

9=  

९७९७ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

घुन� थ�नी 

िव�� 

भूिमसुधार 

काया�लय, सुनसरी, 

इन�वासमेत 

 पित मोहीको जीवनकालमा मोही लगत 

क�ा भएको िवषयमा लगत क�ा भएको 

क�रब ३७ वष�स�म िनवेदकले उजुरी गरी 

उपचार माग गन� नसकेको कुरामा िनजको 

मृ�युप�ात् प�नीको हैिसयतले दाबीको 

६०४ 



 

v

ज�गामा पितको मोहीयानी हक नामसारी 

गन� हकदाबी गन� पाउने हकािधकार 

िनजक� प�नीमा रहकेो भ�न निम�ने ।  

10= 

९७९८ 

 

सयुं� 

 

��ाचार 

नेपाल सरकार 

िव�� 

ल�मी�साद 

आचाय�समेत 

 व�तुतः िविश� ऐनम�ये कुन आकिष�त 

ह�ने भ�ने कुरालाई ऐनको उ�े�य र �यसले 

समेटेको �े�को आधारमा हरेी िनण�य 

िन�कष�मा पु�नुपन� ह��छ । अथा�त ् यिद 

दुईवटा ऐनह� एउटै उ�े�यबाट बनेका 

छन ् वा तीनका �यव�था एउटै िवषयसगँ 

स�बि�धत छन ् भ�ने िवधाियकाको 

पिछ�लो ई�छालाई जसले समेट्छ, सो 

ऐन आकिष�त ह��छ । तर यिद दुईवटा 

ऐनह�ले अलग अलग उ�े�यह� रा�छन ्

र अलग अलग कुराह� समेट्छन ्भने जुन 

ऐन उ�े�य र �यव�थाको आधारमा 

निजक छ वा िवषयव�तुसगँ सोझो 

स�ब�ध रा�छ, सो ऐन नै आकिष�त ह�ने । 

६०९ 

11= 

९७९९ 

 

सयुं� 

 

िनण�य दता� बदर 

दता� 

राजे���साद 

पि�डत 

िव�� 

िटपा�जोर लामा 

 फैसलाको ठहर ख�ड यथावत् रिहरहने 

तर सो फैसलाबमोिजम काया��वयन 

भएको काय� बदर ह�ने हो भने �य�तो 

काया��वयनले फैसलालाई नै प�रवत�न गन� 

पु�दछ जुन हा�ो �याियक प�ित 

�णालीिवपरीत ह�ने ह��छ । अतः अि�तम 

भई रहकेो फैसला कहीकँतैबाट बदर ह�न 

नसकेको ि�थितमा सो फैसलाअनुसार 

भएको काया��वयनको पाटोलाई मा� बदर 

गन� सै�ाि�तक�पबाट नै िम�ने नदेिखने । 

७२५ 



 

vi

12= 

९८०० 

 

सयुं� 

 

हाडनाता 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

िजवन दमाई 

(प�रयार) 

 िविभ�न कलममा भएको कैद गणना गदा� 

२० वष� वा सो भ�दा बढी ह�नु र 

ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ह�नु एउटै 

कुरा होइन । ख�ड कायम गरी कैद गनु� 

पदा� वा ज�मकैद बापत कैद ठे�नु पदा� 

अपनाउने मापद�डको �पमा स�म 

ज�मकैद बापत २० वष� कैद ह�ने भ�ने 

�यव�था ग�रएको देिख�छ । िविभ�न 

कलमको कैद गणना गदा� २० वष� ह�ने 

भयो भ�ने कुरालाई नै ज�मकैद भ�नु 

तािक� क �ि�कोण नह�ने । 

७३३ 

13= 

९८०१ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती   

करणी 

सुमन पहरी 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 जबरज�ती करणीको कसुर ह�नका लािग 

मु�यतः तीन वटा आधारभूत त�व ह�नु 

अिनवाय� ह��छ । जबरज�ती करणी गन� 

मनसाय, जबरज�ती करणी गन� काय� र 

पीिडतको करणी गन� काय�मा म�जुरी 

नभएको अव�था । य�ता आधारभूत त�व 

िव�मान भएको अव�थामा जबरज�ती 

करणीको कसुर �थािपत ह�ने । 

७३९ 

 
यी सारसङ् �ेप ने.का.प. �योगकता�को सुिवधाका लािग मा� ह�न,् उ�रण गन�का लािग होइनन ्।  

– स�पादक 
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�नण�य नं. ९७८९

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदेश िमित : २०७३।१२।२०
०७३-WO-०८६३

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : काठमाड� िज�ला मलुपानी गा.िव.स. वडा 
नं. ४ घर भई हाल कागे�री मनोहरा न.पा. वडा 
नं. ९ ब�ने सिुनता दवाडीसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण, �धान 

काया�लय, बबरमहल, काठमाड�समेत

 § नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण 
कम�चारीह�को पदपूित� काय�िविध 
िनद�िशका, २०६६ को कानूनी �यव�था 
हदेा� उ�मेदवारह�को आफ�त पदपूित� 
सिमितमा रहकैे आधारमा िनजका 
स�तितह� �ित�पधा�मा भाग िलन 
नपाउने गरी रोक लगाएको पाइँदैन । 
िवप�ी �ािधकरण साव�जिनक िनकाय 
हो । साव�जिनक िनकायले कम�चारी िनयुि� 
गदा� स�बि�धत कानूनको अनुशरण गरी 
उ�मेदवारह� बीच �ित�पधा� गराई 
यो�यतम उ�मदेवार चयन गनु� नै पछ� । 
यसमा कसैले िवमित रा�नु ह�दैँन । तर, 
उ�मेदवारको आफ�त िव�ािपत स�ंथाको 
सेवामा रहकेो कारणले मा� िनजसगँ नाता 
जोिडएका �यि� �ित�पधा�मा समावेश ह�न 
नै पाउँदैन भ�न उिचत ह�दैँन । िबना ठोस 

आधार कारण �ित�पधा� गन�बाट वि�चत 
ग�रएमा नाग�रकको हैिसयतले पेसा 
रोजगार गन� पाउन ेनाग�रकको सवैंधािनक 
र कानूनी मौिलक हकमा ग�भीर आघात 
पन� जान े।

(�करण नं.५)
 § कुनै पदपूित� सिमितमा आ�नो नाता पन� 

�यि� रहकेो अव�थामा �य�तो पदपूित� 
सिमितबाट िलइएको परी�ा दूिषत ह�न 
स�छ । तर ��तुत म�ुाको त�यमा हदेा� 
िनवेदकका िपताले परी�ाको गो�य 
�ि�यामा सलं�न ह�न े छैन भनी िनण�य 
गराई िनजले सो िनण�यलाई �वीकार गरी 
परी�ाको गो�य �ि�यामा सलं�न नभएको 
�प� देिखँदा देिखँदै यी िनवेिदकाह�का 
हकमा परी�ा �णालीबाट �यूत गन� िवप�ी 
�ािधकरण पदपूित� सिमितको िनण�य 
कानूनस�मतको हो भ�न े देिखँदैन । जुन 
िनण�यमा आधार र कारणह� खोिलएको 
ह�दैँन िविध शा�ीय मा�यताको आधारमा 
�य�ता िनण�य �याय र कानूनस�मत मा�न 
निम�ने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा ह�र�साद 
उ�ेती र िव�ान्  अिधव�ा नारायण�साद 
पराजलुी

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ा�रका�साद 
भ�राई

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या.गोपाल पराजुली : नेपालको सिंवधान, 
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२०७२ को धारा ४६ र १३३ बमोिजम यस अदालतमा 
दता� ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य र 
आदेश यस�कार छ :- 

िनवेिदका सुिनता दवाडीसमेतको िनवेदन �यहोराः-
हामी िनवेिदकाह� अित अश� अपाङ्गता 

भएका �ि�िवहीन �यि�ह� ह� । हामी सेवा �दायी 
सं�था �ािधकरणअ�तग�त ि�भवुन अ�तरा�ि��य 
िवमान�थल, नाग�रक उड्डयन काया�लय, गौचरमा 
टेिलफोन अपरटेर पदमा काय�रत छ� । हा�ा िपता 
महे�र दवाडी �ािधकरणको �शासन सेवामा तह ९ को 
�ब�धक (हाल िनिम� �शासन �मखु) पदमा काय�रत 
ह�नहु��छ ।

िवप�ी �ािधकरणले खलुा �ितयोिगता�मक 
परी�ा�ारा �थायी पदपूित�  गन� भनी िमित 
२०७१।१०।१७ गतेको गोरखाप�मा सूचना �काशन 
गरकेो रहेछ । उ� सूचनामा �कािशत िविभ�न पदम�ये 
िव�ापन नं. १३४/०७१/०७२ तह २ को �ािविधक 
हे�पर पदको पदसं�या २० का लािग हामीसमेत यो�य 
भएका ह�दँा ती पदका लािग खलुा, मिहला र अपाङ्ग 
तीनवटै �ल�रमा हामीले िमित २०७१।११।१७ गते 
दरखा�त दता� गरकेा िथय� । म सिुनताको रोल नं. २३१ 
र म नारायणीको रोल नं. २३२ रहेको िथयो । िमित 
२०७३।५।४ गते िलइएको िलिखत परी�ामा सहभागी 
भई हामी उ�ीण� भएका छ� । िमित २०७३।११।१२ 
गते म नारायणी दवाडीको र िमित २०७३।११।१५ गते 
म सिुनता दवाडीको अ�तवा�ताको तािलका �कािशत 
ग�रएको िथयो । 

िमित २०७३।११।४ गते िवप�ी 
�ािधकरणमा गई ब�ुदा “नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणको िव�ापन नं. १३४/०७१/७२, तह-
२, �ािधकरण सेवा, समूहीकृत नह�ने समूह, हे�पर 
पदको यस सिमितको िमित २०७३।१०।२५ को 
िनण�यानसुार �कािशत िलिखत परी�ाको नितजाबाट 

अ�तवा�ता�का लािग छनौट भएका रोल नं. २३२ र 
२३१ का उ�मेदवारह�को दरखा�त फाराम र िलिखत 
परी�ा र� गरी उपरो� रोल नं. का उ�मेदवारह�को 
नाम अ�तवा�ता� सूचीबाट हटाइएको �यहोरा पदपूित� 
सिमितको िमित २०७३।१०।२९ को िनण�यानसुार 
स�बि�धत सब�को जानकारीको लािग..” भनी िवप�ी 
पदपूित� सिमितले सूचना �कािशत गरकेो रहेछ ।

उ� सूचनाबाट हा�ो दरखा�त र िलिखत 
परी�ाको नितजा र� गरी हामीलाई अ�तवा�ता�बाट 
िकन रो�न ु परकेो हो �यसको कुनै कारण उ�लेख 
भएको रहेनछ । िनण�यको �ितिलपी माग गरी हेदा� उ� 
पदपूित� सिमितका सद�य सिचव महे�र दवाडीका 
हामी निजकका नातेदार (छोरीह�) भएको र हा�ा िपता 
उ� परी�ाको तयारी, स�चालन र नितजा �काशनमा 
सलं�न भएको भ�ने आरोप लगाइएको रहेछ ।

हा�ा िपता महे�र दवाडी िवप�ी �ािधकरणको 
�शासन िवभागमा काय�रत रहन ुभएको कारण पदपूित� 
सिमितको सद�य सिचव रहन ु भएको रहेछ । नेपाल 
नाग�रक उड्डयन �ािधकरण कम�चारी िनयमावली 
२०५६ र पदपूित� िनद�िशकासमेतमा सद�य सिचवको 
आफ�त उ�मेदवार �ित�पधा�मा सलं�न ह�न नपाउने 
�यव�था रहेको छैन । नैितकताको आधारमा िपताले 
हामीह� सहभागी भएको उ� िव�ापनको ��प� 
िनमा�ण, प�रमाज�न, छपाई, परी�ा स�चालन, 
उ�रपिु�तका परी�ण र नितजा �काशनलगायतका 
परी�ामा �भाव पन� कुनै पिन ि�याकलापमा सलं�न 
ह�न ुभएको छैन । 

िवप�ी पदपूित� सिमितको उ� िनण�यउपर 
िवप�ी लोक सेवा आयोगमा उजरुी गन� जादँा पदपूित� 
सिमितमा लोक सेवा आयोगको �ितिनिधसमेत रहने 
�यव�था भएको र उ� �ि�यामा हा�ो �ितिनिध 
सलं�न रहेको ह�दँा �ािधकरणको (सरकारी सेवा 
बाहेकको) य�तो िनवेदन दता� गन� िम�दनै भ�ने 
मौिखक जानकारी गराइयो । उ� जवाफबाट हामीले 
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�याय पाउन स�ने कुनै वैकि�पक उपचारको माग�समेत 
नरहेको ह�दँा स�मािनत अदालतसम� यो िनवेदन गन� 
आएका छ� ।

नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण कम�चारी 
िनयमावली, २०५६ अनसुार हा�ो दरखा�त र िलिखत 
परी�ा र� गनु�पन� कुनै आधार देिखदैँन । �यसमा पिन 
हा�ा िपताले हामी �ितयोिगतामा सहभागी भएको 
जानकारी गराई नैितकताका आधारमा �ितयोिगताको 
िन�प�तामा �भाव पन� कुनै पिन बैठक र िनण�यमा 
संल�न नरहन ु भएको अव�थामा पदपूित� सिमितले 
हामीलाई अ�तवा�ता सूचीबाट हटाउने भनी गरकेो िमित 
२०७३।१०।२९ को िनण�य र िमित २०७३।११।३ को 
सूचना गैरकानूनी छ ।

हा�ा िपता पदपूित�  सिमितको पदेन सद�य 
सिचव भएको नाताले हा�ो पेसा र रोजगारको हकमा 
�ितकूलता िसज�ना गन� िम�दनै । िपताका कारणले 
हा�ो संवैधािनक हक संकुिचत र अपह�रत ह�न 
स�दैन । परी�ामा अिनयिमतता भएको, परी�ा 
स�चालनका �ममा गैरकानूनी काय� भएको तथा परी�ा 
िन�प� नभएको वा िन�प� ह�न नस�ने अव�था भएको 
अव�थामा मा� परी�ा र� गन� अव�था रह�छ । हा�ा 
िपताले उ� �ितयोिगतामा हामीलाई सफल गराउने 
उ�े�यले यो यो काय� गरी �ितयोिगताको िन�प�ता 
�ितकूलताको काम गरकेो भ�न सकेको अव�था छैन ।

अतः स�मािनत अदालतबाट सिंवधानको 
धारा १३३(२) बमोिजम असाधारण अिधकार�े� �हण 
गरी िवप�ी पदपूित� सिमितको िमित २०७३।१०।२९ 
को िनण�य र िमित २०७३।११।३ को सूचनालगायत 
यस स�ब�धमा हामी िनवेदकह�लाई �ितकूल 
असर पन� गरी िवप�ीह�बाट भए गरकेा यावत् काम 
कारवाहीलाई उ��ेषणको आदेशले बदर गरी हामीलाई 
�ितयोिगतामा सहभागी गराई हा�ो अ�तवा�ता िलई 
नितजा �काशन गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीका नाममा 
परमादशेको आदशेलगायत अ�य जो चािहने उपय�ु 

आ�ा आदेश जारी गरी पूण� �याय पाउ ँ साथै उ� 
िनण�य काया��वयन नगनु�  भनी त�काललाई अ�त�रम 
आदशेसमेत जारी ग�रपाऊँ ।

यस अदालतको कारण देखाउ आदेश :-
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न नपन� भए सोको आधार र 
कारणसिहत बाटाको �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
कानूनबमोिजम िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु 
आदशे र �रट िनवेदनको न�कलसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�का नाममा सूचना �याद जारी गरी सोको 
बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा अविध �यितत 
भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । साथै अ�त�रम 
आदशे जारी ह�ने नह�ने स�ब�धमा छलफलको 
िनिम� िमित २०७३।११।१२ को तारखे तोक� उ� 
िमितस�म िव�ापन नं. १३४/७१/७२ को �ािविधक 
हे�पर पदको अ�तवा�तास�ब�धी कारवाही अगािड 
नबढाई यथाि�थितमा रा�न ु भनी िवप�ीका नाममा 
अ�तरकालीन आदेश जारी ग�रिदएको छ । सोको 
सूचना िवप�ीह�लाई शी�ाितशी� �े�ेिपत गनू� ।

यस अदालतको आदेशः-
िवप�ी पदपूित� सिमितको िमित 

२०७३।१०।२९ को िनण�य र सो िनण�य गराउन ुपन� 
आधार र कारणसिहतको िट�पणीसिहतको स�पूण� 
कागजातह� संल�न िमिसल िझकाई पनुः अ�त�रम 
आदशेको छलफलको लािग पेस गनू� । साथै उ� 
िनण�यसमेतका कागजातह� �ा� भई अ�त�रम आदेश 
स�ब�धमा छलफल नह�दँास�म यस अदालतको एकल 
इजलासबाट िमित २०७३।११।९ मा जारी भएको 
अ�तरकालीन आदशेलाई िनर�तरता �दान ग�रिदएको 
छ । 
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िवप�ी लोक सवेा आयोगको िलिखत जवाफः-
नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण �धान 

काया�लय, बबरमहलबाट िव.नं. १३४/०७१/०७२ 
तह-२ �ािविधक हे�पर पदपूित�  गन� उ� �ािधकरणको 
तािलकाअनसुार िव�ापन गरी िलिखत परी�ा 
स�चालन भएको र उि�लिखत परी�ा लोक सेवा 
आयोगबाट िलइएको नभई �ािधकरण आफँैले 
िलएको हो । �रट िनवेदकह�लाई अ�तवा�ता�मा समेत 
नरा�ने गरी स�बि�धत पदपूित� सिमितले गरकेो 
कामकारवाहीमा लोक सेवा आयोगको कुनै संल�नता 
छैन । यसथ�, लोक सेवा आयोगलाई िवप�ी बनाउनपुन� 
आधार कारण नभई हचवुाका भरमा िवप�ी बनाइएको 
��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा खारजे ग�रपाऊँ ।

िवप�ी नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण र ऐ.ऐ. 
को पदपूित� सिमितको तफ� बाट अि�तयार �ा� ऐ. 
का महािनद�शकको िलिखत जवाफः-

नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण 
कम�चारीह�को सेवाका सत� र सिुवधास�ब�धी 
िनयमावली, २०५६ को िनयम ३.३ ले पदपूित� 
सिमितको गठनस�ब�धी �यव�था गरकेो छ । पदपूित� 
सिमितमा �शासन िवभाग �मखु सद�य सिचव रहने 
�ावधान छ । यिद सद�य सिचव बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेदवार ह�ने अव�थामा िनजको स�ा 
सिमितले तोकेको �ािधकरणको कुनै अिधकृतले 
पदपूित�  सिमितमा �ितिनिध�व गन�छन् भ�ने कानूनी 
�ावधानले पदपूित� सिमितले गन� काय� पारदश� ह�नपुन� 
भ�ने नै हो । कुनै पिन पदपूित� गदा� �व�छ �ित�पधा��मक 
पारदश�तापूव�क गनु�पन� ह��छ । तर, �रट िनवेिदकाह�को 
हकमा िनजको िपता नै पदपूित� सिमितको सद�य 
सिचव रहेकोले परी�ाको पारदश�तामा �� िच� खडा 
ह�ने ह�दँा दरखा�त फाराम र िलिखत परी�ा र� गरी 
अ�तवाता�को सूचीबाट हटाउने गरी िनण�य ग�रएको 

हो । य�तो िनण�यले �रट िनवेदकको कुनै पिन मौिलक 
एवं कानूनी हक उ�लङ्घन नभएको ह�दँा िवप�ीको 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

यस अदालतको अि�तम आदेशः-
िनयमबमोिजम पेसीमा चढी अ�त�रम 

आदशे छलफलका लािग पेस भएको ��ततु िनवेदन 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) को �ितब�धा�मक वा�यांश (४) अनसुार 
अि�तम िनण�य गन� सिकने नै दिेखएकोले िनवेदन 
सलं�न कागजात अ�ययन गरी िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�र�साद उ�ेती 
र िव�ान्  अिधव�ा �ी नारायण�साद पराजलुीले 
िनवेिदकाह�ले िवप�ी नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणको िव�ापन नं.१३४/०७१/७२ को तह-२ 
�ािविधक सेवा हे�पर पदमा रीतपूव�क दरखा�त िदई 
�ित�पधा�बाट िलिखत परी�ा उ�ीण� भएका छन् । 
िनवेिदकाह�का िपता पदपूित�  सिमितको सद�य सिचव 
भए पिन िनजले िनवेिदकाह� सि�मिलत िव�ापनमा 
असर पन� गो�य �ि�यामा संल�न नह�ने भनी पदपूित� 
सिमितको िमित २०७३।२।१७ को बैठकमा िलिखत 
जानकारी गराएका छन् । उ� िव�ापनको ��प� 
िनमा�ण, प�रमाज�न, छपाई र परी�ा स�चालनमा 
िनवेदकह�का िपता संल�न भएको कुनै �माण छैन । 
साव�जिनक स�ंथाको पदपूित�  सिमितमा िपता सद�य 
सिचव भएको नाताले िनजका स�तितले उ� सं�थामा 
पेसा रोजगारका लािग �ित�पधा� गन� पाउदँैनन् भ�न 
िम�दैन । िबना आधार र कारण िनवेिदकाह�को मा� 
दखा��त र िलिखत परी�ाको नितजासमेत र� गरी 
िनजह�लाई अ�तवा�ता� सूचीबाट हटाउने भनी िवप�ी 
पदपूित� सिमितबाट िमित २०७३।१०।२९ मा भएको 
िनण�य गैरकानूनी र �वे�छाचारी ह�दँा उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी अ�तवा�ता�लगायतको �ि�यामा 
िनवेिदकाह�लाई सहभागी गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
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नाममा परमादेशको आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी 
बहस गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा 
�ी �ा�रका�साद भ�राईले साव�जिनक िनकायले 
स�पादन गनु�पन� काय�म�ये पदपूित�स�ब�धी काय� 
पिन एक हो । �य�ता िनकायले पदपूित�  गदा� �व�छ 
र पारदश�तापूण� ढङ्गले गनु�पछ�  । िनवेिदकाह� 
सि�मिलत भएको िव�ापनअनसुारको पदपूित� 
सिमितमा िनजह�का िपता पदपूित� सिमितको सद�य 
सिचव भई काय� गरकेो ह�दँा परी�ाको पारदश�तामा 
�� िच� खडा नहोस् भ�ने उ�े�यले िनवेिदकाह�को 
दरखा�त फाराम र िनजह�को िलिखत परी�ासमेत 
र� गरी अ�तवा�ता� सूचीबाट िनजह�को नाम हटाउने 
िनण�य ग�रएको हो । साव�जिनक िनकायबाट स�पादन 
ह�ने काममा जनसाधारणको िव�ास बढोस् भनी असल 
मनसायबाट पदपूित� सिमितबाट िमित २०७३।१०।२९ 
मा िनवेिदकाह�को िलिखत परी�ाको नितजा र� गरी 
िनजह�लाई अ�तवा�ता� सूचीबाट हटाउने गरी भएको 
िनण�य �यायसङ्गत ह�दँा बदर ह�ने होइन, िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

हामी िनवेिदकाह� उ�मेदवार रहेको िवप�ी 
नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरणबाट �कािशत 
हे�पर पदको िव�ापन नं.१३४/०७१/०७२ 
बमोिजमको पदपूित�  गन� �ममा हा�ा िपता ��प� 
िनमा�ण, ��प� प�रमाज�न, ��प� छपाई, परी�ा 
स�चालन, उ�र पिु�तका परी�ण र नितजा �काशनमा 
पदपूित�  सिमितको सद�य सिचवको हैिसयतले 
सहभागी ह�न ुभएको िथएन । पदपूित� सिमितको िमित 
२०७३।२।१७ को बैठकमै िपता महे�र दवाडीले उ� 
िव�ािपत परी�ाको �ा�ाङ्कमा असर पन� सबै गो�य 
काममा म सलं�न ह�ने छैन भनी िलिखत जानकारी 
गराएको अव�था छ । िबना आधार कारण िवप�ी 
पदपूित�  सिमितले सद�य सिचवका छोरी नातेदारह� 

सि�मिलत भएको भनी हामीह�को िलिखत परी�ाको 
नितजा र� गरी अ�तवा�ता� सूचीबाट हटाउने भनी िमित 
२०७३।१०।२९ मा िनण�य गरेको रहेछ । िपताबाट 
कुनै अवाि�छत काय� नभएको अव�थामा िवप�ीले 
गरकेो उ� िनण�यबाट हा�ो पेसा रोजगार गन� पाउने 
हक हनन् भएको ह�दँा उ��ेषणको आदशेले बदर गरी 
अ�तवा�ता�मा सहभागी गराउन ु भ�ने परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेिदकाह�ले 
िनवेदनमा दाबी िलएको पाइ�छ । �ािधकरण आफँैले 
स�चालन गरकेो पदपूित�स�ब�धी काम कारवाहीमा 
लोक सेवा आयोगको ��य� संल�नता नह�ने ह�दँा 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत िवप�ी लोक सेवा 
आयोग र िनवेिदकाह�का िपता यस �ािधकरणको 
�शासन शाखाको अिधकृतको हैिसयतले पदपूित� 
सिमितको सद�य सिचव रहन ुभएको छ । िनवेदकह� 
र िनजबीच बाब ु छोरीको नाता स�ब�ध रहेकोले 
परी�ाको पारदश�तामा �� िच� खडा नहोस् भ�ने 
उ�े�यले िनवेिदकाह�को दरखा�त फाराम र िलिखत 
परी�ाको नितजासमेत र� गरी िनजह�लाई अ�तवा�ता� 
सूचीबाट हटाउने गरी पदपूित�  सिमितबाट भएको 
िनण�य कानूनस�मत ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी 
िवप�ीह� नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण र ऐ. 
को पदपूित�  सिमितसमेतले िलिखत जवाफमा िजिकर 
िलएको दिेखन आयो ।

प� िवप� तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा र िव�ान्  अिधव�ाह�ले बहसका �ममा 
रा�न ु भएका बुदँा एव ं िनवेदन दाबी र िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ �यहोरासमेतलाई �ि�गत गरी 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो, होइन 
भ�ने  स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  हेदा� िवप�ी नेपाल नाग�रक 
उड्डयन �ािधकरण �धान काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०७१।१०।१७ को राि��य दैिनक गोरखाप�मा 
�कािशत सूचनामा �ािधकरणमा �र� रहेका 
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िनद�शकदिेख हे�परस�मका िविभ�न तहका पदह�को 
�ित�पधा��मक िलिखत परी�ासमेतबाट पदपूित� गन� 
भनी िव�ापन गरकेो देिखयो । उ� िव�ापन / सूचना 
अनसुार िनवेिदकाह� सिुनता दवाडी र नारायणी 
दवाडीसमेतले िव�ापन नं.१३४/०७१/७२ को सेवा 
�ािविधक, हे�पर पदमा दरखा�त बझुाई िलिखत 
परी�ामा सहभागी भई िवप�ी �ािधकरणको िमित 
२०७३।१०।२५ को सूचनाबमोिजम िनवेिदकाह� 
नारायण दवाडी िस.नं. १५ रोल नं. ३२ र सिुनता 
दवाडी िस.नं.३४ रोल नं.२३१ खलुा, मिहला, 
अपाङ्गतफ�  उ�ीण� भएको पाइयो । िलिखत परी�ाको 
नितजा �कािशत ग�रसकेपिछ िवप�ी �ािधकरण 
पदपूित�  सिमितको िमित २०७३।११।३ को सूचना 
अनसुार िनज िनवेदकह�को दरखा�त फाराम र 
िलिखत परी�ा र� गरी िनजह�को नाम अ�तवा�ता� 
सूचीबाट िवप�ीह�ले हटाएको दिेखन आउछँ ।

३. िनवेदन सलं�न िनवेिदकाह�को 
दरखा�तसमेत र� गन� पदपूित�  सिमितको िनण�य हेदा� 
पदपूित�  सिमितका सद�य सिचव महे�र दवाडीका 
िनवेिदकाह� निजकका नातेदार (छोरीह�) रहेका, 
उि�लिखत परी�ाको तयारी, परी�ा स�चालन, 
नितजा तयारी तथा �काशनलगायतका काय�मा 
िनजले सद�य सिचवको हैिसयतमा कामकाज गद� 
आएको, आ�ना छोरीह� परी�ामा संल�न भएको 
िवषयमा पदपूित� सिमितलाई कुनै जानकारी नगराएको 
र िलिखत परी�ाको नितजा �काशन भएपिछ मा� 
सिमितले जानकारी �ा� गरकेो भ�ने �यहोरा उ�लेख 
गरकेो देिख�छ ।

४. िनवेदन संल�न नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण, पदपूित� सिमितको िमित २०७३।२।१७ 
को बैठकको िनण�य हेदा� उ� बैठकबाट िलिखत 
परी�ाका लािग के�� तो�नेसमेतका िनण�य गरकेो 
देिख�छ । सोही बैठकमा पदपूित�  सिमितका सद�य 
सिचव िनवेिदकाह�का िपता महे�र दवाडीले 

िनवेिदकाह� �ित�पधा�मा सि�मिलत रहेको िव�ापन 
नं.१३४/०७१/७२ को पदमा मेरा आफ�तले परी�ा 
िदने ह�ँदा उ� परी�ाको �ा�ाङ्कमा असर पन� सबै 
गो�य �ि�यामा (काममा) म सद�य सिचव संल�न ह�ने 
छैन भनी िलिखत जानकारी गराएको देिख�छ । त�प�ात् 
िनज परी�ामा संल�न भएको भ�ने दिेखदैँन । तथापी 
िमित २०७३।१०।२९ को िनण�यमा िनजले पदपूित� 
सिमितको सद�य सिचवको हैिसयतले कामकाज गद� 
आएको भनी िनवेिदकाह�को नाम अ�तवा�ता� सूचीबाट 
हटाइएको पाइयो । िनवेदन संल�न िवप�ी �ािधकरणको 
िमित २०७३।११।५ को प� हेदा�  िनवेिदकाह�का 
िपता महे�र दवाडी परी�ा स�चालन काय��म तय 
गरी सोको सूचना �काशन गन�, परी�ा काय��म 
सशंोधनको सूचना �काशन गन�समेतका काय�मा स�म 
सलं�न रहेको भ�ने देिखन आउछँ । सद�य सिचवको 
�पमा महे�र दवाडीले िनवा�ह गरकेो उ� भूिमकाले 
िनवेिदकाह� सि�मिलत परी�ाको पारदश�तामा 
असर पान� ��प� िनमा�ण, ��प� प�रमाज�न, 
��प�को छपाई, उ�रपिु�तका परी�णलगायतका 
काय�मा िनजबाट ह�त�ेप ह�न पगेुको भ�ने देिखन 
आउदैँन । िनवेिदकाह�लाई यो य�तो �कृितको काय� 
गरी अनिुचत तवरबाट िलिखत परी�ामा िनजले उ�ीण� 
गराएको भ�ने �मािणत ह�ने कुनै ठोस �माण िवप�ी 
पदपूित� सिमितसमेतले िलिखत जवाफसाथ पेस गन� 
सकेको ि�थित पिन छैन ।

५. यसैगरी नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण कम�चारीह�को पदपूित� काय�िविध 
िनद�िशका, २०६६ को कानूनी �यव�था हेदा� 
उ�मेदवारह�को आफ�त पदपूित� सिमितमा रहेकै 
आधारमा िनजका स�तितह� �ित�पधा�मा भाग िलन 
नपाउने गरी रोक लगाएको पाइदैँन । िवप�ी �ािधकरण 
साव�जिनक िनकाय हो । साव�जिनक िनकायले कम�चारी 
िनयिु� गदा� स�बि�धत कानूनको अनशुरण गरी 
उ�मेदवारह� बीच �ित�पधा� गराई यो�यतम उ�मेदवार 
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चयन गनु�  नै पछ�  । यसमा कसैले िवमित रा�न ुह�दैँन । 
तर, उ�मेदवारको आफ�त िव�ािपत सं�थाको सेवामा 
रहेको कारणले मा� िनजसगँ नाता जोिडएका �यि� 
�ित�पधा�मा समावेश ह�न नै पाउदँनै भ�न उिचत 
ह�दँनै । िबना ठोस आधार कारण �ित�पधा� गन�बाट 
वि�चत ग�रएमा नाग�रकको हैिसयतले पेसा रोजगार 
गन� पाउने नाग�रकको संवैधािनक र कानूनी मौिलक 
हकमा ग�भीर आघात पन� जा�छ । 

६. आ�ना नाता पन�बाहेकका अ�य पदको 
परी�ामा महे�र दवाडीले सद�य सिचवका हैिसयतले 
काम गरकेो हो वा सबै �ि�यामा संल�न भएको हो 
भ�ने स�ब�धमा हेदा� उ� िमित २०७३।१०।२९ को 
िनण�यमा गो�ारा�पमा सद�य सिचवको �पमा काम 
गद� आएको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । पदपूित� 
सिमितको गठन हेदा�  िवप�ी �ािधकरणका महािनद�शक 
अ�य� र अ�य सद�यह�मा सहसिचव लोक सेवा 
आयोग, सहसिचव सं�कृित पय�टन तथा नाग�रक 
उड्डयन म��ालय, �ािधकरणका उपमहािनद�शक, 
तोिकएका द� िव� १ जना तथा लोक सेवा आयोगको 
उपसिचवसमेत सद�य रहेको देिख�छ । यसरी लोक 
सेवा आयोगसमेतको संल�नतामा िलइएको परी�ा 
�णालीमा �यसको श�ुता र नितजालाई अ�वीकार गन� 
आधार भनेकै िनवेदकका िपताको सो परी�ा �णालीमा 
संल�न भएको भ�ने व�तिुन� तवरबाट पिु� भएको 
ह�नपुछ�  । परी�ा �णालीलाई हेदा� यो�यता �णालीको 
संर�कको �पमा रहेको संवैधािनक िनकाय लोक सेवा 
आयोगको िस�ा�तह�लाई अ�वीकार ग�रएको भ�ने 
पिन देिखदैँन । एउटा सवंैधािनक िनकायको समेत 
संल�नतामा भएका काम कारवाहीलाई दोष र खोट 
लगाउन स�ने आधार ��ट�पमा दिेखन पन�मा िववाद 
छैन । कुनै पदपूित�  सिमितमा आ�नो नाता पन� �यि� 
रहेको अव�थामा �य�तो पदपूित�  सिमितबाट िलइएको 
परी�ा दूिषत ह�न स�छ । तर ��ततु म�ुाको त�यमा 

हेदा�  िनवेदकका िपताले परी�ाको गो�य �ि�यामा 
सलं�न ह�ने छैन भनी िनण�य गराई िनजले सो िनण�यलाई 
�वीकार गरी परी�ाको गो�य �ि�यामा सलं�न 
नभएको �प� देिखदँा देिखदँै यी िनवेिदकाह�का 
हकमा परी�ा �णालीबाट �यूत गन� िवप�ी �ािधकरण 
पदपूित� सिमितको िनण�य कानूनस�मतको हो भ�ने 
देिखदँनै । जनु िनण�यमा आधार र कारणह� 
खोिलएको ह�दँैन िविध शा�ीय मा�यताको आधारमा 
�य�ता िनण�य �याय र कानूनस�मत मा�न िम�दैन । 
अतः िवप�ी पदपूित� सिमितको िमित २०७३।१०।२९ 
को िनण�यमा अिभ�य� िनवेिदकाह�को िपता परी�ा 
�णालीमा संल�न भई िनजले परी�ा स�चालन गरकेो 
भ�ने कुरा त�यय�ु र व�तिुन� तवरबाट पिु� नभएको 
ह�दँा िनवेिदकाह� सि�मिलत परी�ामा िनज सलं�न 
रहेको भ�ने दिेखन आएन । यसबाट िनवेिदकाह�को 
िलिखत परी�ाको नितजा र दरखा�तसमेत र� गन� 
िवप�ी पदपूित�  सिमितको िनण�य कानूनबमोिजमको 
रहेको मा�न िमलेन । 

७. तसथ�, िवप�ी नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण पदपूित� सिमितले िनवेिदकाह� सिुनता 
दवाडी र नारायणी दवाडीको दरखा�त फाराम र 
िनजह�ले उ�ीण� गरकेो िलिखत परी�ाको नितजा 
र� गरी अ�तवा�ता�को सूचीबाट समेत िनजह�को नाम 
हटाउने भनी िमित २०७३।१०।२९ मा गरकेो िनण�य 
एवं सोका आधारमा िमित २०७३।११।३ मा �कािशत 
गरकेो सूचना �याय र कानूनसङ्गत नह�दँा उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी िदएको छ । अब िनवेिदकाह� 
सिुनता दवाडी र नारायणी दवाडीसमेतलाई समावेश 
गरी अ�तवा�ता� िलई कानूनस�मत तवरबाट नितजा 
�काशन गन� काय� गनु�, गराउन ु भनी िवप�ी नेपाल 
नाग�रक उड्डयन �ािधकरण पदपूित� सिमितका 
नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी िदएको 
छ । यो आदेशको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
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िवप�ीम�येको नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण र 
ऐ. को पदपूित� सिमितलाई िदई दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ह�रकृ�ण काक� 

इजलास अिधकृत : किपलमणी गौतम
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी
माननीय �यायाधीश �ी दवेे�� गोपाल �े�

आदशे िमित : २०७३।२।२६
०७१-WO-०२५७

िवषयः- अ�त�रम सिंवधान २०६३ को धारा ३२ 
तथा १०७(२) बमोिजम परमादेश जारी ग�रपाऊँ ।

�रट िनवेदक : �याय तथा अिधकार सं�था-नेपाल 
(जरुी-नेपाल) को तफ� बाट र आ�नो हकमा 
समेत िचतवन िज�ला र�ननगर नागरपािलका 
वडा नं. १ घर भई हाल लिलतपरु िज�ला 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. २ 
सानेपा ब�ने जरुी-नेपालका अ�य� एव ं
अिधव�ा राज�ुसाद चापागाईसँमेत

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § मौिलक हकको �पमा भएको सवैंधािनक 
�यव�थाको काया��वयन गन� �ाथिमक 
िज�मवेारी रा�यउपर नै रहने ह�दँा 
सिंवधानमा उि�लिखत मौिलक हकको 
काया��वयन नाग�रकले महसुस गन� स�ने 
�व�पको बनाउन आव�यक िनयम 
कानूनको तजु�मा र �यसलाई काय��पमा 
लैजाने िज�मेवारी रा�यले नै िलनुपन� ।
 § मौिलक हकको �पमा �थािपत 

अिधकारलाई आव�यक कानून र िवशेष 
योजना तथा काय��मबाट अगािड बढाउन 
नसिकएको अव�थामा �य�तो अिधकार 
कागजमा मा� िसिमत ह�न े ह�दँा �ा� 
अिधकारको अथ�पूण� काया��वयनको लािग 
सामािजक सरु�ाको आव�यक �ब�ध 
ग�रन ु आव�यक ह��छ । यसरी आव�यक 
�ब�ध ह�न सकेमा मा� नेपाली नाग�रकले 
सिंवधानबाट �ा� गरकेो मौिलक हकको 
सरं�ण भई �यवहारमा अिधकार �थािपत 
ह�न स�ने ।

(�करण नं.२)
 § रा�यले आव�यकताअनुसार �मशः कानून 

र काय��ममाफ� त मौिलक अिधकारमा 
उि�लिखत �यव�था काया��वयन गदा�को 
अव�थामा पिन त�काल सहायताको 
आव�यकता रहकेा नाग�रकह�लाई नै 
पिहलो �ाथिमकता िदनुपन� ह��छ । यसरी 
�ाथिमकता िनधा�रण गरी रा�य�ारा 
सहयोग �दान गरकेा ख�डमा मा� 
जीवन ग�भीर�पमा जोिखममा रहकेा 

�नण�य नं. ९७९०
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नाग�रकह�को बा�ँन पाउन े अिधकारको 
सरं�णमा सघाउ पु�न जाने ।

(�करण नं.३)
 § रा�यको आिथ�क �मताले सकेको ख�डमा 

सबै मौिलक अिधकारह� नाग�रकले �ा� 
गन� अव�थाको सुिनि�तता ग�रिदनुपन� भए 
पिन बा�ँन पाउन े अिधकारको ��याभूित 
मानव जीवनको अि�त�वसगँ स�बि�धत 
भएको ह�दँा अस� तथा घर प�रवारबाट 
प�र�य� िविभ�न अव�थाका नाग�रक 
जसको जीवन नै सकंटमा छ �य�ता 
नाग�रकको जीवनको सुर�ाको िवषयलाई 
रा�यले �ोत र साधनको अभाव भ�न े
कारण देखाई काया��वयनको �ममा ग�रन े
िढलाईलाई मानवीय �ि�कोणबाट समते 
उिचत मा�न नसिकने ।

(�करण नं.४)
 § रा�यले समान अव�थाका आ�ना 

नाग�रकह�को बीचमा असमान �यवहार 
ह�ने गरी आव�यक ब�दोब�तीका काय��म 
स�चालन गनु� लोकक�याणकारी 
रा�यको प�रवेशमा उपयु� ह�ने नदेिखँदा 
िसिमत सं�यामा मा� असहाय र अस� 
नाग�रकको सरं�ण गरकेो आधारमा 
िवशेष सहायताको आव�यकता रहकेा 
सबै नेपाली नाग�रक �ितको सवैंधािनक र 
कानूनी दािय�व रा�यबाट पूरा भएको भनी 
मा�न नसिकन े।

(�करण नं.९)
 § नेपाली नाग�रकलाई रा�यको 

उपि�थितको अनभूुित गराउनका लािग 
अ�तरा�ि��य�पमा नेपालले �य� गरकेो 
�ितब�ताको प�र��ेयमा समेत रा�यबाट 
िवशेष अव�थाबाट गु�ीएका आ�ना 

नाग�रकह�को भरणपोषण र खानिपनको 
उिचत �ब�ध गन�का लािगसमेत आफूले 
अनुमोदन गरकेो सि�ध महासि�धको 
�यव�थानपेाल सरकारबाट अ�रश: 
पालना भई काया��वयन ह�नुपन� ।

(�करण नं.१७)
 § मौिलक हकको �पमा रहकेो सामािजक 

सुर�ाको िवषय सामािजक �यायसगँ अ�तर 
स�बि�धत रहने ह�दँा सामािजक सुर�ा 
सामािजक �यायलाई �यवहारमा उतान� 
म�ुय उपकरण रहकेो देिख�छ । नेपाल 
सरकारले सामािजक �यायका आयामलाई 
सामािजक सुर�ाका काय��मह� माफ� त 
नै मतु��प िदने गरकेो देिख�छ । आ�ना 
नाग�रकको लािग ज�मदेिख म�ृयुपय��त 
हरके अव�था र चरणमा सामािजक 
सुर�ाको ��याभूित ग�रएको ख�डमा 
मा� नाग�रकको बाँ�न पाउने अिधकारको 
सरं�ण ह�न गई नाग�रक�ित रहकेो 
सरकारको दािय�व प�रपूरण ह�न जाने ।

(�करण नं.१८)
 § नपेाली नाग�रकले भा�य र भगवानको 

भरमा आ�नो जीवन सुरि�त रा�नुपन� 
अव�थाको अ��य गरी रा�य नै आ�नो 
वा�तिवक सरं�क भएको अनुभूित 
रा�यबाट नै िदलाउन ुपन� ।

(�करण नं.१९)
 § सामािजक सुर�ाका स�ब�धमा 

आव�यकताको रोहमा जीवन जोिखममा 
रहकेा अव�थाका नाग�रकह�को 
वग�करण गरी अ�य�त जोिखम अव�थाका 
नाग�रकह�लाई पिहलो �ाथिमकतामा 
राखी काय��म स�चालन गनु� सामािजक 
�यायको �ि�कोणबाट समेत उ�म 
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िवक�प ह�न स�दछ । नेपाल सरकारले 
औपचा�रकताको लािग मा� सामािजक 
सुर�ास�ब�धी काय��म तजु�मा नगरी 
जीवन सकंटमा परकेा र पन� जोिखममा 
रहकेा नाग�रकह�ले अनुभूित गन� स�न े
गरी आव�यक �यव�था गनु� अिनवाय� 
ह��छ । सामािजक सुर�ाको काय��मको 
स�चालन गन� स�ंथाह�को स�ंथागत 
सु�ढीकरण गरी सामािजक सुर�ाका िविध 
र आयामलाई सहज र सरल�पमा �ा� 
गन� स�ने गरी काय��म स�चालन गनु�पन� ।

(�करण नं.२०)
 § खाना र छानाको अभावमा आ�ना नाग�रक 

म�ृयुको जोिखममा पु�नुपन� अव�थालाई 
रा�यले स�बोधन गनु�पन� नै ह��छ । आिथ�क 
अभावको बहानामा उपयु� कुनै ब�दोब�त 
नगरी मानवीय सवेंदनािवपरीत आ�ना 
नाग�रकह�को किठन प�रि�थितलाई 
िनयालेर मा� ब�नु लोकक�याणकारी 
रा�यको रोहमा �वीकारयो�य ह�न नस�ने ।
 § आ�नो भरणपोषण आफँै गन� नस�न े

आ�ना नाग�रकह�को �यूनतम 
आव�यकता पूित� ग�रिदनुपन� दािय�व 
लोक क�याणको वत�मान प�रवेशमा 
रा�यउपर नै रहकेो देिखँदा आफूउपर 
रहकेो �य�तो दािय�व कुन �व�पमा 
(Model) काया��वयन गन� हो सो कुरा 
रा�यले �थािपत गन� स�ंथागत सयं�� 
र स�चालन गन� काय��मले िनधा�रण गन� 
ह��छ । रा�यले अ�तरा�ि��य कानूनी दािय�व 
(सि�ध महासि�धबाट िसिज�त) र राि��य 
सवैंधािनक �यव�थाको काया��वयन र 
आव�यकताको रोहमा नाग�रक�ितको 
िज�मेवारी वहन गन�समते �चलनयो�य 

आधारभूत �यूनतम अिधकारह�को 
सरं�ण गनु� अिनवाय� नै रहकेो देिखने ।

(�करण नं.२१)
 § समाजमा रहकेा मािनसह� जो आ�नो 

बारमेा �वयम ् बु�न सो�न र जा�न स�दैनन ्
�य�ता वृ�, अस�, असहाय,अनाथ 
बालबािलकासमेतका �यि� वग� र 
समदुायको आधारभूत आव�यकताको 
प�रपूित� रा�यका तफ� बाट ह�नपुन� िवषय 
सामािजक सुर�ासगँ स�बि�धत ह�न े ह�दँा 
य�तो िवषयलाई लोक क�याणकारी 
रा�यमा अिनवाय��पमा �वीकार गनु�पन� 
ह��छ । जीवन नै सकंटमा परकेा वग� र 
समदुायको र�ा गन� मह�वपूण� सरं�णा�मक 
उपाय सामािजक सरु�ास�ब�धी िवशेष 
योजना र काय��म नै रहकेो ह��छ । रा�यले 
�दान गन� िनि�त अव�थाका सबै नाग�रक 
समिेटएको सामा�य भ�ाको �यव�थाबाट 
िवशेष अव�थामा रही सामािजक सुर�ाको 
आव�यकता रहकेा नाग�रकह�को हकमा 
उिचत स�बोधन ह�नस�ने नदेिखने । 

(�करण नं.२४)

�रट िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� 
राज�ुसाद चापागाई ं, खशुी�साद था� र शिश 
ब�नेत

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�यामकुमार भ�राई

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § नेपालको संिवधानको धारा १२(१), १८, 

३५(९)
 § मानव अिधकारको िव��यापी घोषणा प�, 

१९४८ को धारा ३, ६, २२, २५(१)
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 § अपाङ्गता भएका �यि�ह�को 
अिधकारस�ब�धी महासि�ध, २००६ को 
��तावना, धारा ६, ७, १०
 § आिथ�क, सामािजक तथा सां�कृितक 

अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, 
१९६६, धारा ११(१), ११(२)
 § नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 

अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा 
६(१)
 § बाल अिधकार महासि�ध, १९८९ को धारा 

६(१), ६(२), ८(३), ९(१)
 § मिहला िव��को सबै �कारका भेदभाव 

उ�मलुन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ को 
��तावना

आदेश
�या.दीपकराज जोशी : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको अिधकार�े�िभ� परी दायर ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य एवं आदेश 
यस�कार रहेको छ ।

िनवेदक सं�थाह�म�ये �याय तथा अिधकार 
सं�था नेपाल (जरुी नेपाल) मानव अिधकारको संर�ण, 
�व��न र िवकासमाफ� त सामािजक �याय, कानूनी राज 
र सशुासनमा आधा�रत नेपाली समाजको �थापनाथ� 
फरक त�रकाले सेवारत रहने मूल �येयका साथ 
िव.सं. २०६८ मा सं�था दता� ऐन, २०३४ बमोिजम 
सं�थािपत भई तदन�प ि�याशील रहदँ ै आएको 
एक गैरसरकारी, गैरराजनीितक एव ं गैरनाफामूलक 
सामािजक सं�था हो । �यसैगरी िफयान नेपाल खा� 
अिधकारको ��याभूित र सिुनि�तताको लािग पैरवी 
तथा वकालत गन� उ�े�यका साथ �थािपत मानव 
अिधकारवादी सं�था हो ।

हामी िनवेदकह� �यि�गत�पमा पिन मानव 

अिधकारको संर�णाथ� �थािपत िविभ�न सामािजक 
सघं स�ंथाह�सगँ आब� भई मौिलक तथा मानव 
अिधकार र सामािजक �यायको �े�मा काय� गद� 
आएका कानून �यवसायी तथा अिधकारकम� ह� । हामी 
िनवेदकह�लाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को ३२ तथा १०७(२) समेतका आधारमा यो गहन 
सामािजक �यायको िवषय समािहत रहेको ��ततु 
िवषयमा साव�जिनक िहत र सरोकारको िनवेदन िलएर 
स�मािनत अदालतमा �वेश गन� िनिव�वाद हकदैया 
रहेको छ ।

अ�ानता, अिश�ा, ग�रबी र प�र�य�ता 
�ाकृितक देन वा प�रणाम पिन होइनन् र कसैको 
रोजाइ तथा चाहना पिन होइन । �कृितले मािनसको 
�पमा सबैलाई समान अि�त�व �दान गरकेो 
ह��छ । तर समाजमा िव�मान रहेको सामािजक, 
आिथ�क असमानता तथा भेदभावका कारण कितपय 
नाग�रकह� आ�नै बलबतुामा वा पा�रवा�रक संर�णमा 
�यूनतम �तरको जीवनयापन गन� प�रि�थितमा समेत 
नभई पूण�तः प�र�य�ताको अव�थामा प�ुने ि�थित 
िनमा�ण भएको छ । रा�यको तफ� बाट प�र�य�ताको 
कारण प�ा लगाउने �य�तो ि�थितलाई रो�नको 
लािग आव�यक उपाय अवल�बन गन� तथा प�र�य� 
र असहाय ि�थितमा पगेुकाह�लाई आव�यक 
सामािजक सरं�णको सिुवधा उपल�ध गराउनेतफ�  
कुनै सारभूत काम ह�न सकेको छैन । जसको कारणले 
खासगरी बालबािलकाह�, व�ृव�ृाह�, शारी�रक 
तथा मानिसक अपाङ्गता भएका �यि�ह� तथा चरम 
ग�रबीको अव�थामा रहेका कय� �यि�ह� प�र�य� 
तथा बेवा�रस अव�थामा सडकको आ�य िलन बा�य 
भएको त�य िविभ�न मा�यमबाट उजागर ह�दँै आएको 
छ । खासगरी उप�यकालगायतका शहरी �े�का सडक 
र ग�लीह�मा िदन �ितिदन बढ्दै गएको �य�तो 
िबकराल अव�थाको जो कोहीले पिन सहजै अवलोकन 
तथा अनभुव गन� स�ने अव�था छ । 
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असहाय, व�ृव�ृा तथा 
बालबािलकालगायतका प�र�य� �यि�को �ाकृितक 
संर�क भए पिन नभए पिन रा�य अि�तम अिभभावकको 
�पमा रहेको ह��छ । हेरचाह र संर�ण िदने कोही 
नभएको तथा जीिवकोपाज�नको आधार नभएका आफंँै 
कुनै काम गरी जीिवका चलाउन नस�ने वा प�रवार भएर 
पिन प�र�याग ग�रएका वा सरं�क�व पाउन नसकेको 
अव�थाका नाग�रकह�को लािग रा�य नै अि�तम 
अिभभावक हो । यसै वा�तिवकतालाई आ�मसात् गद� 
बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध, अपाङ्गता भएका 
�यि�को अिधकारस�ब�धी महासि�ध तथा आिथ�क, 
सामािजक तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�धलगायतका अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकारस�ब�धी कानूनह�को अित�र� िविभ�न 
राि��य कानूनह�ले समेत रा�यका िनकायह�लाई 
िज�मेवार बनाएका भए पिन िवप�ीह�बाट य�ता 
कानूनी दािय�वलाई मनन् गरी आ�नो कत��य पूरा गरकेो 
अव�था छैन । �य�ता प�र�य� �यि�को स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने मानव अिधकारको संर�णको अभावमा 
अकालमै म�ृय ु ह�ने र कठोर जीवन �यतीत गनु�पन� 
अव�था िव�मान छ । 

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १२(१) ले सबै नेपाली नाग�रकलाई स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने अिधकार, असमानता र भेदभावबाट 
संर�णको अिधकार तथा सामािजक सरु�ालगायतका 
मौिलक मानव अिधकारको ��याभूित िदएको छ । 
यसको अित�र� अ�त�रम संिवधानको धारा १३ ले 
प�र�य�, असहाय तथा चरम ग�रबीको अव�थामा 
रहेका नाग�रकह�को आिथ�क तथा सामािजक संर�ण, 
िवकास र सशि�करणको लािग िवशेष उपायह� 
अवल�बन गनु�पन� गरी रा�यलाई मौिलक कानूनी 
दािय�व स�ुपेको छ । सम�ीगत�पमा भ�नपुदा� �य�तो 
अव�थामा रहेका नाग�रकह�का लािग रा�यबाट 
िवशेष अिभभावक�य संर�ण �ा� गन� हक सरुि�त 

रहेको छ । साथै नेपाल आिथ�क, सामािजक तथा 
सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, 
१९६६ लगायतका दज�नौ मानव अिधकारस�ब�धी 
सि�धह�को प� छ । जसअ�तग�त आ�नो भरणपोषण 
गन� नस�ने नाग�रकह�का लािग रा�यले �यूनतम 
जीवन गजुाराको साधन तथा �ोत (सभा�इबल िकट) 
को �ब�ध ग�रिदने दािय�व रा�यको ह��छ । रा�यको 
य�तो दािय�वलाई आिथ�क-सामािजक अिधकारको 
त�काल �चलनयो�य आधारभूत अ�तरव�त ु(िमिनमम 
कोर एिलम�ट) को �पमा मा�यता िदइएको छ । यसलाई 
स�य तथा �जाताि��क रा�यले उपे�ा गन� िम�दैन । 
अ�त�रम संिवधानले धारा ३३ (ड) अ�तग�त रा�यका 
िनकायह�ले यो अ�तरा�ि��य कानूनी दािय�वको पिन 
�भावकारी काया��वयन गनु�पद�छ ।

आजभ�दा ५१ वष� अगािड लाग ु भएको 
मलुकु� ऐन, २०२० ग�रब कंगालको महलअ�तग�त 
ग�रएको क�याणकारी कानूनी �यव�थालाई यस 
स�ब�धमा मह�वपूण� उदाहरणको �पमा िलन 
सिक�छ । यस महलअ�तग�त चरम ग�रबीको 
अव�थामा रहेका तथा आ�नो हेरचाह र पालनपोषण 
आफंँै गन� असमथ� मिहला, व�ृव�ृा, अश� तथा 
अपाङ्ग �यि�ह� एव ंअनाथ बालबािलकालगायतका 
नाग�रकह�को भरणपोषण तथा �याहारको यथोिचत 
कानूनी कत��य गाउ ँ िवकास सिमित, नागरपािलका 
तथा �मखु िज�ला अिधकारीलगायतका रा�यका 
िनकायह�मा िनिहत रहने �यव�था ग�रएको छ । यस 
स�ब�धमा उ� महलका ४, ५, ६, ८ र ९ नं. का 
�यव�थाह� िवशेष मह�वपूण� छन् । यसका अित�र� 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५  दफा २८ (१) को 
ख�ड (ट) अ�तग�त देहाय (८) मा गाउ ँिवकास सिमित, 
दफा ९६(१) को ख�ड (ज) को दहेाय १ एव ंख�ड (ञ) 
को देहाय (१०) तथा दफा १८९(१) को ख�ड (च) 
को देहाय (२) लगायतका �ावधानह�ले पिन अनाथ 
तथा असहाय मिहला, बालबािलका, व�ृव�ृाह� 



519

तथा अश�ह�लाई लि�त गरी गाउ ँिवकास सिमित, 
नगरपािलका तथा िज�ला िवकास सिमितले सामािजक 
भलाई र सरं�णका कामह� गनु�पन� बा�या�मक 
कानूनी कत��यको �यव�था गरेको छ । यसका अित�र� 
पिछ�ला केही िवषयगत कानूनह�ले पिन प�र�य�, 
असहाय तथा िवशेष सरं�णको आव�यकता रहेका 
�यि�को िवशेष सरं�णको लािग रा�यका िविभ�न 
िनकायह�लाई कानूनी दािय�व तोिकएको पाइ�छ । 
उदाहरणको लािग बालबािलका ऐन, २०४८ को दफा 
३४, �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १६ 
तथा अपाङ्ग संर�ण तथा क�याण ऐनको दफा १० 
मा ग�रएका �यव�था मह�वपूण� छन् ।

उपरो� कानूनी दािय�वह�को �भावकारी 
काया��वयनलाई सिुनि�त गरी असहाय, प�र�य�, 
अनाथ तथा चरम ग�रबीको अव�थामा बा�ँन 
बा�य नाग�रकह�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
अिधकारको अथ�पूण� उपभोग गन� स�ने वातावरण 
सजृना गनु�  िवप�ी िनकायह�को अहम् कत��य 
हो । �य�तो दािय�वको यथोिचत प�रपालनको लािग 
लोकक�याणकारी तथा मानव अिधकार�ित �ितव� 
कुनै पिन रा�यको िज�मेवार िनकायह�बाट ठोस 
�य�न गन� कुरा �वाभािवक�पमा अपेि�त ह��छ । 
यो कुरा सव�� �वीका�रदँ ैआएको पिन छ । रा�यका 
लािग जोिखममा रहेका, कमजोर, ग�रब तथा असहाय 
नाग�रकको जीवन र�ाभ�दा मह�वपूण� अ� कुनै कुरा 
ह�दँनै भ�दै घर तथा आवासिवहीन नाग�रकह�लाई 
ठ�डीबाट बचाउन रा�ी आवासालयको �यव�था 
गन� आदेश िददँ ैभारतीय सव��च अदालतले िपप�स 
यूिनयन फर िसिभल िलवट� (िपयूिसएल) िव. यूिनयन 
गभन�मे�ट को म�ुामा २७ जनवरी २०१० मा िदएको 
आदेशलाई मह�वपूण� िविधशाि�य उदाहरणको �पमा 
रहेको छ ।

अस� र असहाय नाग�रकको संर�णतफ�  
लि�त कानूनी कत��यको प�रपालना नह�दँा रा��को 

मूल कानून अ�त�रम संिवधान, २०६३ का मौिलक 
हक तथा िनद�शक िस�ा�तह�मा अ�तरिनिहत 
सवंैधािनक दािय�वको पिन उ�लङ्घन भएकाले 
असाधारण �े�ािधकारको �योगमाफ� त �याियक 
�चलन ह�नपुन� आव�यकता सजृना भएको छ । रा�यले 
एकल मिहला, अनाथ, बालबािलका, असहाय, व�ृ, 
अपाङ्ग, अश� र लोपो�मखु जाितको संर�ण र 
उ�नितका लािग सामािजक सरु�ाको िवशेष �यव�था 
गन� नीित अवल�बन गनु�पन� �यव�था ग�रएको छ । यी 
�यव�थाह�ले प�र�य� अव�थामा रहेका �यि�ह�को 
स�ब�धमा अिधकार र रा�यमािथ कत��य तोकेका 
छन् । प�र�य� तथा असहाय नाग�रकलाई सामािजक 
सरं�णबाट वि�चत गन� िवप�ीको कामकारवाही 
सिंवधानिवपरीत मा�ै नभएर अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकारस�ब�धी कानूनी दािय�वको पिन बिख�लाप 
भएको िनवेदन गद�छ� । मानव अिधकारको िव��यापी 
घोषणाप�, १९४८ को धारा २५ मा ��येक �यि�लाई 
आ�नो र आ�नो प�रवारको �वा��य र क�याणको 
लािग खा�ा�न, कपडा, आवास र औषधोपचारको 
सिुवधा र आव�यक सामािजक सेवाह�लगायत पया�� 
जीवन�तरको अिधकार तथा बेरोजगारी, िबरामी, 
अश�ता, एकल अव�था, बढेुसकाल वा आ�नो 
काबबुािहरका प�रि�थितह�मा जीिवकोपाज�नका 
उपायका अभावमा सरु�ा पाउने अिधकार छ भ�ने 
�यव�था ग�रएको छ ।

मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप�मा 
��याभूत �तरीय जीवनको अिधकारलाई िव�तिृतकरण 
र कानूनी�पमा ब�धनकारी बनाउदँै आिथ�क, सामािजक 
तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
अनबु�धको धारा ११(१) ले भोजन, आवासलगायतको 
िवषयलाई ब�धनकारी र �चलनयो�य बनाएको छ । 
अनबु�धको धारा ११(१) मा य�तो �यव�था ग�रएको 
छ - “��तुत अनुब�धका प� रा��ह�ले ��येक 
�यि�को पया�� भोजन, लुगा तथा आवाससमेत आफू 
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�वयम्  र आ�नो प�रवारको पया�� जीवन�तरको तथा 
जीवनाव�थाको िनर�तर सुधारको अिधकारलाई 
�वीकार गद�छन् । प� रा��ह�ले यस �योजनको लािग 
�वत�� सहमितमा आधा�रत अ�तरा�ि��य सहयोगको 
अ�याव�यक मह�व �वीकार गद� यस अिधकारको �ाि� 
सुिनि�त गन� उपयु� कदमह� चा�नेछन् ।” यसथ� 
सामािजक संर�णको आवाससिहतको �तरीय एव ं
स�मािनत जीवनयापन गन� स�ने वातावरणको सजृना 
गनु�  िवप�ीको संवैधािनक तथा अ�तरा�ि��य कानूनी 
दािय�वको िवषय हो । यो दािय�व अ�त�रम सिंवधानको 
धारा ३३ (ड) तथा सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(२) 
अ�तग�त ब�धनकारी ह�ने ह�दँा रा�यले यसको यथोिचत 
प�रपालन गनु�  अप�रहाय� ह��छ । पया�� खा� तथा 
उपय�ु आवासको अिधकार, �तरीय एव ं मया�िदत 
जीवनयापनको अिधकार एक अका�मा अ�यो�याि�त 
छन् । यी अिधकारह�को �यवहा�रक ��याभूितको 
अभावमा जीवन न मया�िदत ह�न स�छ, न त �तरीय नै 
ब�दछ । यितमा�ै नभई नेपाल प� भएका अ�य मानव 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य सि�धह�ले पिन पया�� 
आवास तथा खा� अिधकारलाई ��याभूत गरकेा छन्; 
ज�तै – जातीय िवभेद िव��को महासि�धको धारा 
५(ड) (३), नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा १७, 
मिहला अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९७९ को धारा 
१४(२) तथा १५(२), बालअिधकार महासि�धको 
धारा १६(१) र २७(३), आई.एल.ओ. अिभसि�ध 
१६९ को धारा १४, १५ र १७ तथा अपाङ्गता 
भएका �यि�का अिधकारस�ब�धी महासि�धको धारा 
९ र २८ अ�तग�त पिन ��य� अ��य��पमा पया�� 
आवास तथा खा� अिधकारसिहत �तरीय जीवनयापन 
गन� पाउने अिधकारलाई ��याभूत ग�रएको छ ।

अतः मािथ िविभ�न �करणह�मा उ�लेख 
ग�रएका त�य एवं कानूनह�को आधारमा नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 

बमोिजम मलुकु� ऐन २०२० को ग�रब कंगालको 
महल लगायतका क�याणकारी कानूनी �यव�थाह� 
अन�ुप ��येक िज�लामा प�र�य�, असहाय, 
बेसहारा तथा आ�यिवहीन नाग�रकह�को यथोिचत 
भरणपोषण तथा आवासको लािग उपय�ु �थानको 
�यव�था गन�, �थानीय िनकायस�ब�धी कानूनले य�ता 
�कारका �यि�ह�को लािग उिचत �यव�था गनु�पन� 
दािय�व िनधा�रण गरकेो ह�नाले नेपाल रा�यभरका 
�थानीय िनकायलाई आ-आ�नो �े�िभ� प�र�य� 
तथा असहाय नाग�रकह�को अ�ाविधक अिभलेख 
रा�न लगाई सोहीबमोिजमको �यव�था त�काल 
गराउनको रा�यले ��य��पमा अिभभावक�व 
िदनपुन� तथा सामािजक सरं�णको आव�यकता 
भएको नाग�रकह�को पिहचान, भरणपोषण तथा 
आव�यकताअनसुार अ�थाई वा �थाई आवास, 
�वा��य तथा िश�ालगायतका सामािजक सिुवधाका 
स�ब�धमा छु�ै राि��य मापद�ड बनाएर लाग ुगन� तथा 
यसस�ब�धी िछ�रएर रहेका कानूनह�लाई संिहताकृत 
गन� सामािजक संर�णस�ब�धी काय��मह� स�चालन 
गदा� वा सेवासिुवधा उपल�ध गराउदँा मानिसक 
अपाङ्गता तथा शारी�रक�पमा अश� �यि�ह�, 
बालबािलका, गभ�वती तथा बालब�चासिहतका 
मिहलाह� एवं व�ृव�ृाह�लाई िवशेष �ाथिमकता 
िदन ुभनी नेपाल सरकारका िविभ�न िनकायका नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोरा 
�रट िनवेदकको तफ� बाट यस अदालतमा पेस भएको 
�रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? जारी 
ह�न ुनपन� कुनै कारण भए यो आदेश �ा� भएका िमितले 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको 
एक एक�ित न�कल साथै राखी िवप�ीह�को नाउमँा 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ पेस भए वा सोको अविध 
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�यतीत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको कारण देखाउ आदशे ।

नेपाल सरकार मिहला, बालबािलका तथा 
समाजक�याण म��ालयले म��ालयको काय��े� 
िभ�का मिहला, बालबािलका, अपाङ्गता भएका �यि� 
एवं �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, िनद�िशका मापद�ड 
बनाई उनीह�का लािग िविवध काय��मह� स�चालन 
गद� आइरहेको छ । मिहला िहंसामा परकेा, मानव 
बेचिबखनमा परकेा, घरले ु िहंसाका िशकार भएका, 
एकल मिहलाह�का लािग पनु�था�पना र राहत एव ं
�ितपूित� , सीपमूलक काय��म स�चालनसमेतका लािग 
िविभ�न काय��मह� स�चालन ग�रएका छन् । यसरी 
नै अपाङ्गता भएका �यि�ह�को संवैधािनक तथा 
कानूनी हक, अिधकारको �चलनको सिुनि�तताका 
लािग िविवध काय��मह� स�चालन ग�रएका छन् 
भने बालबािलकाको हक, अिधकार संर�ण, सडक 
बालबािलका, अनाथ, प�र�य� बालबािलकासमेतको 
लािग िविवध क�याणकारी काय��मह� पिन स�चालन 
भइरहेका छन् । �ये� नाग�रकह�का लािगसमेत �ये� 
नाग�रक आवास गहृ स�चालन ग�रएको छ भने िविभ�न 
हेरचाह के�� र �ये� नाग�रक �लवलाई समेत नेपाल 
सरकारबाट समय समयमा आव�यक सहयोग ग�रदँ ै
आएको छ । रा�यका तफ� बाट मिहला, बालबािलका, 
अपाङ्गता भएका �यि� एवं �ये� नाग�रकह�का 
लािग िविवध काय��मह� स�चालन भइरहेका भए 
तापिन साधन र �ोतको उपल�धता पया�� ह�न नस�दा 
सबै �े�मा �भावकारीता नआएको हो । रा�यका 
तफ� बाट भएका यी काय�ह� लकुाई िवप�ीले िवशेष 
अव�थाका नाग�रकह�का लािग नेपाल सरकारले 
केही काय� नगरकेो भनी �रट िनवेदकले लगाएको 
आरोप झ�ुा हो । िनवेदनमा उठाएको वग�को हक, 
अिधकारका लािग िव�मान कानूनी तथा नीितगत 
�यव�था एवं स�चािलत काय��मह�मा समसामियक 
पनुरावलोकन गरी प�रमाज�न सिहत आगामी िदनमा 

�भावकारी�पमा काय� गन� म��ालय �ितव� रहेको 
ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको मिहला बालबािलका तथा समाज क�याण 
म��ालयको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

नेपाल सरकार, मि��प�रषद ् संिवधान तथा 
िव�मान नेपाल कानूनको प�रपालना गरी, गराई कानूनी 
रा�यको अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका 
सिंवधान तथा कानून �द� हक, अिधकारको स�मान, 
सरं�ण र स�ब��न गरी �चलनको सिुनि�तता �दान गन� 
कुरामा किटब� रहेको छ । मानव अिधकारका स�ब�धमा 
नेपाल प� भएका िविभ�न अ�तरा�ि��य महासि�धका 
�यव�थाह� तथा यस स�ब�धमा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट समयमा नेपाल सरकारका नाममा जारी 
भएका आदशेह�लाई समेत म�यनजर गद� मानव 
अिधकारको स�मान, संर�ण र ��याभूत गन� काय� गरी 
आएको छ । मलुकु� ऐन, २०२०, बालबािलका ऐन, 
२०४८ �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ �ये� 
नाग�रक ऐन, २०६३ लगायतका कानूनह� र नेपाल 
सरकारले �ये� नाग�रकलगायतका िवशेष संर�ण 
गनु�पन� वग�को िहतमा आ�नो �मताअनसुार आ.व. 
२०५२/०५३ सालदेिख नै बजेटको मा�यमबाट 
मिहला, व�ृ, अश�, दिलतलगायतका वग�ह�लाई 
सामािजक सरु�ा भ�ा �दान गद� आएको छ । नेपाल 
सरकारले सामािजक सरु�ा भ�ाको स�दभ�मा 
सीमा�तकृत एव ंउ�पीिडत वग�ह�लाई िवशेष �यव�था 
गन� सामािजक सरु�ा काय��म स�चालन काय�िविध, 
२०६९समेत लागू गरकेो छ । रा�यले ��य��पमा 
अिभभावक�व िदनपुन� अव�थाका नाग�रकको िवषयमा 
आ�नो िज�मेवारीबाट अलग भएको छैन । सरकारले 
�थानीय तहस�म आव�यकताअनसुार सेफ हाउसको 
�यव�था गन�, मिहला बालबािलका काया�लयह�बाट 
शारी�रक�पमा अश� �यि�ह�, बालबािलका, 
गभ�वती तथा बालब�चासिहतका मिहलाह� एवं 
व�ृव�ृाह�लाई िवशेष �ाथिमकता िदई लैङ्िगक 
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िहसंा अ��य तथा लैङ्िगक सशि�करणस�ब�धी 
राि��य रणनीित तथा काय�योजना लागू गरकेो, नेपाल 
सरकारले िमित २०७१।३।३२ गते �वीकृत गरकेो 
मानव अिधकारस�ब�धी चौथो राि��य काय�योजनाले 
समेत सामािजक सरं�णको स�दभ�मा रा�यको दािय�व 
�वीकार गरी िविभ�न काय��मह�को �यव�था गरकेोले 
सरकार यी िवषयमा सवंेदनशील नै रहेको छ । साथै नेपाल 
सरकार प�र�य�, अश� �यि� संर�ण, सशि�करण 
एवं िवकासको लािग रा��को �मताअनसुार िनर�तर 
ि�याशील रहदँै आएको ह�दँा नेपाल सरकारको नाममा 
थप आदशे जारी ह�न ुपन� होइन । �यसैगरी सिंवधानको 
धारा १८ को उपधारा (२) मा मिहला, �िमक, व�ृ, 
अपाङ्ग तथा अश� र असहाय नाग�रकलाई कानूनमा 
�यव�था भएबमोिजम सामािजक सरु�ाको हक ह�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको छ । सिंवधानको धारा १८ को 
उपधारा (२) बमोिजमको सामािजक सरु�ाको िवषय 
रा�यको साधन, �ोत र �मतामा भर पन� भई सोका 
आधारमा रा�यले �मशः कानून बनाई लागू गद� जाने नै 
छ । �रट िनवेदकले उठाएको िवषयमा नेपाल सरकारले 
िविभ�न नीितगत, कानूनी, सं�थागत �यव�था गरी 
�ोत र साधनअनसुार लि�त काय��मसमेत स�चालन 
गद� आएको र भिव�यमा पिन �ोतले धा�ने हदस�म 
थप काय��म स�चालन ह�ने नै ह�दँा नेपाल सरकार यस 
िवषयमा उदािसन रहेको अव�था होइन । तसथ� मािथ 
उि�लिखत आधार र कारणह�बाट �रट िनवेदकको 
मागबमोिजम आदशे जारी ह�न ु पन� अव�था नह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको तफ� बाट 
म�ुय सिचव िललामिण पौडेलले पेस गनु�  भएको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा लोकक�याणकारी रा�यको 
अवधारणाअन�ुप रा�यले असहाय, अनाथ एव ं
अपाङ्गह�को िहत संर�णका लािग आव�यक 
कानूनह�को तजु�मा गरी सोको काया��वयन गद� य�ता 

�यि�ह�को िहतमा काम गद� आएको छ । िमित 
२०७१।८।७ गते यस म��ालयले सबै िज�ला िवकास 
सिमितह�, महानगरपािलका, सबै उपमहानगरपािलका 
र नगरपािलकाह�लाई �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ मा भएको �ावधानसमेतका आधारमा 
�य�तो �े�िभ�का असहाय, अनाथ र अपाङ्ग 
बालबािलकाह�को लगत रा�ने र ितनीह�लाई 
उपय�ु ठाउमँा रा�ने �यव�था िमलाउनसमेतका 
लािग प�रप� गरी (प�को फोटोकपी संल�न छ) पठाई 
सिकएको अव�थामा यस िवषयमा यस म��ालयको 
स�दभ�मा �रट जारी ग�ररहन ुपन� अव�था नभएकाले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
सघंीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

के��ीय बालक�याण सिमित 
बालअिधकारको स�मान, संर�ण र स�व��न तथा 
�यसको �भावकारी काया��वयन ह�नपुन� तथा कदािचत 
बालअिधकार उ�लङ्घन वा हनन ह�न गएमा �य�ता 
घटनाह�बाट पीिडत सबै बालबािलकालाई पया�� 
राहत, �ितपूित� तथा प�रपूरणको सिुनि�तता भई 
दोषीह�लाई उिचत कारवाही ह�न ु पछ�  भ�ने �ढ 
मा�यता रा�दछ । िवप�ी �रट िनवेदकले उ�लेख 
गरकेा रा�यले अनमुोदन गरकेो संय�ु राि��य 
सघंीय बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ 
लगायतका अ�तरा�ि��य द�तावेजह� एवं �चिलत 
कानूनी �यव�थाह�समेतको भावनालाई कदर गद�, 
बालअिधकारको सरं�णाथ� बालबािलकाको सव��म 
िहतलाई �यान िददँै य�ता असहाय बालबािलकाको 
सरं�णको लािग संर�ण गहृ तथा पनु�था�पना के�� 
िनमा�ण ह�न ुपन�, त�याङ्क संकलन तथा अ�ाविधक 
गन�, �यसैगरी असहाय, प�र�य� बालबािलकालाई 
सामािजक संर�णको दायरामा �याउने कुरामा केि��य 
बालक�याण सिमित सदवै �य�नशील छ । िवप�ीले 
उठान गरकेो िवषयसगँ यस सिमितको स�बि�धत 
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रहन स�ने िवषयम�ये ४ वटा बालक�याण गहृ 
म��ालयले स�चालन गनु�का साथै गैरसरकारी �े�बाट 
नेपाल रा�यभरी स�चालनमा रहेका थप ५९३ वटा 
बालगहृह�सगँ आव�यक सम�वय गरी यस सिमितले 
�य�ता बालबािलकाको संर�णमा सघाउ परु ्याउदँ ै
आएको छ ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन २०४८ को 
दफा ३४ को बालक�याण गहृको �थापना र 
स�चालनस�ब�धी �यव�था गरकेो छ । �य�ता गहृह�को 
अिभलेख रा�ने, अनगुमन गन� ज�ता िज�मेवारी मा�  
यस सिमितलाई तोिकएको छ । यस सिमितले जोिखम 
अव�थामा रहेका बालबािलकालाई संर�ण �दान 
गन� आ�नो िज�मेवारीलाई मनन् गद� आ�नो �ोत 
र साधनले �याएस�म सिमितको स�पक� मा आएका 
बेवा�रस बालबािलकाह�को उिचत �यव�थापनको 
लािग िविभ�न संघ सं�थाह�सगँ सहकाय� गरी संर�ण 
�दान गन�, प�रवारमा पनु�था�पना गन� र प�रवारमा 
पनु�था�पना ह�न नसकेका बालबािलकाको हकमा 
िविभ�न संघ सं�थाह�बाट स�चािलत संर�ण 
गहृह�मा �य�ता बालबािलकाह�को पनु�था�पना गद� 
आएको छ । अनाथ र अस� बालबािलकाको हकमा 
आव�यक �यव�था गन� कानून तथा �ोत िविनयोजन 
लगायतका काय� गन� �थम दािय�व यस सिमितको 
नभएको र मािथ �कणह�मा उ�लेख भएअनसुार 
कानूनबमोिजमको आ�नो कत��य र दािय�व िनवा�ह 
ग�रनै रहेको स�दभ�मा यस सिमितलाई समेत िवप�ी 
बनाई दायर ग�रएको �रट िनवेदन सिमितको हकमा 
खारजेभागी छ भ�नेसमेत �यहोरा केि��य बालक�याण 
सिमितको तफ� बाट ऐ ऐ का काय�कारी िनद�शक तारक 
िधतालले पेस गनु�भएको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक म�ुा 
पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा �रट िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी राज�ुसाद चापागाईँ, खशुी �साद 

था� र शिश ब�नेतले नेपाल सरकारका तफ� बाट 
राि��य एव ं अ�तरा�ि��य�पमा �वीकार गरी सकेको 
दािय�वसमेत पूरा नगरी अस�, असहाय, मानिसक 
िबरामी, घर प�रवारबाट प�र�य� (बालक, व�ृ, 
मिहला) तथा चरम ग�रबीमा तथा साहाराको खोजीमा 
रहेका नेपाली नाग�रकको संर�णको लािग ठोस कदम 
चालेको अव�था छैन । �य�ता नाग�रकको जीवन 
जोिखममा पन� निदई आव�यक सरु�ा र संर�ण गन� 
अिभभावक�य दािय�व नेपाल सरकारको रहेको ह�दँा 
आ�ना नाग�रकलाई स�मानपूव�क बा�ँने अव�थाको 
िसज�ना गरी संिवधान तथा कानून�ारा �द�� 
अिधकारको सरं�णको लािग पिन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । 

�यसैगरी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ् काया�लयसमेतको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले 
नेपाल सरकारले �रट िनवेदकले उठाएका िवषय 
स�बोधन गन� ग�रबी िनवारण म��ालय, ग�रबी िनवारण 
कोष, मिहला बालबािलका तथा समाज क�याण 
म��ालय, मिहला तथा बालबािलका िवभाग, िविभ�न 
�थानमा व�ृा�म, बालगहृलगायतका स�ंथागत 
�यव�था गरकेो अव�था िव�मान छ । नेपाल सरकारले 
सिंवधान र कानूनले िनिद�� गरकेा दािय�व िनवा�ह गरी 
आ�ना नाग�रकको संर�ण गन� आफूसगँ भएका �ोत 
साधन र आिथ�क अव�थाले धा�नेस�मका अिधकतम 
काय�ह� ग�रआएको र गन� ��यनशील रहेको 
तथा �मश: सबै दािय�व पूरा गद� जाने सरकारको 
दीघ�कालीन ल�य नै भएको ह�दँा त�काल सबै माग 
पूरा गराउनको लािग आदशे जारी भएको ख�डमा 
पिन आव�यक �ब�धको लािग समय ला�ने नै ह�दँा 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहनपुन� अव�था छैन 
�रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी ��ततु गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

िमिसल संल�न �रट िनवेदन, पेस भएको 
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िलिखत जवाफ तथा िव�ान्  कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकरसमेत सनुी िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
िनवेदन माग दाबीअनसुारको आदेश जारी ह�ने वा नह�ने 
स�ब�धमा दहेायका ��ह�को िन�पण गरी िनण�य 
िदनपुन� दिेखन आयो ।

१. प�र�य�, असहाय, बेसाहारा तथा शारी�रक 
र मानिसक�पबाट अस� अपाङ्ग, 
(बालबािलका, गभ�वती, मिहला, व�ृ 
अव�थाका) नेपाली नाग�रकको यथोिचत 
भरणपोषण र आवासको अिधकार मौिलक 
हक अिधकार हो वा होइन ?

२. आवास र भरणपोषणको अिधकारबाट 
वि�चत य�तो अव�था नेपाली नाग�रकको 
वा�तिवक िववरण नेपाल सरकारसगँ छ 
वा छैन ? य�ता नाग�रकको भरण पोषण 
र बसोबासको लािग रा�यका तफ� बाट के 
क�तो �ब�ध ग�रएको छ ?

३. नाग�रकह�को उपरो� अिधकारको 
संर�णको स�ब�धमा अ�तरा�ि��य सि�ध, 
महासि�ध, �ोटोकलह� लगायतका 
अ�तरा�ि��य कानूनमा ग�रएका �यव�थाह� 
अनमुोदन ग�रसकेको अव�थामा नेपाल 
सरकारउपर उ� �यव�था काया��वयन गन� 
दािय�व रह�छ वा रहदैँन?

४. सामािजक �यायको ��याभूितका लािग 
नेपाल सरकारबाट हाल स�चालनमा रहेका 
सामािजक सरु�ास�ब�धी काय��म जीवन 
संकटमा रहेका िवशेष अव�थाका नेपाली 
नाग�रकह�को लािग पया�� छ वा छैन ?

५. िनवेदन मागदाबीअनसुार आदशे जारी ह�ने वा 
होइन ?

२. सव��थम पिहलो ��तफ�  िवचार गदा� 
अस�, प�र�य� र बेसाहारा (अपाङ्ग, बालबािलका, 

गभ�वती, मिहला, व�ृ) नाग�रकह�को उिचत 
भरणपोषणको अिधकार Right to Social Security 
सगँ स�बि�धत देिख�छ । नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान २०६३ को धारा १२(१) मा “��येक 
�यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ” 
भ�ने �यव�था रहेको छ भने धारा १८ को रोजगारी 
र सामािजक सरु�ास�ब�धी हकअ�तग�त उपधारा २ 
मा – “मिहला, �िमक, व�ृ, अपाङ्ग तथा अस� र 
असहाय नाग�रकलाई कानूनमा �यव�था भएबमोिजम 
सामािजक सरु�ाको हक ह�नेछ ।” भ�ने �यव�था 
गरकेो प�र�े�यमा नेपाली नाग�रकलाई समाजमा 
स�मानपूव�क बा�ँनका लािग सामािजक सरु�ास�ब�धी 
सवंैधािनक अिधकारको ��याभूित गरकेो 
देिख�छ । नेपाल रा�यभर ��येक �े� र समदुायमा 
रहेका अस� असहाय, प�र�य� नेपाली नाग�रकह�को 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकलाई संिवधानबाट नै 
मौिलक हकको �पमा संरि�त गरकेो देिखदँा �य�तो 
हकको �चलनको लािग रा�यको मह�वपूण� दािय�व 
ह�ने कुरामा िववाद ह�न स�दैन । य�तो अिधकार स�ब� 
िवषयलाई सरकारी नीित तथा काय��ममा समावेश गन� 
सहजताको लािग संिवधानको धारा ३५(९) अ�तग�त 
रा�यको नीितमा समेत समावेश गरी “रा�यले एकल 
मिहला, अनाथ, बालबािलका, असहाय, व�ृ, अपाङ्ग, 
अस� र लोपो�मखु जाितको संर�ण र उ�नितका 
लािग सामािजक सरु�ाको िवशेष �यव�था गन� नीित 
अवल�बन गन�छ” भ�ने �यव�था ग�रएको देिख�छ । 
अस� र असहाय नाग�रकह� िवशेष र संवेदनशील 
अव�थाबाट ग�ुीन ु पन� ह�दँा �य�ता नाग�रकह��ित 
िवशेष �यव�था र हेरचाहका स�ब�धमा रा�यको 
दािय�व रहने िवषयलाई संिवधानमा नै �प� ग�रएको 
देिख�छ । मौिलक हकको �पमा भएको सवंैधािनक 
�यव�थाको काया��वयन गन� �ाथिमक िज�मेवारी 
रा�यउपर नै रहने ह�दँा संिवधानमा उि�लिखत 
मौिलक हकको काया��वयन नाग�रकले महससु गन� 
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स�ने �व�पको बनाउन आव�यक िनयम कानूनको 
तजु�मा र �यसलाई काय��पमा लैजाने िज�मेवारी 
रा�यले नै िलनपुन� ह��छ । मौिलक हकको �पमा 
�थािपत अिधकारलाई आव�यक कानून र िवशेष 
योजना तथा काय��मबाट अगािड बढाउन नसिकएको 
अव�थामा �य�तो अिधकार कागजमा मा� िसिमत ह�ने 
ह�दँा �ा� अिधकारको अथ�पूण� काया��वयनको लािग 
सामािजक सरु�ाको आव�यक �ब�ध ग�रन ुआव�यक 
ह��छ । यसरी आव�यक �ब�ध ह�न सकेमा मा� नेपाली 
नाग�रकले संिवधानबाट �ा� गरकेो मौिलक हकको 
संर�ण भई �यवहारमा अिधकार �थािपत ह�न स�ने 
देिख�छ ।

३. नेपाल अिधरा�यको संिवधान २०४७, 
नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ र वत�मान 
नेपालको सिंवधानमा समेत अस�, असहाय, 
आिथ�क�पले िवप�न, एकल मिहला, अपाङ्गता 
भएका �यि�, अनाथ बालबािलका, आ�नो हेरचाह 
आफंँै गन� नस�ने नेपाली नाग�रक तथा लोपो�मखु 
जाितका मािनसलाई लि�त गरी सामािजक सरु�ाको 
��याभूित गरकेो देिख�छ । नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को समानताको हकअ�तग�त धारा 
१३(३) को �पि�करण ख�डमा मिहला दिलत...
बालक, व�ृ तथा अपाङ्ग वा शारी�रक वा मानिसक 
�पले अस� �यि�को संर�ण गन�...कानून�ारा िवशेष 
�यव�था गन� रोक लगाएको नमािनने गरी मौिलक 
हकस�ब�धी सवंैधािनक �यव�था भएको देिख�छ । 
�यसैगरी उ� संिवधानको धारा २० मा मिहलाको हक, 
धारा २१ मा सामािजक �यायको हक, धारा २२(२) मा 
बालबािलकाको हकअ�तग�त ��येक बालबािलकालाई 
पालन पोषण, आधारभूत �वा��य र सामािजक 
सरु�ा �ा� गन� हक ह�ने र धारा २२(४) मा असहाय, 
अनाथ, स�ुत मनि�थित, ��� पीिडत, िव�थािपत एव ं
जोिखममा परकेा सडक बालबािलकालाई सिुनि�त 
भिव�यको लािग रा�यतफ� बाट िवशेष सिुवधा पाउने 

हक ह�नेछ भ�नेसमेतका मौिलक हकस�ब�धी 
सवंैधािनक �यव�थाले प�र�य�, असहाय, बेसाहारा 
तथा बास�थानको उिचत �यव�था नभएका (अस�, 
शारी�रक तथा मानिसक अपाङ्ग, बालबािलका, 
गभ�वती, मिहला, व�ृ अव�थाका) नेपाली नाग�रकलाई 
अ�य नाग�रकभ�दा िवशेष �यव�था गरी िनजह�को 
बा�ँन पाउने हकको संर�ण गनु�पन� टड्कारो 
आव�यकता देिख�छ । कुनै पिन नेपाली नाग�रकको 
जीवन सरुि�त भएको ख�डमा मा� अ�य सवंैधािनक 
अिधकारह�को �ाि�को अिभलाषा र आव�यकता पन� 
ह�दँा जीवनको सरु�ालाई �ाथिमक मह�व िदई रा�यबाट 
नै नाग�रकको जीवन सरु�ाका लािग सबै उपाय 
अवल�बन ग�रनपुन� िवषयलाई मानव अिधकारको 
�े�मा �ाथिमक र मह�वपूण� अिधकारको सूचीमा 
रािखएको देिख�छ । जीवनलाई सरुि�त रा�नका लािग 
लािग आधारभूत आव�यकताको �पमा रहेको खाना 
(FOOD) र बास�थानको (SHELTER) अभावमा 
मािनसको जीवन नै सकंटमा पन� देिख�छ । प�रवार 
र आफ�तबाट प�र�य� शारी�रक मानिसक तथा 
अ�य कारणबाट िवशेष अव�थाका रहेका मािनसलाई 
आ�नो जीवन �वयम् आ�नै �यासमा सरुि�त रा�न 
किठन ह�ने दिेख�छ । आफूले आ�नो लािग केही पिन 
गन� नस�ने र आ�नो भरणपोषणका लािग सहयोग 
गन� प�रवारका अ�य सद�यसमेत नभएको अव�थामा 
�य�ता नेपाली नाग�रकको बा�ँन पाउने सवंैधािनक 
मौिलक अिधकारको संर�ण गनु�पन� मह�वपूण� दािय�व 
रा�यमा नै रहेको देिख�छ । रा�यले आफूसगँ भएको 
�ोत र साधनको कारण सबै नाग�रकह�को भरणपोषण 
र बसोबासको �ब�ध गन� नस�ने भएपिन सहाराको 
खोजीमा रहेका र सडकलाई नै घरको �पमा िलई 
जीवनयापन ग�ररहेका नाग�रकह�को बा�ँन पाउने 
मौिलक हक संरि�तह�न स�ने वातावरण िसज�ना गन�का 
लािग हरस�भव �यास गनु�पन� कुरा िववादको िवषय ह�न 
स�दनै । रा�यले आव�यकताअनसुार �मशः कानून 
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र काय��ममाफ� त मौिलक अिधकारमा उि�लिखत 
�यव�था काया��वयन गदा�को अव�थामा पिन त�काल 
सहायताको आव�यकता रहेका नाग�रकह�लाई नै 
पिहलो �ाथिमकता िदनपुन� ह��छ । यसरी �ाथिमकता 
िनधा�रण गरी रा�य�ारा सहयोग �दान गरकेा 
ख�डमा मा� जीवन ग�भीर�पमा जोिखममा रहेका 
नाग�रकह�को बा�ँन पाउने अिधकारको सरं�णमा 
सघाउ प�ुन जाने दिेख�छ । 

४. सिंवधानले मौिलक हकको �पमा 
�यव�था गरकेा सामािजक सरु�ास�ब�धी नाग�रकका 
अिधकारह� सरल र सहज ढंगले �ा� ह�न नसकेमा 
�यसले रा�यको क�याणकारी भूिमकामािथ नै 
�� िच� खडा गन� ह�दँा खाना, छाना र कपडाको 
अभावमा जीवनको अि�त�व नै संकटमा पन� जाने 
मािथ उि�लिखत वग� र समूहको जीवन र�ाको लािग 
संिवधानले प�रक�पना गरकेो स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
अिधकारको संवैधािनक �यव�थाको �यार�ेटी रा�यबाट 
ह�न ुआव�यक दिेख�छ । आ�ना नाग�रकको अिभभावक 
रा�य ह�ने ह�दँा �य�ता नाग�रक रा�यको स�तानको 
�पमा रहेका ह��छन् । य�ता स�तानको �पमा रहेका 
आ�ना नाग�रकको आधारभूत अिधकारको संर�ण 
गनु�  लोक क�याणकारी रा�यको रोहमा रा�यको 
मह�वपूण� दािय�वको �पमा रहेको ह��छ । अ�त�रम 
संिवधानको मौिलक हकस�ब�धी िविभ�न धारा तथा 
उपधाराह�मा मिहला, बालक,�ये� नाग�रक, अस� 
तथा अपाङ्ग �यि�ह�को बा�ँन पाउने हक सरुि�त 
गरकेो देिखदँा �य�ता नाग�रकह�को जीवनको सरु�ा 
गरी संवैधािनक अिधकार ��याभूत गनु�पन� म�ुय 
दािय�व रा�यबाट अ�य िनकायमा ह�ता�तरण भई जाने 
देिखदँैन । सामािजक सरु�ास�ब�धी हकले मौिलक 
हकको �पमा संवैधािनक �थान �ा� गरकेो अव�थामा 
सहाराको आव�यकता रहेका नाग�रकह�लाई 
सामािजक सरु�ाको अनभूुित गराउनका लािग रा�यले 
नाग�रकह�को सरं�ण गन� उपय�ु सबै उपायह�को 

��यभूित गनु�गराउन ु अित आव�यक देिख�छ । सबै 
नाग�रकले रा�यबाट बा�ँन पाउने मौिलक अिधकारको 
��याभूित खो�ने प�र�े�यमा व�ृ, अपाङ्ग, अनाथ 
बालबािलका तथा अस�-असहाय एवं प�र�य� 
नाग�रकह�ले आफूलाई �ा� भएको संिवधान 
�द� अिधकार संर�णको अपे�ा गनु�  असा�दिभ�क 
ह�न स�दैन । संिवधान�द� स�पि�स�ब�धी हक, 
समानताको हक, �वत��ताको हक, िश�ास�ब�धी 
हक, धम�स�ब�धी हक, �यायस�ब�धी हक, सूचनाको 
हक, गोपिनयताको हकलगायतका अ�य मौिलक 
हकह�को उपयोगको आव�यकता तब पद�छ जब 
नाग�रकह�को जीवन सरुि�त र संरि�त भएको 
ह��छ । यसको लािग मौिलक हकको �पमा रहेको 
सामािजक सरु�ाको िवषयलाई आव�यकताको 
रोहमा वग�करण गरी त�काल काय�योजनाको 
�ा�पसिहत काया��वयनमा ल�न ु आव�यक 
देिख�छ । रा�यको आिथ�क �मताले सकेको ख�डमा 
सबै मौिलक अिधकारह� नाग�रकले �ा� गन� 
अव�थाको सिुनि�तता ग�रिदनपुन� भएपिन बा�ँन पाउने 
अिधकारको ��याभूित मानव जीवनको अि�त�वसगँ 
स�बि�धत भएको ह�दँा अस� तथा घर प�रवारबाट 
प�र�य� िविभ�न अव�थाका नाग�रक जसको जीवन 
नै संकटमा छ �य�ता नाग�रकको जीवनको सरु�ाको 
िवषयलाई रा�यले �ोत र साधनको अभाव भ�ने 
कारण देखाई काया��वयनको �ममा ग�रने िढलाइलाई 
मानवीय �ि�कोणबाट समेत उिचत मा�न सिकँदैन । 
सिंवधानको मातहत रहने सरकार संवैधािनक �यव�था 
काया��वयनको मह�वपूण� संय�� ह�ने ह�दँा सरकारले 
आ�नो वािष�क नीित तथा काय��मह�बाट सामािजक 
सरु�ाको ��याभूितका लािग िविभ�न िकिसमका 
सामािजक सरु�ासगँ स�बि�धत काय��मह�को 
स�चालन गनु�  आव�यक देिख�छ । संिवधानमा 
उि�लिखत सबै मौिलक हकको काया��वयन एकैपटक 
स�भव नभएपिन �ाथिमकताको मािथ�लो �ममा 



527

रहेको जीवनको सरु�ासगँ स�बि�धत सामािजक 
सरु�ाको ��याभूित ता�कालीन�पमा नै आव�यक 
रहेको देिख�छ । संिवधानमा उ�लेख भएका रा�यका 
नीित, िनद�शक िस�ा�त एवं रा�यका दािय�वह�मा 
समेत सामािजक सरु�ाको िवशेष �यव�था समावेश 
भएको प�र�े�यमा मािथ उि�लिखत अव�थाका नेपाली 
नाग�रकह�को मौिलक हकको ��याभूितको लािग 
रा�यको सि�यता अझ बढी ह�न ुआव�यक देिख�छ । 
अस� र प�र�य� नाग�रकको जीवन र�ाको स�दभ�मा 
मानव अिधकारस�ब�धी िविभ�न सि�ध, महासि�ध, 
बडाप� र �ोटोकलह�ले रा�यको दािय�व के क�तो 
ह�ने स�ब�धमा िवशेष �यव�था गरकेो र नेपालले उ� 
�यव�थाह� अनमुोदन ग�रसकेको अव�था दिेखदँा 
उि�लिखत अ�तराि��य दािय�व काया��वयन गनु�पन� 
नैितक दािय�वको प�र�े�यमा संिवधानको मौिलक 
हकमा उि�लिखत सामािजक सरु�ाको ��याभूित 
गरी नेपाल सरकारले रा�यको तफ� बाट राि��य र 
अ�तराि��य�पमा िसिज�त दािय�व पूरा गनु�पन� दिेखन 
आउछँ ।

५. नाग�रकको आ�मस�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने मौिलक अिधकारको िवषयमा भारतीय 
संिवधानमा रहेको Right to life र Right to food 
स�ब�धी संवैधािनक �यव�थाका स�ब�धमा देहायका 
म�ुामा देहायबमोिजम �या�या ग�रएको छ ।

Franch Coralic Mullin v. Union 
Territory of Delhi (1981) 1 sec 608. Bhagwati 
J Stated that-

“The right to life includes the right 
to live to live with human dignity and all 
that goes along with it namely, the bare 
necessaries of life such as adequate 
nutrition, clothing and shelter and facilities 
for reading, writing and expressing one-
self in diverse forums freely moving about 

and mixing and commonly with fellow 
human beings of course, the magnitude 
and content of the components of this 
rights would depend upon the extent of the 
economic development of the country, but 
it must in any view of the matter, include 
the right to the basic necessities of life and 
also the right to carry on such functions and 
activities as constitute the bare minimum 
expression of the human self (at para. 8)”

Chameli singh v. State of V.P. 
(1996)  scc 549. (Court interpreted article 
21 in the following words)

Right to the live guaranteed in any 
civilized society implies the right to food, 
water, decent environment, education, 
medical care and shelter. These are basic 
human rights known to the any civilized 
society. All civil, Political, Social and 
Cultural rights enshrined in the Universal 
Declaration of human rights and Convention 
or under the Constitution of India cannot be 
exercised without these basic human rights. 
Shelter for the human beings, therefore, is 
not a mere protection of his life and limb.

६. मािथ उि�लिखत दईुवटा म�ुामा 
उि�लिखत िनण�याधारको केही अंश हेदा� भारतीय 
सव��च अदालतले सामािजक सरु�ा र मािनसको बा�ँन 
पाउने अिधकार सरं�णको स�दभ�मा अवल�बन गरकेो 
सामािजक �यायको प� जीव�त र ख�ुला देिख�छ । 
मािनसको बा�ँन पाउने मानव अिधकारको संर�ण 
कुनै एक देशको मा� एजे�डा नभई यो िव�का सबै 
लोकक�याणकारी काय� स�चालन गन� रा�यको साझा 
एजे�डा भएको ह�दँा सो िवषयमा देिखएको रा�यको 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, साउन

528

िनि��यतालाई सि�य�प िदन अदालतले �याियक 
रोहमा देखाउने �याियक सि�यता मह�वपूण� ह�ने गद�छ 
। यो िवषय मािनसले मािनस भएर बा�ँन पाउने नैसिग�क 
अिधकारसगँ स�बि�धत भएको ह�दँा यस िवषयलाई 
मानव अिधकारको �े�मा मह�वपूण��पमा िलने 
ग�र�छ । भारतीय अदालतको उि�लिखत �याियक 
�ि�कोण मािनसको आ�मस�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
नैसिग�क अिधकारको संर�णको स�दभ�मा landmark 
decision को �पमा रहेको दिेख�छ ।

७. �रट िनवेदकले िनवेदन दायर गदा�को समयमा 
कायम रहेको नेपालको अ�त�रम सिंवधान २०६३ मा 
रहेको �यव�थाभ�दा पिन अझ बढी �गितिशल�पमा 
नाग�रकह�को सामािजक सरु�ास�ब�धी �यव�था 
वत�मान नेपालको सिंवधानमा ग�रएको ह�दँा सामािजक 
सरु�ाको िवषयले नाग�रकको आधारभूत मौिलक 
अिधकारको �पमा िनर�तरता पाएको दिेख�छ । 
गासँ र बासको अभावमा आ�ना नाग�रकह�ले 
अकालमा म�ृयकुो जोिखममा पन� नपरोस् िनजह�को 
बा�ँन पाउने अिधकारको सरं�ण ह�न सकोस् भ�ने 
अिभ�ायले नै सामािजक सरु�ास�ब�धी अिधकारलाई 
संिवधानले आधारभूत मौिलक अिधकारको �पमा 
�थान िदएको देिख�छ । यसरी हेदा� अस� र प�र�य� 
मिहला, बालक, व�ृ अव�थाका नेपाली नाग�रकको 
उिचत भरणपोषण र बास�थानको अिधकार सिंवधान 
��याभूत मौिलक अिधकारका �पमा देिखदँा यसरी 
�थािपत भएको मौिलक अिधकार �ाि�को सिुनि�तता 
रा�यको तफ� बाट गन�का लािग नेपाल सरकारले नै 
आधारभूत�पमा आव�यक भरणपोषणलगायतका 
सामािजक सरु�ास�ब�धी �ब�ध गनु�पन� देिख�छ । 

८. अब दो�ो ��तफ�  िवचार गदा� िवप�ीह�का 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफमा मािथ उि�लिखत 
अव�थाका नाग�रकह�को वा�तिवक िववरण उ�लेख 
भएको नदेिखदँा नेपाल सरकारसगँ अस� र असहाय 
नाग�रकह�को यिकन िववरण रहे भएको देिखदँैन । 

यिकन िववरण नै नभएको अव�थामा जीवन जोिखममा 
परकेा नाग�रकह�को संर�णको स�ब�धमा उिचत 
�ब�धा�मक काय� गन� नेपाल सरकारलाई किठनाई 
ह�ने देिख�छ । जीवनको सरं�णस�ब�धी आव�यक 
काय� स�चालनको लािगसमेत नेपाल सरकारले 
आ�नो भू-भागिभ� रहेका य�तो अव�थाका सबै 
नाग�रकह�को िववरण त�काल संकलन गनु�  आव�यक 
देिख�छ । नेपाल सरकारबाट व�ृ अव�थाका नाग�रक, 
अपाङ्गता भएका नाग�रक र अनाथ बालबािलकाको 
लािग केही �ब�ध ग�रएको भएपिन सोस�ब�धी �प� 
िववरण िलिखत जवाफबाट ख�ुन आउदँनै । नेपाल 
सरकारको तफ� बाट िसिमत�पमा भएको य�तो 
अव�थाका नाग�रक�ितको �ब�धा�मक काय�लाई नै 
सामा�यीकरण गरी हे�रन ुउपय�ु ह�ने देिखदँैन । नेपाल 
सरकारले मिहला बालबािलका तथा समाजक�याण 
म��ालयअ�तग�त िसिमत सं�यामा बालगहृ, व�ृा�म, 
अपाङ्ग आवास गहृ स�चालन गरकेो र नेपालरा�यभर 
रहेका गैरसरकारी र सं�थागत सामािजक सेवाभावले 
खलेुका आवासीय सिुवधासिहतका आ�म गहृह�मा 
अस�, अपाङ्ग तथा प�र�य� नाग�रकह�ले 
आ�य िलइरहेको भए तापिन �य�ता गहृह�मा रहेका 
नाग�रकह�को वा�तिवक िववरण के कित सं�यामा 
रहेको छ नेपाल सरकारका स�बि�धत िनकायबाट 
उ�लेख भएको देिखदैँन । िवप�ीम�यको केि��य 
बालक�याण सिमितको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफमा अनाथ बालबािलकाको स�ब�धमा उ�लेख 
भएको िववरणबाहेकको भरणपोषण र बसोबासका 
�यव�था ग�रएका नाग�रकह�को िववरण िलिखत 
जवाफबाट ख�ुन आएको नदेिखदँा सहायताको बढी 
आव�यकता रहेका अस� र असहाय नाग�रकह�को 
वा�तिवक िववरण संकलन गरी आव�यक �यव�था 
गन� नेपाल सरकारबाट उपय�ु कदम चालेको 
देिखदँनै । आजका िमितस�म पिन सडक र ख�ुला 
�थानलाई नै घर बनाई िचसो रात र तातो घाममा 
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समेत खलुा आकाशमनुी क�कर जीवन िबताई 
रहेका नाग�रकह�को वा�तिवक िववरण नै रा�यका 
कुनै पिन िनकायसगँ रहे भएको नदेिखन ु मानवीय 
संवेदनाको �ि�कोणबाट समेत �याद ैग�भीर अव�था 
रहेको देिख�छ । त�काल सहायताको आव�यकता 
रहेका अस� र प�र�य� अव�थाका के कित 
स�यामा नाग�रकह� रहेका छन् �यसको यिकन नै 
ह�न नसकेको अव�थामा �य�ता नाग�रकह��ित 
लि�त भई नेपाल सरकारका तफ� बाट स�चािलत 
काय��म �भावकारी�पमा काया��वयन ह�न स�ने 
देिखदँैन । नेपाल सरकारबाट स�चािलत बालगहृ, 
व�ृा�म एवं अपाङ्ग के��ह�मा िसिमत स�ंयामा 
रहेका नाग�रकह�को भरणपोषणको �ब�ध ग�रएको 
भएपिन सहायताको आव�यकता रहेका सबै असहाय 
नाग�रकह�को सिंवधान ��� बा�ँन पाउने हकको 
संर�णका लािग नेपाल सरकारले साथ�क �यास र 
पहल गरकेो देिखदँैन ।

९. रा�यले समान अव�थाका आ�ना 
नाग�रकह�को बीचमा असमान �यवहार ह�ने गरी 
आव�यक ब�दोब�तीका काय��म स�चालन गनु�  
लोकक�याणकारी रा�यको प�रवेशमा उपय�ु 
ह�ने नदेिखदँा िसिमत सं�यामा मा� असहाय र 
अस� नाग�रकको संर�ण गरकेो आधारमा िवशेष 
सहायताको आव�यकता रहेका सबै नेपाली नाग�रक 
�ितको संवैधािनक र कानूनी दािय�व रा�यबाट पूरा 
भएको भनी मा�न सिकँदैन । नेपाल रा�यभर िवशेष 
सहायताको आव�यकता रहेका नाग�रकह�को यिकन 
िववरण संकलन गरी उिचत भरण पोषणको लािग 
रा�यले आधारभूत आव�यकता पूरा ह�ने �कृितका 
आवासीय सिुवधासिहतका के��ह�को िव�तार गरी 
जीवन सकंटमा रहेका सबै नेपाली नाग�रकह�को 
भरणपोषणको उिचत �यव�था त�कालै गनु�  आव�यक 
देिख�छ । रा�य स�चालनको िज�मेवारी रहेको नेपाल 
सरकारले जीवन संकटमा रहेका नाग�रकह�को 

आव�यकताको पिहचान गरी �य�ता नाग�रकह� बीच 
अित जोिखम, जोिखम र कम जोिखमको अव�था 
वग�करण गरी सोही आधारमा संर�णको िवशेष 
�यव�था ग�रएमा यथोिचत�पमा �य�तो अव�थाका 
नाग�रकको क�याणका स�ब�धमा आव�यक �ब�ध 
ह�न स�ने देिख�छ । नेपाल सरकारले सामािजक 
सरु�ाको लािग व�ृ भ�ा, अपाङ्ग भ�ा, एकल मिहला 
भ�ालगायतका सामािजक सरु�ास�ब�धी काय��म 
स�ु गरकेो र केही िसिमत आवासीय के��ह�मा 
व�ृ, अपाङ्ग र अनाथ बालबािलका रहने आव�यक 
�यव�था गरी सामािजक सरु�ाको �े�मा  सकारा�मक 
काय�को स�ुवात गरकेो भएपिन सामािजक सरु�ाका 
स�ब�धमा नगद भ�ा िवतरणस�ब�धी काय��म 
सम�तामा लि�त भई य�तो काय��मबाट स�म र 
अस�म दवैु वग�का नाग�रक लाभाि�वत ह�ने देिखदँा 
सोही िसिमत �यव�थाबाट मा� �रट िनवेदनमा 
उठाइएका वग� र समूहका नाग�रकह�को बा�ँन पाउने 
अिधकारको उिचत संर�ण ह�नस�ने देिखदैँन । जीवन 
नै अित जोिखममा रहेका नाग�रकको सरं�णका लािग 
नेपाल सरकारले ग�रआएको भरणपोषण र बसोबासका 
लािग �ब�धना�मक काय� िसिमत मा�ामा भएको ह�दँा 
सो स�ब�धमा त�काल �भावकारी कदम रा�यका 
तफ� बाट स�चालन गनु�  आव�यक देिख�छ । नेपाल 
सरकारको तफ� बाट य�तो अव�थाका नाग�रकको 
यिकन िववरण संकलन गरी उिचत भरणपोषणको 
लािग हाल स�चािलत िविभ�न के�� र आवास गहृलाई 
देशका िविभ�न भागमा िव�तार गन� गहृकाय� त�काल 
स�ु गनु�पन� दिेख�छ । 

१०. अब ते�ो ��तफ�  िवचार गदा� मानव 
अिधकारस�ब�धी िविभ�न अ�तरा�ि��य द�तावेजह�मा 
सामािजक सरु�ाको िवषयलाई नाग�रकको बा�ँन 
पाउने हकसगँ स�बि�धत गद� ��येक प� रा��ह�लाई 
आ�ना नाग�रकह�को सामािजक सरु�ाका लािग 
िवशेष �यव�था गन� आ�ान ग�रएको देिख�छ । �रट 
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िनवेदनमा उठाइएको िवषयका स�ब�धमा रहेका मानव 
अिधकारस�ब�धी अ�तराि��य द�तावेजह�मा भएका 
देहायका �यव�थाह� नाग�रकह�को सामािजक 
सरु�ाको स�दभ�मा मह�वपूण� रहेका देिख�छन् । 

मानव अिधकारको िव��यापी घोषणा प� १९४८ 
को 
धारा ३ मा “��येक �यि�लाई जीवनको �वत��ता र 

सुर�ाको अिधकार ह�नेछ ।”
धारा ६ मा ”कानूनको �ि�मा ��येक �यि�लाई सव�� 

�यि�को �पमा मा�यता पाउने अिधकार  
ह�नेछ ।” 

धारा २२ मा ”��येक �यि�लाई समाजको एक 
सद�यको हैिसयतले सामािजक सुर�ाको 
अिधकार ह�ने र राि��य �य�न र अ�तरा�ि��य 
सहयोगमाफ� त र ��येक रा��को संगठन र 
�ोतह� अनु�प िनजको �ित�ाको लािग र 
िनजको �यि��वको �वत�� िवकासको लािग 
अप�रहाय� आिथ�क, सामािजक र सां�कृितक 
अिधकारह�को �ाि�को अिधकार ह�नेछ ।

”धारा २५(१) मा “��येक �यि�लाई आ�नो र 
आ�नो प�रवारको �वा��य र क�याणको 
लािग खा�ा�न, कपडा, आवास र औषधी 
उपचारको सुिवधा र आव�यक सामािजक 
सेवाह� लगायत पया�� जीवन�तरको 
अिधकार तथा बेरोजगारी, िबरामी अश�ता 
िवधवा, बुढेसकाल वा आ�नो काबुबािहरको 
प�रि�थितमा जीिवकोपाज�नलगायत उपायको 
अभावमा सुर�ा पाउने अिधकार ह�नेछ ।” 
भ�ने �यव�था आ�मस�मानपूव�क बाँ�न पाउने 
नाग�रकको अिधकारको स�ब�धमा मह�वपूण� 
दिेख�छ ।

११. मानव अिधकारको सरं�णका सवालमा 

मह�वपूण� द�तावेजको �पमा रहेको यस घोषणाप�मा 
�यि�को जीवनको सरु�ा र स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने अिधकारको ��याभूित गरकेो देिख�छ । यस 
घोषणाप�को मह�वपूण� �यव�थाह� पिछ�लो समयमा 
िव�का धेर ै दशेह�को संिवधानमा मौिलक हकको 
�पमा उ�लेख गरकेो देिखदँा यस घोषणाप�लाई 
नाग�रक अिधकार संर�णको सवालमा मह�वपूण� 
द�तावेजको �पमा िलने ग�र�छ । यस घोषणाप�ले 
अस� र असहाय नाग�रकको सरं�णमा स�बि�धत 
प� रा��लाई जवाफदेही बनाएको देिखदँा घोषणाप� 
अनमुोदन गन� प� रा��को हैिसयतले नेपाल सरकारले 
उ� घोषणाप�को �यव�था काया��वयन गरी आ�ना 
नाग�रकको मानव अिधकारको उिचत संर�णका लािग 
स�भव भएका सबै काय� स�ु गनु�पन� देिख�छ ।

१२. �यसैगरी अपाङ्गता भएका 
�यि�ह�को अिधकारस�ब�धी महासि�ध २००६ 
को ��तावनामा “गहन सहयोग आ�यक पन� 
अपाङ्गता भएका सबै �यि�ह�को मानव अिधकार 
स�ब��न र संर�णको आव�यकतालाई �वीकार 
गद�, अपाङ्गता भएका �यि�ले आव�यक संर�ण र 
सहयोग पाउनु पन� कुरा �मरण गद�, अपाङ्गता भएका 
नाग�रकको नैसिग�क मया�दाको स�मानलाई स�ब��न 
गनु� , अपाङ्गता भएका �यि�ह�को िवशेष �यव�थाको 
लािग आव�यक उपाय अवल�बन गन�,” भ�ने �यव�था 
उ�लेख ह�नाको साथै धारा ६ मा   “अपाङ्गता भएका 
मिहलालाई आव�यक िवशेष सहयोग” धारा ७ मा 
“अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई आव�यक िवशेष 
सहयोग” धारा १० मा “��येक मािनसलाई जीवनको 
नैसिग�क अिधकार ह��छ भनी रा�य प�ह� पुनः पु�्याई 
गद�छन् तथा अ�य �यि�ह� सरह समान आधारमा 
अपाङ्गता भएका �यि�ह�का लािग �भावकारी 
उपयोगको सुिनि�ता गन� आव�यक स�पूण� उपायह� 
अवल�बन गन�छन् ।” भ�नेसमेतका अपाङ्गता भएका 
नाग�रकह�को जीवन संर�णका स�ब�धमा मह�वपूण� 
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�यव�था गरकेो दिेख�छ ।
१३. अपाङ्गता भएका नाग�रकह�को जीवन 

िनकै क�कर ह�ने अव�थालाई िवचार गरी महासि�धको 
ऐि�छक आलेख, २००६ मा प� रा��ह�ले 
महासि�धको �यव�था पालना  नगरकेो स�ब�धमा 
पीिडतले सिमितसम� उजरुी िदने र सिमितले 
प� रा��मा लेखी पठाउनेलगायतका मह�वपूण� 
काय�िविधगत �यव�था गरकेो देिखदँा यस महासि�धको 
काया��वयन प� सबल देिख�छ । महासि�धको प� 
बनेका रा��ह�लाई उ� आलेखले महासि�धबाट 
िसिज�त दािय�व र आ�ना नाग�रकह�बाट परकेा 
उजरुीका िवषयमा सजग गराउने �यव�थासमेत 
रहेको देिख�छ । यस महासि�धलाई नेपालले ७ मे 
२०१० मा अनमुोदन ग�रसकेको ह�दँा अपाङ्गता 
भएका नाग�रकको यथोिचत �यव�थाको लािग नेपाल 
सरकारले स�भव भएस�मका सबै साथ�क पहल गनु�पन� 
आव�यकता देिख�छ । 

१४. �य�तै आिथ�क, सामािजक तथा 
सा�ंकृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
�ित�ाप� १९६६ को ��तावनामा – “मािनसमा 
अ�तरिनिहत �ित�ानबाट नै अिधकारह� िनसृत ह�ने” 
कुरालाई मा�यता िदएको देिखँदा आ�मस�मानपूव�क 
जीवन जीउन पाउने अिधकारलाई सारभूत�पमा 
उ� �ित�ाप�ले ��याभूित गरकेो देिख�छ । उ� 
�ित�ाप�को धारा ११(१) मा “��तुत �ित�ाप�का 
प� रा��ह� �यि�को पया�� भोजन, लुगा तथा 
आवाससमेत आफू �वयम्  र आ�नो प�रवारको पया�� 
जीवन�तर तथा जीवन अव�थाको िनर�तर सुधारको 
अिधकारलाई �वीकार गद�छन् । प� रा��ह�ले 
यस �योजनको लािग �वत�� सहमितमा आधा�रत 
अ�तरा�ि��य सहयोगको अ�याव�यक मह�वलाई 
�वीकार गद� यस अिधकारको �ाि�को सुिनि�तता 
गन� उपयु� कदमह� चा�ने छन् ।” �यसैग�र धारा 
११(२)मा “भोकबाट मु� ह�ने ��येक �यि�को मौिलक 

अिधकारलाई �वीकार गद�छन ।” धारा १२(१)मा 
“प� रा��ह� ��येक �यि�को शारी�रक र मानिसक 
�वा��यको उ�चतम �तरको उपभोग गन� अिधकार 
�वीकार गद�छन् भ�ने �यव�था गरी यस महासि�धले 
नाग�रकको बाँ�न पाउने अिधकारलाई उ�चतम �थान 
�दान गरकेो देिख�छ ।” 

१५. नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तराि��य �ित�ाप� – 
१९६६ को धारा ६(१) मा “��येक �यि�लाई 
जीवनको अ�तरिनिहत अिधकार छ । कानून�ारा यस 
अिधकारको संर�ण ग�रनेछ” भ�ने �यव�था उ�लेख 
ह�नाको साथै
   बाल अिधकार महासि�ध १९८९ 

को ��तावनामा किठन अव�थामा रहेका 
बालबािलकालाई िवशेष �यान िदनुपन�, िवषय 
उ�लेख गद� धारा ६(१) मा “बाँ�न पाउने 
बालबािलकाको ज�मिस� अिधकार हो भनी 
प� रा��ह� �वीकार गद�छन् ।” धारा ६(२) 
मा “प� रा��ह�ले स�भव भएस�मको हदस�म 
बालबािलकाको जीवन र िवकास सुिनि�त 
गन�छन् ।” धारा ८(३)मा “बालबािलकालाई 
शी� पुन��थापना र समुिचत सहयोग तथा 
संर�ण �दान गन�छन् ।” धारा ९(१)मा 
“बालबािलकाको बास�थानको स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� भएमा उिचत िनण�य गन�छन् ।” 
भ�ने �यव�था गरी बाल अिधकार महासि�धले 
बालबािलकाको उिचत सरं�णका लािग प� 
रा��ह�लाई दािय�वयु� गराएको देिख�छ ।

१६. मिहला िव��को सबै �कारका 
भेदभाव उ�मलुन गन�स�ब�धी महासि�ध १९७९ 
को ��तावनामा अ�य कुराको अित�र� “खा�ा�न, 
�वा��य, िश�ा एवं अ�य आव�यकताह�मा मिहलाको 
�यूनतम पह�ँच रहेको कुरा�ित िचि�तत ह�दँैन ।” भ�ने 
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वा�यांश उ�लेख भएको देिखँदा मिहलाको जीवन 
संकटमा पन� निदन �यूनतम आव�यकता प�रपूित�का 
लािग महासि�धले प� रा��ह�लाई सजग गराएको 
देिख�छ ।

१७. मािथ उि�लिखत िविभ�न अ�तरा�ि��य 
सि�ध / महासि�ध तथा �ोटोकलह�ले मिहला 
बालक व�ृा अव�थाका नाग�रक तथा शारी�रक र 
मानिसक�पमा अपाङ्गता भएका नाग�रकह�लाई 
महासि�धका प� रा��ह�ले राि��य�पमा िवशेष 
�यव�था गरी संर�ण गनु�पन� गरी दिय�व िनधा�रण 
गरकेो देिख�छ । �ायः सबै सि�ध महासि�धमा 
नेपालले सि�मलन गरी अनमुोदन ग�रसकेको दिेखदँा 
उपरो� सि�ध महासि�धको �यव�था काया��वयन 
गनु�पन� नैितक बा�यता नेपाल सि�ध ऐन २०४७ 
को दफा ९(२) को प�र�े�यमा नेपाल सरकारसम� 
रहेको दिेख�छ । नेपाल सरकारले अ�तराि��य �े�मा 
आफूले गरकेो �ितब�ताबाट उ�प�न भएका दािय�व 
पूरा गनु�पन� िज�मेवारीबाट बािहर िन�कन खो�न ु
उपय�ु ह�ने देिखदँनै । कुनै पिन रा�� आिथ�क�पमा 
सबल र कमजोर जे ज�तो भएपिन िवशेष हेरचाहको 
आव�यकता रहेका आ�ना नाग�रक�ितको दािय�व 
सबै रा��उपर समान�पमा रहने ह�दँा राि��य तथा 
अ�तराि��य पहल र सहकाय�बाट उपरो� दािय�व 
रा�यले पूरा गनु�पन� देिख�छ । संय�ु रा�य अमे�रका, 
बेलायत, जापान, चीन ज�ता िवकिसत मलुकुह�ले 
अवल�बन गरी आएको सामािजक सरु�ाका 
काय��मह�समान अव�था र समान�पमा अवल�बन 
गन� नेपाल सरकारलाई �ा� साधन र �ोतका कारण 
स�भव नभएपिन जीवन नै संकटमा रहेका आ�ना 
नाग�रकको सरं�णको लािग नेपाल सरकारले त�काल 
आव�यक र नितजामलुक ठोस कदम चा�नपुन� 
देिख�छ । अ�तराि��य सि�ध महासि�धबाट िसज�ना 
भएको दािय�व पूरा गन� स�ब�धमा नेपाल सरकारले 
अस� र असहाय नाग�रकह�को संर�णतफ�  केि��त 

भइ िविभ�न कानूनह�को तजु�मा गरकेो देिखएपिन 
�यसको साथ�क�पमा काया��वयन भएको नदेिखदँा 
नेपाल सरकारले आफूउपर रहेको नाग�रक�ितको 
सरं�िकय दािय�व पूरा गरकेो देिखन आएन । त�काल 
अिभभावक�य सरु�ाको आव�यकतारहेका अश�, 
व�ृ अव�थाका नाग�रक, पा�रवा�रक�पमा प�र�य�, 
सडकलाई नै बास�थान बनाएका (बालक, मिहला, 
व�ृ) नाग�रकको उिचत बसोबास र खानपीनको 
�यव�था नेपाल सरकारका तफ� बाट ग�रन ु नेपालले 
�वीकार गरकेा अ�तराि��य मानव अिधकारस�ब�धी 
कानून र बा�ँन पाउने नेपाली नाग�रकको अिधकार 
सरं�णको �ि�कोणबाट समेत आव�यक रहेको 
देिखयो । नेपाली नाग�रकलाई रा�यको उपि�थितको 
अनभूुित गराउनका लािग अ�तरा�ि��य�पमा नेपालले 
�य� गरकेो �ितब�ताको प�र�े�यमा समेत रा�यबाट 
िवशेष अव�थाबाट ग�ुीएका आ�ना नाग�रकह�को 
भरणपोषण र खानपीनको उिचत �ब�ध गन�का 
लािगसमेत आफूले अनमुोदन गरकेो सि�ध 
महासि�धको �यव�था नेपाल सरकारबाट अ�रश: 
पालना भई काया��वयन ह�नपुन� देिखयो ।

१८. अब चौथो ��तफ�  िवचार गदा� सामािजक 
�याय र सरु�ा समाजमा रहेका अस� असहाय 
तथा प�र�य� नाग�रकह�का लािग अ�याव�यक 
ह�ने देिख�छ । य�तो आव�यकतालाई महससु गरी 
नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ र वत�मान 
नेपालको संिवधानले सामािजक �याय र सरु�ास�ब�धी 
अवधारणा�मक �यव�थालाई सामािजक �यायको 
प�र�े�यमा आ�मसाथ गरकेो दिेख�छ । �यायको 
पर�परागत मा�यताले समेत सामािजक �यायलाई 
�हण गरकेो अव�थामा आिथ�क र सामािजक�पमा 
रहेको असमानता हटाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
आधारभूत मानव अिधकारको र�ाको लािग सामािजक 
�याय र सरु�ाको ��याभूित रा�यका तफ� बाट ह�न ु
आव�यक देिख�छ । समाजमा उिचत बास�थान र 
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खानिपनको �यव�थाबाट वि�चत रही जीवन संकटमा 
रहेका अश� असहाय र प�र�य� नाग�रकले सोही 
कारण अकालमा म�ृयकुो जोिखममा प�ुन नपरोस ्
भ�ने अिभ�ायले �य�ता नाग�रकह�लाई सामािजक 
सरु�ाको भरपद� ��याभूित रा�यका तफ� बाट �दान 
ग�रन ुआव�यक ह��छ । मौिलक हकको �पमा रहेको 
सामािजक सरु�ाको िवषय सामािजक �यायसगँ अ�तर 
स�बि�धत रहने ह�दँा सामािजक सरु�ा सामािजक 
�यायलाई �यवहारमा उतान� म�ुय उपकरण रहेको 
देिख�छ । नेपाल सरकारले सामािजक �यायका 
आयामलाई सामािजक सरु�ाका काय��मह� माफ� त 
नै मतु��प िदने गरकेो देिख�छ । आ�ना नाग�रकको 
लािग ज�मदेिख म�ृयपुय��त हरके अव�था र चरणमा 
सामािजक सरु�ाको ��याभूित ग�रएको ख�डमा मा� 
नाग�रकको बा�ँन पाउने अिधकारको संर�ण ह�न गई 
नाग�रक�ित रहेको सरकारको दािय�व प�रपूरण ह�न 
जाने दिेख�छ । सामािजक सरु�ाको �पमा िव�का 
धेर ै मलुकुमा अवल�बन ग�रएका िन:श�ुक �वा��य 
सेवा, बेरोजगार भ�ा, बालबािलका भ�ा, व�ृ भ�ा, 
सामािजक िवमा, अपाङ्ग क�याण ज�ता काय��मलाई 
िसिमत�पमा भएपिन नेपालले अगंीकार गरी आएको 
छ । तर सो �यव�थाले मा� आव�यकताको रोहमा 
रहेको िवशेष अव�थाबाट गिु�एका नाग�रकको संर�ण 
ह�न स�ने देिखदैँन । नेपाल सरकारले िसिमत�पमा 
स�चालन गरकेो काय��मलाई िव�तार गरी 
ग�भीर�पमा जीवन संकटमा परकेा िवशेष अव�था र 
प�रवेशका नाग�रकह�को लािग सामािजक सरु�ाको 
काय��मलाई पूण� �व�पमा स�चालन गनु�  आव�यक 
देिख�छ । 

१९. सामािजक सरु�ास�ब�धी काय��म 
�ार�भ ह�दँाको अव�थामा पे�सन, उपदान, 
िवमालगायतका �व�पमा रोजगारीमा आब� 
�िमक तथा कम�चारीको लािग �ार�भ ग�रएको 
भएपिन समय�मसगैँ आ�नो भू-भागिभ� रहेका सबै 

अस� र अस�म नाग�रकह�को लािगसमेत फरक 
�कृितका सामािजक सरु�ाको िभ�न िभ�न �व�पमा 
काय��मह� िव�तार ग�रएको देिख�छ । सामाजवादी 
अथ�नीितको एक मह�वपूण� िह�साको �पमा सामािजक 
सरु�ा योजना स�चालन ग�रने भएपिन पुजँीवादी र 
िमि�त अथ� �यव�थामा समेत यसलाई समान मह�व 
�दान गरी क�याणकारी काय��म स�चालन गरकेो 
देिख�छ । रा�यबाट नाग�रकह��ित लि�त 
लोकक�याणकारी काय�को स�दभ�मा नेपालमा 
पिन सामािजक सरु�ाका िविभ�न काय��मह�को 
स�ुवात भएको दिेख�छ । नेपालमा िव�मान िविभ�न 
कानूनह�मा कामदार तथा कम�चारीसगँ स�बि�धत 
िविभ�न सामािजक सरु�ास�ब�धी �यव�था भई 
काया��वयनमा आएकोमा आजभ�दा २०/२२ वष� 
अगािड नेपाल सरकारले आ�नो वािष�क नीित तथा 
काय��ममाफ� त सोही आिथ�क वष�को बजेटमा ७५ वष� 
उमेर पूरा गरकेा व�ृ अव�थाका नाग�रकह�को लािग 
िवशेष सामािजक सरु�ा काय��मको �पमा व�ृ भ�ा 
�व�प नगद सहायता �दान गन� काय��मको स�ुवात 
गरकेो देिख�छ । समयको अ�तरालसगैँ स�ुवाती 
चरणको उ� सामािजक सरु�ास�ब�धी काय��म 
िव�तार गद� �यसमा िवशेष अव�थाका अस�, अपाङ्ग, 
अनाथ बालक, व�ृ अव�थाका प�र�य� नाग�रक 
तथा अित ग�रबीमा रहेका नाग�रकको बा�ँन पाउने 
अिधकारको (Right to Survive) संर�ण गन�का 
लािग भौितक पूवा�धारसिहतका आव�यक सामािजक 
सरु�ाको काय��म स�चालन ह�नपुन�मा हालस�म पिन 
रा�यसगँ आव�यकतामा आि�त आ�ना नाग�रक 
जसको संर�ण ह�न नसकेमा जीवनको अि�त�व नै 
खतरामा पन� अव�था रहेको छ ितनीह�को वा�तिवक 
िववरणसमेत रहे भएको देिखदँनै । वा�तिवक िववरणको 
अभावमा �य�ता नाग�रकह��ित लि�त भई काय��म 
स�चालन गन� �वयम्  नेपाल सरकारलाई किठनाई 
पन� देिखदँा नेपाल रा�यभर रहेका अस�, अपाङ्ग, 
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असहाय, प�र�य� सडक बालबािलकलगायतका 
सहारा र उिचत संर�णको आव�यकता भएका आ�ना 
नाग�रकको िववरण संकलन र काय��म स�चालन 
गन� के��ीय �तरको सं�थागत संरचनाको अभाव 
देिखदँा दिेखदँा आव�यक नया ँसंरचना र हाल कायम 
रहेका �य�ता िनकायको पनुस�रचना गरी सामािजक 
सरु�ाका काय��मलाई �भावकारी�पमा स�चालन 
गनु�  आव�यक दिेख�छ । नेपाली नाग�रकले भा�य र 
भगवानको भरमा आ�नो जीवन सरुि�त रा�नपुन� 
अव�थाको अ��य गरी रा�य नै आ�नो वा�तिवक 
संर�क भएको अनभूुित रा�यबाट नै िदलाउन ु पन� 
देिख�छ ।

२०. अस�, असहाय, प�र�य�, अित 
ग�रबीको चपेटामा परकेा नाग�रकह�लाई सामािजक 
सरु�ाको ��याभूित गनु�पन� अिनवाय� दािय�व जनुसकैु 
�कृितको भएपिन �यस देशको सरकारउपर नै रहेको 
ह��छ । यसरी रा�यउपर रहने क�याणकारी दािय�वको 
प�रपूरण गन�का लािग के क�तो �व�पमा क�ता 
काय��म स�चालन गन� भ�ने िवषय सरकारको नीितगत 
र काय��मगत िव�तारको िवषय भएपिन नाग�रकलाई 
किठन अव�थाबाट जोगाउन त�काल संर�ण लि�त 
काय��मह�को िव�तार ह�नपुन� आव�यकता दिेख�छ । 
सामािजक सरु�ाका स�ब�धमा आव�यकताको रोहमा 
जीवन जोिखममा रहेका अव�थाका नाग�रकह�को 
वग�करण गरी अ�य�त जोिखम अव�थाका 
नाग�रकह�लाई पिहलो �ाथिमकतामा राखी काय��म 
स�चालन गनु�  सामािजक �यायको �ि�कोणबाट 
समेत उ�म िवक�प ह�न स�दछ । नेपाल सरकारले 
औपचा�रकताको लािग मा� सामािजक सरु�ास�ब�धी 
काय��म तजु�मा नगरी जीवन संकटमा परकेा र पन� 
जोिखममा रहेका नाग�रकह�ले अनभूुित गन� स�ने 
गरी आव�यक �यव�था गनु�  अिनवाय� ह��छ । सामािजक 
सरु�ाको काय��मको स�चालन गन� सं�थाह�को 
सं�थागत स�ुढीकरण गरी सामािजक सरु�ाका िविध 

र आयामलाई सहज र सरल�पमा �ा� गन� स�ने गरी 
काय��म स�चालन गनु�पन� आव�यकता देिख�छ ।

२१. िवकिसत मलुकुह�का सबै नाग�रक 
कुनै न कुनै�पमा सामािजक सरु�ाको दायरािभ� 
रहेका ह��छन् । तर ग�रबी र आिथ�क अभाव झेिलरहेका 
िवकासो�मखु देशह�का नाग�रकह�को जीवन उिचत 
भरणपोषण र वास�थानको अभावमा असरुि�त ब�दै 
गएको देिख�छ । �य�तो अव�थाका नाग�रकह�को 
जीवन सरु�ाको लािग स�चालनमा रहेका 
सामािजक सरु�ाका काय��मह� िव�तार ह�नपुन� 
देिख�छ । रोजगारीमा आब� भएका नाग�रकको 
रोजगार �दायक सं�थाह�बाट िसिमत�पमा भएपिन 
सामािजक सरु�ाको ��याभूित भएको स�दभ�मा 
सव�साधारणको �पमा रहेका प�र�य�, अित व�ृ, 
अस�, अपाङ्ग तथा सडक बालबािलकाको जीवन 
िनकै नै क�कर ह�ने अव�थालाई स�बोधन गन� 
रा�यले साथ�क �यास गनु�पन� दिेख�छ । प�रवार 
र आफ�तको सहयोग पाएका नाग�रकको हकमा 
त�कालै सामािजक सरु�ाको ��याभूित आव�यक 
नहोला तर प�र�य� / अस� / तथा अित ग�रबीको 
चपेटामा पररे आ�नो जीवन र�ाको लािग गासँबास र 
कपासको �यव�था गन� नस�ने नाग�रकह�को बा�ँन 
पाउने अिधकारको संर�ण गन� रा�य नै संजीवनी 
बटुी ब�न ुआव�यकताको रोहमा अप�रहाय� दिेख�छ । 
खाना र छानाको अभावमा आ�ना नाग�रक म�ृयकुो 
जोिखममा प�ुनपुन� अव�थालाई रा�यले स�बोधन 
गनु�पन� नै ह��छ । आिथ�क अभावको बहानामा उपय�ु 
कुनै ब�दोब�त नगरी मानवीय संवेदनािवपरीत आ�ना 
नाग�रकह�को किठन प�रि�थितलाई िनयालेर मा� 
ब�न ुलोकक�याणकारी रा�यको रोहमा �वीकारयो�य 
ह�न स�दैन । आ�नो भरणपोषण आफँै गन� नस�ने 
आ�ना नाग�रकह�को �यूनतम आव�यकता पिुत�  गरी 
िदनपुन� दािय�व लोकक�याणको वत�मान प�रवेशमा 
रा�यउपर नै रहेको देिखदँा आफूउपर रहेको �य�तो 
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दािय�व कुन �व�पमा (Model) काया��वयन गन� हो 
सो कुरा रा�यले �थािपत गन� स�ंथागत संय�� र 
स�चालन गन� काय��मले िनधा�रण गन� ह��छ । रा�यले 
अ�तरा�ि��य कानूनी दािय�व (सि�ध महासि�धबाट 
िसिज�त) र राि��य संवैधािनक �यव�थाको काया��वयन 
र आव�यकताको रोहमा नाग�रक�ितको िज�मेवारी 
बहन गन�समेत �चलनयो�य आधारभूत �यूनतम 
अिधकारह�को संर�ण गनु�  अिनवाय� नै रहेको 
देिख�छ ।

२२. आजभ�दा पाचँ दशक अगािड 
लागू भएको मलुकु� ऐनमा भएको ग�रब कंगालको 
महलअ�तग�त चरम ग�रबीको अव�थामा रहेका र 
आ�नो हेरचाह आफंँै गन� नस�ने मिहला, व�ृव�ृा, 
अश� तथा अपाङ्गता भएका �यि�ह� एव ं
अनाथ बालबािलकालगायतका नाग�रकह�को 
भरणपोषण तथा �याहार स�भारको यथोिचत कानूनी 
कत��य गाउ ँ िवकास सिमितलगायतका �थानीय 
िनकायह�लाई तोकेको देिख�छ । पिछ�लो समयमा 
जारी भएका बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८, �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ र िनयमावली २०६३, 
अपाङ्ग सरं�ण तथा क�याण ऐन, २०३९, एकल 
मिहला सरु�ा कोष (स�चालन) िनयमावली, २०७०, 
आपतकालीन बाल उ�ार कोष (स�चालन) िनयमावली 
२०६७ लगायतका कानूनह�मा सहायताको 
आव�यकता रहेका िवशेष अव�थाका नेपाली 
नाग�रकह�को यथोिचत �यव�थाको लािग िवशेष 
कानूनी �ावधानह� रहे भएको दिेख�छ । उ� �यव�था 
काया��वयनको लािग स�बि�धत िनकायबाट िविभ�न 
मापद�ड र काय�योजना तयार भएको भएपिन �य�तो 
अव�थाका नाग�रकको संर�णको लािग काया��वयन 
यो�य ठोस कदम चालेको भने देिखदँनै । �यूनतम 
सिुवधासिहत िसिमत�पमा रहेका िवशेष अव�थाका 
नाग�रक लि�त आवास गहृ नेपाल सरकारको तफ� बाट 

स�चालनमा रहेको भ�ने आधारमा मा� �य�तो 
अव�थाका नाग�रक�ितको दािय�व नेपाल सरकारले 
सारभूत�पमा नै पूरा गरकेोभनी मा�न सिकँदनै । नेपाल 
रा�यभर कित नाग�रक अस� / अपाङ्ग / चरम ग�रबी 
/ प�र�य� अव�थामा भई सडकलाई नै वास�थान 
बनाएका छन् भ�ने कुराको वा�तिवक िववरणरा�यसगँ 
नरहेको अव�थामा भरणपोषणको �यूनतम सिुवधाको 
अभावमा जीवन सकंटको अव�थामा रहेका सबै 
नाग�रकले समान�पमा रा�यबाट �ा� गन� सामािजक 
सरु�ाको ��याभूित �ा� गरकेो अव�थाको प�रक�पना 
गन� सिकँदनै । य�तो अव�थाको िनवारणको लािग 
जीवन सकंटमा परकेा आ�ना नाग�रकको वा�तिवक 
िववरण रा�यसगँ उपल�ध ह�न ु आव�यक देिख�छ । 
�रट िनवेदकले काठमाड� उप�यकािभ�का �थानीय 
िनकाय तथा िज�ला �शासन काया�लयसगँ प�र�य�, 
असहाय तथा चरम ग�रबीको अव�थामा रहेका 
नेपाली नाग�रकको भरणपोषण तथा आवासस�ब�धी  
क�याणकारी �यव�थाको काया��वयनको जानकारी 
माग गरकेोमा राजधानीमा रहेका उपरो� िनकायह�ले 
यथाथ� िववरणसिहतको कुनै जानकारी उपल�ध गराउन 
सकेको देिखदँैन । यस प�रि�थितलाई िवचार गदा� दगु�म 
र िपछिडएका �थानमा य�तो अव�थाको नाग�रकको 
लािग उिचत �ब�ध भएको छ भनी �वाभािवक�पमा नै 
अनमुान गन� सिकँदैन ।

२३. �थानीय िवकास म��ालयको तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफमा �थानीय �वायत 
शासन ऐन, २०५५ को �ावधानबमोिजम सबै 
िज.िव.स., महानगरपािलका, उपमहानगरपािलका 
तथा नगरपािलकालाई असहाय, अनाथ एव ंअपाङ्ग 
नाग�रकह�को लगत रा�न प�रप� गरकेो र असहाय, 
अस�, अनाथ एवं अपाङ्गह�को िहत संर�णमा 
काय��म ग�रआएको भनी उ�लेख गनु�बाहेक नेपाल 
रा�यभरमा यो यित सं�यामा िनवेदकले �रट िनवेदनमा 
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उ�लेख गरअेनसुारको अव�थाका नाग�रक रहेका र 
�य�ता नाग�रकह�को जीवन सरुि�त गरी िनजह�को 
बा�ँन पाउने अिधकारको सरं�ण गन�का लािग यो य�तो 
काय��मह� लागू ग�रएको छ भनी �यहोरा उ�लेख 
भएको पाइदैँन । �यसैगरी नेपाल सरकार मिहला, 
बालबािलका तथा समाज क�याण म��ालयको तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफमा मिहला, अपाङ्गता 
भएका �यि� एव ं�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, िनयम, 
िनद�िशका, मापद�ड तजु�मा गरी उनीह�का लािग 
िविवध काय��म स�चालन ग�रआएको भ�ने उ�लेख 
भएपिन नेपाल रा�यभर य�तो अव�थाका नाग�रकको 
सं�या यित रहेको र ित नाग�रकह�को संर�णको 
लािग यो यित सं�यामा आवास गहृसिहतको आव�यक 
�ब�ध ग�रएको भनी उ�लेख गरकेो पाइदँैन । कानूनमा 
अिधकार उ�लेख ह�ने तर �यसको �यवहा�रक�पमा 
काया��वयन नह�ने अव�थाले �य�ता ऐन िनयममा 
रहेका अिधकारह�को कुनै �योजन नह�ने दिेखदँा 
�योजनपरक�पमा �य�ता अिधकार काया��वयनको 
लािग नेपाल सरकार र मातहतका स�ब� सरकारी 
िनकायह�को सकृय र साथ�क पहल ह�न आव�यक 
देिख�छ । 

२४. समाजमा रहेका मािनसह� जो आ�नो 
बारमेा �वयम्  ब�ुन, सो�न र जा�न स�दैनन् �य�ता 
व�ृ, अस�, असहाय, अनाथ बालबािलकासमेतका 
�यि� वग� र समदुायको आधारभूत आव�यकताको 
प�रपूित� रा�यका तफ� बाट ह�नपुन� िवषय सामािजक 
सरु�ासगँ स�बि�धत ह�ने ह�दँा य�तो िवषयलाई लोक 
क�याणकारी रा�यमा अिनवाय��पमा �वीकार गनु�पन� 
ह��छ । जीवन नै संकटमा परकेा वग� र समदुायको 
र�ा गन� मह�वपूण� संर�णा�मक उपाय सामािजक 
सरु�ास�ब�धी िवशेष योजना र काय��म नै रहेको 
ह��छ । रा�यले �दान गन� िनि�त अव�थाका सबै 
नाग�रक समेिटएको सामा�य भ�ाको �यव�थाबाट 

िवशेष अव�थामा रही सामािजक सरु�ाको आव�यकता 
रहेका नाग�रकह�को हकमा उिचत स�बोधन ह�नस�ने 
देिखदँनै । जीवन संकटमा परकेा िवशेष अव�थाका 
नाग�रकह�लाई गासबास तथा कपास र �वा��य 
उपचारको �यव�थासिहतको जीवन सरं�णका लािग 
आव�यक सबै आधारभूत सेवा सिुवधा �दान गनु�  
आव�यक देिखदँा सामािजक सरु�ाको आव�यकता 
भएका प�र�य� सबै नाग�रकको अिभभावकको �पमा 
नेपाल सरकार उपर अस�, असहाय, प�र�य�, चरम 
ग�रबी, सडक बालबािलका तथा व�ृ अव�थाका 
जीवन संकटमा परकेा उ� वग� र समदुायका नेपाली 
नाग�रक�ितको स�पूण� अिभभावक�य दािय�व रहने नै 
देिखयो । मािथ उि�लिखत अव�थाका नाग�रकलाई 
सामािजक �याय �दान गन� सामािजक सरु�ास�ब�धी 
नेपाल सरकारबाट स�चािलत काय��म मा� िवशेष 
अव�थाका नाग�रकको लािग पया�� रहेको भनी मा�न 
सिकएन । जीवन संकटमा रहेका नेपाली नाग�रकह�को 
बा�ँन पाउने अिधकारको संर�ण गरी जीवन र�ा 
गन�का लािग आव�यक काय� गन� मानवीय आव�यकता, 
सामािजक �याय र सरु�ाका �ि�कोणबाट समेत 
उपय�ु नै ह�ने दिेखयो ।

२५. अब अि�तम तथा पाचौ ँ�� िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने नह�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� अश�, प�र�य�, असहाय र चरम 
ग�रबीमा रहेका मिहला, बालक तथा व�ृा अव�थाका 
नाग�रकको अिधकारको संर�णको लािग अ�तराि��य 
समदुायले �वीकार गरकेो मानव अिधकारसगँ 
स�बि�धत अ�तराि��य सि�ध स�झौतामा ह�ता�र 
र सि�मलन गरी उपरो� सि�ध महासि�ध अनमुोदन 
गरी लागू ग�रसकेको अव�थामा िसिज�त दािय�वबाट 
नेपाल अलग रहन स�ने देिखएन । अ�तरा�ि��य सि�ध 
महासि�ध अनमुोदनप�ात िसज�ना भएकोदािय�व पूरा 
गन� तथा संिवधान र कानूनमा उि�लिखत सामािजक 
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सरु�ाको आव�यकता रहेका नेपाली नाग�रकह�को 
बा�ँन पाउने अिधकारको संर�ण गन� तथा अस� र 
प�र�य� अव�थाका नेपाली नाग�रकह�को उिचत 
बसोवास र भरणपोषणस�ब�धी आधारभूत मौिलक 
अिधकारको संर�णका गन�का लािग समेत िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने नै दिेखयो । 

२६. तसथ� मािथ िविभ�न �करणमा िववेिचत 
आधार र कारणबाट जीवन नै संकटमा परकेा अस�, 
असहाय, प�र�य� तथा चरम ग�रबीमा रहेका मिहला, 
बालक तथा व�ृाअव�थाका नेपाली नाग�रकह�को 
बा�ँन पाउने मौिलक अिधकारको संर�णका लािग 
�य�तो अव�थाका नाग�रकह�को वा�तिवक 
िववरण सकंलन गरी एक वष�िभ� उिचत वास�थान र 
भरणपोषणको काय� स�प�न गनु�  भनी नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ् काया�लयसमेतका 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । 

२७. आज भ�दा ५ दशक अगािड मलुकु� ऐन 
ग�रब कंगालको महलमा भएको �यव�था काया��वयन 
हालस�म ह�न सकेको देिखदँनै । अक�तफ�  िविभ�न 
समयमा नाग�रकको सामािजक सरु�ाका स�ब�धमा 
िनयमन गन� िविभ�न ऐन िनयम तजु�मा भएपिन 
सोअनसुारको आव�यक स�ंथागत �यव�था भई 
लि�त वग� उ�मखु काय��म स�चालन भई लि�त 
वग�स�म �यसको पह�चँ �थािपत ह�न सकेको समेत 
नदेिखदँा नेपाल सरकारका नाममा देहायबमोिजमको 
िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रिदएको छ ।

१. अस�, असहाय, प�र�य� तथा चरम ग�रबीमा 
रहेका मिहला, बालक तथा व�ृा अव�थाका 
जीवन सकंटमा रहेका नेपाली नाग�रकह�को 
भरण पोषण र बसोबासको आव�यक �ब�ध 
गन� त�काल (संिवधान काया��वयनप�ात् 
गठन ह�ने संघीय सरकारको मातहतमा रहने 

गरी) पया�� साधन �ोतसिहतको एक छु�ै 
केि��य सामािजक सरु�ा बोड� गठन गन� काय� 
अिवल�ब स�ु गनू� ।

२. सिंवधानअन�ुप गठन ह�ने �देश सरकारको 
मातहतमा रहने गरी �देश तहमा सोही 
काय�को आव�यक �ब�ध गन� �योजनको 
लािग ��येक �देशमा �ादिेशक सामािजक 
सरु�ा बोड�को गठन गनू� ।

३. जीवन संकटमा रहेका अस� र असहाय 
नेपाली नाग�रकह�को वा�तिवक िववरण 
सकंलन र अ�ाविधक गन� संिवधानअन�ुप 
गठन ह�ने ��येक �थानीय तहह�मा 
सामािजक सरु�ा इकाई गठन गनू� ।

४. नेपाल सरकारले स�चालन गरी आएका 
ग�रबी िनवारण कोष, �वरोजगार कोष तथा 
ग�रबसगँ िवशे�र ज�ता ग�रबी िनवारण 
गन�तफ�  लि�त काय��मह�को मातहतमा 
रहने गरी चरम ग�रबीको अव�थामा रहेका 
नाग�रकह�को यथोिचत भरणपोषण 
र वास�थानको �यव�था गन�का लािग 
आव�यक सं�थागत र कानूनी �यव�था गनू� ।

५. साव�जिनक तथा िनजी �े�मा रोजगारीमा 
रहेका �यि�ह�बाट मािसक�पमा क�ा 
गरी आएको सामािजक सरु�ा करको केही 
अंश आदेश काया��यवनको लािग ग�रने 
�ब�धना�मक काय�को लािग छुट्याई �यसमा 
नेपाल सरकारको तफ� बाट नपगु रकम 
थप गरी सामािजक सरु�ा �ब�ध कोषको 
�यव�था गनू� ।

२८. ��ततु आदेशको काया��वयन भए 
नभएको स�ब�धमा िनयिमत�पमा अनगुमन गरी 
�ितवेदन पेस गन� यस अदालत अनगुमन तथा िनरी�ण 
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महाशाखा तथा फैसला काया��वयन िनद�शनालयलाई 
समेत आदेशको जानकारी िदई िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।
 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. देवे�� गोपाल �े�

इजलास अिधकृत : च���काश ितवारी
इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
फैसला िमित : २०७३।८।१४

म�ुाः कत��य �यान

०६९-CR-०९२५
पनुरावेदक / �ितवादी : मकवानपरु िज�ला, डाडँाखक�  

गा.िव.स. वडा नं. ७ घर भई हाल कारागार 
काया�लय िभमफेदीमा थनुामा रहेको ह�रबहादरु 
िव�कमा�

िव��
��यथ� / वादी : पूण�िसंह �याङ्तानको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०६९-CR-०९५०
पनुरावेदक / �ितवादी : मकवानपरु िज�ला डाडँाखक�  

गा.िव.स. वडा नं. ७ घर भई हाल कारागार 
काया�लय िभमफेदीमा थुनामा रहेको राजकुमार 
िव.क.

िव��
��यथ� / वादी : पूण�िसंह �याङ्तानको जाहेरीले नेपाल 

सरकार
०६९-CR-०९५१

पनुरावेदक / �ितवादी : मकवानपरु िज�ला डाडँाखक�  
गा.िव.स. वडा नं. ७ घर भई हाल कारागार 
काया�लय िभमफेदीमा थनुामा रहेको �ेमबहादरु 
�याङ्तान

िव��
��यथ� / वादी : पूण�िसंह �याङ्तानको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७०-CR-००५५
पनुरावेदक / �ितवादी : मकवानपरु िज�ला डाडँाखक�  

गा.िव.स. वडा नं. ७ घर भई हाल कारागार 
पसा� वीरग�जमा थनुामा रहेक� वष� ४० क� 
साइलीमाया िव�कमा�समेत

िव��
��यथ� / वादी : पूण�िसंह �याङ्तानको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

०७०-CR-०९४९
पनुरावेदक / �ितवादी : मकवानपरु िज�ला, डाडँाखक�  

गा.िव.स. वडा नं. ७ घर भई हाल कारागार 
काया�लय िभमफेदीमा थुनामा रहेको काजी 
भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�

िव��
��यथ� / वादी : पूण�िसंह �याङ्तानको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

�नण�य नं. ९७९१
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 § पुनरावेदक �ितवादीह�समेत िमली 
बो�सीको आरोपमा चरम र िनम�म 
यातना िदएका छन ्। �ामर, काँटी, लाठी, 
कँैची ज�ता हितयार तथा लाठी, लात, 
म�ुकाको �योग गरी यातना िदने काय� 
भएको छ । िस�नु लगाइएको छ, कपाल 
खौ�रएको छ, मानव मलमू� खुवाइएको 
एव ंशरीरभरी दिलएको छ । मानवलाई िदन े
िनकृ� र पशुवत यातना यो भ�दा अ� 
के ह�नस�छ ? सामा�य मािनसको समझ 
(reasonable person test) बाट हदेा� 
य�तो चरम यातना िदँदा यातना पाउनलेे 
सहन स�दैन, उसको म�ृयु ह�नस�छ भ�न े
कुरा सहजै अनुमान गन� सिक�छ । रातैभरी 
एउटी मिहलालाई सबै िमली कुटिपट 
यातना िदने काय� गदा� �यानस�ब�धीको 
५ न.ंमा उ�लेख भएज�तो आफूले गरकेो 
कत��यबाट मािनस मला� ज�तो नदेिखएको 
अव�था ��तुत वारदातमा देिखन 
नआएको ह�दँा भिवत�य कसुर कायम 
ह�नुपन� भ�ने पुनरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

(�करण नं.१०)
 § कुनै पिन मािनसमािथ बो�सीको आरोप 

लगाउने काय� कानूनले िनिष� गरकेो छ 
भन ेसो �कृितको आरोप लगाई मािनसको 
कपाल काट्ने, मानव मलमू� खुवाउन,े 
कुटिपट गन�, यातना, �तािडत गन� ज�ता 
काय� अमानवीयसमेत भएकोमा दुईमत ह�न 
स�दैन । मानव समाजमा अ�धिव�ासको 
�पमा रहकेो बो�सा बो�सी ज�तो 
मा�यता िनमू�ल गन� कानून बनाएर मा� 
�या� ह�दैँन । य�तो ि�याकलाप िव�� 
कडा द�ड नीितसमेत अपनाउन आव�यक 

रहकेोले सोहीअनु�प कठोर सजाय पिन 
गन� आव�यक ह�न े।

(�करण नं.११)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य 
सानमैुया डंगोल र िवमला यादव

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३), 

१३(४)

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी टेक नारायण कँुवर

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी बम कुमार �े�

फैसला
�या. ओम�काश िम� : िमित २०६७।२।२ 

को िबहान अं. ५ बजेको समयमा काजी भ�ने 
ह�रबहादरु िव�कमा�, िनजको �ीमती साइलीमाया 
िव�कमा�, िनजको छोरा राजकुमार िव�कमा�, देवमाया 
लामा, �ेमबहादरु �याङ्तानसमेतले मेरी �ीमती 
िनरमाया �याङ्तानलाई बो�सीको आरोप लगाई 
मेर ैघरमा कपाल काट्ने, िस�नो लगाउने, मािनसको 
िदसा िपसाब खवुाउने, कुटिपट गन�लगायतको काय� 
गरी कत��य गरी मारकेो ह�दँा कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको पूण�िसंह �याङ्तानको जाहेरी 
दरखा�त ।

िज�ला मकवानपरु, गा.िव.स. डाडँाखक� , 
वडा नं. ७, सानो डाडँाखक� ि�थत पूण�िसंह 
�याङ्तानको घरको िपढँीमा सेतो कपडाले छोपी 
राखेको लासको व�रपरी फलामको ह�मर, क� ची, 
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िस�नो, िदसा िपसाबको घोलसिहतको कचौरा, ल�ी र 
काटेको कपालसमेत छ�रएको अव�थामा रहेको, मतृक 
िनरमाया �याङ्तानको लासको टाउकाको कपाल 
काटेको, शरीरभरी मािनसको मलमू� लागेको, रातो, 
नीलो डामह� रहेको, नाक मखुबाट रगत बिगरहेको 
भ�नेसमेत �यहोराको घटना�थल तथा लास �कृित 
मचु�ुका ।

टाउकोको चोटको कारण िनरमाया 
�याङ्तानको म�ृय ु भएको भ�नेसमेत �यहोराको शव 
परी�ण �ितवेदन ।

जाहेरवालाको कुिहनोसमेतमा िघसारकेो घाउ 
चोट रहेको भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरवाला पूण�िसंह 
�याङ्तानको घाउजाचँ केस फाराम ।

मेरो छोरी िनरमाया �याङ्तानलाई कत��य 
गरी मारकेो भ�ने जानकारी पाई िमित २०६७।२।२ 
को िबहान छोरीको घरमा जादँा छोरी मतृ अव�थामा 
रहेक�, घटना�थल व�रप�र क� ची, काटेको कपाल, 
िस�नो, िदसािपसाब, ल�ीसमेत छ�रएको अव�थामा 
रहेको दखेेको ह�दँा छोरीको म�ृयकुो स�ब�धमा 
ब�ुदा सोधपछु गदा� रामबहादरु �याङ्बो, काजी 
भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार िव�कमा�, 
�ेमबहादरु �याङ्तान, दवेमाया लामा, जीवन मो�ान, 
इ��बहादरु मो�ान, जोगबहादरु �याङ्तानसमेत भई 
मेरो छोरी िनरमायालाई बो�सीको आरोप लगाई िमित 
२०६७।२।१ को बेलकुादेिख िनजकै घरमा कपाल 
काट्ने, िस�नो लगाउने, िदसािपसाब खवुाउने, कुटिपट 
गन� काय� गरी रातै भरी यातना िदएको कारणबाट िमित 
२०६७।२।२ को िबहान अ.ं ५ बजे छोरीको म�ृय ुभएको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको सनुमाया घलानको कागज ।

जाहेरवाला पूण�िसंह �याङ्तानको �ीमती 
िनरमाया �याङ्तानलाई बो�सीको आरोप लगाई 
काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�, साइलीमाया 
िव�कमा�, राजकुमार िव�कमा�, �ेमबहादरु �याङ्तान, 
देवमाया लामा, जीवन मो�ान, इ��बहादरु मो�ान, 

जोगबहादरु �याङ्तान, रामबहादरु �याङ्वोसमेतले 
िमित २०६७।२।१ को बेलकुादेिख २०६७।२।२ को 
िबहानस�म िस�नो लगाउने, मािनसको िदसािपसाब 
खवुाउने, कुटिपट गन� काय� गरी कत��य गरी मारकेो 
हो भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका मािनसह�ले 
ग�रिदएको एकै िमलानको घटना िववरण कागज ।

जाहेरवालाको �ीमती िनरमायाले 
साइलीमाया िव�कमा�लाई जाडँमा बो�सी लगाई खान 
िदएको कारण िबरामी भए ँभनी बताएक� ह�दँा मसमेत 
भई िनज िनरमायालाई िनजकै घरमा बो�सीको 
आरोपमा िमित २०६७।२।१ को बेलकुा अ.ं ५ 
बजेदेिख भोिलप�ट िबहान अ.ं ४.३० बजेस�म बो�सी 
कायल गराउन भनी िस�नो लगाउने, मािनसको िदसा 
खवुाउने, कपाल काट्ने, कुटिपट गन�लगायतको काय� 
गदा�गद� िनरमायाको म�ृय ु भएको हो । िनरमायालाई 
बो�सीको आरोपमा कारवाही गनु�पछ�  भनी मािनस 
ज�मा गन�, कारवाही स�ु गर भनी बचन िदने प�च 
अ�तर ेभ�ने रामबहादरु �याङ्वो ह�न् र िनरमायालाई 
पिहला हात छाड्ने म ह� ँ। मैले िनजको कपाल समाती 
टाउको पटकपटक भुइँमा ठो�काएको र िकला ठो�न ु
पर ्यो भनी सानो ब�चरो मगाएको हो । ह�रबहादरु, 
राजकुमार र �ेमबहादरुले कपाल काटेको, िनम�म�पमा 
लाठी, लातम�ुकासमेतले टाउको, छातीसमेतमा 
�हार गरकेो हो । कुटिपट यातना िदने अ�य �यि�ह� 
जोगबहादरु �याङ्तान, जीवन मो�ान र अ�तर ेभ�ने 
इ��बहादरु मो�ान ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
देवमाया लामाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

मेरी �ीमती साइलीमाया िव�कमा�लाई 
िनरमाया �याङ्तानले जाडँमा भेद गरी बो�सी लगाई 
िदएक�ले िमित २०६७।२।१ को बेलकुा मसमेत 
िनरमायाको घरमा भेला ज�मा भई सो िवषयमा 
िनरमायासगँ सोधपछु गदा� इ�कार गरके� ह�दँा म, 
साइलीमाया िव.क, राजकुमार िव.क, देवमाया 
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लामा, �ेमबहादरु �याङ्तान, प�च अ�तर े भ�ने 
रामबहादरु �याङ्बो, जोगबहादरु �याङ्तान, जीवन 
मो�ान, अ�तर े भ�ने इ��बहादरु मो�ानसमेत भई 
िनज िनरमायाको कपाल काट्ने, िस�नो लगाउने, 
िदसािपसाब खवुाउने, कुटिपट गन� लगायतको यातना 
िदएको हो । कायल नभएको कारण रातैभरी कुटिपट 
यातना िदएको हो । मलगायत सबै जनाले टाउको 
लगायत �थानमा �हार गरकेो कारण २०६७।२।२ को 
िबहान ५ बजे िनरमायाको म�ृय ुभएको हो । सबैभ�दा 
पिहले बचन िदने रामबहादरु, हात छाड्ने देवमाया हो 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी काजी भ�ने ह�रबहादरु 
िव�कमा�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

मसमेतले जाहेरवालाको �ीमती िनरमाया 
�याङ्तानलाई बो�सीको आरोप लगाई िनजकै 
घरमा िदसा िपसाब खवुाउने, कपाल काट्ने, िस�नो 
लगाउने, कुटिपट गन� लगायतको काय� गरी कत��य 
गरी मारकेो हो । सबैभ�दा पिहला देवमायाले कपालमा 
समाती घमुाउने, लछारपछार गन�, टाउको ठो�काउने, 
िस�नो लगाउने, मानव मलमू� खवुाउने काय� गरकेो 
हो । �यसपिछ राजकुमार र मैले पटकपटक िस�न ु
लगाउने काम गरकेो हो । ह�रबहादरु, राजकुमार र म 
भई कपाल काटी, ल�ी, लात, म�ुकासमेतले टाउको 
छातीलगायतमा �हार गरकेो हो । देवमाया, ह�रबहादरु, 
राजकुमार र मसमेतले मानु�पछ�  भनी स�लाह गरी बेहोस 
नह�दँास�म यातना िदएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी �ेमबहादरु �याङ्तानले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मेरी आमा साइलीमाया िव�कमा�लाई िनरमाया 
�याङ्तानले जाडँमा भेदगरी बो�सी लगाई िदएक� ह�न् 
भनी मेरो आमाले भनेक�ले िमित २०६७।२।१ को 
बेलकुा मसमेत िनरमायाको घरमा भेला ज�मा भई 
सो िवषयमा िनरमायासगँ सोधपछु गदा� इ�कार गरके� 
ह�दँा िनजलाई मानु�पछ�  भनी ह�रबहादरु, साइलीमाया, 

�ेमबहादरु, देवमाया र मसमेत भई स�लाह गरी बेहोस 
नभएस�म यातना िदने, कुटिपट गन� गरकेो कारण 
िनरमायाको म�ृय ुभएको हो । िनजको कपाल काट्ने, 
िस�नो लगाउने, िदसािपसाब खवुाउने, कुटिपट गन� 
लगायतको यातना िददँा २०६७।२।२ को िबहान ५ बजे 
िनरमायाको म�ृय ुभएको हो । सोकाय�मा जोगबहादरु, 
रामबहादरु, िजवन, अ�तर े भ�ने इ��बहादरुसमेत 
सलं�न छन् भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी राजकुमार 
िव�कमा�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

िनरमाया �याङ्तानले मलाई २०६६ 
साल काित�कमा जाडँ खान िदएक� र सो जाडँ 
खाएपिछ म िबरामी भएको ह�दँा जाडँमा बो�सी लगाई 
िदएक� कारण िबरामी भएको हो भनी सोही िवषयमा 
छलफल गनु�पर ्यो भनी प�च अ�तर ेभ�ने रामबहादरु 
�याङ्बोले मसमेतलाई िमित २०६७।२।१ को साझँ 
जाहेरवालाको घरमा बोलाएको हो । �यहा ँभेला ज�मा 
भएकाम�ये देवमाया लामाले कपालमा समाती टाउको 
जमीनमा ठो�काएको र पिछ कपाल काटेपिछ पिन 
कुटिपट गरकेो, ह�रबहादरु िव.क., राजकुमार िव.क., 
�ेमबहादरु �याङ्तान, जोगबहादरु �याङ्तान, अ�तर े
भ�ने रामबहादरु �याङ्बो, जीवन मो�ान र इ��बहादरु 
मो�ानले िनरमायालाई केरकार गन�, कपाल काट्ने, 
िस�नो लगाउने, िदसा िपसाब खवुाउने, कुटिपट गन� 
काय� गदा�गद� भोिलप�ट िमित २०६७।२।२ िबहान 
अं. ५ बजेको समयमा िनरमायाको म�ृय ु भएको हो, 
म घटना�थलमा भए तापिन मैले कुटिपट केही ग�रन ँ
ब� यसरी अित भयो नगर भनेको हो । बचन िदने 
रामबहादरु �याङ्बो, पिहला हात हा�ने देवमाया ह�न् । 
अ�यले कपाल काट्ने िस�नो लगाउने, िदसा खवुाउने, 
कुटिपट गन� गरकेा ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
साइलीमाया िव.क. ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

िनरमाया �याङ्तानले साइलीमायालाई 
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जाडँमा बो�सी लगाई िदएक� कारण िबरामी भएको 
हो भनी सोही िवषयमा छलफल गनु�पर ्यो भनी प�च 
अ�तर ेभ�ने रामबहादरु �याङ्बोले मसमेतलाई िमित 
२०६७।२।१ को साझँ जाहेरवालाको घरमा बोलाई 
िनजकै आदेशमा मसमेत देवमाया लामा, ह�रबहादरु 
िव.क., साइलीमाया िव.क., रामबहादरु िव.क., 
�ेमबहादरु �याङ्तानले िनरमायालाई केरकार गन�, 
कपाल काट्ने, िस�नो लगाउने, िदसा िपसाब खवुाउने, 
कुटिपट गन� काय� गदा�गद� भोिलप�ट िबहान अ.ं ५ 
बजेको समयमा िनरमायाको म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी जीवन मो�ानले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िनरमाया �याङ्तानले साइलीमायालाई 
जाडँमा बो�सी लगाई िदएक� कारण िबरामी भएको 
िवषयमा छलफल गनु�पर ्यो भनी प�च अ�तर े भ�ने 
रामबहादरु �याङ्बोले मसमेतलाई िमित २०६७।२।१ 
गते साझँ जाहेरवालाको घरमा बोलाई िनजकै आदेशमा 
देवमाया लामा, ह�रबहादरु िव.क., साइलीमाया िव.क., 
राजकुमार िव.क., �ेमबहादरु �याङ्तान र मसमेतले 
िनरमायालाई केरकार गन�, कपाल काट्ने, िस�नो 
लगाउने, िदसा िपसाब खवुाउने, कुटिपट गन� काय� 
गदा�गद� भोिलप�ट िमित २०६७।२।२ को िबहान अं. ५ 
बजेको समयमा िनरमायाको म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी जोगबहादरु �याङ्तानले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िनरमाया �याङ्तानले साइलीमायालाई 
जाडँमा बो�सी लगाई िदएको िवषयमा छलफल 
गनु�पर ्यो भनी प�च अ�तर ेभ�ने रामबहादरु �याङ्बोले 
मसमेतलाई िमित २०६७।२।१ को साझँ जाहेरवालाको 
घरमा बोलाएको र िनजकै आदेशमा देवमाया लामा, 
ह�रबहादरु िव.क., साइलीमाया िव.क., राजकुमार 
िव.क., �ेमबहादरु �याङ्तान र मसमेतले िनरमायालाई 
केरकार गन�, कपाल काट्ने, िस�नो लगाउने, िदसा 
िपसाब खवुाउने, कुटिपट गन� काय� गदा�गद� भोिलप�ट 

िबहान अ.ं ५ बजेको समयमा िनरमायाको म�ृय ु
भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी इ��बहादरु 
मो�ानले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६७।२।१ को बेलकुा अ.ं७ बजेको 
समयमा जाहेरवालाको घरमा मािनसह� ज�मा भएको 
र ह�ला गरकेो सनुी िनजको घरमा जादँा अ�तर े
भ�ने रामबहादरु �याङ्बो, अ�तर े भ�ने इ��बहादरु 
मो�ान, जीवन मो�ान, जोगबहादरु �याङ्तान, 
काजी भ�ने ह�रबहादरु िव.क., साइलीमाया िव.क., 
राजकुमार िव.क., �ेमबहादरु �याङ्तान, देवमाया 
लामासमेतले िनरमाया �याङ्तानलाई बीचमा राखी 
घेरा हाली साइलीमायालाई बो�सी लगाएको आरोप 
लगाई केरकार ग�ररहेकोमा रो�न खो�दा रो�न नसक� 
आफूलाई नै कुट्लान् भ�ने डरले घर गई भोिलप�ट 
िबहान िनज िनरमाया म�रन् भनी गाउमँा ह�ला 
भएकोले जादँा िनजको म�ृय ुभइसकेको देखी लासलाई 
सेतो कपडाले छोपेको र िनजको माइती एवं �हरीमा 
खबर गरकेो हो भ�ने सकुबहादरु घलान एवं िनरमाया 
तामाङलाई अमानवीय तवरले �ामर, लाठी, हात, 
लात म�ुकाले हानी, िस�नपुानी लगाई, कपाल खौरी, 
िदसािपसाब खवुाई, कपाल काटी, रातभरी यातना 
िदई मारकेा ह�न् भ�ने सनेुको र घटना�थलमा जादँा 
�ामर, लाठी, िदसािपसाब घोलेको कचौरा, कािटएको 
कपाल, िस�नसुमेत य�त� छ�रएका, मतृ शरीरभरी 
िदसािपसाब दिलएको अव�थामा देखेको भनी 
सकुबहादरु घलान, यवुराज लामा र दीपक यो�जनले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

�ितवादी काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�, 
राजकुमार िव�कमा�, दवेमाया लामा र �ेमबहादरु 
�याङ्तानसमेतले िनरमाया �याङ्तानलाई बो�सीको 
आरोपमा रातभरी िविवध यातनासमेत िदई िनजको 
शरीर िथलिथलो पारी टाउकोसमेतमा ह�मर, 
लाठीबाट ग�भीर चोट परु ्याई कत��य गरी मारी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरु अपराध 
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गरकेोमा िनज �ितवादीह�लाई ऐ. को १३(३) नं. 
अनसुार सजाय ग�रपाऊँ । �ितवादी प�च अ�तर ेभ�ने 
रामबहादरु �याङ्तानले सो वारदात घटाउन उ�साउने 
तथा आदेश वचन िदने काय� गरी सोही महलको १ 
नं. अनसुारको कसरु गरकेोमा िनज �ितवादीलाई ऐ. 
को १३(४) नं. अनसुार सजाय ग�रपाऊँ । �ितवादी 
साइलीमाया िव�कमा�ले मतृक िनरमायाको �यान 
मान� काय�मा �थम श�ुाधार भई म�ुय भई बचन 
िदई सोही महलको १ नं. को कसरु अपराध गरमेा 
िनजलाई ऐ. को १३(४) अनसुार सजाय ग�रपाऊँ । 
�ितवादी इ��बहादरु मो�ान, जोगबहादरु �याङ्तान 
र जीवन मो�ानसमेतले मतृक िनरमायालाई बो�सीको 
आरोपमा घेरा हाली केरकार गरी िनजको कपाल मड्ुने, 
िस�नो लगाउने काय�मा सलं�न भई िनजको िजउमा हात 
हाली मान�मा सयंोग पारी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. को कसरु अपराध गरकेोमा िनज 
�ितवादीह�लाई सोही महलको १३(४) नं. अनसुार 
सजाय गरी उि�लिखत सबै �ितवादीह�ले बो�सीको 
आरोपमा मतृक िनरमायालाई अमानवीय �यवहार गरी 
िनद�यी र िनम�म एवम् �ूर यातनासमेत िदई मलुकु� 
ऐन, अदलको महलको १० (ख) नं. को कसरु गरकेोमा 
सोही महलको १०ख नं. मा उि�लिखत सजायसमेत 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको अिभयोगप� ।

िमित २०६७।२।१ मा म आमा समूहको 
बैठकमा गएकोमा िनज िनरमाया पिन सोही बैठकमा 
आएक� र िनजले मलाई बो�सी भनी मािनस ज�मा 
गन� भनी काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�ले भनेको 
छ, मसगँ तपाई पिन जाउ ँभनी मलाई घरमा लगेक� 
हो । िनजको घरमा ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार 
िव�कमा�, �ेमबहादरु �याङ्तान, साइलीमाया 
िव�कमा�, रामबहादरु �याङ्वो िथए । सबैजना ज�मा 
भई ह�रबहादरु िव�कमा�ले िनज िनरमायाले मेरो 
�ीमतीलाई िवष िदएर िबरामी पारके� ह�दँा िनजलाई 
के गन� भनी गाउलेँह�लाई भनेपिछ कसैले गाउबँाट 

िनका�नपुछ�  भने, कसैले कपाल काटी छािडिदन ु
पछ�  भने, ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार िव�कमा�, 
�ेमबहादरु �याङ्तानले क� ची �याई िनजको कपाल 
काटी िदए । हामीह� हेरी बिसर�� । िनरमाया र 
िनजको �ीमान् पूण�िसंह �याङ्तान घरिभ� पसी 
आफंँै िवष खाएपिछ िनजह� छट्पटाउन थालेपिछ 
सबै ज�मा भएका गाउलेँह�ले समाउन ला�दाला�दै 
पीिडत मतृकको िपढँीको िडलमा टाउको ठोि�कई 
म�ृय ु भयो । सो समयमा जीवन मो�ान, जोगबहादरु 
�याङ्तान, इ��बहादरु मो�ानसमेत उपि�थत 
िथए । मतृकको �ीमान् लाई उपचार गरपेिछ ठीक 
भएको हो । मैले कुटिपट गरकेो, बो�सी भनी अपश�द 
बोलेको छैन । मान� काय�मा मेरो संल�नतासमेत नह�दँा 
अिभयोगदाबीबमोिजम मलाई सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी देवमाया लामाले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६७।२।१ िदउसँो ५ बजेको 
समयमा म आ�नो घरमा रहेको अव�था िनरमाया र 
िनजको �ीमान् मेरो घरमा आई तपाइकँो �ीमतीले 
िनरमायालाई बो�सीको आरोप लगाएको िवषयमा 
छलफल गन� हा�ो घरमा जानपुर ्यो भनी भनेपिछ 
गए ँ । िनजको घरमा देवमाया, �ेमबहादरु �याङ्तान, 
राजकुमार िव�कमा�, साइलीमाया िव�कमा� िथए । 
िबहान ४:३० बजेितर िनरमाया र िनजको �ीमान् ले 
िभ� गई फारकम खाएपिछ बािहर िन�केपिछ िनज 
िनरमाया बलेसीमा आई घो�टो पररे बसेक�मा भ�सीको 
गोबर, तेल र ननु राजकुमार र म भएर समाएर �वाएको 
हो । उसको �ीमान् लाई पिन खवुाएकोमा िनजलाई 
िनको भयो । काटँी, ह�मर, क� ची र लाठी मेरो छोरो 
राजकुमारले �याएको हो । कसैले चटेुन । मेरो �ीमती 
२०६६ साल काित�कदेिख िबरामी परके� िथइन् । मेरो 
�ीमतीले िनरमायालाई बो�सीको आरोप लगाएको 
िवषयमा छलफल भएको हो । िनरमायाको कपाल 
देवमायाले समाती मैले काटेको र दवेमायाले िनजको 
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कपाल समाती पटकपटक जमीनमा टाउको ठो�काई 
िदएको एव ं िस�न ुलगाएको हो । बो�सी हो कारवाही 
गनु�पछ�  भनी स�ुमा रामबहादरु �याङ्बोले भनेको 
हो । �ीमती िबरामी पदा� िबसेक नभएपिछ बो�सी 
लगाएको भ�नेमा िव�ास भयो र बो�सी कबोल गद�छन् 
िक भनेर ह�मरसमेत लगेको हो, कुटिपट गरकेो छैन । 
िनज िनरमायाले मेरो �ीमतीलाई बो�सी लगाई िदएको 
हो । मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�ले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६७।२।१ मा िनरमायाले गाउकँो 
मािनसह� भेला ज�मा गरकेो र मेरो आमासमेतलाई 
बोलाउन ुभएकोमा मेरो आमालाई जाडँमा सेतो पाउडर 
िमसाएको हो भनी भिनन् र हामीले यो िवष खाएको 
भए सोही बेलामा असर गनु�पन� हो । अिहले िकन पेट 
दखेुको भनी भ�दा िनज आवेशमा आई मैले भेदेर य�तो 
गरकेो भनी भनेपिछ यो बो�सी हो, बो�सीलाई च�ुठो 
काटेपिछ बो�सी ला�दनै भनेपिछ देवमाया लामाले 
च�ुठो समाई क� ची िलई च�ुठो काट्न लागेपिछ मैले, 
मेरो बबुा ह�रबहादरु िव�कमा� र �ेमबहादरु �याङ्तानले 
िनजको कपालको च�ुठो काटी िदय� । सो बखत जीवन 
मो�ान, जोगबहादरु �याङ्तान, इ��बहादरु मो�ान, 
रामबहादरु �याङ्बोसमेत गाउकँा धेर ै मािनससमेत 
िथए । कपाल कािटसकेपिछ िनज िनरमाया िभ� गई 
िवष सेवन गरी बािहर आई घो�टो परी बिसन् । केही 
बेरमा उठी आफंँै लडेको ह�दँा मसमेतले दही, गोबर, 
तेल िमसाई िवष काट्न भनी खान िदय� । केहीबेर 
पिछ िनजको म�ृय ुभयो । िनजलाई कसैले पिन िपट्ने, 
मलमू� �वाउने काय� गरनेन् । िनज आफंँै िवष सेवन 
गरी मरके� ह�न् । कँैची कपाल काट्न �याएको हो, 
हतौडी र िकला तसा�उन �याएको हो । गाउलेँह�ले 
बो�सी भनेपिछ आफंँै िवष सेवन गरी मरके� ह�दँा 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलाई सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी राजकुमार िव�कमा�ले 

स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।
िमित २०६७।२।१ बेलकुा ६ बजेको समयमा 

म आ�नो घरमा रहेको अव�था, िनरमाया र िनजको 
�ीमान् मेरो घरमा आई तपाइलेँ मलाई बो�सी 
भ�नभुयो र,े सो िवषयमा छलफल गन� मेरो घरमा जाउ ँ
भनी भनेबाट म �यहा ँ जादँा मेरो �ीमान् , मेरो छोरा 
राजकुमार, देवमाया लामा, �ेमबहादरु �याङ्तान, 
जीवन मो�ान, जोगबहादरु, इ��बहादरु मो�ान, 
प�च अ�तर ेभ�नेसमेत िथए । �यहा ँभेला भएकाम�ये 
देवमाया लामा र �ेमबहादरु �याङ्तानले यो बो�सी 
हो भनी मतृक िनरमायाको कपालमा समाई भइुमँा 
पछारी िदएको र िनजको कपालसमेत कािटिदएको 
हो । िस�नोले देवमायाले एकपटक िहका�एको 
हो । म िनरमायाको घरको अिल पर बसेर हे�ररहेको 
िथए ँ । रामबहादरु �याङ्बोले िनरमायाले बो�सी 
लगाएको भ�न ु भनी मलाई िसकाएको भएपिन मैले 
भिनन । कुटिपट गरकेो हो, देवमायाले च�ुठोमा समाई 
झादा�खेरी लडेको हो । मैले कुट्न ु ह�दँैन भनेको हो । 
िबरामी भएको कारण छुटाउन जान सिकन । िनरमाया 
र िनजको �ीमान् घरिभ� पसी मेटािसट खाई बािहर 
िनि�कए । �यसपिछ घो�टो पररे बल�सीमा िनरमाया 
बसेक�ले िवष काट्नको लािग तेल, ननु, साबनु 
�वाएको दखेे ँ। अ�ले के के �वाए मैले दिेखन, म पर ै
िथए ँ । िनको नभएपिछ िनरमायाको म�ृय ुभएको हो । 
िनजको �ीमान् लाई िनको भयो । िनजलाई कुटिपट 
गरकेो छैन, िदसा िपसाब �वाएको याद ग�रन ँ। मलाई 
सजाय ह�ने नह�ने के हो थाहा छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी साइलीमाया िव�कमा�ले स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६७।२।१ मा आमा समूहको बैठक 
िथयो । रामबहादरु �याङ्बोले िनरमायाले साइलीमाया 
िव�कमा�लाई भेद हालेर िदएको र सो िवषयमा छलफल 
गनु�  पर ्यो भनेपिछ िनरमाया र िनजको �ीमान भई 
साइलीमायालाई बोलाई �याई गाउलेँह�ले सो�दा 
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जाडँमा यो औषधी िदएको भनी १ पोका सेतो 
पाउडर �याउनभुयो । सोही िवषयमा वादिववाद ह�दँा 
देवमाया लामाले यो बो�सीलाई च�ुठो काट्नपुछ�  
कपालको च�ुठोमा समाई आगँनमा �याएपिछ ल काट 
भनी क� ची िदएको ह�दँा मैले च�ुठो काटे ँ । �यसपिछ 
ह�रबहादरु िव�कमा� र राजकुमार िव�कमा�ले कपाल 
काटेपिछ देवमाया लामाले मतृकलाई िस�नोको मठुोले 
श�ररिभ� कपडा उठाई लगाइन् । मतृक रोई कराएको 
अव�थामा िनज देवमायाले मािनसको िदसा िपसाब 
घोलेर मतृकको मखुमा खवुाइन् । मतृकले नमानेपिछ 
मतृकको शरीरमा ख�याई िदएक� ह�न् । जीवन मो�ान, 
जोगबहादरु �याङ्तान, इ��बहादरु मो�ानसमेत 
िथए तर छुटाउन �यास गरनेन् । साइलीमाया पर 
िथइन् । मतृकलाई कुटिपट गरकेो छैन । िस�नो 
लगाएपिछ िभ� पसी िवष सेवन गरी मखु छोपी 
बािहर आइन् । हामीह�ले िनजलाई बचाउनको लािग 
साबनुपानी, तेल, गाईको गोबरसमेत खवुाई बा�ता 
गराउन कोिसस गदा�-गद�को अव�थामा िनजको म�ृय ु
भएको हो । मतृकलाई कुटिपट गरी मारकेो होइन । 
�ामर, काटँी, िस�न ुर िदसािपसाब मैले र राजकुमारले 
�याएको हो । मैले कपाल काट्ने कामस�म गरकेो ह� ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ेमबहादरु �याङ्तानले 
स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६७।२।१ बेलकुा ५ बजेितर म 
समूहको ऋण ितन� भनी सोही गाउकँो �कुलमा गई 
ऋण ित�रसकेपिछ िनरमायाको घरमा छलफल गनु�छ 
भनी जाहेरवाला पूण�िसंहले भने । के को छलफल 
भ�दा साइलीमाया िव�कमा�ले मेरो �ीमतीलाई 
बो�सी भनी भनेक� िछन्, जाउ ँ भनी भनेपिछ म, 
जोगबहादरु �याङ्तान, इ��बहादरु मो�ानसमेत 
गई हेदा� गाउकँो अ�य मािनसह�समेत भेला भएका 
रहेछन् । साइलीमाया िव�कमा�समेत आएपिछ 
िनरमायालाई साइलीमाया िव�कमा�ले मलाई औषधी 
हाली खान िदएको ह�दँा िबरामी भएको भनी भनेपिछ 

गाउलेँह�ले के औषधी हािलिदएको भनी सोधपछु 
गदा� िनजले केही पिन नभनेपिछ दवेमायाले मतृकको 
कपालमा समाई भइुमँा टाउको ठो�काई िदई यो बो�सी 
हो, यसको च�ुठो काट भनेपिछ मैले मािनसलाई 
�य�तो अमया�िदत काम गन� ह��न भ�दा मलाई त ँपिन 
बो�सीप��को मािनस होस ्भनी राजकुमार िव�कमा�, 
�ेमबहादरु �याङ्तान, ह�रबहादरु िव�कमा�ले भनेपिछ 
क� ची �याई देवमायाले कपालको च�ुठो समाउने, 
ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार िव�कमा� र �ेमबहादरु 
�याङ्तानले कपाल काटी िस�न ुलगाइिदए र मािनसको 
िदसािपसाब घोली शरीरमा ख�याई िदए । सो समयमा 
साइलीमाया अिल पर बिसरहेक� िथइन् । जोगबहादरु 
�याङ्तान, इ��बहादरु मो�ानसमेत उ� समयमा 
िथए । रातको समय ह�दँा म, इ��बहादरु र जोगबहादरु 
घर जाउ ँभनी घर गय� । �यहा ँदेवमाया लामा, ह�रबहादरु 
िव�कमा�, साइलीमाया िव�कमा� , राजकुमार िव�कमा�, 
�ेमबहादरु �याङ्तान तथा िनरमाया र िनजको �ीमान् 
पूण�िसहं �याङ्तान मा� िथए । भोिलप�ट िबहान ६ 
बजेितर मा� िनरमायाको म�ृय ुभयो भ�ने सनेुको ह� ँ । 
मैले मतृकलाई कुटिपट गरकेो, मानु�पछ�  भनेको होइन, 
मलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी जीवन मो�ानले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६७।२।१ का िदन गाउमँा बचत 
समूहको बैठक िथयो । �यस बैठकमा िनरमाया र िनजको 
�ीमान् ले ह�रबहादरु िव�कमा�को �ीमती साइलीमाया 
िव�कमा�ले बो�सीको आरोप लगाएकोले सो िवषयमा 
छलफल गनु�पर ्यो भनी गाउकँो समूहमा भेला भएका 
मािनसह�लाई भनी ह�रबहादरुको �ीमती, ह�रबहादरु, 
िनजको छोरा एवं थ�ुै गाउलेँह�समेत भई िनरमायाको 
घरमा सो िवषयमा छलफल भयो । हामी �ितवादी 
बनाइएका म�ये म, जीवन, साइलीमाया, ह�रबहादरु 
िव.क., राजकुमार िव.क., देवमाया लामा, �ेमबहादरु 
�याङ्तान, इ��बहादरुबाहेक अ� एकदईु घ�टा बसी 
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घर गए । यो बो�सी हो भनी दवेमायाले िनरमायाको 
कपाल समाती लडाएको र �ेमबहादरु, ह�रबहादरु 
िव�कमा�, राजकुमारले िनरमायाको कपाल कािटिदएको 
हो । मैले य�तो गन� ह�दँैन भ�दा मानेनन् । मतृकलाई 
मैले कुटिपट गरकेो छैन, िस�नोपानी लगाएको पिन 
देिखन । राित २/३ बजेको समयमा मतृक िनरमायालाई 
लडाई दवेमाया, ह�रबहादरु, �ेमबहादरु र राजकुमारले 
कपाल काटेर शरीरभरी िदसा छ�रिदएपिछ िनज 
िनरमाया पानी खा�छु भनी घरिभ� जादँा घरिभ�बाट 
िवष सेवन गरी मखुमा कपडाले छोपेर बािहर िपडँीमा 
आई बसेपिछ िनजले िवष खाएको हो भनेर ह�रबहादरु, 
राजकुमार र �ेमबहादरुले गोबर, तेल, ननु, दही खवुाई 
िदएको हो । िबहान ४/५ बजेको समयमा िनरमाया �यह� 
मरकेो हो, कुटिपट गरकेो होइन । मलाई सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी जोगबहादरु 
�याङ्तानले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालत गरकेो 
बयान ।

िमित २०६७।२।१ मा िनरमायाले साइलीमाया 
िव�कमा�लाई भेद गरी िबरामी भएकोस�ब�धमा 
छलफल गन� भनी गाउलेँह� ज�मा भएको ह�दँा म पिन 
गएको िथए ँ। बो�सी भनी िनरमायालाई बकाउन भनी 
गाउलेँह�ले छलफल ग�ररहदँा दवेमायाले मतृकलाई 
च�ुठोमा समाई भइुमँा िनह�राई ह�रबहादरु िव�कमा�, 
राजकुमार िव�कमा�, �ेमबहादरु �याङ्तानले कपाल 
कािटिदएपिछ िनजह� चारजनाले मािनसको मलमू� 
खवुाई िस�नोसमेत लगाई िदए । म पछािड उिभरहेको 
िथए ँ । मैले मािनस मन� स�छ, नकुट, य�तो िस�न ु
लगाउने, िदसा �वाउने काम रा�ो होइन भनी भ�दा 
िनजह�ले मलाई त ँपिन बो�सीको मा�छे होस् भनी 
कराएको ह�दँा म घरमा गए ँ । जीवन, इ��बहादरु, 
रामबहादरु �याङ्बो पिन िथए । भोिलप�ट िनरमायाको 
म�ृय ुभयो भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएको हो । आई हेदा� 
ब�ुदा िनज आफँै िवष खाई मरकेो भनी भ�थे । मैले 
िनजलाई कुटिपट गरकेो, बो�सी भनेको, मान�  आदेश 

िदएकोसमेत नह�दँा अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
इ��बहादरु मो�ानले स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतमा गरकेो बयान ।

मेरो �ीमतीलाई बो�सीको आरोप लगाई 
पिहला देवमायाले कपालमा समाती म�ुट्याई, घो�याई 
िपटेको, �यसपिछ ह�रबहादरु िव�कमा�ले िस�नपुानी 
लगाएर हानेको र िदसा �याई घोलेर देवमायाले 
�वाएको, ह�र िव�कमा�ले कपाल काटी राज ुिव�कमा�, 
�ेमबहादरु �याङ्तानसमेतले कपाल म�ुडन गरी 
िदएको, �ेमबहादरुले पिन िदसा िपसाब �वाएको, 
साइलीमायाले बो�सीको आरोप लाएको हो । �यसपिछ 
मेरो �ीमती िनरमाया बेहोस भएको, म पिन बेहोस 
भएछु । बो�सीको आरोपमा कुटिपट भएर म�ृय ु
भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरवाला पूण�िसंह 
�याङ्तानले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
गरकेो बयान ।

मतृकलाई बो�सीको आरोप लगाई मानव 
मलमू� खवुाई िस�न ुलगाई, कपाल काटी, कुटिपटसमेत 
गरी हाल थनुामा रहेका �ितवादीह�ले कत��य गरी 
मारकेो भ�ने कुरा सनेुर जादँा घटना�थलमा िस�नकुो 
थ�ुो, िदसा िपसाबले मखुभरी लेपी िदएको, लाठीह� 
पिन िथयो । मतृकको म�ृय ुभइसकेको िथयो, कपाल 
कािटएको, टाउको, हात, पाखरुामा िनलडाम रहेको र 
मखुबाट रगत बिगरहेको िथयो । मतृकलाई �ितवादी 
देवमाया, ह�र िव�कमा�, साइली िव�कमा�समेतका 
५ जना मािनसह� िमली कुटिपट गरी िदसािपसाब 
�वाई बेहोस बनाई म�ृय ुभइसकेको रहेछ भ�नेसमेत 
�यहोराको घटना िववरणमा कागज गन� मािनसह� 
िदपक यो�जन र सनुमाया घलानले स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतमा गरकेो छु�ाछु�ै बकप� ।

�ितवादी साइलीमाया िव�कमा� पिहलादेिख 
नै िबरामी भएक� िथइन् । जाहेरवालाको �ीमतीलाई 
बो�सीको आरोप लगाएको िवषयमा छलफल भयो । 
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सबै समूहका मािनसह� िथए, दवेमायाले मतृकलाई 
मानव मलमू� �वाएक� िथइन् । साइलीमाया 
िव�कमा�, इ��बहादरु मो�ानसमेतले य�तो मलमू� 
�वाउने, कुटिपट गनु�  ह�दँनै भनेका िथए । मतृकको 
म�ृय ु २०६७।२।१ को भोिलप�ट िबहान ६ बजेितर 
भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी साइलीमाया 
िव�कमा�समेतका सा�ी माइलीमाया �याङ्तानले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी जीवन मो�ान िनद�ष ह�दँा 
अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउन ु पद�छ । बो�सीको 
आरोपमा छलफल ह�दँा िनज आएका रहेछन् । िनजले 
कसैलाई केही भनेका र केही गरकेो मैले दिेखन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी जीवन मो�ानका 
सा�ी सकुबहादरु घलानले स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

म घटना�थलमा िथएन । �ितवादी हरी र 
राजकुमारले आरोिपत कसरु गर े नगरकेो िवषयमा 
मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�समेतका सा�ी गणेश 
िव�कमा�ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

जोगबहादरु छलफलमा गएको मा� 
हो । उसले मतृकलाई केही पिन गरेको छैन । सफाई 
पाउनपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी जोगबहादरु 
�याङ्तानको सा�ी वीरबहादरु �याङ्तानले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ेमबहादरुले िनरमायाको कपालस�म 
कािटिदएको हो, उसले मारकेो होइन, सफाई पाउन ु
पद�छ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ेमबहादरु 
�याङ्तानका सा�ी रामबहादरु �याङ्तानले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीह� जोगबहादरु �याङ्तान, जीवन 
मो�ान र �ेमबहादरु �याङ्तानलाई जाहेरवालाले 
बो�सी भनेको स�ब�धमा छलफल गन� बोलाएकोमा 
घटना�थलमा गई कुरा सनेुर बसेको हो । �ेमबहादरुले 

कपालस�म काटेको हो । हातपात कुटिपट नगरकेोले 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
जीवन मो�ान, �ेमबहादरु �याङ्तान, जोगबहादरु 
�याङ्तानका सा�ी सूय�बहादरु �याङ्तानले स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

फरार �ितवादी प�च अ�तर े भ�ने 
रामबहादरु �याङ्बोका हकमा अ.बं. १९० नं. 
बमोिजम म�ुतबीमा रािखिदएको छ । �ितवादीह� 
म�ये देवमाया लामा, ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार 
िव�कमा� र �ितवादी �ेमबहादरु �याङ्तानको हकमा 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु अपराध गन�मा सि�य 
सलं�नता रहेको �माणबाट पिु� ह�न आएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) 
नं.अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ�  । अका� 
�ितवादी साइलीमाया िव�कमा�लाई �यानस�ब�धीको 
१ नं. र १३ (४) नं. अनसुारको कसरु गरकेो �मािणत 
ह�न आएकोले सोही ऐनको १३(४) नं. अनसुार 
ज�मकैद ह�ने ठहछ�  । अ�य �ितवादीह� जीवन मो�ान, 
जोगबहादरु �याङ्तान र इ��बहादरु मो�ानको हकमा 
घटना�थलमा उपि�थत रहेको त�यमा समिथ�त भएको 
तर अ� कुरा केही नगरी हे�ररहेको भ�ने पिु� ह�न 
आएकोले िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १७ (३) नं. अनसुार जनही १ वष� ८ मिहना 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� म�येका देवमाया 
लामा, काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार 
िव�कमा�, �ेमबहादरु �याङ्तान र साइलीमाया 
िव�कमा�लाई अदलको १०ख नं. मा उि�लिखत 
कसरुसमेत गरकेो कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको 
देिखएको ह�दँा �ितवादीह� म�येका देवमाया लामा, 
काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार िव�कमा�, 
�ेमबहादरु �याङ्तान र साइलीमाया िव�कमा�लाई 
सोही अदलको महलको १०ख नं. बमोिजम जनही 
२ वष� कैद र �. २५,०००।- ज�रवानासमेत ह�ने 
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ठहछ�  । अ�य �ितवादीह� जोगबहादरु �याङ्तान, 
जीवन मो�ान र इ��बहादरु मो�ानलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १७(३) नं. बमोिजम सजाय 
ह�ने ठहर भएको प�र�े�यमा अदलको १०ख नं. को 
अिभयोगदाबी प�ुन स�दैन भ�नेसमेत �यहोराको स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।१०।२ 
मा भएको फैसला ।

��ततु म�ुामा आरोप लगाइएको म �ितवादीले 
मान� वचन िदएको िमिसलमा कह�ँकतैबाट नदिेखएको 
प�र�े�यमा त�य, �माण, कानून र निजरसमेत नहेरी 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८४ नं., १८५ नं. समेतको �यव�थािवपरीत 
ग�रएको फैसला उ�टी गरी अिभयोगदाबीबाट 
सफाई िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
साइलीमाया िव�कमा�को पनुरावेदन प� ।

स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
�माणको सही मू�याङ्कन नगरी, वादी प�ले 
�माणको भार पूरा नगरकेो अव�थामा पिन मलाई 
आरोिपत कसरुमा िबना आधार सव��वसिहत ज�मकैद 
र थप २ वष� कैद तथा �. २५,०००।- ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहर ्याएको फैसला संिवधान, कानून, निजर र 
�यायका मा�य िस�ा�तसमेतको �ितकूल भई �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदक �ितवादी ह�रबहादरु िव�कमा�को 
पनुरावेदन प�।

�ितवादी जीवन मो�ान, जोगबहादरु 
�याङ्तान र इ��बहादरु मो�ान अिभयोग 
दाबीअनसुारका कसरुदार ह�न् भनी गडाउ गन� �माण 
सह-अिभय�ुको पोल, सनुमायासमेतको मौकाको 
कागज र बकप�, मौकाको सािबती बयान आिदह�बाट 
पिु� भइरहेको त�यलाई नहेरी �ितवादीको कसरुबाट 
ब�ने उ�े�यले ग�रएको इ�कारी बयानमा भर गरी 
कत��य �यानको कसरुमा कम सजाय गरी गरकेो 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदरभागी छ । यसैगरी यी 

उि�लिखत �ितवादीह�लाई अदलको महलको १०ख 
नं. को कसरुबाट सफाई िदएको फैसला िवरोधाभाषपूण� 
रहनकुो अलावा अदलको १०ख नं. को कसरुमा यी 
�ितवादीह�को संल�नता पिु� गन� �माणह� (जाहेरी 
दरखा�त र जाहेरवालाको बकप�) सबै �ितवादीह�को 
मौकाको सािबती बयान, मौकामा कागज गन� तथा घटना 
िववरण मचु�ुकाका मािनसह�को भनाई एवं बकप�, 
जाहेरवालाको घाजाचँ केस फाराम, घटना�थल एवं 
लास �कृित मचु�ुका आिदतफ�  नहेरी, ला�ने �माण 
नलगाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ८, १०, १८ र 
५४ को �िुट गरी भएको फैसला यी �ितवादीह�का 
हकमा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।

अिभयोगमा उ�साउने तथा आदेश िदनेमा 
रामबहादरु �याङ्बो हो भ�ने दाबी छ । िनजमािथको 
अिभयोग िमिसलबाट ��ट छ । मैले कुनैपिन काय� गरी 
�यान मान�मा सहयोग परु ्याएको छैन । य�तो अव�थामा 
स�ुले म आमा समूहको मिहलाउपर आकृ� नह�ने दाबी 
िलई मलाई अ�य �ितवादीसरह राखी �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय तथा मलुकु� ऐन, 
अदलको १०ख नं. बमोिजमको कुनैपिन कसरु मबाट 
नभएको ह�दँा उ� ऐनबमोिजमसमेत मलाई सजाय 
भएको ठहर फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी देवमाया 
लामाको पनुरावेदन प� ।

मेरो �हारले नै िनरमायाको म�ृय ुभएको ठहर 
भएको फैसलामा मेरो िबमती हो । िनजलाई मान�को 
लािग म पनुरावेदकले कुनैपिन हितयार �योग गरकेो 
छैन । मेर ै�हारबाट िनजको म�ृय ुभएको भनी िन�कष�मा 
प�ुने कुनैपिन �माण िमिसलमा छैनन् । जाहेरवालाले सो 
घटनाका बारमेा ��ट उ�लेख गरी पिु� गन� नसकेको 
ह�दँा स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला निमलेको ह�दँा बदर गरी सफाई पाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी राजकुमार िव�कमा�को पनुरावेदन 
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प� ।
म �ितवादीको ��ततु म�ुाको वारदातको 

कुन काय�ले गदा� िनरमायाको म�ृय ु भएको हो भ�ने 
कुरा उ�लेख छैन । मान� काय�मा मैले खेलेको 
भूिमका नै ��ट�पमा उ�लेख नगरी सगोलमा दाबी 
ग�रएको अिभयोगबमोिजमको सजाय ह�ने अव�था 
ह�दँनै । जाहेरवालाले जाहेरी िददँाको अव�थामा म 
पनुरावेदकको नाम िव�� ख�डमा उ�लेखस�म 
गरकेो कारणले मा� सो जाहेरी िकटानी ह�ने भ�ने 
ह�दँनै । सो ह�नको लािग िकटानी जाहेरीमा नाम उ�लेख 
भएको �यि�ले सो घटना वारदातमा के कुन काय� गरी 
िनरमायालाई मान� काय� गरे ँसो कुनैपिन कुरा उ�लेख 
नभएको ह�दँा सो जाहेरीलाई िकटानी भनी फैसला 
गन� िम�ने अव�था ह�दँैन । जाहेरवालाको जाहेरी र 
सोअनसुारको बकप�लाई िकटानीको स�ंा िदई मलाई 
सजाय गन� िम�ने अव�था नभएकोले स�ु फैसला 
बदर गरी सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
�ेमबहादरु �याङ्तानको पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादीह� जीवन मो�ान, 
जोगबहादरु �याङ्तान र इ��बहादरु मो�ानसमेतले 
मौकामा बयान गदा� आफूसमेत भई मािनस 
बोलाई वारदात�थलमा िनरमायाको म�ृय ु ह�दँाको 
अव�थास�म उपि�थत रहेको, तर बो�सीको आरोपमा 
िनजलाई यातना िदने काय� रो�न कुनै �यास नगरकेो 
र म�ृय ु भइसकेपिछ वारदात�थलबाट भागी गएको 
भ�नेसमेतको �यहोरा खलुाई बयान गरकेो देिखएको, 
आफूसमेत आरोिपत कसरुमा सािबत भई बयान गन� 
अ�य �ितवादीह� देवमाया लामाको मौकाको बयानको 
स.ज. २०, काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�को 
मौकाको बयानको स.ज. २०, काजी भ�ने ह�रबहादरु 
िव�कमा�को मौकाको बयानको स.ज. ९, �ितवादी 
�ेमबहादरु �याङ्तानको मौकाको बयानको स.ज. २०, 
�ितवादी राजकुमार िव�कमा�को मौकाको बयानको 
स.ज. २१ मा उि�लिखत �यहोराले जीवन मो�ान, 

जोगबहादरु �याङ्तान र इ��बहादरु मो�ानसमेतको 
सलं�नता देिखएको, �ितवादीह� देवमाया लामा, 
राजकुमार िव�कमा�, �ेमबहादरु �याङ्तान, जीवन 
मो�ान, जोगबहादरु �याङ्तान र इ��बहादरु 
मो�ानसमेतको अदालतसम� भएको बयानको स.ज. 
३ मा उि�लिखत �यहोरासमेतबाट सबै �ितवादीह�को 
सलं�नता देिखएकोमा िनज �ितवादीह� जोगबहादरु, 
इ��बहादरु र जीवन मो�ानउपर मलुकु� ऐन, अदलको 
१०ख नं. को अिभयोगदाबी नप�ुने र िनजह�लाई 
�यानस�ब�धीको १७(३) नं. बमोिजम मा� 
सजाय ह�नेसमेत ठहर ्याई स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।१०।२ मा भएको फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन�स�ने देिखदँा 
��यथ� िझकाउन ुभ�ने पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६९।९।३ को आदशे ।

��यथ� �ितवादीह� जीवन मो�ान, 
जोगबहादरु �याङ्तान र इ��बहादरु मो�ानसमेतले 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पेस गरकेो िलिखत 
�ितवाद प� िमिसल संल�न रहेको ।

�ितवादी साइलीमाया िव�कमा�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. तथा अदलको 
१०ख नं. बमोिजम र �ितवादी जोगबहादरु 
�याङ्तान, जीवन मो�ान र इ��बहादरु मो�ानलाई 
�यानस�ब�धीको १७(३) नं. बमोिजम सजाय गन� 
गरी भएको फैसला मनािसब नै देिखयो । �ितवादीह� 
देवमाया लामा, काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�, 
राजकुमार िव�कमा� र �ेमबहादरु �याङ्तानलाई 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहराएको सो हदस�म मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादीह� दवेमाया लामा, ह�रबहादरु िव�कमा�, 
राजकुमार िव�कमा� र �ेमबहादरु �याङ्तानलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही 
ज�मकैद र अदलको १०ख नं. ले दईु वष� कैद र �. 
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२५,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६९।११।२२ को 
फैसला ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
वादी प�ले शंकारिहत �पमा िनिव�वािदत ठोस 
सबदु �माणबाट अिभयोग दाबी पिु� गन� सकेको 
छैन । ��ततु म�ुामा वादी प�ले म �ितवादीउपर 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) को अिभयोग 
लगाएपिन िनरमायासगँ म �ितवादीको �यानै मानु�पन� 
स�मको �रसइवी रहेको तथा मान�स�मको काय� गरकेो 
हो भनी त�यय�ु र िव�सनीय तवरबाट �माण 
गजुान� सकेको छैन।िमिसल सलं�न कागजातह�बाट 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गराइएको बयानलाई 
समथ�न र पिु� नभएको अव�थामा �माणमा �हण गन� 
िम�दैन । जाहेरवालाले आफूउपर लागेको ला�छना 
सहन नसक� आफंँै गाउ ँसमाजका �यि�ह� बोलाई 
छलफल गराएको र छलफलबाट केही नभएपिछ 
�ितवादीह�ले कायल गराउन यातना िदएको 
भ�ने �यहोरा उ�लेख गरी कारवाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
स�ु जाहेरी �यहोराबाटै देिख�छ । केवल जाहेरीकै 
�यहोराअनसुार घटनामा उपि�थत रहेको कारण 
मा� दसा�इएको शंकाज�य अिभ�यि�ले मा� �यान 
ज�तो ग�भीर अपराधमा दोषी कायम गन� िम�दैन । 
�ित �यि� �ित �माण एव ं��य� �माणको अभावमा 
अनमुािनत कथाको �ङ्ृखलाले मा� दोषी करार गन� 
आधार ब�न स�दैन भने घटना घटेको त�य पिु� ह�दँैमा 
अिभय�ुको कसरु �मािणत पिन ह�न स�दैन । ��ततु 
म�ुामा अ�त�रम संिवधानले ��याभूत गरकेा प�ाउ 
परकेो �यि�लाई प�ाउ परकेो समयदेिख नै आफूले 
रोजेको कानून �यवसायीसगँ स�लाह िलन पाउने 
र आ�नो कानून �यवसायी�ारा पपु�� गन� पाउने एव ं
असमथ� प�लाई िनःश�ुक कानूनी सेवा पाउने हक 
म पनुरावेदकले अनसु�धानको िसलिसलामा चरणमा 
उपभोग गन� नपाएको अव�था छ ।

सहअिभय�ुको पोल बयान र अनसु�धान 
अिधकारीसम�को गैर�याियक सािबतीबाहेक म 
पनुरावेदक �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो देिखने 
कुनैपिन सबतु �माण िमिसल संल�न छैन । �यसैगरी 
म पनुरावेदक �ितवादीको िव�� बयान िदने सह-
अिभय�ुलाई िजरह गन� पाएको छैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १० र ३७(२) अनसुार घटना घटदा 
घटना�थलमा उपि�थत नरहेका घटनाको बारमेा 
पिछ थाहा पाएका �यि� सकुबहादरु घलान र िदपक 
यो�जनसमेतको भनाई �माणमा �हण गन� िम�दैन । 
जाहेरवाला पूण�िसहं �याङ्तानले अदालतको बकप�मा 
समेत म �ितवादीको कसरु कायम ह�नस�ने कथन छैन । 
�यसैगरी लोकलाजका कारण जाहेरवाला र िनरमायाले 
घरिभ� �वेश गरी िवषज�य व�तु सेवन गरकेा कारण 
म�ृय ुभएको भनी भ�नकुा साथै जाहेरवालाले अदालत 
बकप�मा समेत आफू ३ घ�टास�म बेहोस भएका भ�ने 
कथनबाट म�ृय ुशारी�रक ह�त�ेपको कारण हो वा िवष 
सेवनबाट भएको भ�ने शंका�पद अव�थामा म�ृयकुो 
कारण यिकन नै नगरी लास परी�ण गन� िचिक�सकलाई 
ब�ुदै नबझुी मलाई आरोिपत कसरुमा िबना आधार 
सव��वसिहत ज�मकैद र अदलको महलको १०ख नं. 
बमोिजम २ वष� थप कैद र �. २५,०००।– ज�रवाना 
ठहर गन� गरी भएको फैसला र सो फैसलालाई केही 
उ�टी (ज�मकैद) र थप कैद र ज�रवाना गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
उ�टी गरी सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
ह�रबहादरु िव.क. को पनुरावेदन प� ।

म पनुरावेदकले आफूलाई लगाइएको 
अिभयोगमा पूण��पमा इ�कार रही बयान गरकेो छु । 
घटनामा मेरो सलं�नता देिखने ठोस सबदु �माण रहेको 
अव�था छैन । मेरो मौकाको बयान मैले भनेबमोिजम 
लेिखएको होइन । मैले कसरु अपराधमा सािबत भएर 
गरकेो भनेको बयानमा समेत म आफूले िनरमायालाई 
मान�को लािग यस िकिसमको भूिमका खेलेको िथयो 
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भ�ने कुरा खलेुको छैन । कुनै अ�य �ितवादीसमेतले 
सो कुरा देखाउन सकेको छैन । मतृक िनरमायाको पित 
जाहेरवालाले जाहेरीमा अिभयोिजत कसरु अपराधमा 
मेरो के क�तो संल�नता िथयो भनी उ�लेख गन� 
सकेको अव�था छैन । जाहेरवालाको स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप�मा राज ु िव.क. ले कपाल काटीिदएको 
देखेको हो सो पिछ म बेहोस भएकोले �यसपिछ के के 
भयो थाहा भएन भनी उ�लेख गरकेो अव�था छ । मेरो 
घटना�थलमा भएको उपि�थितको कुराले मा� मलाई 
सजाय ह�ने अव�था ह�दैँन । घटना स�ब�धमा केही 
कुराह�को बारमेा �वीकार गनु�  र उ�लेख गनु�  मा�ले 
अिभयोिजत सबै कुरा सािबत भएको भनी मा�न िम�ने 
अव�था ह�दैँन । हामी अ�य�त सामा�य चेतना�तर 
भएका मािनसह� ह� । अझ पिन हा�ो समाजमा 
भूत�ेत र बो�सी ज�ता कुरामा िव�ास गरी आएको 
िव�मान सामािजक अव�थाको प�र�े�यमा घटना 
घटेको छ । म पनुरावेदकले िनरमायालाई मानु�पन� 
कुनैपिन कारण, अव�था, �रसइवी, मनसाय र योजना 
रहे भएको अव�था छैन । घटनाको बारमेा भएको 
आ�ना कुराह� स�य त�य�पमा रा�नाले सजाय ह�ने 
अव�था भएको छ । सहअिभय�ु साइलीमाया िव.क. 
पोललाई फैसलाको आधार बनाइएको स�ब�धमा मेरो 
आमा िनज साइलीमाया िव.क. िबरामी भएको कारण 
वारमेा िनज िनरमाया रहेको भ�ने �म र अ�धिव�ासको 
जड कारणबाट सबै िमली छलफल गन� �ममा बो�सी 
बकाउने �ािचनतम प�ितअन�ुप घटना भएको 
अव�था िनरमायाको म�ृय ुभएको कुरालाई मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. अनसुार भिवत�य कसरु 
आकिष�त ह�नपुन� हो । म�ुाको अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका मािनसह� मतृकको आमा सनुमाया घलानले 
आफू घटनाको ��य�दश� नभएक� भनी र मौकामा 
कागज गन� िदपक यो�जनले पिन सोहीअनसुारको 
कागज गरकेो र अ�य मौकामा बिुझएका मािनसह� 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेो अव�थासमेत 

नह�दँा सो �माणलाई मेरो िव��मा िलन िम�ने 
ह�दैँन । मेरो सा�ी सूय�बहादरु �याङ्तानले अदालतमा 
उपि�थत भई गरकेो बकप�बाट मेरो इ�कारीलाई 
समथ�न गरकेो अव�था छ । अदलको १०ख ले 
२ वष� कैद र �. २५,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु फैसलालाई िववेचना नगरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको नह�दँा उ�टी 
गरी पनुरावेदन िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी राजकुमार िव.क. को पनुरावेदन 
प� ।

म पनुरावेदक �ितवादीले आफूलाई 
लगाइएको अिभयोगमा पूण��पमा इ�कार रही बयान 
गरकेो छु । घटनामा मेरो संल�नता देिखने कुनैपिन ठोस 
सबदु �माण रहे भएको अव�था छैन । मेरो मौकाको 
बयान मैले भनेबमोिजम लेिखएको होइन । सािबती 
भिनएको बयानमा समेत म आफूले मतृकलाई मान�को 
लािग यस िकिसमको भूिमका खेलेको िथयो भ�ने कुरा 
खलेुको छैन । कुनै अ�य �ितवादीसमेतले सो कुरा 
देखाउन सकेको अव�था छैन । मतृक िनरमायाका पित 
जाहेरवालाले जाहेरीमा म पनुरावेदकको अिभयोिजत 
कसरु अपराधमा के क�तो संल�नता िथयो भनी 
उ�लेख गन� सकेको अव�था छैन । िनज जाहेरवालाको 
बकप�मा �ेमबहादरु �याङ्तानले कपाल काटी 
िदएको र िदसा खवुाउने कामसेमत गरकेो िथयो । 
सोपिछ म बेहोस भएछु । �यसपिछ के के भयो थाहा 
भएन भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । मेरो घटना�थलमा 
उपि�थितले मा� मलाई सजाय ह�ने अव�था 
ह�दैँन । घटना स�ब�धमा केही कुराह�को बारमेा 
मा�न ु�वीकार गनु�  र उ�लेख गनु�  मा�ले अिभयोिजत 
सबै कुरा सािबत भएको भनी मा�न िम�ने अव�था 
ह�दैँन । हामी अ�य�त सामा�य चेतनाको �तर भएका 
मािनस ह� । म पनुरावेदक �ितवादीले िनरमायालाई 
मानु�पन� कारण, �रसइवी, मनसाय र योजना खलेुको 
छैन । घटनाको बारमेा भएको आ�ना कुराह� स�य 
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त�य�पमा रा�नाले सजाय ह�ने अव�था भएको 
छ । बो�सीस�ब�धी �म र अ�धिव�ासको कारणबाट 
छलफल गन� �ममा बो�सी बकाउने �ािचनतम प�ित 
अन�ुप घटना भएको अव�थामा िनरमायाको म�ृय ु
भएको कुरालाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. अनसुारको कसरुस�म कायम ह�नपुन� हो । मउपरको 
दाबी िनिव�वाद�पमा �मािणत भएको अव�था छैन । 
म�ुाको अनसु�धानको �ममा बिुझएका मािनसह� 
मतृकको आमा सनुमाया घलानले आफूले घटना 
नदेखेको र भोिलप�ट थाहा पाएको भनी कागज र 
बकप� गरकेो अव�था छ । मौकामा कागज गन� िदपक 
यो�जनले पिन सोहीअनसुारको कागज गरकेो र अ�य 
मौकामा बिुझएका मािनसह� अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गरकेो अव�था छैन । मेरो सा�ी सूय�बहादरु 
�याङ्तानले अदालतमा उपि�थत भई गरकेो 
बकप�बाट मेरो इ�कारीलाई समथ�न गरकेो अव�था 
छ । साथै अदलको १०ख ले २ वष� कैद र �. २५,०००।– 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहर ्याएको स�ु फैसलालाई 
कुनै िववेचना नगरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेको नह�दँा उ�टी गरी पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �ेमबहादरु 
�याङ्तानको पनुरावेदन प� ।

हामी पनुरावेदकह�ले आफूलाई लगाइएको 
अिभयोगमा पूण��पमा इ�कार रही बयान गरकेा 
छ� । िमिसल संल�न �माणह�मा घटनामा हामीह�को 
संल�ना देिखने कुनैपिन ठोस सबदु �माण रहे 
भएको अव�था छैन । हामीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान हामीले भनेबमोिजम 
नलेिखएको र सो बयानको आधारमा मा� हामीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने अव�था ह�दँैन । 
हामीले कसरु अपराधमा सािबत भएर गरकेो भनेको 
बयानमा समेत मान�मा हा�ो क�तो भूिमका िथयो 
भ�ने कुरा खलेुको छैन । यस स�ब�धमा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०६७ अंक ८ प�ृ 

१३२१ िन.नं. ८४३३ मा �ितपादन भएको निजर 
िस�ा�तिवपरीत फैसला भएको ��ट छ । कुनै अ�य 
�ितवादीसमेतले सो कुरा देखाउन सकेको अव�था 
नह�दँा हामीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय ह�न 
स�ने अव�था ह�दैँन । जाहेरवाला मतृक िनरमायाका 
पितले िदएको जाहेरीमा हामीह�को अिभयोिजत 
कसरु अपराधमा क�तो सलं�नता िथयो भनी उ�लेख 
गन� सकेको अव�था छैन । हामीह�को घटना�थलमा 
भएको उपि�थितको कुराले मा� मलाई सजाय ह�ने 
अव�था ह�दँैन । घटना स�ब�धमा केही कुराह�को 
बारमेा �वीकार गनु�  र उ�लेख गनु�  मा�ले अिभयोिजत 
सबै कुरा सािबत भएको भनी मा�न िम�ने अव�था 
ह�दैँन । अ�ानता र अ�धिव�ासको कारण भएको 
सामा�य िकिसमको घटनामा िनरमायाको म�ृय ुह�न ुनै 
हामी पनुरावेदकको दभुा� �य हो । घटनाको बारमेा स�य 
त�य �यहोरा रा�नाले हामीलाई सजाय ह�ने अव�था 
भएको छ । �ितवादीम�येकै साइलीमाया िव.क.को 
मौका र अदालतसम�को पोललाई फैसलाको आधार 
बनाइएको स�ब�धमा िनज साइली माया िव.क. आफँै 
िबरामी परकेो कारण िनज िनरमाया िथइन् भ�ने 
अ�धिव�ासको कारणबाट सबै िमली छलफल गन� 
�ममा बो�सी बकाउने �ािचनतम प�ितअन�ुप 
घटना भएको अव�थामा िनरमायाको म�ृय ु भएको 
कुरालाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको ५ नं. 
आकिष�त ह�नपुन� हो । हामी पनुरावेदकउपरको दाबी 
िनिव�वाद�पमा �मािणत गरी पिु� ह�न सकेको छैन । 
म�ुाको अनसु�धानको �ममा बिुझएका मािनसह� 
मतृकको आमा सनुमाया घलान ��य�दश� होइनन् । 
म पनुरावेदक �ितवादी साइलीमाया िव�कमा�को सा�ी 
माइलीमायाले स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
उपि�थत भई गरकेो बकप�मा �ितवादी साइलीमाया 
िव.क.ले मािनसलाई कुटिपट गन� र मलम�ु खवुाउन 
ह�दैँन भनी भनेको हो कुटिपट नगरकेो ह�दँा यी 
�ितवादीह�ले अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउन ु पछ�  
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भनी बकप� गरबेाट मेरो इ�कारीलाई समथ�न गरकेो 
अव�था छ । अदलको १०ख ले २ वष� कैद र �. 
२५,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने भनी सजायतफ�  
नहेरी फैसला भएको अव�था ह�दँा सो आधारमा उ� 
फैसला पिन िमलेको नह�दँा उ�टी गरी पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादीह� साइलीमाया िव.क. र देवमाया लामाको 
पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��तुत म�ुाको स�पूण� िमिसल अ�ययन 
ग�रयो । पनुरावेदक �ितवादी ह�रबहादरु िव.क. को 
तफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान्  अिधव�ा�य 
�ी सानमैुया डंगोल र �ी िवमला यादवले वादी प�ले 
अिभयोगदाबी िनिव�वाद�पले पिु� गन� नसकेको, 
मौकाको बयान एवं भनाई पिु� ह�न स�ने �वत�� 
�माणको अभाव रहेको एवं अदलको १०ख नं. 
बमोिजम सजाय भएतफ�  िववेचनासमेत नभएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िमिसल संल�न कागजात �माण एवं िव�ान्  
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर सनुी हेदा� 
��ततु म�ुामा स�ु फैसला केही उ�टी ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? तथा पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा नै 
िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� काजी भ�ने 
ह�रबहादरु िव�कमा� , साइलीमाया िव�कमा�, राजकुमार 
िव�कमा�, देवमाया लामा, �ेमबहादरु �याङ्तानसमेतले 
िनरमाया �याङ्तानलाई बो�सीको आरोप लगाई 
कपाल काट्ने, िस�नो लगाउने, िदसािपसाब खवुाउने, 
कुटिपट गरी मारेको भ�ने जाहेरी रहेको ��ततु 
म�ुामा काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार 
िव�कमा�, देवमाया लामा र �ेमबहादरु �याङ्तानलाई 

मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय, �ितवादी प�च अ�तर े
भ�ने रामबहादरु �याङ्बोलाई ऐ. १ नं. को कसरुमा 
१३(४) नं. अनसुार सजाय, �ितवादी साइलीमाया 
िव�कमा�लाई ऐ. १ नं. को कसरुमा १३(४) नं. अनसुार 
सजाय, �ितवादी इ��बहादरु मो�ान, जोगबहादरु 
�याङ्तान र जीवन मो�ानलाई ऐ. १ नं. को कसरुमा 
१३(४) नं. अनसुार सजाय गरी सबै �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन अदलको महलको १०ख नं. को कसरुमा 
१०ख नं. अनसुारसमेत सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग दाबी देिखयो । फरार �ितवादी रामबहादरु 
�याङ्बोको हकमा म�ुतबीमा रािखिदने, �ितवादीह� 
देवमाया लामा, ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार 
िव�कमा� र �ेमबहादरु �याङ्तानको हकमा मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने, �ितवादी साइलीमाया ँ
िव�कमा�लाई ऐ. १ र १३(४) नं. अनसुार ज�मकैदको 
सजाय ह�ने, अ�य �ितवादीह� जीवन मो�ान, 
जोगबहादरु �याङ्तान र इ��बहादरु मो�ानलाई 
ऐ. १७(३) नं. अनसुार जनही १ वष� ८ मिहना कैद 
सजाय ह�ने, �ितवादीह� देवमाया लामा, काजी भ�ने 
ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार िव�कमा�, �ेमबहादरु 
�याङ्तान र साइलीमाया िव�कमा�लाई मलुकु� ऐन 
अदलको १०ख नं. अनसुार जनही २ वष� कैद र 
�. २५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर भई मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट फैसला भएको देिख�छ । उ� 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह� देवमाया लामा, 
काजी भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार िव�कमा� 
र �ेमबहादरु �याङ्तानलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहराएको हदस�म निमलेकोले िनजह�लाई जनही 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
र अदलको १०ख नं. ले २ वष� कैद र �. २५,०००।– 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
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हेट�डाबाट फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाउपर िच� 
नबझुाई �ितवादीह� ह�रबहादरु िव�कमा�, �ेमबहादरु 
�याङ्तान, राजकुमार िव.क., साइलीमाया िव�कमा� 
र देवमाया लामाको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको दिेखयो । �ितवादी काजी भ�ने ह�रबहादरु 
िव�कमा�को तफ� बाट कारागार काया�लय मकवानपरु 
माफ� त ०६९-CR-०९४६ र ०६९-CR-०९२५ मा 
दइुवटा पनुरावेदन प� दता� ह�न आएको भएपिन एउटै 
फैसलाउपर उसै �ितवादीको दइुवटा पनुरावेदन दता� 
भएपिन पनुरावेदन िजिकर मूल�पमा दवैुमा एउटै 
रहेको प�र�े�यमा िनजको तफ� बाट पिहले दायर भएको 
िमित २०७०।२।१३ (०६९-CR-०९२५) पनुरावेदन 
प�लाई नै आिधका�रक मानी ��ततु म�ुामा िव�ेषण 
ग�रएको छ ।

३. ��ततु घटना वारदात स�ब�धमा सं�ेपमा 
हेदा� िनरमाया �याङ्तानलाई बो�सीको आरोप लगाई 
�ितवादीह�ले कुटिपट गरी, िस�न ु लगाई, कपाल 
काटी, िदसािपसाबसमेत खवुाई चरम यातना िदई 
मारकेो भ�ने म�ुय आरोप देिख�छ । घटना�थल एव ं
लास �कृित मचु�ुका हेदा� टाउकाको कपाल काटेको, 
शरीरभरी मािनसको मलमू� लागेको, अनहुार एव ं
आखँाह� फुलेको कालो भएको, नाक मखुबाट रगत 
बगेको, कान कालो भएको, ओठ िनलो भएको, दाया ँ
�तनमा िनलडाम रहेको, पेटमा िब�तार ै िथ�दा नाक 
मखुबाट �ाल�ा�ती रगत आएको, घटना�थलमा 
लासको वरपर फलामको ह�मर, क� ची, िस�नो, 
िदसािपसाबको घोलसिहतको कचौरा, ल�ी र 
काटेको कपालसमेत छ�रएको अव�थामा रहेको भ�ने 
देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण 
“टाउकोमा लागेको चोट” भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यसबाट िनज िनरमाया �याङ्तानको म�ृय ु
कत��यबाट भएको भ�ने कुरामा कुनै िववाद रहेको 
नदेिखदँा के कुन �ितवादी वा �यि�ह�को संल�नतामा 
��ततु वारदात घटाइएको हो तथा पनुरावेदक 

�ितवादीह�को के क�तो सलं�नता रहेको िथयो वा 
िथएन भ�ने स�ब�धमा हेनु�पन� देिखयो ।

४. पनुरावेदक �ितवादी काजी भ�ने 
ह�रबहादरु िव�कमा�को हकमा हेदा� िनजले आ�नो 
पनुरावेदन िजिकरमा आफूउपर लगाएको अिभयोग 
शकंारिहत तवरले पिु� ह�न नसकेको मानु�पन�स�मको 
पूव� �रसइवी, योजना आिदको अभाव रहेको, आफू 
अनसु�धानको �ममा कानून �यवसायीको स�लाहबाट 
वि�चत भएको, सहअिभय�ुको पोल एवं अनसु�धान 
अिधकारीसम�को गैर�याियक सािबतीबाहेक 
अ�य कुनै ठोस सबदु �माण िव�मान नरहेको, 
��य�दश�बाहेक अ�य �यि�ह�को भनाईलाई आधार 
मानी भएको फैसला िमलेको छैन भ�ने म�ुय �यहोरा 
उ�लेख भएको पाइ�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी परकेो देिख�छ । अनसु�धानका �ममा 
बयान गदा� यी पनुरावेदकले िनरमाया �याङ्तानलाई 
कुटिपट यातना िदने काय�मा आफू संल�न रहेको, 
आफूले लाठी, हात म�ुकासमेतले टाउको, छाती, 
पेटलगायत शरीरको िविभ�न भागमा �हार गरकेो, 
िदसा िपसाब खवुाएको, िस�न ु लगाएको, �ामरले 
िकला ठो�न भय �ास देखाएको, कपाल काट्ने, 
िस�नो लाउने काम गरी रातैभरी कुटिपट गदा� िबहान 
४:३० बजे बेहोस भई अं. ५ बजे म�ृय ु भएको भनी 
घटना वारदातको िसलिसलेवार�पमा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । अदालतसम�को बयानमा िनज आफू 
कुटिपट गरकेोमा इ�कार भएपिन आ�नो घरबाट 
�ामर, लाठी, िकला क� चीलगायतका सामा�ी िलई 
गएको एवं आफूसमेतले िनज िनरमायालाई बो�सीको 
आरोपमा समाती गोबर, तेल एवं नून खवुाएको, कपाल 
काटीिदएको भनी घटना वारदातमा सािबत भई बयान 
गरकेो पाइ�छ । घटना वारदातको ��य�दश� सा�ी 
जाहेरवाला पूण�िसंह �याङ्तानले अदालतसम� 
बकप� गदा� जाहेरी �यहोरालाई समथ�न ह�नेगरी िनज 
िनरमायालाई यी पनुरावेदकसमेतले कपाल समाती 
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काटी, घो�याई, म�ुट्याई िपटेको, िस�न ु लगाएको, 
िदसािपसाब खवुाएको र पिछ आ�नी �ीमती बेहोस 
भएपिछ आफूपिन बेहोस भएको भनेर घटना वारदातको 
अमानवीय एवं दद�नाक ��य उ�लेख गरी लेखाई 
िदएको पाइ�छ । �ितवादी साइलीमाया िव.क.समेतको 
सा�ी माइलीमाया �याङ्तानले अदालतसम� बकप� 
गदा� िनज िनरमायालाई बो�सीको आरोप लगाएको, 
सो स�ब�धमा रातैभरी छलफल भएको र सो दौरान 
बो�सीको आरोपमा मानव मलमू� खवुाएको, िस�न ु
लगाएको, कुटिपट गरकेो भनी लेखाइ िदएको अव�था 
छ । घटना वारदातका ��य�दश� मािनसह� मौकामा 
कागज गन� सकुबहादरु घलानसमेतका �यि�ह�ले 
यी �ितवादीसमेतको संल�नतामा उ� घटना 
वारदात घटाइएको भनी �यहोरा उ�लेख ग�रिदएको 
पाइ�छ । �ितवादीह� देवमाया लामा, राजकुमार 
िव.क., साइलीमाया िव.क., �ेमबहादरु �याङ्तान, 
जीवन मो�ान, जोगबहादरु �याङ्तान, अ�तर े भ�ने 
इ��बहादरु मो�ानसमेतले यी �ितवादीसमेत भई 
घटना वारदात गराएको, िनज िनरमायालाई बो�सीको 
आरोपमा िस�नो लाएको, मानव मलमू� खवुाएकोसमेत 
�यहोरा उ�लेख गरी अदालतसम� बयान ग�रिदएको 
समेतका आधार �माणह�बाट यी पनुरावेदक �ितवादी 
िनज िनरमायालाई बो�सीको आरोपमा कुटिपट गन�, 
यातना िदने, मानव मलमू� खवुाउनेसमेतका अमानवीय 
ि�याकलापमा ��य��पमा सि�यतापूव�क संल�न 
रही िनज िनरमायालाई मान� काय� गरकेो देिखयो ।

५. पनुरावेदक �ितवादीह� साइलीमाया 
िव�कमा� र दवेमाया लामाको सयं�ु पनुरावेदन िजिकर 
हेदा� िनजह�ले म�ुय�पमा घटनामा हा�ो संल�नता 
देिखने �माणको अभाव रहेको, जाहेरीका आधारमा 
मा� कसरुदार ठहर गन� निम�ने, मान� मनसाय र 
पूव��रसइवी, पूव�योजना आिद नभएको, अ�ानता 
र अ�धिव�ासका आधारमा सामा�य िकिसमको 
घटनामा म�ृय ुह�न गएको, आफूउपरको अिभयोगदाबी 

िनिव�वाद�पमा पिु� ह�न नसकेको ह�दँा स�ु एवं 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� छ भनी िजिकर 
िलएको पाइ�छ । यी पनुरावेदकह� उपर िकटानी 
जाहेरी परकेो अव�था छ । अनसु�धानका �ममा बयान 
गदा� यी पनुरावेदकह�ले िनज िनरमाया �याङ्तानलाई 
बो�सीको आरोपमा कुटिपट, यातना िदई, िस�न ु
लगाई, मानव मलमू� खवुाएको तथा कपाल मडेुको 
समेतका काय� गरी मारकेो भनी घटनावारदातको 
िसलिसलेवार�पमा उ�लेख ग�रिदएको पाइ�छ । 
यी पनुरावेदकह� म�ये देवमाया लामाले आफूले 
सव��थम िस�न ु लगाएको, िदसा खवुाएको, कपाल 
समाती पटकपटक जमीनमा ठोकाएको र िनज बेहोस 
नह�दँास�म कुटिपट गरकेो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ 
भने साइलीमाया िव�कमा�ले आफूलाई जाडँमा बो�सी 
लगाई खवुाएको कारणबाट आफू िबरामी परकेो िवषयमा 
िनरमायालाई बो�सीको आरोपमा कुटिपट, यातना 
िददँा, मानव मलमू� खवुाउदँा, आफू घटना�थलमा 
उपि�थत रहेको भनी ��य��पमा कसरुमा आ�नो 
सलं�नता इ�कार गरपेिन मौकामा एवं अदालतसम� 
बयान गदा� �ितवादीह� ह�रबहादरु िव�कमा�समेतले 
िनज िनरमायालाई बो�सीको आरोपमा चरम यातना 
िदई मान� काय�मा संल�न रहेको भ�ने �यहोरा लेखाएको 
पाइ�छ । मौकामा कागज गन� सकुबहादरु घलानसमेतका 
�यि�ह�ले यी पनुरावेदकह�समेतको चोट �हार एवं 
चरम यातनाका कारण िनज िनरमायाको म�ृय ुभएको 
भ�ने �यहोरा लेखाइिदएको अव�था छ । जाहेरवाला 
पूण�िसहं �याङ्तानले जाहेरी �यहोरालाई समथ�न 
ह�नेगरी बकप� ग�रिदएको देिख�छ । घटना िववरणमा 
कागज गन� सनुमाया घलानले अदालतसम� बकप� 
गदा� यी पनुरावेदक �ितवादीह� देवमाया लामा एवं 
साइलीमाया िव.क.समेतको चोट �हार एवं यातनाबाट 
िनरमायाको म�ृय ु भएको भ�ने �यहोरा लेखाइिदएको 
देिख�छ । यी �ितवादी साइलीमायासमेतको सा�ी 
माइलीमाया �याङ्तानले अदालतसम� बकप� 
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गदा� �ितवादी देवमायाले िनज िनरमायालाई मानव 
मलमू� खवुाएको, साइलीमाया िव.क.समेतका 
�यि�ह� रातैभरी घटना�थलमा िथए भनी उ�लेख 
ग�रिदएको अव�थासमेतका आधार �माणह�बाट 
िनज िनरमायालाई बो�सीको आरोपमा मानव मलमू� 
खवुाई कुटिपट यातना िदई मान� काय�मा यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�को संल�नता ��ट�पमा देिखन आउछँ ।

६. अका� पनुरावेदक राजकुमार िव.क.को 
हकमा हेदा� िनजले आफू अिभयोग दाबीमा इ�कार 
रहेको, आ�नो िव�� ठोस सबदु �माणको अभाव 
रहेको, मानु�पन�स�मको पूव�योजना, �रसइवी नरहेको, 
�म र अ�धिव�ासको कारणबाट घटना घट्न गएको 
अव�थामा �यानस�ब�धी महलको ५ नं. आकिष�क ह�ने 
भनी िजिकर िलएको पाइ�छ, यी �ितवादीउपर िकटानी 
जाहेरी रहेको देिख�छ । अनसु�धानका �ममा बयान 
गदा� यी पनुरावेदकले िनज िनरमाया �याङ्तानलाई 
आ�नो आमालाई बो�सी लगाएको आरोपमा कुटिपट 
यातना िदने, मलमू� खवुाउने, िस�नो लगाउनेसमेतका 
काय�मा आफूसमेत म�ुय भूिमकामा रहेको र उ� काय� 
२०६७।२।१ को बेलकुादेिख भोिलप�ट िबहान िनज 
बेहोस नह�दँास�म जारी रहेको भनी घटना वारदातको 
बारमेा छल�ङ्ग ह�नेगरी बयान ग�रिदएको अव�था 
देिख�छ । मौकामा बयान गन� अ�य सबै �ितवादीह�ले 
यी पनुरावेदकसमेत भई िनज िनरमायालाई बो�सीको 
आरोपमा मलमू� खवुाई, कुटिपट गरी, चरम यातना 
िदई मारकेो भनी लेखाई िदएको पाइ�छ । अदालतसम� 
बयान गदा�समेत यी �ितवादी �वयम् ले बो�सीको 
आरोपमा िनज िनरमायालाई आफूसमेतले च�ुठो 
काटी िदएको कुरा �वीकार ेगरकेो पाइ�छ । �ितवादी 
�ेमबहादरु �याङ्तानले घटना�थलमा फेला परकेो 
िनज िनरमायालाई यातना कुटिपट गन� �योग भएको 
भिनएको �ामर, क� ची, मानव मलमू�समेत आफू र 
यी पनुरावेदक राजकुमार भई �याएको भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादी साइलीमाया िव.क.समेतको 

सा�ी माइलीमाया �याङ्तानले अदालतसम� बकप� 
गदा� िनज िनरमायालाई बो�सीको आरोपमा कुटिपट 
गरी यातना िदएको एव ंमानव मलमू� खवुाएको कुरा 
�प��पमा उ�लेख गरी लेखाइ िदएको पाइ�छ । 
जाहेरवाला पूण�िसंह �याङ्तानले जाहेरी �यहोरालाई 
समथ�न ह�नेगरी अदालतसम� बकप� ग�रिदएको 
अव�थासमेतबाट यी �ितवादीसमेतको संल�नतामा 
िनज िनरमायालाई कुटिपट गरी, चरम यातना िदई, 
मानव मलमू�समेत खवुाई मारकेो कुरा पिु� ह�न आयो ।

७. अका� पनुरावेदक �ेमबहादरु �याङ्तानको 
हकमा हेदा� िनजले आफू अिभयोग दाबीमा इ�कार 
रही बयान गरकेो, आफू िव�� कुनै ठोस सबदु 
�माण नरहेको, मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी एवं 
पूव�योजना केही नरहेको, बो�सी बकाउने �ाचीनतम 
प�ितअन�ुप �म र अ�धिव�ासका कारण घटना 
घटेको ह�दँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको ५ नं. को 
कसरु कायम ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । 
यी पनुरावेदक �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो 
अव�था छ । अनसु�धानका �ममा बयान गदा� यी 
पनुरावेदकले आफूसमेत भई िनरमाया �याङ्तानलाई 
बो�सीको आरोपमा कुटिपट यातना िदई, मानव 
मलमू� खवुाई सोही कारणबाट िनजको म�ृय ु भएको 
भनी घटना वारदातको यथाथ� िच�ण ग�रिदएको 
अव�था छ । िनजले अदालतसम�को बयानमा समेत 
आफूसमेत भई िनज िनरमायालाई बो�सीको आरोपमा 
केरकार गरकेो, िस�न ु लगाएको, कपाल मडेुको 
समेतका काय� गरकेो भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
िनज िनरमायालाई यातना िदन कुटिपट गन� �योग 
भएका भिनएका �ामर, क� ची, मानव मलमू�समेत 
यी �ितवादी �वयम् समेतको संल�नतामा �याइएको 
भ�ने िनज �वयम् को बयानबाट देिख�छ । मौकामा एवं 
अदालतसम� बयान गन� अ�य �ितवादीह�ले समेत 
घटना वारदातमा यी पनुरावेदक �ितवादीको संल�नता 
रहेको भनी उ�लेख ग�रिदएको पाइ�छ । जाहेरवालाले 
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जाहेरी �यहोरा समथ�न ह�नेगरी अदालतसम� बकप� 
ग�रिदएको एवं �ितवादी साइलीमाया िव.क.समेतका 
सा�ी माइलीमाया िव.क.ले आ�नो बकप�मा िनज 
िनरमायालाई बो�सीको आरोपमा मानव मलमू� 
खवुाएको एव ं कुटिपट यातना िदएको कुरा आफूले 
देखेको भनी लेखाइिदएको अव�थासमेतबाट िनज 
िनरमायालाई बो�सीको आरोपमा अमानवीय तवरले 
कुटिपट यातना िदई मानव मलमू�समेत खवुाई मान� 
कसरुमा यी पनुरावेदक �ितवादीसमेत संल�न रहेको 
अव�था दिेखयो ।

८. अब मािथ उ�लेख भएबमोिजम सबै 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले आ�नो पनुरावेदन 
िजिकरमा उ�लेख गरकेो �ायः समान िवषयह� 
स�ब�धमा �काश पानु�पन� दिेखयो । िनजह�ले 
आफूह� िव�� ठोस सबदु �माणको अभाव रहेको, 
कसरुमा इ�कार रहेको, अदलको १०ख नं.बमोिजम 
गरकेो सजाय स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतले 
िव�ेषण नगरकेो, मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
५ नं. को कसरु आकिष�त ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलएको 
पाइ�छ । कुनैपिन �यि�लाई बो�सा बो�सीको आरोप 
लगाउने काय� आफंँैमा अ�धिव�ास एवं कु�थाको 
�पमा िलनपुछ�  । मािथ यी पनुरावेदक �ितवादीह�का 
स�ब�धमा ग�रएको अलगअलग िववेचनाबाट िनज 
िनरमायालाई बो�सीको आरोप लगाई अमानवीय एव ं
पशवुत् �पमा चरम यातना िदई मानव मलमू� खवुाएको 
भ�ने कुरा यी पनुरावेदकह� सबैको हकमा िनजह�को 
संल�नता पिु� भइसकेको छ । �माण भनेको िववादको 
िवषयमा कुनै कुरा ख�डन वा समथ�न गन� साधन हो, 
यसले िववािदत िवषयको स�यता पिहचान गछ� , म�ुाको 
स�ब�धमा के साचँो के झ�ुो भनी हेन� मा�यम वा ऐना नै 
�माण हो र ��ततु घटनामा यी पनुरावेदकह� सबैको 
�यि�गत संल�नता ऐना ज�तै छल�ङ्ग छ । घटना�थल 
एवं लास �कृित मचु�ुकामा उि�लिखत लासको �कृित 
एवं घटना�थलमा भेिटएका यातना िदन �योग भएका 

हयामर, लाठी, मानव मलमू�, िस�नलुगायतका सामा�ी 
एवं यी �ितवादीह�को मौकाको तथा अदालतसम�को 
बयानमा पूण��पमा तादा��यता भेिट�छ । मौकामा 
कागज गन� मािनसह�ले उ�लेख गरकेो घटना िववरण 
एवं �यहोरा, अदालतमा उपि�थत भई बकप� गन� 
जाहेरवालालगायतका वादी प�का सा�ीह� एवं मािथ 
िव�ेषण ग�रएबमोिजम �ितवादी �वयम् का सा�ीह� 
समेतले घटनाको वा�तिवकता एवं स�यता ��ट 
पारेको अव�था छ । यी पनुरावेदक �ितवादीह�को 
उ� वारदातमा आ�नो संल�नता नरहेको वा आफू 
घटना�थलमा नरहेको भ�ने �य�तो कुनै िजिकर पिन 
नभएको अव�थामा घटना वारदातलाई पिु� गन� य�ता 
त�यगत एवं व�तगुत �माणह�को िव�मानता रहेको 
��ततु म�ुामा आफूह� िव�� ठोस सबदु �माणको 
अभाव रहेको भ�ने पनुरावेदकह�को िजिकर अ�य�त 
�ामक एवं कपोलकि�पत रहेको देिख�छ ।

९. अदलको १०ख नं.बमोिजम गरकेो सजाय 
स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतले िव�ेषण नगरकेो 
भ�ने पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर रहेको 
देिख�छ । �ितवादीह� देवमाया लामा, काजी भ�ने 
ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार िव�कमा� र �ेमबहादरु 
�याङ्तानलाई मलुकु� ऐन अदलको महलको १०ख 
नं.बमोिजम जनही २ वष� कैद र �.२५०००।–
ज�रवानासमेत ह�ने ठहर भएको पाइ�छ । उ� १०ख 
नं.मा कसैले कसैलाई बो�सो वा बो�सीको आरोप 
लगाउने वा �य�तो आरोपमा िनजलाई बसोबास 
गरकेो ठाउँबाट िनकाला गन�, सामािजक बिह�कार गन� 
वा अ�य कुनै अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार 
गन� वा यातना िदने काम गरमेा... तीन मिहनादेिख 
दुई वष�स�म कैद वा पाँच हजार �पैयाँदेिख प�चीस 
हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दुवै सजाय ह�नेछ भनी 
उ�लेख भएको पाइ�छ । मािथ ग�रएको िव�ेषणबाट 
यी पनुरावेदकह�ले िनज िनरमायालाई बो�सीको 
आरोपमा िनम�म र अमानवीय यातना िदएको र सोही 
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चोट पीडाबाट िनजको म�ृय ु भएको भ�ने दिेखएको 
स�दभ�मा उ� नं.बमोिजम सजाय गन� गरकेो फैसला 
िमलेको देिखन आयो ।

१०. जहासँ�म ��ततु वारदात मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धीको ५ नं. को कसरु कायम ह�नपुन� भने 
िजिकरको �� छ सो स�ब�धमा हेदा� �यानस�ब�धीको 
५ नं. मा �यान िलने इिबलाग वा मनसाय नभई कसैले 
आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला� भ�नेज�तो 
नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही भई 
कुनै मािनस मन� गएको भिवत�य ठहछ�  भ�ने उ�लेख 
भएको पाइ�छ । ��ततु वारदातमा यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�समेत िमली बो�सीको आरोपमा चरम र 
िनम�म यातना िदएका छन् । �ामर, काटँी, लाठी, कँैची 
ज�ता हितयार तथा लाठी, लात, म�ुकाको �योग 
गरी यातना िदने काय� भएको छ । िस�न ु लगाइएको 
छ, कपाल खौ�रएको छ, मानव मलमू� खवुाइएको एव ं
शरीरभरी दिलएको छ । मानवलाई िदने योभ�दा िनकृ� 
र पशवुत् यातना यो भ�दा अ� के ह�न स�छ ? सामा�य 
मािनसको समझ (reasonable person test) बाट 
हेदा� य�तो चरम यातना िददँा यातना पाउनेले सहन 
स�दैन, उसको म�ृय ु ह�नस�छ भ�ने कुरा सहजै 
अनमुान गन� सिक�छ । रातैभरी एउटी मिहलालाई सबै 
िमली कुटिपट यातना िदने काय� गदा� �यानस�ब�धीको 
५ नं.मा उ�लेख भएज�तो आफूले गरकेो कत��यबाट 
मािनस मला� ज�तो नदिेखएको अव�था ��ततु 
वारदातमा दिेखन नआएको ह�दँा भिवत�य कसरु 
कायम ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

११. कुनैपिन मािनसमािथ बो�सीको 
आरोप लगाउने काय� कानूनले िनिष� गरकेो छ भने 
सो �कृितको आरोप लगाई मािनसको कपाल काट्ने, 
मानव मलमू� खवुाउने, कुटिपट गन�, यातना, �तािडत 
गन� ज�ता काय� अमानवीयसमेत भएकोमा दईुमत 
ह�न स�दनै । मानव समाजमा अ�धिव�ासको �पमा 

रहेको बो�सा बो�सी ज�तो मा�यता िनमू�ल गन� कानून 
बनाएर मा� �या� ह�दँैन । य�तो ि�याकलाप िव�� 
कडा द�डनीितसमेत अपनाउन आव�यक रहेकोले 
सोहीअन�ुप कठोर सजाय पिन गन� आव�यक छ । 
��ततु म�ुाका �ितवादीह�ले कुटिपट गन�, िस�न ु
लगाउने, कपाल काट्ने, िदसािपसाब खवुाउने ज�तो 
काय� गरेको कारणबाट शारी�रक र मानिसक�पमा 
चरम यातना पाई िनरमायाको म�ृय ुभएको देिखएबाट यी 
�ितवादीह� �ित दयाभाव �दश�न गनु�  मानवीय मू�य 
र मा�यता िव�� ह�ने ह�नाले �ितवादी साइलीमाया 
िव�कमा�लाई �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. तथा 
अदलको १०ख नं. बमोिजम सजाय गन� गरी भएको 
फैसला सदर ह�ने, �ितवादीह� देवमाया लामा, काजी 
भ�ने ह�रबहादरु िव�कमा�, राजकुमार िव�कमा� र 
�ेमबहादरु �याङ्तानलाई �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहराएको हदस�म 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही 
उ�टी भई िनज �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैद र 
अदलको १०ख नं. ले दईु वष� कैद र �. २५,०००।– 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६९।११।२२ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. जगदीश शमा� पौडेल

इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ४ गते रोज ३ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
फैसला िमित : २०७३।८।६

म�ुा : लाग ुऔषध अपराध ।

०६८-CR-०२२७
पनुरावेदक / �ितवादी : झापा िज�ला दमक 

नगरपािलका वडा नं.१३ घर भई हाल �े�ीय 
कारागार काया�लय, सनुसरी, झ�ुकामा थुनामा 
रहेका समुन शाही

िव��
��यथ� / वादी : �हरी �ितवेदनले नेपाल सरकार

०६८-CR-०२२८
पनुरावेदक / �ितवादी : झापा  िज�ला टागनडु�बा 

गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. २ घर भई हाल 
कारागार काया�लय झापामा थनुामा रहेका 
िवशाल तामाङ 

िव��
��यथ� / वादी : �हरी �ितवेदनले नेपाल सरकार 

 § कानूनको �या�या गदा� �यसबाट पन� जान े
�भाव �ित �यायकता� सदैव ग�भीर रहन 
पन� देिख�छ । कानूनको याि��क �या�या 
गदा� �यसबाट अनपेि�त प�रणाम िन�कन 
गई �यायबाट वि�चत ह�नुपन� अव�थातफ�  
पिन �यायकता�ले �यान पुर् याउन ज�री 
ह��छ । कानून र �यायको समायोजन ह�न 
नसके �ितवादीले �याय �ा� गन� अव�था 

नै रह�न । अतः �यायकता�ले यस िवषयमा 
ग�भीर भई �याय स�पादन गन� वा�छनीय 
ह��छ । त�यगत �पबाट लाग ु औषधको 
कुलतमा लागेकालाई लागु औषधको 
कारोबारीको �पमा सजाय गदा� �यायको 
भावना नै मन� जाने ह�दँा िववेकशील 
भई �याय गनु� �यायकता�को मलुभूत र 
अ�तरिनिहत कत��य भएकोमा ि�िवधा ह�न 
नस�ने ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : 
��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 
 § लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 

४ को (घ),(ङ) र (च), दफा १४(१)(ज)

सु� तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय िज�ला �या. �ी शािल�ाम कोइराला

पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी िव�णदुवे पौडेल
माननीय �यायाधीश �ी रवे�त बहादरु कँुवर

फैसला
�या. केदार�साद चािलस े: �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को बमोिजम म�ुा 
दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान भई पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुाको सिं�� त�य र ठहर यस�कार छ:-

िमित २०६५।७।१७ गते राित िज�ला झापा 
दमक नगरपािलका वडा नं. १३ ब�ने समुन शाहीको 
घर कोठामा लाग ुऔषध छ भ�ने खबर �ा�  भई घरमा 
खान तलासी गदा� समुन शाहीको कोठामा अवैध लाग ु
औषध फेनारगन ३६ थान, लिुपजेिसक ३९ थान, 

�नण�य नं. ९७९२
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डाईिजपाम् ३५ थान फेला पारी बरामद गरी बरामदी 
मचु�ुकासिहत समुन शाही र िवशाल तामाङसमेतलाई 
प�ाउ गरी दाखेल गरकेो भ�नेसमेत �यहोराको 
खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६५।७।१७ गते राित िज�ला 
झापा दमक नगरपािलका वडा नं. १० ि�थत बजार 
ए�रयामा ऐ.ऐ.१३ ब�ने समुन शाही र ऐ.ऐ.ब�ने 
िवशाल तामाङसमेतले लाग ुऔषध इ�जे�सन लगाई 
मातेर तरबार बोक� सव�साधारण मािनसलाई आतंिकत 
पाद� िहडेँको भ�ने खबर पाई उ� �थानमा जादँा िनज 
समुन शाही र िवशाल तामाङ क�ी बोक� िहिँडरहेको 
अव�थामा फेला पारी सोधपछु गदा�  आफूह�ले लाग ु
औषधको इ�जे�सन लगाएको बताएको ह�दँा िनजह�ले 
बताएअनसुार िनज समुन शाहीको घर कोठा खान 
तलासी गदा� ११० थान लाग ु औषध फेला परकेाले 
िनज समुन शाही र िवशाल तामाङलाई प�ाउ गरी 
दाखेल गरकेो भ�ने �हरी �ितवेदन ।

मेरो दाज ु समुान शाही पिहलादिेख नै लाग ु
औषध सेवन गरी िहड्ँने गद�थे िनज समुन शाही र िवशाल 
तामाङ लाग ु औषध सेवन गरी िमित २०६५।७।१७ 
गते राित हो ह�ला गद� िहिँडरहेको अव�थामा फेला 
पारी िनजह�ले कोठामा लकुाई राखेको लाग ुऔषध 
डाइजेपाम, लिुपजेिसक, फेनारगनसमेत गरी ११० 
थान फेलापारी बरामद गरी िनज समुन र िवशाल 
तामाङलाई प�ाउ गरी �हरीले लगेको भ�नेसमेत 
�यहोराको सरुज शाहीले गरकेो कागज ।

िमित २०६५।७।१७ गते राित िज�ला झापा 
दमक नगरपािलका वडा नं. १३ ब�ने समुन शाही र 
िवशाल तामाङ लाग ु औषध इ�जे�सन लगाई क�ी 
बोक� िडसकस गरी रहेको अव�थामा �हरी टोलीले 
थाहा पाई �हरी भेन िलई आएर िनज �ितवादी 
समुन शाही र िवशाल तामाङले लकुाई राखेको 
लाग ु औषध बरामदी मचु�ुकाअनसुारको बरामद गरी 
�ितवादीह�लाई समेत प�ाउ गरी लगेको हो, िनज 

�ितवादी पिहलादेिख नै लाग ुऔषध सेवन गरी िहड्ँने 
मािनसह� ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको मनोज बोगटीको 
कागज ।

बरामद भई आएको लाग ुऔषध म र समुन 
शाही भई भारतको पानी ट्याङ्क�बाट ख�रद गरी �याई 
िस�र�जमा लगाई इ�जे�सन लगाउने गद��य� िवगत 
धेर ै वष�देिख हामीले लाग ु औषध �योग गद� आएको 
हो । उ� वारदात िमित र समयमा मसमेत लाग ुऔषध 
इ�जे�सन �योग गरी रहेको अव�थामा �हरीले फेला 
पारी ११० थान लाग ुऔषध डाईिजपाम, लिुपजेिसक 
र फेनारगनसमेत बरामद गरी लगेको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी िवशाल तामाङको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयान ।

बरामद भई आएको लाग ु औषध म र मेरो 
साथी िवशाल तामाङ भई भारतको पानी ट्याङ्क�बाट 
ख�रद गरी �याई िस�र�जमा लगाई इ�जे�सन लगाउने 
गद��य� िवगत धेर ैवष�देिख हामीले लाग ुऔषध �योग 
गद� आएको हो उ� वारदात िमित र समयमा समेत 
लाग ु औषध इ�जे�सन �योग गरी रहेको अव�थामा 
�हरीले फेला पारी ११० थान लाग ुऔषध डाइजेपाम, 
लिुपजेिसक र फेनारगनसमेत बरामद गरी लगेको 
हो । भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी समुन शाहीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान कागज ।

िमित २०६५।७।१७ गते राित िज�ला झापा 
दमक नगरपािलका वडा नं. १३ ब�ने समुन शाही र 
िवशाल तामाङ लाग ु औषध इ�जे�सन लगाई बािहर 
िन�कँदै गदा� �हरी भेन आई िनजह� ब�ने कोठा खान 
तलासी गदा� लाग ु औषध डाईिजपाम, लिुपजेिसक र 
फेनारगनसमेत ११० बरामद गरी िनजह�ले पनुः 
लगाउन तयार पारकेो लाग ु औषध िस�र�जसमेत 
बरामद गरी �ितवादीह�लाई समेत प�ाउ गरी लगेको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको स�ुदर शाहीको कागज ।

�ितवादी समुन शाही र िवशाल तामाङको 
साथबाट लाग ु औषध डाइजेपाम, लिुपजेिसक, 
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फेनारगनसमेतबाट नमूनाको लािग िनकाली बाकँ� लाग ु
औषध झापा िज�ला अदालतको �ाङ्गणमा जलाई 
न� ग�रएको हो । भ�नेसमेत �यहोराको लाग ु औषध 
न� मचु�ुका ।

िमित २०६५।७।१७ गते राित िज�ला झापा 
दमक नगरपािलका वडा नं. १३ ब�ने समुन शाही 
र िवशाल तामाङ लाग ु औषध सेवन गन� मािनसह� 
ह�न् । िनजह�ले उ� वारदात िमित र समयमा लाग ु
औषध डाइजेपाम, लिुपजेिसक, फेनारगनसमेत 
११० थान फेला पारकेो र िनजह�ले लगाउन तयार 
पारकेो लाग ुऔषधसिहतको िस�र�जसमेत फेला पारी 
िनज �ितवादीह�लाई प�ाउ गरी लगेको भ�नेसमेत 
�यहोराको व�तिु�थित मचु�ुका ।

बरामद भई आएको लाग ुऔषध डाइजेपाम, 
लिुपजेिसक, फेनारगन, नाइ�ोजन टे�लेटह� परी�ण 
गदा� लाग ुऔषध भएको पाइयो भ�नेसमेत �यहोराको 
समेत केि��य �हरी िविध िव�ान �योगशाला 
महाराजग�ज, काठमाड�को परी�ण �रपोट�  ।

�ितवादी समुन शाही र िवशाल तामाङले 
अवैध लाग ुऔषध डाइजेपाम, लिुपजेिसक, फेनारगन र 
नाइ�ोसन ट्या�लेट स�चय, ख�रद िब�� ओसारपसार 
गन� काय�मा संल�न रहेको �मािणत भएकोले 
�ितवादीह� समुन शाही र िवशाल तामाङलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ)
(च) र (छ) अनसुारको कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको दफा 
१४(१) (ज) र (झ) अनसुार सजाय ह�ने तथा ऐ.ऐनको 
दफा १८(१) अनसुार जाहेरवाला �हरी �ितवेदकलाई 
परु�कार िदने �यव�था ह�नसमेत मागदाबीसिहतको 
अिभयोगप� ।

�ितवादीम�येका िवशाल तामाङलाई 
पिहलादेिख नै िच�दछु । मैले पिहले पिन लाग ुऔषध 
सेवन गद�थे ँ । पिछ सधुार के��मा बसी छाडेको 
िथए ँ । िमित २०६५।७।१७ गते �ितवादीम�येका 
िवशाल तामाङले बरामदी लाग ुऔषध �याएको रहेछ । 

िनज र म भई मेरो घरमा नै उ� लाग ुऔषध दवुै जनाले 
सेवन गर ्य� । बाकँ� लाग ुऔषध कहा ँरा�ने भनेर मैले 
मेरो घरमा राखी िदएको हो । मैले �याएको होइन । 
िनज िवशाल तामाङले के कहाबँाट �याए मलाई थाहा 
भएन । मैले सेवनस�म गरकेो हो । बेचिबखन ओसारपसार 
गन� गरकेो होइन छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
समुन शाहीले अदालतमा गरकेो बयान ।

म उ� लाग ुऔषध सेवन गछु�  । इ�जे�सन 
िल�छु, डाइजेपाम, फेनारगन र लिुपजेिसक १।१ िस.िस. 
िमसाएर एक डोज बनाइ�छ । यता दमकितर उ� एक 
डोजको �.२५०।– िलइ�छ । इि�डयामा �.५०।– मा 
पाइ�छ । �यसैले मैले इि�डयाबाट �.४,०००।– मा 
िकनेर मैले �याएको हो । केवल खानका लािग मा� । 
िब�� िवतरण गन� होइन । िमित २०६५।७।१७ गते  म 
र मेरो साथी समुन शाही िमली समुन शाही कै घरमा 
बसी लाग ुऔषध खाई बाकँ� �यही ँराखेको अव�थामा 
�हरीले प�ाउ गरकेो हो । म सेवन गन� �यि� ह� ँ। िब�� 
िवतरण गन�  होइन । त�काल नपाउने र महगंो पन� 
भएकाले �याई राखेको हो । समुन शाहीको घरमा म 
र समुन शाहीले सेवन गद� गदा� �हरीले प�ाउ गरकेो 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िवशाल तामाङले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने 
नै ह�दँा मलुकु� ऐन अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) नं. 
अनसुार �ितवादीह� समुन शाही र िवशाल तामाङलाई 
पपु��को िनिम� कानूनबमोिजम थनुामा रा�न ु भनी 
िज�ला कारागार काया�लय झापालाई लेखी पठाउन ुर 
�ितवादीह� च�ुा भइसकेकाले जाहेरवालासिहतको 
मािनस र �ितवादीह�का सा�ीसमेत बझुी िनयमानसुार 
पेस गनु�  भनी िमित २०६५।८।२५ मा भएको आदशे ।

�ितवादीह� िवशाल तामाङ र समुन शाही 
यस म�ुामा प�ाउ पनु�  अिघ किह�यै पिन लाग ु
औषधको कारोबारमा संल�न रहेको वा लाग ु औषध 
सेवन गन� �यि�ह�का �पमा िचिनएका िथएनन् । 
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मेरो हेराइमा यी दवुै भाइह� इमा�दार, अ�ययनशील 
िव�ाथ�को �पमा देखेको िथए,ँ िनजह�को म�ुय 
�यवसाय अ�ययन नै हो । �हरीले प�ाउ गरपेिछ मा�ै 
साथीभाइह�को कुलतमा पररे लाग ुऔषध सेवन गर े
भ�ने सनेुको हो तर गाउघँरमा यी भाइह� किह�यै 
पिन य�तो लाग ुऔषधको कारोबारमा संल�न रहेको 
थाहा छैन । बरामद भएको लाग ु औषध स�चय गरी 
�िमक�पमा आफँैमा खाने उ�े�य रहेको ह�न स�छ 
भनी �ितवादी समुन शाही र िवशाल तामाङका सा�ी 
�पक पौडेलले गरकेो बकप� ।

�ितवादीह� िवशाल तामाङ र समुन शाही 
यस म�ुामा प�ाउ पनु�  अिघ किह�यै पिन लाग ु
औषधका कारोबारमा संल�न रहेको वा लाग ु औषध 
सेवन गन� �यि�ह�का �पमा िचिनएका िथएनन् । यी 
दवुै भाइह� इमा�दार, अ�ययनशील िव�ाथ� ह�न् । 
ियनीह� आ�नो घरमा बबुा आमालाई समेत कामकाज 
सघाउने गछ� न् यी भाइह� �ूवतारा �पोिटङ्ग �लव 
दमकबाट फुटबल, ि�केटलगायतका खेलह� खे�ने 
गद�थे । �हरीले प�ाउ गरपेिछ मा�ै साथी भाइको 
कुलतमा पररे लाग ुऔषध सेवन गर ेभ�ने सनेुको हो 
तर गाउउँपरमा यी भाइह� किह�यै पिन य�तो लाग ु
औषध सेवन गरकेो र कारोबारमा सलं�न रहने �यि� 
होइनन् भनी �ितवादी समुन शाही र िवशाल तामाङका 
सा�ी कुमार राईले अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०६५।७।१९ गतेको घटना िववरण 
कागजको �यहोरा सिहछाप मेरो हो । बरामद भएको 
लाग ु औषध �ितवादीह�ले के �योजनको लािग के 
कुन ठाउबँाट कित �याएका ह�न् मलाई थाहा छैन भनी 
घटना िववरण कागज गन� मनोज बोगटीले अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

बरामद ह�दँाको समयमा म �यहा ँ िथइन, 
सिहछाप मेरो नै हो । बरामद भएको लाग ुऔषध यी 
�ितवादीह�ले के कुन उ�े�यले �याएका ह�न यसबारमेा 
मलाई केही थाहा छैन भनी बरामदी मचु�ुकाका सा�ी 

सिुम�ा राईले अदालतमा गरकेो बकप� ।
िमित २०६५।७।१७ मा मैले िदएको 

�ितवेदनको �यहोरा र सिहछाप मेरो हो । उ� 
िमितमा �ितवादीह�लाई लाग ु औषध सेवन गद� 
गरकेो अव�थामा दमक बजार ए�रयाबाट प�ाउ गरी 
लाग ुऔषध लिुपजेिसक, डाइजेपाम र फेनारगनसमेत 
बरामद गरकेो हो । िब�� िवतरण गन� �योजनको 
लािग नभई �यि�गत�पमा सेवन गन� िलइएको भनी 
बताएअनसुार समुन शाहीको घरबाट बरामद गरकेो हो 
भनी �ितवेदक िशव�साद िनरौलाले अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

यसमा �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा 
र अदालतमा बयान गदा� कसरुमा सािबत भई सेवन 
गन� भनी दाबी िलएको भए तापिन बरामद भएको 
लाग ु औषधको मा�ा र लाग ु औषधको �कारलाई 
हेदा�  सेवन गन� मा� नदेिखई िब�� िवतरण स�चय 
गन� भ�ने देिखन आउदँा यी �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजम लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४ को (घ)(ङ) र (च) को अपराध गरकेो 
ठहना�ले उ� ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) को 
(ज) र (झ) अनसुार यी �ितवादीह�लाई जनही वष� ५ 
कैद र �.१,००,०००।– (एक लाख) ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।५।९।३ को फैसला ।

बरामद भएका लाग ु औषधको स�दभ�मा १ 
एम.पूल बराबर २, एम.िस. ह�ने ज�मा ११० ए�पूल 
भएकोमा ज�मा २२० एम.एल.लाग ु औषध बरामद 
भएकोमा �ितवादी िवशाल तामाङले बयान गदा� ३ 
वटा डाइजेपाम, फेनारगन र लपुीजेिसक बराबर एक 
डोज ह�ने र �ित िदन ३ डोज लगाउने कुरा समुन 
शाहीले उ�लेख गरकेो ज�मा २ िदनका लािग मा� 
�या�� देिख�छ तसथ� उ� प�रणाम केवल सेवन गन� 
मा� �याएको हो । िब�� िवतरण गन� �याएको होइन, 
भ�ने कुरामा कुनै �माणले पिु� नगरकेो ह�दँा स�ु 
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फैसला बदरभागी छ, अिभयोग दाबीबाट अलग फुस�द 
गराई पाउ ँभ�ने �यहोराको �ितवादीह� समुन शाही र 
िवशाल तामाङको पनुरावेदन अदालत, इलाममा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

यसमा पनुरावेदक �ितवादीले लाग ु औषध 
िब�� िवतरण गरकेो भ�ने नदिेखएको अव�थामा 
स�ुको फैसला फरक पन� सिकने दिेखदँा छलफल 
िनिम� अदालती ब�दोब�तको २०२ नं. र पनुरावेदन 
अदालत, िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
पनुरावेदन  सरकारी विकल काया�लय, इलामलाई 
पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०६६।८।३० 
को आदेश ।

यी दवैु जना �ितवादीह�को बयानअनसुार 
नै अिभयोगप�मा उि�लिखत लाग ु औषध बरामद 
भएको देिख�छ । अदालतमा बयान गदा� �ितवादी 
समुन शाहीले आ�नो घरमा लाग ुऔषध बरामद भएको 
कुरालाई �वीकार गरकैे दिेख�छ । �ितवादी िवशाल 
तामाङले ख�रद गरी �याएको कुरालाई �वीकार गरकैे 
देिख�छ । घरमा रहे भएको कुरालाई �वीकार गरपेिछ 
स�चय गरकेो होइन भ�न िम�ने दिेखएन । ख�रद गरी 
�याएको भ�ने कुरा पिन �वीकार गरकेो देिखयो । लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा 
(च) मा लाग ुऔषध ख�रद गन� स�चय गन� ह�दँैन भ�ने 
�यव�था भएको देिख�छ । �य�तोमा ऐ.ऐनको दफा 
१४ (झ) आकिष�त ह�ने नै देिखयो । �ितवादीह�ले 
सेवन मा� गन� गरकेो भनेको आधारमा मा� िनजह� 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरुदार होइनन् भ�न 
स�ने अव�था नदेिखएकाले झापा िज�ला अदालतले 
यी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीअनसुार कसरु 
गरकेो ठहर गरी ५ वष� कैद र एकलाख ज�रवाना ह�ने 
गरी गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । 
िनज �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर र िनजह�का 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह�को बहस 

िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । मािथ उि�लिखत 
गरअेनसुार लाग ुऔषध ख�रद गरी �याएको र घरमा 
राखी स�चय गरकेो भ�ने ��ट दिेखएकोले यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट २०६६।८।३० मा 
झगिडया िझकाउने आदेश गदा� िलएको आधारसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । तसथ� यी मािथ उि�लिखत 
आधार �माणबाट स�ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।५।९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०६७।१।२९ को फैसला ।

िमिसल सलं�न �माणको उिचत एवं �याियक 
ढंगबाट िव�ेषण गरी �माणबाट अिभयोग दाबी पिु� 
ह��छ भने मा�ै कसरुदार कायम ग�रने हो । ��ततु 
म�ुामा अिभयोजन प�ले अिभयोजन प�मा िब�� 
िवतरणसमेतको दाबी गरकैे भरमा उ� कसरु कायम 
ह�न स�ने अव�था रहदँैन । िवप�ी नेपाल सरकारकै 
गवाह (सा�ी) �ितवेदक िशव �साद िनरौलाको 
बकप�बाट समेत लाग ु औषध सेवन ग�ररहेको 
अव�थामा फेला परकेा, िब�� �योजनको होइन भनी 
लेखाई िदएबाट उ� अिभयोग दाबी व�तिुन� आधार 
�माणबाट वादी प�ले पिु� गन� नसकोले �ितवादीको 
िजिकर नै स�य रहेछ भनी मा�नपुन� ह��छ । म िनवेदक 
�ितवादीसमेतले लाग ुऔषध आ�नै घरमा सेवन गद� 
प�ाउ परकेो भ�ने कुरा बरामदी मचु�ुकालगायतका 
�माणले पिु� ग�रसकेप�ात लाग ु औषध कसैलाई 
िब�� िवतरण गन� लागेको भ�न निम�ने भई �य�तो 
अव�थामा द�ुय�सनीस�म ठहर ्याउन िम�ने भ�ने 
सवंत् २०६४ सालको फौ.प.ुनं. ०६१६ सीता ग�ुङ 
िव�� नेपाल सरकार फैसला िमित २०६५।३।२५ 
स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधार कारणबाट िमिसल सलं�न 
�माणबाट अिभयोग दाबीबमोिजम िब�� िवतरण 
कसरु �थािपत नभई म िनवेदक �ितवादीको सेवनको 
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िजिकर पिु� ह�दँाह�दैँ अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार 
कायम गरी भएको िमित २०६६।५।९ गतेको स�ु 
झापा िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०६७।१।२९ 
गतेको फैसलामा �माणको मू�याङ्कन, �याियक 
मनको अभाव रही मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८४(क), 
१८५, �माण ऐन, २०३१ को दफा ३,२५,५४, लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ कोदफा ४,१४(१)(ज) 
(झ) को �या�यामा गि�भर �िुट ह�दँा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) (ख) को अव�था 
िव�मान रहेकाले दोहोर ्याई हेरी उ� दवुै फैसला 
उ�टी ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक समुन शाही र िवशाल 
तामाङको यस अदालतमा परकेो छु�ाछु�ै पनुरावेदन 
प� ।

यसमा �ितवादीह�ले बरामदी लाग ु
औषध आफूह�ले सेवन गन� उ�े�यले �याएको र 
सोही अव�थामा फेला परकेो भनी अनसु�धानका 
�ममा सािबती रही बयान गरकेो अव�था दिेख�छ । 
�ितवादीह�को कसरु �थािपत गदा� उ� बयान �यहोरा 
र बरामद भएको लाग ु औषधको प�रमाणसमेतको 
व�तिुन� आधारमा मू�याङ्कन ग�रन ु पन�मा लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को ख�ड 
(ज) र (झ) बमोिजम �ितवादीह�लाई िब�� िवतरण 
स�चयतफ�  सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०६७।१।२९ को फैसलामा �माणको 
मू�याङ्कन र लाग ु औषध (िनय��ण) ऐनको उ� 
दफा १४ को ख�ड (ज) र (झ) को �या�या�मक �िुट 
िव�मान रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड (क) अनसुार म�ुा 
दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको छ । ��ततु 
िनवेदन पनुरावेदनको लगतमा दता� गरी स�बि�धत 
िमिसलह� र ��याथ�ह�समेत िझकाई िनयमानसुार 
गरी पेस गनु�  भनी यस अदालतको िमित २०६८।४।१५ 

को आदशे ।
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
सलं�न कागजातह�को अ�ययन ग�रयो ।

२. यसमा पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
भएको फैसला िमलेको छ छैन ? पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो होइन ? 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� भई �यसतफ�  िवचार 
गदा�, यी �ितवादीह� उपर लाग ु औषध डाइजेपाम, 
लिुपजेसक, फेनारगन र नाइ�ोजन ट्याबलेटसमेत 
ख�रद िब�� ओसारपसारमा संल�न रहेको �मािणत 
भएकोले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन २०३३ को दफा 
४ (घ), (ङ), (च), (छ) अनसुारको कसरु अपराधमा 
ऐ.ऐनको दफा १४(१)(ज) र(झ) अनसुार सजायको 
मागदाबीसिहत अिभयोग प� दायर भएकोमा स�ु झापा 
िज�ला अदालतबाट यी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को (घ), (ङ) र (च) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा 
१४ को उपदफा १ को (ज) र (झ) अनसुार जनही ५ 
वष� कैद र १,००,०००।– (एक लाख) ज�रवाना ह�ने 
ठहर ्याई फैसला भएको पाइयो ।

३. उ� फैसलाउपर यी �ितवादीह�को 
पनुरावेदन अदालत, इलाममा पनुरावेदन परकेोमा उ� 
अदालतबाट पिन स�ु झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।५।९ को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई फैसला 
भएको दिखयो । पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
भएको फैसलाउपर िच� नबझुाई �ितवादीह�को 
यस अदालतमा म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँ भनी िनवेदन 
पन� आएकोमा उ� िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित 
२०६८।४।१५ मा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान भई 
पनुरावेदनको रोहमा दता� भई पेस ह�न आएको देिखयो ।

४. समुन शाहीको घरमा लाग ुऔषध सेवन 
गदा� गद�को अव�थामा प�ाउ परकेो कुरा बरामदी 
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मचु�ुकालगायतका �माणह�ले पिु� ग�ररहेको 
अव�थामा अिभयोग दाबीअन�ुप िब�� िवतरणको 
कसरुमा हामी �ितवादीह� समुन शाही र िवशाल 
तामाङलाई कसरुदार कायम गरी भएको स�ु झापा 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट भएको फैसला �िुट पूण� ह�दँा 
दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान गरी फैसला उ�टी ग�रपाउ ँ
भनी पनुरावेदकह�ले िजिकर िलएको देिखयो ।

५. �ितवादी समुन शाहीको घर कोठामा 
लाग ु औषध फेनारगन ३६ थान लिुपजेिसक ३९ 
थान, डाइजेपाम ३५ थान फेला पारी बरामदी 
मचु�ुकासिहत समुन शाही र िवशाल तामाङलाई 
प�ाउ गरी दाखेल गरकेो भ�ने �हरीको �ितवेदनबाट 
देिख�छ । �ितवादीह� िवशाल तामाङ र समुन 
शाहीले बरामद भएको लाग ु औषध आफूह�ले 
भारतको पानी टंक�बाट ख�रद  गरी �याई िस�र�जमा 
राखी इ�जे�सन लगाउने गद��य�, िवगत धेर ैवष�देिख 
हामीले लाग ुऔषध �योग गरी आएको हो । वारदात 
िमित र समयमा समेत लाग ुऔषध इ�जे�सन �योग 
गरी रहेको अव�थामा �हरीले फेला पारी ११० थान 
लाग ुऔषध डाइजेपाम, लपुजेिसक र फेनारगनसमेत 
बरामद गरकेो हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेो देिख�छ । अदालतमा बयान गदा� पिन 
बरामद भएको लाग ुऔषध सेवन गन� गरकेो �वीकार 
गरी िब�� िवतरण ओसारपसारको कसरु इ�कार 
गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�का सा�ी कुमार राई र 
�पक पौडेलले पिन �ितवादीह�ले लाग ु औषधको 
कारोबारमा लागेको थाहा छैन । साथी भाइको लहैलहैमा 
सेवनस�म गर ेहोलान् भनी बकप� ग�रिदएको पाइयो । 
�ितवेदक िशव�साद िनरौलाले पिन अदालतमा आई 
यी �ितवादीह�लाई लाग ु औषध सेवन गद� गरकेो 
अव�थामा दमक ए�रयाबाट प�ाउ गरकेो हो । िब�� 
िवतरण गन� �योजनको लािग नभई �यि�गत�पमा 

सेवन गन� िलएको भनी बताएअन�ुप समुन शाहीको 
घरबाट बरामद गरकेो भनी बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । 

६. यसरी िमिसल संल�न �माणह�बाट यी 
�ितवादीह� लाग ुऔषध सेवन गदा� गद�का अव�थामा 
�ितवादी समुन शाहीको घरबाट प�ाउ परकेो 
देिख�छ । �ितवादीह�ले अिधकार �ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा गरकेो बयानमा सेवनमा 
सािबत भई िब�� िवतरणको कसरुमा इ�कार रहेका 
छन् । �ितवेदकले पिन यी �ितवादीह� िब�� 
िवतरणको कसरुमा संल�न िथए भनी बकप� ग�रिदएको 
पाइदँैन । लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन २०३३ को 
दफा ४ को ख�ड (घ)(ङ)(च) र (छ) को कसरु गरकेो 
भनी यी पनुरावेदक �ितवादीह� उपर दाबी िलएको 
देिख�छ । उ� ख�डह�मा लाग ुऔषध िब�� िवतरण 
गन�, िनकासी वा पैठारी गन�, ख�रद गन� स�चय गन� 
रा�ने वा ओसार पसार गन�, र गाजँाबाहेक अ�य लाग ु
औषध सेवन गन� काय� िनषेध गरकेो देिख�छ । बरामद 
भएको लाग ुऔषध गाजँाबाहेकको लाग ुऔषध रहेको 
देिख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले उ� ख�ड 
(छ) मा उि�लिखत गाजँाबाहेकको बरामद भएको लाग ु
औषध सेवन गन� कसरु गरकेो त�य �वीकार गरकेो 
देिख�छ । सो ख�ड (छ) बाहेक मािथ उ�लेख भएको 
ख�ड (घ)(ङ)र(च) को कसरु कायम ह�न लाग ुऔषधको 
कारोबार गन� उ�े�यबाट लाग ु औषधको िब��, 
िनकासी पैठारी ख�रद, स�चय ओसार पसार गन� काय� 
गरकेो हो भ�ने �माणबाट �थािपत ह�नपुन� देिख�छ । 
कानूनको �या�या गदा� �यसबाट पन� जाने �भाव�ित 
�यायकता� सदैव ग�भीर रहन पन� दिेख�छ । कानूनको 
याि��क �या�या गदा� �यसबाट अनपेि�त प�रणाम 
िन�कन गई �यायबाट वि�चत ह�नपुन� अव�थातफ�  
पिन �यायकता�ले �यान परु ्याउन ज�री ह��छ । कानून 
र �यायको समायोजन ह�न नसके �ितवादीले �याय 
�ा� गन� अव�था नै रह�न । अतः �यायकता�ले यस 
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िवषयमा ग�भीर भई �याय स�पादन गन� वा�छनीय 
ह��छ । त�यगत �पबाट लाग ु औषधको कुलतमा 
लागेकालाई लाग ुऔषधको कारोबारीको �पमा सजाय 
गदा� �यायको भावना नै मन� जाने ह�दँा िववेकशील भई 
�याय गनु�  �यायकता�को मलुभूत र अ�तरिनिहत कत��य 
भएकोमा ि�िवधा ह�न स�दनै । अब ��ततु म�ुामा 
भएको त�य र �माणको िव�ेषण गदा� यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले लाग ुऔषधको कारोबार गन� उ�े�यबाट 
बरामद भएको लाग ु औषध ख�रद गरी राखेको भ�ने 
देिखदँैन । बरामद भएको िनषेिधत व�तहु� िमलाएर 
एकै पटक िस�र�जबाट शरीरमा इ�जे�सन लगाउने 
गरकेो भ�ने दिेखएकाले बरामदी लाग ुऔषध सेवनको 
लािग मा�ा िमलाउदँा एक पटक सेवन गन� तीनै थरी 
�योग ह�ने अव�था दिेखएकाले बरामदी लाग ुऔषधको 
मा�ा ठूलो प�रणामको रहेको भ�ने पिन देिखदँैन । 
बरामद भएको लाग ु औषध सेवन �योजनकै लािग 
राखेको भ�ने कुरा यी पनुरावेदकह� लाग ु औषधको 
इ�जे�सन लगाएको अव�थामा प�ाउ परकेो भ�ने र 
िस�र�जसमेत बरामद भएबाट पिु� ह��छ । उि�लिखत 
आधार �माणबाट यी पनुरावेदक �ितवादीह� 
लाग ु औषधको द�ुय�सनी रहेको भ�ने �मािणत 
ह��छ । िनजह�ले िनषेिधत लाग ुऔषध कारोबार गन� 
उ�े�यबाट ख�रद गरी घरमा राखेको भ�ने त�य �मािणत 
नभएकोले यी �ितवादीह�को हकमा लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा 
(झ) मा उ�लेख भएको सजायको �यव�था आकिष�त 
ह�ने देिखन आएन । �ितवादी अनसु�धान अिधकारी 
र अदालतसम�को बयानमा सेवनमा सािबत रहेका र 
बरामदी लाग ुऔषध िस�र�जसिहत फेला परकेोसमेतको 
उि�लिखत आधार �माणबाट �ितवादीह�ले मािथ 
लेिखएबमोिजम लाग ु औषध (िनय��ण) ऐनको दफा 
४ को ख�ड (छ) को कसरु गरकेो देिखन आयो । सो 
कसरु गन�का हकमा सोही ऐनको दफा १४ को (१) (ज) 

मा उ�लेख भएको  नेपाल सरकारले समय समयमा 
नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी तोिकिदएको 
�ाकृितक वा कृि�म लाग ुऔषध वा मनोि�पक पदाथ� 
(साइको�िपक स���ा�स) र ितनको लवण र अ�य 
पदाथ�समेतको द�ुयस�न गन� �यि�लाई दईु मिहनास�म 
कैद वा दइुहजार �पैयासँ�म ज�रवाना वा दवैु सजाय 
ह�ने �यव�था रहेकोले यी पनुरावेदक �ितवादीह�का 
हकमा सो �यव�था आकिष�त ह�ने देिखयो ।

७. तसथ� मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
यी �ितवादीह�लाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४ को १(ज) अन�ुप सजाय 
ह�नपुन�मा सोही ऐनको दफा १४ को (ज) र (झ) अनसुार 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
२०६७।१।२९ को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी ह�ने ठहछ�  । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४ (१) (ज) बमोिजम �ितवादीह�लाई 
जनही २ मिहना कैद र ज�रवाना �. २०००।– (दईु 
हजार) ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । अ� तपिसलबमोिजम 
गनू�  ।

तपिसल
 मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम पनुरावेदन
 अदालत, इलामको फैसला केही उ�टी भई �ितवादी
 समुन शाही र िवशाल तामाङलाई लाग ु औषध
 (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज) बमोिजम
 जनही २ मिहना कैद र � २०००।– ज�रवाना ह�ने
 ठहरकेो र उ� कैद, ज�रवानाको लगत �ितवादीह�
 थनुामा  बसी  �यितत  ग�रसकेकोले  केही  गरी  रहनु
परने ---१
 यसमा �ितवादीह� म�ये िवशाल तामाङ ��ततु
 फैसला अगावै ��ततु म�ुाको रोहबाट छुटी जाने
 देिखएकोले केही ग�ररहन ुपरने, अका�  �ितवादी समुन
 शाहीको हकमा िनज कारागार काया�लय ते�थुमको
 िमित २०७०।८।२६ को प�ले ��ततु म�ुाबाट
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थुनाम�ु भइसकेको दिेखदँा केही गरी रहन ुपरने ----२
 ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू -------------------------३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ६ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत,  संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम�
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदशे िमित : २०७४।१।१३
०७३-WO-०३९०

 
िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : प�ुय�साद पौडेलको छोरा िज�ला का�क� 
िढकुर पोखरी वडा नं. ७ घर भई हाल िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान वीर अ�पताल राि��य 
�मासे�टर महाबौ� काठमाड�मा मेिडकल 
अिधकृत आठ� तहमा काय�रत वष� ३२ को डा. 
स�तोष पौडेल

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार �वा��य म��ालय, रामशाहपथ 

काठमाड�समेत

 § सरकारबाट अ�ययन गन� पठाएका 
रा��सेवक र कानूनबमोिजम िबदा �वीकृत 
गराई िनजी तवरमा अ�ययन गरकेा 
रा��सेवकबीच समान हैिसयत रहने र िनजी 
तवरले अ�ययन गरकेो भ�ने आधारले मा� 
कानूनले िववेकस�मत आधार देखाई फरक 
फरक ि�थितमा राखेको अव�थामा बाहके 
वृि� िवकासको अवसरमा िवभेद गनु� 
�याय, कानून र समानताको िस�ा�तका 
साथै सिंवधान�ारा ��याभूत समानताको 
हकको समेत िवपरीत ह�न जाने ।

(�करण नं.४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा टंक�साद 
दलुाल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा लोकराज 
पराजलुी

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 

आदेश
 �या. ह�रकृ�ण काक� : नेपालको संिवधानको 

धारा ४६/१३३(२)(३) नं. बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारअ�तग�तको भई पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार 
रहेको छ:-

म �रट िनवेदकले िमित २०६५।७।५ 
बाट नेपाल सरकारको �वा��य सेवामा अ�थायी 
मेिडकल अिधकृतको �पमा सेवा �वेश गरकेोमा 
२०६६।१०।२५ को प�बमोिजम मेिडकल अिधकृत 
आठ� तहमा �थायी भई िमित २०६८।५।३१ स�म 
िशशवुा �ाथिमक �वा��य के�� का�क�मा सेवा 
गरकेो र िमित २०६८।६।१ बाट २०७१।५।३१ स�म 
रिेजडे�ट मेिडकल अिधकृत भई िचिक�सा िव�ान 

�नण�य नं. ९७९३
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राि��य �ित�ान वीर अ�पताल महाबौ� काठमाड�मा 
हाडजोन� िवषयमा अथ�पेिडक सज�रीमा �नातको�र 
तह एम. एस. अथ�पेिडक तथा �मा सज�रीको अ�ययन 
पूरा गरी हाल म �रट िनवेदक िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान वीर अ�पताल राि��य �मा से�टर 
महाबौ� काठमाड�मा आठ� तहको मेिडकल अिधकृत 
पदमा काय�रत रहेको ह�दँा म �रट िनवेदक नेपाल 
�वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ बमोिजमका 
ख�ुला �ितयोिगता�ारा ग�रने पदपूित�को लािग नेपाल 
�वा��य सेवा िनयमावली (संशोधनसिहत) २०५५ 
को िनयम १५ तथा अनसूुची ६ को (२) (छ) बमोिजम 
नेपाल �वा��य सेवा सज�री समूह अथ�पेिडक सज�री 
उपसमूह नव� तह (�ा.) क�सलटे�ट अथ�पेिडक 
सज�नको पदको लािग िवप�ी आयोगको िव�ापन नं. 
१७१४१/०७२/०७३ को पदका लागी उ�मेदवार 
ब�न यो�य भई उ� िव�ापनको ख�ुला �ितयोिगतामा 
सामेल भएको िथए ँ। उ� िव�ापनमा पद स�ंया ३ माग 
भएकोमा २०७२ साल माघ २३ र २४ गते स�चालन 
भएको िलिखत परी�ामा म �रट िनवेदक उ�ीण� भई 
िमित २०७३।४।११ गतेको िदन अ�तवा�ता� तोक� 
म �रट िनवेदकलाई िवप�ी आयोगको सूचना नं. 
११८४/०७२/०७३ िमित २०७३।३।२० को िवप�ी 
आयोगको सूचनामा िलिखत परी�ामा उ�ीण� भई 
अ�तवा�ता�को लािग सूचीकृत ग�रएको िथयो । म �रट 
िनवेदकको �नातको�र तहको अ�ययनको अविध 
रिेजडे�ट अ�ययन समयलाई अनभुवको �पमा 
िलन निम�ने भनी उ� िमित २०७३।४।११ गतेको 
अ�तवा�ता�मा सहभागी नगराएको ह�दँा म �रट िनवेदकले 
िमित २०७३।४।१२ गतेका िदन द.नं. १०२ बमोिजम 
िवप�ी लोक सेवा आयोगको काया�लयमा अ�तवा�ता�मा 
सहभागी ह�न पाउ ँभनी िनवेदन िदएको िथए ँ । म �रट 
िनवेदक ज�तै समान िचिक�सा शा� िव�िव�ालय/
महािव�ालयमा सरकारबाट मनोिनत भई सरकारको 
�ययभारमा अ�ययन गरकेा �यि�ह� ब�ी चापागाई, 

िव�ापन नं. १७०८३ अ�तग�त अशोक �ीपाइली, 
िव�ापन नं. १७०७४ अ�तग�त �� �साद मरािसनी, 
िव�ापन नं. १७०८१ अ�तग�त जगत जीवन 
िघिमरसेमेतले गरकेो अ�ययनलाई अनभुव मानेको 
तर सोही िकिसमको आ�नो िनजी �यासमा गरकेो 
अ�ययन एव ं तािलमलाई अनभुव नमा�दा ख�ुला 
�ित�पधा�मा खोिजएको अनभुवको िस�ा�तिवपरीत 
भई नेपालको संिवधानको धारा १८(१) ले �दान गरकेो 
कानूनको अगािड समानता र कानूनको समान संर�ण 
�ा� ह�ने हकमा गि�भर उ�लङ्घन भएकोले िवप�ी 
आयोगमा दता� नं. १०२ िमित २०७३।४।१२ मा म 
�रट िनवेदकलाई अ�तवा�ता�मा सहभागी गराई पाउन 
िनवेदन िदएकोमा सेवा अविध �मािणत ह�ने कागजात 
नपगेुको भनी मेरो उ� अनभुवलाई �हण नगरी िमित 
२०७३।७।१९ मा सूचना नं. ३५४/०७३/०७४ 
बमोिजम अ�तवा�ता�को सूचनाबाट हटाउने काय� 
भएकोले उ� सूचना र सोसगँ स�बि�धत िनण�य एवं 
कामकारवाही नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) 
र (३) बमोिजम उ��ेषणको आदेशले बदर गरी म 
�रट िनवेदकले एम.एम. अथ�पेिडक तथा �मा सज�री 
िवषयमा अ�ययन गदा�  �ा� गरकेो अनभुवलाई मा�यता 
�दान गरी अ�तवा�ता�मा सहभागी गनु�  गराउन ुर म �रट 
िनवेदकको जे�तासमेत उ� िव�ापनमा िसफा�रस 
भएको िशवराज पने� र सरोज कुमार िसंह समान नै 
ह�ने गरी जे�ता कायम गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदशे जारी ग�रपाऊँ । साथै उ� 
िव�ापन नं. १७१४१ बमोिजम ख�ुला �ित�पधा�बाट 
नेपाल �वा��य सेवा सज�री समूह अथ�पेिडक सज�री 
उपसमूह नव� तह (�ा.) क�स�टे�ट अथ�पेिडक सज�न 
पदको लािग ३ पद सं�या माग ग�रएकोमा हाल िमित 
२०७३।७।१९ सूचना नं. ३५६/०७३/०७४ बमोिजम 
िशवराज पने� र सरोज कुमार िसहंलाई मा� िवप�ी 
आयोगले िसफा�रस गरकेो र हाल एक पद खाली 
भएकोले सिुवधा र स�तलुनको िस�ा�तको आधारमा 
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उ� पदमा म �रट िनवेदकबाहेक अ�य �यि�लाई 
िसफा�रस नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ु नपन� मनािसब आधार, कारण र 
�माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� भएको 
िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ (प��) िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िनवेदन प� र यो आदशेको �ितिलपीसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�को नाममा सूचना �याद जारी गरी 
िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । साथै अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन मागका स�ब�धमा िवचार गदा�  अ�त�रम आदेश 
जारी ह�ने नह�ने स�ब�धमा दवुै प�का बीच छलफल 
गराई आदेश गनु�  उपय�ु ह�ने ह�दँा अ�त�रम आदेशको 
छलफलका लािग िमित २०७३।८।१२ गतेको पेसी 
तोक� उ� पेसीको सूचना िवप�ीलाई िदन ुभ�ने यस 
अदालतबाट भएको िमित २०७३।७।३० को आदेश । 

�रट िनवेदकले दाबी गरबेमोिजम अ�तवा�ता�मा 
सहभागी नगराउने भनी सूचना �काशन गन� गराउने 
कामकारवाही यस म��ालयले गर े गराएको छैन । 
िनवेदकले बदर माग गरकेो िमित २०७३।७।१९ को 
िनण�य सूचना �काशनलगायत िनवेदन दाबीका कुनै 
काय� यस म��ालयले गर ेगराएको होइन, गर ेगराएको 
भनी ले�न सकेको तथा स�ने अव�थासमेत छैन । �रट 
िनवेदकलाई �ितकूल असर पन� काय� यस म��ालयले 
नगर े नगराएकोले यस म��ालयलाई िवप�ी महलमा 
िवप�ी बनाउदँैमा कुनै दािय�व िसज�ना ह�ने नह�दँा यस 
म��ालयको हकमा कुनै आदेश जारी गन� िम�दैन । 
यस म��ालयलाई िवप�ी बनाउन ुपन�स�मको कारण 
�रट िनवेदकले उ�लेख गन� स�न ु भएको छैन, न त 
स�ने अव�था नै छ । िनवेदकले िनजी �यासमा गरकेो 

अ�ययन तथा तािलमलाई अनभुव मा�ने नमा�ने 
भ�ने कुरा कानूनी �� भएकोले यस स�ब�धमा नेपाल 
�वा��य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल �वा��य सेवा 
िनयमावली, २०५५ बमोिजम ह�ने िवषय हो । �रट 
िनवेदकले उ�लेख गरजे�तो अशोक �ीपाइलीसमेतका 
�यि�ले गरकेो अ�ययनलाई मा�यता िदई �रट 
िनवेदकको समान अव�थाको अ�ययनलाई मा�यता 
निदई असमान �यवहार तथा भेदभाव गन� काय� यस 
म��ालयबाट भएकै छैन । भेदभाव तथा असमान 
�यवहार गनु�  ह�दँैन भ�ने मा�यतामा यस म��ालय 
अिडग छ । यस म��ालयको कामकारवाहीले िवप�ीको 
कुनै सवंैधािनक तथा कानूनी हकमा �ितकूल असर 
परकेो अव�था िव�मान नभएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको �वा��य म��ालयको तफ� बाट 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 
को िनयम १५ को उपिनयम (१) मा ऐनको दफा ७ को 
उपदफा (२) तथा िनयम ८ बमोिजम सेवाको अनसूुची-
३ मा उि�लिखत समूह तथा उपसमूहको ख�ुला 
�ितयोिगता�ारा पूित� ग�रने पदको लािग आव�यक 
�यूनतम यो�यता अनसूुची-६ मा उ�लेख ग�रएबमोिजम 
ह�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । जसअनसुार नेपाल 
�वा��य सेवा, सज�री समूहको अथ�पेिडक सज�री 
उपसमूहको �ािविधक क�स�टे�ट अथ�पेिडक सज�न 
पद अिधकृत नव� र एघार� तहका लािग अथ�पेिडक 
सज�रीमा �नातको�र उपािध �ा� ह�नपुन� िवषयमा 
कुनै िववाद रहेन । �रट िनवेदक आफूले िनजी �यासमा 
अ�ययन िबदा िलई अ�ययन गरकेो अनभुवलाई 
सूचनामा �कािशत भएबमोिजमको अनभुवको 
�योजनका लािग अनभुवको �पमा �हण गन� निम�ने 
भनी भएको जानकारी स�ब�धमा िनवेदक स�तोष 
पौडेल नेपाल �वा��य सेवाको सात� र आठ� तहमा गरी 
िमित २०६५।०७।०५ दिेख २०६७।०७।०४ स�म २ 
वष� सेवा अविध २०७१।०६।१३ देिख पनु: काम गरकेो 
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अविध देिखए तापिन सोबीचको अविध िनजी �यासमा 
MD गन� गएको भ�ने देिखएबाट सोको �मािणत 
कागजात ३ िदनिभ� पेस गन� �रट िनवेदकलाई समय 
उपल�ध गराइएकोमा उ� अविधमा सोको �मािणत 
कागजात िनजले पेस गन� नसकेबाट अनभुवको लािग 
आव�यक सेवा अविध ५(पाचँ) वष� पगेुको दिेखएन । 
सोही आधारमा �रट िनवेदकलाई अ�तवा�ता�मा समावेश 
नगराई िनजको दरखा�त फाराम, िलिखत परी�ा र� 
गरी अ�तवा�ता�  सूचीबाट हटाइएको आयोगको िमित 
२०७३।०७।१९ को िनण�य कानून तथा �यायसङ्गत 
भएकोले ��ततु �रट खारजेभागी छ । िनजी �यासमा 
गरकेो अ�ययनको अविधलाई अनभुवको अविधमा 
गणना गन� हो भने सरकारी तवरमा अ�ययन गन� 
कानूनी �ावधान िन��योजन ह�न जा�छ । कसैले 
आफूखशुी अ�ययन गद�छ भने �यसको जवाफदिेहता 
सरकारले िलन ुपन� ह�दैँन । िनजले आफूखशुी अ�ययन 
गदा�का बखत �ा� गरकेो अनभुवलाई सेवाको अनभुव 
अविधमा गणना गदा� सरकारी सेवाको सरकारको 
आव�यकताबमोिजम कम�चारीलाई तािलम िदने, 
शैि�क�पमा यो�य बनाउने ज�ता िस�ा�त नै मन� 
जा�छ । �यसैले सेवाको आव�यकतामा नभई िनजी 
आव�यकता पूरा गन� अ�ययनमा गएको अविध कुनै 
अनभुवमा गणना ह�न स�दैन । तसथ� यस आयोगबाट 
नीितगत�पमा नै िमित २०७३।०३।३० िन.नं. 
३३०/०७२/०७३ मा �य�तो �कारको अविधलाई 
अनभुवमा गणना नगन� गरी िनण�य गरकेो ह�दँा सोही 
िनण�यबमोिजम यी �रट िनवेदकको पिन अनभुव अविध 
पूरा भएको नदेिखएबाट िनजको दरखा�त र िलिखत 
परी�ा र� गरी अ�तवा�ता�मा सहभागी नगराउने िनण�य 
ग�रएकोले �रट िनवेदन आधार र त�यहीन ह�दँा 
खारजेभागी छ भ�ने �यहोराको लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, अनामनगरको तफ� बाट पेस भएको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदकले लोक सेवा आयोगमा पेस 

गरकेो दरखा�त फारम िनज काय�रत अ�पतालको 
�मखु मेिडकल सपु�र�टे�डे�टबाट �मािणत भइरहेको, 
िनवेदनसाथ पेस भएको उ�मेदवारको अनभुव 
र असाधारण िबदास�ब�धी िववरण फारमबाट 
देिखएकोले अ�त�रम आदेश जारी नगदा� िनवेदकलाई 
अपूरणीय �ित प�ुन स�ने दिेखदँा िनवेदकले माग 
गरकेो हाल �र� पदमा ��ततु िनवेदकको टंुगो 
नलागेस�म अ�य कसैलाई िसफा�रस नगनु�  भनी 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । अ�त�रम आदेशको सूचना िवप�ीह�लाई िदन ु
भ�ने यस अदालतको िमित २०७३/०९/०१ को 
आदशे ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल सलं�न कागजात 
अ�ययन गरी िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी टंक�साद दलुालले िनवेदक असाधारण 
िबदा �वीकृत गराई िनजी तवरमा स�बि�धत िवषयको 
उपाधी �ा� गरी आयोगबाट िव�ापन भएको पदमा 
�यनुतम यो�यता पगेुको अव�थामा दरखा�त �वीकार 
गरी िलिखत परी�ामा सामेल गरी अ�तवा�ता�को लािग 
छनौट ग�रसकेपिछ गैरकानूनी�पमा िनवेदकको 
दरखा�त फारम र िलिखत परी�ासमेत र� 
गरी अ�तवा�ता�को सूचीबाट हटाइएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ु पद�छ भनी तथा 
िवप�ीका तफ� बाट महा�यायािधव�ा काया�लयका 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी लोकराज पराजलुीले 
सेवाको आव�यकतामा नभई िनजी आव�यकता पूरा 
गन� अ�ययनमा गएको अविध अनभुवमा गणना नगन� 
गरी िनण�य गरकेो ह�दँा दरखा�त र िलिखत परी�ा र� 
गरी अ�तवा�ता�मा सहभागी नगराउने नीितगत�पमा नै 
िनण�य ग�रएकोले �रट जारी ह�न स�ने अव�था नरहेको 
भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को 
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दफा ८ बमोिजमका ख�ुला �ितयोिगता�ारा ग�रने 
पदपूित�को लािग नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली 
(संशोधनसिहत) २०५५ को िनयम १५ तथा अनसूुची 
६ को (२) (छ) बमोिजम नेपाल �वा��य सेवा सज�री 
समूह अथ�पेिडक सज�री उपसमूह नव� तह (�ा.) 
क�सलटे�ट अथ�पेिडक सज�नको पदको लागी िवप�ी 
आयोगको िव�ापन नं. १७१४१/०७२/०७३ को 
पदका लािग उ�मेदवार ब�न यो�य भई उ� िव�ापनको 
ख�ुला �ितयोिगतामा सामेल भई िलिखत परी�ामा 
उ�ीण� भई अ�तवा�ता�को लािग सूचीकृत भएकोमा 
�नातको�र तहको अ�ययनको अविध रिेजडे�ट 
अ�ययन समयलाई अनभुवको �पमा िलन निम�ने 
भनी िवप�ी लोक सेवा आयोगले िनवेदकलाई 
िव�ापन नं. १७१४१ अ�तग�तको अ�तवा�ता�को 
सूचीबाट हटाउने गरी �कािशत गरकेो सूचना नं. 
३५४/०७३/०४ को िमित २०७३/७/१९ को 
सूचना र सोसगँ स�बि�धत िनण�य एवं काम कारवाही 
गैरकानूनी भएको भनी उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
गरी �रट िनवेदकले अथ�पेिडक तथा �मा सज�री 
िवषयमा अ�ययन गदा� �ा� गरकेो अनभुवलाई मा�यता 
�दान गरी अ�तवा�ता�मा सहभागी गनु�  गराउन ु र �रट 
िनवेदकको जे�तासमेत उ� िव�ापनमा िसफा�रस 
भएका िसवराज पने� र सरोज कुमार िसंह समान नै 
ह�ने गरी जे�ता कायम गराउन ुभनी परमादशेको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय �रट िनवेदन िजिकर रहेको 
पाइ�छ । 

२. अब िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी 
ह�नपुन� हो होइन भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� भई 
त�स�ब�धमा िवचार गदा� लोक सेवा आयोगबाट सूचना 
नं. २९७/०७२-०७३ िव�ापन नं. १७१४१/०७२-
७३ मा �कािशत सेवाः �वा��य, पदः क�स�टे�ट 
अथ�पेिडक सज�न, समूहः सज�री, उपसमूहः 
अथ�पेिडक सज�री नवौ तहको खलुातफ� को माग पद 
सं�या ३ पदको िव�ापनमा �रट िनवेदकले आ�नो 

अनभुव र शैि�क यो�यतासमेत खलुाई िवभागीय 
�मखुले �मािणत ग�रिदएको दरखा�त फारम भरी 
िलिखत परी�ामा सि�मिलत भई आयोगबाट िमित 
२०७३/०३/२० मा �कािशत िलिखत परी�ाको 
नितजामा उि�ण� भई अ�तवा�ता�को लािग छनौट 
भएकोमा सेवा अविध �मािणत ह�ने कागजात 
नपगेुको भनी िनवेदकको दरखा�त फारम र िलिखत 
परी�ासमेत र� गरी अ�तवा�ता�को सूचीबाट हटाइएको 
िमिसल सलं�न लोक सेवा आयोग अ�तवा�ता� तथा 
िसफा�रस शाखाको िमित २०७३/०७/१९ को सूचना 
नं. ३५४/०७३-७४ समेतका कागजातबाट दिेख�छ ।

३. िवप�ी आयोगको िलिखत जवाफमा 
िनजी �यासमा अ�ययन गरकेो अनभुवलाई सूचनामा 
�कािशत भएबमोिजमको अनभुवको �योजनका लािग 
अनभुवको �पमा �हण गन� निम�ने र अनभुवको 
लािग आव�यक सेवा अविध ५(पाचँ) वष� पूरा भएको 
नदिेखएबाट िनजको दरखा�त र िलिखत परी�ा र� 
गरी अ�तवा�ता�मा सहभागी नगराउने िनण�य भएको 
भ�ने उ�लेख भएबाट सव��थम िनवेदकको यो�यता 
पगेु नपगेुको के रहेछ सो िवषय िन�य�ल गनु�पन� देिखन 
आयो ।  लोक सेवा आयोगले िव�ापन �कािशत गदा� 
नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ को 
उपदफा (१) को ख�डा (ङ) र (च) बमोिजम ख�ुला 
�ितयोिगता�ारा पूित� ग�रने अिधकृत नव� तह पदको 
लािग अनसूुची-६ मा उि�लिखत �यूनतम यो�यता 
�ा� गरकेो र स�बि�धत तहको अिधकृत �तरमा नव� 
तहको हकमा पाचँ वष� अनभुव �ा� गरकेो ह�न ुपन�छ 
भनी यो�यता तोकेको देिख�छ । सोबमोिजम  ख�ुला 
�ितयोिगता�ारा ग�रने पदपूित�को लािग उ� अनसूुची- 
६ मा अथ�पेिडक सज�रीको लािग अथ�पेिडक सज�रीमा 
�नातकोउ�र उपाधी �ा� ह�नपुन� �यव�था गरबेमोिजम 
िनवेदक �नातको�र �ा� उ�मेदवार भएकोमा िववाद 
रहेको पाइएन । नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली 
(संशोधनसिहत) २०५५ को िनयम १५(३) मा ऐनको 
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दफा ८(१) (ङ) को लािग  अनभुव तोिकएको अव�था 
नदेिखएकोमा अनभुव नभएको भ�ने पिन नदिेखएको 
र िनवेदकले Resident Medicial officer भई 
M.D. को अ�ययन गरकेो अविधमा २०६८/१२/१ 
देिख २०७१/५/३० स�म असाधारण िबदा िलई 
अ�ययन गरकेो देिखएकोमा य�तोमा अनभुवसमेत 
गणना गन� ग�रएको अ�यास रहेको भ�ने पेस भएको 
लोक सेवा आयोगको िमित २०७३/७/१८ को िट�पणी 
आदेशमा उ�लेख भएको देिख�छ । �रट िनवेदक िमित 
२०६६/१०/२५ बाट िज�ला जन�वा��य काया�लय 
का�क�अ�तग�तको िशशवुा �ाथिमक �वा��य के��मा 
मेिडकल अिधकृत (आठ�) तहमा �थायी िनयिु� भई 
उ� काया�लयमा र तत् प�ात िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ान वीर अ�पताल ह�दँै सोही �ित�ानको �मा 
से�टरमा काय�रत रही परी�ा फारम भदा�का बखतस�म 
पदािधकार रहेको िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखन 
आउछँ । कानून�ारा अ�यथा नग�रएको अव�थामा 
पिहलेदेिख अवल�बन ग�रएको अ�यासबाट यी 
िनवेदकले Residential Medicial officer भई 
M.D. को अ�ययन गरकेो अविधलाई अनभुवमा गणना 
गनु�  नपन� भ�न सिकएन । 

४. अब जहासँ�म िनजी �यासमा अ�ययन 
गरकेो अनभुवलाई सूचनामा �कािशत भएबमोिजमको 
अनभुवको �योजनका लािग अनभुवको �पमा �हण 
गन� निम�ने र अनभुवको लािग आव�यक सेवा अविध 
५(पाचँ) वष� पूरा भएको नदेिखएबाट िनवेदकको 
दरखा�त र िलिखत परी�ा र� गरी अ�तवा�ता�मा 
सहभागी नगराउने िनण�य भएको भ�ने िलिखत जवाफ 
स�ब�धमा यी िनवेदक असाधारण िबदा �वीकृत गराई 
िनजी �यासमा अ�ययन गरकेोमा िनज �रट िनवेदक 
र सरकारबाट अ�ययन गन� पठाएका �यि�ह�को 
अनभुवबापत काम गरकेो अव�था समान रहेको दिेखन 
आयो । �रट िनवेदक असाधारण िबदामा रही स�बि�धत 
िवषयमा अ�ययन गरी �नातकोउ�र उपाधी �ा� 

गरकेोमा िववाद देिखदैँन । यसरी सरकारबाट अ�ययन 
गन� पठाएका रा��सेवक र कानूनबमोिजम िबदा �वीकृत 
गराई िनजी तवरमा अ�ययन गरकेा रा��सेवकबीच 
समान हैिसयत रहने र िनजी तवरले अ�ययन गरकेो 
भ�ने आधारले मा� कानूनले िववेकस�मत आधार 
देखाई फरक फरक ि�थितमा राखेको अव�थामा बाहेक 
विृ� िवकासको अवसरमा िवभेद गनु�  �याय, कानून र 
समानताको िस�ा�तका साथै संिवधान�ारा ��याभूत 
समानताको हकको समेत िवपरीत ह�न जा�छ । 

५. अतः यी िनवेदक अ�ययन गन� असाधारण 
िबदा �वीकृत गराई गएको तथा कानून�ारा तोकेको 
यो�यता पगेुको र लोक सेवा आयोगले िनजको 
दरखा�त फारमसमेत िलई परी�ा िलई िलिखत 
परी�ामा समावेश भई उ�ीण� गरकेोसमेत देिखदँा 
हाल आएर िनवेदकको नाम अ�तवा�ता�को सूचीबाट 
हटाउने गरी िनवेदकको दरखा�त फारम र िलिखत 
परी�ासमेत र� गरी अ�तवा�ता�को सूचीबाट हटाइएको 
लोक सेवा आयोग अ�तवा�ता� तथा िसफा�रस शाखाको 
िमित २०७३/०७/१९ को सूचना नं. ३५४/०७३-
७४ मा �कािशत सूचना, सोसगँ स�बि�धत िनण�य र 
अ�य काम कारवाही कानूनिवपरीत भएबाट उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी �रट िनवेदकलाई अ�तवा�ता�मा 
समावेश गरी कानूनबमोिजम नतीजा �काशन गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ओम�काश िम�

इजलास अिधकृत: निवन कोइराला
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
फैसला िमित : २०७३।११।८

०७०-CR-११४५

म�ुा : सवारी �यान

पनुरावेदक / वादी : पा�ग वलीको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िस�धपुा�चोक िज�ला, ठुले 

धािदङ गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ६ घर भई 
हाल काठमाड� िज�ला, जोरपाटी बराल पे�ोल 
प�प निजक ब�ने सेरप ुलामा

 § कुनै पिन सवारी चलाउने �यि�ले सवारी 
चालक अनमुितप� िलनुपन� गरी ऐनमा 
भएको उ� �यव�था ऐि�छक नभई 
अिनवाय��पमा पालना गनु�पन� �यव�था 
हो । साव�जिनक सडकमा सवारी चलाउन े
�ान र सीप नभई कुनै पिन सवारी चलाउन ु
ह�दैँन । सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ ले िलिखत र �योगा�मक 
परी�णबाट सफल भएका उ�मेदवारलाई 
सवारी चालक अनुमितप� �दान गन� 
कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ । तसथ� 
िलिखत र �योगा�मक परी�णमा उ�ीण� 
भई सवारी चालक अनमुितप�को �माणप� 
�ा� गरकेा �यि�मा सवारी चलाउने �ान 
र सीप भनी कानूनतः अनुमान गनु� पन� ।

 § सवारी चालक अनुमितप� नै नभएका 
�यि�ले साव�जिनक सडकमा सवारी 
चलाउने काय� गनु� भनेको कानून�ारा 
िनषेिधत काय� हो । कानून�ारा िनषेिधत 
काय� गरी सवारी चलाउने अनुमित नै 
�ा� नगरकेो �यि�ले सवारी चलाई 
सो सवारी साधनबाट ठ�कर लागी वा 
िकची मािनसको �यान गएमा सोकाय� 
�वतः लापरवाहीपूव�क ग�रएको काय�को 
प�रणाम�व�प भएको मा�नुपन� ।

(�करण नं.४)
 § कुनै पिन सवारी साधन चलाउन सवारी 

चालक अनुमितप� �ा� गरकेो ह�नुपन� 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा ४५ को �यव�था र दफा १६१(२) 
को लापरवाहीपूव�क सवारी चलाउँदा 
मािनस मन� गएमा ह�ने सजायस�ब�धी 
�यव�था एक अका�मा अ�तस��बि�धत 
रहकेो पाइ�छ । यस अव�थामा दफा ४५ 
बमोिजम सवारी चालक अनुमितप� �ा� 
नगरी कसैले सवारी चलाई मािनसको 
�यान मन� गएमा उ� काय� लापरवाहीपूव�क 
ग�रएको मािनने ह�दँा लापरवाहीपूव�क 
सवारी चलाई मािनसको �यान मरमेा 
ऐनको दफा १६१(२) आकिष�त ह�न े।  

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
सरु�े�बहादरु थापा

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर : 
 § नेकाप २०७० फागनु, िन.नं.९०७३, 

प.ृ१३२७

�नण�य नं. ९७९४
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स�ब� कानून : 
 § सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 

को दफा ४५ र १६१(२)

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय िज�ला �या. �ी नारायण�साद �े�

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी रामच�� यादव

फैसला
�या. पु�षो�म भ�डारी : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) र (ख) बमोिजम 
म�ुा दोहोर ्याई हे�रपाउ ँभनी वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा िनवेदन परी दोहोर ्याई हेन� 
िन�सा �दान भई पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य र ठहर यस�कार छः 

मतृक गणेश�साद ओझाको बाया ँ ख�ुाको 
कुकु� �चाभ�दा मािथ गोली गाठँो निजक नली ख�ुाको 
हाड भािँ�चएर बािहर िन�क� दईु टु�ा भएको, टाउकोमा 
दायापँ�ी कानभ�दा मािथ क�चटको भागमा िथल 
िथल अव�थामा रहेको िभ� टाउकोमा हाड फुटेको 
भ�नेसमेत �यहोराको लास जाचँ �कृित मचु�ुका । 

िमित २०६५।८।१२ गते बेलकुा राित अ.ं 
२३.०० बजेको समयमा मेरो बबुा खाना खाने होटलमा 
खाना खान पैदल जादँै गरकेो अव�थामा काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ९ 
िसनामंगलि�थत मूल सडकमा �ितवादी सेरप ुलामाले 
चलाएको िवपरीत िदशाबाट आएको बा. ९ प. ६८३५ 
नं. को मोटरसाइकल लापरवाहीपूव�क चलाई �याई 
बबुालाई ठ�कर िदई घाइते भएकोमा बबुाको काठमाड� 
मेिडकल कलेज िसनामंगल काठमाड�मा म�ृय ुभएकोले 
कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको पा�ग 
वली ओझाले िदएको जाहेरी दरखा�त ।  

काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका ९ िसनामंगलमा बा. ९ प. ६८३५ नं. 
को मोटरसाइकल लिडरहेको, हेडलाइट कभर फुटेको 
अव�थामा रहेको भ�नेसमेत �यहोराको घटना�थल 
�कृित मचु�ुका ।

मैले चलाएको मोटरसाइकलले ठ�कर िदई 
घाइते भएको कारण गणेश�साद ओझाको म�ृय ुभएको 
हो । वारदातको बेला मैले ३ बोतल िबयर खाएको 
ह� ँ । मैले कुनै पिन सवारी साधन चलाउने इजाज�प� 
�ा� गरकेो छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी सेरप ु
लामाले अिधकार �ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

�ितवादी सेरप ु लामाको मखुबाट मादक 
पदाथ� ग�ध आउछँ । िनजले मादक पदाथ� र�सी 
सेवन गरकेो छ भ�नेसमेत �यहोराको बीर अ�पताल 
काठमाड�को प� । 

हामीह�ले घटना�थलमा सडक पार गरी 
आ�नो साईडमा आइसकेको अव�थामा �ितवादी 
सेरप ु लामाले लापरवाहीपूव�क चलाई �याएको 
मोटरसाइकलले गणेश�साद ओझालाई ठ�कर 
िदई म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको घटनाको 
��य�दश�ह� राजे��कुमार गौतम र गंगामणी शमा�ले 
गरकेो एकै िमलानको छु�ाछु�ै कागज । 

गणेश�साद ओझा र सेरप ु लामा सडकमा 
लिडरहेको अव�थामा दखेेको ह� ँ। त�काल म आि�एर 
िहडेँको ह� ँर गणेश�साद ओझाको म�ृय ुभएछ भ�नेसमेत 
�यहोराको पारस लामाले गरकेो कागज । 

िमित २०६५।१२।८ गतेका िदन मादक 
पदाथ� अ�कोहल सेवन गरी लापरवाहीपूव�क बा. ९ 
प. ६८३५ नं. को मोटरसाइकल चलाई गणेश�साद 
ओझालाई ठ�कर िदई िनजको म�ृय ु भएको भ�ने 
देिखदँा िनज �ितवादी सेरप ु लामाले सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) र 
(४) बमोिजमको कसरु अपराधमा िनज �ितवादी सेरप ु
लामालाई सोही ऐनको दफा १६१(२) र (४) बमोिजम 
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सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग माग दाबी । 
�ितवादीले सवारी चालक अनमुितप� 

निलएको अव�थामा मोटरसाइकल चलाएको एव ं
घटनाको �व�प, �कृित एवं प�रि�थित र �ितवादीले 
गरकेो कसरुको मा�ाको आधारमा �ितवादी सेरप ु
लामालाई सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(३) अनसुार ५ (पाचँ) मिहना कैद र 
�. २,०००।– (दईु हजार) ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । 
साथै �ितवादीले सवारी चालक अनमुितप� निलई 
मोटरसाईकल चलाएको देिखदँा ऐ. ऐनको दफा 
१६०(२)(क) अनसुार �.२,०००।– (दईु हजार 
�पैया) ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । �ितवादीलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) 
र (४) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने हदस�म वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�ने 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६६।११।५ 
को फैसला ।

�ितवादीले मादक पदाथ�समेत खाई चालक 
अनमुितप� िबना सवारी चलाउने ज�ता दवुै काय� 
लापरवाहीपूण� ह�नकुा साथै कानूनतः िनषेिधत भई 
रहेको कसरु अपराधको अव�थातफ�  कुनै िववेचना नै 
नगरी अिभयोग दाबीको कसरु ठहर नभएको हदस�मको 
स�ु फैसला �यायोिचत नभई सो हदस�म बदरभागी 
छ । अतः अिभयोग दाबीभ�दा कम सजाय ठहर भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला सो हदस�म बदर 
गरी �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी नेपाल सरकारका 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो पनुरावेदन 
प� । 

�ितवादीको सवारी चालक अनमुित नभएको 
तथा घटना ह�दँाको िदन िदउसँो मादक पदाथ� िवयर 
सेवनसमेत गरकेो िथए ँ भनी �ितवादीले बयानमा 
�वीकार ग�ररहेको अव�थामा लापरवाहीको कारण 
घटना भएको होइन भनी वादी प�ले िलएको सजायको 

अिभयोग माग दाबीबाट घटाई सजाय गरकेो स�ुको 
फैसला �माण मू�याङ्कनको स�दभ�मा फरक पन� 
स�ने देिखदँा ��यथ� िझकाउन ु भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको आदेश ।

�ितवादीले सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम कसरु 
गरकेोले िनजलाई सोही ऐनको सोही दफाबमोिजम 
५ मिहना कैद र �.२,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने 
ठहर ्याई भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेतको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।१२।१९ 
को फैसला ।

�ितवादीले लापरवाहीपूव�क सवारी चलाएको 
कारण मतृकको म�ृय ु भएको भनी िकटानी जाहेरी 
परकेो, सवारीको र�तारको ४०-५० िक.मी. रहेको 
चालक अनमुितप� नभएको त�य िनिव�वाद रहेको, 
िनजले मादक पदाथ� खाई सवारी चलाएको भनी 
मौका र अदालतमा समेत बयान गरकेो ज�ता त�य 
�माण ह�दँाह�दँै सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) र (३) को गलत �या�या 
एवम् �योग गरी �ितवादीलाई दाबीभ�दा घटी 
सजाय गन� गरी भएको फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी 
छ । िमिसल सलं�न दघु�टना �ितवेदन �ितवादीको 
मौकाको �वा��य परी�ण �ितवेदन, िनजको 
मौकाको बयानलगायतका िमिसल �माणको समिुचत 
मू�याङ्कन नगरी जाहेरवालाको बकप� नभएको भ�ने 
आधार �हण गरी भएको फैसला �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १८, २७ र ५४ को पालनामा ग�भीर �िुटपूण� 
छ । साथै चालक अनमुितप� निलई सवारी चलाउने 
काय� नै लापरवाहीपूण� ि�या भएकोले सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६२(२) 
अनसुार कै कसरु कायम भई सोही दफा बमोिजम कैद 
तथा दफा १६१(४) अनसुार थप ज�रवाना ह�ने भनी 
ने.का.प. २०६५, अंक ८, प�ृ २४ समेतमा सव��च 
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अदालतबाट निजर �ितपादन भएकोमा उ� फैसलामा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको पालनामा ग�भीर �िुटपूण� 
छ । तसथ� �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
(१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम ��ततु म�ुा 
दोहोर ्याई हेरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट यस अदालतमा पन� आएको िनवेदन प� । 

यसमा �ितवादी सवारी चालक अनमुितप� 
�ा� नगरकेो भ�ने िनज �वयम् को बयानमा �वीकार 
गरकेो देिख�छ । सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरी 
सवारी चलाउन ुसवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा ५४ को िवपरीत देिखनकुो अित�र� 
�यसरी सवारी चलाउन ु �वयम् मा नै लापरवाहीपूण� 
ि�या भएकोले उ� ऐनको दफा १६१(२) को कसरु 
कायम ह�ने भनी ने.का.प. २०६५, अंक ८, प�ृ २४ मा 
यस अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन भइरहेकोमा 
�ितवादीलाई उ� ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम 
कसरु कायम गरी सजाय गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलामा उ� िस�ा�त तथा सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा ५४ को 
समेतको �या�या�मक �िुट देिखदँा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा (१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम 
म�ुा दोहर ्याई हेन� िन�सा �दान गरी िदएको छ भ�ने 
िमित २०७०।१०।२४ मा यस अदालतबाट भएको 
आदेश । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी सरु�े�बहादरु थापाले 
�ितवादीसगँ सवारी चालक अनमुितप� नभएको 
त�य िनिव�वािदत छ । िनजले मादक पदाथ� सेवन गरी 
सवारी चलाएकोसमेत देिख�छ । सवारी गित पिन ४०-
५०  िक.मी. �ितघ�टा रहेको अव�था छ । सवारी 

चालक अनमुितप� नभई सवारी चलाउन ुनै �वयम् मा 
लापरवाहीपूण� ि�या हो । सोबाहेक पिन िनजले मादक 
पदाथ� सेवन गरकेो, ित� गितमा सवारी चलाएको ज�ता 
ि�याले चरम लापरवाहीको अव�था देिखएको छ । 
य�तो अव�थामा पिन �चिलत कानूनको गलत �या�या 
गरी सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तको 
पालना नगरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
�िुटपूण� भएकोले उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । 

यसमा �ितवादीले सवारी चालक अनमुितप� 
�ा� नगरी मादक पदाथ� सेवन गरी मोटरसाइकल 
चलाई मतृकलाई ठ�कर िदई िनजको म�ृय ुभएकोले 
िनज �ितवादीलाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६(१) (२) बमोिजम सजाय 
ह�न र िबना लाइसे�स सवारी चलाएकोले ऐ. को 
उपदफा (४) बमोिजम थप सजाय गरी पाउन मागदाबी 
िलई अिभयोगप� दायर भएको रहेछ । सवारी चालक 
अनमुितप� नभएकै कारणले मा� लापरवाहीपूव�क 
सवारी चलाएको मा�न सिकने अव�था नदेिखएको र 
मोटरसाइकल चलाउदँा दघु�टना भई मतृकको म�ृय ु
भएको देिखएकोले �ितवादीलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम ५ 
मिहना कैद र २,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई भएको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालतले सदर गरकेो देिखयो । �ितवादीको सवारी 
चालक अनमुितप� नभएको त�य िनिव�वािदत भएको, 
िनजले मादक पदाथ�समेत सेवन गरी सवारी चलाएको 
देिखएको र सवारीको गित पिन ित� रहेको अव�था 
ह�दँाह�दँ ै �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीभ�दा कम 
ह�ने गरी सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(३) बमोिजम सजाय गरकेो फैसला 
�चिलत कानून र सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत भएकोले दोहोर ्याई हे�रपाउ ँ भनी 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा 
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िनवेदन परी दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान भई पेस ह�न 
आएको रहेछ । 

यस�कारको त�य रहेको ��ततु म�ुामा 
�ितवादीले मोटरसाईकल चलाई सडकमा िहिँडरहेको 
मािनसलाई ठ�कर िदई िनजको म�ृय ु ह�न गएको 
ि�या लापरवाहीपूण� हो होइन ? लापरवाही नठहर ्याई 
�ितवादीलाई सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(३) बमोिजमको कसरु कायम 
गरी �ितवादीलाई सोही दफाबमोिजम सजाय गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको छ 
छैन ?  सोही िवषयमा ��ततु म�ुामा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आएको छ । 

२. यस स�ब�धमा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा ४५ र १६१(२) मा 
िन�नानसुारको कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।
दफा ४५ -  कुनै पिन �यि�ले चालक अनमुितप� �ा� 

नगरी कुनै पिन  सवारी  चलाउन ुह�दँैन ।
दफा १६१(२) - कसैले कुनै सवारी चलाएबाट कुनै 

मािनसलाई िकची, ठ�कर लागी वा कुनै 
िकिसमले सवारी दघु�टना भई सवारीमा रहेको 
वा सवारी बािहर जनुसकैु ठाउमँा रहे बसेको 
मािनस �य�तो दघु�टनाको कारणबाट त�कालै 
वा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलमा 
उि�लिखत �यादिभ� मरमेा �य�तो �यान 
मान� मनसाय िलई गरकेो नभए तापिन �यसरी 
सवारी चलाउदँा कसैको �यान मन�स�ने ठूलो 
स�भावना छ भ�ने कुरा जानीजानी वा लापरवाही 
गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दघु�टना 
ह�न गई �यसको कारणबाट कुनै मािनसको म�ृय ु
ह�न गएको रहेछ भने �यसरी सवारी चलाउने 
�यि�लाई कसरुको मा�ाअनसुार दईु वष�देिख 
दश वष�स�म कैद ह�नेछ ।

३. ��ततु म�ुामा �ितवादी सेरप ु लामाले 
चलाएको बा. ९ प. ६८३५ को मोटरसाइकलले 

गणेश�साद ओझालाई ठ�कर िदई िनजको म�ृय ु
भएको त�यमा िववाद देिख�न । यी �ितवादीसगँ 
सवारी चालक अनमुितप� नभएको त�यमा पिन िववाद 
छैन । वारदातको बेला आफूले ३ वोतल िवयर खाएको 
ह� ँ भनी �ितवादीले वारदातको िदन िवयर खाएको 
त�यलाई समेत �वीकार गरी मौका र अदालतमा 
बयान गरकेो र �ितवादी सेरप ुलामाले मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो भ�ने वीर अ�पताल काठमाड�को प�बाट 
देिखएकोले �ितवादीले मादक पदाथ�समेत सेवन गरी 
मोटरसाइकलको त�यसमेत �थािपत ह�न आएको छ ।        

४. यस�कार िनज �ितवादीले सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा ४५ ले 
गरकेो चालक अनमुितप� �ा� नगरी सवारी चलाउन 
नपाइने उि�लिखत कानूनी �यव�थाको उ�लङ्घन 
गरी चलाएको मोटरसाइकलको ठ�करबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको नं.१ यसरी सवारी चालक अनमुितप� 
नै नभएका �यि�ले साव�जिनक सडकमा सवारी 
चलाउने काय� गनु�  भनेको कानून�ारा िनषेिधत काय� 
हो । कानून�ारा िनषेिधत काय� गरी सवारी चलाउने 
अनमुित नै �ा� नगरकेो �यि�ले सवारी चलाई सो 
सवारी साधनबाट ठ�कर लागी वा िकची मािनसको 
�यान गएमा सोकाय� �वतः लापरवाहीपूव�क ग�रएको 
काय�को प�रणाम�व�प भएको मा�नपुन� ह��छ । 

५. कुनै पिन सवारी साधन चलाउन सवारी 
चालक अनमुितप� �ा� गरकेो ह�नपुन� सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा ४५ को 
मािथ उि�लिखत �यव�था र दफा १६१(२) को 
लापरवाहीपूव�क सवारी चलाउदँा मािनस मन� गएमा ह�ने 
सजायस�ब�धी �यव�था एक अका�मा अ�तस��बि�धत 
रहेको पाइ�छ । यस अव�थामा दफा ४५ बमोिजम 
सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरी कसैले सवारी 
चलाई मािनसको �यान मन� गएमा उ� काय� 
लापरवाहीपूव�क ग�रएको मािनने ह�दँा लापरवाहीपूव�क 
सवारी चलाई मािनसको �यान मरमेा ऐनको दफा 
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१६१(२) आकिष�त ह��छ ।  
६. नेपाल सरकार िव�� राजकुमार तामाङसमेत भएको सवारी �यान म�ुामा यस अदालतको पूण� 

इजलासबाट भएको फैसलामा “सवारी चलाउने अनमुितप� निलएको वा एउटा वग�को हलकुा सवारी साधन 
चलाउने अनमुितप� िलई अक� वग�को भारी सवारी साधन चलाउने गरकेो काय� लापरवाहीय�ु मा�नपुन�” भनी 
(ने.का.प. २०७० फागनु, िन.नं. ९०७३, प.ृ१३२७) िस�ा�त �ितपादन भएको दिेख�छ । 

७. तसथ� उपरो� कानूनी �यव�था र यस अदालतबाट �ितपािदत उि�लिखत िस�ा�तसमेतको 
आधारबाट �ितवादी सेरप ुलामाले मोटरसाइकल चलाउने सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरी साव�जिनक 
सडकमा मोटरसाइकल चलाउदा गणेश�साद ओझालाई ठ�कर िदई िनजको म�ृय ुभएको र िनज �ितवादीको 
उ� काय� लापरवाहीपूव�कको भई सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको 
कसरु देिखन आयो । तसथ� �ितवादी सेरप ुलामालाई उ� ऐनको दफा १६१(२)  बमोिजम सजाय गनु�पन�मा 
दफा १६१(३) बमोिजम सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।१२।१९ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी सेरप ु लामालाई सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) बमोिजम दईु वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । िनजले सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरी सवारी चलाएको 
कारण मािनसको म�ृय ुभएकाले उ� ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम थप दईु हजार �पैया ँज�रवानासमेत ह��छ । 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।१२।१९ को फैसला केही 
उ�टी भई �ितवादी सेरप ुलामालाई सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको 
दईु वष� कैद र सोही ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम थप दईु हजार �पैया ँज�रवानासमेत ह�ने ठहरकेोले स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाको तपिसल ख�डको देहाय दफा १ मा उ�लेख भएबमोिजमको कैद 
ज�रवानाको लगत कायम नरहने भएकोले क�ा गरी िनज �ितवादीका नाउमँा दहेाएबमोिजमको कैदको लगत कसी 
असलु गनु�  भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू -----------------------------------------------१

�ितवादी लागेको कैद पुप��को लािग थुनामा बसेको  क�ा गनु�पन� िदन असुल गन� पन� बाकँ� कैद
सेरप ुलामा २ वष� २४ िदन १ वष� ११ मिहना ६ िदन

ज�रवानाको हकमा स�ु िज�ला अदालतमा �ितवादीले पपु��को लािग िमित २०६६।१।७ मा र.नं. ८७५ बाट 
�. ५०,०००।– धरौटी राखेको देिखदँा िनजलाई लागेको ज�रवाना �. २,०००।- सोही धरौटीबाट कटाई सदर 
�याहा गनु�  र बाकँ� धरौटी �. ४८,०००।- िनजबाट असलु गन� बाकँ� कैद असलु भएपिछ िनज �ितवादीलाई 
िनयमानसुार गरी िफता�  िदन ुभनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा लेिख पठाउनू -----------------------------२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइ िदनू ----------------------------------------३ 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. चोले�� शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
इित संवत् २०७३ साल फा�गनु ८ गते रोज १ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

आदशे िमित : २०७३।७।२६
०६९-WO-०७५६

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. १ 
हाि�सारि�थत िस�ाथ� ब�क िलिमटेड केि��य 
काया�लयको तफ� बाट अिधकार �ा� ऐ.ब�कका 
�मखु काय�कारी अिधकृत सरु�े� भ�डारी

िव��
िवप�ी : िचतवन िज�ला भरतपरु न.पा.वडा नं.१० 

ि�थत मालपोत काया�लय, िचतवनसमेत

 § एक पटक ब�कको हकमा रो�का रािखएको 
र �यसकै आधारमा ऋण �वाह भएको 
स�पि�लाई फेरी अ� कुनै िनकायका प� 
वा आदेशबाट पुन: रो�का रहन े हो भन े
ऋण असुलीको �ि�या नै अव�� ह�न गई 
ब�िकङ कारोबार नै खलबिलन जाने ।

(�करण नं.४)
 § रो�का रािखएको उ� स�पि�को �योजन 

समा� नभई अका� �योजनका लािग पुनः 
रो�का रा�दा पिहले रो�का रािखएको 
�योजन नै िनरथ�क वा �योजनहीन ह�न े
गरी  दोहोरो रो�का रा�न कानूनसङ्गत 
नदेिखने ।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा बालकृ�ण 
ढकाल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा भरतलाल 
शमा�

अवलि�बत निजर :
 § सव��च अदालतबाट �ितपािदत वािण�य 

कानूनस�ब�धी केही मह�वपूण� निजरह�, 
२०१५-२०६२, भाग-४, प.ृ४२५, प.ृ४८१
 § नेकाप २०७१, अंक ५, िन.नं.९१५६

स�ब� कानून :
 § ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 

को दफा ५६(३) र (४)
 § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख)

आदेश
�या. अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा ३२/१०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� पन� 
��ततु �रट िनवेदनको त�य एवं आदेश यस�कार छः-

�रट िनवेदक िस�ाथ� ब�क िल. (यसपिछ ब�क 
भिनएको) का ऋणी �ी िशवानी एअर �ा.िल.(यसपिछ 
ऋणी क�पनी भिनएको) ले यस ब�कबाट िविभ�न िमितमा 
कजा� तथा ब�िकङ सिुवधा �योग गरी जनवरी १४, 
२०१३ स�मको अिभलेख अनसुार १२,३०,७३२।३८ 
सावँा तथा �याज र पेना�टीसमेत िलन बाकँ�  छ । सो 
क�पनीले ब�कबाट ऋण िलदँा क�पनीकै नाममा दता� 
रहेको र कसैलाई हक ह�ता�तरण गरी निदएको र 
कसैको रो�का नरहेको िज�ला िचतवन क�याणपरु 
गा.िव.स. वडा नं.७ ख िक.नं. १३९० �े.फ. ०-२-
९१/

२
,
 
ऐ. िक.नं. १३९१ �े.फ. ०-१-१०१/

२
 ज�गा तथा 

सोमा बनेको भवन तथा िलग िलगापातसमेत मालपोत 
काया�लय िचतवनबाट यस ब�कले िधतो ब�धक पा�रत 
गरी मालपोत काया�लय िचतवनको च.नं. २१७० 
िमित २०६३।८।१८ को प�बाट ब�कको प�मा रो�का 

�नण�य नं. ९७९५
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रहेको छ । ऋणीले सो ऋण नितरी यस ब�कबाट कजा� 
च�ुा गन� आउने सूचना तथा ज�गा िललामको लािग 
सूचना �कािशत गदा� कसैको िनवेदन परने । यसरी 
ब�कले िललाम गदा� कसैको दरखा�त नपरेपिछ ब�कको 
स�चालक सिमितको बैठकले आ�नै नाममा सकार 
गन� गरी िमित २०६८।१।२८  मा िनण�य गरअेन�ुप 
िमित २०६८।३।१ मा मालपोत काया�लय, िचतवनमा 
ज�गा नामसारी ग�रपाउ ँ भनी प�ाचार गदा� मालपोत 
काया�लय िचतवनबाट उ� ज�गाह� काठमाड� 
िज�ला अदालत, लिलतपरु िज�ला अदालत र 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट रो�का 
भएको, उ� काया�लयह�बाट फुकुवा भई नआएस�म 
ब�कको नाममा नामसारी गन� नसिकने भनी जवाफ �ा� 
भयो । ब�कले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा सो िवषयमा प�ाचार गरकेोमा उ� आयोगले 
िमित २०६९।५।२० मा ब�कको प�ाचारलाई बेवा�ता 
गरी िनण�य गरकेो छ ।

यसरी ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५७ िवपरीत काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।८।२८ को प�, लिलतपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०६७।८।२० को प� एव ं
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०६७।२।४ को प�ह�लाई आधार िलई यस ब�कको 
िधतो रो�कामा रहेको िज�ला िचतवन क�याणपरु 
गा.िव.स. वडा नं. ७ ख िक.नं. १३९० �े.फ. ०-२-
९१/

२
,  ऐ िक.नं.१३९१ �े.फ.०-१-१०१/

२
 ज�गा 

तथा सोमा बनेको भवनसमेत िनवेदक ब�कको नाममा 
नामसारी नगरी िनवेदकको िनवेदनलाई म�ुतबी 
रा�नेस�ब�धी िवप�ी मालपोत काया�लय िचतवनको 
िमित २०६८।३।१० को िनण�य ब�क तथा िव�ीय 
सं�था स�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ �ितकूल 
भएकोले उ� प� तथा िनण�यह� नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम 

उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उ� ज�गाह� यस 
ब�कको नाममा नामसारी दता� ग�रिदन ुभनी परमादेशको 
आदशे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िस�ाथ� ब�क िल. 
को �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? यो 
आदशे �ा� भएको िमितले १५ िदनिभ� आफूसगँ 
भएका सबदु �माणसिहत िलिखत जवाफ पेस गनु�  
भ�ने भनेसमेत �यहोराको यस अदालतबाट िमित  
२०६९।१०।७ मा भएको आदशे ।

िचतवन िज�ला भरतपरुि�थत िशवानी एअर 
�ा.िल. ले �यवसाियक पाइलटको �िश�ण गन� अनमुित 
िलदँा आव�यक मापद�ड नपगेुको र �िश�ण स�चालन 
गन� नसकेको ह�दँा कारवाही ग�रपाउ ँभनी यस आयोगमा 
उजरुी परी सो उजरुीको छानिबनको लािग िसलिसलामा 
उ� क�पनीको िचतवन िज�लाि�थत ज�गा रो�काको 
लािग मालपोत काया�लय िचतवनलाई लेखी पठाउने 
भनी यस आयोगबाट िनण�य भएअनसुार च.नं. १३९६ 
िमित २०६७।२।४ को प�बाट रो�काको लािग लेखी 
पठाइएको हो । आयोगबाट रो�का रािखएको स�पि� 
फुकुवा गन�तफ�  िस�ाथ� ब�कबाट परकेो  िनवेदन यस  
आयोगमा िवचाराधीन रहेको अव�थामा आयोगलाई 
िवप�ी बनाई िदएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगको 
िलिखत जवाफ ।

वादी नेपाल सरकार र �ितवादी मि�छ��लाल 
रिंजतकार भएको २०६७ सालको स.फौ. नं. १२९१ 
नं. को म�ुामा जाहेरवाला केशव बहादरु खड्काले 
िनवेदन दाबीमा उि�लिखत ज�गाह� रो�का राखी पाउ ँ
भनी िदएको िनवेदनबमोिजम उि�लिखत ज�गा िस�ाथ� 
ब�क िलिमटेड, अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग र लिलतपरु िज�ला अदालतबाट समेत रो�का 
रहेको दिेखदँा उ� िनकायह�बाट फुकुवा भई जाने 
भएमा पनु: रो�का रा�ने भनी अ.बं. १७१क.नं. 
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बमोिजम पनु: रो�का रा�ने गरी िमित २०६८।८।२८ 
मा मालपोत काया�लय िचतवनमा पठाइएकोमा सो 
ठगी म�ुा लेनदेनमा प�रणत भई फैसला भएको र 
रो�का रािखएका ज�गाह� म�ुाको अि�तम िकनारा 
भएपिछ फुकुवा ह�ने ठहरकेो यस अदालतबाट भएको 
काय� कानूनबमोिजम भएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने काठमाड� िज�ला अदालतको िलिखत 
जवाफ ।

िवप�ी िनवेदकले िमित २०६८।२।३१ 
मा ऋणी िसवानी एअर �ा.िल.को नाममा रहेको  
िनवेदनमा उि�लिखत ज�गा दा.खा. ग�रपाउ ँभनी भनी  
िनवेदन िदएकोमा यस काया�लयको मोठ िभडाउदँा 
उ� ज�गाह� लिलतपरु िज�ला अदालतको च.नं. 
२३७५ िमित २०६७।८।२० को प�बाट रो�का 
रहेको, सोही ज�गा काठमाड� िज�ला अदालतको 
च.नं. १०८८६ िमित २०६७।८।२८ को प�बाट र 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको च.नं. 
१३९६ िमित २०६७।२।४ को प�बाट समेत रो�का 
रहेको देिखएकोले उि�लिखत काया�लयबाट फुकुवा 
भई आएका बखत िनवेदकको नाममा दा.खा ह�ने ह�दँा 
हाल म�ुतबीमा रा�ने भ�ने िमित २०६८।३।१० मा 
म�ुतबी आदेश भएको हो । स�मािनत अदालतबाट 
रो�का रािखएका ज�गाह� फुकुवा गन� कत��य ब�कको 
भएको ह�दँा फुकुवा भई आएपिछ दा.खा. ग�रने ह�दँा 
�रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँभ�ने मालपोत काया�लय 
िचतवनको िलिखत जवाफ ।

वादी डेभल�मे�ट इफोट� नेपाल �ा.िल. का 
तफ� बाट चेक अनादर म�ुा िदई उि�लिखत ज�गा रो�का 
रािखपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको, यस अदालतबाट 
िस�ाथ� ब�क िल. र अ.द.ुअ.आ. बाट फुकुवा भई जाने 
अव�था भएमा ��ततु म�ुाबाट हक ह�ता�तरण गन� 
नपाउने गरी म.ुऐन अ.व ं१७१ क नं. बमोिजम रो�का 
रा�न ु भनी आदेश भएबमोिजम यस अदालतको 
च.नं. २३७५ िमित २०६७।८।२० को प�बाट 

रो�काको लािग लेिखएकोमा सोकाया�लयबाट रो�का 
भई हालस�म रो�का रहेको छ । यस अदालतबाट 
गैरकानूनी रो�का नरािखएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने लिलतपुर िज�ला अदालतको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी बालकृ�ण 
ढकालले ब�कले स�ुमा राखेको रो�काको ज�गालाई 
अ�य काया�लयबाट पनु: रो�का रा�न िम�ने होइन । 
ब�कले आफूले �वाह गरकेो कजा�को असलुउपर गदा� 
िललामीबाट अ� कसैले सकार नगरकेो अव�थामा 
कानूनअनसुार नै आ�नो नाउमँा सकार गरी नामसारी 
गन� पाउने ह�दँा अ�य काया�लयको प�बाट रो�का 
छ भनी मालपोत काया�लयले रो�न िम�ने नह�दँा 
दोहोरो रो�कालाई उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
ब�कको नाउमँा नामसारी गनु�  गराउन ु भनी मालपोत 
काया�लयको नाउमँा परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भनी गनु�  भएको बहस र िवप�ी तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी भरतलाल शमा�ले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा परकेो 
िनवेदन तामेलीमा रहेको र अदालतह�ले ब�कले 
राखेको रो�का फुकुवा भई जाने अव�था भएका बखत 
पनु: रो�का रा�ने गरी मा� दोहोरो रो�का रहेको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�  भएको 
बहससमेत सिुनयो । 
 िव�ान्  अिधव�ा तथा उप�यायािधव�ाको 
उपयु��बमोिजमको बहस सनुी िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� हो, होइन सो स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।
 २. यसमा िस�ाथ� ब�क िल. ले िशवानी एअर �ा.
िल. लाई ब�कबाट िविभ�न िमितमा कजा� �वाह भएको र 
सो क�पनीले ब�कबाट ऋण िलदँा क�पनीकै नाममा दता� 
रहेको िज�ला िचतवन क�याणपरु गा.िव.स. वडा नं.७ 
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ख िक.नं. १३९० �े.फ. ०-२-९१/
२
, ऐ. िक.नं. १३९१ 

�े.फ. ०-१-१०१/
२
 ज�गा तथासोमा बनेको भवनसमेत 

मालपोत काया�लय िचतवनबाट ब�कको नाउमँा िधतो 
ब�धक पा�रत गरी मालपोत काया�लय िचतवनको च.नं. 
२१७० िमित २०६३।८।१८ को प�बाट ब�कको प�मा 
रो�का देिख�छ । त�प�ात् िमित २०६७।२।४ को 
प�बाट अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले,  
िमित २०६७।८।२० को प�बाट लिलतपरु िज�ला 
अदालतले र िमित २०६८।८।२८ मा काठमाड� 
िज�ला अदालतले रो�काको लािग मालपोत काया�लय 
िचतवनलाई लेखी पठाएको दिेख�छ ।

३. ब�कबाट िलएको ऋण च�ुा नभएको 
स�ब�धमा कुनै िववाद देिखएन । ऋणीले सो ऋण 
नितरी ब�कबाट कजा� च�ुा गन� आउने सूचना तथा 
ज�गा िललामको लािग सूचना �कािशत गदा� ऋणीले 
ऋणा च�ुा गन� अ�सरता नदेखाएको र िललाम 
सकार गन� कसैको िनवेदन दरखा�त नपरपेिछ ब�कको 
स�चालक सिमितको बैठकले आ�नै नाममा सकार गन� 
गरी िनण�य गरी मालपोत काया�लय िचतवनमा ज�गा 
नामसारी ग�रपाउ ँभनी प�ाचार गदा� मालपोत काया�लय 
िचतवनबाट उ� ज�गाह� काठमाड� िज�ला अदालत, 
लिलतपरु िज�ला अदालत र अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट रो�का भएको भनी फुकुवा भई 
नआएस�म ब�कको नाममा नामसारी गन� नसिकने भनी 
ब�कको नाउमँा नामसारी गन� इ�कार गरकेो देिखयो । 
ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
५६(२) मा ईजाजतप� सं�थाले कजा�  िददँा आफूलाई 
मा�य ह�ने चलअचल स�पि� सरु�ण िलई वा आ�नो 
िहतको सरु�ा ह�ने गरी उिचत जमानतमा कजा� �दान 
गनु�  पन� तथा दफा ५७ मा ब�क वा िव�ीय स�ंथाले 
�वाह गरकेो ऋण सावँा �याज आिद तोिकएको समयमा 
च�ुा नगरमेा िधतोमा रहेको स�पि� िललाम िब�� गरी 
असलुउपर गन� स�ने कानूनी �यव�था रहेकोले ब�कले 
रो�का गराइराखेको िधतो �रतपूव�क िललाम िब�� 

वा सकार गरी �य�तो ऋण असलुउपर गन� स�ने नै 
देिख�छ ।

४. अब िनवेदकले िललाम सकार गरी 
आ�नो नाउमँा दािखल खारजे गन� मालपोत काया�लय,  
िचतवनमा लेखी पठाएपिछ उ� काया�लयले दाखेल 
खारजे गन� इ�कार गन� िम�छ िम�दैन भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (३) मा “इजाजत 
�ा� सं�थाले यस दफाबमोिजम कजा�को सरु�णबापत 
िलएको स�पि� कुनै पिन �यहोराबाट कसैका नाउमँा 
रिज��ेसन वा दािखल खारजे गन� रो�का गरी िदनका 
लािग स�बि�धत काया�लयमा लेखी पठाउनपुन�छ”भ�ने 
�यव�था रहेको छ भने उपदफा ४ मा “उपदफा (३) 
बमोिजम रिज��ेसन वा दािखल खारजे रो�का गरी 
िदनको लािग इजाजत �ा� सं�थाबाट लेखी आएमा 
स�बि�धत काया�लयले रिज��ेसन वा दािखल 
खारजे रो�का गरी िदनपुन�छ” भ�ने �यव�था रहेको 
छ । य�तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख. को 
उपदफा (३) मा “�चिलत कानूनबमोिजम �थािपत 
कुनै ब�क, िव�ीय स�ंथा वा �थानीय िनकायले 
आ�नो आिथ�क कारोबारको िसलिसलामा कुनै घर 
ज�गा रो�का रो�न वा �यसरी रो�का रािखएको घर 
ज�गा फुकुवा गन� लेखी पठाएमा मालपोत काया�लयले 
तोिकएबमोिजम �य�तो घर ज�गा रो�का रा�न ु वा 
फुकुवा गनु�पन�छ”  भ�ने �यव�था रहेको छ । यसबाट 
अिघ कुनै �यहोराले रो�का नरहेको स�पि� ब�कको 
अनरुोधमा स�बि�धत िनकायबाट रो�का रहेपिछ ऋण 
सरुि�त ह�ने र त�प�ात् मा� ऋण �वाह ग�रने ह�दँा 
ब�कको ऋण लगानी सरुि�त रा�ने �योजनको लािग 
ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
५६(३) र (४) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
८ख.(३) समेतमा रहेको कानूनी �यव�थाअनसुार ब�क 
तथा िव�ीय सं�थाले कुनै �यि� सं�था वा िनकायबाट 
िधतो िलई ऋण �वाह गरी �य�तो िधतो कुनै �यहोराले 
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अ�य� हक ह�ता�तरण ह�न नस�ने गरी रो�का रा�न 
स�बि�धत काया�लयमा लेखी पठाउन स�ने र ब�क वा 
िव�ीय सं�थाले �यसरी रो�का रा�नका लािग लेखी 
पठाएपिछ रिज��ेसन, दािखल खारजे गन� िनकायले 
आदेशबमोिजमको ऋण असलुी �योजनाथ� रो�का 
राखी िदनपुन� बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको 
छ । एक पटक ब�कको हकमा रो�का रािखएको र 
�यसकै आधारमा ऋण �वाह भएको स�पि�लाई फेरी 
अ� कुनै िनकायका प� वा आदेशबाट पनु: रो�का 
रहने हो भने ऋण असलुीको �ि�या नै अव�� ह�न 
गई ब�िकङ कारोबार नै खलबिलन जा�छ । यसो नहोस ्
भनेर नै िवधाियकाले ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५६ र मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ८ख. को �यव�था कानूनमै राखेको देिख�छ ।

५. िनवेदक ब�कले िवप�ी िशवानी एअर �ा.
िल. को नाउकँो ज�गा िधतो िलई ऋण �वाह गनु� पूव� उ� 
िधतो िलएको ज�गा रो�का रा�नका लािग मालपोत 
काया�लय, िचतवनमा लेखी पठाई सोहीबमोिजम 
मालपोत काया�लय, िचतवनले रो�का राखेपिछ 
ऋण �वाह गरकेो देिखएकोले रो�का रािखएको उ� 
स�पि�को �योजन समा� नभई अका�  �योजनका लािग 
पनुः रो�का रा�दा पिहले रो�का रािखएको �योजन नै 
िनरथ�क वा �योजनहीन ह�ने गरी दोहोरो रो�का रा�न 
कानूनसङ्गत दिेखदँैन । �चिलत कानूनले  एकै साथ 
र एकै अव�था प�रि�थितमा दोहोरो रो�का रा�ने 
अिधकार मालपोत काया�लयलाई िदएको पिन 
छैन । िनवेदक प�ृवीबहादरु पा�डे िव�� पनुरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत भएको २०५७ सालको �रट 
नं. ४३९१ को उ��ेषण िमि�त परमादशेको �रट 
िनवेदनमा “एक पटक ब�कले रो�का गरी सकेको ज�गा 
प�ह�को प�ानसुार पिछ रो�का ह�न नस�ने” (सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत वािण�य कानूनस�ब�धी 
केही मह�वपूण� निजरह�, २०१५–२०६२, भाग–
४, प�ृ ४२५) भनी र िवनय र�ेमी िव�� मालपोत 

काया�लय, लिलतपरुसमेत भएको २०५९ को �रट 
नं. २५०२ को उ��ेषणसमेत �रट िनवेदनमा “ब�कले 
सरु�णबापत राखेको स�पि� िवप�ी लिलतपरु 
िज�ला अदालतको प�बाट कानूनिवपरीत दोहोरो 
रो�का रािखएको भ�ने देिखदँा कानूनको नजरमा 
�वतः िनि��य र �भावहीन भएको प� बदर गरी रहन 
नपन�” (सव��च अदालतबाट �ितपािदत वािण�य 
कानूनस�ब�धी केही मह�वपूण� निजरह�, २०१५–
२०६२, भाग–४, प�ृ ४८१) भनी यस अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट भएको �या�या ��ततु म�ुामा 
पिन आकिष�त र सा�दिभ�क दिेखन आउछँ । य�तै 
लिु�बनी ब�क िल. िव�� िव. मालपोत काया�लय 
चाविहलसमेत भएको म�ुामा (ने.का.प. २०७१, अकं 
५ िन.नं. ९१५६) यस अदालतबाट ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (३) र (४) 
तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख (३) समेतमा 
रहेको कानूनी �यव�थाअनसुार ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथाले कुनै �यि� वा िनकायबाट िधतो िलई कजा� 
�वाह गरमेा �य�तो िधतो कुनै �यहोराले अ�य� हक 
ह�ता�तरण ह�न नस�ने गरी रो�का रा�न स�बि�धत 
काया�लयमा लेखी पठाउन स�ने र �यसरी रो�का 
रा�नका लािग लेखी पठाएपिछ �य�तो िनकायले 
रो�का रािखिदन ु पन� तथा एउटा �योजनको लािग 
रो�का रािखएको स�पि� सो �योजन समा� नभई 
अक� �योजनको लािग पनु: रो�का रा�दा पिहले 
रो�का ग�रएको �योजन नै िनरथ�क वा �योगहीन ह�ने 
गरी दोहोरो रो�का रा�न ह�दँैन भ�ने पिन िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ ।

६. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ११६ (२) मा सव��च अदालतले गरकेो 
कानूनको �या�या तथा �ितपादन गरकेो कानूनी 
िस�ा�त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले 
मा�नपुन� बा�या�मक अव�था भएको प�र�े�यमा 
मालपोत काया�लयले दोहोरो रो�का स�ब�धमा सव��च 
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अदालतबाट के क�तो �या�या भएको छ, �यसको 
काया��वयन कसरी गनु�पन� हो भ�नेबार े कानूनसरह 
आफूले जानकारी िलने िवषय पिन हो । पटक पटक 
अदालतले दोहोरो रो�का स�ब�धमा निजर कायम गद� 
जाने र मालपोत काया�लय ज�तो िज�मेवार िनकायले 
दोहोरो रो�कालाई िनर�तरता िदई िनवेदक ब�क ज�ता 
सं�थालाई कानूनबमोिजम ऋण असलुीमा बाधा 
सजृना गन� हो भने कानूनको मनसाय पूरा ह�न स�दैन । 

७. िधतो सरु�णमा राखी ब�कले ऋण �वाह 
गरपेिछ ऋणीले ब�यौता फछ् य�ट नगरकेो लगायतका 
अव�थामा ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५६ (१) बमोिजम ब�कले रीत पूव�क 
िललाम गरी वा अ�य कुनै �यव�था गरी आ�नो 
सावँा �याज असलुउपर गन� स�ने अिधकारलाई 
काया��वयन गन� काय�मा मालपोत काया�लय लगायत 
अ�य िनकायको समेत सहयोग अपेि�त ह��छ । सोही 
दफा ५७ को उपदफा (७)  मा �य�तो िधतोमा रहेको 
स�पि� िललाम िब�� गदा� कसैले नसकारमेा �य�तो 
स�पि� ब�कले आ�नो �वािम�वमा िलन स�ने र 
आ�नो �वािम�वमा िलएको स�पि� आ�नो नाममा 
रिज��ेसन वा दािखल खारजे गरी िदनको लािग 
स�बि�धत काया�लयमा लेखी पठाउन ुपन� तथा �यसरी 
लेिखआएमा �चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन स�बि�धत काया�लयले �य�तो इजाजतप� 
�ा� सं�थाको नाममा �य�तो स�पि� रिज��ेसन वा 
दािखल खारजे ग�रिदन ुपन� भ�ने �यव�था बा�या�मक 
�यव�था हो । िमित २०६३।८।२८ को मालपोत 
काया�लय िचतवनको प�बाट ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (३), (४) 
तथा मालपोत ऐन,  २०३४ को दफा ८ख बमोिजम 
रो�का रहेको िधतोको स�पि� जनु �योजनको लािग 
रो�का रािखएको हो, सो �योजन समा� नभएस�म 
दोहोरो रो�का रा�न निम�ने अव�थामा मालपोत 
काया�लय िचतवनले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोगको िमित २०६७।२।४,  लिलतपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।८।२० एवं काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।८।२८ का प�ह�लाई 
आधार बनाई ती प�ह�को आधारमा समेत रो�का 
राखेकोले उ� िनकायबाट फुकुवा भई आएपिछ मा� 
िनवेदक ब�कको नाममा नामसारी गन� भनी ब�कको 
नामसारीस�ब�धी िनवेदनलाई िमित २०६८।३।१० 
मा म�ुतबीमा राखेको भ�ने दिेख�छ । 

८. िमिसल सलं�न कागजातह�बाट ती 
िनकायह�बाट रो�का रा�न लेखी आएपिछ उ� ज�गा 
िमित २०६३।८।२८ दिेख नै ब�क तथा िव�ीय सं�था 
स�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोिजम पिहले नै 
रो�का रहेको भनी जवाफ पठाउन स�ने अव�थामा 
मालपोत काया�लय िचतवनले आ�नो िज�मेवारीबाट 
पि�छन दोहोरो रो�का गरी ब�कको िनवेदन म�ुतबी 
राखेबाट अनाव�यक�पमा ब�कले यो िनवेदन िदन 
परकेो र लामो समयस�म िववादमा अि�झन ु परकेो 
अव�था देिखयो । मालपोत काया�लयमा अिघदेिख नै 
कुनै स�पि� रो�का रहेको छ भ�ने कुराको जानकारी 
�वत: अदालत वा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले �ा� स�ने �यव�था वा �िविधको अभावमा 
यस िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम अिघ रो�का 
रहेको स�पि� पनु: रो�काका लािग लेखी आउन 
स�छ, यसको अथ� कानूनबमोिजमको पिहलो 
रो�कालाई िन�कृय वा �भावहीन त�ुयाउन खोजेको 
भ�ने होइन । पूव� रो�काको जानकारीको अभावमा म�ुा 
मािमलाको िसलिसलामा अदालतह�ले समेत िविभ�न 
अव�था प�रि�थितमा कुनै स�पि� रो�का रा�न 
आदशे िदएमा सो स�पि� अिघ नै कानूनबमोिजम 
रो�का छ भने अदालतको आदेश �भावहीन ह�न प�ुने 
ह�दँा �यसबारमेा मालपोत काया�लय ज�तो िज�मेवार 
िनकायले स�पि� य�तो कारणले अिघ नै रो�का 
रहेको छ भ�ने कुराको जानकारी यथाशी� अदालत 
वा स�बि�धत िनकायलाई िदन ु वा�छनीय ह��छ । 
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�य�तो भएमा अड्डा अदालतबाट वा स�बि�धत प�ले 
समेत समयमा नै वैकि�पक उपायह� अपनाउन स�ने 
भई �याियक वा अनसु�धान �ि�याह�मा सहयोग 
प�ुछ । ��ततु अव�थामा ब�कबाट रो�का रही िललाम 
ह�न नसकेको िधतोको स�पि� आफँैले सकार गनु�  ऋण 
असलुी �ि�याकै िनर�तरता भएकोले िनवेदक ब�कको 
मागबमोिजम ब�कको नाममा नामसारी ह�न नपन� कुनै 
कारण देिखदँैन । ब�कबाट िधतोको स�पि� िललामी 
ग�रएको वा आफँैले सकार गरकेो अव�थामा सो 
�योजनको लािग नामसारी ग�रिदने कत��य मालपोत 
काया�लयको ह�ने ह�दँा कुनै कारणवस ब�कले उपरो� 
नामसारी दािखल खारेज �योजनका लािग बाहेक ऋण 
च�ुा भएको आिद कारणबाट पूण��पमा आ�नो हकमा 
भएको रो�का फुकुवा गन� लेखी पठाएमा मा� पिछ�ला 
कानूनबमोिजमका रो�का आदेश काया��वयन ह�न 
स�ने दिेख�छ ।  

९. अतः िनवेदक ब�कबाट िशवानी एअर 
�ा.िल.ले िलएको कजा� भाखािभ� नितरकेोले ब�क 
तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
५७ बमोिजम िललाम िब�� गदा� िललाम िब�� ह�न 
नसक� र ब�क आफँैले कानूनअनसुार नै िधतो सकार 
गरी आ�नो नाउमँा दािखल खारजे गन� मालपोत 
काया�लय, िचतवनमा पठाएकोमा िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, लिलतपरु िज�ला 
अदालत र काठमाड� िज�ला अदालतबाट समेत 
रो�का रहेको रहेको भनी ब�कको नाउमँा दािखल खारजे 
गन� इ�कार गरकेो मालपोत काया�लय, िचतवनको काम 
कारवाही कानूनअनकूुल नदेिखएको समेतका आधार 
कारणह�बाट दोहोरो रो�का रा�न पठाउने िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, लिलतपरु 
िज�ला अदालत र काठमाड� िज�ला अदालतका 
प�ह� र सोसगँ स�बि�धत आदेश, िनण�य, काम 
कारवाहीसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िदएको 
छ । िनवेदक ब�कको प�ानसुार रो�का रहेको ज�गा 

िनवेदकले दािखल खारजे गन� लेखी पठाएबमोिजम 
ब�कका नाउमँा दािखल खारजे गरी िदन ु भनी 
िवप�ी मालपोत काया�लय, िचतवनसमेतका नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।
 
उ� रायमा सहमत छु ।
�या. दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृतः य��साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल काि�क २६ गते रोज ६ शभुम् ।
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सव��च अदालत,सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

फैसला िमित : २०७३।१२।२५।६
०७३-RC-००२८

म�ुा : कत��य �यान

वादी : भ�परु िज�ला, त�कालीन िच�ापोल गाउ ँ
प�चायतका �धानप�च गोकण� बहादरु 
काक�को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार

िव��
�ितवादी : भवानी शोभराजको छोरा २० एभे�यू 

िड, इ�ी ७५०१३ �या�रस �ा�स घर 
भई हाल कारागार शाखा जग�नाथ देवल, 
काठमाड�ंअ�तग�त के��ीय कारागार थुनामा 
रहेका चा�स� ग�ुमखु शोभराज

 § कत��यवाला प�ा लागेको अव�थामा २० 
वष�पिछ पिन मु�ा च�ने �यानस�ब�धी 
महलको २० न.ं को �यव�थाले नै 
�प��पमा बोली राखेकै छ । य�तो 
अव�थामा कत��य भएको २० वष�पिछ म�ुा 
च�न नस�ने भ�ने िजिकर �यानस�ब�धी 
महलको २० न.ं को मनसाय �ितकूल भई 
सो िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकन े।

(�करण नं.१०)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा दशरथ 
पंगेनी

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा लोकभ� 

राणा, िव�ान्  अिधव�ाह� शकु�तला थापा, 
रामब�ध ु शमा� र िव�ान्  वैतिनक अिधव�ा 
िकरण कुमारी ग�ुा

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३), 

२० नं.

सु� तहमा फैसला गन� :
माननीय िज�ला �या. �ी नागे��लाल कण�

पुनरावेदन तहमा फैसला गन� : 
माननीय �यायाधीश �ी बालकृ�ण उ�ेती
माननीय �यायाधीश �ी नारायण �साद शाह

फैसला
�या. दीपककुमार काक� : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १०(२) बमोिजम साधकको 
रोहमा पेस भएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-

िमित २०३२ साल पौष ६ गते म आ�नो 
गाउ ँ प�चायतको कामकाज गद� रहेको अव�थामा ६ 
नं. वडा सद�य भरत राना मगरले पलासे अरिनको 
राजमाग�को ढलमा कहाकँो के नाम गरकेो �यि� के 
प�रव�धबाट मरकेो छ भनी खबर गरकेोले मसमेत गई 
हेदा�  िनज मतृकको िजउमा लगुा नभई सवा�ङ्ग नाङ्गो 
अव�थामा मखु निचिनने गरी आगोले डढेको,घाटँीमा 
रगतसमेत देिखएको मतृकको लास भेिटएकोले के 
कित प�रब�धबाट मारी यहा ँफालेको हो ? जाचँबझु 
गरी कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँभनी िमित २०३२।९।६ 
गतेको िज�ला भ�परु, िच�ापोल गाउ ँ प�चायतका 
त�कालीन �धानप�च गोकण� बहादरु काक�ले िदएको 
दखा��त ।

िज�ला भ�परु, त�कालीन िच�ापोल गाउ ँ
प�चायत वडा न.६ ि�थत अरिनको राजमाग�देिख 

�नण�य नं. ९७९६
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दि�ण गाउ ँ जाने बाटो, उ�र सडकको ढलमा पवु� 
टाउको पि�म ख�ुा भई उ�ानो परी लडेको टाउकोमा 
रहेको कपाल डढेको, कान दवैु आगोले खाई छाला 
डढेको, नाकको दवैु �वालबाट रगत आएको, आखँा दवुै 
ब�द रही आगोले खाएको, िनधारको दवैु आखँामािथ 
चोट लागेको, जुगँा डढेको, घाटँीमा िकलिकलेिनर 
से�रएको काटेको घाउ �वाल देिखएको, बाया ँ हात 
िजउले िथचेको, दािहने हात बािँधएको, औलंा आगोले 
डढेको, नारीमा कपडाले बाधेँको डढेको कपडा 
देिखएको, पाइ�ट आिद आगोले खाई केही भाग 
देिखएको, क��मा डढेको अ�डरवयरको कपडा भएको, 
दवुै क��मा छाला डढेको, िपसाब फेन� ठाउमँा आगोले 
हड्डी र छाला डढेको, दािहने िपडँौलामा ित�ामा 
धेरजैसो भाग आगोले खाएको, बायँा प�ीको ित�ा 
िपडौला र कुरकु�चामा आगोले खाएको, लास ओ�टाई 
प�टाई हेदा� टाउकोमा पछािडप�ी केही भाग कैलो 
रङंको र सो कपालमा रगत लागेको,पछािड िपठ्यूमा 
रगतको दाग लागी लासले िथचेको,द�ेेप��को नाडीमा 
कपडाले बाधँेको र धेरजैसो कपडा डढेको, औलंा 
�ाय: सबै डढेको, पछािड दवैु िफलामा िदसा लागेको र 
िनजले लगाएको अ�डरवयर केही भाग डढेको कपडा 
टािँसएको, दािहने ख�ुाको घुडँािनर हाड दिेखने गरी 
डढेको, दवुै ख�ुाको औलंाह� स�लै देिखएको, लासले 
िथची राखेको ठाउमँा घाटँीबाट बगेको रगत जमेको, 
हेदा� िवदेशी ज�तो देिखने कहा ँ ब�ने के नाम गरकेो 
�यि� भ�ने स�ब�धमा यिकन नभएको भ�नेसमेत 
�यहोराको िमित २०३२।९।६ गतेको घटना�थल एव ं
लास जाचँ �कृित मचु�ुका ।

स�भवत: म�ृयकुो कारण घाटँी कािटएर 
र�ेपोरटेरी फेिलयर भएर ह�न स�छ । (Probably the 
cause of death might be due to respiratory 
failure due to cut throat) भ�ने �यहोराको भ�परु 
अ�पतालको िमित २०३२।९।७ गतेको लासजाचँ 
�रपोट� ।

First met Connie and Laurent friday 
(१९th) on Saturday (२०th) in their hotel room. 
They were talking about travel and buying 
things in India. They bothhad a number of 
jewels and stones which they bought in 
India. Laurent had a very expensive ruby 
which he carried with his money. Connie 
talked of selling the jewels in the U.S.A. The 
next २ days I saw Connie a few times in 
the hotel or on the street. Connie evidently 
stayed in the hotel most of the time.

Monday afternoon, I had tea 
with Connie, Kirsty and Jan in the United 
Restaurant. Connie talked about meeting 
an Oriental jeweler and his French Wife. 
They visited in their room at the Solty 
Oberio Hotal where the jeweler told her the 
jewels were not very good. She said she 
was going to return them when she returned 
to India.In conclusion, Kirsty and Jan and 
myself identified the bodies and jewelry 
found which belonged to Connie (US). I 
identified Laurent (Can) by the size of the 
body (६’६”) भ�ने �यहोराको (c२६०९९८३-usa)
kent c anschutz ले सन २४/१२/७५ मा गरकेो 
सनाखत कागज ।

भ�परु िज�ला, पलासेँको ढलमा एकजना 
अमे�रकन ज�तो िजउमा कुनै लगुा नभएको 
अनहुारसमेत निचिनने गरी �े�ोल हाली आगो लगाई 
डढाएको ज�तो शरीरको अिधकांश भाग डढेको 
मतृकको लास रहेको, िनज मतृकलाई कहा ँब�ने के 
नाम गरकेो कसले घटना�थलमा नै वा अ�य� ठाउमँा 
मारी �याई फालेका ह�न् थाहा भएन । िनज मतृकको 
शरीरमा कुनै लगुा नभएको, शरीर सवा�ङ्ग नाङ्गो र 
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िनजको हितयारले काटेको घाउसमेत िथयो भ�नेसमेत 
�यहोराको बिुझएका लाल बहादरु ब�नेतसमेतले 
गरी िदएको िमित २०३३।३।२६ गतेको सरजिमन 
मचु�ुका ।

भ�परु िज�ला, सागँा पलासे भ�ने ठाउमँा 
िवदशेी मािनस मारी आगो लगाई फालेको स�ब�धमा 
िनज मन� �यि� �यानाडा िनवासी लर�ेट आरम�ड 
�या�रयरे (Laurent armond carriere) ह�न् भ�ने 
प�ा लागेको तर को कसले मारी आगो लगाई फाली 
िदएको हो भ�ने स�ब�धमा कतैबाट ख�ुन नआएको 
र पिछ ख�ुन आएका बखत कारवाही चलाउने गरी 
तामेलीमा राखी पाउन भ�परु िज�ला अदालतमा 
दािखल गरकेो �हरी �ितवेदन ।

भ�परु िज�ला, सागँा पलासेँ भ�ने ठाउमँा 
िवदशेी मािनस मारी आगो लगाई फालेको स�ब�धमा 
िनज मन� �यि� �यानाडा िनवासी लर�ेट आरम�ड 
�या�रयरे (Laurent armond carriere) ह�न् भ�ने 
प�ा लागेको तर को कसले मारी आगो लगाई फाली 
िदएको हो भ�ने स�ब�धमा कतैबाट ख�ुन नआएको 
र ख�ुन आएका बखत कारवाही चलाउने गरी िमिसल 
तामेलीमा राखी िदने भ�नेसमेत �यहोराको िमित 
२०३३।९।२२ गतेको भ�परु िज�ला अदालतका 
िज�ला �यायाधीश �ी ह�रजंङ िसजापतीको आदशे ।

I.C.P.O Paris, feb. १९७३ file no 
९४०/७२ control no A ८४४३ मा sobhraj 
hotchand bhawnani charles का नाममा जारी 
भएको green corner notice मा िनज शोभराजको 
finger print,photo तथा केशको िववरणसमेत 
Interpol  Secretariat  General (महासिचव)
�ा�सबाट िमित २२ Aug, २००५ मा �मािणत गरी 
पठाएको िववरण ।

काठमाड� िज�ला, झ�छेि�थत ओरि�टयल 
लजका �ो�ाइटरसगँ ब�ुदा िमित २०३३।८।२८ गते 
अमे�रक� नाग�रक कोिनजो �ो�ची (miss Connie 

jo bronizch) र सोको तीन िदनपिछ �यानेिडयन 
नाग�रक लर�ेट आरम�ड �या�रयर े (Laurent 
armond carriere) भ�ने �यि� उ� होटलमा आई 
बसेकोमा िमित २०३२।९।५ गते लर�ेट धिुलखेलस�म 
घ�ुन जा�छु भनी िहडेँको र �यसको २ दईु िदनपिछ 
कोिनजो पिन लर�ेट आरम�ड �या�रयर े (Laurent 
armond carriere) लाई भेट्छु भनी धिुलखेलतफ�  
गएको भनी बताएको, भ�परु सागँामा लर�ेट आरम�ड 
�या�रयर े(Laurent armond carriere) लाई एलेन 
गोिटयर भिनने चा�स� शोभराज ग�ुमखु (Charles 
Shobhraj Gurumukh), मिनले�लक�  भिनने 
मे�रए��े लिुसले�लक�  (Marie Andre Lucie 
Leclerc) भारतीय नाग�रक अजय चौधरीसमेतका 
जना ३ ितन �यि� भई ह�या गरी मारी फालेकोले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय ह�न र लर�ेट आरम�ड �या�रयर े
(Laurent Armond Carriere) लाई  कत��य गरी 
मारकेो घटना�थल िच�ापोल गाउ प�चायत भ�परु 
िज�लािभ� परकेो ह�दँा िनज लर�ेट आरम�ड �या�रयर े
(Laurent Armond Carriere) लाई कत��य गरी 
मारतेफ�  उपरो� अिभय�ुह� उपर स�बि�धत 
अदालतमा म�ुा दायर ग�रनेछ भ�नेसमेत �यहोराको 
िमित २०३३।६।५ गते काठमाड� िज�ला अदालतमा 
पेस गरकेो �हरी �ितवेदन ।

िमित २०३२।९।६ गते तदअनसुार २१ 
िडसे�बर १९७५ का िदन भ�परु सागँा भ��याङ सडक 
िकनारमा पिछ सनाखत ह�न आएका �यानडा िनवासी 
लर�ेट आरम�ड �या�रयर े (Laurent Armond 
Carriere) र िमित २०३२।९।८ गते तदअनसुार २३ 
िडसे�बर १९७५ मा अमे�रक� नाग�रक स�ुी कोिनजो 
�ो�ची (Miss Connie Jo Bronizch) को लास मखु 
निचिनने गरी डढाई फाली िदएको फेला परकेो, दवुै 
मतृकह� काठमाड�को झोछ�ि�थत ओर�ेटल लजको 
कोठा न.९ मा सगैँ बसेको, दवैु जना मतृकको हकमा 
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मतृकको साथमा आएका अ�य िवदशेी पय�टकह�सगँ 
सोधखोज गदा� दवैु जना बह�म�ुय प�थरह� संकलन गन� 
अिभ�ची रा�ने र िनजह�को साथमा केही बह�म�ुय 
प�थरह� रहेको िथयो । िवदेशी पय�टकह� म�ये 
अ��ेिलयन नाग�रक स�ुी कृ�ीर स�ुी जेनकाले मतृक 
कोिनजो �ोनजी (Connie Jo Bronizch) त�काल 
सो�टी ओभराय होटलमा ब�ने एक जना िभयतनामी 
पय�टकसगँ आ�नो िचनजान भएको र उ� यवुक पिन 
बह�म�ुय प�थरमा अिभ�ची रा�ने भ�ने कुरा बताएक� 
िथइन् । उ� िभयतनामी यवुकसगँ आरामदायी कार 
छ भ�ने कुरा पिन मतृक कोनीजो (Connie jo) ले 
आ�ना दईुजना साथीह�लाई बताएक� र समय 
समयमा उ� यवुकसगँ भेट गन� जाने भ�ने कुरा 
गरकेो पिन िनज कृ�ी र जेनकाबाट थाहा ह�न आएको 
िथयो । यही आधारमा सो�टी होटलमा गई िभयतनामी 
भिनएको यवुकको खोजतलास गदा� िभयतनामी कुनै 
पिन पय�टक होटलमा नबसेको तर िह�द चाईना 
अनहुारसगँ िम�दो एक यवुक र िनजको साथ एक 
यरुोिपयन केटी िडसे�बर १८ तारखे दिेख रहेको, उ� 
होटलबाट िडसे�बर २४ तारखेका िदन होटल म�लमा 
सरी २५ तारखेको िदन पनु: सो�टी होटलको कोठा 
नं.४१५ मा बसेको थाहा ह�न आयो । उ� दवुै जनालाई 
गई हेदा�  िभयतनामी ज�तो देिखने यवुकले आ�नो नाम 
हेन�रकस बे�टाजा (Hennricus Bintanja) र केटीले 
आ�नो नाम कुक� हे�कर (Cockie Hemker) भएको, 
आफू दवैु जनालाई हलै�ड नाग�रक बताएका िथए । 
अनसु�धानको �ममा खोजतलास गद� जादँा िनज 
हेन�रकस बे�टाजा (Hennricus Bintanja) ले १९ 
िडसे�बर १९७५ का िदन काठमाड� ि�थत गोरखा 
�ाभ�सबाट ५००१ न�बरको िनजी ड्याटसन सेतो 
कार भाडामा िलएको,२३ िडसे�बरका िदन कुक� हेङकर 
ए�लै गई गोरखा �ाभ�समा उ� कार िफता� गरकेो 
भ�ने कुरा गोरखा �ाभ�स�बाट बिुझन आएको । उ� 
कार िफता� गदा� सोकारमा गो�डेन �ेम र कालो िससा 

भएको च�मा १, िज�सको टोपी, ले�स ि�लनरसमेत 
छुटेको,उ� कारको पछािड िडक�मा एउटा िज�सको 
पाई�ट फेला परकेो, उ� पाई�ट स�ब�धमा हेन�रक 
बे�टा�जा (Hennricus Bintanja) सगँ सोधपछु गदा� 
मेरो होइन भनी बयान िदएका िथए । यसैबीच एयरपोट� 
एिम�ेशनमा गई एराईभल (arrival) तथा िडपा�चर 
िल� चेक (Departure list check) गदा� मतृक लर�ेट 
आरम�ड �या�रयर े(Laurent Armond Carriere) 
२३ िडसे�बरका िदन ब�कक गई २४ िडसे�बरका िदन 
पनु: काठमाड� आएको देिखयो । लर�ेट आरम�ड 
�या�रयर े(Laurent Armond  Carriere) लेभरकेो 
Emarkation card / disembarkation को ह�ता�र 
तथा ओर�ेटल लजमा ग�रएको ह�ता�र िवशेष�कोमा 
जाचँ गदा� फरक देिखयो । यसैबीच हेन�रकस बे�टाजा 
(Hennricus Bintanja) र कुिक हे�करसगँ सोधपछु 
जारी नै रहेकोमा २८ िडसे�बरका िदन िनजह�लाई 
पनु सोधपछु गन� होटलमा जादँा िनजह�ले ब�ने गरकेो 
कोठा नं.४१५ मा गई बोलाउदँा कोही नबोलेकोले 
जबरज�ती ढोका खोलीिभ� प�दा कोठामा कोही पिन 
नभएको तर ितन सट्ुकेश ज�ुा तथा अ� कपडाह� 
�यही भएको, उ� होटलमा छोिडएका मालसामान 
म�ये नाईलनको मिन�याग बरामद ह�न आएको, मे 
१९७६ मा मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयर े(Laurent 
Armond Carriere) को दाज ु िगलोर एम �या�रयर े
(Gilor M. Carriere) काठमाड�मा आई मतृक शवको 
फोटो, देिखएको कपडाको टु�ा,५००१ नं.को िनजी 
कारमा भेिटएको, च�मा, िज�सको टोपी, िनलो िज�स 
पाई�ट र हेन�रकस बे�टाजा बसेको होटल सो�टी 
कोठा न.४१५ बाट बरामद भएको िनलो नाईलनको 
मिन�याग, कालो नाईलन िजपर, कालो पलाि�क 
ि�लप र िनलो क�बर पेटी मेरो भाइ लर�ेट आरम�ड 
�या�रयर े (Laurent ArmondCarriere) को हो 
भनी मे २ तथा २१ को िदन सनाखत गद�छ । सो�टी 
होटलको रिज��ेसन काड� न.६४४९ मा एलेन गोिटयर 
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(Allen Gauthier) उफ�  बे�टाजाले लेिखएको अ�र 
तथा ह�ता�र २३ िडसे�बर १९७५ का िदन लर�ेट 
आरम�ड �या�रयर े (Laurent ArmondCarriere)
को नामबाट ब�कक जादँा र भोिलप�ट फक� काठमाड� 
आउदँा भरकेा िलखतका अ�रह� िवशेष�का 
अनसुार समान अथा�त् एउटै �यि�ले लेखेको छ भनी 
िनिव�वाद छ भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख भएको छ । उ� 
कुराह� त�कालीन �हरी महािन�र�क अ�यतु कृ�ण 
खरलेले िमित २०५३।१२।१४ मा लर�ेट आरम�ड 
�या�रयरे (Laurent ArmondCarriere) समेतको 
ह�या का�डमा गहृ म��ालयमा िदएको �ितवेदन र 
एस.पी च�� िवर राईले पेस गरकेो �ितवेदनसमेतमा 
उ�लेख भएको, �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखु 
िडसे�बर १९७५ मा ब�ककबाट काठमाड� आई सो�टी 
होटलमा हेन�रकस बे�टाजा (hennricus bintanja) 
को नामबाट बसेका, मतृक कोिनजोसगँ एउटै कोठामा 
ब�ने �यानेिडयन नाग�रक लर�ेट आरम�ड �या�रयर े
(Laurent Armond Carriere) को भ�परु सागँामा 
िमित २०३२।९।६ गते लास फेला परकेो िनजको 
नाईलनको मिन�याग िनज �ितवादी बसेको होटल 
ओभरायको �म न.४१५ बाट बरामद भएको र िनज 
लर�ेटको टोपी च�मा,िज�सको पाई�ट, यी �ितवादीले 
गोरखा �ाभ�सबाट भाडँामा िलई चलाएको ५००१ 
नं.को सेतो कारबाट बरामद भएको, सो गाडी िमित 
२०३२।९।५ गतेदेिख ८ गतेस�म िवदेशीले भाडँामा 
िलएको भ�ने �ाईभर पणु�बहादरु महज�नको कागजबाट 
देिखन आएको, मतृक कोिनजोको लास एका�त ठाउमा 
ऐ.८ गते िबहान लर�ेट आरम�ड �या�रयर े(Laurent 
Armond Carriere) कै लास फेला परकेो �थानतफ�  
जाने बाटोमा भेिटएको र सोही िदन अथा�त् िमित 
२०३२।९।८ गतेका िदन ११:३० बजे ब�कक जाने 
�लेनबाट िनज �ितवादी लर�ेट आरम�ड �या�रयर े
(Laurent Armond Carriere) को नाउबँाट ब�कक 
गई भोिलप�ट काठमाड� फिक� एको, मतृक कोिनजो 

�ो�ची (Connie jo Bronizch)को डायँरीमा यी 
�ितवादीको नाम, थर, ठेगाना उ�लेख ह�न ुनपन�, मतृक 
कोिनजो (Connie jo) िभयतनामी �यि�सगँ भेटघाट 
गन� सो�टी ओभरायमा जाने गरकेो भनी िक��ी मा�रन 
मेि�मलनले (Kirsty Marion Macmillan) भनेक� 
ह�दँा मतृक कोिनजो �ो�जी (Miss Connie Jo 
Bronizch) सगँ �ितवादीको काठमाड�मा भेटघाट 
��य� स�ब�ध भएको दिेखने ह�दँा �ितवादीले 
वारदातको समयमा आफू अ�य�� रहेको �माण 
िदन नसकेको ह�दँा िनजले िलएको Plea of Alibi 
नै िनजको िव��मा �माण ला�ने भएको, यस ह�या 
स�ब�धमा सोधपछु ह�दँा सामानह� होटलमा छाडी यी 
�ितवादी ट्या�सी िलई रोडको बाटो ह�दै भारततफ�  
भागी गएको, ह�या गन� र ह�या गरी सकेपिछ मतृकलाई 
निचिनने गरी जलाउने आपरािधक काय�िविध त�रका 
(Modus Operandi) मा समानता देिखन आएको, 
ह�या गन� िवदेशी पय�टकलाई छनौट गरी ह�या गन� 
काय�मा समानता रहेको तथा उि�लिखत त�यह� एक 
आपसमा आब� रहेकोसमेतका उि�लिखत िववेचना 
ग�रएका प�रि�थितज�य �माणह�समेतबाट �ितवादी 
चा�स� शोभराज ग�ुमखुले अमे�रक� नाग�रक कोिनजो 
�ोनची (Connie jo Bronizch) लाई कत��य गरी 
मारकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले मलुकु� ऐन, २०२० को 
�यानस�ब�धीको महलको१३(३) नं.अनसुार �ितवादी 
चा�स� शोभराज ग�ुमखुलाई सव��सिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६१।४।२८ 
गतेको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला ।

�ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखु 
(Charles Shobhraj Gurumukh) ले १९७५ 
िडसे�बरमा आफू नेपाल नआएको भ�ने कुरा �थािपत 
नभई सो समयमा �ितवादी नेपालमा रहेको �मािणत 
र प�ुी भएको, मतृक कोिनजो �ो�ची (Connie jo 
Bronizch) सगैँ एउटै कोठामा ओर�ेटल लजको कोठा 
न.९ मा बसेको �यानेिडयन नाग�रक लर�ेट आरम�ड 
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�या�रयरे (Laurent Armond Carriere) को 
मिन�याग �ितवादी बसेको होटल सो�टी ओभरायको 
कोठा न.४१५ मा फेला पनु�को साथै �ितवादीले 
भाडामा िलई चलाएको गोरखा �ाभ�स�को सेतो 
५००१ न�बरको कारबाट लर�ेट आरम�ड �या�रयर े
(Laurent Armond Carriere) को च�मा र िज�सको 
पेई�ट बरामद भएको,मतृक कोिनजो �ोनची (Connie 
jo Bronizch) को डायरीमा यी �ितवादीको नाम 
उ�लेख भएको र यसरी लर�ेट आरम�ड �या�रयर े
(Laurent ArmondCarriere) का सामान िनजले 
भाडामा िलएको कारबाट बरामद भएको, मतृक 
कोिनजो �ो�चीको डायरीमा यी �ितवादीको नाम र 
ठेगाना उ�लेख ह�नाको कारण �ितवादीले खलुाउन 
नसक� िनजसगँ स�ब�ध स�पक�  नै नभएको भ�ने 
िनजको बयान िम�या सािबत भएको तथा ह�या 
स�ब�धमा त�काल यी �ितवादीसगँ सोधपछु ह�दँा र 
होटल छाड्दा खबर िदन ु भनेको कुरालाई बेवा�था 
गरी सामान होटलमा छाडी मोटर बाटो ह�दैँ भारततफ�  
लागेको र बह�म�ुय प�थर स�ब�धमा मतृकसगँ भेटघाट 
स�ब�ध भएको कुरा पिु� भएकोबाट बह�म�ुय प�थरकै 
�लोभनमा समेत परी �ितवादीले मतृक कोिनजो 
�ो�ची (Connie jo Bronizch) को ह�या गरकेो कुरा 
प�रि�थितज�य �माणबाट खि�बर भएको देिखदँा, गे� 
रिज��ेसन काड� र पासपोट�मा रहेको द�तखत एकै 
�यि�को ह�न स�ने भ�ने िवशेष�को राय भई २००३ 
मा मा�ै नेपाल आएको भ�ने बयान िव�ासयो�य 
नदेिखइ गे� रिज��ेसन काड�बाट १९७५ िडसे�बरमा 
�ितवादी नेपालमा रहेको पिु� भएको र बह�म�ुय प�थर 
स�ब�धमा मतृकसगँ �ितवादीको भेटघाट ह�ने गरकेो 
भ�ने देिखएको समेतका प�रि�थितज�य �माणको 
िववेचना गरी �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखुलाई 
कसरुदार ठहर गरी �यानस�ब�धी महलको १३(३)
अनसुार सव��सिहत ज�म कैद गन� गरी गरकेो िमित 
२०६१।४।२८ को काठमाड� िज�ला अदालतको 

फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको  िमित २०६२।४।२० गतेमा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको संय�ु इजलासबाट भएको 
फैसला ।

हेन�रकस बे�टाजाको नामले बसेको एलेन 
गोिटयर भ�ने �यि� र चा�स� शोभराज ग�ुमखु 
(Charles Shbhraj Gurumukh) भ�ने �यि� 
एउटै रहेको र िनज �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखु 
(Charles Shobhraj Gurumukh) को काय� र 
�यवहारको उपयु�� त�यह� मालाकार कडीको �पमा 
आब� भई िनजले अिभयोग दाबीबमोिजम कोिनजो 
�ोनचीको (Connie jo Bronizch) ह�या गरकेो 
भनी प�रि�थितज�य �माणह�बाट �थािपत ह�न 
आएको देिखएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम िनजले 
कसरु अपराध गरकेो भनी कसरुदार ठहराई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�म कैदको सजाय गन� गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले िमित २०६१।४।२८ गतेमा गरकेो 
फैसलालाई सदर गन� गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६२।४।२०को फैसलामा त�यको 
िववेचना, �माणको म�ुयाङ्कन, अपराधको िनधा�रण 
र सजायको उद ्घोषणसमेतबाट कुनै �िुट िव�मान 
रहेको नदेिखदँा सो फैसला सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको सव��च अदालतको संय�ु इजलासबाट 
भएको िमित २०६७।४।१४ गतेको फैसला ।

मेरो तीनप�ुते नाम, थर, उपनाम, 
पेसासमेतको उ�र बताउन आव�यक 
ठाि�दन । म �ा�सदेिख अबदुाबी ह�दँै नेपाल आएको 
ह� ँ । देशको �मण गरकेो स�ब�धमा भ�न आव�यक 
ठाि�दन । म पिहलो चोटी १ से�टे�बर २००३ मा ३० 
िदने �यवसाियक िभषा �योग गरी नेपाल आएको ह� ँ । 
२७/१ न�बरको (Disembarcation card) देखाउदँा 
देखे,ँ हेर,े िचने ँ । उ� काड�मा रहेका अ�रह� मैले 
लेखेका होइनन् र उ� काड�मा रहेको द�तखत चाही ँ



नेपाल कानून पि�का, २०७४, साउन

592

मेरो हो । म उ� समयमा गाड�न होटलमा बसेको 
ह� ँ । ट्या�सीवालाले होटल ओभरायमा नलगी गाड�न 
होटलमा लगेको ह�दँा सोही होटलमा बसेको ह� ँ। सो�टी 
होटलको ६४४९ नं. गे� रिज��ेसन काड� र म�ल 
होटलको ०११९ गे� रिज��ेसन काड�को �ितिलिप 
देखे ँ हेरे ँ उ� काड�ह� कोिनजो �ोनची (Connie 
jo Bronizch) सगँ स�बि�धत काठमाड� िज�ला 
अदालतमा चलेको केशसगँ स�बि�धत छन् । काठमाड� 
िज�ला अदालत र सव��च अदालतको फैसलालाई 
U.N.Human Right Committee ९९ session 
on २७ july ०१० को views/order ले खारजे गद� 
ICCPR को उ�लङ् घन पा�रएको ��ट पा�रएको छ । 
(Article१०,१४ and १५) जसको कारणले ICCPR 
को Article-२ अनसुार उ� म�ुा पनुरालोकन गन� 
आदेश िदएको छ । नेपाल सरकारले सो िवषयमा 
१२ माच� २०१२ मा चा�स� शोभराज ग�ुमखुले 
नेपाली भाषामा पनुरावलोकनको लािग िनवेदन िदएर 
पनुरावलोकन गन� सिक�छ भनी जवाफ पठाएको 
पाइ�छ । काठमाड� िज�लामा चलेको कोिनजोको म�ुा 
अि�तम नलागे स�म उ� म�ुाको फैसलालाई आधार 
मानी �� सोिधरहन ु उपयु�� देिखदँनै । मैले लर�ेट 
आरम�ड �या�रयर े(Laurent Armond Carriere) 
लाई मारी फालेको भ�ने कहीकँतै कुनै आदेशमा 
उ�लेख नभएको,म उ� घटनामा संल�न पिन नरहेको, 
काठमाड� �हरीले कोिनजोको म�ुामा अिभयोग तयार 
गदा� भ�पूरको घटनासमेत उ�लेख गनु�  उसको 
अिधकार �े�िभ� पद�न । भ�परु �हरीले को कसले 
मारी फालेको भ�ने उ�लेख नगरकेो र िज�ला अदालत 
भ�परुसमेतले कसले मारकेो यिकन नभएको भनी 
िमित २०३३।९।२२ मा फैसला गरकेो । �.ना.िन.
न�दराम �े�समेतले िड.एस.िप.काया�लय, काठमाड�मा 
पेस गरकेो �ितवेदनमा कोिनजो �ोनची (Connie 
jo Bronizch) लाई लर�ेट आरम�ड �या�रयर 
(Laurent Armond Carriere) ले ह�या गरी भागेको 

भ�ने उ�लेख भएको, मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयर े
(Laurent Armond Carriere) को लास स�ब�धमा 
िनजको आफ�त र �यानेिडयन दतुावाससमेत लाई 
जानकारी नगराइ िभयाना क�भे�सनको िवपरीत 
जलाउन िदएको, मैले उ� घटना घटाएको होइन । उ� 
घटनाको बारमेा मलाई थाहा छैन । कोिनजो �ोनची 
(Connie jo Bronizch) �यानेिडयन नाग�रक लर�ेट 
आरम�ड �या�रयर े(Laurent Armond Carriere)
भारतीय अजय चौधरीसमेतलाई िचि�दन, देखेको र 
भेटेको समेत छैन । तर मेरी ए��ेलसुी ले�लक�  (Marie 
Andre Lucie Leclec) िच�दछु । िनजलाई भारतमा 
भेटेको ह� ँ। ब�कक पो�मा छािपएको पि�का मैले देखेको 
छैन । यी सबै फोटोकपी भएकोले यसमा केही थाहा 
छैन । िविभ�न CDs, DVD का बारमेा Police 
station is not a movie house  �यसैले मलाई 
केही भ�न ुछैन । िविभ�न िकताबह� तथा cd र dvd 
ह� police story,charge sheet र accusation 
को लागी बनेका ह�न् । यी कुनै अदालतको final 
verdict को आधारमा नबनाएकोले �य�ता िकताबह� 
र dvd ह� अदालतमा �माणको �पमा िलइदँैन । 
मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयर े(Laurent Armond 
Carriere) को �याग ओर�टल होटलको कोठा 
नं.९ मा रहेको, िनजको ह�या स�ब�धमा भ�परु र 
काठमाड�को �हरीले होटल �यानेजरलगायत कोही 
कसैसगँ अनसु�धान गरकेो नदेिखएको, जबक� लर�ेट 
आरम�ड �या�रयर े(Laurent Armond Carriere)
र कोिनजो �ोनचीसगैँ उ� होटलको एउटै कोठामा 
ब�दथे । मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयर े(Laurent 
Armond Carriere) को लासजली दाहस�ंकार 
गदा�समेत भ�परु �हरीलाई मतृक को हो थाहा 
िथएन । यस भ�दा अगािड कुनै फौजदारी अिभयोगमा 
सजाय पाएको छैन भनी लेिखएको िठक सा�चो छ 
फरक पद�न भनी चा�स� शोभराज ग�ुमखु (Charles 
Shobhraj Gurumukh) को दोभाषे अिधव�ा (�.
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�.न.२२४८) शकु�तला थापाको रोहबरमा भएको 
चा�स� शोभराजको िमित २०७०।११।१६ गतेको 
अनसु�धानका �ममा भएको बयान ।

िमित २०३२।९।६ गते म आ�नै घर 
िच�ापोलमा िथए ँ। उ� िदन िज�ला भ�परु, िच�ापोल 
गाउ ँ प�चायत वडा नं. ६ ि�थत अरिनको सडकको 
ढलमा जलेको मतृ मािनस फेला परकेो भ�ने जानकारी 
पाई मसमेत घटना�थलमा गई हेदा� पूव� टाउको, पि�म 
ख�ुा भई उ�ानो परकेो, टाउको कपाल जलेको, 
शरीरको अिधकांश भाग जलेको, ठाउठँाउमँा घाउचोट 
िनलडाम रही रगत िन�केको िवदेशी ज�तो मािनसको 
ह�या गरी मािनसको लास �याकेँको देखेको ह� ँ । सो 
स�ब�धमा पिछ मतृक �यानेिडयन नाग�रक लर�ेट 
आरम�ड �या�रयर े (Laurent ArmondCarriere)
को ह�या गन�मा �ा�सेली नाग�रक चा�स� शोभराज 
ग�ुमखु (Charles Shobhraj Gurumukh), 
भारतीय नाग�रक अजय चौधरी, �यानेिडयन 
नाग�रक मेरी अ�डर े ले�लक�  ह�न भ�ने थाहा पाएको 
ह� ँ । अमे�रक� नाग�रक कोिनजो �ोनजी (Connie jo 
Bronizch) र लर�ेट आरम�ड �या�रयर े (Laurent 
Armond Carriere) एउटै होटलमा बसेका, दवुै 
सगँ बह�म�ुय प�थर रहेको बिुझएकोले सोही कारणले 
उ� घटना िनज चा�स� शोभराज ग�ुमखु (Charles 
Shobhraj Gurumukh) समेतले घटाएकोमा पूण� 
िव�ास ला�छ भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका कृ�णहरी 
ब�नेतसमेतले िमित २०७०।१२।३ गते गरी िदएको 
कागज ।

घटना मेरो घर निजकै पद�छ । िमित 
२०३२।९।६ गते िबहान मलगायत घरका अ�य सद�य 
गह� ँ छन�को लागी घटना�थलको बाटो ह�दै खेतमा 
जानला�दा ढलमा िवदेशी ज�तो, शरीरको अिंधकांश 
भाग जलेको, ठाउ ठाउमँा िनलडाम घाउचोटसमेत रही 
रगत िनि�कएको अव�थाको मतृ लास देखी त�कालीन 
िच�ापोल गाउप�चायतका �धानप�च गोकण�बहादरु 

काक�लाई खबर गरकेो ह� ँ । मैले सो समयमा देखेको 
मतृक लास र हाल िमिसल संल�न ग�रएको लासको 
फोटो एकै �यि�को हो । हाल मतृक �यानेिडयन 
नाग�रक लर�ेट आरम�ड �या�रयर े (Laurent 
ArmondCarriere) लाई ह�या गन�मा �ा�सेली 
नाग�रक चा�स� शोभराज ग�ुमखु रहेको कुरा थाहा 
पाएको ह� ँ भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका भरत राना 
मगरसमेतले िमित २०७०।१२।५ गते गरी िदएको 
कागज ।

िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, घटना�थल 
तथा लासजाचँ मचु�ुका, सज�िमन मचु�ुका, लासजाचँ 
�रपोट� , मतृक लासको सनाखत कागज, भ�परु 
िज�ला अदालतमा पेस गरकेो �हरी �ितवेदन, भ�परु 
िज�ला अदालतको आदशे, िमित २०३३।६।५ गतेको 
त�कालीन �.ना.उ. काया�लय काठमाड�का �.िन. 
िव�लाल �े�ले काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर 
गरकेो �हरी �ितवेदन, �हरी �धान काया�लय अपराध 
अनसु�धान महाशाखाबाट िमित २०३३।४।२० 
मा सपुदु�गीका लािग गहृ सिचवलाई लेखेको प�, 
स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतको अमे�रक� 
नाग�रक कोिनजो �ोनची (Connie jo Bronizch) 
को ह�यास�ब�धी फैसला, सो फैसला सदर गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०६२।४।२० मा 
भएको फैसला र सो फैसलालाई सदर गरी स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िमित २०६७।४।१४ मा भएको 
फैसला, �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखुले िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, भ�परुमा गरकेो बयान, 
बिुझएका मािनसह�ले गरी िदएको कागज, िमिसल 
साथ पेस ग�रएका िविभ�न पि�काका �ितिलिपह� 
तथा चा�स� शोभराजका बारमेा लेिखएका 
िविभ�न प�ुतकह�समेतका संकिलत आधार 
�माणह�समेतबाट िमित २०३२।९।६ गते तदनसुार 
२१ िडसे�बर १९७५ का िदन �ितवादी चा�स� 
शोभराज ग�ुमखुसमेत भई �यानेिडयन नाग�रक लर�ेट 
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आरम�ड �या�रयर े(Laurent Armond Carriere)
लाई ह�या गरी जलाई भ�परु िज�ला िच�ापोल गाउ 
प�चायत वडा नं.६ ि�थत अरिनको सडकको ढलमा 
िलङ्गसमेत पिहचान ह�न नस�ने गरी फालेको भ�ने 
पिु� ह�न आएकोले �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखु, 
मेरी ए��ेलसुी ले�लक�  (Marie Andre Lucie 
Leclec), भारतीय नाग�रक अजय चौधरीसमेतको 
उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ न�बर 
र १३(३) न�बर िवपरीतको कसरु अपराध भएकोले 
िनज �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखुलाई सोही 
महलको १३(३) न�बरबमोिजम सजाय गरी पाउन 
िनज �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखु हाल केि��य 
कारागार जग�नाथदेवल, काठमाड�मा थनुामा रहेको 
ह�दँा स�मािनत अदालतबाटै िझकाई बयानलगायतका 
कारवाही ग�रपाउ ँर भारतीय नाग�रक �ितवादी अजय 
चौधरी र �यानेिडयन नाग�रक मेरी ए�डे लसुी ले�लक�  
(Marie Andre Lucie Leclec) को हकमा पिछ 
नाम, थर, वतन ख�ुन आएका बखत वा प�ाउ परकेा 
बखत कानूनबमोिजम पूरक अिभयोग प� पेस ग�रने 
भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०७०।१२।१९।४ गतेको 
अिभयोग प� ।

मलाई �ा� कागजातह� म�ये अिभयोग 
प�समेतका संल�न १०० प�ृका कागजातह� �ा� 
गरकेो ३९९ प�ृ मैले �ा� गरकेो छैन।अदालती 
ब�दोब�तको १२७ नं. बमोिजमको बयान गराउन ु
पूव� मलाई अिभयोग प�समेत संल�न स�पूण� कागज 
उपल�ध गराई मतलब स�झाई कागज सनुाई सोधनी 
ह�न ुपन�मा सो नभएकोले म बयान िदनका लािग तयार 
छैन । तसथ� मलाई अिभयोग प�को स�पूण� कागजात 
उपल�ध गराइयोस् । म िव�� लागेको अिभयोगबार े
थाहा पाउन सकँु र बयानका लागी तयार ह�न सकँु । 
जबस�म मलाई अिभयोग प�समेतका स�पूण� कागजात 
उपल�ध गराइदँैन तबस�म म बयान िदनका लािग तयार 
छैन । जनु स�ब�धमा ICCPR को धारा १४(३)(

मलाई बयान गन� बा�य नग�रयोस । ICCPR 
को धारा १४(३) (a)(b)(f)  नं. लागू नभएस�म 
बयान िदन बा�य छैन । अनवुादक प�रवत�न गन� मैलै 
ईङ्िलसमा िनवेदन िदई सकेकोले अक� अनवुादक 
स�ब�धमा टुङ्गो नलागेस�म म बयान िदन चाह�न । 
अनवुादकले Compliance श�दको appropriate 
अनवुाद नगरकेोले competent अनवुादकको 
�यव�था गन� गरी competent अनवुादक िनय�ु 
ग�रपाउ ँ । �यसैले म िनजले गरकेो अनवुादमा िव�ास 
गद�न । म िवदशेी नाग�रक भएकोले competent 
अनवुादक एवं आिधका�रक अनवुादक नभएस�म 
बयान िदन चाह�न । म नेपाली बिु�दन । मैले िमित 
०७१।२।१२ को आदेशबमोिजम अदालतमा उपि�थत 
भई अिभयोग प� र संल�न १०० प�ृ कागजात बझेुको 
हो तर पणु� अिभयोग प�सगँ संल�न कागजातह�को 
अनवुािदत �ित �ा� नभएकोले म केही भ�न 
सि�दन । मेरो बयान स�ब�धमा अनवुादकबाट अ�ेंजी 
भाषामा अनवुािदत कागजबाहेक म अ� कुरा बिु�दन 
भ�नेसमेत �यहोराको अ�ेजी भाषामा �य� गरकेोलाई 
नेपाली भाषामा उ�था ग�रएको, िमित २०७१।२।२९ 
मा स�ु अदालतमा �ितवादी चा�स� शोभराजले 
इजलाससम� गरकेो बयान कागज ।

िमिसल सलं�न त�काल �ा� कागजातह� 
समेतबाट आरोिपत कसरुमा यी �ितवादीसमेतको 
सलं�नता रहेको कुरामा िव�ास गनु�पन� अव�था 
देिखएकोले �ितवादीउपर �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) बमोिजम सव��सिहत ज�म कैदको मागदाबी 
भएको र अ.बं.को ११८(३) नं. बमोिजम नेपालमा 
बसोबास नभएको �यि�को हकमा ६ मिहनाभ�दा बढी 
सजाय ह�न स�ने अपराधको कसरु गरकेो हो भ�ने 
िव�ास गन� मनािसब आधार भएमा पपु��का लािग 
थनुामा राखी कारवाही गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोले सोहीअनसुार ��ततु म�ुामा पपु��को लािग 
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थुनामा रा�न अ.बं.को १२४ ग बमोिजम यो पचा� खडा 
ग�रिदएको छ । अ.बं.को १२१ नं. बमोिजम थनुवुा पजु� 
साथै ��ततु थनुछेकको �ितिलिप पाउने गरी कारागार 
काया�लय जग�नाथ दवेल, काठमाड�मा पठाई िदन ु
भ�ने िमित २०७१।३।१ को थुनछेक आदेश ।

िमित २०३२।९।६ का िदन भ�परु िज�ला, 
िच�ापोल गा.िव.स.वडा नं.६ मा सडकको निजक 
क�वोट�को छेउमा नालीमा निचनेको �यि�को 
लास रहेको, मैले देखेर सो बखतका जाहेरवाला 
गोकण�बहादरु काक� �धानप�च भएकोले िनजलाई सो 
जानकारी िदएको िथए ँ । उ� लास देखेको समयमा 
म घरबाट खेतीतफ� बाट ह�दँ ै जादँ ै गरकेो अव�थामा 
खो�सीमा लास ज�तो देखी हेदा�  कालो जलेको ज�तो 
निचिनने अव�थामा रहेको धुवँा लागेको ज�तो रहेको 
िथयो । दे�दा नेपाली होइन, िवदेशी ज�तो दिेखएको 
िथयो । उ� िमितह�मा भएका कागजमा भएको �यहोरा 
सहीछाप मेरो नै हो । सो मरकेो �यि�लाई �ितवादीले 
मारकेो र िवदेशी रहेछ भ�ने पिछ थाहा पाएको हो । 
मतृकलाई मान� अपराधीलाई कारवाही ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका तथा लासजाचँ �कृित 
मचु�ुका मािनस भरत राना मगरले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

िमित २०३२।९।६ को लासजाचँ घटना�थल 
मचु�ुकामा उ� लासको यथाथ� िववरण खलुाई �यहाकँो 
अव�थाबमोिजम मसमेतले खलुाई िदई सहीछापसमेत 
गरी िदएको िथए । सो स�ब�धमा २०३३ साल 
मा सरजिमनसमेत भएकोले सोमा भएको �यहोरा 
लेखाई सहीछाप गरी िदएको छु । िमित २०३२।९।६ 
का िदन भ�परु िज�ला, िच�ापोल गा.िव.स.वडा 
न.६ को पलासे भ�ने ठाउमँा सडकको नाली ज�तो 
खो�सीमा डढेको अव�थामा लास रहेको देखेको ह�,ँ 
को कसले मार ेभ�ने कुरा त�काल थाहा पाइएन । पिछ 
मन� र मान� दवैु नाग�रक िवदेशी ह�न अर ेभ�ने सनुेको 
िथए । उ� मतृकलाई मान� अपराधी जोसकैु भए 

पिन कडा कारवाही ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
सरजिमन तथा लासजाचँ �कृित मचु�ुकाका मािनस 
बाबकुाजी ब�नेतले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०७०।१२।४ मा अनसु�धानको 
�ममा ग�रएको कागजको �यहोरा सहीस�य साचँो 
हो । उ� मतृकको लास �यानेिडयन नाग�रक लर�ेट 
आरम�ड �या�रयर े(Laurent Armond Carriere)
को रहेको र िनजलाई चा�स� सोभराज ग�ुमखु 
(Charles Shobhraj Gurumukh) भ�ने �ा�सेली 
नाग�रकसमेतले ह�या गरी जलाई घटना�थलमा 
फालेको भ�ने थाहा पाएको ह� ँभनी कागजको �यहोरामा 
लेखाई सही गरकेो हो । मतृकलाई मान� अपराधी जोसकैु 
भए पिन �य�ता �यि�लाई कडाभ�दा कडा कारवाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको अनसु�धानको �ममा 
कागज गन� साधरुाम रानामगरले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

िमित २०३२।९।६ मा भएको उ� घटना�थल 
लासजाचँ �कृित मचु�ुकामा भएको �यहोरा र सहीछाप 
मेरो हो । घटना�थलमा लास डढेको, कालोमोसो दलेको 
ज�तो अव�थामा िथयो । अपराध गन�लाई कारवाही 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको अनसु�धानको �ममा 
कागज गन� मािनस अजु�न महतले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

िमित २०३२।९।६ मा भ�परु िज�ला, 
पलासे भ�ने ठाउमँा सडकको नालीमा लास डढेको 
कालो अव�थामा रहेको र उ� घटना�थलबाट 
मसमेतले लास बोक� �हरीले भनेको �थानमा परु ्याई 
िदएको र मचु�ुकासमेत बनाई मसमेतले सो मचु�ुकामा 
सहीछाप गरकेोले उ� िमितको मचु�ुकाको �यहोरा 
सहीछाप मेरो नै हो । मतृकको लास डढेको अव�थामा 
रहेकोले कसको लास हो भ�ने पिहचान गन� नसकेको 
र को कसले मारकेो हो भ�नेसमेत सनेुको थाहँा पाएको 
छैन भ�नेसमेत �यहोराको लासजाचँ �कृित मचु�ुकाका 
मािनस कमलबहादरु ब�नेतले स�ु अदालतमा गरकेो 
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बकप� ।
(Connie j o 

Bronizch) (Laur ent ) 
(Charles 

Shobhraj Gurumukh) 
 चा�स� शोभराज 

ग�ुमखु (Charles Shobhraj Gurumukh), 

�ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखु (Charles 
Shobhraj Gurumukh) 

 
चा�स� शोभराज ग�ुमखु (Charles Shobhraj 
Gurumukh) 

(Connie 
jo Bronizch) (Laur ent ) 

(Laur ent ) को 

embar kat ion car d तथा disembarkation 
card  चा�स� शोभराज ग�ुमखु 
(Charles Shobhraj Gurumukh) 

 चा�स� शोभराज 
ग�ुमखु (Charles Shobhraj Gurumukh) 

(Connie jo Bronizch) 

(Connie jo Bronizch) 
(Laur ent  Ar mond Car r ier e) 

(Charles Shobhraj 
Gurumukh)
(laurent armond carriere) 

(Charles Shobhraj Gurumukh) 

यसमा म पनुरावेदकउपर िमित 
२०६०।०६।२८ मा जाली राहादानी म�ुा चलाई 
अ�यागमन ऐन, २०४९ दफा ५(१) (२) बमोिजमको 
कसरुमा ऐ. को दफा १०(१) बमोिजम १ वष� कैद र 
�. २०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई यसै पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
िमित २०६७।०४।२६ मा प.ुनं. ०६६-CR-००१६) 
सव��च अदालतबाट फैसला भयो । मउपर २०६६ 
सालमा स.फौ.प.ुनं. ३३५३ को कत��य �यान म�ुामा 
िमित २०६७।०४।१४ मा सव��सिहत ज�म कैदम�ये 
�यानेिडयन नाग�रक लरेनट �या�रयोलाई कसले 
मारकेो हो, भ�ने स�ब�धमा अनसु�धान ह�दँा प�ा ला�न 
नसकेपिछ ख�ुन आएका बखत कारवाही चलाउने गरी 
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भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित २०३३।०९।२० 
मा तामलीमा राखी िदने ठहछ�  भनी फैसला भएको 
छ । सो फैसलाउपर ३७ वष�पिछ तामेलीबाट जगाई 
मउपर पूरक अिभयोग प� गरी ��ततु कत��य �यान 
म�ुा चलाईएको ठाडै कानूनिवपरीत छ । मउपर ��ततु 
म�ुा बद ्िनयतपूण� चलाइएको हो । मािथ पकरण नं. (२) 
मा उि�लिखत म�ुाह� मउपर दायर ग�रएको बेलामै 
��ततु म�ुा पिन चलाउन सिक��यो । वा�तवमा म 
उपर यो म�ुा चलाउन निम�ने भएकोले सो बेला यस 
म�ुा नचलाइएको हो । मलाई लागेको कैद आधी भ�दा 
बढी भइसकेको र मेरो व�ृाव�था एव ं कारणह�बाट 
समेत मलाई बाकँ� कैद िमनाहा गरी म �रहा ह�न स�ने 
स�भावना दखेेर जसरी भए पिन मलाई थनुामै रा�नपुछ�  
भ�ने कलिुषत भावना एवं बद् िनयत राखी यो म�ुा 
मउपर पिछ चलाइएको ��टै छ । एकैसाथ अनसु�धान 
गरी म�ुा चलाउन सिकनेमा पिहले एउटा म�ुामा मा� 
अनसु�धान गरी म�ुा चलाई पिछ मौका हेरी अ� 
म�ुा चलाउन निम�ने भ�ने कानूनी िस�ा�त सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत भई ने.का.प. २०६६ िन.नं. 
८२२१ प.ृसं. १४८३ अंक (९) मा �कािशत भएको 
छ । यस कानूनी िस�ा�तको प�र�े�यबाट हेदा� मउपर 
हद�यादसमेत नघाई हाल अक� कत��य �यान म�ुा 
चलाइएको काय�बाट मउपरको �व�ृ भावना छल�ङ्ग 
ह��छ । ��ततु म�ुामा स�ु भ�परु िज�ला अदालतले 
नेपाल अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २४(८), 
(९) �ारा �द� �यायस�ब�धी हक एवं नाग�रक तथा 
राजनैितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनसुि�ध 
१९६६ (ICCPR) को धारा १४(३) समेत िवपरीत 
मलाई  Fair Trial �दान गरने । अिभयोग प�लगायत 
िमिसलको स�पूण� कागजातह�को अं�ेजी भाषामा 
उ�था गरी मलाई उपल�ध गराइएन । भ�परु िज�ला 
अदालतमा मेरो बयान िलइने अव�थामा मा� मलाई 
दोभाषे उपल�ध गराइदँैमा Fair Trial को िस�ा�त 
अवल�बन ग�रएको मा�न सिकँदैन । �थमतः मलाई 

स�पूण� अनवुािदत कागजातह� उपल�ध गराइन ुपद�छ 
भने �यसपिछ ती अनवुािदत कागजातह� हेन� उिचत 
समय पिन मलाई िदइनपुद�छ । सय� प�ृह� भएको 
िमिसलको आंिशक कागजात मा� उपल�ध गराइन ु
पया�� ह��न (ICCPR) को धारा १४(३) (ख) बमोिजम 
तैयारीको लािग उिचत एवं �पा�� समयको पिन 
आव�यकता पद�छ । यी सबै कुराह�बाट मलाई वि�चत 
ग�रयो । यसको अलावा मैले िनय�ु गरकेा कानून 
�यवसायीह� ह�दँाह�दँै भ�परु िज�ला अदालतबाट 
जबरज�ती तवरबाट मेरो इ�छािवपरीत मेरो हकमा 
वैतिनक कानून �यवसायी िनय�ु ग�रयो (ICCPR) को 
धारा १४(३) (घ) मा स�बि�धत �ितवादीको कानून 
�यवसायी नभएको अव�थामा मा� वैतिनक कानून 
�यवसायी उपल�ध गराउने �यव�था ग�रएको छ । 
जरबज�ती वैतिनक कानून �यवसायी रा�ने Fair trial 
को िस�ा�तिवपरीत रहेको छ । तसथ�ः स�ु भ�परु 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७१।०६।०१ 
को फैसला कि� पिन निम�नकुो अित�र� कानूनी 
�िुटपूण� भएको ह�दँा सो फैसला बदर गरी पूण��पले 
सफाई िदलाई �याय पाउ ँभ�ने �यहोराको पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादीले आरोिपत कसरु गरमेा 
इ�कार रही अिधकार �ा� अिधकारीसम� बयान गरकेा 
आफूउपर लागेको अिभयोगस�ब�धी कागजातको 
अनवुािदत �ित नपाएको भनी अदालतमा बयान गन� 
इ�कार रहेका एवं िमित २०३२।०९।०६ मा लास फेला 
परकेा Laurent Armond Carriere लाई कत��य गरी 
मारकेो भ�ने िवषयको म�ुामा यसैले मारी फालेको 
हो भनी खलुाउन नसकेको ह�दँा पिछ ख�ुन आएका 
बखत कारवाही चलाउने गरी हाललाई कोही कसैउपर 
कारवाही चलाउन नपन� नचलाउने गरी हाललाई 
कोही कसैउपर कारवाही चलाउन नपन� देिखदँा 
िमिसल तामेलीमा राखी िदने ठहरी भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०३३।२२।०४ मा आदेश भई 
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रहेकोमा िमित २०७।१२।१९ मा दायर पूरक अिभयोग 
प�को आधारमा �ितवादीलाई सजाय गन� गरकेो 
स�ु फैसला �यानस�ब�धीको महलको २० नं. को 
�या�याको स�दभ�मा फरक पन� स�ने दिेखदँा मलुकु� 
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िवप�ी िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०७२।०३।१५ 
को आदेश ।

िमित २०३२।०९।०६ गते हेनरीकस 
िव�टाजाको नामले बसेको एलेन गोिटयर भ�ने 
�ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखुसमेत भई 
�यानेिडयन नाग�रक लर�ेट आरम�ड �या�रयरलेाई 
घाटँी काटी ह�या गरी जलाई भ�परु िज�ला िच�ापोल 
गा.पं. वडा नं. ६ ि�थत अरिनको राजमाग�को ढलमा 
िलङ्गसमेत पिहचान ह�न नस�ने गरी फालेको भ�ने 
अिभयोग दाबी समिथ�त ह�न आएको देिखदँा िनज 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गरकेो 
स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसला अ�यथा 
नदेिखदँा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । तसथ�ः �ितवादी चा�स� शोभराज 
ग�ुमखुले आरोिपत कसरु गरकेो ठहर ्याई िनज 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गन� गरी 
भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०६।०१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�ने िमित २०७२।०८।०८ को पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला ।

�ितवादी चा�स� ग�ुमखु शोभराजलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर गन� गरी भएको 
फैसला साधक जाचँको लािग यसै साथ पठाइएको छ 
भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको च.नं. ११५ िमित 
२०७३।५।१ को प� ।

यसमा मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयर े
(LAURENT ARMOND CARRIERE) भ�नेको 

कत��यबाट म�ृय ु भएको स�ब�धमा िनजलाई कसले 
मारी आगो लगाई फाली िदएको हो भ�ने कतैबाट ख�ुन 
नआएको भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख गरी भ�परु 
िज�ला अदालतबाट उ� म�ुा िमित २०३३।९।२२ मा 
तामेलीमा रा�ने आदेश भएकोमा सो म�ुामा �ितवादी 
चा�स� ग�ुमखु शोभराजउपर िमित २०७०।१२।१९ 
मा अिभयोग प� दायर भएको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७२।८।८।३ को 
फैसलामा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको २० नं. 
को �या�या�मक �� समावेश भई फरक पन� देिखदँा 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको २०२ नं. बमोिजम 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई छलफलको लािग 
सूचना िदई िनयमानसुार गनु�होला भ�नेसमेत �यहोराको 
यस अदालतको िमित २०७३।१०।४।३ को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
साधकको रोहमा इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको िमिसल संल�न कागजात अ�ययन ग�रयो । 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी दशरथ पंगेनीले �हरी �ितवेदन 
दता� भई अदालतले तामेलीमा राखेको ह�दँा हद�याद 
जादैँन । म�ुा त�काल दता� भएको छ । अदालतले 
तामेलीमा रा�दा पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने गरी तामेलीमा 
रािखएको छ । अनसु�धानबाट �ितवादी कत��यवाला 
देिखएका छन् । तसथ� अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�नपुछ�  भनी तथा �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी लोकभ� राणा, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी शकु�तला थापा, रामब�ध ु शमा� र 
िव�ान्  वैतिनक अिधव�ा �ीिकरण कुमारी ग�ुाले 
�ितवादी कसरुमा सािबत भएको छैन । ३७ वष�पिछ 
म�ुा च�न स�दनै । तामेलीमा रा�दा पिछ ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी लेिखए पिन �यानस�ब�धीको २० नं. मा जे 
लेिखएको छ । �यही अनसुार ह�नपुछ�  । हद�याद कानूनी 
�� हो अदालतले हेनु�पछ�  । न� वा�तिवक �यायको 
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अनभुिुत ह�दँैन । तसथ� पनुरावेदन अदालतको फैसला 
उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई ग�रपाउ ँ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

अब पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट यी 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय गन� गरी भएको फैसला िमले निमलेको 
स�ब�धमा साधकको रोहबाट िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यी �ितवादीको 
कत��यबाट लर�ेट आरम�ड �या�रयर े (LAURENT 
ARMOND CARRIERE) भ�नेको म�ृय ुह�न गएकोले 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ न�बर 
र १३(३) न�बरिवपरीतको कसरु अपराध भएकोले 
िनज �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखुलाई सोही 
महलको १३(३) न�बरबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
अिभयोग दाबी भएकोमा �यानेिडयन नाग�रक लरनेट 
�या�रयोलाई कसले मारकेो हो, भ�ने स�ब�धमा 
अनसु�धान ह�दँा प�ा ला�न नसकेपिछ ख�ुन 
आएका बखत कारवाही चलाउने गरी भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०३३।०९।२० मा तामलीमा राखी 
िदने ठहरी फैसला भएकोमा 

�ितवादी चा�स� शोभराज 
ग�ुमखु (Charles Shobhraj Gurumukh) 

 चा�स� शोभराज ग�ुमखु (Charles 
Shobhraj Gurumukh) 

(Connie jo Bronizch) (Laur ent )

(Laur ent ) 

Embar kat ion car d तथा Disembarkation 

card  चा�स� शोभराज ग�ुमखु 
(Charles Shobhraj Gurumukh) 

तामेलीमा रहेको उ� म�ुा 
जगाई पूरक अिभयोग प� दता� भई िनज �ितवादीउपर 
म�ुाको कारवाही स�ु भएको देिख�छ । यी �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा� वारदातको िमित र समयमा 
आफू वारदात�थलमा नभएको र उ� कत��य आफूले 
नगरकेो भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । 

३. भ�परु िज�ला, सागँा पलासे भ�ने ठाउमँा 
िवदेशी मािनस मारी आगो लगाई फालेको स�ब�धमा 
िनज मन� �यि� �यानडा िनवासी लर�ेट आरम�ड 
�या�रयोर (Laurent Armond Carriere) ह�न् भ�ने 
प�ा लागेको तर कसले मारी आगो लगाई फाली 
िदएको हो भ�ने स�ब�धमा कतैबाट ख�ुन नआएको 
र पिछ ख�ुन आएका बखत कारवाही चलाउने गरी 
तामेलीमा राखी पाउन भ�परु िज�ला अदालतमा 
�हरी �ितवेदन दायर भएकोमा को कसल् मारी आगो 
लगाई फािलिदएको हो भ�ने स�ब�धमा कतैबाट 
ख�ुन नआएको र ख�ुन आएका बखत कारवाही 
चलाउने गरी िमिसल तामेलीमा राखी िदने भनी िमित 
२०३३।०९।२२ मा भ�परु िज�ला अदालतबाट 
आदशे भएको देिख�छ । काठमाड�ं िज�ला झोछेँ 
ि�थत ओ�रि�टयल लजका �ोपाइटरसगँ ब�ुदा िमित 
२०३३।०८।२८ गते अमे�रक� नाग�रक कोिनजो 
�ो�ची (Miss connie Bronizch) र सोको ३ िदनपिछ 
�यानेिडयन नाग�रक लेर�ेट आरम�ड �या�रयोर 
(Laurent Armond Carriere) भ�ने �यि� उ� 
होटलमा आई बसेकोमा िमित २०३२।०९।०५ गते 
लर�ेट धिुलखेलस�म घ�ुन जा�छु भनी िहडेँको र 
�यसको २ िदनपिछ कोिनजो पिन लर�ेट आरम�ड 
�या�रयोरलाई भेट्छु भनी धिुलखेलतफ�  गएको 
भनी बताएको, भ�परु सागँामा लर�ेट आरम�ड 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, साउन

600

�या�रयोरलाई एलेन गोिटयर भिनने चा�स� शोभराज 
ग�ुमखु (Charles sobhraj gurumukh) मिन 
ले�कक�  भिनने मे�रए��े लसुीले�कक�  (Marie 
Andre lucie leclerc) भारतीय नाग�रक अजय 
चौधरीसमेतका जना ३ �यि� भई ह�या गरी मारी 
फालेकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�न र लेर�ेट आरम�ड 
�या�रयोरलाई कत��य गरी मारकेो घटना�थल 
िच�ापोल गाउ ँप�चायत भ�परु िज�लािभ� परकेो ह�दँा 
िनज लर�ेट आरम�ड �या�रयोरलाई मारतेफ�  उपरो� 
अिभय�ुह� उपर स�बि�धत अदालतमा म�ुा दायर 
ग�रनेछ भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०३३।०६।०५ 
मा काठमाड�ं िज�ला अदालतमा �हरी �ितवेदन पेस 
भएको र �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखु मेरी ए��े 
लसुी ले�कक�  र भारतीय नाग�रक अजय चौधरीले 
�यानेिडयन नाग�रक लर�ेट आरम�ड �या�रयोरलाई 
सिुनयोिजत त�रकाबाट सावधानी पूव�क संगिठत�पमा 
ह�या गरी िनजको पिहचान र िलङ्गसमेत नख�ुने 
गरी जलाई भ�परु सागँा अरिनको राजमाग� छेउमा 
फाली �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेाले अजय चौधरी र मेरी ए��े 
लसुी ले�कक� को हकमा नाम, थर, वतन खलुी आएका 
बखत वा प�ाउ परकेा बखत कानूनबमोिजम पूरक 
अिभयोग प� पेस गन� गरी �ितवादी चा�स� शोभराज 
ग�ुमखुलाई सोही �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय गरी पाउन र िनज �ितवादी चा�स� 
शोभराज ग�ुमखु हाल के��ीय कारागार जग�नाथ 
देवलमा थनुामा रहेकाले िझकाई बयान ग�रपाउ ँभ�ने 
�यहोराको भ�परु िज�ला अदालतमा पूरक अिभयोग 
प� िमित २०७०।१२।१९ मा दायर भई �ितवादी 
चा�स� शोभराज ग�ुमखुले मतृक आरम�ड लर�ेट 
�या�रयोरलाई कत��य गरी मारकेो ठहर ्याई िनज 
�ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखुलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 

सजाय गन� गरी िमित २०७१।०६।०१ मा स�ु भ�परु 
िज�ला अदालतबाट फैसला भएको देिख�छ । सो 
फैसलामा िच� नबझुाई �ितवादी चा�स� शोभराज 
ग�ुमखुको पनुरावेदन दायर भई उ� पूरक अिभयोग 
प� �यानस�ब�धी महलको २० नं. को हद�याद 
नघाई दायर ग�रएको ि�थित रहेबाट आफूलाई 
कसरुदार कायम गरी सजाय गन� गरकेो भ�परु िज�ला 
अदालतको फैसला कानूनस�मत नभएकाले आफूलाई 
सफाई िदइनपुछ�  भनी िजिकर िलइएकोमा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर भएको दिेखयो ।

४. ��ततु म�ुाको वारदातका स�दभ�मा 
िवचार गदा� कत��यवाला यही हो भनी स�ुमा ��ट 
कसैउपर पोल नभई म�ुा २०३३ साल मै तामेलीमा 
रहेको भ�ने देिखएपिन सो तामेली आदेशमा मतृक 
�यानेिडयन नाग�रक लर�ेट आरम�ड �या�रयोरको 
म�ृय ु कत��यबाट भएको देिखएको भ�ने आधारमा 
अिभय�ु कोही ख�ुन नआएको अव�था रहेको भ�ने 
उ�लेख गद� कत��यवाला ख�ुन आएमा पिछ कारवाही 
गन� गरी तामेलीमा रािखएको पाइएको र सो तामेली 
आदशे भएप�ात् काठमाड�ं िज�ला अदालतमा चलेको 
अमे�रक� नाग�रक कोिन �ो�चीको �यान मरकेो २०६० 
सालको स.वा.फौ.नं. ३१६/९०१ को कत��य �यान 
म�ुामा भएको अनसु�धानबाट ��ततु वारदातका मतृ 
�यि� लर�ेट आरम�ड �या�रयोरको �यान मान�मा 
समेत यी �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखुको संल�नता 
रहेको देखाई िनज �ितवादीलाई भारतबाट सपुदु�गी 
माग ग�रएको भ�ने देिखएबाट कत��यको उजरुी स�ुमै 
परकेो ��ततु �यान म�ुाको केही समयको अनसु�धान 
पिछ कत��यवाला यी पनुरावेदक �ितवादी चा�स� 
शोभराज ग�ुमखुसमेत ह�न् भनी खिुलसकेको अव�था 
रहेको पाइदँा वारदातको २० वष�पिछ आफूउपर म�ुा 
च�नै नस�ने भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । स�ुमै मतृक लर�ेट आरम�ड 
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�या�रयोरको म�ृय ु कत��यबाट भएको भनी उजरुी 
परकेो र पिछ म�ुा तामेलीमा रहेपिछको  अनसु�धान 
तहिककातबाट कत��यवाला यीनै पनुरावेदक �ितवादी 
चा�स� शोभराज ग�ुमखु ख�ुन आएको देिखदँा िनज 
उपर दायर भएको पूरक अिभयोगप� �यानस�बि�ध 
महलको २० नं. मा उि�लिखत हद�यादिभ� नै दायर 
भएको पाइएको भ�ने स�ु भ�परु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन ।

५. मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयोरको 
�यान मरकेो वारदातका स�ब�धमा यी �ितवादीको 
संल�नता रहे नरहेको स�दभ�मा हेदा� यी �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा� आफू कसरुदार नभई िनद�ष 
रहेको भ�ने कुराको �प��पमा िजिकर िलन सकेको 
नपाइएको ब� िविभ�न बहाना बनाई सोिधएको 
जवाफ िदन अिन�छुक रहदैँ पटक पटक बयान 
गन� अदालतबाट िदइएको मौकाको द�ुपयोग गद� 
वारदातसगँ स�बि�धत िवषय व�तकुो बारमेा जवाफ 
निदई बसेको देिखयो भने अक�तफ�  िनजको पनुरावेदन 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प�मा समेत �प��पमा 
आरोिपत कसरु आफूले नगरकेो वा आफू िनद�ष 
रहेको भनी आधार कारण खलुाई िजिकर िलन नसक� 
म�ुा हद�यादिभ� दायर नभएको, आ�नो सनुवुाई 
िन�प��पमा नभएको, अक� �यान म�ुाबाट लागेको 
सजाय भ�ुान ह�न लागेका बखत आफूलाई यो म�ुा 
दरुा�ही�पमा चलाइएको भ�नेस�मका कुराह�को 
िजिकरस�म िलइएको पाइयो ।

६. िमित २०३२।०९।०६ गते सवा�ङ्ग 
नाङ्गै अव�थामा डढी घाटँीमा रगतसमेत देिखई मतृ 
अव�थाको लास भेिटएकोले घटना�थल तथा लास 
�कृित मचु�ुकामा मतृकको शरीर पूर ै भाग आगोले 
डढेको, घाटँी शे�रएको दािहने हात बािँधएको, िपसाब 
फेन� ठाउमँा आगोले हड्डी र छालासमेत डढेको िवदेशी 
ज�तो देिखने कहा ँ ब�ने के नाम गरकेो �यि� भ�ने 

स�ब�धमा यिकन नभएको भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएकोमा भ�परु अ�पतालको लास जाचँ पो�माट�म 
�रपोट�मा म�ृयकुो कारण घाटँी कािटएर �ास ��ास 
अव�� भई भएको ह�नस�छ भनी िचिक�सकले राय 
िदएको एव ंमतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयोरका दाज ु
िग�स एम �या�रयोर (M. GillesCarriere) काठमाड�ं 
आई शवको फोटो, लासमा देिखएको कपडाको टु�ा, 
५००१ नं. को कारमा भेिटएको च�मा, टोपी, िनलो 
िज�स �या�ट र बे�टाजा हेनरी बसेको होटल सो�टीको 
कोठा नं. ४१५ बाट बरामद भएको मनी �याग 
नाईलनको िजपर िफिलप क�मर पेटी मेरो भाइ लर�ेट 
आरम�ड �या�रयोरको हो भनी सनाखत गरबेाट 
मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयो रहेको र िनजको 
म�ृय ु �वाभािवक �पले भएको नभई घाटँी काटी 
जलाई कत��यबाट भएको भ�ने कुरा िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट समेत पिु� भएको देिख�छ । साथै िनज 
�ितवादी िविभ�न नाममा िविभ�न �थानमा गई बसी 
अपराध गरकेो भ�नेसमेत देिख�छ । 

७. िह�द िचन अनहुारसगँ िम�ने एक यवुकसगँ 
यरुोिपयन केटीसमेत रहेको सो�टी होटलको कोठा नं. 
४१५ मा बसेको यवुकले आ�नो नाम हेन�रक बे�टाजा 
तथा केटीले आ�नो नाम कुक� हे�कर बताएको, १९ 
िडसे�बर १९७५ मा ५००१ नं. को कार भाडामा 
िलई ऐ. २३ ता�रखका िदन िफता� गरकेो उ� कारमा 
गो�डेन �ेम र कालो िससा भएको च�मा, िज�स 
पाइ�ट छुटेकोमा हेन�रक बे�टाजासगँ सो�दा िडक� 
नखोलेको बताएको, हेन�रक बे�टाजालाई बािहर जादँा 
जानकारी गराउने भनी भिनएकोमा २८ िडसे�बरका 
िदन िनज ब�ने ४१५ नं. को कोठामा बोलाउदँा कोही 
नबोलेकोले ढोका खोली प�दा कोही नभएको मनी 
�याग िजफर आिद बरामद भएको, कारबाट बरामद 
भएको च�मा, पेटी, पाइ�ट तथा सो�टी होटलको 
कोठा नं. ४१५ बाट बरामद भएको मनी �याग क�मर 
पेटीसमेत मतृक लर�ेटका दाज ु एम �या�रयोरले 
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सनाखत गरकेो, ब�ककमा नशाल ुपदाथ� खवुाई �यासँ 
िलन हाली आगो लगाई मारकेो समाचार आएकोमा 
यहाकँो अपराधको �कृित र �यहाकँो अपराधको �कृित 
एउटै भएको, ब�ककमा �कािशत ह�ने ब�कक पो�को उ� 
ह�याका�डमा एिलयन गोिटयर (Allen Gauthies) 
जो काठमाड�मा हेन�रक बे�टाजाको नामले बसेका 
िथए । िनज कुक� हेमकर तथा अजय चौधरीसमेतको 
फोटो �कािशत भएको र िद�लीमा एलेन गोिटयर 
प�ाउ परकेोमा एलेन गोिटयरको वा�तिवक नाम 
चा�स� शोभराज भएको भ�ने थाहा भएको भारतमा 
�हरीसम� बयान गदा� नेपाल पािक�तान, भारत, 
ब�ककमा िविभ�न नामले ब�ने गरकेो र मतृक लर�ेट 
आरम�ड �या�रयोरसमेतको ह�या गरकेो भनी उ�लेख 
ग�रएको पाइयो ।

८. �ितवादी Marie Andree lucie leclerc 
ले भारतीय अिधकारीसम� गरकेो बयानमा �यानेिडयन 
नाग�रक लर�ेट आरम�ड र अमे�रक� केटीसगँ 
मि�दरनिजक भेट भई यी �ितवादी चा�स� शोभराजले 
कुराकानी गरकेा, पिछ राित पिन िनज जोडीलाई भेट्न 
भनी यी �ितवादीसमेत गएको उ�लेख गरके� छन् । 
मतृक कोनी जो �ोि�जको डायरीमा Mr. A. Gautier, 
Kanit house APT. ५०४,७७/५, saisalasang 
tel.८६/२८४-५०४ or ५०३ Bangkok उ�लेख 
भएको सोको फोटोबाट देिखन आएको सो A.Gautier 
भ�ने �यि� यीनै �ितवादी भएको भ�ने िनजले 
भारतमा गरकेो बयानबाट देिख�छ भ�ने काठमाड�ं 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६१।०४।२८ मा भएको 
कत��य �यान म�ुाको फैसलामा समेत उ�लेख भएको 
पाइ�छ ।

९. मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयोर र 
कोनी जो �ोि�जचसगैँ �ितवादी चा�स� शोभराज 
ग�ुमखु काठमाड�ंको सो�टी होटलको कोठा नं.४१५ 
मा बसेका, अनसु�धान अिधकारीको िनगरानीमा 
रहेका �ितवादी चा�स� शोभराज काठमाड�ं बािहर 

जादँा जानकारी गराउन ु पन�मा नगराई होटलबाट 
भागी गाडीको बाटोबाट भारततफ�  गएका  र सो कुरा 
भारतीय अिधकारीसम� िनजले गरकेो बयानमा 
खलुाएको पाइएको, यी �ितवादीले अनसु�धानका 
�ममा गरकेो बयानमा लर�ेट आरम�ड �या�रयोरलाई 
िचि�दन भनेपिछ लर�ेट आरम�ड �या�रयोर र कोनी 
जो �ोि�जचसगैँ एउटै होटलमा ब�थे भनी �यहोरा 
लेखाएको पाइएको, काठमाड�ं िज�ला अदालतमा 
चलेको कत��य �यान म�ुाक� मतृक अमे�रक� नाग�रक 
कोनी जो�ोि�जच र ��ततु म�ुाका मतृक लर�ेटको 
ह�याको �कृित समान देिखएको, मतृक लर�ेटको 
पासपोट�  �योग गरी काठमाड�ंबाट ब�कक जादँा र 
फक� दा एयरपोट�मा भएको Embarkation card 
तथा Disembarkation card र �ितवादी चा�स� 
शोभराज ग�ुमखुको पासपोट�मा भएको ह�ता�र 
समान रहेको भ�ने िवशेष�को राय रहेको यी �ितवादी 
चा�स� शोभराजले भारतीय अिधकारीसम� बयान गदा� 
आफूले कोिनजो �ोि�जचसमेतको नेपालमा ह�या गरी 
मोटर बाटो ह�दैँ भारत आएको भनी �वीकार गरकेो 
र िनजको उ� भारतीय अिधकारीका सम� भएको 
बयानलाई �माणमा िलन िम�ने भनी यीनै �ितवादीउपर 
काठमाड�ं िज�ला अदालतमा चलेको २०६० सालको 
स.वा.फौ.नं. ३१६।९०१ को कत��य �यान म�ुामा 
सव��च अदालतबाट भएको फैसलामा उ�लेख भएको 
पाइएको समेतका मािथ उि�लिखत प�रि�थितज�य 
�माणह�को िव�ेषणबाट िमित २०३२।०९।०६ गते 
हेनरीकस िव�टाजाको नामले बसेको एलेन गोिटयर 
भ�ने �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखुसमेत भई 
�यानेिडयन नाग�रक लर�ेट आरम�ड �या�रयरलेाई 
घाटँी काटी ह�या गरी जलाई भ�परु िज�ला िच�ापोल 
गा.प.ं वडा नं. ६ ि�थत अरिनको राजमाग�को ढलमा 
िलङ्गसमेत पिहचान ह�न नस�ने गरी फालेको भ�ने 
अिभयोग दाबी समिथ�त ह�न आएको देिखदँा िनज 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
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बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गरकेो स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला अ�यथा 
देिखएन ।

१०. मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयोरको 
�यान मरकेो वारदातका स�ब�धमा त�काल नै म�ुा 
दायर भएको देिख�छ । अदालतबाट तामेलीमा रा�दा 
पिन को कसले मतृक लर�ेट आरम�ड �या�रयोरलाई 
मारी आगो लगाई फालेको भ�ने स�ब�धमा कतैबाट 
ख�ुन आएका बखत कारवाही चलाउने गरी 
तामेलीमा राखी िदने भ�ने भएबाट पिछ �ितवादी 
कत��यवाला देिखएपिछ म�ुा चलाउन िम�दैन भ�न 
िम�दैन । सोही स�ब�धमा �यानस�ब�धीको २० 
नं. को �यव�थाअनसुार “ कत��य प�र �यान मरकेो 
म�ुामा कसरुदार आफँै सािबत भई पोलेकोमा 
बाहके कत��यको उजुर परकेोमा तहिककातबाट 
कत��यवाला यही हो भ�न े प�ा नलागकेोमा २० 
वष�पिछ र कत��यको उजुर नपरकेोमा सो वारदात 
भएका २ वष�पिछ कसैउपर म�ुा च�न स�दैन ।” 
भ�ने �यव�था रहकेो छ । यसको अथ� अनसु�धानबाट 
कत��यवाला देिखएपिछ पिन म�ुा चलाउन िम�दैन 
भनी कानूनको �या�या गनु�  कानूनको म�सद ह�न 
स�दैन । �माणह�को मालाकार �ृंखलाबाट अपराधी 
घोिषत �यि�लाई िनि�त समयपिछ म�ुा नला�ने भ�ने 
ह�दँनै । लर�ेट आरम�ड �या�रयोर (Laurent 
Armond Carriere) को कत��यबाट म�ृय ु भएकोमा 
ि�िवधा छैन । िनज Laurent को कत��यमा परी 
�यान मरकेो भनी त�काल उजरु परकेो अव�था 
छ । अनसु�धान तहिककातबाट कत��यवालाको �प� 
पिहचान भएको छ । कत��यवाला प�ा नलागेको भ�ने 
अव�था ��ततु म�ुामा िव�मान देिखदँनै । कत��यवाला 
प�ा लागेको अव�थामा २० वष�पिछ पिन म�ुा च�ने 
सो �यानस�ब�धी महलको २० नं. को �यव�थाले नै 
�प��पमा बोिल राखेकै छ । य�तो अव�थामा कत��य 

भएको २० वष�पिछ म�ुा च�न नस�ने भ�ने �ितवादी 
तफ� का िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर 
�यानस�ब�धी महलको २० नं. को मनसाय �ितकूल 
भई सो बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । सोही 
िवषयमा �ितवादीले म कसरुदार होइन भिन व�तिुन� 
�माणह� ��ततु गरी पिु� गन� सकेको अव�था पिन 
छैन । अदालतसम� �माण ��ततु गन� र बयान गन� 
समयमा िविभ�न असा�दभ�क बहाना बनाई िनज 
�ितवादी पि�छने काम गरकेो देिख�छ । साथै सो 
स�ब�धमा �ितबादी आफूले पनुरावेदन गरी िववाद 
�याएको ि�थित पिन छैन ।

११. तसथ�ः उि�लिखत आधार र कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुयी �ितवादीसमेतको कत��यबाट भएको 
देिखएको र �ितवादीको इ�कारी बयानलाई अ�य 
�वत�� �माणसमेतबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
यी �ितवादी चा�स� शोभराज ग�ुमखुलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।८।८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत : समुन पा�डे
इित संवत् २०७३ साल चैत २५ गते रोज ६ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�
फैसला िमित : २०७३।९।१८

०६८-CI-१३३६

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

पनुरावेदक / िनवेदक : सनुसरी िज�ला इटहरी 
नगरपािलका वडा नं.१ घर भई ऐ.ऐ. वडा नं.८ 
ब�ने घनु� थ�नी

िव��
िवप�ी / ��यथ� : भूिमसधुार काया�लय, सनुसरी, 

इन�वासमेत

 § पित मोहीको जीवनकालमा मोही लगत 
क�ा भएको िवषयमा लगत क�ा भएको 
क�रब ३७ वष�स�म िनवेदकले उजुरी गरी 
उपचार माग गन� नसकेको कुरामा िनजको 
म�ृयुप�ात ् प�नीको हैिसयतले दाबीको 
ज�गामा पितको मोहीयानी हक नामसारी 
गन� हकदाबी गन� पाउने हकािधकार 
िनजक� प�नीमा रहकेो भ�न निम�ने । 

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
ज�गनाथ महतो

िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)

सु� तहमा फैसला गन�ः
 माननीय म�ुय �या. �ी गोपाल पराजलुी 
 माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े�

आदेश
�या. मीरा खड्का : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको आदेशउपर पनुरावेदन पन� आएको 
��ततु म�ुाको सिं�� त�य र ठहर यस�कार छः-

िज�ला सनुसरी इटहरी नगरपािलका वडा 
नं.१(ग) िक.नं.६० को ज.िब. ३-५-१० ज�गा िवप�ी 
कृ�ण िव�म शाहको नाउमँा दता� रही मेरा पित रामे 
चौधरी हक �ा� मोही िथए । पितको िमित ०६७।५।१७ 
गते परलोक भयो । पितको परलोक भएपिछ पिन उ� 
ज�गा मोहीको हैिसयतले जोतभोग गरी कुतबाली बझुाई 
आएक� िथए । पितको म�ृयपु�ात् मोही नामसारीका 
लािग िसफा�रससिहत िवप�ी भूिम सधुार काया�लयमा 
िफराद गरकेोमा िमित २०३०।११।२९ को िनण�यले 
मोहीको लगत क�ा भइसकेको भ�ने आधारमा िफराद 
तामेलीमा रा�ने गरी िमित २०६७।१२।२० मा आदेश 
भएको छ ।

िमित २०३०।११।२९ को िनण�यमा इटहरी 
गाउ ँ प�चायतबाट मोहीले ज�गा कमाउन छाडी 
ज�गाधनीले नै कमाई आएको भनी भएको िसफा�रस र 
मोहीले खाएको ऋण ितन� बाकँ� भए ितन� म�जरु छु भनी 
ज�गाधनीले कबोलनामा गरकेो समेत ह�दँा मोहीको लगत 
क�ा गरी रकेड� िमलाई रा�न ुपन� भ�ने आधार िलएको 
रहेछ । मेरा पित रामे चौधरीले मोिहयानी हक छाड्नका 
लािग कुनै कागज पेस दािखला नगरकेो र िवप�ीह�ले 
समेत �य�तो कागज देखाउन सकेका छैनन् । यसरी 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त र स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत कानूनी िस�ा�तिवपरीत 
मोहीको लगत क�ा गन� काय� भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 

�नण�य नं. ९७९७
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को दफा २५, २६ मा भएका �ावधान िवपरीत रहेका 
छन् । उ� िनण�य एव ंकारवाहीबाट िनवेदकको नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६)(७) र ९ �ारा 
�द� हकमा आघात प�ुन गएकोले अ�य वैकि�पक 
उपचारको बाटो नह�दँा िनवेदन िलई आएको छु । भूिम 
सधुार काया�लयको िमित २०६७।१२।२० को आदेश 
तथा सो आदशेले �हण गरकेो िमित २०३०।११।२९ 
को आदेश तथा उि�लिखत आदेशका आधारमा 
मोहीको लगत क�ा गरकेो लगायतका काम कारवाही 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकका पित रामे 
चौधरीको मोहीको अिभलेख यथावत् कायम गरी मोही 
नामसारी म�ुामा कानूनबमोिजम कारवाही गनु�  भनी 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको िनवेदन दाबी ।

िनवेदन मागबमोिजमको आदेश िकन जारी 
ह�न ु नपन� हो ? आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार 
कारण भए सोसमेत साथै राखी बाटाको �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी आदशे र 
िनवेदनको �ितिलिप संल�न गरी िवप�ीका नाममा 
�याद जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध �यतीत 
भएपिछ पेस गनु�  भ�ने �यहोराको िमित २०६८।३।१५ 
को पनुरावेदन अदालतको आदेश ।

भूिम सधुार काया�लयको आदेश एव ं
प�अनसुार यस काया�लयले मोहीको लगत क�ा गरी 
�े�ता अ�ाविधक मा� ग�रएको र अ�य काय� गरकेो 
छैन भ�ने �यहोराको मालपोत काया�लय, सनुसरीको 
िमित २०६८।४।१३ को िलिखत जवाफ ।

मोिहयानी हक २०२४ सालमा नै छोडप� 
गरी िदएको भनी भई आएको िसफा�रसका आधारमा 
२०३० सालमा नै मोहीको लगत क�ा ह�ने गरी िनण�य 
भएको, िनवेदकसगँ बाली बझुाएको िन�सा नभएको, 
िनवेदकलाई उजरु गन� हकदयैासमेत नरहेको ह�दँा 
यस काया�लयको िनण�य एवं कारवाही बदर ह�ने होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको भूिम सधुार काया�लय, सनुसरीको 
िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले हक हनन भएको दखेाउन 
नसकेको, िनवेदकको हैिसयत भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २६ अ�तग�तको हो, सो हक ह�नलाई 
दफा २५ बमोिजमको मोही हक िनवेदकका पित 
रामे चौधरीको ह�न ु पद�छ । रामे चौधरीको मोिहयानी 
हक २०२४ सालदेिख कायम नरहेको र नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ �ारा �द� हक िनिव�वािदत 
ह�नपुन� र िवल�ब गरी िनवेदन गरकेो देिखदँा िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको �या� शाहको िलिखत 
जवाफ ।

िमित २०३०।११।२९ को िनण�यउपर 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ बमोिजमको 
पनुरावेदन नगरी पितका देहावसानपिछ उ��ेषणको 
माग दाबी गरकेोमा वैकि�पक कानूनी उपचारको माग� 
अवल�बन गरकेो देिखएन । मोही कायम गरी मा�न स�ु 
भूिम सधुार काया�लय सनुसरीमा िफराद गरकेोमा सो 
िफराद तामेलीमा रा�ने आदेश भएकोमा �यसका उपर 
उपचारको माग� अवल�बन गरकेो दिेखएन । �य�तै 
इटहरी गाउ ँप�चायत काया�लयको िसफा�रस र मोही 
लगत क�ाको लािग गरकेो िनण�य एव ं िसफा�रसउपर 
जनु काय� कारणबाट मोही लगत क�ा भएको �य�तो 
प�लाई िवप�ी बनाएको नदिेखएको र भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६ ले आफू मोही बनी नसकेको 
अव�थामा िनिव�वाद हकमा जारी ह�ने उ��ेषणको 
आदशे िववािदत िवषयमा आएको दिेखदँा िनवेदकलाई 
सहयोग गन� सिकएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६८।११।१५ को फैसला ।

त�कालीन इटहरी गा.पं. को िमित 
२०२९।१।२६ मा २०२४ सालदिेख मोही मेरो 
पित रामे चौधरीले ज�गा कमाउन छोडेको ह�दँा 
मोहीको नाम खारजे गरी िदन िसफा�रस गरअेन�ुप 
भूिमसधुार अिधकारीबाट िमित २०३०।११।२९ मा 
मोही लगत क�ा गन� िनण�य भएको छ । उ� िनण�य 
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गदा� मोही प� कायम गरी ब�ुने काय� नभएको ह�दँा 
�य�तो िनण�यलाई �याियक िनण�य भ�न िम�दैन । 
य�तो िनण�यउपर पनुरावेदन ला�न स�दनै । मेरो पित 
मोही रामे चौधरीले मोही छोड्ने गरी िनवेदन िदएको 
छैन । सनाखत गराइएको पिन छैन । यसरी गो�य�पमा 
भएको िनण�यको जानकारी नभएपिछ उपचार खो�ने 
�य�न पिन भएन । तसथ�, लामो समयप�ात् उपचार 
खो�न आएको भ�ने आदेश पिन �िुटपूण� छ । मेरो 
पितको म�ृयपु�ात् भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१) बमोिजम �वतः मोही नामसारी ह�नेमा कुनै 
कारण नखलुाई मेरो िनवेदन नै तामेलीमा रािखएको छ । 
िवप�ी भूिम सधुार काया�लयले दरपीठ नगरी तामेलीमा 
राखेबाट पनुरावेदन ला�ने अव�था पिन भएन । तसथ�, 
�माणको उिचत मू�याङ्कन नभई अनिुचत िवल�ब 
गरी र वैकि�पक उपचारको माग� अवल�बन नगरी 
असाधारण अिधकार �े�मा �वेश गरकेो भनी खारजे 
गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदेश उ�टी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर ।

ज�गाधनी कृ�ण िव�म शाहको िनवेदनबाट 
िक.नं.६० को ज�गाको रामे चौधरीको नामको मोही 
लगत क�ा गन� ठहराएको िमित २०३०।११।२९ 
को िनण�य सिहतको फाइल भूिमसधुार काया�लय 
सनुसरीबाट िझकाई आएपिछ िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७१।९।२० को 
आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी सनुवुाइका 
लािग पेस भएको ��ततु पनुरावेदन प� संल�न िमिसल 
अ�ययन गरी पनुरावेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा �ी ज�गनाथ महतोले िवप�ी भूिमसधुार 
काया�लयले मेरो प�लाई नबझुी एकतफ��पमा िमित 
२०३०।११।२९ मा िनण�य गरी मोही लगत क�ा 
ह�ने िनण�य गरकेो छ । मोही रामे चौधरीको िमित 
२०६७।५।१७ मा म�ृय ुभएपिछ मोही हक नामसारीका 
लािग गएकोमा कुनै िनण�य नगरी िनवेदन तामेलीमा 

रा�ने काम भयो । एकतफ� िनण�य भएको कुरामा 
पनुरावेदन गन� �� ह�दैँन । मोही नामसारीको िफराद 
तामेलीमा राखेपिछ एकतफ� िनण�य भएको जानकारी 
भई सोसमेत बदर गन� उपचारका लािग �रट �े�मा �वेश 
गरकेो कानून र �यायसङ्गत ह�दँाह�दँै िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
भएको आदेश निमलेको ह�दँा उ�टी ग�रपाउ ँभनी बहस 
गनु�भयो ।

सनुसरी िज�ला इटहरी नगरपािलका वडा 
नं.१ (ग) िक.नं.६० को ज.िब. ३-५-१० ज�गाको मोही 
मेरो पित रामे चौधरी रहेको िथयो । िनजको म�ृयपुिछ 
मोही नामसारीका लािग िनवेदन िदएकोमा िवप�ी �या� 
शाहका पित कृ�णिव�म साहले िदएको िनवेदनअनसुार 
िमित २०३०।११।२९ को िनण�यले मोहीको लगत क�ा 
भइसकेको भनी तामेलीमा रा�ने काम भयो । यसरी एक 
प�ीय�पमा भएको िनण�य बदर गराउने अ�य कुनै माग� 
नभएको ि�थितमा �रटको रोहबाट �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भएको िनण�यह� बदर ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो पाइयो । 
त�कालीन गाउ ँप�चायतको िसफा�रसबमोिजम मोही 
लगत क�ाको िनण�य भएको भ�ने िवप�ी भूिमसधुार 
काया�लय, भूिमसधुार काया�लयको प�अनसुार लगत 
क�ा गरी �े�ता अ�ाविधक ग�रएको भ�ने िवप�ी 
मालपोत काया�लय र मोहीकै जीवनकालमा लगत क�ा 
ग�रएको िवषयमा िनण�य भएको क�रब ३८ वष�पिछ उ� 
िनण�य बदरतफ�  दाबी गन� हकसमेत िवप�ी िनवेदकको 
नरहेको ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत िवप�ी 
म.ुस. गने �या� शाहसमेतले िलिखत जवाफमा िजिकर 
िलएको दिेखन आउछँ । यथा समयमै पनुरावेदन नगरी 
अनिुचत िवल�ब गरी िनवेदन परकेो भ�ने आधार 
कारणबाट पनुरावेदन अदालतबाट िनवेदन खारजे 
गरउेपर उ� आदशे िमलेन उ�टी गरी मागबमोिजमको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी िनवेदकले यस अदालतमा 
पनुरावेदन दता� गरकेो देिखयो ।
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उ� त�य एवं िव�ान्  अिधव�ाको बहस 
बुदँासमेतलाई �ि�गत गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको आदेश िमलेको छ, छैन र पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम ह�न पन� नपन� के हो, सो स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� ह�न आयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� मोही 
लगत क�ा ह�नभु�दा अगािड िक.नं. ६० को ज�गाको 
ज�गाधनी ��यथ� म.ुस. गन� �या� शाहको पित कृ�ण 
िव�म शाह र मोही पनुरावेिदका घनु� थ�नीका 
पित रामे चौधरी रहेकोमा िववाद देिखदैँन । �माणमा 
िझकाइएको लगत क�ास�ब�धी स�कलै िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा�  मोही रामे चौधरीले कमाई आएको 
ज�गा िबगाह ३-१-६ ज�गा ०२४ सालको बाली 
लगाउन नस�ने भई असमथ� भएकोले मोिहयानी हक 
राजीनामा छोडप� गरकेो छु भनी िमित २०२४।५।२।६ 
मा इटहरी गाउ ँ प�चायतसम� ह�लाक�ारा िनवेदन 
िदएको पाइयो । िनवेदन ह�लाक�ारा पठाएपिछ िमित 
२०२४।७।२४ गते मोही आफँै प�चायतमा उपि�थत 
भई सकारनामासमेत गरकेो भनी मोहीले कमाएको 
उ� ज�गा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ अ�तग�त चलन 
गनु�  होला । पिछ मोहीसगैँ तपाईकँो उजरु ला�ने छैन 
भनी त�कालीन इटहरी गाउ ँप�चायतका �धानप�चले 
ज.ध. कृ�णिव�म शाहलाई िमित २०२४।८।७।५ मा 
लेखेको प�मा उ�लेख भएको देिख�छ । दाबीको ज�गा 
ज.ध. काठमाड� �ाने�र ब�ने कृ�णिव�म शाहलाई 
२०२४ सालदेिख जोत खन गन� आदेश िदई िनजले 
खनजोत गरी घरसमेत बनाई बसेको ह�दँा उ� ज�गाको 
रामे चौधरीको मोिहयानी हकसमेत खारजे गरी िनजका 
नाउमँा मोहीयानी दता� गरी िदन इटहरी गाउ ँप�चायत 
काया�लय सनुसरीले च.नं.७४७ िमित २०२९।१।१६ 
मा भूिम �शासक भूिम �शासन काया�लय सनुसरीलाई 
प� लेखेको देिखयो । उ� िसफा�रस प�को �यहोरा 
उ�लेख गरी मोहीले खाएको ऋण बाकँ� भए म तीन� 
म�जरु छु भनी ज�गाधनीले कवोलनामा कागज 

ग�रिदएको ह�दँा मोहीले छोिडसकेको उ� ज�गाको 
लगत क�ा गरी रकेड� िमलाउने भ�ने त�कालीन भूिम 
�शासन काया�लय, सनुसरीको िमित २०३०।११।२९ 
को िनण�यबाट पनुरावेिदकाको पित रामे चौधरीको मोही 
हक लगत क�ा भएको पाइ�छ ।     

३. त�काल �चलनमा रहेको भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा तर- मोहीले कुनै सालमा खेतीको 
यामभ�दा कमसेकम एक मिहना अगावै ज�गावालालाई 
�थानीय प�चायतमाफ� त िलिखत सूचना िदई आ�नो 
हक छोड्न पाउनेछ भ�ने कानूनी �व�था रहेको 
देिख�छ । उ� दफाको �ितब�धा�मक कानूनी 
�यव�थालाई भूिमस�ब�धी (दो�ो संशोधन) ऐन 
२०२५ ले संशोधन गरी नया ँ�ितब�धा�मक �यव�था 
गरकेो र नया ँ �यव�था िमित २०२५।७।९ देिख 
�चलनमा आएको पाइयो । यसबाट २०२५।७।९ भ�दा 
अगािड मोहीले मोहीयानीमा खनजोत गरकेो ज�गा गाउ ँ
प�चायतमाफ� त छोडप� गरी छाड्न स�ने र �यसरी 
छोडप� गराउने कानूनी अिधकार गाउ ँप�चायतलाई 
रहेको पाइयो । त�कालीन समयमा �चलनमा रहेको 
कानूनी �यव�थाअनसुार पनुरावेिदकाको पित रामे 
चौधरीले �वे�छाले आफूले मोहीमा कमोत गरकेो ��ततु 
म�ुाको दाबीको ज�गा कमाउन सि�दन भनी त�कालीन 
इटहरी गाउ ँ प�चायतका �धानप�चसम� िनवेदन 
पठाई आफँै उपि�थत भई िमित २०२४।७।२४ गते 
सनाखत गरकेो काय� कानूनबमोिजम नै भएको देिखन 
आयो । यसरी त�कालीन कानूनले अि�तयारी पाएको 
गाउ ँप�चायतबाट २०२४ सालमा नै पनुरावेिदकाको 
पितले मोही हक छोडी सोही समयदेिख ��यथ� 
ज�गाधनीले नै दाबीको ज�गा खनजोत गरकेो भ�ने 
िनजको िजिकर पिु� भएको पाइयो ।

४. मोही पित रामे चौधरीको िमित 
२०६७।५।१७ गते म�ृय ु भएप�ात् दाबीको ज�गाको 
पितको नामको मोहीयानी हक नामसारीका लािग िमित 
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२०६७।१२।१० मा िफराद िलई पनुरावेिदका िवप�ी 
भूिमसधुार काया�लय सनुसरीमा गएको पाइ�छ । िमित 
२०३०।११।२९ मै पितको नामको मोहीयानी लगत 
क�ा भइसकेको भ�ने आधार र कारण देखाई उ� 
िफराद तामेलीमा रा�ने आदेश ��यथ� भूिमसधुार 
काया�लयबाट िमित २०६७।१२।२० मा भएको 
देिख�छ । िफराद तामेलीमा रा�ने आदेशबाट 
दाबीको ज�गाको पितको मोही लगत क�ा गन� गरी 
२०२९।११।२९ मा िवप�ी भूिमसूधार काया�लयबाट 
भएको िनण�यको जानकारी भयो । उ� िनण�यसमेत 
गैरकानूनी छ बदर ग�रपाउ ँभनी पनुरावेिदका ��ततु 
उ��ेषणको िनवेदन िलई पनुरावेदन अदालत, गएको 
देिखयो । तर, दाबीको ज�गाको मोहीयानी हक लगत 
क�ा गन� िनण�य भएपिछ क�रव ३७ वष�स�म जीिवतै 
रहेका पनुरावेिदकाका पित मोही रामे चौधरीले आ�नो 
जीवनकालमा नै उ� िनण�यलाई �वे�छाचारी र 
कानूनिवपरीतको हो भनी उजरु दाबी गन� स�बि�धत 
िनकायमा गएको दिेखएको छैन । 

५. भूिमस�ब�धी ऐन,  २०२१ को दफा २५ 
बमोिजम पित रामे चौधरीको मोहीयानी हक कायम 
रहेको अव�थामा मा� िनजको प�नीको हैिसयतले 
ऐ.ऐनको दफा २६ (१) बमोिजम पनुरावेिदकाले 
नामसारी गन� पाउने हो । पितले २०२४ सालमा नै 
कमाउन सि�दन भनी छोडप� गरपेिछ �य�तो ज�गामा 
प�नीको हैिसयतले मोहीयानी नामसारी गन� हकदैया 
पनुरावेिदकामा रहने ि�थितसमेत भएन । मोही लगत 
क�ा भएको िमितले क�रब ३७ वष�स�म पितले 
आ�नो जीवनकालमा उजरु नगरी बसेको त�यले 
पनुरावेिदकाले दाबीको ज�गाको जोत कमोद हालस�म 
ग�ररहेको भनी िलएको िजिकर पिन िव�सनीय 
देिखएन । पित मोहीको जीवनकालमा मोही लगत 
क�ा भएको िवषयमा लगत क�ा भएको क�रब ३७ 
वष�स�म िनजले उजरुी गरी उपचार माग गन� नसकेको 
कुरामा िनजको म�ृयपु�ात् प�नीको हैिसयतले दाबीको 

ज�गामा पितको मोहीयानी हक नामसारी गन� हकदाबी 
गन� पाउनँे हकािधकार पनुरावेिदकामा रहेको भ�न 
िमलेन । 

६. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र 
�माणबाट भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६ बमोिजम आफँै मोही बनी नसकेको अव�थामा 
िनिव�वाद हकमा जारी ह�ने उ��ेषणको आदशे िववािदत 
िवषयमा आएको दिेखदँा िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  
भनी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित 
२०६८।११।१५ मा भएको आदेश िमलेको ह�दँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेिदकाको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७३ साल पसु १८ गते रोज २ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७३।७।२२

म�ुा: अि�तयारको द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो ।

२०६२ सालको फौ.प.ुनं.३६४२
पनुरावेदक / वादी : अनसु�धान अिधकृत फिण�� 

गौतमको �ितवेदनले �ी ५ को सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : झापा िज�ला गरामनुी गा.िव.स. 
वडा नं. ७ घर भई काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ३२ ब�ने 
ल�मी�साद आचाय�समेत

२०६२ सालको फौ. प.ुनं. ३५९७
पनुरावेदक / �ितवादी : सवल लाल िसंह 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

२०६२ सालको फौ.प.ुनं. ३७३८
पनुरावेदक / �ितवादी : िव�णरुाम �े� 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

२०६२ सालको फौ.प.ुनं. ३७४०
पनुरावेदक / �ितवादी : लोकबहादरु �े�समेत 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

२०६२ सालको फौ.प.ुनं. ३७५२
पनुरावेदक / �ितवादी : डा. ह�रवशं झा

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

२०६२ सालको फौ.प.ुनं. ३७५६
पनुरावेदक / �ितवादी : नर�े�राज भ�राई

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

२०६२ सालको फौ.प.ुनं. ३७९६
पनुरावेदक / �ितवादी : केशवलाल �े� 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

२०६२ सालको फौ.प.ुनं. ३८१७
पनुरावेदक / �ितवादी : इि�दरा ग�ुङ 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

२०६२ सालको फौ.प.ुनं. ३८२४
पनुरावेदक / �ितवादी : �िदपकुमार चापागाई ं 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०००१
पनुरावेदक / �ितवादी : पदमकुमार �धान 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०००५
पनुरावेदक / �ितवादी : नर�े� मेहेर �े� 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

�नण�य नं. ९७९८
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०६३-CR-००२१
पनुरावेदक / �ितवादी : शिशिकरण �े� 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-००९७
पनुरावेदक / �ितवादी : रोशनमान जोशी 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०१८५
पनुरावेदक / �ितवादी : अ�बरकुमार खड्का 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०२३६
पनुरावेदक / �ितवादी : मह�तबहादरु महज�न 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०२४२
पनुरावेदक / �ितवादी : उ�मकुमार नेपाल 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०३२८
पनुरावेदक / �ितवादी : रजनी लोचन�साद त�डुकार 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०४४०
पनुरावेदक / �ितवादी : शेरबहादरु थापा 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०६१५
पनुरावेदक / �ितवादी : प�ुषो�म�साद �े� 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०४५१
पनुरावेदक / �ितवादी : ल�मी�साद आचाय� 

िव��
��यथ� / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०६५२
पनुरावेदक / वादी : नेपाल सरकार 

िव��
��यथ� / �ितवादी : अ�यतु�साद �रजाल 

 § जुन जुन कसुरमा ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ अ�तग�त म�ुा च�न े र सजाय 
ह�ने �यव�था रहकेो िथयो, ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ मा पिन उ� कसरु र 
सजायस�ब�धी �यव�थाह�ले िनर�तरता 
पाइरहकेो देिख�छ । यसरी दुईवटा ऐनले 
नै कसरु कायम गरकेो िवषयमा कसुर जुन 
समयमा घट्यो सोही ऐनको प�र��ेयमा 
ह�ेरनु पन� ह��छ । यिद दुईम�ये नयाँ ऐनले 
कम सजाय गरकेो ि�थितमा स�म के 
कित सजाय गन� भ�ने स�दभ�मा नया ँऐन 
आकिष�त ह�न ेह��छ । यहाँ जुन कसुरको कुरा 
छ सो सािबक ऐन वहाल रहकैे अव�थाको 
कसुर ह�दँा य�तोमा सािबक ऐनबमोिजम 
म�ुा चलाउने िनण�य भई म�ुा दायर 
भएको िवषयलाई अब मु�ा च�न नस�ने 
भनी नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, 
२०१० को दफा ४(ङ) को �यव�थाबाट 
भ�न िम�ने नदेिखने ।
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(�करण नं.३)
 § वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को दफा ४३ 

मा ग�रएको �यव�थाअनुसार सामा�यतः 
रा�� ब�कले िलिखत उजुरी गरमेा वा रा�� 
ब�कले िवशेष �वीकृित िदएमा मा� दफा 
४१ बमोिजम कारवाही उठ्न स�छ । 
�यसैले यो एउटा िनयि��त �यव�थास�म 
हो । ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
को प�र�छेद २ मा उ�लेख भए ज�तो 
��ाचारज�य काय�को िव�तृत एव ं कसैले 
पिन सोझै अनुस�धान गन� िनकायमा उजुर 
गन� वा अनुस�धान गन� िनकायले सोझै 
हने� र सरकारवादी भई म�ुा च�ने �वत�� 
�यव�था यो होइन । तसथ� वािण�य ब�क 
ऐन, २०३१ को दफा ४१ को �यव�थालाई 
देखाएर ��ाचारमा अनुस�धान ह�न र म�ुा 
च�न स�दैन भ�न े िजिकरलाई �वीकार 
गन� सिकने ि�थित देिखएन । सरकारी 
वा ब�कमा काय�रत रा��सेवकले अ�य 
रा�� सेवक वा रा�� सेवकबाहकेको अ�य 
�यि�सगँ िमलेमतो गरी ब�कलाई हािन 
पुर् याउने वा आफू वा अ�य कुनै �यि�लाई 
गैरकानूनी लाभ पुर् याउन े बद ्िनयतले 
कानून बिख�लाप कुनै काय� गरमेा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७, ८, १५ 
वा १६क समेतको �यव�थाह� आकिष�त 
ह�ने ि�थित ब�छ । �यसैले वािण�य ब�क 
ऐनको �यव�था देखाएर ��ाचारमा म�ुा 
च�न स�दैन भ�न िम�न ेदेिखँदैन । ब�कमा 
काय�रत रा��सवेकह�ले जानीजानी 
बद ्िनयतपूव�क गरकेा ��ाचारज�य 
काय�मा अनसु�धान तहिककात भई म�ुा 
च�न स�न ेनै देिखने ।

(�करण नं.६)

 § नपेाल ब�क िल. नेपाल रा�� ब�कको 
िनय��णमा रहने स�ंथा हो भने रा�� 
ब�क सरकारको पूण� िनय��णमा रहकेो 
सगंिठत स�ंथा हो । यसरी हदेा� नेपाल 
ब�क िल. रा�� ब�कको िनय��णमा रहकेो 
एव ं साव�जिनक उपयोग वा सेवाको 
उ�े�यले कानूनबमोिजम गठन भएको 
स�ंथा ह�दँा दफा २(ङ) मा ग�रएको 
स�ंथाको प�रभाषालाई सम�मा नहरेी 
“�ी ५ को सरकारका पूण� वा अिधकाशं 
�वािम�व” भ�ने श�दावली मा� टप�क 
िटपेर �यसको असा�दिभ�क �या�या गरी 
नपेाल ब�किभ� भएका ��ाचारज�य 
काय�मा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगले अनुस�धान र अिभयोजन गन� 
स�दैन भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखने ।

(�करण नं.८)
 § ��तुत म�ुामा भए ग�रएका कुराह�को 

गिहराइमा पुगेर िव�ेषण नगरी सतही�पमा 
सरसत� हरेी िनण�य िन�कष�मा पु�ने हो 
भने �ितवादीह�को िजिकर अ�वीकार 
गनु�पन� कारण नरहन स�छ । तर मु�ाको 
गिहराइमा पुगेर हने� हो भने �यो िन�कष�मा 
पुगी हा�न निम�ने ।

(�करण नं.९)
 § व�तुतः िविश� ऐनम�ये कुन आकिष�त 

ह�ने भ�ने कुरालाई ऐनको उ�े�य र �यसले 
समटेेको ��ेको आधारमा हरेी िनण�य 
िन�कष�मा पु�नुपन� ह��छ । अथा�त् ् यिद 
दुईवटा ऐनह� एउटै उ�े�यबाट बनेका 
छन ् वा तीनका �यव�था एउटै िवषयसगँ 
स�बि�धत छन ् भ�ने िवधाियकाको 
पिछ�लो ई�छालाई जसले समेट्छ, सो ऐन 
आकिष�त ह��छ । तर यिद दुईवटा ऐनह�ले 
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अलग अलग उ�े�यह� रा�छन ् र अलग 
अलग कुराह� समेट्छन् भन े जुन ऐन 
उ�े�य र �यव�थाको आधारमा निजक छ 
वा िवषयव�तुसगँ सोझो स�ब�ध रा�छ, 
सो ऐन नै आकिष�त ह�ने ।

(�करण नं.१३)
 § जहाँ ��ाचार ज�ता फौजदारी कसरु 

भएको देिख�छ �यहाँ िबगोभ�दा पिन कसरु 
भएको छ वा छैन भनी ह�ेरनु पन� ह��छ । 
कसुरको ग�भीरताको मापन र सजाय 
िनधा�रणको लािगस�म कजा�को ि�थित 
र िबगो सा�दिभ�क ह��छ । �यसैले कजा� 
असुलको िनद�ष �ि�या सु� ग�रएको छैन 
भनरे ��ाचारमा म�ुा नच�ने भ�ने नह�ने ।

(�करण नं.१९)
 § िधतो िलन निम�ने ज�गा िधतोमा 

िलने, िबना मू�याङ्कन ज�गा िधतो 
िलने, प�को अनुरोधमा सरु�ण िदएको 
ज�गाको मू�याङ्कन बढाउन े वा�तिवक 
मू�याङ्कनभ�दा अ�यिधक मू�याङ्कन 
गराउन,े सरु�णबेगर िधतो एयरमाक�  
गराउन े आिद काय� पिन कजा� �वाह 
�करणमा भए गरकेो पाइँदा सो काय�ह�मा 
िनजको िज�मदेारी रहदैँन भ�न निम�ने ।

(�करण नं.३४)
 § बागमती एपर�सलाई पूव� िनया�त कजा� 

िदन े िवषयमा यी �ितवादीले नकारा�मक 
िट�पणी गदा� गद� कजा� �वाह ग�रएको 
भ�ने देिखयो । �य�तै �िततप� खो�न े
िवषयमा पिन मातहत कम�चारीह�ले 
िलिमट नभएको तथा को�याटरल नभएको 
भनी लेखेको िट�पणीमा िनजले पिन सही 
गरकेोबाट मातहत कम�चारीकै �यहोरामा 
समथ�न जनाएको भ�नुपन� भएबाट 

�िततप� खोलेको िवषयमा िनजलाई दोष 
लगाउन िम�ने देिखएन । अतः िनजलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने ठहराएको 
िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�नु पन� नदेिखन े।

(�करण नं.६३)

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा च��बहादरु 
सापकोटा र िव�ान्  उप�यायािधव�ा�य 
अजु�न�साद कोइराला र �ान�साद भूषाल

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
वालकृ�ण देवकोटा, महादेव यादव, कृ�ण 
सापकोटा, �ीह�र अया�ल, ह�रहर दाहाल, 
वस�तराम भ�डारी, ह�र उ�ेती, �याम�साद 
खरले, बालकृ�ण �यौपाने तथा िव�ान्  
अिधव�ा इ��शेखर खड्का, रामच�� सवुेदी, 
शैलनाथ गौतम, मदनकुमार डंगोल, यवुराज 
भ�डारी, िहरा र�ेमी, भोजराज भ�, िवनोद �े�, 
नारायण�साद दवुाडी, िवनोद �े�, यवुराज 
भ�डारी, भरतकुमार लकाई, �योतीदवे पने�, 
उमेश खकुरले, िशव �रजाल, भरतमणी गौतम, 
नारायण�साद दवुाडी, सिुनल पोखरले, 
राजकुमार िनरौला

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०२९, अकं १, िन.नं.७११, 

प.ृ३८५
 § नेकाप २०६८, िन.नं.८६८३, प.ृ१४९९
 § नेकाप २०६८, िन.नं.८६८८, प.ृ१५७०
 § नेकाप २०६९, अंक २, िन.नं.८७६७, 

प.ृ२०९
 §

स�ब� कानून :
 § नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० 

को दफा ४(ङ)



613

 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७
 § ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५
 § वािण�य ब�क ऐन, २०३१

फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम िवशेष अदालतको 

िमित २०६२।७।१३ को फैसलाउपर पन� आएको ��ततु म�ुाको त�य एवं ठहर यस�कार छः
नेपाल रा�� ब�कका चाट�र एकाउ�टे�ट राजनिसंह भ�डारीको नेत�ृवमा िनरी�ण गरी सोबाट तयार भएको 

िनरी�ण �ितवेदन, २०५७ ले “नेपाल ब�क िलिमटेडमा ब�िकङ कारोबार गदा� औ�ंयाइएका अिनयिमत र �िुटपूण� 
काय�को” सं�ेपमा उ�लेख ग�रएका िवषयह� उजरुी िनवेदनमा उ�लेख गरी “साघँ”ु सा�ािहकका स�पादक गोपाल 
बढुाथोक�ले िमित २०५७।१२।२२ मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा “१ अब� ८ करोड ६३ लाख 
कजा�  का�डको छानिबन गरी कारबाही  ग�रपाऊँ” भ�ने िवषयको उजरुी िनवेदन दता� गराउन ुभएपिछ ब�कलाई 
हािन नो�सानी परु ्याइएका िवषयका स�ब�धमा ल�मी आचाय� समूह र सोसगँ �यावसाियक स�ब�ध भएका फम�, 
क�पनी तथा उ�ोगह�को ब�कसगँ भए गरकेा कारोबारका िवषयमा अनसु�धान ह�दँा िन�न ि�थित पाइयोः-

ल�मी आचाय� समूह र सोअ�तग�त रहेका िन�न फम�/क�पनीह�ले िलएको कजा�को सरु�णका लािग 
�योग भएका ज�गाह�को संि�� िववरण देहायअनसुार छन् : 

तािलका- १
�.स.ं क�पनी/फम�को नाम स�चालक / साझेदार ल�मी�साद आचाय�को सलं�नता

१ रािधका �ा�डी�ा�ट ल�मी�साद आचाय� िनजी फम�

२
बागमती ऊनी धागो कताई 
उ�ोग �ा.िल.

ल�मी�साद आचाय�, भरत 
कोइराला, अ�यतु �रजाल

५०% सेयर रहेको

३ मेची �ाि�ड�ा�ट
ल�मी�साद आचाय�, भरत 
कोइराला

साझेदारी फम�

४ अि�पन�पा काप�ट भरत कोइराला िधतो एयरमाक�

५ बागमती ओ�रए�टल िटिपक मोती उ�ेती �यि�गत धनजमानी

६ बागमती एपर�स कृ�ण�साद लइुटेल कारोबारमा संल�न

७ आर.पी.काप�ट ���साद भ�राई कारोबारमा संल�न

८ रोशन �ाि�ड�ा�ट
अ�यतु �रजाल, िचर�जीवी 
आचाय�

कारोबारमा सलं�न तथा िव�ीय 
िनद�शक

९ कटन रीच �ा.िल.
एपाची गाउ�डर च�दन, 
पदमावती च�दन, पिुलकल 
रिव��न

िव�ीय िनद�शक, �यि�गत धन 
जमानत
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अि�पन�पा काप�ट, बागमती ओ�रए�टल िटिपक, बागमती एपर�स एउटै समूहमा भनी ब�क अफ 
काठमाड�, नेपाल बंगलादशे ब�क, नेपाल ब�क अफ िसलोनबाट ठूलो रकम कजा� िलएको, लिु�बनी ब�क, िहमालयन 
ब�क र लिलतपरु फाइना�स क�पनीबाट पिन ठूलो रकम कजा� �ा� गरी हालस�म सावँा �याज नितरकेो पाइएको 
र रोशन �ाि�ड�ा�ट यसै समूहमा रहेको भनी िहमालयन ब�कबाट कजा� िलएको ।

यी पाट�ह�का नाउमँा िलए िदएको कजा�  र सोबापत ब�कमा लेिखिदएको िधतो सरु�णको िववरण �मशः 
देहायबमोिजम तािलका नं. २ र ३ मा उ�लेख ग�रएको छः

तािलका- २
ल�मी�साद आचाय� समूहको कजा� िववरण (२०५८ चै� मसा�तस�मको)

िस.
नं.

पाट� /�ो�ाइटर कजा� िशष�क स�ु �वािहत कजा� रकम लगानी िमित भु�ानी िमित भाखा नाघेको सावँा भाखा नाघेको �याज ज�मा

१

हाईपो ६१।३९०

ओिड ५७७२।४८

िट.आर. ६१।३३०

२०५५।९।२६

०५५।१०।२५

२०५५।९।२६

२०५६।९।२५

२०५६।३।२५

२०५६।३।२५

१,४३,१८,६२५.९७

१५,५६,०९१.२८

१,०२,९३,९९५.४८

२,६१,६८,७१२.७३

७०,२४,४९०.६१

६,९६,९८७.१३

४८,८०,०२७.००

१,२६,०१,५०४.७४

२,१३,४६,११६.५८

२२,५३,०७८.४१

१,५१,७४,०२२.४८

३,८७,७०,२१७.४७

२

ि�थर पुजँी 
६०।११५
चालु पुजँी 
६१।१८१

िट.आर. ६०।११२
िट.आर.६०।२०१

२०५४।१०।९
२०५५।९।१०
२०५५।४।३१
२०५५।७।१६

२०५९।१०।८
२०५६।९।९

२०५५।१०।३०
२०५५।१०।१६

१,१०,०२,०४३.०९
१,००,०१,०००

९९,९७,७३३.२५
४९,६३,०७०.९५

३,५९,६३,८४७.२९

६९,३८,९६९.००
५८,२४,७०४.००
५४,०५,०४५.००
२६,३०,०५३.००

२,०७,९८,७७१.००

१,७९,४१,०१२.०९
१,५८,२५,७०४.००
१,५४,०२,७७८.२५
७५,९३,१२३.९५

५,६७,६२,६१८.२९

३

मेची 
�ाि�ड�ा�ट
ल�मी�साद 

आचाय�
भरत कोइराला

चाल ुपुजँी ६१।०१
ओ.िड. ५२९६८

४८,००,०००.००
१०,००,०००.००
५८,००,०००.००

२०५५।१।२
२०५५।५।१६

२०५७।१।१
२०५५।११।१५

४८,०३,०४३.०९
१०,३८,२४६.५६
५८,४१,२८९.६५

३३,८०,३२०.००
५,६४,९००.७९

३९,४५,२२०.७९

८१,८३,३६३.०९
१६,०३,१४७.३५
९७,८६,५१०.४४

४
अि�पन�पा 

काप�ट
भरत कोइराला

ओ.िड. ५२५९५ १०,००,०००.०० २०५५।५।१६ २०५५।११।१५ १०,३८,२४६.५६ ५,६३,८२८.४८ १६,०२,०७५.०४

५

ि�थर पुजँी 
६१।१४५

िट.आर.६१।८१
िट.आर.६१।२८९
पूव� िनया�त६१।६६

२०५५।७।१
२०५५।६।२९
२०५५।९।१६

२०५५।१२।२६

२०६१।६।३१
२०५५।९।२८

२०५५।१२।१५
२०५६।३।२५

८५,०३,०४३.०९
६४,८१,७०७.६०
८,८८,०४९.८९

६०,७५,०००.००
२,१९,४७,८००.५८

४८,०२,१५१.००
३१,९२,८२२.००
४,३३,२६१.००

३०,४२,६१७.००
१,१४,७०,८५१.००

१,३३,०५,१९४.०९
९६,७४,५२९.६०
१३,२१,३१०.८९
९१,१७,६१७.००

३,३४,१८,६५१.५८

६ हाईपो ६१।५७ ७५,००,०००.०० २०५५।२।२१ २०५६।२।२० ७५,६४,१६२.०० ५३,४९,२५५.०० १,२९,१३,४१७.००
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७

चाल ु
पुजँी६०।१०७
हाईपो ६१।३५

चालु पुजँी 
६०।१९१

२०५४।९।२४
२०५५।२।७

२०५४।१२।२८

२०५६।९।२३
२०५६।२।६

२०५६।१२।२७

३५,०१,०००.००
५३,९०,३१३.००
१५,०२,०४३.०९

१,०३,९३,३५६.०९

२२,७२,५३६.००
३८,४३,४८७.००
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९२,३३,८००.००
२४,६९,१६१.०९

१,७४,७६,४९७.०९

८

िट.आर.६०।२६९
िट.आर.६०।३००
िट.आर ६१।५५
िट.आर ६१।६५
िट.आर ६१।६९

पूव� िनया�त 
६१।२४

पूव� िनया�त 
६१।२५

पूव� िनया�त 
६१।४६

िबल ख�रद 
६१।१४२

१२,२६,०००.००
८,६७,०००.००

१३,७१,०००.००
१७,९८,००७.०४
१५,२०,९३७.००
२३,८६,०००.००
६९,४६,०००.००
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११,४५,६६४.००

२,३९,३०,६०८.०४
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१६,१९,१६९.००
१२,१८,८५९.००
४७,१६,९९७.००

७,६८,१३,५०८.७६

५३,७९,९६९.००
४६,१९,१६९.००
३९,३६,६६३.९६

१,३९,३५,८०१.९६
२१,३८,८०,३३६.६६

ᴥ सु� �वािहत कजा� रकम �. १५,५३,२९,१५६।१७ रहेको र बाँक� कजा� �. १३,७०,६६,८२७।९० रहनुमा 
पाट�ले िविभ�न उ�ोग / क�पनीको नाममा िविभ�न कजा� िशष�कमा बद् िनयतपूण� ढंगले थप कजा� �वीकृत गराई 
बाँक� कजा� चु�ा गन� गरकेो ह�ँदा सु� �वािहत कजा� रकमभ�दा बाँक� कजा� रकम कम दिेखएको । सोको िव�तृत 
िववरण स�बि�धत उ�ोगको �या�यामा वण�न ग�रएको छ ।

ल�मी�साद आचाय� समूह र सोसगँ स�ब� फम� / उ�ोगह�ले िलएको कजा� सरु�ाको लािग �योग भएका 
ज�गाह�को संि�� िववरण िन�नानसुार छ ।

तािलका-  ३

१

२
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३

४ यो ज�गा लिु�वनी ब�क िल.मा पिन �. 
२७,८२,५००।– दोहोरो �ि�ब�धक� 

पास गरेको ।
यसबाट ने.ब�.िल. मा िधतोमा िलइने 

ज�गाको अ�यिधक मू�याङ्कन 
ग�र�छ भ�ने त�य �मािणत ह��छ 
(का.नं. ४३ देिख ५२ स�मका 

कागजातह� र फा.नं. १६ का.नं. 
१५,६३ र ६४)

५

---
गा.िव.स.बाट भएको मू�याङ्कन �. ८०,००,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परकेो उजुरीका स�ब�धमा आयोगबाट इि�जिनयरसिहतको टोली खटाई �थानीय �यि�ह�को रोहबरमा 

सज�िमन गरी �चिलत बजार मू�य ब�ुदा सो ज�गाको मू�य �. ४४,३७,५००।– मा� ह�ने भनी उ�लेख भई आएको ।

--
गा.िव.स.बाट भएको मू�याङ्कन �. ६६,५०,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परकेो उजुरीका स�ब�धमा आयोगबाट इि�जिनयरसिहतको टोली खटाई �थानीय �यि�ह�को रोहबरमा 

सज�िमन गरी �चिलत बजार मू�य ब�ुदा सो ज�गाको मू�य �. २१,२०,०००।– मा� ह�ने भनी उ�लेख भई आएको ।

-
गा.िव.स.बाट भएको मू�याङ्कन �. २,३७,२५,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परकेो उजरुीका स�ब�धमा आयोगबाट इि�जिनयरसिहतको टोली खटाई �थानीय �यि�ह�को रोहबरमा 

सज�िमन गरी �चिलत बजार मू�य ब�ुदा सो ज�गाको मू�य �. ७५,९२,०००।– मा� ह�ने भनी उ�लेख भई आएको।

६

७

उ� ज�गा िमित २०५३।४।२२ को 
िनण�यबाट हालैको राजीनामा पास 
भएकोले सुर�ण िलन कानूनतः 
निम�ने ह�दँा पाट�लाई जानकारी 

िदने िनण�य भएको । तर िमित 
२०५३।४।२३ को िनण�यको नं. २ मा 
म�ुय �ब�धक शेर बहादरु थापाको 
�यि�गत जमानत ब�कको सलं�नता 

नमूना बमोिजम ह�नपुन� उ�लेख 
भई उपरो� राय बमोिजम गराई 

पास गराउने उ�लेख भएको तर सो 
बमोिजम नभएको।

(का.नं. २५ देिख ३२ स�मका 
कागजातह�)

८

९

१५
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१६

१७

१८

ᴥ गा.िव.स.बाट भएको मू�याङ्कन �. ४४,१०,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परकेो उजरुीका स�ब�धमा आयोगबाट इि�जिनयरसिहतको टोली खटाई �थानीय �यि�ह�को रोहबरमा 
सज�िमन गरी �चिलत बजार मू�य ब�ुदा सो ज�गाको मू�य �. १४,७०,०००।– मा� ह�ने भनी उ�लेख भई आएको ।

ᴥ 
ᴥ

गा.िव.स.बाट भएको मू�याङ्कन �. ३८,५०,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परकेो उजुरीका स�ब�धमा आयोगबाट इि�जिनयरसिहतको टोली खटाई �थानीय �यि�ह�को रोहबरमा 
सज�िमन गरी �चिलत बजार मू�य ब�ुदा सो ज�गाको मू�य �. १५,७५,०००।– मा� ह�ने भनी उ�लेख भई आएको ।

१.  �ितवादीह�को अनुस�धानका �ममा भएको बयानः
१.१ पूव� नायब महा�ब�धक शेरबहादुर थापाः

क�रब एक ह�ाअिघ मा� दता� भएको आर.पी.काप�टले �. १ करोड १२ लाखको �टक देखाई कजा� माग 
गदा� “पिछ किमटीबाट �वीकृत गन� गरी िदने” भनी कजा� �वाह गनु�को कारणको स�ब�धमा काया�लय �मखुको 
हैिसयतले �टक पया�� भएमा िदने बाकँ� �ि�या िवभागबाटै हे�रन ुपन�, कजा� सरुि�त भएमा पिछबाट समथ�न 
भएपिन ह�ने भएकोले �यसो ग�रएको, रोशन �ाि�ड�ा�टको िधतो एयरमाक�  स�ब�धमा स�पूण� �ि�या स�बि�धत 
िवभागको हो, मैले त केवल आदेश मा� िदने हो िवभागले नै गनु�पन� र कजा� जोिखममा परमेा समेत स�बि�धत 
िवभागीय �मखु िज�मेवार ह��छ ।

कटन रीच �ा.िल. ल�मी�साद आचाय�ले �याएर प�रचय गराएको क�पनी हो । उ� पाट�लाई एल.सी. 
खोलेपिछ िट.आर. नगदा� ब�कलाई हािन ह�ने देखी मािज�न पिछ ज�मा गन� गरी ल�मी�साद आचाय�को �यि�गत 
जमानतसमेत िलई कजा� �वाह भएको हो । २०५५।३।२४ मा एल.सी. ६१/४२ अ�तग�त भा.�. २९ लाखको 
एल.सी. खो�दा परुानो िट.आर. कजा�मा �. ६७,८८,९४४।– बाकँ� रहेको र िलिमट कायम नभएको भ�ने 
कैिफयतह� रहदँा रहदँ ै एल.सी. खो�नको कारण मैले िनयमानसुार गनु�  भनेको िथए ँतर मातहत कम�चारीले 
सोअनसुार नगरपेिछ उनीह� नै जवाफदेही ह�नपुछ�  । कटन रीच �ा.िल. लाई स�चालक नभेिटएमा स�पक� को लािग 
धन जमानी िदलाउन ल�मी�साद आचाय�लाई राखी एल.सी. खोिलएको, परुानो कजा� च�ुा गन� नया ँकजा� िदने 
�चलन ब�कमा सामा�य�पमा चली आएको, परुानो कजा�को �याद थप ह�दँै र अिनयिमतसमेत ह�दैँ गएको अव�थामा 
२०५५।८।२ मा परुानो कजा�मा �. ५० लाख कताई थप �. १६,७०,०००।– कजा� िदई एक पिछ अक� गद� ब�क 
कजा�  जोिखममा परकेो स�ब�धमा कमसेकम परुानो कजा� च�ुा होस् र पाट� डकुमे�ट नेगोिसएट (Negotiate) गन� 
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अ�य ब�कमा नजाओस् भ�ने उ�े�यले �यसो गरकेो हो 
। आ�नो अि�तयारी सीमा �. ७५ लाखभ�दा बािहर 
गएर �. ३५,०२,०००।– पूव� िनया�त कजा� उपल�ध 
गराएको भ�नेतफ�  टेिलफोनमा महा�ब�धकसगँ कुरा 
भएर कजा� उपभोग गराउन र समथ�नको लािग �.
का.मा. लेखी पठाउन ुभ�ने आदेशको आधारमा भएको 
तर पिछ समथ�न भयो भएन, जानकारी छैन ।

शत�ितशत िवदशेी लगानीमा �थािपत 
क�पनीलाई लगानी गन� नीित नभए पिन �थानीय 
�यि�को थप जमानी िलई िनयमानसुार गनु�  भनेपिछ 
मातहत कम�चारीह�ले सो स�ब�धमा िवचार परु ्याउन ु
पन� एल.सी. खो�न ब�देज नह�दँा एल.सी. खोिलएको 
साथै सामान िनया�त भएपिछ �वतः कजा� असलुी 
ह�ने पूवा�नमुानका आधारमा कजा�  �वाह भएको, सो 
कजा�  स�बि�धत िवभागले कुनै कैिफयत नजनाई पेस 
गरकेो कारण िनयमसङ्गतै छ भ�ने आधारमा कजा� 
�वाह भएको र �थानीय �यि�को जमानत िलइएको, 
रािधका �ाि�ड�ा�टको फािजल िधतो सरु�ण िलई 
�यि�गत �यार�ेटीसमेत िलई कजा� �वाह ग�रएको 
िट.आर. कजा�मा १० लाखभ�दा बढी रकम बझुाउन 
बाकँ� ह�दँै १५ िदनिभ� ितन� सत�मा पनुः �. १० लाख 
च�ती कजा� िदनकुो कारण ब�कमा िनयिमत�पमा 
कारोबार गन� ऋणीले कजा� ितन� �ितब�ता �य� गरी 
लेखी िदएकोमा केही छुट िदने �चलन अन�ुप नै १५ 
िदनिभ� ितछु�भ�दा ऋणीको कारोबार र पा�रवा�रक 
�ित�ा हेरी लगानी भएको ह�नपुछ�  ।

मेची �ाि�ड�ा�टले २०५४।१२।२८ मा 
चाल ुपुजँी कजा�  ५० लाख माग गरकेोमा २०५५।१।२ 
मा नै. �. ५० लाख चाल ु पुजँी कजा� �वाह भएको 
कारण किमटीमा पेस भई सबै सद�यले िदने भ�ने 
भएमा िदइ�छ तर कजा� िदएको कुरा मेरो �मरणमा 
छैन । रोहन �ाि�ड�ा�टले २०५४।११।११ मा 
िट.आर. कजा� उपल�ध गराउन िनवेदन िददँा “११।१८ 
मा १० �ितशत ज�मा गन� गरी िट.आर. ग�रिदने” 

भनी तोक लगाई िनयमानसुार ब�कले क�ा गनु�पन� 
१०% मािज�न रकमसमेत छुट िदई कजा� �वाह गनु�को 
कारण बारमेा पाट�को �ितब�ताअन�ुप ितन�छ भ�ने 
आधारमा केही िदनको �याद िदइएको । स�ुमा नै 
पाट�ले इि�जिनय�रङ मू�याङ्कन पेस गरी कजा� माग 
गदा� माग भएको कजा�  रकमबाट मू�याङ्कन �भािवत 
भई अवा�तिवक ह�न जानेतफ�  �यान निदई हतारहतार 
िधतो पास गरकेो भ�ने स�ब�धमा ल�मी�साद 
आचाय�सगँ �यवहा�रक�पमा स�ब� रहेका �यि�ह� 
म�येकै िधतो देिखएकोले कथंकदािचत अ�य िधतो 
कम देिखएमा पिन ब�क कारोबार सरुि�त ह�ने धारणा 
राखी िधतो पास गरी िलएको, रोशन �ाि�ड�ा�टको 
लािग मोती उ�ेतीले पास ग�रिदएको िधतो फेरबदल 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनमा किमटीबाट पिछ समथ�न गन� 
गरी रािधकाको नाममा पा�रत िधतो एयरमाक�  गरी 
मोती उ�ेतीको िधतो फुकुवा गनु�  परकेो कारणका 
स�ब�धमा पूव� पा�रत िधतोबाट कजा�  सरुि�त ह�ने 
देिखएमा अक� िधतो फुकुवा गदा� ब�कको हािन 
नो�सानी ह�ने नदेिखएकोले सो फुकुवा गरकेो हो । 
रोशन �ाि�ड�ा�टको २०५५।३।१४ िनवेदनमा 
बाकँ� कजा� सरुि�त ह�ने भए फुकुवा गरी किमटीबाट 
समथ�न गराउने” भनी तोक भएको छ । यसमा कुनै 
बद ्िनयत नभएको ब�क सरुि�त रही कजा� सलुभ होस 
भ�ने चाहना नै हो ।

ब�कले िधतो मू�याङ्कन गदा� कजा�वालाको 
िव�सनीयता वा इि�जिनयरको मू�याङ्कनम�ये    
इि�जिनयरको मू�याङ्कनलाई नै मूल आधार मािन�छ, 
सो मू�याङ्कन अनसुार छ छैन भनी िनरी�ण गन� ब�क 
कम�चारी पठाइने र िनजसमेतको �ितवेदनलाई कजा� 
किमटीमा छलफल गरी मू�याङ्कन तय ग�र�छ । 
िनरी�णमा खटाइने काम कजा� िवभागको िवभागीय 
�ब�धकले गन� हो, आफूले केवल मू�याङ्कन गनु�  भनी 
आदशे मा� िदने हो ।

िधतोमा िलइने ज�गा राजीनामाको हकमा ६ 
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मिहना ३५ िदन र बकसप�को हकमा दईु वष�पिछ मा� 
�वीकार गन� कुरा स�बि�धत िवभागले हेनु�पन� हो र मेरो 
जानकारीमा आएमा सो िधतोमा म�ुा नला�ने िनि�त 
जानकारी भएको अव�थामा िलए ह��छ भनी आदेश 
गद�थे । िधतो क�तो छ र कित मू�य पद�छ भ�ने बारमेा 
इि�जिनयर र ब�क कम�चारीमा नै िनभ�र गन� पर�परा 
रहेको भ�ने �यहोराको शेरबहादरु थापाले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.२ सहायक म�ुय �ब�धक उ�मकुमार नेपालः
रािधका �ाि�ड�ा�टले २०५५।१०।१५ 

मा एल.सी. नं. ६१/१६११ को मािज�न रकमबापतको 
रकम १० िदनिभ� बझुाउने गरी िट.आर. गन� िनवेदन 
िददँा “िव.�.कजा� लगानी िवभागमा कुरा भए अनसुार 
गन�” भनी िट.आर. कजा� िदनकुो कारण स�ब�धमा 
सामान अलप� परी नो�सानी ह�नस�ने स�भावना 
भएको ह�दँा किहलेकाही ँसामान के िथयो भ�ने थाहा 
नभए पिन सामान छुटाउने समयमा भएन भने सामान 
िब�ने नािसने स�भावना भएको ह�दँा य�तो गरकेो 
ब�कले अ�ीम�पमा क�� गनु�पन� मािज�न रकमसमेत 
पिछ िलने गरी िट.आर. कजा�  उपल�ध गराउन ु पन� 
आधार एल.सी. खोली भ�ुानी भइसकेको अ�य 
कारोबार ग�ररहेको साथै �धान काया�लयमा कुरासमेत 
गरकेो आधारमा िट.आर. सिुवधा िदएको हो । बागमती 
ऊनी धागो उ�ोगलाई एल.सी. नं. ६१/१३५५ 
बाट िट.आर. कजा�  उपल�ध गराउदँा “एल.सी. को 
मािज�नमा नै िट.आर. गन�” भ�ने आदेश िदन ु परकेो 
कारण किहलेकाही ँपाट�ले मािज�न ज�मा गन� नसकेको 
अव�थामा केही समयको लािग सामान �ित नहोस ्
भ�ने मनसाय राखी सामान भ�सार वा पोट�मा अलप� 
नरहोस् भनी ग�रएको, यस समूहलाई �. ५ करोडभ�दा 
बढी कजा� �वाह भइसकेको कजा� उपल�ध गराउनकुो 
कारण िलिमट उपभोगस�ब�धी रकेड� स�बि�धत 
िवभागह�मा रहने ह�दँा �यहाबँाटै काम ह�ने गरकेो 

कुन पाट�को के कित िलिमट छ, �यसको उ�लङ्घन 
भएको छ छैन ? खोजी गरी जानकारी िलनपुन� ह��छ, 
बढी भएमा िवभागबाट नै जानकारी गराउने ग�र�छ । 
कटनरीच �ा.िल. लाई मािज�न रकम र को.से.समेत 
१० िदनिभ� पास गरी िलने गरी �. १५,२०,९३७।–
िट.आर. कजा� �वीकृत गन� काय� उ� कजा�  एल.सी. 
अ�तग�त भ�ुानी भइसकेकोले थप कजा� जाने नभई 
सामान िभ�याउने भएको र नपगु अचल १० िदनिभ� 
पास गन� गरी लेखेको हो । �यि�गत जमानतमा कजा� 
िदने स�ब�धमा यो थप कजा� नभएकोले �यि�गत 
जमानत िलइएको हो । आयात भएको सामान समयमै 
नछुटाएमा िब�ने नािसने स�भावना रहने भएकोले 
ग�रएको हो । बागमती एपर�सलाई २०५५।९।१३ मा 
िट.आर. कजा� �वाह गदा� �ा� भएको डकुमे�ट �यसै 
रािखरहन ुउिचत नभएको, पूव� िट.आर. को �याद पूर ै
समा� भइनसकेको र बेसरोकारवाला फम� भएपिन खच� 
ले�ने �वीकृित िलई मािज�न रकम िलइएको, खच� ले�ने 
�वीकृितलगायत अ�य कागजात द�ु�त रा�ने काम 
िवभागबाटै ह�ने ह�दँा �यहाबँाटै िलइ�छ भ�ने �यहोराको 
उ�मकुमार नेपालले अनसु�धानमा गरकेो बयान ।

१.३ कजा� िवभागका िवभागीय �ब�धक 
पु�षो�म�साद ��े:

आर.पी. काप�टले दता� भएको छैठ� िदनमा 
नै १ करोड १२ लाखको गल�चा मौ�दात देखाउदँा 
�टक िनरी�ण गन� कम�चारी पठाएको स�ब�धमा प� 
तयार गरी म कहा ँआउने, मैले केवल सही मा� गरी 
खटाउने हो । खिटएर गएका अिधकृतह�ले नै �टक 
के कित छ हेन� र हे�रसकेपिछ िवभागीय इ�चाज� वा 
नायब महा�ब�धकबाट काया��वयन ह�ने हो । रोशन 
�ाि�ड�ा�टको िमित नखलेुको प�मा िलिमटिभ� रही 
गन� भनी तोक लगाएको स�ब�धमा हाल मेरो �वा��य 
अित नै िब�ेकोले यसै भ�न सिकन । तर मैले उ� 
िनवेदनमा िलिमटिभ� रही गन� भनी सही मा� गरकेो 
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हो । िलिमट भ�नाले स�बि�धत अिधकारीले कायम गन� 
कजा�  िलिमटलाई भनेको हो । रािधका �ाि�ड�ा�टले 
िमित नखलेुको प�मा �. ८५ लाख कजा�को लािग 
१ करोड ७० लाख िधतो िदनपुन�मा १ करोड १२ 
लाखको मा� िधतो भई अ� िधतो १५ िदनिभ� िदने 
भ�ने �यहोराको िनवेदन िदएकोमा मागबमोिजम गन� 
भनी तोक लगाउन ुपना�को कारण १५ िदनिभ� नपगु 
िधतो िदएपिछ मा� कजा� िलने भ�ने उ� िनवेदनको 
मनसाय भएकोले मागबमोिजम गन� भनी सही गरकेो 
ह� ँ । बागमती एपर�सलाई ि�थर पुजँी कजा� �. ८५ 
लाख �वीकृत गदा�  िब�ेताको नाममा �ा�टमाफ� त 
भ�ुानी िदई पाट�ह�लाई मेिसनरी सामान उपल�ध 
गराउने िनद�शन भएकोमा “िलिमटिभ� रही गन�” भ�ने 
तोक लगाई सोझै पाट�को खातामा रकम ज�मा गराए 
स�ब�धमा �धान काया�लयको सो िनद�शन आफू कहा ँ
नआएको र पाट�को अनरुोधमा िवभागबाट नायब 
महा�ब�धक तथा म�ुय �ब�धकको आदेशबमोिजम 
पाट�कै खातामा रकम ज�मा गन� �चलन पिन 
रहेकोले �यसरी तोक लगाएको हो भ�ने �यहोराको 
प�ुषो�म�साद �े�ले अनसु�धान अिधकृतसम� 
गरकेो बयान ।

१.४ नपेाल ब�क िलिमटेडका त�कालीन महा 
�ब�धक गौरीलाल �े�:

महा�ब�धकको संल�नता भनेको थप कजा� 
सीमा �वीकृत गनु�  र �यसको जानकारी स�बि�धत 
काया�लयलाई िदनसु�म मा� ह��छ, सो कजा� �दान 
गदा� पालना गनु�पन� सबै सत�ह� पालना गन� र पालना 
गन� लगाउने दािय�व स�बि�धत शाखा �मखुको 
ह��छ । महा�ब�धकको आ�नो अि�तयारी �योग गदा� 
कजा�  किमटीको पिन िसफा�रस चािहने ह�दँा मलाई 
याद भएस�म मैले ठाडो तोक आदशे गरी वा फोनबाट 
कजा�  �वाह गराएको छैन । स�बि�धत शाखा �मखु वा 
काठमाड� ब�िकङ काया�लयका नायब महा�ब�धकले 

�ाहकको कजा� कारोबार स�तोषजनक रहेको र थप 
कजा� िदए सरुि�त ह�ने भ�ने िसफा�रसका आधारमा 
थप कजा� िलिमट �वीकृत ग�रएको हो । शाखाले 
कजा� लगानी गरकेोमा ��येक लगानीको तमसकु, 
अचल स�पि� िधतो िलएका कागजातह� एक एक 
गरी दिैनक�पमा हेन� काम �धान काया�लयले गद�न । 
अिनयिमत तवरले कजा� �वाह भइसकेको अव�थामा 
मा� �ितवेदनबाट जानकारी ह�ने गद�छ ।

शेरबहादरु थापाबाट गैरकानूनी�पमा 
कजा� �वाह गन� काय� ह��छ भनी पूवा�नमुान गन� कुनै 
आधार िथएन । िव�ास गाम��ट �करण जानकारीमा 
आउनासाथ िनरी�ण गन� पठाई सोही िनरी�णबाट 
अ�य कजा� पिन ठीक नरहेको भ�ने जानकारी �ा� ह�न 
आएपिछ थप िनरी�ण टोली पठाइएको िथयो । अ�बर 
कुमार खड्काले आ�नो बयानमा शेरबहादरु थापा 
�मखु रहेको काठमाड� ब�िकङ काया�लयबाट �वािहत 
कजा�मा अिनयिमतता छ र ते�ो प�को सरु�णमा 
कजा� द�ुपयोग भएको छ भनी महा�ब�धक �तरीय 
कजा� किमटीमा कुरा उठेको र स�चालक सिमितमा 
पिन चचा� चलेको कुरा �य� गरकेोले िनजको सो 
भनाई झ�ुो देिख�छ । पिछ अ�य कजा�ह�मा पिन 
अिनयिमतता भएको भ�ने स�ब�धमा िनरी�ण गन� 
पठाई सोको �ितवेदनका आधारमा स�चालक 
सिमितबाटै छानिबन भई ना.म.�. शेरबहादरु 
थापालगायतका कम�चारीह�लाई िवभागीय कारवाही 
भएको हो । बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगलाई 
चाल ुपुजँी कजा� �वीकृताथ� स�चालक सिमितमा पेस 
गदा� सो समूहस�ब�धी तीनवटा फम�ह�को मा� कजा� 
िववरण उ�लेख गरी सो समूहअ�तग�तका अ�य फम� 
उ�ोगह�को िववरण निदएको भ�ने स�ब�धमा �धान 
काया�लय, कजा�  लगानी िवभागबाट िववरण तयार 
पारी महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीमा पेस गन� र 
�यसबाट स�चालक सिमितमा िसफा�रस साथ पठाउने 
ग�र�छ । अतः सबै िववरण ठीक छ छैन भनी हेनु�पन� 



621

िज�मेवारी कजा� िवभागका स�बि�धत अिधकृतह�को 
हो । �धान काया�लयबाट पटक पटक काठमाड� 
अिफसलाई ५ करोडको िलिमट ननघाई कजा� �वाह 
गनु�  भ�ने िनद�शन िदएकोले सोअन�ुप गन� काय� �यसै 
काया�लयका अिधकृतह�को हो । ि�थर पुजँी कजा� 
�. १ करोड १० लाख �वीकृत गदा� अ�बर कुमार 
खड्का र िनजका सहायकले उ� योजनामा पाट�को 
८० �ितशत लगानी भएको र २० �ितशत मा� कजा� 
माग गरकेो साथै पाट�को आ�नै गल�चा उ�ोग भएकोले 
बजारको सम�या नपन� जानकारी गराई सोका आधारमा 
कजा�  �वीकृत भएको िथयो । �धान काया�लयबाट कजा� 
सीमा तोिकएको स�म हो, सो उपल�ध गराउने काय� 
काठमाड� ब�िकङ काया�लयको हो । २०५५।७।१५ 
मा बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगलाई िट.आर. 
कजा�  �वीकृत गन� उठेको िट�पणी फायलमा सो 
समूहको कूल कजा� �. ६,०३,६५,०००।– दखेाउदँा 
देखाउदँ ै महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीबाट ५ 
करोडमा नबढ्ने गरी िट.आर. कजा� �वीकृत गन� भ�ने 
िनण�य गदा� िविश� �ेणीका अिधकृत�य िद�यकुमार 
अिधकारी र भवानी देवी शमा�ले हेरी आफू कहा ँ
पेस भएपिछ �ितत प� खोली ब�कबाट भ�ुानी गई 
सकेको अव�थामा सोअन�ुप िट.आर. नगदा� पाट�को 
सामान भ�सार सीमामा नै रहने र गोदाममा आई काम 
पिन नह�ने भएकोले लगानीलाई थप सरुि�त पान� 
िट.आर. ग�रएको हो भ�ने �यहोराको गौरीलाल �े�ले 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.५ नपेाल ब�क िलिमटेडका त�कालीन म�ुय 
�ब�धक अ�बरकुमार खड्का:

काठमाड� ब�िकङ अिफसमा भएका 
गैरकानूनी काम कारवाहीह� बारमेा िविभ�न 
सिमितह� बनेपिछ मा� थाहा ह�न आएका कुराह� 
िलिखत�पमा आफूभ�दा मािथ पेस गरकेो स�झना 
छ । आफू िवभागीय �ब�धक रहदँा शेरबहादरु थापाको 

काय�कालमा कमसल सरु�ण र ते�ो प�को जमानतमा 
कजा� द�ुपयोग भएको भनी चचा� चलेको कुरा 
महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीमा उठाएको र �यसो 
नगन� प�रप�समेत भएको िथयो । आफूभ�दा मािथ�लो 
तहको �यि� काठमाड� अिफसमा काय�रत भएकोले 
सोको िनरी�ण गन� अिधकार नभएको, िनरी�ण 
िवभागले पिन महा�ब�धकको आदेशमा मा� िनरी�ण 
गन� पाउने ि�थित रहेकोले अ�लाई जानकारी नभएको, 
२०५५ काित�क मिहनाितर महा�ब�धक गौरीलाल 
�े�, नायब महा�ब�धक भवानीदेवी शमा� र िद�यकुमार 
अिधकारीसमेत रहेको महा�ब�धक �तरीय कजा� 
किमटीमा शेरबहादरु थापाको अि�तयार �योगका 
स�ब�धमा छलफल भएको हो । बागमती एपर�सलाई 
�. ८५ लाख कजा� �वीकृत गरकेो र कजा� �वीकृत 
ह�नभु�दा एकिदन अगािड सो क�पनीको अिधकृत पुजँी 
थप गन� लगाए स�ब�धमा �धान काया�लय कजा�  लगानी 
िवभाग कजा� लगानीस�ब�धी सव��च िनकाय भएकोले 
यसले कजा� लगानीका सत� तो�न र फेरबदलसमेत 
गन� स�ने भएकोले िनद�िशका सत�ह� पूरा नगरी पिन 
कजा� िदन सिकने ह��छ । ि�थर पुजँी कजा� �वीकृत गदा� 
कजा� रकमलाई खा�ने दता� पुजँी नरहेकोले बढाउन 
लगाएको हो । सरु�ण रा�ी कभर गराई िलने २००% 
र पूवा�धारह� तयार भए नभएको हेरी पूवा�धार तयार 
भएको भए मा� िदने भिनएको हो । बागमती ऊनी धागो 
कताई उ�ोगलाई १ करोड १० लाख ि�थर पुजँी 
कजा� �वीकृत गरकेो स�ब�धका �ितवेदन र लगत 
इि�मेटमा उ�लेख गरी पेस गरकेो आधारमा िवभागबाट 
िट�पणीको मा�यमबाट कजा� �वीकृत गन� िनकायमा 
पेस भएको हो । प�रयोजना �ितवेदनका आधारमा 
कजा� �वीकृत गरी कजा� �व-पुजँी लागत िनधा�रण गन� 
ग�र�छ । कजा� �दान गन� आधार र सत�ह� िनकासा 
प�मा तोिकएका ह��छन् । २०५४।१०।६ को िनकासा 
प�को बुदँा नं. १ मा उ�लेख भएबमोिजमका सत�को 
पालनाका स�ब�धमा िव�ततृ प�रयोजना �ितवेदनका 
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आधारमा आव�यकतानसुार �थलगत िनरी�ण गराई 
प�रयोजनालाई आव�यक मेिसनरी ख�रद तथा भवन 
िनमा�णको लािग लगानी भएको खच�को आधारमा ऋण 
�वलागत अनपुात ६०:४० ह�ने गरी िनद�शन िदइएको 
हो । िट.आर. कजा�को लािग क�तीमा ५ वष�देिख 
�िततप�लगायत सबै कारोबार स�तोषजनक ग�ररहेको 
�ाहक ह�नपुन�मा र परुानो कजा� बाकँ� ह�न नह�नेमा 
सोको बिख�लाप २०५५।७।१६ मा ५८ लाख िट.आर 
कजा�  �वीकृत भएकोमा पनुः २०५५।७।२७ मा �. 
९९,९७,७३३।– को िट.आर कजा� समथ�न ग�रएको 
स�ब�धमा ५ करोडको सीमािभ� रहने गरी �वीकृत 
गरकेो र समथ�न ग�रएको हो िलिमटिभ� रही उपयोग 
गराउने कुरा काठमाड� अिफसले गनु�पन� हो । आफू 
कजा�  किमटीको सिचव मा� भएको िनणा�यक मत िदने 
अिधकार नभएकोले किमटीका सद�यह�ले नै जवाफ 
िदन स�ने कुरा हो । कजा�को रकम सामान ख�रद, चलान 
र �यािकङ्गका अित�र� अ�य काय�मा पिन खच� गन� 
स�ने दिेखने र अ�बाट सामान िलएको भए सो रकम 
च�ुा गन� सिकने लिलतपरु फाइना�स क�पनीबाट 
ल�मी�साद आचाय�लाई कजा� िददँा आ�नो घर िधतो 
िदएको स�ब�धमा िधतो सरु�ण िदएको हो तर ऋण 
च�ुा भइसकेको छ मैले उ� पाट�सगँ कुनै �कारको 
कारोबार गरकेो होइन, सरु�ण िदन ु भनेको कारोबार 
गनु�  भ�ने ह�न स�दैन भ�ने �यहोराको अ�बरकुमार 
खड्काले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.६ त�कालीन स�चालक सिमितका सद�य डा. 
�फु�लकुमार का�ले:

बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगलाई चाल ु
पुजँी कजा� �. १ करोड �वीकृत गदा� २०५५।९।१ मा 
�यव�थापनबाट पेस भएको ��ताव र ��ततु ग�रएका 
सूचनाह� अनसुार �वीकृत ग�रएको र उ� िनण�य 
बाकँ� स�पूण� �याज च�ुा गनु�पन� र प�रयोजनाको 

ि�थर स�पि� सरु�ण िलएर मा� कजा� �दान गन� दईु 
वटा सत�ह� राखेर ग�रएको हो भ�ने �यहोराको डा. 
�फु�लकुमार का�लेले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
बयान ।

१.७  �ा.डा. िव��भर �याकुर् याल:
स�चालक सिमितबाट कजा� �वाह गदा� 

प�रयोजनाको कजा� �मता परुानो बाकँ� कजा�, 
िधतो मू�याङ्कन, कजा� सीमा ना�ने भए नभएको 
आिद छलफल गररे कजा� �वाह ह���यो । स�चालक 
सिमितिभ� नीित तथा �यव�था उपसिमित बनाउदँा 
ब�कको िव�सनीयता, िव�ीय �वाथ� र िनण�य एवं नीित 
िनद�शनह�को काया��वयन भए नभएको हेन� ज�ता 
अपे�ा ग�रएको िथयो । त�कालीन चालक सिमित 
�यित �यवसाियक तथा पारदश�ताको सं�कृितमा 
आधा�रत िथएन । ब�क स�चालनका धेर ै कुराह� 
महा�ब�धक र स�चालक सिमितका अ�य�बीचको 
��य� संवाद र परामश�मा आधा�रत ह���यो । यसबाट 
ब�कको �भावका�रता कमजोर बनाएको िथयो भ�ने 
�यहोराको �ा.डा. िव��भर �याकुर ्यालले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.८ मुकु�द�साद अया�ल:
स�चालक सिमितबाट कजा�  �वीकृत गनु�  

पदा� कजा� किमटीको िसफा�रससिहत कजा� �वाह गन� 
उपय�ु छ भनी ग�रएको िसफा�रसलाई हेरी पाट�को 
हैिसयत, मनुाफाको स�भावना आिद हेरी आव�यक 
देखी �यि�गत जमानतसमेत िलई कजा� �वाह ग�रने 
�चलन िथयो । ब�कको महा�ब�धकको ��य� िनगरानी 
र सपु�रवे�णमा अनगुमनको काय� ह�ने गद�छ । बागमती 
ऊनी धागो कताई उ�ोगलाई चाल ुपुजँी कजा� �वीकृत 
गदा� के कागजात पेस भएका िथए भ�ने स�झना नभए 
तापिन �यव�थापनबाट �ा� िववरण र त�याङ्कह� 
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अन�ुप नै ग�रएको हो । सो िववरण फरक परमेा 
स�बि�धत कम�चारीह�ले नै िज�मेवारी िलन ु पद�छ 
भ�ने �यहोराको मकुु�द�साद अया�लले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.९ पदमकुमार �धान:
झापा िज�ला, अनारमनी ३, िवता�मोड पूव�मा 

सबैभ�दा �यवसाियक के��को �पमा बढी रहेकोले 
इि�जिनयरह�को मू�याङ्कनसमेतका आधारमा 
अनारमिन ३ को िक.नं. ४०६८ �. ३५ लाख �ित 
क�ाको दरले मू�याङ्कन गरकेो हो । सो ज�गाको 
मखु सानो भएपिन होटल, लज र िमनी माक� ट खो�न 
सिक�छ साथै बजार निजकै छ भ�नेसमेत आधारमा 
मू�याङ्कन भएको हो । सो ज�गामा बनेको घरको 
छ िफट न�दलाल आचाय�को ज�गामा बनेको भनी 
उ�लेख भएको स�ब�धमा िनज आचाय� ल�मी�साद 
आचाय�को िपता भ�ने बिुझएबाट यसो ह�न गएको हो 
भ�ने �यहोराको पदमकुमार �धानले अनसु�धानमा 
गरकेो बयान ।

१.१० झर�े� शमशेर ज.ब.रा.:
काठमाड� ब�िकङ अिफसमा ब�िकङ कानून 

र िस�ा�त �ितकूलका काय�ह� ह�नकुो मूल कारण 
हामी पूण�कालीन स�चालक नभएकोले समय िदन 
नस�दा र िव�ासमा काम गनु�पन� भएकोले िव�ासघात 
भई य�तो ि�थित उ�प�न भयो । स�चालक सिमितले 
अनगुमनको लािग खास संय�� बनाई िदएको भए पिन 
य�तो ि�थित आउने िथएन, कजा�ह�को जानकारी 
िदन लगाउने बाहेक अ�य कुरामा स�चालक सिमितले 
कुनै �ि�या वा संय�� बनाएको िथएन । बागमती ऊनी 
धागोको स�ब�धमा समेत �यव�थापनबाट आएको 
औपचा�रक िववरणबाहेक अ� सूचना वा जानकारी 
आएको स�झना छैन भ�ने �यहोराको झर�े� शमशेर 
जबराले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.११ िद�यकुमार अिधकारी:
बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगलाई 

प�रयोजना कजा�अ�तग�त ि�थर पुजँी कजा� �वीकृत 
ग�रएको हो । स�बि�धत अिफस तथा �.का. कजा� 
लगानी िवभागले प�रयोजना िव�ेषण गरी कजा� 
किमटीमा ि�फ गरकेो आधारमा कजा� �वीकृत ग�रएको 
हो । कजा� किमटीबाट सबै कागजात हेन� स�भव 
ह�दैँन । कजा�वालाको �मता, कारोबार आिदको 
िव�ेषण गन� आव�यक पन� सूचनाह� िवभाग / 
अिफसले नै माग गररे आव�यक िव�ेषण गरी किमटीमा 
रािखएको िथयो । ल�मी�साद आचाय� समूहको कूल 
कजा� उपभोग राखी ७ करोडभ�दा बढी भएको भ�ने 
स�ब�धमा �यसबेला सो िववरण निदइएको ह�नाले ५ 
करोडमा नबढ्ने गरी भनी �वीकृत ग�रएको हो । �धान 
काया�लयबाट �वीकृत भयो भ�दैमा जथाभावी�पमा 
कजा� �वाह गन� िम�दैन भ�ने �यहोराको िद�यकुमार 
अिधकारीले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.१२ भवानीदेवी शमा�:
बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. 

लाई ि�थर पुजँी कजा� �वाह गदा� महा�ब�धक �तरीय 
कजा� किमटीबाट सो समूहको कूल कजा� उपभोग राखी 
५ करोडमा नबढाउने गरी कजा� लगानी गन� सै�ाि�तक 
िनण�य भई उ�ोगको लािग भौितक पूवा�धार तयार गन� 
काय� भएको र कारखाना भवन िनमा�ण भइरहेको भ�ने 
िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा र उ� समूहले उपभोग 
गरकेो कूल �. ३,७८,९७,०००।– भएको भ�ने 
आधारमा पूरापूर सरु�ण िलने गरी लगानी गन� िनण�य 
भएको हो । समूहको कूल कजा�  ७ करोडभ�दा बढी रहेको 
भ�ने स�ब�धमा महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीमा 
िवभागबाट पेस भएको िववरणबमोिजम ग�रएको हो । 
िनण�य ससत��पमा ह�दँा ससत��पमा उपयोग गराउन ु
पन� दािय�व काठमाड� अिफसको हो । समूह िनधा�रण 
गदा� नेपाल रा�� ब�कको िनद�शनबमोिजम ह�नपुन� हो 
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सोअन�ुप नगरी हािन नो�सानी ह�न गए स�बि�धत 
�यि� िज�मेवार ह�नपुछ�  भ�ने �यहोराको भवानीदेवी 
शमा�ले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.१३ सरुशेकुमार �यौपाने:
बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. को 

ि�थर पुजँी �वीकृत गदा� ल�मी�साद आचाय� समूहको 
कूल कजा� उपभोग �. ३,८७,९७,०००।– उ�लेख 
भएको र महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीको ५ 
करोडको सीमा भएको ह�दँा बाकँ� ह�न आउने रकममा 
राय िदएको िथए ँ। समूहको कजा�  उपभोग यिकन गदा� 
काठमाड� ब�िकङ अिफसबाट �ा� जानकारी नै म�ुय 
आधार िथयो । बागमती एपर�सलाई काठमाड� ब�िकङ 
अिफसबाट �वाह भएको पूव� िनया�त कजा�को समथ�न 
गदा� फोनमा कुरा भएअनसुार प�रप�मा उि�लिखत 
सत�ह� पालना नभए तापिन समथ�न ग�रएको हो । 
�वीकृत गन� म होइन, म.�.�तरीय कजा� किमटी हो । 
ब�क स�चालक सिमितमा ��ताव पेस गदा� फाटवालाले 
िवभागीय �ब�धकसम� पेस गछ� , सही सूचना िदने 
काम तयार पान�को हो । पूव� िनया�त कजा� सामान 
िनकासी गनु�  अगािड �ितत प�को आधारमा स�बि�धत 
फम�ले स�बि�धत काममा मा� उपभोग गन� पाउन ुपन� 
हो । तर २०५५।१२।२४ मा बागमती एपर�सलाई 
रोशन �ाि�ड�ा�टको िट.आर कजा� च�ुा गन� पूव� 
िनया�त कजा� िददँा त�कालीन िवभागीय हािकमबाट 
पाट�को िनवेदनमा भएको तोकअनसुारको िनद�शन 
पालना गरकेो छु । आफूभ�दा मािथका हािकमको 
आदेश पालना गनु�  मातहत कम�चारीको कत��य हो 
भ�ने �यहोराको सरुशेकुमार �यौपानेले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.१४ ल�मी�साद आचाय�: 
मैले नेपाल ब�कमा २०५०।५१ सालदेिख 

�यापा�रक कारोबार गद� आएको छु । खासगरी रािधका 

�ाि�ड�ा�ट र बागमती �ेडस� फम�बाट कारोबार गद� 
आएता पिन िवगत दईु वष�देिख सो ब�कले �वीकृत 
िलिमट उपभोगबाट वि�चत गराएकोले कारोबार ब�द 
छ । कारोबारका �कारमा आयात िनया�त एल.सी., 
हाइपो, ओभर�ा�ट हो । ब�कले कारोबार नरो�दास�म 
सबै सावँा �याज भ�ुानी ह�दँ ै आएको िथयो । कटन 
रीचका अ�य� च�दन नेपाल र इि�डयामा पालैपालो 
ब�दथे र रवी��न दवुईमा ब�दथे । हाल म सलं�न 
नभएकोले कहा ँ ब�छन् थाहा छैन । कटन रीचले 
िलएका �. ९२,१९,०००।– का िट.आर. कजा�ह� 
उ�ोग स�चालनको लािग िलएको हो तर िकन च�ुा 
भएन भ�ने कुरा उ�ोगका मािलकह�ले जा�ने 
कुरा हो । कटन रीचले भारतबाट क�चा पदाथ� 
�याई अमे�रकामा िनया�त गद��यो । कजा�को लािग 
१० िदनिभ� अचल स�पि� र मािज�न रकमसमेत 
ज�मा गन� स�ब�धमा आफूले क�पनीको तफ� बाट 
ह�ता�रस�म गरकेो, स�पि� र मािज�न िदइयो िदइएन 
भ�ने कुरा स�बि�धत �ा.िल. र ब�कले जा�ने कुरा हो, 
मैले उ� फम�बाट १९९९।६।२८ मा नै राजीनामा 
िदइसकेकोले केही थाहा छैन । आफूले केवल िव�ीय 
िनद�शकको हैिसयतले मा� ह�ता�र गरकेो हो । 
कटन रीचले िलएको पूव� िनया�त कजा� च�ुा गन� पटक 
पटक �ितब�ता क�पनीले �य� गरेको र धनजमानी 
क�पनीकै तफ� बाट िदएको, मैले उ� क�पनीबाट 
९/१० लाख जित तलबको रकम नै िलन बाकँ� छ 
ज�तो ला�छ, नपाएपिछ �म काया�लयमा उजरुी 
गरे ँ । हाल आफू �यस �ा.िल. सगँ स�ब� नभएकोले 
कित कजा� बाकँ� छ थाहा छैन ।

मसगँ स�बि�धत फम�ह� रािधका 
�ाि�ड�ा�ट, बागमती �ेडस�, मेची �ाि�ड�ा�ट र 
अिपन�पा काप�ट ह�न् । मैले उपरो� फम�का नामबाट 
िलएको कजा�को अ�ाविधक िहसाब ब�कले नग�रिदएको 
कारण काठमाड� िज�ला अदालतमा म�ुा दायर 
गरकेो छु । सबै फम�ले ऊन र गल�चास�ब�धी आयात, 
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कताई, बनुाई र िनकासीका काय� गद�छन् । रोशन 
�ाि�ड�ा�ट २०५४।१।१६ मा अ�य �यि�ह�लाई 
िब�� ग�रसकेपिछ पनुः सोही फम�को तफ� बाट िविभ�न 
िमितमा िविभ�न िशष�कमा कजा�ह� िलएको भूलवस र 
अ�य कारणले तमसकु र कागजात गराएको, अि�तयार 
�ा� गरकेो अव�थामा पिन अधो ह�ता�रीले तमसकुमा 
द�तखत गरकेो भए पिन फम�वालाकै नामबाट तमसकु 
बनाउन िनवेदन िदएको, फम� एकजनाको नाममा छ, 
अि�तयारी िलई वा भूलवस तमसकु अका�बाट भयो 
भने अि�तयारीको िनयमबमोिजम भूलबाट भएको 
भए ब�िकङ न�स�अनसुार तमसकु फेनु�  उपय�ु 
ह��छ । �यि�गत धनजमानीको स�ब�धमा वािण�य 
ब�क ऐनबमोिजम ह�न ु पछ�  । म आफूले िलए खाएको 
होइन, अ�य थप जानकारी रोशन �ाि�ड�ा�टका 
स�चालकह�बाट िलन ुरा�ो ह��छ ।

रािधका �ाि�ड�ा�ट फम� माफ� त हाइपो, 
िधतो, ओभर �ा�ट तथा िट.आर. कजा� िलएको हो । 
िवगत २ वष�देिख ब�कले िलिमट उपभोग गन�, एल.सी. 
खो�न र अ�य कारोबार गन� िदएन । देशको अथ�त��मा 
आएको म�दीसगैँ गल�चा �यापारमा आएको म�दीले 
करोड� घाटामा गयो । एकाितर भए भरको अचल 
स�पि� ब�कमा फसेको छ । अका�ितर कारोबार ब�द 
छ, ब�कलाई पटक पटक �यसो नगन� अनरुोध गदा� 
पिन ब�कले नमानी दःुख िदन थालेपिछ स�बि�धत 
कजा�ह�को िहसाब गराई पाउन िनवेदन िदइयो तर 
सबै �यथ� भएपिछ िहसाब गराई पाउ ँभनी काठमाड� 
िज�ला अदालतमा म�ुा दायर गरकेो हाल िवचाराधीन 
छ । अदालतबाट िहसाब भएपिछ कजा�ह� च�ुा गन� 
छु ।

बागमती ऊनी धागो उ�ोग िल. �ोजे�ट 
फाइना�सको अवधारणाअनसुार सेयरवालाले ३० 
देिख ४० �ितशतस�म पुजँी लगानी गरी चलेको उ�ोग 
हो । कजा�  र �वपुजँी ६०:४० अनपुातमा लगानी गन� 
गरी कजा� �वीकृत भएपिन क�पनीले �. १५ लाख 

रकम मा� माग गरी लगानी ग�रएको स�दभ�मा यो 
मेरो �यि�गत कुरा होइन �ा.िल. को कुरा हो । कजा� 
िदने र िलनेको आपसी समझदारीको कुरा हो । के 
आधारमा िदइयो, ब�कले जा�ने कुरा हो । हाल उ�ोग 
मेरो नाममा छैन, उ�ोगको कजा� च�ुा नभएको भ�ने 
स�ब�धमा ब�कले एल.सी. खोली ऊन आयात गन� रोक 
लगायो, १ करोड थप चाल ुपुजँी माग गदा� िनवेदनको 
उ�रसमेत िदएन, पुजँीको अभाव र म�दीको कारण 
धरासायी भयो र उ�ोग चलाउन स�ने पाट�ले ख�रद 
गन� अनरुोध गरकेो कारण आ�नो सेयर िब�� गरकेो 
हो । हाल उ�ोगको कुरा आफूलाई जानकारी छैन । 
�यि�गत धन जमानी िददैँमा उ�ोगको सेयर नै बे�न 
नपाइने होइन । २०५४।८।१९ मा ब�कमा पेस भएको 
�गित �ितवेदनमा ज�गा क�पनीको नाममा िकिनएको 
उ�लेख छ, ब�क र उ�ोगको आपसी समझदारीबाट 
प�रयोजना नै ब�कलाई पास ग�रिदएको छ । हाल उ�ोग 
िब�� भइसकेकोले मेरो दािय�विभ� पन� होइन ।

बागमती ओ�रए�टल िटिपकका �ो�ाइटर 
नाताले मेरो �वाई ं ह�नहु��छ । कजा� कारोबार गन� 
उहालँाई सरु�ण चािहएको बेला मैले सरु�ण िदए ँ । 
उहालेँ कजा� च�ुा गरपेिछ मेरो िधतो िफता� ह��छ । सो 
फम�को तफ� बाट मेर ैह�तिलिपबाट प�ह� लेिखए पिन 
रकम मैले िलए खाएको छैन ।

मेची �ाि�ड�ा�ट मेरो समूहिभ� पन� फम� 
हो । यसले चाल ुपुजँी र अ�य कजा� िलएको छ । कजा� 
च�ुा नगरकेो भ�ने स�ब�धमा हाल म�ुा अदालतमा 
िवचाराधीन भएर हो । ब�कबाट ६० लाख चाल ुपुजँी 
कजा� िलदँा साझेदारह�का तफ� बाट क�रब १ करोड 
लगानी भएको िथयो । हाल उ�ोगले घाटा खाए पिन 
सानो �केलमा स�चालनमा छ । ब�कको रकम गल�चाको 
तान र क�चा पदाथ� ख�रदमा तथा मजदरुह�को 
�याला भ�ुानीमा खच� भएको िथयो ।

बागमती एपर�सका �ो.कृ�ण�साद 
लइुटेलसगँ ब�कमा कारोबारकै िसलिसलामा रा�ै 
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�यवसाियक स�ब�ध िथयो । सो फम�ले िलएको िट.आर. 
कजा�  १० िदनमा च�ुा गन� �ितब�ता �य� गदा� मैले 
िनजले िदएको अि�तयारीअन�ुप नै गरकेो ह�नपुछ� , तर 
हाल सो फम�सगँ मेरो स�ब�ध छैन । २०५५।७।१ मा 
रािधका �ाि�ड�ा�टको �याड र छापमा १० िदनिभ� 
बागमती एपर�सको कजा� च�ुा गरी िदन गरकेो 
�ितब�ता सो फम�का �ो�ाइटरले अनरुोध गरअेन�ुप 
िदएको ह�न स�छ, सो �ितब�ताअनसुार ब�कले मलाई 
रकम ितराउने आधार भएको भए प� ले�नपुन� हो, 
लेखेको छैन । रािधका �ाि�ड�ा�टको तफ� बाट १५ 
िदनिभ� ५८ लाखको िधतो सरु�ण िदने भिनएकोमा 
बागमती एपर�सले धेर ै िधतो िदइसकेको तर फुकुवा 
नभएकोले थप िधतो निदएको ह�न स�छ ।

मसगँ स�ब� फम�ह�को कजा�बापत 
काठमाड�, पाटन, झापाका घर घडेरी ज�गाह� 
िधतोमा िदइएको छ । ज�गा िकनेको केही िदनमै ब�कको 
नाममा पास ग�रिदएको स�दभ�मा �यवसायमा ख�रद 
िब�� भइरह�छ, ख�रद िब�� आव�यकताअनसुार ह�ने 
गद�छ । रािधका �ाि�ड�ा�टको नाममा २०५५।८।६ 
मा िकनेको ज�गा फम�को सो �म, काया�लय भवन 
बनाउनलाई िकिनएको तर पिछ पुजँी अभाव भई 
२०५५।९।५ मा ब�कमा िधतो राखी कजा� िलइएको 
हो । िधतो एयरमाक�  सिुवधा उपल�ध गराउने फम�को 
उ�े�य नभए तापिन िचने जानेको फम�लाई िधतो िदन ु
अिधकारको कुरा हो चल अचल स�पि� �चिलत 
कानूनअनसुार ख�रद िब�� गन� पाइने भएकोले य�तो 
कारोबार भएको हो । गल�चामा धेर ैपुजँी आव�यक पन� 
भएकोले अचल स�पि� िधतो राखी कजा� िलएको 
हो । �यवसाियक आव�यकताको आधारमा कजा� 
िलएका छ�, द�ुपयोग गरकेो छैन ।

िमित २०५५।६।२८ मा बागमती एपर�सले 
िट.आर. कजा� पाउन लेखेको िनवेदनमा ७० लाखको 
एअरमाक�  गराई सकेको र �याजबापतको १८,०००।– 
बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगको खाताबाट 

कताई िलन ु मैले लेखी िदएको हो । यो फम� मेरा 
�यापा�रक साझेदार भरत कोइरालाको हो, रा�� ब�ककै 
प�रभाषाबाट पिन यो फम� रािधका समूहिभ� पद�छ । 
यसको बाकँ� कजा� पिन रािधकाकै दािय�विभ� छ ।

ब�कले कारोबार रोकेको समयदेिख पिन 
उ�ोगले कजा� च�ुा गद� आएको हो । अचल स�पि�बाट 
िलिमट िलएपिछ �य�तो िलिमट उपभोग गन� पाउन ु
पछ�  । �ाहकलाई कजा�  कारोबार गराउने बारमेा ब�कको 
�ितब�ता फेल भएको छ । िलिमट नवीकरण पिन 
नग�रिदने, ज�गा बेचेर ितनु�भ�दा पिन नह�ने, िहसाब 
देउभ�दा पिन निदने भएपिछ अदालतमा प�ुन ु परकेो 
हो । रािधकाको िलिमट २.२५ करोड िथयो, १ करोड 
ितरे ँ । अचल स�पि� रो�का भएपिछ पिन कारोबार 
गन� नपाउदँा �यवसाय िब�न ु �वभािवक हो, सरु�ण 
िदएका छ�, ब�कको आ�नै �ि�या छ, कदािचत कजा� 
ितन� नस�दा अचल स�पि�को िललामीबाट असलु 
गनु�पछ�  ।

िट.आर. कजा� नं. ६१/१६११ को मािज�न 
रकम १० िदनिभ� बझुाउने गरी िट.आर. गरी 
हालस�म नबझुाउन ुअिनयिमतता होइन, ब�क र पाट� 
दवैुको �यवहार हे�रिदन ु पर ्यो । िट.आर. कजा� �. 
१,०५,१५,०००।– नवीकरण गदा� हाइपोमा बाकँ� 
िलिमटबाट गराउन िनवेदन िदएको तर पिछ ब�कले 
कारोबार नै ब�द ग�रिदयो । रािधका �ाि�ड�ा�टले 
िविभ�न फम�/उ�ोगह�लाई कानूनबमोिजम िधतो 
एयरमाक�  िदन सिकने ह�दँा िदएको हो । साना �यवसायी 
र आ�ना मािनसलाई ग�रएको सहयोग मा� हो 
भ�ने �यहोराको ल�मी�साद आचाय�ले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.१५ एस.पी. ��े:
म २०३८ देिख ज�गाको मू�याङ्कन 

गद� आएको छु । �थलगत िनरी�ण गरी �थानीय 
�यि�ह�सगँ ज�गाको �चिलत दरभाउ जानकारी 
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गन� र मालपोतको �यूनतम दररटेलाई पिन आधार 
मा�दछु । चलन च�तीको मोलको ७५% र सरकारी 
मोलको २५% का आधारमा मू�याङ्कन गद�छु । 
नेपाल ब�कको िधतो खराब ह�नमुा िधतो मू�याङ्कन 
न�स नभएर भएको हो, ब�कले नै ठोस कदम नचालेमा 
मू�याङ्कनकता�बाट मा� िधतोको वा�तिवक 
मू�याङ्कन ह�न किठन देिख�छ भनी एस.पी. �े�ले 
अनसु�धानमा गरकेो बयान ।

१.१६ �िदपकुमार चापागाई:
िधतोमा िदइने ज�गाको मू�याङ्कन गदा� 

�े�ताअनसुार ज�गा छ छैन, बाटो छ छैन, सिँधयारह� 
को को छन्, इि�जिनयर न�सासगँ वा�तिवक ज�गा 
घर मेल खा�छ खादँैन कुनै म�ुा झै-झगडा छ छैन, 
व�रप�रका बािस�दाह�सगँ सोधपछु गन�, हालको 
मू�य ब�ुने, छरिछमेकका ज�गा केमा �योग भएका छन् 
र पूवा�धारह� के क�ता छन् भ�ने र इि�जिनयरको 
मू�याङ्कनलाई समेत िवचार गरी ज�गाको मू�याङ्कन 
ग�र�छ । गरामनी ५ को िक.नं. ६६७ को ज�गा ०-१८-
११ को मोल कायम गदा� पीचतफ� को बढी मोल पन� 
र िभ�को कम पन� भएकोले सोही आधारमा मू�य 
कायम गरकेो हो । सोम�ये ०-३-१७ ज�गा बाटोको 
लािग �योग भएको भ�ने स�ब�धमा सो ज�गािभ� 
पिछ �लिटङ्ग गदा� बाटो कायम भएको हो, बाटोबापत 
�यित घटे नै पिन ब�क कजा�लाई नो�सान पान� देिखदँैन 
भ�ने �यहोराको �िदपकुमार चापागाईले अनसु�धानमा 
गरकेो बयान ।

१.१७ सबल लाल िसहं:
रािधका �ाि�ड�ा�टको सो�म तथा 

गोदाममा ठूलो प�रमाणमा ऊनी गल�चा देिखएकोले र 
पाट�ले पेस गरकेो िववरणअनसुार सामानह� िठकै 
पाएको िथए ँ । �. ४,५६,२६,०००।– बराबरकै 
�टक िथयो िथएन भ�ने स�ब�धमा काप�टको नाप 

जाचँको �ािविधक �ान नह�ने र ठूलो प�रमाण भएकोले 
अनमुानस�म ग�रएको हो । सो गल�चाको मू�य �ित वग� 
िमटर �. २,०००।– पछ�  भनी �यहा ँउपि�थत २।३ 
जना काप�ट �यापारीह�सगँ जानकारी िलई यिकन 
गरकेो हो । साथै सो सामान िनकासीयो�य सामान हो 
र �ित वग� िमटर �. २,१००।– देिख २२००।– स�म 
पछ�  भनी उ�लेख गरकेोले �. २,०००।– पन� भनी 
लेखी िदएको ह� ँ भ�ने �यहोराको सबल लाल िसंहले 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.१८ िव�णुराम �े�:
रािधका �ाि�ड�ा�टको ऊनी गल�चाको 

�टक हेन� जादँा पाट�ले ब�कमा िदएको �टकको एक�ित 
िववरण हामीसगँ पिन िथयो । �. ४,५६,२६,०००।–
को गल�चा कित वग� िफट िथयो भ�ने यिकन गन� हामीले 
सकेन�, िठकै होला भ�ने अनमुानस�म ग�रएको हो । 
लिलतपरु न.पा. वडा नं. ५(र) र (म) को ज�गाह� 
मू�याङ्कन गदा� इि�जिनयरको मू�याङ्कन र �थानीय 
बािस�दाह�को मू�याङ्कनलाई आधार मानी गरकेो 
हो र जानेबझेुस�म ब�क िहतमा नै मू�याङ्कन ग�रएको 
छ भ�ने �यहोराको िव�णरुाम �े�ले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.१९ नर�े�मेहरे ��े: 
आर.पी. काप�टको �टक हेन� जादँा क�रब सय 

सवा सय जित कम�चारी िथए । तर �टक �ितवेदन मैले 
लेखेको होइन । िवभागीय �ब�धक प�ुषो�म �साद 
�े�को टेबलुमा लेखी राखेको �ितवेदनमा सही गरकेो 
हो । मभ�दा मािथको हािकमलाई सही गराई सकेपिछ 
मलाई पिन सही गराएको हो । ल�मी�साद आचाय�को 
नाममा दता� कायम लिलतपरु स�ब ुवडा नं. ४(ग) को 
३-१०-३-० ज�गा �ित आना ३,१०,०००।– मा 
मू�याङ्कन गदा� ब�कका सूचीकृत इि�जिनयरको 
�ितवेदनलाई आधार मानेर स�बि�धत �यि�ह�लाई 
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सोधपछु गरी कायम गरकेो हो । �यसबेला �ायः सबै 
मू�याङ्कन �ितवेदन रोशनमान जोशीले तयार गन� 
गद��यो र सो ज�गाको �ितवेदन पिन िनजले लेखेको र 
आफूले सही मा� गरकेो हो भ�ने �यहोराको नर�े�मेहेर 
�े�ले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.२० �यागराज रि�जत:
बागमती ऊनी धागो उ�ोगको िनरी�ण गरी 

�ितवेदन िददँा उ� उ�ोगको भौितक ि�थित, िनमा�ण 
काय�, पूवा�धार िवकास (बाटो िव�तु्) आिदसमेत 
िवचार गरी �ितवेदन पेस गरकेो हो । सो िनमा�ण�थल 
बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगकै हो भ�ने कुरा धनी 
पजुा� र न�सा आिदबाट थाहा पाएको हो । आफूले 
देखे जानेका कुराह� बाहेक अ�य कुराह� उ�ोगी 
र काय�रत कामदारह�सगँ सोधखोज गरी उ�लेख 
गरकेो हो । उ�ोगको च�ुा पुजँी �. ७५ लाख भनी 
कसरी लेखे,ँ परुानो कुरा भएको कारण हाल थाहा 
छैन भ�ने �यहोराको �यागराज रि�जतले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.२१ रोशनमान जोशी:
झापा गरामनी ७क को िक.नं. ७ र ८ को 

ज�गा मू�याङ्कन गदा� �थानीय बािस�दासगँ बझुी पीच 
सडकबाट धेर ै निजकै रहेको र बाटो तीनितर गएको 
भ�ने आधारमा �ित क�ा २ लाख मू�याङ्कन गरकेो 
छु । इि�जिनय�रङ �ितवेदनका आधारमा आफूले 
�ितवेदन गरकेो हो अ� कुरा थाहा भएन । कपन 
गा.िव.स. १(घ) को िक.नं. ३३० को ज�गा �ित वग� 
िफट �. ५००।– र �ित आना �. २,०५,०००।– 
कायम गदा� �थानीय बािस�दालाई सोधखोज गरी 
गरकेो हो । िमित २०५३।९।१६ को प�बाट एक पटक 
मू�याङ्कन गरकेोमा म�ुय �ब�धक (शेरबहादरु थापा) 
को मौिखक आदेशानसुार पनुः मू�याङ्कन गरकेो 

हो । अक� प� चािह�छ भ�दा प� परुानै भए ह��छ नया ँ
चािहदँनै, �यसैका आधारमा मू�याङ्कन गररे आउ 
भ�न ु भएअनसुार गरकेो िथए ँ । परुानो �ितवेदनमा 
�ित आना १,५०,०००।-  मू�याङ्कन भएकोमा 
दो�ो मू�याङ्कनमा �. २,०५,०००।– मू�याङ्कन 
गरकेो �थानीय बािस�दाको भनाई अनसुार नै 
हो । मू�य कसरी बढ्न गयो थाहा भएन । पिछ�लो 
मू�याङ्कन पिहलेको भ�दा �. १४,३०,०००।– 
बढी भए तापिन इि�जिनयरको मू�याङ्कनिभ�ै रहेको 
छ भ�ने �यहोराको रोशनमान जोशीले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.२२ लोकबहादुर ��े: 
काठमाड� महानगरपािलका १६ बालाजकुो 

ज�गा मू�याङ्कन गदा� �ित आना �. २,५०,०००।– 
पन� भनी �थानीय बािस�दाको भनाईका आधारमा 
गरकेो ह� ँ । �यहा ँ आधिुनक घरह� पिन बनेका िथए 
र ब�ी पानी आिदको सिुवधा पिन िथयो । ब�क िहत 
हेररे नै इि�जिनयरको मू�याङ्कनलाई घटाएको 
हो भ�ने �यहोराको लोकबहादरु �े�ले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

१.२३ चु�बक बहादुर बुढाथोक�:
झापा गरामनीको ज�गा १ वष�पिछ िफता� 

गछु�  भनी सहयोग गरी िदन अनरुोध गरकेोले ज�गाको 
मोलबापत कुनै रकम निलई िनजलाई पास गरी िदएको 
हो । मैले िधतो िददँा ल�मी आचाय�को ब�कसगँको अ�य 
कारोबारको बारमेा थाहा िथएन । मैले त िबता�मोड 
शाखाबाट िदइएको ऋणको लािग मा� िधतो सिुवधा 
िदएको िथए,ँ रािधका �ाि�ड�ा�टको नाउ ँ परकेो 
जानकारी अिहले बयान िदन आउदँा मा� �ा� भएको छ 
भ�ने �यहोराको च�ुबकबहादरु बढुाथोक�ले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयान ।
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१.२४ हरीवशं झा:
हा�ो फम�ले स�बि�धत फम� उ�ोगह�को 

ज�गाह�को मू�याङ्कन नेपाल ब�क िल. मा िसिभल 
इि�जिनयर अरिव��नाथ ठाकुरको नाम िदएको 
�यि�बाट मू�याङ्कन काय� गराएका िथय� । 
मू�याङ्कनको काम गदा� ब�क कजा�लाई जोिखममा 
पान� हा�ो कुनै िनयत िथएन । हामीले �चिलत िनयमको 
आधारमा नै मू�याङ्कनस�ब�धी काम गराएका 
िथय� । सोकाम गदा� म फम�को िनद�शकको �पमा 
काम हेथ� । स�बि�धत काम िसिभल इि�जिनयरको 
काम भएकोले सोको िज�मा ठाकुरलाई िदएको 
िथए ँ। ज�गाको अ�यिधक मू�याङ्कन भएको हामीलाई 
ला�दनै । सो बेलामा देशको उ�ोग �यापारको ि�थित 
रा�ो भएकोले ज�गाह�को उ�च मोल िथयो । मेरो 
यो�यता अथ�शा� िवषयमा छ । हा�ो कुनै बद ्िनयत 
छैन । इि�जिनयर ठाकुरको नाम ब�कको सूचीमा िथयो 
र स�बि�धत इि�जिनयरको नाम ब�कमा िदएपिछ 
मा� ब�कले हा�ो फम�को नाम �यालएुटरको सूचीमा 
राखेको िथयो । ज�गाको मू�याङ्कन गदा� माक� ट 
रटे िनधा�रण गन� �थलमा िविभ�न �यि�ह�, वडा 
काया�लय आिदसगँ ब�ुछ� र �सचेकबाट पिन सही 
मू�य िनधा�रण गन� �य�न ग�र�छ । यसको साथै मोटर 
बाटो, ढल, �ा�सिमसन लाइन भए नभएको कुरालाई 
पिन �यान िद�छ� साथै भिव�यमा के क�तो �यापा�रक 
मह�व ह��छ �यसबारमेा पिन पया�� िवचार ग�र�छ । 
ब�कले लगानी गरकेो रकम उठ्न नसकेमा हामी वा हा�ो 
फम� िज�मेवार छैन भ�ने �यहोराको �ितवादी हरीवंश 
झाले अनसु�धानमा गरकेो बयान ।

१.२५ पुण�राम शमा� दवाडी:  
इि�जिनयरको मू�याङ्कन �ितवेदन र 

मू�याङ्कनमा खटाएको िचठीको आधारमा मसमेत 
�थलगत िनरी�ण गन� पगेुको ह� ँ। कजा� िवभागको �याती 
�ा� कम�चारीले गन� काम अ�य� िवभागलाई खटाई 

गराउदँा अ�जानमा भूल ह�न स�ैन भ�न सिक�न । 
मसमेतले मू�याङ्कन गरी पेस गरेको �रपोटमा ज�गाको 
अव�था, साइट�लान, फोटो नापन�सा आिद र �पटमा 
जादँा भए देिखएका कुराह� �ितवेदनमा उ�लेख छ 
सबै िववरण लेखी िदन ु मेरो कत��य हो सोबाट कजा� 
िदने निदने स�पूण� अिधकार कजा� किमटीलाई ह��छ । 
ज�गा मा� भनेर ह�दँैन कितपय खोलानालाका ज�गाह� 
�यापा�रक र बसोबासमा पिन मू�यवान् नै देिख�छन् । 
सोही कारण मसमेतले सो �ितवेदन िदएको ह� ँ । मैले 
जानी जानी कसरु गरकेो छैन भ�ने �यहोराको �ितवादी 
पणु�राम शमा� दवाडीले अनसु�धानमा गरकेो बयान ।

१.२६ शैले��कुमार शा�य:
पाट�बाट पेस भएको Scheme अनसुार 

उ�ोगको �मता दईु िस�टमा २०० के.जी. (२ टन) 
को िहसाबले ३०० िदनको ६०० टन �मता रहेको । 
घरले ु उ�ोगले दता� �माणप�मा उ� �मतालाई �. 
मा उ�लेख गरकेो र सो रकम उ�ोग ६०० टनमा 
स�चालन ह�दँा आज�न ह�ने िब�� मू�यसगँ मेल खान 
आउछँ । ि�थर पुजँी कजा�  �वीकृत गदा� उ�ोगले 
आ�नो �मताअनसुार काम गदा�  आय ह�ने रकमबाट 
कजा� च�ुा ह�नस�ने आकँलन ग�रएको ह��छ । ��ततु 
उ�ोगको �मता ६०० टन ह�ने आधारमा नाफा 
नो�सान ��ेपण ग�रएको ह�दँा ६०० टनको �मताको 
उ�ोग ह�न ज�री छ । जडान भएको मेिसनको �मता 
के कित छ भ�ने आफूलाई थाहा छैन तर ६०० टन 
�मता ह�नपुन� लागेको हो । कारखानामा गएर िसिभल 
िनमा�णको ि�थित र कारखाना स�चालनमा आउन 
स�ने आव�यक �यूनतम पूव�धारह� तयार भइसकेका 
छन् छैनन् भ�ने बारमेा कुरा थाहा पाए ँ। उ� कुराह� 
आफंँैले केही जानेर र केही उ�ोगीसगँको कुराकानीबाट 
थाहा पाई लेखेको ह� ँ भ�ने �यहोराको �ितवादी 
शैले��कुमार शा�यले अनसु�धानमा िदएको बयान ।
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१.२७ पु�षो�म म�ल: 
प�रयोजना क�पाउ�डवालले घे�रएको 

र यसिभ� कारखाना भवन, गोदाम, �वाटरसमेत 
रहेको देिखएको, कारखानािभ� कािड�ङ्ग मेिसन र 
�पीिनङ्ग मेिसनसमेत जडान गरकेो िथयो । भारतबाट 
आएका �ािविधकह�ले �ायल �ोड�सनसमेत गरकेो 
देिखएको िथयो । उ�ोगको �मताका स�ब�धमा केही 
समय उ�ोग चलेको हेरकेो र स�चालकह�ले भनेको 
कुराअनसुार �ितवेदनमा लेिखिदएको हो । हामीले 
स�चालन �ि�या मा� हेरकेोले िनरी�ण समयमा 
�ितिदन कित उ�पादन ह���यो भ�ने िकटानी गन� 
नसकेको भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी प�ुषो�म 
म�लले अनसु�धानमा गरकेो बयान ।

१.२८ भवनाथ उपा�याय:
रािधका �ाि�ड�ा�टको लािग �िततप� नं. 

६१।१६११ बाट �िततप� खोली सोका आधारमा 
अि�तयारी उ�लङ्घन गरी �वाह भएको िट.आर. 
कजा�  �. १,०५,५१,९९५।४८ को समथ�न गनु�को 
कारण पिहले �िततप� खोली डकुमे�ट आइसकेकोले 
�वीकृितस�म िदएको हो, का.म.ु म.�. को मौिखक 
�वीकृितले िट.आर. कजा� �वाह गरकेो देिखएकोले 
िलिमट कायम नह�ने गरी एक पटकको लािग सो �वीकृित 
िदएको हो । सबै कारोबारको ि�थित नहेरी सो समथ�न 
रो�का गन� िम�ने अव�था िथएन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी भवनाथ उपा�यायले अनसु�धानमा गरकेो 
बयान ।

१.२९ माला खड्का: 
ल�मी�साद आचाय�सगँ �यि�गत िचनजान 

भएको ह�दँा घरायसी कामको लािग रकम माग गदा� 
तपाईको ज�गा ६ मिहनाको लािग ब�कमा राखी िद�छु, 
६ मिहनापिछ फुकुवा गरी िद�छु भनेको ह�दँा मैले 

म�जरुनामा लेिखिदएको हो । पिछ मलाई झ�ुयाएर 
�ि�ब�धक पास गरकेो रहेछ भ�ने कुरा ब�कमा गएपिछ 
थाहा भयो । िनजले मलाई ३ लाख ५० हजार 
िदएकोमा पिछ फुकुवा ग�रिदन ुपर ्यो भ�दा ह��छ ह��छ 
भनी आलटाल गरी हालस�म अलम�याएर राखे । मैले 
�ि�ब�धकका लािग म�जरुनामा ग�रिदएको होइन, 
झ�ुयाएर सिहछाप गराएछन् भ�ने �यहोराको माला 
खड्काले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयान ।

२.  उजुरीप�मा विण�त पाट�लाई िदए िदलाएको 
कजा�को �व�पः

२.१  रािधका �ाि�ड�ा�ट:  घरले ु
तथा साना उ�ोग िवभागको �ा.फ.नं.घ.उ.िव. 
१९१२१।२५२२।२०५० िमित २०५०।३।१३ मा 
दता� भएको रािधका �ाि�ड�ा�टको ि�थर पुजँी �. 
७५ लाख र चाल ुपुजँी �. १ करोड ७५ लाख गरी 
कूल पुजँी �. २ करोड ५० लाख रहेको तथा �ो�ाइटर 
ल�मी�साद आचाय� रहेको देिख�छ । यस उ�ोगलाई 
ब�कको �धान काया�लयबाट कजा� �वीकृत गरी ब�कको 
काठमाड� शाखाबाट बद ्िनयतका �ृंखलाह�लाई 
िनर�तरता िददँै कजा�  �वाह भएको देिख�छ ।

कजा� उपभोग गरपेिछ १ पैसा पिन सावँा 
तथा �याज ब�कलाई नबझुाएको ह�दँा ऋणीले 
��ाचार गन� गराउन मा� ब�क कजा� उपभोग गरकेो 
देिख�छ । हाइपोिथकेशन कजा�  िशष�कमा स�ु कजा� 
िलएपिछ केही कजा�  रकम घटेको देिखए तापिन उ� 
घटेको रकम ऋणीले आ�नो �यापार �यवसायको 
आ�दानीबाट च�ुा गरकेो नभई ब�कको �धान 
काया�लयको िमित २०५५।९।२२ को प�बाट बागमती 
एपर�सलाई �वीकृत �. ७४ लाख कजा�बापत रािधका 
�ाि�ड�ा�टको िधतो कजा�को सावँामा ज�मा गन� 
िनद�शन िदएबाट यथाथ�मा ऋणीलाई ��ाचार गराउन 
मा� ब�क कजा� उपयोग गरकेो देिख�छ । �य�तै गरी 
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२०५५।१२।१६ र १९ गते ६० लाख कजा� च�ुा 
गनु�पन�मा �. ९० लाख कजा� िधतो फुकुवा गन� उ�े�य 
मा� राखेको दिेख�छ । 

पाट�ले िमित २०५५।९।८ मा रािधका 
�ाि�ड�ा�ट समूहअ�तग�त रािधका �ाि�ड�ा�ट, 
बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोग र बागमती �ेडस� 
स�व� छन् भनी िदएको िनवेदनमा ब�कका अ�बरकुमार 
खड्काले “अिभलेख हेरी आव�यक भए कागजसमेत 
मगाई िमलाउने” तोक आदेश िदएबाट कजा� लगानी 
िवभागले बद् िनयतपूण� ढङ्गले यस समूहका स�पूण� 
फम�/उ�ोग/क�पनीह�को कजा�को ि�थित उ�लेख 
नगरी महा�ब�धकको अि�तयारी सीमा �. ५ करोड 
नाघेको नदेखाउने दरुाशय राखी यस समूहमा आब� 
फम�/उ�ोग/क�पनीह� पटक पटक थपघट गरकेो र 
वा�तिवक िववरण लकुाएको देिख�छ । तर रा�� ब�कको 
िनद�शानसुार यस समूहमा मेची �ाि�ड�ा�टसमेत 
पद�छ भने ब�कले पटक पटक रोशन �ाि�ड�ा�ट, 
अि�पन�पा काप�टको कजा�को ि�थितसमेत समावेश 
गरी उ� समूहको कूल कजा�को िव�ेषण गरकेो 
देिख�छ ।

हाइपोिथकेशन कजा� न.ं ६१/३९० :
ब�कको �धान काया�लयको िमित 

२०५५।७।१६ को प�ानसुार यस समूहलाई िधतो 
कजा�  िशष�कबाट �. २,२५,००,०००।–िलिमट 
आ.व. २०५५।०५६ का लािग हाइपोिथकेशन 
कजा�मा प�रणत गरकेो दिेखएको छ । �यसैगरी उ� 
कजा�  �वीकृत गदा� उ� समूहको नाउमँा �याद 
नाघेको कजा� िहसाब कुनै बाकँ� नरहने ह�नपुन� सत� 
राखी कजा� �वीकृत गरकेो तर �धान काया�लयको 
त�कालीन महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीले यसै 
समूहको बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. 
को िट.आर. कजा� िमित २०५५।७।१५ मा �वीकृत 

गदा� नै यस समूहको कूल कजा� नदखेाएको अव�थामा 
पिन रािधका �ाि�ड�ा�ट, बागमती �ेडस� र बागमती 
ऊनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. �वीकृत िलएर �. 
४,४२,००,०००।– रहेको अव�थामा पिन �वीकृत 
िलिमटभ�दा �. १,६१,६५,०००।– बढी कजा� �वाह 
भएको र �याद नाघेको कजा� �. ७५,४७,०००।– 
रहेको ि�थितमा पिन िधतो कजा�लाई हाइपोिथकेशन 
कजा�मा प�रणत गन� �वीकृत �दान गरकेो ।

रािधका �ाि�ड�ा�टको अि�तयारी 
�ा� नगरकेो �यि� अ�यतु�साद �रजालले �. 
४,५६,२६,०००।– �टक िववरण पेस गरकेो र 
िव�णरुाम �े� र सवललाल िसहंले िनरी�ण अविधमा 
पाट�ले िदएको भाउ नै मनािसब भएको �यहोरा 
उ�लेख गद� िदएको �ितवेदनलाई आधार मानी 
ब�कको कजा� सापट िनद�िशका एवं काय� �णाली, 
२०५५ को हाइपोिथकेशन िनद�िशका उ�लङ्घन 
गरी िमित २०५५।९।२४ मा हाइपोिथकेशन कजा� �. 
२,२५,००,०००।– �वाह गरकेो र सोका आधारमा 
�वािहत सावँा �. १,४३,१८,६२५।९७ र उ� कजा�को 
२०५८ चैत मसा�तस�म �. २,१३,४३,११६।५८ 
असलु उपर ह�न नसक� ब�कलाई गैरकानूनी हािन र 
पाट�ले गैरकानूनी लाभ िलएको �प� ैछ ।

पाट�ले िमित २०५५।९।२४ मा �धान 
काया�लयबाट िनकासा भएको हाइपो कजा� �. 
२,२५,००,०००।– उपल�ध गराई सो रकमले यस 
उ�ोगको नाममा रहेको िधतो कजा� च�ुा गरी बाकँ� 
रकम उपल�ध गराउन िदएको िनवेदनको कारवाही 
गन� िसलिसलामा हायर पच�ज कजा�मा भाखा नाघेको 
िक�ता �. २०,१५०।– रहेको अव�थामा पिन 
शेरबहादरु थापाले आ�नो िव�ीय �वाथ� भएको �यि� 
ल�मी�साद आचाय�को यस उ�ोगलाई “कजा�, �धान 
काया�लयको िनद�शनअनसुार ज�मा गरी िदने” भनी 
तोक आदेश गरी कजा� �वाह गरकेो देिख�छ ।
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िट.आर. कजा� न.ं ६१/३३०:
महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीबाट �. 

१,०८,००,०००।– को �िततप� खो�न �वीकृत �दान 
भएबाट पाट�ले िमित नखोली �िततप�बाट खोिलएको 
�िततप�को डकुमे�ट छुटाउनका लािग आव�यक पन� 
रकमका लािग िट.आर. कजा� �. १,११,००,०००।– 
कजा�  माग गरकेो िनवेदनमा उ�मकुमार नेपालले “टोटल 
उपयोग रकमह� सिहत का.म.ु महा�ब�धक�यूको 
आदेशअनसुार िट.आर. गरी समथ�नमा पठाउने” 
भनी िमित २०५५।१०।२५ मा तोक आदेश िदएपिछ 
िमित २०५५।९।१२ मा �िततप� नं. ६१।१६११ 
खोिलएको र उ� �िततप�को डकुमे�ट छुटाउन 
िदएबमोिजमको �. १,०२,१५,९९५।४८ कजा� �वाह 
भएको देिख�छ । �ो�ाइटर ल�मी�साद आचाय�ले िमित 
२०५५।१०।२५ मा “मािज�नबापतको रकम ज�मा गन� 
बार”े भनी ब�कको िनयमानसुार ३० �ितशत मािज�न 
िलई �िततप� डकुमे�ट भ�सार �योजनका लािग 
पाट�लाई िदने �यव�था यो िट.आर. कजा�मा छुट पाउन 
र सो रकम १० िदनिभ� च�ुा गन�छु भनी �ितब�ता 
�य� गरकेोलाई पिन कजा� �वाह गन� आधार बनाएको 
देिख�छ । तर ल�मी�साद आचाय�ले बागमती ऊनी 
धागो कताई उ�ोग �ा.िल. को िमित २०५५।५।२९ 
मा �िततप� नं. ६१।१३५५ बाट �िततप� खो�ने 
िसलिसलामा “नगद ितररे डकुमे�ट छुटाउन �ित�ा 
गछु� ” भनी �िततप�को िनवेदनमा उ�लेख गरकेो तर 
योबमोिजम �यवहार नदखेाएको कुरा �प� ह�दँाह�दँ ै
पिन ल�मी�साद आचाय�को �ितब�ताको आधारमा 
त�कालीन का.म.ु महा�ब�धकले आफू मातहतका 
कम�चारीलाई मौिखक आदेशको भरमा कजा� �वाह 
गन� लगाएको �धान काया�लय �.का. (१) कल 
६१।२९।६६ िमित २०५५।११।६ प�बाट उ� कजा� 
समथ�न गरकेो देिखएको छ ।

ओभर �ा�ट कजा� न.ं ५७७२।४८
ब�कको �धान काया�लयको प.स.ं �.का. 

(१) कल ।५८।६१०७ िमित २०५२।११।१३ 
को प�ानसुार �. १५ लाख कजा� �वीकृत गरी ऐ. 
काया�लयको प.स.ं �.का. (१) कल । ६१।२४०८ 
िमित २०५५।९।१६ को प�बाट अि�तम पटक 
कजा� नवीकरण भई िमित २०५५।९।२६ मा कजा� 
लगानी भएको देिख�छ । यस समूहका फम�/उ�ोगका 
कजा�ह�को भाखा नाघेको, �याज च�ुा नगरकेो, 
अव�थामा पिन अ�बर कुमार खड्काले ब�क नीित 
िनद�शन िवपरीत �. १५,००,०००।– कजा� नवीकरण 
गरकेो देिख�छ ।

२.२  बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल.
यो क�पनीमा ल�मी�साद आचाय�को ५० 

�ितशत सेयर रहेको ह�दँा यो उ�ोग नेपाल रा�� ब�कको 
प�रप� िनद�शनबमोिजम ल�मी�साद आचाय� समूहमा 
पद�छ । ल�मी�साद आचाय�, भरतराज कोइराला 
र अ�यतु�साद �रजाल �थम स�चालक रहेका 
देिख�छन् । कजा�को लािग सरु�ण बापत उ�ोगको 
नाममा दता� भएको झापा गरामिुन ८ िक.नं. ५३६ र 
५३७ �े�फल ०-७-१० र ०-८-० गरी ज�मा ०-१५-
१० ज�गा र सोमा रहेको प�रयोजना िधतो पास गरी 
िलएको दिेख�छ ।

ि�थर पँुजी कजा� न.ं ६०।११५ :
िमित २०५४।९।१० को महा�ब�धक �तरीय 

कजा� किमटीले “सै�ाि�तक�पमा यो �ोजे�ट बागमती 
ऊनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. मा लगानी गन� तर 
group को Total Loan Exposure ५ करोडमा 
नबढ्ने र �ोजे�टको िनरी�ण �रपोट�सिहत िवभागको 
राय िसफा�रससिहत पेस गन�” भनी िनण�य गदा� यस 
समूहमा िन�न फम� / उ�ोगह�को कजा�को ि�थित 
उ�लेख गरी िव�ेषण गरकेो देिखएको छ ।
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िशष�क �वीकृत िलिमट
बाँक� साँवा 

(आषाढस�मको)
�याज

िधतो कजा� (रािधका �ाि�ड�ा�ट) २,५९,००,०००।- २,६३,००,०००।- ७६,१०९।-

ओभर�ा�ट (“        “) १५,००,०००।- १४,९९,९२६।२४ १,०९,४९८।-

ओभर�ा�ट डलर खाता एयरमाक�  (“    “) - ३८,९४,३५७।७५ -

पूव� िनया�त कजा� ४५,४०,०००।- ४५,४०,०००।- ५९,५१८।-

रोशन �ाि�ड�ा�टको �िततप� ९२,५०,०००।-

अि�पन�पाको िट.आर. कजा� ९५,००,०००।- ९५,००,०००।- १,८३,३०१।-

रोशन �ाि�ड�ा�ट बागमती �ाड (चाल ुपुजँी) ६३,२०,०००।- -

४,१४,४०,०००।- ५,२०,५४,२८३।९९ १०,९८,४२६।-

o ननफ�डेड कजा� ९२,५०,०००।– नजोिडएको ।
ब�क आफंँैले तयार गरकेो उपरो� त�याङ्कको आधारमा यस समूहको �वीकृत फ�डेड कजा� िलिमट 

�. ४,१४,४०,०००।– रहेको र ननफ�डेड कजा�  िलिमट �. ९२,५०,०००।– रहेको देिख�छ ।
�वीकृत फ�डेड कजा�  िलिमट �. ४,१४,४०,०००।– रहेको अव�थामा डलर एयरमाक�  गरकेो ओभर�ा�ट 

कजा�  �. ३८,९४,३५७।७५ (जोिखम �यून रहने) बाहेक पिन �. ४,८१,५९,९२६।२४ (�वीकृत िलिमट 
भ�दा �. ६७,१९,९२६।२४ बढी) र डलर खाता एयरमाक�  गरकेो कजा�सिहत ज�मा �. ५,२०,५४,२८३।९९ 
(िलिमटभ�दा �. १,०६,१४,२८३।९९ बढी कजा� �वाह भएको) । कूल कजा� ५ करोड नबढ्ने गरी लगानी गन� 
सै�ाि�तक सहमित गन� िनण�य आफंँैमा अथ�हीन रहेको दिेख�छ । गौरीलाल �े�ले यस �कारको काय� गन� अगवुाई 
गरकेो देिखएको छ । ब�कको िनयमानसुार भाखा नाघेको कजा� बाकँ� रहेको अव�थामा थप कजा� �वीकृत गन� 
निम�ने भएकोले गौरीलाल �े� र महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीका सद�यह� भवानीदेवी शमा�, अ�बरकुमार 
खड्का र िद�यकुमार अिधकारीसमेतले यस समूहको बागमती �ेडस�को िबता�मोड शाखाको कजा� नं. ५९/२१, 
५९/३४ र ६०/०१ को ज�मा �. ६,०२,३२१।८३ रकम Total Loan Exposure मा नदखेाई बद ्िनयतपूण� 
ढङ्गले यस उ�ोगमा कजा� �वाह गन� सै�ाि�तक सहमित जनाएको देिखएको छ ।

आचाय� समूहसगँ स�बि�धत फम�/उ�ोग क�पनीह�को स�पूण� कजा�को ि�थित नराखेको देहाय 
िववरणलाई नै अि�तम िववरण मानेर कजा� �वाह गरकेो देिख�छ ।

िस.न.ं नाम
कजा� 

िशष�क
िलिमट

बाँक� 
सावँा

२०५४ 
आि�नको 

�याज
कैिफयत

१
रािधका �ाि�ड�ा�ट 
(�ो.ल�मी�साद आचाय�)

िधतो 
कजा�

२५,९०० २६,१८२ १,८३९
भाखा नाघेको सावँा १८१८८।–
�याज १४७८।– भाखा नाघेको

पूव� 
िनया�त

- ४,५४० १६८ िलिमट नभएको
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ओ.िड १५०० १,५०० - नवीकरणका लािग अनरुोध

डलर खाता एयरमाक�  गरी “ २२०० २,१७५ -

२
अिपन�पा काप�ट
(�ो.भरतराज कोइराला)

िट.आर. - ९,५०० ५४४
भाखा नाघेको �. ९५०० िलिमट 
नभएको

३
रोशन �ाि�ड�ा�ट �. 
अ�यतु �साद �रजाल,
(�ो.िचर�जीवी आचाय�)

चा.पू. ३,५०० ३,५०० -
�यवहा�रक�पमा ल�मी�साद 
आचाय�को िनय��णमा रहेको

४
बागमती �ाि�ड�ा�ट
(�ो.भरतराज कोइराला)

चा.पू. ३,००० २,८२०

                        ज�मा ३६,१८० ५०,२१७ २,५५१
भाखा नाघेको साँवा २७६८८, 
�याज २०२२

· रोशन �ाि�ड�ा�टलाई कजा� नं. ६०/९३ िमित २०५४।९।९ मा �. ३० लाख कजा� �वाह गरकेो रकम 
समावेश नगरकेो ।

यस उ�ोगलाई ि�थर पुजँी कजा� �वाह गन� िवषयमा त�कालीन महा�ब�धक गौरीलाल �े�ले िमित 
२०५४।९।१० महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीको िनण�यले “सै�ाि�तक�पमा यो �ोजे�टमा लगानी गन� तर 
Group को Total Loan Exposure ५ करोडमा नबढ्ने र �ोजे�टको िनरी�ण गराई िनरी�ण �रपोट�सिहत 
िवभागको राय सिहत पेस गन�” िनण�य भएको । उपरो� सै�ाि�तक सहमितलाई काया��वयन गन� िसलिसलामा 
कजा�  लगानी िवभागले ल�मी�साद आचाय� समूहमा मािथको तािलकामा उि�लिखत फम�/उ�ोगह� आब� रहेको 
सोको सावँा कजा�  तथा �याजको ि�थित दखेाएको देिख�छ । तर सो िववरणमा यस समूहसगँ आब� उ�ोगह�को 
स�पूण� कजा�ह�को ि�थित नराखी कजा� �वीकृत गन� महा�ब�धकको �ित�ाहक/समूह सीमा �. ५ करोडको 
अनकूुल ह�ने गरी देखाउदँासमेत �. ५ करोडभ�दा बढी कजा� �वाह भइसकेको देिखएको छ ।

बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. का स�चालक ल�मी�साद आचाय�, भरतराज कोइराला र 
अ�यतु�साद �रजाल रहेको अव�थामा ितनै स�चालक एकै समूहमा रहने देिख�छन् । यस ि�थितमा यस समूहको 
�वीकृत कजा� िलिमट �. ३,६१,००,०००।– रहेकोमा �वीकृत कजा� िलिमटभ�दा �. १,४०,३७,०००।– रकम 
कजा�  �वाह भएको र �वािहत कजा�म�ये सावँा �. २,७६,८८,०००।– र �याज �. २०,२२,०००।– भाखा नाघी 
सकेको देिख�छ ।

�वीकृत िलिमटभ�दा बढी कजा� �वाह गन� कम�चारीलाई कारवाही गन�, भाखा नाघेको सावँा कजा� तथा 
�याज असलु गन� गराउन कारवाही �ि�या अिघ बढाउन ुपन� कत��य पालन गनु�को स�ा महा�ब�धक गौरीलाल 
�े�ले तथा िनजको अ�य�तामा गिठत कजा�  किमटीका सद�यह�ले ब�कसगँ असल �यवहार �दिश�त गन� नस�ने 
उ� �ाहकलाई िमित २०५४।१०।३ को िनण�यबाट “सरु�णले रा�री कभर गराउने गरी उ� समूहको Total 
Loan Exposure �. ५ करोडमा नबढ्ने गरी �. १ करोड १० लाख ि�थर पुजँी कजा� िनकासा गन� िनण�य गरी 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी भई आ�नो अि�तयारीको द�ुपयोग गरकेो देिखएको छ ।

गौरीलाल �े�, भवानीदेवी शमा�, िद�यकुमार अिधकारी र अ�बरकुमार खड्कासमेतले आपसी 
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िमलेमतोमा यस समूहको कूल कजा� ५ करोडभ�दा 
बढी नदेखाउने बद ्िनयत राखी रोशन �ाि�ड�ा�टको 
चाल ुपुजँी कजा� नं. ६०।९३ को �. ३०,००,०००।- 
बागमती �ेडस�को भाखा नाघेको कजा� नं. ५९।२१, 
५९।३४ र ६०।०१ गरी ज�मा �. ६,०२,३२१।८३ 
को भाखा नाघी सकेको र �याज �. १,०३,०६९।०९ 
समेत असलुउपर नभएको िववरण यस समूहको कूल 
कजा�स�ब�धी िव�ीय िव�ेषणमा देखाएको पाइदँैन ।

िट.आर. कजा� न.ं ६१।२०१ :
िमित २०५५।७।१५ मा िट.आर. कजा� 

�वीकृत गदा� ल�मी�साद आचाय� समूहका 
(ि�थर पुजँी कजा� �वीकृत गदा�का उ�लेख गरकेा 
अिपन�पा काप�ट, रोशन �ाि�ड�ा�ट र बागमती 
�ाि�ड�ा�टको कजा�को ि�थित नराखी ३ वटा 
फम�ह�को मा� कजा�को ि�थित यस समूहको Total 
Group Loan Exposure दखेाई �ित �ाहक/समूह 
कजा�  सीमास�ब�धी अि�तयारीको गलत �या�या 
गरकेो । बागमती �ेडस�को �. ६ लाख कजा� यथाथ�मा 
भाखा नाघी सकेको तर बद ्िनयतपूण� ढङ्गले उ�लेख 
नगरकेो र िलिमटभ�दा �. १,६१,६५,०००।– बढी 
कजा�  �वाह भएको देिखएको । सो कजा� �वीकृत 
गन� िसलिसलामा यस समूहमा उि�लिखत फम�/
उ�ोगह� मा� समावेश गरकेो तर यही किमटीले िमित 
२०५४।१०।३ को िनण�यबाट ि�थर पुजँी कजा� �वीकृत 
गदा� रोशन �ाि�ड�ा�ट, अिपन�पा काप�ट, बागमती 
�ाि�ड�ा�ट उ�ोगह� समूहमा समावेश गरी समूह 
कायम गरकेो ह�दँा महा�ब�धकको �ित �ाहक / समूह 
फ�डेड कजा� सीमा �. ५ करोड दखेाउने बद ्िनयतपूण� 
उ�े�य राखी Total Group Loan Exposure मा 
८ नं. तािलकाबमोिजमका उ�ोगह�को मा� कजा�को 
ि�थित देखाएको �प� ह��छ । उि�लिखत समूहको 
फम� / उ�ोगह�को बाकँ� कजा�लाई मा� आधार मा�दा 
पिन �वीकृत िलिमटभ�दा �. १,६१,६५,०००।– 

बढी र महा�ब�धकको �ित �ाहक/समूहको लािग 
फ�डेड कजा�तफ� को �. ५ करोडको अि�तयारी 
सीमाभ�दा �. १,०३,६५,०००।– बढी कजा� �वाह 
भएको र भाखा नाघेको सावँा ७५,४७,०००।– रहेको 
अव�थामा �वीकृत िलिमटभ�दा बढी कजा� �वाह 
भएको िवषयमा छानिबन गरी दोषीलाई कारवाही 
गद� असलुी �ि�या �ार�भ गनु�पन�मा पनुः आ�नो 
अि�तयारी सीमा उ�लङ्घन गरी थप िट.आर. कजा� 
�वीकृत गरकेो र यस कजा�को २०५८ चै� मसा�तस�म 
कजा� असलुउपर नभई �. ७५,९३,१२३।९५ रकम 
ब�कलाई गैरकानूनी ढङ्गले हािन नो�सानी परु ्याएको 
देिखएको छ । परुानो िट.आर. कजा� नं. ६०।११२ को 
�. ९९,९७,७३३।२५ �वाह भएको ३ मिहनाको 
समय समा� ह�न आटेको अव�थामा कजा� असलुी 
गनु�पन�मा बद ्िनयतपूण� ढङ्गले आ�नो अि�तयारी 
उ�लङ्घन गरी थप �. ५८ लाख �वीकृत गरकेो 
देिखएको छ ।

चालु पुजँी कजा� नं. ६१।१८१
महा�ब�धक गौरीलाल �े�ले यस समूहसगँ 

स�बि�धत रािधका �ाि�ड�ा�ट, बागमती ऊनी धागो 
कताई उ�ोग �ा.िल. र बागमती �ेडस� गरी ३ व६ फम�/
उ�ोगह� मा� दखेाई स�चालक सिमितमा थप कजा� 
�वीकृत गन� ��ताव लगेको दिेख�छ । उपरो� फम�/
उ�ोगह�को आ.व. २०५४।५५ का लािग �वीकृत 
िलिमट �. ४,४८,६५,०००।– रहेकोमा उपभोग 
गरकेो कजा� रकम �. ५,७७,१४,०००।– र �याज 
�. १२,८३,०००।– देखाई यस समूहको अ�य फम�/
उ�ोगह�को कजा� कारोबारको िवषयमा गौरीलाल 
�े�ले यस समूहको �प� िववरण लकुाई िछपाई िदने 
िदलाउने काय� गरकेो कुरा िनजले स�चालक सिमितमा 
पेस गरकेो जेजित कागजातह� छन् �यसबाट �प� 
रहेको ह�दँा स�चालक सिमितले यस समूहलाई कजा� 
�वीकृत गरकेो दिेख�छ ।
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उपरो� िववरणको आधारमा स�चालक 
सिमितको नीित तथा �यव�था उपसिमितको िमित 
२०५५।९।१ को िनण�यबमोिजम यस समूहलाई फ�डेड 
कजा�  �. ५ करोड ७७ लाख १४ हजार उपभोग गराई 
राखेकोमा पाट�को यू.एस.डलर खाता एयरमाक�  गरी 
९० �ितशत ओभर�ा�ट कजा� �वीकृत र बागमती 
ऊनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. लाई सरु�णका 
आधारमा थप �. १ करोड चाल ुपुजँी कजा� �वीकृत 
गन� िनण�य गरेको । तर ती फम�/उ�ोगह�को स�ब�धमा 
अ�य कुनै जानकारी माग नगरकेो ।

गौरीलाल �े�ले िमित २०५४।१०।३ मा यस 
उ�ोगलाई ि�थर पुजँी कजा� �वीकृत गदा�  ल�मी�साद 
आचाय� समूहको रािधका �ाि�ड�ा�ट, अिपन�पा 
काप�ट, रोशन �ाि�ड�ा�ट, बागमती �ाि�ड�ा�ट 
राखी Total Group Loan Exposure को िव�ेषण 
गरकेो ह�दँा सोहीबमोिजम फम�/उ�ोगह� समूहमा 
राखी Total Group Loan Exposure को यथाथ� 
िववरण स�चालक सिमितमा रा�न ु पन�, तर िनजले 
िमित २०५५।९।१ मा स�चालक सिमितको “कजा� 
उपसिमितमा” पेस गरकेो Total Group Loan 
Exposure मा केवल रािधका �ाि�ड�ा�ट, बागमती 
ऊनी धागो कताई उ�ोग, �ा.िल. र बागमती �ेडस�को 
मा� देखाई बद ्िनयतपूण� ढङ्ग झ�ुो िववरण पेस गरकेो 
देिखएको छ ।

िट.आर. न.ं ६१/११२ :
यस कजा�को उ�पि� �िततप� ६१/१२१२ 

खोिलएपिछ भएको देिख�छ । �िततप� नं. ६१/१२१२ 
बाट िमित २०५५।४।१८ मा �. १,०९,०६,३५०।–
($ १५९८००.००) को �िततप� खो�दा आफू 
मातहतका कम�चारीह�ले िलिमट नभएको, को�याटरल 
नभएको भनी उ�लेख गदा� गद� शेरबहादरु थापाले एक 
करोडको मा� खो�ने भनी आफूले लगाएको तोक 

आदेशलाई काटी आ�नो अि�तयारी (�. १ करोड) 
सीमा समेत उ�लङ्घन गरी बद ्िनयतपूण� ढङ्गले ५ 
�ितशत मािज�न िलई ब�क िनयमानसुार ९५ �ितशत 
सरु�ण िलनपुन�मा निलई �िततप� खो�न �वीकृत 
�दान गरकेो । उ� �िततप�बाट आयात भएको 
सामान छुटाउनका लािग पाट�ले िमित २०५५।४।२८ 
मा िदएको िनवेदनमा “�ीमान् महा�ब�धकको मौिखक 
आदेश भई पिछ किमटीमा रा�ने गरी डकुमे�ट छुटाउन 
आदेश भएको” उ�लेख गरी िट.आर. गराई पाउ ँभनी 
िदएको िनवेदनमा उ�मकुमार नेपालले ऐ. िमितमा 
“महा�ब�धक�यूबाट �. ५ करोड नना�ने गरी कजा� 
उपयोग गराई समथ�न गराउने भनी आदेश िदएबमोिजम 
सोहीअनसुार गन�” भनी तोक आदेश िदएको र िमित 
२०५५।४।३१ मा �. ९९,९७,७३३।२५ कजा�  �वाह 
भएको ।

िट.आर. कजा� न.ं ६१/२०१
यस कजा�को उ�पि� �िततप� नं. ६१/१३५५ 

खोलेप�ात् भएको देिख�छ । िमित २०५५।५।२९ मा 
उ� �िततप� खो�दा आफूमिुनका कम�चारीह�ले 
िलिमट नभएको, को�याटरल नभएको, िट.आर. कजा� 
नं. ६१/११२ मा �. ९९,९७,७३३।२५ रकम बाकँ� 
रहेको कुरा उ�लेख ह�दँाह�दँ ैपिन शेरबहादरु थापाले �. 
५३,६८,४३०।– ($ १,७८,२००) बराबरको आयात 
�िततप� खो�दा ५ �ितशत मािज�नमा �िततप� 
खो�न �वीकृत िदएको दिेख�छ ।

यस िसलिसलामा ल�मी�साद आचाय�ले 
“नगद ितररे डकुमे�ट छुटाउने �ित�ा गछु� ” भनी 
�िततप�को िनवेदनमा उ�लेख गरपेिछ िमित 
२०५५।५।२९ मा �िततप� ख�ुने खलुाउने काम 
भएको देिख�छ । पाट�ले िमित २०५५।७।२७ मा 
िट.आर. गरी डकुमे�ट छुटाई पाउ ँ भनी िदएको 
िनवेदनमा िनजले �िततप� खो�दा गरकेो �िततप� 
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काया��वयन गराउनकुो स�ा गौरीलाल �े�को 
अ�य�ताको (महा�ब�धक �तरीय) कजा� किमटीले 
कजा�  �वीकृत गरी �धान काया�लयको प.सं. �.का. 
(१) कल/६१/१८१२ िमित २०५५।७।१६ बाट 
रोशन �ाि�ड�ा�ट ल�मी�साद आचाय� समूहमा 
पन� हो होइन, हेनु�  भई समूहमा नपन� भएमा मा� 
उ� समूहलाई कूल फ�डेड कजा� �. ५ करोडमा 
नबढ्ने भएमा मा� कजा� उपभोग गराउने भनी �. 
५३,६८,४३०।– को �िततप�का लािग �. ५८ लाख 
कजा�  �वीकृत गरबेमोिजम िमित २०५५।७।१७ मा �. 
५०,६९,०७०।९५ कजा�  �वाह भएको ।

२.३ मेची �ाि�ड�ा�ट:
यस उ�ोगलाई चाल ु पुजँी र ओ.डी. 

कजा�  �. ५८,००,०००।– �वाह भएको र २०५८ 
चै� मसा�तस�म सावँा �याज गरी ज�मा �. 
९७,८६,५१०।४४ बाकँ� भई असलुउपर ह�न नसक� 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी पगेुको देिख�छ ।

चालु पँूची कजा� न.ं ६१/०१ :
रािधका �ाि�ड�ा�टको तफ� बाट कारोबार 

गन� अि�तयारी नै �ा� नगरकेो �यि� भरतराज 
कोइरालाको (िमित र सरु�णको िववरण िकटान नगरी) 
उ� उ�ोगको पा�रतम�ये �. ८४ लाख बराबरको 
िधतो मेची �ाि�ड�ा�टलाई एयरमाक�  गरी िदन 
म�जरुी भएको �यहोरा उ�लेख गरी �. २५ लाख 
कजा�  माग गरकेो िनवेदनमा शेरबहादरु थापाले िमित 
उ�लेख नगरी कजा� किमटीमा रा�ने तोक आदेश 
िदएको, पाट�ले पनुः २०५४।१२।२८ मा �. ५० 
लाख चाल ु पुजँी कजा�  पाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा 
शेरबहादरु थापाले ऐ. िमितमा तोक आदेश िदएबमोिजम 
िमित २०५४।१२।३१ को कजा�  किमटीले रािधका 
�ाि�ड�ा�टको िधतो सरु�ण एयरमाक�  गरी �. ५० 

लाख कजा� िदने िनण�य गरी िमित २०५५।१।२ मा �. 
४८ लाख कजा� �वाह गरकेो देिख�छ ।

ओभर�ा�ट कजा� न.ं ५२९६८/४८
िमित २०५५।५।१५ मा यस उ�ोगका 

साझेदार�य ल�मी�साद आचाय� र भरतराज 
कोइरालाले संय�ु�पमा द�तखत गरी �. १० लाख 
कजा� पाउ ँभनी सरु�णबापत रािधका �ाि�ड�ा�टको 
फािजल रहेको (सरु�ण िकटानी नभएको) २० लाख 
सरु�ण एयरमाक�  गन� िदएको िनवेदनमा शेरबहादरु 
थापाले आ�नो िव�ीय �वाथ� भएको �यि� 
ल�मी�साद आचाय� संल�न रहेको यस उ�ोगलाई ऐ. 
िमितमा नै “ओ.डी. �. १० लाखस�म सरुि�त ह�ने गरी 
िदने” भनी ठाडो तोक आदशे गरी कजा� �वीकृत गरकेो 
देिख�छ । कजा� किमटीबाट िमित २०५५।१।१६ मा 
कजा� �वीकृत गनु� पूव� ब�कको आ�त�रक फाटँबाट �ा� 
कजा� िववरणमा यस उ�ोगको चाल ुपुजँी कजा� �. ४८ 
लाखम�ये भाखा नाघेको िक�ता �. २,३८,१००।–
र �याज �. १,७९,१७८।– बाकँ� रहेकोमा “पैसा 
बझुाउन भौचर लेखी सकेको” भनी नाटक�य ढङ्गले 
िववरण लेखाई कजा� किमटीबाट कजा� �वीकृत गर े
गराएको देिख�छ । यो कजा� किमटीमा शेरबहादरु थापा, 
उ�मकुमार नेपाल, प�ुषो�म�साद �े� र मह�त 
बहादरु महज�न रहेका िथए ।

२.४  अि�पन�पा काप�टः
यस उ�ोगको �ो�ाइटर भरतराज 

कोइराला रहेको दिेख�छ । उ�ोगको ि�थर पुजँी �. 
१०,४०,०००।– र चाल ु पुजँी �. ३९,५०,०००।– 
गरी कूल पुजँी �. ४९,९०,०००।– रहेको छ । यस 
उ�ोगलाई िन�नानसुार कजा� �वाह भएको र उ� 
कजा�को २०५८ चै� मसा�तस�मको ि�थित दहेायको 
तािलकामा ��ततु छ ।
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कजा� न.ं
कजा� 

िशष�क
लगानी 
िमित

भु�ानी 
िमित

�वािहत रकम
२०५८ चै� मसा�तस�मको

साँवा �. �याज �. ज�मा �.

५२५९५ ओ.डी
२०५५-
५-१६

२०५५-
११-१५

१०,००,०००।- १०,३८,३४६।५६ ५,६३,८२८।४८ १६,०२,०७५।०४

कजा�  उपभोग गरपेिछ १ पैसा पिन सावँा तथा �याज ब�कलाई नबझुाएको देिख�छ । पाट�ले िमित 
२०५५।५।१५ मा �. १० लाख ओभर�ा�ट कजा� पाउ ँ भनी सो कजा�का लािग िधतो सरु�ण रािधका 
�ाि�ड�ा�टको फािजल िधतोबाट एयरमाक�  गरी िदन म�जरुी िदएको �यहोरा राखी (म�जरुीप� नभएको) िदएको 
िनवेदनमा ऐ. िमितमा शेरबहादरु थापाले ओ.डी. को रीत परु ्याई �. १० लाख िदने भनी तोक आदेश िदएको तथा 
िमित २०५५।५।१६ मा कजा� किमटीका सद�यह� शेरबहादरु थापा, उ�मकुमार नेपाल, प�ुषो�म�साद �े� 
र मह�तबहादरु महज�नले �. १० लाख �वीकृत गरकेो देिख�छ । कजा� �वीकृत गन� िसलिसलामा सरु�णबापत 
रािधका �ाि�ड�ा�टको �. २० लाख एयरमाक�  कायम भएको प� �ा� भएको �यहोरा उ�लेख गरी कजा� �वीकृत 
गरपेिन सो प� निलएको ह�दँा यस कजा�मा सरु�ण नै िलएको देिखदँनै । �यसैगरी यो ओ.डी. कजा� �वीकृत गदा� िट. 
आर. कजा� �. ८,४८,६७०।– को भाखा नाघेको १ वष� भएको र �याजसमेत �. ३,५०,८१८।– असलु नभएको 
ह�दँा कजा�को �याज भ�ुान गरपे�ात् मा� सावँा घटाउदैँ जाने ब�िकङ �चलनको िवपरीतको काय� भएको दिेख�छ ।

२.५  बागमती ओ�रय�टल िटिपकः
यस उ�ोगलाई उ�ोग दता� भएको ८ िदनप�ात् नै चाल ुपुजँी र हाइपो कजा�  �वाह भएको र सो कजा�का 

लािग �ो�ाइटर मोती उ�ेतीको नाममा दता� भएको सािबक बालाज ुगा.िव.स. वडा नं. २(क) हाल काठमाड� 
महानगरपािलका १६ िक.नं. १५७० र १४८१ गरी ज�मा ०-१०-०-० ज�गा �. २२,५०,०००।– ब�कको 
नाममा �ि�ब�धक� पास गरकेो र िन�न िधतो सरु�ण एयरमाक�  गरकेो देिख�छ ।

िस.न.ं
िधतो सरु�ण एयरमाक�  

िनवेदन िदनेको नाम
फम�को नाम एयरमाक�  िमित र रकम कैिफयत

१
अ�यतु�साद �रजाल 

(साझेदार)
रोशन �ाि�ड�ा�ट

२०५४।९।२४
६०,००,०००।-

यस समयमा उ�ोगको नाममा 
�. ३२ लाखको सरु�ण मा� 

�ि�ब�धक� पास भएको

२ ल�मी�साद आचाय�
रािधका 

�ाि�ड�ा�ट
िमित उ�लेख नभएको 
१,१०,००,०००।-

सरु�ण िकटान नभएको

“
िमित उ�लेख नभएको

४२,००,०००।-
“

“
२०५४।९।२४

३७,५०,०००।-
“

चालु पँुजी कजा� न.ं ६०/१०७ :
कजा� किमटीको िमित २०५४।९।२४ को बैठकबाट यस उ�ोगको आव�यक सरु�ण तथा हैिसयतवाला 



639

पाट�को �यि�गत जमानीसमेत िलई �. ३५ लाख 
कजा�  �वाह गन� िनण�य गरकेो देिख�छ । �वीकृत 
कजा�  रकमको पिहलो िक�ता खातामा ज�मा गराई 
पाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा �. ३५ लाख कजा� माग 
गरकेो िनवेदनमा प�ुषो�म�साद �े�ले हाल �. 
३० लाख िदने तोक आदेश गरी सोही िमितमा कजा� 
नं. ६०।१०७ बाट �. ३० लाख कजा� �वाह गरी 
किमटमे�ट चाज� �. १७,५००।– कजा� रकमबाट 
क�ा गरी �. २९,८२,५००।– पाट�को खातामा ज�मा 
गरकेो सोही िदन मोती उ�ेतीले चेक नं. ११३७७ 
बाट �. २९,८२,५००।– नै भ�ुानी िलएको देिख�छ 
। पाट�ले िमित २०५५।९।२८ मा दो�ो िक�ता �. 
५ लाख पाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा प�ुषो�म�साद 
�े�ले “िनरी�ण पिछ पठाई �. ४ लाख िदने” भनी 
बद ्िनयतपूण� ढङ्गले तोक आदेश िदएबमोिजम सोही 
िदन �. ४ लाख उ�ोगको च�ती खातामा ज�मा 
भएको र सोही िदन चेक नं. ११३७९ बाट मोती 
उ�ेतीलाई भ�ुानी भएको दिेख�छ । �यसैगरी पाट�ले 
िमित २०५४।१०।१ मा �. १ लाख पाउ ँभनी िदएको 
िनवेदनमा प�ुषो�म �साद �े�ले बद ्िनयतपूण� 
ढङ्गले “िनरी�ण ७ िदनिभ� गन� गरी िलिमटिभ� रही 
गन�” भनी तोक आदेश िदएको र िमित २०५४।१०।२ 
मा उ�ोगको खातामा �. १ लाख ज�मा भई चेक नं. 
११३८० बाट मोती उ�ेतीलाई �. १ लाख भ�ुानी 
भएको देिख�छ ।

कजा� न.ं ६०/१९१:
िमित २०५४।१२।२८ को कजा� किमटीले 

रािधका �ाि�ड�ा�टको िधतो एयरमाक�  गरी यसअिघ 
�वीकृत गरकेो �. ३५ लाखमा थप �. १५ लाख गरी 
ज�मा �. ५० लाख उपभोग गराउने िनण�य गरबेमोिजम 
पाट�ले िमित २०५४।१२।२८ मा खातामा रकम ज�मा 
गराई पाउ ँभनी �. १५ लाख चाल ुपुजँी कजा� माग 
गरकेो िनवेदनमा प�ुषो�म�साद �े�ले तोक आदेश 

िदएबमोिजम किमटमे�ट चाज� �. ७५,०००।– र 
कजा� नं. ६०।१०७ को �यस समयस�म पाकेको 
�याज �. ७,९८४।– गरी ज�मा �. १५,४८४ 
कजा�बाट नै क�ा गरी �. १४,८४,५१६।– उ�ोगको 
खातामा ज�मा गरकेो र सोही िदन ते�ो प�को �यि� 
अ�यतु�साद �रजाललाई चेक नं. ११३८२ बाट �. 
१४,८४,०००।– भ�ुानी भएको देिख�छ ।

ब�कका का.म.ुस.�. कृ�णबहादरु कारिजत र 
रोशनमान जोशीले िमित २०५४।९।२४ मा िदएको 
�ितवेदनमा “कपन गा.िव.स. वडा नं. १ ि�थत 
ल�मी�साद आचाय�को घर क�पाउ�डमा उ�ोग 
स�चालन भइरहेको पाएको र उ� कारखानामा 
भएको सामानह� र कामदारह�को िल� पाट�बाट 
लेिखिदएबमोिजम भएको” �यहोरा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसरी उ�ोग दता� भएको आठै िदनमा 
उ�ोगले कुनैपिन सामान उ�पादन गन� नस�ने 
अव�थामा िदएको �टक िववरण साचँो हो भ�न सिकने 
अव�था िव�कुलै रहदैँन ।

हाइपोिथकेशन कजा� न.ं ६१/३५:
पाट�ले २०५५।१।१४ मा �. ३० लाख 

हाइपोिथकेशन कजा� पाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा 
शेरबहादरु थापाले ऐ. िमितमा “कजा�, किमटीमा पेस 
गन�” भनी तोक आदेश िदएबमोिजम कजा�  किमटीको 
िमित २०५५।१।१४ को बैठकको िनण�य नं. १ बाट 
रािधका �ाि�ड�ा�टको तफ� बाट पा�रत सरु�ण 
एयरमाक�  गरी आ.व. २०५४।५५ का लािग �. २८ 
लाख कजा�  �वीकृत गरकेो दिेख�छ । कजा� लगानी गन� 
गराउने िसलिसलामा पाट�ले िमित २०५५।१।१४ मा 
�. ४२,७५,७५०।– को �टक िववरण पेस गरकेो तर 
�टक िनरी�ण गन� नपठाई पाट�ले िमित २०५५।१।१४ 
मा नै �वीकृत कजा� �. २८ लाख पाउ ँभनी िदएको 
िनवेदनमा िनयमानसुार कजा� िदन निम�ने अव�थामा 
पिन प�ुषो�म�साद �े�को तोक आदेशबमोिजम ऐ. 
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िमितमा उ�ोगको खातामा कजा� नं. ६१/१३ उ�लेख 
गरी �. २८ लाख ज�मा भई सोही िमितमा नै चेक 
नं. ११३८३ बाट मोती उ�ेतीलाई �. २८ लाख नै 
भ�ुानी भएको देिख�छ ।

पाट�ले िमित २०५५।१।३१ मा �. 
८८,३१,७००।– को �टक िववरण पेस गरकेो र सोको 
�टक िनरी�ण गन� स.�. लोकबहादरु �े� र का.म.ु सपु. 
नर�े�मेहर �े�ले ब�कको कजा� सापट िनद�िशकाको 
�ि�या पूरा नगरी �. ७० लाख मू�यको �टक रहेको 
�ितवेदन पेस गरकेो देिख�छ ।

पाट�ले स�ु कजा� उपभोग गरकेो १७ िदन 
प�ात अथा�त् िमित २०५५।१।३१ मा थप �. ३० 
लाख कजा� माग गरकेो आधारमा ब�कको तफ� बाट 
कजा�  थप गनु�पन� िवषयमा आव�यक लेखाजोखा तथा 
िव�ीय िव�ेषण नै नगरी िमित २०५५।२।५ को कजा� 
किमटीबाट आ.व. २०५४।५५ का लािग पनुः �. २५ 
लाख गरी ज�मा �. ५३ लाख कजा� शेरबहादरु थापाको 
अगवुाईमा �वीकृत गर ेगराएको देिखएको छ । पाट�ले 
२०५५।२।६ मा उ� �वीकृत कजा� �. २५ लाख 
ज�मा गन� भनी “नेपाल ब�क िलिमटेड, िसटी अिफस, 
काठमाड� उ�लेख गरी िदएको िनवेदनमा ऐ. िमितमा 
शेरबहादरु थापाले िबना आधार िबना कारण कजा� 
थप गन� “कजा� िधतो पास भए ज�मा गरी िदने” भनी 
ठाडो तोक आदेश िदएबमोिजम �यस अविधको कजा� 
नं. ६१।१३ को �याज �. २६,६९६।– रकमसमेत 
थप कजा� रकमबाट क�ा गरी स�ु कजा� शू�य पारी 
िमित २०५५।२।७ मा नया ँ कजा� नं. ६१।३६ बाट 
�. ५३ लाखको कजा� तमसकु तयार गरी कजा�  �वाह 
गरकेो । थप गरकेो कजा� �. २५ लाख उ�ोगको 
खातामा िमित २०५५।२।७ मा नै ज�मा भएको 
रकमम�ये सोही िमितमा चेक नं. ११३८६ बाट भरत 
कोइरालालाई �. २४,७३,०००।– भ�ुानी भएको 
देिख�छ ।

२.६  बागमती एपर�सः
बागमती एपर�सका �ो. कृ�ण�साद लइुटेल 

रहेका र सो उ�ोगलाई ि�थर पुजँी, िट.आर. र 
पूव� िनया�त कजा� �वाह भएको देिख�छ । कजा�ह� 
�वाह भएपिछ पाट�ले हालस�म सावँा र �याज 
ब�कलाई च�ुा नगरकेो देिखएको छ । कजा�का लािग 
सरु�णबापत रािधका �ाि�ड�ा�टको तफ� बाट 
ल�मी�साद आचाय�ले िमित उ�लेख नगरी १ करोड 
७० लाखको िधतो आव�यक परकेो म�ये हाल १ 
करोड १२ लाख मा� िधतो भएकाले बाकँ� �. ५८ 
लाख िधतो १५ िदनिभ� िदने गरी िदएको िनवेदनमा 
“मागबमोिजम गन�” भनी प�ुषो�म�साद �े�ले तोक 
आदशे गरी िधतो �वीकार गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
रोशन �ाि�ड�ा�टका तफ� बाट िमित २०५५।६।३० 
मा अ�यतु�साद �रजालले �. ८५ लाखको फािजल 
रहेको िधतो एयरमाक�  गन� म�जरुी िदएको िनवेदनमा 
शेरबहादरु थापाले ऐ. िमितमा एयरमाक�  �वीकार गन� 
भनी तोक आदशे िदएको देिख�छ, जबिक रोशन 
�ाि�ड�ा�टको �. ९२,१८,८०४।९६ कजा�का लािग 
ब�कको िनयमानसुार �यूनतम �. १,५७,१८,०००।– 
िधतो आव�यक पन�मा �. ३२ लाखको मा� सरु�ण 
रहन गई िधतो नपगु भइरहेको अव�थामा �. ८५ 
लाखको िधतो सरु�ण एयरमाक�  गन� िदने िलने काय� 
भएको देिख�छ ।

ि�थर पँुजी कजा� न.ं ६१।१४५:
१. यो उ�ोग काठमाड� िज�लाको सतुंगलमा 

�थायी ठेगाना देखाई दता� भएको तर उ�ोगका 
�ो�ाइटर कृ�ण�साद लइुटेलले िमित २०५५।६।२१ 
मा िसमराि�थत िनया�तयो�य तयारी पोशाक बनाउने 
कारखानाका लािग १ करोड ि�थर पुजँी कजा� माग 
गरकेो िनवेदनमा अ�बरकुमार खड्काले कारवाही 
गन� ऐ. िमितमा तोक लगाएको ऐ. मा� नै पाट�ले पनुः 
िसमरा ि�थत आ�नो कारखानामा मिहला, प�ुष 
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तथा ब�चाको लािग तयारी पोशाक बनाउन मेिसन 
आव�यक परकेो ह�दँा ि�थर पुजँी कजा� �. ९० लाख 
कजा�  पाउ ँभनी माग गरकेो र सो िनवेदनमा ऐ. िमितमा नै 
अ�बरकुमार खड्काले कारवाही गन� तोक आदेश िदएको 
देिख�छ । काठमाड�को सतुंगलमा उ�ोग �थापना 
गन�का लािग दता�  भएको यो उ�ोगका लािग ि�थर पुजँी 
कजा�  �ा� गन� पाट�ले िसमरामा उ�ोग खो�छु भनी 
िनवेदन िदएको र एकै िमितमा एउटै उ�ोगका लािग 
फरक फरक रकम �मशः १ करोड र ९० लाख माग 
गदा� कारवाही रो�नपुन�मा कजा� �वीकृतको कारवाही 
गन� भनी तोक आदेश िदएको, साथै, सोही िनवेदनमा 
उ�ोगका लािग आव�यक पन� सरु�ण रािधका 
�ाि�ड�ा�टको फािजल रहेको िधतोम�येबाट �. ९० 
लाख एयरमाक�  गराई िलन ऋिणले िनवेदनमा उ�लेख 
गरबेाट उ�ोगको वा उ�ोगका �ो�ाइटरको नाउमँा कुनै 
ि�थर स�पि� नरहेको अव�थामा पिन कजा� �वीकृत 
गन� �ि�या अिघ बढाउन अ�बरकुमार खड्काले तोक 
आदेश गरेको पाइ�छ ।

२. ऋणीले िधतो सरु�णका िवषयमा कजा� 
��ताव पेस गदा� नै रािधका �ाि�ड�ा�ट फािजल 
रहेको िधतोम�येबाट �. ९० लाख एयरमाक�  रहने कुरा 
कजा�  माग िनवेदनमा �प� �पले उ�लेख गदा� गद� पिन 
ि�थर कजा�मा िनिहत जोिखम कम गन� �यान निदएको 
तथा पाट�ले कजा� माग गन� िसलिसलामा प�रयोजना 
��ताव पेस नगरी केवल १ प�ृको िनवेदनको आधारमा 
कजा�  माग गदा� अ�बरकुमार खड्काले �. ८५ लाख 
कजा�  �वीकृत गरकेो देिख�छ । िव�ततृ प�रयोजना 
��ताव आव�यक पन�मा सो नभएकोले कजा� �वीकृत 
गन� िम�दैन भ�ने मातहत कम�चारीको रायका बाबजदु 
पिन सो कजा� �वीकृत गरकेो देिख�छ ।

३. कजा� �वीकृत गरपे�ात् प.सं.�.का. 
१।कल. ६१।१७१२ िमित २०५५।६।२९ को 
प�बाट काठमाड� अिफसका �मखु त�कालीन 
नायब महा�ब�धकलाई स�बोधन गरी “�वीकृत 

कजा� उपभोग गरबेापत पाट�बाट अचल स�पि�को 
�थलगत िनरी�ण गरी उ� सरु�ण ब�कलाई यो�य 
ह�ने भएमा मा� ब�क िनयमानसुार आव�यक सरु�ण 
कभर गराउने” भनी उ�लेख गर ेतापिन आफूले कजा� 
�वीकृत गदा� िधतो सरु�ण एयरमारक गन� ��तावलाई 
आधार मानी �वीकृत गरकेो ह�दँा आ�नो बद ्िनयतलाई 
ढाकछोप गन� �यस िकिसमको सत� राखी कजा� �वीकृत 
गरकेो प� जारी गन� तर कजा� �वीकृत गन� तहमा नै 
अ�बरकुमार खड्काले कजा� सापट िनद�िशका एवम् 
काय� �णाली, २०५५ बमोिजम सरु�णको गणु�तरका 
िवषयमा िव�ततृ िव�ेषण गरी कजा� जोिखम �यून 
गनु�पन�मा बद ्िनयतपूण� ढङ्गले सरु�णको िववरण 
नै थाहा नभएको रािधका �ाि�ड�ा�टको �. ९० 
लाखको िधतो एयरमाक� लाई नै िधतो �वीकार गरी 
कजा� �वीकृत गरकेो ।

४. यस उ�ोगमा ��य� �पले ल�मी�साद 
आचाय� संल�न रहेको, �ो�ाइटर केवल देखावटी रहेको 
त�य यस कजा�का लािग सरु�णबापत आव�यक 
पन� िधतो रािधका �ाि�ड�ा�टका �ो. ल�मी�साद 
आचाय�को िधतो एयरमाक�  गन� म�जरुीनामा िदएको 
िनवेदनले �प� गरकेो अव�थामा आ�नो िव�ीय �वाथ� 
गािँसएको ल�मी�साद आचाय�लाई कजा� �वीकृत गदा� 
�ितवादी अ�बरकुमारको बद ्िनयत रहेको कुरा �प� 
देिख�छ ।

५. बागमती एपर�सको ि�थर पुजँी जमीन र 
भवनसमेत भाडामा रहेको कुरा उ�ोग दता�  िनवेदनमा 
उ�लेख भएको, कसको जमीन �चिलत नेपाल 
कानूनबमोिजम िलजमा िलएको हो वा होइन ? सो 
केही उ�लेख नभएको र कसको घर भाडामा िलई 
उ�ोग स�चालन गन� लागेको हो वा होइन ? सोको 
कुनै जानकारी नभएको अव�थामा अ�बरकुमार 
खड्काले ि�थर पुजँी कजा� लगानी गनु� पूव� िव�ेषण 
तथा मू�याङ्कन गन� पन� आधारभूत कुराह�को िवषय 
तफ�  �ि� नपरु ्याई पाट�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याउने 
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एकमा� उ�े�य राखी कजा� �वीकृत गरी ब�कलाई हािन 
नो�सानी परु ्याएको ।

६. उ�ोग दता� गदा�को बखत उ�ोगको ि�थर 
पुजँी �. ९६ लाख रहेको ह�दँाह�दँै ऋण �वलागत 
अनपुात (Debt/Equity Ratio) ६०:४० ले ह�ने 
�. ५७,६०,०००।– मा� ह�ने भएकाले पाट�ले िमित 
२०५५।६।२६ मा ि�थर पुजँीतफ�  उ�ोग दता� �माण 
प�मा �. १,४९,४५,०००।– परु ्याएको देिख�छ । 
यसरी कजा� िलने एक मा� उ�े�यले कजा� पाउनभु�दा 
१ िदन अगािड मा� उ�ोग दता� �माण प�मा पुजँी विृ� 
गरकेोलाई वा�तिवक�पमा थप पुजँी लगानी गरकेो हो 
वा होइन भनी ब�कको तफ� बाट थप पिु� वा �मािणत 
नै नगरी केवल कागजातमा ऋण/�वलागत अनपुात 
६०:४० परु ्याएको आधारमा िमित २०५५।६।२७ 
मा अ�बरकुमार खड्काले कजा� िनद�िशका तथा अ�य 
प�रप�अ�तग�तका �यव�थाह� उ�लङ्घन गद� कजा� 
�वीकृत गरकेो देिखएको छ ।

७. पाट�ले २०५५।६।२१ मा ि�थर पुजँी 
कजा�  �. १ करोड माग गरेको िनवेदनमा नेपाल 
हाइटेक इि�जिनय�रङलाई �. १५ लाखको बझुाई 
सकेको �माणसमेत संल�न छ भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । उ� �माण अ�ययन गदा� सामान स�लाई गन� 
कोटेसन रहेको र उ� कोटेसनमा �. १५ लाख अि�म 
बिुझसकेको �यहोरा स�लायस�को तफ� बाट उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । तर नेपाल अिधरा�यिभ�को कुनैपिन 
�यापा�रक कारोबारमा स�लायस�ले कोटेसन पेस गदा� 
अि�म भ�ुानी िलने �चलन नरहेको र यस िवषयमा 
स�बि�धत स�लायस�का साझेदारलाई बोलाई बयान 
िलदँा उ� कोटेसनको �याड र छाप आ�नो फम�को 
रहेको तर सो कोटेसन आफूह�ले जारी नगरकेो कुरा 
उ�लेख गरबेाट ऋणीले पेस गरकेो कोटेसन नै क�त� हो 
भ�ने कुरा �वतः �प� ह�दँाह�दँ ैअ�बरकुमार खड्काले 
कजा�  �वीकृत गरकेो दिेखएको छ ।

िट.आर. कजा� न.ं ६१/१८१:
यस कजा�को उ�प�ी �िततप� नं. 

६१/१३१८ खोलेप�ात् भएको देिख�छ । उ� 
�िततप� खो�दा �िततप� फाटका कम�चारीह�ले 
िलिमट नभएको, को�याटरल नभएको, पिहलो 
कारोबार भएको �यहोरा उ�लेख गदा� गद� पिन 
शेरबहादरु थापाले ब�कको िनयमानसुार िलनपुन� 
सरु�ण निलई िमित २०५५।५।१५ मा ५ �ितशत 
मािज�न िलई �िततप� खो�न �वीकृित �दान 
गरबेाट �. ७०,७९,४६३।– (डलर १०३१२४।-) 
रकमको �िततप� िमित २०५५।५।१६ मा खोलेको 
देिख�छ । बागमती एपर�सको लेटर�याड क��यटुर 
ि��टबाट तयार गरी िमित २०५५।६।२८ मा िट.आर. 
गरी डकुमे�ट उपल�ध गराई पाउ ँभ�ने िनवेदन रािधका 
�ाि�ड�ा�टका �ो�ाइटर ल�मी�साद आचाय�ले 
तयार गरकेो र बागमती एपर�सका �ो�ाइटरले केवल 
द�तखत मा� गरकेो देिख�छ । सोही िनवेदनमा 
िधतो सरु�णको हकमा कजा� िवभागबाट रािधका 
�ाि�ड�ा�टले िदएको िधतो (�. ७० लाख 
एयरमाक� ) भइसकेको �यहोरा उ�लेख भएकोमा 
शेरबहादरु थापाले “�िततप�, को�याटरल से�यू�रटी 
भए िदने” भनी िमित २०५५।६।२९ मा तोक आदेश 
िदएको ह�दँा यस िनवेदनमा ल�मी�साद आचाय�ले 
“�याजबापत लागेको �. १८,०००।– बागमती 
ऊनी धातो कताई उ�ोगको च�ती खाता नं. १०१-
५२८५१ बाट कताई िलन ुह�न” भनी उ�लेख गरबेाट 
डकुमे�टको ऋणी �यि� र यथाथ�मा रकम उपभोग 
गन� �यि� फरक छन् भ�ने �प� ह��छ । ल�मी�साद 
आचाय� शेरबहादरु थापाका �यापा�रक साझेदार रहेको 
ह�दँा यस िकिसमको बद ्िनयतपूण� कजा� �वाह गदा� 
आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ प�ुने गरी ��ाचार गन� 
गराउन कजा� �वाह गरकेो कुरा �प� ह��छ ।
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िट.आर. कजा� न.ं ६१/२८९:
यस कजा�को उ�पि� �िततप� नं. ६१/१०८ 

खोलेप�ात् भएको देिख�छ । उ� �िततप� खो�दा 
�िततप� फाटँका कम�चारीह�ले िलिमट नभएको, 
को�याटरल नभएको, िट. आर. कजा� नं. ६१/१८१ 
मा �. ६५,८३,२०७।६० असलु गन� बाकँ� रहेको 
�यहोरा उ�लेख गदा� गद� पिन शेरबहादरु थापाले 
ब�कको िनयमानसुार िलनपुन� सरु�ण निलई िमित 
२०५५।८।६ मा १० �ितशत मािज�न िलई �िततप� 
खो�न �वीकृत �दान गरबेाट �. २०,१७,८९०।– 
को �िततप� खोलेको दिेख�छ । बागमती एपर�सको 
लेटर�याड क��यटुर ि��टबाट तयार गरी िमित 
२०५५।८।२९ मा िट.आर. गरी डकुमे�ट उपल�ध 
गराई पाउ ँ भ�ने िनवेदन रािधका �ाि�ड�ा�टका 
�ो�ाइटर ल�मी�साद आचाय�ले लेखी तयार गरकेो 
र बागमती एपर�सका �ो�ाइटरले केवल द�तखत 
मा� गरकेो । सोही िनवेदनमा िधतो सरु�णको हकमा 
कजा�  िवभागबाट रािधका �ाि�ड�ा�टले िदएको 
िधतो (�. ५० लाख एयरमाक� ) भइसकेको �यहोरा 
उ�लेख गरकेो यो िनवेदनमा मािज�नबापत ला�ने रकम 
रािधका �ाि�ड�ा�टको च.िह.नं. ५१७७२।४८ 
बाट क�ा गरी िलन भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
यस अव�थामा िट.आर. कजा� नं. ६१/१८१ को �. 
६५,८३,२०७।६० को अि�तम भ�ुानी अविध िमित 
२०५५।९।२८ रहेको ह�दँा उ� कजा� च�ुा गरपेिछ मा� 
नया ँिट.आर. �वीकृत गनु�पन�मा िमित २०५५।९।१३ 
मा उ�मकुमार नेपालले �. २० लाखमा नबढ्ने गरी 
एक पटकका लािग िट.आर. गन� भनी तोक आदेश 
िदएबाट िमित २०५५।९।१५ मा कजा� नं. ६१/२८९ 
बाट �.८,८८,०४९।८९ कजा� �वाह भएको 
देिख�छ ।

पूव� िनया�त कजा� न.ं ६१/६६:
�रपि�लकन नेशनल ब�क अफ �यूयोक� बाट 

िमित २०५६।४।१९ (०४।०८।९८) मा खलेुको 
ए�सपोट� �ा�सफरवेल �िततप� नं. १५६९६१ 
नेपाल बंगलादेश ब�कको नाममा आएको देिख�छ । 
सो �िततप� स�ुमा �ा� ह�दँा यू.एस. डलर ३ लाख 
रहेको त�प�ात् पटक पटक संशोधन भई अ��यमा 
यू.एस. डलर १० लाखको ए�सपोट� �िततप� रहेको 
देिख�छ । यस �िततप�को बेिनिफसरी (िब�ेता) िज-
टे�स, िमलन चोक, नया ँबाने�र, काठमाड� रहेको छ 
भने एल.सी. खो�ने (�ेता)Skiva International 
Inc. १३७० Broadway, ४th Floor, New York, 
१००१८ रहेको दिेख�छ । यो एल.सी. �ा�सफरेवल 
भएको ह�दँा बेिनिफसरी G-Tex को अनरुोधमा नेपाल 
बंगलादेश ब�क िल. बाट िमित २०५५।१२।२४ 
(०७।०४।९९) मा बागमती एपर�सलाई बेिनिफसरीको 
�पमा यू.एस. डलर १ लाखको �िततप� �ा�सफर 
भएको देिख�छ । यस �िततप�को सत�मा Available 
with any bak by Negotiation भ�ने उ�लेख 
भएको ह�दँा ब�कको ६१/२५९६ िमित २०५५।१०।३ 
को प�रप�बमोिजम पूव� िनया�त कजा� उपभोग गराउदँा 
�िततप� Irrevocable and confirmed ह�नपुन� र 
उ� �िततप� Negotiation Restricted to Nepal 
Bank Ltd. ह�नपुन� सत�मा केवल Irrevocable मा� 
उ�लेख भएको देिख�छ । िनया�त �िततप�को आधारमा 
अ�बरकुमार खड्काले �.का. (१) कल/६१/३६३३ 
िमित २०५५।१२।२४ बाट पूव� िनया�त कजा� �वीकृत 
गदा� िन�निलिखत बद ्िनयतपूण� काय� गर े गराएको 
देिखएको छ ।

ब�कको ६१/२५९६ िमित २०५५।१०।३ को 
प�रप�मा पूव� िनया�त कजा� उपभोग गराउदँा �िततप� 
Confirmed ह�नपुन� र Negotiation Restricted to 
Nepal Bank Ltd. ह�नपुन� सत� भएको ब�कको कजा� 
सापट िनद�िशका एवं काय� �णाली, २०५५ को पूव� 
िनया�त कजा� (Pre-shipment or pre-export loan) 
िशष�कमा �िति�त पाट�को पूव� कारोबार हैिसयत हेरी 
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�ितत प�अनसुार डकुमे�ट पेस ह�न ुअगावै �िततप� 
नै िधतोको �पमा िलई सरु�णसिहत पूव� िनया�त 
कजा�  िदइनेछ भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । ब�कले 
यस उ�ोगलाई �िति�त �ाहक भनी कतै उ�लेख 
नगरकेो र कारोबारको आधारमा पिन �िति�त �ाहक 
भ�न सिकने अव�था नदेिखएको, �िति�त �ाहकलाई 
�दान ग�रने यो कजा� यू.एस. डलर १ लाख बराबरको 
९०% ले ह�ने कजा� �वीकृत गदा� उपरो� प�रप� र 
कजा�  िनद�िशकाको बिख�लाप गरकेो दिेख�छ ।

नया ँ िशष�कको कजा� �वीकृत गदा� �य�ता 
पाट�को अ�य कुनै िशष�कको कजा�मा भाखा नाघेको 
छ छैन ? उ� पाट�बाट ब�कलाई �याज तथा किमसन 
कित आ�दानी भएको छ ? पाट�को �यवसायको टन� 
ओभर क�तो छ ? �याज तथा सावँा िक�ता िनयिमत छ 
छैन ? ज�ता आधारभूत कुराको िव�ेषण गरी �वीकृत 
गन� �चलन रहेकोमा अ�बरकुमार खड्काले उपरो� 
कुनै पिन तफ�  �यान निदई कजा� �वीकृत गरकेो 
देिख�छ ।

यसरी आ�नो िव�ीय �वाथ� रहेको �यि� 
ल�मी�साद आचाय� समूहको ��य� िनय��णमा 
रहेको यो उ�ोगलाई ब�कको िनद�शनको उ�लङ्घन 
गरी कजा� �वीकृत गनु�का साथै उ� कजा�  �वीकृत 
गदा� �. ५०,००,०००।– रोशन �ाि�ड�ा�टको 
कजा�  ज�मा गन� पाट�को अनरुोध �वीकार गरकेो ह�दँा 
पूव� िनया�त कजा�  सदपुयोग ह�न नस�ने अव�थासमेत 
�प� ह�दँाह�दँै कजा� �वीकृत गरबेमोिजम काठमाड� 
अिफसबाट शेरबहादरु थापाले २०५५।१२।२६ मा �. 
६०,७५,०००।– कजा�  �वाह गरकेो देिख�छ । �.का. 
(१) कल ६१/१६८ िमित २०५६।१।१३ को प�बाट 
काठमाड� अिफसलाई बागमती एपर�सको कारोबार 
िनयिमत भई �याद नाघेको कुनै कजा� बाकँ� नभएमा 
मा� उ� पाट�ले �ेिषत �िततप�मा Confirmed र 
Negotiation Restricted to Nepal Bank Ltd. 
भ�ने सत� उ�लेख नभए तापिन �. ६०,७५,०००।– 

कजा� �वाह गरकेो भएमा कजा� �वाह भइसकेको 
जानकारी �ा� भएको यो एक पटकलाई समथ�न गरी 
िदएको �यहोरा अनरुोध गद�छु भनी प�ाचार गरबेाट 
िमित २०५५।१२।२४ मा �वयम् ले गरकेो बद ्िनयतपूण� 
काम कारवाहीलाई स�याउने दरुाशय राखी पनुः अक� 
प�ाचार गरकेो देिखएको छ ।

ब�कको कजा�  सापट िनद�िशका एवं काय� 
�णाली, २०५५ को पूव� िनया�त कजा� िशष�कमा 
“य�ता कजा� िनया�तकता�ले सामान ख�रद, चलान, 
�यािकङ्ग आिदमा �योग गनु�पछ� ” भ�ने उ�लेख 
भएको छ । ब�िकङ श�द कोषमा पिन पूव� िनया�त 
कजा� (pre-shipment Loan) भ�नाले िनया�त गन� 
�योजनको लािग िनया�तकता�लाई �दान ग�रने कजा� 
भ�ने उ�लेख भएकोमा सो �यव�था उ�लङ्घन गरी 
अ�बरकुमार खड्का �.का. (१) कल ६१/३६३३ 
िमित २०५५।१२।२४ को प�बाट नेपाल बंगलादेश 
ब�कबाट �ा�सफर भई आएको एल.सी. नं. १५६९६१ 
को यू.एस. डलर १ लाखको ९०% ले ह�ने रकम 
म�ये �. ५० लाख रोशन �ाि�ड�ा�टको िट.आर. 
कजा� िहसाबमा ज�मा गन� पाट�को मागबमोिजम 
िनद�शन िदएको देिख�छ । यसरी �वीकृत पूव� िनया�त 
कजा� �वीकृत गदा�कै अव�थामा स�बि�धत पाट�लाई 
उपभोग गन� नलगाई कजा� िनद�िशका र प�रप�समेतको 
उ�लङ्घन गरी अ�बरकुमार खड्काले ब�क िहतिवपरीत 
काय� गरकेो दिेख�छ ।

उ� �वीकृत भएको कजा� ऋणीलाई �वाह 
गराउने िसलिसलामा काठमाड� अिफसको एल.सी. 
िवभागका कम�चारीले िमित २०५५।१२।२५ मा 
उठाएको िट�पणीमा प�रप�बमोिजम �िततप� 
Confirmed र Negotiation Restricted to 
Nepal Bank Ltd. वा LC Confirmed to Nepal 
Bank Ltd भ�ने सत� ह�नपुन�मा सो नभएको कजा� 
�दान गन� बाधा देिखएको िनद�शनाथ� �ेिषत भनी 
�प��पमा उ�लेख गदा�गद� अ�बरकुमारले �वीकृत 
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गरी कजा� �वाह गन� िनद�शन िदएको र शेरबहादरु 
थापाले “�धान काया�लयको िनद�शनअन�ुप गन�” भनी 
२०५५।१२।२५ मा तोक आदेश िदएबमोिजम िमित 
२०५५।१२।२६ मा पाट�लाई भ�ुानी िदने काय� 
गरकेो देिखएको छ ।

कुनै पिन भाखा नाघेको कजा�  बाकँ� रहेको 
अव�थामा उ� पाट�लाई पूव� िनया�त कजा� िदन 
निम�ने ब�कको नीितगत �यव�थाको बिख�लाप गरी 
िट.आर. कजा� नं. ६१।१८१ र ६१।२८९ को �. 
७३,६८,७५७।४९ भाखा नाघेको रहदँारहदँै पिन 
पूव� िनया�त कजा� �. ६०,७५,०००।– बद ्िनयतपूव�क 
�वाह भएको छ ।

शेरबहादरु थापाले ब�कको प�रप� नं. ५८।०९ 
िमित २०५२।४।१५ को िनद�शनबमोिजम बागमती 
एपर�सलाई कजा� �वाह गन� निम�ने अव�थामा 
आफूलाई �ा� नभएको अि�तयारी सीमा उ�लङ्घन 
गरी िट.आर. कजा�  नं. ६१/८१ र ६१/२८९ बाट ज�मा 
�. १,०९,९५,८४०।४९ �वाह गरकेो देिख�छ ।

पाट�ले िमित उ�लेख नगरी ब�कको �धान 
काया�लय कजा� लगानी िवभागका त�कालीन �मखु 
अ�बरकुमार खड्काले �वीकृत गरकेो �. ८५ लाख 
कजा�  माग गरकेो िनवेदनमा प�ुषो�म �साद �े�ले 
“िलिमटिभ� रही गन�” भनी तोक आदेश िदएबाट 
किमटमे�ट चाज� �. ४२,५००।– सावँा कजा�मा क�ा 
गरी िमित २०५५।७।१ मा �. ८४,५७,५००।– रकम 
उ�ोगको खातामा ज�मा गरकेो ह�दँा स�लायस�लाई 
�ा�टबाट भ�ुानी गनु�पन� रकम ऋणी �वयम् लाई 
नगद ै िदएबाट कजा� िनद�िशका उ�लङ्घन गरी 
कजा�  �वाह गरकेो देिख�छ । उ� रकम सोही िदन 
अ�यतु�साद �रजाललाई चेक नं. ४२१७७ बाट �. 
८२,३०,०००।– भ�ुानी गन� काय� भएको देिख�छ । 
�यसैगरी पाट�ले ि�थर पुजँी कजा� �वीकृत ह�नभु�दा 
अगािड िमित २०५५।५।१६ मा यस उ�ोगका लािग 
आव�यक पन� �ला�ट मेिसनरी ख�रद गन� (ि�थर 

पुजँी कजा�), �िततप� नं. ६१।१३१८ बाट �. 
७०,७९,४६३।–($१०३१२४) को �िततप� खोली 
सो �िततप�को डकुमे�ट छुटाउन िट.आर. कजा� नं. 
६१।१८१ बाट िमित २०५५।६।२९ मा शेरबहादरु 
थापाले �. ६७,२५,२०७।६० कजा� �वाह गरकेो 
देिखएको छ भने ब�कको �धान काया�लय कजा�  लगानी 
िवभागबाट िमित २०५५।६।२७ मा अ�बरकुमार 
खड्काले ि�थत पुजँी कजा� �. ८५ लाख �वीकृत 
गरी िमित २०५५।७।१ मा काठमाड� अिफसबाट पनुः 
ऋणीलाई कजा� �वाह गदा� एउटै काय�का लािग दईु 
पटक कजा� �वाह गरकेो देिख�छ । यसरी यो उ�ोगलाई 
बद ्िनयतपूव�क एउटै �योजन (�ला�ट मेिसनरी ख�रद 
गन�) को लािग अ�बरकुमार खड्का र शेरबहादरु 
थापाको िव�ीय �वाथ� रहेको �यि� ल�मी�साद 
आचाय�को िनय��णमा रहेको यो उ�ोगका लािग दईु 
पटक कजा� �वाह गरकेो र �वाह भएको रकमको सावँा 
तथा �याज कुनै पिन असलु नभएको देिख�छ ।

२.७  आर.पी. काप�टः
यस उ�ोगको �ो�ाइटर ���साद भ�राई 

रहेको र उ�ोग दता� भएको एक ह�ा पिन निबती १ 
करोड १२ लाख २० हजारको गल�चाको �टक देखाई 
गैरकानूनी ढङ्गले कजा� �ा� गन� सफल यस उ�ोगले 
ब�क कजा� �ा� गरी ��ाचार गन� गराउने अिभ�ायले 
ब�कमा �वेश गरकेो कुरा कजा� �दान भएपिछ ब�कसगँ 
कुनै कारोबार नगरकेो कुराबाट �प� ह��छ ।

पाट�ले िमित २०५५।२।१९ मा 
हाइपोिथकेशन कजा�  �. ७५ लाख पाउ ँभनी िनवेदन 
िदएको, सरु�णबापत रोशन �ाि�ड�ा�टको नाममा 
ब�कको कजा� िवभागमा पा�रत सरु�ण एयरमाक�  गरी 
िदने भनी ह�दैँ नभएको सरु�ण एयरमाक�  गन� उ�लेख 
गरकेो, िधतो ब�कको नाममा पा�रत भइसकेकोले 
र कजा� रकमलाई पया�� ह�ने भनी ब�कले निलएको 
सरु�ण िलएको भनी उ�लेख गरकेो र पिछ माइ�यटु 
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गन� गरी कजा� रकम उ�ोगको च�ती खातामा ज�मा 
गन� माग रा�द ै िदएको िनवेदनमा शेरबहादरु थापाले 
२०५५।२।२० मा िदएको तोक आदेशको भरमा कजा� 
�वाहको कारवाही स�ु भएको देिख�छ । �यसैगरी 
पाट�ले पनुः िमित २०५५।२।२१ मा उ�ोगको खातामा 
�. ७५ लाख ज�मा गरी िदन िदएको िनवेदनमा 
शेरबहादरु थापाले ऐ. िमितमा “कजा�, को�याटरल 
से�य�ुरटी र �टक पया�� भएमा किमटीबाट समथ�न 
गन� गरी ज�मा गन�” भनी बद् िनयतपूण� ढङ्गले तोक 
आदेश िदएबमोिजम सोही िमितमा कजा� �वाह भई 
ऐ. िमितमा नै उ�ोगको खातामा �. ७५ लाख ज�मा 
भएको र �यसै िदन �ो�ाइटरले चेक नं. ४४८५१ 
बाट �. ७५ लाख नै भ�ुानी िलएप�ात् ब�कमा अ�य 
कुनै कारोबार गरकेो देिखदँैन । उ� कजा�को िधतो 
सरु�ण रोशन �ाि�ड�ा�टको नाममा पा�रत सरु�ण 
�. १,१२,०५,०००।– एयरमाक�  गन� साझेदार 
अ�यतु�साद �रजालले िमित २०५५।२।२१ मा 
िदएको िनवेदनमा प�ुषो�म�साद �े�ले िलिमटिभ� 
रही गन� भनी तोक आदेश िदई िधतो �वीकारकेो 
देिख�छ । अतः यस कजा� �करणमा शेरबहादरु थापा, 
प�ुषो�म�साद �े�, अ�यतु�साद �रजाल, ���साद 
भ�राई र ल�मी�साद आचाय�को िमलेमतो रहेको �प� 
ह��छ । कजा� तमसकुमा द�तखत गन� �ो�ाइटरको 
द�तखत र िमित २०५५।२।१९ मा कजा� माग गदा� 
द�तखत गन� �ो�ाइटरको द�तखत फरक पदा�समेत 
द�तखत जाचँ (Verify) गन� नलगाई शेरबहादरु थापा 
र िनजका मितयारह�ले कजा� िदने कारवाही अिघ 
बढाएकोबाट समेत िदने र िलने �� �यि�ह�को 
िनयत �प� ह��छ ।

उ�ोगले िमित उ�लेख नगरी पेस गरकेो �टक 
िववरणमा �. १,१२,२०,०००।– को गल�चा उ�लेख 
गरकेोमा सो �टक िनरी�ण गन� कृ�ण बहादरु कारिंजत 
र नर�े�मेहर �े�ले िमित २०५५।२।२० मा पेस गरकेो 
�टक िनरी�ण �ितवेदनमा उ� मू�यमा १० �ितशत 

क�ा गरी िदए ह��छ भनी �. १,००,९८,०००।– को 
अवा�तिवक �टक �ितवेदन पेस गरकेो आधारमा 
शेरबहादरु थापाले बद ्िनयतपूण� ढङ्गले कजा� �वाह 
गरकेो पाइ�छ । उ�ोग �थापना भएको एक ह�ा पिन 
नह�दँै �यित ठूलो प�रमाणमा गल�चा �टक रा�न स�ने 
�यस फम�मा कितवटा तान िथए र कित कामदारह� 
काय�रत िथए भ�ने कुरा �टक िनरी�णमा जानेह�ले 
उ�लेख नगरकेोबाट र सो �टक िनरी�ण गन� म�येका 
एक नर�े�मेहर �े�ले सो �ितवेदन प�ुषो�म�साद 
�े�ले अिफसमै तयार गरेको र आफूले द�तखत 
गरी िदएको भनी बयान िदएबाट कजा�वाला र ब�क 
कम�चारीह�को िमलेमतो भएको पिु� ह��छ ।

२.८  रोशन �ाि�ड�ा�टः
यस उ�ोगमा साझेदारह� ल�मी�साद 

आचाय�, िचरि�जवी आचाय�, वस�त ब. मान�धर 
रहेकोमा सोही काया�लयको िमित २०५४।१।१६ को 
िनण�यानसुार साझेदार ल�मी�साद आचाय�, वस�त ब. 
मान�धरलाई हटाई अ�यतु�साद �रजाल र िचरि�जवी 
आचाय�लाई साझेदारी कायम ग�रएको छ ।

ऋणीले आ�नो �यवसायबाट आिज�त 
रकमले यस उ�ोगको िट.आर. कजा� च�ुा गरकेो 
नभई अ�बरकुमार खड्काले िमित २०५५।१२।२४ 
मा बागमती एपर�सको कजा� �वीकृत गदा� नै �. ५० 
लाख रोशन �ाि�ड�ा�टको िट.आर. कजा� च�ुा गन� 
भनी �वीकृत गरकेो ह�दँा यो कजा� च�ुा गन� थप कजा� 
�वाह भएको देिख�छ ।

यस उ�ोगको कजा�का लािग ब�कले 
देहायबमोिजमको सरु�ण िलए पिन कजा� च�ुा 
नह�दँै िधतोमा िलएका सरु�ण फुकुवा गरी �. ३२ 
लाखको मा� सरु�ण रहेको देिख�छ । एयरमाक�  
गरकेो सरु�णतफ�  �लू डाईम�ड इ�डि��ज �ा.िल. 
को िनवेदनबाट �. ५० लाखको सरु�ण र रािधका 
�ाि�ड�ा�टको तफ� बाट �ो�ाइटर ल�मी�साद 
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आचाय�ले िमित २०५५।५।१ मा सरु�णको िववरण नखोली �. ६८ लाखको िधतो सरु�णको एयरमाक�  गन� 
म�जरुीनामा िदएको देिख�छ । यसरी यस उ�ोगको सरु�ण �. १,५०,००,०००।– रहेको अव�थामा सोही 
सरु�णबाट बागमती ओ�रए�टल िटिपक, बागमती एपर�स, आर.पी. काप�ट र रािधका �ाि�ड�ा�टलाई सरु�ण 
नह�दँा नह�दँै पिन �. २,८७,००,०००।– िधतो एयरमाक�  गन� गराउने काय� गरी ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी 
र पाट�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याएको देिख�छ ।

ज�गा 
धनीको नाम

सुर�णको िववरण िधतो पास िमित फुकुवा गरकेो िमित

मीनाकुमारी 
काक�

(का.म.न.पा. ७ िसट नं. १०६७-०९ 
िक.नं. ५६ र २७१ �े.फ. ०-६-०-२, 

०-५-१-३ ज�मा ०-११-२-१)

२०५४।८।२७
४६,००,०००।-

२०५४।१०।१४ को कजा� किमटीको 
िनण�यबाट फुकुवा गरकेो ।

मोती उ�ेती ल.प.ु ५ (�) िक.नं. ४४, २-४-२-२
२०५४।९।२३

७४,००,०००।-

२०५५।३।१७ को २(का) कजा�  
६१।५७७ को प�बाट शेरबहादरु 

थापाले फुकुवा गरकेो ।

मोती उ�ेती ५(�) िक.नं. ४५, १-२-१-१
२०५४।१०।१

३२,००,०००।-
फुकुवा नगरी बाकँ� रहेको सरु�ण (�. 
२,५७,००,०००।– एयरमाक�  गरकेो)

मोती उ�ेती
५(�) हाल १४ ितखीदेवल िक.नं. ३० र 
४० �े.फ. ०-१३-१-०, १-१३-२-० गरी 

ज�मा २-१०-३-१

२०५४।८।१७
७०,००,०००।-

२०५५।२।३१ को प.स. २।का । कजा�  
६१/४३४ को प�बाट शेरबहादरु 

थापाले फुकुवा गरकेो ।

यस उ�ोगको लािग ब�कको िनयमानसुार ब�यौता कजा�का लािग मा� पिन �यूनतम �. १,५७,१८,०००।– 
बराबरको िधतो आव�यक पन�मा बद ्िनयतपूण� ढङ्गले �. १,९०,००,०००।– िधतो सरु�ण फुकुवा गरी केवल 
�. ३२ लाखको िधतो सरु�ण राखी �. १,२५,१८,०००।– सरु�ण कम िलएको अव�थामा पिन दहेायका 
उ�ोगह�लाई ह�दँ ैनभएको सरु�ण छ भनी �. २,८७,००,०००।– को सरु�ण एयरमाक�  गरी ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन नो�सानी र पाट�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याएको छ ।

िस.न.ं
रोशन �ाि�ड�ा�टले एयरमाक�  ग�रिदएको फम�/उ�ोगह�को 

िववरण
एयरमाक�  रकम 

�
एयरमाक�  गन� आदेश 

िदने
१ बागमती ओ�रए�टल िटिपकलाई �. ६० लाख प�ुषो�म �साद �े�

२ २०५५।६।३० को िनवेदनबाट बागमती एपर�सलाई �. ८५ लाख प�ुषो�म �साद �े�

३ आर.पी. काप�टलाई �. ११२ लाख शेरबहादरु थापा

४ २०५४।८।१८ मा रािधका �ाि�ड�ा�टलाई �. ३० लाख प�ुषो�म �साद �े�

५
२०५४।९।१९ मा रकम उ�लेख नगरी कटन�रच �ा.िल. लाई 
एयरमाक�

- शेरबहादरु थापा

                                                              ज�मा �. २८७ लाख

रोशन �ाि�ड�ा�टका तफ� बाट अ�यतु �साद �रजालले मोती उ�ेतीको नामको लिलतपरु ५(�) िक.नं. 
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४०, ३० को ज�गा �. ७० लाखको िधतो सरु�ण फुकुवा गरी िमित २०५५।२।२७ मा पा�रत �. ९० लाखको 
सरु�णम�ये �. ७० लाख एयरमाक�  गरी म�जरुीनामा कागजात यसैसाथ पेस गरकेो भनी िदएको िनवेदनमा 
शेरबहादरु थापाले “कजा� आव�यक कारवाही गन�” भनी तोक लगाएको र सोही िनवेदनको त�लो भागतफ�  िनजले 
“रािधका �ाि�ड�ा�टको नाममा पा�रत को�याटरल से�य�ुरटी रोशनको नाममा पा�रत भएको रकम बराबरको 
को�याटरल से�य�ुरटी पिछ किमटीबाट समथ�न गन� गरी फुकुवा गरी िदने” भनी ब�कलाई गैरकानूनी हािन र 
पाट�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याउने गरी तोक आदेश िदई उ� िधतो सरु�णको ज�गा फुकुवा गन� प�ाचार गरकेोले 
रोशन �ाि�ड�ा�टको �. ९२,१८,८०४।९६ कजा� बाकँ� ह�दँाह�दैँ पिन उ� िधतो फुकुवा गरी ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन नो�सानी परु ्याएको दिेखएको छ ।

२.९ कटन�रच �ा.िल. :
कटन�रच �ा.िल. शत�ितशत िवदेशी लगानीमा �थािपत िनया�तमूलक मझौला उ�ोग भएको देिख�छ । 

उ�ोगका स�चालकह� एपाची गाउ�डर च�दन भारत, �ीमती प�ावती च�दन भारत, पिुलकल रिव��न, संय�ु 
अरब इिमरट्ेस रहेको देिख�छ ।

नेपाल ब�क िलिमटेड काठमाड� अिफसबाट उपभोग गरकेो कजा�को २०५८ चै� मसा�तस�मको ब�यौता 
सावँा र �याज �मशः �. १,८९,३०,६०८।०४ र १,०२,८३,९३९।७५ गरी ज�मा �. २,९२,१४,५४७।७९ 
रहेको छ ।

पूव� िनया�त कजा� नं. ६१/६५ बाट िलएको ६९,४६,०००।– म�ये बाकँ� सावँा १९,४६,०००।– दिेखए 
तापिन ऋणीले आ�नो �यवसायबाट आिज�त रकमले आंिशक कजा� भ�ुानी गरकेो नभई अक� कजा� िलएर ५० 
लाख �पैया ँितरकेो दिेखएकोले यथाथ�मा १ पैसा पिन सावँा तथा �याज ब�कलाई नबझुाएको ह�दँा ऋणीले ��ाचार 
गन� गराउन मा� ब�क कजा� उपभोग गरकेो दिेख�छ ।

उ� कजा�को लािग देहायबमोिजमको िधतो सरु�ण एयरमाक�  गरकेो देिख�छ ।

िस.न.ं
एयरमाक�  गन� 
म�जुरीनामा 
िदने उ�ोग

िमित �ो�ाइटर
सरु�णको 

िववरण
एयरमाक�  भएको 

रकम
कैिफयत

१
रोशन 

�ाि�ड�ा�ट
२०५४।९।१९

अ�यतु�साद 
�रजाल

उ�लेख 
नभएको

उ�लेख नभएको
िनवेदनमा ल�मी 
�साद आचाय�ले 
द�तखत गरकेो

२
रािधका 

�ाि�ड�ा�ट
उ�लेख नभएको

ल�मी�साद 
आचाय�

उ�लेख 
नभएको

२०,००,०००।-
िनवेदनमा ल�मी 
�साद आचाय�ले 
द�तखत गरकेो

शेरबहादरु थापाले �. २,३९,३०,६०८।०४ कजा�का लािग ब�कको िनयमानसुार िलनपुन� सरु�ण निलई 
एकाितर �. २०,००,०००।– मा� सरु�ण िलई कजा� �वाह गरकेो छ भने अका�ितर आ�नो अि�तयारीसमेत 
उ�लङ्घन गरी आ�नो िव�ीय �वाथ� रहेको �यि� ल�मी�साद आचाय� नै िव�ीय िनद�शक रहेको यस क�पनीलाई 
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�वाह ग�रएको स�पूण� कजा�ह� बद ्िनयतपूण� ढङ्गले 
�वाह गरकेो दिेख�छ ।

िट.आर. कजा� न.ं ६०।२६९: यो कजा� 
उ�ोगको तफ� बाट ल�मी�साद आचाय�ले माग गरकेो 
र सोका लािग सरु�ण ल�मी�साद आचाय� र अ�यतु 
�साद �रजालले रोशन �ाि�ड�ा�टबाट पा�रत 
सरु�ण एयरमाक�  िदने �यहोरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
यस िनवेदनमा शेरबहादरु थापाले िमित २०५४।९।२० 
मा “�िततप�, को�याटरल से�य�ुरटीले खा�ने 
भएमा िट.आर. मा छुटाउन िदने” भनी तोक आदेश 
िदएबमोिजम कजा� �वाह भएको र यो कजा�को ३ 
मिहनाको �याद समा� भएपिछ िमित २०५४।१२।३० 
मा पनुः ३ मिहनाका लािग �याद थप गरकेो देिख�छ ।

िट.आर. कजा� न.ं ६०।३००: कटन�रच 
�ा.िल.का तफ� बाट ल�मी�साद आचाय�ले िमित 
२०५४।११।१० मा िट.आर. कजा� उपल�ध गराई 
पाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा सरु�णबापत रािधका 
�ाि�ड�ा�टको िधतो एयरमाक�  गरी िदन उ�लेख 
गरकेो र शेरबहादरु थापाले “�िततप�, पिहले गरकेो 
मािज�नमा िट.आर. गन�” भनी तोक आदशे िदएबमोिजम 
�वाह भएको यो कजा�को ३ मिहनाको �याद समा� 
भएपिछ पनुः ३ मिहनाको लािग �याद थप    
गरकेो । यस कजा�को स�ु �वािहत रकम �. 
८,६७,०००।– रहेको र २०५८ चै� मसा�तस�ममा 
भाखा नाघेको सावँा �. ८,६७,०००।– र �याज 
�. ४,२७,७३६।– गरी ज�मा �. १२,९४,७३६।– 
असलुउपर ह�न नसक� ब�कलाई गैरकानूनी हािन 
नो�सानी पगेुको देिख�छ ।

िट.आर. कजा� न.ं ६१।५५: यस कजा�को 
उ�पि� �िततप� नं. ६१।१०३९ खोलेप�ात् 
भएको हो । यो �िततप� खो�दा �िततप� फाटँका 
कम�चारीह�ले िट.आर. कजा� नं. ६०।२६९ को �. 
१२,२६,०००।– र �याज �. ४५,३४५।– �पैया ँ
बाकँ� रहेकोले �धान काया�लयको िनद�शानसुार 

�िततप� खो�न निम�ने उ�लेख गरकेो िविभ�न 
िवभागह�मा �. ७९,१५,९१५।०९ �याद नाघेको 
कजा� रहेको र िट.आर. कजा� नं. ६०।३०० को 
सावँा �. ८,६७,०००।– र �याज �. १८,१७१।– 
रहेको ज�ता �यहोराह� उ�लेख गदा� गद� शेरबहादरु 
थापाले �िततप� खो�न �वीकृत िदएबमोिजम 
िमित २०५५।१।२० मा �. २४,९९,१३२।– को 
�िततप� खोलेको देिख�छ । उ� �िततप�बाट 
आएको सामान छुटाउनका लािग क�पनीको तफ� बाट 
ल�मी�साद आचाय�ले िमित २०५५।३।२ मा  िदएको 
िनवेदनमा तीथ�राम �े�ले ऐ. िमितमा नै “िलिमटिभ� 
अनरुोधबमोिजम िट.आर. गन�” भनी तोक आदेश 
िदएबमोिजम �. १३,७१,०००।– कजा� �वाह भएको 
उ� कजा�को २०५८ चै� मसा�तस�म भाखा नाघेको 
सावँा �. १३,७१,०००।– र �याज �. ६,७५,३५२।– 
गरी ज�मा �. २०,४६,३५२।– असलुउपर ह�न नसक� 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी पगेुको देिख�छ । यो 
कजा�मा पाट�ले कजा� िलएपिछ सावँा �याजको कुनैपिन 
रकम भ�ुानी नगरकेो । क�पनीका तफ� बाट िमित 
२०५५।३।१४ मा ल�मी�साद आचाय�ले �िततप� नं. 
६१।०९, ६१।१२ र ६०।१०३९ को डकुमे�ट छुटाउन 
िट.आर. कजा� माग गद� िदएको िनवेदनमा “िट.आर. 
गरी डकुमे�ट छुटाई िदने” भनी िमित २०५५।३।१४ 
मा शेरबहादरु थापाले तोक आदेश िदएबमोिजम �. 
१७,९८,००७।०४ कजा� �वाह भएको ।

िट.आर. कजा� न.ं ६१/६९: यस कजा�को 
उ�पि� �िततप� नं. ६१।१७ खोलेप�ात् भएको 
देिख�छ । यो �िततप� खो�दा �िततप� फाटँका 
कम�चारीह�ले को�याटरल नभएको, िलिमट नभएको 
िट.आर. कजा� नं. ६०।२६९ र ६०।३०० को ज�मा 
�. २०,९३,०००।– बाकँ� रहेको �यहोरा उ�लेख गदा� 
गद� पिन शेरबहादरु थापाले �. १६,०१,५००।– को 
�िततप� िमित २०५५।२।२१ मा खो�न �वीकृित 
�दान गरकेो देिख�छ । उ� �िततप�को डकुमे�ट 
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छुटाउन ुपन� र सोका लािग िट.आर. कजा�  आव�यक 
परकेोले �यि�गत धन जमानीमा १० िदनको लािग 
ि�-मािज�नमा कजा� उपल�ध गराई िदन ल�मी�साद 
आचाय�ले िदएको िनवेदनमा उ�मकुमार नेपालले 
ऐ. िमितमा १० िदनिभ� नपगु अचल स�पि� पास 
गरी िदने गरी गन�” भनी तोक आदेश िदएबमोिजम ऐ. 
िमितमा नै �. १५,२०,९३७।– कजा� �वाह भएको ।

पूव� िनया�त कजा� न.ं ६१।२४ र ६१।२५: 
इ�पे�रयल ब�क, लस ए�जलसबाट पटक पटक संशोधन 
भई िमित २०५५।४।२३ मा �ीनलैज ब�कमाफ� त �ा� 
भएको �िततप� नं. ILC ९८००२२६३ को अमे�रक� 
डलर ३९,०००।– र द कमिस�यल ब�क अफ द 
को�रयाको �िततप� नं. M१७४८८०६५५०००८९ 
बाट अमे�रक� डलर १,१३,५००।८० रकमको िनया�त 
�िततप�मा कटन�रच �ा.िल. वेिनिफसरी रहेको 
देिख�छ । उ� िनया�त �िततप�को आधारमा कजा� 
पाउ ँभनी क�पनीका तफ� बाट ल�मी�साद आचाय�ले 
िमित उ�लेख नगरी िनवेदन िदएको देिख�छ । यो 
िनवेदनमा माग भएको कजा� काया��वयन गन� िमित 
२०५५।५।११ को िट�पणी तथा आदेशमा यस पाट�को 
पूव� िनया�त कजा�बाट च�ुा गरी पाउन, पूव� िनया�त कजा� 
नं. ६१।१४ र ६१।२० को ५/५ लाख कजा� उपभोग 
गरी सकेको र ६१।०३ बाट �. ३२ लाख उपभोग 
गरी राखेकोमा पटक पटक कजा� च�ुा गन� �ितब�ता 
देखाए तापिन हालस�म कजा� च�ुा नगरकेो, ब�कमा 
सरु�णबापत अचल स�पि� केही पिन पा�रत गरी 
निदएको �यहोरा उ�लेख गरतेापिन शेरबहादरु 
थापाले िमित २०५५।५।१२ मा “मागबमोिजम िदने” 
भनी तोक आदेश िदएबमोिजम ऐ. िमितमा अमे�रक� 
डलर ३९,०००।– का लािग कजा� नं. ६१।२४ बाट 
�. २३,८६,०००।– कजा� �वाह भएको । अमे�रक� 
डलर १,१३,५००।८० िनया�त �िततप�का लािग 
कजा�  नं. ६१।२५ बाट िमित २०५५।५।१२ मा �. 
६९,४६,०००।– कजा� �वाह भएको देिख�छ । उ� 

कजा� पाट�ले सामान िनया�त गरी आिज�त रकमबाट 
च�ुा गनु�पन�मा शेरबहादरु थापाले पनुः नया ँकजा� नं. 
६१।४६ बाट �. ६६,७०,०००।– �वीकृत गदा� “एक 
पटकका लािग परुानो कजा�मा �. ५० लाख ज�मा गन� 
गरी िदने र �.का. बाट समथ�न गराउने” तोक आदेश 
िदई �. ५० लाख ब�क कजा�बाट च�ुा भएको र २०५८ 
चै� मसा�तस�म उ� कजा�को भाखा नाघेको सावँा �. 
१९,४६,०००।– र �याज �. १०,२९,१३५।– गरी 
ज�मा �. २९,७५,१३५।– असलुउपर ह�न नसक� 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी पगेुको देिख�छ । 
िमित २०५५।५।१२ को �. २३,८६,०००।– रकमको 
तमसकुमा ल�मी�साद आचाय�ले द�तखत गरकेो र 
ऐ. िमितमा यो कजा�का लािग �. २३,८६,०००।– को 
�यि�गत धनजमानीसमेत िदएको देिख�छ ।

पूव� िनया�त कजा� न.ं ६१।४६: �रपि�लक 
नेशनल ब�क आफ �यूयोक� को िमित २०५५।६।२४ 
को �िततप� नं. १४७४९५ बाट अमे�रक� डलर 
११०४५२.०० को िनया�त �िततप�को वेिनिफसरी 
कटन�रच �ा.िल. रहेको देिख�छ । यस क�पनीले पूव� 
िनया�त कजा� नं. ६१।४६ कजा� च�ुा नगरकेो िवषयमा 
िमित २०५५।६।२३ मा उ�मकुमार नेपाल र िमित 
२०५५।७।९ मा शेरबहादरु थापाले ताकेता गरकेो 
देिख�छ । यसरी पाट�ले कजा� च�ुा नगरकेो िवषयमा 
आफंँैले ताकेता ग�ररहेको र कजा� च�ुा नभएको 
अव�थामा क�पनीको तफ� बाट िमित उ�लेख नगरी 
ल�मी�साद आचाय�ले उ� �िततप�को आधारमा 
कजा� माग गरकेो रकमम�ये �. ५० लाख परुानो कजा� 
च�ुा गन� र बाकँ� उ�ोगको खातामा ज�मा गरी िदन 
अनरुोध गरकेो देिख�छ ।

उ� िनवेदनको आधारमा िमित २०५५।८।२ 
को िट�पणीमा कजा� नं. ६१।०३, ६१।२४, ६१।२५ को 
ज�मा ९३,३८,७९५।– र �याज �. २,१३,५७४।– 
रहेको शेरबहादरु थापालाई यस कजा� िशष�कमा 
�ितपाट�/�ाहक कजा� सीमास�म कजा� उपभोग गराउने 
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�ावधान रहेको कुरासमेत उ�लेख गरकेो िट�पणीमा 
“एक पटकको लािग परुानो कजा�मा �. ५० लाख ज�मा 
गन� गरी िदने र �. का बाट समथ�न गराउने” भनी तोक 
आदेश िदएबाट ऐ. िमितमा नै �. ६६,७०,०००।– 
कजा�  �वाह भएको र २०५८ चै� मसा�तस�म भाखा 
नाघेको सावँा �. ६६,७०,०००।– र �याज �. 
३४,४७,३५१।– गरी ज�मा �. १,०१,१६,३५१।– 
रकम ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी परु ्याएको 
देिखएको छ । यो कजा�मा पाट�ले कजा� िलएपिछ सावँा 
�याजको कुनै पिन रकम भ�ुानी नगरकेोले ब�कका 
कम�चारीह�सगँको िमलेमतोमा ल�मी�साद आचाय�ले 
ब�क कजा�को नाममा ��ाचार गरे गराएको दिेखएको 
छ । सो कजा� तमसकुमा ल�मी�साद आचाय�ले 
द�तखत गरकेो र ऐ. िमितमा नै �. ६६,७०,०००।– 
को �यि�गत धन जमानी िदएको देिखएकोले सो रकम 
क�पनीको �यवसायमा लगाइएको िथयो भनी अनमुान 
गन� सिकँदनै ।

िव.िप. कजा� न.ं ६१/४२: कटन�रच �ा.िल. 
का तफ� बाट ल�मी�साद आचाय�ले िमित २०५५।६।८ 
को �िततप� नं. ०५/१९९७/७५३४ बाट अमे�रक� 
डलर १६८४८.०० को सामान पठाएको िववरण 
राखी डकुमे�ट नेगोिसएट् ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएको 
देिख�छ ।

यस �िततप�को िडि���े�सी सीटमा िनया�त 
�िततप� फाटँबाट कम�चारीह�ले कजा� नं. ६१।०३ 
को �. ६,१९,९४२।– को भाखा नािघसकेको र पूव� 
िनया�त कजा� नं. ६१।२४ र ६१।२५ को ज�मा �. 
९३,३२,०००।– कजा� �वाह भइरहेको देखाएको छ । 
�यसैगरी िबल पच�जतफ�  कजा� नं. ६१।२३ र ६१।३० 
को ज�मा अमे�रक� डलर ८७९४६.०० रकम िवदेशी 
आयात कता�को ब�कले िडि���े�सी देखाई भ�ुानी 
�ा� नभएको कुरा उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी यस 
पाट�लाई काठमाड� अिफसको फ�डेड कजा�तफ� को 
अि�तयारी उ�लङ्घन गरी पूव� िनया�त कजा� िशष�कमा 

मा� ज�मा �. ९९,५१,९४२।– कजा� �वाह भएको र 
अमे�रक� डलर ८७९४६.०० को भ�ुानी नआएको 
अव�थामा उ�मकुमार नेपालले िमित २०५५।६।९ मा 
“यो �िततप�अ�तग�त कजा� बाकँ� नरहने गरी नेगोिसएट 
गन�” भनी तोक आदशे िदएबमोिजम िमित २०५५।६।९ 
मा �. ११,४५,६६४।– कजा� �वाह गरकेो र उ� 
कजा�को २०५८ चै� मसा�तस�म भाखा नाघेको सावँा 
�. ११,४५,६६४।– र �याज �. ६,७८,७६३।– गरी 
ज�मा �. १८,२४,४२७।– असलुउपर ह�न नसक� 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी परु ्याएको देिखएको 
छ ।

नेपाल राि�� ब�कको प.सं. िस.वी. पास 
९४-२।०४७ िमित २०४७।१२।१३ को िनद�शनको 
दफा (ख) को उपदफा ४ बमोिजम कजा�को 
मू�याङ्कन नै (Credit Appraisal) नगरी कजा� 
�वाह गरकेो र �ित�ाहक फ�डेड कजा� �. ७५ 
लाखको (िधतो कजा� �. १ करोड) अि�तयारी 
सीमा उ�लङ्घन गरी यस क�पनीलाई िट.आर. र 
पूव�िनया�त कजा� िशष�कमा �. २,३९,३०,६००।०४ 
कजा� �वाह गरकेो र उ� कजा�को २०५८ चै� 
मसा�तस�म सावँा �. १,८९,३०,६०८।०४ र 
�याज �. १,०२,८३,९३९।७५ गरी ज�मा �. 
२,९२,१४,५४७।७९ ब�कलाई गैरकानूनी हािन 
नो�सानी परु ्याएको ।

उ�ोग स�चालक सिमितको िमित 
२०५४।७।४ को िनण�यानसुार नेपाल ब�क िलिमटेड, 
काठमाड� शाखाबाट एल.सी., जमानत तथा अ�य 
सबै �कारका कजा� कारोबारका िनि�त ल�मी�साद 
आचाय�लाई अि�तयारी िदएको र च�ती खाता 
स�चालन गन� ल�मी�साद आचाय�समेत दईु �यि�को 
द�तखत ह�नपुन� िनण�य भएको िनण�यका आधारमा 
ब�कसगँको कजा� तथा उपभोगका लािग िनज ल�मी�साद 
आचाय�ले पटकपटक गरी �. १,९३,२६,९४४।०४ 
बराबरको �यि�गत जमानी लेिखिदएको र अ�य चल 
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अचल स�पि� िधतो निलएको ह�दँा असरुि�त�पमा 
ब�कको िहत िव�� कजा�  सिुवधा उपभोग गर ेगराएको 
�प� ह��छ ।

ल�मी�साद आचाय� समूह र सोसगँ स�व� 
फम�/उ�ोगलाई हाइपोिथकेशन कजा� �वाह गदा� कजा� 
सापट िनद�िशका एवं काय� �णाली २०५५ को दफा 
४.७, ४.९, ४.१०, ४.११,४.१२, ४.१४, दफा 
५.१, ५.३, दफा ६.१, ६.२, ६.४, दफा ७ को 
कजा�  सरु�णस�ब�धी िविवध �यव�था, दफा १२ 
को िविवध �यव�था र कजा� �दान भइसकेपिछका 
िनरी�णस�ब�धी �यव�था, दफा १४ को �यव�थाका 
ठाडो उ�लङ्घनका अित�र� कजा� �वाह गदा� कजा� 
�यव�थापनस�ब�धी ब�िकङ �चलन र ने.रा. ब�कको 
प.सं. िस.बी. पास ९४-२/०४७, िमित २०४७।१२।१३ 
को प�रप�को ख�ड (४) को िनद�शनिवपरीत कजा�को 
अ�ययन र मू�याङ्कन नगरी ठाडो तोक आदेशको 
भरमा बद ्िनयतपूण� ढङ्गले कजा�  �वाह गरी ब�कलाई 
गैरकानूनी हािन र पाट�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याएको 
देिख�छ । �य�तै िविभ�न फम� तथा उ�ोगह�लाई 
ब�कको कजा� िनद�िशका एवं काय� �णाली, २०५५ को 
�� �रिस�ट कजा�  िशष�कअ�तग�त काय�िविधको दफा 
३ मा िट.आर. कजा� पाउन स�ने �ाहकह� िशष�कको 
“ब�कसगँ �िततप�लगायत सबै िकिसमका कारोबार 
स�तोषजनक ढङ्गबाट ग�ररहेका व�र� �ाहकह�” 
भनी कहLF उ�लेख नभएको र ियनीह�को कजा� 
खाता र च�ती खाताको �टेटमे�टमा पिन कारोबार 
नभएकोले ब�कका व�र� �ाहकमा पन� नस�ने कुनै 
हैिसयत नभएका �� �यि�ह�लाई उनीह�सगँको 
िमलोमतोमा कजा� �वाह ग�रएको छ । सोही 
िनद�िशकाको पूव� िनया�त कजा�  िशष�कमा “�िति�त 
पाट�को पूव� कारोबार हैिसयत हेरी �िततप�अनसुार 
डकुमे�ट पेस ह�न ुअगावै �िततप� नै िधतोको �पमा 
िलई सरु�णसिहत पूव� िनया�त कजा� िदइने छ” भ�ने 
�यव�थाको उ�लङ्घन गद� ब�क र िन�ेपकता�को 

िहतिवपरीतको काय� गरी गैरकानूनी ढङ्गबाट पाट�लाई 
लाभ परु ्याउने बद् िनयतपूण� उ�े�य रािखएको छ ।

कजा� �वाह गदा� ब�कको कजा� सापट 
िनद�िशका एवं काय��णाली, २०५५ को ि�थर तथा 
चाल ु पुजँी कजा�को काय�िविधस�ब�धी िनद�िशकाको 
३.३, ३.६, ३.७, ३.८, ३.९, ३.१०, ३.११, 
३.१३, ३.१४ तथा दफा ४ कजा� सीमा िशष�कको 
उपदफा २ को �यव�था “क�चा पदाथ�, अध� तयारी 
सामान, तयारी सामान, उधारो िब��सिहत गरी १ 
अपरिेटङ्ग साइकलका लािग चािहने रकमस�म 
कोटेसनह� वा �ोफमा� इ��वाइस पेस गरा@ वा पिछ 
पेस गन� गरी उ�ोगको अव�था हेरी �यवसायमा ब�क 
कजा� र कजा�वालाले आ�नो तफ� बाट गन� लगानीको 
अनपुात ६०:४० दिेख ८०:२० को िहसाबले चाल ु
पुजँी कजा� �वीकृत गन� सिकने” �यव�था उ�लङ्घन 
गरी बद ्िनयतपूण� ढङ्गले कजा� �वाह गरकेो साथै 
ऋण �वाह गदा� सरु�णस�ब�धी �यव�थाको पिन 
उ�लङ्घन गरकेो देिखयो । �य�तै ओभर �ा�ट कजा� 
ब�कका अित िव�ािसला, पाट�ह�लाई मा� िदइनेमा 
कजा� िलएपिछ किहले नितन� आ�नो िव�ीय �वाथ� 
रहेका पाट�लाई यो कजा� उपल�ध गराई ब�कलाई 
गैरकानूनी हािन नो�सानी परु ्याएको देिख�छ ।
३. िविवध कानूनको उ�लङ्घन:
(१) ब�कको �.का. १ प�रप� ५८।०८ िमित 

२०५२।४।८ को प�रप�बमोिजम “ज�गा मा� 
िधतोमा िलने भएमा एक पाट�लाई तराईको 
हकमा १० क�ा र अ�य �े�मा ७ रोपनी 
ज�गास�मको मा� मू�याङ्कन समावेश गन� स�ने 
सीमा कायम रहने छ” भ�ने �यव�था उ�लङ्घन 
गरी ल�मी�साद आचाय�, रािधका �ाि�ड�ा�ट 
र रोशन �ाि�ड�ा�टको नाममा दता� भएका 
कमसल ज�गाह� अ�यिधक मू�याङ्कन 
गरी �.१०,१०,३४,०००।– िधतो �वीकार 
गरकेो । उ� ज�गाको हालको �चिलत मू�य 
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�.४,७१,६३,५६२।– मा� भएबाट सरु�णमा 
िदए िलएका ज�गाह�को अ�यिधक मू�याङ्कन 
ग�रएको र बद् िनयतपूण� ढङ्गले कजा� �वीकृत 
गरी ��ाचार ग�रएको पाइ�छ ।

(२) ब�कले सामा�यतया राजीनामाबाट पास गरकेो 
ज�गाको हकमा “६ मिहना ३५ िदन र बकसप� 
पास गरकेो ज�गा २ वष� ३५ िदनिभ� मा� �वीकार 
गन� नीितगत �यव�था ब�कको नं. १ म.�. का 
६४।२१८ िमित २०५८।५।२२ को आयोगलाई 
जानकारी गराएको प�बाट दिेखएको” ह�दँा यस 
नीितगत �यव�थाको उ�लङ्घन ग�रएको ।

(३) ब�कमा कजा� लगानी गनु� पूव� कजा�स�ब�धी 
काय�िविधिवपरीतको काय� गरी कजा� लगानी 
गरकेो साथै ल�मी�साद आचाय� समूह र सोसगँ 
स�व� फम�/उ�ोगह�को कजा� लेजर तथा च�ती 
खाताको �टेटमे�टबाट कजा� रकम िलएप�ात 
कारोबार नै नगरकेो �प� ह��छ । ब�कबाट �वाह 
भएको अिधकांश कजा� ल�मी�साद आचाय�, 
िनजको फम� रािधका �ाि�ड�ा�ट वा िनज 
ल�मी�साद आचाय�को िनय��णमा रहेको 
अ�यतु�साद �रजालका नाममा चेक काटी 
भ�ुानी ह�न गई कजा�को चरम द�ुपयोग भएको 
�प� ह�दँा ह�दैँ पिन िविभ�न कजा� िशष�कह�मा 
पटक पटक कजा� थप गरी ब�कको िहतिवपरीतको 
काय� गरी ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी र 
पाट�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याएको ।

४. अिभयोग मागदाबी:
नेपाल ब�क िलिमटेडकै पूव� कम�चारी एव ं

िनजका समूहलाई कजा�को नाममा �वािहत ग�रएको 
भिनएको रकमको ि�थित हेदा� केवल रकम िलन ब�कमा 
खाता खोिलएको पाइयो । �यापार उ�ोग गरपेिछ र माल 
व�त ु िब�� गरपेिछ ह�ने आ�दानीबाट �यो रकम ितद� 
लगेको ि�थित देिख�न । ितरकेो भिनएका केही रकम 

पिन ब�कबाट ते�ो प�को नाउमँा समेत फम�/उ�ोग 
दता� गराई नया ँकजा� िलई आ�नो नाउमँा दता� भएका 
उ�ोगको कजा� ित�रएको देिखयो । य�तो ितनु�को 
ता�पय� पिन नाघेको कजा�मा सीमा (िलिमट) ननघाउने 
�योजनको भएको पाइयो । जनु �योजनको लािग कजा� 
िलएको हो सोमा लगानी गनु�  पर ैरहोस् ितन� बझुाउन 
पला� भनी कानूनतः �ा� सिुवधाह�लाई समेत गलत 
मनसायमा �योग गरकेो कुरा ल�मी�साद आचाय� 
समूहले आ�नो उ�ोगह�लाई कालो सूचीमा नरा�न 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०५८।३।२२ 
मा अ�त�रम आदेश जारी गराएको र कजा�को िहसाब 
गराई पाउ ँ भनी काठमाड� िज�ला अदालतमा िमित 
२०५८।३।१५ मा म�ुा दायर गरकेो ि�याकलापले 
�प� पाद�छ ।

मूल कजा�वाला ल�मी आचाय�सगँ िव�ीय 
स�ब�ध रहेका शेरबहादरु थापाले संय�ु�पमा ज�गा 
िकनेको र सोही ज�गा िहमालयन ब�क िलिमटेड र नेपाल 
बंगलादेश ब�क िलिमटेडमा िधतो राखी कजा� िलएको, 
सयं�ु�पमा ई.आई.स�. �ाइभेट क�पनी �थापना 
गरी स�चालन गरकेो पाइयो । अ�बरकुमार खड्काले 
ल�मी�साद आचाय�लाई लिलतपरु फाइना�स क�पनी 
िलिमटेडको कजा�  उपल�ध गराउन आ�नो घर ज�गा 
सरु�णबापत िधतो रा�न िदएको र अ�बरकुमार 
खड्काक� �ीमती कािलका खड्का (आचाय�) र 
ल�मी�साद आचाय�समेत िमली एकै समूहबाट 
स�चालक सिमितमा �ितिनिध�व ह�ने गरी नेपाल घरले ु
तथा साना उ�ोग िवकास ब�क �थापना गन� सं�थापक 
सेयरमा सयं�ु�पमा लगानी गरकेोसमेत देिख�छ । 
यी त�यह�ले ल�मी�साद आचाय�सगँ शेरबहादरु 
थापा र अ�बरकुमार खड्काको �प��पमा िव�ीय 
स�ब�ध देिखएको ह�दँा वािण�य ब�क ऐन,२०३१ को 
दफा १३ को उपदफा ५ उ�लङ्घन गरी ल�मी�साद 
आचाय� समूहलाई कजा� �वाह गरकेो पिु� भएको 
छ । स�पि� िधतो िदएको समेतबाट साव�जिनक िनकाय 
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नेपाल ब�क िलिमटेडको सव�साधारणको ज�मा रहेको 
रकमलाई आफंँैले िदने आफंँैले िलने बद ्िनयतपूण� 
ि�थित ��ट�पमा दखेा परकेो छ । पाट� र उसको 
समूहले िलएको कजा�को ि�थितलाई लकुाउन कजा�को 
वा�तिवक ि�थित नदेखाउन,ु फायलबाट मातहत 
कम�चारीले कजा�को सीमा नाघेको देिखएको िट�पणीमा 
जनाउदँा पिन �यसलाई नहेनु�  बद ्िनयतीकै �प� 
आधार हो ।

कजा�  �वीकृत गन� अिधकारीह� म�येका 
अ�बरकुमार खड्का र शेरबहादरु थापाको 
िव�ीय स�ब�ध रहेको यस समूहको कूल बाकँ� 
कजा�  �.१३,७०,६६,८२७।९० रकमका 
लािग ब�कको िनयमानसुार �यूनतम सरु�ण �. 
१७,६७,२५,९०९।१२ रकमको िधतो आव�यक 
पन�मा सोबमोिजम हालको �चिलत बजार मू�य �. 
४,७१,६३,५६२।५० रहेको ह�दँा बद ्िनयतपूव�क 
ढङ्गले कजा� �वाह गरकेो िवषयमा िववाद देिखदँनै । 

नेपाल ब�क िलिमटेड, काठमाड� अिफसको 
�मखु भई �ितवादी शेरबहादरु थापाले बद ्िनयतपूण� 
ढङ्गले कजा� �वाह गदा� ब�कलाई गैरकानूनी हािन 
नो�सानी परु ्याई आफूलाई गैरकानूनी लाभ परु ्याउने 
काय� गरी आिज�त रकमबाट िविभ�न �यि�ह�लाई �. 
८,००,०००।– आिथ�क सहायता िदएको कुरा िनज 
आफंँैले लेखेको डायरीबाट �प� ह��छ ।

�ितवादी शेरबहादरु थापाको आयोग�ारा 
घर खानतलासी गदा� ल�मी�साद आचाय�का सही र 
छाप उ� खाली लेटर �याड फेला पनु�का अित�र� 
जफत ग�रएका डायरीको िव�ेषण गदा� क�रब २ करोड 
�पैया ँ �यि�गत�पमा लगानी गरकेो, घर बनाउदँा 
केही साम�ीको ख�रद मू�य मा� ४५ लाखको िहसाब 
देिखनलुाई ��ाचारको �प� �माण मा�नपुन� अव�था 
छ । डायरीमा नेपाल ब�क िलिमटेडका कजा�वाला 
�यि�लाई नै आ�नो तफ� बाट पिन कजा� िदएको 

पाइनबुाट ��ाचारीह�को सो सहकाय� ग�भीरतम 
अपराध हो । यित मा� नभई शेरबहादरु थापाले कजा� 
�वीकृत गरी िदएको बागमती �ाि�ड�ा�टबाट भएको 
�. ३० लाख कजा� रकमलाई आ�नो आ�दानी भनी 
डायरीमा उ�लेख गरी सो रकम िविभ�न �यि�लाई 
आ�नो तफ� बाट लगानी गरकेो देिखयो । कजा� िदने 
अि�तयारी िविभ�न सिमितलाई भएकोमा कितपय 
कजा� पिहले िदने पिछ अनमुोदन गराउने ि�थित र 
अि�तयारी नै नभएका अ�बरकुमार खड्काले �यि�गत 
तोक लगाई कजा� िदलाएको ि�थितलाई बद ्िनयतको 
उ�लेखनीय नमनुा मा�न ुपद�छ ।

िमित २०५५।९।१ मा नेपाल ब�क िलिमटेड, 
स�चालक सिमितको नीित तथा �यव�था उपसिमितको 
ब�ठकले ५ करोडभ�दा बढी कजा� �वीकृत गन� डा. 
�फु�लकुमार का�ले, डा. िव��भर �याकुरले, झर�े� 
शमशेर ज.ब.रा., मकुु�द �. अया�ल ४ जनाको कजा� 
उपसिमित रहेको पाइयो । यो सिमितको माइ�यूट 
बकुसमेत आयोगमा मगाई अ�ययन गदा�  बागमती 
उनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. लाई १ करोड कजा� 
िदने र भ�ा बझुेको भरपाई स�कलसमेत आयोगमा 
मगाई अ�ययन ग�रदँा कजा� �वाह गन� िनण�य भएको 
िमित २०५८।९।१ त�कालीन स�चालक सिमितका 
सद�यह�ले ब�कलाई �यवसाियक�पमा स�चालन 
गन� गराउनको स�ा बद ्िनयतपूण� ढङ्गले कजा� �वीकृत 
गन� गराउने र त�कालीन महा�ब�धक गौरीलाल �े� र 
नायब महा�ब�धक शेरबहादरु थापासमेतको अगवुाईमा 
ब�किभ� सं�थागत�पमा आर�भ ग�रएको ��ाचारको 
अपराधलाई यथासमयमा कारवाही नगरी �ी ५ को 
सरकारबाट मनोिनत स�चालकह�को बह�मत रहेको 
अव�थामा पिन सोकाय� नगरी ��ाचारको अपराधलाई 
िनर�तरता िदएको दिेख�छ ।

मािथका िविभ�न �करणह�मा िलइएका 
िजिकरका अित�र� केवल कजा� िदने िलने 
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�योजन मा�का लािग ज�गा ख�रद गरी अ�य�त 
बढी अ�वाभािवक मू�याङ्कन गराई कजा� िलन ु
िदन,ु �ि�ब�धक पा�रत नै नगरी कजा� िलन ु िदन,ु 
कजा�वालाले केवल कजा� ज�मा गन� उ�े�यले मा� 
खाता खो�न ुर �यसमा ब�क कजा�बाहेक अ�य आ�दानी 
नदेिखन,ु कजा� रकम िझकेपिछ खातामा कुनै कारोबार 
नह�न,ु कजा�  लेजरतफ�  कजा� �वाह गरपे�ात अ�य कुनै 
कारोबार नगनु� , ठूलो लेना बाकँ� देिखदँादेिखदँै पटक 
पटक कजा�मािथ कजा� थ�द ैलिगन,ु लेना उठाउने कुनै 
�यास नह�न,ु �टकसमेत कुनै कुराको िनरी�ण नगरी 
िसफा�रस �ितवेदन खडा ह�न,ु कजा� िदन सिकने कानूनी 
सीमा नाघी पटक पटक कजा� िददँै जान ु ठाडो तोक 
आदेशबाट कजा� िदन,ु कजा� िददँा पाट�ले सो �यवसाय 
गदा� के कित आ�नो लगानी गर ्यो, प�रयोजना के हो 
�यो केही सरु�ण कजा� िदनबुाट कजा� िलने िदने काय� 
�यापार �यवसाय कारोबारका लािग नभई िलने र खाने 
ब�कलाई किह�यै नितन� अिभ�ाय देिखन,ु ब�कको कजा� 
सापट िनद�िशका एवं काय� �णाली, २०५५ र कजा� 
�यव�थापनस�ब�धी अ�य प�रप�ह� लगायत �चिलत 
नेपाल कानूनको ठाडो उ�लङ्घन गनु�  गराउन,ु ब�कको 
िन�ेप दािय�वबाट ज�मा भएको कोषबाट कजा� �वाह 
गदा� कजा� �यव�थापनको अ�तरा�ि��य मा�यता �ा� 
िस�ा�तह�को पालना नगरी कजा�  �वाह गन� नाममा 
उ� कोषको चरम द�ुपयोग गरी रकम बाड्ँन,ु खान,ु 
खवुाउन ुज�ता काय� बद ्िनयतका �प� आधार ह�न् ।

४.१ �ा.डा. िव��भर �याकुरले, मुकु�द �. अया�ल, 
डा.�फु�लकुमार का�ले, झर�े� शमशेर 
जबराः

नेपाल ब�क िल. को स�चालक सिमित 
तथा सो सिमितअ�तग�तको नीित तथा �यव�था 
उपसिमितसमेतको सद�यको हैिसयतले बागमती ऊनी 
धागो कताई उ�ोगको चाल ुपुजँी �. ६१।१८१ बाट �. 

१ करोड �वीकृत गदा� सोसगँ स�ब� फम�/उ�ोगह�ले 
कूल उपभोग गरकेो रकम र पाट�को कारोबारको 
हैिसयत नहेरी ��तावमा उि�लिखत कैिफयत, 
कम�चारीको नकारा�मक िट�पणी तथा सोलाई पिु� गन� 
कागजात फाइल संल�न ह�दँा ह�दँ ैकजा� माग गन� पाट�का 
फाइल कागजातबाटै पाट�को हैिसयतसमेत देिखने 
नकारा�मक ि�थित �प� ह�दँा ह�दँै �यसतफ�  वा�तै 
नगरी �य�ता काय�ह�लाई समथ�नसमेत गरी वािण�य 
ब�क ऐन, २०३१ को दफा ६ क�पनी ऐन, २०५३ 
को दफा ६६ अनसुार ब�क वा क�पनी�ितको आ�नो 
कत��यसमेत पालना नगरी महा�ब�धकबाट पेस भएको 
��तावमा स�ब�धमा ब�कको नीित िनयमअनसुार कजा� 
�वाह गदा� िनवेदकह�ले पेस गनु�पन� प�रयोजनाको 
स�भा�यता �माणलगायतका कागजात केही नहेरी 
बद ्िनयतपूण� ढंगले कजा� �वीकृत ग�रएबाट ब�कलाई 
२०५८ चै� मसा�तस�म �. १,५८,२५,७०४।- 
गैरकानूनी हािन नो�सानी, स�बि�धत प�लाई 
गैरकानूनी लाभ प�ुने काय� गरी ��ाचार गरकेोले मकुु�द 
�साद अया�लका हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
को दफा ७(१) र २९, डा.िव��भर �याकुरले र डा. 
�फु�लकुमार का�लेको हकमा ऐ.ऐ. को दफा ७(२) र 
२९ तथा झर�े� शमशेर जबराको हकमा ऐ.ऐ. को दफा 
८ र २९ बमोिजम सजाय गरी िबगो असलु ग�रपाऊँ ।

४.२ गौरीलाल ��े, भवानीदेवी शमा�, िद�यकुमार 
अिधकारी र भवनाथ उपा�यायः

 महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीका 
पदािधकारीह� गौरीलाल �े�, भवानीदेवी शमा�, 
िद�यकुमार अिधकारी, भवनाथ उपा�याय र 
अ�बरकुमार खड्काले ल�मी�साद आचाय� समूहका 
रािधका �ाि�ड�ा�ट र बागमती उनी धागो कताई 
उ�ोगलाई ि�थर पुजँी कजा� नं. ६०।११५ बाट १ 
करोड १० लाख, िट.आर. कजा� नं. ६०।२०१ बाट 
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५८ लाख, िट.आर. कजा� नं. ६१।३३० बाट १ करोड 
५ लाख �वीकृत गदा� र चाल ुपुजँी कजा� नं. ६१।१८१ 
बाट �. १ करोड कजा� �वीकृतीको लािग स�चालक 
सिमितसम� िसफा�रस गदा� कजा� लगानी ग�रने 
प�रयोजना मनुाफामा स�चालन ह�नस�ने स�भा�य 
प�रयोजना होइन भ�ने �प� व�तगुत आधारह� 
फाइलमा संल�न ह�दँा ह�दैँ र कजा�वाला पाट�को अ� 
िविभ�न फम�का नाउमँा िलएका िविभ�न कजा�ह�को 
सावँा �याज भाखा नािघसकेको �प� ह�दँा ह�दँै तथा 
महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीको अि�तयारी सीमा 
�. ५ करोड मा� भएकोमा पटक पटक सो सीमा नाघी 
कजा�  �वीकृत गरकेो र काठमाड� ब�िकङ काया�लयका 
कम�चारीह�ले अि�तयारी उ�लङ्घन गरी �वाह 
गरकेो कजा�समेत बद ्िनयतपूण� ढंगले समथ�न गरी 
ब�कलाई �. ४,१३,५९,८४०।०४ गैरकानूनी हािन 
नो�सानी र कजा�वालालाई गैरकानूनी लाभ परु ्याउने 
काय� गरी ��ाचार गर ेगराएकोले ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा ७(२) र २९ बमोिजम सजाय गरी 
िबगो असलु ग�रपाऊँ ।

४.३ त�कालीन महा�ब�धक �तरीय कजा� 
किमटीको सद�य अ�बरकुमार खड्का:

महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीको 
सद�यको नाताले मािथ उि�लिखत आपरािधक 
संल�नताका अित�र� �धान काया�लय, कजा�  लगानी 
िवभागका �मखुसमेत रहेका िनज अ�बरकुमार 
खड्काले ल�मी�साद आचाय�सगँको िव�ीय �वाथ� 
एवं िमलोमतोमा सो समूहिभ�का बागमती ऊनी धागो 
कताई उ�ोगलाई सो समूहको कजा� उपभोग रकम 
�. ५ करोड नािघसकेको अव�थामा पिन काठमाड� 
अिफसले �वाह गरकेो िट.आर. कजा� नं. ६०।११२ 
बाट �. ९९,९७,७३३।२५ महा�ब�धक �तरीय कजा� 
किमटीमा लिग सोमाफ� त �वीकृत गनु�पन�मा आफूलाई 

अि�तयारी नै नभएको िवषयमा आफंँैले ठाडो तोक 
आदशेबाट कजा� �वीकृत गरकेो, सोही उ�ोगलाई 
ि�थर पुजँी, िट.आर. कजा� �वीकृत गदा� र चाल ुपुजँी 
�वीकृत गन� स�चालक सिमितसम� पेस गन� काय� 
जसरी भए पिन पाट�लाई कजा� िदलाउने बद ्िनयत 
राखी त�यसमेत लकुाई पेस गन� काय� गरकेो, रािधका 
�ाि�ड�ा�टको िट.आर. कजा� किमटीबाटै िबना 
उ�ोग, रािधका �ाि�ड�ा�ट र बागमती �ेडस� गरी तीन 
वटा उ�ोगको मा� नाम खलुाई �ाि�ड�ा�टको नाम 
नखलुाई सो समूहले िलएको कूल कजा� रकमलाई �. 
५ करोडिभ�ै देखाउने बद ्िनयतपूण� काय� गरकेो तथा 
सो समूहसगँ स�ब� बागमती एपर�सलाई ि�थर पुजँी 
पूव� िनया�त कजा� र िट.आर. कजा� उपल�ध गराउदँा 
र रािधका �ाि�ड�ा�टलाई हाइपोिथकेशन, िट.आर., 
ओ.डी. कजा� उपल�ध गराउदँा �चिलत कानून तथा 
नीित िनद�शन र िनद�िशकािवपरीत काय� गरी कूल 
�. ११,७९५५,६४६।८५ ब�कलाई गैरकानूनी हािन 
नो�सानी र स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याउने काय� गरी ��ाचार िनवारण ऐन,२०१७ को 
दफा ७(२) अ�तग�तको कसरु गरकेोले िनजलाई उ� 
ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम गरी िबगो असलु 
ग�रपाऊँ ।

४.४ त�कालीन नायब महा�ब�धक शेरबहादुर 
थापा:

त�कालीन नायब महा�ब�धक शेरबहादरु 
थापाले पाट� ल�मी�साद आचाय�सगँको आ�नो 
िनजी िव�ीय �वाथ� तथा स�ब�धसमेतका आधारमा 
सो समूहका ४ उ�ोगह� तथा सोसगँ स�ब� अ�य ५ 
वटा फम� क�पनीह�लाई िबना प�रयोजना तथा िबना 
सरु�ण अि�तयारीको सीमा नाघी कजा�  �वाह गरकेो, 
��ाचार�ारा आिज�त रकम �यि�गत�पमा िविभ�न 
�कारले लगानी गरकेो र कम मू�यको िधतोलाई 
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अिधक मू�याङ्कन गरी गराई र नरहे नभएको 
िधतोलाई रहे भएको छ भनी सोको आधारमा आ�नो 
िव�ीय �वाथ� भएका �यि�/फम�लाई बद ्िनयतपूव�क 
हाइपोिथकेशन कजा�, िट.आर. कजा�लगायतका 
िविभ�न िकिसमका कजा� काया�लयबाट भएका िविभ�न 
प�रप� नीित िनद�शन, कजा� अिधकारको द�ुपयोग 
गरी िविभ�न िशष�कमा कजा� �वीकृत तथा �वाह गदा� 
कूल �. २१,३८,८०,३३६।६६ ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन नो�सानी र स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याउने काय� गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) अ�तग�तको कसरु गरकेोले उ� ऐनको 
दफा ७(२) तथा २९ बमोिजम सजाय गरी िबगो असलु 
उपर ग�रपाऊँ ।

४.५ त�कालीन सहायक मु�य �ब�धक उ�मकुमार 
नपेाल र कजा� िवभागका त�कालीन  िवभागीय 
�मखु पु�षो�म�साद ��े: 

यी �ितवादीह�ले ल�मी�साद आचाय� 
समूहका ४ फम�ह� तथा सोसगँ स�ब� अ�य ५ वटा 
फम�/क�पनीह�लाई िबना अि�तयारी तथा िबना 
प�रयोजना कम मू�यको िधतोलाई अिधक मू�याङ्कन 
गराई तथा नरहेको नभएको िधतोलाई रहे भएको छ 
भनी सोको आधारमा आ�नो िव�ीय �वाथ� भएका 
�यि�/फम�लाई बद ्िनयतपूव�क ढङ्गले हाइपोिथकेशन 
कजा� , िट.आर. कजा�लगायतका िविभ�न िकिसमका 
कजा�  के��ीय काया�लयबाट भएका िविभ�न प�रप� 
नीित िनद�शन, कजा� अिधकारको द�ुपयोग गरी 
िविभ�न िशष�कमा कजा� �वीकृत तथा �वाह गदा� 
कूल �. २१,३८,८०,३३६।६६ ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन नो�सानी र स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याउने काय� गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) अ�तग�तको कसरु गरेकोले िनजह�लाई 
उ� ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम सजाय गरी 

िबगो असलुउपर ग�रपाऊँ ।

४.६ �ब�धक इि�दरा गु�ङ
नेपाल ब�क िलिमटेड, काठमाड� ब�िकङ 

काया�लयको कजा� किमटीको सद�यको हैिसयतले 
रािधका �ाि�ड�ा�टले िधतोमा िदने लिलतपरु स�ब ु
र झापा गरामनीको ज�गालाई अ�यिधक मू�याङ्कन 
गराई िधतो सरु�णमा िलने र बागमती ओ�रय�टल 
िटिपकलाई २८ लाख कजा� �वाह गन� काय�मा काठमाड� 
ब�िकङ काया�लयको कजा�  किमटीको सद�यको नाताले 
माइ�यटु बकुमा सही गरी सो अवा�तिवक र अिनयिमत 
काय� गन� अपराधमा कजा� �वाह भइसकेपिछ सही गरी 
सहमित जनाएको, कजा� �वाह भएको धेर ैसमयपिछ 
सहमित सही गन� नमानेकोमा नायब �ब�धकको 
दबाबबाट समथ�न जनाएको भनी आयोगसम� 
बयान गरकेो समेतका कारणबाट अपराधमा ��य� 
सलं�नता नरहे पिन मितयारको �पमा संल�नता रहेको 
देिखएकोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
७(२) को कसरुमा १६ क बमोिजम सजाय ग�रपाऊँ ।

४.७ कजा� िवभागका त�कालीन इ�चाज� र 
उप�ब�धक रजनीलोचन�साद त�डुकार:

रजनीलोचन�साद त�डुकारले ल�मी�साद 
आचाय� समूहको काठमाड� र लिलतपूरका िविभ�न 
ज�गाह�को अ�यिधक मू�याङ्कन गरी सो 
मू�याङ्कनका आधारमा ब�कले �. १,१०,००,०००।– 
मा �ि�ब�धक पास गरी िलएको आधारमा �वािहत 
कजा� जोिखममा परकेो र ल�मी�साद आचाय� 
समूहका ४ फम�ह� तथा सोसगँ स�ब� अ�य ५ वटा 
फम�/क�पनीह�लाई िबना अि�तयारी तथा िबना 
प�रयोजना कम मू�यको िधतोलाई अिधक मू�याङ्कन 
गराई तथा नरहे नभएको िधतोलाई रहे भएको छ भनी 
सोको आधारमा बद ्िनयतपूव�क ढङ्गले हाइपोिथकेशन 
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कजा�, िट.आर. कजा�लगायतका िविभ�न िकिसमका 
कजा�  �धान काया�लयबाट भएका िविभ�न प�रप� नीित 
िनद�शन, कजा� िनद�िशका लगायतका ब�क स�बि�धत 
�चिलत नेपाल कानून पालना नगरी आफूलाई �ा� 
अिधकारको द�ुपयोग गरी कजा� �वीकृत तथा �वाह 
गरी कूल �. १,०३,००,०००।– ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन नो�सानी र स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याउने काय� गरी ��ाचार गरेकोले ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ बमोिजम सजाय 
गरी िबगो असलु उपर ग�रपाऊँ ।

४.८ च�ती िवभाग इ�चाज� मह�तबहादुर महज�न:
अि�पन�पा काप�ट र मेची �ाि�ड�ा�टलाई 

कजा�  �. २०,००,०००।– �वाह गन� कानूनतः निम�ने 
अव�थामा सोस�ब�धी ब�क नीित तथा िनयमको 
उ�लङ्घन गरी च�ती ओभर�ा�ट कजा� किमटीको 
सद�यको हैिसयतले सो कजा� �वाह गन� काय� गरी 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी र स�बि�धत 
प�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याउने काय� गरी ��ाचार 
गरकेोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) 
र २९ बमोिजम सजाय गरी िबगो असलुउपर ग�रपाऊँ ।

४.९ �ब�धक तीथ�राम ��े
बागमती ऊनी धागो उ�ोग, रािधका 

�ाि�ड�ा�ट र बागमती एपर�सको नाममा िविभ�न 
िमितमा �िततप� खो�दा ब�कको �धान काया�लयको 
प�रप� तथा िनद�शनिवपरीत अि�तयारी तथा �वीकृत 
�ि�या उ�लङ्घन गरी �िततप� खो�ने काय�मा स�म 
संल�न रहेको तथा सो समूहले कजा�बापत िधतोमा िदने 
सरु�णको अ�यिधक मू�याङ्कनलाई कजा� किमटीको 
सद�यको हैिसयतले सो कजा� समथ�न जनाई ब�कलाई 
गैरकानूनी हािन नो�सानी र स�बि�धत प�लाई 
गैरकानूनी लाभ परु ्याउने काय�मा मितयारको �पमा 
संल�न रहेकोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 

दफा ७(२) को कसरुमा दफा १६क बमोिजम सजाय 
ग�रपाऊँ ।

४.१० कजा� िवभागका त�कालीन इ�चाज� र 
उप�ब�धक शशीिकरण �े�:

नेपाल ब�क िलिमटेड, काठमाड� ब�िकङ 
काया�लयको कजा�  किमटीको सद�य एव ं कजा� 
िवभागको इ�चाज�को हैिसयतले रािधका र रोशन 
�ाि�ड�ा�टलाई पिछ गन� कजा�  कारोबारको लािग 
स�ुमा नै िधतो सरु�ण िदएको काठमाड� िज�ला 
कपन, गौशाला, बालवुा स�ुतखान, झापा िज�लाको 
अनारमनुी, लिलतपरु खमुलटार र ितखेदवेलका 
कमसल ज�गाह�को अ�यिधक मू�याङ्कन गरी िधतो 
सरु�णमा िलने काय�मा संल�न रहेको तथा केवल ३२ 
लाख िधतो सरु�ण भएको रोशन �ाि�ड�ा�टको 
लािग िबना प�रयोजना �. ६५,००,०००।– कजा� 
�वाह गन� काय�मा संल�न रही ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन नो�सानी र स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याउने काय� गरी ��ाचार गरकेोले ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ बमोिजम सजाय 
गरी िबगो असलुउपर ग�रपाऊँ ।

४.११ कृ�णबहादुर कारि�जत, रोशनमान जोशी, 
िव�णुराम ��े, नर�े�महेर ��े, पूण�राम    शमा� 
दवाडी, लोकबहादुर ��े, सवललाल िसहं, 
�दीप चापागाई र पदमकुमार �धान:

िविभ�न कजा�बापत ब�कको नाममा िधतो 
सरु�ण िदने िलने काय�मा सलं�न रही ज�गा तथा �टकमा 
रहेको मालसामानको मू�याङ्कन गदा� स�बि�धत 
कजा�वालाह�समेतसगँको िमलेमतोमा दहेायबमोिजम 
अ�यिधक मू�याङ्कन गरी ब�कलाई गैरकानूनी हािन 
नो�सानी परु ्याई र पाट� तथा आफूलाई गैरकानूनी 
लाभ हािसल गरी ��ाचार गरकेोले ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोिजम सजाय गरी 
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देहायबमोिजमको िबगो असलु ग�रपाऊँ ।

कम�चारीको नाम
ज�गाको मू�याङ्कन �टक मू�याङ्कन ज�मा मू�याङ्कन

�. �. �.

कृ�णबहादरु कारि�जत ३,०३,५०,०००।- १,००,९८,०००।- ४,०४,४८,०००।-

रोशनमान जोशी २,०१,००,०००।- - २,०१,००,०००।-

िव�णरुाम �े� ४४,००,०००।- ४,५६,२६,०००।- ५,००,२६,०००।-

नर�े�मेहर �े� १,७६,००,०००।- १,७२,९८,०००।- ३,४८,९८,०००।-

पणु�राम शमा� दवाडी ३२,००,०००।- - ३२,००,०००।-

लोकबहादरु �े� ५७,७५,०००।- ७२,००,०००।- १,२९,५०,०००।-

सवललाल िसंह - ४,५६,२६,०००।- ४,५६,२६,०००।-

�िदप चापागाई २५,००,०००।- - २५,००,०००।-

पदमकुमार �धान ९०,००,०००।- - ९०,००,०००।

४.१२ �यागराज रि�जत, शैले��कुमार शा�य र पु�षो�म म�ल:
बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगलाई चाल ुपुजँी कजा� र ि�थर पुजँी कजा� �वीकृत गन� िसलिसलामा 

उ�ोगको �थलगत िनरी�ण गदा� नगर ेनभएको काय�लाई गर ेभएको भनी कजा�वालाले बो�ने कुरासमेत आफंँैले 
बोली अिनवाय��पले अवलोकन गनु�पन� आधार �माण केही नहेरी पाट�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याउने र ब�कलाई 
गैरकानूनी हािन परु ्याउने बद ्िनयतले झ�ुो �ितवेदन िदएको र सोसमेतका आधारमा कजा� �वाह भएको देिखदँा 
िनजह�का हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोिजम सजाय गरी िनजह�ले िदएको 
�ितवेदनप�ात् �वाह भएको कजा�को रकमलाई देहायबमोिजम ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ 
बमोिजम िबगो असलुउपर पाऊँ ।

िस.न.ं कम�चारीको नाम िबगो

१ �यागराज रि�जत �. १,७९,४१,०१२।०९

२ शैले�� कुमार शा�य �. १,५८,२५,७०४।००

३ प�ुषो�म म�ल �. १,५८,२५,७०४।००

  
४.१३ ब�कको �धान काया�लय, कजा� लगानी िवभागका �ब�धक सरुशेकुमार �यौपाने:

बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगलाई ि�थर पुजँी कजा�  �वीकृत गन� िसलिसलामा उठाइएको िट�पणी 
रायमा ल�मी�साद आचाय� समूहको कूल कजा� ५ करोडभ�दा बढी भएको दिेखदँादेिखदैँ सो कुरालाई बद् िनयतपूव�क 
लोप गरी त�य र कानूनिवपरीत ३ करोड ७८ लाख कजा� �वाह भएको देखाई र बागमती एपर�सलाई ि�थर 
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पुजँी कजा� �वीकृत गन� काय�मा फायलबाट दिेखएका 
त�यबाट कजा�  लगानी गन� निम�ने ि�थित ह�दँाह�दँ ै
सोको िवपरीत पाट� र आफूलाई गैरकानूनी लाभ र 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन परु ्याउने बद ्िनयतले �. 
८५ लाख कजा� �वाह गन� िसफा�रस गरकेो र सोही 
आधारमा कजा� �वीकृत भएकोबाट ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोिजम सजाय ग�रपाऊँ 
। िबगोका हकमा िनजले िदएको िट�पणी रायअनसुारको 
रकम �. १,९५,००,०००।– ब�कलाई हािन नो�सानी 
भएबाट ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ 
बमोिजम िबगो असलु ग�रपाऊँ ।
 
४.१४ केशवलाल ��े, नर�े�राज भ�राई, एस.पी. 
��े, टेकनाथ च�लागाई डा.ह�रवंश झा   

इि�जिनयर तथा इ�जिनय�रङ्ग फम� 
तफ� बाट काय गन� �यि�ह�: केशवलाल �े�, (िबगो 
�.६४,९३,७५०।००), नर�े�राज भ�राई, (िबगो 
�.२,८१,२८,५००।००), एस.पी. �े�, (िबगो 
�.४७,८१,८६९।००), टेकनाथ च�लागाई (िबगो 
�.३८,०२,७५०।००), डा.ह�रवंश झा (िबगो 
�.६,४९,६१,५००।००) ले नेपाल ब�क िलिमटेडसगँ 
गरकेो स�झौता बिख�लाप गरी काठमाड�, लिलतपरु 
र झापा िज�लाका िविभ�न ज�गाको अ�यिधक 
मू�याङ्कन गरी सो मू�याङ्कनका आधारमा ब�कबाट 
�वािहत कजा�लाई जोिखममा पारी ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन र कजा�वाल तथा आफूलाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याउने काय�मा संल�न रहेकोले केशवलाल �े�का 
हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), 
नर�े�राज भ�राईका हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा ७(२), र �.एस.पी. �े�, टेकनाथ 
च�लागाई र ह�रवंश झासमेतका हकमा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोिजम 
सजाय गरी िबगो भराई पाऊँ ।

४.१५ ल�मी�साद आचाय�:
 सािबकमा आफू नेपाल ब�क िलिमटेडको 
सेवामा रहदँा प�रिचत सहकारीह�सगँ िमलोमतो 
गरी काठमाड� ब�िकङ काया�लयका त�कालीन �मखु 
शेरबहादरु थापा र सोही ब�कको �धान काया�लय, 
कजा� लगानी िवभागका �मखु अ�बरकुमार खड्कासगँ 
िव�ीय �वाथ� रहने गरी सयं�ु नाममा ज�गा ख�रद गन�, 
फम� तथा क�पनी दता� गन�, िधतो एयरमाक�  िलने िदने, 
खाली �याडमा ह�ता�र गरी शेरबहादरु थापाका घरमा 
छोड्ने ज�ता काय�ह� गरी िनजह�सगँको �यवसाियक 
स�ब�धलाई अनिुचत �भावमा पारी िविभ�न फम� 
तथा क�पनीह�का नाउमँा नितन� मनसायले 
गैरकानूनी तवरले ठूलो रकम कजा� िलई कजा�को 
उ�े�यअनसुारको कारोबारसमेत नगरी २०५८ चै� 
मसा�तस�म कूल �. २१,३८,८०,३३६।६६ ब�कलाई 
गैरकानूनी हािन नो�सानी परु ्याएको र आफू र आफू 
स�ब� �यि�ह�लाई गैरकानूनी लाभ िलए िदलाएको 
देिखएकोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ 
र २९ बमोिजम सजाय गरी िबगो भराई पाऊँ । साथै, 
ऐ. को दफा १५ को कसरुमा १६ ग बमोिजम नेपाल 
ब�क िलिमटेडमा रहेको िनजको नामको सेयर िक�ा 
२,५०० र नेपाल घरेल ु तथा साना उ�ोग िवकास 
ब�कमा िनज र िनजको फम� बागमती �ेडस�का नाममा 
रहेको सेयर िक�ा ९०,००० समेतको स�पि� जफत 
ग�रपाऊँ ।

४.१६  राम�साद पा�डे, माला खड्का र 
चु�बकबहादुर बुढाथोक�:
  ल�मी�साद आचाय�सगँको िमलोमतोमा 
आ�नो नाममा रहेको देहायबमोिजमको ज�गाको 
अ�यिधक मू�याङ्कन गराई नेपाल ब�क िलिमटेडलाई 
िधतो �ि�ब�धक� लेिखिदई सोका आधारमा �वािहत 
ब�क कजा�लाई जोिखममा पारी ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन नो�सानी र स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी लाभ 
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परु ्याउने काय�मा मितयारको �पमा संल�न रहेको दिेखदँा उि�लिखत �ितवादीह�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा ८ को कसरुमा दफा १६ क बमोिजम सजाय ग�रपाऊँ ।

तपिसल
िस.न.ं नाम �ि�ब�धक िदएको ज�गा

१ राम�साद पा�डे
काठमाड� िज�ला बालवुा स�ुतखान गा.िव.स. वडा नं. ९(घ) 

िक.नं. १७४ को २-८-२-०

२ माला खड्का
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका २३ (घ) िक.नं. 

५३५ को ०-१४-०-०

३ च�ुबकबहादरु बढुाथोक� झापा गरामनुी ५ िक.नं. ६६७ को ०-१८-११ िवगाहा

४.१७ सर�वती थापा, कािलका खड्का (आचाय�) र भि� उ�ेती: 
यी �ितवादीह�ले आ आ�ना एकाघर सगोलका पित �मशः शेरबहादरु थापा, अ�बरकुमार खड्का 

र मोती उ�ेतीले नेपाल ब�क िलिमटेडको रकम ��ाचार गरी िलएको, �ा� गरकेो रकमबाट आ आ�ना नाममा 
घर ज�गासमेतका चल अचल स�पि� ख�रद र िनमा�ण गन� तथा ब�िकङ क�पनीको सं�थापक सेयरवालाको 
हैिसयतमा लगानी गरकेो पाइएकोले िनजह�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसरुमा ऐ. 
दफा १६ ग बमोिजम हाल फेला परकेा �ितवादी सर�वती थापाका नाउमँा रहेको काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १५ ि�थत िक.नं. १७० �े�फल १-२-०-० ज�गा र सोमा बनेको घरसमेत �ितवादी 
�ीमती कािलका खड्काका नाममा रहेको नेपाल घरले ुतथा साना उ�ोग िवकास ब�कको �. १० लाखको सेयर, 
�ितवादी �ीमती भि� उ�ेतीका नाममा रहेको नेपाल घरले ुतथा साना उ�ोग िवकास ब�कको �. ५ लाखको 
सेयर जफत ग�रपाऊँ ।

४.१८  अ�युत�साद �रजाल, िचरि�जवी आचाय�, एपाची गाउ�डर च�दन, प�ावती च�दन र पुिलकल 
रिव��न, भरतराज कोइराला, ���साद भ�राई, मोती उ�ेती, कृ�ण�साद लुइटेल:
ल�मी�साद आचाय� र स�बि�धत ब�क पदािधकारीह�समेतको िमलोमतोमा िधतोको अ�यिधक मू�याङ्कन 

गरी गराई देहायका फम� उ�ोगह�को नाममा िविभ�न िशष�कह�मा देहायबमोिजमको कजा� �ा� गरी सोअन�ुपको 
कुनै प�रयोजना स�चालन नगरी समयमै ितनु�  बझुाउन ुपन� रकम नितरी नबझुाई ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी 
तथा आफूह�लाई गैरकानूनी लाभ िलई परु ्याई ��ाचार गरकेो देिखएकोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ८ र २९ बमोिजम सजाय गरी िबगो असलु ग�रपाऊँ ।
१. रोशन �ाि�ड�ा�ट (िबगो �. ९९,९९,१३८) को साझेदारको हैिसयतबाट कारोबार गन� तथा बागमती 

ऊनी धागो कताई उ�ोग (िबगो �.५,६७,६२,६१८।२९) को स�चालकको हैिसयतबाट कारोबार गन� 
अ�यतु�साद �रजाल ।

२. रोशन �ाि�ड�ा�ट (िबगो �. ९९,९९,१३८) को साझेदारको हैिसयतबाट कारोबार गन� िचरि�जवी     
आचाय� ।
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३. कटन�रच �ा.िल. (िबगो �. ३,४१,५५६४२।७९) 
को स�चालकको हैिसयतबाट कारोबार गन� एपाची 
गाउ�डर च�दन, प�ावती च�दन र पिुलकल 
रिव��न ।

४. अि�पन�पा काप�ट (िबगो �. १६,०२,०७५।०४) 
को �ो�ाइटर, बागमती ऊनी धागो कताई 
उ�ोग (िबगो �. ५,६७,६२६१८।२९) को 
स�चालक तथा मेची �ाि�ड�ा�ट (िबगो �. 
९७,८६,५००।-) को साझेदारको हैिसयतबाट 
कारोबार गन� भरतराज कोइराला ।

५. आर.पी. काप�ट (िबगो �. १,२९,१३,३८७।-)
को �ो�ाइटर हैिसयतबाट कारोबार गन� ���साद 
भ�राई ।

६. बागमती ओ�रय�टल िटिपक (िबगो �. 
१,७४,७६,४९७।०९) को �ो�ाइटरको 
हैिसयतबाट कारोबार गन� मोती उ�ेती ।

७. बागमती एपर�स (िबगो �. ३,२४,००,७५७।४९) 
को �ो�ाइटरको हैिसयतबाट कारोबार गन� 
कृ�ण�साद लईुटेल ।

साथै भरतराज कोइरालाको नाउमँा नेपाल 
ब�क िलिमटेडको ३०० िक�ा सेयर रहेको पाइएकोले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को 
कसरुमा १६ ग बमोिजम जफत ग�रपाऊँ ।

४.१९ थप मागः
ब�क �यावसाियक स�ंथा भएकोले 

गैरकानूनी�पमा कजा�  �वाह भई सो समयमा असलु 
नह�दँा ब�कलाई म�ुाि��तीको कारणबाट बढ्न जाने 
हािन नो�सानी प�रपूित�का लािग कानून�ारा �यवि�थत 
�याजलाई पिन हािन नो�सानीकै अिभ�न अंग मा�नपुन� 
भएबाट उपरो�मा दाबी िलइएका �याजसिहतको 
िबगोका अित�र� सो िनण�य अि�तम भई असलुी 
ह�दँाको िदनस�मको �याजसमेतको �पमा ब�कले 

पाउनपुन� रकमलाई हािन नो�सानी मा�नपुन� भएबाट 
समेत नेपाल ब�क िलिमटेडलाई �ितवादीह�लाई ग�रने 
सजायकै�पमा िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
उजरुी �ितवेदन दाबी ।

५. �ितवादीह�को िवशेष अदालतमा भएको 
बयानको सिं�� �यहोराः   

५.१ �ितवादी ह�रवशं झा:
यस म�ुामा उ�लेख भएका ज�गा 

स�पि�ह�को मू�याङ्कन गन� अरिव�द नाथ ठाकुर नै 
ह�न् र उनले गरकेो मू�याङ्कनअनसुारको मू�याङ्कन 
ब�कमा पठाइएको हो । यस िवषयमा यसै लगाउको 
फौ.द.नं. १५५ को ��ाचार म�ुामा मैले आजै गरकेो 
बयानको स�पूण� �यहोरा यस म�ुामा पिन सोही �यहोरा 
कायम गरी �माण लगाई पाउ ँ र अिभयोगबाट अलग 
फुस�द िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
ह�रवशं झाको अदालतमा भएको बयान ।

५.२ �ितवादी इि�दरा ग�ुङ:
आव�यक सरु�ण कजा�लाई खा�ने गरी 

एयरमाक�  जनाई िलिमट कायम गन� किमटीको िनण�य 
भएको, िलिमट कायम गद�मा कजा� �वाह गन� आदेश 
होइन । िमित २०५५।२।१८ को किमटीबाट लिलतपरु 
िज�ला स�बकुो ज�गा सरु�ण पा�रत ह�दँा सूचीकृत 
इि�जिनयरले गरकेो मू�याङ्कनभ�दा पिन �याद ैकम 
गरी ब�कको िहतलाई �यानमा राखी सरु�ण पा�रत 
भएको हो । कजा� �वाह र सरु�ण पा�रत दवुै िभ�दािभ�दै 
�ि�या ह�न् । असल िनयतले किमटीको िनण�यमा सही 
गरकेो ह� ँ। म अिधकार�ा� �यि� नभएको, मू�याङ्कन 
गन� इि�जिनयर नभएको, िनरी�ण गन� अिधकृत नभएको, 
कजा� �वाह गन� �यि� पिन नभएको, उ� काय�सगँ मेरो 
सलं�नता पिन नरहेको, अिभयोगबमोिजमको कुनै काय� 
मैले नगरकेोले म दाबीबमोिजम मलाई सजाय ह�ने होइन 
भ�ने �यहोराको �ितवादी इि�दरा ग�ुङको अदालतमा 
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भएको बयान ।

५.३ �ितवादी अ�बरकुमार खड्का:
कजा� किमटीमा मेरो हैिसयत िवभागीय �मखु 

हो । मेरो िवभागीय अि�तयारबाट �वीकृत गरकेो 
बागमती एपर�सको ि�थर पुजँी कजा� �. ८५ लाख 
मा�ै हो । �. १ करोड किमटीबाटै िनयमअनसुार 
िनण�य भएको हो । किमटीमा िनण�याथ� फायलह� 
पेस गरी िदन समूहको प�रभाषास�ब�धी नेपाल रा�� 
ब�कको िनद�शनको प�रिधिभ� रहेर ब�क िनयमानसुार 
खलुाई स�पूण� कागजात नै िनण�यको लािग किमटीमा 
पेस ग�रने किमटीबाट नै �वीकृत गन� नगन� अिधकार 
किमटीलाई नै ह�ने ह�दँा मैले गलत िववरण पेस गय� 
भनी भनेको �यहोरा झ�ुा हो । मैले अिधकार स�प�न 
किमटी र स�बि�धत िनकायबाट भएको िनण�य 
काया��वयन गरमेा �यसको दोषी मैले ह�नपुन� होइन । �. 
९९,९७,७३३।२५ िट.आर. कजा� महा�ब�धक �तरीय 
कजा�  किमटीबाट िनण�य भएर मैले काया��वयनस�म 
गरकेो ह� ँ । अिभयोग प�को तािलका नं. २ को िस.नं. 
५ को ि�थर पुजँी �. ८५ लाख िवभागीय �ब�धकको 
�. १ करोडको अि�तयारी र �. ६० लाख ७५ 
हजार पूव� िनया�त कजा� म�ुय �ब�धकको हैिसयतले 
महा�ब�धकको �वीकृितसमेत िलई एल.िस. को 
आधारमा �वीकृत गरकेो बाहेक अ� तािलका नं. २ को 
कजा�  मेरो अि�तयारीबाट �वीकृत भएको होइन । मैले 
कुनै गैरकानूनी काम गरकेो छैन । मागदाबीबमोिजमको 
कसरु मैले गरकेो छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
अ�बरकुमार खड्काले गरकेो बयान ।

५.४ �ितवादी ल�मी�साद आचाय�:
वािण�य ब�क ऐन, २०३१ अनसुार नेपाल 

ब�क िलिमटेडको स�पूण� िनयमको अधीनमा रही ब�कले 
मागेअनसुार अचल स�पि� सरु�ण लेखाई कजा� सिुवधा 
िलएको ह�,ँ यसमा मैले कुनै ��ाचारको कसरु गरकेो 

छैन । मेरो नाममा रािधका �ाि�ड�ा�टस, बागमती 
�ेडस� र बागमती �ेडस� नाम गरकेा उ�ोगह� छन् । मैले 
नेपाल ब�क िलिमटेडबाट रािधका �ाि�ड�ा�टसका 
नाममा �. २ करोड २५ लाख हाइपोिथकेशन कजा�, 
िलिमट �. १ करोड, िट.आर. कजा� , �. १५ लाख, 
ओभर�ा�ट कजा�, �. ८ लाख हाइपो कजा� तथा 
�. ५० लाख िधतो कजा� िलएको छु तथा बागमती 
�ेडस�बाट नेपाल ब�क िलिमटेड, िवता�मोड शाखाबाट 
उपभोग गन� गरी �. ४० लाख िधतो कजा� िलएको 
छु । बागमती �ेडस�लाई चाल ुपुजँीको अभाव भएअन�ुप 
नेपाल ब�क िलिमटेड, �धान काया�लय, कजा� लगानी 
िवभागको �वीकृित िलएर रािधका �ाि�ड�ा�टसमा 
फािजल िलिमट िधतो कजा� �. ५० लाख िबता�मोड 
शाखामा बागमती �ेडस�को नाममा सारी �. ९० 
लाखको कूल िधतो कजा� िलिमट िलएको िथए । यसमा 
पिछ गएर रािधका �ाि�ड�ा�टसको हाइपोिथकेशन 
कजा� �. १ करोड ज�मा गरकेो छु । नेपाल ब�क 
िलिमटेड, िबता�मोड शाखामा उपभोग गरकेो �. ९० 
लाख िलिमटमा क�रब �. ६० लाख कजा� िलएको 
छ । उ� क�पनीले िलएको कजा� मेरो आ�नो समूहमा 
पन� भएकोले मैले सकार गरकेो छु । साथै मैले रािधका 
�ाि�ड�ा�टसबाट रािधका �ाि�ड�ा�टसको नाममा 
िहमालयन ब�क, ठमेल शाखाबाट, बंगलादशे ब�क, पतुली 
सडक शाखाबाट, नेपाल िसलोन ब�क, बागबजारबाट 
हाइपोिथकेशन, ओभर�ा�ट, िट.आर. गरी ज�मा 
अ�दाजी साढे ४ करोड िलएको छु । �यसपिछ बागमती 
�ेडस�को नामबाट पूव� िनया�त कजा� �. १ करोड 
िसलोन ब�कबाट र लिलतपरु फाइना�सबाट रािधका 
�ाि�ड�ा�टसको नाममा �. १५ लाख िलएको 
छु । जहासँ�म नेपाल ब�क िलिमटेडको कजा� कारोबारको 
�� छ ब�िकङ अिफस काठमाड�बाट भएको लगानीको 
स�दभ�लाई िलएर नेपाल ब�कले आफूले गरकेो कजा� 
िलिमट कारोबार ब�द गरी समूहस�ब�धी कजा� 
रकमस�ब�धी िखचोला उठाएपिछ आफूले बा�य भई 
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िज�ला अदालत, काठमाड�मा ितनु�पन� रकम यिकन 
गराई पाउन र समूह िकटान गराई पाउनको लािग म�ुा 
दायर गरकेो छु । मैले मािथका दफामा उि�लिखत 
उ�ोगह� माफ� त गल�चाको िनया�त तथा उ�पादनमा 
ह�ने ऊन तथा तयारी पोशाक िनया�त गरी अ�दाजी 
वािष�क १ अरब �पैयाकँो टन� ओभर गछु�  । यसो 
गदा� गद� उ�ोगको उ�े�यअन�ुप काम नगरकेो भ�न 
िम�दैन । अचल स�पि� मू�याङ्कन गन� नेपाल ब�कको 
आ�नै �णाली र �ि�या छ सोहीअ�तग�त मू�याङ्कन 
भएको हो । ब�िकङ �णालीमा ब�कह�को आपसी 
सहमितमा एउटै िधतो Second Charge बापत 
दोहोरो लेखाई िलने �चलन छ । ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोिजम कुने गैरकानूनी लाभ 
िलएको भ�ने आरोप झ�ुा हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी ल�मी�साद आचाय�को अदालतमा भएको 
बयान ।

५.५ �ितवादी शेरबहादुर थापा:
मैले काम कारवाही ब�कको नीित िनद�शनको 

अधीनमा रही गरकेो ह� ँ। दाबीबमोिजम ��ाचार गरकेो 
होइन । सावँा १३ करोड चानचनु अिनयिमतपूव�क 
लगानी भएको भ�ने अिभयोग लगाइएको छ सो नभई 
उ� रकमम�ये ७ करोड चानचनु ल�मी समूहलाई 
�धान काया�लयको िनकासाबमोिजम िविभ�न िशष�कमा 
लगानी भएको हो । जनु म ए�लो �यि�बाट लगानी 
ह�ने नभई ब�कले तोकेको अिधकृत कम�चारीह�को 
संल�नताको आधारमा तोिकएको सत�ह�को पालना 
गन� लगाई लगानी गन� ग�र�छ । �. १३ करोडम�ये 
क�रब ६ करोड िविभ�न �यि�ह�को नाममा काठमाड� 
अिफसलाई �ा� अि�तयारीिभ� रही कजा� लगानी 
भएको हो । स�पूण� कजा�ह�मा ब�कले िधतो िलन 
आव�यक भनेकोमा िधतो िलइएको छ । िबना िधतो 
सरु�ण कजा� लगानी भएको छैन । कजा� सीमा पिन 
उ�लङ्घन गरकेो छैन । िधतोलाई अिधक मू�याङ्कन 

गरकेो छैन । बरामद ग�रएको भिनएको दायरी थान 
४ मेरो आ�नै हो । यो मेरो िनजी मा� नभएर ब�कको 
कारोबार �मरण गन� लेिखएको िववरण हो । कजा�वाला 
फम�ह�को खाली लेटर �याडह� मेरो होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी शेरबहादरु थापाको अदालतमा 
भएको बयान ।

५.६ �ितवादी रजनी लोचन�साद त�डुकार:
ज�गाह�को अिधक मू�याङ्कन भए गरकेो 

छैन । ब�कबाट भएको प�रप� िनद�शनह�को प�रिधिभ� 
रही �थलगत िनरी�ण गरी मू�याङ्कन �ितवेदन पेस 
गरकेो हो । �ा� अिधकारको द�ुपयोग नगरी असल 
िनयतले ब�कको िहत िचताई गरकेो काय� ह�दँा मेरो 
बद ्िनयत छैन । मैले उि�लिखत १,०३,००,०००।– 
�पैया ँ हािन नो�सानी ह�ने काय� नगरकेोले मलाई 
िबगोबमोिजम ज�रवाना र िबगो भराई िदने ह�नपुन� 
होइन । तसथ�, मलाई यस म�ुाबाट सफाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी रजनी लोचन�साद 
त�डुकारको अदालतमा भएको बयान ।

५.७ �ितवादी उ�मकुमार नेपाल:
ब�कको नीित, िनद�शन, पर�परा, �यावसाियक 

सोचको सीमा नाघेर मैले कुनै काय� गरकेो छैन । 
सूचीकृत इि�जिनयर तथा ब�क अिधकृतह�बाट पेस 
ग�रएको मू�याङ्कनलाई आधार मानी सोमा नबढ्ने 
गरी किमटीबाट मू�य िनधा�रण गरी सोही कायम ह�ने 
ह�दँा मैले भौितक अव�था हेनु�  नपन� र किमटीबाटै 
तोिकएको मू�यमा पास गन� कुरा अनरुोध गद�छु । 
िधतो सामानको हकमा किमटीमा पेस ह�दँा स�बि�धत 
िवभागबाट अिधकृतह� र कम�चारीबाट िनरी�ण 
�ितवेदन मू�यसमेत राखी िवभागका अिधकृतबाट 
पेस भई किमटीमा िनण�य ह�ने ह�दँा मैले भौितक 
अव�था वा मू�य हेरी रहन ुनपन� भएकोले मबाट नरहे 
नभएको िधतोलाई रहे भएको भनी हाइपोथेिटकल 
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कजा�, िट.आर. कजा� लगायतका अ�य िकिसमका 
कजा�  सिुवधा कसैलाई पिन निदएको �यहोरा अनरुोध 
गद�छु । आरोिपत कसरु झ�ुा भएकोले उ� उजरुी 
�ितवेदन खारजे गरी यस म�ुाबाट फुस�द पाउ ँ भ�ने 
�ितवादी उ�मकुमार नेपालको अदालतमा भएको 
बयान ।

५.८ �ितवादी िव�णुराम ��े:
मैले ब�कको नीित िनद�शनमा रही ब�क िनयमबमोिजम 
गरकेो छु । दाबीबमोिजमको ��ाचार गरकेो छैन । 
यस म�ुामा िधतो सरु�ण िलदँा �थलगत िनरी�णमा 
गएको र सामानको �टक पिन के कित छ भनी िनरी�ण 
गरी �ितवेदन पेस गरकेो िथए ँ । िनरी�ण गदा� ठूलो 
प�रमाणका सामानह� भएकोले एक एक गरी िग�ती 
गन� अस�भव भएकोले मोटामोटी िहसाबले यित थान 
जित ह��छ भनी अनमुान गरी उ� सामानको बजार 
भाउ बझुी �टक िनरी�णको �ितवेदन पेस गरकेो 
िथए ँ। मलाई लगाइएका आरोप झ�ुा ह�न् सफाई पाउन ु
पद�छ भ�ने �ितवादी िव�णरुाम �े�ले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

५.९ �ितवादी रोशनमान जोशी: 
ब�कको नीित, िनद�शन, िनयमानसुार नै मैले 

काम गरकेो ह� ँ। ��ाचार गरकेो भनी दायर भएको उजरुी 
�ितवेदन झ�ुा हो । मलाई िवभागीय �ब�धकले घर 
ज�गाको �थलगत िनरी�ण गन� खटाइएकोमा �थानीय 
ठाउमँा गई �यस ठाउकँो ज�गाको हकमा सोही ठाउकँो 
बािस�दासगँ चलन च�तीको भाउ बझुी इि�जिनयरले 
पेस गरेको भाउसमेत हेरी ब�क �यवसायको िहत िचताई 
असल िनयतले �ितवेदन पेस गरकेो हो । िधतो िलने 
निलने स�ब�धमा ब�कको कजा� किमटीको िनण�यबाट 
ह�ने भएकोले मलाई दोषी ठहर ्याउन िम�दैन । बागमती 
ओ�रए�टल िटिपक उ�ोग स�चालन भएको छ, छैन 
भनी अ�ाइ पठाएको िथयो । मसमेत कपन गा.िव.स. 

वडा नं. १ मा बनेको घर क�पाउ�ड (ल�मी�साद 
आचाय�को घरमा) मा उ�ोग स�चालन भएको भनी 
िनरी�ण �ितवेदनमा उ�लेख गरी मसमेतले �ितवेदन 
िदएका िथय� । उ� समयमा उ�ोग स�चालन भई 
रहेको नै िथयो । �थानीय �यि�ह�सगँ बजार भाउ 
बझुी िनरी�ण �ितवेदन पेस गरकेो हो । मबाट आरोिपत 
कसरुअनसुार िबगो असलु ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी रोशनमान जोशीको अदालतमा 
भएको बयान ।

५.१० �ितवादी शिशिकरण ��े:
रािधका �ाि�ड�ा�टसको मैले िधतो सरु�ण िलएको 
भ�ने दाबीका हकमा काठमाड� िज�ला कपन गा.िव.स. 
वडा नं. १ को िक.नं. ३३० को सरु�णबाट मैले कुनै 
कजा� �वाह गरकेो छैन । कजा� किमटी गठन भएको 
अव�थामा मैले सिचवको हैिसयतले माइ�यूट लेखी 
स�बि�धत फाटँमा कारवाहीको लािग िदने गद�थे ँअ�य 
कुनै दािय�व �प� गरी मलाई िदएको छैन । यसरी 
ब�कलाई हािन नो�सानी र पाट�लाई फाइदा ह�ने कुनै 
काय� मैले नगरकेोले मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने 
�यहोराको �ितवादी शिशिकरण �े�ले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

५.११ �ितवादी लोकबहादुर ��े: 
पाट�ले हाइपोिथकेशन कजा� पाउनका लािग 

पेस गरकेो �टक िववरण तथा कजा� िवभागले �टक 
िनरी�णको लािग िदएको आदशेप� िलई बागमती 
ओ�रय�टल कपनि�थत कारखानामा तथा गोदाममा 
गई िनरी�ण गदा� �टकअनसुारको सामान पाइएकोले 
जे जित सामान िथयो सोको िववरणसिहत बजार 
मू�य बझुी �ितवेदन िदएको ह� ँ। ब�क िहतलाई �यानमा 
राखी �टकबमोिजमको मू�याङ्कनलाई १०% ले 
घटाई िदए ह�ने भ�ने �ितवेदनमा उ�लेख गरकेो ह� । 
असल िनयतले यथाथ� �यहोराको �ितवेदन िदएकोले 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, साउन

666

अिभयोगदाबीबमोिजम मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने 
�यहोराको �ितवादी लोकबहादरु �े�ले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

५.१२ �ितवादी केशवलाल ��े:
 म ब�कको सूचीकृत इि�जिनयर भएकाले 

ब�कसगँ कजा� िलन चाहने पाट�ले िदएको जेथाको 
मू�याङ्कन गन� काय� गरकेो ह� ँ । मू�याङ्कन गदा� 
त�कालको चलन च�तीको दररटे, सोधपछु गन�, 
िधतोको ज�गाको पूवा�धारह� सडक, पानी, ब�ी, 
टेिलफोन आिद िधतोको �यापा�रक उपयोिगतालाई 
समेत �यानमा राखी मू�याङ्कन ग�रएको हो । हामीले 
ग�रिदएको मू�याङ्कनअनसुार ब�कले ऋण �वाह 
गन� नगन� भ�ने ब�कको कुरा हो । मैले कुनै �य�तो 
बद ्िनयतसाथ मू�याङ्कन गरकेो नभएकोले मलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने 
�यहोराको �ितवादी केशवलाल �े�ले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

५.१३ �ितवादी मह�तबहादुर महज�न: 
अि�पन�पा काप�टको िट.आर. कजा�को 

सावँा �याज बाकँ� रहेको जानकारी िददँा ब�क �मखुले 
१५ िदनिभ� च�ुा गराउने कागज गराई िदने भ�ने 
आदेश गरकेोले ओ.डी. िवभागबाट कागज गराएको, 
कजा�  किमटीको माइ�यूटमा समेत उ�लेख गरी ब�क 
�मखुलगायत सबैले समथ�न गरकेोले कजा� किमटीको 
सद�यको हैिसयतले माइ�यूटमा सही गरकेो ह� ँ । 
मेची �ाि�ड�ा�टसको स�ब�धमा िवभागले कजा�को 
�याद बाकँ� रहेको, पाकेको �याज ब�यौता रहेको 
भ�ने जानकारी गराएकोमा ब�यौता �याज च�ुा गराई 
ओ.डी. �वाह ग�रएको हो मैले कुनै गैरकानूनी काय� 
नगरकेाले मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने �यहोराको 
�ितवादी मह�तबहादरु महज�नले अदालतमा गरकेो 
बयान ।

५.१४ �ितवादी नर�े� राज भ�राई:
 हामीले गरकेो मू�याङ्कन �ितवेदन मा�न 

ब�क बा�य ह�दँैन । म ब�कको ए�भु िल�मा रहेको कारण 
सय� िधतो मू�याङ्कन गर ेह�ला स�ंया यिकन भ�न 
सिकएन, मू�याङ्कन गदा� ज�गाको सरंचना, पूवा�धार, 
ज�गाको �यवसाियक मह�व आिदका आधारमा 
मू�याङ्कन गरी �ितवेदन िदने ग�र�छ । आरोिपत 
कसरु मैले गरकेो छैन । मउपरको आरोप झ�ुा हो भ�ने 
�यहोराको �ितवादी नर�े� राज भ�राईले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

५.१५ �ितवादी भवनाथ उपा�याय:
भवानीदवेी शमा�को अनपुि�थितमा िनज 

हािजर नभएस�मका लािग म कजा� उपसिमितमा 
िथए ँ । २०५५।११।४ को िनण�य भिनएको िलखतमा 
रायसिहतको सही गर ेतापिन सोबार ेकुनै िनण�य भएको 
छैन । महा�ब�धकको िनण�य हेरी आफंँैले समथ�न 
गन� वा स�चालक सिमितसम� पेस गन� भ�नेमा 
महा�ब�धकको अिधकारको कुरा हो । स�चालक 
सिमितसम� िसफा�रस पेस गन� अिधकार मेरो नभई 
महा�ब�धकको हो । �यसैले िसफा�रस नगरकेो भ�ने 
�यहोराको अिभयोग मउपर ला�ने होइन । मेरो कुनै 
िकिसमको बद ्िनयत नरहेको र मैले कसरु नगरकेोले 
मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने होइन भ�ने 
�यहोराको �ितवादी भवनाथ उपा�यायले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

५.१६ �ितवादी डा.िव��भर �याकुरले:
 �. ५ करोडस�मको कजा� �वीकृत गन� 
अि�तयारी स�चालक सिमितले महा�ब�धकलाई 
स�ुपेको हो । �याज असलु गन� बाकँ� देिखएपिछ 
उपसिमितले िनण�य गदा� स�पूण� समूहकै �याज च�ुा 
गराई िलई प�रयोजनाको ि�थर स�पि� सरु�णले 
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ब�क िनयमानसुार कभर गराई िलई �. १ करोड 
कजा�  �वाह गन� भनी ससत� िनण�य किमटीबाट 
भएको हो । �यव�थापनले प�रयोजनाको मे�रटको 
आधारमा स�चालक सिमितले िदएको िनद�शनअन�ुप 
स�भा�यता अ�ययन गरी ऋण �वीकृत गन� 
प�रपाटीअन�ुप ऋण �वीकृत ग�रएको हो । यसरी 
स�पूण� �ि�या पूरा गरी कानूनबमोिजम नै ऋण �वाह 
गरकेोले उपसिमितको तथा मेरोसमेत कुनै बद ्िनयत 
छैन । मैले सं�थाकै िहतका लािग काम गरकेो र कुनै 
मेरो बद ्िनयत नभएकोले अिभयोगदाबीबाट सफाई 
पाउ ँभ�ने �यहोराको �ितवादी डा.िव��भर �याकुरलेले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

५.१७ �ितवादी मुकु�द�साद अया�ल:
  �.५ करोडस�मको कजा�  �वीकृत गन� 
अि�तयारी स�चालक सिमितले महा�ब�धकलाई 
स�ुपेको हो । �याज असलु गन� बाकँ� देिखएपिछ 
उपसिमितले िनण�य गदा� स�पूण� समूहकै �याज च�ुा 
गराई िलई प�रयोजनाको ि�थर स�पि� सरु�णले ब�क 
िनयमानसुार कभर गराई िलई ससत� कजा� �वीकृत 
ग�रएको हो । उपसिमितलाई �ा� ��तावमा �टािटक 
७८ लाख २० हजार डलर खाता माक�  गरी उपभोग गन� 
गरी कजा� �दान ग�रएको ह�दँा िलिमट कायम नग�रएको 
र �वीकृत फ�डेड कजा�को ज�मामा नगािभएको भनी 
�प� उ�लेख नभएकोले िलिमट नाघेको भनी भ�न 
िम�दैन । मैले कुनै बद ्िनयतपूण� काय� नगरकेो ब�कको 
िनयमानसुार काय� गरकेोले मउपर सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�ने �यहोराको �ितवादी मकुु�द�साद अया�लले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

५.१८ �ितवादी एस.पी. ��े:
ब�कको िनद�शनअनसुार ज�गाको मू�याङ्कन 

गदा� चलन च�तीको मू�यको आधारमा मू�याङ्कन 
गन� भनी िनद�शन भए तापिन मैले ब�कको िहतको लािग 

चलन च�ती मू�यको ७५% र मालपोत काया�लयको 
रिज��ेसन पास दररटेको २५% िलई ज�मा ह�ने 
दररटेबाट ज�गाको मू�याङ्कन गरकेो हो । मैले बढी 
मू�याङ्कन गरकैे होइन, छैन । कजा�वालालाई बढी 
लाभ र ब�कलाई हािन परु ्याउने मेरो बद ्िनयत पिन 
होइन, छैन । मैले अिभयोगदाबीबमोिजम सजाय पाउन ु
पन� होइन भ�ने �यहोराको �ितवादी एस.पी. �े�ले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

५.१९ �ितवादी चु�बकबहादुर बुढाथोक�:
 म ज�गाको कारोबार गन� मािनस ह� ँ। ल�मी 

आचाय� मेरा िचनजानका मािनस भएका र िनजले ऋण 
िनका�नका लािग ज�गा िदनहुोस् भ�दा िज�ला झापा 
गरामनुी गा.िव.स. ५ को िक.नं. ६६७ को ०-१८-
११ को �लिटङ भएको िब�� मू�य �ित क�ा �. 
१,५०,०००।– देिख �. २,५०,०००।– स�म िब�� 
भई रहेकाले सो ज�गा ल�मी आचाय�लाई कुनैपिन पैसा 
निलई धरौट रा�न िदएको ह� ँ । उ� ज�गा कमसल 
ज�गा होइन । हाल पिन िललाम गदा� उ� ज�गाबाट 
ब�कको रकम उठ्दछ । हालस�म पिन मैले उ� ज�गा 
पाएको छैन । यसरी ब�कलाई गैरकानूनी हािन परु ्याउने 
िनयत मेरो नभएकोले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँ
भ�ने �यहोराको �ितवादी च�ुबकबहादरु बढुाथोक�ले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

५.२० �ितवादी िद�यकुमार अिधकारी:
 कजा� किमटीले िट.आर. �वीकृित 

िदएको अव�थामा कजा� �. ५ करोडमा नबढ्ने 
गरी ब�क िनयमबमोिजम बागमती ऊनी धागोको 
प�रयोजनाअ�तग�तको कजा� सरुि�त पारी रीतपूव�क 
�यि�गत जमानत िलई उपभोग गराउने गरी िट.आर. 
कजा� �वीकृत ग�रएको हो । �धान काया�लय, लगानी 
िवभाग महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीमा पेस गरकेो 
िट�पणीमा रािधका �ाि�ड�ा�टसको ओभर �ा�टको 
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�. ७८ लाख २० हजार िवदेशी म�ुाको डलर खाता 
एयरमाक�  गरी िदएकाले िलिमटअ�तग�त समावेश नह�ने, 
�यसै गरी िट.आर. कजा� िददँा थप मािज�नबापत नगद 
िलनपुन� २५% को �. १४ लाख ५० हजार, परुानो 
बाकँ� �. ७५, लाख ४७ हजार च�ुा गराउन ुपन�मा 
सो रकमह�समेत कूल कजा� रकममा समावेश गरी 
देखाउदँा �. ५ करोडमा बढ्न गएको देिखएको हो । 
वा�तवमा उि�लिखत रकमह� कटाउदँा कूल कजा� 
िलिमट ४ करोड ३५ लाख ४८ हजार मा� ह�न आउने 
ह��छ । िट.आर. अ�तग�तको �. ५८ लाख �वीकृत 
गदा� पिन कूल कजा� रकम ५ करोडमा नबढ्ने ह�दँा 
अि�तयारी नाघी िट.आर. कजा� �वाह गर ्यो भ�ने 
�यहोरा झ�ुा हो । �याद नाघेको स�दभ�मा स�बि�धत 
शाखा नै िज�मेवारी ह�ने ह�दँा मउपर लगाएको अिभयोग 
झ�ुा भएकाले मैले अिभयोग दाबीबाट फुस�द पाउ ँ
भ�ने �यहोराको �ितवादी िद�यकुमार अिधकारीले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

५.२१ �ितवादी नर�े�मेहर ��े:
म सहायक �तरको कम�चारी भएकोले 

िवभागीय �मखुले लाए अ�ाएको काम गछु�  । िवभागीय 
�मखुको आदेशानसुार िधतो रा�ने ज�गाको �थलगत 
िनरी�ण गन� आदेशप� िदएकोमा सो आदशेप� तथा 
इि�जिनयरको मू�याङ्कन �ितवेदन िलई �थानीय 
ठाउमँा गई �यहाकँा बािस�दासगँ ज�गाको ख�रद 
िब�� चलन च�तीको मू�य बझुी इि�जिनयरले पेस 
गरकेो मू�यसमेत हेरी ब�क �यवसायको िहत िचताई 
असल िनयतले ज�गाको चलन च�तीको मू�य बझुी 
�यूनतम मू�य उ�लेख गरी �ितवेदन पेस गरकेो हो । 
मैले कुनै खराब बद ्िनयत राखी �ितवेदन पेस गरकेो 
होइन, छैन । मउपर लगाएको अिभयोग झ�ुा भएकोले 
अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउ ँ भ�ने �यहोराको 
�ितवादी नर�े�मेहर �े�ले अदालतमा गरकेो बयान ।

५.२२ �ितवादी ितथ�राम ��े:
अि�तयारले लगाएको आरोप, अनसु�धान 

सबै �िुटपूण� छ । बागमती एपर�सलाई ब�कको �धान 
काया�लयबाट पूव� िनया�त कजा� उपभोग गराउन �वीकृत 
भएकोमा सो कजा�स�ब�धी एल.सी. मा क�फम� र 
रिे�ट�टेड टु नेपाल ब�क िलिमटेड भ�ने सत� नभएकोले 
कजा� उपभोग गराउन बाधा पन� दिेखएको �यहोरा 
उ�लेख गरी स�बि�धत िवभागले िट�पणी पेस गरकेोमा 
मैले पिन सोहीबमोिजमको कैिफयतमा सहमित जनाई 
अि�तयारवाला नायब महा�ब�धकसम� िनद�शनाथ� 
पेसस�म गरकेो ह� ँ। म आफूले कजा� िदन ुभ�ने आदेश 
र �वीकृत गरकेो होइन । नायब महा�ब�धकबाट �धान 
काया�लयको िनद�शनबमोिजम नै गन� भ�ने तोक आदेश 
भई स�बि�धत िवभागले काया��वयन गरकेो रहेछ । 
उ� सत� नभए तापिन उपभोग गराएको कजा� �धान 
काया�लयबाट समथ�न भएको दिेख�छ । तसथ� यसमा 
मेरो कुनै संल�नता नभएको, साथै मलाई लगाएको 
आरोप िनराधार हो । यसमा म संल�न नभएको ह�नाले मैले 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी परु ्याएको र अ�य 
कसैलाई गैरकानूनी लाभ नपरु ्याएको �यहोरा अनरुोध 
गद�छु । बागमती एपर�सको �िततप� नं. ६१।१०८ 
र १३१८ खो�न िलिमट नभएको भनी स�बि�धत 
िवभागले कैिफयत जनाई पेस भएकोमा मैले पिन सोही 
कैिफयतसिहत आफूभ�दा मािथको अिधकारीसम� 
िनद�शनाथ� पेसस�म गरकेो हो । िमित २०५४।९।८ को 
कजा� किमटीको बैठकमा मेरो उपि�थित नै नभएकोले 
सोकापीमा मेरो कुनैपिन िकिसमको संल�नता नभएको 
माइ�यूटबाट पिु� ह��छ । िमित २०५४।१०।१५ को 
कजा� किमटीको िनण�य केवल िनद�शन मा� हो । सो 
िनण�यमा नपगु सरु�ण िनजको िस�र क�सन� रािधका 
�ाि�ड�ा�टको तफ� बाट पा�रत सरु�णमा एयरमाक�  
जनाएर मा� फुकुवा गन� भ�ने उ�लेख भएको छ । 
फुकुवा काया��वयन गन� काम मसगँ स�बि�धत होइन । 
मैले अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु नगरकेो ह�दँा 
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मलाई सजाय नभई सफाई पाउन ु पद�छ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी ितथ�राम �े�को िवशेष अदालतमा 
भएको बयान ।

५.२३ �ितवादी सवललाल िसहं:
हामीले �टक िनरी�ण गरकेो हो, िनरी�ण 

गदा� काप�ट, गल�चाह� िथए सो सामानको मू�याङ्कन 
�यहाकँा मािनसह�सगँ सोधपछु गरी यथाथ� िववरण 
मैले िदएको ह� ँ । हामीलाई पाट�ले पेस गरकेो �टक 
िववरणअनसुार सामानह� छ छैन हेन� र सो सामानको 
�ितमीटर कित पछ�  भनी बझुी �ितवेदन पेस गन� 
हो । हामीले यसमा मू�याङ्कन गनु�पन� ह�दँैन र हा�ो 
�ितवेदनले कजा�  �वाह ह�ने पिन होइन । झ�ुा िववरण 
मैले िदएको होइन, छैन । झ�ुा आरोपबाट सफाई पाउ ँ
भ�ने �यहोराको �ितवादी सवललाल िसंहले िवशेष 
अदालतमा गरकेो बयान ।

५.२४ �ितवादी सरुशेकुमार �यौपाने:
िट�पणी पेस गदा� काठमाड� अिफसबाट 

�ा� जानकारीमा नै फ�डेड कजा�  �. ३ करोड ७८ 
लाख ९७ हजार र न�फ�डेड ८७ लाख ५८ हजार 
मा� देिखएको ह�दँा सो प�रयोजनामा आ�नो रायमा 
मािथ�लो अि�तयार �ा� िनण�यमा पेस गन� राय 
�य� गरकेो ह� ँ । म िनण�यकता� होइन । एल.सी., ब�क 
�यार�ेटी अ�थायी कजा�  टोटल ए�सपोजरमा गणना 
नह�ने �ावधान रहेको छ । मैले आरोपअनसुारको झ�ुा 
�ितवेदन िदएको होइन छैन भ�ने �यहोराको �ितवादी 
सरुशेकुमार �यौपानेले अदालतमा गरकेो बयान ।

५.२५ �ितवादी झर�े� शमशेर जबरा:
बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगलाई थप �. १ 
करोड �पैया ँ�वीकृत गन� उपसिमितको २०५५।९।१ 
को िनण�यमा मेरो सहभािगता छैन । उ� बैठकमा मेरो 
उपि�थितस�म भएको हो । मउपर लगाएको आरोप 

झ�ुा हो । मैले ब�कलाई हािन नो�सानी ह�ने र �यि�लाई 
गैरकानूनी लाभ परु ्याउने बद ्िनयतले कुनै काम 
नगरकेोले मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने �यहोराको 
�ितवादी झर�े� शमशेर ज.ब.रा.ले अदालतमा गरकेो 
बयान ।

५.२६ �ितवादी कृ�णबहादुर कारि�जत:
कजा� िवभागीय �ब�धकको आदेश प�बमोिजम 
मसमेत स�बि�धत जेथाको िनरी�ण गन� गएको 
िथए ँ । इि�जिनयरले िदएको �ितवेदनअनसुारकै 
ज�गा भएकोले सोहीबमोिजमको �रपोट�  िदएको 
िथए ँ। ज�गाको मू�याङ्कन हामीले गन� होइन हामी लाए 
अ�ाएको काम गन� मािनस भएकोले हामीले ज�गाको 
मू�याङ्कन गन� होइन, छैन । �थानीय �यि� र ज�गाका 
साधँसिँधयारह�ले चलन च�तीको मू�य खलुाई 
िदएको आधारमा �ितवेदन िदएको हो । मउपरको 
आरोप झ�ुा भएकोले मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने 
�ितवादी कृ�णबहादरु कारि�जतले अदालतमा गरकेो 
बयान ।

५.२७ �ितवादी �फु�लकुमार का�ले:
  कजा� �वीकृतीको स�ब�धमा कजा�को 
मे�रटको आधारमा कजा�स�ब�धी ��ताव स�चालक 
सिमित वा उपसिमितमा �याउने, न�याउने भ�नेमा 
महा�ब�धकले िनण�य गनु�पन� कुरा हो । महा�ब�धकले 
�याउने िनण�य गरमेा सो प�रयोजनाको िव�ततृ िव�ेषण 
गरी स�य त�य िववरण, कजा� उपल�ध गराउन ु पन� 
वा नपन� बार ेआ�नो िकटानी राय ��तावको �पमा 
�याउन ु पछ�  । यसरी �याएको िववरणका आधारमा 
स�चालक सिमितले िनण�य िल�छ । महा�ब�धक 
ब�कको पूर ै समय काम गन� म�ुय काय�का�रणी हो । 
स�चालक सिमितका सद�य पाट�  टाईममा मा� सलं�न 
ह��छन् । सिमितले बह�मतको आधारमा सामूिहक िनण�य 
गन� भएकोले �यि�गत�पमा स�चालक सिमितका 
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सद�यको कुनै दािय�व रहदैँन । म पिन स�चालक 
सिमितको सद�य मा� भएकोले मलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने �यहोराको 
�ितवादी �फु�लकुमार का�लेले अदालतमा गरकेो 
बयान ।

५.२८ �ितवादी �िदपकुमार चापागाई:
मैले गरकेो ज�गाको मू�याङ्कन 

वा�तिवक�पमा चलन च�तीको मू�यका आधारमा 
गरकेो ह� ँ । कोही कसैसगँ मेरो िमलोमतो केही छैन । 
ब�कलाई हािन नो�सानी ह�ने काय� मैले गरकेो छैन । 
अिभयोगदाबी झ�ुा हो भनी �ितवादी �िदपकुमार 
चापागाईले अदालतमा गरकेो बयान ।

५.२९ �ितवादी पदमकुमार �धान:
मैले झापा िज�ला अनारमनुी गा.िव.स. वडा 

नं. ३ को ज�गा २०५४ सालितर मू�याङ्कन गरकेो 
हो । जनु समयमा उ� ज�गाको मू�य अ�यिधक बढेको 
िथयो । गा.िव.स. को मू�याङ्कन इि�जिनयरको 
मू�याङ्कन, �थानीय�पमा िब�� िवतरण ह�दँा 
चलेको चलन च�तीको मू�यलाई समेत आधार मानी 
मू�याङ्कन ग�रएको हो । मैले ज�गाको मू�याङ्कन 
धेर ैगरी ब�कलाई हािन नो�सानी परु ्यायो भ�ने �यहोरा 
झ�ुा हो । मलाई अिभयोगदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�ने �ितवादी पदमकुमार �धानले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

५.३० �ितवादी गौरीलाल ��े:
महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीलाई 

स�चालक सिमितको २०५३।११।२३ को 
िनण�यअनसुार फ�डवेस कजा�  �. ५ करोड न�फ�डवेस 
कजा�  �. ५ करोडको अि�तयारी छ । सो अि�तयारी 
कजा�  किमटीमाफ� त मा� �योग गन� सिक�छ । यसरी 
कजा�  �वाह गदा� �. ५ करोडमा ननाघी कजा� �वाह 

ग�रएको छ । ब�क नफसोस् भ�ने उ�े�यले स�पूण� 
कानूनी �ि�या पूरा गरी कुनै बद ्िनयत नराखी कजा� 
�वाह गरकेो ह�दँा मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�ने �यहोराको �ितवादी गौरीलाल 
�े�ले अदालतमा गरकेो बयान ।

५.३१ �ितवादी पु�षो�म म�ल:
हा�ो काय� चाल ु पुजँी कजा� �वीकृतीसगँ 

स�बि�धत छ । चाल ुपुजँी �वीकृत गन� �ि�याअ�तग�त 
उ�ोगमा जिडत मेिसनह�को काममा यिकन 
ग�रदैँन । कुनै पिन उ�ोगको चाल ु पुजँीको गणना 
उ�ोग िवभाग, क�पनी रिज��ारको काया�लयबाट जारी 
उ�ोग दता� �माणप�मा उि�लिखत उ�ोगको �मता र 
उ�मीले ब�कमा पेस गरकेो Scheme मा उि�लिखत 
�मतालाई आधार मािन�छ । उ�मीले ब�कमा पेस 
गरकेो Scheme अनसुार उ�ोगको �मता �ित िदन 
२ मे.ट. अथा�त् वािष�क ६०० मे.ट. उ�पादन गदा� 
३० मे.टन जित उ�पादन खेर जाने भई ५७० मे.ट. 
तयारी ऊनी धागो उ�पादन ह�ने र सोको िब�� मू�य 
१६,८१,५०,०००।– ह�ने र सोही िब�� मू�य उ�ोग 
दता� �माणप�मा उि�लिखत छ । सोही आधारमा 
हा�ो �ितवेदन तयार ग�रएको ह�दँा हा�ो �ितवेदनलाई 
अितरि�जत भ�न िम�दनै । हामीले िदएको �ितवेदन 
कुनै बद ्िनयतपूण� �पको नभएकोले अिभयोगदाबीबाट 
सफाई पाउ ँ भ�ने �यहोराको �ितवादी प�ुषो�म 
म�लले अदालतमा गरकेो बयान ।

५.३२ �ितवादी �यागराज रिंजत:
�धान काया�लय कजा� लगानी ६०/२२६४ 

िमित १६।९।०५४ को प�बाट बागमती ऊनी धागो 
कताई उ�ोग �ा.िल. को िनरी�ण गरी �ितवेदन 
पेस गन� तोिकएबमोिजमको प�रिधिभ� रही �थलगत 
िनरी�ण गरी आफूले देखे बझेुस�म आफूले देखेको 
त�य िववरणसिहतको �ितवेदन पेस गरकेो हो । 
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उ� �ितवेदनमा उ�ोगले प�रयोजनाको िनमा�ण 
काय�मा के कित रकम कसरी खच� गर ्यो सो मलाई 
थाहा ह�ने कुरा भएन । सो हेन� मलाई अिधकार पिन 
िथएन । भौितक ि�थित जाचँ गन� अिधकार मा� मलाई 
िथयो । अवा�तिवक �ितवेदन िदएको भ�ने आरोप 
झ�ुा हो, मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� 
होइन भ�ने �यहोराको �ितवादी �यागराज रिंजतले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

५.३३ �ितवादी राम�साद पा�डे:
मैले ल�मी आचाय�लाई चीनजान साथीभाइका 

आधारमा २०५४ जे� मिहनामा िनजको घरमा गएको 
िथए ँ । ल�मी आचाय�ले ि�वजर�या�डबाट ऊन 
मगाएकोमा कलक�ामा रोिकएकोले उ� ऊन छुटाउन 
सहयोग गनु�  पर ्यो भनेकोले मैले साधा फुिल�केप 
कागजमा सिहछाप गरी ब�कमा ज�गा रा�नका लािग १ 
वष�िभ� फुकुवा गन� सत�मा म�जरुनामा लेखी िदएको 
ह� ँ । मालपोत काया�लय, चाविहलमा �ि�ब�धक पास 
गन� बोलाएकोले मैले �ि�ब�धक पास गरी िदएको ह� ँ । 
मेरो ज�गाको मू�याङ्कन कसले गरकेो हो मलाई थाहा 
छैन । मैले कुनै �पैया ँ पैसा िलएको छैन । ज�गास�म 
िदएको हो । मैले ब�कलाई हािन नो�सानी परु ्याएको 
छैन । म मािथ झ�ुा आरोप लगाइएको हो । मलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गनु�पन� होइन भ�ने 
�यहोराको �ितवादी राम�साद पा�डेले अदालतमा 
गरकेो बयान ।

५.३४ �ितवादी शैले��कुमार शा�य:
मसमेतबाट पेस भएको �थलगत िनरी�ण 

�ितवेदनमा देखाइएको चाल ु पुजँी गणनानसुार 
भएका तथा नेपालका सबै वािण�य ब�कह�मा �योग 
ह�दँ ै आएको तथा नेपाल ब�क िल. बाट जारी भएको 
प�रप� र िव�ीय �यव�थापनको िस�ा�तअन�ुप 
छ । चाल ुपुजँीको गणना गदा� उ�ोगको वािष�क उ�पादन 

�मतालाई आधार िलई ग�र�छ । उ�मीले ब�कमा पेस 
गरकेो ि�कमअनसुारको �मता, उ�ोग िवभाग, क�पनी 
रिज��ारको काया�लयबाट जारी ग�रएको उ�ोग 
दता� �माणप�अनसुारको �मतालाई िलइएको हो । 
�ितवेदनमा �. १ करोड ८३ लाख चाल ुपुजँी कजा� 
आव�यक देिख�छ भनी अनमुान ग�रएको रकम मा� 
हो । िसफा�रस ग�रएको होइन । कजा� रकम िसफा�रस 
गन� अि�तयार �ा� कम�चारी होइन� । कजा� �वीकृती 
�ि�यामा उठाइएको िट�पणीमा हामीह�ले आ�नो 
राय पिन लेखेका छैन� । अि�तयारले म मािथ लगाएको 
अिभयोग झ�ुा हो । मलाई अिभयोगदाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�ने �यहोराको �ितवादी 
शैले��कुमार शा�यले अदालतमा गरकेो बयान ।

५.३५ �ितवादी पूण�राम शमा� दवाडी:
मोती उ�ेतीका नाउकँो पाटन 

िज�लाअ�तग�तको िक.नं. ४५ को �े�फल १-२-२-
२ ज�गा मू�याङ्कनको लािग �थलगत िनरी�ण गन� 
म र रोशनमान जोशी गय� र �थलगत िनरी�णको 
काय� गरी इि�जिनयरको मू�याङ्कन रकेड�को 
आधारमा सो इि�जिनयरको फम�ले �ित आना �. 
२,१८,०००।– मू�याङ्कन गरकेोमा ब�कको िहतलाई 
�यानमा राखी मसमेतको मू�याङ्कन टोलीले �ित 
आना �. २,००,०००।– का दरले मू�याङ्कन 
गरकेा ह� र सो कजा�  �वाह ह�दँा खेरी ब�कको कजा� 
किमटीले आ�नो मू�याङ्कन कायम गरी ज�मा कजा� 
�. ३२,००,०००।– मालपोतबाट िधतो पास भएको 
देिख�छ । ऋण िदने निदने अिधकार हामीमा ह�दँनै । 
ब�ककै कजा� किमटीमा अिधकार ह��छ । सो किमटीले 
नै िनण�य गन� हो । मैले यस म�ुाको स�ब�धमा कसैलाई 
हािन नो�सानी परु ्याई काम गरकैे छैन । मैले िबगो 
ितनु�पन� र सजाय भो�न ुपन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी पूण�राम शमा� दवाडीको िवशेष अदालतमा 
भएको बयान ।



नेपाल कानून पि�का, २०७४, साउन

672

५.३६ �ितवादी भवानीदेवी शमा�:
बागमती ऊनी धागो कताई उ�ोगले नेपाल 

ब�कको �यूयोक� ि�थत िसटी ब�कको शाखाबाट १९९८-
९-२३ मा ७७,१०७।५० डलर खच� लेखी माल 
पठाउने क�पनीलाई भ�ुानी गरी सकेको अव�था 
ह�दँा र ब�कको खच� भइसकेको िवदेशी म�ुाको िहसाब 
िमलान गन� ब�कको िन�या�जी�पमा रहने रकमबाट 
�याज आज�न गन� र आयितत माल सदपुयोग गन� T.R. 
सिुवधा िदइएको हो । यदी किमटीले T.R. सिुवधा 
निदएको भए कलक�ा पोट�बाट छुटाउन नसके भारी 
डेमरजे ला�ने चोरी, घामपानी हािन नो�सानी ह�न 
स�ने र लामो समयस�म माल छुटाउन नसके माल नै 
िललाम ह�नस�ने ह��छ । िवदशेी म�ुा खच� गरी आयात 
ग�रएको सामान नेपाल िभि�न नसके िवदेशी म�ुा 
अपचलनमा रा�� ब�कबाट कारवाहीसमेत ह�नस�ने 
�यव�था रहेको ह�दँा हामीले T.R. सिुवधा िदनबुाहेक 
अक� िवक�प िथएन । Break Even Point, Dept 
Service Coverage Ratio, Net present value, 
Payback period सकारा�मक छन् भने IRR 
को कारणले मा� प�रयोजनामा लगानी नगन� भ�ने 
तक� सङ्गत ह�न स�दैन । जहासँ�म IRR िनधा�रण गन� 
�ि�या छ अिभयोगदाबी कता�ले सोको सही िकिसमले 
िनधा�रण गरकेो पाइदैँन । िकनिक प�रयोजनाको 
IRR अनमुान गदा�  ि�थर पुजँी १,७४,००,०००।– 
र चाल ु पुजँी १,८२,४४,०००।– कजा� माग गरकेो 
आधारमा ६.५८% भनी पेस ग�रएको हो । तर 
वा�तिवक ि�थर पुजँी १,१०,००,०००।–र चाल ुपुजँी 
१,००,००,०००।– मा� �वीकृत ग�रदंा �वतः IRR 
बढ्न जाने कुरामा िववाद छैन । मैले ब�कलाई कुनै हािन 
नो�सानी परु ्याउने गरी कुनै काय� नगरकेो ह�दँा यो 
अिभयोगदाबी झ�ुा हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
भवानीदेवी शमा�को अदालतमा भएको बयान ।

५.३७ �ितवादी टेकनाथ च�लागाई:
मैले झापा िज�ला गरामनुी गा.िव.स. वडा 

नं. ५ िक.नं. ६६७ को ०-१८-११ को च�ुबकबहादरु 
बढुाथोक�को नाउकँो ज�गाको मू�याङ्कन गरकेो 
ह� ँ । मू�याङ्कन गदा�  ज�गाको धनी पजुा� मालपोत 
ितरकेो रिसद, नापीको �मािणत भएको न�सा ज�गा 
धनीको नाग�रकताको �ितिलिप, गा.िव.स. ले चार 
िक�ला �मािणत गरकेो प�समेतलाई आधार िलई 
स�बि�धत िफ�डमा गई ज�गा िनरी�ण गरी स�म 
िमलेको ज�गा, सो ज�गालाई छोएर च��गडी जाने 
िपच सडक ज�गालाई पि�मबाट गरामनुी बजारले 
छोएको छ, सो ज�गा नाप जाचँ गदा� नापी न�सा र 
िफ�ड बकुको नापसगँ िभड्न गएको ह�दँा सोहीबमोिजम 
मू�याङ्कन गरकेो िथए ँ । सो ज�गा मैले मू�याङ्कन 
गदा� च�ुबकबहादरु बढुाथोक�को नाउमँा िथयो । हाल 
के गर ेथाहा भएन । झापा गरामनुी गा.िव.स. वडा नं. 
५ को िक.नं. ६६७ को ज�गा मू�याङ्कन गदा� सबै 
कागजसमेतलाई आधार मानी मू�याङ्कन ग�रएको 
हो । अ�यिधक मू�याङ्कन भएको छैन । म िनद�ष छु 
सफाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी टेकनाथ 
च�लागाईको िवशेष अदालतमा भएको बयान ।

५.३८ �ितवादी भ�� उ�तेी:
मेरो नाउकँो ५ लाखको सेयर मैले िविभ�न 

N.G.O. ह�मा काम गदा� �ा� गरकेो पा�र�िमक र 
दाइजोबाट �ा� रकमबाट ख�रद गरकेो ह� ँ। मैले सेयर 
िक�दाको समयमा मेरो बबुाले िदएको दाइजो बेचेको 
छु । सो बद् िनयतपूव�क लगाइएको आरोप हो । उ� 
सेयर क�रब २७ मिहना अगािड छोरालाई अमे�रका 
पढ्न उठाउदँा िब�� गरी सकेको छु भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी भ�� उ�ेतीको िवशेष अदालतमा 
भएको बयान ।
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५.३९ �ितवादी पु�षो�म�साद ��े:
मैले बागमती एपर�सलाई �धान काया�लयबाट 

�वीकृत भएको ि�थर पुजँी कजा� नं. ६१/१४५ बाट 
�. ८५,००,०००।– �वाह गदा� ठाडो तोक आदेश 
िदई उ�ोगको �थलगत िनरी�ण नगराई िसधै ऋणको 
च�ती खातामा ज�मा गराई िनद�शनिवपरीत कजा� 
�वाह गरकेो होइन । उ� कजा� �धान काया�लयबाट 
�वीकृत भई आएको कजा� हो । मैले पाट�को िनवेदनमा 
िलिमटिभ� रही गन� भ�नेस�म लेखेको ह� ँ । �धान 
काया�लयबाट आएको प�मा �थलगत िनरी�ण भई 
आएको देिख�छ । मैले यस स�ब�धमा कुनै अिनयिमत 
गरकेो छैन । रोशन �ाि�ड�ा�टको नामबाट ब�कमा 
पा�रत सरु�णभ�दा बढी कजा� �वाह भएको अव�थामा 
थप सरु�ण िलनपुन�मा फुकुवा गन� िनण�य गरकेो भ�ने 
स�ब�धमा नायब महा�ब�धकले २०५५।२।३१ गते 
तोकमा पिछ किमटीबाट समथ�न गरी हाल फुकुवा 
गन� भ�ने तोक भएको ह�दँा सोही आधारमा फुकुवा 
भएको हो । पिछ किमटीबाट अनमुोदन भएको 
हो । यसमा मेरो कुनै तोक आदेशबाट फुकुवा भएको 
होइन । ल�मी�साद आचाय� समूहका कुनै फम�ह�लाई 
मेरो िनण�यबाट कजा� �वाह भएको छैन । अिभयोगप� 
झ�ुा हो । मलाई लगाइएको आरोपबाट फुस�द गरी �याय 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी प�ुषो�म�साद 
�े�को िवशेष अदालतमा भएको बयान ।

�ितवादी अ�यतु�साद �रजालको हकमा 
िवशेष अदालतको िमित २०६२।७।१३ को फैसला 
सव��च अदालतको िमित २०६७।४।४ को अि�तम 
आदेशबाट बदर भई िवशेष अदालतबाट िमित 
२०६७।१०।२४ मा िनजको नाउमँा पनु: �याद 
जारी भएको र िनजले िमित २०६८।२।८ मा िवशेष 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गरकेो बयानको संि�� 
�यहोरा देहायबमोिजम छ: 

५.४० �ितवादी अ�युत�साद �रजाल:
 �ितवादी ल�मी�साद आचाय�को रािधका 
�ा�डी�ा�ट र मेची �ा�डी�ा�ट दता� भएकोमा 
रोशन �ा�डी�ा�टमा मेरो नाम राखी ल�मी�ाद 
आचाय�को नाम हटाई, िच�रि�जवी आचाय� र मेरो 
नाममा फम� कायम भएको हो । बागमती उनी धागोमा 
ल�मी �साद आचाय�, भरतराज कोइराला र मेरो 
नामसमेत राखी क�पनी रिज��ारमा दता� भएकोमा 
उ� फम�मा तपाईलें रा�ो काम गरबेापत पाचँ �ितशत 
(५%)सेयर िदने भिनएको िथयो, उ� फम�बाट कजा� 
िलदँा ल�मी�साद आचाय�को आ�नै नाउकँो ज�गा 
िधतो सरु�ण राखी िलएको ह�दँा उ� कजा� रकम 
मैले ितनु�पन� होइन, मउपरको अिभयोग दाबी सरासर 
झ�ुा हो, यसमा म िनद�ष छु भ�ने �यहोराको �ितवादी 
अ�यतु�साद �रजालले िमित २०६८।२।८ मा िवशेष 
अदालत काठमाड�मा गरकेो बयान ।

६.  िवशेष अदालतको थुनछेकको �ममा भएको 
आदेश:

पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी �ितवादी ल�मी�साद आचाय�बाट 
�.१,००,००,०००।-, शेरबहादरु थापाबाट 
�.७५,००,०००।-, अ�बरकुमार खड्काबाट 
�.१०,००,०००।-, उ�मकुमार नेपालबाट 
�.१०,००,०००।-, रजनीलोचन त�डुकारबाट 
�.१,००,०००।– र रोशनमान जोशी तथा 
िव�णरुाम �े�बाट जनही �. २५,०००।-, ह�रवंश 
झाबाट �. ६४,००,०००।-, इि�दरा ग�ुङबाट 
�. १,५०,०००।- प�ुषो�म�साद �े�बाट �. 
७,००,०००।– शशीिकरण �े�बाट �. ५,००,०००।- 
मह�तबहादरु महज�नबाट �. १,२५,०००।-, भवनाथ 
उपा�यायबाट �. ६,००,०००।-, �ितवादी िव��भर 
�याकुरले र मकुु�द�साद अया�लबाट जनही �. 
१,००,०००।-, एस.पी. �े�बाट �. १,२०,०००।- 
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च�ुबकबहादरु बढुाथोक�बाट �.५,०००।-, 
िद�यकुमार अिधकारीबाट �. ६,००,०००।-, नर�े� 
मेहर �े�बाट �. ५०,०००।-, ितथ�राम �े�बाट �. 
१,५०,०००।-, सवललाल िसंहबाट �. ६०,०००।-, 
�ितवादी सरुशेकुमार �यौपानेबाट �. ५,००,०००।- 
झर�े� शमशेर जबराबाट �.१,००,०००।-, 
कृ�णबहादरु कारिंजतबाट �. ६०,०००।-, �फु�ल 
कुमार का�लेबाट �. १,००,०००।-, �िदपकुमार 
चापागाईबाट �. २०,०००।-, �ितवादी पदमकुमार 
�धानबाट �. ३०,०००।-, गौरीलाल �े�बाट �. 
६,००,०००।-, प�ुषो�म म�लबाट �. ३०,०००।- 
�यागराज रिंजतबाट �. ३५,०००।-, शैले��कुमार 
शा�यबाट �. ३०,०००।-, भवानीदवेी शमा�बाट 
�. ६,००,०००।-, टेकनाथ च�लागाईबाट �. 
१,००,०००।-, �ितवादी पूण�राम शमा� दवाडीबाट �. 
२०,०००।– नगद धरौट वा सोबापत जेथा जमानत िदए 
िलई तारखेमा राखी र िदन नसके कानूनबमोिजमको 
िसधा खान पाउने गरी थनुवुा पजु� िदई थनुामा राखी 
म�ुाको पपु�� गन�, �ितवादी नर�े�राज भ�राईसगँ 
िमित २०५८।१०।२५ मा अनसु�धानको �ममा माग 
गरकेो धरौटबापतको िनजले िमित २०५८।१०।२९ मा 
राखेको जेथा जमानतलाई नै ��ततु म�ुामा पिन सोही 
धरौट जमानत कायम गरी तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� 
गन�, �ितवादी केशवलाल �े�सगँ अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले ��ततु म�ुासमेतमा िमित 
२०५८।१०।२५ मा माग गरकेो धरौटबापत िनजले 
२०५८।१०।२६ मा राखेको जेथा जमानतलाई नै 
��ततु म�ुामा पिन जेथा जमानत कायम गरी तारखेमा 
राखी म�ुाको पपु�� गन� र लोकबहादरु �े�सगँ िमित 
२०५८।९।१६ मा माग गरकेो धरौटबापतको िनजले 
िमित २०५८।९।१८ मा राखेको जेथा जमानतलाई नै 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) र (च) 
बमोिजम ��ततु म�ुामा पिन सोही धरौट जमानत 
कायम गरी तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� तथा 

�ितवादी राम�साद पा�डे र भि� उ�ेतीलाई साधारण 
तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� भ�नेसमेत �यहोराको 
िवशेष अदालतको िविभ�न िमितमा भएको आदेश ।

िवशेष अदालतबाट िमित २०६१।५।४ मा 
भएको आदेशानसुार �ितवादीह�का सा�ी डा.गोिव�द 
ट�डन, तारा ढकाल, कैलास मान �े�, मरुारी�साद 
उपा�याय, सवुोध पोखरले, उमेश �े�, िव�ण�ुसाद 
शाह, �यानबहादरु राईले िवशेष अदालतमा गरकेो 
बकप� िमिसल सामेल रहेको ।

७. िवशेष अदालतको फैसलाको सारस�ेंप:
िमिसल संल�न रहेका िविभ�न कागज �माण 

एवं आधार र कारणह�बाट �ितवादीम�येका शेरबहादरु 
थापा, अ�बरकुमार खड्का, उ�मकुमार नेपाल, 
प�ुषो�म�साद �े�, रजनी लोचन�साद त�डुकार, 
शशी िकरण �े�, मह�तबहादरु महज�न, कृ�णबहादरु 
कारिंजत, रोशनमान जोशी, िव�णरुाम �े�, नर�े� मेहर 
�े�, लोकबहादरु �े�, सवललाल िसंह, डा. ह�रवंश 
झा, �िदपकुमार चापागाई र पदमकुमार �धानले 
त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) अ�तग�तको, �ितवादी केशवलाल �े�ले 
सोही ऐनको दफा ७(१) अ�तग�तको, �ितवादी 
टेकनाथ च�लागाईले उ� ऐनको दफा ८ अ�तग�तको, 
�ितवादी नर�े� राज भ�राईले उ� ऐनको दफा 
७(२) अ�तग�तको, �ितवादी ल�मी�साद आचाय�, 
अ�यतु�साद �रजाल, भरतराज कोइराला, मोती उ�ेती, 
कृ�ण�साद लईुटेल, ���साद भ�राई, िचर�जीवी 
आचाय�, एपाची गाउ�डर च�दन, प�ावती च�दन र 
पिुलकल रिव��नले उ� ऐनको दफा ८ अ�तग�तको 
र �ितवादी इि�दरा ग�ुङले सोही ऐनको दफा १६क 
अ�तग�तको कसरु गरी नेपाल ब�क िलिमटेडलाई ज�मा 
�. २०,८९,२५,७३८।१७ गैरकानूनी हािन नो�सानी 
र कजा�वाला �ितवादीह�लाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याएको ठहछ�  । 
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नेपाल ब�क िल. लाई हािन नो�सानी 
परु ्याएको िबगोम�ये रािधका �ाि�ड�ा�ट तफ� को 
�. ३,८७,७०,२१७।४७ �ितवादी ल�मी�साद 
आचाय�बाट, रोशन �ाि�ड�ा�ट तफ� को �. 
९९,९९,१३८।– �ितवादी ल�मी�साद आचाय�, 
अ�यतु�साद �रजाल र िचर�जीवी आचाय�बाट, 
बागमती उनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. तफ� को �. 
५,६७,६२,६१८।२९ �ितवादी ल�मी�साद आचाय�, 
भरतराज कोइराला र अ�यतु�साद �रजालबाट, 
अिपन�पा काप�ट र मेची �ाि�ड�ा�टतफ� को �मशः �. 
१६,०२,०७५।०४ र �. ९७,८६,५००।– �ितवादी 
ल�मी�साद आचाय� र भरतराज कोइरालाबाट, 
आर.पी. काप�ट तफ� को �. १,२९,१३,३८७।– 
�ितवादी ल�मी�साद आचाय� र ���साद 
भ�राईबाट, बागमती ओ�रए�टल िटिपकतफ� को �. 
१,७४,७६,४९७।०९ �ितवादी ल�मी�साद आचाय� 
र मोती उ�ेतीबाट, बागमती एपर�सतफ� को �. 
३,२४,००,७५७।४९ �ितवादी ल�मी�साद आचाय� 
र कृ�ण�साद लईुटेलबाट र कटन �रच �ा.िल. तफ� को 
�. २,९२,१४,५४७।७९, �ितवादी ल�मी आचाय�, 
एपाची गाउ�डर च�दन, प�ावती च�दन र पिुलकल 
रिव��नबाट ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
२९(१) बमोिजम नेपाल ब�क िलिमटेडलाई भराई िदने, 
यी �ितवादीह�बाट असलु ह�न नसकेमा सो असलु ह�न 
नसकेको हदस�मको िबगो गैरकानूनी कजा� �वाह गदा� 
म�ुय िज�मेवार देिखएका �यि� �ितवादी शेरबहादरु 
थापाबाट उ� ऐनको दफा २९(१) बमोिजम नेपाल 
ब�क िल. लाई भराई िदने ठहछ�  ।

�ितवादी डा.�फु�ल कुमार का�ले, 
डा.िव��भर �याकुरले, मकुु�द�साद अया�ल, झर�े� 
शमशेर ज.ब.रा., गौरीलाल �े�, भवानीदेवी शमा�, 
भवनाथ उपा�याय, िद�यकुमार अिधकारी, सरुशेकुमार 
�यौपाने, तीथ�राम �े�, पूण�राम शमा� दवाडी, एस.पी. 
�े�, �यागराज रिंजत, शैले��कुमार शा�य, प�ुषो�म 

म�ल, राम�साद पा�डे, माला खड्का र च�ुबकबहादरु 
बढुाथोक�को हकमा िमिसल संल�न सबदु �माणबाट 
िनजह�ले उजरुी �ितवेदन मागदाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� ह�न सकेको नपाइएकाले िनजह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेो नठहरी सफाई पाउने ठहछ�  ।

�ितवादी सर�वती थापा, कािलका खड्का 
(आचाय�), भि� उ�ेती, भरतराज कोइराला र 
ल�मी�साद आचाय�को हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १५ को कसरुमा दफा १६ग बमोिजम 
स�पि� जफत ग�रपाउ ँभ�ने उजरुी �ितवेदन मागदाबी 
नप�ुने ठहछ�  ।

सो ठहना�ले त�काल �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ तथा २९(२) 
को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम �ितवादी 
ल�मी�साद आचाय�लाई �. १०,५४,१७,३८१।४८, 
�ितवादी िचर�जीवी आचाय�लाई �. ३३,३३,०४६।- 
�ितवादी अ�यतु�साद �रजाललाई �. 
२,२२,५३,९१८।७७, �ितवादी भरतराज 
कोइरालालाई �. २,४६,१५,१६०।२८, �ितवादी 
���साद भ�राईलाई �. ६४,५६,६९३।५०, 
मोित उ�ेतीलाई �. ८७,३८,२४८।५४, �ितवादी 
कृ�ण�साद लईुटेललाई �. १,६२,००,३७८।७५, 
�ितवादी एपाची गाउ�डर च�दन, पद ्मावती च�दन र 
पिुलकल रिव��नलाई जनही �. ७३,०३,६३६।९५ 
ज�रवाना ह��छ । सोही ऐनको दफा ७(२) र २९(२) 
बमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार �ितवादी शेरबहादरु 
थापालाई २ (दईु) वष� कैद र �. ५,०००।– 
ज�रवाना, अ�बरकुमार खड्का, उ�मकुमार नेपाल र 
प�ुषो�म�साद �े�लाई जनही १ (एक) वष� कैद र 
�. ५,०००।– ज�रवाना, �ितवादी रजनीलोचन�साद 
त�डुकार, शशीिकरण �े�, �ितवादी मह�तबहादरु 
महज�नलाई जनही ६ (छ) मिहना कैद र �. ५,०००।– 
ज�रवाना, �ितवादी कृ�णबहादरु कारिंजत, िव�णरुाम 
�े�, लोकबहादरु �े�, नर�े�मेहर �े�, रोशनमान 
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जोशी, सवललाल िसंह, पदमकुमार �धान, �िदपकुमार 
चापागाई, नर�े�राज भ�राई र ह�रवंश झालाई जनही 
�. ५,०००।– ज�रवाना, उ� ऐनको दफा ७(१) तथा 
२९(२) बमोिजम �ितवादी केशवलाल �े�लाई �. 
५,०००।– ज�रवाना, उ� ऐनको दफा ८ तथा २९(२) 
बमोिजम टेकनाथ च�लागाईलाई �. ५,०००।– 
ज�रवाना र सोही ऐनको दफा १६क अनसुार 
�ितवादी इि�दरा ग�ुङलाई दफा ७(२) को कसरुमा 
अ�य �ितवादीलाई भएको �यूनतम सजायको आधा 
�. २,५००।– ज�रवाना ह��छ भ�ने िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०६२।७।१३ मा भएको फैसला ।

�ितवादी अ�यतु�साद �रजालको हकमा 
िवशेष अदालतको िमित २०६२।७।१३ को फैसला 
सव��च अदालतको िमित २०६७।४।४ को अि�तम 
आदेशबाट बदर भई िवशेष अदालतबाट िमित 
२०६७।१०।२४ मा िनजको नाउमँा पनु: �याद 
जारी भएको र िनजले िमित २०६८।२।८ मा िवशेष 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गरकेो देिख�छ । 
िनज अ�यतु�साद �रजालले �ितवादी ल�मी�साद 
आचाय�को िमलेमतोमा िविभ�न उ�ोगह�को 
नाउमँा कजा� िलने काय� गरी कजा� नितरी नेपाल ब�क 
िलिमटेडलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी परु ्याउने 
काय�मा संल�न भई त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ८ अ�तग�तको कसरु गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहना�ले उ� ऐनको दफा ८ बमोिजम ६ 
मिहना कैद र नेपाल ब�क िलिमटेडको नाउमँा ज�मा �. 
२,३९, २०,४४१/७७ िबगो �ितवादी अ�यतु�साद 
�रजालबाट भराई पाउने ठहछ�  भ�ने िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०६२।७।१३ मा भएको फैसला ।

८. पुनरावेदन प�को सारस�ंेप:
८.१  वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन प�ः (स.फौ.

न.ं ३६४२)
िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 

२०६२।७।१३ मा भएको फैसला अ.बं. १८४, 
१८४(क), १८५, �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ 
समेतका आधारमा िन�न कारणबाट िन�न �यि�ह�को 
हकमा �िुटपूण� छ । 

��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले गरकेो कसरुमा 
समावेश भएको िबगो खलुाई सजायको मागदाबी 
ग�रएकोमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
२९ को उपदफा २ बमोिजम हािन नो�सानी परु ्याएको 
िबगोबमोिजम �ितवादीलाई ज�रवाना गनु�पन�मा 
�ितवादीह� शेरबहादरु थापा, अ�बरकुमार खड्का, 
उ�मकुमार नेपाल, प�ुषो�म�साद �े�, लोकबहादरु 
�े�, ितथ�राम �े�, कृ�णबहादरु कारिंजत, शिशिकरण 
�े�, इि�दरा ग�ुङ, रजनी लोचन�साद त�डुकार, 
नर�े� मेहर �े�, सवललाल िसंह, रोशनमान जोशी, 
पदमकुमार �धान, �िदपकुमार चापागाई, मह�तबहादरु 
महज�न, डा.ह�रवंश झा, केशवलाल �े�, नर�े�राज 
भ�राई, टेकनाथ चौलागाईलाई ज�रवानातफ�  िबगो 
नखलेुको म�ुामा ज�तो गरी कैद तथा �. ५,०००।– 
ज�रवाना गन� ठहर ्याएको फैसला कानूनतः �िुटपूण� 
छ । िबगोबमोिजम सजायसमेत ग�रपाऊँ ।

महा�ब�धकले एउटा समूह वा �यि�लाई 
आफूलाई �ा� ५ करोडभ�दा बढी कजा� िदन ु नै 
ह�दैँन । अतः महा�ब�धकबाट अिधकार सीमा नाघी 
कजा� �वाह भइसकेको ल�मी आचाय� समूहले 
िलएको परुानो कजा�  बाकँ� देिखएकोमा नीित तथा 
�यव�था उपसिमितले थप �. १ करोड �वीकृत गनु�  
यी �ितवादीह�को ल�मी आचाय�सगँको िमलोमतोको 
कारणले कजा� �वीकृत गरकेो भ�ने पिु� ह��छ ।

१.  �ितवादी झर�े� शमशेर जबराको हकमाः
बैठकमा उपि�थत भई िनण�यमा सही नगनु�को 

म�ुय कारण कुनै िववादमा वा कारवाहीमा प�र�छ क� 
भ�ने उ�े�यले हो भ�ने �प� छ । तर किमटीको िनण�य 
भएको ४८ घ�टािभ�स�म नोट अफ िडसे�ट नलेखी 
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बसेमा सही नगर ेपिन सही गरकेो मािनने ब�िकङ �ि�या 
रहेको ह�दँा यी �ितवादीको पिन यस कसरुमा पूण��पमा 
संल�नता रहेको पिु� ह��छ ।
२.  गौरीलाल �े�, िद�यकुमार अिधकारी, 

भवानीदेवी शमा� र भवनाथ उपा�यायको 
हकमाः

यी �ितवादीहा�लाई सफाई िददँा िलएको 
आधार देहायको कारणबाट �िुटपूण� र बदरभागी छ:

कजा�  �वाह गदा� वािण�य ब�क ऐन, २०३१, 
कजा�  सापटी िनद�िशका एव ं काय��णाली, २०५५, 
रा�� ब�क तथा वािण�य ब�क के��ीय अिफसको 
िविभ�न िमितमा जारी ग�रएको िनद�शनबमोिजम कजा� 
�वाह गदा� पाट�को �यावसाियक हैिसयत, Project 
Apprisal िधतो सरु�ण, भाखा नाघेको परुानो बाकँ� 
कजा�  छ छैन र लगानी जोिखम क�तो छ ज�ता िविवध 
प� तथा िफ�ड िनरी�ण, फाइल िनरी�ण र कजा� 
लगानी गरी रहेको ब�क शाखाह�को िव�ततृ �ितवेदन 
िलई कजा� �वीकृत गनु�पन� �प� मापद�ड भइरहेको यी 
�ितवादीह�ले कजा� �वीकृत गदा� �य�ता �ि�याको 
पालना नगरी कजा�  िदन नह�ने ि�थित रहदँा रहदँ ै
िमलेमतोमा कजा� �वाह गरेको छन् ।

यी �ितवादीह�ले बागमती उनी धागो कताई 
उ�ोगलाई िमित २०५४।१।९ गते ि�थर पुजँी कजा�मा 
�. १ करोड १० लाख, िमित २०५५।७।१६ मा 
िट.आर. मा �. ५८ लाख, रािधका �ाि�ड�ा�टलाई 
िधतो कजा� २ करोड २५ लाख िदइएकोमा भाखा 
नाघेको िमित २०५५।१०।२६ मा हाइपो कजा�मा 
प�रणत गरकेो र �यसैगरी िमित २०५५।१०।२५ 
गते िट.आर. मा �. १,०२,९३,९९५।४८ कजा� 
�वीकृत गनु�का साथै रािधका �ाि�ड�ा�टको लािग 
थप चाल ुपुजँीमा �. १ करोड कजा� �दान गन� नीित 
तथा �यव�था उपसिमितमा िसफा�रस गरकेो, कजा� 
किमटीको माइ�यूिटङबाट �प� देखाइएको छ ।

३. भवनाथ उपा�यायको हकमाः
�यसैगरी महा�ब�धक �तरीय कजा� किमटीको 

माइ�यूटको अ�ययन गदा� यी �ितवादीसमेतले 
रािधका �ाि�ड�ा�टको लािग िट.आर. कजा�मा �. 
१,०२,९३,९९५।४८/- िदने िनण�य गरकेा छन् । 
यसरी यी �ितवादीले कहा ँ के कसरी बद् िनयतपूव�क 
कजा� िदइएको हो भ�ने �प� दिेखदँा दिेखदैँ 
मागदाबीमा �प�ता नभएको भनी िवशेष अदालतले यी 
�ितवादीह�लाई सफाई िदएको �िुटपूण� छ ।

४. �ितवादी शेरबहादुर थापा र ल�मी�साद 
आचाय�को हकमाः

िवशेष अदालतले यी �ितवादीह�लाई कसरु 
ठहर गदा� ल�मी आचाय� समूहअ�तग�त ९ समूह रहेको 
भनी �वीकार गरी सकेपिछ पनुः यी �ितवादीह�का 
हकमा कित उ�ोग �यवसाय रहेको हो यिकन नभएको 
भनी �या�या गद� महा�ब�धकको फ�डेड कजा� सीमा 
५ करोड ननाघेको भ�न ुयी �ितवादीह�लाई सफाई 
िदन त�यको गलत �या�या भएको भ�ने पिु� ह��छ ।

काठमाड� ब�िकङ अिफसले यस समूहलाई 
बद ्िनयतपूव�क करोड� कजा� िदएको दे�दाद�ेदै 
�यसको कुनै खोजतलास र आव�यक कारवाही 
नगरी यी �ितवादीह�ले वािण�य ब�क ऐन, िनद�शन 
र प�रप�को िवपरीत ह�ने गरी कजा� मािथ कजा� थ�दै 
जाने, एउटा िशष�कमा िदएको कजा� अक� िशष�कमा 
प�रवत�न गरी ऋणीलाई सरुि�त बनाउन खो�ने, 
भाखा नाघेको कजा�मा कुनै कारवाही नै नगन�, िधतो 
सरु�णको खोजिबन नै नगन� कजा� माग गरअेनसुारको 
उ�ोग �यवसाय स�चालन छ छैन छानिबन नगन� 
आिद काय�ह� गरी लगानीलाई ठूलो जोिखम पान� 
मा� होइन िक कजा� उठ्न नै नस�ने द�ेदा दे�दै यी 
�ितवादीह�बाट ल�मी आचाय� समूहलाई कजा� िदने 
काय� भएकोले यी �ितवादीह�समेतको िमलोमतोमा 
कजा� िदने काय� भएको भ�ने �प� पिु� भएको छ ।
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यी �ितवादीह�ले महा�ब�धक �तरीय 
कजा�  किमटीबाट कजा� िदने िनण�य गदा� �यही 
किमटीमा बसी सही गन� �ितवादी अ�बरकुमार 
खड्कालाई मागदाबीबमोिजम सजाय गरी सकेको 
ह�दँा �यही किमटीमा बसी कजा� �वीकृत गन� अ�य 
�ितवादीह�लाई सफाई िदने भनी गरकेो फैसला 
आफंँैमा �िुटपूण� छ ।

५.  �ितवादी तीथ�राम ��े, सुरशेकुमार �यौपानेको 
हकमाः

यी �ितवादीह�लाई सफाई िददँा िलएका 
आधारह� देहायबमोिजम �िुटपूण� छः

एल.सी. ६१।१०८ र १३१८ �ितवादी 
तीथ�रामको कारणबाट खलेुको भ�ने अिभयोग प�को 
आसय नभई मातहतका कम�चारीबाट िलिमट नभएको 
िधतो सरु�ण नभएको भनी �प� उ�लेख गरी सकेकोले 
ब�क कानून र �ि�याबमोिजम �ितवादी तीथ�रामले 
य�तो एल.सी. खो�न नै निम�ने भनी �प��पमा 
िट�पणीमा जनाउन ुपन�मा एल.सी. खो�नेतफ�  फाइल 
अगािड बढाई यो एल.सी. खोली यसबाट ब�कलाई हािन 
प�ुन गएको छ । �ितवादी तीथ�रामले िधतोको अ�यिधक 
मू�याङ्कन गरकेो होइन िक गैरकानूनी�पमा िधतो 
फुकुवा गरेको भनी कसरु ख�डमा उ�लेख गरकेो छ ।

�ितवादी सरुशेकुमार �यौपाने कजा� किमटीमा 
संल�न रहेको भनी अिभयोग ख�डमा कही ँपिन उ�लेख 
ग�रएको छैन । उनले महा�ब�धकको अिधकार सीमा 
फ�डेड कजा�मा �. ५ लाखभ�दा बढी कजा� ल�मी 
आचाय� समूहलाई गइसकेको छ भनी �प� िट�पणीमा 
उ�लेख गनु�पन�मा सो त�यलाई लकुाई ५ करोडभ�दा 
कम कजा� गएको भनी देखाउने काय� गरकेो र बागमती 
एपर�सको सरु�ण नै नभए पिन �. ८५ लाखस�मको 
कजा�  िदन सिकने भनी राय ले�ने काय� गरी कजा� 
�वाह गन�मा वातावरण िमलाउन मितयार भएको भनी 
अिभयोग ख�डको पाना ११३ मा �प��पमा उ�लेख 

ग�रएको छ ।

६. अ�य �ितवादीह� �यागराज रिंजत, 
शैले��कुमार शा�य र पु�षो�म म�ल, 
पूण�राम शमा� दवाडी र एस.पी. ��ेको हकमाः

यी �ितवादीह�को हकमा सफाई िदई 
अिभयोग मागदाबीलाई �यानै निदई अ�यथा गरी गरकेो 
फैसला देहायअनसुार �िुटपूण� छः

�ितवादी �यागराज रिंजत, शैले��कुमार 
शा�य र प�ुषो�म म�लले बागमती उनी धागो 
कताई उ�ोग प�रयोजनाबमोिजम उ�ोग �थािपत भई 
उ�ोगको लािग भवन, क�पाउ�ड धारो तथा अ�य 
िनमा�ण काय� स�प�न भइसकेको र उ�पादन काय� स�ु 
भएको भ�ने �ितवेदन िदएकोमा प�रयोजनाबमोिजमको 
यो उ�ोग नभई हाते चखा�ले चलाउने उ�ोग भनी 
ल�मी�साद आचाय�ले िनवेदन िदएको ह�दँा (फाइल 
१६ को पाना ३१) यी �ितवादीह�ले उ�लेख गर ेझ� 
उ�ोग �थापना भई िनमा�ण काय� भएको ह�न स�दछ 
िक स�दैन ? िववेकस�मत तक�  गन� सिक�छ । यी 
�ितवादीह�ले िदएको �ितवेदन झ�ुो भ�ने �प� 
देिखरहेकै छ । 

यसैगरी एस.पी. �े�ले मू�याङ्कन गरकेो दईु 
िक�ा ज�गाको ४७ लाखभ�दा बढी पन� भने तापिन 
अनसु�धानको िसलिसलामा ज�गाह� �. ३० लाख 
पन� भनी आएकोले यी �ितवादीले पिन कमसल 
मू�यको ज�गालाई बढी मू�याङ्कन गरी ब�कबाट धेर ै
�पैया ँ िनका�नमा सहयोग गरकेो भ�ने पिु� भएको 
छ । य�तो ि�थितमा यी �ितवादीलाई सफाई िदने गरकेो 
िवशेष अदालतको फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी छ ।

७. �ितवादी सर�वती थापा र कालीका खड्का र 
भि� उ�तेीको हकमाः 

�ितवादी सर�वती थापाले आ�नो नाममा 
ख�रद गरकेो घर ज�गा वैधािनक�पमा आय आज�न 
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गरी ख�रद गरकेो घर ज�गा हो भनी अदालतमा आई 
बयान गन� सकेको छैन भने कालीका खड्काको नाममा 
रहेको सेयर पिन वैधािनक आय�ोतबाट ज�मा भएको 
रकमले ख�रद गरकेो भनी अदालतमा आई बयान गन� 
सकेको छैन । यसरी लो�नेले ��ाचार गरी संकलन 
गरकेो �पैयाबँाट यी �ितवादीह�को नाममा ख�रद 
गरकेो घर ज�गा तथा सेयर ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १५ को कसरु भएकोले ऐ. ऐनको दफा 
१६ग बमोिजम �य�तो स�पि� जफत ह�न मागदाबी 
िलई रहेको अव�थामा िवशेष अदालतले आ�मिन� 
�या�या गरी जफत नगन� ठहर ्याएको हदस�म उ� 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा अिभयोग मागदाबीबमोिजम यी 
�ितवादीह�को नामको स�पि� जफत ग�रपाऊँ ।

८. �ितवादी ल�मी�साद आचाय�, िचर�जीवी 
आचाय�, अ�युत�साद �रजाल, भरतराज 
कोइराला, ���साद भ�राई, मोती उ�ेती, 
कृ�ण�साद लुइटेल, एपाची गाउ�डर च�दन, 
पदमावती च�दन र पुिलकल रिव��नको 
हकमाः

  यी �ितवादीह�समेतलाई िबगोबमोिजम 
ज�रवाना ग�रएको भए तापिन कसरुको गाि�भय�ताको 
आधारमा कैदको समेत सजाय ह�नपुन�मा अदालतबाट 
कैद सजाय नगरकेो हदस�म उ� िवशेष अदालतको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
मागबमोिजम कैदको समेत सजाय ग�रपाऊँ ।

अतः उि�लिखत आधार तथा बुदँाह�को 
आधारमा �ितवादीह�लाई आरोपप� माग 
दाबीबमोिजम हदैस�म सजाय ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट िमित २०६२ फागनुमा 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

९. वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट �ाितवादी 
अ�युत�साद �रजालको हकमा यस अदालतमा 

छु�ै परकेो पुनरावेदन िजिकर (०६८-CR- 
०६५२):

�यादै कम मू�य पन� स�पि�को अ�यिधक 
बढी मू�य पन� भनी मू�याङ्कन गरी गराई धेर ै
मू�यमा िधतो पास गरी गराई गलत िकिसमको �टक 
म�ुयाङ्कनसमेतका आधारमा कजा� सरुि�त नै ह�न 
नस�ने र असलुसमेत ह�न नस�ने गरी कजा� �वाह गरी 
गराई नेपाल ब�क िलिमटेडलाई गैरकानूनी हािन  नो�सानी 
र कजा�वाला �ितवादीह�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याई 
��ाचार गरकेो ह�दँा ��ततु जघ�य कसरुको म�ुामा 
कसरुको मा�ा र गा�भीय�तासमेतको आधारमा ��यथ� 
/ �ितवादीलाई िबगो बमोिजम ज�रवानासमेतको सजाय 
ह�नपुन�मा िबगो बमोिजम ज�रवाना नगरी ६ मिहना कैद 
सजाय मा� गन� गरी भएको हदस�मको फैसला �िुटपूण� 
रहेकोले �ितवादीलाई आरोपप� मागदाबीबमोिजम 
िबगोबमोिजम ज�रवानासमेतको सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट �ाितवादी 
अ�यतु�साद �रजालको हकमा यस अदालतमा छु�ै 
परकेो पनुरावेदन िजिकर ।

८.२ �ितवादीह�को पुनरावेदनको सारस�ेंप:
१.  �ितवादी सवललाल िसहंको यस अदालतमा 

परकेो पुनरावेदन प� (३५९७)
म पनुरावेदकलाई नेपाल ब�क िलिमटेडले 

रािधका �ाि�ड�ा�टले पेस गरकेो �टक 
िववरणअनसुारको सामान छ छैन �थलगत िनरी�ण 
गरी बजार दर बझुी �ितवेदन पेस गन�को लािग मा� 
खटाइएको हो । मू�याङ्कन गन�को लािग खटाइएको 
होइन । मलाई ��ाचारको कसरुदार ठहर ्याई �. 
५,०००।– ज�रवाना गन� गरकेो हदस�म िवशेष अदालत, 
काठमाड�को िमित २०६२।७।१३ को फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा सो फैसला बदर गरी आरोिपत कसरुबाट सफाई 
िदलाई पाउ ँ भ�ने �ितवादी सवललाल िसंहको यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� । 
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२. �ितवादी िव�णरुाम ��ेको पुनरावेदन प� 
(३७३८):

म पनुरावेदक ब�कको एक सामा�य त�लो 
�तरको कम�चारी भएको, ज�गाको मू�याङ्कन 
गन� िनि�त �ि�या र �िविध नभएको र िनि�त 
मापद�डसमेत तोक� हामीलाई मू�याङ्कन गन� 
नपठाइने ह�दँा ज�गाको भौितक अव�था तथा सिुवधा, 
�यापा�रक मह�व र �थानीय बासीको भनाईसमेतको 
आधारमा मू�याङ्कन गरकेोलाई के कुन आधार �माण 
र कानूनका आधारमा ल�मी आचाय� समूहलाई फाइदा 
प�ुन गई ब�कलाई नो�सान पगेुको हो खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । तसथ� मलाई स�ु िवशेष अदालत काठमाड�ले 
कसरुदार गरकेो फैसला �िुटपूण� र गैरकानूनी रहे भएको 
ह�दँा सो हदस�म उ� फैसला बदर गरी आरोिपत 
कसरुमा पूण�तः सफाई िदने गरी फैसला गरी �याय पाउ ँ
भ�ने �यहोराको �ितवादी िव�णरुाम �े�को पनुरावेदन 
प� ।

३.  �ितवादी�य लोकबहादुर ��े र कृ�णबहादुर 
कारि�जतको यस अदालतमा परकेो सयंु� 
पुनरावेदन प� । (३७४०)

ब�कको सूचीकृत इि�जिनयरले गरकेो 
मू�याङ्कन �रपोट�अनसुार छ छैन भनी काया�लयको 
िनद�शनअनसुार हामीले ज�गाको िनरी�ण गरी �ितवेदन 
पेस गन�स�मको काय� गरकेो ह�दँा आफूले देखे बझुेस�म 
ज�गाको भौगोिलक व�तिु�थितलाई मू�याङ्कन 
�ितवेदनमा खलुाई �ितवेदन पेस गन� �यास गरकेा 
छ� । हामीले गल�चा उ�ोगमा गई हेदा� उ�ोग स�चालन 
भई रहेको र सामानह�को �ज ुगदा� पाट�ले पेस गरकेो 
�टक िववरणअनसुार सामान भएको ह�दँा बजार भाउ 
बिुझ सोहीअन�ुप �टक जाचँ �ितवेदन पेस गरकेा 
ह� । तसथ� हामीलाई आरोप लगाई भएको �िुटपूण� 
फैसलालाई बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाई 

िदलाई �याय ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको �ितवादी�य 
लोकबहादरु �े� र कृ�णबहादरु कारि�जतको यस 
अदालतमा परकेो संय�ु पनुरावेदन प� ।

४.  �ितवादी डा. ह�रवशं झाको पुनरावेदन प� 
(३७५२):

��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
७(२) ले सरकारी सेवामा रहेको बाहेक अ� कुनै रा�� 
सेवकको हकमा आकिष�त नह�ने कुरा ��ट रहदँा रहदैँ 
पिन सरकारी सेवा र रा�� सेवकको प�रिधिभ� नरहेको 
म �ितवादीलाई दफा ७(२) अ�तग�त सजाय गन� गरी 
भएको िनण�यमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) को गलत �या�या र �योग भएको ��ट छ 
। म पनुरावेदक अथ�शा�ी भएकोले मू�याङ्कनबारमेा 
मलाई केही थाहा नभएको, �ो�ाइटरको नाता 
स�ब�धले भएको कुनै कामलाई बद ्िनयतपूव�क गरकेो 
हो भ�न िम�दैन । तसथ� िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
मलाई दोषी ठहराई ज�रवाना गन� गरी भएको िनण�य 
कानून, त�य र सबतु �माणसमेतको िवपरीत रहेकोले 
भएको �िुटपूण� िनण�य बदर गरी िनद�ष घोिषत ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादी डा. ह�रवशं झाको पनुरावेदन प� ।

५.  �ितवादी नर�े�राज भ�राईको यस अदालतमा 
परकेो पुनरावेदन प� । (३७५६):

मैले ल�मी आचाय� समूहको तािलका नं. 
३ अ�तग�त िस.नं. ३, ८, ११ र १२ गरी ज�मा ५ 
िक�ा ज�गाह�को मू�याङ्कन गरकेोमा ती म�ये कुनै 
पिन ज�गा िवप�ी वादीले अिभयोग प�मा उ�लेख गर े
ज�तो कमसल खालको वा ब�कको लगानी नउठ्ने 
खाले छैनन् । झापा अनारमनी- ३ िक.नं. ४०६८ 
�े�फल ०-१-११-१-२ ज�गा मैले मू�याङ्कन गदा� 
�. ७९,१४,०००।– उ�लेख गरकेो छु भने सोही ज�गा 
गा.िव.स. ले मू�याङ्कन गदा� �. ८०,००,०००।–
(असी लाख) मू�याङ्कन गरकेो भ�ने अनसु�धानको 
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िमिसलसमेत रहेकोमा पिछ अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले गा.िव.स. तथा �थानीय 
बािस�दालाई �भावमा पारी �. ४४,३७,५००।– 
मा� मू�य कायम गरी अिभयोग प�मा उ�लेख गरकेो 
छ । जनु सव�था अ�यायपूण� रहेको छ । �य�तै तािलका 
नं. ३ को िस.नं. ८ को काठमाड� िज�ला स�ुताखान 
बालवुा वडा नं. ९(क) को िक.नं. १७४ ज�गा मैले 
�. ५०,६२,५००।– मू�याङ्कन गरकेो तथा िस.नं. 
११ को काठमाड� िज�ला कपन गा.िव.स. को घर 
ज�गा मैले �. ९०,००,०००।– मू�याङ्कन गरकेोमा 
अिभयोजनकता�ले घरको मू�याङ्कनै नगरी ज�गाको 
मा� मू�याङ्कन गरी �. २९,५६,२५०।– मा� 
मोल पन� भनी हचवुा अिभयोगदाबी रहेको छ । तसथ� 
म पनुरावेदकलाई अिभयोगदाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहर गरकेो िवशेष अदालतको �िुटपूण� फैसला मेरो 
हकमा बदर गरी सफाई पाउ ँभ�ने �ितवादी नर�े�राज 
भ�राईको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

६.  �ितवादी केशवलाल ��ेको यस अदालतमा 
परकेो पुनरावेदन प�(३७९६):

��ततु म�ुामा म पनुरावेदक िधतोको 
ज�गाको मू�याङ्कनस�म गन� �यि� भएको ह�नाले 
मैले गरकेो काय� अि�तम काय� होइन । मैले गरकेो 
मू�याङ्कनलाई ब�कले �वीकार अ�वीकार जे पिन गन� 
स�ने हक ब�कमा नै सरुि�त रहेको अव�थामा ब�कले 
�वीकार गर े��ाचार गरकेो ह�ने �वीकार नगर े��ाचार 
गरकेो नह�ने भनी �या�या गदा�  कुनै अमूक �यि�उपर 
��ाचार ग�रएको ठहर गनु�पन� कुरा कुनै अक� �यि� 
वा िनकायको िनण�यमा भर पन� जाने देिख�छ । तसथ� 
िमित २०६२।७।१३ मा भएको उ� फैसलालाई बदर 
गरी पूण��पमा सफाई िदने गरी इ�साफ ग�रपाउ ँभ�ने 
�ितवादी केशवलाल �े�को यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

७.  �ितवादी इि�दरा गु�ङको पुनरावेदन प� 
(३८१७)

 म कजा�  किमटीमा बसी सहमत जनाएको 
िनण�यले रािधका �ाि�ड�ा�टको कारोबारको लािग 
थप सरु�णबापत पा�रत गरी िलने भनी िनण�य भएको 
हो । उ� काय�लाई ��ाचार भ�न िम�दैन । बागमती 
ओ�र�यटल िटिपकलाई हाइपो कजा�  �. ३० लाख माग 
गरकेोमा सुर�ण फािजल रहमेा आव�यक सरु�ण 
एयर माक�  जनाई �. २८ लाख मा� २०५४।०५५ 
को कजा� िलिमटस�म तोिकएको हो । पनुरावेिदकाको 
कजा� �वाह गन� समयमा संल�नता नभएबाट िलिमट 
कायम गन� काय�लाई बद् िनयतपूण� भ�न िम�दनै । 
तसथ� मितयारको �पमा सलं�नता जनाएको िवशेष 
अदालतको फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर गरी �याय 
पाउ ँभ�ने �ितवादी इि�दरा ग�ुङको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

८. �िदपकुमार चापागाईको पुनरावेदन प� 
(२८२४): 

बजार मू�यभ�दा बढाई मू�याङ्कन ग�रएको 
भ�ने अिभयोग भएकोमा बजार मू�य यित नै हो 
भनी वादीले आिधका�रक �माण पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । ज�गाको भौितक अव�था, �यापा�रक 
मह�व र �थानीयबासीको भनाइसमेतको आधारमा 
मसमेतले बागमती �ेडस�लाई �वािहत कजा�को थप 
सरु�णको लािग चलन च�तीको मू�यभ�दा केही कम 
मू�य राखी िधतो मू�याङ्कन गरकेोमा िववाद ह�न 
स�दनै । च�ुबकबहादरु बढुाथोक�ले आ�नो नामको 
झापा, गारामनुी ५ िक.नं. ६६७ को �े�फल ०-१८-
११ िमित २०५६।१।१३ मा जमानतको तमसकु 
लेखी िद�छु भनी रिज��ेसन पा�रत गरी लेिखिदएको 
जमानतको तमसकुमा नै उ� िधतो नेपाल ब�क 
िलिमटेड िबता�मोड काया�लयलाई िदएको उ�लेख 
छ । नेपाल ब�क िलिमटेड िबता�मोड काया�लयबाट 
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रािधका �ाि�ड�ा�टलाई कजा�  �वाह नै भएको छैन 
र च�ुबकबहादरु बढुाथोक�को नामको उ� ज�गासमेत 
बागमती �ेडस�लाई �वाह भएको कजा�को थप 
सरु�णको लािग जमानत पा�रत ग�रएको त�य अकाट्य 
छ । वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को दफा ४७क(२) 
बमोिजम ब�कले ऋणीसगँ थप िधतो िलन स�ने कानूनी 
�यव�था ह�दँा बागमती �ेडस�लाई िवता�मोड अिफसबाट 
�वािहत भएको ज�मा ८१ लाख कजा�को सरु�णाथ� 
उ� ज�गा जमानत पा�रत ग�रएको त�यबाटै ब�क र 
ऋणीबीचको कारोबारको िवषयको �कृित ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ आकिष�त ह�नस�ने अव�थाको 
नह�दँा ने.का.प. २०४६ िन.नं. ३८४९ प.ृ ६१४ मा 
�ितपािदत िस�ा�तका आधारमा समेत उ� िवशेष 
अदालतको िमित २०६२।७।१३ को फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी सफाई पाउ ँभ�ने �िदपकुमार चापागाईको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� । 

९.  पदमकुमार �धानको पुनरावेदन प� (०६३-
CR-०००१):

बजार मू�यभ�दा बढाई मू�याङ्कन ग�रएको 
भ�ने अिभयोग भएकोमा बजार मू�य यित नै हो 
भनी वादीले आिधका�रक �माण पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । ज�गाको भौितक अव�था, �यापा�रक मह�व 
र �थानीयबासीको भनाईसमेतको आधारमा मसमेतले 
चलन च�तीको मू�यभ�दा कम मू�य राखी िधतोह� 
मू�याङ्कन गरकेोमा िववाद ह�न स�दैन । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले अनसु�धानको �ममा 
कायम गरेको मू�याङ्कनलाई आधार मानी गिणतीय 
आधारमा िववािदत ज�गाह�को मू�य यित  मा� 
ह�ने भनी ठहर गन� सिक�न । असल िनयतले गरकेो 
काय�लाई अ�यथा ठोस �माण आधारबाट बद ्िनयत 
नदेिखएस�म आरोप लगाउन िम�ने ह�दँैन भनी 
ने.का.प. २०५२ िन.नं. ६०७५ प�ृ ८२३ मा िस�ा�त 
�ितपािदत भएको छ ।

नेपाल ब�क िलिमटेड िबता�मोड काया�लयबाट 
रािधका �ाि�ड�ा�टलाई कजा� �वाह नभएको र 
च�ुबकबहादरु बढुाथोक�को नामको उ� ज�गासमेत 
बागमती �ेडस�लाई �वाह भएको कजा�को थप सरु�णको 
लािग जमानत पा�रत ग�रएको त�य अकाट्य छ । 
अक�तफ�  िनज च�ुबकबहादरु बढुाथोक�ले आरोिपत 
कसरुमा सफाई पाएको अव�थामा मलाई भने कसरुदार 
ठहर ग�रन ुसव�था अ�यायपूण� ह��छ । तसथ� उ� िवशेष 
अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाई पाउ ँ भ�ने �ितवादी पदमकुमार 
�धानको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

१०.  नर�े�मेहर �े�को पुनरावेदन प� (०६३-CR-
०००५):

म पनुरावेदक ज�तो त�लो �तरको 
कम�चारीले फम� किहले दता�  भयो ? उ�पादन 
किहलेदेिख स�ु गर ्यो ? फम�को �मता कित छ ? 
जनशि� कित प�रचालन छ ? लगानीको ि�थित क�तो 
छ ? भ�ने िवषय मेरो अिधकारिभ� पद�न । काया�लय 
�मखुले हामीलाई मौिखक िनद�शन िदएअनसुार 
मू�याङ्कन, िनरी�णको लािग दायरा तोिकएको 
ह��छ । �यसैको प�रिधिभ� रहेर �ितवेदन तयार 
ग�र�छ । �ितवेदन तयार गदा�  बजार दर, उपभो�य दर र 
अ�तरा�ि��य �तरमा खपत ह�नस�ने आधार मू�यलाई 
�वीका�र�छ ।

तसथ� म पनुरावेदक पूण�त िनद�ष ह�दँा 
त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) र २९ बमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार भनी 
म पनुरावेदकलाई �. ५,०००।– पाचँहजार ज�रवाना 
गन� गरी िमित २०६२।७।१३।१ मा िवशेष अदालत, 
काठमाड�ले गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा स�मािनत 
सव��च अदालतबाट सोलाई मेरा हकमा बदर गरी म 
पनुरावेदकलाई पूण� सफाई िदलाई पाउ ँभ�ने �ितवादी 
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नर�े� मेहर �े�को यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन 
प� ।

११. �ितवादी शिशिकरण �े�को पुनरावेदन प� 
(०६३-CR-००२१):

 ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ िमित 
२०५९।३।५ मा खारजे भई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ लागू भएको छ । यस ि�थितमा नेपाल कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा ४ बमोिजम 
खारजे भएको ऐनको आधारमा सजायको मागदाबी िलन 
िम�ने कुनै कानूनी आधार नै छैन । नेपाल रा�� ब�कको 
िनरी�ण �ितवेदनले औ�ंयाएका कुरालाई इंिगत गरकेो 
अविधमा म पनुरावेदक काठमाड� अिफसमा काय�रत 
रहेको अव�था छैन । मबाट कजा� �वाह भएको अव�था 
पिन हैन । स�ुताखान गा.िव.स. वडा नं. ९(घ) को 
िक.नं. १७४ को ज�गा थप सरु�णको लािग अि�तयार 
�ा� �यि�को आदशे मतुािबक किमटीमा िनण�याथ� 
पेस भई ब�कको नाममा पास ग�रिलने काय�स�म भएको 
हो । उ� काय�मा म पनुरावेदकको कुनै बद ्िनयत रहेको 
छैन । रोशन �ाि�ड�ा�टको लािग �. ३० लाख कजा� 
�वाह गदा� िमनकुुमारी काक�को ज�गा िधतो िलई रो�का 
भएको दिेख�छ । तसथ� िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
भएको िनण�य �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �याय पाउ ँभ�ने 
�ितवादी शिशिकरण �े�को यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

१२. रोशनमान जोशीको पुनरावेदन प� (०६३-
CR- ००९७):

वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) 
तथा ब�क तथा िव�ीय स�ंथा�ब�धी अ�यादेश 
२०६२ को दफा ५७ को �ि�या नै नअपनाई म�ुामा 
िधतो सरु�णको िव�ेषण नै नगरी ��ाचार ज�तो 
ग�भीर िवषयमा आरोप लगाउन िम�ने ह�दँैन । िवशेष 
अदालतको फैसलामा मलाई सजाय गदा�  िलएको 

आधारमा कजा�वाल �ितवादी ल�मी�साद आचाय�को 
कपन-१(घ) को िक.नं. ३३० घर तथा ज�गा को 
मू�याङ्कनलाई आधार बनाइएको रहेछ । 

मैले ऋणीको मागबमोिजम पनुः मू�याङ्कन 
गन� खटाई मू�याङ्कन गरी मेरो िसिनयरसमेतको 
सलं�नतामा �ितवेदन िदएको स�म हो । मसमेत भई 
मू�याङ्कन गरकेो िधतो सरु�णमा ज�गा मा� नभई 
२(दईु) वटा घर पिन छन् पिछ मू�याङ्कन गदा� 
थप िनमा�ण भएको छ । यो िवषय फैसलामा उ�लेख 
गर े ज�तो नभई कजा� सरुि�त ह�नस�ने कुरालाई 
समेत म�यनजर गररे नै उ� िधतोको मू�य �. 
६७,६८,६८८।-४८ कायम गरकेो अव�था हो । 
जनु िधतोलाई इि�जिनयरले मू�याङ्कन गदा� �. 
९०,०२,०००।- मू�य कायम गरकेो िथयो । कजा� 
�वाह गन�/नगन� अि�तम िनण�य गन� अिधकार कजा� 
�मखु, कजा� किमटी तथा काया�लय �मखुको हातमा 
ह�ने हो । तसथ� मलाई �. ५,०००।- ज�रवानासमेत 
ह�ने गरी ग�रएको िवशेष अदालतको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी �याय पाउ ँभ�ने रोशनमान जोशीको यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

१३. �ितवादी अ�बरकुमार खड्काको पुनरावेदन 
प� । (०६३-CR- ०१८५):

खारजे भइसकेको ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ बमोिजम 
म�ुा च�न स�दैन । कजा� िवभागबाट पेस गन� िववरण 
स�बि�धत कम�चारीबाट तयार गरकेो हो । उ� िववरण 
म पनुरावेदकको दबाबमा तयार भएको होइन । रािधका 
�ाि�ड�ा�टको �. ९९,९७,७३३।२५ को िट.आर. 
कजा� �. ५ करोडको पूव� �वीकृित सीमािभ� तथा 
आफूलाई �ा� अि�तयारीिभ� रही कजा� �वीकृित 
गरकेोले कजा� किमटीबाट �वीकृित वा समथ�न गराई 
रहन पन� िवषय होइन । नेपाल ब�क िलिमटेड काठमाड� 
अिफसबाट महा�ब�धकलाई सोधेर काय� गरकेो भनी 
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जानकारी �ा� भएकोले सो िवषयमा सोधेर काय� गरकेो 
हो होइन भनी यिकन भएपिछ मा� मौिखक�पमा 
सम�वय गरकेो िवषयलाई अदालतले कसरु ठहर गन� 
िनण�याधार बनाउन िम�ने होइन । 

ब�िकङ कारोबारमा Loan exposure 
घटबढ ह�ने कुरा सामा�य ब�िकङ �ि�या हो । Loan 
exposure घटबढ ह�ने कुरा फौ�दारी कसरुको 
दायरामा आउनै स�दैन । ��ाचारको लािग बद ्िनयत 
त�वको आव�यक पन� भनी ने.का.प. २०४३ अंक १० 
िन.नं. २८८२, ��ाचार गरकेो �माण सि�निनिहत 
ह�नपुन� भनी ने.का.प. २०२१ अंक २ प.ृ ३१ िन.नं. 
२२९, �यसैगरी ��ाचारको कसरु �मािणत ह�नका 
लािग मनसाय त�वको साथै बद ्िनयतपूण� कृयाबाट 
काय� भएको भ�ने ��ट�पमा देिखनपुन�, हािन 
नो�सानीको आधारबाट मा�ै ��ाचार गरकेो भ�न ु
�याियक नह�ने भनी पूण� इजलास ने.का.प. २०५४ 
अंक १० िन.नं. ६४४८ प.ृ ५५३समेतमा िस�ा�त 
कायम भइरहेको अव�थामा सो िस�ा�तसमेतका 
�ितकूल मलाई कसरुदार ठहर ग�रएको फैसला �याय 
कानूनसङ्गत नभई �ितपािदत िस�ा�तको �ितकूल 
भएको ह�दँा उ�टी गरी अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउ ँ
भ�ने �ितवादी अ�बरकुमार खड्काको यस अदालतमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

१४. �ितवादी मह�तबहादुर महज�नको पुनरावेदन 
प� (०६३-CR- ०२३६):

िधतो मू�याङ्कन वा चेकजाचँ गन� पद मेरो 
होइन । म च�ती िवभागको उप�ब�धक मा� ह� ँ । मैले 
कुनै कजा� �वीकृत नगन� तोक आदेश नगन� र िधतो 
मू�याङ्कन नगन� भएपिछ �वािहत कजा�को रकम 
नउठेको सवाल मउपर राखी नीित िनद�शनको सतही 
कुरा गरकेो भरमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) आकिष�त ह�ने होइन । मैले बद ्िनयत राखेर 
कुनै काम गरकेो छैन । मेची �ाि�ड�ा�टको पाकेको 

�याज बाकँ� देिखएकाले सो �याज च�ुा भएपिछ 
ओ.िड. कजा� उपल�ध गराउने गरी काम भएको हो । 
मेची �ाि�ड�ा�टको चाल ु पुजँी कजा� २०५५।१।२ 
गते �वीकृत भई २०५७।१।१ स�म भाखा रहेको त�य 
आ�त�रक सूचना अिभलेखबाट दिेखएको छ । मसगँ 
अस�बि�धत सरु�णको मू�याङ्कनसमेतको िवषयलाई 
िलएर मलाई �यसमा मछ्ु न कदािप िम�दैन । नेपाल ब�क 
िलिमटेडको कजा� लगानी गन� �यि� म होइन । च�ती 
िवभागको उप �ब�धकस�म भएको नाताले हािजर 
भएको िदन च�ती ओ.िड. को कजा� किमटी ब�दा 
सद�यको नाताले सो किमटीमा मेरो उपि�थित रहने 
हो । तसथ� स�य त�य नकेलाई �ितपािदत िस�ा�तको 
पालना नगरी अनमुािनत तक�  राखी मलाई सजाय गन� 
गरी िवशेष अदालतबाट २०६२।७।१३ गते भएको 
फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी रहेको ह�दँा बदर गरी 
मलाई सफाई िदलाई पाउ ँभ�ने �ितवादी मह�तबहादरु 
महज�नको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

१५. �ितवादी उ�मकुमार नेपालको पुनरावेदन प� 
(०६३-CR- ०२३६): 

��ाचारका लािग मनसाय त�व र बद ्िनयतपूण� 
काय�कारण म पनुरावेदकबाट भए गरकेो कुरा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम िवप�ी वादी 
प�बाट �मािणत ह�न सकेको अव�था पिन छैन । यी 
त�वको अभावमा भएका ि�या नो�सानीको आधारमा 
मा�ै ��ाचार गरकेो भनी ठहर गन� िम�ने अव�था पद�न 
भ�ने कुरा स�मािनत सव��च अदालतबाट ने.का.प. 
२०५४ प�ृ ५५३ िन.नं. ६४४८ मा �ितपािदत 
िस�ा�तले पिन ��ट पारकेो छ ।

एल.सी. खो�नेसमेतका कामकारवाही ब�कले 
दैिनक�पमा गन� िनयिमत र �वाभािवक काय�ह� 
ह�न् । यस समूहसगँ स�बि�धत कजा�का स�ब�धमा 
मा� नभई दैिनक काय�का �ममा िविभ�न तोकह� 
लगाइन ु �वयम् मा कसरुज�य काय� होइन । �ाहकको 
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यथाथ� कारोबार दिश�ने कजा� लेजर, िलिमट लेजर, 
िधतोस�ब�धी लेजर आिद आिधका�रक लेजरह�सगँ 
िमलाई िभडाई िवप�ी वादी प�बाट अिभयोग 
लगाइएको अव�था छैन । िवशेष अदालतबाट फैसला 
ह�दँासमेत लेजरह� मगाई अिभयोगसगँ िमलाई िभडाई 
िववेचना र मू�याङ्कन गन� काय� भएको छैन ।

बागमती एपर�सको L/C No. ६१/१३०८ 
बाट T.R. गदा� रािधका �ाि�ड�ा�टसको िधतो Air 
marks गनु�  भनी अनिधकृत �यि�ले िदएको िनवेदनका 
आधारमा T.R. गरकेो अिभयोग म पनुरावेदकमािथ 
लगाउनै निम�नेमा सो कुराको अ�ो थापी कसरुदार 
ठहराउने िवशेष अदालतको फैसला त�यसङ्गत र 
व�तिुन� छैन ।

िट.आर. कजा� न.ं ६१/२८९ का स�ब�धमाः 
यथाथ�मा ब�क र कारोबार ग�ररहेको �ाहकका बीचमा 
एउटै मा� कारोबार ह�नपुद�छ भ�ने िन�कष� िनका�न ु
ब�िकङ प�ितको ठाडै �ितकूल ह��छ । ब�िकङ प�ित 
र �ि�यामा कारोबार गन� �ाहकको स�पूण� कजा� च�ुा 
भई एउटा मा� बाकँ� रिहरहने वा रही रहनपुन� अथ� गन� 
िकमाथ� िम�दैन ।

प�रप� िवपरीत एल.सी. मा सत� नभएपिन 
अनमुोदनका लािग �धान काया�लयमा प�ाचार 
गरकेो स�ब�धमाः कजा� िनद�िशकाको प�ृ ८४ 
�करण ५ अनसुार पूव� िनया�त कजा� �वािहत भएमा 
Negotiation Restricted to Nepal Bank Ltd. 
भ�ने रबर छाप लगाइने �यव�था ग�रएकोबाटै एल.सी. 
डकुमे�टमै सो �यहोरा पिह�यै पन� होइन भ�ने कुरा 
अकाट्य�पमा पिु� भइरहेको छ ।

कपन १ को िक.नं. ३३० को ज�गाका 
स�ब�धमाः पिहले ५३ लाखमा र पिछ कजा�  किमटीको 
बैठकबाट ६७ लाखमा पास गरी िलने िनण�य गदा�समेत 
िनयमानसुार इि�जिनयर तथा ब�कको अिधकृतबाट 
भए गरकेो मू�याङ्कनको अकंको िसमािभ�ै रही 
िनण�य भएको अव�थामा सजायभागी बनाइएको काय� 

अ�यायपूण� छ ।
�िततप� न.ं ६१।२१२ का स�ब�धमाः 

�धान काया�लयको पूव� �वीकृित र समथ�नमा तोकादेश 
भएगरकेो अव�थामा म पनुरावेदकमािथ कुनै अिभयोग 
ला�न स�ने नै होइन । 

अिपन�पा काप�टलाई भाखा नाघेको कजा�   
बाकँ� रहकेो अव�थामा पिन च�ती ओभर�ा�टतफ�  
कजा� �वाह गरकेो भ�ने स�ब�धमाः ब�कसगँ 
िनयिमत�पमा कारोबार ग�ररहेको पाट�को 
कुनै कजा� बाकँ� ह�न,ु नया ँ �वाह ह�न,ु च�ुा ह�न ु
सामा�य ब�िकङ �ि�याअ�तग�तकै िवषय भएकोले 
किमटीबाट ओभर�ा�ट कजा� समथ�न भएको 
हो । अिभयोगप�मा िट.आर. कजा� बाकँ� रहेको तफ�  
दाबीसमेत नभएको अव�थामा भाखा नाघेको कजा� 
बाकँ� रहेकोमा कजा�  �वाह गरकेो भनी कसरुदार 
ठहर गनु�  सव�था िवरोधाभाषपूण� र अ�यायपूण� 
छ । तसथ� म पनुरावेदकलाई सजाय गन� गरी भएको 
िवशेष अदालतको िमित २०६२।७।१३ को फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी म पनुरावेदकलाई पूण� सफाई 
िदलाई पाउ ँभ�ने �ितवादी उ�मकुमार नेपालको यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

१६. �ितवादी रजनीलोचन�साद त�डुकारको 
पुनरावेदन प� (०६३-CR- ०३२८): 

कानून, नीित, िनद�शन पालना नगरेको हो सो 
अिभयोग प�मा ख�ुदैन । िवप�ी नेपाल ब�क िलिमटेड 
कानून�ारा �थािपत कानूनी �यि� भएको र �यसको 
स�चालन वािण�य ब�क ऐन, २०३१ तथा क�पनी 
ऐनबमोिजम ह�ने कुरामा दईुमत छैन ।

गैरकानूनी तोकेको आधारमा कजा� �वाह 
गरकेो भ�ने अिभयोगको स�ब�धमा अिभयोजन 
कता�ले कुन तोक कानूनी तोक गैरकानूनी हो भनी 
आ�नो अिभयोग प�मा �प��पले खलुाउन नसक� 
केवल हचवुाको भरमा गैरकानूनी तोक भनी दाबी 
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िलएको पाइ�छ । ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
बमोिजम मागदाबी िलएको र उ� ऐन खारजे भई िमित 
२०५९।३।५ देिख ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
लागू ह�ने गरी तोिकएकोमा खारजे भइसकेको ऐनको 
�योग गरी दायर भएको ��ततु अिभयोग प�बमोिजम 
कारवाही नै च�न नस�ने ��ट छ । वािण�य ब�क 
ऐनको कुन दफाअ�तग�त मेरो उ� काय� मेरो िज�मेवारी 
पद�छ हेनु�पन� ह��छ । कुनै कानूनले मेरो िज�मेवारी 
िनिद�� गरकेो छ भने मा� सो िज�मेवारीमा कुनै 
कमजोरी, लापरवाही तथा बद् िनयत देिखएमा कानूनले 
मेरो कसरु ठहर ्याउन िम�छ । तसथ� मलाई कसरुदार 
ठहर गरकेो िवशेष अदालतको फैसला उ�टी गरी 
झ�ुा अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउ ँभ�ने रजनीलोचन 
�साद त�डुकारको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन 
प� ।

१७. �ितवादी शेरबहादुर थापाको पुनरावेदन प� 
(०६३-CR- ०४४०):

मू�याङ्कन गन� खिटने इि�जिनयर तथा 
कम�चारीह�ले गरकेो काय�को लािग मलाई दि�डत 
ह�नपुन� अव�था िकमाथ� �यायस�मत ह�न स�दैन । 
स�ुमा बागमती उनी धागो उ�ोग झापामा रहेकोले 
झापाको ज�गा िधतो �व�प पास भएको िथयो । 
पिछ सो उ�ोगको भवन तथा मेिसनरी सामान िधतो 
राखी थप चाल ुपुजँी माग गरेपिछ �धान काया�लयको 
समेत �वीकृितबाट कजा� थप गरी अित�र� िधतो 
काठमाड�बाट ब�कको नाममा पा�रत भएको हो । आचाय� 
समूहमा �वाह भएको कजा� �. १५,५३,२९,१५६।१७ 
िभ� कित कजा�ह� िधतो नचािहने ज�तो �िततप� 
कजा� , िट.आर.कजा�, इ�यािदसमेतको अंक ह�नाले सो 
बराबरको िधतो नभएको कारणले ��ाचारको अपराध 
गरकेो भ�ने िन�कष�मा कदािप प�ुन िम�दनै । भरखर ै
�थािपत उ�ोगह�लाई कजा� �वाह गन� कुनै िनयम 

कानून एवं ब�क प�रप�समेतले रोक लगाएको छैन ।
रािधका हैि�ड�या�टको िधतो रोशन 

हैि�ड�यापटको लािग Air Mark ग�रएकोमा िधतो 
फािजल भए नभएको कुरा सरु�ण लेजर हे�रएको 
अव�थामा ��ट ह�न आउछँ । �ित�ाहक पाट� फ�डेड 
कजा� ७५ लाख र िधतो कजा� �. १ करोड कजा� �वाह 
गन� स�ने अि�तयारी मलाई छ । यसमा सो सीमा 
�ाहक पाट�, फम�ह�को हकमा लाग ु ह��छ । नेपाल 
ब�क िलिमटेड �धान काया�लयको २०५४।१२।१८ 
को प�मा कजा� सीमा �ित पाट� भनेर िनधा��रत 
छ । कजा�वाला ल�मी�साद आचाय� ब�कको परुानो 
कम�चारी भएबाट हामी एउटै िवभागमा काय�रत ह�दँा 
२०४९ सालितर िनज र मैले ६ आना ज�गा संय�ुमा 
िकिनएको हो । कजा� �वाह भएको रकम पाट�ले समयमा 
नितरी कजा�को असलुी भएन भ�ने �वािहत कजा�लाई 
अपराधको िवषयव�त ु बनाइएको अव�थामा उ� 
कजा� रकमको �याज पिन अपराधको िवषयव�तिुभ� 
समावेश ह�न स�दनै । ब�कले िधतोबाट नै ऋण असलु 
गनु�पन� �ि�यालाई �ाथिमकता िदएको छ । वािण�य 
ब�क ऐन, २०३१ ले ब�कले िधतोबाट नै ऋण असलु 
गनु�पन� �ि�यालाई �ाथिमकता िदएको छ । भाखा 
नाघेका र असलु ह�न नसकेका स�पूण� ऋण �वाहमा 
��ाचार म�ुा च�ने हो भने �य�ता थु�ै कजा�ह� बाकँ� 
रहेका छन् ।

तसथ� �करण / �करणह�मा विण�त 
�माणह�बाट मलाई कसरुदार ठहर गरी २ वष� कैद 
र �. ५०००।- ज�रवाना एवं ऋणीबाट असलु ह�न 
नसकेको िबगो मबाट भराई िदने भनी भएको िवशेष 
अदालत काठमाड�को िमित २०६२।७।१३ को 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी आरोिपत 
कसरुबाट पूण��पमा सफाई िदलाई पाउ ँभ�ने �ितवादी 
शेरबहादरु थापाको िमित २०६३।३।२५ मा यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� । 
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१८.  �ितवादी पु�षो�म�साद ��ेको पुनरावेदन 
प� (०६३-CR- ०६१५):

बागमती ओ�र�टल िटिपकको स�ब�धमा 
अि�तयार�ा� अिफस �मखुको संयोजक�वमा 
किमटीबाट िनण�य भएको हो । हाइपोिथकेशन कजा� 
चाहँी नायब महा�ब�धकको तोकअनसुार स�बि�धत 
िवभागबाट काया��वयन भएको अव�था रहेको छ । 
�यसैगरी आर.िप. काप�ट स�ब�धमा िवभागबाट इ�चाज� 
र स�बि�धत अिधकृतले तयार गररे �याएको प�बाट 
िनरी�ण गन�स�म खटाउने ि�या म पनुरावेदकबाट 
भएको हो । िनरी�ण पठाउदँैमा कजा� �वाह भई हा�ने 
पिन होइन र िनरी�ण पठाउने भ�ने कुरा �ि�यास�म 
हो । मेची �ाि�ड�ा�ट तथा अि�पनपा काप�टलाई 
ओभर�ा�ट कजा� नायब महा�ब�धकको अ�य�तामा 
बसेको किमटीले िनण�य गरकेो हो । काया��वयन 
गदा�को अव�थामा त�कालीन िवभागीय इ�चाज�ले 
कागजात द�ु�त रा�नपुन�मा नराखेको कारणबाट म 
पनुरावेदकलाई दोष लगाउन िम�ने अव�था छँदै छैन । 
म पनुरावेदकले को�याटरल िनरी�ण गन�स�म पठाएको 
हो, तर कुनै कजा� भ�ुानी गदा� खडा ग�रने कुनै पिन 
भौचरमा मैले सही गरकेो छैन । यसरी भ�ुानी भौचरमा 
सही नगन� र म पनुरावेदकलाई ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अ�तग�त सजायभागी 
बनाइएको िवशेष अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी �याय पाउ ँभ�ने �ितवादी प�ुषो�म�साद �े�को 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

१९. �ितवादी ल�मी�साद आचाय�को पुनरावेदन 
प� । (०६६-CR- ०४५१):

म �ितवादी पनुरावेदकले नेपाल ब�क 
िलिमटेडसगँको कारोबारमा कुनै िकिसमको बद ्िनयत 
िचताई काय� गरकेो छैन । समयमा ब�कको रकम ितन� 
नसकेको कारणबाट मलाई उ� “बद ्िनयत” िचताएको 
भ�ने अिभयोग लगाइन ुआफंँैमा सा�दिभ�क छैन । मैले 

ब�कबाट िलएको कजा� म ितन� तयार छु भनी पटक 
पटक नेपाल ब�क िलिमटेडसगँ �ितब�ता जाहेर गरी 
िनवेदनसमेत ग�ररहेको अव�था छ । मैले नेपाल ब�क 
िलिमटेडबाट ऋण िलदँा ज�गाको अ�यिधक मू�याङ्कन 
गराएको छैन । ज�गाको मू�याङ्कन स�ब�धमा 
आिधका�रक िनकायबाट आिधका�रक�पमा ग�रने 
भएको ह�दँा मू�याङ्कन गन� कुरा ऋणीको हैिसयतभ�दा 
पथृक िवषय हो । कजा� नवीकरण नह�न,ु िनयिमत नह�न ु
��ाचारको प�रभाषािभ� पन� िवषय होइन ।

एकाितर स�चालन भइरहेको ब�िकङ 
कारोबारमा रोक लगाउन ु र अक�ितर ब�कको कजा� 
िनि�त ितिथ िमितमा मा� िनयिमत गनु�  भनी तरताकेता 
लगाउदैँ �य�तो ितिथ िमितमा कजा� िनयिमत नगरकेो 
भनी ग�ु�कुको भाउमा िधतो िललामी �ि�या अगािड 
बढाउन ु िव�कुलै अ�यायपूण� कुरा हो । ब�कसगँ ऋण 
िलने िदने काय� िवश�ु देवानी �कृितको िवषय हो । 
�यापा�रक िसलिसलामा िचनजान भएका फम�ह�लाई 
िधतो िदइन ु �वाभािवक �ि�या हो । िचनजानको 
नाताले ग�रने काम हो । िधतो सरु�ण िददँैमा फम� मेरो 
िनय��णमा रहने कुरा होइन । यिद फम� मािलकले 
मेरो िनय��णमा रहेर काम गरकेो हो भने उ� कुराको 
समयमा नै उजरु गनु�पन� हो । पुजँीको अभावको 
कारणले मेरो उ�ोग धारासायी भयो र उ�ोग चलाउन 
स�ने पाट�ले ख�रद गन� अनरुोध गरकेो कारण आ�नो 
सेयर िब�� गरकेो हो । �यि�गत धन जमानी िददँमैा 
उ�ोगको सेयर नै बे�न नपाइने होइन । यसरी ब�कबाट 
मैले कजा� िलएको रकम गैरकानूनी लाभ हािनको 
रकम ह�न नस�ने ह�दँा ��ाचारको कसरु �थािपत ह�न 
स�ैन । मउपर िवशेष अदालतको िमित 
२०६२।७।१३।१ को फैसलाले मलाई िबगो �. 
१०,५४,१७,३८१।४८ र �. १०,५४,१७,३८१।४८ 
ज�रवाना ह�ने ठहरी गरकेो फैसला उ�टी गरी सफाई 
पाउ ँ भ�ने �ितवादी ल�मी�साद आचाय�को यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।
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१.  यस अदालतबाट िविभ�न िमितमा भएका 
आदेशह�:

यसमा नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरमा अदालतको �विववेक�य अिधकारअ�तग�त 
अदालतले सजाय गरकेोमा �विववेक�य अिधकारमािथ 
�� िच� उठाउन कानूनी िस�ा�त �ितकूल ह�ने भई 
बोड� सद�य तथा ब�कमा त�काल अनपुि�थत रही 
व�तिुन��पमा ��य� सलं�नताको अभाव भएका 
स�पूण� �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन 
िजिकर देिखदँा म�ुाको िकनारा ह�दँा इजलासले गहन 
िवचार गन� ह�दँा हाल अ.बं. २०२ नं. �योग गरी रहन ु
पन� अव�था रहेन ।

िनवेदक - अ�यतु�साद �रजालको हकमा 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन परी िवशेष अदालतबाट 
िमित २०६७।४।४ मा जारी ब�दी��य�ीकरणको 
आदेशबाट िमित २०५९।१२।७ मा तामेल भएको 
�याद बदर भई िमित २०६२।७।१३ मा गरकेो िवशेष 
अदालतको फैसला िनजको हकमा बदर गरी ३ 
मिहनािभ� िनवेदनको हकमा पनुः िनण�य गनु�  भनी 
२०६७।४।४ गते आदेश भई �ितवादी अ�यतु�साद 
�रजालको हकमा म�ुा िवशेष अदालतमा कारवाहीय�ु 
रहेको देिखदँा उ� म�ुाको िकनारा भएपिछ पनुरावेदन 
परमेा पनुरावेदनसिहत र पनुरावेदन नपरमेा कानूनको 
�याद नाघेपिछ साथै राखी पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०६८।२।१ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा यसै �कृितको संवत् २०६२ को फौ.प.ु
नं. ३६४१ को ��ाचार म�ुामा यसै अदालतको समान 
तहको इजलासले अ.बं. २०२ नं. �योग गन� नपन� 
भनी आदेश ग�रसकेपिछ समान तहको यस इजलासले 
अ.बं. २०२ नं. अनसुार ��यथ� िझकाउन �ि�यागत 
जिटलता देिखएकोले यस म�ुाको लगत कायम राखी 
उ� �ि�यागत जिटलता फुकाउन सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ िनयम ३(१) को ख�ड (घ) 

अनसुार पूण� इजलासमा पठाई पूण� इजलासबाट उ� 
�ि�यागत बुदँामा आदशे भई आएपिछ लगाउका 
म�ुासमेत साथै राखी कानूनबमोिजम िनण�याथ� संय�ु 
इजलासमा पेस गनु�  भनी िवशेष अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०६८।१२।१९ मा आदेश भएको 
देिखनाले ��ततु म�ुामा समेत सोही अव�था िव�मान 
रहेको देिखनाले उ� फौ.प.ुनं. ३६४१ को म�ुा साथै 
��ततु म�ुासमेतलाई सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ िनयम ३(१) को ख�ड (घ) अनसुार पूण� 
इजलासमा पठाई पूण� इजलासबाट उ� �ि�यागत 
बुदँामा आदेश भई आएपिछ लगाउका म�ुासमेत साथै 
राखी कानूनबमोिजम िनण�याथ� संय�ु इजलासमा पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०६८।१२।२७ को 
आदशे ।

यसमा वादी नेपाल सरकार र सजाय ठहर 
भएका �ितवादीह�को तफ� बाट दोहोरो पनुरावेदन 
परकेो स�दभ�मा दवैु प�लाई एक आपसमा पनुरावेदन 
परकेो जानकारी िदने गरी यस अदालतबाट िमित 
२०६७।५।६ मा आदशे भएको दिेख�छ । सो 
आदशेप�ात् इजलाससम� पेस भएकोमा लगाउका 
केही म�ुा (फौ.प.ुनं. ३६४० र ३६४३) मा अ.बं. 
२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाउने आदेश गरी 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरमा अदालतको �विववेक�य अिधकारअ�तग�त 
अदालतले सजाय गरकेोमा �विववेक�य अिधकार 
मािथ �� िच� उठाउन ु कानूनी िस�ा�त �ितकूल 
ह�ने भई बोड� सद�य तथा ब�कमा त�काल अनपुि�थत 
रही व�तिुन��पमा ��य� सलं�नताको अभाव 
भएका स�पूण� �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
म�ुाको िकनारा ह�दँा इजलासले गहन िवचार गन� भ�ने 
आधारमा हाल अ.ब.ं २०२ नं. को �योग ग�ररहन ु
नपन� भनी िमित २०६८।२।१ मा आदेश भएको 
रहेछ । सोप�ात् पनुः िमित २०६८।१२।२७ मा संय�ु 
इजलासबाट यसै �कृितको सवंत् २०६२ सालको 
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फौ.प.ुनं. ३६४१ को ��ाचार म�ुामा यसै अदालतको 
समान तहको इजलासले अ.बं. २०२ नं. को �योग 
गन� नपन� भनी आदेश गरी सकेपिछ समान तहको यस 
इजलासले अ.बं. २०२ नं. अनसुार ��यथ� िझकाउन 
�ि�यागत जिटलता देिखएकोले यस म�ुाको लगत 
राखी �ि�यागत जिटलता फुकाउन सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) अनसुार 
पूण� इजलासमा पठाई पूण� इजलासबाट आदेश भई 
आएपिछ पेस गनु�  भनी भएको िमित २०६८।१२।१९ 
को आदशेलाई आधार बनाई ��ततु म�ुासमेतमा 
सोहीबमोिजम पूण� इजलासमा पठाई आदेश भई 
आएपिछ पेस गनु�  भनी भएको आदेशबमोिजम ��ततु 
म�ुा यस इजलाससम� पेस ह�न आएको अव�था छ ।

उि�लिखत प�र�े�यमा िवचार गदा� वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदनमा िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट सफाई पाएका �ितवादीह�लाई 
समेत िवप�ी बनाइएको र यस अदालतको िमित 
२०६७।५।६ को आदेशबाट वादी �ितवादी दवुै 
प�बाट पनुरावेदन परकेो अव�था दसा�ई पनुरावेदन 
पर�पर सनुाउनेस�मको आदशे भएको ह�दँा पनुरावेदन 
नगन� �ितवादीह�लाई सो आदेशले समेट्ने अव�था 
देिखदँैन । समान �कृितको िवषयव�त ु िनिहत रहेका 
लगाउका कुनै म�ुामा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� 
िझकाउने आदेश भएको अव�थामा लगाउका अ�य 
म�ुामा समेत अ�तर�भावी भनी ��यथ� िझकाउने 
आदेश ग�रने अ�यास रही आएको र पनुरावेदन नगन� 
�ितवादीलाई समेत सनुवुाईको मौका �दान गन� 
�योजनका लािग पिन अ.बं. २०२ नं. को �योग ग�रदं ै
आएको देिख�छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�तका 
आधारमा पिन �यसो ग�रन ु�यायोिचत मािन�छ । यसै 
लगाउको फौ.प.ुनं. ३६४१ को म�ुामा ज�तै ��ततु 
म�ुामा समेत िवशेष अदालतको फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारका तफ� बाट पनुरावेदन पन� आएको र 
सो पनुरावेदनमा िवशेष अदालतबाट सफाई पाएका 

�ितवादीह�लाई समेत ��यथ� बनाइएको देिखएको 
ह�दँा �यसरी सफाई पाएका र यस अदालतमा पनुरावेदन 
नगरकेा �ितवादीह�लाई अ.बं. २०२ नं. अनसुार 
िझकाउन ु पन� भ�ने लगाउको फौ.प.ुनं. ३६४१ को 
म�ुामा आदेश भएको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा अ.बं. 
२०२ नं. को �योग गनु�पन� अव�था िव�मान छ वा 
छैन भ�ने कुराको िवचार गरी आव�यकतानसुार अ.बं. 
२०२ नं. �योग गनु�पन� देिखए सोसमेत �योग गरी 
कारवाही अिघ बढाउने काय�समेत जो जे गनु�पन� हो सो 
स�ब�धमा समेत संय�ु इजलासबाटै यथोिचत िनण�य 
ह�न ��ततु म�ुा संय�ु इजलासमा पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०६९।१।७ को यस अदालतको आदशे ।

९. िवशेष अदालतबाट सफाई पाएका, 
सव��च अदालतमा पुनरावेदन नगरकेा, 
झ.िझ. आदेशबमोिजम उपि�थत भएका 
�ितवादीह�को िलिखत �ितवाद

१. सरुशेकुमार �यौपाने:
महा�ब�धकको कजा� सीमास�ब�धी 

अिधकार ५ करोडस�म भएको कुरा िमिसलमा ��ट 
छ । बागमती एपर�सतफ�  Detail प�रयोजना नह�दँा 
पाट�ले माग गरकेो रकम प�रयोजना लागतको २७ 
�ितशत मा� ह�दँा सरु�ण िलएर मा� कजा�  �वाह ह�न 
स�छ भ�दै नीित िनयमानसुार ६०:४० को लागतमा 
�. ८५ लाख मा� ह�न आउने कुरा दसा�ई आ�नो 
राय िदएको हो । मैले कजा� िदन ुपछ�  भनी िसफा�रस 
गरकेो अव�था नभई कजा� किमटीको िनण�याथ� आ�नो 
रायसिहत फायल फवा�ड गरकेो र �यसमा मेरो कुनै 
िकिसमको बद ्िनयतसमेत नरहेको कारणबाट मलाई 
सफाई िदने गरी िवशेष अदालतबाट भएको फैसलामा 
कुनै पिन �िुट नभएको ह�दँा मेरो हकमा इ�साफ सदर 
ह�ने ठहर ्याई पाउ ँ भ�ने सरुशेकुमार �यौपानेको यस 
अदालतमा परकेो िलिखत �ितवाद ।
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२. �ितवादी डा.�फु�लकुमार का�ले : 
“थप �. एक करोड �रभि�भङ्ग चाल ुपुजँी 

कजा�  स�ब�धमा समूहको बाकँ� �याज स�पूण� च�ुा 
गराई िलई तथा प�रयोजनाको ि�थर स�पि� सरु�णले 
ब�क िनयमानसुार कभर गराई िलई मा� उपभोग 
गराउने गरी �. एक करोड �रभि�भङ्ग चाल ु पुजँी 
कजा�  उपल�ध गराउने “ िनण�य उपसिमितबट भएको 
छ । यसरी ब�कको िहतमा सत�समेत उ�लेख गरी कजा� 
िदनपूुव� अपनाउन ु पन� सबै सत�कता अपनाएर मा� 
थप कजा� िदने गरी �यव�थापनलाई िनद�शन गनु�  कुनै 
पिन अव�थामा अवैध ह�न स�दैन । उपसिमितको 
िनण�य �यहोरालाई अनदखेा गरी बझु पचाई हामीलाई 
आरोप लगाउन िम�ने हैन । उपसिमितका सद�य 
हामी �ितवादीह�ले ��ाचार िनवारण ऐनको दफा 
७(१), ७(२) र ८ मा विण�त कुनै कसरु गरकेो छैन । 
तसथ� हामी उपसिमितका सद�यह�का हकमा िमित 
२०६२।७।१३ मा िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
भएको फैसला सदर कायम ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादी डा. 
�फु�लकुमार का�लेको यस अदालतमा पेस भएको 
िलिखत �ितवाद ।

३.  �.मकुु�द�साद अया�ल:
हामी �ितवादीह�ले बद ्िनयतसाथ 

िमलोमतो गरी कजा� �वीकृत गरकेो भ�ने आरोप 
वादी प�ले पनुः लगाएको देिख�छ । तर कुन कारण 
र आधारबाट उ� बद ्िनयत र िमलोमतो रहेको छ 
भ�ने कुनै व�तिुन� आधार र �माणबाट वादीले पिु� 
गन� सकेको छैन । ब�कको िहतमा सत�समेत उ�लेख 
गरी कजा� िदनपूुव� अपनाउन ु पन� सबै सत�कता 
अपनाएर मा� थप कजा�  िदने गरी �यव�थापनलाई 
िनद�शन गनु�  कुनै पिन अव�थामा अवैध ह�न स�दैन । 
तसथ� हामी उपसिमितका सद�यह�का हकमा िमित 
२०६२।७।१३ मा िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
भएको फैसला सदर कायम राखी िवप�ी वादीको 

पनुरावेदन िजिकर बदर ग�रपाउ ँ भ�ने �यहोराको �.
मकुु�द�साद अया�लको यस अदालतमा परकेो िलिखत 
�ितवाद ।

४. �ितवादी माला खड्का:
िवप�ीले मउपर यी �ितवादीह�को नाममा 

रहेको कमसल मू�यको ज�गा बढी मू�याङ्कन गराई 
तदन�ुप ब�कको नाममा �ि�ब�धक गराउदँा कुनै 
िमलोमतो िथएन भनी िवशेष अदालतले गरकेो �या�या 
�िुटपूण� छ भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर अनमुानको 
भरमा ��ततु गरकेो �प� ह�दँा िवशेष अदालतबाट 
कानूनस�मत�पमा भएको फैसला यथावत् कायम ह�ने 
गरी िवप�ीको पनुरावेदन िजिकर खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
�ितवादी माला खड्काको यस अदालतमा पेस भएको 
िलिखत �ितवाद ।

५. �ितवादी �यागराज रि�जत:
मैले मलाई िदएको काया�देशबमोिजम 

स�बि�धत प�रयोजना�थलमा गई हेरी जाचँी बझुी 
िदएको �ितवेदनलाई िवप�ीले नकान� स�ने ठोस 
�माण पेस गन� नसकेको ह�दँा मेरो हकमा िलएको झ�ुा 
पनुरावेदन खारजे गरी स�ु फैसला सदर गरी सफाई 
िदलाई पाउ ँभ�ने �ितवादी �यागराज रि�जतको यस 
अदालतमा पेस भएको िलिखत �ितवाद ।

६. �ितवादी शैले��कुमार शा�य:
ऋणी ल�मी�साद आचाय�लाई �वीकृत 

भएको ि�थर पुजँी कजा� ब�िकङ काया�लय काठमाड�बाट 
�वाह भई उ�ोग �थापना भई स�चालनको अव�थामा 
आएको कारण जनाई ऋणीबाट चाल ुपुजँी कजा� माग 
भएको स�दभ�मा नेपाल ब�क िलिमटेड, �धान काया�लय, 
कजा� लगानी िवभागको प.स.ं ६१।१७३९ िमित 
८।७।२०५५ को प�बाट आदेश भएअनसुार उ�ोगको 
�थलगत िनरी�ण गरी उ�ोगको प�रयोजना�थलको 
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भौितक अव�था र घरले ुतथा उ�ोग िवभागबाट जारी 
भएको �.प.नं. १०।३६।०५४।०५५ मा उि�लिखत 
वािष�क उ�पादन �मतालाई आधार िलई उ�ोगलाई 
आव�यक पन�स�ने चाल ु पुजँीको गणनासमेत गरी 
िमित १८।७।२०५५ मा िनरी�ण �ितवेदन िदएको 
ह� ँ । िवप�ीले मैले �ितवेदनमा पेस गरबेमोिजमको 
भौितक संरचना नभएको नरहेको भ�ने �माण गजुान� 
स�ने अव�था छैन । तसथ� मेरो हकमा िलएको झ�ुा 
पनुरावेदन खारजे गरी स�ु फैसला सदर गरी सफाई 
िदलाई पाउ ँभ�ने �ितवादी शैले��कुमार शा�यको यस 
अदालतमा परकेो िलिखत �ितवाद ।

७. �ितवादी सर�वती थापा:
मेरा पित शेरबहादरु थापा नेपाल ब�क 

िलिमटेडको सेवामा रहेकै अव�थामा तािलम तथा अ�य 
िविभ�न कामको िसलिसलामा पटक पटक िवदेश जान ु
भएको ह�दँा �यसबाट भएको आयबाट क�रब नेपाली 
�पैया ँ५,००,०००।– �ा� भई बचत भएको िथयो । 
�यसका अित�र� मेरा पित शेरबहादरु थापाले नेपाल 
ब�क िलिमटेडको तफ� बाट अ�य तािलम, सेिमनार र 
�मण (�वदेशमा) मा जादँा �ा� गरकेा रकमबाट क�रब 
�. १,५०,०००।– बचत भएको िथयो । नेपाल ब�क 
िलिमटेडको बैठकह�मा भाग िलएबापतको बैठक 
भ�ा मा� पिन क�रब �. १,२५,०००।– �ा� भएको 
िथयो । �यसरी नै बढे बढाएको रकमबाट 
१५,००,०००।– को लागतमा घर बनाएको हो । 
तसथ� ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को 
कसरुमा दफा १६(ग) बमोिजम मेरो नाउमँा दता� रहेको 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. १५ �वय�भिु�थत घरज�गा जफत ग�रपाउ ँभ�ने 
िवप�ीको पनुरावेदन िजिकर खारजे गरी स�ु िवशेष 
अदालतको काठमाड�को फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�ने 
�ितवादी सर�वती थापाको यस अदालतमा परकेो 
िलिखत �ितवाद ।

यस अदालतको ठहर:
 िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक म�ुा 
पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुमा 
िमिसल कागजातह� अ�ययन ग�रयो । 

��ततु म�ुा नेपाल ब�क िलिमटेडबाट 
�ितवादीम�येको ल�मी�साद आचाय� समूहका 
रािधका �ाि�ड�ा�टसिहतका ९ वटा उ�ोगह�लाई 
२०५४ सालदिेख कजा� �वाह गदा�  नेपाल ब�क िल. 
का कम�चारीह� सो ब�कसगँ आब� िधतो �टक 
मू�याङ्कनकता�ह� र कजा�वाल �ितवादीह�समेत 
एक आपसमा िमलेमतो र ��ाचारपूण� काय� गरी 
२०५८ साल चैत मसा�तस�म ब�कलाई िबगो �. 
२१,३८,८०,३३६।६६ गैरकानूनी हािन नो�सानी 
र स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याएको 
भ�दै ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ अ�तग�त 
�ितवादीह�लाई सजायसमेतको मागदाबी िलई 
दायर भएको देिखयो । �ितवादीह� उपर सामूिहक 
र �यि�गत�पमा लागेको आरोपको िव�ततृ िववरण 
िमिसल सलं�न उजरुी �ितवेदनमा िदइएको छ । 
आव�यकताअनसुार �यसको उ�लेखन ठहर ख�डमा 
यथा�थानमा ग�रएको ह�दँा यहा ँ पनुराविृ� ग�रएको 
छैन । 

स�ेंपमा हेदा� �ितवादीह� म�ये नेपाल ब�क 
िलिमटेडका स�चालक सिमित तथा सो सिमितले 
अ�तग�तको नीित तथा �यव�था उपसिमितसगँ आब� 
�ा. डा. िव��भर �याकुरले, मकुु�द�साद अया�ल, 
डा. �फु�लकुमार का�ले, झर�े� शमशेर ज.ब.रा. 
को हकमा महा�ब�धकबाट पेस भएको ��तावका 
स�ब�धमा ब�कको नीित िनयमअनसुार आव�यक 
कागजात नहेरी बद् िनयतपूण� तवरले कजा� �वीकृत 
गरी िबगो �. १,५८,२५,७०४।– ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन परु ्याएको समेत ह�दँा �ितवादी मकुु�द�साद 
अया�लको हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
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दफा ७(१) तथा २९, �ा.डा. िव��भर �याकुरले 
र डा. �फु�लकुमार का�लेको हकमा सोही ऐनको 
दफा ७(२) र २९ तथा �. झर�े� शमशेर ज.ब.रा. 
को हकमा सोही ऐनको ८ र २९ अ�तग�त सजाय गरी 
िबगो असलु ग�रपाउ ँभ�ने, �. म�येका गौरीलाल �े�, 
भवानीदेवी शमा�, िद�यकुमार अिधकारी र भवनाथ 
उपा�यायका हकमा िनजह�ले काठमाड� ब�िकङ 
अिफसका कम�चारीह�ले अि�तयारी उ�लङ्घन 
गरी �वाह गरकेो कजा� समथ�न गरी ब�कलाई िबगो �. 
४,१३,५९,८४०।०४ गैरकानूनी हािन नो�सानी र 
स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याएकोले सोही 
ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने, �. 
म�येको अ�बरकुमार खड्काको हकमा ल�मी�साद 
आचाय�सगँको िव�ीय �वाथ� र िमलेमतोमा �. 
११,७९,५५,६८६।८५ ब�कलाई हािन नो�सानी र 
स�बि�धत प�लाई लाभ परु ्याउने काय� गरकेोले सोही 
ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने, �. 
शेरबहादरु थापाको हकमा ल�मी�साद आचाय�सगँको 
आ�नो िनजी िव�ीय �वाथ� तथा स�ब�धका आधारमा 
कुल �. २१,३८,८०,३३६।६६ ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन र स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याएको 
ह�दँा सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम ह�नपुन� 
भ�ने, �. उ�मकुमार नेपाल र �. प�ुषो�म�साद 
�े�को हकमा िनजह�ले ल�मी�साद आचाय� 
समूहका उ�ोगह�लाई कम मू�यको िधतोलाई 
अिधक मू�याङ्कन गराई ऐन, िविनयम, प�रप� तथा 
नीित िनद�शनसमेतको उ�लङ्घन गरी अिधकारको 
द�ुपयोग गरी कुल �. २१,३८,८०,३३६।६६ 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन र स�बि�धत प�लाई 
गैरकानूनी लाभ परु ्याई ��ाचार गरकेोले सोही 
ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम ह�नपुन� भ�ने, �. 
इ�दीरा ग�ुङको हकमा अपराधमा संल�न नरहे पिन 
मितयारको �पमा संल�नता रहेको देिखएकोले सोही 
ऐनको दफा ७(२) र १६(क) बमोिजम ह�नपुन� भ�ने, 

�. रजनीलोचन�साद त�डुकारको हकमा िविभ�न 
ज�गाह�को अ�यिधक मू�याङ्कन गन� काय�मा सलं�न 
भई िबगो �. १,०३,००,०००।– ब�कलाई गैरकानूनी 
हािन नो�सानी र स�बि�धत प�लाई गैरकानूनी 
लाभ परु ्याई ��ाचार गरकेोले सोही ऐनको दफा 
७(२) र २९ बमोिजम ह�नपुन� भ�ने, �. मह�तबहादरु 
महज�नको हकमा ओ.डी. कजा� �वाहमा संल�न भई 
िबगो �. २०,००,०००।– हािन नो�सानी परु ्याई 
��ाचार गरकेोले सोही ऐनको ७(२) र २९ बमोिजम 
ह�नपुन� भ�ने, �. ितथ�राम �े�का हकमा िधतो अिधक 
मू�याङ्कन गन�लाई समथ�न गन� मितयारको �पमा 
सलं�न देिखदँा सोही ऐनको दफा ७(२) तथा १६(क) 
बमोिजम ह�नपुन� भ�ने, �. शशी िकरण �े�को हकमा 
कमसल िधतोलाई अिधक मू�याङ्कन गन� तथा कम 
िधतो सरु�ण रहेको उ�ोगलाई िबना प�रयोजना �. 
६५,००,०००।– कजा� �वाह गन� काय�मा सलं�न 
रहेकोले सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम 
ह�नपुन� भ�ने, �. कृ�णबहादरु कार�जीत, रोशनमान 
जोशी, िव�ण ु राम �े�, नर�े� मेहर �े�, पूण�राम 
दवाडी, लोकबहादरु �े�, सवललाल िसंह, �िदपकुमार 
चापागाई र पदमकुमार �धानले िविभ�न कजा� बापत 
ब�कको नाममा िधतो सरु�ण िदने िलने काय�मा 
सलं�न रही ज�गा तथा �टकमा रहेको मालसमानको 
मू�याङ्कन गदा� अ�यिधक मू�याङ्कन गरी ��ाचार 
गरकेोले सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम गरी 
कृ�ण बहादरु कारि�जतबाट �. ४,०४,४८,०००।, 
रोशन मान जोशीबाट �. २,०१,००,०००।-, 
िव�ण ु राम �े�बाट �. ५,००,२६,०००।-, नर�े� 
मेहर �े�बाट �. ३,४८,९८,०००।-, पूण�राम शमा� 
दवाडीबाट �. ३२,००,०००।-, लोकबहादरु �े�बाट 
�. १,२९,५०,०००।-, सवललाल िसंहबाट �. 
४,५६,२६,०००।-, �िदपकुमार चापागाईबाट 
�. २५,००,०००।– र पदमकुमार �धानबाट �. 
९०,००,०००।– भराउनपुन� भ�ने, �. �यागराज 
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रि�जत, शैले��कुमार शा�य र प�ुषो�म म�लको 
हकमा िनजह�ले झठुो �ितवेदन िदएको र सोसमेतको 
आधारमा कजा� �वाह भएको देिखदँा िनजह�लाई 
सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम भई �यागराज 
रि�जतबाट �. १,७९,४१,०१२।०९, शैले��कुमार 
शा�यबाट �. १,५८,२५,७०४।-, प�ुषो�म म�लबाट 
�. १,५८,२५,७०४।– भराई पाउ ँभ�ने, �. सरुशेकुमार 
�यौपानेको हकमा िनजले बागमती उनी धागो कताई 
उ�ोगलाई ि�थर पुजँी कजा� �वीकृत गन� िसलिसलामा 
कुल कजा� �. ५ करोडभ�दा कम देखाई र बागमती 
एपर�सलाई ि�थर पुजँी कजा� �वाह गन� िसफा�रस 
गरबेाट सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ नं. बमोिजम 
गरी �. १,९५,००,०००।– असलुउपर ग�रपाउ ँभ�ने, 
�. केशवलाल �े�, �. नर�े�राज भ�राई, एस.पी. 
�े�, टेकनाथ च�लागाई र डा. ह�रवंश झाले नेपाल 
ब�कसगँ गरकेो स�झौताको बिख�लाप िधतो सरु�ण 
रा�न खोिजएको ज�गाको अ�यिधक मू�याङ्कन गरी 
ब�कको कजा�  जोिखममा पारी ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को िवपरीत काय� गरकेोले केशवलाल �े�को 
हकमा सोही ऐनको दफा ७(१) र २९ बमोिजम र अ�य 
�यि�ह�को हकम दफा ७(२) र दफा २९ बमोिजम 
गरी केशवलाल �े�बाट �. ६४,९३,७५०।-, 
नर�े�राज भ�राईबाट �. २,८१,२८,५००।-, एस.पी. 
�े�बाट �. ४७,८१,८६९।-, टेकनाथ च�लागाईबाट 
�. ३८,०२,७५०।-, डा. ह�रवशं झाबाट �. 
६,४९,६१,५००।– ब�कलाई भराई पाउनपुन� भ�ने 
तथा कजा�वालाह� म�ये ल�मी�साद आचाय�ले 
िविभ�न फम� तथा क�पनीह�का नाउमँा नितन� 
मनसायले गैरकानूनी तवरले ठूलो रकम कजा� िलई 
२०५८ साल चै�स�म �. २१,३८,८०,३३६।६६ 
ब�कलाई गैरकानूनी हािन तथा आफू र आफू स�व� 
�यि�ह�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याई ��ाचार 
गरकेोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ 
र २९ बमोिजम सजाय गरी िबगो भराई पाउ ँर सोही 

ऐनको दफा १५ को कसरुमा दफा १६(ग) बमोिजम 
नेपाल ब�क िलिमटेडको सेयर िक�ा २,५००, नेपाल 
घरले ुतथा साना उ�ोग िवकास ब�कमा िनज र िनजको 
फम� बागमती �ेडस�का नाममा रहेको सेयर िक�ा 
९०,०००।– जफत ग�रपाउ ँभ�ने, �यसै गरी राम�साद 
पा�डे, माला खड्का र च�ुबकबहादरु बढुाथोक�ले 
आ�नो नामको ज�गा अ�यिधक मू�याङ्कन गराउने 
काय�मा मितयारको �पमा संल�न देिखदँा सोही ऐनको 
दफा ८ को कसरुमा दफा १६(क) बमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�ने �. शेरबहादरु थापाक� �ीमती सर�वती थापाका 
नाउमँा रहेको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १५ ि�थत 
िक.नं. १७० को ज�गा र सो मा बनेको घर, �. 
अ�बरकुमार खड्काको �ीमती कािलका खड्काका 
नाममा रहेको नेपाल घरले ुतथा साना िवकास ब�कको 
�. १० लाखको सेयर, मोती उ�ेतीको �ीमती भि� 
उ�ेतीका नाममा रहेको नेपाल घरले ुतथा साना उ�ोग 
िवकास ब�कको �. ५ लाखको सेयर ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसरुमा ऐ. दफा १६(ग) 
बमोिजम जफत ग�रपाउ ँ भ�ने र �. अ�यतु�साद 
�रजाल, िचर�जीवी आचाय�, एपाची �ाउ�डर च�दन, 
प�ावती च�दन र पिुलकल रिव��न, भरतराज 
कोइराला, �� �साद भ�राई, मोती उ�ेती, कृ�ण 
�साद लईुटेलले िविभ�न फम� उ�ोगह�को नाममा 
िविभ�न िशष�कह�मा कजा� �ा� गरी ितनु�  बझुाउन ु
पन� रकम नितरी नबझुाई ब�कलाई गैरकानूनी हािन 
नो�सानी तथा आफूह�लाई गैरकानूनी लाभ िलई 
परु ्याई ��ाचार गरकेो दिेखएकोले ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ८ तथा २९ बमोिजम सजाय 
गरी दफा २९(१) बमोिजम अ�यतु�साद �रजालबाट 
बागमती उनी धागो कताई उ�ोगतफ� को िबगो �. 
५,६७,६२,६१८।२९, रोशन �ाि�ड�ा�ट तफ� को 
िबगो �. ९९,९९,३१८।-, िचर�जीवी आचाय�बाट 
रोशन �ाि�ड�ा�ट तफ� को िबगो �. ९९,९९,३१८।, 
एपाची �ाउ�डर च�दन, प�ावती च�दन र पिुलकल 
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रिव��नबाट कटन �रच �ा.िल. तफ� को िबगो �. 
३,४१,५५,६४२।७९, भरतराज कोइरालाबाट 
अिपन�पा काप�टको िबगो �. १६,०२,०७५।०४, 
बागमती उनी धागो कताई धागो उ�ोगतफ� को िबगो 
�. ५,६७,६२,६१८।२९, मेची �ाि�ड�ा�ट तफ� को 
िबगो �. ९७,८६,५००।– साझेदारको हैिसयतबाट 
मोती उ�ेतीबाट बागमती ओ�रय�टल िटिपक तफ� को 
िबगो �. १,७४,७६,४९७।०९, �. कृ�ण �साद 
लईुटेलबाट बागमती एपर�स तफ� को िबगो �. 
३,२४,००,७५७।४९, �� �साद भ�राईबाट आर.पी. 
काप�टतफ� को िबगो �. १,२९,१३,३८७।– ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोिजम गरी 
िबगोसमेत असलु ग�रपाउ ँ भ�ने र अिभयोग दाबीको 
िबगो भ�रभराउ ह�दँास�मको �याजसमेत नेपाल ब�क 
िलिमटेडलाई भराई पाउ ँ भ�नेसमेत अिभयोग दाबी 
रहेको पाइयो ।

िवशेष अदालतबाट िमित २०६२।७।१३ 
मा �ितवादीह� म�ये शेरबहादरु थापा, अ�वरकुमार 
खड्का, उ�मकुमार  नेपाल, प�ुषो�म�साद �े�, रजनी 
लोचन�साद त�डुकार, शशीिकरण �े�, मह�तबहादरु 
महज�न, कृ�णबहादरु कारि�जत, नर�े� मेहर �े�, 
रोशनमान जोशी, नर�े�राज भ�राई, लोकबहादरु 
�े�, िव�णरुाम �े�, सवललाल िसहं, डा. ह�रवंश झा, 
�िदपकुमार चापागाई र पदमकुमार �धानलाई त�काल 
�चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) 
अ�तग�तको, �ितवादी केशवलाल �े�ले सोही ऐनको 
दफा ७(१) अ�तग�त,  �. टेकनाथ च�लागाईलाई सोही 
ऐनको दफा ८ अ�तग�तको, �. ल�मी�साद आचाय�, 
�. अ�यतु�साद �रजाल, भरतराज कोइराला, मोती 
उ�ेती, कृ�ण�साद लईुटेल, ���साद भ�राई, 
िचर�जीवी आचाय�, एपाची गाउ�डर च�दन, प�ावती 
च�दन, पिुलकल रिव��नले उ� ऐनको दफा ८ 
अ�तग�तको र इि�दरा ग�ुङले सोही ऐनको दफा 
१६क अ�तग�तको कसरु गरी नेपाल ब�क िलिमटेडलाई 

ज�मा �. २०,८९,२५,७३८।१७ गैरकानूनी हािन 
नो�सानी र कजा�वाला �ितवादीह�लाई गैरकानूनी 
लाभ परु ्याएको ठहर ्याई सोही ऐनको दफा ८ तथा 
२९(२) को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम �. 
ल�मी�साद आचाय�लाई �. १०,५४,१७,३८१।४८, 
�. िचर�जीवी आचाय�लाई �. ३३,३३,०४६।-, �. 
अ�यतु�साद �रजाललाई �. २,२२,५३,९१८।७७, �. 
भरत�साद कोइरालालई �. २,४६,१५,१६०।४८, �. 
���साद भ�राईलाई �. ६४,५६,६९३।५०, �. मोती 
उ�ेतीलाई �. ८७,३८,२४८।५४, �. कृ�ण�साद 
लईुटेललाई �. १,६२,००,३७८।९५ ज�रवाना ह�ने, 
�यसै गरी सोही ऐनको दफा ७(२) र २९(२) बमोिजम 
कसरुको मा�ाअनसुार �. शरेबहादरु थापालाई २ वष� 
कैद र �. ५०००।– ज�रवाना, �. अ�बरकुमार खड्का, 
उ�मकुमार नेपाल र �. प�ुषो�म�साद �े�लाई 
जनही एक वष� कैद र �. ५०००।– ज�रवाना, �. 
रजनी लोचन�साद त�डुकार, शशीिकरण �े�, �. 
मह�तबहादरु महज�नलाई जनही ६ मिहना कैद र �. 
५०००।– ज�रवाना, �. कृ�णबहादरु कार�जीत, �. िव�णरुाम 
�े�, �. लोकबहादरु �े�, �. नर�े�मेहर �े�, �. रोशनमान 
जोशी, �. सवललाल िसंह, �. पदमकुमार �धान, �. 
�िदपकुमार चापागाई, �. नर�े�राज भ�राई र डा. ह�रवशं 
झा, �. केशवलाल �े� र टेकनाथ च�लागाईलाई जनही 
�. ५०००।– ज�रवाना, �य�तै गरी �. म�येका 
इ�दीरा ग�ुङलाई �. २५००।– ज�रवाना ह�ने ठहर 
भएको, िबगोको हकमा रािधका �ाि�ड�ा�टको �. 
३,८७,७०,२१७।४७, �. ल�मी�साद आचाय�बाट, 
रोशन �ाि�ड�ा�टतफ� को �. ९९,९९,१३८।– 
�. ल�मी�साद आचाय�, अ�यतु�साद �रजाल र 
िचर�जीवी आचाय�बाट, बागमती उनी धागो कताई 
उ�ोग �ा.िल. तफ� को �. ५,६७,६२,६१८।२९ 
�. ल�मी�साद आचाय�, भरतराज कोइराला, 
अ�यतु�साद �रजालबाट, अिपन�पा काप�ट र मेची 
�ाि�ड�ा�टतफ� को �मशः �. १६,०२,०५७।०४ 
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र �. ९७,८६,५००।– �. ल�मी�साद आचाय� 
र भरतराज कोइरालाबाट, आर.पी. काप�टतफ� को 
�. १,२९,१३,३८७।– �. ल�मी�साद आचाय� 
र �. ���साद भ�राईबाट, बागमती ओ�रय�टल 
िटिपकतफ� को �. १,७४,७६,४९७।०९ �. 
ल�मी�साद आचाय� र मोती उ�ेतीबाट, बागमती 
एपर�स तफ� को �. ३,२४,००,७५७।४९ �. 
ल�मी�साद आचाय� र �. कृ�ण�साद लईुटेलबाट र 
कटन �रच �ा.िल. तफ� को �. २,९२,१४,५४७।७९ 
�. ल�मी�साद आचाय� र एपाची �ाउ�डर च�दन, 
प�ावती च�दन र पिुलकल रिव��नबाट भराई िदने 
र यी �ितवादीह�बाट असलु ह�न नसकेमा नसकेको 
हदस�मको िबगो गैरकानूनी कजा� �वाह गदा� म�ुय 
िज�मेवार देिखएका �यि� �. शेरबहादरु थापाबाट उ� 
ऐनको दफा २९(१) बमोिजम नेपाल ब�क िलिमटेडलाई 
भराईिदने । �ितवादीह� म�येका डा. �फु�लकुमार 
का�ले, डा. िव��भर �याकुरले, �. मकुु�द�साद 
अया�ल, झर�े� शमशेर ज.ब.रा., गौरीलाल �े�, 
भवानीदेवी शमा�, भवनाथ उपा�याय, िद�यकुमार 
अिधकारी, सरुशेकुमार �यौपाने, तीथ�राम �े�, 
पूण�राम शमा� दवाडी, एस.पी. �े�, �यागराज रि�जत, 
शैले��कुमार शा�य, प�ुषो�म म�ल, राम�साद पा�डे, 
माला खड्का र च�ुबकबहादरु बढुाथोक�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउने, �. म�येका सर�वती थापा, 
कािलका खड्का (आचाय�), भि� उ�ेती, भरतराज 
कोइराला र ल�मी�साद आचाय�को हकमा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसरुमा दफा 
१६(ग) बमोिजम स�पि� जफत ग�रपाउ ँभ�ने उजरुी 
�ितवेदन मागदाबी नप�ुने ठहर भएको पाइयो । 

अिभयोगमा िवप�ी बनाइएका 
अ�यतु�साद �रजालको हकमा िवशेष अदालतको 
िमित २०६२।७।१३ को फैसलाबाट �. 
२,२२,५३,९१८/७७ ज�रवाना ह�ने ठहरकेोमा िनजको 
हकमा यस अदालतबाट िमित २०६७।४।४ मा िवशेष 

अदालतको उ� िमित २०६२।७।१३ को फैसला 
बदर भई पनु: िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।५।६ 
मा फैसला ह�दँा िनजलाई ६ मिहना कैद र िबगो �. 
२,३९,२०,४४१/७७ भराउने ठहर भएकोमा उ� 
फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको अल�गै पनुरावेदन 
पन� आएको पिन पाइयो ।

िवशेष अदालतको िमित २०६२।७।१३ को 
उ� फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको र �ितवादीह� 
म�ये ल�मी�साद आचाय�, अ�बरबहादरु खड्का, 
शेरबहादरु थापा, उ�मकुमार नेपाल, प�ुषो�म�साद 
�े�, िव�णरुाम �े�, लोकबहादरु �े�, कृ�णबहादरु 
कारि�जत, शिशिकरण �े�, इि�दरा ग�ुङ, रजनी 
लोचन�साद त�डुकार, नरे��मेहर �े�, सवललाल 
िसंह, रोशनमान जोशी, पदमकुमार �धान, �दीपकुमार 
चापागाई, मह�तबहादरु महज�न, डा.ह�रवंश झा, 
केशवलाल �े�, नर�े�राज भ�राईको पनुरावेदन परकेो 
देिखयो । िवशेष अदालतबाट फैसला ह�दँा कसरुदार 
ठहरकेा म�ये रजनी लोचन�साद त�डुकारको िमित 
२०६५।४।१५ मा र िवशेष अदालतबाट सफाई पाउने 
म�येका भवनाथ उपा�यायको िमित २०७१।७।१९ मा 
म�ृय ुभएको भ�ने ख�ुन आयो । 

उ� पनुरावेदनह�को स�दभ�मा पनुरावेदक 
वादीतफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी च��बहादरु 
सापकोटा र िव�ान्  उप�यायािधव�ा�य �ी अजु�न�साद 
कोइराला र �ी �ानच�� भूषाल तथा �ितवादीह� 
म�ये ल�मी�साद आचाय�को तफ� बाट �ी वालकृ�ण 
देवकोटा, अ�बरकुमार खड्काको तफ� बाट िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी महादवे यादव र िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
इ��शेखर खड्का र अिधव�ा �ी रामच�� सवुेदी,  
शेरबहादरु थापाको तफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
कृ�ण सापकोटा र िव�ान्  अिधव�ा �ी शैलनाथ गौतम, 
उ�मकुमार नेपालको तफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी �ीह�र अया�ल र िव�ान्  अिधव�ा �ी मदनकुमार 
डंगोल, प�ुषो�म�साद �े�को तफ� बाट िव�ान्  व�र� 
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अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल तथा िव�ान्  अिधव�ा�य 
�ी यवुराज भ�डारी र �ी िहरा र�ेमी,  िव�णरुाम �े�को 
तफ� बाट व�र� अिधव�ा �ी वस�तराम भ�डारी तथा 
िव�ान्  अिधव�ा �ी भोजराज भ�, लोकबहादरु �े� 
र कृ�णबहादरु कारि�जतको तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा 
�ी िवनोद �े�, मह�तबहादरु महज�नको तफ� बाट िव�ान्  
अिधव�ा �ी नारायण�साद दवुाडी,  शिशिकरण 
�े�को तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा�य �ी िवनोद �े� र 
�ी यवुराज भ�डारी, इि�दरा ग�ुङको तफ� बाट िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहाल र िव�ान्  अिधव�ा 
�ी यवुराज भ�डारी, नर�े�मेहर �े�को तफ� बाट िव�ान्  
अिधव�ा �ी भरतकुमार लकाई, सवललाल िसंहको 
तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा�य �ी �योतीदेव पने� र 
�ी उमेश खकुरले, रोशनमान जोशीको तफ� बाट िव�ान्  
अिधव�ा �ी िशव �रजाल, �यसैगरी पदमकुमार 
�धान, �दीपकुमार चापागाई, टेकनाथ च�लागाईको 
तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा �ी भरतमणी गौतम, 
मह�तबहादरु महज�नको तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा 
�ी नारायण�साद दवुाडी, डा. ह�रवंश झाको तफ� बाट 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी महादेव यादव, केशवलाल 
�े�को तफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�र उ�ेती, 
नर�े�राज भ�राईको तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा �ी 
सिुनल पोखरलेले बहस गनु�भयो । �यसैगरी सफाई 
पाउने म�येका �फु�लकुमार का�ले, डा. िव��भर 
�याकुरले, मकुु�द�साद अया�ल, झर�े� शमशेर ज.ब.रा.
को तफ� बाट व�र� अिधव�ाह� �ी �याम�साद खरले, 
�ी लोकभ� शमशेर ज.ब.रा., राम�साद भ�डारी, 
दी�यकुमार अिधकारी, भवानीदवेी शमा�, भवनाथ 
उपा�याय र तीथ�राज �े�को तफ� बाट िव�ान्  अिधव�ा 
�ी यवुराज भ�डारी, पूण�राम शमा� दवाडीको तफ� बाट 
िव�ान्  अिधव�ा �ी राजकुमार िनरौला, एस.पी.
�े�को तफ� बाट िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी ह�र उ�ेती, 
ऋणीम�येका अ�यतु�साद �रजालको तफ� बाट िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी बालकृ�ण �यौपानेले गनु�  भएको 

बहससमेत सिुनयो । िव�ान्  सह-�यायािधव�ा तथा 
उप�यायािधव�ाह� र िव�ान्  व�र� अिधव�ा तथा 
अिधव�ाह�ले िलनभुएको बहस िजिकर यथा�थानमा 
उ�लेख ग�रएकोले यहा ँअलग अलग उ�लेख ग�रएको 
छैन । 

पनुरावेदकह�को स�दभ�मा िमिसल कागज, 
पनुरावेदन िजिकरह� र पेस ह�न आएका बहसनोटसमेत 
अ�ययन गरी िनण�यतफ�  िवचार गदा� ��ततु म�ुामा 
देहायका ��ह�को िन�पण गनु�पन� देिखन आयोः

(१) खारजे भइसकेको ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ बमोिजम म�ुा चलाइएको र चलाउन 
सिकने अव�था हो वा होइन ।

(२) ��ततु िववादको बारेमा अनसु�धान र 
अिभयोगप� दायर ह�दँा �चलन रहेको 
वािण�य ब�क ऐन, २०३१ आकिष�त भई 
सोही �यव�थाअ�तग�त कारवाई ह�ने हो वा 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ आकिष�त ह�ने 
हो ।

(३) ब�कमा िधतो राखी कजा� िलए िदएको िवषयमा 
सोही ऐन �योग भई असलु उपर ग�रने िवषय 
हो वा �य�तो िववाद ��ाचारज�य कसरु 
कायम भई हे�रने िवषय हो ।

(४) ऋणीले राखेको जेथाबाट असलुउपरको 
काय� �ार�भ नै नगरी जेथा क�चा वा कमसल 
रहेको भ�न िम�छ वा िम�दैन ।

(५) िवशेष अदालतको फैसला िमलेको छ वा   
छैन ? पनुरावेदन िजिकरबमोिजम ह�नपुन� हो 
वा होइन ।

२. सव��थम पिहलो �� तफ�  हेदा�, ��ततु 
म�ुा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
अनसु�धान �ार�भ भई िमित २०५९।३।५ मा 
�ितवादीह� उपर ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(१), ७(२), ८, १५, १६क र २९ अ�तग�त 
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म�ुा चलाउने िनण�य भएको, िमित २०५९।३।५ 
मा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ �ार�भ भएको र 
�यसपिछ िमित २०५९।३।७ मा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा अिभयोग प� दता� भएको र िमित २०५९।५।६ 
को राजप� (भाग ३२ ख�ड ५२ अित�र�ाङ्क ४०) 
मा �कािशत सूचनाबमोिजम ��ाचार म�ुा हेन� िवशेष 
अदालत गठन भएपिछ म�ुा िवशेष अदालतमा सरी सो 
अदालतबाट फैसला भएको त�यमा िववाद देिखएन । 
अब खारजे भइसकेको ऐनअ�तग�त म�ुा च�न स�छ 
वा स�दैन भ�नेतफ�  हेदा� सव��थम नेपाल कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को �यव�थातफ�  हेनु�  पन� 
ह�न आयो । उ� ऐनको दफा ४(ङ) मा “कुनै नेपाल 
ऐनले अिहलेस�म बनकेो र पिछ ब�न ेकुनै ऐनलाई 
खारजे गर् यो भने अक�  अिभ�ाय नदेिखएमा खारजे 
भएको ऐनले कुनै हक, सिुवधा, कत��य, दािय�व, 
द�ड सजाय वा जफतका स�ब�धमा भएको कुनै 
तहिककात, कानूनी कारवाई वा उपायमा यसले 
असर पान� छैन” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
��ततु म�ुाको अनसु�धान तहिककात ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ वहाल रहदँाको अव�थामा 
�ार�भ भई सो अनसु�धान तहिककात समा� भई 
म�ुा चलाउने िनण�यसमेत भइसकेको र ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५ को उपदफा 
(३) मा “��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ बमोिजम 
भए गरकेो काम कारवाई यसै ऐनबमोिजम भए 
गरकेो मािनने छ” भ�ने उ�लेख भएबाट ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ अ�तग�त स�प�न अनसु�धान 
तहिककात नया ँऐनबमोिजम नै स�प�न भएको मा�न ु
पन� ह�न आयो । यसका साथै ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ ले कसरु मानेको कसरुह� ज�तो दफा ७ 
को उपदफा (१) मा विण�त सरकारी सेवामा रहेको 
रा��सेवकले गन� ��ाचारज�य कसरु, दफा ७ को 
उपदफा (२) मा विण�त सरकारी सेवामा रहेको बाहेक 
अ�य रा��सेवकले गन� ��ाचारज�य कसरु, �य�तै 

गरी दफा ८ मा रहेको रा��सेवकबाहेकका अ� कुनै 
�यि�ले गन� ��ाचारज�य कसरुलाई ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८ मा सारभूत�पमा उ�तै उ�तै 
गरी रािखएको देिखयो । �य�तै गरी सािबक ऐनको दफा 
१६(क) अ�तग�त मितयारलाई ह�ने सजायको �यव�था 
पिन नया ँऐनको दफा २२ मा, सािबक ऐनको दफा १५ 
को कसरु नया ँऐनको दफा २० मा रािखएको र दफा 
२९ को िबगो र ज�रवानास�ब�धी �यव�था पिन नया ँ
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ का िविभ�न दफाह�मा 
रािखएको पाइयो । यसरी ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ अ�तग�तका कसरुलाई नया ँऐनले पिन समेटी 
िनर�तरता �दान गरकेो ि�थितमा सािबक ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ अ�तग�त म�ुा चलाउने िनण�य 
गरी दायर भएको म�ुामा �ितवादीह� उपर कारवाही 
च�न नस�ने भ�न िमलेन ।

३. �ितवादीह� तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाह�ले खारजे 
भइसकेको ऐनअ�तग�त िलइएको अिभयोग दाबी 
खारजे ह�नपुन� भ�ने स�दभ�मा �ी ५ को सरकार 
िव�� वेद�साद लोहनी (ने.का.प. २०२९ अकं 
१ िन.नं ७११प.ृ ३८५) मा �ितपािदत िस�ा�त 
आकिष�त ह�ने भ�ने िजिकर िलन ुभयो । तर उ� म�ुामा 
खारजे भइसकेको मलुकु� ऐन, रकम तहिसलको 
८ नं. अ�तग�त म�ुा दायर भएको ि�थित देिखएको 
र सो �यव�थालाई अ�य कुनै कानूनले �प��पमा 
िनर�तरता �दान गरकेो नपाइएको अव�थामा खारजे 
भइसकेको ऐनअ�तग�त म�ुा च�न नस�ने भनी पूण� 
इजलासबाट िनण�य भएको पाइयो । तर ��ततु म�ुामा 
मािथ उ�लेख गरबेमोिजम जनु जनु कसरुमा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ अ�तग�त म�ुा च�ने र सजाय ह�ने 
�यव�था रहेको िथयो, ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
मा पिन उ� कसरु र सजायस�ब�धी �यव�थाह�ले 
िनर�तरता पाइरहेको देिख�छ । यसरी दईुवटा ऐनले 
नै कसरु कायम गरकेो िवषयमा कसरु जनु समयमा 
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घट्यो सोही ऐनको प�र�े�यमा हे�रन ुपन� ह��छ । यिद 
दईु म�ये नया ँऐनले कम सजाय गरकेो ि�थितमा स�म 
के कित सजाय गन� भ�ने स�दभ�मा नया ँऐन आकिष�त 
ह�ने ह��छ । यहा ँजनु कसरुको कुरा छ सो सािबक ऐन 
वहाल रहेकै अव�थाको कसरु ह�दँा य�तोमा सािबक 
ऐनबमोिजम म�ुा चलाउने िनण�य भई म�ुा दायर भएको 
िवषयलाई अब म�ुा च�न नस�ने भनी नेपाल कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) को 
�यव�थाबाट भ�न िम�ने देिखदँैन । तसथ� यसबारमेा 
पनुरावेदकह� र िनजह� तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ाह� र िव�ान्  अिधव�ाह�को बहस 
िजिकर �वीकार गन� सिकएन ।

४. अब दो�ो ��तफ�  हेदा�, ��ततु म�ुा 
नेपाल ब�क िल. को कजा� �वाहको िवषयसगँ स�बि�धत 
िवषय हो भ�नेमा िववाद भएन । य�तो िवषयमा त�काल 
वहाल रहेको वािण�य ब�क ऐन, २०३१ अ�तग�त 
म�ुा च�ने हो वा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
अ�तग�त म�ुा च�ने हो भ�ने बारमेा पनुरावेदनमा र 
बहसमा समेत िजिकरह� उठाइएको छ । पनुरावेदक 
�ितवादीह� तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह�ले 
मूलतः वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को दफा ४१, 
४७क, ५२ का �यव�थाह�को उ�ृत गद� ��ाचार 
िनवारण ऐनबमोिजम म�ुा चलाउन िम�ने होइन भ�ने 
िजिकर िलन ु भएको छ भने वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह-�यायािधव�ा तथा 
उप�यायािधव�ाह�ले वािण�य ब�क ऐन, २०३१ ले 
कजा�  �वाहको िवषयमा �यव�था गर ेपिन ��ाचारको 
िवषयमा �यव�था नगरकेो ह�दँा ��ाचार ग�रएको 
िवषयमा ��ाचार िनवारण ऐन नै आकिष�त ह��छ भ�ने 
िजिकर िलन ुभएको छ ।

५. सो स�दभ�मा हेदा� , वािण�य ब�क 
ऐन, २०३१ र ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ का 
�यव�थाह�को तलुना�मक अ�ययन र िव�ेषण 
गरी एउटा िन�कष�मा प�ुन ुआव�यक देिखयो । नाम र 

��तावनाको �यव�थाबाट �प��पमा वािण�य ब�क 
ऐन, २०३१ सव�साधारण जनताको आिथ�क िहत र 
सिुवधा अिभविृ� गन�, िन�ेप �वीकार गन�, तोिकएको 
�े�मा ऋण उपल�ध गराउने र देश र जनतालाई 
ब�िकङ सेवा उपल�ध गराउने नै मूल उ�े�य रहेछ 
भ�ने देिख�छ । कुनै फौजदारी कसरुको अनसु�धान 
तहिककात र सजाय गन� यो ऐनको मूल उ�े�य होइन । 
यो कुरा ऐनको नाम र ��तावनाको �यव�थाबाट �प� 
ह��छ । तर ��ाचार िनवारण ऐन “सव�साधारण जनतामा 
सदाचार, सिुवधा र नैितकता कायम रा�नको लािग 
��ाचार पूण��पले िनवारण ह�ने ठोस �यव�था गन�” 
बनेको ऐन हो । अक� श�दमा, पिहलो ऐनको मूल उ�े�य 
“ब�िकङ सेवा” हो भने दो�ोको “��ाचार िनवारण” । 
यस अथ�मा यी दईु ऐनह� एकदमै फरक उ�े�य �ा� 
गन� जारी भएका ऐनह� ह�न् भ�ने देिख�छ । 

६. यो कुरा स�य हो िक वािण�य ब�क 
ऐन, २०३१ को दफा ४१ मा ब�िकङ कारोबारसगँ 
स�बि�धत केही कसरुह� ज�तो झ�ुा वासलात वा 
िववरण बनाउने, खाता हर िहसाबमा झ�ुा कुरा ले�ने, 
जानी जानी कुनै काय� गरी ब�कलाई हािन परु ्याउने, 
ब�कको गो�यता भंग गन� आिद काय�लाई कसरुज�य काय� 
मानी सजायको �यव�था ग�रएको छ । यी कसरुह�मा 
अिधकतम पाचँ वष�स�म कैद वा पाचँ हजार �पैयासँ�म 
ज�रवाना वा दवुै सजायसमेत ह�नस�ने �यव�था पिन 
ऐनमा ग�रएको देिख�छ । तर ती काय� ��ाचारज�य 
काय�ह� होइनन् । ऐनमा �य�ता काय�ह�लाई 
��ाचारज�य काय�ह� भिनएको पिन छैन । तसथ� यी 
�यव�थाह�लाई ब�कको �यव�थापक�य िनयमह�को 
उ�लङ्घन िवषयमा ग�रएका ब�देजह�स�म रहेछन् 
भनी ब�ुनपुन� ह�न आउछँ । यो कुरा केबाट पिन देिख�छ 
भने यी काय�ह�मा सोझै उजरुी ला�ने, अनसु�धान ह�ने 
र म�ुा च�ने �यव�था ऐनले गरकेो छैन । वािण�य ब�क 
ऐन, २०३१ को दफा ४३ मा ग�रएको �यव�थाअनसुार 
सामा�यतः रा�� ब�कले िलिखत उजरुी गरमेा वा रा�� 
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ब�कले िवशेष �वीकृित िदएमा मा� दफा ४१ बमोिजम 
कारवाही उठ्न स�छ । �यसैले यो एउटा िनयि��त 
�यव�थास�म हो । ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
को प�र�छेद २ मा उ�लेख भए ज�तो ��ाचारज�य 
काय�को िव�ततृ एवं कसैले पिन सोझै अनसु�धान गन� 
िनकायमा उजरु गन� वा अनसु�धान गन� िनकायले सोझै 
हेन� र सरकारवादी भई म�ुा च�ने �वत�� �यव�था 
यो होइन । तसथ� वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को दफा 
४१ को �यव�थालाई देखाएर ��ाचारमा अनसु�धान 
ह�न र म�ुा च�न स�दनै भ�ने िजिकरलाई �वीकार गन� 
सिकने ि�थित दिेखएन । सरकारी वा ब�कमा काय�रत 
रा��सेवकले अ�य रा�� सेवक वा रा�� सेवकबाहेकको 
अ�य �यि�सगँ िमलेमतो गरी ब�कलाई हािन परु ्याउने 
वा आफू वा अ�य कुनै �यि�लाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याउने बद ्िनयतले कानून बिख�लाप कुनै काय� 
गरमेा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७, ८, 
१५ वा १६क समेतको �यव�थाह� आकिष�त ह�ने 
ि�थित ब�छ । �यसैले वािण�य ब�क ऐनको �यव�था 
देखाएर ��ाचारमा म�ुा च�न स�दैन भ�न िम�ने 
देिखदँैन । ब�कमा काय�रत रा��सेवकह�ले जानीजानी 
बद ्िनयतपूव�क गरकेा ��ाचारज�य काय�मा अनसु�धान 
तहिककात भई म�ुा च�न स�ने नै देिखयो ।

७. ��ततु म�ुामा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट अनसु�धान तहिककात 
ग�रएको िवषयमा �ितवादीतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाह�ले अक� �ारि�भक 
आपि�समेत उठाउन ुभएको छ । वहाहँ�का अनसुार 
जनु समयमा ��ततु म�ुाको अनसु�धान �ार�भ भयो 
सो समयमा सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व 
भएको सं�थामा भएको ��ाचार िवषयमा अनसु�धान 
गन� पाउने अिधकार अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई िथएन । तसथ� जनु अनसु�धान ग�रएको 
छ सोकानूनको अि�तयारीअ�तग�त ग�रएको छैन । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 

को दफा २(ङ) को दो�ो सशंोधन िमित २०५९।४।३० 
भ�दा पूव� र पिछको �यव�थाको सू�म अ�ययन गरमेा 
िव�ान्  व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाह�ले िलन ु
भएको िजिकर कानूनमा आधा�रत रहेनछ भ�ने �प� 
देिख�छ । जनु समयमा ��ततु म�ुामा अनसु�धान 
�ार�भ ग�रयो सो समयमा वहाल रहेको दफा २(ङ) 
मा “सं�था” को प�रभाषा गद� “स�ंथा भ�नाले �ी ५ 
को सरकारको पूण� वा अिधकाशं �वािम�व भएको 
वा �ी ५ को सरकारको िनय��णमा रहकेो सगंिठत 
स�ंथा स�झनु पछ� र सो श�दले �य�तो स�ंथाको 
िनय��णमा वा साव�जिनक उपयोग वा सेवाको 
उ�े�यले �चिलत कानूनबमोिजम गठन भएको 
अ�य स�ंथालाई समते जनाउँछ” भ�ने उ�लेख 
भएको पाइ�छ । यो स�य हो िक अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐनमा िमित २०५९।४।३० मा 
ग�रएको दो�ो संशोधन�ारा दफा २(ङ) मा सशंोधन 
भई “अिधकाशं �वािम�व” को स�ा “आिंशक 
�वािम�व” भ�ने श�दावली �योग भएको छ तर ब�क 
अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला �वशािसत सं�था ह�ने 
ह�दँा सरकारको “पूण� वा अिधकाशं �वािम�व” भ�ने 
श�दावलीभ�दा ब�कको िनय��ण र ब�कले �दान गन� 
सेवाको �ि�बाट दफा २(ङ) को उ� प�रभाषािभ� 
ब�क पछ�  वा पद�न भनी हे�रन ुपन� ह��छ । यस �ि�बाट 
सशंोधनपूव�को मािथ उि�लिखत प�रभाषा हेदा� 
त�कालीन “�ी ५ को सरकारको िनय��णमा रहकेो 
सगंिठत स�ंथा वा �य�तो स�ंथाको िनय��णमा 
रहकेो साव�जिनक उपयोग वा सेवाको उ�े�यले 
�चिलत कानूनबमोिजम गठन भएको अ�य स�ंथा” 
पिन “स�ंथा” को प�रभाषािभ� पन� देिख�छ । 

८. ��ततु म�ुामा नेपाल ब�क िल. वािण�य 
ब�क ऐन, २०३१ अ�तग�त सव�साधारण जनताको िन�ेप 
�वीकार गन�, कृिष र वािण�य �े�मा ब�िकङ सेवा �दान 
गन� गिठत सं�था हो भ�नेमा िववाद छैन । वािण�य ब�क 
ऐनअ�तग�त �थािपत ह�दँा यो “कानूनबमोिजम गठन 
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भएको” स�ंथा हो । सव�साधारणको िन�ेप �वीकार गन� 
तथा ब�िकङ सेवा �दान गन� ह�दँा “साव�जिनक उपयोग 
र सेवा” को उ�े�यबाट नै नेपाल ब�क सं�थािपत रहेछ 
भनी ब�ुनपुन� ह�न आउछँ । अक� �ि�बाट हेदा� नेपाल 
ब�क िल. नेपाल रा�� ब�कको िनय��णमा रहने सं�था 
हो भने रा�� ब�क सरकारको पूण� िनय��णमा रहेको 
संगिठत सं�था हो । यसरी हेदा� नेपाल ब�क िल. रा�� 
ब�कको िनय��णमा रहेको एवं साव�जिनक उपयोग वा 
सेवाको उ�े�यले कानूनबमोिजम गठन भएको सं�था 
ह�दँा दफा २(ङ) मा ग�रएको सं�थाको प�रभाषालाई 
सम�मा नहेरी “�ी ५ को सरकारका पूण� वा अिधकांश 
�वािम�व” भ�ने श�दावली मा� टप�क िटपेर �यसको 
असा�दिभ�क �या�या गरी नेपाल ब�किभ� भएका 
��ाचारज�य काय�मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले अनसु�धान र अिभयोजन गन� स�दैन भनी 
अथ� गन� िम�ने देिखदँैन । तसथ� सो िवषयमा �ितवादी 
तफ� बाट आएको िजिकर कानूनअन�ुप नदिेखदँा 
�वीकार गन� सिकएन ।

९. अब ते�ो र चौथो ��तफ�  हदेा�, 
�ितवादीतफ� बाट ब�कबाट िधतो राखी कजा� िलएको 
िवषयमा ऋणीले कजा� नितरमेा वािण�य ब�क ऐन, 
२०३१ को दफा ४७(क) बमोिजम असलुउपर 
गनु�पन�मा सोतफ�  कुनै कारवाई नै नगरी ��ाचार 
म�ुा चलाउन िम�छ वा िम�दैन, िधतो िललामको 
कारवाई �ार�भ नै नगरी िधतो कमजोर भयो भ�ने �� 
उठाउन िम�छ वा िम�दैन भ�ने ��ह� उठाइएको 
छ । �ितवादीतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
र अिधव�ाह�ले पिन यस िवषयमा िजिकरह� िलन ु
भएको छ । ��ततु म�ुामा भए ग�रएका कुराह�को 
गिहराइमा पगेुर िव�ेषण नगरी सतही�पमा सरसत� 
हेरी िनण�य िन�कष�मा प�ुने हो भने �ितवादीह�को 
िजिकर अ�वीकार गनु�पन� कारण नरहन स�छ । तर 
म�ुाको गिहराइमा पगेुर हेन� हो भने �यो िन�कष�मा पगुी 
हा�न िम�दैन । यस अदालतबाट भएका िनण�यह� 

हेदा�  पिन ब�कबाट अिनयिमत र कानूनिवपरीत कजा� 
�दान ग�रएको िवषयमा ��ाचार म�ुा चली िनण�यह� 
भएको पाइ�छ । उदाहरणको �पमा राि��य वािण�य 
ब�क बाने�र शाखा काया�लयको त�कालीन �ब�धक 
�ीकृ�ण �े�समेत िव�� नेपाल सरकार (ने.का.प. 
२०६९ अंक २ िन.नं. ८७६७ पृ� २०९) भएको 
��ाचार म�ुामा “शाखा �ब�धक ज�तो िज�मेवार 
ओहदामा बसेको पदािधकारीले ऋण �वाह गदा� 
अिनवाय��पमा िधतो िलई सरुि�त�पमा लगानी 
गनु�पन� पदीय कत��यिवपरीत िबना िधतो एउटै पाट�लाई 
पिहलेदिेखको ऋण असलु ह�न बाकँ� रहेकै अव�थामा 
पटकपटक एल.सी. खो�दै थप ऋण �वाह गनु�बाट 
िनजले असल िनयतसाथ सो िववािदत �तीत प�ह� 
खोलेको नदेिखई ऋणी �ितवादीसगँ िमलेमतो गरी 
ब�कलाई हािन नो�सानी परु ्याउनेसमेतको बद ्िनयत 
राखी सोकाय� गरकेो मा�नपुछ� ” पछािड ऋण असलु 
भएको भ�ने मा� आधारबाट त�कालको अव�थामा 
�ितवादीले अिनयिमत तवरबाट गरकेो ऋण �वाहको 
काय�को दािय�वबाट उ�मिु� पाउन नस�ने भ�ने 
िस�ा�त कायम भई �ितवादीलाई ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ बमोिजम सजाय भएको पाइ�छ ।

१०. �य�तै गरी �िदप के.सी.समेत िव. नेपाल 
सरकार “(ने.का.प. २०६८ िन.नं. ८६८८ प.ृ १५७०) 
भएको ��ाचार म�ुामा “आफूलाई अिधकार नभएको 
ि�थितमा सीमाभ�दा बढी कजा� लगानी गरी पिछ कजा� 
सीमा �वीकृत भएर आउछँ भ�ने अनमुान गररे तथा 
ब�कको महा�ब�धकको मौिखक भनाईको आधारमा 
लगानी गरकेो हो भ�ने तक� लाई कानूनस�मत भ�न 
निम�ने” भ�ने, �य�तैगरी कजा� सीमा �वीकृत नभएका 
�यि�लाई मौिखक िनद�शन भनी ओभर�न ह�ने गरी 
भ�ुानी िदन र �ा�ट बनाई िदन कानूनतः िम�ने 
देिखदँनै । िज�मेदार पदमा काय�रत �य�ता कम�चारीले 
मािथको दबाबमा काम गनु�  परकेो िथयो भनी �यसलाई 
सफाईको आधार बनाउन निम�ने तथा मौिखक आदेश 
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आफंँैमा अनिधकृत र कानूनिवपरीत छ भने �य�तो 
आदेशलाई सफाईको आधार बनाउदँै �माणको �पमा 
��ततु गन� �यासरत रहन ुपिन दरुासयपूण� काय� ह�ने 
भ�ने िस�ा�त कायम भई यस अदालतबाट ब�कका 
कम�चारीह�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
अ�तग�त सजाय ह�ने ठहर गरकेो पाइयो । 

११. �य�तै गरी च�बहादुर काक�समेत 
िव. नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६८ िन.नं. ८६८३ 
पृ. १४९९) भएको ��ाचार म�ुामा “आफू ब�कको 
�ब�धक भएको अव�थामा ऋण लगानी गदा� ब�कको 
िनद�शन पालना नगरी, पेस भएको िधतोको बारमेा 
छानिबन नगरी �चिलत कानूनी �यव�थाको िवपरीत 
ह�ने गरी लापरवाही गरी न�कली कागजात र का�पिनक 
ऋणीका नामबाट ऋण �वाह गरी आफूलाई फाइदा र 
ब�कलाई नो�सान परु ्याएको काय� ��ाचार िनवारण, 
२०५९ को दफा १७ बमोिजमको कसरु कायम 
ह�नस�ने भ�ने िस�ा�त कायम भई फैसला भएको 
पाइ�छ ।

१२. यहा ँब�कको कजा�मा वािण�य ब�क ऐन, 
२०३१ को दफा ४७(क)(१) बमोिजम ब�कमा राखेको 
सरु�णलाई ब�कले िललाम गरी वा अ�य कुनै �यव�था 
गरी आ�नो सावँा �याज असलुउपर गन�स�ने �यव�था 
रहेको, वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले 
रा�� ब�क ऐन, २०१२ बाहेक अ� �चिलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन वािण�य ब�क 
ऐनमा लेिखएको कुरामा सोही ऐनबमोिजम ह�ने भ�ने 
ह�दँा ��ाचारमा म�ुा च�न स�दैन भ�ने िजिकर पिन 
�ितवादी प� तफ� बाट आएको छ ।

१३. सो स�दभ�मा हेदा�, वािण�य ब�क ऐन, 
२०३१ को दफा ५२ ले सो ऐनलाई रा�� ब�क ऐनको 
मा� अधीन�त बनाई सोबाहेकको ि�थितमा िविश�ता 
�दान गरकेो र ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ३५ ले सो ऐनलाई पिन िविश�ता �दान गरकेोले 
��ततु िववादमा दईुम�ये कुन ऐन आकिष�त ह��छ 

भ�ने �� उ�प�न ह�न गएको छ । व�तुतः िविश� 
ऐनम�ये कुन आकिष�त ह�ने भ�ने कुरालाई ऐनको 
उ�े�य र �यसले समेटेको �े�को आधारमा हेरी िनण�य 
िन�कष�मा प�ुनपुन� ह��छ । अथा�त्् यिद दईुवटा ऐनह� 
एउटै उ�े�यबाट बनेका छन् वा तीनका �यव�था एउटै 
िवषयसगँ स�बि�धत छन् भ�ने िवधाियकाको पिछ�लो 
ई�छालाई जसले समेट्छ, सो ऐन आकिष�त ह��छ । तर 
यिद दईुवटा ऐनह�ले अलग अलग उ�े�यह� रा�छन् 
र अलग अलग कुराह� समेट्छन् भने जनु ऐन उ�े�य 
र �यव�थाको आधारमा निजक छ वा िवषयव�तसुगँ 
सोझो स�ब�ध रा�छ, सो ऐन नै आकिष�त ह��छ ।

१४. यस �ि�बाट हेदा� वािण�य ब�क ऐन, 
२०३१ को दफा ४७क को उपदफा (१) मा “कुनै �यि� 
स�ंथा वा उ�ोगले ब�कसगँ भएको कजा� स�झौता वा 
सत� कबिुलयतको पालना नगर ेवा िलखतको भाखािभ� 
ब�कको कजा� च�ुा नगरमेा वा ब�कले जाचँबझु गदा� कजा� 
िलएको रकम स�बि�धत काममा नलगाएको, िहनािमना 
भएको देिखएमा स�बि�धत िलखत वा �चिलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ऋणीले 
ब�कलाई लेखी िदएको वा ब�कमा राखेको सरु�णलाई 
ब�कले िललाम िब�� गरी वा अ�य कुनै �यव�था गरी 
आ�नो सावँा �याज असलु उपर गन� स�नेछ” भ�ने 
�यव�था रहेको दिेख�छ । दफा ४७(क) (१) को उ� 
�यव�थाको िव�ेषण गदा� सो �यव�था ब�कबाट कजा� 
िलने ऋणीले �य�ता कजा� िलएप�ात गन� �यवहारसगँ 
स�बि�धत देिख�छ । ऋण नितन� �ाहकलाई के 
गन� भ�दा पिन कजा� कसरी असलु उपर गन� भ�ने 
�यव�था सो दफामा छ । कजा� लगानी गदा� नै ब�कका 
कम�चारीसमेतको िमलेमतोमा भएको वा अिनयिमत, 
बद ्िनयतपूण� र दूिषत कजा�  �वाह गरकेो अव�थालाई 
सो दफाको �यव�थाले समेटेको देिखदँैन । �यसैले 
ब�कका स�चालक र कम�चारीसमेतको िमलोमतोमा 
��ाचारज�य काय� भएको अव�थामा ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को �यव�था नै आकिष�त ह�ने ह�दँा सो 
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ऐनअनसुार म�ुा चलाउन सिकने नै देिखयो । 
१५. म�ुा च�न ु अिघ कजा� असलुतफ�  

�यासस�म नगरी म�ुा चलाइएको र सव��च 
अदालतमा म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा धमाधम 
िधतो िललाम ग�रएको भ�ने िजिकर पिन �ितवादी 
प�बाट िलइएको छ । सो स�दभ�मा हेदा� कजा�वालाको 
प�रयोजना, उसको िव�सनीयता, कारोबार आिद केही 
हे�रएन, क�चा िधतो िलइयो, भाका नाघेको कजा� 
बाकँ� ह�दँा ह�दँ ै थप कजा� �वाह ग�रयो, िसफ�  कजा� 
िलने उ�े�यबाट उ�ोग दता� गन�, उ�ोगको ठेगाना 
एक �थानमा देखाउने, अक� �थानमा प�रयोजना छ 
भ�ने, उ�ोग �थापना भएको केही िदनमा नै करोड�को 
�टक छ भ�ने सो कुरा हो होइन यिकन नगरी कजा� 
�दान गन�, िफ�डमा नै नगई अिफसमा नै िधतो �टक 
िनरी�णको कागज तयार गन�, अि�तयारी र �ि�या 
नाघेर आदेश िदने र �यसको पालन गन� बद ्िनयत र 
िमलेमतो गरी काय� गनु�  ��ततु म�ुाको �मखु सम�या 
हो, िमिसलबाट सो कुरा �प� देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
ब�क स�चालक, �ब�धक कम�चारी मू�याङ्कनकता� 
र कजा�वाला �ितवादीह�को आपसी िमलोमतोबाट 
वािण�य ब�क ऐन, �चिलत कानून, कजा� सापट 
िनद�िशका एवं काय� �णाली, ब�कको नीित िनयम र 
प�रप�समेतको उ�लङ्घन गरी �यादै कम मू�य 
पन� स�पि�को अ�यिधक मू�याङ्कन गराई, धेर ै
मू�यमा िधतो पास गराई �टकको मू�याङ्कन गलत 
त�रकाले गराई असलुउपर नै ह�न नस�ने कजा� सरु�ण 
िलई नेपाल ब�क िल. लाई गैरकानूनी हािन र आफू र 
कजा�वाला �ितवादीह�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याई 
��ाचार गरे भनी कजा� िलने, िदने, िदलाउने, िधतो 
तथा �टक मू�याङ्कन गन� गराउने िधतो पास गन� 
गराउने रा��सेवकसमेतका �यि�ह� उपर ��ाचारको 
कसरुको अिभयोग लगाई सजायसमेतको भाग िलई 
उजरुी �ितवेदन पेस भएको अव�था छ । सोकाय�ह� 
�ितवादीह�बाट भए गरकेा ह�न वा होइनन्, बद ्यतपूण� 

काय� भएको छ वा छैन, ��ाचार भएको छ वा छैन 
भनी सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी िनण�य िन�कष�मा 
प�ुन ुपन� ह��छ । कजा�वाला �यि�ह�लाई मा� लि�त 
वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को दफा ४७क(१) अ�तग�त 
सो काय�ह� ह�नस�ने नदेिखदँा दफा ४७क(१) 
बमोिजम मा� कारवाही उठान ह�न स�छ भ�ने 
�ितवादीतफ� को िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

१६. जहासँ�म सव��च अदालतमा म�ुा 
िवचाराधीन ह�दँाह�दँै िधतो िललाम �ि�या स�ु ग�रएको 
भ�ने कुरा छ, यो कुराले अदालत आ�य�मा परकेो 
छ । सनुवुाईको �ममा यो कुराको जानकारी आएपिछ 
सगैँ सनुवुाई भएका �रट िनवेदनह�मा नेपाल ब�क 
िल. को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह�लाई 
यो कुरा सोिधदँा ��ततु म�ुामा प� नरहेको र िधतो 
रो�का नरािखएको ह�दँा ऋण असलुीको �ममा 
िललाम ग�रएको भ�ने जवाफ �ा� भयो । तर �ात�य 
के छ भने यहा ँ नेपाल ब�क िल. लाई िवप�ी नबनाई 
ब�कका कम�चारीह�लाई िवप�ी बनाइएको भए पिन 
कानूनबमोिजम �थािपत िनकाय ब�कको स�पि� 
िहनािमना पा�रयो भनी म�ुा चलेको ह�दँा �व�छ 
सनुवुाईको �ि�बाट पिन म�ुाको अि�तम िकनारा 
नभएस�म अदालतको अनमुितबेगर िधतो यथावत 
रािखनपुन� ह��छ । तर िमिसल हेदा� न त िधतो रो�का गनु�  
भ�ने िमिसलमा आदेश छ, न त िधतो िललाम िवषयमा 
अनमुित मािगएको छ न त िधतो िललाम रोक� पाउ ँ
भनी यस अदालतमा �ितवादीह�बाट िनवेदन परकेो 
अव�था नै यहा ँ दिेख�छ । कानूनको अि�तयारीबेगर 
बद ्िनयतपूव�क काय� गरकेो पाइएमा कानूनबमोिजम ह�ने 
नै ह��छ र यो कुरालाई ��ततु फैसलाले रो�ने अव�था 
पिन छैन । तर इजलाससम� िनवेदन उजरुीबेगर 
मौिखक िजिकरको आधारमा मलु िवषयलाई प�छाई 
िवषया�तर ह�न िम�ने यहा ँदिेखएन ।

१७. िमिसल सलं�न उजरुी प� हेदा� म�ुयतः 
ब�क स�व� �यि�ह� र कजा�वाला, कजा�वाला 
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उ�ोगीलाई िधतो िदने �यि�ह� र िधतो �टक 
मू�याङ्कन कता�ह� समेत उपर म�ुा चलाइएको 
देिखयो । कम�चारीह� म�ये पिन स�चालक 
सिमितअ�तग�तको नीित तथा �यव�थापन उपसिमितका 
सद�य, �यव�थापनमा संल�न महा�ब�धक नायब 
महा�ब�धक, �ब�धक, िनद�शकलगायत उ�च पद�थ 
�यि�ह� र उनीह� मातहतका कजा�  �वीकृित, िधतो 
मू�याङ्कन आिद काय�ह�सगँ संल�न कम�चारीह� 
र ब�क आब� मू�याङ्कनकता�ह� उपर म�ुा चलेको 
अव�था छ । आरोिपत काय�मा को कसको क�तो 
संल�नता छ भ�ने बार ेयथा�थानमा िव�ेषण ग�रने छ । 

१८. कजा�वालाम�ये म�ुय �यि� 
ल�मी�साद आचाय� देिख�छन् । आरोपप�मा 
उि�लिखत ९ वटा ऋणी उ�ोगह� म�ये तीनवटा 
उ�ोगह� रािधका �ाि�ड�ा�ट, बागमती उनी धागो 
कताई उ�ोग �ा.िल. र मेची �ाि�ड�ा�टसमेतमा 
िनज फम�को �ो�ाइटर साझेदार र सेयर हो�डर रहेको 
र अ�य ६ वटा उ�ोगह� म�ये अिपन�पा काप�ट, 
बागमती ओ�रए�टल िटिपक, बागमती एपर�स, 
आर.पी.काप�ट, रोशन �ाि�ड�ा�ट, कटन�रच �ा.
िल. मा कजा� िदलाउने र द�ुपयोग गन� काय�मा िनजको 
��य� संल�नता देखाइएको छ । स�ेंपमा हेदा�  अिपन�पा 
काप�टको �ो. भरतराज कोइराला दिेख�छन् तापिन 
सो उ�ोगको लािग िलन लािगएको िट.आर. कजा�को 
लािग ल�मी�साद आचाय�ले रािधका �ाि�ड�ा�टको 
फािजल रहेको िधतो एयरमाक�  गन� म�जरुी िदने, सो 
उ�ोगको तफ� बाट िनवेदन ले�ने, न�कल गरी सही गन�, 
धनजमानी िदने, कजा� ितन� अ�यतु �रजालसमेतसगँ 
िमली �ितब�ता �य� गन� काय� िनजले गरकेो 
भ�ने उजरुीप�मा उ�लेख छ । �य�तैगरी बागमती 
एपर�सको �. कृ�ण�साद लइुटेल दिेख�छन् तापिन 
�यसमा ल�मी�साद आचाय�, अ�यतु�साद �रजाल, 
भरतराज कोइराला िमली कजा� िलने र द�ुपयोग 
गन�, सो एपर�सको लािग िनवेदन लेखी कृ�ण�साद 

लइुटेलसमेतसगँ संय�ु दरखा�त ले�ने, आव�यक 
सरु�ण रािधका �ाि�ड�ा�टबाट िलनको लािग 
िनवेदन ले�ने, िट.आर. कजा� च�ुा गन� ल�मी आचाय� 
र अ�यतु �रजालले सयं�ु �ितब�ता �य� गन�, िधतो 
िदन म�जरु भई िनवेदन िदने, रोसन �ाि�ड�ा�टको 
तफ� बाट अ�यतु�साद �रजालले फािजल िधतो 
बागमती एपर�सलाई िदन म�जरुी िदने, कजा�  तमसकु 
र �यि�गत धन जमानीमा भरतराज कोइराला र 
अ�यतु�साद �रजाल सा�ी ब�ने आिद काय� गरकेो 
िव�ततृ िववरण उजरुी �ितवेदनमा उ�लेख छ । �य�तै 
गरी रोसन �ाि�ड�ा�टको �ो. अ�यतु�साद �रजाल 
र िचर�जीवी आचाय� देिख�छन् तापिन सो उ�ोगको 
लािग �िततप� खो�न सयं�ु दरखा�त िदने, िधतो 
सरु�ण एयरमाक�  रािधका �ाि�ड�ा�टको िधतोबाट 
गन� म�जरुी िदने, �िततप�बाट िझकाइएको सामान 
�लीय�रङ गन� संय�ु िनवेदन िदने, िट.आर. कजा� 
उपयोग गन� पाउ ँ भनी संय�ु दरखा�त िदने, रोसन 
�ाि�ड�ा�टकै तफ� बाट कजा�  माग गरी िनवेदन गरी 
रोसन �ाि�ड�ा�टको लािग �वीकृत कजा�स�ब�धी 
तमसकुमा सही गन�, रोसन �ाि�ड�ा�टको नामको 
ब�क खाता स�चालनसिहत सबै कारोबार गन� दवुैजना 
�ो�ाइटरह�बाट म�जरुीनामा िलने आिद काय� 
ल�मी�साद आचाय�ले गरकेा िव�ततृ िववरणको 
उ�लेख उजरुी �ितवेदनमा छ । �य�तैगरी बागमती 
ओ�रय�टल िटिपकको �ो. मोती उ�ेती (ल�मी 
आचाय�को आ�नै बिहनी �वाई) रहेको छन् भने सो 
उ�ोगको काय�मा ल�मी�साद आचाय�, अ�यतु�साद 
�रजाल र भरतराज कोइरालाको संल�नता रहेको 
कुरा उजरुी �ितवेदनमा उ�लेख छ । िववरणअनसुार 
सो उ�ोगको लािग भरतराज कोइरालाले धन जमानी 
िदने, ल�मी�साद आचाय�ले िधतो सरु�ण एयरमाक�  
गन� म�जरुी िदने, िधतो िदने, उ�ोगले िलएको 
कजा�मा भरत कोइराला र अ�यतु�साद सा�ी ब�ने, 
भरत कोइरालाले धन जमानी ब�ने, अ�यतु �साद 
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�रजाल सा�ी ब�ने आिद काय�ह� गरकेो उ�लेख छ । �य�तै गरी आर.पी. काप�टको �ो. �� �साद भ�राई 
देिख�छ भने सो उ�ोगसगँको कारोबारमा ल�मी�साद आचाय� संल�न भएको कुरा उजरुी �ितवेदनमा उ�लेख 
छ । �य�तै गरी ९ वटा उ�ोगम�येको कटन�रच �ा.िल. वैदेिशक लगानीमा स�चािलत उ�ोग देिख�छ । सोका 
सेयरहो�डर एपाची �ाउ�डर च�दन, प�ावती च�दन, पिुलकल रिव��न भ�ने नाम गरकेा िवदेशी नाग�रक 
देिखएपिन ल�मी आचाय� सो क�पनीको िव�ीय िनद�शक रही सो क�पनीको लािग �वािहत कजा�मा �यि�गत 
धनजमानी िदने, कजा� माग गन�, कजा� तमसकुमा सही गन�, रािधका �ाि�ड�ा�टको िधतोम�येबाट िधतो सरु�ण 
एयरमाक�  गन� म�जरुी िदने, िट.आर. कजा� माग गरी िनवेदन िदने, डकुमे�ट छुटाइ पाउन िनवेदन िदने आिद 
काय�को िव�ततृ िववरण उजरुी �ितवेदनमा उ�लेख छ । कजा�वालाह� बीचको आपसी स�ब�धबारमेा उजरुी 
�ितवेदनको ख�ड ग (प.ृ २७ देिख ३४) मा ितिथ, िमित र सलं�न कागजातसिहत िव�ततृ िववरण उ�लेख छ । 
उि�लिखत कागजह�बाट देिखएका कुरामा वा ती कागजह�को अि�त�वमा पनुरावेदनमा खासै िववाद उठाइएको 
पाइदँैन । िविभ�न उ�ोगह�मा ल�मी आचाय� र सो उ�ोगका �ोपाइटर सेयरहो�डरह� सगँको �यवसाियक 
स�ब�धको ि�थितलाई हेरी यी सबै उ�ोगह�लाई “ल�मी आचाय� समूहका उ�ोग” भ�ने नामाकारण ग�रएको 
देिख�छ । उ�ोग र ल�मी आचाय�को संल�नता बारमेा उजरुी �ितवेदनको तािलका नं. १, ती उ�ोगह�को 
नामबाट २०५८ चै�स�म �वीकृत कजा�को िववरण तािलका नं. २ मा र कजा� सरु�णको लािग �योग भएका 
ज�गाह�को संि�� िववरण तािलका नं. ३ मा िदइएको पाइ�छ । उ� तािलकाह�मा उि�लिखत िववरणको 
स�यास�यमा पनुरावेदनमा कुनै िववाद उठाइएको नपाइदँा ती सबै तािलका पनुः उ�लेखन गनु�  आव�यक देिखदँनै 
तथािप कजा�को ि�थित �प� गन�को लािग उजरुी �ितवेदनको तािलका नं. २ लाई यहा ँपनुः रािखएको छ ।

िस.
नं.
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१९. यसरी हेदा� एकातफ�  कजा�वाला ल�मी आचाय� समूहका उ�ोगमा संल�न �यि�ह�ले ल�मी�साद 

आचाय�को नेत�ृवमा अिनयिमत काय�मा संल�न रहने अक�तफ�  ब�कका उ�च पद�तदेिख िविभ�न तहका 
कम�चारीह� संल�न रही कजा�वालालाई िबना प�रयोजना, कजा�वालाबाट भएको �वलगानीको ि�थित वा भाखा 
नाघेको कजा� कित छ भ�ने �य�तै कर ितरकेो वा नवीकरण गरकेो छ वा छैन भ�ने आिद क�पनी वा फम�को 
कारोबारको ि�थित र िव�सनीयता नहेरी र ब�कको कजा� �वाह िनद�िशका र प�रप�ह�को वेवा�ता गद�, कजा�को 
िनिहत जोिखमको िव�ेषण नगरी, कितपय अव�थामा ठाडो तोक आदेशबाट जसरी भएपिन पाट�लाई कजा�  �वाह 
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गन� र पिछ एकै िमितमा समथ�न गराउने आिद काय� 
िमलेमतोबाट भएकोबाट जानी जानी ब�कलाई हािन 
नो�सानी परु ्याउने र कजा�वाला प�लाई गैरकानूनी 
लाभ परु ्याउने बद ्िनयतपूण� काय� भएको भ�ने आरोप 
लागेको ि�थित छ । कजा� िलदँा िधतो िलइएका ज�गाह� 
िधतो रा�ने उ�े�यबाट मा� ख�रद गरी ६ मिहना पिन 
नप�ुदै िधतो राखी कजा� िलएको, िधतोको अ�यिधक 
मू�याङ्कन गरकेो, पाट�को अनरुोधमा पटकपटक 
मू�याङ्कन बढाएको, कुनै फम�ह� कजा� उपयोग गन� 
उ�े�यबाट दता� भएको (आर.पी.काप�ट) खासै कारोबार 
नगरी ब�द भई अि�त�वमा नै नरहेका, झ�ुा �टक 
िववरण तयार ग�रएको र कितपयमा �य�तो िववरण 
अिफसमा नै तयार गरकेो आरोप छ । िमिसल संल�न 
कागजातह� हेदा� ब�कका कम�चारीह�बाट वािण�य 
ब�क ऐन, २०३१ को दफा ६, १३(५) को उ�लङ्घन 
ह�नकुो साथै ब�क�ितको परम िव�ासको कत��य 
(Fiduciary Duty) को पालना नगरी बद ्िनयतपूण� 
काय� गरकेो, बद् िनयतपूण� काय�कै प�रणाम �व�प 
आ.व. २०५३।५।४ स�म नाफामा रहेको ब�कको 
आिथ�क ि�थित ख�कन गई आ.व. २०५५।५६ मा 
�. २,५३,५३,९४,७७४।२५ नो�सान ह�न गएको 
र २०५६।५७ देिख म�ुा च�दास�म लेखा परी�ण 
नै ह�न नस�ने चरम आिथ�क िव�ङ्ृखलताको ि�थित 
ब�न गएको पाइएबाट यो त ब�कको लेना हो, ऋण 
असलुतफ�  कुनै काय� वा �यास नै नगरी ��ाचारमा 
म�ुा चलाइएको भनी सामा�य अिनयिमतता हो भ�ने 
ि�थित रहेन । जहा ँ��ाचार ज�ता फौजदारी कसरु 
भएको दिेख�छ �यहा ँिबगोभ�दा पिन कसरु भएको छ 
वा छैन भनी हे�रन ुपन� ह��छ । कसरुको ग�भीरताको 
मापन र सजाय िनधा�रणको लािगस�म कजा�को ि�थित 
र िबगो सा�दिभ�क ह��छ । �यसैले कजा� असलुको 
िनद�ष �ि�या स�ु ग�रएको छैन भनेर ��ाचारमा म�ुा 
नच�ने भ�ने ह�दँनै । यस अदालतबाट फैसला भएका 
मािथ उि�लिखत िनण�यह�मा यो िजिकरलाई �वीकार 

ग�रएको पिन छैन । तसथ� सोतफ� को �ितवादी प�को 
िजिकर �वीकार गन� सिकएन ।

२०. पुनरावेदक �ितवादीह�को 
पुनरावेदन िजिकर पु�न स�छ वा स�दैन स�ु िवशेष 
अदालतको फैसला िमलेको छ वा छैन भ�नेतफ�  हदेा�, 
�ितवादी पनुरावेदकह�को र अ�य �ितवादीह�को 
��ततु ��ाचारको कसरुमा के क�तो संल�नता रहेको 
छ वा छैन भनी हेनु�पन� दिेखयो । 

२१. सव��थम �. शेरबहादुर थापाको 
हकमा हदेा�, िनज वारदात समयमा ने.बै.िल. का 
नायब महा�ब�धक तथा काठमाड� ब�िकङ अिफस 
�मखु देिख�छन् । यी �ितवादीले कसरु गरकेोमा 
अनसु�धान र अदालतमा इ�कार रही बयान गरकेा 
छन् । आ�नो �यापा�रक �वाथ� र �यवसाियक 
स�ब�ध भएका ल�मी�साद आचाय� समूहको ९ वटा 
उ�ोगह�लाई कुल �. १५,५३,२९,१५६।१७ कजा� 
�ावह गन� काय�मा संल�न कम�चारी समूहको िपरािमड 
ज�तो सांगठिनक संरचनाको �मखु �यि�को �पमा 
रहेको िमिसलबाट देिख�छ । िनज शेरबहादरुसमेतले 
बागमती उनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. को ि�थर 
र चाल ुपुजँी कजा�को सरु�णबापत झापा गरामनी ८ 
िक.नं. ५३६ र ५३७ को प�रयोजनासिहत कुल �. 
१,१०,००,०००।- मा इि�जिनयर र ब�क कम�चारीबाट 
मू�याङ्कन नै नगराई ०५४।१०।६ मा पा�रत गराई 
िलएको, सोही ज�गा रो�का फुकुवा नै नगराई चाल ु
पुजँी कजा�को सरु�ण बापत ०५५।९।९ मा मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारबाट पनुः �ि�ब�धक पा�रत 
गराई िलएको पाइयो । �य�तै गरी बागमती उनी 
धागो कताई उ�ोगको �वीकृत ि�थर पुजँी कजा� 
�. १,१०,००,०००।- बाट �. ८० लाख रािधका 
�ाि�ड�ा�टको यसुो�स �िततप� (उधारो �िततप�) 
बापतको रकम च�ुा गन� रािधका �ाि�ड�ा�टको 
खातामा ज�मा गन� �वीकृित िदई ि�थर पुजँी कजा�को 
रकमको द�ुपयोग गन� सहमित िदएको पाइयो ।
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२२. �य�तै गरी सोही उ�ोगको लािग 
िमित २०५५।५।२९ मा �िततप� नं. ६१/१३५५ 
खो�दा आफू मिुनका कम�चारीह�ले िलिमट नभएको, 
को�याटरल नभएको, िट.आर. कजा� नं. ६०/११२ मा 
�. ९९,९७,७३३/२५ कजा� बाकँ� रहेको भ�ने कुरा 
उ�लेख गदा�  गद� पिन ५ �ितशत मािज�नमा �िततप� 
खो�ने �वीकृित िदएको, �िततप� ६१/१३५५ खो�न 
�वीकृित िदएको र उ� �िततप�को डकुमे�ट छुटाउन 
आ�नो अि�तयारीबाट कजा� िदन निम�नेमा कजा� 
�वाह गरकेो भ�ने पिन दिेखयो ।

२३. बागमती एपर�सको ३ वष�को 
िनया�त कजा�  ६१/६६ मा आ�नो अि�तयारीबाट 
कजा�  िदन निम�नेमा कजा� �वाह गरकेो, ब�कको 
�िततप�को िवपरीत अ�बरकुमार खड्काले िदएको 
गैरकानूनी आदेशको काया��वयन गरी भ�ुानी िदएको, 
रािधका �ाि�ड�ा�टको फािजल िधतो भनी झठुा 
िववरणह�बाट अ�य ३ उ�ोगको िधतो सरु�ण भनी 
एयर माक�  गराई बद ्िनयतसाथ कजा� �वाह गराएको 
समेत पाइयो ।

२४. �य�तैगरी िनजले िट.आर. कजा�  �वाह 
गदा�, पाट�ले स�तोषजनक कारोबार गरकेो छ वा 
छैन, बजारमा �ित�ा के छ, सो नहेरी २ मिहनाअिघ 
मा� दता� भई कारोबार स�ु मा� भएको बागमती 
एपर�सलाई िट.आर. कजा� ६१/१८१, ६१/२८९ 
नं. बाट �दान गरकेो कजा� र �याज बाकँ� रहदँा रहदँ ै
िबना िधतो �िततप� ६१/१०८ खो�ने �वीकृित 
िदई सो �िततप�को डकुमे�ट छुटाउन अि�तयारी 
उ�लङ्घन गरी िट.आर. कजा� ६१/२८९ बाट �. 
८,८८,०४९।८९ कजा� �वाह गरकेो, �िततप� 
६१/१३१८ खो�दा मातहत कम�चारीले कैिफयत 
ले�दा ले�दै �िततप� खोली िबना िधतो, िबना सरु�ण 
भ�ुानी िदएको र िट.आर. कजा� ६१/२८९ बाट कजा� 
�वाह गरी डकुमे�ट छुटाउन कजा� नं. ६१/१८१ 
बाट कजा� �वाह गराई अि�तयारी उ�लङ्घन गरकेो 

देिखयो । िट.आर. कजा� �िति�त उ�ोगलाई मा� �दान 
गन� सिकनेमा सोिवपरीत कजा� �वाह गरकेो पाइयो ।

२५. �यसैगरी रोशन �ाि�ड�ा�टलाई कम 
िधतो सरु�ण िलई कजा�  नं. ६०/८१ र ६०/९३ बाट 
�. ६५ लाख कजा� �वाह गदा� �. ३२ लाखको मा� 
िधतो सरु�ण िलएको, थप सरु�ण माग गनु�पन�मा 
नगरकेो, मोती उ�ेतीका नाउमँा पा�रत ज�गाको हक 
बद ्िनयतपूव�क फुकुवा गरकेो, रोशन �ाि�ड�ा�टकै 
�िततप� ६०/५५९१ �वीकृत गदा� बद् िनयतपूव�क 
कजा� �वीकृत गरकेो, �यि�गत तोकका आधारमा 
कजा� �वाह गरकेो, आफूलाई �ा� �ित�ाहक फ�डेड 
कजा�बाट सीमा नाघी कजा� �वाह गरकेो भ�ने आरोप 
िनजउपर लागेकोमा व�तिुन��पमा ख�डन गन� 
सकेको पाइएन ।

२६. �यसैगरी रािधका �ाि�ड�ा�टको 
कजा� सिुवधाको लािग ल�मी�साद आचाय�को कपन 
गा.िव.स. १ िक.नं. ३३० को ज�गालाई कजा� किमटीले 
�. ४६ लाखमा पास गरी िलने िनण�य गरकेोमा पाट�को 
िनण�यको आधारमा पनुः मू�याङ्कन गरी ५३ लाख 
र फेरी ६७ लाख मू�याङ्कन गराई िधतो पास गराई 
िलएको, सो उ�ोगको कजा�को लािग आव�यक 
पन�भ�दा कम सरु�ण िलई कजा� �वाह गरकेो पिन 
देिखयो ।

२७. �यसैगरी बागमती ओ�रय�टल 
िटिपकलाई उ�ोग दता� भएको ८ िदनिभ� �वलागत, 
लगानी, प�रयोजना िव�ेषण आिद कुनै कुराको िवचार 
नगरी �. ३५ लाख कजा� �वाह गरकेो र पटक पटक 
कजा� थ�दै लगेको, �ित �ाहक फ�डेड कजा�को सीमा 
उ�लङ्घन गरकेो पिन देिखयो ।

२८. �य�तैगरी कटन�रच �ा.िल. 
शत�ितशत िवदेशी लगानीमा �थापना भएको उ�ोग 
देिखएको, य�तो उ�ोगमा िवदेशी लगानीकता�ह�ले के 
कित लगानी गरकेा छन् भ�ने हेद� नहेरी ल�मी�साद 
आचाय�सगँको �वाथ�मा परी िधतो सरु�ण निलई 
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िट.आर. कजा�, पूव� िनधा��रत कजा�, िबल ख�रद आिद 
कजा�ह� �वाह गरकेो पिन पाइयो ।

२९. सो उ�ोगको नाममा �याद नाघेको 
कजा�  बाकँ� रहदँा रहदँै आयात �िततप� नं. ६१/०९ 
बद ्िनयतपूव�क १०% मािज�नमा खो�न �वीकृित 
िदएको, �य�तैगरी आयात �िततप� ६०/७७९ 
ल�मी�साद आचाय�को �यि�गत धन जमानीमा 
खो�ने भनी तोक आदेश िदएको, आयात �िततप� नं. 
६१/१७ र ६१/४२ खो�दा िलिमट नभएको, सरु�ण 
नभएको, परुानो कजा� बाकँ� भएको भनी मातहत 
कम�चारीले कैिफयत खलुाउदँा खलुाउदँै िबना िधतो 
सरु�ण कजा� बाकँ� ह�दँा ह�दँै एल.सी. खो�न �वीकृित 
िदएको, कजा� �वाह गदा� �ित �ाहक फ�डेड कजा�को 
�. ७५ लाखको अि�तयारी नाघी कजा� �वाह गरकेो 
समेत पाइयो ।

३०. �य�तै गरी आर.पी. काप�ट उ�ोगलाई 
दता� भएको एक ह�ािभ� �. १ करोड १२ लाखको 
�टक रहेको भ�ने प�याउनै नसिकने झठुा �टक 
मू�याङ्कन �ितवेदनको आधारमा पिछ कजा� 
किमटीबाट अनमुोदन गन� गरी �. ७५ लाख 
हाइपोिथकेशन कजा� �वाह गरकेो, सो कजा� �वाह 
गदा� रोशन �ाि�ड�ा�टको ह�दँै नभएको िधतो एयर 
माक�  गरकेो भनी झठुा कागज खडा गरी कजा� माग 
गन� तमसकु गन� �यि� अलग अलग भएकोमा समेत 
बद ्िनयतपूव�क कजा� �वाह गरकेो समेत देिखयो ।

३१. अिपन�पा काप�टलाई भाखा नाघेको 
िट.आर. कजा� बाकँ� रहदँा रहदँै ओभर�ा�ट कजा� 
�. १० लाख �वीकृत गरकेो र कजा� बाकँ� रहदँा रहदँ ै
रािधका �ाि�ड�ा�टको एयर माक�  गरकेो सरु�ण 
फुकुवा गरेको पिन देिखयो ।

३२. मेची �ाि�ड�ा�टलाई प�रयोजना 
िव�ेषण नै नगरी �. ४८ लाख कजा� �वाह गरकेो, सो 
उ�ोगको भाखा नाघेको कजा� बाकँ� रहदँा रहदँ ै“चाल ु
पुजँी कजा�को भाखा नाघेको िक�ता र �याज बझुाउन 

भौचर लेखी सकेको” भ�ने बोली पारी िक�ता र �याज 
नबझुाएकै अव�थामा झठुा �यहोरालाई आधार गरी �. 
१० लाख ओ.िड. कजा� �वाह गरकेो पिन देिखयो ।

३३. यसरी ल�मी समूहका उ�ोगह�लाई 
कजा� �वाह गदा� नेपाल रा�� ब�कको ०४७।१२।१३ 
(पस.ंसी.िव.पास ९४-२/०४७) को दफा (ख) को 
उपदफा ४, �य�तैगरी चाल ुपुजँी कजा� �वाह गदा� ब�कको 
०५४।९।८ (�.का. कल ६०/२२०४) को प�रप�को 
दफा २ अ�तग�त उि�लिखत सत�ह�, िट.आर. कजा� 
�वीकृत गदा� कजा� िनद�िशकाको दफा ३समेतका 
सत�ह�, ब�कको कजा� िनद�िशका एवं काय��णाली, 
२०५५ को हाइपोिथकेशन कजा� िनद�िशकाको दफा 
४,५,६,७,१२,१४,१७ समेतको उ�लङ्घन गरकेो 
देिखई ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२)र 
२९(२) को उ�लङ्घन गरकेो दिेखयो । ल�मी आचाय� 
समूहका िविभ�न उ�ोगह�लाई जे जनु िकिसमबाट 
कानून, कजा� िनद�िशका एव ंकाय��णाली तथा िवभागीय 
प�रप�समेतको उ�लङ्घन भइरहेको ि�थित देिखदँा 
देिखदँ ै काया�लय �मखु ज�तो �यि�ले कहीकँतै यो 
िवषयको समी�ा बैठक गरकेो वा मातहत अिधकृत र 
कम�चारीह�लाई सतक�  गराएको वा चेतावनी िदएको 
आिद केही गरकेो दिेखदँैन । 

३४. यी �ितवादी शेरबहादरु थापा र 
ल�मी�साद आचाय�को �यापा�रक �वाथ� रहेको भ�ने 
कुरा िनजह�को सयं�ु नाम मा घर ज�गा ख�रद 
गरकेो पाइन,ु संय�ु�पमा क�पनी खडा गरकेो, 
िनजको घर खानतलासी गदा� ल�मी आचाय� समूहको 
िविभ�न उ�ोग र फम�ह�का खाली �याड, लेटर हेड 
भेिटएबाट समेत पिु� ह�न आयो । �. शेर बहादरुक� 
�ीमती सर�वती थापाका नाउकँो िव�णमुती काप�ट 
उ�ोग स�चालन गन� ल�मी�साद आचाय�लाई िनय�ु 
गरकेो पाइयो । ल�मी आचाय� समूहका उ�ोगलाई 
अ�य ब�कह�मा िधतोको लािग सयं�ु नाउकँो ज�गा 
रा�न िनजले म�जरुी िदएको समेत पाइयो । यसरी 
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आ�नो िव�ीय �वाथ� रहेको �यि�लाई कजा� �वाह 
गराउने काय� िनज थापाको ब�क�ितको परम िव�ासका 
कत��य (Fiduciary Duty) को िव�� ह�ने �प� 
छ । िमिसलबाट के पिन देिख�छ भने जहा ँ मातहत 
कम�चारीले िधतो �वाहमा नकारा�मक िट�पणी लेखेका 
वा िहचिकचाहट देखाएका छन्, ती सबै अव�थामा यी 
�. शेरबहादरुले ह�त�ेप गरी कजा� िदलाएका छन् । 
नया ँ उ�ोग ह�न,ु प�रयोजना नह�न,ु �वलगानी नह�न,ु 
अप�या�रलो �टक वा िधतो मू�याङ्कन ह�न,ु भाखा 
नाघेका कजा� ह�न ुवा Credit Appraisal नह�न ुआिद 
कुनै कुराले कजा� �वाह नरोिकएको अव�था छ । कुन 
कुन उ�ोगलाई कुन िमितमा के कित कजा� �वाह गरकेो 
छ भ�ने मािथ विण�त तािलका २ मा �प� दिेखएको छ । 
ज�गा सरु�णको िववरण त�य ख�डको तािलका ३ मा 
िदइएको छ । िधतो िलन निम�ने ज�गा िधतोमा िलने, 
िबना मू�याङ्कन ज�गा िधतो िलने, प�को अनरुोधमा 
सरु�ण िदएको ज�गाको मू�याङ्कन बढाउने 
वा�तिवक मू�याङ्कनभ�दा अ�यिधक मू�याङ्कन 
गराउने, सरु�ण बेगर िधतो एयरमाक�  गराउने आिद 
काय� पिन कजा� �वाह �करणमा भए गरकेो पाइदँा 
सोकाय�ह�मा िनजको िज�मेदारी रहदैँन भ�न 
िमलेन । तसथ� ब�कका कम�चारीह�सगँको िमलेमतो र 
नेत�ृव गरी कजा� �वाहमा िनज सलं�न दिेखदँा िनजलाई 
कसरुदार ठहर ्याएको िवशेष अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�नपुन� दिेखएन ।

३५. अब �. म�येका अ�बरकुमार 
खड्काको हकमा हदेा�, िनज वारदात समयमा नेपाल 
ब�क िलिमटेडका म�ुय �ब�धक पदमा काय�रत 
देिख�छ । अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो पाइ�छ । िमिसल हेदा� 
िनजको पिन ल�मी आचाय� समूहसगँ �यापा�रक �वाथ� 
रहेको र सोही कारण ल�मी आचाय� समूहका िविभ�न 
उ�ोगह�लाई कजा� �वीकृत र िसफा�रस गन� काय�मा 
संल�न रहेको दिेखन आयो ।

३६. िमिसल हेदा� , ल�मी�साद आचाय�लाई 
कजा� िलनको लािग आफू मोही रहेको ज�गा (कपन 
३ङ िक.नं. ३३६, ३६९ र ३७४ को ज�गा) िधतो 
सरु�ण रा�न िनजले उपल�ध गराएको पाइयो । 
�य�तैगरी आ�नो भाइले िलने ऋणमा ल�मी�साद 
आचाय�को रािधका �ाि�ड�ा�टको सरु�णबाट 
एयर माक�  गरी �योग गर ेगराएको, �य�तै गरी आ�नी 
�ीमती कािलका आचाय�समेत सं�थापक सेयरधनी 
रहेको नेपाल घरले ुतथा साना उ�ोग िवकास ब�क िल. 
�थापना ह�दँा स�चालक सिमितमा �ितिनिध�व गन� 
उपसमूहमा ल�मी�साद आचाय� र िनजको समूहको 
�यि�ह� रहेको पाइयो । य�तो �यापा�रक �वाथ� 
रहेको �यि�लाई कजा� �वाह काय�मा िनज सलं�न 
नरहनपुन�मा वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को दफा ६ 
तथा दफा १३ को िवपरीत काय� गरी ब�क�ितको परम 
िव�ास र भि�को दािय�व (Fiduciary Duty) को 
उ�लङ्घन गरकेो पाइयो ।

३७. िमिसल हेदा� रािधका �ाि�ड�ा�टको 
लािग झापा गरामनुी-५ िक.नं. ६६७ को ०-१८-
११ ज�गा िधतो िलदँा ब�कको प�रप� (५८/०८ 
िमित २०५२।४।८) को उ�लङ्घन गरी कजा� 
िलन िम�ने भनी िवता�मोड शाखालाई प� पठाएको 
पाइयो । �य�तै गरी ल�मी आचाय� समूहका स�पूण� फम�/
उ�ोग / क�पनीह�को कजा�को ि�थित, भाखा नाघेको 
अव�था आिद नहेरी महा�ब�धकको अि�तयारी सीमा 
५ करोड ननाघेको नदखेाउने दरुासय राखी वा�तिवक 
िववरण लकुाई �ितवेदन / ��ताव तयार गरकेो भ�ने 
पिन िनजउपर आरोप लागेको पाइयो । सो होइन भ�ने 
कुनै �माण िनजतफ� बाट पेस ह�न सकेको पाइएन ।

३८. �य�तैगरी बागमती एपर�सको �थायी 
ठेगाना काठमाड�को सतुंगल देखाई दता� भएको 
देिखएको तर सोका �ोपाइटर कृ�ण�साद लईुटेलले 
िसमरामा कारखाना रहेको कुरा देखाई ऋण माग 
गरकेो ि�थर पुजँी रहेको उ�लेख गरकेोमा सो कुरा 
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यिकन नग�रकन िमित ०५५।६।२१ मा ऋण माग 
गरकेो, सोही िमितमा तयारी पोशाक बनाउने मेिसनको 
लािग पनुः ९० लाख ऋण एउटै दता� नं. राखी दोहोरो 
िनवेदन गरकेोमा कुनै प�रयोजना, ��ताव आिद नहेरी 
पाट�को िव�सनीयता नजाचँी उ�ोगको आ�नो वा 
�ो�ाइटरको कुनै ि�थर स�पि� नरहेको उ�ोगको ज�गा 
काठमाड�मा रहेको देखाइएको अव�थामा रािधका 
�ाि�ड�ा�टको फािजल रहेको िधतोबाट एयरमाक�  
गराई ऋण माग गरकेोमा वा�तिवकता नहेरी जाचँ 
ि�थर पुजँी कजा� िवषयमा ब�कको कजा� िनद�िशकाको 
िवपरीत र मातहत कम�चारीको रायसमेतलाई बेवा�ता 
गरी �. ८५ लाख कजा� �वीकृत गरकेो, बागमती 
एपर�स �वयम् ०५५।५।१ मा दता� भएको र भाडाको 
भवनमा रहेको देिखएको, दता�को बखत ि�थर पुजँी 
�. ९६ लाख देिखएको र कजा� िलने मा� उ�े�यबाट 
�ा� गनु�भ�दा एकिदन अिघ ०५५।६।२६ मा मा� 
ि�थर पुजँी �. १,४९,४५,०००।- परु ्याई बढाएको 
�माणप�बाट देिखएकोमा पिन प�रयोजनाको िनरी�ण 
र िव�ेषण गराउने काय� गराएको पाइएन । ि�थर 
पुजँी र चाल ु पुजँी कजा�को काय�िविध िनद�िशकाको 
कजा�  सीमास�ब�धी �यव�थाको दफा ४ को समेत 
िवपरीत ह�ने गरी �वलागत अनपुात उ�लङ्घन 
गरी ०५५।६।२७ मा कजा� �वीकृत गरकेो देिखयो । 
यसरी कजा� �वाह गदा� ि�थर पुजँी कजा� �वीकृत गदा� 
ब�कको कजा� िनद�िशका एवं काय� �णाली, २०५५ को 
दफा ३ को पूण�तः बेवा�ता गरी कजा�  �वीकृत गरकेो 
पाइयो । आरोपप�मा उि�लिखत कुराह� आफूबाट 
भएका होइनन् भनी िव�सनीय�पमा िनजको तफ� बाट 
ख�डन ह�न सकेको पाइएन । िनजको तफ� बाट कजा�ह� 
�वाह भएको पाइएको यस ि�थितमा िनज िनद�ष 
रहेछन् भ�न िकने ि�थित देिखएन ।

३९. अब �. म�येका उ�मकुमार नेपालको 
हकमा हदेा�, िनज आरोिपत कसरुमा अनसु�धान 
र अदालतमा इ�कारी बयान िदएको देिखयो । तर 

िमिसल संल�न उजरुी �ितवेदन र िमिसल सलं�न 
कागजह� हेदा� िनजले नायब महा�ब�धक र अ�य 
कम�चारीह�सगँको िमलेमतोमा िबना प�रयोजना कजा� 
�वाह गन�, िधतोको अवा�तिवक मू�याङ्कन गराउने, 
पटकपटक मू�याङ्कन थ�द ैल�ने, पिहला कजा� �दान 
गरी पिछबाट समथ�न गराउने, नायब महा�ब�धकको 
मौिखक आदशे भ�दै तोक लगाउने आिद काय�मा 
सलं�न भई बद ्िनयतपूव�क काय� गरकेो आरोप छ । 
उदाहरणको लािग बागमती एपर�सको �िततप� नं. 
६१/१६७३, य�तै गरी �िततप� नं. ६१/१०८ र 
६१/१३१८ खो�दा िलिमट नभएको, िधतो सरु�ण 
नभएको र िट.आर. कजा�को �याद नाघेको अव�था 
ह�दँा ह�दैँ िट.आर. कजा�को �याद थपेको भ�ने �यहोरा 
आफँैले लेखी बद ्िनयतपूव�क �िततप� खो�ने काय�मा 
सलं�न रहेको, �य�तै गरी �िततप� नं. ६१/१३०८ 
खो�दा रािधका �ाि�ड�ा�टको िधतो एयरमाक�  गनु�  
भ�ने अनिधकृत �यि�को िनवेदन �वीकार गरी काय� 
गरकेो, �िततप� ६१/१३१८ को डकुमे�ट छुटाई िददँा 
“�ाहकको �यि�गत धन जमानीमा छुटाइ िदने” भनी 
अि�तयारी नै नभएको तोक लगाएको समेत पाइयो ।

४०. साथै िनजले बागमती एपर�सकै 
एउटा टी.आर. कजा� ६१/१८१ को रकम बाकँ� 
रहेकै अव�थामा िट.आर. कजा� ६१/२८९ बाट 
बद ्िनयतपूव�क कजा� �वाह गरकेो, �य�तै रािधका 
�ाि�ड�ा�टको लािग कपन गा.िव.स. १ को िक.नं. 
३३० को ज�गा कजा�वालाको अनरुोध मतुािबक ४६ 
लाखबाट मू�याङ्कन बढाउदँै लगी ६७ लाखमा िधतो 
पास गरी कजा� �वाह गन� काय�मा सलं�न रहेको, �यसैगरी 
अिपन�पा काप�टलाई िट.आर. कजा�को भाखा नाघेको 
कजा� बाकँ� रहेको अव�थामा पिन च�ती ओ.िड. कजा� 
�. १० लाख �वाह गरकेो, मेची �ाि�ड�ा�टलाई 
चाल ुपुजँी कजा�को िक�ता नितरी भाखासमेत नाघेको 
अव�थामा पिन “िक�ता बझुाउन भौचर लेखी सकेको” 
भनी बद ्िनयतपूव�क ढंगले कजा� �वाह गरकेो, तर 
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सो िक�ता नखलुाईएको रािधका �ाि�ड�ा�टलाई 
�िततप� नं. ६१/१६११ बाट िट.आर. कजा� १ करोड 
१० लाख �वीकृत गदा� महा�ब�धकको आदेशानसुार 
िट.आर. गरी समथ�न पठाउने भनी बद ्िनयतपूण� 
तरीकाले काय� गरकेो, झापा गरामनुी गा.िव.स. वडा नं. 
७ को िक.नं. ६६० को ४-१४-१८ िवगाहा धानखेतको 
ज�गा अ�यिधक मू�याङ्कन गराई ब�कको नाममा पास 
गराउन कजा� किमटी सद�यको हैिसयतमा संल�न 
रहेको, लिलतपरु स�व ुगा.िव.स.-४(ग) ि�थत िविभ�न 
िक.नं. को ज�गा अ�यिधक मू�याङ्कन गराई ब�कको 
नाममा पास गरी ब�कको कजा�  जोिखममा पारकेो 
भ�नेसमेत आरोप लागेको पाइयो । िनजउपर लागेका 
आरोपह�को िनजबाट व�तिुन��पमा ख�डन ह�न 
सकेको पाइएन । िनजले गरकेो काय�को �कृितबाट 
िनजको शेरबहादरु थापासमेतका ब�कका कम�चारीह� 
सगँ िमलेमतोसमेत दिेखयो । उि�लिखत काय� िनजले 
बद ्िनयतपूव�क गरकेो दिेखदँा िनजलाई कसरुदार 
ठहर ्याएको िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�नपुन� देिखएन ।

४१. �य�तै गरी �. पु�षो�म�साद �े�को 
हकमा हदेा�, िनज वारदात समयमा नेपाल ब�क 
िलिमटेडको काठमाड� अिफसमा िवभागीय �ब�धकको 
हैसयतमा काय�रत दिेख�छ । आरोिपत कसरुमा िनजले 
इ�कार रही बयान गरकेो छ तापिन िमिसल हेदा� िनजले 
नायब महा�ब�धक �. शेरबहादरु थापासिहतका 
ब�कका काय�कारीह�सगँ िमलोमतोमा काय� गरकेो 
देिखन आयो । िमिसल संल�न उजरुी �ितवेदन र 
सोसगँ संल�न कागज हेदा� ल�मी आचाय� समूहका 
िविभ�न उ�ोगह�लाई कजा� �वाह गराउने काय�मा 
संल�न रहेको देिखन आयो । िमिसल हेदा� िनजले 
बागमती एपर�सलाई ि�थर पुजँी कजा� नं.६१।१४५ 
बाट �.८५ लाख कजा� �वाह गदा� “िब�ेताको नाउमँा 
�ा�टमाफ� त भ�ुानी िदने” �प� सत� रािखएकोमा ठाडो 
तोक आदेशबाट िसधै च�ती खातामा रकम ज�मा 

गराएको, �य�तै गरी रोशन �ा�डी �ा�टलाई ब�कमा 
रािखएका सरु�णभ�दा बढी �वाह गराइएको, बागमती 
ओ�रए�टल िटपीकलाई प�रयोजनाको िव�ेषणबेगर नै 
कजा� �वाह गरकेो, सोही उ�ोगलाई हाइपोिथकेशन 
कजा� �वाह गदा� �टक िनरी�ण गन� कम�चारीसमेत 
नखटाएको, सोही पाट�लाई िबना आधार र कारण 
जोिखम नहेरी कजा� थ�द ैलगेको, �य�तै गरी आर.पी. 
काप�टलाई दता� भएको ७ िदनमा नै १ करोड १२ 
लाखको गल�चा �टक रहेको �ितवेदन िलन लगाई 
�.७५ लाख कजा� �वाह गराएको, �टक िनरी�णको 
झ�ुा �ितवेदन नर�े� मेहर �े�लाई आ�नै काया�लयमा 
राखी तयार गन� लगाएको, ल�मी�साद आचा�यको 
रोशन �ा�डी�ा�टका लािग कपन १ िक.नं. ३३० को 
ज�गा   पटक-पटक मू�याङ्कन गद� अ�ततः �.६७ 
लाखमा िधतो पास गराउने िनण�यमा शेरबहादरु थापा, 
उ�मकुमार नेपालसमेतसगँ संल�न रहेका, �य�तै झापा 
गरामनुी-७, िक.नं. ६६० र स�ब ुल.प.ु स�बकुा ज�गाको 
अिधक मू�याङ्कन गराएको भ�ने आरोप रहेको 
पाइयो । �य�तै गरी मेची �ा�डी�ा�ट र अिपन�पा 
काप�टको भाखा नाघेका कजा�  बाकँ� ह�दँा ह�दँै ओ.िड. 
उपल�ध गराएको भ�ने पिन आरोप रहेको दिेखयो । 
यी कुराह� भए गरकेा होइनन् भनी िववरण खलुाई 
िनजले ख�डन गन� सकेको पाइएन । यसरी िनजले 
शेरबहादरुसमेतका अ�य कम�चारीह�सगँ िमली 
बद ्िनयतपूव�क ब�कलाई हािन नो�सानी र स�बि�धत 
प�लाई लाभ परु ्याउने काय�मा संल�नता देिखदँा 
िनजलाई िनद�ष भ�न सिकने अव�था देिखएन । 

४२. �. मह�तबहादुर महज�नको हकमा 
हदेा�, िनज वारदात समयमा च�ती िवभागको 
इ�चाज� देिखएको र िनज अिपन�पा काप�ट र मेची 
�ा�डी�ा�टसगँ स�बि�धत देिखयो । िनजले कसरु 
गरमेा इ�कार रहे पिन कजा� �वाहमा संल�नता िथएन 
भ�न सकेको पाइएन । अि�पनपा काप�टको िट.आर. 
कजा�को सावँा �.८,४८,६७०/- र �याजसमेत बाकँ� 
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रही एक वष�भ�दा बढी समयदेिख भाखा नाघेको 
ि�थित ह�दँाह�दँै सो पाट�लाई �.१० लाख �वाह 
गरकेो, �य�तैगरी मेची �ा�डी�ा�टलाई पिन भाखा 
नाघी सकेको, चाल ु पुजँी कजा�को रकम बाकँ� रहदँा 
रहदैँ �.१० लाख ओभर�ा�ट कजा� �वाह गन� 
काय�मा सलं�न रहेको भ�ने आरोप रहेको पाइयो । 
पाट�ले सावँा र �याज बझुाउन भौचर लेिखसकेको 
भनी कजा� �वाह ग�रए पिन कजा� �वाह पूव� सो रकम 
ज�मा गरकेो पाइएन । िमिसल हेदा� कजा�वालाले झ�ुा 
िववरण लेखी कजा� �ा� गन� र �ा� कजा�म�येबाट केही 
सावँा र �याज ितन�स�म काय� भएको पाइदँा �व�थ 
कारोबार ग�रएको भ�न सिकएन । िमित ०५५।५।१६ 
मा बसेको ओभर�ा�ट किमटीको बैठकमा िनज 
उपि�थत दिेख�छ र सो किमटीले िट.आर. कजा� बाकँ� 
ह�दँाह�दँै १५ िदनिभ� बाकँ� ब�यौता बझुाउने ह�दँा 
िनजलाई OD कजा� �. १० लाख उपल�ध गराउने 
िनण�य भएको देिखयो तर िमिसल हेदा� न त पाट�ले 
रकम बझुाएको न त कागज नै गरकेो भेिटयो । यसरी 
िनजसमेतको संल�नतामा बद ्िनयतपूव�क काय� भएको 
देिखदँा िनज िनद�ष रहेछन् भ�न सिकएन । 

४३. �.रजनीलोचन �साद त�डुकारको 
हकमा िनजलाई िवशेष अदालतबाट दोषी करार 
ग�रएपिछ यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो र िमित 
२०६५।४।१५ मा िनजको म�ृय ुभइसकेको भ�ने ख�ुन 
आयो । िनजको हकमा िनज कपनको िक.नं. ३३० 
को ज�गा पाट�ले पटक पटक मू�याङ्कन बढाउने 
काय�मा, रोशन �ा�डी�ा�टको हकमा सरु�णभ�दा 
बढी कजा� �वाह भएको िव�ीय कजा� असलु नह�दँ ै
सरु�ण फुकुवा गन� काय�मा संल�न देिखएको, बागमती 
ओ�रय�टल िटिपकलाई चाल ु पुजँी र हाइपो कजा� 
�वीकृत गदा� प�रयोजनामा िव�ेशण िबना कजा� 
�वाह गन�, आर.पी. काप�टको हकमा दता� भएको 
सातै िदनमा बद ्िनयपूव�क �. ७५ लाख कजा� �वाह 
गन�, झापा गरामनुीको िक.नं. ६६० र ल.प.ुन. स�बकुो 

िविभ�न िक.नं. का ३-१०-३-० (उजरुी �ितवेदन 
तािलका ३) ज�गा अिधक मू�याङ्कन गन�, �य�तै 
गरी रोशन �ा�डी�ा�टले केवल ३२ लाखको िधतो 
सरु�ण पास गरी िदएको, िधतो अवगत ह�दँा ह�दँ ैसो 
फम�को तफ� बाट �.२,८७,००,०००।- नभएको िधतो 
एयरमाक�  ग�रिदने, रोशन �ा�डी�ा�टको सरु�ण 
नपगु भइरहेको अव�था ह�दँाह�दैँ िमित २०५४/१०/१५ 
को कजा� किमटीको िनण�यबाट काठमाड� नगरपािलका 
वडा नं. ७ िक.नं. ५६, २७१ को िधतो फुकुवा गन� 
काय�मा सलं�न रहेको भ�ने अिभयोग दाबी रहेको 
पाइयो । िनजले व�तिुन��पमा सो आरोपह� 
ख�डन गन� सकेको पाइएन । तसथ� सफाई पाउनपुन� 
भ�ने िनजको िजिकर र िबगोबमोिजम ज�रवानासमेत 
ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको िजिकर �वीकार 
गन� सिकएन । िनजको हकमा द�ड सजायको ३ नं. 
आकिष�त ह�ने ह�दँा िवशेष अदालतको लगत कायम 
रा�नपुन� दिेखएन । 

४४. �. शशी िकरण ��ेको हकमा िनज 
कजा� िवभागको इ�चाज� दिेखयो । िनज रािधका 
�ा�डी�ा�टको कजा� सिुवधाको लािग कपन िक.नं. 
३३० को ज�गाको पटक पटक मू�याङ्कन बढाउने 
काय�मा, �य�तै गरी बालवुा स�ुताखान गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ९(घ), गोकण�ि�थत िक.नं. १७४ 
को कमसल ज�गालाई �.३८,००,०००।- मा िधतो 
पास गराएको, रोशन �ा�डी�ा�टलाई कुनै आधार र 
कारण िबना नै कजा�  किमटीले िमित २०५४/८/१५ मा 
�.३५ लाख र िमित  २०५४/९/८ मा पनुः �. ३० 
लाख �रभि�भङ चाल ुपुजँी कजा� �वाह गदा� पाट�को 
पूव� कारोबार, �वलगानी ज�ता कुरा नहेरी लगानी गन�, 
रोशन �ा�डी�ा�टको िधतो नपगु भइरहेको ि�थितमा 
िमित  २०५४/१०/१५ मा कजा� किमटीबाट काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ७ को िक.नं. ५६ र २७१ 
को िधतो सरु�ण गन� काय�मा िनज संल�न देखाई 
अिभयोग पेस भएको अव�था छ । यी काय�ह�मा 
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आ�नो संल�नता नरहेको भ�ने िनजले पिु� गन� सकेको 
पाइएन । पाट�ले अनरुोध गरकेो छ वा िच� बझुाएको 
छैन भ�दैमा एउटै ज�गा केही मिहनाको अ�तरालमा 
तीन पटक िधतो मू�याङ्कन गरी गराई ६७ लाखमा 
िधतो पास गन� काय� �प��पमा बद् िनयतपूण� र ब�कलाई 
हािन नो�सानी परु ्याउने उ�े�यबाट भएको पाइयो । 
स�ुतखानका ज�गा पिन अ�यिधक मू�याङ्कन भएको 
भ�ने अनसु�धानबाट ख�ुन आएको छ । यस ि�थितमा 
िनज िनद�ष रहेछन् भ�न सिकएन । 

४५. �. िव�णुराम �े�को हकमा हदेा�, 
वारदातको समयमा िनज ब�कको का.म.ु सपु�रवे�क 
देिख�छ । िनज ल�मी आचाय� ल.प.ु न.पा. वडा नं. 
५(म) िक.नं. ६ र ५(र) को िक.नं. ३७ को ज�गाह� 
(उजरुी �ितवेदन तािलका ३) को मू�याङ्कन गदा� 
अ�यिधक मू�याङ्कन गन�, रािधका �ा�डी�ा�टलाई 
हाइपोिथकेशन कजा� �.२,२५,००,०००/- �वीकृत 
गन� स�दभ�मा �.४,५६,२६,०००/- को उनी 
गल�चा �टक छ भनी �टक िनरी�ण नै नगरी झ�ुो 
�ितवेदन िदने, बागमती एपर�सको बारा िज�लाको 
िसमरामा उ�ोगको पूवा�धार िनमा�ण भएको छ, छैन 
भनी प�ुषो�म�साद �े�ले िनरी�ण गन� खटाई 
पठाएकोमा पूवा�धार िनमा�ण भइसकेको छ भनी झ�ुो 
�ितवेदन िदएको भ�ने िनजउपर अिभयोग रहेको 
पाइयो । अनसु�धानबाट िनजले िदएका �ितवेदनह� 
त�यमा आधा�रत िथए भ�ने दिेखएको छैन । िधतो वा 
�टकको िधतो यिकन गन� समय समयमा िनरी�ण गन� 
गराउने दािय�व पूरा भएको पिन देिखदैँन । झठुा िववरण 
िदई कजा� �वाह गन�, िमलेमतोमा काय� गन� कम�चारी 
समूहमा िनज संल�न देिखदँा िनज िनद�ष रहेछन् भ�न 
सिकएन ।

४६. �. सवललाल िसहंको हकमा हदेा�, 
वारदातको समयमा ब�कमा िनज सपु�रवे�कको �पमा 
काय�रत रहेको दिेखयो । िनज र िव�णरुाम �े� भई 
रािधका �ाि�ड�ा�टको कजा�को लािग �टक नै 

िनरी�ण नगरी �.४,५६,२६,०००/- को �टक छ भनी 
पाट�ले िदएको दर भाउको आधारमा झ�ुा �ितवेदन 
िदएको भ�ने अिभयोग प� रहेको छ । �ितवेदन झ�ुा 
होइन भनी त�यय�ु�पमा िनजले ख�डन गन� सकेको 
पाइदैन । �ितवेदनमा �टक रहेको भनेको काप�टको भर 
पन� सिकने कुनै िववरण वा अ�य कुनै �वत�� �माण 
रहे भएको भेिटँदैन । तसथ� कसरुज�य काय�मा िनजको 
सलं�नता रहेनछ भ�न िमलेन । 

४७. �.रोशनमान जोशीको हकमा हदेा�, 
वारदातको समयमा िनज ब�कमा सपु�रवे�क पदमा 
काय�रत देिखयो । िनज का.िज. बालवुा स�ुताखान गाउ ँ
िवकास सिमित९(घ) िक.नं. १७४ को ज�गाको अिधक 
मू�याङ्कन गन�, कपन १(घ) िक.नं. ३३० को ज�गा 
पाट�को अनरुोधमा पटक पटक मू�याङ्कन बढाउने, 
बागमती ओ�रय�टल िटिपकलाई चाल ु पुजँी कजा� 
�दान गन� स�दभ�मा उ�ोगको िनरी�ण नै नगरी झ�ुो 
�ितवेदन िदएको पाइयो । िनजले आ�नो िनद�िषता 
व�तिुन��पमा पिु� गन� सकेको नपाइएबाट िनज 
िनद�ष रहेछन् भ�न सिकएन । 

४८. �. नर�े� मयेर �े�को हकमा हदेा�, 
वारदातको समयमा िनज ब�कको का.म.ु सहायक 
�ब�धक पदमा काय�रत दिेखयो । िनजले स�ब ु४(ग) को 
ज�गा (फा.नं. १३ का नं. १३, तािलका ३ मा) लाई 
अिधक मू�याङ्कन गरी �ितवेदन िदएको, बागमती 
ओ�रय�टल िटपकलाई हाइपोिथकेशन कजा� िदने 
स�दभ�मा पाट�ले िदएको आधारमा �.८८ लाखभ�दा 
बढीको �टक प�रमाण छ भनी झ�ुा �ितवेदन िदएको, 
�य�तैगरी आर.पी. काप�टले दता� भएको सातै िदनमा 
�.१,१२,२०,०००/- को उनी गल�चाको �टक छ 
भनी उ�लेख गरकेो आधारमा उ�ोग िनरी�ण नगरी, 
फम�को �मता, पूवा�धार, मानवीय �ोत साधन आिद 
केही नहेरी, नखलुाई सो मू�य बराबरको काप�ट छ 
भनी झ�ुा �ितवेदन िदएको भ�ने अिभयोगप� रहेको 
पाइयो । अनसु�धानबाट उि�लिखत उ�ोगह�को 
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�य�तो पूवा�धार वा �टक रहेको भ�ने पिु� ह�न 
नसकेको र ज�गाको पिन व�तिुन� मू�याङ्कन भएको 
भ�ने दिेखदँैन । तसथ� िनज िनद�ष रहेछन् वा िनजको 
संल�नता रहेनछ भ�न सिकएन ।

४९. �.कृ�णबहादुर कारि�जतको हकमा 
हदेा�, वारदातको समयमा िनज ब�कमा का.म.ु सहायक 
�ब�धकको पदमा काय�रत देिखयो । िनज काठमाड� 
िज�ला बालवुा स�ुताखान गाउ ँ िवकास सिमितको 
वडा नं. ९(घ) िक.नं. १७४ (उजरुी �ितवेदन तािलका 
३) को कमसल ज�गा  (फा.नं. १३ का.नं.२१) को 
कमसल ज�गा �य�तैगरी ल.प.ुिज. स�ब ु गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ४(ग) को कमसल ज�गा (फा.नं. १३ 
का.नं.३३ उजरुी �ितवेदन तािलका नं. ३) को अिधक 
मू�याङ्कन गन�, बागमती ओ�रय�टल िटिपकको 
हकका उ�ोग नै िनरी�ण नगरी, पूवा�धार आिद केही 
नहेरी �ितवेदन िदने, आर.िप. काप�ट दता� भएको 
सातै िदनमा �.१,१२,२०,०००/-को उनी गल�चा छ 
भनी झ�ुा �ितवेदन िदने काय�मा संल�न देिखयो । यी 
काय�ह�मा आ�नो संल�नता छैन भ�ने िनजले पिु� गन� 
नसकेको पाइदँा िनज िनद�ष रहेछन् भ�न सिकएन ।

५०. �.लोकबहादुर ��ेको हकमा हदेा�, 
िनज वारदात समयमा ब�कको सहायक �ब�धकको 
�पमा काय�रत देिखयो । िनज बागमती ओ�रय�टल 
िटिपकलाई हाइपोिथकेशन कजा� िदने िवषयमा झ�ुा 
�टक िनरी�ण �ितवेदनलाई आधार गद� पाट�ले 
िदएको ८० लाखको �टक प�रमाण र मू�यमा १०% 
ले घटाई िदए ह�ने भनी झ�ुा �ितवेदन िदएको, बागमती 
ओ�रय�टल िटिपकले रोशन �ा�डी�ा�टको लािग 
िदएको बालाज ु २(क) िक.नं. १५७० र १४८१ 
को ज�गा, �य�तैगरी ल.प.ुिज. स�ब ु गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ४(ग) को कमसल ज�गा (फा.नं. 
१३ का.नं.३३, उजरुी �ितवेदन तािलका नं. ३) 
को अिधक मू�याङ्कन गरी �ितवेदन िदने काय�मा 
संल�न देिखयो । यी काय�ह� आफूबाट भएका होइनन् 

भनी िनजले त�यय�ु�पमा ख�डन गन� सकेको 
पाइएन । कजा� �वाहको ि�थित र िमलेमतोको अव�था 
हेदा�  िनज िनद�ष रहेछन् भ�न सिकएन ।

५१. �ितवादी �िदपकुमार चापागाई 
वारदात समयमा ब�कमा सहायक शाखा �ब�धकको 
�पमा काय�रत देिख�छ भने �ितवादी पदमकुमार 
�धान सपु�रवे�क पदमा कय�रत देिख�छ । ियनीह� 
दवैु जना झापा गरामनुी -५ वडा नं. ६६७ को ०-१८-
११ को ज�गाको िधतो मू�याङ्कन गन�, िधतो यो�य 
देखाउने काय�मा सलं�न देिखयो । सो ज�गाम�ये 
०-३-१७ ज�गा बाटोमा प�रसकेकोमा सो त�य 
नदखेाएको भ�ने आरोप िनजउपर छ । सो होइन भ�न 
िनजह�ले सकेको पाइदँैन । �ितवादी पदमकुमार 
�धानले रािधका �ाि�ड�ा�टको लािग िधतो सरु�ण 
िदइएको झापा अनारमनी-३ िक.नं. १०६८ को ०-१-
११.५ ज�गाको अिधक मू�याङ्कनमा सलं�नसमेत 
भएको देिखयो । बद ्िनयतपूण��पमा ग�रएको िधतो 
मू�याङ्कनबाट ब�कको कजा� जोिखममा परकेो 
पाइयो । उपयु�� काय�ह�मा आ�नो संल�नता छैन भनी 
यी �ितवादीह�ले पिु� गन� नसकेको र िमलेमतोको 
काय� गरी बद ्िनयतपूव�क कजा� �वाह भएको समेत 
पाइदँा िनजह�लाई िनद�ष मा�न सिकएन ।

५२. �य�तै गरी �.इि�दरा गु�ङ ब�कमा 
�ब�धकको हैिसयतमा काय�रत देिखयो । िनज 
म�ुयतः कजा� किमटीको सद�यको हैिसयतमा ल�मी 
आचाय� समूहको बागमती ओ�रय�टल िटिपकलाई 
हाइपोिथकेशन कजा� �.२८ लाख �वीकृत गन�, 
अ�वभािवक िधतो मू�याङ्कन गरी आएको 
स�बसुमेतको ज�गास�ब�धी �ितवेदनको आधारमा 
कजा� �वाह गन� काय�मा संल�न रहेको पाइयो । ल.प.ु
िज. स�बकुो िधतो पास गरी िलने कजा� किमटीको 
०५५।२।१८ को िनण�यमा िनज संल�न रहेको 
देिख�छ । तीन चारिदन अिघ मा� �. ४,७३,०००।– 
मा ख�रद भएका ज�गाह�को अ�वभािवक मू�याङ्कन 
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गराई �. १,७६,५०,०००।– मा िधतो पास भएको 
देिख�छ । बागमती ओ�रय�टल िटिपकलाई रािधका 
�ाि�ड�ा�टको नभएको िधतो एयरमाक�  गन� 
फज� काय� गरी कजा� �वाह ह�दँा कजा� किमटीको 
२०५५।१।१४ को िनण�यमा िनजको संल�नता दिेखदँा 
िनज ��य��पमा कजा� �वाहमा अ�य �ितवादीह� 
ज�तो नदेिखए पिन िमलेमतोमा पसेको रहेछ भ�ने 
देिखयो ।

५३. अब पुनरावेदकह� म�ये डा. ह�रवंश 
झा, केशवलाल ��े, टेकनाथ च�लागाई, नर�े�राज 
भ�राईको हकमा हदेा�, यी पनुरावेदकह�ले नेपाल 
ब�क िलिमटेडसगँ गरकेो स�झौताअन�ुप िधतो 
मू�याङ्कनको िज�मेवारी पाएको देिख�छ । िनजह�को 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह�को म�ुय 
िजिकर ियनीह�ले िधतो, �टक आिद मू�याङ्कन गरकेो 
स�म हो िधतो �दान गरकेो होइन, मू�याङ्कनलाई 
�वीकार वा अ�वीकार गन� अिधकार ब�कलाई ह�दँा 
मू�याङ्कनस�म गरकेो आधारमा दोषी ठहर गन� िम�द ै
भ�ने रहेको छ । िमिसल हेदा�, सरु�णबापत िधतो 
�वीकार गदा� यी मू�याङ्कनकता�को मू�याङ्कन र 
�यसपिछ ब�कका कम�चारीमाफ� त् �यसको भे�रिफकेसन 
गरी गराई िधतो सरु�ण �वीकार गन� ग�रएको 
पाइ�छ । �यस अथ�मा यी �ितवादीह�को काय� स�पूण� 
�ि�याको जगमा रहने ह��छ । बद् िनयतपूण� काय� गरी 
ब�कसगँ ग�रएको स�झौताको िवपरीत जोिखमपूण� िधतो 
िलने, िधतोको अिधक मू�याङ्कन गन� काय� �यहीबँाट 
स�ु भएको पाइ�छ । िमिसल हेदा� टेकनाथ च�लागाईले 
झापा गरामनुी-५ िक.नं. ६६७ को ज�गा गलत िववरण 
लेखेको र �. ३८,०२,७५०।– मू�याङ्कन गरकेो 
देिखयो जबक� सो ज�गा केही िदन पिहले मा� �. 
१,३१,०००।– मा ख�रद भएको देिखयो । कुनै 
आधारबेगर अिधक मू�याङ्कन गरी िनजले ब�कसगँको 
स�झौतािवपरीत बद ्िनयतपूव� काय� गरकेो दिेखयो । डा. 
ह�रवशं झाले ब�कसगँ गरकेो स�झौता र िवपरीत ल.प.ु

िज. स�ब ुगाउ ँिवकास सिमित वडा नं.४(ग) ल.प.ुन.पा.
वडा नं.५(ग), झापा गरामनुी गाउ ँिवकास सिमित वडा 
नं. ७(क), का.िज. का.म.न.पा. वडा नं. १६, बालाज ु
५(र)समेतका कमसल ज�गा (तािलका नं. ३) ह�को 
अिधक मू�याङ्कन गरी �.६,३९,६१,५००।- पन� 
भनी �ितवेदन िदएबाट कजा� जोिखममा परकेो पाइयो । 
�. केशवलाल ��ेको हकमा हदेा�, िनजले लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ५(म) र ५(र) को ज�मा 
२-२-२-० ज�गालाई �. ८० लाख पन� भनी अ�यिधक 
मू�याङ्कन गन� (फा.नं. १३ का. नं. ७२ दिेख ७७ 
स�म, तािलका ३) काय�मा संल�न देिखएको, र 
नर�े�राज भ�राईको हकमा हदेा�, िनज का.िज. कपन 
र गौशालालगायतका ज�गाह� (फा.नं. १३ का नं. १८ 
देिख २०, ५३ दिेख ५९, ८० देिख ८७ स�म, तािलका 
३) अ�यिधक मू�याङ्कन गरी �. २,८१,२८,५००/- 
पन� भनी मू�याङ्कन गन� काय�मा सलं�न 
देिखयो । यी ितनै जनाले अनसु�धान र अदालतमा 
बयान गदा� ब�कसगँ गरकेो स�झौता उ�लङ्घन भएको 
छैन वा मू�याङ्कन व�तपुरक र यथाथ� छ भनी तक� य�ु 
जवाफ िदन र आरोप ख�डन गन� सकेको देिखएन । 
बद ्िनयतपूण� काय� भएको ि�थितमा िनजह�ले िधतो 
�वाह गरकेो होइन भ�ने आधारमा िनजह� िनद�ष 
रहेछन् भ�न सिकएन ।

५४. िवशेष अदालतले कसरुदार ठहराएका 
म�ये भरतराज कोइराला, मोती उ�ेती, कृ�ण �साद 
लइुटेँल, �. ���साद भ�राई, �. िचरि�जवी आचाय�, 
एपाची �ाउ�डर च�दन, प�ावती च�दन र पिुलकल 
रिव��नले स�ु �यादै गजुारी बसेको देिखयो भने 
�. टेकनाथ च�लागाईको हकमा िनजलाई िवशेष 
अदालतबाट �. ५,०००।– ज�रवाना भएकोमा 
सो फैसलाउपर िनजले पनुरावेदन गरकेो देिखएन । 
�य�तै गरी िवशेष अदालतको िमित २०६८।५।६ को 
फैसलाबाट कसरुदार कायम भएका अ�यतु�साद 
�रजालको पिन यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो 
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देिखएन ।
५५. अब िवशेष अदालतको फैसलाउपर 

वादी नपेाल सरकारको पुनरावेदन परकेो स�दभ�मा 
हदेा�, पनुरावेदनमा म�ुय�पमा सफाई िदइएका 
�यि�ह�लाई सफाई िदएको िमलेन, गडाउ भएका 
�यि�ह�लाई िबगो खलेुकोमा पिन िबगोबमोिजम 
ज�रवाना भएन । ��ाचार गरी कमाएको स�पि� जफत 
गनु�पन�मा सो नग�रएको ह�दँा िवशेष अदालतको फैसला 
उ�टी ह�नपुछ�  भ�ने िजिकर रहेको पाइयो ।

५६. सो स�दभ�मा िवशेष अदालतबाट सफाई 
पाएका म�ये डा. �फु�लकुमार का�ले, डा. िव��वर 
�याकुरले, �. मकुु�द�साद अया�ल र �. झर�े� 
शमशेर ज.ब.रा. को हकमा हदेा�, िनजह� स�चालक 
सिमितअ�तग�तको नीित तथा �यव�था उपसिमितको 
सद�यको हैिसयतले बागमती उनी धागो कताई 
उ�ोगलाई चाल ुपुजँी कजा� नं. ६१/१८१ बाट �. १ 
करोड �वीकृत गदा� सोसगँ स�ब� फम� उ�ोगह�को 
कुल उपयोग गरकेो कजा�को रकम र पाट�को 
कारोबारको हैिसयत नहेरी, फायलमा उि�लिखत 
मातहत कम�चारीको नकारा�मक िट�पणी नहेरी कजा� 
�वीकृत गरी २०५८ चै� मसा�तस�म ब�कलाई �. 
१,५८,२५,७०४।– गैरकानूनी हािन नो�सानी पारी 
��ाचार गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी देिख�छ ।

५७. अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा यी 
�. ह�ले आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा 
छन् । िमिसल हेदा� ल�मी आचाय� समूहका उ�ोगको 
कजा�  िवषयमा महा�ब�धिकय कजा� किमटीको 
िमित २०५५।८।१५ को बैठकले “यसमा समूहको 
स�पूण� कजा�  िनयिमत भएमा चाल ु �ित कजा� �. 
१,००,००,०००।– �वीकृितको लािग स�चालक 
सिमितमा पेस गन�” भनी िनण�य गरकेो र नीित तथा 
�यव�था उपसिमितको २०५५।९।१ को िनण�यमा 
िववािदत कजा�को स�ब�धमा थप �.१ करोड 
�रभि�भङ चाल ुपुजँी कजा� स�ब�धमा समूहको बाकँ� 

�याज स�पूण� च�ुा गराई तथा प�रयोजनाको ि�थर 
स�पि� सरु�णले ब�क िनयमानसुार कभर गराई िलई 
मा� उपयोग गराउने गरी �. १ करोड �रभि�भङ 
चाल ु पुजँी कजा� �वीकृत गन� भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसबाट महा�ब�धक�य कजा� किमटी र 
नीित तथा �यव�था उपसिमितले हर हालत कजा� 
िदन ु नभनी “कजा� िनयिमत भएमा” “बाकँ� स�पूण� 
�याज च�ुा गराई” “सरु�णले कभर गराई” भ�ने ज�ता 
श�दावली �योग गरी िनण�य गरबेाट ब�कको िहतिवपरीत 
वा �ितवादीसगँको िमलेमतोमा बद ्िनयतपूव�क काय� 
भएको रहेछ भ�न िमलेन । 

५८. यी �ितवादीह� उपर फ�डेड कजा�को 
सीमा ५ करोड रहेको र सोभ�दा बढी लगानीमा रहेकोमा 
पाट�लाई थप कजा� �वीकृत गरकेो भ�ने अिभयोग 
दाबीको हकमा पाट�कै य.ुयस. डलरको म�ुित खातामा 
रहेको रकमको िधतो ९०% मा नबढाई बािष�क ११.५% 
�याजसमेत िलने गरी ओ.डी. सिुवधा िदने भनी नीित 
तथा �यव�था उपसिमितबाट िमित २०५५।०९।०१ 
मा िनण�य भएको पाइयो । यसरी पाट�ले आ�नै खातामा 
रहेको डलरको िधतोमा िलएको ओ.डी. सिुवधालाई 
ऋणमा जोडी �. ५,७७,१४,०००।– ऋण देखाई 
�. ५ करोडको सीमा नाघेको भ�न िम�ने देिखएन । 
यी िनण�यह�मा �. म�येका झर�े� शमशेर ज.ब.रा. 
ले सही गरकेो नपाइदँा िनजलाई �ितवादी बनाउनपुन� 
कुनै कारण पिन देिखएन ।

५९. मािथ उि�लिखत िनण�यह�को 
प�र�े�यमा हेदा� डा. �फु�लकुमार का�लेसमेतका यी 
�ितवादीह� ब�कको दैिनक काय� स�पादन गन�, कजा� 
�वाहमा ��य��पमा संल�न कम�चारी नभई ब�कको 
नीितगत िनण�यमा मा� संल�न दिेखएको र कजा� 
�वाहमा अिनयिमतता भएको जानकारी ह�न आएपिछ 
महा�ब�धक �तरीय िनण�यबाट छानिबन सिमित गठन 
भई स�चालक सिमितसमेत बसी नायब महा�ब�धक 
शेरबहादरु थापालाई हटाउने भनी २०५५।१२।५ 
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मा िनण�य गरकेो भ�नेसमेत देिखएबाट िनजह�को 
��ाचारपूण� काय�मा सलं�नता रहेछ भ�न िम�ने 
देिखएन । अतः िनजह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई 
िदने ठहराएको िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�नपुन� देिखएन ।

६०. अब महा�ब�धक �तरीय कजा� 
किमटीका पदािधकारीह� �. गौरीलाल ��े, 
भवानीदेवी शमा�, िद�यकुमार अिधकारी र भवनाथ 
उपा�यायका हकमा हदेा�, भवनाथ उपा�यायको िमित 
२०७१।०७।१९ मा म�ृय भएको कुरा (लगाउको फौ.प.ु
नं. ३६४२ म�ुाको िमिसल सामेल रहेको िनजको म�ृय ु
दता� �माण प�) ख�ुन आएको छ । यी �ितवादीह� 
उपर ल�मी आचाय� समूहका रािधका �ाि�ड�ा�ट र 
बागमती उनी धागो कताई उ�ोगलाई ि�थर पुजँी कजा� 
नं. ६०/११५, िट.आर. कजा� नं. ६०/२०१ र ६१/३३० 
चाल ुपुजँी कजा� नं. ६१/१८१ बाट कजा� लगानी गदा� 
प�रयोजनाको स�भा�यता, कजा�को ि�थित, भाखा 
नाघे वा ननाघेको अव�था नहेरी अि�तयारी नाघी 
कजा�  �वीकृत गरी ब�कलाई �. ४,१३,५९,८४०।०४ 
हािन नो�सानी र कजा�वालालाई गैरकानूनी लाभ 
परु ्याएको भ�ने अिभयोग दाबी दिेख�छ ।

६१. यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो दिेखयो । िमिसल हेदा� 
ल�मी आचाय� समूहका उ�ोगह�लाई कजा� �वाह 
गन� काय� ने.बै.िल. को काठमाड� अिफसबाट भएको 
देिख�छ । सोही अिफसले नै कजा�वालाको स�पूण� 
ि�थितको स�ब�धमा खलुा र िव�ततृ जानकारी 
राखेको छ र सोही िववरण ��ततु गरकेो छ भ�ने 
मा�यता रािखने ह��छ र �यसैमा �धान काया�लय 
वा स�चालक सिमितले भर गन� ह��छ । उि�लिखत 
क�पनीह� म�ये बागमती उनी धागो कताई उ�ोगको 
हकमा �. १ करोड १० लाख ि�थर पुजँी कजा� 
�वाह गन� स�ब�धमा उठेको िट�पणीमा महा�ब�धक 
�तरीय कजा� किमटीले िमित २०५४।९।१० मा 

“सै�ाि�तक�पमा यो project मा लगानी गन� तर 
group को total exposure ५ करोडमा नबढाउने 
र project को िनरी�ण गराई �रपोट�सिहत िवभागको 
राय िसफा�रससिहत पेस गन�” भनी िनण�य गरकेो 
देिख�छ । यसबाट यी �ितवादीह�ले कजा� �वाहमा 
पया�� सतक� ता िलएकै देिख�छ । त�प�ात् उठेको 
िट�पणीमा ल�मी आचाय� समूहिभ� पन� भनी �प� 
नभएको “बागमती �ाि�ड�ा�ट” लाई कजा� �वाहको 
ि�थित देखाइएको र िट�पणीमा ल�मी आचाय� सूमहको 
कुल बाकँ� कजा� �. ३,७८,९७,०००।– उ�लेख गरी 
५ करोडमा सो रकम घटाउदँा १ करोड २१ लाख 
बाकँ� देिखने �यहोरा खलुाइएपिछ महा�ब�धक�य 
कजा� किमटीले २०५४।१०।३ मा “सुर�णले रा�री 
कभर गराउने गरी उ� समहूको total exposure 
�. ५ करोडमा नबढ्न ेगरी �. १ करोड १० लाख 
ि�थर पुजँी कजा� िनयमानुसार िदने” भनी िनण�य 
भएको दिेख�छ । िनण�यमा “सुर�णले रा�री कभर 
गराउने गरी” भ�ने र total exposure ५ करोडमा 
नबढ्ने गरी भ�ने बोली परबेाट �यव�थापनमा ��य� 
जटेुका कम�चारी वा कजा�वालासगँ िनजह�ले िमलेमतो 
गरकेो वा बद ्िनयत राखी काय� गरकेो भ�न िम�ने 
देिखएन । िट.आर. कजा�को हकमा महा�ब�धक�य 
कजा� किमटीलाई ल�मी आचाय� समूहमा कुन उ�ोग 
पछ� न् वा पद�नन् भ�ने कुरामा पिन अ�यौलको ि�थितमा 
पा�रएको देिखयो । यही अ�यौललाई �प� गन�को लािग 
महा�ब�धक�य कजा� किमटीको २०५५।७।१५ को 
िनण�यमा रोशन �ाि�ड�ा�ट ल�मी आचाय� समूहमा 
पन� हो होइन हेरी नपन� भएमा मा� �. ५ करोडमा 
नना�ने भए मा� िट.आर. कजा� नं. ६०/२०१ बाट 
डकुमे�ट छुटाउन ५८ लाख िदने भनी िनण�य भएको 
देिखयो । कजा� �दान गदा� पिन महा�ब�धक�य कजा� 
किमटीले २०५५।११।४ मा “�यसमा िलिमट कायम 
नह�ने गरी पटके�पमा एक पटकको लािग समथ�न 
ग�रिदने” भनी िनण�य गरबेाट बद ्िनयत राखेर िनण�य 
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गरकेो भ�न िमलेन ।
६२. यी �ितवादीह�को हकमा कसरु र 

बद ्िनयत ख�डमा २०५८ चै� मसा�तस�म �. 
१,५१,७४,०२२।४८ ब�कलाई हािन नो�सानी 
परु ्याएको भ�ने र अिभयोग मागदाबी ख�डमा �. 
४,१३,५९,८४०।०४ िबगो असलुीको दाबी ग�रएबाट 
कसरु र िबगो दाबीमा उजरुी �ितवेदनमा �प� ह�न 
नसकेको पिन पाइयो । यस ि�थितमा िमिसल संल�न 
कागजह�को मू�याङ्कन गरी र यी �ितवादीह� 
गौरीलाल �े�, भवानीदेवी शमा� , िद�यकुमार अिधकारी 
र भवनाथ उपा�यायको बयान तथा िनजह�को कजा� 
�वाहको स�दभ�मा गरकेा िनण�यह�समेतको िव�ेषण 
गरी िनज �ितवादीह�लाई सफाई िदने ठहराएको 
िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� 
देिखएन ।

६३. �. ितथ�राम ��ेको हकमा हदेा�, िनज 
ब�कको �ब�धक पदमा काय�रत देिखयो । िनजउपर 
ल�मी आचाय� समूहका बागमती उनी धागो उ�ोग, 
रािधका �ाि�ड�ा�ट र बागमती एपर�सको नाममा 
िविभ�न िमितमा आयात �िततप� खो�दा ब�कको 
�धान काया�लयको प�रप� तथा िनद�शनिवपरीत 
अि�तयारी तथा �वीकृित �ि�या उ�लङ्घन गरी 
�िततप� खो�ने काय�मा स�म संल�न रहेको तथा सो 
समूहले कजा�बापत िधतोमा िदने सरु�णको अ�यिधक 
मू�याङ्कनमा कजा� किमटीको सद�यको हैिसयतले 
समथ�न जनाएबाट ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) र दफा २९ बमोिजम ह�नपुन� भ�ने अिभयोग 
दाबी (प.ृ १३२) मा रहेको पाइयो । आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही िनजले बयान गरकेो पाइयो । उजरुी �ितवेदन 
हेदा� बद ्िनयत ख�डमा (प.ृ १०९) उ�लेख ग�रएका 
४ कोलमम�ये दईु कोलम रोशन �ाि�ड�ा�टसगँ 
स�बि�धत दिेखयो । तर रोशन �ाि�ड�ा�टको बारमेा 
अिभयोग ख�डमा कुनै कुरा उ�लेख गरकेो नै पाइएन । 
बाकँ� दईु कोलम बागमती एपर�सको पूव� िनया�त कजा� 

�. ६०,७५,०००।– र सोही उ�ोगको लािग �िततप� 
नं. ६१/१०८ र १३१८ खो�न नरोकेको भ�नेस�म 
उ�लेख भएकोबाट सोही कुरामा स�म िसिमत रही 
हेनु�पन� ह�न आयो । िमिसल हेदा� बागमती एपर�सलाई 
पूव� िनया�त कजा� िदने िवषयमा यी �ितवादीले 
नकारा�मक िट�पणी गदा� गद� कजा� �वाह ग�रएको भ�ने 
देिखयो । �य�तै �िततप� खो�ने िवषयमा पिन मातहत 
कम�चारीह�ले िलिमट नभएको तथा को�याटरल 
नभएको भनी लेखेको िट�पणीमा िनजले पिन सही 
गरकेोबाट मातहत कम�चारीकै �यहोरामा समथ�न 
जनाएको भ�नपुन� भएबाट �िततप� खोलेको िवषयमा 
िनजलाई दोष लगाउन िम�ने देिखएन । अतः िनजलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने ठहराएको िवशेष 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न ुपन� देिखएन ।

६४. �. सुरशेकुमार �यौपानेको हकमा 
हदेा�, वारदात समयमा िनज नेपाल ब�क िल. �धान 
काया�लयमा �ब�धक पदमा काय�रत दिेखयो । 
िनजउपर बागमती उनी धागो कताई उ�ोग र बागमती 
एपर�सम�ये कजा� लगानीमा संल�न देखाई सजायको 
हकमा �. ८५ लाख कजा� �वाह गन� िसफा�रस गरकेो 
र सोही आधारमा कजा� �वीकृत भएकोबाट ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने र िबगोको हकमा िनजले िदएको िट�पणी 
रायअनसुारको रकम �. १,९५,००,०००।– ब�कलाई 
हािन नो�सानी भएबाट सोही ऐनको दफा २९ बमोिजम 
िबगो असलुउपर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत अिभयोग दाबी 
देिख�छ । आरोिपत कसरुमा इ�कार रही यी �. ले बयान 
गरकेा छन् । आरोपमा उ�लेख भएका उ�ोगह�लाई 
कजा� िदने काय� मूलतः काठमाड� ब�िकङ अिफसबाट 
भएको देिख�छ । उि�लिखतम�ये बागमती उनी धागो 
कताई उ�ोगको हकमा िमिसल सलं�न २०५४।१०।३ 
को िट�पणी िनण�य हेदा�  िनजले यसो गन� मनािसब ह�ने 
वा यसो गनु�पन� भनी आ�नो राय नलेखी िट�पणी कजा� 
किमटीमा पेस गरकेोस�म देिख�छ । �य�तै गरी बागमती 
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एपर�सको हकमा त कजा� िट�पणीमा यी �ितवादीले 
िडटेल प�रयोजनामा नभएको “पाट�ले माग गरकेो 
रकम ज�मा प�रयोजना लागतको क�रब २७% मा� 
पन� आउन े भएको, �य�तो कजा�लाई सुर�णको 
आधारमा कजा� �वाह गन� उपयु� ह�न े देिख�छ 
अ�यथा िडटेल प�रयोजनामा आव�यक देिखएको र 
पाट�को मागअनुसार १० वष�मा चु�ा ह�ने गरी ि�थर 
पुजी कजा� िदन िनयमानुसार िम�ने देिखँदैन” भ�द ै
पाट�को मागबार े आव�यक िनण�याथ� पेस गरकेोस�म 
देिखयो । यसरी यी �ितवादीले िडटेल प�रयोजनामा 
नभएको र सरु�णको आधारमा मा� कजा� �वाह गन� 
उपय�ु देिखएको भनी �प� उ�लेख गरकेो पाइयो । 
यही कुरालाई आधार बनाई �. अ�बरकुमार खड्काको 
हकमा िव�ततृ प�रयोजनामा ��ताव आव�यक पन�मा 
सो नभएकोले कजा� �वाह गन� िम�दैन भनी मातहत 
कम�चारीको रायको बाबजदु कजा� �वीकृत गरकेो भ�ने 
आरोप लगाइएको पाइदँा अिभयोगप�मा सकारा�मक 
र नकारा�मक राय �य� गन� दवुैलाई म�ुा चलाउन ु
�यायपूण� देिखएन । तसथ� �. सरुशेकुमार �यौपानेलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने ठहराएको स�ु फैसला 
िमलेकै देिखयो ।

६५. िवशेष अदालतबाट सफाई िदएकाम�ये 
�यागराज रि�जत, पु�षो�म म�ल र शैले�� कुमार 
शा�यको हकमा हदेा�, यी ितनै जना �ितवादीह�लाई 
बागमती उनी धागो कताई उ�ोगलाई ि�थर र चाल ुपुजँी 
कजा�  �वाह गन� काय�मा झठुो �ितवेदन िदई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसरु गरेकोबाट 
िनजह�लाई सोबमोिजम सजाय भई दफा २९ बमोिजम 
�यागराज रि�जतबाट िबगो �. १,७९,४१,०१२।०९ 
र शैले��कुमार शा�य र प�ुषो�म म�लबाट जनही 
िबगो �. १,५८,२५,७०४।०० असलुउपर गराई 
पाउनपुन� भ�ने अिभयोग दाबी रहेको देिख�छ । यी 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेा छन् । यी �ितवादीह�ले िदएको �ितवेदन यो 

यस आधारमा झठुो भनी सो �मािणत ह�ने �माण 
अिभयोगप� साथ पेस गरकेो पाइएन । कजा� �वाह 
काठमाड� अिफसबाट भएकोमा यी �ितवादीह� 
�धान काया�लयका कम�चारी भई कजा� �दान गन� 
अ�य काय�मा संल�न देिखएन । केवल ल�मी आचाय�ले 
कर �योजनको लािग आ�त�रक राज� काया�लयमा 
उ�ोगको हैिसयत सानो दखेाई िदएको िनवेदनको 
आधार िलई यी �ितवादीह� उपर ��ाचार गरकेो भनी 
आरोप लगाउन िम�ने देिखएन । अतः सबदु �माणको 
मू�याङ्कन गरी आरोिपत कसरुबाट िनजह�लाई 
सफाई िदने गरकेो िवशेष अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन ।

६६. �ितवादी एस.पी. ��ेको हकमा 
हदेा�, िनज िधतो मू�याङ्कनकता� दिेखयो । िनजले 
का.म.न.पा. वडा नं. २९ को िक.नं. १०६१ र ११२१ 
ज�गाह�को गलत मू�याङ्कन गरी ब�कलाई िबगो 
�. ४७,८१,८६९।०० हािन नो�सानी परु ्याएकोले 
��ाचार िनवारण ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोिजम 
ह�नपुन� भ�ने अिभयोग दाबी देिखयो । सो ज�गाको 
कसरी अिधक मू�याङ्कन भयो भ�ने अनसु�धानबाट 
�थािपत ह�न सकेको पाइदँनै । यस कुरालाई िवशेष 
अदालतको फैसलामा िव�ततृ�पमा उ�लेख भएकै 
छ । िनजका िव�� अिभयोग �थािपत ह�ने आधार 
�माण पनुरावेदनमा समेत उ�लेख ह�न सकेको 
पाइएन । तसथ� िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई 
िदने ठहराएको िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�नपुन� देिखएन ।

६७. �य�तै गरी �. म�येको पूण�राम शमा� 
दवाडीको हकमा हदेा�, िनजलाई उजरुी �ितवेदनको 
अिभयोग ख�डमा अ�य �ितवादीह�सगँ िमसाई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ 
बमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने उ�लेख गद� िबगो �. 
३२,००,०००।– भराउनपुन� भ�ने उ�लेख भएपिन 
िनजले यो य�तो काय� गरी ��ाचार गरकेो भ�ने कुरा 
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अिभयोग ख�डमा उ�लेख गरकेो पाइदँनै । के कसरु 
गरकेो हो, िनजले के कसरी मू�याङ्कनमा बद ्िनयतपूण� 
काय� गर ेसो उ�लेख नगरी अिभयोग लगाउन ु�यायपूण� 
नह�ने भएकोले िनजलाई सफाई िदने ठहराएको िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला िमलेकै देिखयो ।

६८. �. म�येका राम�साद पा�डे, माला 
खड्का र चु�बकबहादुर बुढाथोक�को हकमा हदेा�, 
िनजह� उपर ���चार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
८ र १६(क) को अिभयोग रहेको दिेख�छ । िनजह�ले 
आ�ना नाउकँो ज�गा ब�कमा िधतो रा�न म�जरुी 
िदए पिन मू�याङ्कन काय�मा िनजह�को संल�नता 
नदेिखदँा िनजह�ले आरोिपत कसरु गरकेो ठहर गनु�  
�यायोिचत देिखएन । 

६९. �य�तै गरी �. म�येको सर�वती थापा 
(शेर बहादुरक� प�नी), कािलका खड्का (अ�बर 
बहादुर खड्काक� प�नी), भ�� उ�तेी (मोती 
उ�तेीक� प�नी) र भरत राज कोइरालाउपर ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को अव�था 
ह�न िनजह�को स�पि� जफत ह�नपुन� भ�ने आरोप 
अिभयोगप�मा दाबी रहेको पाइयो । तर दफा १५ को 
कसरु अथा�त् अकुत स�पि�मा आव�यक अनसु�धान 
गरी सोअनसुार ह�ने ठह�रएमा मा� स�पि� जफत ह�न 
स�ने ह��छ । सो भए गरकेो भ�ने कुरा �थािपत ह�ने गरी 
उजरुी �ितवेदन पेस भएको नपाइदँा र पनुरावेदनमा 
समेत सो ह�न नसकेकोले स�पि� जफततफ�  िलइएको 
दाबी नप�ुने ठहराएको फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� 
देिखएन ।

७०. अब कजा�वालाम�येका ल�मी�साद 
आचाय�, भरतराज कोइराला, मोती उ�ेती, 
अ�युत�साद �रजाल, कृ�ण�साद लुईटेल, ���साद 
भ�राई, िचर�जीवी आचाय�, एपाची �ाउ�डर 
च�दन, प�ावती च�दन, पुिलकल रिव��नसमतेको 
हकमा हदेा�, यी म�ये ल�मी�साद आचाय� सो उ�ोग 
समूहका �मखु �यि� देिख�छन् । िनजउपर नेपाल ब�क 

िल. ब�िकङ काया�लय काठमाड�का त�कालीन �मखु 
शेरबहादरु थापा र लगानी िवभाग �मखु अ�बरकुमार 
खड्कासगँ िव�ीय �वाथ� रहने गरी काय� गन� र िविभ�न 
फम� तथा क�पनीह�का नाउमँा नितन� मनसायले 
गैरकानूनी तवरले ठूलो रकम कजा� िलई, कजा�को 
उ�े�यअनसुारको कारोबारसमेत नगरी २०५८ 
चै� मसा�तस�म कूल �. २१,३८,८०,३३६।६६ 
ब�कलाई हािन नो�सानी परु ्याएको र आफू र आफू 
स�ब� �यि�ह�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याएको 
भ�दै ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र 
२९ बमोिजम सजाय ह�नपुन� साथै दफा १५ र १६(ग) 
बमोिजम िनजको नाउकँो ने.बै.िल. को सेयर िक�ा 
२,५००।– नेपाल घरले ु तथा साना िवकास ब�कमा 
िनज र िनजको फम� बागमती �ेडस�का नाउकँो सेयर 
िक�ा ९७,०००।– जफत ह�नपुन� भ�ने दाबी रहेको र 
अ�य कजा�वाला �ितवादीह� उपर ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोिजम सजाय ह�नपुन� 
भ�ने अिभयोग दाबी रहेको पाइ�छ ।

७१. �ितवादीह� म�ये ल�मी�साद 
आचाय� र अ�युत�साद �रजालबाहके अ�य 
�ितवादीह� फरार देिख�छन् । �. अ�युत�साद 
�रजालको हकमा यस अदालतको िमित २०६७।४।४ 
को फैसलाबाट िनजको हकमा िवशेष अदालतको 
फैसला बदर भई िनज िवशेष अदालतमा उपि�थत 
भएको र िनजको हकमा िमित २०६८।०५।०६ मा 
फैसला भएको पाइयो । यी दवैु �ितवादीह� (अथा�त् 
ल�मी �साद आचाय� र अ�यतु �साद �रजाल) ले 
आरोिपत कसरु गरकेो भ�नेमा इ�कारी बयान िदएको 
पाइयो । �ितवादीह� म�ये उजरुी �ितवेदनको 
तािलका नं. १ मा उि�लिखत सबै उ�ोग फम� र 
क�पनीह�मा यी ल�मी�साद आचाय�को संल�नता 
�प��पमा देिखयो भने अ�य �ितवादीह�को 
िनजह� संल�न फम� उ�ोग र क�पनीह�मा संल�नता 
देिखयो । उि�लिखत ९ वटा फम� उ�ोग क�पनीह�को 
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नाउमँा ज�मा �. १५,५३,२९,१५६।१७ कजा� �वाह भएकोमा िववाद रहेको पाइ�न । �वािहत कजा�म�ये सावा ँ
�. १३,७०,६६,८२७।९० र �याज �. ७,६८,१३,५०८।७६ ितन� बझुाउन बाकँ� भ�ने तािलका २ मा देखाइएको 
छ । सावा ँर �याजको रकम यो यित हो वा होइन भ�नेमा �. ल�मी�साद आचाय�को �प� िजिकर दिेखदैँन । 
�ितवादीह� ब�कबाट गैरकानूनी �पले िधतो कजा� िलने उ�े�यले फम� तथा क�पनी दता� गराउने, दता�  भएको 
केही िदनमै अ�वभािवक �टक दखेाउने, िधतो नै िलने उ�े�यबाट ज�गा ख�रद गन�, ख�रद गरकेो छोटो अविधमा 
अ�वभािवक मू�याङ्कन गराई कजा� िलने, एउटा ज�गा पटकपटक मू�याङ्कन गराउने, दोहोरो पा�रत गराउने, 
भाखा नाघेका ऋण ह�दँाह�दँै अक� कजा� मा�ने, झठुा �यहोरा िववरण पेस गन�, गलत िववरण उ�लेख गरी एयरमाक�  
गराउने आिद काय� गरी नेपाल ब�क िलिमटेडलाई गैरकानूनी हािन र आफूह�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याउने 
काय� गरकेो आरोप रहेको छ । अनसु�धानको �ममा िधतो सरु�ण िलइएका अचल स�पि�ह�को अ�य�त �यून 
मू�याङ्कन भई आएको उजरुी �ितवेदनको तािलका नं. ३ मा दखेाइएको छ । यस बारेमा िवशेष अदालतको 
फैसलामा िव�ततृ िव�ेषण ग�रएको र सो िव�ेषण यो यस कारणले गलत छ भनी �. ल�मी�साद आचाय�ले 
िव�सनीय�पमा पनुरावेदनमा ख�डन गन� सकेको पाइदँैन । �. अ�युत�साद �रजालको हकमा िवशेष अदालतको 
िमित २०६८।०५।०६ को फैसलाउपर पनुरावेदन परकेो समेत पाइदैन । अ�य �ितवादीह� फरार रहेबाट आरोप 
ख�डन ह�ने अव�था नै रहेन । िवशेष अदालतले ९ वटै उ�ोगमा रहेको ल�मी�साद आचाय�को संल�नतालाई 
हेरी रािधका �ाि�ड�ा�टको िबगो ल�मी�साद आचाय�बाट र अ�य उ�ोगको हकमा सो उ�ोगह�का �ो�ाइटर, 
�ोमोटर र यी ल�मी�साद आचाय�बाट भराउने, सो गदा� पिन नउठेको िबगो �. शेरबहादरु थापाबाट भराउने ठहर 
गरकेो पाइयो । सोबमोिजम गदा� देहायबमोिजमको ि�थित ह�ने देिखन आयो । 

िस.नं. नाम �ितवादी िबगो

१ रोशन �ाि�ड�ा�ट
ल�मी�साद आचाय�
अ�यतु�साद �रजाल
िचर�जीवी आचाय�

�. ९९,९९,१३८।-

२
बागमती ऊनी धागो कताई 

उ�ोग

ल�मी �साद आचाय�
अ�यतु �साद �रजाल 
भरतराज कोइराला

५,६७,६२,६१८।२९

३ कटन�रच �ा.िल.

एपाची गाउ�डर च�दन
प�ावती च�दन

पिुलकल रिव��न
ल�मी �साद आचाय�

२,९२,१४,५४७।७९

४ अिपन�पा काप�ट
भरत राज कोइराला
ल�मी �साद आचाय�

१६,०२,०७५।०४

५ मेची �ाि�ड�ा�ट
भरत राज कोइराला
ल�मी �साद आचाय�

९७,८६,५००।-
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६ आर.िप. काप�ट
�� �साद भ�राई

ल�मी �साद आचाय�
१,२९,१३,३८७।-

७ बागमती ओ�रय�टल िटिपक
मोती उ�ेती

ल�मी �साद आचाय�
१,७४,७६,४८७।०९

८ बागमती एपर�स
कृ�ण �साद लईुटेल
ल�मी �साद आचाय�

३,२४,००,७५७।४९

९ रािधका �ाि�ड�ा�ट ल�मी �साद आचाय� ३,८७,७०,२१७।४७

७२. �ितवादीह� ल�मी�साद आचाय�लाई ��ाचार िनवारण ऐनको दफा १५ र १६(ग) बमोिजम 
सेयरह� जफत ह�नपुन� भ�ने अिभयोग दाबीको हकमा सो �थािपत ह�ने �माण पेस ह�न नसकेकोले दाबी नप�ुने 
तर दफा ८ र २९ को अिभयोग प�ुने, �य�तै गरी अ�यतु�साद �रजालबाहेकका अ�य �ितवादीह�को हकमा 
दफा ८ र २९ बमोिजम ज�रवाना ह�ने ठहराएको िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� देिखएन । 
�. अ�यतु�साद �रजालको हकमा िवशेष अदालतको िमित २०६८।५।६ को फैसलाबाट िनजलाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोिजम ६ मिहना कैद र दफा २९ बमोिजम िबगो �. २,३९,२०,४४१।७७ 
भराउने ठहर भएकोमा िनजको पनुरावेदन परकेो पाइएन । िनजको हकमा नेपाल सरकारको पनुरावेदन परकेोतफ�  
हेदा� दफा ८ मा कैद वा ज�रवाना वा दवैु गन�स�नेमा कैद भएकै देिखदँा ज�रवानासमेत ह�नपुछ�  भ�न िमलेन । 
िबगोको हकमा स�म रोशन �ाि�ड�ा�टमा िनज िचर�जीवी आचाय� र ल�मी�साद आचाय�को संल�नता दिेखदँा र 
बागमती उनी धागो कताई उ�ोगमा िनज भरतराज कोइराला र ल�मी�साद आचाय�समेतको संल�नता देिखदँा सो 
उ�ोगह�को दामासाहीबाट िहसाब गरी िबगो भराउनपुन� ठहछ�  । ऐनमा कैद ज�रवाना वा दवुै ह�ने �यव�था रहेकोमा 
�ितवादीह�को हकमा �याियक �विववेकको �योग गरी फैसला भएको ह�दँा सजायसमेत ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर �वीकारयो�य दिेखएन ।

७३. अब गडाउ भएका ब�कका कम�चारीह�लाई �प��पमा िबगोसमेत खलुाई उजरुी �ितवेदन 
दता� ग�रएकोमा िबगो नखलेु ज�तो गरी ज�रवाना गरकेो िमलेको छैन भ�ने वादी प�को पनुरावेदन िजिकर 
रहेतफ�  हेदा� �ितवादीह� उपर िबगो खलुाइए तापिन उि�लिखत िबगोम�ये को कसले के कित िलए खाएको 
हो �प� नखलुाइएको, कसैलाई ��ाचार र कसैलाई मितयार देखाइएको, एउटै िबगो िविभ�न �यि�का उपर 
लगाइएको, कजा�को लाभ मूल�पमा कजा�वाला प�ले िलएको ह�दँा इि�दरा ग�ुङबाहेक ब�कका कम�चारीह�लाई 
�. ५,०००।– ज�रवाना र �. इि�दरा ग�ुङको हकमा �. २५००।– ज�रवाना गरकेोलाई अ�यथा भ�नपुन� 
देिखएन । शेरबहादरु थापाको हकमा िनज कजा� �वाहमा ��य��पमा संल�न कम�चारीह�को िपरािमड ज�तो 
संगठनको �मखु �यि� देिखदँा ��ाचार िनवारण ऐनको दफा २९(१) बमोिजमको िबगो कजा�वाला �ितवादीह�बाट 
भराउ ह�न नसकेको हदस�म यी शेरबहादरु थापाबाट ब�कलाई भराइिदने ठहराएको िमलेकै देिखयो । ब�कबाट �वाह 
भएको कजा� बद ्िनयतपूव�क �योग गरी ��ाचार गरकेोमा ब�कको सावा ँमा�को िहसाब नभई �याजको समेत िहसाब 
ह�ने ह�दँा अिभयोग पेस ह�दँाको अव�थामा देिखएको �याजसमेत िबगो दाबी गरकेो मनािसब नै देिखयो । नेपाल ब�क 
िलिमटेड आफँैले कम�चारीह�लाई ��ाचार म�ुा चलेको कारण िवभागीय कारवाही गरी हटाएको, नेपाल रा�� 
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ब�कसमेतको �ितवेदनबाट अिनयिमतता देिखएपिछ 
म�ुा चलेको ि�थित भई ��ततु म�ुा लेनदेनस�ब�धी 
म�ुा नह�दँा भरी भराउ ह�दँास�मको �याज भराउन 
िम�ने नह�दँा सोतफ� को िजिकर �वीकारयो�य देिखएन ।

७४. अदालतको आदशेबाट िधतो िललाम 
नभएको र सो िव�� ��ततु म�ुाको सनुवुाईको �ममा 
म�ुा चिलरहेको अव�थामा नेपाल ब�क िलिमटेडको 
तफ� बाट सरु�ण रहेको िधतो िललाम िब�� स�ु 
ग�रएको भ�ने कुरा पिन उठ्यो । यस िवषयमा मािथ केही 
चचा� पिन ग�रएको छ । अदालतको आदशेबाट िधतो 
िललाम नभएको र सो िव�� ��ततु म�ुामा �ितवादी 
प�बाट उजरुीसमेत नह�दँा िधतो िललाम अिनयिमत 
वा बद ्िनयतपूव�क ग�रएको भए कानूनले आ�नो बाटो 
िलन स�ने नै ह�दँा यस म�ुाबाट बोली रहन ुपरने । यहा ँ
िबगो असलुउपरमा िनवेदन परमेा हालस�म असलु 
उपर ग�रसकेको रकम िबगोमा कटाई नपगु ह�न आउने 
िबगो मा� असलुउपर गनु�  भनी फैसलामा लेिखिदन ु
पया�� ह�ने दिेखयो ।

७५. अतः मािथ उि�लिखत आधार 
कारणह�बाट उजरुी �ितवेदन मागदाबीबमोिजमको 
काय� गरी �ितवादीम�येका शेरबहादरु थापा, 
अ�वरकुमार खड्का, उ�मकुमार नेपाल, 
प�ुषो�म�साद �े�, रजनीलोचन �साद त�डुकार, 
शशी िकरण �े�, मह�तबहादरु महज�न, कृ�णबहादरु 
कारिंजत, रोशनमान जोशी, िव�णरुाम �े�, नर�े� मेहर 
�े�, लोकबहादरु �े�, सवललाल िसंह, डा. ह�रवंश 
झा, �िदपकुमार चापागाई र पदमकुमार �धानले 
त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) अ�तग�तको, �ितवादी केशवलाल �े�ले 
सोही ऐनको दफा ७(१) अ�तग�तको, �ितवादी 
टेकनाथ च�लागाईले उ� ऐनको दफा ८ अ�तग�तको, 
�ितवादी नर�े� राज भ�राईले उ� ऐनको दफा 
७(२) अ�तग�तको, �ितवादी ल�मी�साद आचाय�, 
भरतराज कोइराला, मोती उ�ेती, कृ�ण�साद 

लईुटेल, �� �साद भ�राई, िचर�जीवी आचाय�, 
एपाची गाउ�डर च�दन, प�ावती च�दन र पिुलकल 
रिव��नले उ� ऐनको दफा ८ अ�तग�तको र �ितवादी 
इि�दरा ग�ुङले सोही ऐनको दफा १६क अ�तग�तको 
कसरु गरी नेपाल ब�क िलिमटेडलाई ज�मा �. 
२०,८९,२५,७३८।१७ गैरकानूनी हािन नो�सानी र 
कजा�वाला �ितवादीह�लाई गैरकानूनी लाभ परु ्याएको 
ठहर ्याएको िवशेष अदालतको िमित २०६२।७।१३ 
को फैसला िमलेकै देिखँदा सदर ह�ने, �. अ�युत�साद 
�रजालको हकमा िनजलाई सजाय गरकेो िमित 
२०६८।५।६ को फैसला सदर ह�ने देिखएकोले सो 
बमोिजम ह�ने र त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९(२) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशबमोिजम �. ल�मी�साद आचाय�लाई �. 
१०,५४,१७,३८१।४८, �. िचर�जीवी आचाय�लाई �. 
३३,३३,०४६।-, �ितवादी भरत राज कोइरालालाई 
�. २,४६,१५,१६०।५८, ���साद भ�राईलाई 
�६४, ५६, ६९३/५०, �. मोती उ�ेतीलाई �. 
८७,३८,२४८।५४, �. कृ�ण�साद लईुटेललाई �. 
१,६२,००,३७८।७५, �. एपाची �ाउ�डर च�दन, 
प�ावती च�दन र पिुलकल रिव��नलाई जनही �. 
७३,०३,६३६।९५ ज�रवाना ह�ने, �य�तै सोही ऐनको 
दफा ७(२) र २९(२) बमोिजम कसरुको मा�ा अनसुार 
�. शेरबहादरु थापालाई २ वष� कैद र �. ५०००।- 
ज�रवाना, �. अ�बरबहादरु खड्का, उ�मकुमार नेपाल 
र प�ुषो�म�साद �े�लाई जनही १ वष� कैद र �. 
५०००।- ज�रवाना, �. शशी िकरण �े�, मह�तबहादरु 
महज�नलाई जनही ६ मिहना कैद र �. ५०००।- 
ज�रवाना, �. कृ�णबहादरु कारि�जत, िव�णरुाम �े�, 
लोकबहादरु �े�, नर�े� मेहर �े�, रोशनमान जोशी, 
सवललाल िसंह, पदमकुमार �धान, �िदपकुमार 
चापागाई, नर�े�राज भ�राई र डा. ह�रवंश झालाई 
जनही �. ५०००।– ज�रवाना, उ� ऐनको दफा 
७(१) र २९(२) बमोिजम �. केशवलाल �े�लाई �. 
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५०००।- ज�रवाना र उ� ऐनको दफा ८ तथा २९(२) 
बमोिजम �. टेकनाथ च�लागाईलाई �. ५०००।– 
ज�रवाना र सोही ऐनको दफा १६(क) अनसुार �. 
इि�दरा ग�ुङलाई दफा ७(२) बमोिजम �. २५००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहर ्याएको फैसला िमलेकै दिेखयो ।   

७६. नेपाल ब�क िल. लाई हािन नो�सानी 
परु ्याएको िबगोको हकमा अिभयोगको पेटवोली 
र अिभयोग ख�डमा फरक परकेो कुरासमेतको 
िववेचना गदा� ज�मा िबगो �. २०,८९,२५,७३८।१७ 
कायम गरी सोम�ये रािधका �ाि�ड�ा�टतफ� को 
�. ३,८७,७०,२१७।४७ �ितवादी ल�मी�साद 
आचाय�बाट, रोशन �ाि�ड�ा�टतफ� को �. 
९९,९९,१३८।– �ितवादी ल�मी�साद आचाय�, 
अ�यतु�साद �रजाल र िचर�जीवी आचाय�बाट, 
बागमती उनी धागो कताई उ�ोग �ा.िल. तफ� को  
�.५,६७,६२,६१८।२९ �ितवादी ल�मी�साद 
आचाय�, भरतराज कोइराला र अ�यतु �साद 
�रजालबाट, अिपन�पा काप�ट र मेची �ाि�ड�ा�ट 
तफ� को �मशः �. १६,०२,०७५।०४ र �. 
९७,८६,५००।– �ितवादी ल�मी�साद आचाय� र 
भरतराज कोइरालाबाट, आर.पी. काप�टतफ� को �. 
१,२९,१३,३८७।– �ितवादी ल�मी�साद आचाय� 
र ���साद भ�राईबाट, बागमती ओ�रए�टल 
िटिपकतफ� को �. १,७४,७६,४९७।०९ �ितवादी 
ल�मी�साद आचाय� र मोती उ�ेतीबाट, बागमती 
एपर�सतफ� को �. ३,२४,००,७५७।४९ �ितवादी 
ल�मी�साद आचाय� र कृ�ण�साद लईुटेलबाट र 
कटन �रच �ा.िल. तफ� को �. २,९२,१४,५४७।७९ 
�ितवादी ल�मी आचाय�, एपाची गाउ�डर च�दन, 
प�ावती च�दन र पिुलकल रिव��नबाट दामासाहीका 
दरले ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(१) 
बमोिजम नेपाल ब�क िलिमटेडलाई भराई िदने र सो गदा� 
हालस�म जेथा िललाम गरी �ा� गरकेो रकम िबगोमा 
कटाई बाकँ� असलुउपर गनु� , यी �ितवादीह�बाट 

असलु ह�न नसकेमा सो असलु ह�न नसकेको हदस�मको 
िबगो गैरकानूनी कजा� �वाह गदा� म�ुय िज�मेवार 
देिखएका �यि� �ितवादी शेरबहादरु थापाबाट उ� 
ऐनको दफा २९(१) बमोिजम नेपाल ब�क िल. लाई 
भराई िदने ठहर ्याएको िवशेष अदालतको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  ।

७७. �ितवादी डा.�फु�लकुमार का�ले, 
डा.िव��भर �याकुरले, मकुु�द�साद अया�ल, 
झर�े� शमशेर जबरा, गौरीलाल ��े, भवानीदेवी 
शमा�, भवनाथ उपा�याय, िद�यकुमार अिधकारी, 
सुरशेकुमार �यौपान,े तीथ�राम ��े, पूण�राम 
शमा� दवाडी, एस.पी. ��े, �यागराज रिंजत, 
शैले��कुमार शा�य, पु�षो�म म�ल, राम�साद 
पा�डे, माला खड्का र चु�बकबहादुर बुढाथोक�को 
हकमा िमिसल संल�न सबदु �माणबाट िनजह�ले 
उजरुी �ितवेदन मागदाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� 
ह�न सकेन । तसथ� िनजह�ले आरोिपत कसरु गरकेो 
नठहरी सफाई पाउने ठहर ्याएको िवशेष अदालतको 
उ� िमितको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  ।

७८. �ितवादी सर�वती थापा, कािलका 
खड्का (आचाय�), भि� उ�तेी, भरतराज कोइराला 
र ल�मी�साद आचाय�को हकमा ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसरुमा दफा १६ग 
बमोिजम स�पि� जफत ग�रपाउ ँभ�ने उजरुी �ितवेदन 
मागदाबी नप�ुने ठहर ्याएको हकमा समेत िवशेष 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 

७९. �. रजनीलोचन �साद त�डुकारको 
हकमा कसरुदार कायम गरकेो िवशेष अदालतको 
फैसला िमलेको देिखए पिन िनजको म�ृय ुभइसकेकोले 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ३ नं. बमोिजम सजाय 
गनु�परने । 

८०. �ितवादी अ�युत�साद �रजालको 
हकमा ज�रवानातफ� को िवशेष अदालतको 
२०६२।७।१३ को लगत कायम रा�न ुपरने । िबगोको 
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हकमा िवशेष अदालतबाट िमित २०६८।५।६ मा 
भएको फैसलामा �ितवादी अ�यतु�साद �रजाल र 
िचर�जीवी आचाय�समेत दईु जना साझेदार भएको रोशन 
�ा�डी�ा�टको अिभयोग प�मा कायम गरकेो िबगो 
�. ९९,९९,१३८/- को २ भागको १ भागमा पन� �. 
४९,९९,५६९/- र यी �ितवादी अ�यतु�साद �रजाल, 
ल�मी�साद आचाय� र भरतराज कोइरालासमेत 
साझेदार रहेको बा�मती उनी धागो कताई उ�ोग 
�ा.िल. को िबगो �. ५,६७,६२,६१८।२९ को ३ 
भागको १ भागमा पन� �. १,८९,२० ८७२/७समेत 
ज�मा �. २,३९,२०,४४१।७७ (अ�रपेी दईु करोड 
उना�चािलस लाख बीस हजार चार सय एकचािलस 
�पैया ँसतह�र पैसा) नेपाल ब�क िलिमटेडले �ितवादी 
अ�यतु�साद �रजालबाट त�काल �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ बमोिजम भराई 
पाउने ठहरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह� र वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. िव��भर�साद �े�

 
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
इित सवंत् २०७३ साल काित�क २२ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर �साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७३।११।२३
०६५-CI-०१८०

म�ुाः िनण�य दता�  बदर दता�

पनुरावेदक / वादी : राजे�� �साद पि�डत
िव��

��यथ� / �ितवादी : िटपा�जोर लामा

 § फैसलाअनुसार भएको काया��वयनको 
काय�ले फैसलालाई िव�थािपत गन� प�रवत�न 
गन� स�ैन, िम�दैन । फैसलाअनुसार 
भएको काया��वयनले फैसलाको मलू ठहर 
ख�डलाई सशंोधन गन� पिन नस�न े। 
 § फैसलाको ठहर ख�ड यथावत् रिहरहने 

तर सो फैसलाबमोिजम काया��वयन भएको 
काय� बदर ह�ने हो भने �य�तो काया��वयनले 
फैसलालाई नै प�रवत�न गन� पु�दछ जुन 
हा�ो �याियक प�ित �णालीिवपरीत ह�ने 
ह��छ । अतः अि�तम भई रहकेो फैसला 
कहीकँतैबाट बदर ह�न नसकेको ि�थितमा 
सो फैसलाअनसुार भएको काया��वयनको 
पाटोलाई मा� बदर गन� सै�ाि�तक�पबाट 
नै िम�न ेनदेिखने ।

(�करण न.ं८)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
गणुिनिध �यौपाने, िव�ान्  अिधव�ाह� खगे�� 

�नण�य नं. ९७९९
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�साद अिधकारी, िव��काश िस�देल र मरुारी 
सापकोटा

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
नारायणब�लभ प�त र अिधव�ा जगदीशच�� 
पा�डे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
माननीय िज�ला �या.�ी केदार�साद चािलसे

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �या. �ी अिल अकबर िमकरानी
माननीय �या. �ी जगिदश शमा� पौडेल

फैसला
�या. िव��भर�साद ��े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१)बमोिजम दता� भई पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको सिं�� त�य र ठहर यस�कार 
रहेको छ :-

िवप�ीम�येका पा�साङ िछ�रङ 
लामाबाट मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट र.नं. 
७५९७ िमित २०४४।२।१३ मा पा�रत हालैको 
बकसप�का आधारमा काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. २ (ख) िक.नं. ६६० को 
�े.फ. १-१०-२ को पूरा ज�गा हक �ा� गरी आएको 
िथयो । हाल िक�ा फोड भई कायम भएको उ� िक.नं. 
६६० को मूल िक�ा नं. १६९ को �े.फ. ५-३-२समेत 
सािबकमा िवप�ी राजे�� पि�डतक� आमा िमठु 
देवीबाट मेरा परदाता छेच ुलामाले िमित २०३४।६।२ 
मा पा�रत राजीनामाको िलखतबाट �ा� गरपे�ात 
िमित २०४२।९।७ मा िदने छेच ुलामा िलने पा�साङ 
िछ�रङ लामा भएको पा�रत राजीनामा िलखतबाट उ� 
िक.नं. १६९ म�ये पूव� उ�र तफ� बाट �े.फ. १-१०-
२ िक�ाबाट भई मेरा दाता पा�साङ िछ�रङका 

नाउमँा दता� कायम भई सो िक�ा पूर ैपा�साङ िछ�रङ 
लामाबाट िमित २०४४।२।१३ मा मैले हालैदेिखको 
बकसप� गरपे�ात् मेरो �वािम�वमा आएको हो । 
िमठुदेवी पि�डतले छेच ु लामालाई गरी िदएको िमित 
२०३४।६।२ को िलखतको स�ब�धमा नाबालक 
राजे���साद पि�डतको हकमा ई�री पि�डतले िदएको 
म�ुामा तहतह ह�दँै सव��च अदालतबाट आधा िलखत 
सदर कायम रही आधामा राजे���साद पि�डतको 
हक कायम ह�न गएको छ । सो म�ुा चिलरहकै �ममा 
छेच ुलामाले उ� ज�गाम�ये १-१०-२ ज�गा पा�साङ 
िछ�रङ लामालाई िमित २०४२।९।७ मा राजीनामा 
ग�रिदएप�ात् िनजबाट मैले िमित २०४४।१।१३ मा 
हालैको बकसप� पास गराई िलएकोमा राजे���साद 
पि�डतले पा�साङ िछ�रङ लामासमेतलाई �ितवादी 
बनाई देवानी दायरी नं. २००० र म वादी िटपा�जोर 
लामालाई समेतलाई �ितवादी बनाई देवानी दायरी 
नं. २००२ को िलखत दता� बदर म�ुा काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िदएका िथए । सोकाठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०५२।८।७ मा देवानी दायरी नं. 
२००० मा दाबीको िलखत र दता� आधा बदर ह�ने 
ठहरी फैसला भएको छ भने देवानी दायरी नं. २००२ 
मा िलखत र दता� बदर ह�ने फैसला भई अि�तम भएर 
रहेको छ । सो मूल फैसलाअन�ुप वादीको हक जित 
आधा नै बदर भएको मा�न ुपन� �प� छ । यसरी मेरो 
नाममा न� दता� �े�ता रहेको उ� िक.नं. ६६० को 
�े.फ. १-१०-२ मा आधाभ�दा बढीमा राजे�� �साद 
पि�डतको हकै नभएको अव�थामा उ� िक�ा पूर ै
ज�गा िनज राजे�� पि�डतले आ�नो नाममा दाखेल 
खारजे गरकेो मालपोत काया�लय काठमाड�को िमित 
२०५२।११।१० को िनण�यबाट दिेखएकोले उ� 
िनण�य बदर गरी सो िक.नं. ६६० म�येबाट आधा 
िक�ा ज�गाको पूव�वत् मेरा नाममा कायम राखी पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िटपा�जोर लामाको िफराद 
दाबी ।
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वादी दाबीका िक.नं. ६६० को ज�गा म�ुा पदा� 
पद�को अव�थामा वादी िट�पाजोर लामाले पा�साङ 
िछ�रङ लामाबाट िमित २०४४।२।१३ मा र.नं. ५७९७ 
बाट बकसप� गरी िलन ु भएको हो । सो बकसप� 
िलएउपर मैले िलखत दता� बदर म�ुा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा दायर गरी सो म�ुामा पा�साङ िछ�रङ र 
िट�पाजोर लामाले स�ु �यादै गजुारी बसेकोमा िलखत 
बदर ह�ने ठहरी िमित २०५२।८।७ मा फैसला भएको 
छ । िवप�ी िट�पाजोर लामाले मसमेतलाई िवप�ी बनाई 
यसै ज�गा स�ब�धमा सव��च अदालतमा �रट िनवेदन 
दायर गरकेोमा िमित २०५२।३।३१ मा �रट खारजे 
भएको छ । िवप�ी िट�पाजोर लामा किहले आधा ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँ भनी अदालतमा जानहु��छ भने किहले 
पूर ैज�गा दता� ग�रपाउ ँभ�न ुह��छ । उ� फैसलाबाट 
वादीको हक आघात भएको भएको कानूनले तोकेको 
हद�यादिभ� नालेस गनु�पन�मा सो गरकेो देिखदँैन । 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट उि�लिखत िमितमा 
भएको फैसलालाई वादीले एकाितर राखेर अिहले 
आएर ७/८ वष�पिछ ��ततु िफराद गरकेो देिखएकोले 
वादीको ��ततु िफराद मलुकु� ऐन अ.बं. ८२, ८५, र 
२०८ नं. िवपरीत भएकोले खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको राजे���साद पि�डतको �ितउ�र िजिकर ।

िवप�ीलाई मैले मालपोत काया�लय, 
काठमाड� माफ� त र.नं. ७५९७ िमित २०४४।२।१३ 
मा हालै देिखको बकसप�का आधारमा वादी दाबीको 
िक.नं. ६६० को ज�गाको हक ह�ता�तरण गरकेो 
हो । उ� ज�गा मैले छेच ुलामाबाट मूल िक�ा नं. १६९ 
को ज�गाम�ये पूव� उ�रबाट १-१०-२ िक�ाकाट गरी 
�ा� गरकेो ह� ँ । नाबालक राजे�� पि�डतको हकमा 
ई�री पि�डत�ारा िफराद परी तहतह सोउपर इ�साफ 
ह�द ै जादँा सव��च अदालत पूण� इजलासबाट िमित 
२०५०।१।३ मा भएको अि�तम फैसलाले िमठु दवेीले 
िब�� गरकेो घर ज�गा आधा िलखत सदर कायम 
रही आधा िलिखत बदर भएको अव�थामा २०५२ 

सालको देवानी दायरी नं. २००२ को िलखत दता� 
बदर म�ुा पिन सोही आधारमा आधास�म बदर ह�ने 
हो । मूल फैसलाले आधाको हक �दान गरकेोमा 
मालपोत काया�लयबाट िक.नं. ६६०को पूर ै ज�गा 
राजे�� �साद पि�डतको ह�न स�दैन भ�नेसमेत 
�यहोराको पा�साङ िछ�रङ लामाको �ितउ�र 
िजिकर ।

�ितवादी राजे�� �सादले मूल िलखतबाट 
हक �ा� गरकेो ज�गाह�को �े�फलको आधारमा 
सव��च अदालतको अि�तम फैसलाप�ात् आ�नो 
नाउमँा दािखल दता� गराई सकेप�ात् यी वादीले म�ुा 
च�दा च�दैको अव�थामा गराई िलएको िलखतको 
स�पूण� िलखत दता� बदर ह�ने आसयको यी वादीका 
उपर �ितवादी राजे�� �सादले दायर गरकेो िलखत 
दता� बदर म�ुामा भएको िमित २०५२।८।७ को 
फैसला र अदालतको जनाउ पजु�बाट वादीको नाउकँो 
स�पूण� ज�गाको िलखत र दता� बदर गन� गरी मालपोत 
काया�लय, काठमाड�बाट िमित २०५२।११।१० मा 
िनण�य भएबाट वादीका हकमा ��य� असर परकेो 
देिखएको छ । वादी प�बाट िमित २०५२।८।७ को 
फैसलाको िव��मा दाबी िलएको देिखएको छैन । यस 
अदालतबाट िमित २०५२।८।७ मा भएको फैसलालाई 
यसै अदालतबाटै असर पन� गरी ��ततु दाबीको 
िवषयमा िनण�य गन� सा�दिभ�क देिखन नआएकोले 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६२।३।६ मा 
भएको फैसला ।

वादीक� आमा िमठू दवेीले िमित २०६४।६।२ 
मा छे�च ु लामालाई ग�रिदएका िलखतम�येबाट 
िनजको हक जित आधा अथा�त् �े�फल ४-७-१-२ 
ज�गा मा� िनजले पाउने र सोबमोिजमको ज�गा िमित 
२०५१।१२।१७ मा नै िनजले दाखेल खारजे गरी 
िलइसकेको अव�थामा पनुः िमित २०५२।११।१० 
मा िक.नं. ६६० बाट �े.फ. १-१०-२-०समेत परु ै
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िनजले पाउने गरी दाखेल खारजे भएको िनण�य िनजले 
पाउनेभ�दा बढी िलएको अव�था िव�मान रहेको 
र यथाथ�मा िक.नं. ६६० को पूरै ज�गा बढी भएपिन 
लेनदने �यहोराको १० नं. ले आधास�म िनजकै हकमा 
छोडी आधाको हकस�म उ� दािखल खारजे गरकेो 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भनी िलएकोमा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६२।३।६ को उ� फैसला उ�टी गरी िफराद 
दाबीबमोिजम मालपोत काया�लय काठमाड�को िमित 
२०५२।११।१० को दाखेल खारजे िनण�य िक.नं. 
६६० को �े.फ. १-१०-२-० म�ये आधाको हकस�म 
बदर गरी सो िक�ाम�येबाट आधा ज�गाको दता� पूव�वत् 
मेरो नाममा कायम रहेन कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� ।

यीनै वादी �ितवादी भई चलेको दा.खा. 
दता� म�ुा िमित २०५२।८।७ मा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाको ठहर ख�डमा 
उि�लिखत स�मािनत सव��च अदालत एकल 
इजलासबाट िमित २०५०।१।३० को फैसलाको र 
िलखत बदर म�ुा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५८।८।७ मा फैसला भएको र यस 
अदालतबाट िमित २०५४।१।१५ मा सदर भएको 
फैसलासिहतको िमिसल स�बि�धत अदालतबाट 
िझकाई साथै राखी पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६३।६।२ मा भएको आदेश ।

यसमा पनुरावेदन साथ संल�न रहेको 
संवत् २०४६ सालको द.ेप.ु३ नं. ५३१ को यीनै 
राजे���साद पि�डतको संर�क भई ई�री देवी 
पि�डतले दायर गरकेो िलखत बदर म�ुामा सव��च 
अदालतको पूण� इजलासबाट िमित २०५०।१।३ मा 
भएको फैसलाले �ितवादी िमठू दवेी आधा स�पि�को 
हक ला�ने अंिशयार भएको र िनजले कानूनबमोिजम 
आ�नो हक ला�ने स�पि� बेचिबखन गन� पाउने नै ह�दँा 

िनजले िब�� गरकेो घर ज�गा आ�नो आधा िलखत 
सदर कायम रहन स�ने ह�दँा बाकँ� आधा िह�सा िलखत 
बदर गन� गरेको म�यमा�चल �े�ीय अदालतको िमित 
२०४४।८।२१  इ�साफ मनािसब ठहछ�  भनी फैसला 
भएको देिखदँा आधी िलखत बदर नभई कायम रहेको 
अव�थामा पूर ै ज�गा राजे���साद पि�डतको नाममा 
दता� गन� मालपोत काया�लयको िनण�य आधाको हकमा 
बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराई 
भएको काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला फरक 
पन� देिखदँा ��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६४।३।२८ को आदेश ।

यसमा िवप�ीम�येका पा�साङ िछ�रङ 
लामाका नाममा जारी भएको �याद िमित २०६४।५।२३ 
मा िबजलुीको ख�बामा टासँ गरी बेप�े तामेल भई 
आएको देिखदँा उ� �याद बदर गरीिदएको छ । अब 
पनुरावेदकसगँ िनजको अ� कुनै वतन भए खलुाउन 
लगाई खलुाई िदए खलुाएको वतनमा र अक� वतन 
खलुाउन नसके आव�यक पर े पनुरावेदकको समेत 
सहयोग िलई लेिखएको वतनमा अ.बं. ११० नं. को 
रीत परु ्याई �याद तामेल गरी पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६४।९।१६ मा भएको 
आदशे ।

�माणमा आएको वादी नाबालक राजे�� 
�साद पि�डतको सरं�क ई�री देवी पि�डत �ितवादी 
छे�च ु लामा भएको िलखत बदर म�ुा अ�ययन गदा� 
म�ुा िक.नं. १४३ र १६९ को ज�गाबाट आधा 
बदर ह�ने ठहराएको म�यमा�चल �े�ीय अदालतको 
फैसला सव��च अदालत पूण� इजलासबाट िमित 
२०५०।१।३।५ मा सदर ह�ने ठहरी फैसला भएको 
देिख�छ । यस फैसलाबाट िक.नं. १४३ र १६९ 
को ज�गाम�ये आधा ज�गाको िलखत मा� बदर 
भई आधा ज�गा मा� वादीले पाउने ह��छ । छे�च ु
लामाले ख�रद गरकेो ज�गा िनजले पा�साङ िछ�रङ 
लामालाई र पा�साङ िछ�रङ लामाले पनुरावेदक 
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िटपा�जोर लामालाई िब�� गरकेोमा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा वादी राजे�� कुमार पि�डत िवप�ी छे�च ु
लामा र पा�साङ िछ�रङसमेत भएको १ थान म�ुा र 
वादी राजे�� कुमार पि�डत िवप�ी पा�साङ िछ�रङ 
र िटपा�जोर लामासमेत भएको २ थान म�ुा दायर 
गरकेोमा पिहलो म�ुामा वादी दाबीको ज�गाम�ये आधा 
बदर ह�ने ठहछ�  र पनुरावेदक �ितवादी भएको म�ुामा 
बदर ह�ने ठहछ�  भनी फैसला भएबाट मूल म�ुाबाट वादी 
राजे�� कुमार पि�डतको दाबीबमोिजम आधा ज�गाको 
िलखत बदर ह�ने ठहरी फैसला भएको आधारबाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०५२।८।७ को 
फैसलाबाट आधा ज�गा फैसला भएको मा�नपुछ�  । वादी 
दाबीबमोिजम िक.नं. ६६० को आधा ज�गाको िनण�य 
दता� बदर गरी वादीको नाममा दता� ह�ने ठहर गनु�पन�मा 
वादी दाबी नप�ुने भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६२।३।६ मा भएको फैसला उ�टी ह��छ । 
वादी दाबीबमोिजम िक.नं. ६६० को ज�गाको आधा 
ज�गा वादीको नाममा दता� कायम ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७१।७।२३ को फैसला ।

वादीले आफूउपर उ� िम.नं. २००२ को 
िलखत दता� बदर म�ुा परकेो छ भनी थाहा पाइसकेको 
कुरालाई लकुाई �यसको ७-८ वष�पिछ दाबी गरकेो 
��ततु म�ुामा अन�त कालस�म म�ुा दायर गन� 
हद�याद िवप�ी वादीलाई ह�दँनै । जहासँ�म वादी 
राजे���साद पि�डतको हकमा ई�री दवेी पि�डत र 
�ितवादी छेच ुलामा भएको िलखत बदर म�ुामा राजे�� 
�सादको हकमा आधा िलखत मा� बदर भएको भ�ने 
आधारमा ��ततु म�ुामा पिन सोहीबमोिजम उि�लिखत 
िक.नं. ६६० को आधा ज�गाको िनण�य दता� बदर ह�ने 
भनी पनुरावेदन अदालत, पाटन लिलतपरुबाट फैसला 
भएको छ । सो ��ततु म�ुामा ला�न स�दैन । िकनभने 
एकाितर उ� म�ुामा िवप�ी वादी िटपा�जोर लामा प� 
िवप� केही नभएका र �यसपिछका उि�लिखत िविभ�न 

म�ुाह� तथा �रट िनवेदनमा पिन िवप�ीको दाबी नप�ुने 
गरी अि�तम फैसला भइसकेको ि�थितमा उ� म�ुामा 
भएको फैसला ��ततु म�ुामा ला�न स�दैन । �यसमा 
पिन िवप�ी िटपा�जोर लामाको दाता पासाङ िछ�रङ 
लामाले छेच ुलामासगँ र.नं. ४६८० िमित २०४२।८।७ 
मा ख�रद गरी िलएकोमा उ� िक.नं. ६६०समेतको 
ज�गको िलखतलाई नै काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०५२।८।७ को फैसलाले जालसाजी घोिषत 
गरी िवप�ी पा�साङ िछ�रङ लामा र छेच ुलामालाई 
िकत� कागजको १० नं. बमोिजम द�ड, ज�रवानासमेत 
भएकोमा सोउपर िवप�ी पा�साङ िछ�रङ लामाले 
पनुरावेदन अदालत, पाटन लिलतपरुमा पनुरावेदन गदा� 
सो अदालतबाट समेत काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०५२।८।७ को फैसलालाई नै सदर ग�रएको 
छ । यस स�ब�धमा जालसाजी ठह�रएको िलखत समचुा 
वा आंिशक�पमा पिन सदर कायम रा�न निम�ने 
भनी यस अदालतबाट निजर �ितपािदत िस�ा�त 
भएको छ । तसथ� पनुरावेदन अदालत, पाटनले गरकेो 
फैसलालाई उ�टी गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०६२।३।६ को फैसलालाई सदर कायम 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी राजे���साद 
पि�डतको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा िक.नं. ६६० को ज.रो. १-१०-
२ ज�गाको िलखत र �ितवादीको दता�समेत बदर 
ह�ने ठहर ्याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०५२।८।७ को फैसला अि�तम भई बसेको 
देिखयो । य�तो अव�थामा िक.नं. ६६० को आधा 
ज�गाको िनण�य दता� बदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०६५।३।१३ को 
फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा छलफलको लािग 
अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार 
गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट भएको िमित 
२०७०।१०।२८ को आदशे ।      

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
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इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदकको तफ� बाट उपि�थत रहन ु भएका िव�ान्  
व�र� अिधव�ा �ी गणुिनिध �यौपाने, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी खगे�� �साद अिधकारी, �ी 
िव��काश िस�दले र �ी मरुारी सापकोटाले वादी 
िटपा�जोर लामाले पा�साङ िछ�रङ लामाबाट 
िक.नं. ६६० को १-१०-२-० ज�गा बकसप� गरी 
िलन ुभएकोमा सोउपर यस म�ुाका �ितवादी राजे�� 
पि�डतले काठमाड� िज�ला अदालतमा िलखत दता� 
बदर दता� म�ुा दायर गरकेोमा िलखत बदर ह�ने ठहरी 
िमित २०५२।८।७ मा भएको फैसला अि�तम भई 
बसेको अव�थामा सोलाई अ�दखेा गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको ��ततु फैसला �िुटपूण� 
छ । सो फैसलाउपर फैसला भएको िमितले ६ 
मिहनािभ� थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ� सोही 
अदालतमा जानपुन�मा वादी प� ७/८ वष� पिछ ��ततु 
म�ुा िदएकोले हद�यादको आधारमा वादी दाबी खारजे 
ह�ने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
उ�टी गरी िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�नपुद�छ 
भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

��यथ� वादी िटपा�जोर लामाका तफ� बाट 
उपि�थत रहन ु भएका िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
नारायण ब�लभ प�त र अिधव�ा �ी जगदीशच�� 
पा�डेले िमठुदेवीले िमित २०३४।६।२ मा छेच ुलामालाई 
ग�रिदएको िलखतम�येबाट िनजको हक जित ४-७-१-
२ ज�गा मा� िनजले पाउने र सोबमोिजमको ज�गा िमित 
२०५१।१२।१७ मा नै िनजले दा.खा. गरी िलइसकेको 
अव�थामा पनुः िमित २०५२।११।१० मा िक.नं. 
६६० बाट १-१०-२-० ज�गासमेत पूर ैिनजले पाउने 
गरी भएको दा.खा. िनण�यबाट िनजले पाउनेभ�दा बढी 
ज�गा िलएको अव�था िव�मान रहेको छ । काठमाड� 
िज�ला अदालतमा वादी राजे�� पि�डत �ितवादी 
छे�च ु लामा र पा�साङ िछ�रङसमेत भएको १ थान 

म�ुा र वादी राजे�� पि�डत �ितवादी पा�साङ िछ�रङ 
र िटपा�जोर लामासमेत भएको दईु थान म�ुा दायर 
गरकेोमा पिहलो म�ुामा वादी दाबीको ज�गाम�ये आधा 
बदर ह�ने ठहरी र िटपा�जोर लामा �ितवादी भएको 
म�ुामा बदर ह�ने ठहरी फैसला भएकोले मूल म�ुाबाट 
राजे�� पि�डतको दाबीबमोिजम आधा ज�गाको 
िलखत बदर ह�ने ठहरी फैसला भएको आधारबाट 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०५२।८।७ को 
फैसलाबाट आधा ज�गाको िलखत बदर भएको मा�न ु
पन� भएकोले पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसला कानूनस�मत ह�दँा सदर ह�नपुद�छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एव ं बहस िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुामा िमिसल संल�न कागजह�को 
अ�ययन गरी हेदा� पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा 
होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मालपोत काया�लय 
काठमाड�ले काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. २२ 
(ख) िक.नं. १६९ बाट िक�ाकाट भई वादीका नाउमा 
पा�साङ िछ�रङ लामाबाट िमित २०४४।२।१३ मा 
हालैको बकसप�बाट �ा� भएको िक.नं. ६६० को 
१-१०-२-० ज�गा �ितवादीको नाउमँा पूर ै दा.खा. 
दता� गन� गरकेो िनण�य आधा ज�गाका हकमा िनण�य र 
दता� बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी भएकोमा मलुकु� 
ऐन अदालती ब�दोब�तको ८५ नं. र २०८ नं. को 
कानूनी �� उठाई अदालतको फैसलाबमोिजम भएको 
िनण�य बदरमा िलएको िफराद दाबी खारजे ह�नपुन� भनी 
�ितवादी राजे�� पि�डतको �ितउ�र िजिकर तथा 
िक.नं. ६६० को आ�नो ज�गाको दता�  बदर भएमा मेरो 
सहमती छ । सो िक.नं. ६६० को १-१०-२-० ज�गा 
�ितवादी राजे�� पि�डतको ह�नस�दैन भनी �ितवादी 
पा�साङ िछ�रङ लामाको �ितउ�र िजिकर रहेको छ । 
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काठमाड� िज�ला अदालतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहरी फैसला भएकोमा सोउपर िच� नबझुी वादीको 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला उ�टी भई 
वादी दाबीबमोिजम िक.नं. ६६० को ज�गाको आधा 
ज�गा वादीका नाममा दता� कायम ह�ने ठहर ्याई भएको 
फैसलाउपर �ितवादी राजे�� �साद पि�डतको यस 
अदालतमा पनुरावेदन परकेो दिेखयो ।

३. �ितवादी राजे�� �साद पि�डतको 
आमा िमठु देवीको नाउ दता�को काठमाड� िज�ला 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. २२ (ख) को 
िक.नं. १६९ को ५-३-२ ज�गा िमित २०३४।६।२ 
मा छेच ु लामाले राजीनामा पा�रत गराई िलएप�ात् 
सोम�ये १-१०-२ ज�गा िमित २०४२।९।७ मा छेच ु
लामाले पा�साङ िछ�रङ लामाको नाममा राजीनामा 
िलखत गरी िददँा िक�ा काट भई िक.नं. ६६० 
कायम भएको देिख�छ । ��ततु म�ुाको िववादको 
उ� िक.नं. ६६० को ज�गा वादी िटपा�जोर लामाले 
िमित २०४४।२।१३ मा पा�साङ िछ�रङ लामाबाट 
बकसप� गरी �ा� गरकेो देिखन आयो । यसबाट 
िववादको िक.नं. ६६० को ज�गा सािबक िक.नं. १६९ 
िभ�को रहेकोमा िववाद भएन । िक.नं. १४३ र १६९ 
को ज�गा राजे���साद पि�डतक� आमा िमठु दवेीले 
िमित २०३४।६।२ मा छेच ु लामालाई राजीनामा 
पा�रत गरी िदएप�ात् राजे���साद पि�डतको हकमा 
ई�री देवी पि�डत वादी र छेच ुलामासमेत �ितवादी 
भई िलखत बदर म�ुा चिलरहेकै अव�थामा छेच ु
लामाले उ� िक.नं. १६९ को ज�गाम�ये १-१०-२ 
ज�गा पा�साङ िछ�रङ लामाको नाममा र पा�साङ 
िछ�रङ लामाले सोकायम िक.नं. ६६० को ज�गा िमित 
२०४४।२।१३ मा िटपा�जोर लामाको नाममा हक 
ह�ता�तरण गरी सकेका िथए । उ� म�ुा तह तह ह�दँ ै
सव��च आदालतस�म आई प�ुदा सव��च अदालत 
पूण� इजलासबाट िमित २०५०।१।३ मा फैसला ह�दँा 

उ� िक.नं. १४३ र १६९ को ज�गाको आधा िलखत 
बदर भई पनुरावेदक राजे�� पि�डतको हक ह�ने गरी 
फैसला भएको देिख�छ । सव��च अदालतको उ� 
फैसलाअनसुार िक. नं. ६६० को ज�गा राजे���साद 
पि�डतको नाउमँा दािखल खारजे गन� मालपोत 
काया�लय, काठमाड�ले िमित २०५१।६।४ मा िनण�य 
गरकेोमा सो िनण�यउपर पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
पनुरावेदन परकेोमा िमित २०५१।११।२ मा उ� 
िनण�य सदर भएको छ।सो िनण�य बदर गन� िटपा�जोर 
लामाले सव��च अदालतमा २०५१ सालमा २६१३ 
नं.को �रट िनवेदन िदएकोमा िमित २०५२।३।२१ मा 
उ� �रट िनवेदन खारजे भएको �माणको �पमा पेस 
भएको उ� �रट िनवेदनको िमिसलबाट देिख�छ ।

४. सव��च अदालतको पूण� इजलासबाट 
िमित २०५०।१।३ मा भएको फैसलाले सािबक िक.नं. 
१४३ र १६९ को ज�गाको आधा िलखत बदर भई 
पनुरावेदक राजे�� पि�डतको नाउमा दता� ह�ने ठहर 
भएको छ । सो सािबक िक�ा न�बरका ज�गाह�को 
िलखतदता�  बदरसमेतको म�ुा अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको अव�थामा अ�य �यि�ह�लाई तह तह िब�� 
हक ह�ता�तरण ग�रिदएको देिख�छ । फल�व�प 
सािबक िक.नं. १६९ को ज�गाको िक�ा न�बरह�, 
�े�फल, िनकाश बाटोसमेतमा ज�गाको आकृित �कृित 
मू�याङ्कन फरक फरक ह�नस�ने ि�थित देखापरकेो 
छ । सो िक.नं. १६९ बाट िक�ाकाट भई कायम 
भएको िक.नं. ६६० को ज�गा सव��च अदालतको 
पूण� इजलासको फैसलाप�ात् यी पनुरावेदक वादीको 
नाउमा दा.खा. गन� गरी मालपोत काया�लयबाट िमित 
२०५१।६।४ मा िनण�य भइसकेको पिन देिखयो । सो 
िनण�य बदर गन� �वयम्  िवप�ी िटपा�जोर लामाले यस 
अदालतमा �रट िनवेदन िदएको र सो िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहरी ०५२ सालमा नै आदेश भइसकेको छ ।

५. व�ततुः िक.नं. ६६० को ज�गा पनुरावेदक 
राजे�� पि�डतको नाउमँा दा.खा. ह�ने ठहरी २०५१ 
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सालमा भइसकेको काय�को बारमेा िवप�ी िटपा�जोर 
लामालाई उसै बखत थाहा जानकारी भइसकेको 
देिख�छ । वादीको नाउमा दता� ह�ने हक ह�ने स�पि�लाई 
म�ुा अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव�थामा तह तह 
िब�� गद� िक�ाकाट गद� गएको काय�को प�रणामले 
२०५१ सालमा वादीको नाउमँा दता�  ह�ने िनण�य 
भइसकेको ि�थितमा पिन अ�य िलखत बदरसमेतका 
म�ुाको िसज�ना ह�न गएको देिख�छ । 

६. पनुरावेदक वादीले िवप�ी �ितवादी 
िटपा�जोर लामासमेत उपर दे.नं. २००२ नं. को 
िलखत बदर म�ुा िदएकोमा िमित २०४४।२।१३ को 
पा�रत हालको बकसप�को िलखत वादी दाबीबमोिजम 
बदर भई वादीको नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०५२।८।७ 
मा फैसला भएको रहेछ । वादीको नाउमँा २०५१ 
सालमा िक.नं. ६६० को ज�गा दता�  ह�ने गरी मालपोत 
काया�लयको िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भनी यीनै िवप�ी 
िटपा�जोरले िदएको �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी 
रहेको र ��ततु िलखत बदर म�ुा िवप�ी �ितवादीले 
�ितउ�र नै निफराई बसेको ि�थितमा दाबीबमोिजम 
िलखत बदर र दता� ह�ने ठहरी िमित २०५२।८।७ 
मा काठमाड� िज�ला अदालतबाट द.ेनं. २००२ नं. 
िलखत बदर म�ुामा भएको फैसला अि�तम भई बसेको 
देिख�छ । सो अि�तम भएको फैसलाको काया��वयनको 
लािग िमित २०५२।१०।२५ मा मालपोत काया�लय, 
काठमाड�लाई जनाउ िदएको पाइ�छ । सो अि�तम 
भई बसेको फैसलाअनसुार िक.नं. ६६० ज�गा वादी 
राजे�� पि�डतको नाउमँा िमित २०५२।११।१० मा 
दता� गन� मालपोत काया�लयबाट िनण�य भएको रहेछ । 

७. उ� िमित २०५२।८।७ को फैसला 
कतैबाट बदर ह�नसकेको देिखन नआई अि�तम 
भई बसेको छ । अि�तम भइरहेको फैसलाअनसुार 
काया��वयन गन� काय� मालपोत काया�लयले २०५२ 
सालमा नै ग�रसकेको छ । सोकाया��वयन गरकेो 

िमलेन बदर ग�रपाउ ँभनी िवप�ी िटपा�जोर लामाले 
��ततु िफराद २०५८।२।३ मा दता� गन� �याएका 
छन् । २०५२।८।७ को उ� फैसलाउपर िवप�ी 
वादी िटपा�जोरले चनुौती िदई बदर गन� सकेको 
छैन । फैसला अि�तम भइरहने सोउपर चनुौती छैन 
तर सो फैसलाअनसुार भएको काया��वयन िमलेन बदर 
ग�रपाउ ँ भनी ��ततु िफराद क�रब ५ वष�पिछ पन� 
आएको देिखदँा फैसला यथावत् रहेको ि�थितमा सो 
फैसलाअनसुार भएको काया��वयनको काय� मा� बदर 
ह�न स�ने ह�दैँन । 

८. अदालतको फैसलाले हक बहेक छुट्याई 
ज�गाको दता� �वािम�व कसको ह�ने हो भनी िनधा�रण 
गद�छ । �य�तो िनधा�रण भएअनसुार नै सो फैसला 
काया��वयन ह�ने हो । फैसला उपर चनुौती छैन । सो 
फैसलाअनसुार भएको काया��वयन मा� िमलेन बदर 
ग�रपाउ ँ भनी परकेो िफरादअनसुार ग�रिदने हो भने 
फैसलामा उि�लिखत ठहरभ�दा पथृक काय� गनु�पन� 
अव�था आई पद�छ । अथा�त् फैसलाअनसुार भएको 
काया��वयनको काय�ले फैसलालाई िव�थािपत गन� 
प�रवत�न गन� स�ैन, िम�दैन । फैसलाअनसुार भएको 
काया��वयनले फैसलाको मूल ठहर ख�डलाई सशंोधन 
गन� पिन स�ैन । फैसलाको ठहर ख�ड यथावत् 
रिहरहने तर सो फैसलाबमोिजम काया��वयन भएको 
काय� बदर ह�ने हो भने �य�तो काया��वयनले फैसलालाई 
नै प�रवत�न गन� प�ुदछ जनु हा�ो �याियक प�ित 
�णालीिवपरीत ह�ने ह��छ । अतः अि�तम भइरहेको 
फैसला कहीकँतैबाट बदर ह�न नसकेको ि�थितमा सो 
फैसला अनसुार भएको काया��वयनको पाटोलाई मा� 
बदर गन� सै�ाि�तक�पबाट नै िम�ने देिखएन । 

९. तसथ� मािथ उि�लिखत आधार कारण 
एवं �माणबाट िमित २०५२।८।७ मा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला बदरतफ�  वादी 
दाबी नभएको ि�थितमा फैसलाअनसुार भएको 
काया��वयन बदर ह�न नस�ने भएकोले वादी दाबी 
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नप�ुने ठहर गनु�  पन�मा िक.नं. ६६० को आधा ज�गाको 
िनण�य बदर गन� गरी मालपोत काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०५२।११।१० को िनण�य बदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६५।३।१५ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादी दाबी 
नप�ुने ठहर ्याएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६२।३।६ को फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

 उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ फा�गनु २३ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई

फैसला िमित : २०७४।१।१७
०७३-RC-००२७

म�ुा : हाडनाता जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम डी कुमारको 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला किपलव�त ु भलवाड 

गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.२ भलवाड 

ब�ने धनबहादरु दमाईको छोरा जीवन दमाई 
(प�रयार)

 § िविभ�न कलममा भएको कैद गणना 
गदा� २० वष� वा सो भ�दा बढी ह�नु र 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ह�नु एउटै कुरा 
होइन । ख�ड कायम गरी कैद गनु� पदा� वा 
ज�मकैद बापत कैद ठे�नु पदा� अपनाउने 
मापद�डको �पमा स�म ज�मकैद बापत 
२० वष� कैद ह�ने भ�ने �यव�था ग�रएको 
देिख�छ । िविभ�न कलमको कैद गणना 
गदा� २० वष� ह�ने भयो भ�न े कुरालाई नै 
ज�मकैद भ�नु तािक� क �ि�कोण नह�ने ।
 § �चिलत नेपाल कानूनले सबैभ�दा बढी कैद 

तो�नु पन� ग�भीर �कृितको कसुरका लािग 
ज�मकैद ह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । यो 
एउटा कसुरमा ह�ने सजायको �यव�था हो । 
फरक फरक कसुरमा भएको सजाय अविध 
गणना गदा� २० वष� वा सो भ�दा बढी कैद 
ह�ने अविध देिखँदैमा �यसलाई ज�मकैदको 
सजाय भ�न निम�ने ।
 § �ितवादीलाई जबरज�ती करणी महलको 

३(१) न.ं ले १० वष� र हाडनाता करणीको 
महलको १ न.ं ले थप १० वष� कैद गरकेो 
अव�था छ । यस अव�थामा पुनरावेदनको 
मा�यमबाट नै इ�साफ परी�ण ह�न 
स�छ । तर �ितवादीले सु� फैसला उपर 
पिन पुनरावेदन गरकेो नदेिखई पुनरावेदन 
अदालतले साधकको रोहमा सनुवुाई गरकेो 
पाइयो । यसपिछ पुनः साधक जाहरे गरी 
यस अदालतमा पठाएको देिखयो । यसरी 
पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर 
साधक जाहरे गरी रहनु पन� र साधकको 
रोहबाट हने� िम�ने देिखँदैन । यस िवषयमा 

�नण�य नं. ९८००
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स�बि�धत प� (�ितवादी)ले नै पुनरावेदन 
गरकेो ह�न आव�यक िथयो । तर �यसो गरकेो 
पाइएन । तसथ� ��तुत म�ुा साधकको 
रोहमा हने� निम�न े भएको र स�बि�धत 
प�को पुनरावेदनसमेत परकेो नदेिखँदा 
म�ुाको त�यमा �वेश गरी ई�साफ गन� 
निम�ने ।

(�करण नं.२)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
राजे�� िसंह भ�डारी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  वैतिनक 
अिधव�ा नारायण देवकोटा

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून : 
 § �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १०(२)

 
स�ु तहमा फैसला गन�ः

माननीय �या. �ी अ�यतु�साद भ�डारी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः

माननीय �यायाधीश �ी टीकाबहादरु हमाल
माननीय �यायधीश �ी नीलम पौडेल

फैसला
�या. ई�र�साद खितवडा : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा १० बमोिजम यस अदालतमा 
दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य र ठहर 
यस �कार छ :–

आ�नै ७ वष�क� छोरीलाई करणी गरकेो 
जानकारी �ा� ह�न आएकोले िनज जीवन प�रयारलाई 
फेलापारी प�ाउ गरी �याएको छु, कारवाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �.स.िन.राजे�� �साद चौधरीको 
�ितवेदन ।

िजवन प�रयारको �ीमती पोइला गएपिछ 

िनजको छोरी प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई मैले 
रखेदेख गद� आएकोमा िमित २०७०।१२।२५ गतेका 
िदउसो नाितनी साथीह�सगँ खे�न गएकोमा जीवन 
प�रयारले वोलाई झाडीमा लगी जबरज�ती करणी गरकेो 
कुरा नाितनी आि�दै आएपिछ िनजको सािथले सो�दा 
बताएक� र अन ु प�रयारले रगतसमेत धोइ�  िदएकोले 
िनजलाई कारवाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
प�रवित�त नाम िड कुमारको जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला किपलव�त ु भलवाड गा.िव.स.वडा 
नं.२ ि�थतमा रहेको नस�री िभ�को झाडीिभ� जीवन 
प�रयारले पीिडत प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो �थान रहेको भ�नेसमेत 
�यहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

म उ� वारदात िमित २०७०।१२।२५ मा 
घर निजक जगंलमा साथीह� व�दना, अ�सरा, स�ुमा 
िव.क.समेत भई खे�न गएकोमा नस�रीमा काम गन� 
गएका बबुाले बोलाएकोले गएकोमा बावलेु झाडी िभ� 
लगी भईुमा प�टाई मैले लगाएको कपडा मािथ फका�इ 
आफूले लगाएको कपडा खोली मेरो ख�ुा �यापी मेरो 
िपसाब फेन�मा आ�नो िपसाब फेन�ले घोची जबरज�ती 
पसाउन ु भयो र द�ुयो भ�दा पिन नछाडी काम गरी 
सकेपिछ कसैलाई भनेमा िपट्छु भिन छाडेका र म 
घरतफ�  फक� रगत लागेको धनु धारामा जादँा सजृना 
खनालसमेत भेट भई िनजलाई उ� कुरा बताएको र 
अन ुप�रयारले कपडा पखाली िदन ुभएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको पीिडत प�रवित�त नाम एम कुमारीले गरकेो 
कागज ।

प�रिव�त�त नाम एम कुमारीको शारीरीक 
प�र�ण �ितवेदनमा No sign of struggle like 
abrasion,contusion & bite mark are present 
र Hyem rupture भएको भ�नेसमेतको प�रवित�त 
नाम एम कुमारीको शारीरीक प�र�ण �ितवेदन ।

�ितवादी जीवन प�रयारको शारी�रक प�र�ण 
�ितवेदनमा िनजले करणी गरेको पाइदँनै । िनजको 
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िलंगबाट िवय� �खलन भएको पाइदैँन, िलंगको व�रपरी 
योिन रस लागेको पाइदँनै, संघ�षका संकेतह� पाइदँैन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी जीवन प�रयारको 
शारी�रक प�र�ण �ितवेदन ।

मेरो �ीमती पोइला गएपिछ मेरो सानो छोरी 
प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई मेरो बबुाले रखेदेख 
गद� आउन ु भएकोमा किहलेकाही ँ मसगँसमेत ब�द ै
आएकोमा उ� वारदात िमितका िदन िदउसँो खोलाितर 
काम गन� जादँै गदा� छोरीलाई केटाकेटीसगँ खे�दै गरकेो 
देखी बोलाई केही पर लगी घर जान ुभनी काममा गएको 
ह�,ँ करणी गरकेो होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
जीवन प�रयारको बयान ।

प�रवित�त नाम एम कुमारी र हामीसमेत गाउ ँ
निजकैको नस�रीमा खेली रहेकोमा िनजको बबुा हामी 
भएको ठाउमँा आई एम कुमारीलाई बोलाई जगंलतफ�  
लैजान ु भएकोमा केही बेरपिछ िनज रातो िपरो ह�दँ ै
आएकोले सो�दा बबुाले मेरो िपसाब फेन�मा आ�नो 
िपसाब फन�ले घोची िछराएकोले दखेुको छ भनी 
बताएक� िथइन् भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका अ�सरा 
सनुार, सजृना खनाल, स�ुमा प�रयार र ब�दना लोहार 
िब.क.ले गरकेो झ�डै एकै िमलानको पथृक पथृक   
कागज ।

प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई आ�नै बाब ु
�ितवादी जीवन परीयारले जबरज�ती करणी गरकेो 
थाहा पाएको भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका स�त 
बहादरु सनुारले गरकेो कागज ।

प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई आ�नै बाबलेु 
जबरज�ती करणी गरकेो थाहा पाई सो िदन रात 
परकेोले भोिलप�ट िमित २०७०।१२।२६ गते गई 
हेदा� सा�ा र कपडामा रगत लागेको देखी धोइ िदएक� 
ह� ँभ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका अन ुप�रयारले गरकेो 
कागज ।

प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई आ�नै बाब ु
�ितवादी जीवन प�रयारले जबरज�ती करणी गरकेो 

कुरा थाहा पाई गइ� पीिडतलाई सो�दा जबरज�ती 
करणी गरकेो बताएक� ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको हक�  
बहादरु िव.क., रोम बहादरु ख�ी र कमल वे�वासेले 
गरकेो झ�डै एकै िमलानको पथृक पथृक व�तुि�थित 
मचु�ुका ।

प�रवित�त नाम एम कुमारीको ज�म िमित 
२०६४।६।१० मा भएको भ�ने िनजको ज�म दता� 
�माण प� ।

िमित २०७०।१२।२५ गतेको िदउसो नस�री 
वनमा खेिलरहेक� ६ वष� ६ मिहना १५ िदनक� पीिडत 
प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई आ�नै बाब ु �ितवादी 
जीवन दमाई प�रयारले बोलाई नस�री िभ�को झाडँीमा 
लगी जबरज�ती करणी गरी �ितवादी जीवन दमाई 
प�रयारले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं र ३ नं को देहाय (१) बमोिजमको कसरु अपराध 
गरकेो �मािणत भएकोले िनज �ितवादी जीवन दमाई 
प�रयारलाई उ� ऐन, उ� महलको ३ नं.को देहाय 
(१) बमोिजम सजाय ह�न तथा �ितवादी जीवन दमाई 
प�रयारले आ�नै छोरी प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई 
जबरज�ती करणी गरी िनज �ितवादी जीवन दमाई 
प�रयारले जबरज�ती करणीको महलको २ नं. 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो �मािणत भएकोले 
िनज �ितवादी जीवन दमाई प�रयारलाई हाडनातामा 
करणी गन�को महलको १ नं. बमोिजम थप सजायसमेत 
ह�न र पीिडत प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई �ितवादी 
जीवन दमाई प�रयारबाट जबरज�ती करणी महलको 
१० नं.र १०ग. नं. बमोिजम मनािसब मािफकको 
�ितपूित� िदलाई भराई िदनसमेतको मागदाबी िलई  
पेस भएको अिभयोग प� ।

िमित २०७०।१२।२५ गते िबहान म बालवुा 
िग�ी भन�को लािग खोलामा गएको िथए ँ । १२.०० 
बजे ट्या�टर साह�को घरमा खाना खाई पनु: खोलामा 
बालवुा िग�ी लोड गन� काम गरी साझँ ७ बजे घर 
फक� को ह� ँ। मेरो �ीमती २ वष� अगािड पोइल गएपिछ 
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मेरा २ स�तान १ छोरा ८ वष�को र १ छोरी ६ वष�क� 
मसगैँ ब�द ै आएका छन् । मेरो घर र ससरुाली घर 
निजकै भएकोले मामा घर जाने आउने गद�थे । �यसिदन 
छोरा म घरमा, छोरी मामा घर गएक� िथइ । मैले मेरो 
छोरीलाई केही गरकेो छैन । आ�नो �ाणभ�दा �यारी 
छोरीलाई �य�तो गलत काय� गन� कुरा नै ह�दँैन । मलाई 
�रसको बदला िलन मेरो सासलेु मलाई फसाएक� ह�न् । 
म िनद�ष ह�दँा सफाई पाउन ुपछ�  भ�ने �ितवादी िजवन 
दमाई प�रयारले स�ु अदालतमा गरेको बयान ।

म घरनिजकै रहेको बगैचँामा साथीसगँ खे�द ै
िथए ँ । मेरो बाबाले बोलाउन ु भयो । मलाई झाडीमा 
लानभुयो । मेरो र आ�नो क��  खोली माि�न ुभयो । 
�यसपिछ बाबा टे�टर भएितर जान ुभयो म मावलीमा 
गए भ�नेसमेत �यहोराको पीिडत प�रवित�त नाम एम 
कुमारीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०७१।१।१ गते �हरीमा गरकेो 
कागजको सहीछाप मेरो हो । प�रवित�त नाम एम 
कुमारीको बबुाले नरा�ो काम गनु�भयो भनी मलाई 
भनेक� िथइन् भ�नेसमेत �यहोराको वादीका सा�ी 
सजृना खनालले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

जीवन प�रयाले बला�कार गरछेन् भनी 
नातीसमेतका ब�चाह�बाट सनेुको ह� ँ । नाितनीको 
शारी�रक परी�ण गराउने काममा आएको िथए ँ
भ�नेसमेत �यहोराको जाहेरवाला प�रवित�त नाम िड 
कुमारले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

आ�नै बाबलेु नरा�ो काम गरछे भनेपिछ 
मलाई थाहा भएको हो । िनजले लगाएको कपडा 
अिघ�लो िदन धोइसकेका रहेछन् । मैले पिन ह�का 
दाग देखी धोइिदएको ह� ँ । गाउकँा मािनसले �हरी 
बोलाई िपपरामा पीिडत एम कुमारीलाई लगी गएका 
ह�न् भ�नेसमेत �यहोराको वादीका सा�ी अन ुप�रयारले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

�ितवादीले अदालतसम� कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो भए तापिन अिधकार �ा� अिधकारीसम� 

जबरज�ती करणी गरकेो हैन भनी वारदात�थलमा 
आफू रहेको र छोरीसगँ भेट भएको उ�लेख गरी बयान 
गरकेा, जबरज�ती करणी म�ुामा वारदातको �माणको 
पिहलो कडी मािनने पीिडत एम कुमारी जसले आ�नो 
बाब ुयी �ितवादीले आफूलाई बोलाई झाडीिभ� लगी 
भइुमँा प�टाई मैले लगाएको कपडा मािथ फका�ई 
आफूले लगाएको कपडा खोली मेरो ख�ुा �यापी मेरो 
िपसाब फेन�मा आ�नो िपसाब फेन�ले घोची जबर�ती 
पसाउन ु भयो र द�ुयो भ�दा पिन नछाडी काम गरी 
सकेपिछ कसैलाई भनेमा िपट्छु भिन छाड्न ु भएको 
�जृना खनालसगँ बाटोमा भेट भई िनजलाई सबै 
कुरा बताएक� र अन ु प�रयारले कपडा पखाली िदन ु
भएको हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
कागज गरी अदालतसम� बबुाले बोलाई आफूलाई 
झाडीमा ल�न ु भई मेरो क��  खो�न ु भयो र आ�नो 
क��समेत खोली माि�न ु भयो भनी बयान गरकेो 
पाइ�छ । पीिडत ६ वष� क� नाबािलकाले आ�नो बाबलेु 
आ�नो इ�छािवपरीत ह�ने करणीमा आ�नो सित�व 
न� गन� ला�न ु भयो भिन बचाउको लािग हरस�भव 
�य�न गन� र िवरोध गन� ज�ता कुराह� गन� स�ने 
ह�दैँन । एउटा अवोध बािलकाले आफूमािथ बाब�ुारा 
भएको नशृंस एवम पासिवक अपराधको ज�ताको 
त�तै �वभािवक�पमा भनेको भनाईलाई अ�यथा 
भ�ने अव�था पिन देिखदँैन । Victim ले बताएका 
कुराह�लाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था छैन । 
Direct and original �माणको �पमा Victim ले 
बताएका कुरा �माणमा िलनपुन� भ�ने �ितपािदत निजर 
(ने.का.प. २०६४ पेज ८६ नं. ७८१० राकेश कुमार 
िसंह िहमाली गोलेको जाहेरीले नेपाल सरकार म�ुा 
जबरज�ती करणी) समेतबाट दिेख�छ । यी �ितवादी 
जीवन प�रयारको �ीमती पोइल गएपिछ प�रवित�त नाम 
पीिडत एम कुमारीलाई मैले रखेदेख गद� आएकोमा िमित 
२०७०।१२।२५ गते िदउसँो नाितनी साथीह�सगँ 
खे�न गएको अव�थामा िनजका बाब ुजीवन प�रयारले 
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बोलाई झाडीमा लिग जबरज�ती करणी गरकेो कुरा 
नाितनी आि�द ै आएपिछ िनजको साथीले सो�दा 
बताएक� र अन ुप�रयारले रगतसमेत धोइ पखाली गरी 
िदएसमेतबाट यी �ितवादीलाई आव�यक काय�वाही 
ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी रही जाहेरवालाले अदालतसम� 
जाहेरीमा उि�लिखत कुरा नातीसमेतका ब�चाह�बाट 
सनुी जाहेरी िदएको ह� ँ भनी �ितवादीकै सहोदर बाब ु
प�रवत�त नाम िड कुमारले बकप� गरकेो पाइ�छ । 
प�रवित�त नाम एम कुमारीले हामीह�सगँ बबुाले मेरो 
िपसाब फेन�मा आ�नो िपसाब फेन�ले घोची िदएकाले 
दखेुको छ भिन बताएक� िथइन भनी बिुझएका अ�सरा 
सनुार, �जृना खनाल, स�ुमा प�रयार, व�दना लोहार 
िव.क.समेतले कागज गरी �जृना प�रयारले सोही 
िमलानको बकप� अदालतसम� गरकेो पाइ�छ । 
पीिडतलाई सो�दा आफूलाई बबुाले जबरज�ती करणी 
गर ेभिन बताएक�ले थाहा पाएको भ�ने व�तिु�थितका 
हक� बहादरु िव.क.समेतले एकै िमलानको कागज गरी 
िदएको पाइ�छ । पीिडत प�रवित�त नाम एम कुमारीको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदन हेदा� No sign of 
struggle like abrasion,contusion & bite mark 
are present र Hymem rapture अथा�त् हाइमन 
�याितएको भ�ने पाइ�छ । यसरी मािथ विण�त िकटानी 
जाहेरी, पीिडतको कागज एवं बकप�, �ितवादीका बाब ु
एवं जाहेरवालाको बकप�, बिुझएका मािनसह�को 
भनाई एवं बकप�, पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदन आिदसमेत एक अका�सगँ मालाकार�पमा 
िम�न िभड्न आएकाले अदालतको इ�कारी बयानलाई 
मा� आधार मानी �ितवादीलाई सफाई िदन िमलेन 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेोले जबरज�ती करणी 
महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने 
र आ�नै छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो दिेखदँा 
हाडनाता करणी महलको १ नं. बमोिजम थप १० वष� 
कैद सजायसमेत ह�ने तथा �.२५०००।- �ितपूित� 
यी �ितवादीबाट पीिडतलाई भराई िदनेसमेत ठहछ�  

भ�ने स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।३।५ को फैसला ।

यसमा ��ततु म�ुाका �ितवादी जीवन 
दमाइ� प�रयारलाइ�  किपलव�त ु िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।३।५ का फैसलाले २० (बीस) वष� 
कैद र �.२५,०००।- �ितपूित� भराइ�  पाउने ठहरी 
फैसला भएकोले सो फैसलाको तपिसल ख�डमा 
पनुरावेदन पर ेपनुरावेदनको रोहबरमा पनुरावेदन नपर े
पनुरावेदन पन� अव�थापिछ साधक जाहेरीको लािग 
यो फैसलासिहतको स�कल िमिसल �ी पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलमा पठाइ�  िदने भ�नेसमेत उ�लेख 
भएको सो फैसलाउपर �ितवादीका नाममा िमित 
२०७१।३।३१ मा पनुरावेदन �याद तामेल भएका 
िमितले ऐनका �यादिभ� िनजको पनुरावेदन प� पन� 
आएको नदेिखएकोले अब िनज �ितवादीको हकमा 
��ततु म�ुा स�ु फैसलामा उ�लेख भएबमोिजम 
साधक दता� गरी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको २०७२।१।२७ को आदेशबमोिजम 
��ततु म�ुा साधकको रोहबाट दता� भएको ।

�ितवादीले मौकामा तथा अदालतसम� 
बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कारी भई बयान 
गरपेिन पीिडतले मौकामा कागज गदा� साथीह� 
ब�दना, अ�सरा, स�ुमासमेत भई खेलेको बेला बाबाले 
नस�रीमा काम गनु�  भएकोमा बोलाएपिछ म नस�रीितर 
लागेपिछ िनजले झाडीिभ� लगी भइुमँा प�टाई 
मैले िपसाब फेन� ठाउमँा बबुाको िपसाब गन�ले घोची 
जबरज�ती पसाउन ु भयो भनी आफूलाई �ितवादी 
जीवन प�रयारले जबरज�ती करणी गरकेो कुरा 
िसलिसलाब� त�रकाले लेखाएको साथै िनज पीिडतले 
अदालतमा बकप� गदा�समेत मौकाको कागजको 
समथ�न गद� बाबाले मेरो क��  खोली आ�नो क��  पिन 
खो�नभुयो र माि�न ुभयो भनी बकप� गरकेो दिेखयो । 
मौकाको बयानमा छोरीलाई बोलाई केही परस�म लगी 
स�झाई घरमा जान भनी पठाएको िथए भनी गरकेो 
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बयानले वारदात �थलमा िनज �ितवादीको उपि�थित 
िथयो भ�ने बिुझ�छ । जाहेरवालाले आ�नो मौकाको 
जाहेरीलाई समिथ�त जनाउदँ ैछोरी मािथ बबुा नाता पन� 
िजवनले बला�कार गरछे भ�ने सनेुको ह� ँभनी बकप� 
तथा िपिडतको �वा��य प�र�ण �ितवेदनसमेतबाट 
�ितवादी जीवन दमाई प�रयारले आ�नो ७ वष�भ�दा 
कम उमेरक� छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� 
ह�न आएकोले स�ु अदालतबाट िनज �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणीको ३(१) नं. बमोिजम १० वष� र 
हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोिजम थप १० 
वष� गरी २० वष� कैद गन� र िपिडतलाई �. २५,०००।–
�ितपूित�समेत भराई िदने गरी भएको स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको २०७२।३।८ को फैसला ।

�ितवादी अिधकार�ा� अिधकारीसम� तथा 
अदालतमा समेत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो र 
पीिडतको बकप� खि�बर नह�नकुा साथै घाउ चोटसमेत 
नदेिखएको ह�दँा स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको 
िमित २०७१।३।५ को फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०७२।३।८ मा 
भएको फैसला फरक पन� स�ने भएकोले छलफलका 
लािग मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २०२ नं. 
को �योजनाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
पेसीको जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७३।८।६ गतेको आदेश ।

िनयमानसुार आजको दिैनक पेसी सूचीमा 
चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी राजे�� िसहं भ�डारीले 
�ितवादी जीवन दमाई प�रयारलाई सजाय गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला िमलेको 
अव�था छ भनी र �ितवादीका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  वैतिनक अिधव�ा �ी नारायण दवेकोटाले 

त�ला अदालतबाट भएको फैसला िवचारणीय रहेको 
भनी बहस गनु�भयो ।

��ततु म�ुाको िमिसल कागजातह� अ�ययन 
गरी हेदा�  पीिडत प�रवित�त नाम एम कुमारीलाई 
िनजको आ�नै बाब ु�ितवादी जीवन दमाई प�रयारले 
जबरज�ती करणी गरकेोले िनज �ितवादीलाइ�  मलुकु� 
ऐन जबरज�ती करणीको ३(१) नं. र हाडनाता 
करणीको १ नं. बमोिजम थप सजायसमेत गरी 
पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने 
अिभयोग दाबी भएको ��ततु म�ुामा स�ु अदालतबाट 
�ितवादीलाइ�  जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं. 
बमोिजम १० वष� कैद र हाडनाता करणी महलको १ 
नं. बमोिजम थप १० वष� कैदसमेत गरी २० वष� कैद 
ह�ने ठहरी फैसला भएको देिखयो ।

पनुरावेदन अदालत, बटुवलले उ� 
फैसलालाई साधकको रोहमा जाचँ गदा� स�ु 
किपलव�त ुिज�ला अदालतले गरकेो फैसला मनािसब 
देिखएको भनी सदर गन� गरी २०७२।३।८ मा फैसला 
गरकेो देिखयो । उ� फैसलाउपर साधक जाचँका लािग 
यस अदालतमा िमिसल �ा� भई िमित २०७३।५।२० 
को आदशेले साधकमा दता� भएको रहेछ ।

२. अब पनुरावेदन अदालत, बटुवलले गरकेो 
फैसलाको स�ब�धमा साधकको रोहमा पेस भएको 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा िवचार गदा� �ितवादी जीवन 
दमाई प�रयारलाई जबरज�ती करणी महलको ३(१) 
नं. बमोिजम १० वष� र हाडनाता करणीका महलको 
१ नं. बमोिजम थप १० वष� गरी २० वष� कैद ह�ने 
ठहर गरी स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले फैसला 
गरकेो देिखयो । सोउपर यस अदालतमा साधकको 
रोहमा पेस ह�न आएको पाइयो । मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८६ नं. बमोिजम पनुरावेदन स�ुने 
अदालतले सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद ह�ने 
ठहराएको म�ुामा साधकको रोहमा सनुवुाई ह�नस�ने 
देिख�छ । �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
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१०(२) बमोिजम उ�च अदालतले ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर ्याएको म�ुामा मा� साधक जाहेर ग�रन ुपन� 
ह��छ । पूव�वत� कानून �याय �शासन ऐन, २०४८ 
मा समेत सोहीबमोिजमको �ावधान रहेको देिख�छ । 
िविभ�न कलममा भएको कैद गणना गदा�  २० वष� वा 
सोभ�दा बढी ह�न ुर ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ह�न ु
एउटै कुरा होइन । ख�ड कायम गरी कैद गनु�  पदा� वा 
ज�मकैदबापत कैद ठे�न ुपदा� अपनाउने मापद�डको 
�पमा स�म ज�मकैदबापत २० वष� कैद ह�ने भ�ने 
�यव�था ग�रएको दिेख�छ । िविभ�न कलमको 
कैद गणना गदा� २० वष� ह�ने भयो भ�ने कुरालाई नै 
ज�मकैद भ�न ु तािक� क �ि�कोण ह�दैँन । �चिलत 
नेपाल कानूनले सबैभ�दा बढी कैद तो�न ुपन� ग�भीर 
�कृितको कसरुका लािग ज�मकैद ह�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । यो एउटा कसरुमा ह�ने सजायको �यव�था 
हो । फरक फरक कसरुमा भएको सजाय अविध 
गणना गदा� २० वष� वा सोभ�दा बढी कैद ह�ने अविध 
देिखदँैमा �यसलाई ज�मकैदको सजाय भ�न िम�दैन । 
��ततु म�ुामा यी �ितवादी जीवन दमाई प�रयारलाई 
जबरज�ती करणी महलको ३(१) नं. ले १० वष� र 
हाडनाता करणीको महलको १ नं. ले थप १० वष� 
कैद गरकेो अव�था छ । यस अव�थामा पनुरावेदनको 
मा�यमबाट नै इ�साफ परी�ण ह�न स�छ । तर 
�ितवादीले स�ु फैसलाउपर पिन पनुरावेदन गरकेो 
नदेिखई पनुरावेदन अदालत, बटुवलले साधकको 
रोहमा सनुवुाई गरकेो पाइयो । यसपिछ पनुः साधक 
जाहेर गरी यस अदालतमा पठाएको देिखयो । यसरी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलाउपर साधक 
जाहेर गरी रहन ु पन� र साधकको रोहबाट हेन� िम�ने 
देिखदँैन । यस िवषयमा स�बि�धत प� (�ितवादी)ले 
नै पनुरावेदन गरकेो ह�न आव�यक िथयो । तर �यसो 
गरकेो पाइएन । तसथ� ��ततु म�ुा साधकको रोहमा हेन� 
निम�ने भएको र स�बि�धत प�को पनुरावेदनसमेत 
परकेो नदेिखदँा म�ुाको त�यमा �वेश गरी इ�साफ गन� 

िमलेन । साधकको लगतमा दता� गरकेो दायरी खारजे 
ह��छ । साधक दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

फैसला िमित : २०७३।१०।१९
०६८-CR-१०४२

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला लिलतपरु बडीखेल 
गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल न�ख ु
कारागारमा थनुामा रहेका समुन पहरी

िव��
��यथ� / वादी : िललाबहादरु नगरकोटीको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

 § जबरज�ती करणीको कसरु ह�नका लािग 
म�ुयतः तीन वटा आधारभूत त�व ह�नु 

�नण�य नं. ९८०१
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अिनवाय� ह��छ । जबरज�ती करणी गन� 
मनसाय, जबरज�ती करणी गन� काय� 
र पीिडतको करणी गन� काय�मा म�जुरी 
नभएको अव�था । य�ता आधारभूत त�व 
िव�मान भएको अव�थामा जबरज�ती 
करणीको कसरु �थािपत ह�ने ।
 § एक अवोध ४ वष�क� नाबािलका जसलाई 

यौन अंग के हो ? करणी के हो ? 
योिनको भागमा खेलाउँदा वा पीिडतको 
योिनमा िलङ्ग िछराई करणी गन� ला�दा 
आफूलाई के गरकेो हो भ�ने कुराको बारमेा 
थाहा ह�नस�न े अव�था ह�दैँन । �य�तो 
नाबािलकाले बािलक �ितवादीले आ�नो 
इ�छािवपरीत करणी गन� लागेको र आ�नो 
सित�व र�ाको लािग बचाउका लािग 
हरस�भव �य�न गन� वा िवरोध गन� भ�न े
�� नै आउँदैन । जबरज�ती करणीको 
वारदातको �माणको पिहलो कडी भनेको 
�वयम ्पीिडत हो भने अक� कडी पीिडतको 
शारी�रक परी�ण ह�ने ।

(�करण नं.३)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
दानबहादरु बढुा, िव�ान्  अिधव�ा ितलबहादरु 
भ�राई र िव�ान्  अिधव�ा िनम�ला शा�य

��यथ� / वादीका तफ� बाट : उप�यायािधव�ा दशरथ 
पंगेनी

अवलि�बत निजर :
 § नेकाप २०६१, िन.नं.७४१४, प.ृ९१९
 § नेकाप २०७३, अङ्क १, िन.नं.९५१९

स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन� अदालत :
माननीय �यायाधीश �ी भीमकुमार ओझा

पनुरावेदन तहमा फैसाल गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी फिण��द� शमा�
माननीय �यायाधीश �ी य� �साद ब�याल

फैसला
�या. सपना �धान म�ल : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
अिधकार �े�अ�तग�त भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार छः-

स�मािनत सव��च अदालतको प�ह�को 
गोपनीयता कायम रा�ने िनद�िशका, २०६४ बमोिजम 
��ततु म�ुामा पीिडतको वा�तिवक नाम प�रवत�न गरी 
रोसनी कायम ग�रएको छ । 

िमित २०६७/४/२८ बेलकुा पखको समयमा 
आ�नै घरआगँनमा खेली रहेको मेरो छोरी रोसनीलाई 
ऐ. ब�ने समुन पहरीले ललाई फकाई आ�नो घरको 
कोठामा लगी जबरज�ती करणी उ�ोग गन� खोजेको 
र छोरी रोइरहेको अव�थामा फेला परकेो ह�दँा 
िनज समुन पहरीलाई प�ाउ गरी कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िललबहादरु नगरकोटीको जाहेरी 
दरखा�त ।

लिलतपरु िज�ला बिडखेल गा.िव.स. 
वडा नं. ४ ि�थत बस�त पहरीको दईुतले प�क� 
घरको भइुतँलाको कोठामा �ितवादी समुन पहरीले 
रोसनीलाई जबरज�ती करणी उ�ोग गन� खोजेको 
भ�ने घटना�थल �कृित िववरण कागज ।

पीिडत रोसनीलाई जबरज�ती करणी उ�ोग 
गरकेो भ�ने स�ब�धमा िनज पीिडतको शरीरको 
कहीकँतै कोत�रएको घाउ चोट नभएको भ�ने �वा��य 
जाचँ परी�ण �ितवेदन ।

�ितवादी समुन पहरीको �वा��य परी�ण 
गदा� जबरज�ती करणी उ�ोग गरकेो भ�ने सबदु 
नभएको भ�ने �यहोराको �वा��य परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०६७/४/२८ का िदन साझँ म आ�नै 
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घरको आगँनमा बसी चोया काटी रहेको िथए ँ । उ� 
समयमा रोसनी खे�दै म भएको �थानमा आएकोले 
व�रप�र कोही नदेखी िनजलाई ललाईफकाई चकलेट 
िकनी िद�छु भनी आ�नो घरको म स�ुने कोठामा 
लगी रोसनीको �तन र योिनको भागमा हातले खेलाई 
गालामा च�ुबन गन� खो�दा रोई कराई गरकेाले मैले 
फकाई जबरज�ती करणी गन� खोजेको अव�थामा 
िनजको आमाले फेला पारकेोले म भागेको ह� ँ । पिछ 
सोही िवषयलाई िलएर िमित २०६७/४/२९ गते मलाई 
प�ाउ गरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी समुन 
पहरीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो िमित 
२०६७/५/२१ मा गरकेो बयान ।

िमित २०६७/४/२८ मा िदन साझँ १८ 
बजेको समयमा म आ�नै घरको आगँनमा खेिलरहेको 
अव�थामा मेरो घर निजकैको समुन दाइले नान ुआउ ँ
म ितमीलाई िफिलम देखाउछुँ भनी मलाई बोक� ऊ 
स�ुने कोठामा लगी मलाई अि�लल िफ�म दखेाई मेरो 
िपसाब फेन� अङ्गमा उसको िपसाब गन� अङ्ग िछराउन 
खो�दा म कराएकोले आमा आएपिछ समुन दादा भागी 
गएको हो । पिछ मेरो आमाबबुाले �हरीलाई खबर 
गरी िनजलाई प�ाउ गरी मलाई जबरज�ती करणी 
गन� खो�नेलाई हदैस�म सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको रोसनीले आ�नो आमाको रोहबरमा गरकेो 
कागज ।

२०६७/४/२८ गतेका िदन साझँ १८ बजेको 
समयमा गाउघँरमा होह�ला भएको सनुी ब�ुदा हाल 
प�ाउ परकेा समुन पहरीले जाहेरवालाको छोरी वष� 
४ क� रोसनीलाई ललाईफकाई आ�नो कोठामा लगी 
जबरज�ती करणी गन� खोजेको अव�थामा ब�चा 
रोएको सनुी के भयो भनी हेदा� समुन पहरीले रोसनीलाई 
समाइरहेको अव�थामा फेला पारकेो ह�दँा िनजलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�नेसमेत �यहोराको 
घटना आसपासका मािनसह�ले खलुाई िदएको घटना 
िववरण कागज ।

यी �ितवादी समुन पहरीले जाहेरवालाको 
छोरी वष� ४ िक रोसनीलाई ललाईफकाई आ�नो 
कोठामा लगी जबरज�ती करणी गरी मलुकु� ऐन 
जबरज�ती करणीको १ नं. िवपरीत ३(१) नं. को 
कसरु अपराध गरकेो दिेखदँा िनज �ितवादीलाई 
सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम सजाय गरी सोही 
महलको १० नं. बमोिजम �ितपूित�समेत िदलाई 
भराई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग माग 
दाबी ।

उ� िमितमा मैले नाम प�रवित�त रोशनी 
नगरकोटीलाई जबरज�ती करणी उ�ोगसमेत केही 
गरकेो होइन । िमित २०६७/४/२८ गते बेलकुा ५ 
बजेितर म आ�नै घरमा चोया काटी रहदँा िछमेक� 
िललाबहादरु नगरकोटीको छोरी रोशनी नगरकोटी हा�ो 
घरमा आएिक रहेिछन् मैले झलु�ुक देिखको मा� ह� ँ । 
मेरो घरमा हजरुआमा समेत ह�नहु���यो । िनज क�रब ४ 
वष� बािलका मेरो हजरुआमासगँ केही बेर बसी आ�नो 
घर गइछन् । िनज कितबेला गइन् सोसमेत मलाई थाहा 
जानकारी भएन । क�रब ६ बजेितर म आ�नो मामाको 
घरमा बिडखेल गा.िव.स. वडा नं. ७ गए,ँ बेलकुा ८ 
बजेितर आ�नो घरमा आई खाना खाई स�ुन ला�दा 
ती िछमेक� िललाबहादरुसमेत आई मलाई बोलाएर 
मेरो घरमा आमाबाब ु िथएनन हा�ो घर िहडँ भनेकाले 
िकन जाने भनी सो�दा बिहनीले दाइ, दाइ भनी 
बोलाएक� छ भनी भनेकाले बिहनीले िकन बोलाइछे 
भनी म िनजह�को घरमा गए ँ । घरिभ� प�नासाथ 
िनज जाहेरवालासमेत घरका प�रवार सबै िमली बािहरी 
मािनसह�समेत भई केही बो�न निदई िनघा�त कुटिपट 
गर े�यसपिछ मलाई राित नै बाडेँगाउ ँचौक�मा �याएका 
ह�न् । मलाई शरीरमा िनलचोट, डाम ह�ने गरी �हरीले 
कुटिपट गरी सो कुटाईबाट सहन नसक� मैले बा�य 
भई जबरज�ती करणी गरकेो ह� ँभनेको ह� ँसोपिछ म ६ 
िदनस�म थला नै परे ँ । मैले जबरज�ती गरकेो होइन 
भ�ने �यहोराको �ितवादी समुन पहरीले अदालतमा 
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गरकेो बयान ।
िमित २०६७/४/२९ को जाहेरीमा भएको 

सिहछाप र �यहोरा मेर ैहो । २०६७/४/२८ का िदन उ� 
घटना घटेको हो । उ� घटनाको बारमेा छोरीसगँ सो�दा 
मलाई समुनले िटभी देखायो, �यसपिछ मेरो योिनमा 
चलायो अिन �यसपिछ उसको योिन मेरो योिनमा 
घसुार ्यो भनी बताएको ह�दँा हामीले समुन पहरीलाई 
राित १०:३० बजेितर समातेको हो । �यसपिछ मंगलेले 
�हरीलाई फोन गर ्यो । बाडेगाउ ँचौक�बाट �हरीह� 
आई चौक�मा लगे । समुनले मेरो छोरीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो ह�दँा िनजलाई सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको जाहेरवाला िललाबहादरु नगरकोटीले िमित 
२०६७/६/२० मा अदालतमा गरकेो बकप� । 

उ� घटना घटेको िदन ह�लाख�ला भएको 
सनेुर म पिन �यहा ँगए ँ। के भयो भनेर सो�दा पीिडतको 
आमाले मलाई सबै कुरा भनेपिछ म आ�नो घरमा 
गए ँ । मलाई जाउलाखेलमा बोलाई सिहछाप गराएका 
ह�न् । �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो नै हो 
भ�नेसमेत �यहोराको बिुझएका मािनस सिुम�ा पहरीले 
िमित २०६७/६/२० मा अदालतमा गरकेो बकप� ।

उ� घटना घटेको िदन ह�लाख�ला भएको 
सनेुर म पिन �यहा ँ गए ँ । के भयो भनेर पीिडतलाई 
सो�दा मलाई समुनले काउकुती लगायो भनी 
बताएक� ह�दँा हामीले समुनले बला�कार गन� खोजेकै 
होला भनी �हरीमा लगेको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
बिुझएका मािनस सानमैुया ँपहरीले २०६७/६/२० गते 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

मैले उ� घटना राित १० बजे थाहा पाएको 
ह� ँ। मलाई पीिडतको आमा र सानमैुयालेँ बोलाएकोले म 
जाहेरवालाको घरमा गए ँके भयो भनी सो�दा पीिडतले 
मलाई यहा ँ गर ्यो भनी बताएक� ह�न् । �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� खोजेको हो 
जबरज�ती करणी गरकेो चाही ँहोइन जबरज�ती करणी 
गन� खो�नेलाई सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 

बिुझएका मािनस मंगल पहरीले २०६७/६/२१ मा 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
कुरामा मलाई िव�ास ला�दैन । जबरज�ती करणी 
गरकेो भए ब�चाको योिनमा घाउचोट ह�नपुन� हो । केही 
पिन छैन । �ितवादीलाई कुटिपट गरकेो ह�दँा जबरज�ती 
करणी गरकेो ह� ँ भनेको होला भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी समुन पहरीको सा�ी सिुनल पहरीले िमित 
२०६७/६/२१ मा अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीले मलाई कुरीकुरी लगाएर 
मेरो िपसाब फेन�मा कोतरी िदएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको पीिडत रोसनीले िमित २०६७/८/२७ मा 
आमा कमला पहरीको सरं�कमा अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
अिभयोग दाबी �वीकार गरकेो अव�था र बािलकाको 
उमेर ४ वष�को देिखएबाट जबरज�ती करणी भएको 
होइन भनी भ�नस�ने अव�था देिखएन । सो ह�दँा 
यी �ितवादी समुन पहरीले आरोिपत कसरु गरकेो 
ठहछ�  । तसथ� �ितवादी समुन पहरीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम 
१० वष� कैद र ऐ.को. १० नं. बमोिजम �ितवादीले 
पीिडतलाई �.२०,०००/- �ितपूित�समेत भराई पाउने 
ठहछ�  भ�ने िमित २०६७/१२/२७ को लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला ।

��ततु म�ुाको जाहेरीले केवल जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो भिनए पिन अिभयोग दाबी 
जबरज�ती करणीको भएको देिख�छ । य�तो 
आपरािधक वारदात पिु� ह�नका लािग आपरािधक 
मनसाय एवं आपरािधक काय�समेत �प� र 
व�तिुन��पमा प�्ुयाई ह�नपुन� ह��छ । �वयम् 
िचिक�सक�ारा पिन करणी उ�ोगको कुनै सबतु 
नभएको भनी जनाएको अव�थामा च�मिदद ्
नभएका �यि�ह�को केवल अदालतमा आई 
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बकप� गरकेोस�मको आधार िलई मलाई मलुकु� ऐन 
जबरज�ती करणी महलको ३ (१) र १० नं. बमोिजम 
सजाय गरकेो कानूनी िस�ा�तिवपरीत भएको ह�दँा सो 
स�ु अदालतको फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउ ँभ�ने �यहोराको �ितवादी समुन पहरीको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादी समुन पहरीले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम पीिडत रोसनीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो ठहर ्याई स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतले 
िमित २०६७/१२/२७ मा गरकेो फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६८/५/२७ को 
फैसला ।

जाहेरवाला िललाबहादरु नगरकोटीले मउपर 
िकटानी जाहेरी दरखा�त िदएको कुरा साचँो भए पिन 
िनजले िदएको जाहेरी दरखा�तको �करण नं. २ मा 
कुन म�ुास�ब�धी अपराधबार ेजाहेरी दरखा�त गरकेो 
भ�ने म�ुाको िशष�कमा जबरज�ती करणी उ�ोग भनी 
उ�लेख गरकेा छन् । यसरी जाहेरवालाले जबरज�ती 
करणी उ�ोगमा सजाय ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन गरकेो 
अव�थामा पिन मलाई जबरज�ती करणी नै ठहर 
गनु�  �िुटपूण� रहेको छ । िनज जाहेरवाला घटनाका 
��य�दश� पिन होइनन् । जनु कुरा उनले अदालतमा 
गरकेो बकप�मा समेत उ�लेख गरकेा छन् । जाहेरवाला 
िललाबहादरु नगरकोटीले अदालतमा गरकेो बकप�मा 
मलाई कुटिपट गरी डर धाक ध�क� िदएको कुरा पिन 
�वीकार गरकेा छन् भने मलाई प�ाउ गरी �थानीय 
बाडेँगाउ ँ �हरी चौक�मा सोही रात परु ्याई �हरीले 
सोधपछु गदा� िनद�ष देिखएकोले तपाइहँ�लाई झ�झट 
ह��छ, दःुख ह��छ िमलेर जानहुोस ्भ�दा हामीले सोही 
�हरी चौक�मा िमलाप� गरी समुनसिहत घर फक� का 
ह� । भोिलप�ट भाइह�ले उ�साएकाले �हरीमा उजरुी 
िदएको ह� ँभनी आ�नो �यहोरामा लेखाएका छन् । यसरी 
जाहेरवालाले आ�नो �वे�छाले र �व�फुत��पमा 

जाहेरी निदएको ��ट छ । मेरो अदालतसम�को स�य 
साचँो इ�कारी बयान �यहोरालाई मेरो सा�ी सिुनल 
पहरीले अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गरी पिु� 
ग�रिदएका छन् । स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा 
आफूले कसरु गरकेोमा सािबत भई बयान गरकेो भ�ने 
आधार िलएको रहेछ । अनसु�धान अिधकारीसम� 
भएको बयान मैले भनेबमोिजम लेिखएको होइन्, 
अनसु�धान अिधकारीले आफूखसुी लेखी तयार 
पारेको कागज मलाई पढ्न निदई र पढेर नसनुाई डर, 
धाकध�क� िदई कुटिपटसमेत गरी जबरज�ती सिहछाप 
गराएको हो जनु कुरा मेरो स�ु अदालतसम�को 
बयानमा �प�साथ लेखाएको छु । मैले अदालतसम� 
�वत���पमा गरकेो बयानलाई �माणमा निलन ु र 
अदालतबािहर �हरी िहरासतमा डर धाक ध�क� 
र कुटिपटबाट गराएको बयानलाई �माणमा िलन ु
�यायका मा�य िस�ा�त र फौजदारी िविधशा�को 
सव�मा�य मा�यता र स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत निजरिवपरीत रहेको छ । िचिक�सकको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा Libia Minora 
सामा�य रहेको भनी उ�लेख भएको छ । सिुम�ा 
पहरीले अदालतमा बयान गदा� �ितवादीले करणी 
गरकेो होला भनी अनमुान र आशंकास�म �य� गरके� 
िछन् । मौकामा कागज गन� मंगल पहरीले अदालतमा 
उपि�थत भई �ितवादीले पीिडतको जबरज�ती 
करणी गन� खोजेको हो, करणी चाही ँ गरकेो होइन 
भनी �प�साथ खलुाई लेखाइिदएका छन् । यसरी मैले 
पीिडतलाई कुनै जबरज�ती करणी अपराध नगरकेो 
कुरा �वयम् वादीका सा�ीह�, मौकामा घटना िववरण 
कागज गन�ह�ले अदालतमा उपि�थत भई गरकेो 
बकप� र स�पूण� िमिसल अ�ययनबाट �प� भएको 
अव�थामा केवल शंका र अनमुानस�म गरी बकप� 
गन� वादीका सा�ीको बकप�लाई आधार मानी भएको 
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फैसला �यायका मा�य िस�ा�त एवं �माण ऐन २०३१ 
को दफा ८, २५,५४, र अ.बं. १८४(क) तथा अ.ब.ं 
१८५ नं.समेत �ितकूल भई त�य र कानूनको ग�भीर 
�िुट तथा िहरालाल िव�� �ी ५ को सरकार भएको 
जबरज�ती करणी म�ुामा (ने.का.प. २०६१ प�ृ ९१९ 
िन.नं. ७४१४) “जबरज�ती करणी भएको हो होइन, 
यिकन भ�न नसिकने भ�नेसमेत िज�ला �वा��य 
काया�लयको मेिडकल जाचँ �ितवेदनबाट दिेखएको 
भ�दै कसरु कायम ग�रएको देिखदँैन” भनी  िस�ा�त 
�ितपादन भएको अव�थामा उ� िस�ा�तिवपरीत 
भएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला उ�टी गरी पनुरावेदन िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ
भ�ने �यहोराको समुन पहरीको यस अदालतमा पन� 
आएको पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादीउपर जबरज�ती करणीको 
कसरुमा दाबी िलई जबरज�ती करणी म�ुाको 
अिभयोगप� दायर भएकोमा लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट जबरज�ती करणी उ�ोग म�ुाको 
नामकरण गरी थनुछेक आदशे भएको र त�प�ात् 
सा�ीह�को बकप�समेत जबरज�ती करणी म�ुाको 
उ�ोग नै नामकरण भई भएको देिखएको र स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालत, पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलामा समेत म�ुाको नामकरण 
जबरज�ती करणी उ�ोग म�ुा नै भइरहेको दिेखनकुो 
साथै स�ु जाहेरीबाट समेत �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी उ�ोगस�म गरकेो भ�ने �यहोरा 
उ�लेख भएकोमा उि�लिखत �माणह�को समिुचत 
िववेचना नगरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला �माणको मू�याङ्कनका रोहमा फरक पन� 
देिखदँा अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� वादी नेपाल 
सरकारलाई पनुरावेदनको जानकारीसिहतको पेसीको 
सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
संय�ु इजलासको िमित २०७३/५/२१ को आदेश ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ा �ी दानबहादरु बढुा, िव�ान्  अिधव�ा 
�ी ितलबहादरु भ�राई र िव�ान्  अिधव�ा �ी िनम�ला 
शा�यले जाहेरवालाले पनुरावेदकउपर िकटानी 
जाहेरी दरखा�त िदए पिन जबरज�ती करणीमा नभई 
जबरज�ती करणी उ�ोगमा जाहेरी िदएकोमा दाबी नै 
निलएको जबरज�ती करणीमा ठहर गरी सजाय गनु�  
�िुटपूण� रहेको छ । जाहेरवाला घटनाका च�मिदद ्पिन 
होइनन् । पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
करणी गरकेो भ�ने �मािणत भएको छैन । पीिडतको 
शरीरमा कुनै घाउचोट नभएको र Libia Minora 
सामा�य रहेको दिेखए तापिन पीिडतको ग�ुाङ्गको 
Libia Minora मा बढी मा�ामा रगत जमेको जबरज�ती 
करणीको �माण होइन । जबरज�ती करणीको ३(१) 
बमोिजम गरकेो भने पिन �माण कागजबाट Corpus 
Delict देिखदँैन । जनु �कृितबाट घटना घटेको हो 
�यसमा उ�ोगस�मको कारबाही ह�नस�ने भएकाले 
पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी गरी पनुरावेदक 
�ितवादीले सफाई पाउनपुछ�  भ�नेसमेत र ��यथ� 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उप�यायािधव�ा �ी 
दशरथ पंगेनीले पीिडतको अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो काजगमा हातको औलंाले चलाई सकेपिछ 
िलङ्ग िछराउन खो�दा िच�चाएपिछ मेरो आमा 
आउनभुयो र मेरो आमा आएको देखेपिछ समुन दादा 
�यहाबँाट भा�नभुयो भनी �प��पमा लेखाएक� र 
अदालतसम� गरकेो बयानमा पिन कुरीकुरी लगाएको 
र िपसाब फेन� ठाउमँा कोतरी िदएको हो भनी बकप� 
गरकेो अव�थामा जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको िजिकर त�यय�ु छैन । 
तसथ� अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उि�लिखत दवैु प�को तफ� बाट भएको बहस 
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िजिकर तथा िमिसल सलं�न �माण कागजातह� 
अ�ययन गरी हेदा� यी �ितवादी समुन पहरीले 
जाहेरवालाको छोरी वष� ४ िक रोसनीलाई ललाईफकाई 
आ�नो कोठामा लगी जबरज�ती करणी गरी मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको १ नं. िवपरीत ३(१) नं. 
को कसरु अपराध गरकेो दिेखदँा िनज �ितवादीलाई 
सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम सजाय गरी सोही 
महलको १० नं. बमोिजम �ितपूित�समेत िदलाई भराई 
पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग माग दाबी रहेकोमा 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� अिभयोग दाबी 
�वीकार गरकेो अव�था र बािलकाको उमेर ४ वष�को 
देिखएबाट जबरज�ती करणी भएको होइन भनी भ�न 
स�ने अव�था नदेिखएकाले �ितवादी समुन पहरीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(१) 
नं. बमोिजम १० वष� कैद र ऐ.को. १० नं. बमोिजम 
�ितवादीले पीिडतलाई �. २०,०००/- �ितपूित�समेत 
भराई पाउने ठहर ्याई स�ु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलाउपर िच� नबझुाई �ितवादी समुन पहरीको 
यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको देिखयो ।

अब ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६८/५/२७ को फैसला िमलेको 
छ छैन ? र पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो होइन ? सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�,  िमित 
२०६७/४/२८ बेलकुापखको समयमा आ�नै 
घरआगँनमा खेली रहेको मेरो छोरी रोसनीलाई ऐ. ब�ने 
समुन पहरीले ललाईफकाई आ�नो घरको कोठामा 
लगी जबरज�ती करणी उ�ोग गन� खोजेकोले िनज 
समुन पहरीलाई प�ाउ गरी कारबाही ग�रपाउ ँ भनी 
िकटानीसाथ जाहेरी दरखा�त परी ��ततु म�ुाको उठान 
भएको देिख�छ । पीिडत ४ वष�क� नाबािलका रहेको 
देिख�छ । िनजको शारी�रक परी�णबाट पीिडतको 

ग�ुाङ्गको Libia Minora मा बढी रगत जमेको 
भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �ितवादी समुन पहरीले 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� कसरुमा इ�कार 
रही बयान गर े तापिन अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा� पीिडतलाई ललाईफकाई चकलेट िकनी 
िद�छु भनी आ�नो घरमा स�ुने कोठामा बोक� लगी 
�तन र योिनको भागमा हातले खेलाई गालामा च�ुबन 
गन� खो�दा रोईकराई गरकेाले मैले फकाई जबरज�ती 
करणी गन� खोजेको अव�थामा िनजको आमाले फेला 
पारेकोले म भागेको ह� ँभनी कसरुमा सािबत भई बयान 
गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा� अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान मैले 
भनेबमोिजम लेिखएको होइन, मलाई पढ्न निदई 
डर, धाकध�क� िदई कुटिपटसमेत गरी जबरज�ती 
सिहछाप गराएका ह�न् भनी कसरुमा इ�कार गरी बयान 
गर ेतापिन �यसरी कुटिपट गरी जबरज�ती सिहछाप 
गराएका ह�न् भ�ने व�तिुन� �माणबाट पिु� गन� सकेको 
अव�था देिखदैँन भने �ितवादीको शरीरमा कुनै घाचोट 
परकेो पिन देिखदैँन ।

३. जबरज�ती करणीको कसरु ह�नका लािग 
म�ुयतः तीन वटा आधारभूत त�व ह�न ुअिनवाय� ह��छ । 
जबरज�ती करणी गन� मनसाय, जबरज�ती करणी गन� 
काय� र पीिडतको करणी गन� काय�मा म�जरुी नभएको 
अव�था । य�ता आधारभूत त�व िव�मान भएको 
अव�थामा जबरज�ती करणीको कसरु �थािपत ह��छ । 
�ितवादी समुन पहरीले पीिडत आ�नै घरको आगँनमा 
खेिलरहेको अव�थामा ललाईफकाई आफू स�ुने 
कोठामा लगी �तन र योिनको भागमा हातले खेलाई 
िनज बािलकाको योिनमा िलङ्ग िछराउन लागेको 
अव�थामा द�ुयो भनी कराउदँा िनजको आमाले 
फेला पारकेोले म भागेको ह� ँभनी गरकेो बयान गरकेो 
देिखएकोले �ितवादीको पीिडत नाबािलकालाई करणी 
गन� मनसाय रहेको त�य �प� ह��छ । एक अवोध ४ 
वष�क� नाबािलका जसलाई यौन अंग के हो ? करणी 
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के हो ? योिनको भागमा खेलाउदँा वा पीिडतको 
योिनमा िलङ्ग िछराई करणी गन� ला�दा आफूलाई के 
गरकेो हो भ�ने कुराको बारमेा थाहा ह�नस�ने अव�था 
ह�दँनै । �य�तो नाबािलकाले बािलक �ितवादीले आ�नो 
इ�छािवपरीत करणी गन� लागेको र आ�नो सित�व 
र�ाको लािग बचाउका लािग हरस�भव �य�न गन� वा 
िवरोध गन� भ�ने �� नै आउदँैन ।  जबरज�ती करणीको 
वारदातको �माणको पिहलो कडी भनेको �वयम् 
पीिडत हो भने अक� कडी पीिडतको शारी�रक परी�ण 
हो । ��ततु म�ुामा पीिडत नाबािलकाले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� दाइ समुन पहरीले नान ु
आउ ितमीलाई िफ�म देखाउछुँ भनी मलाई बोकेर 
उसको कोठामा लगी मलाई अि�ल खालको िसनेमा 
देखाई मेरो िपसाब गन� ठाउमँा हातको औलंाले चलाई 
सकेपिछ उसको िपसाब फन� अंग (िलङ्ग) मेरो िपसाब 
फेन� अंगमा िछराउन खो�दा म िच�चाएपिछ मेरो आमा 
आउन ु भएकोले समुन दादा भा�न ु भएको हो भनी 
बयान गरकेो देिख�छ भने स�ु अदालतमा उपि�थत 
भई �ितवादीले मलाई कुरीकुरी लगाएर मेरो िपसाब 
फेन� ठाउमँा कोतरी िदएको हो भनी बालसलुभ भाषामा 
िन�ल एवम् िन�कपट�पमा आ�नो आमाको रोहबरमा 
अदालतमा बकप� ग�रिदएको देिख�छ । पीिडतको 
ग�ुाङ्गको Libia Minora मा बढी रगत जमेको भ�ने 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदबाट नै �ितवादीले 
जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो �थािपत ह�न �या� 
ह��छ । जबरज�ती करणी ज�तो फौजदारी अपराधमा 
पीिडत �यि�ले �य� गरकेो कुरा मह�वपूण� �माण 
हो । पीिडत �वयम् घटनाको वा वारदातको च�मिदद ्
गवाह पिन हो । एकाितर यी पीिडत एक अवोध िनद�ष 
बािलकाले आफूमािथ जबरज�ती करणी नगरकेो भए 
यी �ितवादीलाई िकटान गरी मेरो िपसाब फेन� ठाउमँा 
कुरीकुरी लगाएको र कोतरी िदएको भनी भ�न ुपन� कुनै 
कारण वा प�रि�थित पिन छैन । साथै, बािलकाउपर 
आजीवन सामािजक दाग ला�ने जबरज�तीकरणी ज�तो 

जघ�य अपराधमा अवोध बािलकालाई पीिडत देखाई 
�वयम् पीिडत बािलकाको आमाले नै यी �ितवादीउपर 
जाहेरी िदनपुन� र सोही जाहेरीको �यहोरालाई समथ�न 
गन� गरी अदालतमा उपि�थत भई बयान ग�रिदन ुपन� 
अ� कुनै कारण पिन िव�मान देिखदँैन भने अक�ितर 
पीिडत नाबािलकाले अनसु�धान अिधकारीसम� 
तथा अदालतको भनाईलाई �वयम् �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानलगायत 
अनसु�धानका िसलिसलामा घटना िववरण कागज 
ग�रिदने सानमैुया पहरी, सिुम�ा पहरी र मंगल पहरीले 
घटना िववरण कागजमा लेिखएको �यहोरालाई समथ�न 
गन� गरी अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप� गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीको सा�ी सिुनल पहरीले �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो कुरामा मलाई िव�ास ला�दनै 
िकनभने जबरज�ती करणी गरकेो भए ब�चाको योिनमा 
घाउ चोट केही पिन छैन भनी अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गरकेो देिख�छ । पीिडतको ग�ुाङ्गको Libia 
Minora मा बढी रगत जमेको भ�ने �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट देिखइरहेको अव�थामा अ�य कुनै घाउ 
चोट नभएको कारणले मा� जबरज�ती करणी भएको 
होइन भनी भनेको भनाईमा त�य एवम् कानूनस�मत 
देिखदँनै ।य�तो अव�थामा �ितवादी समुन पहरीले 
पीिडत नाबािलकालाई जबरज�ती करणीको कसरु 
गरकेो �मािणत ह�न आयो ।

४. अब जहासँ�म �ितवादी समुन पहरीको 
जाहेरी दरखा�त जबरज�ती करणी उ�ोगमा सजाय 
ग�रपाउ ँभनी िदएको अव�थामा पिन मलाई जबरज�ती 
करणी नै ठहर गनु�  �िुटपूण� रहेको छ । फौजदारी म�ुामा 
जाहेरी दरखा�त आफँैमा �माण होइन र �माण 
ह�न स�दैन । �यसलाई �वत�� र िनिव�वाद सबदु 
�माणह�बाट आरोिपत कसरुको पिु� ह�नपुछ�  । जाहेरी 
दरखा�त र �हरीमा भएको सािबती बयानको आधारमा 
मा� कसरु ठहर गनु�  कानूनस�मत ह�दैँन । िहरालाल 
िव�� �ी ५ को सरकार भएको जबरज�ती करणी 
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म�ुामा (ने.का.प. २०६१ प�ृ ९१९ िन.नं. ७४१४) 
जबरज�ती करणी भएको हो होइन यिकन भ�न नसिकने 
भ�नेसमेत िज�ला �वा��य काया�लयको मेिडकल 
जाचँ �ितवेदन देिखएको भ�दै कसरु कायम ग�रएको 
देिखदँैन भनी �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भएको 
फैसला उ�टी गरी पूण� सफाई पाउ ँ भ�ने िजिकरको 
स�ब�धमा िवचार गदा� यी �ितवादीले अनसु�धान 
अिधरकारीसम� कसरुमा सािबत भइरहेको, सोको 
पीिडत बािलकाको भनाइले पिु� गरकेो अव�थामा 
अदालतमा उपि�थत भई इ�कारी बयान गनु�  मा� 
िनद�िषता ठहर ह�ने आधार ब�न स�दैन । आफूमािथ 
लागेको आरोपबाट छुटकारा पाउनको लािग अदालतमा 
उपि�थत भई इ�कारी बयान गनु�  फौजदारी म�ुामा 
सामा�य कुरा हो । अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
बयान कुनै डर, �ास, धाकध�क� गरी वा कुटिपट गरी 
गराइएको हो भनी मौिखक िजिकर िलएर मा� प�ुदैन 
�यो कुरा अदालतमा व�तिुन� �माणह�बाट पिु� गन� 
स�न ुपन� ह��छ । सो कुरा �ितवादीले ��ततु म�ुामा 
त�यय�ु र व�तिुन� आधार �माणबाट ख�डन गन� 
सकेको देिखदँनै । 

५. जबरज�ती करणी ज�तो फौजदारी 
अपराधमा पीिडत �यि�ले �य� गरकेो कुरा मह�वपूण� 
�माण हो । पीिडत �वयम् घटनाको वा वारदातको 
च�मिदद ् गवाह पिन हो । एकाितर यी पीिडत एक 
अवोध िनद�ष बािलकाले आफूमािथ जबरज�ती 
करणी नगरकेो भए यी �ितवादीलाई िकटान गरी मेरो 
िपसाब फेन� ठाउमँा कुरीकुरी लगाएको र कोतरी िदएको 
भनी भ�न ुपन� कुनै कारण वा प�रि�थित पिन छैन । 
साथै, बािलकाउपर आजीवन सामािजक दाग ला�ने 
जबरज�ती करणी ज�तो जघ�य अपराधमा अवोध 
बािलकालाई पीिडत देखाई �वयम् पीिडत बािलकाको 
आमाले नै यी �ितवादीउपर जाहेरी िदनपुन� र सोही 
जाहेरीको �यहोरालाई समथ�न गन� गरी अदालतमा 
उपि�थत भई बयान ग�रिदन ु पन� अ� कुनै कारण 

पिन िव�मान देिखदँनै । पीिडत नाबािलकाको 
ग�ुाङ्गको Libia Minora मा बढी रगत जमेको भनी 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भइरहेको 
अव�थामा अ�य कारणबाट पीिडतको ग�ुाङ्गको 
Libia Minora मा  रगत जमेको भ�ने कुरा िमिसल 
सलं�न कागज �माणबाट नदेिखएको अव�थामा ४ वष� 
नाबािलकालाई जवान भएका �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गदा�कै प�रणाम हो भनी भ�न सिकने अव�था 
रह�छ । �ितवादीले िजिकर िलएको िहरालाल िव�� 
�ी ५ को सरकार भएको जबरज�ती करणी म�ुा (ने.
का.प. २०६१ प�ृ ९१९ िन.नं. ७४१४) ��ततु 
म�ुामा सा�दिभ�क ह�न आउने देिखएन । जबरज�ती 
करणीको महलको १(ग) मा “योिनमा िलङ्ग केही मा� 
�वेश भएको रहेछ भने पिन यस न�बरको �योजनको 
लािग करणी गरकेो मािननेछ” भ�ने �यव�था ग�रएको 
छ । ने.का.प. २०७३ अंक १ िन.नं. ९५१९ वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी टिस िव.क.समेत रहेको 
जबरज�ती करणी म�ुामा  “िलङ्ग र योिनको स�पक�  
गरी करणीको काय� ह�ने ह�नाले योिनमा कित �वेश 
होइन िक योिनमा िकि�चत घष�ण वा �वेश पिन करणी 
गन� उ�े�यले भएको छभने सो करणी भएको मा�न ु
पन� । बािलकाको यौनाङ्गमा िलङ्गले छुने, रगड्ने 
वा आंिशक�पमा �वेश गरकेो रहेछ भने पिन बािलका 
िव��को करणीको काय� पूरा भएसरह नै मा�न ु पन� 
ह��छ । अ�यथा िलङ्गले �यहासँ�म �वेश गन� कुरा 
अ�ासिँगक ह��छ । आपरािधक मनसायलाई हेरी खराब 
काय� (Mischief) लाई िन��सािहत गरी दि�डत गन� 
िहसाबले कसरुस�ब�धी कानूनको �या�या गनु�पन�” 
भ�ने सव��च अदालत पूण� इजलासबाट िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको छ । यस िस�ा�तअनसुार जबरज�ती 
करणी ह�नका लािग योिनमा िलङ्गको पूर ै�वेश ह�नपुछ�  
भ�ने छैन । िलङ्गले योिनमा छोएको, घष�ण गरकेो वा 
आंिशक�पमा �वेश गरकेो रहेछ भने पिन करणी गरकेो 
मािन�छ । यसरी �ितवादीउपर जाहेरवाला िललाबहादरु 
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नगरकोटीको िकटानी जाहेरी र सो जाहेरीको 
�यहोरालाई समथ�न गन� गरी अदालतसम� ग�रिदएको 
बयान, �ितवादीको अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो सािबती बयान, पीिडतको ग�ुाङ्गको Libia 
Minora मा बढी रगत जमेको minor abrasion of 
1x1 mm in the Rt cover of labia minora 
भ�ने �वा��य परी�ण �ितवेदन, पीिडतको मौकाको 
कागज र अदालतसम� भएको बकप�, घटना िववरण 
कागज ग�रिदने मािनसह�ले घटना िववरण काजगको 
�यहोरालाई समथ�न गन� गरी अदालतसम� उपि�थत 
भई ग�रिदएको बकप�लगायत िमिसल सगं�न कागज 
�माणह�बाट �ितवादीले पीिडत नाबािलकालाई 
जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो नभई जबरज�ती 
करणी नै गरकेो �मािणत ह�न आएकोले �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर तथा यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट झ.िझ. गदा� िलएका कारण आधारसगँ यो 
इजलास सहमत ह�न सकेन ।

६. अतः मािथ उि�लिखत आधार कारण 
तथा �माणह�बाट �ितवादी समुन पहरीले अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम पीिडत नाबािलका रोशनीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहर ्याई स�ु लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७/१२/२७  मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६८/५/२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली 
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।


