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ूाक्कथन 
  

ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाह�को िछटो छिरतो ढंगबाट कारवाही 
र िकनारा गरी ऋण असलुउपर गन� ूयोजनका लािग यस न्यायािधकरणको िमित 
२०६०।४।१ मा ःथापना भएको िविदतै छ। 

 यस न्यायािधकरणले आफ्नो ःथापनाकालदेिख आ.व. २०७४/०७५ को अन्तसम्म 
३१०१ थान म�ुाको फ��ट गरेको छ भने ूितवेदन अविध आ.व. २०७०/७१ देिख 
आ.व. २०७४/०७५ सम्मको अन्तसम्म ५०४ थान म�ुाह�को फ��ट भइसकेका छन।् 
न्यायािधकरण ःथापनादेिख आ.व. २०७४/०७५ को अन्तसम्म ३०७३ थान म�ुाबाट 
�.१७,१८,८८,१०,९१६।- (अक्षरेपी सऽ अवर् अठार करोड अठासी लाख दश हजार नौ 
सय सो॑ माऽ) असलु भईसकेको छ भने ९२८ थान म�ुाबाट �.२७,१४,१०,८५,९२९।- 
(अक्षरेपी स�ाईस अबर् चौध करोड दश लाख पचासी हजार नौ सय उनन्तीस माऽ) 
असलुउपर गराई िदन बाँकी रहेको छ।  

 ूितवेदन अविधभरमा िमलापऽ दःतरु, ऋण असलुी शलु्क तथा अन्य दैदःतरु 
समेतबाट �.१४,४८,६१,२९०।- (अक्षरेपी चौध करोड अठचालीस लाख एकस�ी हजार 
दईु सय नब्बे �पैयाँ माऽ) राज� समेत असलुी भएको छ। 

 न्यायािधकरणले पिछल्लो पटक आ.व. २०६९/०७० को वािषर्क ूितवेदन ूकाशन 
गरेकोमा त्यसपिछका वषर्ह�मा ूितवेदन ूकाशन गन� कायर्ले िनरन्तरता पाउन सकेको 
िथएन। न्यायािधकरणले आिथर्क वषर्मा सम्पादन गरेका काम कारवाही समेटी वािषर्क 
ूितवेदन ूकाशन गदार् संःथागत अिभलेख रहने तथा यसका सरोकारवाला, अध्येता तथा 
अनसुन्धानकतार् समेतलाई उपयोगी हनेु तथ्यलाई मनन गद� आ.व. २०७०/७१ देिख आ.व. 
२०७४/०७५ सम्मको एकीकृत वािषर्क ूितवेदन तयार गनर् लािगएको छ। 

 अन्त्यमा, यो वािषर्क ूितवेदन तयारी एवं ूकाशन गन� कायर्मा महत्वपूणर् सहयोग 
गनुर्हनेु ब�िक� सदःय ौी उपेन्ि बहादरु काकीर्, लेखा सदःय ौी जयदेव ौे�, ौेःतेदार ौी 
भेषराज कोईराला, कम्प्यटुर अपरेटर ौी संिगता कपाली, दतार् शाखा, म�ुा शाखा तथा ऋण 
असलुी शाखाका कमर्चारी लगायत सम्ब� सबै कमर्चारीह�लाई न्यायािधकरणको तफर् बाट र 
मेरो व्यिक्तगत तफर् बाट हािदर्क धन्यवाद व्यक्त गनर् चाहन्छु। 

 
 

        मानबहादरु अयार्ल   

             अध्यक्ष 
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भाग-१ 

ूारिम्भक 

१.१ न्यायािधकरणको ःथापना र गठन 

१.१.१. प�ृभिूम: 
 िव.सं. १९९४ साल काितर्क ३० गते नेपालको पिहलो ब�कको �पमा नेपाल ब�क 
िलिमटेडको ःथापनापिछ नेपालमा ब�िक� ूणालीको श�ुवात भएको मा� सिकन्छ। नेपाली 
नोटको िनंकाशन र नेपाली मिुा चलन चल्तीमा ल्याउन, नेपाली मिुा िविनमयदरमा िःथरता 
कायम गनर्, िवकासका िनिम� पूजँीलाई गितशील बनाउन र नेपालमा ब�िकङ ूथाको िवकास 
गराउने उ�ेँय िलई िव.सं. २०१२ सालमा नेपाल रा� ब�क ऐन जारी भई सो ऐन बमोिजम 
नेपाल रा� ब�कको ःथापना भएको िथयो। तत्प�ात ्सरकारको पूणर् ःवािमत्वमा रहने गरी 
िव.सं. २०१६ सालमा ��ोिगक िवकास िनगम, िव.सं. २०२२ सालमा राि�य वािणज्य ब�क 
तथा िव.सं.२०२४ सालमा कृिष िवकास ब�कको ःथापना भई स�ालनमा आएका िथए। 
 देशको आिथर्क तथा िव�ीय क्षेऽमा सधुार गनर् सन ्१९८५ मा अन्तरार्ि�य मिुा कोष 
(IMF) को सहयोगमा Structural Adjustment Program (आिथर्क तथा िव�ीय संरचनाको 
सधुार) लागू भएको िथयो। यसको मखु्य उ�ेँय आिथर्क क्षेऽमा सरकारी तथा िनजी क्षेऽको 
सहभािगता बढाउने, िव�ीय अनशुासन, पारदिशर्ता र िव�ीय स-ुशासन कायम गरी सावर्जिनक 
संःथान तथा ब�िक� क्षेऽको सधुार गनुर् नै रहेको िथयो।  
 िव.सं. २०४१ सालबाट िनजी क्षेऽको लगानीमा ब�क तथा िव�ीय संःथा खलु्ने कायर् 
ूारम्भ भएको हो। िव.सं. २०४६ सालमा सवरू् थम िनजी क्षेऽ र वैदेिशक लगानी (Joint 
Venture) मा नेपाल अरब ब�क िलिमटेड हालको निवल ब�क र मीण्डलेज ब�क हालको 
ः�ाण्डडर् चाटर्ड ब�क स�ालनमा आएका िथए।  
 िव.सं. २०४७ सालमा भएको नेपालको राजनैितक पिरवतर्नसंगै सरकारले आिथर्क 
उदारीकरण सम्बन्धी नीित अवलम्बन गरे प�ात ्ब�क तथा िव�ीय संःथाह�को ःथापना र 
ितनका शाखा िवःतार हनेु बममा तीॄता नै आयो। यसबाट उ�ोग, व्यापार, हवाई तथा 
ःथल यातायात, पयर्टन, िशक्षा, ःवाःथ्य, संचार तथा िरयल ःटेट कारोवार जःता क्षेऽको 
िवकासमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको पूजँी पिरचालन भई आिथर्क गितिविधमा बिृ� भएको 
तथा रोजगारीका अवसरह�मा बढो�री हनु गई देशको आिथर्क समिृ�को आधार तयार हुँदै 
आएको छ।  
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Venture) मा नेपाल अरब ब�क िलिमटेड हालको निवल ब�क र मीण्डलेज ब�क हालको 
ः�ाण्डडर् चाटर्ड ब�क स�ालनमा आएका िथए।  
 िव.सं. २०४७ सालमा भएको नेपालको राजनैितक पिरवतर्नसंगै सरकारले आिथर्क 
उदारीकरण सम्बन्धी नीित अवलम्बन गरे प�ात ्ब�क तथा िव�ीय संःथाह�को ःथापना र 
ितनका शाखा िवःतार हनेु बममा तीॄता नै आयो। यसबाट उ�ोग, व्यापार, हवाई तथा 
ःथल यातायात, पयर्टन, िशक्षा, ःवाःथ्य, संचार तथा िरयल ःटेट कारोवार जःता क्षेऽको 
िवकासमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको पूजँी पिरचालन भई आिथर्क गितिविधमा बिृ� भएको 
तथा रोजगारीका अवसरह�मा बढो�री हनु गई देशको आिथर्क समिृ�को आधार तयार हुँदै 
आएको छ।  
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 देशको आिथर्क विृ�को आधार तयार हुँदै गईरहेको भएतापिन वािणज्य ब�कह�मा 
िनंकृय कजार् (Non-Performing Loan) को माऽा बढ्दै गएको र खास गरी नेपाल ब�क 
िलिमटेड, राि�य वािणज्य ब�क र कृिष िवकास ब�कको िनंकृय कजार् अत्यिधक रहेको 
सन्दभर्मा त्यःतो िनंकृय कजार्लाई वािञ्छत सीमामा कायम राख् न ुपन� आवँयकता रहेको 
महशसु गरी उिल्लिखत िव�ीय क्षेऽ सधुार कायर्बमको त्यसतफर्  समेत ध्यान गएको िथयो। 
सन ् २००३ मा नेपाल ब�क िलिमटेडको ६०.५% र राि�य वािणज्य ब�कको ६०.२% 
िनंकृय कजार् रहेकोमा समम वािणज्य ब�कतफर् को िनंकृय कजार् २८.६८% रहेको1 िथयो। 
उिल्लिखत प�ृभिूममा तत्कालीन समयको वािणज्य ब�कह�मा रहेको िनंकृय कजार्को अवःथा 
ूितिबिम्वत हनु्छ। 
 नेपालको ब�िक� तथा िव�ीय ूणाली माफर् त िव�ीय ःथायीत्व कायम गनर् ब�क तथा 
िव�ीय संःथाको भिूमका महत्वपूणर् रहेको हनु्छ। ूःततु सन्दभर्मा नेपाल सरकारले अगािड 
बढाएको दोौो चरणको िव�ीय क्षेऽ सधुार कायर्बम मूलत: ब�क तथा िव�ीय क्षेऽसंग 
सम्बिन्धत कानूनमा सधुार, केन्िीय ब�कको �पमा रहेको नेपाल रा� ब�कको सबलीकरण तथा 
ूभावकारी िव�ीय िनयमनसंग सम्बिन्धत रहेको िथयो। 
 यस सधुार कायर्बमको महत्वपूणर् पक्षको �पमा रहेको कानून सधुार अन्तगर्त ब�िक� 
तथा िव�ीय ूणालीको ःवःथ िवकासको लािग उपयकु्त िनयमन, िनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण 
गनर् र मलुकुको समम ब�िक� तथा िव�ीय ूणाली ूित िव�सनीयता अिभविृ� गनर् नेपाल 
रा� ब�क ऐन, २०१२ लाई खारेज गरी नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ आएको िथयो।  
 त्यःतै गरी, कृिष िवकास ब�क ऐन, २०२४, वािणज्य ब�क ऐन, २०३१, िव� कम्पनी 
ऐन, २०४२, नेपाल ��ोिगक िवकास ऐन, २०४६ र िवकास ब�क ऐन, २०५२ गरी ५ वटा 
ऐनह� खारेज गरी छाता ऐनको �पमा िव.सं. २०६३ सालमा ब�क तथा िव�ीय संःथा 
सम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएको िथयो। त्यःतै गरी, ब�क तथा िव�ीय संःथाको कारोवारमा 
हनु सक्ने कसूरजन्य कायर्बाट ब�क तथा िव�ीय ूणालीमा पन� असर र जोिखमलाई न्यून गन� 
उ�ेँयका साथ ब�िक� कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ जारी भई हाल कायार्न्वयनमा रहेको 
छ। 
 िव�ीय क्षेऽ सधुार कायर्बमको िनरन्तरताको �पमा ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी 
ऐन, २०६३ खारेज गरी नयाँ ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, २०७३ जारी भई हाल 
कायार्न्वयनमा आएको छ भने नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ तथा ब�िक� कसूर तथा सजाय ँ
ऐन, २०६४ मा समेत संशोधन भई सकेका छन ्भने ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
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सम्बन्धी ऐन, २०५८ र सो अन्तगर्त बनेको िनयमावलीमा सामियक संशोधनको लािग ूकृया 
अगािड बढी सकेको छ। 
 ब�क तथा िव�ीय संःथामा उल्लेख्य �पमा िनंकृय कजार् रहेको तत्कालीन पिरिःथितमा 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाह�को िछटो छिरतो ढंगबाट कारवाही 
र िकनारा गरी ऋणीबाट िलनपुन� ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असलुउपर गराई िदने 
उ�ेँयका साथ ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तगर्त 
बनेको ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी िनयमावली, २०५९ जारी भई 
कायार्न्वयनमा आएका छन।् यो ऐन आउन ु पूवर् ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
सम्बन्धी म�ुाको कारवाही र िकनारा सामान्य अदालतबाट हनेु गरेकोमा ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी ऐन, २०५८ लागू भएप�ात ् िविशि�कृत न्याियक िनकायको 
�पमा २०६० साल साउन १ गते ऋण असलुी न्यायािधकरणको ःथापना र गठन  
भएको हो। 
 

१.१.२ न्यायािधकरणको ःथापना र गठन: 
 मलुकुमा स�ािलत ब�क तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाह�को 
िछटो छिरतो ढ�बाट कारवाही तथा िकनारा गरी ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋणीबाट िलन ु
पन� साँवा र व्याज रकम असलुउपर गन� ूयोजनका लािग जारी भएको ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ४ बमोिजम ऋण असलुी न्यायािधकरणको 
ःथापना भएको हो। उिल्लिखत व्यवःथाको अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा 
िमित २०६०।३।२ मा सूचना ूकािशत गरी यस न्यायािधकरणको मकुाम काठमाड�मा 
रहने गरी ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ अन्तगर्तका नेपालभरका 
म�ुाह�को श�ु कारवाही र िकनारा गन� अिधकार यस न्यायािधकरणलाई तोिकिदएको छ। 
न्यायािधकरणमा कानून सदःय, ब�िक� सदःय र लेखा सदःय गरी ३ जना सदःयह� रहने र 
कानून सदःय न्यायािधकरणको अध्यक्ष हनेु व्यवःथा उिल्लिखत ऐनमा रहेको छ। 
न्यायािधकरणको कायर् बोझको आधारमा नेपाल सरकारले न्यायािधकरणको सदःय संख्या 
तथा इजलाश थप गनर् समेत सक्ने व्यवःथा रहेको छ। 
 
१.१.३ सदःयह�को िनयिुक्त सन्बन्धी व्यवःथा: 
 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ५ मा सदःयह�को 
िनयिुक्त सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको छ। नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन 

*

*
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 देशको आिथर्क विृ�को आधार तयार हुँदै गईरहेको भएतापिन वािणज्य ब�कह�मा 
िनंकृय कजार् (Non-Performing Loan) को माऽा बढ्दै गएको र खास गरी नेपाल ब�क 
िलिमटेड, राि�य वािणज्य ब�क र कृिष िवकास ब�कको िनंकृय कजार् अत्यिधक रहेको 
सन्दभर्मा त्यःतो िनंकृय कजार्लाई वािञ्छत सीमामा कायम राख् न ुपन� आवँयकता रहेको 
महशसु गरी उिल्लिखत िव�ीय क्षेऽ सधुार कायर्बमको त्यसतफर्  समेत ध्यान गएको िथयो। 
सन ् २००३ मा नेपाल ब�क िलिमटेडको ६०.५% र राि�य वािणज्य ब�कको ६०.२% 
िनंकृय कजार् रहेकोमा समम वािणज्य ब�कतफर् को िनंकृय कजार् २८.६८% रहेको1 िथयो। 
उिल्लिखत प�ृभिूममा तत्कालीन समयको वािणज्य ब�कह�मा रहेको िनंकृय कजार्को अवःथा 
ूितिबिम्वत हनु्छ। 
 नेपालको ब�िक� तथा िव�ीय ूणाली माफर् त िव�ीय ःथायीत्व कायम गनर् ब�क तथा 
िव�ीय संःथाको भिूमका महत्वपूणर् रहेको हनु्छ। ूःततु सन्दभर्मा नेपाल सरकारले अगािड 
बढाएको दोौो चरणको िव�ीय क्षेऽ सधुार कायर्बम मूलत: ब�क तथा िव�ीय क्षेऽसंग 
सम्बिन्धत कानूनमा सधुार, केन्िीय ब�कको �पमा रहेको नेपाल रा� ब�कको सबलीकरण तथा 
ूभावकारी िव�ीय िनयमनसंग सम्बिन्धत रहेको िथयो। 
 यस सधुार कायर्बमको महत्वपूणर् पक्षको �पमा रहेको कानून सधुार अन्तगर्त ब�िक� 
तथा िव�ीय ूणालीको ःवःथ िवकासको लािग उपयकु्त िनयमन, िनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण 
गनर् र मलुकुको समम ब�िक� तथा िव�ीय ूणाली ूित िव�सनीयता अिभविृ� गनर् नेपाल 
रा� ब�क ऐन, २०१२ लाई खारेज गरी नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ आएको िथयो।  
 त्यःतै गरी, कृिष िवकास ब�क ऐन, २०२४, वािणज्य ब�क ऐन, २०३१, िव� कम्पनी 
ऐन, २०४२, नेपाल ��ोिगक िवकास ऐन, २०४६ र िवकास ब�क ऐन, २०५२ गरी ५ वटा 
ऐनह� खारेज गरी छाता ऐनको �पमा िव.सं. २०६३ सालमा ब�क तथा िव�ीय संःथा 
सम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएको िथयो। त्यःतै गरी, ब�क तथा िव�ीय संःथाको कारोवारमा 
हनु सक्ने कसूरजन्य कायर्बाट ब�क तथा िव�ीय ूणालीमा पन� असर र जोिखमलाई न्यून गन� 
उ�ेँयका साथ ब�िक� कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ जारी भई हाल कायार्न्वयनमा रहेको 
छ। 
 िव�ीय क्षेऽ सधुार कायर्बमको िनरन्तरताको �पमा ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी 
ऐन, २०६३ खारेज गरी नयाँ ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, २०७३ जारी भई हाल 
कायार्न्वयनमा आएको छ भने नेपाल रा� ब�क ऐन, २०५८ तथा ब�िक� कसूर तथा सजाय ँ
ऐन, २०६४ मा समेत संशोधन भई सकेका छन ्भने ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
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सम्बन्धी ऐन, २०५८ र सो अन्तगर्त बनेको िनयमावलीमा सामियक संशोधनको लािग ूकृया 
अगािड बढी सकेको छ। 
 ब�क तथा िव�ीय संःथामा उल्लेख्य �पमा िनंकृय कजार् रहेको तत्कालीन पिरिःथितमा 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाह�को िछटो छिरतो ढंगबाट कारवाही 
र िकनारा गरी ऋणीबाट िलनपुन� ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असलुउपर गराई िदने 
उ�ेँयका साथ ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तगर्त 
बनेको ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी िनयमावली, २०५९ जारी भई 
कायार्न्वयनमा आएका छन।् यो ऐन आउन ु पूवर् ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
सम्बन्धी म�ुाको कारवाही र िकनारा सामान्य अदालतबाट हनेु गरेकोमा ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी ऐन, २०५८ लागू भएप�ात ् िविशि�कृत न्याियक िनकायको 
�पमा २०६० साल साउन १ गते ऋण असलुी न्यायािधकरणको ःथापना र गठन  
भएको हो। 
 

१.१.२ न्यायािधकरणको ःथापना र गठन: 
 मलुकुमा स�ािलत ब�क तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाह�को 
िछटो छिरतो ढ�बाट कारवाही तथा िकनारा गरी ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋणीबाट िलन ु
पन� साँवा र व्याज रकम असलुउपर गन� ूयोजनका लािग जारी भएको ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ४ बमोिजम ऋण असलुी न्यायािधकरणको 
ःथापना भएको हो। उिल्लिखत व्यवःथाको अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा 
िमित २०६०।३।२ मा सूचना ूकािशत गरी यस न्यायािधकरणको मकुाम काठमाड�मा 
रहने गरी ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ अन्तगर्तका नेपालभरका 
म�ुाह�को श�ु कारवाही र िकनारा गन� अिधकार यस न्यायािधकरणलाई तोिकिदएको छ। 
न्यायािधकरणमा कानून सदःय, ब�िक� सदःय र लेखा सदःय गरी ३ जना सदःयह� रहने र 
कानून सदःय न्यायािधकरणको अध्यक्ष हनेु व्यवःथा उिल्लिखत ऐनमा रहेको छ। 
न्यायािधकरणको कायर् बोझको आधारमा नेपाल सरकारले न्यायािधकरणको सदःय संख्या 
तथा इजलाश थप गनर् समेत सक्ने व्यवःथा रहेको छ। 
 
१.१.३ सदःयह�को िनयिुक्त सन्बन्धी व्यवःथा: 
 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ५ मा सदःयह�को 
िनयिुक्त सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको छ। नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन 
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गरी सोही ऐनको दफा ६ बमोिजम देहायको योग्यता पगुेका व्यिक्तह� मध्येबाट सदःय 
िनयिुक्त गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको छ:-  
(क)  कानून सदःयको लािग िजल्ला अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको वा हनु 

योग्यता पगुेको व्यिक्त, 
(ख)  ब�िक� सदःयको लािग अथर्शा� वा वािणज्य शा�मा कम्तीमा ःनातको�र उपािध 

ूा� गरी ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना भएको ब�क वा िव�ीय संःथाको कम्तीमा 
��तीय ौेणीको अिधकृतःतरको पदमा १० वषर्को अनभुव ूा� व्यिक्त, 

(ग)  लेखा सदःयको लािग वािणज्यशा�मा ःनातको�र उपािध ूा� गरी वा चाटर्डर् 
एकाउण्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उ�ीणर् गरी कम्तीमा 'ख' ौेणीको लेखा 
परीक्षकको ूमाणपऽ ूा� गरी ब�िक� वा िव�ीय क्षेऽको लेखापरीक्षण सम्बन्धी 
काममा कम्तीमा १० वषर्को अनभुव ूा� व्यिक्त। 

 ब�िक� सदःय तथा लेखा सदःयको िनयकु्ती गदार् नेपाल सरकारले नेपाल रा� ब�कको 
परामशर् समेत िलनपुन� व्यवःथा रहेको छ।  
 अध्यक्ष तथा सदःयह�को पदाविध ५ वषर्को रहने र िनजह�को पनु: िनयिुक्त हनु 
सक्ने व्यवःथा रहेकोछ। 
 

१.१.४ इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवःथा: 
 न्यायािधकरणमा आवँयकता अनसुार इजलास रहने र ूत्येक इजलासमा कानून, 
ब�िक� र लेखा सदःय रहने व्यवःथा छ। हाल न्यायािधकरणमा एउटा माऽ इजलास रहेको 
छ। न्यायािधकरणमा एक भन्दा बढी इजलास भएको अवःथामा अध्यक्षले म�ुा तोक्ने 
व्यवःथा रहेको छ।  
 
१.१.५ न्यायािधकरणको के्षऽािधकार: 
 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३ मा देहायका ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाको लािग ऐनको व्यवःथा लागू हनेु व्यवःथा 
गिरएको छ:- 
(क) कृिष िवकास ऐन, २०२४ बमोिजम ःथापना भएको कृिष िवकास ब�क। 
(ख) वािणज्य ब�क ऐन, २०३१ ःथापना भएका वािणज्य ब�क। 
(ग) नेपाल  ��ोिगक िवकास िनगम ऐन, २०४६ बमोिजम ःथापना भएको नेपाल 

��ोिगक िवकास िनगम।  
(घ) नेपाल रा� ब�कले समय समयमा तोकेका अन्य िव�ीय संःथाह�। 
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 उपरोक्तमा उिल्लिखत ब�क तथा िव�ीय संःथाको हकमा ऐनको व्यवःथा लागू हनेु 
उल्लेख गिरएकोमा उिल्लिखत ऐनह�लाई खारेज गरी ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, 
२०६३ जारी भई सकेप�ात ्सो ऐन बमोिजम वगीर्कृत 'क' वगर्का वािणज्य ब�कह�, 'ख' 
वगर्का िवकास बैक र 'ग' वगर्का फाइनान्स कम्पनीको ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाह�को 
कारवाही र िकनारा यस न्यायािधकरणबाट हुँदै आएको छ। त्यःतै गरी पाँच लाख  
�पैयाँ भन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाको कारवाहीमा यस 
न्यायािधकरणको क्षेऽािधकार नरहने समेत व्यवःथा गरेको छ। 
 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १४ ले न्यायािधकरणलाई 
आफ्नो क्षेऽािधकारिभऽ पन� ब�क तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाह�को 
श�ु कारवाही तथा िकनारा गन� अिधकार ूदान गरेको छ।  
 न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽको ूयोग ितनै जना सदःयले सामूिहक�पमा गन� र 
बहमुतको राय न्यायािधकरणको िनणर्य मािनने व्यवःथा रहेकोछ। कानून सदःय सिहत दईु 
जनाको उपिःथित भएमा म�ुाको कारवाही र िकनारा गनर् सिकन्छ भने कानून सदःय बाहेक 
अन्य दईु जना सदःयको उपिःथितमा म�ुाको िनणर्य गनर् वा अिन्तम आदेश िदन बाहेक अ� 
कारवाही गनर् सिकने व्यवःथा छ। 
 

१.१.६ उजूरी िनवेदन सम्बन्धी व्यवःथा: 
 ऋण असलुीका लािग न्यायािधकरणमा उजूरी िनवेदन िदन ुअिघ सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथाले ऋण असलु गन� सम्बन्धमा ऋणीसंग ऋण फ��ट गनर् गराउन यथे� 
छलफल तथा िबयाकलाप गरेको हनु ुपन� र ऋण असलुी सम्बन्धमा पयार्� कारवाही गदार् 
समेत ऋण असलु हनु नसकेमा माऽ न्यायािधकरणमा उजूरी िनवेदन िदन सिकने व्यवःथा 
रहेको छ। त्यःतो उजूरी िनवेदन कजार्को भाखा नाघेको िमितले चार वषर्िभऽ िदन ु पन� 
हनु्छ।  
 उजूरी िनवेदन साथ ब�क वा िव�ीय संःथाले दावी गरेको रकमको ०.२५ ूितशतले 
हनु आउने रकम समेत ऋण असलुी शलु्क वापत अिमम �पमा न्यायािधकरण समक्ष 
बझुाउन ु पन� हनु्छ। उजूरी िनवेदन दतार् भएपिछ न्यायािधकरणबाट म�ुाका ूितवादीलाई 
आफ्नो सफाइको िनिम� सबदु ूमाण सिहत ूितउ�र पेश गनर् ूितवादीह�को नाममा १५ 
िदनको म्याद जारी गन� व्यवःथा रहेको छ। 
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गरी सोही ऐनको दफा ६ बमोिजम देहायको योग्यता पगुेका व्यिक्तह� मध्येबाट सदःय 
िनयिुक्त गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको छ:-  
(क)  कानून सदःयको लािग िजल्ला अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको वा हनु 

योग्यता पगुेको व्यिक्त, 
(ख)  ब�िक� सदःयको लािग अथर्शा� वा वािणज्य शा�मा कम्तीमा ःनातको�र उपािध 

ूा� गरी ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना भएको ब�क वा िव�ीय संःथाको कम्तीमा 
��तीय ौेणीको अिधकृतःतरको पदमा १० वषर्को अनभुव ूा� व्यिक्त, 

(ग)  लेखा सदःयको लािग वािणज्यशा�मा ःनातको�र उपािध ूा� गरी वा चाटर्डर् 
एकाउण्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उ�ीणर् गरी कम्तीमा 'ख' ौेणीको लेखा 
परीक्षकको ूमाणपऽ ूा� गरी ब�िक� वा िव�ीय क्षेऽको लेखापरीक्षण सम्बन्धी 
काममा कम्तीमा १० वषर्को अनभुव ूा� व्यिक्त। 

 ब�िक� सदःय तथा लेखा सदःयको िनयकु्ती गदार् नेपाल सरकारले नेपाल रा� ब�कको 
परामशर् समेत िलनपुन� व्यवःथा रहेको छ।  
 अध्यक्ष तथा सदःयह�को पदाविध ५ वषर्को रहने र िनजह�को पनु: िनयिुक्त हनु 
सक्ने व्यवःथा रहेकोछ। 
 

१.१.४ इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवःथा: 
 न्यायािधकरणमा आवँयकता अनसुार इजलास रहने र ूत्येक इजलासमा कानून, 
ब�िक� र लेखा सदःय रहने व्यवःथा छ। हाल न्यायािधकरणमा एउटा माऽ इजलास रहेको 
छ। न्यायािधकरणमा एक भन्दा बढी इजलास भएको अवःथामा अध्यक्षले म�ुा तोक्ने 
व्यवःथा रहेको छ।  
 
१.१.५ न्यायािधकरणको के्षऽािधकार: 
 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३ मा देहायका ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाको लािग ऐनको व्यवःथा लागू हनेु व्यवःथा 
गिरएको छ:- 
(क) कृिष िवकास ऐन, २०२४ बमोिजम ःथापना भएको कृिष िवकास ब�क। 
(ख) वािणज्य ब�क ऐन, २०३१ ःथापना भएका वािणज्य ब�क। 
(ग) नेपाल  ��ोिगक िवकास िनगम ऐन, २०४६ बमोिजम ःथापना भएको नेपाल 

��ोिगक िवकास िनगम।  
(घ) नेपाल रा� ब�कले समय समयमा तोकेका अन्य िव�ीय संःथाह�। 
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 उपरोक्तमा उिल्लिखत ब�क तथा िव�ीय संःथाको हकमा ऐनको व्यवःथा लागू हनेु 
उल्लेख गिरएकोमा उिल्लिखत ऐनह�लाई खारेज गरी ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, 
२०६३ जारी भई सकेप�ात ्सो ऐन बमोिजम वगीर्कृत 'क' वगर्का वािणज्य ब�कह�, 'ख' 
वगर्का िवकास बैक र 'ग' वगर्का फाइनान्स कम्पनीको ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाह�को 
कारवाही र िकनारा यस न्यायािधकरणबाट हुँदै आएको छ। त्यःतै गरी पाँच लाख  
�पैयाँ भन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाको कारवाहीमा यस 
न्यायािधकरणको क्षेऽािधकार नरहने समेत व्यवःथा गरेको छ। 
 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १४ ले न्यायािधकरणलाई 
आफ्नो क्षेऽािधकारिभऽ पन� ब�क तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी सम्बन्धी म�ुाह�को 
श�ु कारवाही तथा िकनारा गन� अिधकार ूदान गरेको छ।  
 न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽको ूयोग ितनै जना सदःयले सामूिहक�पमा गन� र 
बहमुतको राय न्यायािधकरणको िनणर्य मािनने व्यवःथा रहेकोछ। कानून सदःय सिहत दईु 
जनाको उपिःथित भएमा म�ुाको कारवाही र िकनारा गनर् सिकन्छ भने कानून सदःय बाहेक 
अन्य दईु जना सदःयको उपिःथितमा म�ुाको िनणर्य गनर् वा अिन्तम आदेश िदन बाहेक अ� 
कारवाही गनर् सिकने व्यवःथा छ। 
 

१.१.६ उजूरी िनवेदन सम्बन्धी व्यवःथा: 
 ऋण असलुीका लािग न्यायािधकरणमा उजूरी िनवेदन िदन ुअिघ सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथाले ऋण असलु गन� सम्बन्धमा ऋणीसंग ऋण फ��ट गनर् गराउन यथे� 
छलफल तथा िबयाकलाप गरेको हनु ुपन� र ऋण असलुी सम्बन्धमा पयार्� कारवाही गदार् 
समेत ऋण असलु हनु नसकेमा माऽ न्यायािधकरणमा उजूरी िनवेदन िदन सिकने व्यवःथा 
रहेको छ। त्यःतो उजूरी िनवेदन कजार्को भाखा नाघेको िमितले चार वषर्िभऽ िदन ु पन� 
हनु्छ।  
 उजूरी िनवेदन साथ ब�क वा िव�ीय संःथाले दावी गरेको रकमको ०.२५ ूितशतले 
हनु आउने रकम समेत ऋण असलुी शलु्क वापत अिमम �पमा न्यायािधकरण समक्ष 
बझुाउन ु पन� हनु्छ। उजूरी िनवेदन दतार् भएपिछ न्यायािधकरणबाट म�ुाका ूितवादीलाई 
आफ्नो सफाइको िनिम� सबदु ूमाण सिहत ूितउ�र पेश गनर् ूितवादीह�को नाममा १५ 
िदनको म्याद जारी गन� व्यवःथा रहेको छ। 
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१.१.७ अन्तिरम आदेश जारी गनर् सक्ने व्यवःथा: 
 ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोिजम न्यायािधकरणमा िवचाराधीन रहेको कुनै 
पिन म�ुामा ऋण िलने िसलिसलामा सरुक्षणको लािग रािखएको िधतो वा 
ऋणीको/जमानीकतार्को ःवािमत्वमा वा कब्जामा रहेको वा हक भोग भएको चल अचल 
सम्पि� नामसारी, िबबी वा हःतान्तरण गनर् नपाउने गरी रोक्का राख् न आवँयक छ भ�े कुरा 
पक्षको िनवेदनको आधारमा न्यायािधकरणलाई लागेमा अक� आदेश निदएसम्मको अविधका 
लािग त्यःतो सम्पि� रोक्का राख् न सम्बिन्धत कायार्लयको नाममा न्यायािधकरणले अन्तिरम 
आदेश जारी गनर् सक्ने व्यवःथा छ। साथै त्यःतो आदेशको पालना गनुर् सम्बिन्धत 
कायार्लयको कतर्व्य हनेु समेत उल्लेख गिरएको छ। 

१.१.८ िमलापऽ सम्बन्धी व्यवःथा: 
 न्यायािधकरणमा दतार् भई कारवाही तथा िनरोपण गनर् बाँकी रहेका ऋण असलुी 
म�ुाह�मध्ये कुनै म�ुामा िमलापऽ गनर्को िनिम� म�ुाका दवैु पक्ष अथार्त ्वादी र ूितवादीले 
न्यायािधकरण समक्ष िलिखत िनवेदन िदएमा र न्यायािधकरणले सो िनवेदनको व्यहोरा दबैु 
पक्षलाई पढी बाँची सनुाई त्यसको मतलब र पिरणाम समेत सम्झाउँदा बझुाउँदा दबैु पक्षले 
म�ुर गरेमा म�ुाको कारवाही जनुसकैु अवःथामा पगुेको भएतापिन ऐनको दफा २० बमोिजम 
िमलापऽ गराई िदन सक्ने व्यवःथा छ। िमलापऽ भएपिछ िमलापऽ कायार्न्वयन गनर् ऋण 
असलुी अिधकृतलाई आदेश िदने व्यवःथा रहेको छ। िमलापऽ भईसकेपिछ िमलापऽ 
कायार्न्वयन नभएको अवःथामा िमलापऽको कायार्न्वयनका लािग न्यायािधकरणमा िनवेदन 
िदन सक्ने व्यवःथा रहेको छ। 
 न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले म�ुा िमलापऽ गराईसकेपिछ  िमलापऽ 
दःतरु वापत म�ुामा मागदावी िलइएको रकमको ०.५० ूितशतले हनेु रकम मध्ये वादीले 
०.२५ ूितशत र ूितवादीले ०.२५ ूितशतले हनेु रकम बझुाउन ुपन�छ। वादीको हकमा 
िमलापऽ दःतरु वापत बझुाउन ुपन� रकम िनजले उजरुी िनवेदन दतार् गराउँदा अिमम �पमा 
बझुाएको ऋण असलुी शलु्कबाट क�ा गरी समायोजन गन� व्यवःथा छ। 
 

१.१.९ ऋण असलुी सम्बन्धी व्यवःथा: 
 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १८ बमोिजम म�ुा बारे 
िनणर्य सनुाई सकेपिछ उक्त िनणर्य उपर िच� नबझु्ने पक्षबाट पनुरावेदन परेको अवःथामा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणको िनणर्य ूा� भएपिछ र पनुरावेदन नपरेको अवःथामा पनुरावेदन 
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िदने म्याद भकु्तान भएपिछ िनणर्य कायार्न्वयन गनर् सोही ऐनको दफा २१ बमोिजम ऋण 
असलुी अिधकृतको नाममा समयाविध तोकी आदेश िदने व्यवःथा रहेकोछ। 
 ऋण असलुी अिधकृतले न्यायािधकरणको आदेश ूा� गरेपिछ सो आदेशमा तोिकएको 
समयाविध िभऽ ऐनको दफा २५ बमोिजम ऋणीबाट ऋण रकम असलु गरी सम्बिन्धत ब�क 
तथा िव�ीय संःथालाई िदलाई भराई िदन ुपन� व्यवःथा रहेको छ। न्यायािधकरणबाट आदेश 
ूा� भए प�ात ्ऋण असलुी अिधकृतले ऋणीबाट ऋणको साँवा व्याज रकम असलुउपर 
गदार् ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ र सो अन्तगर्त बनेको िनयमावली 
तथा अन्य ूचिलत कानूनको अधीनमा रही देहाय बमोिजमका कारवाही अवलम्बन गनर् सक्ने 
व्यवःथा छ:- 
* ऋणी वा जमानत िदने व्यिक्तले िधतोमा राखेको चल अचल सम्पि�ले ऋणको साँवा 

व्याज रकम खाम्न नसक्ने भई ऋणीको वा जमानत िदने व्यिक्तको अन्य चल अचल 
सम्पि� रोक्का राख् न तत्काल सम्बिन्धत कायार्लयमा लेिख पठाउने, 

* ऋणीलाई बढीमा सात िदनको म्याद िदई ऋणको सम्पूणर् साँवा व्याज रकम बझुाउन 
ल्याउन आदेश िदने, 

* तोिकएको अवधीिभऽ ऋणको साँवा व्याज बझुाउन नल्याएमा ऋणीको तफर् बाट िधतोमा 
रािखएको वा नरािखएको अन्य चल अचल सम्पि� कब्जा वा िललाम िबबी गन�, 

* ऋणीले िधतो नराखेको वा त्यःतो िधतो राखेको चल अचल सम्पि�ले साँवा व्याज 
खाम्न नसक्ने भएमा जमानीकतार्को जमानीको हदसम्म चल अचल सम्पि� कब्जा गन�, 

* ऋणी वा जमानीकतार्को कब्जा गिरएको चल अचल सम्पि� िललाम िबबी गन�, 
* िबशेष ऋणी वा जमानत िदने व्यिक्तलाई थनुामा राख् नपुन� भएमा त्यःतो व्यिक्तलाई 

थनुामा रािखिदनको लािग सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयमा लेखी पठाउने। 
 ऐन बमोिजम ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी भइसकेपिछ असलुी भएको ऋण 
रकमको १ (एक) ूितशत रकम ऋण असलुी शलु्क वापत सम्बिन्धत ब�क तथा िव�ीय 
संःथाले न्यायािधकरणलाई बझुाउन ु पन� हनु्छ। ब�क तथा िव�ीय संःथाले त्यसरी ऋण 
असलुी शलु्क बझुाउँदा िनजले उजरुी िनवेदन दतार् गदार्का बखत बझुाएको अमीम ऋण 
असलुी शलु्क बापतको रकम कटाई बाँकी रकम माऽ बझुाउन ुपन� व्यवःथा छ।  
 

१.१.१० पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवःथा: 
 ऐनको दफा १९ बमोिजम न्यायािधकरणको िनणर्य उपर िच� नबझु्ने पक्षले सो 
िनणर्यको ूितिलिप उतार गरेको पन्ी िदनिभऽ तोिकएको पनुरावेदन दःतरु ितरी सम्बिन्धत 
परुावेदन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन िदन सक्ने व्यवःथा रहेको छ। ऋणीले पनुरावेदन गदार् 
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१.१.७ अन्तिरम आदेश जारी गनर् सक्ने व्यवःथा: 
 ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोिजम न्यायािधकरणमा िवचाराधीन रहेको कुनै 
पिन म�ुामा ऋण िलने िसलिसलामा सरुक्षणको लािग रािखएको िधतो वा 
ऋणीको/जमानीकतार्को ःवािमत्वमा वा कब्जामा रहेको वा हक भोग भएको चल अचल 
सम्पि� नामसारी, िबबी वा हःतान्तरण गनर् नपाउने गरी रोक्का राख् न आवँयक छ भ�े कुरा 
पक्षको िनवेदनको आधारमा न्यायािधकरणलाई लागेमा अक� आदेश निदएसम्मको अविधका 
लािग त्यःतो सम्पि� रोक्का राख् न सम्बिन्धत कायार्लयको नाममा न्यायािधकरणले अन्तिरम 
आदेश जारी गनर् सक्ने व्यवःथा छ। साथै त्यःतो आदेशको पालना गनुर् सम्बिन्धत 
कायार्लयको कतर्व्य हनेु समेत उल्लेख गिरएको छ। 

१.१.८ िमलापऽ सम्बन्धी व्यवःथा: 
 न्यायािधकरणमा दतार् भई कारवाही तथा िनरोपण गनर् बाँकी रहेका ऋण असलुी 
म�ुाह�मध्ये कुनै म�ुामा िमलापऽ गनर्को िनिम� म�ुाका दवैु पक्ष अथार्त ्वादी र ूितवादीले 
न्यायािधकरण समक्ष िलिखत िनवेदन िदएमा र न्यायािधकरणले सो िनवेदनको व्यहोरा दबैु 
पक्षलाई पढी बाँची सनुाई त्यसको मतलब र पिरणाम समेत सम्झाउँदा बझुाउँदा दबैु पक्षले 
म�ुर गरेमा म�ुाको कारवाही जनुसकैु अवःथामा पगुेको भएतापिन ऐनको दफा २० बमोिजम 
िमलापऽ गराई िदन सक्ने व्यवःथा छ। िमलापऽ भएपिछ िमलापऽ कायार्न्वयन गनर् ऋण 
असलुी अिधकृतलाई आदेश िदने व्यवःथा रहेको छ। िमलापऽ भईसकेपिछ िमलापऽ 
कायार्न्वयन नभएको अवःथामा िमलापऽको कायार्न्वयनका लािग न्यायािधकरणमा िनवेदन 
िदन सक्ने व्यवःथा रहेको छ। 
 न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले म�ुा िमलापऽ गराईसकेपिछ  िमलापऽ 
दःतरु वापत म�ुामा मागदावी िलइएको रकमको ०.५० ूितशतले हनेु रकम मध्ये वादीले 
०.२५ ूितशत र ूितवादीले ०.२५ ूितशतले हनेु रकम बझुाउन ुपन�छ। वादीको हकमा 
िमलापऽ दःतरु वापत बझुाउन ुपन� रकम िनजले उजरुी िनवेदन दतार् गराउँदा अिमम �पमा 
बझुाएको ऋण असलुी शलु्कबाट क�ा गरी समायोजन गन� व्यवःथा छ। 
 

१.१.९ ऋण असलुी सम्बन्धी व्यवःथा: 
 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १८ बमोिजम म�ुा बारे 
िनणर्य सनुाई सकेपिछ उक्त िनणर्य उपर िच� नबझु्ने पक्षबाट पनुरावेदन परेको अवःथामा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणको िनणर्य ूा� भएपिछ र पनुरावेदन नपरेको अवःथामा पनुरावेदन 
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िदने म्याद भकु्तान भएपिछ िनणर्य कायार्न्वयन गनर् सोही ऐनको दफा २१ बमोिजम ऋण 
असलुी अिधकृतको नाममा समयाविध तोकी आदेश िदने व्यवःथा रहेकोछ। 
 ऋण असलुी अिधकृतले न्यायािधकरणको आदेश ूा� गरेपिछ सो आदेशमा तोिकएको 
समयाविध िभऽ ऐनको दफा २५ बमोिजम ऋणीबाट ऋण रकम असलु गरी सम्बिन्धत ब�क 
तथा िव�ीय संःथालाई िदलाई भराई िदन ुपन� व्यवःथा रहेको छ। न्यायािधकरणबाट आदेश 
ूा� भए प�ात ्ऋण असलुी अिधकृतले ऋणीबाट ऋणको साँवा व्याज रकम असलुउपर 
गदार् ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ र सो अन्तगर्त बनेको िनयमावली 
तथा अन्य ूचिलत कानूनको अधीनमा रही देहाय बमोिजमका कारवाही अवलम्बन गनर् सक्ने 
व्यवःथा छ:- 
* ऋणी वा जमानत िदने व्यिक्तले िधतोमा राखेको चल अचल सम्पि�ले ऋणको साँवा 

व्याज रकम खाम्न नसक्ने भई ऋणीको वा जमानत िदने व्यिक्तको अन्य चल अचल 
सम्पि� रोक्का राख् न तत्काल सम्बिन्धत कायार्लयमा लेिख पठाउने, 

* ऋणीलाई बढीमा सात िदनको म्याद िदई ऋणको सम्पूणर् साँवा व्याज रकम बझुाउन 
ल्याउन आदेश िदने, 

* तोिकएको अवधीिभऽ ऋणको साँवा व्याज बझुाउन नल्याएमा ऋणीको तफर् बाट िधतोमा 
रािखएको वा नरािखएको अन्य चल अचल सम्पि� कब्जा वा िललाम िबबी गन�, 

* ऋणीले िधतो नराखेको वा त्यःतो िधतो राखेको चल अचल सम्पि�ले साँवा व्याज 
खाम्न नसक्ने भएमा जमानीकतार्को जमानीको हदसम्म चल अचल सम्पि� कब्जा गन�, 

* ऋणी वा जमानीकतार्को कब्जा गिरएको चल अचल सम्पि� िललाम िबबी गन�, 
* िबशेष ऋणी वा जमानत िदने व्यिक्तलाई थनुामा राख् नपुन� भएमा त्यःतो व्यिक्तलाई 

थनुामा रािखिदनको लािग सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयमा लेखी पठाउने। 
 ऐन बमोिजम ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी भइसकेपिछ असलुी भएको ऋण 
रकमको १ (एक) ूितशत रकम ऋण असलुी शलु्क वापत सम्बिन्धत ब�क तथा िव�ीय 
संःथाले न्यायािधकरणलाई बझुाउन ु पन� हनु्छ। ब�क तथा िव�ीय संःथाले त्यसरी ऋण 
असलुी शलु्क बझुाउँदा िनजले उजरुी िनवेदन दतार् गदार्का बखत बझुाएको अमीम ऋण 
असलुी शलु्क बापतको रकम कटाई बाँकी रकम माऽ बझुाउन ुपन� व्यवःथा छ।  
 

१.१.१० पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवःथा: 
 ऐनको दफा १९ बमोिजम न्यायािधकरणको िनणर्य उपर िच� नबझु्ने पक्षले सो 
िनणर्यको ूितिलिप उतार गरेको पन्ी िदनिभऽ तोिकएको पनुरावेदन दःतरु ितरी सम्बिन्धत 
परुावेदन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन िदन सक्ने व्यवःथा रहेको छ। ऋणीले पनुरावेदन गदार् 
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न्यायािधकरणको िनणर्य बमोिजम असलुउपर गनुर् पन� ठहर रकमको ३० (तीस) ूितशत 
रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गनुर् पन� ऐनको दफा २२ मा व्यवःथा छ। 
 

१.१.११ अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने: 
 न्यायािधकरणले आफ्नो अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने व्यवःथा ऐनको दफा 
३० मा रहेको छ। न्यायािधकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहराएमा अिभयकु्तलाई एक 
हजार �पैयाँसम्म जिरवाना वा एक मिहनासम्म कैद वा दवैु सजाय गनर् सक्ने व्यवःथा छ।  
 तर, न्यायािधकरणलाई सन्तोष हनेु गरी अिभयकु्तले क्षमायाचना गरेमा िनजलाई कुनै 
सजाय नगरी क्षमा िदन वा सजाय तोिकसकेको भए सो सजाय घटाउन वा माफ गनर् वा 
सजाय मलुतवी राखी तोकेको शतर् पालना भएमा सजाय कायार्न्वयन नगनर् आदेश िदन सक्ने 
व्यवःथा समेत रहेको छ। 

 

ऋण असुली ���������ण 

 

1 

भाग-२ 

न्यायािधकरणबाट सम्पादन भएका कायर्ह�कक िववरण 

 

२.१ न्याियक िनरकपणसंग सम्बिन्धत िबयाकलापह�:- 
 ूितवेदनकक यस खण्डमा आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म 
न्यायािधकरणबाट सम्प� गरेका न्याियक िनरकपणसँग सम्बिन्धत िबयाकलापह�कक उल्लेख 
गिरएकक छ। 
(क) म�ुा दतार् संख्या:-   

 आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म दतार् भएका म�ुाह�कक 
संख्या देहाय बमकिजम रहेकक छ:- 

आ.व. 
ब�ककक वगर् अनसुारकक म�ुा दतार् संख्या 

जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ ४४ २४ ३० ९८ 

२०७१/०७२ ६१ ४९ ५३ १६३ 

२०७२/०७३ ८१ ३३ ५१ १६५ 

२०७३/०७४ ७७ २५ ११ ११३ 

२०७४/०७५ २६५ ५६ ४५ ३६६ 
 

 

० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

३०० 

२०७०।०७१ २०७१।०७२ २०७२।०७३ २०७३।०७४ २०७४।०७५ 

क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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न्यायािधकरणको िनणर्य बमोिजम असलुउपर गनुर् पन� ठहर रकमको ३० (तीस) ूितशत 
रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गनुर् पन� ऐनको दफा २२ मा व्यवःथा छ। 
 

१.१.११ अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने: 
 न्यायािधकरणले आफ्नो अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने व्यवःथा ऐनको दफा 
३० मा रहेको छ। न्यायािधकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहराएमा अिभयकु्तलाई एक 
हजार �पैयाँसम्म जिरवाना वा एक मिहनासम्म कैद वा दवैु सजाय गनर् सक्ने व्यवःथा छ।  
 तर, न्यायािधकरणलाई सन्तोष हनेु गरी अिभयकु्तले क्षमायाचना गरेमा िनजलाई कुनै 
सजाय नगरी क्षमा िदन वा सजाय तोिकसकेको भए सो सजाय घटाउन वा माफ गनर् वा 
सजाय मलुतवी राखी तोकेको शतर् पालना भएमा सजाय कायार्न्वयन नगनर् आदेश िदन सक्ने 
व्यवःथा समेत रहेको छ। 
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भाग-२ 

न्यायािधकरणबाट सम्पादन भएका कायर्ह�कक िववरण 

 

२.१ न्याियक िनरकपणसंग सम्बिन्धत िबयाकलापह�:- 
 ूितवेदनकक यस खण्डमा आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म 
न्यायािधकरणबाट सम्प� गरेका न्याियक िनरकपणसँग सम्बिन्धत िबयाकलापह�कक उल्लेख 
गिरएकक छ। 
(क) म�ुा दतार् संख्या:-   

 आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म दतार् भएका म�ुाह�कक 
संख्या देहाय बमकिजम रहेकक छ:- 

आ.व. 
ब�ककक वगर् अनसुारकक म�ुा दतार् संख्या 

जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ ४४ २४ ३० ९८ 

२०७१/०७२ ६१ ४९ ५३ १६३ 

२०७२/०७३ ८१ ३३ ५१ १६५ 

२०७३/०७४ ७७ २५ ११ ११३ 

२०७४/०७५ २६५ ५६ ४५ ३६६ 
 

 

० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

३०० 

२०७०।०७१ २०७१।०७२ २०७२।०७३ २०७३।०७४ २०७४।०७५ 

क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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(ख) िमलापऽ संख्या:-  

 आ.व.२०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म िमलापऽ भएका म�ुाहहको 
संख्या देहाय बमोिजम रहेको छ:- 

आ.व. ब�कको वगर् अनसुार िमलापऽ भएका म�ुाहहको संख्या जम्मा 

'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ ४ १ - ५ 

२०७१/०७२ ७ - ४ ११ 

२०७२/०७३ ६ ३ ६ १५ 

२०७३/०७४ १० ४ १२ २६ 

२०७४/०७५ ५ ३ ५ १३ 

 

 
 
 
  

० 

२ 

४ 

६ 

८ 

१० 

१२ 

१४ 

२०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ २०७4/०७5 

'क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 

 

ऋण असुली ���������ण 

 

3 

(ग) िनणर्य संख्या:-  

 आ.व.२०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म िनणर्य भएका म�ुाहहको 
संख्या देहाय बमोिजम रहेको छ:- 

आ.व. 
ब�कको वगर् अनसुार 

म�ुाहहको िनणर्य संख्या खारेज तामेली िमलापऽ जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ ९ - ३ - १ ५ १८ 

२०७१/०७२ ३० ७ ७ ६ १ ११ ६२ 

२०७२/०७३ ६० २८ ३९ ६ ३ १५ १५१ 

२०७३/०७४ ६५ ३२ ४२ - ५ २६ १७० 

२०७४/०७५ ५६ २० १५ ३ - १३ १०७ 

 

 
 
  

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

७० 

२०70/७1 २०७1/७2 २०७2/७3 २०७3/७4 २०७4/७5

'क' वगर्
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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(ख) िमलापऽ संख्या:-  

 आ.व.२०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म िमलापऽ भएका म�ुाहहको 
संख्या देहाय बमोिजम रहेको छ:- 

आ.व. ब�कको वगर् अनसुार िमलापऽ भएका म�ुाहहको संख्या जम्मा 

'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ ४ १ - ५ 

२०७१/०७२ ७ - ४ ११ 

२०७२/०७३ ६ ३ ६ १५ 

२०७३/०७४ १० ४ १२ २६ 

२०७४/०७५ ५ ३ ५ १३ 

 

 
 
 
  

० 

२ 

४ 

६ 

८ 

१० 

१२ 

१४ 

२०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ २०७4/०७5 

'क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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(ग) िनणर्य संख्या:-  

 आ.व.२०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म िनणर्य भएका म�ुाहहको 
संख्या देहाय बमोिजम रहेको छ:- 

आ.व. 
ब�कको वगर् अनसुार 

म�ुाहहको िनणर्य संख्या खारेज तामेली िमलापऽ जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ ९ - ३ - १ ५ १८ 

२०७१/०७२ ३० ७ ७ ६ १ ११ ६२ 

२०७२/०७३ ६० २८ ३९ ६ ३ १५ १५१ 

२०७३/०७४ ६५ ३२ ४२ - ५ २६ १७० 

२०७४/०७५ ५६ २० १५ ३ - १३ १०७ 

 

 
 
  

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

७० 

२०70/७1 २०७1/७2 २०७2/७3 २०७3/७4 २०७4/७5

'क' वगर्
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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(घ) िनणर्य कायार्न्वयन संख्या:-  

 आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म िनणर्य कायार्न्वयन भएका 
म�ुाह�को संख्या देहाय बमोिजम रहेको छ:- 

 

आ.व. ब�कको वगर् अनसुारको िनणर्य कायार्न्वयन संख्या जम्मा 

'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ ३५ - ४ ३९ 

२०७१/०७२ ६० - १९ ७९ 

२०७२/०७३ ४३ ५ ४ ५२ 

२०७३/०७४ ८७ २३ ३३ १४३ 

२०७४/०७५ ३७ ७ ९ ५३ 
 

 
 

  

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 
६० 
७० 
८० 
९० 
१०० 

२०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ २०७4/०७5 

'क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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(ङ) मलु्तवी संख्या:-  

 आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म मलु्तवीमा रहेका 
म�ुाहहको संख्या देहाय बमोिजम रहेको छ:- 

 

आ.व. 
ब�कको वगर् अनसुारको मलु्तवीमा रहेका म�ुाहहको संख्या 

जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ - - - - 

२०७१/०७२ - - - - 

२०७२/०७३ २८ १ ७ ३६ 

२०७३/०७४ ७ - - ७ 

२०७४/०७५ - - - - 
 

 
 
  
  

0

5

10

15

20

25

30

२०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ २०७४/०७५ 

'क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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(च) तामेली/लगत क�ा संख्या:-  

 आ.व.२०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म तामेली/लगत क�ा भएका 
म�ुाहहको संख्या देहाय बमोिजम रहेको छ:- 

 

आ.व. 
ब�कको वगर् अनसुार तामेली भएका म�ुाहहको संख्या 

जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ - - - - 

२०७१/०७२ - - - - 

२०७२/०७३ ७५ १ ७ ८३ 

 २०७३/०७४ ७६ ३ ५ ८४ 

२०७४/०७५ ३७ ७ ९ ५३ 

 

 
 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

२०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ २०७४/०७५ 

'क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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(छ) िमलापऽ र ऋण असलुी रकम:-  

 आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म म�ुा िवचारािधन रहेकै 
अवःथामा म�ुा शाखाबाट म�ुा तामेली भई उठेको र िनणर्य कायार्न्वयनको बममा 
ऋण असलुी शाखाबाट उठेको कूल ऋण असलुी रकमको िववरण देहाय बमोिजम 
रहेको छः- 

  

(अ) िमलापऽबाट असलु भएको रकम सम्बन्धी िववरण:- आ.व. २०७०/०७१ देिख 
आ.व. २०७४/०७५ सम्मको िमलापऽबाट असलु भएको ऋण असलुी रकमको 
िववरण देहाय बमोिजम रहेको छः- 

आ.व. 
ब�कको वगर् अनसुार िमलापऽ�ारा असलुी रकमको िववरण 

जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ - - - - 

२०७१/०७२ - - - - 

२०७२/०७३ २०४९६७४९९५.१६ ०.०० ७९४६८७०६.९४ २१२९१४३७०२.१ 

२०७३/०७४ ३४५३८३७८२६.३९ १८३५४४८७.६८ १३७६६६८५.१४ ३४८५९५८९९९.२१ 

२०७४/०७५ ११४५६७६४३३.३९ ६९९०५४२८.३ २५०३३८२५७.३ १४६५९२०११८.९९ 
 

 
 

0    

500000000    

1000000000    

1500000000    

2000000000    

2500000000    

3000000000    

3500000000    

4000000000    

२०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ 2074/075

'क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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(आ) िनणर्य कायार्न्वयनबाट ऋण असलुी भएको रकम सम्बन्धी िववरण:- 

आ.व. 
ब�कको वगर् अनसुार िमलापऽ रकमको िववरण 

जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ २५२७११६६.५८ १६८२११९.२३ - २६९५३२८५.८१ 

२०७१/०७२ - - - - 

२०७२/०७३ १३४०३९१२५ २०४८१५४५३ २४८३०५३३ ३६३६८५१११ 

२०७३/०७४ ४४४५३२२९६ ४४४०१३८३ ९४४२५६८० ५८३३५९३५९ 

२०७४/०७५ ११४८४६१७७.६० ६४०८७४७९.८२ २०७१३४२६.५३ १९९६४७०८३.९५ 

 

 
 
  

०. 
५०००००००. 
१००००००००. 
१५०००००००. 
२००००००००. 
२५०००००००. 
३००००००००. 
३५०००००००. 
४००००००००. 
४५०००००००. 
५००००००००. 

२०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ २०७४/०७५ 

'क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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(ज) िमलापऽ दःतरु तथा ऋण असलुी शलु्क सम्बन्धी िववरण: 
(अ) िमलापऽ दःतरु:- आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म िमलापऽ 

दःतरुको िववरण देहाय बमोिजम रहेको छः- 

आ.व. 
ब�कको  वगर् अनसुार िमलापऽ दःतरुको िववरण 

जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ ८८०४६.२७ ४६६०.७२ - ९२७०६.९९ 

२०७१/०७२ - - - - 

२०७२/०७३ ४८२७१२ ५७९५७२ ५३६९७ १११५९८१ 

२०७३/०७४ १३७५४४४ १३९१२५ ३०५१६१ १८१९७३० 

२०७४/०७५   ५७४२३२.९७ ३८२०७०.१३ १०८६३९.६० १०६४९४२.७० 

 

 
 
  

०. 
२०००००. 
४०००००. 
६०००००. 
८०००००. 
१००००००. 
१२०००००. 
१४०००००. 
१६०००००. 
१८०००००. 
२००००००. 

२०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ 2074/075

'ग' वगर् 
'ख' वगर् 
'क' वगर् 
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(आ) अमीम ऋण असलुी शलु्क वापतको रकम:- आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. 
२०७४/०७५ सम्ममा उजरुी िनवेदन दतार् गनर् ल्याउँदा ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�ले 
राखेको कूल दावी रकमको ०.२५% अमीम ऋण असलुी शलु्कको िववरण देहाय 
बमोिजम रहेको छः- 

आ.व. 
ब�कको वगर् अनसुार ऋण असलुी शलु्क (०.२५%) को

िववरण जम्मा 
'क' वगर् 'ख' वगर् 'ग' वगर् 

२०७०/०७१ ३४३५९८०.८१ ३२८१९३.६१ ९५८००८.८४ ४७२२१८३.२६ 

२०७१/०७२ ३३६५३१६.९६ १२८९६६९.०८ ९४२३६८.९१ ५५९७३५४.९५ 

२०७२/०७३ ५९४६४१६.३२ १९९४५०२.७६ ११०६४४६.४६ ९०४७३६५.५४ 

२०७३/०७४ ४२३४९९५.४७ ४६६५२१.०९ १७८६२३.०० ४८८०१३९.५६ 

२०७४/०७५ ८५६४०५१.६७ १५२०४५.८० १३९९९३.४३ ८८५६०९०.९० 
 

 
 
  

०. 

१००००००. 

२००००००. 

३००००००. 

४००००००. 

५००००००. 

६००००००. 

७००००००. 

८००००००. 

९००००००. 

२०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३ २०७३/०७४ २०७४/०७५ 

'क' वगर् 
'ख' वगर् 
'ग' वगर् 
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२०७०/०७१
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५ ११२५१३
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:- आ.व. २०
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२७०.०६ 

६६२.७२ 

४०२.०८ 
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०७०/०७१
शाखाबाट उठे

र ऋण असलुी

'ख' वगर् 

०.०० 

०.०० 

०.०० 

१४५२५६.८

८५९४५५.६

२ २०७२/०७३

िधकरण 
देिख आ.व. 

ठको ऋण असु

शलु्कको िववर

'ग' व

८२०२

२९९५९

६५५८

८८ ११७९९

१ ६६१८८

३ २०७३/०७

२०७४/०७
सलुी शलु्कको

रण 

वगर् 

२७.६६ ६

९८.७६ २९

८७५.६ १९

९५.९१ २९

८३.00 १३

७४ २०७४/०७

७५ सम्म िनण
को िववरण देह

जम्मा 

६३६१२४२.४

९६१३८६८.८

९७११५३८.३

९९९४६५४.८

३७७२७३८.२

७५ 

'ग' व
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२० 
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२.२ बजेट कायार्न्वयनसगँ सम्बिन्धत िबयाकलापह� 

(क) आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म नेपाल सरकारबाट िविनयोिजत 
बजेटको अधीनमा रही यस न्यायािधकरणबाट स�ािलत न्यायािधकरणमा कायर्रत 
जनशिक्तको क्षमता अिभविृ�, न्यायािधकरणबाट सम्पािदत कायर्को समीक्षा तथा ब�क 
तथा िव�ीय संःथाका शाखा ूवन्धक (Branch Manager) तथा ऋण असलुीमा 
कायर्रत अिधकृतसंग सम्बिन्धत कायर्बमह�:- 

ब.स िमित ःथान िवषय 
सहभागी 
संख्या 

कैिफयत 

१ २०७०/०५/१५ िवराटनगर ऋण असलुी न्यायािधकरण र 
संःथागत कजार् लगानी 
सम्वन्धी िववाद समाधान 
तािलम 

१५ ब�क तथा 
िव�ीय संःथाका 
BM/ DRO 
ह�संग 

२ २०७०/०८/२८-

३० 

काॅ े दक्षता अिभव�ृी एवं पनु: 
ताजगी कमर्चारी तािलम 

२४ न्यायािधकरणमा 
कायर्रत 
कमर्चारीह�संग 

 

(ख) आ.व. २०७१/०७२ मा सम्प� गो�ी कायर्बमह� 

ब.स िमित ःथान िवषय 
सहभागी 
संख्या 

कैिफयत 

१ २०७१/०७/२८ काॅ े ऋण असूली सम्बन्धमा मू�या�न 
तथा कायर्शाला ब्यवःथापन 
गो�ी 

२२ न्यायािधकरणमा 
कायर्रत 
कमर्चारीह�संग 

 

(ग) आ.व. २०७२/०७३ मा सम्प� गो�ी कायर्बमह� 

ब.स िमित ःथान िवषय 
सहभागी 
संख्या 

कैिफयत 

१ २०७२/०७/२१ काॅ े ऋण असलुी सम्बन्धमा मू�या�न 
तथा व्यवःथापन गो�ी 

२१ न्यायािधकरणमा 
कायर्रत 
कमर्चारीह�संग 

२ २०७२/०८/२५ िसन्धलुी ऋण असलुी सम्बन्धमा 
सरोकारह�संग चेतना अिभब�ृी 
कायर्बम 

२५ ब�क तथा 
िव�ीय 
संःथाका BM/ 
DRO ह�संग 
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३ २०७३/०२/२३ क�नपरु ऋण असलुी सम्बन्धमा 
सरोकारह�संग चेतना अिभब�ृी 
कायर्बम 

२७ " 

४ २०७३/०२/२४ नेपालगन्ज ऋण असलुी सम्बन्धमा 
सरोकारह�संग चेतना अिभब�ृी 
कायर्बम 

२७ " 

५ २०७३/०२/२५ वटुवल ऋण असलुी सम्बन्धमा 
सरोकारह�संग चेतना अिभब�ृी 
कायर्बम 

२१ " 

६ २०७३/०३/१९ धनकुटा ऋण असलुी सम्बन्धमा 
सरोकारह�संग चेतना अिभब�ृी 
कायर्बम 

२३ " 

 
 

(घ) आ.व. २०७३/०७४ मा सम्प� गो�ी कायर्बमह� 

ब.स िमित ःथान िवषय 
सहभागी 
संख्या 

कैिफयत 

१ २०७३/०७/२८ 
काॅ े सिमक्षा गो�ी 

१७ 
न्यायािधकरणमा 
कायर्रत 
कमर्चारीह�संग 

२ २०७३/१०/२७ 

िवरगन्ज बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया  

३३ 

ब�क तथा िव�ीय 
संःथाका 
BM/DRO 
ह�संग 

३ २०७३/११/१७ 
इलाम बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 

सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया  
२९ 

" 

४ २०७४/०१/०८ 
पोखरा बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 

सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया  
२८ 

" 

५ २०७४/०२/१४ 
नेपालगन्ज बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 

सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया  
२८ 

" 

६ २०७४/०२/१६ 
धनगढी बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 

सम्बन्धमा सरोकारह� संग अन्तरिबया  
३३ 

" 

७ २०७४/०३/१८ 
काॅ े बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 

सम्बन्धमा ऐन िनयम पिरमािजर्त सम्वन्धी 
अन्तरिबया  

२९ 
" 
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भाग-३ 

जनशिक्त व्यवःथापन 

३.१ सदःयह�कक िनयिुक्त र कायर् अवधी सम्बन्धी िववरण:  

 आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म यस न्यायािधकरणमा िनयकु्त 
एवं अवकास भएका अध्यक्ष तथा सदःयह�कक िववरण देहाय बमकिजम रहेकक छः- 
  

(क) आ.व. ०७०/०७१ अवकाश िववरण:- 
ब.सं. पद नाम, थर िमित कैिफयत 

१ अध्यक्ष ौी गककुलूसाद बलुार्ककटी २०७०/०९/१९ पदाविध समा� 
२ ब�िक� सदःय ौी ज्यकतीूसाद कंडेल २०७०/०८/२८ पदाविध समा� 
३ लेखा सदःय ौी जगतूकाश भ� २०७०/०९/२६ पदाविध समा� 

 

(ख) आ.व. ०७१/०७२ िनयिुक्त िववरण:- 
ब.सं. पद नाम, थर िमित कैिफयत 

१ अध्यक्ष ौी शेरज� काकीर् २०७१/०९/१६ हािजर हनु ुभएकक 
२ ब�िक� सदःय ौी उपेन्ि बहादरु काकीर् २०७१/०९/१६ हािजर हनु ुभएकक 
३ लेखा सदःय ौी रामसेवक ूसाद चौधरी २०७१/०९/१६ हािजर हनु ुभएकक 

 

(ग) आ.व. ०७२/०७३ अवकाश/स�वा िववरण:- 
ब.सं. पद नाम, थर िमित कैिफयत 

१ अध्यक्ष ौी शेरज� काकीर् २०७३/०३/२४ बढुवा भई जान ुभएकक 
२ लेखा सदःय ौी रामसेवक ूसाद चौधरी २०७२/१०/२५ मतृ्य भएकक 

 

(घ) आ.व. ०७३/०७४ मा िनयकु्ती िववरण:- 
ब.सं. पद नाम, थर िमित कैिफयत 

१ अध्यक्ष ौी मान बहादरु अयार्ल २०७३/०४/०३
२ लेखा सदःय ौी जयदेव ौे� २०७३/०४/१३

 

 

३.२ कमर्चारीह�कक िनयिुक्त, स�वा र बढुवा सम्बन्धी िववरण:  
 आ.व. २०७०/०७१ देिख २०७४/०७५ सम्म यस न्यायािधकरणमा िनयिुक्त एवं 
स�वा, बढुवा भएका कमर्चारीह�कक िववरण देहाय बमकिजम रहेकक छः- 
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(ङ) आ.व. २०७४/२०७५ मा सम्प� गो�ी कायर्बमह� 

ब.स िमित ःथान िवषय 
सहभागी 
संख्या 

कैिफयत 

१ २०७४/०४/२८ काॅ े समीक्षा गो�ी २९ न्यायािधकरणमा 
कायर्रत 
कमर्�ारीह�संग 

२ २०७४/०५/१६ दोलखा बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया 

३४ ब�क तथा िव�ीय 
संःथाका 
BM/DRO 
ह�संग 

३ २०७४/०७/२१ ताप्लेजङु बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया 

३१ 
 " 

४ २०७४/१०/२३ जनकपरु बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया 

३४ 
 " 

५ २०७४/१२/१५ दाङ बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया 

४४ 
 " 

६ २०७५/०१/१६ जमु्ला बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया 

३३ 
"  

७ २०७५/०२/०९ नवुाकोट बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
सम्बन्धमा ऐन िनयम पिरमािजर्त सम्वन्धी 
अन्तरिबया 

३७ 
 " 

८ २०७५/०२/३० म्याग्दी बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया 

४२ 
 " 

९ २०७५/०३/१० डडेलधरुा बैक तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
सम्बन्धमा सरोकारह�संग अन्तरिबया 

३४ 
 " 
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भाग-३ 

जनशिक्त व्यवःथापन 

३.१ सदःयह�कक िनयिुक्त र कायर् अवधी सम्बन्धी िववरण:  

 आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म यस न्यायािधकरणमा िनयकु्त 
एवं अवकास भएका अध्यक्ष तथा सदःयह�कक िववरण देहाय बमकिजम रहेकक छः- 
  

(क) आ.व. ०७०/०७१ अवकाश िववरण:- 
ब.सं. पद नाम, थर िमित कैिफयत 

१ अध्यक्ष ौी गककुलूसाद बलुार्ककटी २०७०/०९/१९ पदाविध समा� 
२ ब�िक� सदःय ौी ज्यकतीूसाद कंडेल २०७०/०८/२८ पदाविध समा� 
३ लेखा सदःय ौी जगतूकाश भ� २०७०/०९/२६ पदाविध समा� 

 

(ख) आ.व. ०७१/०७२ िनयिुक्त िववरण:- 
ब.सं. पद नाम, थर िमित कैिफयत 

१ अध्यक्ष ौी शेरज� काकीर् २०७१/०९/१६ हािजर हनु ुभएकक 
२ ब�िक� सदःय ौी उपेन्ि बहादरु काकीर् २०७१/०९/१६ हािजर हनु ुभएकक 
३ लेखा सदःय ौी रामसेवक ूसाद चौधरी २०७१/०९/१६ हािजर हनु ुभएकक 

 

(ग) आ.व. ०७२/०७३ अवकाश/स�वा िववरण:- 
ब.सं. पद नाम, थर िमित कैिफयत 

१ अध्यक्ष ौी शेरज� काकीर् २०७३/०३/२४ बढुवा भई जान ुभएकक 
२ लेखा सदःय ौी रामसेवक ूसाद चौधरी २०७२/१०/२५ मतृ्य भएकक 

 

(घ) आ.व. ०७३/०७४ मा िनयकु्ती िववरण:- 
ब.सं. पद नाम, थर िमित कैिफयत 

१ अध्यक्ष ौी मान बहादरु अयार्ल २०७३/०४/०३
२ लेखा सदःय ौी जयदेव ौे� २०७३/०४/१३

 

 

३.२ कमर्चारीह�कक िनयिुक्त, स�वा र बढुवा सम्बन्धी िववरण:  
 आ.व. २०७०/०७१ देिख २०७४/०७५ सम्म यस न्यायािधकरणमा िनयिुक्त एवं 
स�वा, बढुवा भएका कमर्चारीह�कक िववरण देहाय बमकिजम रहेकक छः- 
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(क) आ.व. २०७०/०७१ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ऋण असलुी अिधकृत ौी समुन दाहाल २०७१/०३/११ स�वा भएको 

2. ौेःतेदार ौी �ि ूसाद सवेुदी २०७०/११/०५  स�वा भएको 

3. शाखा अिधकृत ौी िशव कुमार पोखरेल  २०७०/११/०५ स�वा भएको 

4. शाखा अिधकृत ौी सरेुन्ि भ�राई  २०७०/०९/११ स�वा भएको 

5. ना.स.ु ौी ठूलोबाब ुखड्का २०७०/०९/०९ स�वा भएको 

6. ना.स.ु ौी भोलानाथ भण्डारी २०७०/०९/०८ स�वा भएको 

7. ना.स.ु ौी सन्तोषराज कटुवाल  २०७०/०९/२६ स�वा भएको 

 
(ख) आ.व. २०७१/०७२ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ना.स.ु ौी ीवु ूसाद सवेुदी २०७१/०६/०१ बढुवा भै जानभुएको 

2. ना.स.ु ौी िवनय फूयाँल २०७१/०७/२४ स�वा भएको 

 

(ग) आ.व. २०७२/०७३ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ऋण असलुी अिधकृत ौी अःमान तामा� २०७३/०२/१८ स�वा भएको 

2. शाखा अिधकृत ौी उमा गौतम २०७२/१०/०१ स�वा भएको 

3. लेखापाल ौी देव बहादरु के.सी. २०७३/०३/३० स�वा भएको             

4. ना.स.ु ौी राधेँयाम िघिमरे २०७२/०८/०१ स�वा भएको 

5. ना.स.ु ौी दीघर्राज भण्डारी २०७२/०३/२९ स�वा भई आएको 

6. िड�ा ौी िचऽ बहादरु डाँगी २०७२/०९/०६ स�वा भई आएको 

7. तामेलदार ौी राजकुमार भ� २०७२/०१/२० काज 

8. तामेलदार ौी महे�र काकीर् २०७२/०१/२८ काज 

9. तामेलदार ौी िमनराज पन्थी २०७२/०२/१७ स�वा भएको 

10. तामेलदार ौी शम्भ ुूसाद भ� २०७२/०३/२९ काज िफतार् 

11. तामेलदार ौी अिनल कुमार ौे� २०७२/०८/०१ स�वा भई आएको 

12. तामेलदार ौी राजेन्ि कुमार के.सी. २०७२/०८/१० स�वा भई आएको 
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(घ) आ.व. २०७३/०७४ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ौेःतेदार ौी भेषराज कोईराला २०७३/१२/१७ स�वा भई आएको 

2. लेखापाल ौी िपताराम खड्का २०७३/०८/१६ स�वा भई आएको 

3. ना.स.ु ौी ूकाश पराजलुी २०७३/०९/०३ स�वा भई आएको 

4. ना.स.ु ौी होम ूसाद आचायर् २०७३/०८/०८ स�वा भई आएको 

5. ना.स.ु ौी कृंणहरी उपाध्याय २०७३/०८/१२ स�वा भई आएको 

6. ना.स.ु ौी सरला शमार् २०७३/१२/०१ स�वा भई आएको 

7. सहलेखापाल ौी उमेश भण्डारी २०७३/११/०३ स�वा भई आएको 

8. िड�ा ौी ई�री ूसाद सवेुदी २०७३/११/१० काज स�वा भई आएको 

9. क.अ. ौी अजुर्न पोभले २०७३/१०/२७ काज स�वा भई गएको 

10. िड�ा ौी िचऽ बहादरु डाँगी २०७३/१२/०१ काज स�वा भई गएको 
 

(ङ) आ.व. २०७४/०७५ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. िड�ा ौी ई�री ूसाद सवेुदी २०७४/१०/२ काज िफतार् भएको 

2. तामेल्दार ौी राजेन्ि कुमार के.सी. २०७५/३/१ बढुवा भै जान ुभएको 

3. िड�ा ौी िचऽ बहादरु डाँगी २०७५/३/७ बढुवा भै जान ुभएको 

4. कम्प्यूटर अपरेटर ौी मन्ज ुनेपाल (अयार्ल) २०७५/२/१४ बढुवा भै जान ुभएको 
 
 

३.३  तालीम/गो�ी तथा अध्ययन ॅमणमा सहभािगता सम्बन्धी िववरण: 
 आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म ःवदेश तथा िवदेशमा स�ािलत 
तािलम/गो�ी तथा अध्ययन ॅमणमा सहभागी हनु ुभएका न्यायािधकणका सदःय तथा न्यायिधकरणमा 
कायर्रत कमर्चारीह�को िववरण देहाय बमोिजम रहेको छ:- 
 
(क) आ.व. २०७०/०७१ मा सहभागी हनुकेो िववरण:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ौेःतेदार ौी देव कुमार ौे� २०७०/१२/२२ चीन ॅमणमा जानभुएको 
 

(ख) आ.व.२०७१/०७२ मा सहभागी हनुकेो िववरण:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. क.अ. ौी मन्ज ुनेपाल २०७१/०९/१७ राज� तािलम केन्ि हरीहरभवन 
लिलतपरु िःथत राज� ूशासन 
सहायक ःतरीय तालीममा सहभागी 
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(क) आ.व. २०७०/०७१ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ऋण असलुी अिधकृत ौी समुन दाहाल २०७१/०३/११ स�वा भएको 

2. ौेःतेदार ौी �ि ूसाद सवेुदी २०७०/११/०५  स�वा भएको 

3. शाखा अिधकृत ौी िशव कुमार पोखरेल  २०७०/११/०५ स�वा भएको 

4. शाखा अिधकृत ौी सरेुन्ि भ�राई  २०७०/०९/११ स�वा भएको 

5. ना.स.ु ौी ठूलोबाब ुखड्का २०७०/०९/०९ स�वा भएको 

6. ना.स.ु ौी भोलानाथ भण्डारी २०७०/०९/०८ स�वा भएको 

7. ना.स.ु ौी सन्तोषराज कटुवाल  २०७०/०९/२६ स�वा भएको 

 
(ख) आ.व. २०७१/०७२ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ना.स.ु ौी ीवु ूसाद सवेुदी २०७१/०६/०१ बढुवा भै जानभुएको 

2. ना.स.ु ौी िवनय फूयाँल २०७१/०७/२४ स�वा भएको 

 

(ग) आ.व. २०७२/०७३ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ऋण असलुी अिधकृत ौी अःमान तामा� २०७३/०२/१८ स�वा भएको 

2. शाखा अिधकृत ौी उमा गौतम २०७२/१०/०१ स�वा भएको 

3. लेखापाल ौी देव बहादरु के.सी. २०७३/०३/३० स�वा भएको             

4. ना.स.ु ौी राधेँयाम िघिमरे २०७२/०८/०१ स�वा भएको 

5. ना.स.ु ौी दीघर्राज भण्डारी २०७२/०३/२९ स�वा भई आएको 

6. िड�ा ौी िचऽ बहादरु डाँगी २०७२/०९/०६ स�वा भई आएको 

7. तामेलदार ौी राजकुमार भ� २०७२/०१/२० काज 

8. तामेलदार ौी महे�र काकीर् २०७२/०१/२८ काज 

9. तामेलदार ौी िमनराज पन्थी २०७२/०२/१७ स�वा भएको 

10. तामेलदार ौी शम्भ ुूसाद भ� २०७२/०३/२९ काज िफतार् 

11. तामेलदार ौी अिनल कुमार ौे� २०७२/०८/०१ स�वा भई आएको 

12. तामेलदार ौी राजेन्ि कुमार के.सी. २०७२/०८/१० स�वा भई आएको 
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(घ) आ.व. २०७३/०७४ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ौेःतेदार ौी भेषराज कोईराला २०७३/१२/१७ स�वा भई आएको 

2. लेखापाल ौी िपताराम खड्का २०७३/०८/१६ स�वा भई आएको 

3. ना.स.ु ौी ूकाश पराजलुी २०७३/०९/०३ स�वा भई आएको 

4. ना.स.ु ौी होम ूसाद आचायर् २०७३/०८/०८ स�वा भई आएको 

5. ना.स.ु ौी कृंणहरी उपाध्याय २०७३/०८/१२ स�वा भई आएको 

6. ना.स.ु ौी सरला शमार् २०७३/१२/०१ स�वा भई आएको 

7. सहलेखापाल ौी उमेश भण्डारी २०७३/११/०३ स�वा भई आएको 

8. िड�ा ौी ई�री ूसाद सवेुदी २०७३/११/१० काज स�वा भई आएको 

9. क.अ. ौी अजुर्न पोभले २०७३/१०/२७ काज स�वा भई गएको 

10. िड�ा ौी िचऽ बहादरु डाँगी २०७३/१२/०१ काज स�वा भई गएको 
 

(ङ) आ.व. २०७४/०७५ मा भएका िनयिुक्त, स�वा र बढुवा:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. िड�ा ौी ई�री ूसाद सवेुदी २०७४/१०/२ काज िफतार् भएको 

2. तामेल्दार ौी राजेन्ि कुमार के.सी. २०७५/३/१ बढुवा भै जान ुभएको 

3. िड�ा ौी िचऽ बहादरु डाँगी २०७५/३/७ बढुवा भै जान ुभएको 

4. कम्प्यूटर अपरेटर ौी मन्ज ुनेपाल (अयार्ल) २०७५/२/१४ बढुवा भै जान ुभएको 
 
 

३.३  तालीम/गो�ी तथा अध्ययन ॅमणमा सहभािगता सम्बन्धी िववरण: 
 आ.व. २०७०/०७१ देिख आ.व. २०७४/०७५ सम्म ःवदेश तथा िवदेशमा स�ािलत 
तािलम/गो�ी तथा अध्ययन ॅमणमा सहभागी हनु ुभएका न्यायािधकणका सदःय तथा न्यायिधकरणमा 
कायर्रत कमर्चारीह�को िववरण देहाय बमोिजम रहेको छ:- 
 
(क) आ.व. २०७०/०७१ मा सहभागी हनुकेो िववरण:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ौेःतेदार ौी देव कुमार ौे� २०७०/१२/२२ चीन ॅमणमा जानभुएको 
 

(ख) आ.व.२०७१/०७२ मा सहभागी हनुकेो िववरण:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. क.अ. ौी मन्ज ुनेपाल २०७१/०९/१७ राज� तािलम केन्ि हरीहरभवन 
लिलतपरु िःथत राज� ूशासन 
सहायक ःतरीय तालीममा सहभागी 
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(ग) आ.व.२०७२/०७३ मा सहभागी हनुकेो िववरण:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ना.स.ु ौी तेज बहादरु ब�वाल २०७२/०६/१२ - 
२०७२/०७/२४ 

कमर्चारी ूिशक्षण ूित�ान व्यवःथापन 
कायार्लय िवषयक सेवाकािलन तािलम 

2. ना.स.ु ौी मन्ज ुअिधकारी २०७२/०५/२० सेवाकािलन तािलममा सहभागी  

3. क.अ. ौी मन्ज ुनेपाल २०७२/०६/१२ -
२०७२/०७/२४ 

कायार्लय व्यवःथापन िवषयक 
सेवाकािलन तािलममा सहभागी भएको  

4. क.अ. ौी अजुर्न पोभले २०७२/०५/३० - 
२०७२/०६/२९  

कायार्लय व्यवःथापन िवषयक 
सेवाकािलन तालीममा सहभागी  

 

(घ) आ.व.२०७३/०७४ मा सहभागी हनुकेो िववरण:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. अध्यक्ष ौी मान बहादरु अयार्ल २०७३/०४/२९ -
२०७३/०५/२९ 

चीन ॅमण 

2. ॐेःतेदार ौी देव कुमार ौे� २०७३/११/३० -
२०७३/१२/१० 

दिक्षण कोिरया ॅमण 

 
३.४. आ.व. २०७४/०७५ मा बहाल रहेका न्यायािधकरणका अध्यक्ष तथा 
 सदःय र कायर्रत कमर्चारी सम्बन्धी िववरण: 
 आ.व. २०७४/०७५ मा बहाल रहेका न्यायािधकरणका र कायर्रत कमर्चारीह�को िववरण 
देहाय बमोिजम रहेको छ:- 
 

ब.सं. पद नाम थर ौेणी सेवा समूह 

1 अध्यक्ष   ौी मानबहादरु अयार्ल  अध्यक्ष     

2 ब�िक� सदःय  ौी उपेन्ि बहादरु काकीर्  ब�िक� सदःय     

3 लेखा सदःय   ौी जयदेव ौे�  लेखा सदःय     

4 ऋण असलुी अिधकृत  िरक्त रा.प.��तीय ूशासन सा. ूशासन 

5 ौेःतेदार  ौी भेषराज कोइराला रा.प.ततृीय न्याय न्याय 

6 शाखा अिधकृत िरक्त रा.प.ततृीय ूशासन सा. ूशासन 

7 नायब सबु्बा ौी तेज बहादरु ब�वाल  रा.प.अनं.ूथम ूशासन सा. ूशासन 

8 नायब सबु्बा ौी सरला शमार् रा.प.अनं.ूथम ूशासन सा. ूशासन 

9 नायब सबु्बा ौी ूकाश पराजलुी रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

10 नायब सबु्बा ौी होम ूसाद आचायर् रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 
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11 नायब सबु्बा ौी कृंणहरी उपाध्याय रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

12 नायब सबु्बा ौी देवराज दाहाल रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

13 िसकमीर् (ना.स.ु) ौी राज ुग�ु� रा.प.अनं.ूथम  िशक्षा परुातत्व 

14 कम्प्यटुर अपरेटर ौी मन्ज ुनेपाल (अयार्ल) रा.प.अनं.ूथम ूशासन िविवध 

15 कम्प्यटुर अपरेटर ौी अजुर्न पोभले_हाल काजमा रा.प.अनं.ूथम ूशासन िविवध 

16 लेखापाल   ौी घनँयाम उपाध्याय रा.प.अनं.ूथम ूशासन लेखा 

17 सहलेखापाल ौी उमेश भण्डारी रा.प.अनं.ि�तीय ूशासन लेखा 

18 िड�ा ौी िनरञ् जन उूतेी रा.प.अनं.ि�तीय न्याय न्याय 

19 तामेलदार ौी ूमोद ूसाद उूतेी रा.प.अनं.ि�तीय न्याय न्याय 

20 तामेलदार िरक्त रा.प.अनं.ि�तीय न्याय न्याय 

21 तामेलदार िरक्त रा.प.अनं.ि�तीय न्याय न्याय 

22 कम्प्यटुर अपरेटर ौी िदब्य�री कोइराला  रा.प.अनं.ूथम करार - 

23 कम्प्यटुर अपरेटर ौी राज ुमहजर्न रा.प.अनं.ूथम करार - 

24 कम्प्यटुर अपरेटर ौी संिगता कपाली  रा.प.अनं.ि�तीय करार - 

25 कम्प्यटुर अपरेटर ौी मनुा ौे�   रा.प.अनं.ि�तीय करार - 

26 ह.स.चा.  ौी गोपाल वःती  ौेणी िवहीन करार - 

27 ह.स.चा.  ौी खडानन्द पौडेल  ौेणी िवहीन करार - 

28 ह.स.चा.  ौी गौतम काकीर्  ौेणी िवहीन करार - 

29 ह.स.चा.  ौी िकरण महजर्न  ौेणी िवहीन करार - 

30 ह.स.चा.  ौी रामहरी कँडेल  ौेणी िवहीन करार - 

31 कायार्लय सहयोगी ौी िनरज भण्डारी ौेणी िवहीन करार - 

32 कायार्लय सहयोगी ौी िवंण ुके.सी. ौेणी िवहीन करार - 

33 कायार्लय सहयोगी ौी सवुास थेवे ौेणी िवहीन करार - 

34 कायार्लय सहयोगी ौी िदपेश जमरक�ेल ौेणी िवहीन करार - 

35 कायार्लय सहयोगी ौी वािलका अिधकारी ौेणी िवहीन करार - 

36 कायार्लय सहयोगी ौी िदपा िगरी ौेणी िवहीन करार - 

37 ःवीपर ौी रमेश पोडे ौेणी िवहीन करार - 

 



jflif{s k|ltj]bg M cf=j= @)&)÷)&! – @)&$÷)&% 27

 

ऋण असुली ���������ण 

 

20 

(ग) आ.व.२०७२/०७३ मा सहभागी हनुकेो िववरण:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. ना.स.ु ौी तेज बहादरु ब�वाल २०७२/०६/१२ - 
२०७२/०७/२४ 

कमर्चारी ूिशक्षण ूित�ान व्यवःथापन 
कायार्लय िवषयक सेवाकािलन तािलम 

2. ना.स.ु ौी मन्ज ुअिधकारी २०७२/०५/२० सेवाकािलन तािलममा सहभागी  

3. क.अ. ौी मन्ज ुनेपाल २०७२/०६/१२ -
२०७२/०७/२४ 

कायार्लय व्यवःथापन िवषयक 
सेवाकािलन तािलममा सहभागी भएको  

4. क.अ. ौी अजुर्न पोभले २०७२/०५/३० - 
२०७२/०६/२९  

कायार्लय व्यवःथापन िवषयक 
सेवाकािलन तालीममा सहभागी  

 

(घ) आ.व.२०७३/०७४ मा सहभागी हनुकेो िववरण:- 
 

ब.सं. पद नाम¸ थर िमित कैिफयत 

1. अध्यक्ष ौी मान बहादरु अयार्ल २०७३/०४/२९ -
२०७३/०५/२९ 

चीन ॅमण 

2. ॐेःतेदार ौी देव कुमार ौे� २०७३/११/३० -
२०७३/१२/१० 

दिक्षण कोिरया ॅमण 

 
३.४. आ.व. २०७४/०७५ मा बहाल रहेका न्यायािधकरणका अध्यक्ष तथा 
 सदःय र कायर्रत कमर्चारी सम्बन्धी िववरण: 
 आ.व. २०७४/०७५ मा बहाल रहेका न्यायािधकरणका र कायर्रत कमर्चारीह�को िववरण 
देहाय बमोिजम रहेको छ:- 
 

ब.सं. पद नाम थर ौेणी सेवा समूह 

1 अध्यक्ष   ौी मानबहादरु अयार्ल  अध्यक्ष     

2 ब�िक� सदःय  ौी उपेन्ि बहादरु काकीर्  ब�िक� सदःय     

3 लेखा सदःय   ौी जयदेव ौे�  लेखा सदःय     

4 ऋण असलुी अिधकृत  िरक्त रा.प.��तीय ूशासन सा. ूशासन 

5 ौेःतेदार  ौी भेषराज कोइराला रा.प.ततृीय न्याय न्याय 

6 शाखा अिधकृत िरक्त रा.प.ततृीय ूशासन सा. ूशासन 

7 नायब सबु्बा ौी तेज बहादरु ब�वाल  रा.प.अनं.ूथम ूशासन सा. ूशासन 

8 नायब सबु्बा ौी सरला शमार् रा.प.अनं.ूथम ूशासन सा. ूशासन 

9 नायब सबु्बा ौी ूकाश पराजलुी रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

10 नायब सबु्बा ौी होम ूसाद आचायर् रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 
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11 नायब सबु्बा ौी कृंणहरी उपाध्याय रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

12 नायब सबु्बा ौी देवराज दाहाल रा.प.अनं.ूथम न्याय न्याय 

13 िसकमीर् (ना.स.ु) ौी राज ुग�ु� रा.प.अनं.ूथम  िशक्षा परुातत्व 

14 कम्प्यटुर अपरेटर ौी मन्ज ुनेपाल (अयार्ल) रा.प.अनं.ूथम ूशासन िविवध 

15 कम्प्यटुर अपरेटर ौी अजुर्न पोभले_हाल काजमा रा.प.अनं.ूथम ूशासन िविवध 

16 लेखापाल   ौी घनँयाम उपाध्याय रा.प.अनं.ूथम ूशासन लेखा 

17 सहलेखापाल ौी उमेश भण्डारी रा.प.अनं.ि�तीय ूशासन लेखा 

18 िड�ा ौी िनरञ् जन उूतेी रा.प.अनं.ि�तीय न्याय न्याय 

19 तामेलदार ौी ूमोद ूसाद उूतेी रा.प.अनं.ि�तीय न्याय न्याय 

20 तामेलदार िरक्त रा.प.अनं.ि�तीय न्याय न्याय 

21 तामेलदार िरक्त रा.प.अनं.ि�तीय न्याय न्याय 

22 कम्प्यटुर अपरेटर ौी िदब्य�री कोइराला  रा.प.अनं.ूथम करार - 

23 कम्प्यटुर अपरेटर ौी राज ुमहजर्न रा.प.अनं.ूथम करार - 

24 कम्प्यटुर अपरेटर ौी संिगता कपाली  रा.प.अनं.ि�तीय करार - 

25 कम्प्यटुर अपरेटर ौी मनुा ौे�   रा.प.अनं.ि�तीय करार - 

26 ह.स.चा.  ौी गोपाल वःती  ौेणी िवहीन करार - 

27 ह.स.चा.  ौी खडानन्द पौडेल  ौेणी िवहीन करार - 

28 ह.स.चा.  ौी गौतम काकीर्  ौेणी िवहीन करार - 

29 ह.स.चा.  ौी िकरण महजर्न  ौेणी िवहीन करार - 

30 ह.स.चा.  ौी रामहरी कँडेल  ौेणी िवहीन करार - 

31 कायार्लय सहयोगी ौी िनरज भण्डारी ौेणी िवहीन करार - 

32 कायार्लय सहयोगी ौी िवंण ुके.सी. ौेणी िवहीन करार - 

33 कायार्लय सहयोगी ौी सवुास थेवे ौेणी िवहीन करार - 

34 कायार्लय सहयोगी ौी िदपेश जमरक�ेल ौेणी िवहीन करार - 

35 कायार्लय सहयोगी ौी वािलका अिधकारी ौेणी िवहीन करार - 

36 कायार्लय सहयोगी ौी िदपा िगरी ौेणी िवहीन करार - 

37 ःवीपर ौी रमेश पोडे ौेणी िवहीन करार - 

 

श्ी धनरञ्जन उप्तेी
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भाग-४ 

मखु्य उपलव्धी र चनुौतीह� 

 

४.१ मखु्य उपलव्धीह�: 
 ूितवेदन अविध (आ.व. २०७०/७१-२०७४/०७५) मा न्यायािधकरणबाट देहाय 
बमोिजमका मखु्य उपलव्धीह� हािसल भएका छन:्- 
(क) न्यायािधकरण ःथापना प�ात ् आ.व. २०७४/७५ को अन्तसम्ममा ३१०१ म�ुाको 

कारवाही र िकनारा भईसकेका छन।् ती म�ुाह� मध्ये ३०७३ म�ुाह�बाट आ.व. 
२०७४/०७५ सम्म �.१७,१८,८८,१०,९१६।- (अक्षरेपी सऽ अबर् अठार करोड 
अठासी लाख दश हजार नौ सय सो॑ माऽ) ब�क तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
भईसकेको छ भने ूितवेदन अविधमा �.८,२५,४६,६७,६६०।- (अक्षरेपी आठ अवर् 
पच्चीस करोड छयालीस लाख सतस�ी हजार छ सय सा�ी माऽ) रकम असलुउपर गरी 
वादी ब�क तथा िव�ीय संःथालाई िदलाएको। 

(ख) ूितवेदन अविधमा िमलापऽ, िनणर्य कायार्न्वयन तथा अन्य दैदःतरुबाट 
�.१४,४८,६१,२९०।- (अक्षरेपी चौध करोड अठचालीस लाख एकस�ी हजार दईु 
सय नब्बे �पैयाँ माऽ) राज� समेत असलुी भएको। 

(ग) िव.सं. २०६० साल असारमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको समम खराब कजार् २८.६८ 
ूितशत रहेकोमा आ.व. २०७४।०७५ को अन्तसम्म खराब कजार् २% भन्दा कम 
रहेको सन्दभर्मा खराब कजार्लाई वािञ्छत सीमामा राख् न यस न्यायािधकरणबाट 
सहयोगीको भिूमका िनवार्ह भएको। 

(घ) ूितवेदनको अविधभरमा िविभ� ब�क तथा िव�ीय संःथाका शाखा ूवन्धक तथा ऋण 
अिधकृत गरी ९६९ जनासंग ऋण असलुीको ूभावकािरता सम्बन्धमा अन्तरिबया तथा 
छलफल गरी न्यायािधकरणको पहुँच अिभविृ� गिरएको। 

                                                                                          
४.२ मखु्य चनुौतीह�:  

 यस न्यायािधकरणबाट िनणर्य भई कायार्न्वयनको चरणमा रहेका ५१९ थान  
मलु्तवीमा रहेका म�ुाबाट �.८,५०,५८,९५,९३४।- (अक्षरेपी आठ अबर् पचास करोड 
अन्ठाउ� लाख पन्चानब्बे हजार नौ  सय चौतीस �पैयाँ) र चाल ु म�ुा ४०९ थानबाट 
�.१८,६३,५१,८९,९९५।- (अक्षरेपी अठार अबर् िऽस�ी करोड एकाउ� लाख उनानब्बे 
हजार नौ सय पन्चानब्बे �पैयाँ माऽ) असलुउपर गनर् बाँकी छ। यसरी हेदार् आ.व. 
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२०७४/०७५ को अन्तसम्ममा ९२८ थान म�ुाबाट �.२७,१४,१०,८५,९२९।- (अक्षरेपी 
स�ा�स अबर् चौध करोड दश लाख पचासी हजार नौ सय उनन्तीस माऽ) असलुउपर गराउन 
बाँकी रहेको छ।  

 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी काम कारवाही ूभावकारी�पमा 
सम्पादन गनर् न्यायािधकरणले देहायका चनुौतीह�को सामना गनुर् परेको छ:- 
(क) ब�क तथा िव�ीय संःथाले ऋणको सरुक्षण वापत िधतोमा िलएको चल अचल सम्पि� 

कमशल रहेको वा कब्जामा िलन नसिकएको, 
(ख) िधतो िललाम िबबीको कारवाही गदार् िविभ� तहको अदालतबाट अन्तिरम वा 

यथािःथितमा राख् ने आदेश भएको कारण िललाम िबबी गनर् नसिकएको, 
(ग) ब�क तथा िव�ीय संःथाबाट िधतोमा रहेको सम्पि�को संरक्षण र पिहचान गनर् 

नसिकएको, 
(घ) ऋणी तथा जमानतकतार्को चल अचल सम्पि� फेला पानर् नसिकएको, 
(ङ) ऋणी तथा व्यिक्तगत जमानतकतार्को सम्पि� गैर ब�िक� सम्पि�को �पमा सकार गनर् 

कितपय ब�क वा िव�ीय संःथा अिनच्छुक रहेको कारण गैर ब�िक� सम्पि�को �पमा 
दािखल खारेज गन� कायर् हनु नसकेको, 

(च) कितपय ब�क तथा िव�ीय संःथाले ऋण ूवाह गदार् ऋण ितनर् सक्ने क्षमता नहेरी 
जमानतकतार् राखेको कारणबाट जमानतकतार्बाट ऋण असलु गन� कायर् ूभावकारी�पमा 
हनु नसकेको र, 

(छ) सम्मािनत सव�च्च अदालतको अन्तिरम आदेशको कारण न्यायािधकरणको ौेःतेदारले 
नै ऋण असलुी अिधकृतको िजम्मेवारी समेत वहन गनर् पिररहेको र दोहोरो 
िजम्मेवारीको कारण ऋण असलुी सम्बन्धी कायर्मा पयार्� �पमा ध्यान िदन 
नसिकएको। 
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भाग-४ 

मखु्य उपलव्धी र चनुौतीह� 

 

४.१ मखु्य उपलव्धीह�: 
 ूितवेदन अविध (आ.व. २०७०/७१-२०७४/०७५) मा न्यायािधकरणबाट देहाय 
बमोिजमका मखु्य उपलव्धीह� हािसल भएका छन:्- 
(क) न्यायािधकरण ःथापना प�ात ् आ.व. २०७४/७५ को अन्तसम्ममा ३१०१ म�ुाको 

कारवाही र िकनारा भईसकेका छन।् ती म�ुाह� मध्ये ३०७३ म�ुाह�बाट आ.व. 
२०७४/०७५ सम्म �.१७,१८,८८,१०,९१६।- (अक्षरेपी सऽ अबर् अठार करोड 
अठासी लाख दश हजार नौ सय सो॑ माऽ) ब�क तथा िव�ीय संःथाह�को ऋण असलुी 
भईसकेको छ भने ूितवेदन अविधमा �.८,२५,४६,६७,६६०।- (अक्षरेपी आठ अवर् 
पच्चीस करोड छयालीस लाख सतस�ी हजार छ सय सा�ी माऽ) रकम असलुउपर गरी 
वादी ब�क तथा िव�ीय संःथालाई िदलाएको। 

(ख) ूितवेदन अविधमा िमलापऽ, िनणर्य कायार्न्वयन तथा अन्य दैदःतरुबाट 
�.१४,४८,६१,२९०।- (अक्षरेपी चौध करोड अठचालीस लाख एकस�ी हजार दईु 
सय नब्बे �पैयाँ माऽ) राज� समेत असलुी भएको। 

(ग) िव.सं. २०६० साल असारमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको समम खराब कजार् २८.६८ 
ूितशत रहेकोमा आ.व. २०७४।०७५ को अन्तसम्म खराब कजार् २% भन्दा कम 
रहेको सन्दभर्मा खराब कजार्लाई वािञ्छत सीमामा राख् न यस न्यायािधकरणबाट 
सहयोगीको भिूमका िनवार्ह भएको। 

(घ) ूितवेदनको अविधभरमा िविभ� ब�क तथा िव�ीय संःथाका शाखा ूवन्धक तथा ऋण 
अिधकृत गरी ९६९ जनासंग ऋण असलुीको ूभावकािरता सम्बन्धमा अन्तरिबया तथा 
छलफल गरी न्यायािधकरणको पहुँच अिभविृ� गिरएको। 

                                                                                          
४.२ मखु्य चनुौतीह�:  

 यस न्यायािधकरणबाट िनणर्य भई कायार्न्वयनको चरणमा रहेका ५१९ थान  
मलु्तवीमा रहेका म�ुाबाट �.८,५०,५८,९५,९३४।- (अक्षरेपी आठ अबर् पचास करोड 
अन्ठाउ� लाख पन्चानब्बे हजार नौ  सय चौतीस �पैयाँ) र चाल ु म�ुा ४०९ थानबाट 
�.१८,६३,५१,८९,९९५।- (अक्षरेपी अठार अबर् िऽस�ी करोड एकाउ� लाख उनानब्बे 
हजार नौ सय पन्चानब्बे �पैयाँ माऽ) असलुउपर गनर् बाँकी छ। यसरी हेदार् आ.व. 
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२०७४/०७५ को अन्तसम्ममा ९२८ थान म�ुाबाट �.२७,१४,१०,८५,९२९।- (अक्षरेपी 
स�ा�स अबर् चौध करोड दश लाख पचासी हजार नौ सय उनन्तीस माऽ) असलुउपर गराउन 
बाँकी रहेको छ।  

 ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी काम कारवाही ूभावकारी�पमा 
सम्पादन गनर् न्यायािधकरणले देहायका चनुौतीह�को सामना गनुर् परेको छ:- 
(क) ब�क तथा िव�ीय संःथाले ऋणको सरुक्षण वापत िधतोमा िलएको चल अचल सम्पि� 

कमशल रहेको वा कब्जामा िलन नसिकएको, 
(ख) िधतो िललाम िबबीको कारवाही गदार् िविभ� तहको अदालतबाट अन्तिरम वा 

यथािःथितमा राख् ने आदेश भएको कारण िललाम िबबी गनर् नसिकएको, 
(ग) ब�क तथा िव�ीय संःथाबाट िधतोमा रहेको सम्पि�को संरक्षण र पिहचान गनर् 

नसिकएको, 
(घ) ऋणी तथा जमानतकतार्को चल अचल सम्पि� फेला पानर् नसिकएको, 
(ङ) ऋणी तथा व्यिक्तगत जमानतकतार्को सम्पि� गैर ब�िक� सम्पि�को �पमा सकार गनर् 

कितपय ब�क वा िव�ीय संःथा अिनच्छुक रहेको कारण गैर ब�िक� सम्पि�को �पमा 
दािखल खारेज गन� कायर् हनु नसकेको, 

(च) कितपय ब�क तथा िव�ीय संःथाले ऋण ूवाह गदार् ऋण ितनर् सक्ने क्षमता नहेरी 
जमानतकतार् राखेको कारणबाट जमानतकतार्बाट ऋण असलु गन� कायर् ूभावकारी�पमा 
हनु नसकेको र, 

(छ) सम्मािनत सव�च्च अदालतको अन्तिरम आदेशको कारण न्यायािधकरणको ौेःतेदारले 
नै ऋण असलुी अिधकृतको िजम्मेवारी समेत वहन गनर् पिररहेको र दोहोरो 
िजम्मेवारीको कारण ऋण असलुी सम्बन्धी कायर्मा पयार्� �पमा ध्यान िदन 
नसिकएको। 
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भाग-५ 
महत्वपूणर् केही िनणर्यह� 

 

यस भागमा न्यायािधकरणबाट उिल्लिखत आ.व. मा भएका केही महत्वपूणर् िनणर्यह� देहाय 
बमोिजम रहेका छन।् 

ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी गोकुलूसाद बलुार्कोटी 
 ब�िक� सदःय  :  ौी ज्योितूसाद कणेल 
 लेखा सदःय   :  ौी जगतूकाश भ� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६७ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६७-६१० 

िनणर्य नं. ३ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा.वडा नं. १ हाि�सार िःथत
नेपाल एस.िव.आई. ब�क िलिमटेडका तफर् बाट 
अिख्तयार ूा� ूबन्ध संचालक वषर् ५२ को 
एन.के. चारी ......................................१

नेपाल सरकार उ�ोग वािणज्य तथा आपूितर् 
मन्ऽालय, कम्पनी रिज�ारको कायार्लयमा िमित 
२०१९ सालको ूा.िल.नं. ०१९।१२३ मा दतार् 
भई िजल्ला, मोर� िवराटनगर न.पा. वडा नं. १९ 
मा कम्पनीको रिज�डर् कायार्लय रहेको अशोक 
टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल............................१ 
ूमे सखु दासको नाित, नवर� राय अमवालको 
छोरा, ऐ. कम्पनीको संचालक तथा जमानीकतार् वषर् 
४६ को पवन कुमार लोिहया........................ १ 
पवनकुमार लोिहयाको ौीमती तथा ऐ. कम्पनीको 
संचालक वषर् ४२ की ःमिृत लोिहया ........... १ 
रामकुमार तपािडयाको नाित, िसताराम तपािडयाको 
छोरा, िवराटनगर उ.म.न.पा. १९ बःन ेजमानीकतार् 
प�ुषो�म तपािडया ......................................१ 
रघनुन्दन ूसाद ग�ुाको नाित, जगिदश ूसाद 
ग�ुाको छोरा, िबराटनगर उ.म.न.पा. १९ बःन े
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जमानीकतार् रमेश कुमार ग�ुा ........................१ 
रामगोपालजीको नाित, आनन्दी लालजीको छोरा, 
िबराटनगर उ.म.न.पा. १९ बःन े जमानीकतार् 
िशवूसाद ग�ुा ..........................................१ 
ूमे सखु दासको छोरा, कोलक�ा १९ घर भई 
रानी िवराटनगर बःने नवरंग रोय अमवाल ........१ 

िनवदेकको साक्षीः × ूितवादीको साक्षीः
िनवदेकको कागजः 
(क) िमित २४।४।१९९८,६।२।२००१, 

३।९।२००१, १९।१०।२००१, 
१।२।२००२ र १०।४।२००३ को 
कजार् ःवीकृितको िनणर्य।  

(ख) िमित ३।५।१९९८, ७।२।२००१, 
३।९।२००१, १९।१०।२००१ र 
१।२।२००२ को ूोिमसरी नोट। 

(ग) िमित २०५७।१०।२५,२०५८।५।१८, 
२०५८।७।३ र २०५८।१०।१९ 
को कजार् तमसकु। 

(घ) िमित २०५५।१।२२ को िधतो 
�ि�बन्धक िलखत।  

(ङ) िमित ७।२।२००१, ३।९।२००१, 
१९।१०।२००१ र १।२।२००२ 
को व्यिक्तगत जमानीको िलखत।  

(च) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
१४।१०।२००३ र २०६४।२।१८ 
को ताकेता पऽ।   

(छ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
२०६७।१०।९ र ६।११।२००६ 
को नेपाल समाचार पऽमा ूकािशत ७ 
िदन ेसूचना।  

(ज) िमित २०६४।५।४ को राजधानीमा 
ूकािशत िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी 
सूचना।  

(झ) िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी िमित 

ूितवादीको कागजः
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणः 
साक्षी:× 
कागजः 
(क) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. २ िधतो तथा 

जमानतको िववरणमा उल्लेख भए बमोिजम 
जमानी िदन े व्यिक्त, िमित र रकम समेत 
खलेुको जमानीको िलखत अनसुारको अलग 
अलग रकम तथा िमित देिखन े िववरण र सो 
अनसुारको जमानीको िलखत। 

(ख) ऐ. को ूकरण नं. ३ को खण्ड (घ) मा 
उल्लेख भए अनसुार �.९१,११,२५३।- मा 
सकार गरेको सम्पि�को पूणर् िववरण तथा 
सोको कजार् लगानी र सकार गदार्का बखत 
गिरएको मूल्या�न।  

(ग) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. १ मा 
उिल्लिखत कजार् लगानी िववरण अनसुारको 
कजार् तमसकु तथा ूोिमसरी नोट।  

(घ) मागदावी िमितसम्मको मागदावी रकमसंग 
मेलखान,े आिंशक ूा� भएको र िधतो सकार 
वापतको रकम िमलान गरेको समेत देिखन े
िसःटम अनसुारको लेजर उतार र सोको 
सारांश िववरण।  

(ङ) ूितवादी पवनकुमार लोिहयाको ूितउ�र 
पऽको ूकरण नं. ५ को खण्ड (ख), (ग) र 
(छ) का सम्बन्धमा वादीको ूितकृया। 
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भाग-५ 
महत्वपूणर् केही िनणर्यह� 

 

यस भागमा न्यायािधकरणबाट उिल्लिखत आ.व. मा भएका केही महत्वपूणर् िनणर्यह� देहाय 
बमोिजम रहेका छन।् 

ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी गोकुलूसाद बलुार्कोटी 
 ब�िक� सदःय  :  ौी ज्योितूसाद कणेल 
 लेखा सदःय   :  ौी जगतूकाश भ� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६७ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६७-६१० 

िनणर्य नं. ३ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा.वडा नं. १ हाि�सार िःथत
नेपाल एस.िव.आई. ब�क िलिमटेडका तफर् बाट 
अिख्तयार ूा� ूबन्ध संचालक वषर् ५२ को 
एन.के. चारी ......................................१

नेपाल सरकार उ�ोग वािणज्य तथा आपूितर् 
मन्ऽालय, कम्पनी रिज�ारको कायार्लयमा िमित 
२०१९ सालको ूा.िल.नं. ०१९।१२३ मा दतार् 
भई िजल्ला, मोर� िवराटनगर न.पा. वडा नं. १९ 
मा कम्पनीको रिज�डर् कायार्लय रहेको अशोक 
टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल............................१ 
ूमे सखु दासको नाित, नवर� राय अमवालको 
छोरा, ऐ. कम्पनीको संचालक तथा जमानीकतार् वषर् 
४६ को पवन कुमार लोिहया........................ १ 
पवनकुमार लोिहयाको ौीमती तथा ऐ. कम्पनीको 
संचालक वषर् ४२ की ःमिृत लोिहया ........... १ 
रामकुमार तपािडयाको नाित, िसताराम तपािडयाको 
छोरा, िवराटनगर उ.म.न.पा. १९ बःन ेजमानीकतार् 
प�ुषो�म तपािडया ......................................१ 
रघनुन्दन ूसाद ग�ुाको नाित, जगिदश ूसाद 
ग�ुाको छोरा, िबराटनगर उ.म.न.पा. १९ बःन े
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जमानीकतार् रमेश कुमार ग�ुा ........................१ 
रामगोपालजीको नाित, आनन्दी लालजीको छोरा, 
िबराटनगर उ.म.न.पा. १९ बःन े जमानीकतार् 
िशवूसाद ग�ुा ..........................................१ 
ूमे सखु दासको छोरा, कोलक�ा १९ घर भई 
रानी िवराटनगर बःने नवरंग रोय अमवाल ........१ 

िनवदेकको साक्षीः × ूितवादीको साक्षीः
िनवदेकको कागजः 
(क) िमित २४।४।१९९८,६।२।२००१, 

३।९।२००१, १९।१०।२००१, 
१।२।२००२ र १०।४।२००३ को 
कजार् ःवीकृितको िनणर्य।  

(ख) िमित ३।५।१९९८, ७।२।२००१, 
३।९।२००१, १९।१०।२००१ र 
१।२।२००२ को ूोिमसरी नोट। 

(ग) िमित २०५७।१०।२५,२०५८।५।१८, 
२०५८।७।३ र २०५८।१०।१९ 
को कजार् तमसकु। 

(घ) िमित २०५५।१।२२ को िधतो 
�ि�बन्धक िलखत।  

(ङ) िमित ७।२।२००१, ३।९।२००१, 
१९।१०।२००१ र १।२।२००२ 
को व्यिक्तगत जमानीको िलखत।  

(च) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
१४।१०।२००३ र २०६४।२।१८ 
को ताकेता पऽ।   

(छ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
२०६७।१०।९ र ६।११।२००६ 
को नेपाल समाचार पऽमा ूकािशत ७ 
िदन ेसूचना।  

(ज) िमित २०६४।५।४ को राजधानीमा 
ूकािशत िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी 
सूचना।  

(झ) िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी िमित 

ूितवादीको कागजः
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणः 
साक्षी:× 
कागजः 
(क) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. २ िधतो तथा 

जमानतको िववरणमा उल्लेख भए बमोिजम 
जमानी िदन े व्यिक्त, िमित र रकम समेत 
खलेुको जमानीको िलखत अनसुारको अलग 
अलग रकम तथा िमित देिखन े िववरण र सो 
अनसुारको जमानीको िलखत। 

(ख) ऐ. को ूकरण नं. ३ को खण्ड (घ) मा 
उल्लेख भए अनसुार �.९१,११,२५३।- मा 
सकार गरेको सम्पि�को पूणर् िववरण तथा 
सोको कजार् लगानी र सकार गदार्का बखत 
गिरएको मूल्या�न।  

(ग) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. १ मा 
उिल्लिखत कजार् लगानी िववरण अनसुारको 
कजार् तमसकु तथा ूोिमसरी नोट।  

(घ) मागदावी िमितसम्मको मागदावी रकमसंग 
मेलखान,े आिंशक ूा� भएको र िधतो सकार 
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िसःटम अनसुारको लेजर उतार र सोको 
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(ङ) ूितवादी पवनकुमार लोिहयाको ूितउ�र 
पऽको ूकरण नं. ५ को खण्ड (ख), (ग) र 
(छ) का सम्बन्धमा वादीको ूितकृया। 
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२०६६।३।३० को मचुलु्का।  
(ञ) िमित १५।१।२००९ र 

१७।४।२००९ को िनरीक्षण ूितवेदन। 

(च) िधतो खरीदका लािग सबै बोलपऽदाताह�ले 
पेश गरेको बोलपऽ र बोलपऽ ःवीकृितको 
िनणर्यसमेत संलग्न रहेको िधतो िललाम 
िबबीको लािग बोलपऽ आ�वानसम्बन्धी 
सम्पूणर् कागजात र सोसम्बन्धी सक्कल फाइल 
(इजलासमा देखाई िफतार् लैजान ेगरी)।  

(छ) सबै बोलपऽदाताह�को नागिरकताको ूमाणपऽ। 
(ज) वादी ब�कबाट देहायमा लेिखए बमोिजमका 

कागजात/िववरणह�को ूमािणत ूितिलिप 
िमित २०७०।२।१३ िभऽ पेश गनर् लगाई 
वादी पवनकुमार लोिहया समेत र ूितवादी 
एस.िव.आई. ब�क भई मोर� िजल्ला, 
अदालतमा दायर भएको २०६३ सालको 
दे.द.नं. १२२३ को िललाम बदर म�ुा कुन 
अवःथामा छ (सो अदालतबाट र ियनै वादी 
र ूितवादी भई सव��च अदालतमा दायर 
भएको २०६६ सालको िरट नं. WO।001 
को परमादेश म�ुा कुन अवःथामा छ) सो 
अदालतबाट बझुी िनयमानसुार पेश गनुर् भ� े
यस न्यायािधकरणको िमित २०७०।१।२९ 
को आदेश। 

 १. िमित २०६८।१२।७ को आदेशबाट 
माग भए बमोिजम िधतो खरीदका लािग 
सबै बोलपऽ दाताह�ले पेश गरेको 
बोलपऽ र बोलपऽ ःवीकृितको िनणर्य 
समेत संलग्न रहेको िधतो िललाम 
िबबीको लािग बोलपऽ आ�वान 
सम्बन्धी सम्पूणर् कागजात र सोसम्बन्धी 
सक्कल फाइल (इजलासमा देखाई िफतार् 
लैजान ेगरी)।  

 2. कजार् लगानीको िनिम� िमित 
२०५७।१०।२४ र २०५८।५।१८ 
R S Bhagat and Associates को 
ूितवेदनमा िमल िमिसनरीको बमशः 
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�.८,७८,४२,४६२।९६ र 
�.६५,६३,२६६।५० समेत जम्मा  
मूल्या�न  �.९,४४,०५,७२९।४६ 
उल्लेख भएकोमा िमित २०६३।६।३० 
(१६।१०।२००६) मा मेरीकन 
कन्सल्टेन्टःले गरेको मूल्या�नमा 
Market Fair Value �.२,१७,२६,०००।- 
उल्लेख भएको देिखँदा कुन आधारमा 
मूल्या�न घटाई �.९१,११,२५३।- मा 
टेण्डर ःवीकृत गिरएको हो? सो 
सम्बन्धमा वादीको ःप� ूितकृया। 

 ३. िधतो िललाम िबबीबाट ूा� 
�.९१,११,२५३।- घटाएको समेत 
देिखन ेमागदावी िमितसम्मको ःप� लेजर 
उतार।  

(झ) िमित २०६८।१२।७ र २०७०।१।२९ 
को आदेशबाट माग भए बमोिजम िधतो 
खरीदका लािग सबै बोलपऽदाताह�ले पेश 
गरेको बोलपऽ र बोलपऽ ःवीकृितको 
िनणर्यसमेत संलग्न रहेको िधतो िललाम 
िबबीको लािग बोलपऽ आ�वान सम्बन्धी 
सम्पूणर् कागजात र सो सम्बन्धी सक्कल 
फाइल (इजलासमा देखाई िफतार् लैजान े
गरी)।  

(ञ) वादी ब�कको िमित २०७०।२।२० को 
िनवेदनसाथ पेश भएको लेजर उतार मागदावी 
िमितसगँ मेल खाएको नदेिखँदा कजार् लगानी 
िमितदेिख मागदावी िमित २०६७ असोज 
मसान्त (१७ अक्टोबर २०१०) सम्मको कजार् 
लगानी, साँवा, ब्याज, असलुी तथा ऽैमािसक 
ब्याज गणना समेत देिखने ःप� हःतिलिखत। 
कम्प्यूटरीकृत लेजर उतार।ःटेटमेन्ट।   
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ूःततु म�ुााक तथ्य र ठहर देहाय बमकिजम रहेाक छ: 
म�ुााक संिक्ष� तथ्यः  
१. जाली, लेस, जरमी, सतुी, नाइलन ापडा उत्पादन गरी खिरद िबबी गन� उ�ेँयले ःथापना 

भएाक िवपक्षी अशका टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल.ले सक ूा.िल.ाा नाउँमा रहेाक मौज्दात चल 
सम्पि� हाइपकिथाेट गरी िदनाुा साथै िवपक्षीह� नवरगं रकय अमवाल, रमेशाुमार ग�ुा, 
प�ुषक�म तपािडया, पवनाुमार लकिहया र िशव ूसाद ग�ुाबाट व्यिक्तगत जमानीाक िलखत समेत 
गरी िदई क्यास बेिडट एल.सी. ाजार् शीषर्ाबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी १५ ूितशत 
ब्याजदरमा िमित २४।४।१९९८ मा �.३,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट, िट. आर. ाजार् 
शीषर्ाबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी १२.५, ११ र ११.५ ूितशत ब्याजदरमा िमित 
६।२।२००१ मा �.३,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट िट. आर. र एल.सी. ाजार् 
शीषर्ाबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी ११, ९ र १० ूितशत ब्याजदरमा िमित 
३।९।२००१ मा �.७,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट िट. आर. र एल.सी. ाजार् शीषर्ाबाट 
१ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी ११, ९ र ९.५ ूितशत ब्याजदरमा िमित १९।१०।२००१ मा 
�.७,५०,००,०००।- र ओभरसाफ्ट ाजार् शीषर्ाबाट १ मिहनासम्ममा भकु्तानी गन� गरी 
१२.२५ ूितशत ब्याजदरमा िमित १।२।२००२ मा �.५,००,०००।- ाजार् लगानी 
पनुसंरचना तथा पनुरतािलाीारण भई िमित १।२।२००२ तदनसुार िमित २०५८।१०।१९ 
सम्ममा जम्मा �.७,५५,००,०००।- ाजार् ूवाह भएाक िथयक। िवपक्षीले सम्झौता बमकिजम 
ाजार्ाक साँवा ब्याज चकु्ता नगरेाकले िमित २०६३।७।२० मा द इाकनकिमा टाइम पिऽाामा 
१५ िदन े सूचना ूााशन तथा िमित २०६३।१२।२४ मा िमलापऽाक ूःताव गिरएाकमा 
सकाक पालना नभएाा ाारण ाजार् चकु्ता गनर् पटा पटा पऽाचार गदार् समेत ाजार् चकु्ता गनर् 
नआएाकले िधतक िललाम िबबी गनर् िमित २०६४।५।४ ाक राजधानी दैिनामा सूचना ूाािशत 
गरी सकबाट ूा� राम �.९१,११,२५३।- ाजार् िहसाब िमलान गिरएाक िथयक। यसरी यथे� 
छलफल तथा िबयाालाप गरी पयार्� ाायर्वाही गदार् समेत ाजार् चकु्ता हनु नसाेाकले िमित 
२०६७ साल असकज मसान्तसम्माक एाम�ु साँवा ब्याज �.१०,३३,६०,१७८।५८ र म�ुााक 
अिन्तम िानारा भई भिर भराउ हनुे िदनसम्माक वािषर्ा १३.५ ूितशताा दरले हनु आउन े
साँवा ब्याज लगायत सम्पूणर् साँवा ब्याज र अन्य दःतरु समेत िवपक्षी ूा.िल. तथा व्यिक्तगत 
जमानी िदने जमानीातार् र संचाला तथा शेयर हकल्डरह� समेतबाट असलुउपर गरी िदलाई 
भराई पाउँ भ� ेसमेत व्यहकरााक वादी ब�ााक िमित २०६७।१२।७ ाक उजरुी िनवदेन। 

२. ूितवादी अशका टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल.ाा नाममा दतार् ौेःता ाायम रहेाक िजल्ला मकर� 
िवराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं. १२ िा.नं. ५९ क्षे.फ. ०-४-१७, िा.नं. ६० क्षे.फ. ०-४-१, 
िा.नं. ८१ क्षे.फ. ०-३-९, िा.नं. ५१ क्षे.फ. ४-११-१३, िा.नं. ६३ क्षे.फ. १-६-८, िा.नं. 
६४ क्षे.फ. ०-१-५, िा.नं. ६५ क्षे.फ. ०-२-८, िा.नं. ८४ क्षे.फ. ०-१७-१७, िा.नं. ६१ 
क्षे.फ. ०-१३-१६, िा.नं. २८ क्षे.फ. १-२-५, िा.नं. ५६ क्षे.फ. ०-०-११, िा.नं. ५४ 
क्षे.फ. ०-२-११, िा.नं. ५५ क्ष.ेफ. ०-०-१०, िा.नं. ५२ क्ष.ेफ. ०-७-१० र ऐ.ऐ. वडा नं. 
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१३ िक.नं. ५४ क्ष.ेफ. ०-१०-५ का घर/जग्गा िनवेदकको माग बमोिजम अक� आदेश वा 
व्यवःथा नभएसम्मको लािग दोहोरो रोक्का राख् न ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, 
२०५८ को दफा १६ बमोिजम यो अन्तिरम आदेश जारी गरी िदएको छ। अतः उक्त 
घर/जग्गा राि�य वािणज्य ब�कबाट रोक्का फुकुवा भएपिछ अक� आदेश वा व्यवःथा नभएसम्मको 
लािग कसैलाई हक हःतान्तरण, नामसारी वा िबबी गनर् नपाउन ेगरी रोक्का राखी सोको जानकारी 
यस न्यायािधकरणलाई तीन िदनिभऽ पठाउन ुभनी मालपोत कायार्लय मोर�, िबराटनगरलाई लेखी 
िनयमानसुार गनुर् भ�े यस न्यायािधकरणको िमित २०६८।३।२४ को अन्तिरम आदेश। 

३. उजरुी िनवेदनमा उल्लेिखत दावी हचवुा एवं तथ्यहीन रहेको छ, िमित २०६३।१२।२४ मा 
�.२,६४,४६,५००।- बझुाई कजार् िमनाहा गन� सहमित अन�ुप �.१ करोड बझुाई सकेकोमा 
िवपक्षीले एकतफीर् �पमा सहमित भंग गरी संचालनमा रहेको िमल मेिसनरी पाटपजार् जेनेरेटर 
लगायतका �.८,७८,४२,४६२।९६ मूल्य कायम भएका सामानह� हामीलाई जानकारी नै 
निदई �.९१,११,२५३।- मा िबबी गरेको हुँदा तथ्यहीन गैर कानूनी एवं सहमित िवपरीतको 
उजरुी िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ� ेसमेत व्यहोराको ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया र ःमतृी 
लोिहयाको िमित २०६८।९।८ को संयकु्त ूितउ�र पऽ।  

४. ूितवादीह� अशोक टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल., नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, 
प�ु�ो�म तपािडया र िशवूसाद ग�ुाका नाउँमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले सो म्यादिभऽ 
ूितउ�र निफराई म्यादै गजुारी बसेको देिखन्छ। 

५. यस न्यायािधकरणबाट भएको िविभ� िमितको आदेश अनसुार वादीबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसल संलग्न छन।् 

 
न्यायािधकरणको िनणर्य: 
६. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ दफा ३ बमोिजम यस न्यायािधकरणको 

अिधकार क्षेऽिभऽ पन� भई सा�ािहक र दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको 
ूःततु म�ुामा वादी ब�कतफर् का िव�ान अिधवक्ता�य ौी रामराज िशवाकोटी र उ�मराज पाठकले 
ूःततु म�ुामा आदेश बमोिजम सिहतका सबै ूमाण कागजात पेश भएको र सम्पूणर् रीत तथा 
ूिबया पूरा भई अ� समेत पगुी सकेकाले उजरुी मागदावी बमोिजम नै म�ुा िकनारा गरी 
िवपक्षीबाट ब�कको लेना रकम असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो।  

७.  यसमा बहस सनुी िमिसल संलग्न कागजात अध्ययन गरी  हेदार् न्यायािधकरणले मखु्यतः देहायका 
ू�ह�मा केिन्ित रही िनणर्य गनुर्पन� देिखयो:-  
(१) वादीले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन २०५८ को दफा १४(७) ले गरेको 

व्यवःथा अन�ुपको ूिबया पूरा गरे वा नगरेको र, 
(२) वादी दावी पिु� हनुे वा नहनु,े यदी भएमा वादी ब�कले ूितवादीह�मध्ये क-कसबाट के कित 

रकम कसरी भराई पाउन।े  
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ूःततु म�ुााक तथ्य र ठहर देहाय बमकिजम रहेाक छ: 
म�ुााक संिक्ष� तथ्यः  
१. जाली, लेस, जरमी, सतुी, नाइलन ापडा उत्पादन गरी खिरद िबबी गन� उ�ेँयले ःथापना 

भएाक िवपक्षी अशका टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल.ले सक ूा.िल.ाा नाउँमा रहेाक मौज्दात चल 
सम्पि� हाइपकिथाेट गरी िदनाुा साथै िवपक्षीह� नवरगं रकय अमवाल, रमेशाुमार ग�ुा, 
प�ुषक�म तपािडया, पवनाुमार लकिहया र िशव ूसाद ग�ुाबाट व्यिक्तगत जमानीाक िलखत समेत 
गरी िदई क्यास बेिडट एल.सी. ाजार् शीषर्ाबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी १५ ूितशत 
ब्याजदरमा िमित २४।४।१९९८ मा �.३,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट, िट. आर. ाजार् 
शीषर्ाबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी १२.५, ११ र ११.५ ूितशत ब्याजदरमा िमित 
६।२।२००१ मा �.३,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट िट. आर. र एल.सी. ाजार् 
शीषर्ाबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी ११, ९ र १० ूितशत ब्याजदरमा िमित 
३।९।२००१ मा �.७,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट िट. आर. र एल.सी. ाजार् शीषर्ाबाट 
१ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी ११, ९ र ९.५ ूितशत ब्याजदरमा िमित १९।१०।२००१ मा 
�.७,५०,००,०००।- र ओभरसाफ्ट ाजार् शीषर्ाबाट १ मिहनासम्ममा भकु्तानी गन� गरी 
१२.२५ ूितशत ब्याजदरमा िमित १।२।२००२ मा �.५,००,०००।- ाजार् लगानी 
पनुसंरचना तथा पनुरतािलाीारण भई िमित १।२।२००२ तदनसुार िमित २०५८।१०।१९ 
सम्ममा जम्मा �.७,५५,००,०००।- ाजार् ूवाह भएाक िथयक। िवपक्षीले सम्झौता बमकिजम 
ाजार्ाक साँवा ब्याज चकु्ता नगरेाकले िमित २०६३।७।२० मा द इाकनकिमा टाइम पिऽाामा 
१५ िदन े सूचना ूााशन तथा िमित २०६३।१२।२४ मा िमलापऽाक ूःताव गिरएाकमा 
सकाक पालना नभएाा ाारण ाजार् चकु्ता गनर् पटा पटा पऽाचार गदार् समेत ाजार् चकु्ता गनर् 
नआएाकले िधतक िललाम िबबी गनर् िमित २०६४।५।४ ाक राजधानी दैिनामा सूचना ूाािशत 
गरी सकबाट ूा� राम �.९१,११,२५३।- ाजार् िहसाब िमलान गिरएाक िथयक। यसरी यथे� 
छलफल तथा िबयाालाप गरी पयार्� ाायर्वाही गदार् समेत ाजार् चकु्ता हनु नसाेाकले िमित 
२०६७ साल असकज मसान्तसम्माक एाम�ु साँवा ब्याज �.१०,३३,६०,१७८।५८ र म�ुााक 
अिन्तम िानारा भई भिर भराउ हनुे िदनसम्माक वािषर्ा १३.५ ूितशताा दरले हनु आउन े
साँवा ब्याज लगायत सम्पूणर् साँवा ब्याज र अन्य दःतरु समेत िवपक्षी ूा.िल. तथा व्यिक्तगत 
जमानी िदने जमानीातार् र संचाला तथा शेयर हकल्डरह� समेतबाट असलुउपर गरी िदलाई 
भराई पाउँ भ� ेसमेत व्यहकरााक वादी ब�ााक िमित २०६७।१२।७ ाक उजरुी िनवदेन। 

२. ूितवादी अशका टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल.ाा नाममा दतार् ौेःता ाायम रहेाक िजल्ला मकर� 
िवराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं. १२ िा.नं. ५९ क्षे.फ. ०-४-१७, िा.नं. ६० क्षे.फ. ०-४-१, 
िा.नं. ८१ क्षे.फ. ०-३-९, िा.नं. ५१ क्षे.फ. ४-११-१३, िा.नं. ६३ क्षे.फ. १-६-८, िा.नं. 
६४ क्षे.फ. ०-१-५, िा.नं. ६५ क्षे.फ. ०-२-८, िा.नं. ८४ क्षे.फ. ०-१७-१७, िा.नं. ६१ 
क्षे.फ. ०-१३-१६, िा.नं. २८ क्षे.फ. १-२-५, िा.नं. ५६ क्षे.फ. ०-०-११, िा.नं. ५४ 
क्षे.फ. ०-२-११, िा.नं. ५५ क्ष.ेफ. ०-०-१०, िा.नं. ५२ क्ष.ेफ. ०-७-१० र ऐ.ऐ. वडा नं. 
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१३ िक.नं. ५४ क्ष.ेफ. ०-१०-५ का घर/जग्गा िनवेदकको माग बमोिजम अक� आदेश वा 
व्यवःथा नभएसम्मको लािग दोहोरो रोक्का राख् न ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, 
२०५८ को दफा १६ बमोिजम यो अन्तिरम आदेश जारी गरी िदएको छ। अतः उक्त 
घर/जग्गा राि�य वािणज्य ब�कबाट रोक्का फुकुवा भएपिछ अक� आदेश वा व्यवःथा नभएसम्मको 
लािग कसैलाई हक हःतान्तरण, नामसारी वा िबबी गनर् नपाउन ेगरी रोक्का राखी सोको जानकारी 
यस न्यायािधकरणलाई तीन िदनिभऽ पठाउन ुभनी मालपोत कायार्लय मोर�, िबराटनगरलाई लेखी 
िनयमानसुार गनुर् भ�े यस न्यायािधकरणको िमित २०६८।३।२४ को अन्तिरम आदेश। 

३. उजरुी िनवेदनमा उल्लेिखत दावी हचवुा एवं तथ्यहीन रहेको छ, िमित २०६३।१२।२४ मा 
�.२,६४,४६,५००।- बझुाई कजार् िमनाहा गन� सहमित अन�ुप �.१ करोड बझुाई सकेकोमा 
िवपक्षीले एकतफीर् �पमा सहमित भंग गरी संचालनमा रहेको िमल मेिसनरी पाटपजार् जेनेरेटर 
लगायतका �.८,७८,४२,४६२।९६ मूल्य कायम भएका सामानह� हामीलाई जानकारी नै 
निदई �.९१,११,२५३।- मा िबबी गरेको हुँदा तथ्यहीन गैर कानूनी एवं सहमित िवपरीतको 
उजरुी िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ� ेसमेत व्यहोराको ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया र ःमतृी 
लोिहयाको िमित २०६८।९।८ को संयकु्त ूितउ�र पऽ।  

४. ूितवादीह� अशोक टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल., नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, 
प�ु�ो�म तपािडया र िशवूसाद ग�ुाका नाउँमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले सो म्यादिभऽ 
ूितउ�र निफराई म्यादै गजुारी बसेको देिखन्छ। 

५. यस न्यायािधकरणबाट भएको िविभ� िमितको आदेश अनसुार वादीबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसल संलग्न छन।् 

 
न्यायािधकरणको िनणर्य: 
६. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ दफा ३ बमोिजम यस न्यायािधकरणको 

अिधकार क्षेऽिभऽ पन� भई सा�ािहक र दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको 
ूःततु म�ुामा वादी ब�कतफर् का िव�ान अिधवक्ता�य ौी रामराज िशवाकोटी र उ�मराज पाठकले 
ूःततु म�ुामा आदेश बमोिजम सिहतका सबै ूमाण कागजात पेश भएको र सम्पूणर् रीत तथा 
ूिबया पूरा भई अ� समेत पगुी सकेकाले उजरुी मागदावी बमोिजम नै म�ुा िकनारा गरी 
िवपक्षीबाट ब�कको लेना रकम असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो।  

७.  यसमा बहस सनुी िमिसल संलग्न कागजात अध्ययन गरी  हेदार् न्यायािधकरणले मखु्यतः देहायका 
ू�ह�मा केिन्ित रही िनणर्य गनुर्पन� देिखयो:-  
(१) वादीले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन २०५८ को दफा १४(७) ले गरेको 

व्यवःथा अन�ुपको ूिबया पूरा गरे वा नगरेको र, 
(२) वादी दावी पिु� हनुे वा नहनु,े यदी भएमा वादी ब�कले ूितवादीह�मध्ये क-कसबाट के कित 

रकम कसरी भराई पाउन।े  
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८. पिहलो ू�को सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल.ले क्यास 
बेिडट एल.सी. कजार् शीषर्कबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी १५ ूितशत ब्याजदरमा िमित 
२४।४।१९९८ मा �.३,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट, िट. आर. कजार् शीषर्कबाट १ 
वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी १२.५, ११ र ११.५ ूितशत ब्याजदरमा िमित ६।२।२००१ मा 
�.३,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट िट. आर. र एल.सी. कजार् शीषर्कबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी 
गन� गरी ११, ९ र १० ूितशत ब्याजदरमा िमित ३।९।२००१ मा �.७,५०,००,०००।-, 
क्यास बेिडट, िट. आर. र एल.सी. कजार् शीषर्कबाट १ वषर्सम्ममा भकु्तानी गन� गरी ११, ९ र 
९.५ ूितशत ब्याजदरमा िमित १९।१०।२००१ मा �.७,५०,००,०००।- र ओभरसाफ्ट 
कजार् शीषर्कबाट १ मिहनासम्ममा भकु्तानी गन� गरी १२.२५ ूितशत ब्याजदरमा िमित 
१।२।२००२ मा �.५,००,०००।- कजार् लगानी, पनुसंरचना तथा पनुरतािलकीकरण भई 
िमित १।२।२००२ तदनसुार िमित २०५८।१०।१९ सम्ममा जम्मा �.७,५५,००,०००।- 
कजार् िलएपिछ कजार्को शतर् अनसुार चकु्ता गनुर्पन� साँवा ब्याज नितरी नबझुाई बसेकोले कजार् 
चकु्ता गनर् आउन ु भनी वादी ब�कले ूितवादीलाई लेखेको िमित २०६४।२।१८ र 
१४।१०।२००३ को ताकेता पऽ, कजार् चकु्ता गनर् आउन ेबारेको िमित २०६७।१०।९ र 
६।११।२००६ को नेपाल समाचार पऽमा ूकािशत ७ िदन ेसूचना, िमित २०६४।५।४ को 
राजधानीमा ूकािशत िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सूचना, िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी िमित 
२०६६।३।३० को मचुलु्का र िमित १५।१।२००९ र १७।४।२००९ को िनरीक्षण 
ूितवेदन समेतका कागजात िमिसल संलग्न रहेबाट वादीले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी ऐन, २०५८ को दफा १४(७) ले गरेको व्यवःथा अन�ुपको ूिबया पूरा गरेको पिु� 
हनु आउँछ।  

९. दोौो ू�को सम्बन्धमा �ि�गत गदार्, ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल.ले कजार् िलंदा 
वादी ब�कका नाममा गरी िदएको िमित ३।५।१९९८, ७।२।२००१, ३।९।२००१, 
१९।१०।२००१ र १।२।२००२ को ूोिमसरी नोट, िमित २०५७।१०।२५, 
२०५८।५।१८, २०५८।७।३ र २०५८।१०।१९ को कजार् तमसकु, िमित २०५५।१।२२ 
को िधतो �ि�बन्धक िलखत, िमित ७।२।२००१, ३।९।२००१, १९।१०।२००१ र 
१।२।२००२ को व्यिक्तगत जमानीको िलखत र वादी ब�कबाट ूा� भएको कजार् िहसाबको 
लेजर उतार तथा ब�क ःटेटमेण्ट समेतबाट िनज ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल. र 
वादी ब�कबीच कजार् िलन ु िदन ुभएको देिखन आयो। अव ूितवादीह�म�ये क-कसबाट के कित 
रकम के कसरी भराई िदने भनी िनक्य�ल गनुर् भन्दा अगािड ूितवादीको ूितउ�र िजकीर पगु्न े
वा नपगु्न ेभ� ेतफर् समेत बोल्न ुपन� हनु आयो। 

१०. उजरुी िनवेदनमा उल्लेिखत दावी हचवुा एवं तथ्यहीन रहेको छ, िमित २०६३।१२।२४ मा 
�.२,६४,४६,५००।- बझुाई कजार् िमनाहा गन� सहमित अन�ुप �.१ करोड बझुाई सकेकोमा 
िवपक्षीले एकतफीर् �पमा सहमित भंग गरी संचालनमा रहेको िमल मेिसनरी पाटर्पजार् जेनेरेटर 
लगायतका �.८,७८,४२,४६२।९६ मूल्य कायम भएका सामानह� हामीलाई जानकारी नै निदई 
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�.९१,११,२५३।- मा िबबी गरेको हुँदा तथ्यहीन गैर कानूनी एवं सहमित िवपरीतको उजरुी 
िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ� े समेत व्यहोराको ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया र ःमतृी 
लोिहयाको िमित २०६८।९।८ को संयकु्त ूितउ�र िजकीरका सम्बन्धमा िवचार गदार् वादीबाट 
मागदावी िलई आएको लेना बाँकी साँवा ब्याज मतुािवकको ःटेटमेण्ट पेश हनु आएको देिखएको, 
सम्झौतामा उिल्लिखत सहमित मतुािवकका सर्तह� उल्लंघन भएमा वा संझौतामा उिल्लिखत 
शतर्ह�को पालना हनु नगएमा सो सम्झौताले िनरन्तरता पाईराख्छ भ� निमल्न,े िधतोमा रहेको 
सम्पि� डाँक ब�ाब��ारा िललाम िबबी गरेको देिखएको, त्यःतो सम्पि� ूित वषर् मूल्य ॑ास हनुे 
ूकृितका रहेको हुँदा वादीबाट भएको िललाम िबबीको कायर्लाई गैर कानूनी भ� निमल्न े र 
कजार् िलए िदएको तथा कजार् ितनर् बाँकी रहेको कुरा यी ूितवादीह�ले ःवीकार गरेको नै देिखँदा 
तथ्यहीन गैर कानूनी एवं सहमित िवपरीतको उजरुी िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ� े िनज 
ूितवादीह�को उपरोक्त ूितउ�र िजकीरसंग सहमत हनु सिकएन। 

११. ू ःततु म�ुामा मािथ िववेिचत आधार एवं िमिसलसंलग्न ूमाण कागजातह�बाट ूितवादी अशोक 
टेक्सटाईल इण्डि�ज ूा.िल.ले सोही ूा.िल.का नाउँमा रहेको मौज्दात चल सम्पि� हाइपोिथकेट 
गरी िदनकुा साथै ूितवादीह� नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, प�ुषो�म तपािडया, 
पवनकुमार लोिहया र िशव ूसाद ग�ुाबाट व्यिक्तगत जमानीको िलखत समेत गरी िदई वादी 
ब�कबाट कजार् िलएको कुरा पिु� हनु आएको र उक्त हाइपोिथकशनमा रहेका मालसामानह� 
वादीले िललाम िबबी गरी कजार् िहसाबमा समायोजन गरे प�ात ्लेना बाँकी रहेको रकम दावी 
िलई आएको देिखँदा ूितवादीले चकु्ता नगरेको वादी ब�कको लेना रकम यस न्यायािधकरणबाट 
वादी ब�कलाई ूथमतः ूितवादी अशोक टेक्सटाईल इण्डि�ज ूा.िल.को चल अचल जायजेथाबाट 
भराई िदन ुपन� देिखन आयो। यसरी भराउँदा यस न्यायािधकरणको िमित २०६८।३।२४ को 
अन्तिरम आदेश मतुािवक दोहोरो रोक्का रहेको ूितवादी अशोक टेक्सटाईल इण्डि�ज ूा.िल.का 
नाममा दतार् ौेःता कायम रहेको िजल्ला मोर� िवराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं. १२ िक.नं. ५९ 
क्षे.फ. ०-४-१७, िक.नं. ६० के्ष.फ. ०-४-१, िक.नं. ८१ क्षे.फ. ०-३-९, िक.नं. ५१ क्षे.फ. 
४-११-१३, िक.नं. ६३ क्षे.फ. १-६-८, िक.नं. ६४ क्षे.फ. ०-१-५, िक.नं. ६५ क्षे.फ. 
०-२-८, िक.नं. ८४ क्ष.ेफ. ०-१७-१७, िक.नं. ६१ क्षे.फ. ०-१३-१६, िक.नं. २८ क्षे.फ. 
१-२-५, िक.नं. ५६ क्ष.ेफ. ०-०-११, िक.नं. ५४ क्षे.फ. ०-२-११, िक.नं. ५५ क्षे.फ. 
०-०-१०, िक.नं. ५२ क्ष.ेफ. ०-७-१० र ऐ.ऐ. वडा नं. १३ िक.नं. ५४ क्षे.फ. ०-१०-५ का 
घर/जग्गा यस अिघ नै राि�य वािणज्य ब�क र आन्तिरक राजश ् व कायार्लयबाट समेत रोक्का 
रहेको देिखँदा ती िनकायह�बाट भएको रोक्का फुकुवा भएपिछ वा ूथमािधकार राख् ने ती 
िनकायह�को लेना असलु भई बाँकी हनु आएमा सोबाट भराई िदन ुपन� र सोबाट समेत वादी 
ब�कको लेना रकम असलु हनु नसकेमा असलु हनु नपगु जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् 
ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया, नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, प�ुषो�म तपािडया र 
िशवूसाद ग�ुाको चल अचल जायजेथाबाट िनजह�ले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको 
अधीनमा रही ूचिलत कानून बमोिजम भराई िदन ुपन� देिखन आयो। ूितवादी ःमतृी लोिहयाको 
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८. पिहलो ू�को सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल.ले क्यास 
बेिडट एल.सी. कजार् शीषर्कबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी १५ ूितशत ब्याजदरमा िमित 
२४।४।१९९८ मा �.३,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट, िट. आर. कजार् शीषर्कबाट १ 
वषर्म्ममा भकु्तानी गन� गरी १२.५, ११ र ११.५ ूितशत ब्याजदरमा िमित ६।२।२००१ मा 
�.३,५०,००,०००।-, क्यास बेिडट िट. आर. र एल.सी. कजार् शीषर्कबाट १ वषर्म्ममा भकु्तानी 
गन� गरी ११, ९ र १० ूितशत ब्याजदरमा िमित ३।९।२००१ मा �.७,५०,००,०००।-, 
क्यास बेिडट, िट. आर. र एल.सी. कजार् शीषर्कबाट १ वषर्सम्ममा भकु्तानी गन� गरी ११, ९ र 
९.५ ूितशत ब्याजदरमा िमित १९।१०।२००१ मा �.७,५०,००,०००।- र ओभरसाफ्ट 
कजार् शीषर्कबाट १ मिहनासम्ममा भकु्तानी गन� गरी १२.२५ ूितशत ब्याजदरमा िमित 
१।२।२००२ मा �.५,००,०००।- कजार् लगानी, पनुसंरचना तथा पनुरतािलकीकरण भई 
िमित १।२।२००२ तदनसुार िमित २०५८।१०।१९ सम्ममा जम्मा �.७,५५,००,०००।- 
कजार् िलएपिछ कजार्को शतर् अनसुार चकु्ता गनुर्पन� साँवा ब्याज नितरी नबझुाई बसेकोले कजार् 
चकु्ता गनर् आउन ु भनी वादी ब�कले ूितवादीलाई लेखेको िमित २०६४।२।१८ र 
१४।१०।२००३ को ताकेता पऽ, कजार् चकु्ता गनर् आउन ेबारेको िमित २०६७।१०।९ र 
६।११।२००६ को नेपाल समाचार पऽमा ूकािशत ७ िदन ेसूचना, िमित २०६४।५।४ को 
राजधानीमा ूकािशत िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सूचना, िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी िमित 
२०६६।३।३० को मचुलु्का र िमित १५।१।२००९ र १७।४।२००९ को िनरीक्षण 
ूितवेदन समेतका कागजात िमिसल संलग्न रहेबाट वादीले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी ऐन, २०५८ को दफा १४(७) ले गरेको व्यवःथा अन�ुपको ूिबया पूरा गरेको पिु� 
हनु आउँछ।  

९. दोौो ू�को सम्बन्धमा �ि�गत गदार्, ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल.ले कजार् िलंदा 
वादी ब�कका नाममा गरी िदएको िमित ३।५।१९९८, ७।२।२००१, ३।९।२००१, 
१९।१०।२००१ र १।२।२००२ को ूोिमसरी नोट, िमित २०५७।१०।२५, 
२०५८।५।१८, २०५८।७।३ र २०५८।१०।१९ को कजार् तमसकु, िमित २०५५।१।२२ 
को िधतो �ि�बन्धक िलखत, िमित ७।२।२००१, ३।९।२००१, १९।१०।२००१ र 
१।२।२००२ को व्यिक्तगत जमानीको िलखत र वादी ब�कबाट ूा� भएको कजार् िहसाबको 
लेजर उतार तथा ब�क ःटेटमेण्ट समेतबाट िनज ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल. र 
वादी ब�कबीच कजार् िलन ु िदन ुभएको देिखन आयो। अव ूितवादीह�म�ये क-कसबाट के कित 
रकम के कसरी भराई िदने भनी िनक्य�ल गनुर् भन्दा अगािड ूितवादीको ूितउ�र िजकीर पगु्न े
वा नपगु्न ेभ� ेतफर् समेत बोल्न ुपन� हनु आयो। 

१०. उजरुी िनवेदनमा उल्लेिखत दावी हचवुा एवं तथ्यहीन रहेको छ, िमित २०६३।१२।२४ मा 
�.२,६४,४६,५००।- बझुाई कजार् िमनाहा गन� सहमित अन�ुप �.१ करोड बझुाई सकेकोमा 
िवपक्षीले एकतफीर् �पमा सहमित भंग गरी संचालनमा रहेको िमल मेिसनरी पाटर्पजार् जेनेरेटर 
लगायतका �.८,७८,४२,४६२।९६ मूल्य कायम भएका सामानह� हामीलाई जानकारी नै निदई 
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�.९१,११,२५३।- मा िबबी गरेको हुँदा तथ्यहीन गैर कानूनी एवं सहमित िवपरीतको उजरुी 
िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ� े समेत व्यहोराको ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया र ःमतृी 
लोिहयाको िमित २०६८।९।८ को संयकु्त ूितउ�र िजकीरका सम्बन्धमा िवचार गदार् वादीबाट 
मागदावी िलई आएको लेना बाँकी साँवा ब्याज मतुािवकको ःटेटमेण्ट पेश हनु आएको देिखएको, 
सम्झौतामा उिल्लिखत सहमित मतुािवकका सर्तह� उल्लंघन भएमा वा संझौतामा उिल्लिखत 
शतर्ह�को पालना हनु नगएमा सो सम्झौताले िनरन्तरता पाईराख्छ भ� निमल्न,े िधतोमा रहेको 
सम्पि� डाँक ब�ाब��ारा िललाम िबबी गरेको देिखएको, त्यःतो सम्पि� ूित वषर् मूल्य ॑ास हनुे 
ूकृितका रहेको हुँदा वादीबाट भएको िललाम िबबीको कायर्लाई गैर कानूनी भ� निमल्न े र 
कजार् िलए िदएको तथा कजार् ितनर् बाँकी रहेको कुरा यी ूितवादीह�ले ःवीकार गरेको नै देिखँदा 
तथ्यहीन गैर कानूनी एवं सहमित िवपरीतको उजरुी िनवेदन खारेज गरी पाउँ भ� े िनज 
ूितवादीह�को उपरोक्त ूितउ�र िजकीरसंग सहमत हनु सिकएन। 

११. ू ःततु म�ुामा मािथ िववेिचत आधार एवं िमिसलसंलग्न ूमाण कागजातह�बाट ूितवादी अशोक 
टेक्सटाईल इण्डि�ज ूा.िल.ले सोही ूा.िल.का नाउँमा रहेको मौज्दात चल सम्पि� हाइपोिथकेट 
गरी िदनकुा साथै ूितवादीह� नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, प�ुषो�म तपािडया, 
पवनकुमार लोिहया र िशव ूसाद ग�ुाबाट व्यिक्तगत जमानीको िलखत समेत गरी िदई वादी 
ब�कबाट कजार् िलएको कुरा पिु� हनु आएको र उक्त हाइपोिथकशनमा रहेका मालसामानह� 
वादीले िललाम िबबी गरी कजार् िहसाबमा समायोजन गरे प�ात ्लेना बाँकी रहेको रकम दावी 
िलई आएको देिखँदा ूितवादीले चकु्ता नगरेको वादी ब�कको लेना रकम यस न्यायािधकरणबाट 
वादी ब�कलाई ूथमतः ूितवादी अशोक टेक्सटाईल इण्डि�ज ूा.िल.को चल अचल जायजेथाबाट 
भराई िदन ुपन� देिखन आयो। यसरी भराउँदा यस न्यायािधकरणको िमित २०६८।३।२४ को 
अन्तिरम आदेश मतुािवक दोहोरो रोक्का रहेको ूितवादी अशोक टेक्सटाईल इण्डि�ज ूा.िल.का 
नाममा दतार् ौेःता कायम रहेको िजल्ला मोर� िवराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं. १२ िक.नं. ५९ 
क्षे.फ. ०-४-१७, िक.नं. ६० क्ष.ेफ. ०-४-१, िक.नं. ८१ क्षे.फ. ०-३-९, िक.नं. ५१ क्षे.फ. 
४-११-१३, िक.नं. ६३ क्षे.फ. १-६-८, िक.नं. ६४ क्षे.फ. ०-१-५, िक.नं. ६५ क्षे.फ. 
०-२-८, िक.नं. ८४ क्ष.ेफ. ०-१७-१७, िक.नं. ६१ क्षे.फ. ०-१३-१६, िक.नं. २८ क्षे.फ. 
१-२-५, िक.नं. ५६ क्ष.ेफ. ०-०-११, िक.नं. ५४ क्षे.फ. ०-२-११, िक.नं. ५५ क्षे.फ. 
०-०-१०, िक.नं. ५२ क्ष.ेफ. ०-७-१० र ऐ.ऐ. वडा नं. १३ िक.नं. ५४ क्षे.फ. ०-१०-५ का 
घर/जग्गा यस अिघ नै राि�य वािणज्य ब�क र आन्तिरक राजश ् व कायार्लयबाट समेत रोक्का 
रहेको देिखँदा ती िनकायह�बाट भएको रोक्का फुकुवा भएपिछ वा ूथमािधकार राख् ने ती 
िनकायह�को लेना असलु भई बाँकी हनु आएमा सोबाट भराई िदन ुपन� र सोबाट समेत वादी 
ब�कको लेना रकम असलु हनु नसकेमा असलु हनु नपगु जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् 
ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया, नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, प�ुषो�म तपािडया र 
िशवूसाद ग�ुाको चल अचल जायजेथाबाट िनजह�ले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको 
अधीनमा रही ूचिलत कानून बमोिजम भराई िदन ुपन� देिखन आयो। ूितवादी ःमतृी लोिहयाको 
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दाियत्व िनजले िलन कबोल गरेको शेयर रकमको अिधकतम हदसम्म सीिमत हनुे देिखन आयो। 
म�ुाको अिन्तम िकनारा लागी भिरभराउ हनुे िदनसम्मको लािग के कित ब्याज लगाउने भ� े
सम्बन्धमा िवचार गदार् वादी ब�कबाट श�ु मागदावीमा सो अविधका लािग साधारण ब्याज १३.५ 
ूितशतका दरले भराई पाउन माग भई आएको देिखँदा िमित २०६७।७।१ देिख फैसला 
कायार्न्वयन हनु े िदनसम्मका लािग वादी ब�ककै माग बमोिजम वािषर्क १३.५ ूितशतका दरले 
साँवा ब्याज भराई िदन ुपन� हनु आयो। 

१२. तसथर्, वादी नेपाल एस.िब.आई. ब�क िलिमटेडले ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज 
ूा.िल.बाट २०६७ साल असोज मसान्तसम्म असलु गनर् बाँकी देिखएको एकम�ु साँवा ब्याज 
�.१०,३३,६०,१७८।५८ र िमित २०६७।७।१ देिख िनणर्य िमित अथार्त ् िमित 
२०७०।४।२९ सम्म जम्मा िदन १०३१ को वािषर्क १३.५ ूितशतका दरले हनु आउन े
ब्याज �.३,९४,१४,२०९।४६ समेत गरी कूल �.१४,२७,७४,३८८।०४ (अक्षरेपी च�ध 
करोड स�ार्ईस लाख च�ह�र हजार तीन सय अठासी �पैया ँचार पैसा माऽ) वादी नेपाल एस. 
िब. आई. ब�क िलिमटेडलाई ूथमतः ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल.को 
जायजेथाबाट मािथ ूकरण नं. ११ मा उल्लेख भए बमोिजम भराई िदन ुपन� र सोबाट वादी 
ब�कको लेना रकम असलु हनु नसकेमा असलु हनु नपगु जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् 
ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया, नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, प�ुषो�म तपािडया र 
िशवूसाद ग�ुाको चल अचल जायजेथाबाट िनजह�ले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको 
अधीनमा रही ूचिलत कानून बमोिजम भराई िदन ुपन� ठहछर्। ूितवादी ःमतृी लोिहयाको दाियत्व 
िनजले िलन कबोल गरेको शेयर रकमको अिधकतम हदसम्म सीिमत हनुे देिखन आयो। अ� 
तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी नेपाल एस.िब.आई. ब�क िलिमटेडले भराई पाउन ेठहिरएको कुल 
�.१४,२७,७४,३८८।०४ र उक्त रकममा भरी भराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क १३.५ ूितशतका 
दरले हनु आउने व्याज रकम समेतको िहसाव गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको 
ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा २५ तथा २६, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा अन्य ूचिलत कानून बमोिजम वादी ब�कलाई 
ूथमतः ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल.को जायजेथाबाट मािथ ूकरण नं. ११ मा 
उल्लेख भए बमोिजम भराई िदन ुर सोबाट वादी ब�कको लेना रकम असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नपगु जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया, नवरगं रोय अमवाल, 
रमेशकुमार ग�ुा, प�ुषो�म तपािडया र िशवूसाद ग�ुाको चल अचल जायजेथाबाट िनजह�ले गरी 
िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही ूचिलत कानून बमोिजम भराई िदन.ु..............१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
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ूितवादीह� अशोक टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल., नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, प�ु�ो�म 
तपािडया र िशवूसाद ग�ुाले ूित��र  निफराई म्याद गजुारी बसेकाले िनजह�लाई पनुरावेदन म्याद 
िदई रहन ुपरेन। यो िनणर्यामा ि�� नबझेु ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया र ःमतृी लोिहयालाई ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावेदन 
न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ु भनी १५ िदने पनुरावेदन म्याद जारी गरी पठाई 
िदन ु......................................................................................................................३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्न ेदःतरु िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४ 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फांटमा बझुाई िदन.ु..............................५ 
 
 
 
..................... ............................. ............................. 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ८ को िनणर्य ौीमान ्अध्यक्ष तथा सदःयज्यूले बोली िटपाए बमोिजम िटपी कम्प्यटुर टाईप 
गन� संिगता कपाली। 
फाँटवाला ना.स.ु: राधेँयाम िघिमरे। 
इित सम्वत ्२०७० साल ौावण मिहना २९ गते रोज ३ शभुम.्........................... 
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दाियत्व िनजले िलन कबोल गरेको शेयर रकमको अिधकतम हदसम्म सीिमत हनुे देिखन आयो। 
म�ुाको अिन्तम िकनारा लागी भिरभराउ हनुे िदनसम्मको लािग के कित ब्याज लगाउने भ� े
सम्बन्धमा िवचार गदार् वादी ब�कबाट श�ु मागदावीमा सो अविधका लािग साधारण ब्याज १३.५ 
ूितशतका दरले भराई पाउन माग भई आएको देिखँदा िमित २०६७।७।१ देिख फैसला 
कायार्न्वयन हनु े िदनसम्मका लािग वादी ब�ककै माग बमोिजम वािषर्क १३.५ ूितशतका दरले 
साँवा ब्याज भराई िदन ुपन� हनु आयो। 

१२. तसथर्, वादी नेपाल एस.िब.आई. ब�क िलिमटेडले ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज 
ूा.िल.बाट २०६७ साल असोज मसान्तसम्म असलु गनर् बाँकी देिखएको एकम�ु साँवा ब्याज 
�.१०,३३,६०,१७८।५८ र िमित २०६७।७।१ देिख िनणर्य िमित अथार्त ् िमित 
२०७०।४।२९ सम्म जम्मा िदन १०३१ को वािषर्क १३.५ ूितशतका दरले हनु आउन े
ब्याज �.३,९४,१४,२०९।४६ समेत गरी कूल �.१४,२७,७४,३८८।०४ (अक्षरेपी च�ध 
करोड स�ार्ईस लाख च�ह�र हजार तीन सय अठासी �पैया ँचार पैसा माऽ) वादी नेपाल एस. 
िब. आई. ब�क िलिमटेडलाई ूथमतः ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल.को 
जायजेथाबाट मािथ ूकरण नं. ११ मा उल्लेख भए बमोिजम भराई िदन ुपन� र सोबाट वादी 
ब�कको लेना रकम असलु हनु नसकेमा असलु हनु नपगु जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् 
ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया, नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, प�ुषो�म तपािडया र 
िशवूसाद ग�ुाको चल अचल जायजेथाबाट िनजह�ले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको 
अधीनमा रही ूचिलत कानून बमोिजम भराई िदन ुपन� ठहछर्। ूितवादी ःमतृी लोिहयाको दाियत्व 
िनजले िलन कबोल गरेको शेयर रकमको अिधकतम हदसम्म सीिमत हनुे देिखन आयो। अ� 
तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी नेपाल एस.िब.आई. ब�क िलिमटेडले भराई पाउन ेठहिरएको कुल 
�.१४,२७,७४,३८८।०४ र उक्त रकममा भरी भराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क १३.५ ूितशतका 
दरले हनु आउने व्याज रकम समेतको िहसाव गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको 
ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा २५ तथा २६, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा अन्य ूचिलत कानून बमोिजम वादी ब�कलाई 
ूथमतः ूितवादी अशोक टेक्सटाईल �ण्डि�ज ूा.िल.को जायजेथाबाट मािथ ूकरण नं. ११ मा 
उल्लेख भए बमोिजम भराई िदन ुर सोबाट वादी ब�कको लेना रकम असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नपगु जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया, नवरगं रोय अमवाल, 
रमेशकुमार ग�ुा, प�ुषो�म तपािडया र िशवूसाद ग�ुाको चल अचल जायजेथाबाट िनजह�ले गरी 
िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही ूचिलत कानून बमोिजम भराई िदन.ु..............१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
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ूितवादीह� अशोक टेक्सटाईल इ�डि�ज ूा.िल., नवरगं रोय अमवाल, रमेशकुमार ग�ुा, प�ु�ो�म 
तपािडया र िशवूसाद ग�ुाले ूित��र  निफराई म्याद गजुारी बसेकाले िनजह�लाई पनुरावेदन म्याद 
िदई रहन ुपरेन। यो िनणर्यामा ि�� नबझेु ूितवादीह� पवनकुमार लोिहया र ःमतृी लोिहयालाई ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावेदन 
न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ु भनी १५ िदने पनुरावेदन म्याद जारी गरी पठाई 
िदन ु......................................................................................................................३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्न ेदःतरु िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४ 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फांटमा बझुाई िदन.ु..............................५ 
 
 
 
..................... ............................. ............................. 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ८ को िनणर्य ौीमान ्अध्यक्ष तथा सदःयज्यूले बोली िटपाए बमोिजम िटपी कम्प्यटुर टाईप 
गन� संिगता कपाली। 
फाँटवाला ना.स.ु: राधेँयाम िघिमरे। 
इित सम्वत ्२०७० साल ौावण मिहना २९ गते रोज ३ शभुम.्........................... 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी गोकुलूसाद बलुार्कोटी 
 ब�िक� सदःय  :  ौी ज्योितूसाद कणेल 
 लेखा सदःय   :  ौी जगतूकाश भ� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६४ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६४-१६५७ 

िनणर्य नं. ५ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ िःथत
एन.िस.िस. ब�क (सािवक नेपाल ब�क अफ 
िसलोन िल.) मखु्य शाखा कायार्लयको 
तफर् बाट अिख्तयार ूा� ऐ. ब�कका ूमखु 
कायर्कारी अिधकृत वषर् ५५ को र�राज 
बळाचायर् ...........................................१

उ�ोग िवभागमा ूाइभेट फमर् रिज�ेशन ऐन, २०१४ 
बमोिजम ूा.फ.नं. ७१५७।०४१ अन्तगर्त दतार् 
भएको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ९(ग)-२५३ 
ब�ीसपतुलीमा कारखाना रहेको तथा ऐ. "भी निसर्ङ 
कु�" न्यूप्लाजा का�माड�मा सम्पकर्  कायार्लय रहेको 
महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�ज ..........................१ 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १३ िःथत महालआमी 
गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर मोहनलालको नाित, 
नरिसंह लाल इनानीको छोरा, का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं. १ बःने वषर् ५३ को बजृ गोपाल इनानी 
(इनाणी) ..................................................१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेकको कागजा 
(क) िमित ३१।१०।२००० को कजार् नवीकरण 

माग। 
(ख) िमित १५।८।२०००, २९।८।२००० र 

५।९।२००१ को ूोिमसरी नोट। 
(ग) िमित २०५८।५।२० को कजार् तमसकु। 
(घ) िमित १५।८।२००० र २९।८।२००० 

को व्यिक्तगत जमानीको िलखत। 
(ङ) िमित २०५८।६।१०, २०५८।७।२६, 

२०५८।७।२७, २०५८।७।२८ र 
२०५८।९।२३ को मालपोत कायार्लयको 
रोक्का पऽ। 

ूितवादीको कागजा
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
(क) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. ६ मा उिल्लिखत 

२०६५ असार मसान्तसम्मको लेना बाँकी 
साँवा ब्याज �.२१,७०,५४,२८७।९३ मध्ये 
कुन-कुन कजार् शीषर्क अन्तगर्त के कित साँवा 
ब्याज बाकँी रहन गएको हो? कजार् शीषर्क 
अनसुार साँवा ब्याजको छु�ा-छु�ै िववरण।  
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(च) िमित ५।९।२००१ को जनरल लेटर अफ
हाइपोिथकेशन। 

(छ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
२५।७।२००१, २२।१०।२००१, 
१२।११।२००१, २२।११।२००१, 
२०६५।२।२६ र २०६५।३।८ को 
ताकेता पऽ। 

(ज) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
२०५९।४।२६ र २०६१।१२।४ को 
नेपाल समाचारपऽमा ूकािशत ३५ िदने 
सूचना। 

(झ) िमित २०६२।२।१५ र २०६५।२।२२ 
को नेपाल समाचार पऽ र गोरखापऽमा 
ूकािशत िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सूचना। 

(ञ) िमित २०६५।३।५ को िधतो िललाम 
िबबीसम्बन्धी मचुलु्का। 

 
 

(ख) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. ३ मा 
हाइपोिथकेशन गिरएको �.७,०९,३२,०९७।६० 
बराबरको मालसामानको िववरण र उक्त 
मालसामानको कजार् लगानीको बममा र िधतो 
िललामीको ूयोजनाथर् गिरएको मूल्या�न 
ूितवेदन।  

(ग) िललाम िबबीबाट ूा� �.२१ लाख र िधतो 
सकारबाट ूा� �.८० लाख कजार् िहसावमा 
िमलान गिरएको समेत देिखन े मागदावी 
िमितसम्मको कजार् शीषकर्  अनसुारको छु�ा-छु�ै 
लेजर उतार।  

(घ) ःप� र पूणर् िववरण देिखन े िमित 
२०५८।५।२० को तमसकु।  

(ङ) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. १ मा उिल्लिखत 
ूत्येक कजार्को कजार् माग आवेदनपऽ, कजार् 
ःवीकृितको िनणर्य उतार र तमसकु/ूोिमसरी 
नोट।   

(च) िमित २०६८।२।९ आदेश नं. २ बाट माग 
भए बमोिजम हाइपोिथकेशन गिरएको 
�.७,०९,३२,०९७।६० बरावरको सामानको 
मूल्या�न सम्बन्धमा वादी ब�कको िमित 
२०६८।२।७ को पऽमा कजार् लगानीको 
बममा र िधतो िललामीको ूयोजनाथर् मूल्या�न 
नगिरएको भ� ेउल्लेख भएको र सोही पऽमा 
िललाम िबबीबाट ूा� �.२१ लाख कजार् 
िहसावमा िमलान गिरएको भ� ेउल्लेख भएको 
देिखँदा उक्त �.७,०९,३२,०९७।६० को 
सामान कुन आधारमा �.२१ लाखमा िललाम 
िबबी गिरएको हो? सो सम्बन्धमा वादीको 
ःप� ूितकृया सिहत सो प�ुी हनुे ूमाण 
कागजात।  

(छ) वादी ब�कको िमित २०६८।२।७ को पऽमा 
िधतो सकारबाट ूा� �.८० लाख कजार् 
िहसावमा िमलान गिरएको भ� ेउल्लेख भएको 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी गोकुलूसाद बलुार्कोटी 
 ब�िक� सदःय  :  ौी ज्योितूसाद कणेल 
 लेखा सदःय   :  ौी जगतूकाश भ� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६४ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६४-१६५७ 

िनणर्य नं. ५ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ िःथत
एन.िस.िस. ब�क (सािवक नेपाल ब�क अफ 
िसलोन िल.) मखु्य शाखा कायार्लयको 
तफर् बाट अिख्तयार ूा� ऐ. ब�कका ूमखु 
कायर्कारी अिधकृत वषर् ५५ को र�राज 
बळाचायर् ...........................................१

उ�ोग िवभागमा ूाइभेट फमर् रिज�ेशन ऐन, २०१४ 
बमोिजम ूा.फ.नं. ७१५७।०४१ अन्तगर्त दतार् 
भएको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ९(ग)-२५३ 
ब�ीसपतुलीमा कारखाना रहेको तथा ऐ. "भी निसर्ङ 
कु�" न्यूप्लाजा का�माड�मा सम्पकर्  कायार्लय रहेको 
महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�ज ..........................१ 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १३ िःथत महालआमी 
गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर मोहनलालको नाित, 
नरिसंह लाल इनानीको छोरा, का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं. १ बःने वषर् ५३ को बजृ गोपाल इनानी 
(इनाणी) ..................................................१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेकको कागजा 
(क) िमित ३१।१०।२००० को कजार् नवीकरण 

माग। 
(ख) िमित १५।८।२०००, २९।८।२००० र 

५।९।२००१ को ूोिमसरी नोट। 
(ग) िमित २०५८।५।२० को कजार् तमसकु। 
(घ) िमित १५।८।२००० र २९।८।२००० 

को व्यिक्तगत जमानीको िलखत। 
(ङ) िमित २०५८।६।१०, २०५८।७।२६, 

२०५८।७।२७, २०५८।७।२८ र 
२०५८।९।२३ को मालपोत कायार्लयको 
रोक्का पऽ। 

ूितवादीको कागजा
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
(क) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. ६ मा उिल्लिखत 

२०६५ असार मसान्तसम्मको लेना बाँकी 
साँवा ब्याज �.२१,७०,५४,२८७।९३ मध्ये 
कुन-कुन कजार् शीषर्क अन्तगर्त के कित साँवा 
ब्याज बाकँी रहन गएको हो? कजार् शीषर्क 
अनसुार साँवा ब्याजको छु�ा-छु�ै िववरण।  
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(च) िमित ५।९।२००१ को जनरल लेटर अफ
हाइपोिथकेशन। 

(छ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
२५।७।२००१, २२।१०।२००१, 
१२।११।२००१, २२।११।२००१, 
२०६५।२।२६ र २०६५।३।८ को 
ताकेता पऽ। 

(ज) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
२०५९।४।२६ र २०६१।१२।४ को 
नेपाल समाचारपऽमा ूकािशत ३५ िदने 
सूचना। 

(झ) िमित २०६२।२।१५ र २०६५।२।२२ 
को नेपाल समाचार पऽ र गोरखापऽमा 
ूकािशत िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सूचना। 

(ञ) िमित २०६५।३।५ को िधतो िललाम 
िबबीसम्बन्धी मचुलु्का। 

 
 

(ख) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. ३ मा 
हाइपोिथकेशन गिरएको �.७,०९,३२,०९७।६० 
बराबरको मालसामानको िववरण र उक्त 
मालसामानको कजार् लगानीको बममा र िधतो 
िललामीको ूयोजनाथर् गिरएको मूल्या�न 
ूितवेदन।  

(ग) िललाम िबबीबाट ूा� �.२१ लाख र िधतो 
सकारबाट ूा� �.८० लाख कजार् िहसावमा 
िमलान गिरएको समेत देिखन े मागदावी 
िमितसम्मको कजार् शीषकर्  अनसुारको छु�ा-छु�ै 
लेजर उतार।  

(घ) ःप� र पूणर् िववरण देिखन े िमित 
२०५८।५।२० को तमसकु।  

(ङ) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. १ मा उिल्लिखत 
ूत्येक कजार्को कजार् माग आवेदनपऽ, कजार् 
ःवीकृितको िनणर्य उतार र तमसकु/ूोिमसरी 
नोट।   

(च) िमित २०६८।२।९ आदेश नं. २ बाट माग 
भए बमोिजम हाइपोिथकेशन गिरएको 
�.७,०९,३२,०९७।६० बरावरको सामानको 
मूल्या�न सम्बन्धमा वादी ब�कको िमित 
२०६८।२।७ को पऽमा कजार् लगानीको 
बममा र िधतो िललामीको ूयोजनाथर् मूल्या�न 
नगिरएको भ� ेउल्लेख भएको र सोही पऽमा 
िललाम िबबीबाट ूा� �.२१ लाख कजार् 
िहसावमा िमलान गिरएको भ� ेउल्लेख भएको 
देिखँदा उक्त �.७,०९,३२,०९७।६० को 
सामान कुन आधारमा �.२१ लाखमा िललाम 
िबबी गिरएको हो? सो सम्बन्धमा वादीको 
ःप� ूितकृया सिहत सो प�ुी हनुे ूमाण 
कागजात।  

(छ) वादी ब�कको िमित २०६८।२।७ को पऽमा 
िधतो सकारबाट ूा� �.८० लाख कजार् 
िहसावमा िमलान गिरएको भ� ेउल्लेख भएको 
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देिखँदा कुन-कुन िधतो के कित मूल्यमा सकार 
गिरएको हो? सोको िववरण र उक्त िधतोको 
कजार् लगानी पूवर्को मूल्या�न ूितवेदन।  

(ज) वादी ब�क तथा ूितवादीबाट देहायमा लेिखए 
बमोिजमका कागजात/िववरणह�को ूमािणत 
ूितिलिप िमित २०६८।८।२६ िभऽ 
वारेसमाफर् त पेश गनर् लगाई िनयमानसुार गनुर्। 

वादीबाट:- 
१. �.७,०९,३२,०९७।६० को ८१२ वटा थान 

मेिसनह� मध्ये कुन कुन मेिसन कित-कित 
मूल्यमा िललाम िबबी भएको हो? सोको ःप� 
िववरण सिहतको ूितकृया।  

ूितवादीबाट:- 
१. वादी ब�कको िमित २०६८।०७।२० को 

पऽमा "कजार् भकु्तानीको के कःतो ूकृया 
अवलम्बन गन� भ� े कुनै ठोस ूःताव र 
ूितव�ता ऋणीबाट यस ब�कलाई हालसम्म 
ूा� भएको छैन, उपयकु्त ूःताव ूा� भएमा 
सहमित कायम गरी अगाडी बढ्न ब�क 
सकारात्मक रहेको" भनी उल्लेख भएको 
देिखँदा िमलापऽको िनिम� ूितवादीको तफर् बाट 
कुनै ठोस ूःताव भए सो सिहतको ूितकृया।  

(झ) ू ितवादी बजृ गोपाल इनानीको ूितउ�रपऽको 
ूकरण नं. ३ को खण्ड (क) को नं. (१) र 
ूकरण नं. ६ का सम्बन्धमा वादीको 
ूितकृया। 

(ञ) वादी र राि�य वािणज्य ब�कबीच िमित 
२०६२।२।१२ मा भएको सहमित पऽ। 
कजार् सरु�णःव�प िधतोमा रहेको कुन-कुन 
मेिसनह� राि�य वािणज्य ब�कलाई िदईएको 
हो? सोको ःप� िववरण।  

(ट) ूितवादी महालआमी गाम�न्ट इण्डि�जका ूो. 
बजृगोपाल इनानीको ूितउ�र पऽको ूकरण 
नं. ५ को खण्ड (ट) का सम्बन्धमा 
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वादीको ूितकृया।
(ठ) वादीले िधतोमा िलएको कपडा/िमलमेिसनरीह�को 

कजार् लगानी गदार् कित मूल्या�न गिरएको 
िथयो ? सो िववरण र िधतो िललामी कारवाही 
गदार् नेपाल समाचार पऽमा ूकािशत िमित 
२०६५।२।२२ को सूचनामा मेिशन तथा 
सामानह� र तयारी अवःथाका कपडाको संख्या, 
पिरणाम तथा न्यूनतम मूल्य उल्लेख भएको 
नदेिखँदा कुन आधारमा िललाम िबबी सकार 
गिरएको हो? ती सबै सामानह�को िकिसम, 
संख्या र मूल्य समेत खलुाईएको िववरण।  

(ड) ूितवादी महालआमी गाम�न्ट �ण्डि�जका 
तफर् बाट िमित २०६९।८।१७ मा पेश भएको 
पऽमा वादी ब�किसत �.६,५०,००,०००।- 
मा ऋण राफसाफ गन� सहमित भएको भ� े
उल्लेख भएको देिखँदा िमलापऽ हनु सक्ने/ 
नसक्ने सम्बन्धमा वादी ब�कको ःप� ूितकृया 
िमित २०६९।१०।८ िभऽ पेश गनर् लगाई 
िनयमानसुार गनुर् भ� े यस न्यायािधकरणको 
िमित २०६९।९।२२ को आदेश। 

(ढ) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. १ मा उल्लेिखत 
कजार् लगानीको िववरणमा TOD, Over Draft, 

Forced Loan, Pad Loan, Bill Purchase भनी 
उल्लेख भएकोमा ऐ. को ूकरण नं. ६(क) 
को मागदावी खण्डमा एकम�ु साँवा ब्याज 
�.२१,७०,५४,२८७।९३ उल्लेख भएको 
देिखँदा उक्त मागदावी कुन-कुन कजार् 
शीषर्कको के कित साँवा ब्याज हो ःप� 
नभएकोले कजार् शीषर्क अनसुारको छु�ा-छु�ै 
साँवा ब्याज देिखने िववरण र सोसंग मेल खान े
मागदावी िमित २०६५ असार मसान्तसम्मको 
लेजर उतार/ब�क ःमेटमेण्ट। 

(ण) मागदावी िमितदेिख फैसला कायार्न्वयन हनु े
िदनसम्मको ब्याजदर। 
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देिखँदा कुन-कुन िधतो के कित मूल्यमा सकार 
गिरएको हो? सोको िववरण र उक्त िधतोको 
कजार् लगानी पूवर्को मूल्या�न ूितवेदन।  

(ज) वादी ब�क तथा ूितवादीबाट देहायमा लेिखए 
बमोिजमका कागजात/िववरणह�को ूमािणत 
ूितिलिप िमित २०६८।८।२६ िभऽ 
वारेसमाफर् त पेश गनर् लगाई िनयमानसुार गनुर्। 

वादीबाट:- 
१. �.७,०९,३२,०९७।६० को ८१२ वटा थान 

मेिसनह� मध्ये कुन कुन मेिसन कित-कित 
मूल्यमा िललाम िबबी भएको हो? सोको ःप� 
िववरण सिहतको ूितकृया।  

ूितवादीबाट:- 
१. वादी ब�कको िमित २०६८।०७।२० को 

पऽमा "कजार् भकु्तानीको के कःतो ूकृया 
अवलम्बन गन� भ� े कुनै ठोस ूःताव र 
ूितव�ता ऋणीबाट यस ब�कलाई हालसम्म 
ूा� भएको छैन, उपयकु्त ूःताव ूा� भएमा 
सहमित कायम गरी अगाडी बढ्न ब�क 
सकारात्मक रहेको" भनी उल्लेख भएको 
देिखँदा िमलापऽको िनिम� ूितवादीको तफर् बाट 
कुनै ठोस ूःताव भए सो सिहतको ूितकृया।  

(झ) ू ितवादी बजृ गोपाल इनानीको ूितउ�रपऽको 
ूकरण नं. ३ को खण्ड (क) को नं. (१) र 
ूकरण नं. ६ का सम्बन्धमा वादीको 
ूितकृया। 

(ञ) वादी र राि�य वािणज्य ब�कबीच िमित 
२०६२।२।१२ मा भएको सहमित पऽ। 
कजार् सरु�णःव�प िधतोमा रहेको कुन-कुन 
मेिसनह� राि�य वािणज्य ब�कलाई िदईएको 
हो? सोको ःप� िववरण।  

(ट) ूितवादी महालआमी गाम�न्ट इण्डि�जका ूो. 
बजृगोपाल इनानीको ूितउ�र पऽको ूकरण 
नं. ५ को खण्ड (ट) का सम्बन्धमा 
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वादीको ूितकृया।
(ठ) वादीले िधतोमा िलएको कपडा/िमलमेिसनरीह�को 

कजार् लगानी गदार् कित मूल्या�न गिरएको 
िथयो ? सो िववरण र िधतो िललामी कारवाही 
गदार् नेपाल समाचार पऽमा ूकािशत िमित 
२०६५।२।२२ को सूचनामा मेिशन तथा 
सामानह� र तयारी अवःथाका कपडाको संख्या, 
पिरणाम तथा न्यूनतम मूल्य उल्लेख भएको 
नदेिखँदा कुन आधारमा िललाम िबबी सकार 
गिरएको हो? ती सबै सामानह�को िकिसम, 
संख्या र मूल्य समेत खलुाईएको िववरण।  

(ड) ूितवादी महालआमी गाम�न्ट �ण्डि�जका 
तफर् बाट िमित २०६९।८।१७ मा पेश भएको 
पऽमा वादी ब�किसत �.६,५०,००,०००।- 
मा ऋण राफसाफ गन� सहमित भएको भ� े
उल्लेख भएको देिखँदा िमलापऽ हनु सक्ने/ 
नसक्ने सम्बन्धमा वादी ब�कको ःप� ूितकृया 
िमित २०६९।१०।८ िभऽ पेश गनर् लगाई 
िनयमानसुार गनुर् भ� े यस न्यायािधकरणको 
िमित २०६९।९।२२ को आदेश। 

(ढ) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. १ मा उल्लेिखत 
कजार् लगानीको िववरणमा TOD, Over Draft, 

Forced Loan, Pad Loan, Bill Purchase भनी 
उल्लेख भएकोमा ऐ. को ूकरण नं. ६(क) 
को मागदावी खण्डमा एकम�ु साँवा ब्याज 
�.२१,७०,५४,२८७।९३ उल्लेख भएको 
देिखँदा उक्त मागदावी कुन-कुन कजार् 
शीषर्कको के कित साँवा ब्याज हो ःप� 
नभएकोले कजार् शीषर्क अनसुारको छु�ा-छु�ै 
साँवा ब्याज देिखने िववरण र सोसंग मेल खान े
मागदावी िमित २०६५ असार मसान्तसम्मको 
लेजर उतार/ब�क ःमेटमेण्ट। 

(ण) मागदावी िमितदेिख फैसला कायार्न्वयन हनु े
िदनसम्मको ब्याजदर। 
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(त) िबल पच�ज कजार् शीषर्कको ःटेटमेन्ट। 
(थ) Pad Loan र Bill Purchase कजार्सँग सम्बिन्धत 

L/C डकुमेण्ट्स लगायतका कागजात। 
(द) िमित २०६८।२।९ समेतको आदेशबाट माग 

भए बमोिजम वादी ब�कको िमित २०६८।२।७ 
को पऽमा हाइपोिथकेशन गिरएको सामानको 
मूल्या�न सम्बन्धमा हाइपोिथकेशन गिरएका 
सामानह�को िधतो िललाम िबबीको ूयोजनाथर् 
मूल्या�न नगिरएको भनी उल्लेख भएको 
देिखँदा िललाम गदार्का बखत िव�मान रहेका 
ती सबै सामानह�को िववरणका साथै िललाम 
िबबी गनुर् पूवर् कुन आधारमा कसरी सामानको 
मूल्य कायम गिरन्छ? सो सम्बन्धमा वादीको 
ःप� ूितकृया। 

(ध) ूितवादीबाट देहायका कागजात पेश गनुर् भ� े
यस न्यायािधकरणको िमित २०७०।०४।२८ 
को आदेशः 

(१) ूितवादी बजृगोपाल इनानीको िमित 
२०६६।१।२०  को िनवेदनको ूकरण नं. 
२ को खण्ड (ख) र (ग) मा सािवऽीदेवी 
इनानी र ूितवादी बजृगोपाल इनानीबीच 
सम्बन्ध िवच्छेद भैसकेको भनी उल्लेख भएको 
देिखँदा सो प�ुी हनुे ूमाण कागजात। 

(२) ूितवादी बजृगोपाल इनानीको सोही िमित 
२०६६।१।२०  को िनवेदनको ूकरण नं. 
२ को खण्ड (ङ) मा कमलिकशोर इनानीसगँ 
अंशबण्डा भैसकेको भनी उल्लेख भएको देिखँदा 
ूितवादी बजृगोपाल इनानी र कमलिकशोर 
इनानीका िपताह�काबीच अंशबण्डा भएको प�ुी 
हनुे ूमाण कागजात।  

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः  
१. िवपक्षी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीले िमित ५।९।२००१ को 

सम्झौता अनसुार �.७,०९,३२,०९७।६० मूल्यका मेिशनरीह� तथा िनयार्त गिरने सम्पूणर् 
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वःतहु� हाइपोिथकेट गरी िदनकुा साथै िमित २९।८।२००० तथा ५।९।२००१ मा 
�.१०/१० करोडको र िमित १५।८।२००० मा �.५ करोड बराबरको व्यिक्तगत जमानीको 
िलखत समेत गरी िदई िट.ओ.डी. कजार् शीषर्कबाट १५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.४१,४२४।३४, 
ओभरसाफ्ट कजार् शीषर्कबाट १५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.४,९५,९९,५२६।३४, फोसर् लोन 
कजार् शीषर्कबाट १६ ूितशत ब्याजदरमा �.२,०९,८३०।६०, प्याड लोन कजार् शीषर्कबाट 
१५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.३,८३,७५,३१९।८५ र िबल्स पच�ज कजार् शीषर्कबाट 
�.२७,५०,०००।- कजार् उपभोग गनुर् भएको िथयो। िवपक्षीले उक्त कजार्को साँवा तथा ब्याज 
रकम भाखािभऽ नबझुाई कजार् बाँकी रहन गएकोले िवपक्षीलाई िमित २६।६।२००१, 
२५।७।२००१, २२।८।२००१ र २२।११।२००१ को पऽबाट ताकेता र िमित 
२०५९।४।२६ र २०६१।१२।४ को नपेाल समाचार पऽमा कजार् चकु्ता गन� बारेको ३५ 
िदन ेसूचना ूकािशत गदार् समेत कजार् असलु हनु नसकेकोले कजार्को सरुक्षणःव�प रहेको िधतो 
िललाम िबबी गनर् िमित २०६२।२।१५ को गोरखा पऽ र िमित २०६५।२।२२ को नेपाल 
समाचार पऽमा सावर्जिनक सूचना ूकािशत गिरए बमोिजम िधतो िववरणको समहु २ अन्तगर्तका 
सामा�ीह� �.२१,००,०००।- मा िललाम िबबी गिरएको र िधतो िववरणको समहु १ र ३ 
का मेिसनरी तथा फिनर्चरह� िमित २०६५।३।३१ मा गैर ब�िक� सम्पि� अन्तगर्त बकु गरी 
ूा� रकम कजार्मा समायोजन गिरएको िथयो। यसरी िधतोमा रहेको मालसामान िललाम तथा 
सकार गरी कजार्मा िमलान गदार् समेत कजार् चकु्ता हनु नसकेकोले  िमित २०६५ असार 
मसान्तसम्मको एकम�ु साँवा ब्याज �.२१,७०,५४,२८७।९३ र म�ुाको अिन्तम िकनारा भई 
फैसला कायार्न्वयन हनु ेिदनसम्मको काननु बमोिजम ूितशतका दरले हनु आउन ेसाँवा ब्याज र 
अन्य दःतरु समेत िहसाब गरी िवपक्षी ऋणी तथा जमानीकतार्ह�को चल अचल सम्पि�बाट 
िदलाई भराई पाउँ भ� े समेत व्यहोराको वादी ब�कको िमित २०६५।३।३१ को उजरुी 
िनवेदन। 

२. यस उ�ोगले १० करोड सीमािभऽका कारोवारका लािग भवन, मेिशनरीको 
�.७,०९,३२,०९७।६० मूल्या�न गराई US$२,४१,०७४।४० मूल्य बराबरको अधर् तयारी 
पोशाक समेत बीमा गराइर् िधतो राखी Supplementary Agreement र कजार् तमसकु गरी िदएको 
िवपक्षीले िमित २०६० चैऽ मसान्तसम्मको लेना बाकँी �.११,५८,९९,२९०।१५ रहेको 
जानकारी गराएको िथयो। उ�ोगको कारोवार बन्द गरी िदएको अवःथामा िनयिमत ब्याज 
बझुाउन ेर उ�ोगसंगको कारोवार सम्बन्धमा ब�कले केही नखलुाएको, २७ अग� २००२ मा 
उ�ोगसंग नया ँसम्झौता भएको, सो अवःथामा �.३५,००,०००।- ब्याज चकु्ता गरेको, िनकासी 
एल.सी. खोल्न अगावै कालोसूचीबाट हटाउन ु पन�मा नहटाएको, िधतो सरुक्षण रहेको सम्पि� 
िवपक्षी ब�कले संरक्षण गनुर् पन�मा राि�य वािणज्य ब�कलाई हःतान्तरण गरेको, कजार् 
कारोवारसम्बन्धी कागजातह�को नक्कल माग गदार् उपलब्ध नगराएको, िधतो बन्धकको कागज 
हेरी अ.वं. ७८ बमोिजम स�े िकत�मा बयान गनर् पाउँ, साँवा ऋण �.८,८५,६३,४१४।१९ 
चकु्ता गनर् सधै तयार छु, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी न्यायािधकरण ऐन, २०५८ 
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(त) िबल पच�ज कजार् शीषर्कको ःटेटमेन्ट। 
(थ) Pad Loan र Bill Purchase कजार्सँग सम्बिन्धत 

L/C डकुमेण्ट्स लगायतका कागजात। 
(द) िमित २०६८।२।९ समेतको आदेशबाट माग 

भए बमोिजम वादी ब�कको िमित २०६८।२।७ 
को पऽमा हाइपोिथकेशन गिरएको सामानको 
मूल्या�न सम्बन्धमा हाइपोिथकेशन गिरएका 
सामानह�को िधतो िललाम िबबीको ूयोजनाथर् 
मूल्या�न नगिरएको भनी उल्लेख भएको 
देिखँदा िललाम गदार्का बखत िव�मान रहेका 
ती सबै सामानह�को िववरणका साथै िललाम 
िबबी गनुर् पूवर् कुन आधारमा कसरी सामानको 
मूल्य कायम गिरन्छ? सो सम्बन्धमा वादीको 
ःप� ूितकृया। 

(ध) ूितवादीबाट देहायका कागजात पेश गनुर् भ� े
यस न्यायािधकरणको िमित २०७०।०४।२८ 
को आदेशः 

(१) ूितवादी बजृगोपाल इनानीको िमित 
२०६६।१।२०  को िनवेदनको ूकरण नं. 
२ को खण्ड (ख) र (ग) मा सािवऽीदेवी 
इनानी र ूितवादी बजृगोपाल इनानीबीच 
सम्बन्ध िवच्छेद भैसकेको भनी उल्लेख भएको 
देिखँदा सो प�ुी हनुे ूमाण कागजात। 

(२) ूितवादी बजृगोपाल इनानीको सोही िमित 
२०६६।१।२०  को िनवेदनको ूकरण नं. 
२ को खण्ड (ङ) मा कमलिकशोर इनानीसगँ 
अंशबण्डा भैसकेको भनी उल्लेख भएको देिखँदा 
ूितवादी बजृगोपाल इनानी र कमलिकशोर 
इनानीका िपताह�काबीच अंशबण्डा भएको प�ुी 
हनुे ूमाण कागजात।  

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः  
१. िवपक्षी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीले िमित ५।९।२००१ को 

सम्झौता अनसुार �.७,०९,३२,०९७।६० मूल्यका मेिशनरीह� तथा िनयार्त गिरने सम्पूणर् 
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वःतहु� हाइपोिथकेट गरी िदनकुा साथै िमित २९।८।२००० तथा ५।९।२००१ मा 
�.१०/१० करोडको र िमित १५।८।२००० मा �.५ करोड बराबरको व्यिक्तगत जमानीको 
िलखत समेत गरी िदई िट.ओ.डी. कजार् शीषर्कबाट १५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.४१,४२४।३४, 
ओभरसाफ्ट कजार् शीषर्कबाट १५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.४,९५,९९,५२६।३४, फोसर् लोन 
कजार् शीषर्कबाट १६ ूितशत ब्याजदरमा �.२,०९,८३०।६०, प्याड लोन कजार् शीषर्कबाट 
१५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.३,८३,७५,३१९।८५ र िबल्स पच�ज कजार् शीषर्कबाट 
�.२७,५०,०००।- कजार् उपभोग गनुर् भएको िथयो। िवपक्षीले उक्त कजार्को साँवा तथा ब्याज 
रकम भाखािभऽ नबझुाई कजार् बाँकी रहन गएकोले िवपक्षीलाई िमित २६।६।२००१, 
२५।७।२००१, २२।८।२००१ र २२।११।२००१ को पऽबाट ताकेता र िमित 
२०५९।४।२६ र २०६१।१२।४ को नपेाल समाचार पऽमा कजार् चकु्ता गन� बारेको ३५ 
िदन ेसूचना ूकािशत गदार् समेत कजार् असलु हनु नसकेकोले कजार्को सरुक्षणःव�प रहेको िधतो 
िललाम िबबी गनर् िमित २०६२।२।१५ को गोरखा पऽ र िमित २०६५।२।२२ को नेपाल 
समाचार पऽमा सावर्जिनक सूचना ूकािशत गिरए बमोिजम िधतो िववरणको समहु २ अन्तगर्तका 
सामा�ीह� �.२१,००,०००।- मा िललाम िबबी गिरएको र िधतो िववरणको समहु १ र ३ 
का मेिसनरी तथा फिनर्चरह� िमित २०६५।३।३१ मा गैर ब�िक� सम्पि� अन्तगर्त बकु गरी 
ूा� रकम कजार्मा समायोजन गिरएको िथयो। यसरी िधतोमा रहेको मालसामान िललाम तथा 
सकार गरी कजार्मा िमलान गदार् समेत कजार् चकु्ता हनु नसकेकोले  िमित २०६५ असार 
मसान्तसम्मको एकम�ु साँवा ब्याज �.२१,७०,५४,२८७।९३ र म�ुाको अिन्तम िकनारा भई 
फैसला कायार्न्वयन हनु ेिदनसम्मको काननु बमोिजम ूितशतका दरले हनु आउन ेसाँवा ब्याज र 
अन्य दःतरु समेत िहसाब गरी िवपक्षी ऋणी तथा जमानीकतार्ह�को चल अचल सम्पि�बाट 
िदलाई भराई पाउँ भ� े समेत व्यहोराको वादी ब�कको िमित २०६५।३।३१ को उजरुी 
िनवेदन। 

२. यस उ�ोगले १० करोड सीमािभऽका कारोवारका लािग भवन, मेिशनरीको 
�.७,०९,३२,०९७।६० मूल्या�न गराई US$२,४१,०७४।४० मूल्य बराबरको अधर् तयारी 
पोशाक समेत बीमा गराइर् िधतो राखी Supplementary Agreement र कजार् तमसकु गरी िदएको 
िवपक्षीले िमित २०६० चैऽ मसान्तसम्मको लेना बाँकी �.११,५८,९९,२९०।१५ रहेको 
जानकारी गराएको िथयो। उ�ोगको कारोवार बन्द गरी िदएको अवःथामा िनयिमत ब्याज 
बझुाउन ेर उ�ोगसंगको कारोवार सम्बन्धमा ब�कले केही नखलुाएको, २७ अग� २००२ मा 
उ�ोगसंग नया ँसम्झौता भएको, सो अवःथामा �.३५,००,०००।- ब्याज चकु्ता गरेको, िनकासी 
एल.सी. खोल्न अगावै कालोसूचीबाट हटाउन ु पन�मा नहटाएको, िधतो सरुक्षण रहेको सम्पि� 
िवपक्षी ब�कले संरक्षण गनुर् पन�मा राि�य वािणज्य ब�कलाई हःतान्तरण गरेको, कजार् 
कारोवारसम्बन्धी कागजातह�को नक्कल माग गदार् उपलब्ध नगराएको, िधतो बन्धकको कागज 
हेरी अ.वं. ७८ बमोिजम स�े िकत�मा बयान गनर् पाउँ, साँवा ऋण �.८,८५,६३,४१४।१९ 
चकु्ता गनर् सधै तयार छु, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी न्यायािधकरण ऐन, २०५८ 
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को दफा १४(७) ूकृया पूरा नगरेको, िमित २०५९।५।११ को सम्झौता िवपिरत 
कालोसूचीमा राखी कारोवार नगराएको, राि�य वािणज्य ब�कसंग सहमितको नाउँमा गैर कानूनी 
सम्झौता गरेको, उ�ोग पनुः संचालन गनर् पाएमा साँवा ऋण ितनर् तयार नै रहेको हुँदा न्याय 
इन्साफ िदलाई पाउँ भ� ेसमेत व्यहोराको ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर 
बजृ गोपाल इनानीको िमित २०६५।११।२८ को ूितउ�र पऽ। 

३. ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका नाउँमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजले सो म्यादिभऽ ूितउ�र 
निदइर् म्यादै गजुारी बसेको देिखन्छ। 

४. िवपक्षी तथा िवपक्षीका एकाघर सगोलका अंिशयारका नाउँमा रहेका चल अचल सम्पि�ह� फेला 
पारी सम्बिन्धत मालपोत कायार्लयका नाउँमा पऽाचार गरी बलात रोक्का राखेको हनुाले ूितवादी 
बजृगोपाल इनानीका नाउँको का.िज. कािलमाटी वडा नं. २/क का िक.नं. ३४४, ४४०, ५४७ 
र ५४६ को क्षे.फ. बमशः ०-६-०-०, ०-१०-३-१, ०-९-०-० तथा ०-१-३-३ का जग्गा, 
ऐ.का नाउँको का.िज.का.म.न.पा. डाँछी गा.िव.स. वडा नं. ९।ख िःथत िक.नं. ७० तथा १५६ 
को क्षे.फ. बमशः  ५-६-३-० र ६-३-२-० जग्गा र ऐ.का नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं. २२/क िःथत िक.नं. ३७३, २६६, २६८, ३७४, ८९, ३७२ र २६७ को क्षे.फ. बमशः 
०-६-२, १-१-३, १-१-३, १-०-०, ०-९-३, ०-८-० र १-१-३ को जग्गा, सािवऽीदेवी 
इनानीका नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ िःथत िक.नं. १४२३ को क्षे.फ. ०-८-०-० 
तथा ऐ.को वडा नं. १ िःथत िक.नं. २६६५ को क्षे.फ. १-०-०-२ जग्गा र कमलिकशोर 
इनानीका नाउँमा दतार् रहेको सनुसरी िजल्ला पकली गा.िव.स.वडा नं. ४ िःथत िक.नं. ७२, 
४२९, ४३३, १३०, ७१ र ५८ को क्षे.फ. बमशः ०-०-४.५, ०-१-०, ०-०-३.५, ०-१-
११, ०-०-२ र ०-०-२.५ जग्गा र ऐ.को वडा नं. ५ िःथत िक.नं. १८२ र १९६ को क्षे.फ. 
बमशः ०-२-२ र ०-१-१३ जग्गा सम्मािनत न्यायािधकरणबाट समेत कानून बमोिजम रोक्का 
राखी पाउँ भ� ेसमेत व्यहोराको वादी ब�कको िमित २०६५।१२।१० को िनवेदन। 

५. ूितवादी बजृगोपाल इनानीका नाउँको का.िज. कािलमाटी वडा नं. २/क का िक.नं. ३४४, 
४४०, ५४७ र ५४६ को क्षे.फ. बमशः ०-६-०-०, ०-१०-३-१, ०-९-०-०, ०-१-३-३ 
का जग्गा का.िज.अ. बाट िललाम िबबी भईसकेको, का.िज.का.म.न.पा. डाछँी गा.िव.स. वडा नं. 
९।ख िःथत िक.नं. ७० र १५६ को क्ष.ेफ. बमशः  ५-६-३-० र ६-३-२-० जग्गा राि�य 
वािणज्य ब�कलाई िमित २०४२।१२।८ मा �ि�बन्धक गरी िदएको, का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं. २२।क िःथत िक.नं. ३७३, २६६, २६८, ३७४, ८९, ३७२ र २६७ को क्षे.फ. 
बमशः ०-६-२, १-१-३, १-१-३, १-०-०, ०-९-३, ०-८-० र १-१-३ को जग्गा राि�य 
वािणज्य ब�कलाई िमित २०५५।५।२९ र २०५४।७।१ मा �ि�बन्धक गरी िदएको, 
सािवऽीदेवी इनानीका नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ िःथत िक.नं. १४२६ को क्षे.फ. 
०-८-०-० तथा ऐ.को वडा नं. १ िःथत िक.नं. २६६५ को क्ष.ेफ. १-०-०-२ जग्गाका 
सम्बन्धमा िनज सािवऽीदेवी इनानीसंग िमित २०४८ सालमा नै सम्बन्ध िबच्छेद भई मेरो ौीमती 
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नरहेको र कमलिकशोर इनानीका नाउँमा दतार् रहेको सनुसरी िजल्ला पकली गा.िव.स.वडा नं. ४ 
िःथत िक.नं. ७२, ४२९, ४३३, १३०, ७१ र ५८ को क्ष.ेफ. बमशः ०-०-४.५, ०-१-०, 
०-०-३.५, ०-१-११, ०-०-२ र ०-०-२.५ जग्गा र ऐ.को वडा नं. ५ िःथत िक.नं. १८२ र 
१९६ को क्ष.ेफ. बमशः ०-२-२ र ०-१-१३ जग्गाका सम्बन्धमा मेरो बबुा र मेरा काका 
अथार्त ्कमलिकशोर इनानीका बीचमा िमित २०३५ सालमा अंशबण्डा भईसकेको भ� ेसमेत 
व्यहोराको ूितवादी बजृगोपाल इनानीको िमित २०६६।१।२० को िनवेदन। 

६. िनवेदकले िनवदेनसाथ पेश गरेको मालपोत कायार्लय कलंकीको िमित २०५८।९।२३ च.नं. 
२०१२ को रोक्कापऽबाट वजृगोपाल इनानीका नाउँमा का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २/क िक.नं. 
३४४, ४४०, ५४७ र ५४६ का जग्गाह� नेपाल ब�क अफ िसलोन िल. बागबजारका नाउँमा 
रोक्का भईरहेको र िनवेदनमा उिल्लिखत जग्गा ूितवादी बजृगोपाल इनानीको नाउँमा दतार् भएको 
मा.पो.का. कलंकीको उक्त पऽबाट समेत खलु्न आएको देिखँदा उपरोक्त जग्गाह� अक� आदेश 
वा ब्यवःथा नभए सम्मको लािग िनवेदकको माग अन�ुप नै रोक्का राख् न ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोिजम यो अन्तिरम आदेश जारी गरी 
िदएको छ। अतः ूःततु म�ुाका ूितवादी बजृगोपाल इनानीका नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं. २/क िक.नं. ३४४, ४४०, ५४७ र ५४६ का जग्गा यस अिघ िनवेदक/वादीबाटै रोक्का 
रिहरहेको देिखँदा उक्त जग्गाह� यथावत �पमा रोक्का राखी सोको जानकारी ३ (तीन) िदन िभऽ 
यस न्यायािधकरणलाई पठाउन ु भनी मा.पो.का. कलंकीलाई लेखी िनयमानसुार गनुर् भ� े यस 
न्यायािधकरणको िमित २०६६।१२।१५ को अन्तिरम आदेश। 

७. यस न्यायािधकरणबाट िमित २०६६।१२।१५ मा भएको आदेशमा "का.िज. कािलमाटी वडा 
नं. २(क)" हनुपुन�मा "का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २(क)" उल्लेख हनु गएको देिखँदा अक� 
आदेश र व्यवःथा नभएसम्मका लािग िनवदेकको माग बमोिजम नै उपरोक्त जग्गाह� रोक्का 
राख् न ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोिजम सो अन्तिरम 
आदेश जारी गिरिदएको छ। अतः ूःततु म�ुाका ूितवादी बजृगोपाल इनानीका नाउँको मािथ 
उिल्लिखत का.िज. कािलमाटी वडा नं. २/क का िक.नं. ३४४, ४४०, ५४७ र ५४६ का 
जग्गाह� यस अिघ िनवेदक/वादीबाटै रोक्का रिहरहेकै देिखँदा उक्त जग्गाह� यथावत �पमा रोक्का 
राखी सोको जानकारी ३ (तीन) िदन िभऽ यस न्यायािधकरणलाई पठाउन ु भनी मा.पो.का. 
कलंकीलाई लेखी िनयमानसुार गनुर् भ� ेयस न्यायािधकरणको िमित २०६७।५।२ को अन्तिरम 
आदेश। 

८. यस न्यायािधकरणबाट भएको िविभ� िमितको आदेश अनसुार वादीबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसल संलग्न छन।् 

न्यायािधकरणको िनणर्य 
९. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भई सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम यस न्यायािधकरणको अिधकार क्षेऽिभऽ पन� भई 
सा�ािहक र दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
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को दफा १४(७) ूकृया पूरा नगरेको, िमित २०५९।५।११ को सम्झौता िवपिरत 
कालोसूचीमा राखी कारोवार नगराएको, राि�य वािणज्य ब�कसंग सहमितको नाउँमा गैर कानूनी 
सम्झौता गरेको, उ�ोग पनुः संचालन गनर् पाएमा साँवा ऋण ितनर् तयार नै रहेको हुँदा न्याय 
इन्साफ िदलाई पाउँ भ� ेसमेत व्यहोराको ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर 
बजृ गोपाल इनानीको िमित २०६५।११।२८ को ूितउ�र पऽ। 

३. ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका नाउँमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजले सो म्यादिभऽ ूितउ�र 
निदइर् म्यादै गजुारी बसेको देिखन्छ। 

४. िवपक्षी तथा िवपक्षीका एकाघर सगोलका अंिशयारका नाउँमा रहेका चल अचल सम्पि�ह� फेला 
पारी सम्बिन्धत मालपोत कायार्लयका नाउँमा पऽाचार गरी बलात रोक्का राखेको हनुाले ूितवादी 
बजृगोपाल इनानीका नाउँको का.िज. कािलमाटी वडा नं. २/क का िक.नं. ३४४, ४४०, ५४७ 
र ५४६ को क्षे.फ. बमशः ०-६-०-०, ०-१०-३-१, ०-९-०-० तथा ०-१-३-३ का जग्गा, 
ऐ.का नाउँको का.िज.का.म.न.पा. डाँछी गा.िव.स. वडा नं. ९।ख िःथत िक.नं. ७० तथा १५६ 
को क्षे.फ. बमशः  ५-६-३-० र ६-३-२-० जग्गा र ऐ.का नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं. २२/क िःथत िक.नं. ३७३, २६६, २६८, ३७४, ८९, ३७२ र २६७ को क्षे.फ. बमशः 
०-६-२, १-१-३, १-१-३, १-०-०, ०-९-३, ०-८-० र १-१-३ को जग्गा, सािवऽीदेवी 
इनानीका नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ िःथत िक.नं. १४२३ को क्षे.फ. ०-८-०-० 
तथा ऐ.को वडा नं. १ िःथत िक.नं. २६६५ को क्षे.फ. १-०-०-२ जग्गा र कमलिकशोर 
इनानीका नाउँमा दतार् रहेको सनुसरी िजल्ला पकली गा.िव.स.वडा नं. ४ िःथत िक.नं. ७२, 
४२९, ४३३, १३०, ७१ र ५८ को क्षे.फ. बमशः ०-०-४.५, ०-१-०, ०-०-३.५, ०-१-
११, ०-०-२ र ०-०-२.५ जग्गा र ऐ.को वडा नं. ५ िःथत िक.नं. १८२ र १९६ को क्षे.फ. 
बमशः ०-२-२ र ०-१-१३ जग्गा सम्मािनत न्यायािधकरणबाट समेत कानून बमोिजम रोक्का 
राखी पाउँ भ� ेसमेत व्यहोराको वादी ब�कको िमित २०६५।१२।१० को िनवेदन। 

५. ूितवादी बजृगोपाल इनानीका नाउँको का.िज. कािलमाटी वडा नं. २/क का िक.नं. ३४४, 
४४०, ५४७ र ५४६ को क्षे.फ. बमशः ०-६-०-०, ०-१०-३-१, ०-९-०-०, ०-१-३-३ 
का जग्गा का.िज.अ. बाट िललाम िबबी भईसकेको, का.िज.का.म.न.पा. डाछँी गा.िव.स. वडा नं. 
९।ख िःथत िक.नं. ७० र १५६ को क्ष.ेफ. बमशः  ५-६-३-० र ६-३-२-० जग्गा राि�य 
वािणज्य ब�कलाई िमित २०४२।१२।८ मा �ि�बन्धक गरी िदएको, का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं. २२।क िःथत िक.नं. ३७३, २६६, २६८, ३७४, ८९, ३७२ र २६७ को क्षे.फ. 
बमशः ०-६-२, १-१-३, १-१-३, १-०-०, ०-९-३, ०-८-० र १-१-३ को जग्गा राि�य 
वािणज्य ब�कलाई िमित २०५५।५।२९ र २०५४।७।१ मा �ि�बन्धक गरी िदएको, 
सािवऽीदेवी इनानीका नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ िःथत िक.नं. १४२६ को क्षे.फ. 
०-८-०-० तथा ऐ.को वडा नं. १ िःथत िक.नं. २६६५ को क्ष.ेफ. १-०-०-२ जग्गाका 
सम्बन्धमा िनज सािवऽीदेवी इनानीसंग िमित २०४८ सालमा नै सम्बन्ध िबच्छेद भई मेरो ौीमती 
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नरहेको र कमलिकशोर इनानीका नाउँमा दतार् रहेको सनुसरी िजल्ला पकली गा.िव.स.वडा नं. ४ 
िःथत िक.नं. ७२, ४२९, ४३३, १३०, ७१ र ५८ को क्ष.ेफ. बमशः ०-०-४.५, ०-१-०, 
०-०-३.५, ०-१-११, ०-०-२ र ०-०-२.५ जग्गा र ऐ.को वडा नं. ५ िःथत िक.नं. १८२ र 
१९६ को क्ष.ेफ. बमशः ०-२-२ र ०-१-१३ जग्गाका सम्बन्धमा मेरो बबुा र मेरा काका 
अथार्त ्कमलिकशोर इनानीका बीचमा िमित २०३५ सालमा अंशबण्डा भईसकेको भ� ेसमेत 
व्यहोराको ूितवादी बजृगोपाल इनानीको िमित २०६६।१।२० को िनवेदन। 

६. िनवेदकले िनवदेनसाथ पेश गरेको मालपोत कायार्लय कलंकीको िमित २०५८।९।२३ च.नं. 
२०१२ को रोक्कापऽबाट वजृगोपाल इनानीका नाउँमा का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २/क िक.नं. 
३४४, ४४०, ५४७ र ५४६ का जग्गाह� नेपाल ब�क अफ िसलोन िल. बागबजारका नाउँमा 
रोक्का भईरहेको र िनवेदनमा उिल्लिखत जग्गा ूितवादी बजृगोपाल इनानीको नाउँमा दतार् भएको 
मा.पो.का. कलंकीको उक्त पऽबाट समेत खलु्न आएको देिखँदा उपरोक्त जग्गाह� अक� आदेश 
वा ब्यवःथा नभए सम्मको लािग िनवेदकको माग अन�ुप नै रोक्का राख् न ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोिजम यो अन्तिरम आदेश जारी गरी 
िदएको छ। अतः ूःततु म�ुाका ूितवादी बजृगोपाल इनानीका नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं. २/क िक.नं. ३४४, ४४०, ५४७ र ५४६ का जग्गा यस अिघ िनवेदक/वादीबाटै रोक्का 
रिहरहेको देिखँदा उक्त जग्गाह� यथावत �पमा रोक्का राखी सोको जानकारी ३ (तीन) िदन िभऽ 
यस न्यायािधकरणलाई पठाउन ु भनी मा.पो.का. कलंकीलाई लेखी िनयमानसुार गनुर् भ� े यस 
न्यायािधकरणको िमित २०६६।१२।१५ को अन्तिरम आदेश। 

७. यस न्यायािधकरणबाट िमित २०६६।१२।१५ मा भएको आदेशमा "का.िज. कािलमाटी वडा 
नं. २(क)" हनुपुन�मा "का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २(क)" उल्लेख हनु गएको देिखँदा अक� 
आदेश र व्यवःथा नभएसम्मका लािग िनवदेकको माग बमोिजम नै उपरोक्त जग्गाह� रोक्का 
राख् न ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोिजम सो अन्तिरम 
आदेश जारी गिरिदएको छ। अतः ूःततु म�ुाका ूितवादी बजृगोपाल इनानीका नाउँको मािथ 
उिल्लिखत का.िज. कािलमाटी वडा नं. २/क का िक.नं. ३४४, ४४०, ५४७ र ५४६ का 
जग्गाह� यस अिघ िनवेदक/वादीबाटै रोक्का रिहरहेकै देिखँदा उक्त जग्गाह� यथावत �पमा रोक्का 
राखी सोको जानकारी ३ (तीन) िदन िभऽ यस न्यायािधकरणलाई पठाउन ु भनी मा.पो.का. 
कलंकीलाई लेखी िनयमानसुार गनुर् भ� ेयस न्यायािधकरणको िमित २०६७।५।२ को अन्तिरम 
आदेश। 

८. यस न्यायािधकरणबाट भएको िविभ� िमितको आदेश अनसुार वादीबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसल संलग्न छन।् 

न्यायािधकरणको िनणर्य 
९. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भई सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम यस न्यायािधकरणको अिधकार क्षेऽिभऽ पन� भई 
सा�ािहक र दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
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ब�कतफर् का िव�ान अिधवक्ता�य ौी कृंण थापा र वेदनाथ पहाडीले ूःततु म�ुामा आदेश 
बमोिजम सिहतका सबै ूमाण कागजात पेश भएको र सम्पूणर् िरत तथा ूिबया पूरा भई अ� 
समेत पगुी सकेकोले उजरुी मागदावी बमोिजम नै म�ुा िकनारा गरी िवपक्षीबाट ब�कको लेना 
रकम असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

१०. यसमा बहस सनुी िमिसल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेदार् न्यायािधकरणले मखु्यतः देहायका 
ू�ह�मा केिन्ित रही िनणर्य गनुर्पन� देिखयो:-  
१) वादीले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन २०५८ को दफा १४(७) ले गरेको 

व्यवःथा अन�ुपको ूिबया पूरा गरे वा नगरेको र, 
२) वादी दावी पिु� हनु ेवा नहनुे, यदी भएमा वादी ब�कले ूितवादीह�मध्ये क-कसबाट के 

कित रकम कसरी भराई पाउने:  
११. पिहलो ू�को सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादी  महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ 

गोपाल इनानीले िट.ओ.डी. कजार् शीषर्कबाट १५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.४१,४२४।३४, 
ओभरसाफ्ट कजार् शीषर्कबाट १५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.४,९५,९९,५२६।३४, फोसर् लोन 
कजार् शीषर्कबाट १६ ूितशत ब्याजदरमा �.२,०९,८३०।६०, प्याड लोन कजार् शीषर्कबाट 
१५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.३,८३,७५,३१९।८५ र िबल्स पच�ज कजार् शीषर्कबाट 
�.२७,५०,०००।- कजार् िलएपिछ कजार्को शतर् अनसुार चकु्ता गनुर्पन� साँवा ब्याज नितरी 
नबझुाई बसेकोले कजार् चकु्ता गनर् आउन ु भनी वादीबाट ूितवादीलाई लेिखएको िमित 
२५।७।२००१, २२।१०।२००१, १२।११।२००१, २२।११।२००१, २०६५।२।२६, 
२०६५।३।८ र १७।५।२००४ को ताकेता पऽ, कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको िमित 
२०५९।४।२६ र २०६१।१२।४ को नेपाल समाचार पऽमा ूकािशत ३५ िदने सूचना, 
िमित २०६२।२।१५ र २०६५।२।२२ को नेपाल समाचार पऽ र गोरखापऽमा ूकािशत 
िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सूचना र िमित २०६५।३।५ को िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी 
मचुलु्का समेतका कागजात िमिसल संलग्न रहेबाट वादीले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी ऐन, २०५८ को दफा १४(७) ले गरेको व्यवःथा अन�ुपको ूिबया पूरा गरेको पिु� 
हनु आउँछ।  

१२. दोौो ू�को सम्बन्धमा �ि�गत गदार्, ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ 
गोपाल इनानीले कजार् िलंदा वादी ब�कका नाममा गरी िदएको िमित १५।८।२०००, 
२९।८।२००० र ५।९।२००१ को ूोिमसरी नोट, िमित २०५८।५।२० को कजार् 
तमसकु, िमित १५।८।२००० र २९।८।२००० को व्यिक्तगत जमानीको िलखत र िमित 
५।९।२००१ को जनरल लेटर अफ हाइपोिथकेशन समेतबाट िनज ूितवादी महालआमी 
गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानी र वादी ब�कबीच कजार् िलन ु िदन ु भएको  
देिखन आयो।  

१३. यस उ�ोगले १० करोड सीमािभऽका कारोवारका लािग भवन, मेिशनरीको 
�.७,०९,३२,०९७।६० मूल्या�न गराइर् US$२,४१,०७४।४० मूल्य बराबरको अधर् तयारी 
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पोशाक समेत बीमा गराई िधतो राखी Supplymentary Agreement  र कजार् तमसकु गरी िदएको 
िवपक्षीले िमित २०६० चैऽ मसान्तसम्मको लेना बाँकी �.११,५८,९९,२९०।१५ रहेको 
जानकारी गराएको िथयो। उ�ोगको कारोवार बन्द गरी िदएको अवःथामा िनयिमत ब्याज 
बझुाउन ेर उ�ोगसंगको कारोवार सम्बन्धमा ब�कले केही नखलुाएको, २७ अग� २००२ मा 
उ�ोगसंग नया ँसम्झौता भएको, सो अवःथामा �.३५,००,०००।- ब्याज चकु्ता गरेको, िनकासी 
एल.सी. खोल्न अगावै कालोसूचीबाट हटाउन ु पन�मा नहटाएको, िधतो सरुक्षण रहेको सम्पि� 
िवपक्षी ब�कले संरक्षण गनुर् पन�मा राि�य वािणज्य ब�कलाई हःतान्तरण गरेको, कजार् 
कारोवारसम्बन्धी कागजातह�को नक्कल माग गदार् उपलब्ध नगराएको, िधतो बन्धकको कागज 
हेरी अ.वं. ७८ बमोिजम स�े िकत�मा बयान गनर् पाउँ, साँवा ऋण �.८,८५,६३,४१४।१९ 
चकु्ता गनर् सध� तयार छु, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी न्यायािधकरण ऐन, २०५८ 
को दफा १४(७) को ूकृया पूरा नगरेको, िमित २०५९।५।११ को सम्झौता िवपिरत 
कालोसूचीमा राखी कारोवार नगराएको, राि�य वािणज्य ब�कसंग सहमितको नाउँमा गैर कानूनी 
सम्झौता गरेको, उ�ोग पनुः संचालन गनर् पाएमा साँवा ऋण ितनर् तयार नै रहेको हुँदा न्याय 
इन्साफ िदलाई पाउँ भ� ेसमेत व्यहोराको ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर 
बजृ गोपाल इनानीको ूितउ�र िजकीरका सम्बन्धमा िवचार गदार् वादी ब�कबाट कजार् िलएको र 
ितनर् बाँकी रहेको कुरा िनज ूितवादीले ःवीकार नै गरेको, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी ऐन, २०५८ को दफा १४(७) को ूकृयाका सम्बन्धमा मािथ ूकरण नं. ८ मा नै 
िववेचना भईसकेको, वादीबाट मागदावी रकम अन�ुपकै ःमेटमेण्ट पेश हनु आएको, साँवा माऽ 
चकु्ता गरी फरफारक गन� िवषयवःत ुपक्षह�बीचको आपसी सम्झौता एवं समझदारीमा िनभर्र हनुे 
हुँदा ूितवादीले ूितउ�रमा िजकीर िलएकै आधारमा माऽ वादीको मागदावीलाई अन्यथा भ� 
िमल्न ेदेिखन आएन। 

१४. ू ःततु म�ुामा िमिसल संलग्न ूमाण कागजातह�बाट ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका 
ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीले िमित ५।९।२००१ को सम्झौता अनसुार 
�.७,०९,३२,०९७।६० मूल्यका मेिशनरीह� तथा िनयार्त गिरन ेसम्पूणर् वःतहु� हाइपोिथकेट 
गरी िदनकुा साथै िमित २९।८।२००० तथा ५।९।२००१ मा �.१०।१० करोडको र 
िमित १५।८।२००० मा �.५ करोड बराबरको व्यिक्तगत जमानीको िलखत समेत गरी िदई 
वादी ब�कबाट कजार् िलएको कुरा पिु� हनु आएको र उक्त िधतो िललाम िबबी गरी ूा� रकम 
समायोजन गरे प�ात ्बाँकी रहन गएको ूितवादीले चकु्ता नगरेको वादी ब�कको लेना रकम यस 
न्यायािधकरणबाट वादी ब�कलाई ऋणी तथा जमानीकतार् ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका 
ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीको चल अचल जायजेथाबाट भराई िदनपुन� देिखन आयो। यसरी 
भराउँदा यस न्यायािधकरणको िमित २०६६।१२।१५ र २०६७।५।२ को अन्तिरम आदेश 
समेतबाट रोक्का रहेको ूितवादी बजृगोपाल इनानीका नाउँको का.िज. कािलमाटी वडा नं. २/क 
को िक.नं. ३४४, ४४०, ५४७ र ५४६ को जग्गा, वादी ब�कको िमित २०६५।१२।१० को 
िनवेदनमा उल्लेख भए बमोिजम ऐ.का नाममा दतार् ौेःता कायम रहेको का.िज.का.म.न.पा. डाँछी 
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ब�कतफर् का िव�ान अिधवक्ता�य ौी कृंण थापा र वेदनाथ पहाडीले ूःततु म�ुामा आदेश 
बमोिजम सिहतका सबै ूमाण कागजात पेश भएको र सम्पूणर् िरत तथा ूिबया पूरा भई अ� 
समेत पगुी सकेकोले उजरुी मागदावी बमोिजम नै म�ुा िकनारा गरी िवपक्षीबाट ब�कको लेना 
रकम असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

१०. यसमा बहस सनुी िमिसल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेदार् न्यायािधकरणले मखु्यतः देहायका 
ू�ह�मा केिन्ित रही िनणर्य गनुर्पन� देिखयो:-  
१) वादीले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन २०५८ को दफा १४(७) ले गरेको 

व्यवःथा अन�ुपको ूिबया पूरा गरे वा नगरेको र, 
२) वादी दावी पिु� हनु ेवा नहनुे, यदी भएमा वादी ब�कले ूितवादीह�मध्ये क-कसबाट के 

कित रकम कसरी भराई पाउने:  
११. पिहलो ू�को सम्बन्धमा िवचार गदार्, ूितवादी  महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ 

गोपाल इनानीले िट.ओ.डी. कजार् शीषर्कबाट १५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.४१,४२४।३४, 
ओभरसाफ्ट कजार् शीषर्कबाट १५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.४,९५,९९,५२६।३४, फोसर् लोन 
कजार् शीषर्कबाट १६ ूितशत ब्याजदरमा �.२,०९,८३०।६०, प्याड लोन कजार् शीषर्कबाट 
१५.५ ूितशत ब्याजदरमा �.३,८३,७५,३१९।८५ र िबल्स पच�ज कजार् शीषर्कबाट 
�.२७,५०,०००।- कजार् िलएपिछ कजार्को शतर् अनसुार चकु्ता गनुर्पन� साँवा ब्याज नितरी 
नबझुाई बसेकोले कजार् चकु्ता गनर् आउन ु भनी वादीबाट ूितवादीलाई लेिखएको िमित 
२५।७।२००१, २२।१०।२००१, १२।११।२००१, २२।११।२००१, २०६५।२।२६, 
२०६५।३।८ र १७।५।२००४ को ताकेता पऽ, कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको िमित 
२०५९।४।२६ र २०६१।१२।४ को नेपाल समाचार पऽमा ूकािशत ३५ िदने सूचना, 
िमित २०६२।२।१५ र २०६५।२।२२ को नेपाल समाचार पऽ र गोरखापऽमा ूकािशत 
िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सूचना र िमित २०६५।३।५ को िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी 
मचुलु्का समेतका कागजात िमिसल संलग्न रहेबाट वादीले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी ऐन, २०५८ को दफा १४(७) ले गरेको व्यवःथा अन�ुपको ूिबया पूरा गरेको पिु� 
हनु आउँछ।  

१२. दोौो ू�को सम्बन्धमा �ि�गत गदार्, ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ 
गोपाल इनानीले कजार् िलंदा वादी ब�कका नाममा गरी िदएको िमित १५।८।२०००, 
२९।८।२००० र ५।९।२००१ को ूोिमसरी नोट, िमित २०५८।५।२० को कजार् 
तमसकु, िमित १५।८।२००० र २९।८।२००० को व्यिक्तगत जमानीको िलखत र िमित 
५।९।२००१ को जनरल लेटर अफ हाइपोिथकेशन समेतबाट िनज ूितवादी महालआमी 
गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानी र वादी ब�कबीच कजार् िलन ु िदन ु भएको  
देिखन आयो।  

१३. यस उ�ोगले १० करोड सीमािभऽका कारोवारका लािग भवन, मेिशनरीको 
�.७,०९,३२,०९७।६० मूल्या�न गराइर् US$२,४१,०७४।४० मूल्य बराबरको अधर् तयारी 
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पोशाक समेत बीमा गराई िधतो राखी Supplymentary Agreement  र कजार् तमसकु गरी िदएको 
िवपक्षीले िमित २०६० चैऽ मसान्तसम्मको लेना बाँकी �.११,५८,९९,२९०।१५ रहेको 
जानकारी गराएको िथयो। उ�ोगको कारोवार बन्द गरी िदएको अवःथामा िनयिमत ब्याज 
बझुाउन ेर उ�ोगसंगको कारोवार सम्बन्धमा ब�कले केही नखलुाएको, २७ अग� २००२ मा 
उ�ोगसंग नया ँसम्झौता भएको, सो अवःथामा �.३५,००,०००।- ब्याज चकु्ता गरेको, िनकासी 
एल.सी. खोल्न अगावै कालोसूचीबाट हटाउन ु पन�मा नहटाएको, िधतो सरुक्षण रहेको सम्पि� 
िवपक्षी ब�कले संरक्षण गनुर् पन�मा राि�य वािणज्य ब�कलाई हःतान्तरण गरेको, कजार् 
कारोवारसम्बन्धी कागजातह�को नक्कल माग गदार् उपलब्ध नगराएको, िधतो बन्धकको कागज 
हेरी अ.वं. ७८ बमोिजम स�े िकत�मा बयान गनर् पाउँ, साँवा ऋण �.८,८५,६३,४१४।१९ 
चकु्ता गनर् सध� तयार छु, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी न्यायािधकरण ऐन, २०५८ 
को दफा १४(७) को ूकृया पूरा नगरेको, िमित २०५९।५।११ को सम्झौता िवपिरत 
कालोसूचीमा राखी कारोवार नगराएको, राि�य वािणज्य ब�कसंग सहमितको नाउँमा गैर कानूनी 
सम्झौता गरेको, उ�ोग पनुः संचालन गनर् पाएमा साँवा ऋण ितनर् तयार नै रहेको हुँदा न्याय 
इन्साफ िदलाई पाउँ भ� ेसमेत व्यहोराको ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर 
बजृ गोपाल इनानीको ूितउ�र िजकीरका सम्बन्धमा िवचार गदार् वादी ब�कबाट कजार् िलएको र 
ितनर् बाँकी रहेको कुरा िनज ूितवादीले ःवीकार नै गरेको, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी ऐन, २०५८ को दफा १४(७) को ूकृयाका सम्बन्धमा मािथ ूकरण नं. ८ मा नै 
िववेचना भईसकेको, वादीबाट मागदावी रकम अन�ुपकै ःमेटमेण्ट पेश हनु आएको, साँवा माऽ 
चकु्ता गरी फरफारक गन� िवषयवःत ुपक्षह�बीचको आपसी सम्झौता एवं समझदारीमा िनभर्र हनुे 
हुँदा ूितवादीले ूितउ�रमा िजकीर िलएकै आधारमा माऽ वादीको मागदावीलाई अन्यथा भ� 
िमल्न ेदेिखन आएन। 

१४. ू ःततु म�ुामा िमिसल संलग्न ूमाण कागजातह�बाट ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका 
ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीले िमित ५।९।२००१ को सम्झौता अनसुार 
�.७,०९,३२,०९७।६० मूल्यका मेिशनरीह� तथा िनयार्त गिरन ेसम्पूणर् वःतहु� हाइपोिथकेट 
गरी िदनकुा साथै िमित २९।८।२००० तथा ५।९।२००१ मा �.१०।१० करोडको र 
िमित १५।८।२००० मा �.५ करोड बराबरको व्यिक्तगत जमानीको िलखत समेत गरी िदई 
वादी ब�कबाट कजार् िलएको कुरा पिु� हनु आएको र उक्त िधतो िललाम िबबी गरी ूा� रकम 
समायोजन गरे प�ात ्बाँकी रहन गएको ूितवादीले चकु्ता नगरेको वादी ब�कको लेना रकम यस 
न्यायािधकरणबाट वादी ब�कलाई ऋणी तथा जमानीकतार् ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका 
ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीको चल अचल जायजेथाबाट भराई िदनपुन� देिखन आयो। यसरी 
भराउँदा यस न्यायािधकरणको िमित २०६६।१२।१५ र २०६७।५।२ को अन्तिरम आदेश 
समेतबाट रोक्का रहेको ूितवादी बजृगोपाल इनानीका नाउँको का.िज. कािलमाटी वडा नं. २/क 
को िक.नं. ३४४, ४४०, ५४७ र ५४६ को जग्गा, वादी ब�कको िमित २०६५।१२।१० को 
िनवेदनमा उल्लेख भए बमोिजम ऐ.का नाममा दतार् ौेःता कायम रहेको का.िज.का.म.न.पा. डाँछी 



C0f c;'nL Gofoflws/0f50

 

ऋण असुली ���������ण 

 

44 

गा.िव.स. वडा नं. ९/ख िःथत िक.नं. ७० तथा १५६ को क्षे.फ. बमशः  ५-६-३-० र  

६-३-२-० जग्गाबाट र वादी ब�कको िमित २०६५।१२।१० को िनवेदनमा का.िज. 
का.म.न.पा. वडा नं. २२/क िःथत िक.नं. ३७३, २६६, २६८, ३७४, ८९, ३७२ र २६७ 
को क्ष.ेफ. बमशः ०-६-२, १-१-३, १-१-३, १-०-०, ०-९-३, ०-८-० र १-१-३ को 
जग्गा िनज ूितवादी बजृगोपाल इनानीकै नाउँमा रहेको भनी रोक्का पऽ समेत पेश भएको 
देिखएतापिन सो सम्बन्धमा सम्बिन्धत मालपोत कायार्लयसंग बझु्दा उक्त जग्गामध्ये िक.नं. 
३७४, ८९, २६७ तथा ३७२ जग्गाको जग्गा धनी िनज बजृगोपाल इनानी नरही अन्य व्यिक्त 
भएको भनी मालपोत कायार्लय का�माड�, िडल्लीबजारको िमित २०६६।१२।१० को पऽबाट 
उल्लेख भई आएको र सो मध्ये िनज ूितवादी बजृगोपाल इनानीको नाउँमा बाँकी रहेको 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २/क िःथत िक.नं. ३७३, २६६ र २६८ को क्ष.ेफ. बमशः  
०-६-२, १-१-३ र १-१-३ को जग्गा राि�य वािणज्य ब�क मखु्य शाखा कायार्लय 
का�माड�बाट फुकुवा भए प�ात ् रोक्का रहने गरी रोक्का रािखएको भ� े मालपोत कायार्लय 
कलंकीको िमित २०५८।७।२८ को पऽमा उल्लेख भएको देिखँदा िय िक�ा जग्गाह�मा 
ूथमािधकार राख् न ेराि�य वािणज्य ब�कको रोक्का फुकुवा भएपिछ ती जग्गा समेतबाट भराई िदन ु
पन�, ूितवादी बजृगोपाल इनानीले सािवऽीदेवी इनानीसंग सम्बन्ध िवच्छेद भईसकेकोले िनजको 
नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ िःथत िक.नं. १४२३ को क्षे.फ. ०-८-०-० तथा 
ऐ.को वडा नं. १ िःथत िक.नं. २६६५ को क्षे.फ. १-०-०-२ जग्गाको रोक्का फुकुवा गरी पाउँ 
भ� े िजकीर िलएतापिन िनज ूितवादी बजृगोपाल इनानी र सािवऽीदेवी इनानीकाबीच िमित 
२०६४।८।२५ मा माऽ सम्बन्ध िवच्छेद भएको देिखएको, िनज ूितवादी ऋणी बजृगोपाल 
इनानीले वादी ब�कसंग कजार् कारोवार गदार् एकाघर सगोलमा रहेकी िनजकी ौीमती सािवऽीदेवी 
इनानी एकाघर सगोलमा रहेको र उक्त जग्गा वादीको अनरुोधमा सम्बिन्धत मा.पो.का.बाट 
२०५८ सालदेिख नै रोक्का रही रहेको देिखँदा िनज सािवऽीदेवी इनानीको नाउँमा दतार् ौेःता 
कायम रहेको उक्त का.िज.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ िःथत िक.नं. १४२३ को क्ष.ेफ. ०-८-०-० 
तथा ऐ.को वडा नं. १ िःथत िक.नं २६६५ को क्षे.फ. १-०-०-२ जग्गा समेतबाट वादी 
ब�कको लेना रकम भराई िदन ु पन� देिखन आयो। वादीले ऐ. िमितको िनवेदनमा ूितवादीकै 
एकाघर सगोलको अंिसयार भनी कमलिकशोर इनानीका नाउँमा दतार् रहेको सनुसरी िजल्ला 
पकली गा.िव.स.वडा नं. ४ िःथत िक.नं. ७२, ४२९, ४३३, १३०, ७१ र ५८ को क्षे.फ. 
बमशः ०-०-४.५, ०-१-०, ०-०-३.५, ०-१-११, ०-०-२ र ०-०-२.५ जग्गा र ऐ.को वडा 
नं. ५ िःथत िक.नं. १८२ र १९६ को क्षे.फ. बमशः ०-२-२ र ०-१-१३ जग्गा समेतबाट 
लेना रकम भराई िदन माग गरेकोमा िनज कमल िकशोर इनानीलाई वादीले ूःततु म�ुामा 
ूितवादी नै नबनाएको, ूितवादी ऋणी बजृ गोपाल इनानीको उपरोक्त जेथामा अंश लाग्न ेूमाण 
कागजात वादीबाट पेश हनु नआएको र िनज कमल िकशोर इनानीले ूःततु कजार् कारोवारका 
लािग उक्त जेथा िधतो िदन म�ुरीनामा वा अन्य कुनै व्यहोराको िलखत पािरत गरी िदएको 
नदेिखनकुा साथै ूःततु कजार् कारोवारमा िनजको कुनै संलग्नता समेत देिखन नआएकोले िनज 
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कमल िकशोर इनानीको उपरोक्त जेथाबाट ूःततु कजार् रकम भराउन कानूनतः िमल्न े देिखन 
आएन। 

 म�ुाको अिन्तम िकनारा लागी भिरभराउ हनुे िदनसम्मका लािग के कित ब्याज भराई िदन ेभ�े 
सम्बन्धमा �ि�गत गदार् वादीबाट श�ु उजरुी िनवेदनमा सो ःप� भई आएको नदेिखएतापिन 
वादीको िमित २०७०।४।७ को पऽमा सो अविधका लािग वािषर्क १५.५ ूितशतका दरले 
ब्याज भराई पाउँ भनी उल्लेख भई आएको देिखँदा मागदावी िमितपिछ अथार्त ् िमित 
२०६५।४।१ देिख म�ुा फैसला भई फैसला कायार्न्वयन हनुे िदनसम्मका लािग वादी ब�ककै 
माग बमोिजमको ब्याजदर कायम गरी साँवा ब्याज भराई िदन ुपन� हनु आयो। 

१५. तसर्थ, वादी नपेाल बेिडट एण्ड कमशर् ब�क िलिमटेडले ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका 
ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीबाट िमित २०६५ साल असार मसान्तसम्म असलु गनर् बाकँी 
देिखएको एकम�ु साँवा ब्याज �.२१,७०,५४,२८७।९३ र िमित २०६५।४।१ देिख िनणर्य 
िमित अथार्त ् िमित २०७०।५।१८ सम्म जम्मा िदन १८७७ को वािषर्क १५.५ ूितशतका 
दरले हनु आउने ब्याज �.१७,३०,१०,१०७।५५ समेत गरी कूल �.३९,००,६४,३९५।४८ 
(अक्षरेपी उनन्चालीस करोड च�स�ी हजार तीन सय पन्चानब्बे �पैया ँअठचालीस पैसा माऽ) 
वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमशर् ब�क िल. लाई ऋणी तथा जमानीकतार् महालआमी गाम�ण्ट 
इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीको चल अचल जायजेथाबाट मािथ ूकरण नं. ११ मा 
उल्लेख भए बमोिजम भराई िदन ुपन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनुर्।  

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमशर् ब�क िलिमटेडले भराई पाउन ेठहिरएको 
कुल �.३९,००,६४,३९५।४८ र उक्त रकममा भरी भराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क १५.५ 
ूितशतका दरले हनु आउन े व्याज रकम समेतको िहसाव गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा 
िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा २५ तथा २६, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा अन्य ूचिलत कानून बमोिजम वादी 
ब�कलाई ऋणी तथा जमानीकतार् महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीको चल 
अचल जायजेथाबाट मािथ ूकरण नं. ११ मा उल्लेख भए बमोिजम भराई िदन ु.........................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जले ूितउ�र निफराई म्याद गजुारी बसेकाले िनजलाई पनुरावेदन 
म्याद िदई रहन ुपरेन। यो िनणर्यमा िच� नबझेु वादी ब�क र ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका 
ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १९ 
बमोिजम ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावेदन म्याद 
जारी गरी पठाई िदन.ु..................................................................................................३ 
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गा.िव.स. वडा नं. ९/ख िःथत िक.नं. ७० तथा १५६ को क्षे.फ. बमशः  ५-६-३-० र  

६-३-२-० जग्गाबाट र वादी ब�कको िमित २०६५।१२।१० को िनवेदनमा का.िज. 
का.म.न.पा. वडा नं. २२/क िःथत िक.नं. ३७३, २६६, २६८, ३७४, ८९, ३७२ र २६७ 
को क्ष.ेफ. बमशः ०-६-२, १-१-३, १-१-३, १-०-०, ०-९-३, ०-८-० र १-१-३ को 
जग्गा िनज ूितवादी बजृगोपाल इनानीकै नाउँमा रहेको भनी रोक्का पऽ समेत पेश भएको 
देिखएतापिन सो सम्बन्धमा सम्बिन्धत मालपोत कायार्लयसंग बझु्दा उक्त जग्गामध्ये िक.नं. 
३७४, ८९, २६७ तथा ३७२ जग्गाको जग्गा धनी िनज बजृगोपाल इनानी नरही अन्य व्यिक्त 
भएको भनी मालपोत कायार्लय का�माड�, िडल्लीबजारको िमित २०६६।१२।१० को पऽबाट 
उल्लेख भई आएको र सो मध्ये िनज ूितवादी बजृगोपाल इनानीको नाउँमा बाँकी रहेको 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २/क िःथत िक.नं. ३७३, २६६ र २६८ को क्ष.ेफ. बमशः  
०-६-२, १-१-३ र १-१-३ को जग्गा राि�य वािणज्य ब�क मखु्य शाखा कायार्लय 
का�माड�बाट फुकुवा भए प�ात ् रोक्का रहने गरी रोक्का रािखएको भ� े मालपोत कायार्लय 
कलंकीको िमित २०५८।७।२८ को पऽमा उल्लेख भएको देिखँदा िय िक�ा जग्गाह�मा 
ूथमािधकार राख् न ेराि�य वािणज्य ब�कको रोक्का फुकुवा भएपिछ ती जग्गा समेतबाट भराई िदन ु
पन�, ूितवादी बजृगोपाल इनानीले सािवऽीदेवी इनानीसंग सम्बन्ध िवच्छेद भईसकेकोले िनजको 
नाउँको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ िःथत िक.नं. १४२३ को क्षे.फ. ०-८-०-० तथा 
ऐ.को वडा नं. १ िःथत िक.नं. २६६५ को क्षे.फ. १-०-०-२ जग्गाको रोक्का फुकुवा गरी पाउँ 
भ� े िजकीर िलएतापिन िनज ूितवादी बजृगोपाल इनानी र सािवऽीदेवी इनानीकाबीच िमित 
२०६४।८।२५ मा माऽ सम्बन्ध िवच्छेद भएको देिखएको, िनज ूितवादी ऋणी बजृगोपाल 
इनानीले वादी ब�कसंग कजार् कारोवार गदार् एकाघर सगोलमा रहेकी िनजकी ौीमती सािवऽीदेवी 
इनानी एकाघर सगोलमा रहेको र उक्त जग्गा वादीको अनरुोधमा सम्बिन्धत मा.पो.का.बाट 
२०५८ सालदेिख नै रोक्का रही रहेको देिखँदा िनज सािवऽीदेवी इनानीको नाउँमा दतार् ौेःता 
कायम रहेको उक्त का.िज.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ िःथत िक.नं. १४२३ को क्ष.ेफ. ०-८-०-० 
तथा ऐ.को वडा नं. १ िःथत िक.नं २६६५ को क्षे.फ. १-०-०-२ जग्गा समेतबाट वादी 
ब�कको लेना रकम भराई िदन ु पन� देिखन आयो। वादीले ऐ. िमितको िनवेदनमा ूितवादीकै 
एकाघर सगोलको अंिसयार भनी कमलिकशोर इनानीका नाउँमा दतार् रहेको सनुसरी िजल्ला 
पकली गा.िव.स.वडा नं. ४ िःथत िक.नं. ७२, ४२९, ४३३, १३०, ७१ र ५८ को क्षे.फ. 
बमशः ०-०-४.५, ०-१-०, ०-०-३.५, ०-१-११, ०-०-२ र ०-०-२.५ जग्गा र ऐ.को वडा 
नं. ५ िःथत िक.नं. १८२ र १९६ को क्षे.फ. बमशः ०-२-२ र ०-१-१३ जग्गा समेतबाट 
लेना रकम भराई िदन माग गरेकोमा िनज कमल िकशोर इनानीलाई वादीले ूःततु म�ुामा 
ूितवादी नै नबनाएको, ूितवादी ऋणी बजृ गोपाल इनानीको उपरोक्त जेथामा अंश लाग्न ेूमाण 
कागजात वादीबाट पेश हनु नआएको र िनज कमल िकशोर इनानीले ूःततु कजार् कारोवारका 
लािग उक्त जेथा िधतो िदन म�ुरीनामा वा अन्य कुनै व्यहोराको िलखत पािरत गरी िदएको 
नदेिखनकुा साथै ूःततु कजार् कारोवारमा िनजको कुनै संलग्नता समेत देिखन नआएकोले िनज 
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कमल िकशोर इनानीको उपरोक्त जेथाबाट ूःततु कजार् रकम भराउन कानूनतः िमल्न े देिखन 
आएन। 

 म�ुाको अिन्तम िकनारा लागी भिरभराउ हनुे िदनसम्मका लािग के कित ब्याज भराई िदन ेभ�े 
सम्बन्धमा �ि�गत गदार् वादीबाट श�ु उजरुी िनवेदनमा सो ःप� भई आएको नदेिखएतापिन 
वादीको िमित २०७०।४।७ को पऽमा सो अविधका लािग वािषर्क १५.५ ूितशतका दरले 
ब्याज भराई पाउँ भनी उल्लेख भई आएको देिखँदा मागदावी िमितपिछ अथार्त ् िमित 
२०६५।४।१ देिख म�ुा फैसला भई फैसला कायार्न्वयन हनुे िदनसम्मका लािग वादी ब�ककै 
माग बमोिजमको ब्याजदर कायम गरी साँवा ब्याज भराई िदन ुपन� हनु आयो। 

१५. तसर्थ, वादी नपेाल बेिडट एण्ड कमशर् ब�क िलिमटेडले ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका 
ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीबाट िमित २०६५ साल असार मसान्तसम्म असलु गनर् बाकँी 
देिखएको एकम�ु साँवा ब्याज �.२१,७०,५४,२८७।९३ र िमित २०६५।४।१ देिख िनणर्य 
िमित अथार्त ् िमित २०७०।५।१८ सम्म जम्मा िदन १८७७ को वािषर्क १५.५ ूितशतका 
दरले हनु आउने ब्याज �.१७,३०,१०,१०७।५५ समेत गरी कूल �.३९,००,६४,३९५।४८ 
(अक्षरेपी उनन्चालीस करोड च�स�ी हजार तीन सय पन्चानब्बे �पैया ँअठचालीस पैसा माऽ) 
वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमशर् ब�क िल. लाई ऋणी तथा जमानीकतार् महालआमी गाम�ण्ट 
इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीको चल अचल जायजेथाबाट मािथ ूकरण नं. ११ मा 
उल्लेख भए बमोिजम भराई िदन ुपन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनुर्।  

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमशर् ब�क िलिमटेडले भराई पाउन ेठहिरएको 
कुल �.३९,००,६४,३९५।४८ र उक्त रकममा भरी भराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क १५.५ 
ूितशतका दरले हनु आउन े व्याज रकम समेतको िहसाव गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा 
िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा २५ तथा २६, ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा अन्य ूचिलत कानून बमोिजम वादी 
ब�कलाई ऋणी तथा जमानीकतार् महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीको चल 
अचल जायजेथाबाट मािथ ूकरण नं. ११ मा उल्लेख भए बमोिजम भराई िदन ु.........................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जले ूितउ�र निफराई म्याद गजुारी बसेकाले िनजलाई पनुरावेदन 
म्याद िदई रहन ुपरेन। यो िनणर्यमा िच� नबझेु वादी ब�क र ूितवादी महालआमी गाम�ण्ट इण्डि�जका 
ूोूाईटर बजृ गोपाल इनानीलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १९ 
बमोिजम ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावेदन म्याद 
जारी गरी पठाई िदन.ु..................................................................................................३ 
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सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्न ेदःतरु िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४ 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फांटमा बझुाई िदन.ु..................... ........५ 
 
 
 
..................... ............................. ............................. 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ८ को िनणर्य ौीमान ्अध्यक्ष तथा सदःयज्यूले बोली िटपाए बमोिजम िटपी कम्प्यटुर टाईप 
गन� संिगता कपाली। 
फाँटवाला ना.स.ु: राधेँयाम िघिमरे। 
इित सम्वत ्२०७० साल भाि मिहना १८ गते रोज ३ शभुम.्........................... 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी शेरज� काकीर् 
 ब�िक� सदःय  :  ौी उपने्िबहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय   :  ौी रामसेवक ूसाद चौधरी 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६९ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६९-२८७ 

िनणर्य नं. ६ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक।वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ कमलादी 
केिन्िय कायार्लय रहेको िहमालयन ब�क 
िलिमटेडका तफर् बाट अिख्तयार ूा� कम्पनी 
सिचव िविपन हाडा .............................. १

 

िजल्ला मकवानपरु हेट�डा ��ोिगक क्षेऽमा रिज�डर् 
कायार्लय रहेको एभरे� पोिलमसर् ूा.िल. ...........१ 
ऐ.का ूवन्धक स�ालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् 
सािवक ऐ. ऐ. ठेगाना भई हाल २१८७ Robin 
Wood Court Mississauga, Ontario L5M 
5B9 Canada बःन ेिवकास कुमार कोठारी .....१ 
ऐ. कम्पनीलाई जमानी िदन े जमानीकतार् ऐ. ऐ. 
ठेगाना भई हाल २१८७ Robin Wood Court 
Mississauga, Ontario L5M 5B9 Canada  
बःने नवरतन कोठारी  ..................................१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेकको कागजा 
(क) िमित २०6४।१०।१ को  कजार् ःवीकृतीको 

िनणर्य। 
(ख) िमित २०६४।०८।१५ र २०६४।१०।१ को 

ूोिमसरी नोट तथा सामूिहक व्यिक्तगत 
जमानीको िलिखत।  

(ग) िमित २०६४।१०।१ को कजार् तमसकु। 
(घ) िमित २०६४।१०।१ को िधतो जमानीको 

िलखत। 
(ङ) मालपोत कायार्लय, मकवानपरु, हेट�डाको िमित 

२०६०।३।१८ को रोक्कापऽ। 
(च) सन ् २०।१०।२००९, १६।११।२००९, 

१६।१२।२००९, १७।१।२०१०, 

ूितवादीको कागजा
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
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सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्न ेदःतरु िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४ 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फांटमा बझुाई िदन.ु..................... ........५ 
 
 
 
..................... ............................. ............................. 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ८ को िनणर्य ौीमान ्अध्यक्ष तथा सदःयज्यूले बोली िटपाए बमोिजम िटपी कम्प्यटुर टाईप 
गन� संिगता कपाली। 
फाँटवाला ना.स.ु: राधेँयाम िघिमरे। 
इित सम्वत ्२०७० साल भाि मिहना १८ गते रोज ३ शभुम.्........................... 
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5B9 Canada बःन ेिवकास कुमार कोठारी .....१ 
ऐ. कम्पनीलाई जमानी िदन े जमानीकतार् ऐ. ऐ. 
ठेगाना भई हाल २१८७ Robin Wood Court 
Mississauga, Ontario L5M 5B9 Canada  
बःने नवरतन कोठारी  ..................................१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेकको कागजा 
(क) िमित २०6४।१०।१ को  कजार् ःवीकृतीको 

िनणर्य। 
(ख) िमित २०६४।०८।१५ र २०६४।१०।१ को 

ूोिमसरी नोट तथा सामूिहक व्यिक्तगत 
जमानीको िलिखत।  

(ग) िमित २०६४।१०।१ को कजार् तमसकु। 
(घ) िमित २०६४।१०।१ को िधतो जमानीको 

िलखत। 
(ङ) मालपोत कायार्लय, मकवानपरु, हेट�डाको िमित 

२०६०।३।१८ को रोक्कापऽ। 
(च) सन ् २०।१०।२००९, १६।११।२००९, 

१६।१२।२००९, १७।१।२०१०, 

ूितवादीको कागजा
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
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२३।५।२०११ र ३।५।२०१२ को कजार्
चकु्ता गनर् आउने बारेको ताकेता पऽह�। 

(छ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
२०६७।१।७ को राि�य दैिनक गोरखा 
पऽमा ूकािशत ३५ िदने सूचना। 

(ज) िमित २०६८।१।७ मा िजल्ला ूहरी 
कायार्लय, मकवानपरुलाई खोजतलास गरी 
कारवाही गरी पाऊँ भ�े व्यहोराको पऽ। 

(झ) िमित २०६८।१।७ को गोरखापऽ र िमित 
२०६८।३।७ र २०६८।६।५ को 
कािन्तपरु दैिनक पिऽकामा ूकािशत िधतो 
िललाम िवबीसम्बन्धी सूचना। 

(ञ) सन ्७।७।२०११ को िधतो िललाम िवबी 
हनु नसकेको मचुलु्का। 

(ट) सन ्०३।०३।२०१३ को DDA ूितवेदन।
 

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः  
१. हेट�डा ��ोिगक क्षेऽमा रिज�डर् कायार्लय रहेको िवपक्षी एभरे� पोिलमसर् ूा. िल. का संचालक 

तथा ूबन्ध िनद�शक िवकाश कुमार कोठारीले कारखाना संचालनका लागी पूजँीको आवँयक भई 
िहमालयन ब�क िलिमटेडसंग िमित २०६४।१०।१ मा िवपक्षी िवकास कुमार कोठारीले 
�.६५,९०,५८,०००।- ऋण िसमासम्मको जमानी िलखत गरी सोही िमितमा िवपक्षी कम्पनीको 
तफर् बाट अि�तयारूा� नवरतन कोठारीको सहीछापबाट �.८ करोडसम्मको ऋण िसमासम्मको 
जमानी िलखत गरेको एवं सोही िमितमा ूोिमसरी नोटमा िवकास कुमार कोठारीले िविभ� िमितमा 
ग्यारेन्टी पेपरमा सहीछाप गरी िमित २०६४।३।३ मा िधतोबन्धक सिहतको म�ुरीनामा 
लेिखिदएको, सो बमोिजम िवपक्षी कम्पनीलाई ओभरसाफ्ट, ���रिस�ट, िडमान्ड, िफक्स टमर्, 
िमडटमर्, िब.एल.सी. कजार् सिुवधा अन्तगर्त िविभ� िमितमा उपलब्ध गराएको सावँा र सोमा हनु े
व्याज समेत गरी जम्मा ऋण रकम �.६४,२३,४७,४४९।८० (अक्षे�पी चौस�ी करोड तेईस 
लाख सतचािलस हजार चार सय उनान्चास �पैया ँअसी पैसा माऽ) को ऋण कारोवार भएकोमा 
िधतो िललाम िबबीबाट ूा� रकम �.९,००,००,०००।- (अक्षे�पी नौ करोड माऽ) घटाएर 
बाँकी ऋण सावँा व्याज समेत गरी जम्मा �.५५,२३,४७,४४९।८० (अक्षे�पी पचप� करोड 
तेईस लाख सतचािलस हजार चार सय उनान्चास �पैयाँ असी पैसा माऽ) िवपक्षीह�संग िदलाई 
भराई पाउँ भ� ेव्यहोराको वादी िहमालयन ब�क िलिमटेडको िमित २०६९।१२।३० को उजरुी 
िनवेदन। 

 

ऋण असुली ���������ण 

 

49 

2. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम ूितउ�र 
पऽ पेश गनर् ूितवादीह�को नाममा म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले म्यादिभऽ ूितउ�र निदई 
श�ु म्यादै गजुारी बसेको िमिसल अध्ययनबाट देिखन्छ। 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
१. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भई सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकार क्षेऽ िभऽ पन� भई 
सा�ािहक एवम ्दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
ब�कतफर् का िव�ान अिधवक्ता ौी ूकाश कोईरालाले कजार् तमसकु पऽमा उल्लेिखत शतर् 
बमोिजमको दाियत्व िवपक्षीले परुा नगरी साँवा, व्याज समेत तोकेको समयमा नबझुाएको, पटक 
पटक मौिखक तथा िलिखत तरताकेताको साथै ऋणीले ऋण िलंदाको अवःथामा रहेको कम्पनीको 
हाईपोिथकेसन गरेको मालसामानह� ब�कलाई कुनै जानकारी नगराई आफूखशुी िबबी गरी फरार 
भएको। पटक पटक िलिखत एवं राि�य दैिनक पिऽकामा समेत सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा 
पिन सावँा व्याज असलुउपर हनु नसकेकोले कानूनका म्यादिभऽ साँवा व्याज असलुउपर गराई पाऊँन 
यस न्यायािधकरणमा उजरुी िनवदेन िदएको भनी ूःततु गनुर् भएको वहस समेत सिुनयो।  

2. D.D.A. ूितवेदन (Due Diligence Audit Report) को आधारमा काम कारवाही गदार् एभरे� 
पोिलमसर् ूा.िल. ले सोही नामबाट भारतको िदल्लीमा ॄान्च िवजनेस अिफस ःथापना गरी आफ्नो 
सबै मालसामानह� भारतमा िनकासी गरी िबबी गन� र सोको रकम भारतको िदल्ली कायार्लयबाट 
नै असलुउपर गरी उतैबाट फरार भएको, िवपक्षीह� क्यानडाका नागिरक भएको, ूितउ�रपऽ 
निफराएको, हािजर हनुे म्याद तामेल गदार् बेप�े तामेली भएको, नेपालमा उनीह�को सम्पकर्  गन� 
व्यिक्त कोही पिन नभएको, पऽाचार एवं राि�यःतरको पिऽकामा सूचना ूकािशत गदार् समेत 
सम्पकर् मा नआएको हुँदा िवपक्षीह�को ऋण ितन� मनसाय नरहेको ःवत: ू� भएको छ। 

३. तसथर्, वादी िहमालयन ब�क िलिमटेडको असलु गनुर् पन� दावी रकम �.५५,२३,४७,४४९।८० मा 
िमित २०७०।१।१ देिख िनणर्य िमित २०७१।११।१९ सम्म ६८९ िदनको १०% ले 
कायम हनु ेब्याज रकम �.१०,४२,६५,०३९।१५ समेत गरी जम्मा �.६५,६६,१२,४८९।- 
(अक्षे�पी पैस�ी करोड छैस�ी लाख बा॑ हजार चार सय उनानब्बे �िपयाँ माऽ) र उक्त रकम 
भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वादी ब�कले तोकेको १०% व्याजदरले हनु आउन ेव्याज रकम समेत 
िहसाब गरी ूथमत: एभरे� पोिलमसर् ूा. िल. को िधतोमा रहेको चल अचल सम्प�ी तथा 
जायजेथाबाट िललाम िबबी गरी भराई िदन ु पन�, सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी रकम 
असलुउपर नभएमा नपगु रकम जित ऋणीह� िवकास कुमार कोठारी र नवरतन कोठारीले 
िदएको व्यिक्तगत जमानीको आधारमा िनजह�को चल अचल जायजेथा सम्पि�बाट असलुउपर 
गरी भराई िदनू पन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनूर्। 
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२३।५।२०११ र ३।५।२०१२ को कजार्
चकु्ता गनर् आउने बारेको ताकेता पऽह�। 

(छ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको िमित 
२०६७।१।७ को राि�य दैिनक गोरखा 
पऽमा ूकािशत ३५ िदने सूचना। 

(ज) िमित २०६८।१।७ मा िजल्ला ूहरी 
कायार्लय, मकवानपरुलाई खोजतलास गरी 
कारवाही गरी पाऊँ भ�े व्यहोराको पऽ। 

(झ) िमित २०६८।१।७ को गोरखापऽ र िमित 
२०६८।३।७ र २०६८।६।५ को 
कािन्तपरु दैिनक पिऽकामा ूकािशत िधतो 
िललाम िवबीसम्बन्धी सूचना। 

(ञ) सन ्७।७।२०११ को िधतो िललाम िवबी 
हनु नसकेको मचुलु्का। 

(ट) सन ्०३।०३।२०१३ को DDA ूितवेदन।
 

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः  
१. हेट�डा ��ोिगक क्षेऽमा रिज�डर् कायार्लय रहेको िवपक्षी एभरे� पोिलमसर् ूा. िल. का संचालक 

तथा ूबन्ध िनद�शक िवकाश कुमार कोठारीले कारखाना संचालनका लागी पूजँीको आवँयक भई 
िहमालयन ब�क िलिमटेडसंग िमित २०६४।१०।१ मा िवपक्षी िवकास कुमार कोठारीले 
�.६५,९०,५८,०००।- ऋण िसमासम्मको जमानी िलखत गरी सोही िमितमा िवपक्षी कम्पनीको 
तफर् बाट अि�तयारूा� नवरतन कोठारीको सहीछापबाट �.८ करोडसम्मको ऋण िसमासम्मको 
जमानी िलखत गरेको एवं सोही िमितमा ूोिमसरी नोटमा िवकास कुमार कोठारीले िविभ� िमितमा 
ग्यारेन्टी पेपरमा सहीछाप गरी िमित २०६४।३।३ मा िधतोबन्धक सिहतको म�ुरीनामा 
लेिखिदएको, सो बमोिजम िवपक्षी कम्पनीलाई ओभरसाफ्ट, ���रिस�ट, िडमान्ड, िफक्स टमर्, 
िमडटमर्, िब.एल.सी. कजार् सिुवधा अन्तगर्त िविभ� िमितमा उपलब्ध गराएको सावँा र सोमा हनु े
व्याज समेत गरी जम्मा ऋण रकम �.६४,२३,४७,४४९।८० (अक्षे�पी चौस�ी करोड तेईस 
लाख सतचािलस हजार चार सय उनान्चास �पैया ँअसी पैसा माऽ) को ऋण कारोवार भएकोमा 
िधतो िललाम िबबीबाट ूा� रकम �.९,००,००,०००।- (अक्षे�पी नौ करोड माऽ) घटाएर 
बाँकी ऋण सावँा व्याज समेत गरी जम्मा �.५५,२३,४७,४४९।८० (अक्षे�पी पचप� करोड 
तेईस लाख सतचािलस हजार चार सय उनान्चास �पैयाँ असी पैसा माऽ) िवपक्षीह�संग िदलाई 
भराई पाउँ भ� ेव्यहोराको वादी िहमालयन ब�क िलिमटेडको िमित २०६९।१२।३० को उजरुी 
िनवेदन। 
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2. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम ूितउ�र 
पऽ पेश गनर् ूितवादीह�को नाममा म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले म्यादिभऽ ूितउ�र निदई 
श�ु म्यादै गजुारी बसेको िमिसल अध्ययनबाट देिखन्छ। 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
१. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भई सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकार क्षेऽ िभऽ पन� भई 
सा�ािहक एवम ्दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
ब�कतफर् का िव�ान अिधवक्ता ौी ूकाश कोईरालाले कजार् तमसकु पऽमा उल्लेिखत शतर् 
बमोिजमको दाियत्व िवपक्षीले परुा नगरी साँवा, व्याज समेत तोकेको समयमा नबझुाएको, पटक 
पटक मौिखक तथा िलिखत तरताकेताको साथै ऋणीले ऋण िलंदाको अवःथामा रहेको कम्पनीको 
हाईपोिथकेसन गरेको मालसामानह� ब�कलाई कुनै जानकारी नगराई आफूखशुी िबबी गरी फरार 
भएको। पटक पटक िलिखत एवं राि�य दैिनक पिऽकामा समेत सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा 
पिन सावँा व्याज असलुउपर हनु नसकेकोले कानूनका म्यादिभऽ साँवा व्याज असलुउपर गराई पाऊँन 
यस न्यायािधकरणमा उजरुी िनवदेन िदएको भनी ूःततु गनुर् भएको वहस समेत सिुनयो।  

2. D.D.A. ूितवेदन (Due Diligence Audit Report) को आधारमा काम कारवाही गदार् एभरे� 
पोिलमसर् ूा.िल. ले सोही नामबाट भारतको िदल्लीमा ॄान्च िवजनेस अिफस ःथापना गरी आफ्नो 
सबै मालसामानह� भारतमा िनकासी गरी िबबी गन� र सोको रकम भारतको िदल्ली कायार्लयबाट 
नै असलुउपर गरी उतैबाट फरार भएको, िवपक्षीह� क्यानडाका नागिरक भएको, ूितउ�रपऽ 
निफराएको, हािजर हनुे म्याद तामेल गदार् बेप�े तामेली भएको, नेपालमा उनीह�को सम्पकर्  गन� 
व्यिक्त कोही पिन नभएको, पऽाचार एवं राि�यःतरको पिऽकामा सूचना ूकािशत गदार् समेत 
सम्पकर् मा नआएको हुँदा िवपक्षीह�को ऋण ितन� मनसाय नरहेको ःवत: ू� भएको छ। 

३. तसथर्, वादी िहमालयन ब�क िलिमटेडको असलु गनुर् पन� दावी रकम �.५५,२३,४७,४४९।८० मा 
िमित २०७०।१।१ देिख िनणर्य िमित २०७१।११।१९ सम्म ६८९ िदनको १०% ले 
कायम हनु ेब्याज रकम �.१०,४२,६५,०३९।१५ समेत गरी जम्मा �.६५,६६,१२,४८९।- 
(अक्षे�पी पैस�ी करोड छैस�ी लाख बा॑ हजार चार सय उनानब्बे �िपयाँ माऽ) र उक्त रकम 
भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वादी ब�कले तोकेको १०% व्याजदरले हनु आउन ेव्याज रकम समेत 
िहसाब गरी ूथमत: एभरे� पोिलमसर् ूा. िल. को िधतोमा रहेको चल अचल सम्प�ी तथा 
जायजेथाबाट िललाम िबबी गरी भराई िदन ु पन�, सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी रकम 
असलुउपर नभएमा नपगु रकम जित ऋणीह� िवकास कुमार कोठारी र नवरतन कोठारीले 
िदएको व्यिक्तगत जमानीको आधारमा िनजह�को चल अचल जायजेथा सम्पि�बाट असलुउपर 
गरी भराई िदनू पन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनूर्। 
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तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी िहमालयन ब�क िलिमटेडले भराई पाउन े ठहरेको जम्मा 
�.६५,६६,१२,४८९।- (अक्ष�ेपी पैस�ी करोड छैस�ी लाख बा॑ हजार चार सय उनानब्बे �िपया ँ
माऽ) र उक्त रकम भरी भराउ हनु ेिदनसम्मको वादी ब�कले तोकेको १०% ब्याजदरले हनु आउन े
ब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा ूचिलत कानून बमोिजम ूथमत: एभरे� 
पोिलमसर् ूा. िल. को िधतोमा रहेको चल अचल सम्प�ी तथा जायजेथाबाट िललाम िबबी गरी भराई 
िदन ु पन�, सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी रकम असलुउपर नभएमा नपगु रकम जित ऋणीह� 
िवकास कुमार कोठारी र नवरतन कोठारीले िदएको व्यिक्तगत जमानीको आधारमा िनजह�को चल 
अचल जायजेथा सम्पि�बाट ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ तथा ूचिलत 
कानून बमोिजम भराई िदनू ..........................................................................................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलनू .....................................................................................२ 
ूितवादीह� एभरे� पोिलमसर् ूा. िल., िवकास कुमार कोठारी र नवरतन कोठारीले ूितउ�र निफराई 
म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई पनुरावेदन म्याद िदई रहन ुपरेन .......................................३  
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्न ेदःतूर िलई नक्कल सारी 
वा सराई लान िदनू.....................................................................................................४   
दायरीको लागत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदनू..............................५ 
 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ५ को िनणर्य ौीमान ्अध्यक्ष तथा सदःयज्यूह�ले बोली िटपाए बमोिजम िटपी कम्प्यटुर 
टाईप गन� संिगता कपाली। 
फाँटवाला नायब सबु्बा: राधेँयाम िघिमरे। 
इित सम्वत ्२०७१ साल फागनु 19 गते रोज ३ शभुम ्॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी शेरज� काकीर् 
 ब�िक� सदःय  :  ौी उपने्िबहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय   :  ौी रामसेवक ूसाद चौधरी 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६९ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६९-२६४ 

िनणर्य नं. ९ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज. का.म.न.पा. वडा नं. ३१
बागबजारिःथत नपेाल बेिडट एण्ड कमसर् 
ब�कको तफर् बाट ऐ. ब�कका ूमखु कायर्कारी 
अिधकृत कृंण गोपाल मानन्धर ..............१ 

धनषुा िजल्ला जनकपरु न.पा. वडा नं. ४ 
मरुलीचोक कायार्लय रहेको नेपाल सरकार, उ�ोग 
मन्ऽालय, कम्पनी रिज�ारको कायार्लयमा कम्पनी 
ऐन, २०२१ बमोिजम २०५३।४।२० मा ूा.िल. 
नं. ५२६८।०५३।०५४ अन्तगर्त दतार् भएको 
एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. ..........................१ 
मोहन ब. ौे�को नाित, गोपालप्यारा ौे�को छोरा 
ल.प.ुिज. ल.प.ुउप.म.न.पा. वडा नं. १ बखणु्डोल 
बःन े ऐ. ूा.िल. का संचालक तथा व्यिक्तगत 
जमानीकतार् सत्येन्िप्यारा ौे�..........................१ 
पणु्य चन्ि मखुजीर्को नाित, अिधर मखुजीर्को छोरा 
धनषुा िजल्ला जनकपरु न.पा. वडा नं. ४ बःन ेऐ. 
ूा.िल. का संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् 
अिमय कुमार मखुजीर्....................................१ 
अवधेश कुमारकी छोरी ूिवण िमौकी ौीमती 
मोह�री िजल्ला िपपरा वडा नं. १ बःन े िबभा 
कुमारी िमौ .............................................१ 
हिरपद वनजीर्की छोरी, अिमय कुमार मखुजीर्की  
ौीमती धनषुा िजल्ला जनकपरु न.पा. वडा नं. ४ 
बःने इन्िाणी मखुजीर् ...................................१ 
िहरानन्द झाकी छोरी, �ि नारायण झाकी ौीमती 
धनषुा िजल्ला जनकपरु न.पा. वडा नं. ४ बःन े
रंजना कुमारी झा........................................१ 
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िदन ु पन�, सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी रकम असलुउपर नभएमा नपगु रकम जित ऋणीह� 
िवकास कुमार कोठारी र नवरतन कोठारीले िदएको व्यिक्तगत जमानीको आधारमा िनजह�को चल 
अचल जायजेथा सम्पि�बाट ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ तथा ूचिलत 
कानून बमोिजम भराई िदनू ..........................................................................................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलनू .....................................................................................२ 
ूितवादीह� एभरे� पोिलमसर् ूा. िल., िवकास कुमार कोठारी र नवरतन कोठारीले ूितउ�र निफराई 
म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई पनुरावेदन म्याद िदई रहन ुपरेन .......................................३  
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
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वा सराई लान िदनू.....................................................................................................४   
दायरीको लागत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदनू..............................५ 
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अवधेश कुमारकी छोरी ूिवण िमौकी ौीमती 
मोह�री िजल्ला िपपरा वडा नं. १ बःन े िबभा 
कुमारी िमौ .............................................१ 
हिरपद वनजीर्की छोरी, अिमय कुमार मखुजीर्की  
ौीमती धनषुा िजल्ला जनकपरु न.पा. वडा नं. ४ 
बःने इन्िाणी मखुजीर् ...................................१ 
िहरानन्द झाकी छोरी, �ि नारायण झाकी ौीमती 
धनषुा िजल्ला जनकपरु न.पा. वडा नं. ४ बःन े
रंजना कुमारी झा........................................१ 
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कृंण भक्त ौे�को नाित कृंण ौे�को छोरा 
ल.प.ुिज. ल.प.ुउम.न.पा. वडा नं. ९ बःने अिभषके 
ौे� ........................................................१ 
दखुी महासेठको नाित मरैुत महासेठको छोरा धनषुा 
िजल्ला कथार् वडा नं. ८ बःन ेयोगेन्ि महासेठ.....१ 
शेखर ौे�की नाितनी गणेश कुमार िसंह माथेमाकी 
छोरी का.िज. का.म.न.पा. वडा नं. १४ बःने एलजा 
माथेमा (ौे�) ...........................................१ 
मोहन बहादरु ौे�को नाित रामप्यारा ौे�को छोरा 
पसार् िजल्ला बीरगन्ज न.पा. वडा नं. १४ बःन े
गोरखप्यारा ौे� .........................................१ 
जगरनाथ पवु�की छोरी चन्िेौ शाहकी ौीमती 
महो�री िजल्ला जले�र न.पा. वडा नं. २ बःन े
ौीमती रजनी शाह.......................................१ 

िनवदेकको साक्षीः × ूितवादीको साक्षीः
िनवदेकको कागजः 
(क) सन ् २७।९।२००७, १५।७।२००८, 

२४।१२।२००७, १६।१०।२००८, 
१२।४।२००९  र ९।६।२०११ मा 
भएका कजार् ःवीकृित सम्वन्धी िनणर्यह�।  

(ख) सन ् २७।९।२००७, १४।७।२००८, 
१६।१०।२००८, २०६४।९।९ र 
९।६।२०११ का ूोिमसरी नोट। 

(ग) िमित २०६४।६।१० र २०६५।३।३१ 
को कजार् तमसकु। 

(घ) िमित २०६५।३।३१ को ःथीर चालू 
पूजँीको हाईपोिथकेशन। 

(ङ) िमित २०६४।९।९, सन ्२७।९।२००७, 
१६।१०।२००८, १५।७।२००८ र 
१६।१०।२००८ को व्यिक्तगत जमानीको 
िलखत। 

(च) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको सन ् 
१९।१।२००९, २२।१।२००९, 
७।६।२००९, २३।८।२००९, 
२०।२।२०११, ८।५।२०११, िमित  
२०६६।७।६, २०६६।११।१२, 

ूितवादीको कागजः
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणः 
साक्षी:× 
कागजः 
(क) कजार् ूदान गरेको िमितदेिख मागदावी िमित 

२०६९।५।३१ सम्मको कजार् लगानी, साँवा र 
ब्याज असलुी समेत देिखने गरी मागदावीसगँ साँवा, 
ब्याज र अन्य खचर् समेत िभड्ने कम्प्यूटरीकृत/ 
हःतिलिखत लेजर उतार।  

(ख) िधतो िललाम िबबीको सूचना ूकािशत पिऽकाको 
नाम र िमित ःप� देिखने ूित। 

(ग) ूितवादीह� अिभषके ौे�, एलजा माथेमा (ौे�), 
गोरखप्यारा ौे� र इन्िाणी मखुजीर्को नागिरकताको 
ूित।  

(घ) ूितवादी एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल.को िवधान तथा 
ूवन्धपऽ िनयमावली। 

(ङ) हाइपोिथकेशन गिरएको सरुक्षणको िववरण, 
मूल्या�न ूितवेदन र हालको अवःथा। 

(च) ूितवादी सत्येन्िप्यारा ौे�को ूितउ�र पऽको 
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२०६७।५।२१ र २०६७।७।७ को 
ताकेतापऽह�। 

(छ) िमित २०६८।७।१, २०६८।७।१६, 
२०६८।८।२६, २०६८।१०।३, 
२०६८।११।१६ र २०६८।१२।२० 
मा ूकािशत ३५ िदने सूचना। 

(ज) िमित २०६९।२।२४ र २०६९।२।२९ 
को  सूचना। 

(झ) िमित २०६९।४।४, २०६९।४।३० र  
२०६९।५।१८ मा राि�य दैिनक पिऽकामा 
ूकािशत ३५ िदने सूचना। 

ूकरण नं. २ को सम्बन्धमा वादीको ःप� 
ूितकृया। 

(छ) ूितवादीह�को िधतो प�ा लगाउने सम्बन्धमा 
वादीबाट भएको काम कारवाहीको िववरण। 

(ज) िमित २०७०/४/२८ को आदेशबाट कजार् ूदान 
गरेको िमितदेिख मागदावी िमित २०६९/५/३१  
सम्मको कजार् लगानी, साँवा र ब्याज असलुी समेत 
देिखने गरी मागदावी रकम �.१,१०,१५,७९५।९२ 
सँग मेल खाने कप्यटुरीकृत/हःतिलिखत लेजर उतार 
माग भएकोमा सो बमोिजमको लेजर उतार पेश भएको 
नदेिखँदा मागदावी रकमसँग मेल खाने कम्प्यटुरीकृत/ 
हःतिलिखत लेजर उतार/ःटेटमेण्ट। 

(झ) ूितवादीह� एलजा माथेमा (ौे�) र इन्िाणी 
मखुजीर्को नागिरकताको ूित। 

(ञ) िमित २०७०/४/२८ आदेशबाट माग भए बमोिजम 
ूितवादी  सत्येन्िप्यारा ौे�को ूितउ�रपऽको 
ूकरण नं. २ का सम्बन्धमा वादीको ःप� ूितकृया 
ूा� भएको नदेिखँदा हाइपोिथकेसन अन्तगर्त 
रािखएका माल सामानको िववरण समेत खलु्ने गरी 
ःप� ूितकृया। 

(ट) वादी ब�कबाट िमित २०६९/८/२७ मा ूितवादी 
िवभाकुमारी िमौलाई लेखेको पऽमा उल्लेख भए 
अनसुार २५ नोभेम्बर २०१२ मा िनज िवभाकुमारी 
िमौबाट �.४,००,०००/- ूा� भएको देिखँदा यस 
बाहेक अन्य शेयरधनी वा स�ालकह�बाट रकम 
ूा� भएको छ, छैन? सो सम्बन्धमा वादीको ःप� 
ूितकृया। 

(ठ) वादी ब�कको िमित २०७०/६/१८ को पऽमा 
उल्लेख भए बमोिजम कुन कुन ूितवादीले रकम 
जम्मा गरेको हो, सोको ब�क भौचर। 

(ड) ूितवादी ौीमती िवभाकुमारी िमौले िमित 
२०६९/८/१० मा पेश गरेको िनवेदनको 
आिधकािरकता सम्बन्धमा वादीको ःप� ूितकृया।  

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. ूितवादी एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल.ले औषधी व्यवसाय संचालन गनर्  िमित २०६४।६।१० 

मा वादी नपेाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडबाट ओ.डी. कजार् �.५०,००,०००।- र सटर् 



jflif{s k|ltj]bg M cf=j= @)&)÷)&! – @)&$÷)&% 59

 

ऋण असुली ���������ण 

 

52 

कृंण भक्त ौे�को नाित कृंण ौे�को छोरा 
ल.प.ुिज. ल.प.ुउम.न.पा. वडा नं. ९ बःने अिभषके 
ौे� ........................................................१ 
दखुी महासेठको नाित मरैुत महासेठको छोरा धनषुा 
िजल्ला कथार् वडा नं. ८ बःन ेयोगेन्ि महासेठ.....१ 
शेखर ौे�की नाितनी गणेश कुमार िसंह माथेमाकी 
छोरी का.िज. का.म.न.पा. वडा नं. १४ बःने एलजा 
माथेमा (ौे�) ...........................................१ 
मोहन बहादरु ौे�को नाित रामप्यारा ौे�को छोरा 
पसार् िजल्ला बीरगन्ज न.पा. वडा नं. १४ बःन े
गोरखप्यारा ौे� .........................................१ 
जगरनाथ पवु�की छोरी चन्िेौ शाहकी ौीमती 
महो�री िजल्ला जले�र न.पा. वडा नं. २ बःन े
ौीमती रजनी शाह.......................................१ 

िनवदेकको साक्षीः × ूितवादीको साक्षीः
िनवदेकको कागजः 
(क) सन ् २७।९।२००७, १५।७।२००८, 

२४।१२।२००७, १६।१०।२००८, 
१२।४।२००९  र ९।६।२०११ मा 
भएका कजार् ःवीकृित सम्वन्धी िनणर्यह�।  

(ख) सन ् २७।९।२००७, १४।७।२००८, 
१६।१०।२००८, २०६४।९।९ र 
९।६।२०११ का ूोिमसरी नोट। 

(ग) िमित २०६४।६।१० र २०६५।३।३१ 
को कजार् तमसकु। 

(घ) िमित २०६५।३।३१ को ःथीर चालू 
पूजँीको हाईपोिथकेशन। 

(ङ) िमित २०६४।९।९, सन ्२७।९।२००७, 
१६।१०।२००८, १५।७।२००८ र 
१६।१०।२००८ को व्यिक्तगत जमानीको 
िलखत। 

(च) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको सन ् 
१९।१।२००९, २२।१।२००९, 
७।६।२००९, २३।८।२००९, 
२०।२।२०११, ८।५।२०११, िमित  
२०६६।७।६, २०६६।११।१२, 

ूितवादीको कागजः
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणः 
साक्षी:× 
कागजः 
(क) कजार् ूदान गरेको िमितदेिख मागदावी िमित 

२०६९।५।३१ सम्मको कजार् लगानी, साँवा र 
ब्याज असलुी समेत देिखने गरी मागदावीसगँ साँवा, 
ब्याज र अन्य खचर् समेत िभड्ने कम्प्यूटरीकृत/ 
हःतिलिखत लेजर उतार।  

(ख) िधतो िललाम िबबीको सूचना ूकािशत पिऽकाको 
नाम र िमित ःप� देिखने ूित। 

(ग) ूितवादीह� अिभषके ौे�, एलजा माथेमा (ौे�), 
गोरखप्यारा ौे� र इन्िाणी मखुजीर्को नागिरकताको 
ूित।  

(घ) ूितवादी एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल.को िवधान तथा 
ूवन्धपऽ िनयमावली। 

(ङ) हाइपोिथकेशन गिरएको सरुक्षणको िववरण, 
मूल्या�न ूितवेदन र हालको अवःथा। 

(च) ूितवादी सत्येन्िप्यारा ौे�को ूितउ�र पऽको 
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२०६७।५।२१ र २०६७।७।७ को 
ताकेतापऽह�। 

(छ) िमित २०६८।७।१, २०६८।७।१६, 
२०६८।८।२६, २०६८।१०।३, 
२०६८।११।१६ र २०६८।१२।२० 
मा ूकािशत ३५ िदने सूचना। 

(ज) िमित २०६९।२।२४ र २०६९।२।२९ 
को  सूचना। 

(झ) िमित २०६९।४।४, २०६९।४।३० र  
२०६९।५।१८ मा राि�य दैिनक पिऽकामा 
ूकािशत ३५ िदने सूचना। 

ूकरण नं. २ को सम्बन्धमा वादीको ःप� 
ूितकृया। 

(छ) ूितवादीह�को िधतो प�ा लगाउने सम्बन्धमा 
वादीबाट भएको काम कारवाहीको िववरण। 

(ज) िमित २०७०/४/२८ को आदेशबाट कजार् ूदान 
गरेको िमितदेिख मागदावी िमित २०६९/५/३१  
सम्मको कजार् लगानी, साँवा र ब्याज असलुी समेत 
देिखने गरी मागदावी रकम �.१,१०,१५,७९५।९२ 
सँग मेल खाने कप्यटुरीकृत/हःतिलिखत लेजर उतार 
माग भएकोमा सो बमोिजमको लेजर उतार पेश भएको 
नदेिखँदा मागदावी रकमसँग मेल खाने कम्प्यटुरीकृत/ 
हःतिलिखत लेजर उतार/ःटेटमेण्ट। 

(झ) ूितवादीह� एलजा माथेमा (ौे�) र इन्िाणी 
मखुजीर्को नागिरकताको ूित। 

(ञ) िमित २०७०/४/२८ आदेशबाट माग भए बमोिजम 
ूितवादी  सत्येन्िप्यारा ौे�को ूितउ�रपऽको 
ूकरण नं. २ का सम्बन्धमा वादीको ःप� ूितकृया 
ूा� भएको नदेिखँदा हाइपोिथकेसन अन्तगर्त 
रािखएका माल सामानको िववरण समेत खलु्ने गरी 
ःप� ूितकृया। 

(ट) वादी ब�कबाट िमित २०६९/८/२७ मा ूितवादी 
िवभाकुमारी िमौलाई लेखेको पऽमा उल्लेख भए 
अनसुार २५ नोभेम्बर २०१२ मा िनज िवभाकुमारी 
िमौबाट �.४,००,०००/- ूा� भएको देिखँदा यस 
बाहेक अन्य शेयरधनी वा स�ालकह�बाट रकम 
ूा� भएको छ, छैन? सो सम्बन्धमा वादीको ःप� 
ूितकृया। 

(ठ) वादी ब�कको िमित २०७०/६/१८ को पऽमा 
उल्लेख भए बमोिजम कुन कुन ूितवादीले रकम 
जम्मा गरेको हो, सोको ब�क भौचर। 

(ड) ूितवादी ौीमती िवभाकुमारी िमौले िमित 
२०६९/८/१० मा पेश गरेको िनवेदनको 
आिधकािरकता सम्बन्धमा वादीको ःप� ूितकृया।  

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. ूितवादी एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल.ले औषधी व्यवसाय संचालन गनर्  िमित २०६४।६।१० 

मा वादी नपेाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडबाट ओ.डी. कजार् �.५०,००,०००।- र सटर् 
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टमर् कजार् �.५०,००,०००।- गरी जम्मा �.१,००,००,०००।- वािषर्क १५% व्याजदरमा 
ूत्येक ३/३ मिहनामा ब्याज ितनुर् पन� र सन ्१५।१०।२०११ सम्ममा सम्पूणर् साँवा व्याज 
समेत चकु्ता गिरसक्न ु पन� शतर्मा ऋण िलएको। उक्त ऋणको सरुक्षण वापत एमी 
फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. संग रहेको ःटकमा रहेको चल सम्पि� र िूिमसेस हाईपोिथकेशन गरेको, 
ूा.िल. का संचालक तथा शेयरधनी सत्येन्िप्यारा ौे�ले पटक पटक गरी �.२५,००,०००।-, 
�.१,००,००,०००।-, �.२५,००,०००।-, �.5,००,०००।- र �.१,००,००,०००।- को 
ग्यारेण्टी बण्ड तथा ूोिमसरी नोट वादी ब�कलाई लेखी िदएको साथै ूा.िल. का अकार् संचालक 
तथा शेयरधनी अिमय कुमार मखुजीर्ले �.५,००,०००।- को ग्यारेण्टी बण्ड, ूोिमसरी नोट, 
तमसकु र व्यिक्तगत जमानीको कागज समेत  गिरिदएको। ूितवादीह�ले वादी ब�कबाट िलएको 
कजार्को शतर् सम्झौता बमोिजम सावँा व्याज नबझुाएकोले िविभ� िमितमा पटक पटक मौिखक 
तथा िलिखत तरताकेता एवं राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी गराउँदा 
समेत वेवाःता गरी बसेको, कजार् चकु्ता गनर् सहज होस ्भनी कजार् निवकरण गरी समयाविध 
समेत िदइएकोमा ऋण नितरेको र ितन�तफर्  कुनै चासो नदेखाएको, थप िधतो माग गदार् अन्य 
ब�कमा पिहला नै िधतो राखी सकेको जग्गा परेको हुँदा सो िधतोबाट ऋण असलु हनु ेअवःथा 
नरहेको साथै हाल कम्पनी बन्द भई कुनै पिन चल अचल सम्पि� नरहेकोले ओभरसाफ्ट कजार् 
र सटर् टमर् कजार् गरी बाँकी लेना रकम साँवा �.१,००,०७,४५८।- र व्याज 
�.१०,०८,३३७।९२ गरी जम्मा �.१,१०,१५,७९५।९२ ूितवादीह�बाट असलुउपर गराई 
पाउँ भ� ेव्यहोराको वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडको िमित २०६९।६।१९ 
को उजरुी िनवदेन।   

२. एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल.ले हाईपोिथकेसन कजार् अन्तगर्त िविभ� िमितमा �.१,००,००,०००।- 
ऋण िलएको हो। ूा.िल. का संःथापक मैनेिज� डाईरेक्टर अिमय कुमार मखुजीर्को िनधनले 
गदार् कारखाना राॆोसंग संचालन हनु नसकेकोले साँवा ितनर् नसकेको र व्याजको हकमा समय 
समयमा ितद� ऋण रकम नवीकरण गद� आएको हो। ऋण भकु्तानी गन� बममा म र अन्य 
शेयरधनीह�ले शेयर होिल्ड�को अनपुातमा आफूह�ले आफ्नो दािय�व व्यहोन� कुराको जानकारी 
वादी ब�कलाई गराएको छ। मैले आफ्नो शेयर होिल्ड�को अनपुातमा आफ्नो दािय�व परुा गन� 
िलिखत ूितव�ता जनाई आजको िमितसम्ममा �.२६ लाख वादी ब�कलाई बझुाई  सकेको छु। 
शेयरधनीह� मध्ये एलजा माथेमा (ौे�) र गोरखप्यारा ौे�ले आफ्नो दािय�व शेयरहोिल्ड�को 
दामासाहीले परुा गन� ूितव�ता गरेको व्यहोरा मैले वादी ब�कलाई जानकारी गराएको छु। यसरी 
ऋण ितन� हाॆो असल मनसाय भएतापिन काबूभन्दा बािहरको पिरिःथितले ऋण ितनर् नसिकएको 
हो भ� े व्यहोराको कम्पनीका संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् सत्येन्िप्यारा ौे�को िमित 
२०६९।११।१७ को ूितउ�रपऽ। 

३.  मैले ूा.िल. का शेयरधनी ौीमती तनजुा जोशी (हाडा) को नाममा कायम रहेको १७०० िक�ा 
शेयर ूचिलत कम्पनी ऐन तथा कम्पनीको ूबन्धपऽ र िनयमावली समेतको अधीनमा रही खरीद 
गरी मेरो नाममा कायम रहेको छ। मैले खरीद गरेको शेयरको मूल्य शेयरधनी तनजुा जोशी 
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(हाडा) लाई चकु्ता गरी खरीद गरी िलएको हो। शेयर वापतको रकम ितनर् बझुाउन बाँकी रहेको 
छैन। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ ले कुनै कम्पनीको शेयरहोल्डरको दािय�व कम्पनीको 
शेयर खरीद गरेको वा खरीद गनर् कबलु गरेको शेयरको हदसम्म माऽ सीिमत हनु े व्यवःथा 
गरेकोले वादी ब�कको कुनै लेना बाँकी रहे भएको भए िधतो सरुक्षणको सम्पि� र व्यिक्तगत 
जमानी िदने व्यिक्तबाट माऽ असलुउपर गनर् सक्ने हनु्छ। मैले असीिमित दािय�व सिृ� हनु ेअन्य 
कुनै कायर् गरेको छैन। वादी ब�कको दावी कजार् रकम म ऋणी भएर िलएको होईन। मैले 
कजार्को रकम बझेुको र खाएको पिन छैन। तसथर्, म ूितवादीबाट थप रकम असलुउपर 
गराउन खोजी उजरुी िनवेदन दायर भएको कायर् सवर्था अन्यायपूणर् रहेकोले न्यायको रोहमा यःतो 
उजरुी  मेरो हकमा खारेज गरी न्याय पाउँ भनी ूितवादी शेयरधनी अिभषके ौे�को िमित 
२०६९।११।११ को ूितउ�रपऽ। 

४.  म एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को १०% बराबरको शेयरधनी माऽ हुँ। ूा.िल. को संचालक 
सिमितमा छािनएको पिन छैन र हालसम्म संचालक सिमितको बैठकमा उपिःथत समेत भएको   
छैन। वादी ब�कसंग कजार् माग गन� बममा पिन मैले कहीकतै कुनै कागजातमा सही तथा 
हःताक्षर गरेको छैन। वादी ब�कले कजार् असलुीको लािग यस अगािड नै मलाई िलिखत तथा 
मौिखक�पमा कजार्को बारेमा जानकारी गराउन ु पन�मा सो जानकारी गराएको छैन। केवल 
उजरुीमा नाम समावेश गनुर् माऽ ूयार्� हुँदैन। मलाई िजम्मेवार बनाउने हो भने मेरो सो 
कजार्को सम्बन्धमा के कुन तहको संलग्नता िथयो भ� े कुरा वादी ब�कको तफर् बाट आफ्नो 
उजरुी िनवेदनमा उल्लेख गनर् सक्नपुन� हनु्छ। शेयरधनीको हैिसयतले म उपर दावी गरेको भए 
सवरू् थमत: कम्पनीका संचालकह� तथा िनजह�ले िदएको िधतो जमानतबाट असलुउपर गनर्को 
लािग ूयास गदार् पिन असलुउपर हनु नसकेको अवःथामा माऽ शेयरधनीह�को आफूले खरीद 
गरेको शेयर बराबरको दािय�वसम्म माऽ मेरो दािय�व हनुमेा सो भन्दा बिढ दािय�व मेरो हकमा 
ौृजना नै हनु नसक्न ेःप� व्यवःथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ ले गरेको हुँदा वादी 
ब�ककको उजरुी िनवेदन मेरो हकमा खारेजी भागी छ, खारेज गरी पाउँ भनी ूितवादी शेयरधनी 
रन्जना कुमारी झाको िमित २०६९।८।२७ को ूितउ�रपऽ। 

५. म एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को संचालक सिमितको सदःय होईन, शेयरधनी माऽ हुँ। 
हालसम्म संचालक सिमितको बैठकमा उपिःथत भएको पिन छैन। वादी ब�कसंग कजार् माग गन� 
बममा मैले कुनै कागजातमा दःतखत गरेको छैन। सम्मािनत न्यायािधकरणबाट जारी भएको 
१५ िदने म्याद िमित २०७०।१।४ मा बझुी िलई हेदार् सो कारोवारको सम्बन्धमा जानकारी 
हनु आएको हो। वादी ब�कले मलाई उक्त कजार्को सम्बन्धमा कजार् असलुीको लािग यस अगािड 
कुनै मौिखक तथा िलिखत जानकारी िदएको छैन। ूा.िल. को नाममा िलएको ऋण ूा.िल. वा 
जमानीकतार्संग नै असलुउपर गनुर्पन� हो। ऋणको िवषयमा कुनै जानकारी नै नभएको 
शेयरधनीसंग ऋण असलु गन� होईन। ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को 
दफा १४(७) मा ऋण असलु गनुर्पन� ऋणको सम्बन्धमा ऋणीसंग यथे� छलफल, कृयाकलाप 
तथा ूया� कारवाही गनुर्पन� व्यवःथा रहेको छ। तर वादी ब�कले उक्त ऋणको िवषयमा मलाई 
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टमर् कजार् �.५०,००,०००।- गरी जम्मा �.१,००,००,०००।- वािषर्क १५% व्याजदरमा 
ूत्येक ३/३ मिहनामा ब्याज ितनुर् पन� र सन ्१५।१०।२०११ सम्ममा सम्पूणर् साँवा व्याज 
समेत चकु्ता गिरसक्न ु पन� शतर्मा ऋण िलएको। उक्त ऋणको सरुक्षण वापत एमी 
फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. संग रहेको ःटकमा रहेको चल सम्पि� र िूिमसेस हाईपोिथकेशन गरेको, 
ूा.िल. का संचालक तथा शेयरधनी सत्येन्िप्यारा ौे�ले पटक पटक गरी �.२५,००,०००।-, 
�.१,००,००,०००।-, �.२५,००,०००।-, �.5,००,०००।- र �.१,००,००,०००।- को 
ग्यारेण्टी बण्ड तथा ूोिमसरी नोट वादी ब�कलाई लेखी िदएको साथै ूा.िल. का अकार् संचालक 
तथा शेयरधनी अिमय कुमार मखुजीर्ले �.५,००,०००।- को ग्यारेण्टी बण्ड, ूोिमसरी नोट, 
तमसकु र व्यिक्तगत जमानीको कागज समेत  गिरिदएको। ूितवादीह�ले वादी ब�कबाट िलएको 
कजार्को शतर् सम्झौता बमोिजम सावँा व्याज नबझुाएकोले िविभ� िमितमा पटक पटक मौिखक 
तथा िलिखत तरताकेता एवं राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी गराउँदा 
समेत वेवाःता गरी बसेको, कजार् चकु्ता गनर् सहज होस ्भनी कजार् निवकरण गरी समयाविध 
समेत िदइएकोमा ऋण नितरेको र ितन�तफर्  कुनै चासो नदेखाएको, थप िधतो माग गदार् अन्य 
ब�कमा पिहला नै िधतो राखी सकेको जग्गा परेको हुँदा सो िधतोबाट ऋण असलु हनु ेअवःथा 
नरहेको साथै हाल कम्पनी बन्द भई कुनै पिन चल अचल सम्पि� नरहेकोले ओभरसाफ्ट कजार् 
र सटर् टमर् कजार् गरी बाँकी लेना रकम साँवा �.१,००,०७,४५८।- र व्याज 
�.१०,०८,३३७।९२ गरी जम्मा �.१,१०,१५,७९५।९२ ूितवादीह�बाट असलुउपर गराई 
पाउँ भ� ेव्यहोराको वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडको िमित २०६९।६।१९ 
को उजरुी िनवदेन।   

२. एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल.ले हाईपोिथकेसन कजार् अन्तगर्त िविभ� िमितमा �.१,००,००,०००।- 
ऋण िलएको हो। ूा.िल. का संःथापक मैनेिज� डाईरेक्टर अिमय कुमार मखुजीर्को िनधनले 
गदार् कारखाना राॆोसंग संचालन हनु नसकेकोले साँवा ितनर् नसकेको र व्याजको हकमा समय 
समयमा ितद� ऋण रकम नवीकरण गद� आएको हो। ऋण भकु्तानी गन� बममा म र अन्य 
शेयरधनीह�ले शेयर होिल्ड�को अनपुातमा आफूह�ले आफ्नो दािय�व व्यहोन� कुराको जानकारी 
वादी ब�कलाई गराएको छ। मैले आफ्नो शेयर होिल्ड�को अनपुातमा आफ्नो दािय�व परुा गन� 
िलिखत ूितव�ता जनाई आजको िमितसम्ममा �.२६ लाख वादी ब�कलाई बझुाई  सकेको छु। 
शेयरधनीह� मध्ये एलजा माथेमा (ौे�) र गोरखप्यारा ौे�ले आफ्नो दािय�व शेयरहोिल्ड�को 
दामासाहीले परुा गन� ूितव�ता गरेको व्यहोरा मैले वादी ब�कलाई जानकारी गराएको छु। यसरी 
ऋण ितन� हाॆो असल मनसाय भएतापिन काबूभन्दा बािहरको पिरिःथितले ऋण ितनर् नसिकएको 
हो भ� े व्यहोराको कम्पनीका संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् सत्येन्िप्यारा ौे�को िमित 
२०६९।११।१७ को ूितउ�रपऽ। 

३.  मैले ूा.िल. का शेयरधनी ौीमती तनजुा जोशी (हाडा) को नाममा कायम रहेको १७०० िक�ा 
शेयर ूचिलत कम्पनी ऐन तथा कम्पनीको ूबन्धपऽ र िनयमावली समेतको अधीनमा रही खरीद 
गरी मेरो नाममा कायम रहेको छ। मैले खरीद गरेको शेयरको मूल्य शेयरधनी तनजुा जोशी 
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(हाडा) लाई चकु्ता गरी खरीद गरी िलएको हो। शेयर वापतको रकम ितनर् बझुाउन बाँकी रहेको 
छैन। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ ले कुनै कम्पनीको शेयरहोल्डरको दािय�व कम्पनीको 
शेयर खरीद गरेको वा खरीद गनर् कबलु गरेको शेयरको हदसम्म माऽ सीिमत हनु े व्यवःथा 
गरेकोले वादी ब�कको कुनै लेना बाँकी रहे भएको भए िधतो सरुक्षणको सम्पि� र व्यिक्तगत 
जमानी िदने व्यिक्तबाट माऽ असलुउपर गनर् सक्ने हनु्छ। मैले असीिमित दािय�व सिृ� हनु ेअन्य 
कुनै कायर् गरेको छैन। वादी ब�कको दावी कजार् रकम म ऋणी भएर िलएको होईन। मैले 
कजार्को रकम बझेुको र खाएको पिन छैन। तसथर्, म ूितवादीबाट थप रकम असलुउपर 
गराउन खोजी उजरुी िनवेदन दायर भएको कायर् सवर्था अन्यायपूणर् रहेकोले न्यायको रोहमा यःतो 
उजरुी  मेरो हकमा खारेज गरी न्याय पाउँ भनी ूितवादी शेयरधनी अिभषके ौे�को िमित 
२०६९।११।११ को ूितउ�रपऽ। 

४.  म एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को १०% बराबरको शेयरधनी माऽ हुँ। ूा.िल. को संचालक 
सिमितमा छािनएको पिन छैन र हालसम्म संचालक सिमितको बैठकमा उपिःथत समेत भएको   
छैन। वादी ब�कसंग कजार् माग गन� बममा पिन मैले कहीकतै कुनै कागजातमा सही तथा 
हःताक्षर गरेको छैन। वादी ब�कले कजार् असलुीको लािग यस अगािड नै मलाई िलिखत तथा 
मौिखक�पमा कजार्को बारेमा जानकारी गराउन ु पन�मा सो जानकारी गराएको छैन। केवल 
उजरुीमा नाम समावेश गनुर् माऽ ूयार्� हुँदैन। मलाई िजम्मेवार बनाउने हो भने मेरो सो 
कजार्को सम्बन्धमा के कुन तहको संलग्नता िथयो भ� े कुरा वादी ब�कको तफर् बाट आफ्नो 
उजरुी िनवेदनमा उल्लेख गनर् सक्नपुन� हनु्छ। शेयरधनीको हैिसयतले म उपर दावी गरेको भए 
सवरू् थमत: कम्पनीका संचालकह� तथा िनजह�ले िदएको िधतो जमानतबाट असलुउपर गनर्को 
लािग ूयास गदार् पिन असलुउपर हनु नसकेको अवःथामा माऽ शेयरधनीह�को आफूले खरीद 
गरेको शेयर बराबरको दािय�वसम्म माऽ मेरो दािय�व हनुमेा सो भन्दा बिढ दािय�व मेरो हकमा 
ौृजना नै हनु नसक्न ेःप� व्यवःथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ ले गरेको हुँदा वादी 
ब�ककको उजरुी िनवेदन मेरो हकमा खारेजी भागी छ, खारेज गरी पाउँ भनी ूितवादी शेयरधनी 
रन्जना कुमारी झाको िमित २०६९।८।२७ को ूितउ�रपऽ। 

५. म एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को संचालक सिमितको सदःय होईन, शेयरधनी माऽ हुँ। 
हालसम्म संचालक सिमितको बैठकमा उपिःथत भएको पिन छैन। वादी ब�कसंग कजार् माग गन� 
बममा मैले कुनै कागजातमा दःतखत गरेको छैन। सम्मािनत न्यायािधकरणबाट जारी भएको 
१५ िदने म्याद िमित २०७०।१।४ मा बझुी िलई हेदार् सो कारोवारको सम्बन्धमा जानकारी 
हनु आएको हो। वादी ब�कले मलाई उक्त कजार्को सम्बन्धमा कजार् असलुीको लािग यस अगािड 
कुनै मौिखक तथा िलिखत जानकारी िदएको छैन। ूा.िल. को नाममा िलएको ऋण ूा.िल. वा 
जमानीकतार्संग नै असलुउपर गनुर्पन� हो। ऋणको िवषयमा कुनै जानकारी नै नभएको 
शेयरधनीसंग ऋण असलु गन� होईन। ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को 
दफा १४(७) मा ऋण असलु गनुर्पन� ऋणको सम्बन्धमा ऋणीसंग यथे� छलफल, कृयाकलाप 
तथा ूया� कारवाही गनुर्पन� व्यवःथा रहेको छ। तर वादी ब�कले उक्त ऋणको िवषयमा मलाई 
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कुनै ूकारको जानकारी वा कारवाही पिन नगरेको हनुाले ूाकृितक न्यायको िश�ान्त एवं कानून 
िवपरीत रहेको हुँदा उक्त िनवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ भनी ूितवादी शेयरधनी िवभा 
कुमारी िमौको िमित २०७०।१।२७ को ूितउ�रपऽ। 

६. म एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को शेयरधनी माऽ हो। उक्त ूा.िल. को संःथापक शेयरधनी     
होईन। मैले उक्त कम्पनीको �.५ लाखको शेयर खरीद गरी िलएप�ात ् मेरो उक्त ूा.िल. 
संचालन गन� सम्बन्धमा भएको ऋणसम्बन्धी बैठक र छलफलमा भाग नै िलएको छैन। ब�क 
तथा िव�ीय संःथाबाट ऋण िलनको लािग कसैलाई अिख्तयारी समेत मैले ूदान गरेको छैन। 
उक्त ऋण कुन आधारमा वादी ब�कले ूवाह गरेको हो, ऋण िलंदा के कुन सम्प�ी जमानतमा 
रािखएको हो, उक्त ऋणको धनजमानी को बसेको हो, सो समेत मलाई ू� जानकारी छैन। 
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोिजम शेयरधनीको दािय�व िनजले खिरद गरेको वा खिरद 
गनर् कबलु गरेको शेयरको अिधकतम रकमसम्म माऽ सीिमत रहन ेछ भनी ू��पमा व्यवःथा 
रहेको छ साथै यस ूा.िल. को ःवीकृत ूबन्धपऽमा रहेको व्यवःथा बमोिजम शेयरधनीह�को 
दािय�व शेयरको अिधकतम रकमसम्म माऽ सीिमत रहने भनी उल्लेख गिरएको छ। कम्पनी 
कुनै कारणवश घाटामा गएमा शेयरको अिधकतम रकम भन्दा बिढ दािय�व शेयरधनीह�ले 
आफ्नो घर घरानाबाट ितनुर् बझुाउन ुपन� छैन भनी ू��पमा कम्पनी ऐन र ूा.िल. को ःवीकृत 
ूवन्धपऽको दफा ५ मा व्यवःथा गिरएको छ। अत: म उपर वादी ब�कको झ�ुा, गैरकानूनी र 
हकदैया िवहीन उजरुी पऽको मागदावी बदर भागी छ, बदर गरी न्याय ईन्साफ पाउँ भनी 
ूितवादी शेयरधनी रजनी शाहले िमित २०७०।२।२० मा पेश गरेको ूितउ�रपऽ। 

७.  म ूितवादी योगेन्ि महासेठले एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को जम्मा ५०० िक�ा शेयर सािवक 
शेयरधनी डा. उ�म मखुजीर्बाट खरीद गरेको हुँ। म उक्त कम्पनीको साधारण शेयरधनी माऽ    
हुँ, संःथापक तथा संचालक शेयरधनी होईन। हालसम्म उक्त कम्पनीको ऋण िलएको आिथर्क 
कारोवार मलाई केही थाहा जानकारी नभई मेरो िलिखत म�ुरी समेत रहेको छैन। उक्त ूा.िल. 
कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तगर्त ःथािपत भई एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को ूबन्धपऽको ५ नं. 
बमोिजम शेयरवालाको दािय�व सम्बन्धमा कुनै कारणवश कम्पनी घाटामा गएमा आफूले िलएको 
म�ुरी गरेको शेयरको अिधकतम रकम भन्दा बढी दािय�व शेयरवालाले आफ्नो घर घरानाबाट 
ितनर् बझुाउन ुपन� छैन भनी ू� उल्लेख भएकोले सो अनसुार म ूितवादी योगेन्ि महासेठले सो 
शतर्मा उक्त कम्पनीको शेयर खरीद गन� म�ुर भई शेयर खरीद गरेको हुँ। उक्त कम्पनीको 
ऋण िलएको आिथर्क कारोवारमा मलाई केही थाहा जानकारी नभई मेरो िलिखत म�ुरी समेत 
नरहेको हुँदा म उपरको वादी ब�कको मागदावी झ�ुो, गैरकानूनी र हकदैया िवहीन भएकोले 
उजरुी िनवेदन खारेज भागी छ, बदर गरी सफाई ूदान गरी पाउँन सादर अनरुोध छ भ�े 
व्यहोराको ूितवादी शेयरधनी योगेन्ि महासेठको िमित २०६९।८।२२ ूितउ�रपऽ। 

८.  ूितवादीह� एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. का संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् अिमय मखुजीर्, 
शेयरधनी ईन्िाणी मखुजीर्, शेयरधनी एलजा माथेमा (ौे�) र शेयरधनी गोरखप्यारा ौे�को 
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नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम 
म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले म्याद िभऽ ूितउ�रपऽ निफराई म्यादै गजुारी बसेको। 

९. वादी ब�कले यस न्यायािधकरणमा उजरुी िनवेदन दायर भएपिछ िमित २०७१।११।१४ मा 
ूितवादीह�बाट िविभ� िमितमा जम्मा �.३३,५०,०००।- ूा� भएकोले सो रकम कजार्को 
साँवामा िहसाबमा िमलान गरी हाल िमित २०७१।११।१३ सम्म बाँिक लेना साँवा 
�.६७,४६,९७८।३४ र व्याज �.३६,३८,०३७।२४ गरी जम्मा �.१,०३,८५,०१५।५८ 
माऽ रहेको व्यहोराको पऽ लेखी पठाएको। 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
१०. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भई सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽ िभऽ पन� भई 
सा�ािहक तथा दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
ब�कको तफर् बाट  िव�ान अिधवक्ता ौी ूकाश रेग्मी र समीर शमार्, ूितवादीह� सत्येन्िप्यारा 
ौे�को तफर् बाट िव�ान व�र� अिधवक्ता ौी िसताराम ितवारी, िवभा कुमारी िमौको तफर् बाट 
िव�ान अिधवक्ता ौी र��ेर ूसाद शमार्, रन्जना कुमारी झाको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता सरला 
मोक्तान र योगेन्ि महासेठ तथा रजनी शाहको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ौी अ�णकुमार 
पिजयारले गनुर् भएको बहस समेत सनुी िमिसल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेदार् देहाय 
बमोिजम देिखन आयो:- 
(क) ूितवादीह� एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल., सो ूा.िल. का संचालक तथा व्यिक्तगत 

जमानीकतार् अिमय मखुजीर्, शेयरधनी ईन्िाणी मखुजीर्, शेयरधनी एलजा माथेमा (ौे�) र 
शेयरधनी गोरखप्यारा ौे�ले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ 
को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निफराएबाट 
वादी ब�कको दावी ःवीकारेको अवःथा देिखयो।  

(ख)  ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा २६ बमोिजम ऋणीको 
िनिम� जमानत िदन े व्यिक्तको दािय�व जमानत िदएको रकमको हदसम्म माऽ सीिमत 
रहने सन्दभर्मा कम्पनीका संचालक एवं शेयरधनी समेत रहेका अिमय कुमार मखुजीर्ले 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख) र सत्येन्िप्यारा ौे�ले �.१,००,००,०००।- (एक 
करोड) को जमानीको िलखत गरी ऋणीले ऋण नितरेमा आफूले कबलु गरेको रकम ितन� 
गरी जमानी बसेको देिखंदा उक्त जमानीकतार्ह�ले आफ्नो दािय�वबाट उन्मिुक्त पाउने 
अवःथा देिखएन। 

(ग) सबै शेयरधनीह�ले शेयरको अनपुातमा बाँिक ऋण ितन� सहमित गरे बमोिजम ूितवादी 
सत्येन्िप्यारा ौे�ले पटक-पटक गरी �.२८,००,०००।-, ूितवादी िवभा कुमारी िमौले 
�.४,००,०००।-, ूितवादी गोरखप्यारा ौे�ले �.५०,०००।- र एलजा माथेमा (ौे�) 
ले �.१,००,०००।- वादी ब�कको खातामा जम्मा गरी शेयरको अनपुातमा बाँिक ऋण 
ितनर् ूितव�ता व्यक्त गरेको र अन्य ूितवादीह� अिभषके ौे�, रन्जना कुमारी झा, रजनी 
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कुनै ूकारको जानकारी वा कारवाही पिन नगरेको हनुाले ूाकृितक न्यायको िश�ान्त एवं कानून 
िवपरीत रहेको हुँदा उक्त िनवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ भनी ूितवादी शेयरधनी िवभा 
कुमारी िमौको िमित २०७०।१।२७ को ूितउ�रपऽ। 

६. म एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को शेयरधनी माऽ हो। उक्त ूा.िल. को संःथापक शेयरधनी     
होईन। मैले उक्त कम्पनीको �.५ लाखको शेयर खरीद गरी िलएप�ात ् मेरो उक्त ूा.िल. 
संचालन गन� सम्बन्धमा भएको ऋणसम्बन्धी बैठक र छलफलमा भाग नै िलएको छैन। ब�क 
तथा िव�ीय संःथाबाट ऋण िलनको लािग कसैलाई अिख्तयारी समेत मैले ूदान गरेको छैन। 
उक्त ऋण कुन आधारमा वादी ब�कले ूवाह गरेको हो, ऋण िलंदा के कुन सम्प�ी जमानतमा 
रािखएको हो, उक्त ऋणको धनजमानी को बसेको हो, सो समेत मलाई ू� जानकारी छैन। 
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोिजम शेयरधनीको दािय�व िनजले खिरद गरेको वा खिरद 
गनर् कबलु गरेको शेयरको अिधकतम रकमसम्म माऽ सीिमत रहन ेछ भनी ू��पमा व्यवःथा 
रहेको छ साथै यस ूा.िल. को ःवीकृत ूबन्धपऽमा रहेको व्यवःथा बमोिजम शेयरधनीह�को 
दािय�व शेयरको अिधकतम रकमसम्म माऽ सीिमत रहने भनी उल्लेख गिरएको छ। कम्पनी 
कुनै कारणवश घाटामा गएमा शेयरको अिधकतम रकम भन्दा बिढ दािय�व शेयरधनीह�ले 
आफ्नो घर घरानाबाट ितनुर् बझुाउन ुपन� छैन भनी ू��पमा कम्पनी ऐन र ूा.िल. को ःवीकृत 
ूवन्धपऽको दफा ५ मा व्यवःथा गिरएको छ। अत: म उपर वादी ब�कको झ�ुा, गैरकानूनी र 
हकदैया िवहीन उजरुी पऽको मागदावी बदर भागी छ, बदर गरी न्याय ईन्साफ पाउँ भनी 
ूितवादी शेयरधनी रजनी शाहले िमित २०७०।२।२० मा पेश गरेको ूितउ�रपऽ। 

७.  म ूितवादी योगेन्ि महासेठले एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को जम्मा ५०० िक�ा शेयर सािवक 
शेयरधनी डा. उ�म मखुजीर्बाट खरीद गरेको हुँ। म उक्त कम्पनीको साधारण शेयरधनी माऽ    
हुँ, संःथापक तथा संचालक शेयरधनी होईन। हालसम्म उक्त कम्पनीको ऋण िलएको आिथर्क 
कारोवार मलाई केही थाहा जानकारी नभई मेरो िलिखत म�ुरी समेत रहेको छैन। उक्त ूा.िल. 
कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तगर्त ःथािपत भई एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को ूबन्धपऽको ५ नं. 
बमोिजम शेयरवालाको दािय�व सम्बन्धमा कुनै कारणवश कम्पनी घाटामा गएमा आफूले िलएको 
म�ुरी गरेको शेयरको अिधकतम रकम भन्दा बढी दािय�व शेयरवालाले आफ्नो घर घरानाबाट 
ितनर् बझुाउन ुपन� छैन भनी ू� उल्लेख भएकोले सो अनसुार म ूितवादी योगेन्ि महासेठले सो 
शतर्मा उक्त कम्पनीको शेयर खरीद गन� म�ुर भई शेयर खरीद गरेको हुँ। उक्त कम्पनीको 
ऋण िलएको आिथर्क कारोवारमा मलाई केही थाहा जानकारी नभई मेरो िलिखत म�ुरी समेत 
नरहेको हुँदा म उपरको वादी ब�कको मागदावी झ�ुो, गैरकानूनी र हकदैया िवहीन भएकोले 
उजरुी िनवेदन खारेज भागी छ, बदर गरी सफाई ूदान गरी पाउँन सादर अनरुोध छ भ�े 
व्यहोराको ूितवादी शेयरधनी योगेन्ि महासेठको िमित २०६९।८।२२ ूितउ�रपऽ। 

८.  ूितवादीह� एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. का संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् अिमय मखुजीर्, 
शेयरधनी ईन्िाणी मखुजीर्, शेयरधनी एलजा माथेमा (ौे�) र शेयरधनी गोरखप्यारा ौे�को 

 

ऋण असुली ���������ण 

 

57 

नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम 
म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले म्याद िभऽ ूितउ�रपऽ निफराई म्यादै गजुारी बसेको। 

९. वादी ब�कले यस न्यायािधकरणमा उजरुी िनवेदन दायर भएपिछ िमित २०७१।११।१४ मा 
ूितवादीह�बाट िविभ� िमितमा जम्मा �.३३,५०,०००।- ूा� भएकोले सो रकम कजार्को 
साँवामा िहसाबमा िमलान गरी हाल िमित २०७१।११।१३ सम्म बाँिक लेना साँवा 
�.६७,४६,९७८।३४ र व्याज �.३६,३८,०३७।२४ गरी जम्मा �.१,०३,८५,०१५।५८ 
माऽ रहेको व्यहोराको पऽ लेखी पठाएको। 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
१०. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भई सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽ िभऽ पन� भई 
सा�ािहक तथा दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
ब�कको तफर् बाट  िव�ान अिधवक्ता ौी ूकाश रेग्मी र समीर शमार्, ूितवादीह� सत्येन्िप्यारा 
ौे�को तफर् बाट िव�ान व�र� अिधवक्ता ौी िसताराम ितवारी, िवभा कुमारी िमौको तफर् बाट 
िव�ान अिधवक्ता ौी र��ेर ूसाद शमार्, रन्जना कुमारी झाको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता सरला 
मोक्तान र योगेन्ि महासेठ तथा रजनी शाहको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ौी अ�णकुमार 
पिजयारले गनुर् भएको बहस समेत सनुी िमिसल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेदार् देहाय 
बमोिजम देिखन आयो:- 
(क) ूितवादीह� एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल., सो ूा.िल. का संचालक तथा व्यिक्तगत 

जमानीकतार् अिमय मखुजीर्, शेयरधनी ईन्िाणी मखुजीर्, शेयरधनी एलजा माथेमा (ौे�) र 
शेयरधनी गोरखप्यारा ौे�ले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ 
को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निफराएबाट 
वादी ब�कको दावी ःवीकारेको अवःथा देिखयो।  

(ख)  ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा २६ बमोिजम ऋणीको 
िनिम� जमानत िदन े व्यिक्तको दािय�व जमानत िदएको रकमको हदसम्म माऽ सीिमत 
रहने सन्दभर्मा कम्पनीका संचालक एवं शेयरधनी समेत रहेका अिमय कुमार मखुजीर्ले 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख) र सत्येन्िप्यारा ौे�ले �.१,००,००,०००।- (एक 
करोड) को जमानीको िलखत गरी ऋणीले ऋण नितरेमा आफूले कबलु गरेको रकम ितन� 
गरी जमानी बसेको देिखंदा उक्त जमानीकतार्ह�ले आफ्नो दािय�वबाट उन्मिुक्त पाउने 
अवःथा देिखएन। 

(ग) सबै शेयरधनीह�ले शेयरको अनपुातमा बाँिक ऋण ितन� सहमित गरे बमोिजम ूितवादी 
सत्येन्िप्यारा ौे�ले पटक-पटक गरी �.२८,००,०००।-, ूितवादी िवभा कुमारी िमौले 
�.४,००,०००।-, ूितवादी गोरखप्यारा ौे�ले �.५०,०००।- र एलजा माथेमा (ौे�) 
ले �.१,००,०००।- वादी ब�कको खातामा जम्मा गरी शेयरको अनपुातमा बाँिक ऋण 
ितनर् ूितव�ता व्यक्त गरेको र अन्य ूितवादीह� अिभषके ौे�, रन्जना कुमारी झा, रजनी 
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शाह र योगेन्ि महासेठको हकमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ मा यस ऐन बमोिजम 
संःथािपत कम्पनीको कारोवारको सम्वन्धमा शेयरधनीको दाियत्व िनजले खरीद गरेको वा 
खरीद गनर् कबलु गरेको शेयरको अिधकतम रकमसम्म माऽ सीिमत रहनेछ भ�े कानूनी 
व्यवःथा रहेको र उक्त फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. कम्पनी ऐन बमोिजम ःथापना भएको 
देिखंदा सो बमोिजम यी ूितवादीह�ले समेत आ-आफ्नो शेयरको अनपुातमा दामासाहीले 
बाँिक ऋण ितनुर् पन� देिखन आयो।  

११. तसथर्, वादी नपेाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडले ूितवादी एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. 
बाट असलु गनुर्पन� एकम�ु सावँा व्याज �.१,०३,८५,०१५।५८ र िमित २०७१।११।१४ 
देिख िनणर्य िमित २०७२।६।५ सम्म जम्मा २०९ िदनको दावी साँवा �.६७,४६,९७८।३४ 
को वािषर्क १५% का दरले कायम हनुे व्याज रकम �.५,७९,५००।७४ समेत गरी जम्मा 
�.१,०९,६४,५१६।३२ (अक्षे�पी एक करोड नौ लाख चौस�ी हजार पाँच सय सो॑ �पैया ँ
बि�स पैसा माऽ) र दावी सावँा रकम �.६७,४६,९७८।३४ को फैसला िमितदेिख भिरभराउ 
हनुे िदनसम्मको वादी ब�कले तोकेको वािषर्क १५% व्याजदरले हनु आउन ेव्याज रकम समेत 
िहसाब गरी वादी ब�कको लेना रकम ूथमत: ूितवादी एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को चल 
अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु 
नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम कम्पनीका संचालक र शेयरधनी समेत रहेका 
जमानीकतार्�य अिमय कुमार मखुजीर् तथा सत्येन्िप्यारा ौे�बाट िनजह�ले गिरिदएको 
व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही िनजह�को चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर 
गरी भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नसकेको जित रकम ूा.िल. का शेयरधनीह� िवभा कुमारी िमौ, ईन्िाणी मखुजीर्, रंजना 
कुमारी झा, अिभषके ौे�, योगेन्ि महासेठ, एलजा माथेमा (ौे�), गोरखप्यारा ौे� र रजनी 
शाह समेतको चल अचल जायजेथाबाट शेयरको अनपुातमा दामासाहीले ूचिलत कानून 
बमोिजम वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडलाई भराई िदनपुन� ठहछर्।अ� तपिसल 
बमोिजम गनूर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी नपेाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडले भराई पाउने ठहरेको 
जम्मा �.१,०९,६४,५१६।३२ (अक्षे�पी एक करोड नौ लाख चौस�ी हजार पाचँ सय सो॑ �पैयाँ 
बि�स पैसा माऽ) र दावी सावँा रकम �.६७,४६,९७८।३४ को फैसला िमितदेिख भिरभराउ हनु े
िदनसम्मको वािषर्क १५% का दरले हनु आउन े ब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी 
अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ 
तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी 
एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी भराई िदनू,  सोबाट वादी 
ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम जमानीकतार् अिमय कुमार 
मखुजीर् तथा सत्येन्िप्यारा ौे�बाट िनजह�ले गिरिदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही 
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िनजह�को चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी भराई िदनू र सोबाट समेत वादी ब�कको लेना 
बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूा.िल. का शेयरधनीह� िवभा कुमारी 
िमौ, ईन्िाणी मखुजीर्, रंजना कुमारी झा, अिभषके ौे�, योगेन्ि महासेठ, एलजा माथेमा (ौे�), 
गोरखप्यारा ौे� र रजनी शाह समेतको चल अचल जायजेथाबाट शेयरको अनपुातमा दामासाहीले 
ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडलाई भराई िदनू .................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलनू .....................................................................................२ 
ूितवादीह� एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल., अिमय कुमार मखुजीर्, ईन्िाणी मखुजीर्, एलजा माथेमा (ौे�) 
र गोरखप्यारा ौे�ले ूितउ�र निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई पनुरावेदन म्याद िदई रहन ु  
परेन। यो िनणर्यमा िच� नबझेु ूितवादीह� सत्येन्िप्यारा ौे�, िवभा कुमारी िमौ, अिभषके ौे�, 
रंजना कुमारी झा, योगेन्ि महासेठ र रजनी शाह तथा वादी ब�कलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको 
ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावदेन न्यायािधकरणमा पनुरावदेन 
गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावेदन म्याद जारी गरी पठाई िदनू............................................३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदनू.........................................................................................................४   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदनू...............................५ 
 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना १० को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: राधेँयाम िघिमरे। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७२ असोज 5 गते रोज 3 शभुम।् 
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शाह र योगेन्ि महासेठको हकमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ मा यस ऐन बमोिजम 
संःथािपत कम्पनीको कारोवारको सम्वन्धमा शेयरधनीको दाियत्व िनजले खरीद गरेको वा 
खरीद गनर् कबलु गरेको शेयरको अिधकतम रकमसम्म माऽ सीिमत रहनेछ भ�े कानूनी 
व्यवःथा रहेको र उक्त फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. कम्पनी ऐन बमोिजम ःथापना भएको 
देिखंदा सो बमोिजम यी ूितवादीह�ले समेत आ-आफ्नो शेयरको अनपुातमा दामासाहीले 
बाँिक ऋण ितनुर् पन� देिखन आयो।  

११. तसथर्, वादी नपेाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडले ूितवादी एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. 
बाट असलु गनुर्पन� एकम�ु सावँा व्याज �.१,०३,८५,०१५।५८ र िमित २०७१।११।१४ 
देिख िनणर्य िमित २०७२।६।५ सम्म जम्मा २०९ िदनको दावी साँवा �.६७,४६,९७८।३४ 
को वािषर्क १५% का दरले कायम हनुे व्याज रकम �.५,७९,५००।७४ समेत गरी जम्मा 
�.१,०९,६४,५१६।३२ (अक्षे�पी एक करोड नौ लाख चौस�ी हजार पाँच सय सो॑ �पैया ँ
बि�स पैसा माऽ) र दावी सावँा रकम �.६७,४६,९७८।३४ को फैसला िमितदेिख भिरभराउ 
हनुे िदनसम्मको वादी ब�कले तोकेको वािषर्क १५% व्याजदरले हनु आउन ेव्याज रकम समेत 
िहसाब गरी वादी ब�कको लेना रकम ूथमत: ूितवादी एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को चल 
अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु 
नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम कम्पनीका संचालक र शेयरधनी समेत रहेका 
जमानीकतार्�य अिमय कुमार मखुजीर् तथा सत्येन्िप्यारा ौे�बाट िनजह�ले गिरिदएको 
व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही िनजह�को चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर 
गरी भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नसकेको जित रकम ूा.िल. का शेयरधनीह� िवभा कुमारी िमौ, ईन्िाणी मखुजीर्, रंजना 
कुमारी झा, अिभषके ौे�, योगेन्ि महासेठ, एलजा माथेमा (ौे�), गोरखप्यारा ौे� र रजनी 
शाह समेतको चल अचल जायजेथाबाट शेयरको अनपुातमा दामासाहीले ूचिलत कानून 
बमोिजम वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडलाई भराई िदनपुन� ठहछर्।अ� तपिसल 
बमोिजम गनूर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी नपेाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडले भराई पाउने ठहरेको 
जम्मा �.१,०९,६४,५१६।३२ (अक्षे�पी एक करोड नौ लाख चौस�ी हजार पाचँ सय सो॑ �पैयाँ 
बि�स पैसा माऽ) र दावी सावँा रकम �.६७,४६,९७८।३४ को फैसला िमितदेिख भिरभराउ हनु े
िदनसम्मको वािषर्क १५% का दरले हनु आउन े ब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी 
अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ 
तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी 
एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल. को चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी भराई िदनू,  सोबाट वादी 
ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम जमानीकतार् अिमय कुमार 
मखुजीर् तथा सत्येन्िप्यारा ौे�बाट िनजह�ले गिरिदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही 
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िनजह�को चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी भराई िदनू र सोबाट समेत वादी ब�कको लेना 
बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूा.िल. का शेयरधनीह� िवभा कुमारी 
िमौ, ईन्िाणी मखुजीर्, रंजना कुमारी झा, अिभषके ौे�, योगेन्ि महासेठ, एलजा माथेमा (ौे�), 
गोरखप्यारा ौे� र रजनी शाह समेतको चल अचल जायजेथाबाट शेयरको अनपुातमा दामासाहीले 
ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बेिडट एण्ड कमसर् ब�क िलिमटेडलाई भराई िदनू .................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलनू .....................................................................................२ 
ूितवादीह� एमी फमार्ःयूिटकल्स ूा.िल., अिमय कुमार मखुजीर्, ईन्िाणी मखुजीर्, एलजा माथेमा (ौे�) 
र गोरखप्यारा ौे�ले ूितउ�र निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई पनुरावेदन म्याद िदई रहन ु  
परेन। यो िनणर्यमा िच� नबझेु ूितवादीह� सत्येन्िप्यारा ौे�, िवभा कुमारी िमौ, अिभषके ौे�, 
रंजना कुमारी झा, योगेन्ि महासेठ र रजनी शाह तथा वादी ब�कलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको 
ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावदेन न्यायािधकरणमा पनुरावदेन 
गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावेदन म्याद जारी गरी पठाई िदनू............................................३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदनू.........................................................................................................४   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदनू...............................५ 
 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना १० को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: राधेँयाम िघिमरे। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७२ असोज 5 गते रोज 3 शभुम।् 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 
 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६९ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६९-२९९ 

िनणर्य नं. ६ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का�माड� िजल्ला, का�माड� महानगरपािलका  
वडा नं. १० िबजलुीबजारिःथत नेपाल बंगलादेश 
ब�क िलिमटेड (सािवक नपेाल बंगलादेश 
फाइनान्स एण्ड िलिज� िलिमटेड) हाल नेपाल 
बंगलादेश ब�क िलिमटेड िवराटनगर शाखा र 
पतुलीसडक शाखा कायार्लयबाट ूमखु कायर्कारी 
अिधकृत �ानेन्ि ूसाद ढु�ाना.....................१ 
 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजारमा रिज�डर् 
कायार्लय रहेको लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी 
िलिमटेड ......................................................१ 
लिलतपरु िजल्ला ह�रिसि� गा.िव.स. मा रहेको ऐ. 
कम्पनीको संःथापक एवं संःथागत जमानीकतार् 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेड...............१ 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेडको ूितिनिध 
भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
संचालक का�माड� ओमबहाल बःन े भवानी भक्त 
माथेमाको नाित रतवनभक्त माथेमाको छोरा िकशोर 
भक्त माथेमा...................................................१ 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेडको ूितिनिध 
भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
संचालक िसरहा िजल्ला धनगढी गा.िव.स. वडा नं. १ 
बःन े लआमी ूसाद अिधकारीको नाित दाताराम 
अिधकारीको छोरा मनोज अिधकारी.....................१ 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेडको ूितिनिध 
भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
संचालक ल.प.ुिज.ल.प.ुउ.म.न.पा. वडा नं. १८ बःन े
िहराबहादरु ौे�को नाित लआमी बहादरु ौे�को छोरा 
िवंण ुबहादरु ौे�...........................................१ 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेडको ूितिनिध 
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भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
संचालक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३० बःन े
हषर्दास तलुाधरको छोरा सवुणर्दास तलुाधर...........१ 

िनवदेकको साक्षीः × ूितवादीको साक्षीः
िनवदेकको कागजः 
(क) कम्पनी दतार् ूमाण पऽ। 
(ख) कजार् आवेदन पऽ। 
(ग) कजार् ःवीकृत पऽ। 
(घ) कजार् तमसकु/ूोिमसरी नोट/संःथापक 

जमानी पऽ/�ि�बन्धक िलखत। 
(ङ) िविभ� िमितका ताकेता पऽह�। 
(च) कजार् ितनर् तथा िललामीको सावर्जिनक 

सूचना। 
 

ूितवादीको कागजः
(क) ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेड 

संःथापक एवं जमानीकतार् ह�रिसि� ईटा टायल 
कारखाना िलिमटेडको तफर् बाट देव बहादरु ौे�को 
ूितउ�र। 

(ख) ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
तफर् बाट देव बहादरु ौे�को ूितउ�र। 

(ग) ूितवादीह� ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना 
िलिमटेडबाट ूितिनिध भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� 
कम्पनी िलिमटेडको पूवर् संचालक िकशोर भक्त 
माथेमा र िवंण ुबहादरु ौे�को ूितउ�र। 

(घ) ूितवादी मनोज अिधकारीको ूितउ�र पऽ। 

(ङ) ूितवादी सवुणर् दाश तलुाधरलाई हािजर हनु आउने 
१५ िदने सूचना। 

 
 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणः 
साक्षी:× 
कागजः 
(क) कजार् ूदान गरेको िमितदेिख मागदावी िमितसम्मको 

कजार् लगानी हालसम्मको सावँा, व्याज असलुी देिखने 
र कुनै िधतो सकार रकम वा िललाम िबबी भएको 
भए सो रकम लेखा�न भएपिछको खदु लेना बाँकी 
रकम समेत देिखने कजार्को ःप� हःतिलिखत/ 
कम्प्यूटरीकृत लेजर उतार। 

(ख) वादी तथा ूितवादीह�को बहस नोट।  
ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेड (सािवक नेपाल ौीलंका मच�ण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी िलिमटेड र 

सािवक नपेाल बंगलादेश फाइनान्स एण्ड िलिज� िलिमटेड) को सहिव�ीयकरण वैठकबाट भएको 
सहमित अनसुार िलड ब�क नपेाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडले ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनय�र� 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 
 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६९ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६९-२९९ 

िनणर्य नं. ६ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का�माड� िजल्ला, का�माड� महानगरपािलका  
वडा नं. १० िबजलुीबजारिःथत नेपाल बंगलादेश 
ब�क िलिमटेड (सािवक नपेाल बंगलादेश 
फाइनान्स एण्ड िलिज� िलिमटेड) हाल नेपाल 
बंगलादेश ब�क िलिमटेड िवराटनगर शाखा र 
पतुलीसडक शाखा कायार्लयबाट ूमखु कायर्कारी 
अिधकृत �ानेन्ि ूसाद ढु�ाना.....................१ 
 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजारमा रिज�डर् 
कायार्लय रहेको लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी 
िलिमटेड ......................................................१ 
लिलतपरु िजल्ला ह�रिसि� गा.िव.स. मा रहेको ऐ. 
कम्पनीको संःथापक एवं संःथागत जमानीकतार् 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेड...............१ 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेडको ूितिनिध 
भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
संचालक का�माड� ओमबहाल बःन े भवानी भक्त 
माथेमाको नाित रतवनभक्त माथेमाको छोरा िकशोर 
भक्त माथेमा...................................................१ 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेडको ूितिनिध 
भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
संचालक िसरहा िजल्ला धनगढी गा.िव.स. वडा नं. १ 
बःन े लआमी ूसाद अिधकारीको नाित दाताराम 
अिधकारीको छोरा मनोज अिधकारी.....................१ 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेडको ूितिनिध 
भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
संचालक ल.प.ुिज.ल.प.ुउ.म.न.पा. वडा नं. १८ बःन े
िहराबहादरु ौे�को नाित लआमी बहादरु ौे�को छोरा 
िवंण ुबहादरु ौे�...........................................१ 
ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना िलिमटेडको ूितिनिध 
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भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
संचालक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३० बःन े
हषर्दास तलुाधरको छोरा सवुणर्दास तलुाधर...........१ 

िनवदेकको साक्षीः × ूितवादीको साक्षीः
िनवदेकको कागजः 
(क) कम्पनी दतार् ूमाण पऽ। 
(ख) कजार् आवेदन पऽ। 
(ग) कजार् ःवीकृत पऽ। 
(घ) कजार् तमसकु/ूोिमसरी नोट/संःथापक 

जमानी पऽ/�ि�बन्धक िलखत। 
(ङ) िविभ� िमितका ताकेता पऽह�। 
(च) कजार् ितनर् तथा िललामीको सावर्जिनक 

सूचना। 
 

ूितवादीको कागजः
(क) ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेड 

संःथापक एवं जमानीकतार् ह�रिसि� ईटा टायल 
कारखाना िलिमटेडको तफर् बाट देव बहादरु ौे�को 
ूितउ�र। 

(ख) ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेडको 
तफर् बाट देव बहादरु ौे�को ूितउ�र। 

(ग) ूितवादीह� ह�रिसि� ईटा टायल कारखाना 
िलिमटेडबाट ूितिनिध भई लिलतपरु इिन्जिनय�र� 
कम्पनी िलिमटेडको पूवर् संचालक िकशोर भक्त 
माथेमा र िवंण ुबहादरु ौे�को ूितउ�र। 

(घ) ूितवादी मनोज अिधकारीको ूितउ�र पऽ। 

(ङ) ूितवादी सवुणर् दाश तलुाधरलाई हािजर हनु आउने 
१५ िदने सूचना। 

 
 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणः 
साक्षी:× 
कागजः 
(क) कजार् ूदान गरेको िमितदेिख मागदावी िमितसम्मको 

कजार् लगानी हालसम्मको सावँा, व्याज असलुी देिखने 
र कुनै िधतो सकार रकम वा िललाम िबबी भएको 
भए सो रकम लेखा�न भएपिछको खदु लेना बाँकी 
रकम समेत देिखने कजार्को ःप� हःतिलिखत/ 
कम्प्यूटरीकृत लेजर उतार। 

(ख) वादी तथा ूितवादीह�को बहस नोट।  
ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेड (सािवक नेपाल ौीलंका मच�ण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी िलिमटेड र 

सािवक नपेाल बंगलादेश फाइनान्स एण्ड िलिज� िलिमटेड) को सहिव�ीयकरण वैठकबाट भएको 
सहमित अनसुार िलड ब�क नपेाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडले ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनय�र� 
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कम्पनी िलिमटेडको लािग ३ अग� २००४ मा �.८ करोड ३५ लाख िमित १२-१-२०१२ मा 
भकु्तानी गन� गरी कजार् ःवीकृत गरेको। उक्त कजार् िलंदा हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना 
िलिमटेडको नाममा दतार् कायम रहेको लिलतपरु िजल्ला िहरिसि� गा.िव.स. वडा िक.नं. ५क िःथत 
िक.नं. २४९, ३०३, ३०५, ३०७, २५१, २४७, २४८, ३२०, २५२, २५३, ३१५, २५०, 
२५४, २९५, ३०४, २४६, ३१४, ३१३, २४३, ३१७, ३१८, ३१९, ४८४, २९६, ३१२, 
३११, ४९८, ५०६, ५०४, ५०२, ४९६, ४९४, ४९०, ४८८, २९७, २९८, ४८६, ४८२, 
४८०, ४७८, ४७४, ४७६, ३२५, ३२६, ३३२, ३४८, ३४४, ३५५, २४४ र २४५ को 
क्षे.फ. बमश: ४-४-०-०, ०-१०-०-०,०-१४-१-०, २-१४-०-०, २-२-०-०, २-१३-०-०, 
३-२-०-०, ३-३-२-०, १-७-०-०, १-५-०-०, १-५-०-०, १-११-२-०,०- १५-०-०,१-७-०-०, 
३-७-०-०, ०-१४-०-०, २-६-०-०, २-१५-०-०, ३-२-०-०, २-५-०-०, ०-१०-०-०, 
०-१२-०-०, ०-१३-०-०, ३-०-२-०, १-२-०-०, १-१२-२-०, १-११-२-०, १-१०-०-०, 
०-७-१-०, १-८-३-०, ०-३-१-०, ०-४-२-०, ०-८-०-०, ०-५-३-०, ०-१-२-०, ०-८-२-०, 
०-११-३-०,१-५-२-०,०-४-१-०, ०-२-२-०,०-११-२-०, ०-०-१-०, ०-०-३-०, ०-१२-०-०, 
१-२-०-०, १-१४-०-०, २-२-०-०, ०-१५-२-०, ४-४-२-०, ०-९-०-० र २-४-०-० गरी 
कूल क्षे.फ. ७९-१-३ जग्गा र ऐ.ऐ. िःथत ३२९ को क्ष.ेफ. २-०-०-० जग्गा िधतो सम्पि� 
कजार्को सरुक्षण ःव�प रािखएको। साथै ूितवादी लिलतपरु इिन्जिरयिर� कम्पनी िलिमटेडको 
तफर् बाट िवंण ु बहादरु ौे� र मनोज अिधकारी, िकशोरभक्त माथेमाले �.८,३५,००,०००।- 
बराबरको संःथागत जमानीपऽ तथा ूोिमसरी नोट तथा ूितवादी हिरिसि� ईटा तथा टायल 
कारखाना िलिमटेडको तफर् बाट िकशोर भक्त माथेमाको संःथागत जमानीपऽ िलई कजार् ूवाह 
भएको। ऋणी कम्पनीले सह-िव�ीयकरण कजार् मध्ये ौीलंका मच�ण्ट एण्ड फाइनान्स िलिमटेडको 
�.२,२६,०७,१२४।- कजार् चकु्ता बाहेक भाखािभऽ अन्य सावँा तथा व्याज बझुाउन ु पन�मा 
नबझुाएको, ऋणीलाई पटक-पटक मौिखक तथा िलिखत ताकेता गदार् समेत वेवाःता गरेकोले ३५ 
िदन िभऽ कजार् चकु्ता गनर् िवपक्षीलाई अ�पूणर् पो� दैिनकमा सावर्जिनक सूचना ूकाशन गरेको, 
िधतोमा रहेको अचल सम्पि� िबबी गनर् िमित २०६७।११।१५ को गोरखापऽमा सूचना ूकािशत 
भएकोमा िनधार्िरत िमित २०६७।१२।७ गते िललामी गदार् िललाममा पेश भएको बोलपऽ ब�कलाई 
उिचत नलािग ब�कले िधतोमा रहेको सम्पि�को ःवािम�व ब�कको नाममा सकार गन� िनणर्य गरी 
मालपोत कायार्लयमा पऽाचार गदार् िधतोमा रहेको सम्पि� अिख्तयार अनसुन्धान आयोगबाट रोक्का 
रहेको कारण गै॑ ब�िक� सम्पि�मा सकार गनर् नसिकएको र पिछ अिख्तयारबाट फुकुवा भई पनु: 
गै॑ ब�िक� सम्पि�मा सकार गरी ःवािम�वमा िलन खोज्दा उक्त सम्पि� उपर नेपाल सरकार, 
आन्तिरक राजःव कायार्लयको रोक्का रहेकोबाट िधतोमा रहेको सम्पि� सकार गनर् नसकेकोले िमित 
२०६८।११।२ सम्म वक्यौता साँवा �.५,९६,९६,८६६।०२ र व्याज �.५,९५,९३,०९३।५१ 
गरी जम्मा �.११,९२,८९,९५९।५३ र िमित २०६८।११।३ देिख म�ुाको अिन्तम िकनारा भई 
फैसला कायार्वन्यन हनुे िदनसम्मको वािषर्क ११% ले हनु आउन े व्याज समेत िहसाब गरी 
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ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भनी वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडको िमित 
२०७०।२।२१ को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादीह� हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेड र लिलतपरु इिन्जिनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडले ब�कबाट िलएको कजार्बाट स�ािलत पिरयोजना समयमा सम्प� हनु नसकेको कारणले 
कजार्को पनुरतािलकीकरण गिर थप गिरएको समयिभऽ कजार् ितनर् ूितव� रहेको, वादी ब�कसंग 
यथे� सरुक्षण रहेको, िवपक्षी बनाइएका सहायक कम्पनी लिलतपरु इिन्जिनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडका संचालकह�, हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडका कमर्चारीको हैिसयतले सो 
कम्पनीका ूितिनिध स�ालकको �पमा रहेकोले कम्पनीको सम्पूणर् दािय�व कम्पनी ःवयंले वहन 
गन�, स�ालक वा अ� कोहीले बोक्न ेहोईन, ब�ककै कारणले गदार् सम्पि� पिरचालन गरी कजार् 
चकु्ता गनर् िढलाई हनु गएको तथा ब�कले उच्च ब्याजदर चाजर् गरेकोले �ग्ण उ�ोगको �पमा रहेको 
ऋणी कम्पनीलाई ठुलो भार पनर् गएकोले साँवा रकम परुा बझुाई ब्याजतफर्  ूित वषर् ८% का दरले 
साधारण व्याज गणना गरी पनुतार्िलकीकरण गरेको समय िभऽ सम्पूणर् कजार् चकु्ता गन� आदेश गरी 
पाउँ भ� ेूितउ�र िजकीर। 

३. कम्पनीले गरेको कजार् कारोवारमा कम्पनीको शेयर होल्डर हैिसयत नभएको, कम्पनीले कमाएको 
मनुाफामा िहःसेदार नभएको, कम्पनीले िलएको कजार्को व्यिक्तगत �पमा ूयोग गरी फाइदा 
निलएको, तत्कािलन कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७१(२) र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा 
८६(३) र ८७(२) बमोिजम ूितिनिध स�ालक माऽ रहेको र मैले कुनै िनणर्य तथा िलखतमा 
दःतखत गरेकोमा कम्पनीको हकमा on behalf of company माऽ गरेको हुँदा उजरुी िनवदेनमा 
व्यिक्तगत �पमा दावी िलएको देिखंदा त्यःतो उजरुी िनवदेन खारेज गरी पाउँ भ�े ूितवादी िकशोर 
भक्त माथेमा र िवंण ुबहादरु ौे�को छु�ा-छु�ै ूितउ�र िजकीर। 

४. म ूितउ�रपऽ ूःततुकतार्लाई िमित २०६१।३।२३ मा ऋणी कम्पनीमा ूितिनिध�व (वारेस 
सरह) गनर् खटाएको, ूचिलत कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७(२) बमोिजम संगिठत संःथाको 
तफर् बाट मनोिनत हनु ेव्यिक्त सम्बिन्धत संःथाको ूितिनिध वारेस सरहसम्म हनु ेर संःथाको दािय�व 
मनोनीत गन� संगिठत संःथाको नै हनु,े ूितिनिध�व गनर् खटाइएको व्यिक्तको कायर्काल िनयिुक्त गन� 
संःथाको इच्छानसुारको अविधसम्म माऽ कायम हनु,े यस सम्बन्धमा सम्मािनत सव�च्च अदालतबाट 
िरट नं. ०६८-WO-०५९९, सरेुश ूसाद यादव िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 
समेत भएको म�ुामा (स.अ. बिुलटेन वषर् २० अ� २४ पूणार्� ४७४ प.ृ २५ मा) कानूनी िस�ान्त 
ूितपादन भएको, हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडको करार कमर्चारीबाट हिटसकेको 
हुँदा झ�ुा उजरुी िनवदेन खारेज गरी पाउँ भ� ेूितवादी मनोज अिधकारीको ूितउ�र िजकीर। 

५. ूितवादी सवुणर् दास तलुाधरका नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निदई 
म्याद गजुारी बसेको िमिसल अध्ययनबाट देिखन्छ। 

६. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 
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कम्पनी िलिमटेडको लािग ३ अग� २००४ मा �.८ करोड ३५ लाख िमित १२-१-२०१२ मा 
भकु्तानी गन� गरी कजार् ःवीकृत गरेको। उक्त कजार् िलंदा हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना 
िलिमटेडको नाममा दतार् कायम रहेको लिलतपरु िजल्ला िहरिसि� गा.िव.स. वडा िक.नं. ५क िःथत 
िक.नं. २४९, ३०३, ३०५, ३०७, २५१, २४७, २४८, ३२०, २५२, २५३, ३१५, २५०, 
२५४, २९५, ३०४, २४६, ३१४, ३१३, २४३, ३१७, ३१८, ३१९, ४८४, २९६, ३१२, 
३११, ४९८, ५०६, ५०४, ५०२, ४९६, ४९४, ४९०, ४८८, २९७, २९८, ४८६, ४८२, 
४८०, ४७८, ४७४, ४७६, ३२५, ३२६, ३३२, ३४८, ३४४, ३५५, २४४ र २४५ को 
क्षे.फ. बमश: ४-४-०-०, ०-१०-०-०,०-१४-१-०, २-१४-०-०, २-२-०-०, २-१३-०-०, 
३-२-०-०, ३-३-२-०, १-७-०-०, १-५-०-०, १-५-०-०, १-११-२-०,०- १५-०-०,१-७-०-०, 
३-७-०-०, ०-१४-०-०, २-६-०-०, २-१५-०-०, ३-२-०-०, २-५-०-०, ०-१०-०-०, 
०-१२-०-०, ०-१३-०-०, ३-०-२-०, १-२-०-०, १-१२-२-०, १-११-२-०, १-१०-०-०, 
०-७-१-०, १-८-३-०, ०-३-१-०, ०-४-२-०, ०-८-०-०, ०-५-३-०, ०-१-२-०, ०-८-२-०, 
०-११-३-०,१-५-२-०,०-४-१-०, ०-२-२-०,०-११-२-०, ०-०-१-०, ०-०-३-०, ०-१२-०-०, 
१-२-०-०, १-१४-०-०, २-२-०-०, ०-१५-२-०, ४-४-२-०, ०-९-०-० र २-४-०-० गरी 
कूल क्षे.फ. ७९-१-३ जग्गा र ऐ.ऐ. िःथत ३२९ को क्ष.ेफ. २-०-०-० जग्गा िधतो सम्पि� 
कजार्को सरुक्षण ःव�प रािखएको। साथै ूितवादी लिलतपरु इिन्जिरयिर� कम्पनी िलिमटेडको 
तफर् बाट िवंण ु बहादरु ौे� र मनोज अिधकारी, िकशोरभक्त माथेमाले �.८,३५,००,०००।- 
बराबरको संःथागत जमानीपऽ तथा ूोिमसरी नोट तथा ूितवादी हिरिसि� ईटा तथा टायल 
कारखाना िलिमटेडको तफर् बाट िकशोर भक्त माथेमाको संःथागत जमानीपऽ िलई कजार् ूवाह 
भएको। ऋणी कम्पनीले सह-िव�ीयकरण कजार् मध्ये ौीलंका मच�ण्ट एण्ड फाइनान्स िलिमटेडको 
�.२,२६,०७,१२४।- कजार् चकु्ता बाहेक भाखािभऽ अन्य सावँा तथा व्याज बझुाउन ु पन�मा 
नबझुाएको, ऋणीलाई पटक-पटक मौिखक तथा िलिखत ताकेता गदार् समेत वेवाःता गरेकोले ३५ 
िदन िभऽ कजार् चकु्ता गनर् िवपक्षीलाई अ�पूणर् पो� दैिनकमा सावर्जिनक सूचना ूकाशन गरेको, 
िधतोमा रहेको अचल सम्पि� िबबी गनर् िमित २०६७।११।१५ को गोरखापऽमा सूचना ूकािशत 
भएकोमा िनधार्िरत िमित २०६७।१२।७ गते िललामी गदार् िललाममा पेश भएको बोलपऽ ब�कलाई 
उिचत नलािग ब�कले िधतोमा रहेको सम्पि�को ःवािम�व ब�कको नाममा सकार गन� िनणर्य गरी 
मालपोत कायार्लयमा पऽाचार गदार् िधतोमा रहेको सम्पि� अिख्तयार अनसुन्धान आयोगबाट रोक्का 
रहेको कारण गै॑ ब�िक� सम्पि�मा सकार गनर् नसिकएको र पिछ अिख्तयारबाट फुकुवा भई पनु: 
गै॑ ब�िक� सम्पि�मा सकार गरी ःवािम�वमा िलन खोज्दा उक्त सम्पि� उपर नेपाल सरकार, 
आन्तिरक राजःव कायार्लयको रोक्का रहेकोबाट िधतोमा रहेको सम्पि� सकार गनर् नसकेकोले िमित 
२०६८।११।२ सम्म वक्यौता साँवा �.५,९६,९६,८६६।०२ र व्याज �.५,९५,९३,०९३।५१ 
गरी जम्मा �.११,९२,८९,९५९।५३ र िमित २०६८।११।३ देिख म�ुाको अिन्तम िकनारा भई 
फैसला कायार्वन्यन हनुे िदनसम्मको वािषर्क ११% ले हनु आउन े व्याज समेत िहसाब गरी 
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ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भनी वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडको िमित 
२०७०।२।२१ को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादीह� हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेड र लिलतपरु इिन्जिनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडले ब�कबाट िलएको कजार्बाट स�ािलत पिरयोजना समयमा सम्प� हनु नसकेको कारणले 
कजार्को पनुरतािलकीकरण गिर थप गिरएको समयिभऽ कजार् ितनर् ूितव� रहेको, वादी ब�कसंग 
यथे� सरुक्षण रहेको, िवपक्षी बनाइएका सहायक कम्पनी लिलतपरु इिन्जिनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडका संचालकह�, हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडका कमर्चारीको हैिसयतले सो 
कम्पनीका ूितिनिध स�ालकको �पमा रहेकोले कम्पनीको सम्पूणर् दािय�व कम्पनी ःवयंले वहन 
गन�, स�ालक वा अ� कोहीले बोक्न ेहोईन, ब�ककै कारणले गदार् सम्पि� पिरचालन गरी कजार् 
चकु्ता गनर् िढलाई हनु गएको तथा ब�कले उच्च ब्याजदर चाजर् गरेकोले �ग्ण उ�ोगको �पमा रहेको 
ऋणी कम्पनीलाई ठुलो भार पनर् गएकोले साँवा रकम परुा बझुाई ब्याजतफर्  ूित वषर् ८% का दरले 
साधारण व्याज गणना गरी पनुतार्िलकीकरण गरेको समय िभऽ सम्पूणर् कजार् चकु्ता गन� आदेश गरी 
पाउँ भ� ेूितउ�र िजकीर। 

३. कम्पनीले गरेको कजार् कारोवारमा कम्पनीको शेयर होल्डर हैिसयत नभएको, कम्पनीले कमाएको 
मनुाफामा िहःसेदार नभएको, कम्पनीले िलएको कजार्को व्यिक्तगत �पमा ूयोग गरी फाइदा 
निलएको, तत्कािलन कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७१(२) र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा 
८६(३) र ८७(२) बमोिजम ूितिनिध स�ालक माऽ रहेको र मैले कुनै िनणर्य तथा िलखतमा 
दःतखत गरेकोमा कम्पनीको हकमा on behalf of company माऽ गरेको हुँदा उजरुी िनवदेनमा 
व्यिक्तगत �पमा दावी िलएको देिखंदा त्यःतो उजरुी िनवदेन खारेज गरी पाउँ भ�े ूितवादी िकशोर 
भक्त माथेमा र िवंण ुबहादरु ौे�को छु�ा-छु�ै ूितउ�र िजकीर। 

४. म ूितउ�रपऽ ूःततुकतार्लाई िमित २०६१।३।२३ मा ऋणी कम्पनीमा ूितिनिध�व (वारेस 
सरह) गनर् खटाएको, ूचिलत कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७(२) बमोिजम संगिठत संःथाको 
तफर् बाट मनोिनत हनु ेव्यिक्त सम्बिन्धत संःथाको ूितिनिध वारेस सरहसम्म हनु ेर संःथाको दािय�व 
मनोनीत गन� संगिठत संःथाको नै हनु,े ूितिनिध�व गनर् खटाइएको व्यिक्तको कायर्काल िनयिुक्त गन� 
संःथाको इच्छानसुारको अविधसम्म माऽ कायम हनु,े यस सम्बन्धमा सम्मािनत सव�च्च अदालतबाट 
िरट नं. ०६८-WO-०५९९, सरेुश ूसाद यादव िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 
समेत भएको म�ुामा (स.अ. बिुलटेन वषर् २० अ� २४ पूणार्� ४७४ प.ृ २५ मा) कानूनी िस�ान्त 
ूितपादन भएको, हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडको करार कमर्चारीबाट हिटसकेको 
हुँदा झ�ुा उजरुी िनवदेन खारेज गरी पाउँ भ� ेूितवादी मनोज अिधकारीको ूितउ�र िजकीर। 

५. ूितवादी सवुणर् दास तलुाधरका नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निदई 
म्याद गजुारी बसेको िमिसल अध्ययनबाट देिखन्छ। 

६. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 
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न्यायािधकरणको िनणर्य:  
७. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भई सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� भई 
सा�ािहक एवम ्दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
ब�कको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ौी सरोज कुमार थापा, ूितवादीह� लिलतपरु इिन्जिरयिर� 
कम्पनी िलिमटेड र हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ौी 
सोमनाथ सापकोटा, िकशोरभक्त माथेमा र िवंण ुबहादरु ौे�को तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ौी �ान 
र� शाक्य, मनोज अिधकारीको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ूकाश के.सी. तथा ूितवादी ःवयंले गनुर् 
भएको बहस समेत सिुनयो। 

 (क) ूितवादी सवुणर्दाश तलुाधरले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ 
को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ 
निफराएबाट वादी ब�कको दावी ःवीकार गरेको देिखएको। 

 (ख) ूितवादीह� िकशोरभक्त माथेमा, िवंण ुबहादरु ौे� र मनोज अिधकारी हिरिसि� इटा तथा 
टायल कारखाना िलिमटेडका िविभ� तहको हैिसयतमा कायर्रत कमर्चारीह� रहेका र होिल्डङ 
कम्पनीको �पमा रहेको हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडको संचालक सिमितको 
िनणर्य बमोिजम सो कम्पनीको तफर् बाट ूितिनिध स�ालकको हैिसयतमा सहायक कम्पनीको 
�पमा रहेको लिलतपरु इि�िनयिरङ कम्पनी िलिमटेडको स�ालकको ूितिनिध�व गरेको तथा 
वादी ब�कले ूितवादी लिलतपरु इि�िनयिरङ कम्पनी िलिमटेडलाई िदएको कजार् 
�.८,३५,००,०००।- (अक्षरेपी आठ करोड प�ितस लाख माऽ) संःथागत जमानीपऽमा ऋणी 
कम्पनीको तफर् बाट हःताक्षरसम्म गरेको तथा ूितवादी हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना 
िलिमटेड र लिलतपरु इि�िनयिरङ कम्पनी िलिमटेड समेतले म�ुामा िवपक्षी बनाइएका 
उिल्लिखत ूितवादीह�ले कम्पनीको ूितिनिधको हैिसयतमा िजम्मेवारी वहन गरेकोले 
कम्पनीको दािय�व वहन गनुर् पन� होइन, कम्पनी ःवयंले त्यःतो दािय�व वहन गन� हो भनी 
कम्पनीको उक्त ऋण दािय�व वहन गनर् ःवीकार गरी ूितउ�र िफराएको, वादी ब�कको 
उजरुी िनवेदनको प.ृ ३ को संःथागत जमानीको िववरण अन्तगर्त उिल्लिखत ूितवादीह�ले 
कम्पनीको तफर् बाट संःथागत जमानीपऽ, ूोिमसरी नोट तथा ऋण तमसकु गरेको भ�े उल्लेख 
भएको सन्दभर् तथा सव��च अदालतबाट िरट नं. ०६८-WO-५९९, सरेुश ूसाद यादव िव�� 
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत रहेको उत्ूषेणयकु्त परमादेशको म�ुामा 
ूितपािदत िस�ान्त "शेयर लगानी भएका समेत कारणबाट आफ्नो िहतका लािग पठाइन े
स�ालकको हैिसयत केवल वारेस सरह माऽ हनु्छ।" लाई समेत िवचार गदार् वादी ब�कले 
ूितवादीह� िकशोरभक्त माथेमा, िवंण ुबहादरु ौे� र मनोज अिधकारीह�बाट समेत लेना 
बाँकी साँवा तथा व्याज र अन्य खचर् असलुउपर गनुर् पन� उजरुी िनवेदनमा िलएको दावी पगु्न 
सक्न ेदेिखएन। 
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 (ग) ूितवादीह� हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेड र लिलतपरु इि�िनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडले कजार् पनुरतािलकीकरण गरी कजार् चकु्ता गनर् समयाविध थप गनर् माग गरेको तथा 
कजार्मा लाग्न े व्याजमा व्याजदर ८% कायम गरी व्याज गणना गनर् माग गरेको सन्दभर्मा 
वादी ब�कसंग ऋण िलएको ःवीकार नै गरेको देिखयो। 

८. तसथर्, वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडले ूितवादीह� लिलतपरु ईिन्जिनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडबाट असलु गनुर्पन� एकम�ु साँवा व्याज �.११,९२,८९,९५९।५३ (अक्षरेपी एघार 
करोड बयानब्बे लाख उनानब्बे हजार नौ सय उनन्साठी �पैया ँ िऽप� पैसामाऽ) र िमित 
२०६८।११।३ देिख िनणर्य िमित २०७३।४।२६ सम्म जम्मा १६३८ िदनको दावी साँवा 
�.५,९६,९६,८६६।०२ (अक्षरेपी पाँच करोड छयानब्बे लाख छयानब्बे हजार आठ सय छैसठी 
�पैयाँ दईु पैसामाऽ) को वािषर्क ११% व्याजदरले कायम हनुे ब्याज रकम �.२,९४,६८,९८९।९२ 
(अक्षरेपी दईु करोड चौरानब्बे लाख अडसा�ी हजार नौ सय उनानब्बे �पैया ँबयानब्बे पैसामाऽ) गरी 
जम्मा �.१४,८७,५८,९४९।४५ (अक्षरेपी चौध करोड सतासी लाख अन्ठाउ� हजार नौ सय 
उनन्पचास �पैयाँ पैतालीस पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.५,९६,९६,८६६।०२ (अक्षरेपी पाँच 
करोड छयानब्बे लाख छयानब्बे हजार आठ सय छैसठी �पैया ँदईु पैसामाऽ) को फैसला िमितदेिख 
भिरभराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क ११% व्याजदरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी 
ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को 
िनयम २७, २८ र २९ तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडलाई 
ूथमत: ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनयिर� कम्पनी िलिमटेडको चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर 
गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित 
रकम संःथापक जमानीकतार् हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडले िधतो ःव�प 
रािखिदएको जमानीबाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादीको लेना बाँकी असलु 
हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सवुणर् दाश तलुाधरको चल अचल 
जायजेथाबाट असलुउपर गरी ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडलाई 
भराई िदनपुन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनूर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडले भराई पाउन ेठहरेको जम्मा 
�.१४,८७,५८,९४९।४५ (अक्षरेपी चौध करोड सतासी लाख अन्ठाउ� हजार नौ सय उनन्पचास �पैया ँ
पैतालीस पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.५,९६,९६,८६६।०२ (अक्षरेपी पाँच करोड छयानब्बे लाख 
छयानब्बे हजार आठ सय छैसठी �पैया ँदईु पैसामाऽ) को फैसला िमितदेिख भिरभराउ हनुे िदनसम्मको 
वािषर्क ११% ब्याजदरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा 
िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा ूचिलत कानून 
बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडको चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी भराई िदन,ु सोबाट वादीको लेना बाँकी असलु 



jflif{s k|ltj]bg M cf=j= @)&)÷)&! – @)&$÷)&% 71

 

ऋण असुली ���������ण 

 

64 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
७. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भई सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� भई 
सा�ािहक एवम ्दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
ब�कको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ौी सरोज कुमार थापा, ूितवादीह� लिलतपरु इिन्जिरयिर� 
कम्पनी िलिमटेड र हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ौी 
सोमनाथ सापकोटा, िकशोरभक्त माथेमा र िवंण ुबहादरु ौे�को तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ौी �ान 
र� शाक्य, मनोज अिधकारीको तफर् बाट िव�ान अिधवक्ता ूकाश के.सी. तथा ूितवादी ःवयंले गनुर् 
भएको बहस समेत सिुनयो। 

 (क) ूितवादी सवुणर्दाश तलुाधरले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ 
को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ 
निफराएबाट वादी ब�कको दावी ःवीकार गरेको देिखएको। 

 (ख) ूितवादीह� िकशोरभक्त माथेमा, िवंण ुबहादरु ौे� र मनोज अिधकारी हिरिसि� इटा तथा 
टायल कारखाना िलिमटेडका िविभ� तहको हैिसयतमा कायर्रत कमर्चारीह� रहेका र होिल्डङ 
कम्पनीको �पमा रहेको हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडको संचालक सिमितको 
िनणर्य बमोिजम सो कम्पनीको तफर् बाट ूितिनिध स�ालकको हैिसयतमा सहायक कम्पनीको 
�पमा रहेको लिलतपरु इि�िनयिरङ कम्पनी िलिमटेडको स�ालकको ूितिनिध�व गरेको तथा 
वादी ब�कले ूितवादी लिलतपरु इि�िनयिरङ कम्पनी िलिमटेडलाई िदएको कजार् 
�.८,३५,००,०००।- (अक्षरेपी आठ करोड प�ितस लाख माऽ) संःथागत जमानीपऽमा ऋणी 
कम्पनीको तफर् बाट हःताक्षरसम्म गरेको तथा ूितवादी हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना 
िलिमटेड र लिलतपरु इि�िनयिरङ कम्पनी िलिमटेड समेतले म�ुामा िवपक्षी बनाइएका 
उिल्लिखत ूितवादीह�ले कम्पनीको ूितिनिधको हैिसयतमा िजम्मेवारी वहन गरेकोले 
कम्पनीको दािय�व वहन गनुर् पन� होइन, कम्पनी ःवयंले त्यःतो दािय�व वहन गन� हो भनी 
कम्पनीको उक्त ऋण दािय�व वहन गनर् ःवीकार गरी ूितउ�र िफराएको, वादी ब�कको 
उजरुी िनवेदनको प.ृ ३ को संःथागत जमानीको िववरण अन्तगर्त उिल्लिखत ूितवादीह�ले 
कम्पनीको तफर् बाट संःथागत जमानीपऽ, ूोिमसरी नोट तथा ऋण तमसकु गरेको भ�े उल्लेख 
भएको सन्दभर् तथा सव��च अदालतबाट िरट नं. ०६८-WO-५९९, सरेुश ूसाद यादव िव�� 
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत रहेको उत्ूषेणयकु्त परमादेशको म�ुामा 
ूितपािदत िस�ान्त "शेयर लगानी भएका समेत कारणबाट आफ्नो िहतका लािग पठाइन े
स�ालकको हैिसयत केवल वारेस सरह माऽ हनु्छ।" लाई समेत िवचार गदार् वादी ब�कले 
ूितवादीह� िकशोरभक्त माथेमा, िवंण ुबहादरु ौे� र मनोज अिधकारीह�बाट समेत लेना 
बाँकी साँवा तथा व्याज र अन्य खचर् असलुउपर गनुर् पन� उजरुी िनवेदनमा िलएको दावी पगु्न 
सक्न ेदेिखएन। 
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 (ग) ूितवादीह� हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेड र लिलतपरु इि�िनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडले कजार् पनुरतािलकीकरण गरी कजार् चकु्ता गनर् समयाविध थप गनर् माग गरेको तथा 
कजार्मा लाग्न े व्याजमा व्याजदर ८% कायम गरी व्याज गणना गनर् माग गरेको सन्दभर्मा 
वादी ब�कसंग ऋण िलएको ःवीकार नै गरेको देिखयो। 

८. तसथर्, वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडले ूितवादीह� लिलतपरु ईिन्जिनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडबाट असलु गनुर्पन� एकम�ु साँवा व्याज �.११,९२,८९,९५९।५३ (अक्षरेपी एघार 
करोड बयानब्बे लाख उनानब्बे हजार नौ सय उनन्साठी �पैया ँ िऽप� पैसामाऽ) र िमित 
२०६८।११।३ देिख िनणर्य िमित २०७३।४।२६ सम्म जम्मा १६३८ िदनको दावी साँवा 
�.५,९६,९६,८६६।०२ (अक्षरेपी पाँच करोड छयानब्बे लाख छयानब्बे हजार आठ सय छैसठी 
�पैयाँ दईु पैसामाऽ) को वािषर्क ११% व्याजदरले कायम हनुे ब्याज रकम �.२,९४,६८,९८९।९२ 
(अक्षरेपी दईु करोड चौरानब्बे लाख अडसा�ी हजार नौ सय उनानब्बे �पैया ँबयानब्बे पैसामाऽ) गरी 
जम्मा �.१४,८७,५८,९४९।४५ (अक्षरेपी चौध करोड सतासी लाख अन्ठाउ� हजार नौ सय 
उनन्पचास �पैयाँ पैतालीस पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.५,९६,९६,८६६।०२ (अक्षरेपी पाँच 
करोड छयानब्बे लाख छयानब्बे हजार आठ सय छैसठी �पैया ँदईु पैसामाऽ) को फैसला िमितदेिख 
भिरभराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क ११% व्याजदरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी 
ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को 
िनयम २७, २८ र २९ तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडलाई 
ूथमत: ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनयिर� कम्पनी िलिमटेडको चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर 
गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित 
रकम संःथापक जमानीकतार् हिरिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेडले िधतो ःव�प 
रािखिदएको जमानीबाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादीको लेना बाँकी असलु 
हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सवुणर् दाश तलुाधरको चल अचल 
जायजेथाबाट असलुउपर गरी ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडलाई 
भराई िदनपुन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनूर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडले भराई पाउन ेठहरेको जम्मा 
�.१४,८७,५८,९४९।४५ (अक्षरेपी चौध करोड सतासी लाख अन्ठाउ� हजार नौ सय उनन्पचास �पैया ँ
पैतालीस पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.५,९६,९६,८६६।०२ (अक्षरेपी पाँच करोड छयानब्बे लाख 
छयानब्बे हजार आठ सय छैसठी �पैया ँदईु पैसामाऽ) को फैसला िमितदेिख भिरभराउ हनुे िदनसम्मको 
वािषर्क ११% ब्याजदरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा 
िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा ूचिलत कानून 
बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी लिलतपरु इिन्जिनयिर� कम्पनी 
िलिमटेडको चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी भराई िदन,ु सोबाट वादीको लेना बाँकी असलु 
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हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम संःथापक जमानीकतार् ह�रिसि� इटा तथा टायल 
कारखाना िलिमटेडले िधतो ःव�प रािखिदएको जमानीबाट असलुउपर गरी भराई िदन ुर सोबाट समेत 
वादीको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सवुणर् दाश 
तलुाधरको चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश 
ब�क िलिमटेडलाई भराई िदन ु.......................................................................................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडबाट असलु गरी िलनू ....................................................२ 
ूितवादी सवुणर् दाश तलुाधरले ूितउ�रप� निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजलाई पनुरावेदन म्याद 
िदई रहन ुपरेन..........................................................................................................३ 
यो िनणर्यमा िच� नबझेु ूितवादीह� ह�रिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेड र लिलतपरु 
इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेड, िकशोर भक्त माथेमा, मनोज अिधकारी र िवंण ुबहादरु ौे�लाई ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावेदन 
न्यायािधकरणमा पनुरावदेन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावेदन म्याद जारी गरी पठाई िदनू..............४   
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदनू.........................................................................................................५   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदनू............................... ६ 
 
 

 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ७ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: म�ु अिधकारी। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७३ ौावण 2६ गते रोज ४ शभुम.्...........  
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७१ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७१-२४२ 

िनणर्य नं. ५५ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

काःकी िजल्ला, पोखरा उप.म.न.पा. वडा नं. 
९ मा ूधान कायार्लय रही का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं. २ लािजम्पाटिःथत माछापचु्ले ब�क 
िलिमटेडका ूमखु कायर्कारी अिधकृत 
तलुसीराम गौतम....................................१ 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ७ मा रहेको ओम चन्ि 
िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल. ......................१ 
हातीराम दजीर्को नाित, चतरेु दजीर्को छोरा, 
सोलखुमु्ब ुिजल्ला, कागोल गा.िव.स. वडा नं. ४ घर 
भई हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ७ बःने 
ऐ.ऐ.को संचालक िजत बहादरु दजीर् .................१ 
चतरेु दजीर्को नाित, िजत बहादरु नेपालीको छोरा, 
सोलखुमु्ब ु िजल्ला चौरीखकर्  गा.िव.स. वडा नं. ८ 
भई हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ७ बःने ऐ.ऐ. 
का संचालक ितलक बहादरु नपेाली..................१ 
िमन बहादरु के.सी.को नाित, मेघबहादरु के.सी. को 
छोरा, का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २२ ःथायी घर 
भई हाल ऐ.ऐ. बःने नानीराम के.सी. ...............१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेकको कागजा 
(क) कजार् माग िनवदेन। 
(ख) कजार् तमसकु। 
(ग) ूोिमसरी नोट। 
(घ) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको राि�य 

दैिनक पिऽकामा ूकािशत सावर्जिनक 
सूचना। 

(ङ) िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सावर्जिनक 
सूचना। 

ूितवादीको कागजा
(क) ूितवादीह�लाई हािजर हनु आउने बारेको १५ 

िदने सूचना। 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
(क) कजार् ूदान गरेको िमितदेिख मागदावी 

िमितसम्मको साँवा तथा ब्याज असलुी छु�ा-
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हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम संःथापक जमानीकतार् ह�रिसि� इटा तथा टायल 
कारखाना िलिमटेडले िधतो ःव�प रािखिदएको जमानीबाट असलुउपर गरी भराई िदन ुर सोबाट समेत 
वादीको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सवुणर् दाश 
तलुाधरको चल अचल जायजेथाबाट असलुउपर गरी ूचिलत कानून बमोिजम वादी नेपाल बंगलादेश 
ब�क िलिमटेडलाई भराई िदन ु.......................................................................................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी नेपाल बंगलादेश ब�क िलिमटेडबाट असलु गरी िलनू ....................................................२ 
ूितवादी सवुणर् दाश तलुाधरले ूितउ�रप� निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजलाई पनुरावेदन म्याद 
िदई रहन ुपरेन..........................................................................................................३ 
यो िनणर्यमा िच� नबझेु ूितवादीह� ह�रिसि� इटा तथा टायल कारखाना िलिमटेड र लिलतपरु 
इिन्जिनय�र� कम्पनी िलिमटेड, िकशोर भक्त माथेमा, मनोज अिधकारी र िवंण ुबहादरु ौे�लाई ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावेदन 
न्यायािधकरणमा पनुरावदेन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावेदन म्याद जारी गरी पठाई िदनू..............४   
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदनू.........................................................................................................५   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदनू............................... ६ 
 
 

 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ७ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: म�ु अिधकारी। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७३ ौावण 2६ गते रोज ४ शभुम.्...........  
 

 

ऋण असुली ���������ण 

 

67 

ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७१ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७१-२४२ 

िनणर्य नं. ५५ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

काःकी िजल्ला, पोखरा उप.म.न.पा. वडा नं. 
९ मा ूधान कायार्लय रही का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं. २ लािजम्पाटिःथत माछापचु्ले ब�क 
िलिमटेडका ूमखु कायर्कारी अिधकृत 
तलुसीराम गौतम....................................१ 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ७ मा रहेको ओम चन्ि 
िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल. ......................१ 
हातीराम दजीर्को नाित, चतरेु दजीर्को छोरा, 
सोलखुमु्ब ुिजल्ला, कागोल गा.िव.स. वडा नं. ४ घर 
भई हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ७ बःने 
ऐ.ऐ.को संचालक िजत बहादरु दजीर् .................१ 
चतरेु दजीर्को नाित, िजत बहादरु नेपालीको छोरा, 
सोलखुमु्ब ु िजल्ला चौरीखकर्  गा.िव.स. वडा नं. ८ 
भई हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ७ बःने ऐ.ऐ. 
का संचालक ितलक बहादरु नपेाली..................१ 
िमन बहादरु के.सी.को नाित, मेघबहादरु के.सी. को 
छोरा, का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २२ ःथायी घर 
भई हाल ऐ.ऐ. बःने नानीराम के.सी. ...............१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेकको कागजा 
(क) कजार् माग िनवदेन। 
(ख) कजार् तमसकु। 
(ग) ूोिमसरी नोट। 
(घ) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको राि�य 

दैिनक पिऽकामा ूकािशत सावर्जिनक 
सूचना। 

(ङ) िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सावर्जिनक 
सूचना। 

ूितवादीको कागजा
(क) ूितवादीह�लाई हािजर हनु आउने बारेको १५ 

िदने सूचना। 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
(क) कजार् ूदान गरेको िमितदेिख मागदावी 

िमितसम्मको साँवा तथा ब्याज असलुी छु�ा-
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छु�ै �पमा देिखने र िधतो सकार भएमा सो 
सकार रकम लेखा�न भएपिछको खूद साँवा 
तथा व्याज रकम समेत छु�ा-छु�ै �पमा 
देिखने िववरण वादी ब�कबाट िझकाउन े
आदेश।  

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. वादी तत्कािलन ःटेन्डडर् फाइनान्स हाल माछापचु्ले ब�क िलिमटेडबाट ूितवादी ओम चन्ि 

िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल.ले िमित २०६६।६।२८ मा वािषर्क १३.५% व्याजदरमा िरयल 
ःटेट उ�ेँय कजार् शीषर्क अन्तरगत �.१,७७,००,०००।- माऽ एक वषर्को भाखा राखी ऋण 
िलएको। उक्त कजार्को सरुक्षण वापत ऐ. कम्पनीको नाममा दतार् कायम रहेको भक्तपरु िजल्ला 
िदव्य�री गा.िव.स. वडा नं. ८क िःथत िक.नं. ३२२, ३९०, १३५९ र १३६० को क्षे.फ. बमश: 
८७.४४, २१४.६२, ६२०.०३ र १५८.९८ ब.मी. का जग्गाह� िधतो रहेको र ऐ. कम्पनीका 
संचालक िजत बहादरु दजीर्को व्यिक्तगत जमानी र ूोिमसरी नोट, ूितवादीह� नानी राम के.सी. र 
ितलक बहादरु नेपालीको व्यिक्तगत जमानत रहेको। ूितवादीले वादी ब�कमा िधतो सरुक्षण िदएका 
उिल्लिखत जग्गा िललाम िबबीको लािग सूचना ूकािशत हुँदा कसैको बोल कबलु पनर् नआएकोले 
गैर ब�िक� सम्पि�को �पमा सकार गिर कजार् अपलेखन गिरएकोमा उक्त जग्गा २०२६ सालमा नै 
नेपाल सरकारबाट अिधमहण भईसकेको कारण िधतो कच्चा हनु गएकोले पनु: थप िधतो सरुक्षण माग 
गदार् ऋणी सम्पकर् मा नआएको र िलिखत ताकेता तथा पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा 
समेत कजार् नबझुाएकोले एकम�ु साँवा व्याज लेना बाँकी �.२,८१,९८,५१७।२० को िमित 
२०७१।६।१ देिख म�ुाको अिन्तम िकनारा भई फैसला कायार्न्वयन हनु े िदनसम्मको १८% का 
दरले हनुे ब्याज समेत िहसाब गरी ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भनी वादी माछापचु्ले ब�कको 
िमित २०७१।६।२ को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादीह� ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल., िजत बहादरु दजीर्, ितलक बहादरु नेपाली र 
नानी राम के.सी.का नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को 
िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निदई म्याद 
गजुारी बसेको। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही  ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� 
भई सा�ािहक एवम ् दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा 
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वादी ब�कका तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता ौी िशव ूसाद िरजालले कजार् सम्झौता बमोिजम 
ऋणीले साँवा व्याज नितरेको, वादी ब�कले ऋण असलुीको लािग पटक पटक िलिखत तरताकेता 
एवं राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत साँवा व्याज नबझुाएको, 
िधतोमा रहेको जग्गा नेपाल सरकारबाट अिधमहण भैसकेको हुँदा ऋणीले सरुक्षण वापत िदएको 
िधतो कच्चा ठहरेको कारण िधतोबाट समेत ब�कको लेना बाँकी साँवा व्याज असलुउपर हनु 
नसकेकोले कानूनको हदम्यादिभऽ न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले मागदावी बमोिजम 
साँवा व्याज असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

५. वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा ूःततु म�ुाको िमिसल कागजात 
अध्ययन गदार् ूितवादीह� ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल., ऐ.का संचालक तथा 
जमानीकतार् िजत बहादरु दजीर् र ितलक बहादरु नेपाली तथा जमानीकतार् नानी राम के.सी. का 
नाउँमा यस न्यायािधरणबाट ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को 
िनयम ८ को उपिनयम (५) बमोिजम सावर्जिनक सूचना ूकािशत गरी ूितउ�र पशे गनर् 
जानकारी गराउँदा समेत ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी वादी दावी ःवीकार गरी बसेको 
देिखन आयो।  

 वादी ब�कले कजार् ूवाह गदार् कजार् रकमको सरुक्षणका लािग िधतोमा िलएका उिल्लिखत 
जग्गाह� नेपाल सरकारबाट २०२६ सालमा नै तत्कािलन हवाई सेवा िवभागको िरिसिभङ 
ःटेशनको लािग अिधमहण गिरएको र िमित २०२९।९।२५ को राजपऽमा ूकािशत सूचनामा 
परेका जग्गा भनी मालपोत कायार्लय भक्तपरुको िमित २०७१।१।२६ मा वादी ब�कलाई 
जानकारी गराएको तथा उजरुी िनवेदनको ूकरण ४ को खण्ड (छ) मा झठुा नकरा सम्पि� 
झकु्याई िधतोमा राखी ब�क ठगी गरेकोमा सो िव�� म�ुा गन� समेत ऋणीलाई सूचीत गिरएको 
उल्लेख गरेको भएतापिन सो सम्बन्धमा ूचिलत कानून बमोिजमको उपचार खोजेको देिखएन। 

 नेपाल सरकारले ूचिलत कानून बमोिजम २०२६ सालमा नै अिधमहण गरेको र िमित 
२०२९।९।२५ मा नेपाल राजपऽमा समेत सूचना ूकािशत गरेको सन्दभर्मा समेत सावर्जिनक 
िनकायबाट भएका उिल्लिखत काम कारवाहीलाई नजरअन्दाज गरी ऋणीलाई ठूलो रकम 
�.१,७७,००,०००।- कजार् ूवाह गनुर् वादीको गम्भीर लापवार्ही भएको देिखन्छ। ब�क तथा 
िव�ीय ूणाली ूित सवर्साधारणको िव�सनीयता अिभविृ� गनर्, िनक्षेपकतार्को हकिहतको संरक्षण 
एवं सम्व�र्न गनर्, मलुकुमा िव�ीय ःथायीत्व कायम राखी राि�य अथर्तन्ऽलाई सवल र स�ु� 
बनाउन ब�क तथा िव�ीय संःथाको ःथापना र स�ालन गन� उ�ेँय िनिहत रहेको सन्दभर्मा ब�क 
तथा िव�ीय संःथाले सोही अन�ुप भिूमका िनवार्ह गनुर्पन� भएकाले ूःततु िवषयमा वादी 
ब�कको ध्यानाकषर्ण हनुपुन� ज�री छ। त्यसैगरी ब�क तथा िव�ीय संःथाको िनयमनकारी िनकाय 
नेपाल रा� ब�कलाई समेत ूःततु कजार् ूवाहसम्बन्धी िवषयमा जानकारी िदन उपयकु्त हनु े
देिखन्छ।  

६. तसथर्, ूितवादीह�ले ूितउ�र पेश नगरी वादी दावी ःवीकार गरी बसेको देिखंदा वादी माछापचु्ले 
ब�क िलिमटेडले ूितवादी ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल.बाट असलु गनुर्पन� एकम�ु 
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छु�ै �पमा देिखने र िधतो सकार भएमा सो 
सकार रकम लेखा�न भएपिछको खूद साँवा 
तथा व्याज रकम समेत छु�ा-छु�ै �पमा 
देिखने िववरण वादी ब�कबाट िझकाउन े
आदेश।  

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. वादी तत्कािलन ःटेन्डडर् फाइनान्स हाल माछापचु्ले ब�क िलिमटेडबाट ूितवादी ओम चन्ि 

िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल.ले िमित २०६६।६।२८ मा वािषर्क १३.५% व्याजदरमा िरयल 
ःटेट उ�ेँय कजार् शीषर्क अन्तरगत �.१,७७,००,०००।- माऽ एक वषर्को भाखा राखी ऋण 
िलएको। उक्त कजार्को सरुक्षण वापत ऐ. कम्पनीको नाममा दतार् कायम रहेको भक्तपरु िजल्ला 
िदव्य�री गा.िव.स. वडा नं. ८क िःथत िक.नं. ३२२, ३९०, १३५९ र १३६० को क्षे.फ. बमश: 
८७.४४, २१४.६२, ६२०.०३ र १५८.९८ ब.मी. का जग्गाह� िधतो रहेको र ऐ. कम्पनीका 
संचालक िजत बहादरु दजीर्को व्यिक्तगत जमानी र ूोिमसरी नोट, ूितवादीह� नानी राम के.सी. र 
ितलक बहादरु नेपालीको व्यिक्तगत जमानत रहेको। ूितवादीले वादी ब�कमा िधतो सरुक्षण िदएका 
उिल्लिखत जग्गा िललाम िबबीको लािग सूचना ूकािशत हुँदा कसैको बोल कबलु पनर् नआएकोले 
गैर ब�िक� सम्पि�को �पमा सकार गिर कजार् अपलेखन गिरएकोमा उक्त जग्गा २०२६ सालमा नै 
नेपाल सरकारबाट अिधमहण भईसकेको कारण िधतो कच्चा हनु गएकोले पनु: थप िधतो सरुक्षण माग 
गदार् ऋणी सम्पकर् मा नआएको र िलिखत ताकेता तथा पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा 
समेत कजार् नबझुाएकोले एकम�ु साँवा व्याज लेना बाँकी �.२,८१,९८,५१७।२० को िमित 
२०७१।६।१ देिख म�ुाको अिन्तम िकनारा भई फैसला कायार्न्वयन हनु े िदनसम्मको १८% का 
दरले हनुे ब्याज समेत िहसाब गरी ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भनी वादी माछापचु्ले ब�कको 
िमित २०७१।६।२ को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादीह� ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल., िजत बहादरु दजीर्, ितलक बहादरु नेपाली र 
नानी राम के.सी.का नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को 
िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निदई म्याद 
गजुारी बसेको। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही  ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� 
भई सा�ािहक एवम ् दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा 
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वादी ब�कका तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता ौी िशव ूसाद िरजालले कजार् सम्झौता बमोिजम 
ऋणीले साँवा व्याज नितरेको, वादी ब�कले ऋण असलुीको लािग पटक पटक िलिखत तरताकेता 
एवं राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत साँवा व्याज नबझुाएको, 
िधतोमा रहेको जग्गा नेपाल सरकारबाट अिधमहण भैसकेको हुँदा ऋणीले सरुक्षण वापत िदएको 
िधतो कच्चा ठहरेको कारण िधतोबाट समेत ब�कको लेना बाँकी साँवा व्याज असलुउपर हनु 
नसकेकोले कानूनको हदम्यादिभऽ न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले मागदावी बमोिजम 
साँवा व्याज असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

५. वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा ूःततु म�ुाको िमिसल कागजात 
अध्ययन गदार् ूितवादीह� ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल., ऐ.का संचालक तथा 
जमानीकतार् िजत बहादरु दजीर् र ितलक बहादरु नेपाली तथा जमानीकतार् नानी राम के.सी. का 
नाउँमा यस न्यायािधरणबाट ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को 
िनयम ८ को उपिनयम (५) बमोिजम सावर्जिनक सूचना ूकािशत गरी ूितउ�र पशे गनर् 
जानकारी गराउँदा समेत ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी वादी दावी ःवीकार गरी बसेको 
देिखन आयो।  

 वादी ब�कले कजार् ूवाह गदार् कजार् रकमको सरुक्षणका लािग िधतोमा िलएका उिल्लिखत 
जग्गाह� नेपाल सरकारबाट २०२६ सालमा नै तत्कािलन हवाई सेवा िवभागको िरिसिभङ 
ःटेशनको लािग अिधमहण गिरएको र िमित २०२९।९।२५ को राजपऽमा ूकािशत सूचनामा 
परेका जग्गा भनी मालपोत कायार्लय भक्तपरुको िमित २०७१।१।२६ मा वादी ब�कलाई 
जानकारी गराएको तथा उजरुी िनवेदनको ूकरण ४ को खण्ड (छ) मा झठुा नकरा सम्पि� 
झकु्याई िधतोमा राखी ब�क ठगी गरेकोमा सो िव�� म�ुा गन� समेत ऋणीलाई सूचीत गिरएको 
उल्लेख गरेको भएतापिन सो सम्बन्धमा ूचिलत कानून बमोिजमको उपचार खोजेको देिखएन। 

 नेपाल सरकारले ूचिलत कानून बमोिजम २०२६ सालमा नै अिधमहण गरेको र िमित 
२०२९।९।२५ मा नेपाल राजपऽमा समेत सूचना ूकािशत गरेको सन्दभर्मा समेत सावर्जिनक 
िनकायबाट भएका उिल्लिखत काम कारवाहीलाई नजरअन्दाज गरी ऋणीलाई ठूलो रकम 
�.१,७७,००,०००।- कजार् ूवाह गनुर् वादीको गम्भीर लापवार्ही भएको देिखन्छ। ब�क तथा 
िव�ीय ूणाली ूित सवर्साधारणको िव�सनीयता अिभविृ� गनर्, िनक्षेपकतार्को हकिहतको संरक्षण 
एवं सम्व�र्न गनर्, मलुकुमा िव�ीय ःथायीत्व कायम राखी राि�य अथर्तन्ऽलाई सवल र स�ु� 
बनाउन ब�क तथा िव�ीय संःथाको ःथापना र स�ालन गन� उ�ेँय िनिहत रहेको सन्दभर्मा ब�क 
तथा िव�ीय संःथाले सोही अन�ुप भिूमका िनवार्ह गनुर्पन� भएकाले ूःततु िवषयमा वादी 
ब�कको ध्यानाकषर्ण हनुपुन� ज�री छ। त्यसैगरी ब�क तथा िव�ीय संःथाको िनयमनकारी िनकाय 
नेपाल रा� ब�कलाई समेत ूःततु कजार् ूवाहसम्बन्धी िवषयमा जानकारी िदन उपयकु्त हनु े
देिखन्छ।  

६. तसथर्, ूितवादीह�ले ूितउ�र पेश नगरी वादी दावी ःवीकार गरी बसेको देिखंदा वादी माछापचु्ले 
ब�क िलिमटेडले ूितवादी ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल.बाट असलु गनुर्पन� एकम�ु 
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साँवा व्याज �.२,८१,९८,५१७।२० (अक्षरेपी दईु करोड एकासी लाख, अन्ठानब्बे हजार पाँच 
सय सऽ �पैयाँ बीस पैसा माऽ) र िमित २०७१।६।१ देिख िमित २०७३।१०।२ सम्म जम्मा 
८५२ िदनको दावी साँवा �.१,७७,००,०००।- (अक्षरेपी एक करोड सतह�र लाख माऽ) को 
वािषर्क १८% का दरले कायम हनुे ब्याज रकम �.७४,३६,९०९।५८ (अक्षरेपी चौह�र लाख 
छतीस हजार नौ सय नौ �पैया ँ अन्ठाउन पैसा माऽ) समेत गरी जम्मा बाँकी 
�.३,५६,३५,४२६।७८ (अक्षरेपी तीन करोड छप� लाख प�तीस हजार चार सय छबीस �पैयाँ 
अठह�र पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.१,७७,००,०००।- (अक्षरेपी एक करोड सतह�र लाख 
माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क १८% का दरले हनु आउने ब्याज 
रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी 
माछापचु्ले ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल.को 
चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु 
नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ऐ. ूा.िल.का संचालक तथा जमानीकतार्ह� िजत 
बहादरु दजीर् र ितलक बहादरु नेपालीको चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� र 
सोबाट समेत वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम 
जमानीकतार् नानी राम के.सी. को चल अचल जायजेथाबाट िनजले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको 
िलखतको अधीनमा रही िनजको चल अचल जायजेथाबाट कानून बमोिजम असलुउपर गरी भराई 
िदनपुन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनुर्। 

 
तपिसल 

िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडले भराई पाउने ठहरेको जम्मा 
�.३,५६,३५,४२६।७८ (अक्षरेपी तीन करोड छप� लाख प�तीस हजार चार सय छबीस �पैया ँ
अठह�र पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.१,७७,००,०००।- (अक्षरेपी एक करोड सतह�र लाख 
माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनु ेिदनसम्मको वािषर्क १८% का दरले हनु आउन ेब्याज रकम 
समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, 
२०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी माछापचु्ले ब�क 
िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट 
असलुउपर गरी भराई िदन,ु सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको 
जित रकम ऐ. ूा.िल.का संचालक तथा जमानीकतार्ह� िजत बहादरु दजीर् र ितलक बहादरु नेपालीको 
चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदन ुर सोबाट समेत वादी ब�कको लेना बाँकी असलु 
हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम जमानीकतार् नानी राम के.सी. को चल अचल 
जायजेथाबाट िनजले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही िनजको चल अचल 
जायजेथाबाट कानून बमोिजम असलुउपर गरी भराई िदन.ु......................................................१ 
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ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु..................................................................................... २ 
ूितवादीह� ओम चन्ि िवनायक हा�िज� कम्पनी ूा.िल., िजत बहादरु दजीर्, ितलक बहादरु नेपाली र 
नानी राम के.सी.ले ूित��रप� निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजलाई पनुरावेदन म्याद िदई रहन ु
परेन....................................................................................................................... ३ 
ूःततु िनणर्यको जानकारीको लािग एक ूित ूमािणत ूितिलिप ब�क तथा िव�ीय संःथाको 
िनयमनकारी िनकाय नेपाल रा� ब�कको िनयमन िवभागलाई पठाई िदन ु...................................४ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................५   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु.............................. ६ 
 
 
 
.....................    .....................  
 ब�िक� सदःय            अध्यक्ष 

यो पाना ५ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७३ माघ ३ गते रोज २ शभुम.्...........  
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साँवा व्याज �.२,८१,९८,५१७।२० (अक्षरेपी दईु करोड एकासी लाख, अन्ठानब्बे हजार पाँच 
सय सऽ �पैयाँ बीस पैसा माऽ) र िमित २०७१।६।१ देिख िमित २०७३।१०।२ सम्म जम्मा 
८५२ िदनको दावी साँवा �.१,७७,००,०००।- (अक्षरेपी एक करोड सतह�र लाख माऽ) को 
वािषर्क १८% का दरले कायम हनुे ब्याज रकम �.७४,३६,९०९।५८ (अक्षरेपी चौह�र लाख 
छतीस हजार नौ सय नौ �पैया ँ अन्ठाउन पैसा माऽ) समेत गरी जम्मा बाँकी 
�.३,५६,३५,४२६।७८ (अक्षरेपी तीन करोड छप� लाख प�तीस हजार चार सय छबीस �पैयाँ 
अठह�र पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.१,७७,००,०००।- (अक्षरेपी एक करोड सतह�र लाख 
माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क १८% का दरले हनु आउने ब्याज 
रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी 
माछापचु्ले ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल.को 
चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु 
नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ऐ. ूा.िल.का संचालक तथा जमानीकतार्ह� िजत 
बहादरु दजीर् र ितलक बहादरु नेपालीको चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� र 
सोबाट समेत वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम 
जमानीकतार् नानी राम के.सी. को चल अचल जायजेथाबाट िनजले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको 
िलखतको अधीनमा रही िनजको चल अचल जायजेथाबाट कानून बमोिजम असलुउपर गरी भराई 
िदनपुन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनुर्। 

 
तपिसल 

िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडले भराई पाउने ठहरेको जम्मा 
�.३,५६,३५,४२६।७८ (अक्षरेपी तीन करोड छप� लाख प�तीस हजार चार सय छबीस �पैया ँ
अठह�र पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.१,७७,००,०००।- (अक्षरेपी एक करोड सतह�र लाख 
माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनु ेिदनसम्मको वािषर्क १८% का दरले हनु आउन ेब्याज रकम 
समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, 
२०५९ को िनयम २७, २८ र २९ तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी माछापचु्ले ब�क 
िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी ओम चन्ि िवनायक हाउिज� कम्पनी ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट 
असलुउपर गरी भराई िदन,ु सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको 
जित रकम ऐ. ूा.िल.का संचालक तथा जमानीकतार्ह� िजत बहादरु दजीर् र ितलक बहादरु नेपालीको 
चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदन ुर सोबाट समेत वादी ब�कको लेना बाँकी असलु 
हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम जमानीकतार् नानी राम के.सी. को चल अचल 
जायजेथाबाट िनजले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही िनजको चल अचल 
जायजेथाबाट कानून बमोिजम असलुउपर गरी भराई िदन.ु......................................................१ 
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ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु..................................................................................... २ 
ूितवादीह� ओम चन्ि िवनायक हा�िज� कम्पनी ूा.िल., िजत बहादरु दजीर्, ितलक बहादरु नेपाली र 
नानी राम के.सी.ले ूित��रप� निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजलाई पनुरावेदन म्याद िदई रहन ु
परेन....................................................................................................................... ३ 
ूःततु िनणर्यको जानकारीको लािग एक ूित ूमािणत ूितिलिप ब�क तथा िव�ीय संःथाको 
िनयमनकारी िनकाय नेपाल रा� ब�कको िनयमन िवभागलाई पठाई िदन ु...................................४ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................५   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु.............................. ६ 
 
 
 
.....................    .....................  
 ब�िक� सदःय            अध्यक्ष 

यो पाना ५ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७३ माघ ३ गते रोज २ शभुम.्...........  
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७१ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७१-३०० 

िनणर्य नं. ६९ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

िभबोर िवकास ब�क िलिमटेड, ूधान कायार्लय,
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११ िऽपरेु�रबाट 
ूमखु कायर्कारी अिधकृत झलक ूसाद 
खनाल ............................................१ 
 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३४ बाने�रमा रिज�डर् 
कायार्लय भएको चम्पादेवी फुटिहल िरसोटर् एण्ड 
िभल्लाज ूा.िल............................................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् 
गंगाराम ौे�को नाित भक्तराम ौे�को छोरा 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११ बःन ेिवभाकर राम 
ौे�.........................................................१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेक/वादीको कागजा 
(क) कजार् सम्झौता। 
(ख) व्यिक्तगत धनजमानतको 

िलखत/ूोिमसरी नोट। 
(ग) िधतो पािरत िलखत। 
(घ) भाखा नाघेको ऋण ितनर् पठाएको पऽ। 
(ङ) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको राि�य 

दैिनक पिऽकामा ूकािशत ३५ िदने 
सावर्जिनक सूचना। 

ूितवादीको कागजा
(क) ूितवादीह�ला� हािजर हनु आउने बारेको १५ 

िदने सूचना। 
 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
(क) कजार् िदएको रकम सम्बन्धी िववरण। 
(ख) कजार्को साँवा, व्याज हजार्ना असलुी भएको 

भए सो देिखन े देहाय बमोिजमको (सन्दभर् 
अनसुार) छु�ा-छु�ै िववरण: 

 (१) ऋणीले ितरेको सावँा, व्याज हजार्ना 
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तथा अन्य रकम।
 (२) िधतो िललामबाट िहसाब िमलान गरेको 

साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य 
रकम। 

 (३) िधतो सकारबाट िहसाब िमलान गरेको 
साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य 
रकम। 

(ग) ूकरण (२) बमोिजम कजार् असलुी भई 
ऋणीबाट िलनपुन� बाँकी रहेको साँवा, व्याज, 
हजार्ना तथा अन्य रकमसम्बन्धी छु�ा-छु�ै 
देिखने िववरण। 

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. िवपक्षी चम्पादेवी फुटिहल िरसोटर् एण्ड िभल्लाज ूा.िल.ले वादी िभबोर िवकास ब�क िलिमटेडबाट 

िडमाण्ड कजार् �.३ करोड १६% व्याजदरमा श�ुमा ६ मिहना ततप�ात ्ःवत: १० वषर् भाखा 
भएको  टमर्लोनमा पिरवतर्न हनु ेशतर् रहेकोमा िमित २०६८।६।३० सम्म भाखा थप गरी कजार् 
ःवीकृत भएको र उक्त कजार् िलंदा कम्पनीका संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् िवभाकर राम 
ौे�को नाममा दतार् कायम रहेको लिलतपरु िजल्ला माल्टा गा.िव.स. वडा नं. ८ग िःथत िक.नं. 
९, ८३, ४१, ३८, ३९, ८८, ९०, ७८, ऐ. वडा नं. ७(ख) िःथत िक.नं. १३९, १८३, 
२४१, २४२, २४३, २४४, २३७, २३९, २३४, २३५, २३६, २३८, २४०, २१५, ऐ. 
वडा नं. ६(ख) िःथत िक.नं. ३, ३४, ऐ. वडा नं. ६(क) िःथत िक.नं. ११६, ११७, १६२, 
९०, ५४, ७१, ऐ. वडा नं. ९(क) िःथत िक.नं. ७१, ८१, ऐ. वडा नं. ९(ग) िःथत िक.नं. 
२, ८६, ८९, ८७, ८८, वडा नं. ९(घ) िःथत िक.नं. १८, १९ र वडा नं. १(च) िःथत 
िक.नं. ३४, ३५ समेत जम्मा ४१ िक�ा को क्षे.फ. ९४-११-२-० (रोपनी) जग्गा िधतो 
सरुक्षण राखी कजार् ूवाह भएको। ऋणी कम्पनीले ब�कबाट कजार् िलएपिछ शतर् सम्झौता अनसुार 
रकम नबझुाएकोले ब�कले ऋणीलाई कजार् तथा व्याज ितनर् िविभ� िमितमा पऽाचार गरेको, कजार् 
चकु्ता गनर् ३५ िदन ेसूचना ूकािशत गरेको। िधतोमा रहेको अचल सम्पि� िललाम िबबी गनर् 
१५ िदन े सूचना ूकाशन गदार् िललाममा कसैको पिन बोलपऽ पनर् नआएको हुँदा ब�क आफ� ले 
�.३,००,३७,५००।- मा सकार गरे प�ात ्यस ब�कको लेना बाँकी िमित २०७०।३।३० 
गतेसम्म �.८८,४९,१८५।६९ हनु आएकोले सोको िमित २०७१।१०।१७ सम्मको जम्मा 
५६५ िदनको वािषर्क १६% ले व्याज िहसाब गदार् हनु ेलेना बाँकी व्याज �.२१,९१,६८८।७३ 
गरी जम्मा �.१,१०,४०,८७४।४२ र यो म�ुाको अिन्तम िकनारा भई भिरभराउ हनु ेिदनतकको 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७१ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७१-३०० 

िनणर्य नं. ६९ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

िभबोर िवकास ब�क िलिमटेड, ूधान कायार्लय,
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११ िऽपरेु�रबाट 
ूमखु कायर्कारी अिधकृत झलक ूसाद 
खनाल ............................................१ 
 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ३४ बाने�रमा रिज�डर् 
कायार्लय भएको चम्पादेवी फुटिहल िरसोटर् एण्ड 
िभल्लाज ूा.िल............................................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् 
गंगाराम ौे�को नाित भक्तराम ौे�को छोरा 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११ बःन ेिवभाकर राम 
ौे�.........................................................१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेक/वादीको कागजा 
(क) कजार् सम्झौता। 
(ख) व्यिक्तगत धनजमानतको 

िलखत/ूोिमसरी नोट। 
(ग) िधतो पािरत िलखत। 
(घ) भाखा नाघेको ऋण ितनर् पठाएको पऽ। 
(ङ) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको राि�य 

दैिनक पिऽकामा ूकािशत ३५ िदने 
सावर्जिनक सूचना। 

ूितवादीको कागजा
(क) ूितवादीह�ला� हािजर हनु आउने बारेको १५ 

िदने सूचना। 
 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
(क) कजार् िदएको रकम सम्बन्धी िववरण। 
(ख) कजार्को साँवा, व्याज हजार्ना असलुी भएको 

भए सो देिखन े देहाय बमोिजमको (सन्दभर् 
अनसुार) छु�ा-छु�ै िववरण: 

 (१) ऋणीले ितरेको सावँा, व्याज हजार्ना 
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तथा अन्य रकम।
 (२) िधतो िललामबाट िहसाब िमलान गरेको 

साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य 
रकम। 

 (३) िधतो सकारबाट िहसाब िमलान गरेको 
साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य 
रकम। 

(ग) ूकरण (२) बमोिजम कजार् असलुी भई 
ऋणीबाट िलनपुन� बाँकी रहेको साँवा, व्याज, 
हजार्ना तथा अन्य रकमसम्बन्धी छु�ा-छु�ै 
देिखने िववरण। 

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. िवपक्षी चम्पादेवी फुटिहल िरसोटर् एण्ड िभल्लाज ूा.िल.ले वादी िभबोर िवकास ब�क िलिमटेडबाट 

िडमाण्ड कजार् �.३ करोड १६% व्याजदरमा श�ुमा ६ मिहना ततप�ात ्ःवत: १० वषर् भाखा 
भएको  टमर्लोनमा पिरवतर्न हनु ेशतर् रहेकोमा िमित २०६८।६।३० सम्म भाखा थप गरी कजार् 
ःवीकृत भएको र उक्त कजार् िलंदा कम्पनीका संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् िवभाकर राम 
ौे�को नाममा दतार् कायम रहेको लिलतपरु िजल्ला माल्टा गा.िव.स. वडा नं. ८ग िःथत िक.नं. 
९, ८३, ४१, ३८, ३९, ८८, ९०, ७८, ऐ. वडा नं. ७(ख) िःथत िक.नं. १३९, १८३, 
२४१, २४२, २४३, २४४, २३७, २३९, २३४, २३५, २३६, २३८, २४०, २१५, ऐ. 
वडा नं. ६(ख) िःथत िक.नं. ३, ३४, ऐ. वडा नं. ६(क) िःथत िक.नं. ११६, ११७, १६२, 
९०, ५४, ७१, ऐ. वडा नं. ९(क) िःथत िक.नं. ७१, ८१, ऐ. वडा नं. ९(ग) िःथत िक.नं. 
२, ८६, ८९, ८७, ८८, वडा नं. ९(घ) िःथत िक.नं. १८, १९ र वडा नं. १(च) िःथत 
िक.नं. ३४, ३५ समेत जम्मा ४१ िक�ा को क्षे.फ. ९४-११-२-० (रोपनी) जग्गा िधतो 
सरुक्षण राखी कजार् ूवाह भएको। ऋणी कम्पनीले ब�कबाट कजार् िलएपिछ शतर् सम्झौता अनसुार 
रकम नबझुाएकोले ब�कले ऋणीलाई कजार् तथा व्याज ितनर् िविभ� िमितमा पऽाचार गरेको, कजार् 
चकु्ता गनर् ३५ िदन ेसूचना ूकािशत गरेको। िधतोमा रहेको अचल सम्पि� िललाम िबबी गनर् 
१५ िदन े सूचना ूकाशन गदार् िललाममा कसैको पिन बोलपऽ पनर् नआएको हुँदा ब�क आफ� ले 
�.३,००,३७,५००।- मा सकार गरे प�ात ्यस ब�कको लेना बाँकी िमित २०७०।३।३० 
गतेसम्म �.८८,४९,१८५।६९ हनु आएकोले सोको िमित २०७१।१०।१७ सम्मको जम्मा 
५६५ िदनको वािषर्क १६% ले व्याज िहसाब गदार् हनु ेलेना बाँकी व्याज �.२१,९१,६८८।७३ 
गरी जम्मा �.१,१०,४०,८७४।४२ र यो म�ुाको अिन्तम िकनारा भई भिरभराउ हनु ेिदनतकको 
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साँवा, व्याज तथा अन्य लेना समेत ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भनी वादी िभबोर िवकास 
ब�क िलिमटेडको िमित २०७१।१२।११ को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादी चम्पादेवी फुटिहल िरसोटर् एण्ड िभल्लाज ूा.िल. र ऐ. कम्पनीका संचालक तथा 
व्यिक्तगत जमानीकतार् िवभाकर राम ौे�का नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त म्यादिभऽ 
ूितउ�रपऽ निदई म्याद गजुारी बसेको। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

 
न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही  ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� 
भई सा�ािहक एवम ् दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा 
वादी ब�कका तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता ौी ँयाम कुमार खऽीले कजार् सम्झौता बमोिजम 
ऋणीले साँवा व्याज नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण असलुी गन� सम्बन्धमा पटक पटक िलिखत 
तरताकेता एवं राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत साँवा व्याज 
नबझुाएको हुँदा कानूनको हदम्यादिभऽ न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले मागदावी 
बमोिजम साँवा व्याज असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

५. वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा ूःततु म�ुाको िमिसल कागजात 
अध्ययन गदार् ूितवादी चम्पादेवी फुटिहल िरसोटर् एण्ड िभल्लाज ूा.िल. र िवभाकर राम ौे�ले 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ को उपिनयम (५) 
बमोिजम िनजह�को नाउँमा ूितउ�र पेश गनर् आउन ेबारेको सूचना ूकािशत हुँदा समेत ूितउ�र 
पेश नगरी म्याद गजुारी बसेको देिखन्छ भने वादी ब�कको उजरुी िनवेदनको ूकरण ५ मा 
उिल्लिखत लेना बाँकी िहसाब िववरण तािलकामा िमित २०७०।३।३० मा ब�क आफ� ले िधतो 
सकार प�ात ् लेना बाँकी रकममा साँवा �.१, व्याज �.६३,८५,४७८।२०, पनेाल व्याज 
�.२४,६०,३४९।०२ र अन्य लेना रकम �.३३५७।४७ गरी जम्मा लेना बाँकी 
�.८८,४९,१८५।६९ र २०७०।३।३१ देिख उजरुी दतार्को िमित २०७१।१०।१७ 
सम्मको वािषर्क १६% ले हनु े व्याज रकम �.२१,९१,६८८।७३ गरी जम्मा 
�.१,१०,४०,८७४।४२ (अक्षरेपी एक करोड दश लाख चालीस हजार आठ सय चौह�र �पैता ँ
बयालीस पैसा माऽ) मागदावी गरी उजरुी िनवेदन िदएको र यस न्यायािधकरणको आदेश 
बमोिजम वादी ब�कबाट पेश भएको कजार् सम्बन्धी िववरणको तािलकामा िधतो सकार प�ात ्
साँवा व्याज �.६३,८५,४७९।२० उल्लेख भएको र सो िववरणमा सावँा �.१।- र व्याज 
�.६३,८५,४७८।२० जोडी िहसाब पेश गरेको देिखन्छ। ूःततु सन्दभर्मा िवचार गदार् ब�क तथा 

 

ऋण असुली ���������ण 

 

75 

िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३ को ूितवन्धात्मक वाक्यांशमा पाचँ लाख 
�पैयाँ भन्दा कम सावँा रकम भएको ऋण असलुी गदार् यस ऐनको व्यवःथा लागू हनुे छैन भ�े 
ूावधान रहेको र वादी ब�कले दायर गरेको उजरुी िनवेदन तथा यस न्यायािधकरणको आदेश 
बमोिजम वादी ब�कबाट पेश भएको लेजर उतार िववरणमा समेत पाँच लाख �पैया ँभन्दा कम 
दावी साँवा रकम �.१ (अक्षरेपी एक माऽ) रहेको देिखंदा ूःततु म�ुा यस न्यायािधकरणको 
क्षेऽािधकारिभऽ पन� देिखन आएन। 

६. तसथर्, वादी िभबोर िवकास ब�क िलिमटेडबाट ूःततु भएको उजरुी िनवदेनमा ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३ को ूितवन्धात्मक वाक्याशंमा उिल्लिखत पाचँ 
लाख �पैया ँभन्दा कम दावी सावँा रकम �.१।- (अक्षरेपी एक माऽ) भएको देिखंदा ूःततु 
म�ुा यस न्यायािधकरणको क्षेऽािधकार िभऽ पन� देिखन नआएकोले वादी दावी खारेज हनु ेठहछर्। 
अ� तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 

यो िनणर्यमा िच� नबझेु वादी ब�कलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा 
१९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावेदन 
म्याद जारी गरी पठाई िदन ु.........................................................................................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्कको 
सम्बन्धमा वादी दावी खारेज भएको र ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन दतार् 
गदार् अि�म�पमा शलु्क िलइसकेकोले थप केही गनुर् परेन.....................................................२ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्न ेदःतूर िलई नक्कल सारी 
वा सराई लान िदन.ु....................................................................................................३   
दायरीको लागत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन ु............................४ 
 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ४ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७३ माघ २४ गते रोज २ शभुम.्........... 
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साँवा, व्याज तथा अन्य लेना समेत ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भनी वादी िभबोर िवकास 
ब�क िलिमटेडको िमित २०७१।१२।११ को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादी चम्पादेवी फुटिहल िरसोटर् एण्ड िभल्लाज ूा.िल. र ऐ. कम्पनीका संचालक तथा 
व्यिक्तगत जमानीकतार् िवभाकर राम ौे�का नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त म्यादिभऽ 
ूितउ�रपऽ निदई म्याद गजुारी बसेको। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

 
न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही  ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� 
भई सा�ािहक एवम ् दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा 
वादी ब�कका तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता ौी ँयाम कुमार खऽीले कजार् सम्झौता बमोिजम 
ऋणीले साँवा व्याज नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण असलुी गन� सम्बन्धमा पटक पटक िलिखत 
तरताकेता एवं राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत साँवा व्याज 
नबझुाएको हुँदा कानूनको हदम्यादिभऽ न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले मागदावी 
बमोिजम साँवा व्याज असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

५. वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा ूःततु म�ुाको िमिसल कागजात 
अध्ययन गदार् ूितवादी चम्पादेवी फुटिहल िरसोटर् एण्ड िभल्लाज ूा.िल. र िवभाकर राम ौे�ले 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ को उपिनयम (५) 
बमोिजम िनजह�को नाउँमा ूितउ�र पेश गनर् आउन ेबारेको सूचना ूकािशत हुँदा समेत ूितउ�र 
पेश नगरी म्याद गजुारी बसेको देिखन्छ भने वादी ब�कको उजरुी िनवेदनको ूकरण ५ मा 
उिल्लिखत लेना बाँकी िहसाब िववरण तािलकामा िमित २०७०।३।३० मा ब�क आफ� ले िधतो 
सकार प�ात ् लेना बाँकी रकममा साँवा �.१, व्याज �.६३,८५,४७८।२०, पनेाल व्याज 
�.२४,६०,३४९।०२ र अन्य लेना रकम �.३३५७।४७ गरी जम्मा लेना बाँकी 
�.८८,४९,१८५।६९ र २०७०।३।३१ देिख उजरुी दतार्को िमित २०७१।१०।१७ 
सम्मको वािषर्क १६% ले हनु े व्याज रकम �.२१,९१,६८८।७३ गरी जम्मा 
�.१,१०,४०,८७४।४२ (अक्षरेपी एक करोड दश लाख चालीस हजार आठ सय चौह�र �पैता ँ
बयालीस पैसा माऽ) मागदावी गरी उजरुी िनवेदन िदएको र यस न्यायािधकरणको आदेश 
बमोिजम वादी ब�कबाट पेश भएको कजार् सम्बन्धी िववरणको तािलकामा िधतो सकार प�ात ्
साँवा व्याज �.६३,८५,४७९।२० उल्लेख भएको र सो िववरणमा सावँा �.१।- र व्याज 
�.६३,८५,४७८।२० जोडी िहसाब पेश गरेको देिखन्छ। ूःततु सन्दभर्मा िवचार गदार् ब�क तथा 
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िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३ को ूितवन्धात्मक वाक्यांशमा पाचँ लाख 
�पैयाँ भन्दा कम सावँा रकम भएको ऋण असलुी गदार् यस ऐनको व्यवःथा लागू हनुे छैन भ�े 
ूावधान रहेको र वादी ब�कले दायर गरेको उजरुी िनवेदन तथा यस न्यायािधकरणको आदेश 
बमोिजम वादी ब�कबाट पेश भएको लेजर उतार िववरणमा समेत पाँच लाख �पैया ँभन्दा कम 
दावी साँवा रकम �.१ (अक्षरेपी एक माऽ) रहेको देिखंदा ूःततु म�ुा यस न्यायािधकरणको 
क्षेऽािधकारिभऽ पन� देिखन आएन। 

६. तसथर्, वादी िभबोर िवकास ब�क िलिमटेडबाट ूःततु भएको उजरुी िनवदेनमा ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३ को ूितवन्धात्मक वाक्याशंमा उिल्लिखत पाचँ 
लाख �पैया ँभन्दा कम दावी सावँा रकम �.१।- (अक्षरेपी एक माऽ) भएको देिखंदा ूःततु 
म�ुा यस न्यायािधकरणको क्षेऽािधकार िभऽ पन� देिखन नआएकोले वादी दावी खारेज हनु ेठहछर्। 
अ� तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 

यो िनणर्यमा िच� नबझेु वादी ब�कलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा 
१९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावेदन 
म्याद जारी गरी पठाई िदन ु.........................................................................................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्कको 
सम्बन्धमा वादी दावी खारेज भएको र ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन दतार् 
गदार् अि�म�पमा शलु्क िलइसकेकोले थप केही गनुर् परेन.....................................................२ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्न ेदःतूर िलई नक्कल सारी 
वा सराई लान िदन.ु....................................................................................................३   
दायरीको लागत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन ु............................४ 
 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ४ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७३ माघ २४ गते रोज २ शभुम.्........... 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७१ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७१-२३७ 

िनणर्य नं. ११० 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १२ टेकुमा
रिज�डर् कायार्लय रहेको इन्टरनेशनल 
डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडको ूमखु कायर्कारी 
अिधकृत राजाराम खड्का .....................१ 

लिलतपरु िजल्ला, लिलतपरु उप.म.न.पा. वडा नं. 
१४ सातदोबाटोिःथत हर च्वाइस ूा.िल.............१ 
ख� बहादरु थापाको नाितनी, कृंण बहादरु थापाको 
छोरी, ऐ. कम्पनीका संचालक शेयरधनी एवं 
व्यिक्तगत जमानीकतार् का.िज. िकितर्परु न.पा. वडा 
नं. १३ चोभार बःन ेिमरा थापा.......................१ 
व्यिक्तगत जमानीकतार् ू�मु्न थापाको हक खान े
एकासगोलका बबुा का.िज. िकितर्परु न.पा. वडा नं. 
१३ चोभार बःने ख� बहादरु थापाको छोरा कृंण 
बहादरु थापा...............................................१ 
व्यिक्तगत जमानीकतार् ू�मु्न थापाको हक खान े
एकासगोलका आमा का.िज. िकितर्परु न.पा. वडा नं. 
१३ चोभार बःने ख� बहादरु थापाको बहुारी, कृंण 
बहादरु थापाको ौीमती िबंण ुथापा...................१ 
व्यिक्तगत जमानीकतार् ू�मु्न थापाको हक खान े
एकासगोलका ौीमती िबना कुमारी बःनेत..........१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेक/वादीको कागजा 
(क) कजार् ःवीकृत पऽ। 
(ख) कजार् तमसकु, ूोिमसरी नोट। 
(ग) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको ताकेता 

पऽह�। 
(घ) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको राि�य 

ूितवादीको कागजा
(क) ूितवादीह�ला� हािजर हनु आउन े बारेको 

१५ िदने सूचना। 
 

न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
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दैिनक पिऽका ूकािशत ३५ िदने
सावर्जिनक सूचना। 

 

कागजः
(क) कजार् िदएको रकम सम्बन्धी िववरण। 
(ख) कजार्को सावँा, व्याज हजार्ना असलुी भएको 

भए सो देिखने देहाय बमोिजमको (सन्दभर् 
अनसुार) छु�ा-छु�ै िववरण: 

 (१) ऋणीले ितरेको साँवा, व्याज हजार्ना तथा 
अन्य रकम। 

 (२) िधतो िललामबाट िहसाब िमलान गरेको 
साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य रकम। 

 (३) िधतो सकारबाट िहसाब िमलान गरेको 
साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य रकम। 

(ग)  ू करण (ख) बमोिजम कजार् असलुी भई 
ऋणीबाट िलनपुन� बाँकी रहेको साँवा, व्याज, 
हजार्ना तथा अन्य रकमसम्बन्धी छु�ा-छु�ै 
देिखने िववरण।

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. ूितवादी हर च्वाइस ूा.िल.लाई इन्टरनशेनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडबाट अटो कजार् शीषर्क 

अन्तगर्त कजार् ूवाह भएको िमितले ७ वषर्मा भकु्तानी गन� गरी १३% व्याजदरमा िमित 
२०६६।८।२५ मा �.१८,००,०००।- कजार् ूवाह भएको। कजार् सरुक्षण वापत १ थान TaTa 
Indica Vista Q Jet Aura र ूितवादीह� मीरा थापा र ू�मु्न थापाको व्यिक्तगत जमानी िलखतमा 
कजार् ूवाह भएको। ऋणीले ब�कबाट कजार् िलएपिछ शतर् सम्झौता अन�ुप साँवा, व्याज नितरेकोले 
कजार् ितनर् ताकेता पऽ पठाएको, राि�य दैिनक पिऽकामा ३५ िदन ेसावर्जिनक सूचना ूकािशत गदार् 
समेत ऋणीले रकम नबझुाएकोले िधतो िललाम िबबीबाट �.६,५०,०००।- ूा� भएको, सो रकम 
कजार् िहसाबमा िमलान गरी िमित २०७१।५।१५ सम्मको साँवा, व्याज र अन्य खचर् समेत 
वक्यौता रकम �.१७,४६,६१७।५९ र िमित २०७१।५।१६ देिख म�ुाको अिन्तम िकनारा भई 
फैसला कायार्न्वयन हनु ेिदनसम्मको वािषर्क १६.५% ब्याजदरले हनु आउन ेव्याज समेत िहसाब 
गरी ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भ� ेवादी इन्टरनशेनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडको िमित 
२०७१।५।२७ को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादीह� हर च्वाइस ूा.िल., मीरा थापा र ःव. ू�मु्न थापाको हक खान ेबाब ुकृंण बहादरु 
थापा, आमा िबंण ुथापा, ौीमती िबना कुमारी बःनतेका नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७१ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७१-२३७ 

िनणर्य नं. ११० 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १२ टेकुमा
रिज�डर् कायार्लय रहेको इन्टरनेशनल 
डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडको ूमखु कायर्कारी 
अिधकृत राजाराम खड्का .....................१ 

लिलतपरु िजल्ला, लिलतपरु उप.म.न.पा. वडा नं. 
१४ सातदोबाटोिःथत हर च्वाइस ूा.िल.............१ 
ख� बहादरु थापाको नाितनी, कृंण बहादरु थापाको 
छोरी, ऐ. कम्पनीका संचालक शेयरधनी एवं 
व्यिक्तगत जमानीकतार् का.िज. िकितर्परु न.पा. वडा 
नं. १३ चोभार बःन ेिमरा थापा.......................१ 
व्यिक्तगत जमानीकतार् ू�मु्न थापाको हक खान े
एकासगोलका बबुा का.िज. िकितर्परु न.पा. वडा नं. 
१३ चोभार बःने ख� बहादरु थापाको छोरा कृंण 
बहादरु थापा...............................................१ 
व्यिक्तगत जमानीकतार् ू�मु्न थापाको हक खान े
एकासगोलका आमा का.िज. िकितर्परु न.पा. वडा नं. 
१३ चोभार बःने ख� बहादरु थापाको बहुारी, कृंण 
बहादरु थापाको ौीमती िबंण ुथापा...................१ 
व्यिक्तगत जमानीकतार् ू�मु्न थापाको हक खान े
एकासगोलका ौीमती िबना कुमारी बःनेत..........१ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेक/वादीको कागजा 
(क) कजार् ःवीकृत पऽ। 
(ख) कजार् तमसकु, ूोिमसरी नोट। 
(ग) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको ताकेता 

पऽह�। 
(घ) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको राि�य 

ूितवादीको कागजा
(क) ूितवादीह�ला� हािजर हनु आउन े बारेको 

१५ िदने सूचना। 
 

न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
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दैिनक पिऽका ूकािशत ३५ िदने
सावर्जिनक सूचना। 

 

कागजः
(क) कजार् िदएको रकम सम्बन्धी िववरण। 
(ख) कजार्को सावँा, व्याज हजार्ना असलुी भएको 

भए सो देिखने देहाय बमोिजमको (सन्दभर् 
अनसुार) छु�ा-छु�ै िववरण: 

 (१) ऋणीले ितरेको साँवा, व्याज हजार्ना तथा 
अन्य रकम। 

 (२) िधतो िललामबाट िहसाब िमलान गरेको 
साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य रकम। 

 (३) िधतो सकारबाट िहसाब िमलान गरेको 
साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य रकम। 

(ग)  ू करण (ख) बमोिजम कजार् असलुी भई 
ऋणीबाट िलनपुन� बाँकी रहेको साँवा, व्याज, 
हजार्ना तथा अन्य रकमसम्बन्धी छु�ा-छु�ै 
देिखने िववरण।

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. ूितवादी हर च्वाइस ूा.िल.लाई इन्टरनशेनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडबाट अटो कजार् शीषर्क 

अन्तगर्त कजार् ूवाह भएको िमितले ७ वषर्मा भकु्तानी गन� गरी १३% व्याजदरमा िमित 
२०६६।८।२५ मा �.१८,००,०००।- कजार् ूवाह भएको। कजार् सरुक्षण वापत १ थान TaTa 
Indica Vista Q Jet Aura र ूितवादीह� मीरा थापा र ू�मु्न थापाको व्यिक्तगत जमानी िलखतमा 
कजार् ूवाह भएको। ऋणीले ब�कबाट कजार् िलएपिछ शतर् सम्झौता अन�ुप साँवा, व्याज नितरेकोले 
कजार् ितनर् ताकेता पऽ पठाएको, राि�य दैिनक पिऽकामा ३५ िदन ेसावर्जिनक सूचना ूकािशत गदार् 
समेत ऋणीले रकम नबझुाएकोले िधतो िललाम िबबीबाट �.६,५०,०००।- ूा� भएको, सो रकम 
कजार् िहसाबमा िमलान गरी िमित २०७१।५।१५ सम्मको साँवा, व्याज र अन्य खचर् समेत 
वक्यौता रकम �.१७,४६,६१७।५९ र िमित २०७१।५।१६ देिख म�ुाको अिन्तम िकनारा भई 
फैसला कायार्न्वयन हनु ेिदनसम्मको वािषर्क १६.५% ब्याजदरले हनु आउन ेव्याज समेत िहसाब 
गरी ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भ� ेवादी इन्टरनशेनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडको िमित 
२०७१।५।२७ को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादीह� हर च्वाइस ूा.िल., मीरा थापा र ःव. ू�मु्न थापाको हक खान ेबाब ुकृंण बहादरु 
थापा, आमा िबंण ुथापा, ौीमती िबना कुमारी बःनतेका नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
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असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त 
म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निदई म्याद गजुारी बसेको। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� भई 
सा�ािहक एवम ्दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
ब�कको तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता�य ौी रमेश बडाल र भिक्तराम िघिमरेले कजार् 
ःवीकृतपऽमा उल्लेिखत शतर् बमोिजम साँवा व्याज नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण असलुी गन� 
सम्बन्धमा ऋणीसंग पटक पटक मौिखक तथा िलिखत तरताकेता एवं राि�य दैिनक पिऽकामा 
सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत साँवा व्याज असलुउपर हनु नसकेकोले कानूनका 
हदम्यादिभऽ साँवा व्याज असलुउपर गराई पाउन न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले 
दावी बमोिजमको साँवा व्याज ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भनी ूःततु गनुर् भएको बहस 
समेत सिुनयो। 

५. वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा ूःततु म�ुाको िमिसल कागजात 
अध्ययन गदार् देहाय बमोिजम देिखन आयो:- 

 (क) ूितवादीह� हर च्वाइस ूा.िल., सो कम्पनीका संचालक शेयरधनी एवं व्यिक्तगत 
जमानीकतार् िमरा थापा तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् ःव. ू�मु्न थापाको एका सगोलका बाब ु
कृंण बहादरु थापा, आमा िवंण ुथापा तथा ौीमती िवना कुमारी बःनतेका नाउँमा यस 
न्यायािधकरणबाट ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम 
८ को उपिनयम (५) बमोिजम सावर्जिनक सूचना ूकािशत गरी हािजर हनु जानकारी 
गराउँदा समेत ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी बसेको। 

 (ख) वादी ब�कले हर च्वाइस ूा.िल.लाई कजार् ूवाह गदार् ऐ. कम्पनीको स�ालक मीरा थापा र 
ू�मु्न थापाको व्यिक्तगत जमानी तथा एक थान TATA Indica सवारी थान िधतो सरुक्षणमा 
िलएको देिखन्छ। वादी ब�कले व्यिक्तगत जमानीकतार् ू�मु्न थापाको ःवगार्रोहण भएको 
भनी िनज ू�मु्न थापाको एकासगोलमा रहेका बाबव ुकृंण बहादरु थापा, आमा िवंण ुथापा 
र ौीमती िवना कुमारी बःनेतलाई िवपक्षी बनाई िनजह�बाट समेत ऋण असलुी गन� दावी 
िलई यस न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन दायर गरेको पिरूआेयमा िवचार गदार् ूितवादी 
कृंण बहादरु थापा, िवंण ुथापा र िवना कुमारी बःनेत समेतको नाउँमा ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ को उपिनयम (५) बमोिजम म्याद 

 

ऋण असुली ���������ण 

 

79 

तामेल भएकोमा सो बमोिजम ूितउ�र पेश नगरेको पिरूआयमा ूितवादीह�ले वादी दावी 
ःवीकार गरेको नै देिखयो। जमानी िदन ेव्यिक्तको मतृ्य ुभएको अवःथामा त्यःतो व्यिक्तको 
दाियत्व के हनु ेभ� ेसम्बन्धमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी ऐन तथा 
िनयममा कुनै व्यवःथा उल्लेख गिरएको छैन तापिन जमानत िदन े कायर् करारको 
िवषयवःतिुभऽ पन� भएकोले करार ऐन, २०५६ आकिषर्त हनु्छ। सो ऐनको दफा ७६ मा 
करारको हक र दाियत्व सन� सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको पाईन्छ। उक्त दफामा करार गन� 
कुनै व्यिक्तको मतृ्य ुभएमा वा िनजको होस ठेगानामा नरहेमा सो करार बमोिजम ूा� हनुे 
हक त्यःतो करार गन� व्यक्तको सम्पि� ूा� गन� हकवालामा सन�छ र िनजले ूा� गरेको 
सम्पि�ले खामेको हदसम्मको दाियत्व पिन िनजले नै व्यहोनुर् पन�छ भ� ेउल्लेख भएको 
सन्दभर्मा जमानतकतार् ःव. ू�मु्न थापाले वादी ब�कलाई कजार् सरुक्षण वापत जमानत 
िदएको हदसम्मको अधीनमा रही ःव. ू�मु्न थापाको सम्पि� ूा� गन� ूितवादी कृंण 
बहादरु थापा, िमरा थापा र िवना कुमारी बःनेतले िनजले ूा� गरेको सम्पि�ले 
खामेसम्मको जमानत सम्बन्धी दाियत्व व्यहोनुर् पन� नै देिखन आयो। 

 सामान्यतया: ऋण िलएपिछ तोिकएको शतर् तथा सम्झौता बमोिजम ऋण चकु्ता गनुर् ऋणी तथा 
जमानतकतार्ले आफूले िदएको जमानतको हदसम्म दाियत्व व्यहोनुर् पन� कतर्व्य रहेको हनु्छ। 
ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोिजम इजाजत ूा� संःथाले 
कजार्को सम्झौता बमोिजम ऋणीसंग आफ्नो साँवा, व्याज असलुउपर गनर् सक्न ेभएको र सो 
अन�ुप असलु नभएमा असलुीको लािग न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन दायर गनुर् 
कानूनसम्मत ्नै देिखन्छ। यसरी वादी ब�कले ऋण असलुी गन� सम्बन्धमा ऋणीसंग पटक पटक 
मौिखक तथा िलिखत पऽाचार छलफल लगायतका िबयाकलाप गदार् समेत शतर् एवं सम्झौता 
बमोिजम ितनुर् पन� साँवा, व्याज चकु्ता नगरेको र ऋणीले ूितउ�र पेश नगरी वादी दावी ःवीकार 
गरी बसेको देिखंदा वादी ब�कले ूितवादीह�बाट असलुउपर गनुर् पन� कजार्को साँवा, व्याज भराई 
पाउन ेनै देिखन आयो। 

६. तसथर्, वादी इन्टरनशेनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडबाट ूःततु भएको उजरुी िनवदेनमा ूितवादी 
उपर दावी िलएको कूल रकम �.१७,४६,६१७।५९ (अक्षरेपी सऽ लाख छयालीस हजार छ 
सय सऽ �पैया ँउनन्सा�ी पैसा माऽ) र िमित २०७१।५।१६ देिख िमित २०७४।१।२० 
सम्म जम्मा ९७६ िदनको दावी सावँा �.९,५८,७६१।६३ (अक्षरेपी नौ लाख अन्ठाउन हजार 
सात सय एकस�ी �पैया ँ िऽस�ी पैसा माऽ) को वािषर्क हजार्ना व्याज सिहत १६.५% का दरले 
कायम हनुे ब्याज रकम �.४,२३,०१०।८८ (अक्षरेपी चार लाख तेईस हजार दश �पैयाँ अठासी 
पैसा माऽ) समेत गरी जम्मा �.२१,६९,६२८।४७ (अक्षरेपी एक्काईस लाख उनह�र हजार छ 

सय अ�ाईस  �पैया ँसतचालीस पैसामाऽ) र दावी सावँा रकम �.९,५८,७६१।६३ (अक्षरेपी नौ 
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असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त 
म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निदई म्याद गजुारी बसेको। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� भई 
सा�ािहक एवम ्दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा वादी 
ब�कको तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता�य ौी रमेश बडाल र भिक्तराम िघिमरेले कजार् 
ःवीकृतपऽमा उल्लेिखत शतर् बमोिजम साँवा व्याज नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण असलुी गन� 
सम्बन्धमा ऋणीसंग पटक पटक मौिखक तथा िलिखत तरताकेता एवं राि�य दैिनक पिऽकामा 
सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत साँवा व्याज असलुउपर हनु नसकेकोले कानूनका 
हदम्यादिभऽ साँवा व्याज असलुउपर गराई पाउन न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले 
दावी बमोिजमको साँवा व्याज ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भनी ूःततु गनुर् भएको बहस 
समेत सिुनयो। 

५. वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा ूःततु म�ुाको िमिसल कागजात 
अध्ययन गदार् देहाय बमोिजम देिखन आयो:- 

 (क) ूितवादीह� हर च्वाइस ूा.िल., सो कम्पनीका संचालक शेयरधनी एवं व्यिक्तगत 
जमानीकतार् िमरा थापा तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् ःव. ू�मु्न थापाको एका सगोलका बाब ु
कृंण बहादरु थापा, आमा िवंण ुथापा तथा ौीमती िवना कुमारी बःनतेका नाउँमा यस 
न्यायािधकरणबाट ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम 
८ को उपिनयम (५) बमोिजम सावर्जिनक सूचना ूकािशत गरी हािजर हनु जानकारी 
गराउँदा समेत ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी बसेको। 

 (ख) वादी ब�कले हर च्वाइस ूा.िल.लाई कजार् ूवाह गदार् ऐ. कम्पनीको स�ालक मीरा थापा र 
ू�मु्न थापाको व्यिक्तगत जमानी तथा एक थान TATA Indica सवारी थान िधतो सरुक्षणमा 
िलएको देिखन्छ। वादी ब�कले व्यिक्तगत जमानीकतार् ू�मु्न थापाको ःवगार्रोहण भएको 
भनी िनज ू�मु्न थापाको एकासगोलमा रहेका बाबव ुकृंण बहादरु थापा, आमा िवंण ुथापा 
र ौीमती िवना कुमारी बःनेतलाई िवपक्षी बनाई िनजह�बाट समेत ऋण असलुी गन� दावी 
िलई यस न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन दायर गरेको पिरूआेयमा िवचार गदार् ूितवादी 
कृंण बहादरु थापा, िवंण ुथापा र िवना कुमारी बःनेत समेतको नाउँमा ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ को उपिनयम (५) बमोिजम म्याद 
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तामेल भएकोमा सो बमोिजम ूितउ�र पेश नगरेको पिरूआयमा ूितवादीह�ले वादी दावी 
ःवीकार गरेको नै देिखयो। जमानी िदन ेव्यिक्तको मतृ्य ुभएको अवःथामा त्यःतो व्यिक्तको 
दाियत्व के हनु ेभ� ेसम्बन्धमा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी सम्बन्धी ऐन तथा 
िनयममा कुनै व्यवःथा उल्लेख गिरएको छैन तापिन जमानत िदन े कायर् करारको 
िवषयवःतिुभऽ पन� भएकोले करार ऐन, २०५६ आकिषर्त हनु्छ। सो ऐनको दफा ७६ मा 
करारको हक र दाियत्व सन� सम्बन्धमा व्यवःथा गरेको पाईन्छ। उक्त दफामा करार गन� 
कुनै व्यिक्तको मतृ्य ुभएमा वा िनजको होस ठेगानामा नरहेमा सो करार बमोिजम ूा� हनुे 
हक त्यःतो करार गन� व्यक्तको सम्पि� ूा� गन� हकवालामा सन�छ र िनजले ूा� गरेको 
सम्पि�ले खामेको हदसम्मको दाियत्व पिन िनजले नै व्यहोनुर् पन�छ भ� ेउल्लेख भएको 
सन्दभर्मा जमानतकतार् ःव. ू�मु्न थापाले वादी ब�कलाई कजार् सरुक्षण वापत जमानत 
िदएको हदसम्मको अधीनमा रही ःव. ू�मु्न थापाको सम्पि� ूा� गन� ूितवादी कृंण 
बहादरु थापा, िमरा थापा र िवना कुमारी बःनेतले िनजले ूा� गरेको सम्पि�ले 
खामेसम्मको जमानत सम्बन्धी दाियत्व व्यहोनुर् पन� नै देिखन आयो। 

 सामान्यतया: ऋण िलएपिछ तोिकएको शतर् तथा सम्झौता बमोिजम ऋण चकु्ता गनुर् ऋणी तथा 
जमानतकतार्ले आफूले िदएको जमानतको हदसम्म दाियत्व व्यहोनुर् पन� कतर्व्य रहेको हनु्छ। 
ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोिजम इजाजत ूा� संःथाले 
कजार्को सम्झौता बमोिजम ऋणीसंग आफ्नो साँवा, व्याज असलुउपर गनर् सक्न ेभएको र सो 
अन�ुप असलु नभएमा असलुीको लािग न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन दायर गनुर् 
कानूनसम्मत ्नै देिखन्छ। यसरी वादी ब�कले ऋण असलुी गन� सम्बन्धमा ऋणीसंग पटक पटक 
मौिखक तथा िलिखत पऽाचार छलफल लगायतका िबयाकलाप गदार् समेत शतर् एवं सम्झौता 
बमोिजम ितनुर् पन� साँवा, व्याज चकु्ता नगरेको र ऋणीले ूितउ�र पेश नगरी वादी दावी ःवीकार 
गरी बसेको देिखंदा वादी ब�कले ूितवादीह�बाट असलुउपर गनुर् पन� कजार्को साँवा, व्याज भराई 
पाउन ेनै देिखन आयो। 

६. तसथर्, वादी इन्टरनशेनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडबाट ूःततु भएको उजरुी िनवदेनमा ूितवादी 
उपर दावी िलएको कूल रकम �.१७,४६,६१७।५९ (अक्षरेपी सऽ लाख छयालीस हजार छ 
सय सऽ �पैया ँउनन्सा�ी पैसा माऽ) र िमित २०७१।५।१६ देिख िमित २०७४।१।२० 
सम्म जम्मा ९७६ िदनको दावी सावँा �.९,५८,७६१।६३ (अक्षरेपी नौ लाख अन्ठाउन हजार 
सात सय एकस�ी �पैया ँ िऽस�ी पैसा माऽ) को वािषर्क हजार्ना व्याज सिहत १६.५% का दरले 
कायम हनुे ब्याज रकम �.४,२३,०१०।८८ (अक्षरेपी चार लाख तेईस हजार दश �पैयाँ अठासी 
पैसा माऽ) समेत गरी जम्मा �.२१,६९,६२८।४७ (अक्षरेपी एक्काईस लाख उनह�र हजार छ 

सय अ�ाईस  �पैया ँसतचालीस पैसामाऽ) र दावी सावँा रकम �.९,५८,७६१।६३ (अक्षरेपी नौ 
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लाख अन्ठाउन हजार सात सय एकस�ी �पैयाँ िऽस�ी पैसा माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ 
हनुे िदनसम्मको वािषर्क १६.५% का दरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण 
असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम 
२७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी इन्टरनशेनल डेभलपमेण्ट ब�क 
िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी हर च्वाइस ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई 
िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम कम्पनीका 
एकल संचालक तथा जमानीकतार्  मीरा थापाको चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई 
िदनपुन�, सोबाट समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम 
व्यिक्तगत जमानीकतार् ःव. ू�मु्न थापाले वादी ब�कलाई कजार् सरुक्षण वापत जमानत िदएको 
हदसम्मको अधीनमा रही िनजको सम्पि� ूा� गन� ूितवादी कृंण बहादरु थापा, िमरा थापा र 
िबना कुमार बःनेतबाट त्यःतो सम्पि�ले खामेसम्मको रकमबाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� 
ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनुर्।  

 
तपिसल 

िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडले भराई पाउन ेठहरेको 
जम्मा �.२१,६९,६२८।४७ (अक्षरेपी एक्काईस लाख उनह�र हजार छ सय अ�ाईस  �पैया ँ

सतचालीस पैसामाऽ) र दावी साँवा रकम �.९,५८,७६१।६३ (अक्षरेपी नौ लाख अन्ठाउन हजार 
सात सय एकस�ी �पैया ँ िऽसा�ी पैसा माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वािषर्क 
१६.५% का दरले हनु आउने ब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा 

िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत 
कानून बमोिजम वादी इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी हर च्वाइस 
ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना असलु हनु 
नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम कम्पनीका एकल संचालक तथा जमानीकतार्  मीरा थापाको 
चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा 
असलु हनु नसकेको जित रकम ःव. ू�मु्न थापाले वादी ब�कलाई कजार् सरुक्षण वापत जमानत 
िदएको हदसम्मको अधीनमा रही िनजको सम्पि� ूा� गन� ूितवादी कृंण बहादरु थापा, िमरा थापा र 
िबना कुमार बःनेतबाट त्यःतो सम्पि�ले खामेसम्मको रकमबाट  असलुउपर गरी भराई िदन.ु..........१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु..................................................................................... २ 
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ूितवादीह� हर च्वाइस ूा.िल., मीरा थापा, कृंण बहादरु थापा, िबंण ुथापा र ःव. ू�मु्न थापा (िबना 
बःनेत)ले ूित��रप� निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई पनुरावेदन म्याद िदई रहन ु
परेन...............................................................................................................................३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु.............................. ५ 
 

 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ६ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७४ बैशाख २० गते रोज ४ शभुम.्...........  
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लाख अन्ठाउन हजार सात सय एकस�ी �पैयाँ िऽस�ी पैसा माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ 
हनुे िदनसम्मको वािषर्क १६.५% का दरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण 
असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम 
२७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी इन्टरनशेनल डेभलपमेण्ट ब�क 
िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी हर च्वाइस ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई 
िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम कम्पनीका 
एकल संचालक तथा जमानीकतार्  मीरा थापाको चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई 
िदनपुन�, सोबाट समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम 
व्यिक्तगत जमानीकतार् ःव. ू�मु्न थापाले वादी ब�कलाई कजार् सरुक्षण वापत जमानत िदएको 
हदसम्मको अधीनमा रही िनजको सम्पि� ूा� गन� ूितवादी कृंण बहादरु थापा, िमरा थापा र 
िबना कुमार बःनेतबाट त्यःतो सम्पि�ले खामेसम्मको रकमबाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� 
ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनुर्।  

 
तपिसल 

िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडले भराई पाउन ेठहरेको 
जम्मा �.२१,६९,६२८।४७ (अक्षरेपी एक्काईस लाख उनह�र हजार छ सय अ�ाईस  �पैया ँ

सतचालीस पैसामाऽ) र दावी साँवा रकम �.९,५८,७६१।६३ (अक्षरेपी नौ लाख अन्ठाउन हजार 
सात सय एकस�ी �पैया ँ िऽसा�ी पैसा माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वािषर्क 
१६.५% का दरले हनु आउने ब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा 

िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत 
कानून बमोिजम वादी इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी हर च्वाइस 
ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना असलु हनु 
नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम कम्पनीका एकल संचालक तथा जमानीकतार्  मीरा थापाको 
चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा 
असलु हनु नसकेको जित रकम ःव. ू�मु्न थापाले वादी ब�कलाई कजार् सरुक्षण वापत जमानत 
िदएको हदसम्मको अधीनमा रही िनजको सम्पि� ूा� गन� ूितवादी कृंण बहादरु थापा, िमरा थापा र 
िबना कुमार बःनेतबाट त्यःतो सम्पि�ले खामेसम्मको रकमबाट  असलुउपर गरी भराई िदन.ु..........१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु..................................................................................... २ 
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ूितवादीह� हर च्वाइस ूा.िल., मीरा थापा, कृंण बहादरु थापा, िबंण ुथापा र ःव. ू�मु्न थापा (िबना 
बःनेत)ले ूित��रप� निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई पनुरावेदन म्याद िदई रहन ु
परेन...............................................................................................................................३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु.............................. ५ 
 

 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ६ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७४ बैशाख २० गते रोज ४ शभुम.्...........  
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७१ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७१-३५२ 

िनणर्य नं. ३ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २ गैरीधारािःथत 
केन्िीय  कायार्लय रहेको सनराईज ब�क 
िलिमटेडको तफर् बाट ूमखु कायर्कारी 
अिधकृत र�राज बळाचायर्.......................१ 

 

मकवानपरु िजल्ला, मनहरी गा.िव.स. वडा नं. ८ मा 
रहेको मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल. .............१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक अध्यक्ष िचतवन िजल्ला, 
भरतपरु नगरपािलका वडा नं. ४ बःने मंगलूसाद 
ौे�को छोरा, ऐ. बःन े व्यिक्तगत तथा सामूिहक 
जमानीकतार् राजेन्ि कुमार ौे�........................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक गोरखा िजल्ला, ���ाट 
गा.िव.स. वडा नं. १ बःन ेव्यिक्तगत तथा सामूिहक 
जमानीकतार् राम कुमार ौे�को ौीमती सरःवती 
ौे� ........................................................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. 
२१ बःन े िशवर� बािनयाको छोरा, ऐ. बःने 
व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् राम रतन 
बािनया.....................................................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक काःकी िजल्ला, पोखरा 
उप.म.न.पा. वडा नं. ९ बःन े तथर्मान ौे�को 
छोरा, ऐ. बःन ेव्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् 
शंकर मान ौे� .........................................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. 
३३ बःने व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् 
देवराज उपाध्यायको छोरी, ऐ. बःन े कमला 
सवुेदी.......................................................१ 
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िनवदेकको साक्षीः × ूितवादीको साक्षीः
िनवदेक/वादीको कागजः 
(क) ऋणी कम्पनी दतार् ूमाण पऽ, ूवन्ध 

पऽ, िनयमावली। 
(ख) कजार् ःवीकृत पऽ। 
(ग) िधतो सरुक्षण िलखत/कजार् तमसकु तथा 

सम्झौता। 
(घ) ूितवादीह�को व्यिक्तगत तथा सामूिहक 

जमानीको िलखत। 
(ङ) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको राि�य 

दैिनक पिऽकामा ूकािशत सावर्जिनक 
सूचना। 

(च) िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सावर्जिनक 
सूचना। 

ूितवादीको कागजः
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणः 
साक्षी:× 
कागजः 
1. ूितवादीह� मनकामना बसर उ�ोग, 

शंकरमान ौे�, राम रतन बािनया, कमला 
सवुेदी, राजेन्ि कुमार ौे�ला� हािजर हनु 
आउने १५ िदने सूचना। 

२. ूितवादी सरःवती ौे�को ूितउ�र पऽ। 
३. मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.ले िमित 

२०६८।३।१३ मा �.४,४०,००,०००।- 
(अक्षरेपी चार करोड चालीस लाख माऽ) 
अिधिवकषर् र आविधक कजार् िलंदा ूितवादी 
सरःवती ौे� आफू उक्त कम्पनीको संचालक 
नरहेको, व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् 
नभएको र मेरो नामको शेयर िमित 
२०६८।२।३ मा नै उक्त ूा.िल.का अध्यक्ष 
ौी राजेन्ि कुमार ौे�ला� हक हःतान्तरण 
गरेको भनी िजकीर िलएको सम्बन्धमा वादी 
ब�कको िलिखत ूितिबया। 

४. वादी ब�क र ूितवादी ऋणी कम्पनीका बीच 
िमित २०६५।१।१८ मा भएको ऋण 
सम्झौता पऽ र सोसंग सम्बिन्धत कागजात। 

५. ूितवादी ऋणी कम्पनीका सािवक शेयर 
धनीह� सरुजलाल ौे� र विवता खेतानले 
ऋणी कम्पनीले िलन तथा ितनुर् पन� दाियत्व 
बाडफाडँ गरी दाियत्व फारफारक गन� 
ूयोजनको लािग वादी ब�क समक्ष पेश भएका 
कागजात तथा सो सम्बन्धमा ब�कबाट भएको 
िनणर्य। 

६. वादी ब�क र ऋणी कम्पनीका बीच 
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७१ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७१-३५२ 

िनणर्य नं. ३ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २ गैरीधारािःथत 
केन्िीय  कायार्लय रहेको सनराईज ब�क 
िलिमटेडको तफर् बाट ूमखु कायर्कारी 
अिधकृत र�राज बळाचायर्.......................१ 

 

मकवानपरु िजल्ला, मनहरी गा.िव.स. वडा नं. ८ मा 
रहेको मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल. .............१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक अध्यक्ष िचतवन िजल्ला, 
भरतपरु नगरपािलका वडा नं. ४ बःने मंगलूसाद 
ौे�को छोरा, ऐ. बःन े व्यिक्तगत तथा सामूिहक 
जमानीकतार् राजेन्ि कुमार ौे�........................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक गोरखा िजल्ला, ���ाट 
गा.िव.स. वडा नं. १ बःन ेव्यिक्तगत तथा सामूिहक 
जमानीकतार् राम कुमार ौे�को ौीमती सरःवती 
ौे� ........................................................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. 
२१ बःन े िशवर� बािनयाको छोरा, ऐ. बःने 
व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् राम रतन 
बािनया.....................................................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक काःकी िजल्ला, पोखरा 
उप.म.न.पा. वडा नं. ९ बःन े तथर्मान ौे�को 
छोरा, ऐ. बःन ेव्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् 
शंकर मान ौे� .........................................१ 
ऐ. कम्पनीका संचालक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. 
३३ बःने व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् 
देवराज उपाध्यायको छोरी, ऐ. बःन े कमला 
सवुेदी.......................................................१ 
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िनवदेकको साक्षीः × ूितवादीको साक्षीः
िनवदेक/वादीको कागजः 
(क) ऋणी कम्पनी दतार् ूमाण पऽ, ूवन्ध 

पऽ, िनयमावली। 
(ख) कजार् ःवीकृत पऽ। 
(ग) िधतो सरुक्षण िलखत/कजार् तमसकु तथा 

सम्झौता। 
(घ) ूितवादीह�को व्यिक्तगत तथा सामूिहक 

जमानीको िलखत। 
(ङ) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको राि�य 

दैिनक पिऽकामा ूकािशत सावर्जिनक 
सूचना। 

(च) िधतो िललाम िबबीसम्बन्धी सावर्जिनक 
सूचना। 

ूितवादीको कागजः
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणः 
साक्षी:× 
कागजः 
1. ूितवादीह� मनकामना बसर उ�ोग, 

शंकरमान ौे�, राम रतन बािनया, कमला 
सवुेदी, राजेन्ि कुमार ौे�ला� हािजर हनु 
आउने १५ िदने सूचना। 

२. ूितवादी सरःवती ौे�को ूितउ�र पऽ। 
३. मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.ले िमित 

२०६८।३।१३ मा �.४,४०,००,०००।- 
(अक्षरेपी चार करोड चालीस लाख माऽ) 
अिधिवकषर् र आविधक कजार् िलंदा ूितवादी 
सरःवती ौे� आफू उक्त कम्पनीको संचालक 
नरहेको, व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् 
नभएको र मेरो नामको शेयर िमित 
२०६८।२।३ मा नै उक्त ूा.िल.का अध्यक्ष 
ौी राजेन्ि कुमार ौे�ला� हक हःतान्तरण 
गरेको भनी िजकीर िलएको सम्बन्धमा वादी 
ब�कको िलिखत ूितिबया। 

४. वादी ब�क र ूितवादी ऋणी कम्पनीका बीच 
िमित २०६५।१।१८ मा भएको ऋण 
सम्झौता पऽ र सोसंग सम्बिन्धत कागजात। 

५. ूितवादी ऋणी कम्पनीका सािवक शेयर 
धनीह� सरुजलाल ौे� र विवता खेतानले 
ऋणी कम्पनीले िलन तथा ितनुर् पन� दाियत्व 
बाडफाडँ गरी दाियत्व फारफारक गन� 
ूयोजनको लािग वादी ब�क समक्ष पेश भएका 
कागजात तथा सो सम्बन्धमा ब�कबाट भएको 
िनणर्य। 

६. वादी ब�क र ऋणी कम्पनीका बीच 
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�.४,४०,००,०००।- अिधिवकषर् र आविधक 
कजार् कायम गरी िमित २०६८।३।१३ मा 
भएको ऋण सम्झौता र सोसंग सम्बिन्धत 
कागजात।  

७. देहायको िहसाब िववरण खलुाई पठाउन िमित 
२०७३।१०।१० मा िदएको आदेश:- 
(१) कजार् िदएको रकमसम्बन्धी िववरण। 
(२) कजार्को सावँा, व्याज, हजार्ना असलुी 

भएको भए सो देिखने देहाय बमोिजमको 
(सन्दभर् अनसुार) छु�ा-छु�ै िववरण: 
(क) ऋणीले ितरेको साँवा, व्याज, हजार्ना 

तथा अन्य रकम। 
(ख) िधतो िललामबाट िहसाब िमलान 

गरेको सावँा, व्याज, हजार्ना तथा 
अन्य रकम। 

(ग) िधतो सकारबाट िहसाब िमलान 
गरेको सावँा, व्याज, हजार्ना तथा 
अन्य रकम। 

(३) ूकरण नं. (२) बमोिजम कजार् असलुी 
भई ऋणीबाट िलनपुन� बाँकी रहेको साँवा, 
व्याज, हजार्ना तथा अन्य रकम सम्बन्धी 
छु�ा-छु�ै देिखन ेिववरण। 

८. िमित २०६८।३।१३ को ब�िक� ऋण 
ःवीकृती पऽको ूकरण नं. २.२.१ मा थप 
सरुक्षण शीषर्क अन्तगर्त सरःवती ौे� 
समेतको व्यिक्तगत जमानी पऽ समेत उल्लेख 
भएको र थप सरुक्षण वापत ूितवादीह�बाट 
िलईएका व्यिक्तगत जमानी पऽह�को ूितिलिप 
पेश भएको नदेिखंदा सो समेत वादी ब�कबाट 
िझकाई पेश गनुर्। 

९. ूितवादी सरःवती ौे�ले आफ्नो ूितउ�र 
पऽको ूकरण नं. ४ को खण्ड (छ) मा 
कम्पनीको आफ्नो संःथापक शेयर अध्यक्ष 
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राजेन्ि कुमार ौे�लाई िमित २०६८।२।१ 
मा िबबी गरी शेयर हकहःतान्तरण गरेको 
भ�े िजकीर िलएको सन्दभर्मा उक्त शेयर 
हःतान्तरण/दािखल खारेज गनुर् पूवर् वादी 
ब�कसंग कुनै िकिसमको िलखत/सम्झौता 
भए/नभएको सम्बन्धमा वादी ब�कको 
ूितिबया िलई कुनै िकिसमको िलखत/ 
सम्झौता भएको भए सम्बिन्धत िलखतह�को 
ूितिलिप िझकाउन।ु 

१०. ू ितवादी मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.संग 
सम्बिन्धत सक्कल फाईल कम्पनी रिज�ारको 
कायार्लय िऽपरेु�र, का�मा��बाट िझकाउन ु
भ�े आदेश। 

११. िमित २०६८।३।१३ मा वादी ब�क र 
ूितवादी मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.का 
बीच कजार् नवीकरण सम्झौता पऽको सक्कल 
िलखत तथा सोसंग सम्बिन्धत अन्य िलखत 
कागजातह� वारेस माफर् त वादी ब�कबाट 
िझकाउन ुभ�े आदेश। 

१२. ू ितवादी राजेन्ि कुमार ौे�ले िमित 
२०६८।३।१३ मा गिर िदएको व्यिक्तगत 
जमानीको िलखतको सक्कल ूित तथा सोही 
िमितमा अन्य ूितवादीह�बाट व्यिक्तगत 
जमानीको िलखत िलएको भए सोको सक्कल 
कागजात वारेस माफर् त वादी ब�कबाट 
िझकाउन।ु 

१३. िमित २०७३।१२।८ को ूकरण नं. २ र 
३ को कायर्सम्प� नभई ूःततु म�ुा पेशीमा 
चढेको देिखंदा पूवर् आदेशानसुारको कायर् 
सम्प� गरी िनयमानसुार गरी पेश गनुर्। 

१४. वादी ब�क तथा उपिःथत ूितवादीको तफर् बाट 
िलिखत बहसनोट १५ (पन्ी) िदनिभऽ पेश 
गनर् लगाई िनयमानसुार गरी पशे गनुर्। 
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�.४,४०,००,०००।- अिधिवकषर् र आविधक 
कजार् कायम गरी िमित २०६८।३।१३ मा 
भएको ऋण सम्झौता र सोसंग सम्बिन्धत 
कागजात।  

७. देहायको िहसाब िववरण खलुाई पठाउन िमित 
२०७३।१०।१० मा िदएको आदेश:- 
(१) कजार् िदएको रकमसम्बन्धी िववरण। 
(२) कजार्को सावँा, व्याज, हजार्ना असलुी 

भएको भए सो देिखने देहाय बमोिजमको 
(सन्दभर् अनसुार) छु�ा-छु�ै िववरण: 
(क) ऋणीले ितरेको साँवा, व्याज, हजार्ना 

तथा अन्य रकम। 
(ख) िधतो िललामबाट िहसाब िमलान 

गरेको सावँा, व्याज, हजार्ना तथा 
अन्य रकम। 

(ग) िधतो सकारबाट िहसाब िमलान 
गरेको सावँा, व्याज, हजार्ना तथा 
अन्य रकम। 

(३) ूकरण नं. (२) बमोिजम कजार् असलुी 
भई ऋणीबाट िलनपुन� बाँकी रहेको साँवा, 
व्याज, हजार्ना तथा अन्य रकम सम्बन्धी 
छु�ा-छु�ै देिखन ेिववरण। 

८. िमित २०६८।३।१३ को ब�िक� ऋण 
ःवीकृती पऽको ूकरण नं. २.२.१ मा थप 
सरुक्षण शीषर्क अन्तगर्त सरःवती ौे� 
समेतको व्यिक्तगत जमानी पऽ समेत उल्लेख 
भएको र थप सरुक्षण वापत ूितवादीह�बाट 
िलईएका व्यिक्तगत जमानी पऽह�को ूितिलिप 
पेश भएको नदेिखंदा सो समेत वादी ब�कबाट 
िझकाई पेश गनुर्। 

९. ूितवादी सरःवती ौे�ले आफ्नो ूितउ�र 
पऽको ूकरण नं. ४ को खण्ड (छ) मा 
कम्पनीको आफ्नो संःथापक शेयर अध्यक्ष 
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राजेन्ि कुमार ौे�लाई िमित २०६८।२।१ 
मा िबबी गरी शेयर हकहःतान्तरण गरेको 
भ�े िजकीर िलएको सन्दभर्मा उक्त शेयर 
हःतान्तरण/दािखल खारेज गनुर् पूवर् वादी 
ब�कसंग कुनै िकिसमको िलखत/सम्झौता 
भए/नभएको सम्बन्धमा वादी ब�कको 
ूितिबया िलई कुनै िकिसमको िलखत/ 
सम्झौता भएको भए सम्बिन्धत िलखतह�को 
ूितिलिप िझकाउन।ु 

१०. ू ितवादी मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.संग 
सम्बिन्धत सक्कल फाईल कम्पनी रिज�ारको 
कायार्लय िऽपरेु�र, का�मा��बाट िझकाउन ु
भ�े आदेश। 

११. िमित २०६८।३।१३ मा वादी ब�क र 
ूितवादी मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.का 
बीच कजार् नवीकरण सम्झौता पऽको सक्कल 
िलखत तथा सोसंग सम्बिन्धत अन्य िलखत 
कागजातह� वारेस माफर् त वादी ब�कबाट 
िझकाउन ुभ�े आदेश। 

१२. ू ितवादी राजेन्ि कुमार ौे�ले िमित 
२०६८।३।१३ मा गिर िदएको व्यिक्तगत 
जमानीको िलखतको सक्कल ूित तथा सोही 
िमितमा अन्य ूितवादीह�बाट व्यिक्तगत 
जमानीको िलखत िलएको भए सोको सक्कल 
कागजात वारेस माफर् त वादी ब�कबाट 
िझकाउन।ु 

१३. िमित २०७३।१२।८ को ूकरण नं. २ र 
३ को कायर्सम्प� नभई ूःततु म�ुा पेशीमा 
चढेको देिखंदा पूवर् आदेशानसुारको कायर् 
सम्प� गरी िनयमानसुार गरी पेश गनुर्। 

१४. वादी ब�क तथा उपिःथत ूितवादीको तफर् बाट 
िलिखत बहसनोट १५ (पन्ी) िदनिभऽ पेश 
गनर् लगाई िनयमानसुार गरी पशे गनुर्। 
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ूःततु म�ुााक तथ्य र ठहर देहाय बमकिजम रहेाक छ: 
म�ुााक संिक्ष� तथ्यः 
१. वादी सनराईज ब�ा िलिमटेडबाट ूितवादी मनाामना बसर उ�कग ूा.िल.लाई टमर् लकन र ओभर 

साफ्ट (अिधिवाषर्) ाजार् बमश: �.९ ारकडाक १०% र �.७० लाखाक १०.५% ले गरी 
�.९ ारकड ७० लाख ाजार् ःवीाृत भई ाजार् ाारकवार गनुर् भएाकमा िवपक्षीले ाजार् चकु्ता गन�, 
नवीारण गन� तफर्  पहल नगरेाक तथा ाम्पनीाा सािवा शेयर धनीह� मध्येाा सरुज लाल ौे� 
र बिबता खेतानले ाम्पनीबाट हट्न े िनणर्य गरी सकही बमकिजम ाम्पनीले िलन तथा ितनुर् पन� 
दाियत्व बाँडफाडँ गरी उजरुी िनवदेा ब�ासंग अनरुकध गरे प�ात ्िनवदेा ब�ाले ाम्पनीाक नाममा 
िमित २०६८।३।१३ ाक ऋणी सम्झौता अनसुार �.४,४०,००,०००।- अिघिवाषर् र आविधा 
ाजार् ाायम गरी ाजार् ाारकवार गरेाक, उक्त ाजार्ाक भकु्तानी समयाविध ३३ मिहना अथार्त 
२१।०३।२०१४ सम्म रहेाक, ाजार्ाक ब्याज बमश: १५ तथा १४.५ ूितशतले हरिहसाब गरी 
ऽैमािसा �पमा भकु्तानी गन� शतर् रहेाक। उक्त ाजार् िलंदा ूा.िल.ाक नाममा दतार् रहेाक 
मावानपरु िजल्ला ज्यािमरे (हाल मनहरी) गा.िव.स. वडा नं. ६ िःथत िा.नं. ११२, १६९, ३१७, 
४५४, ५५४, ५६०, ५७३, ५७५, ६२१, ६४३, ६४४, ७१८ र ७१९ ाक ाूल क्षे.फ. २-
१०-१३ (िबगाहा) जग्गा ब�ााक नाममा िधतक सरुक्षण राखेाक, ाम्पनीाक नाममा रहेाक ना३ख 
९७०६ िटपर,  बा.१ा ६८६० लकडर ब�ााक नाममा िधतक सरुक्षण राखी हाईपकिथाेशन ाजार् 
अन्तगर्त िधतक सरुक्षण वापत ःटकन बिस� प्लान्ट, मेिसनरी, इिक्वप्मेण्ट, जेनेरेटर, शान्सफमर्र 
लगायत अन्य चलअचलत सम्पि� िधतकमा रहेाक। साथै ूितवादीह� राजेन्ि ाुमार ौे�, ौीमती 
सरःवती ौे�, राम रतन बािनयाँ, शंारमान ौे� र ामला सवुेदीाक �.९ ारकड ७० लाखाक 
व्यिक्तगत तथा सामूिहा जमानीमा ाजार् ूवाह भएाक। िधतक सरुक्षणमा रहेाक सम्पूणर् सम्पि�ाक 
िललाम िबबीबाट ूा� राम वक्यौता साँवा, व्याजमा जम्मा गिर िहसाब िमलान गदार् समेत बाँाी 
रहेाक साँवा, व्याज ितनर् बझुाउन ऋणी तथा व्यिक्तगत/सामूिहा जमानीातार्ह�लाई िलिखत 
पऽाचार गरेाक, ३५ िदन ेसावर्जिना सूचना ूाािशत गरेाक। िधतक सरुक्षणमा रहेाक जग्गा तथा 
मेिसनरी िललाम िबबी गरी ूा� राम सावँा व्याजमा िहसाब िमलान गदार् समेत िमित २०७२ 
जेठ मसान्तसम्म बाँाी साँवा �.९८,०९,५४१।४८, व्याज �.१,१८,१३,०८०।३८, पेनाल्टी व्याज 
�.१,६६,२१,१६५।८५, व्याजाक व्याज �.२९,३७,७२६।१८ अन्य खचर् �.१८,१८,११५।०६ 
समेत ाूल जम्मा �.४,२९,९९,६२८।९५ र िमित २०७२।३।१ देिख म�ुााक अिन्तम 
िानारा भई फैसला ाायार्न्वयन हनु ेिदनसम्माक १४.५% ाा दरले हनु ेब्याज समेत िहसाब गरी 
ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भ� ेवादी सनराईज ब�ााक िमित २०७२।३।७ ाक उजरुी 
िनवेदन। 

२. ूितवादी मनाामना बसर उ�कग ूा.िल., ऐ. ाम्पनीाा संचाला अध्यक्ष तथा व्यिक्तगत/सामूिहा 
जमानीातार् राजेन्ि ाुमार ौे�, ऐ. ाम्पनीाा संचाला व्यिक्तगत/सामूिहा जमानीातार्ह� राम 
रतन बािनया, शंारमान ौे� र ामला सवुेदीले ब�ा तथा िव�ीय संःथााक ऋण असलुी िनयमावली, 
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२०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले म्यादिभऽ ूितउ�र पऽ निदई म्याद 
गजुारी बसेको। 

३. ूितवादी मनकामना बसर उ�ोगले वादी ब�कबाट िमित २०६८।३।१३ मा �.४ करोड ४० लाख 
अिधिवकषर् र आविधक कजार् िलंदा म कम्पनीको संचालक नरहेको र व्यिक्तगत तथा सामूिहक 
जमानी नबसेको, मेरो नाममा रहेको शेयर संःथापक अध्यक्ष राजेन्ि ौे�लाई िमित २०६८।२।१३ 
मा िबबी गिरसकेकोले उजरुी िनवेदनमा उिल्लिखत म संगको दावी खारेज गरी पाउँ भ� े ऐ. 
कम्पनीका संचालक व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार् ौीमती सरःवती ौे�को ूितउ�र पऽ। 

४. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
५. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही  ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� 
भई सा�ािहक एवम ् दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा 
वादी ब�कको तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता�य ौी राज ुशाक्य र ौी �ानर� शाक्यले कजार् 
ःवीकृत पऽमा उल्लेिखत शतर् बमोिजम ूितवादीह�ले साँवा, व्याज नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण 
असलुी गन� सम्बन्धमा कम्पनीसंग पटक पटक मौिखक तथा िलिखत तरताकेता एवं राि�य दैिनक 
पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत ऋणी तथा जमानतकतार्ह�ले साँवा, व्याज 
चकु्ता नगरेको तथा जमानतकतार् सरःवती ौे�ले िमित २०६५।११।२८ मा गिरिदएको 
जमानतपऽमा संःथाको व्यवःथापन पिरवतर्न वा िवधान िविनयम संशोधन भए पिन दाियत्व समा� 
भएको मािनन े छैन र ितनर् बझुाउन म�ुर छु भनी सहीछाप गिर िदन ु भएको, नयाँ कजार् 
सम्झौताको शतर्मा परुानो जमानत िदएकोमा यथावत कायम रहेको ू� उल्लेख भएको, उिल्लिखत 
िलखत बमोिजम आफ्नो दाियत्व परुा नगरेको अवःथामा अन्यथा भनी िजकीर िलन ु भनेको 
िववन्धनको िस�ान्त समेतले िमल्ने अवःथा नरहेकोले दावी बमोिजमको साँवा, व्याज 
िवपक्षीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भ�े र ूितवादी सरःवती ौे�को तफर् बाट उपिःथत िव�ान 
अिधवक्ताह� ौी अमतृ शमार्, कमल कुमार भारती र िबंण ु ूसाद वाःकोटाले िमित 
२०६८।३।१३ मा कजार् िलंदा ूितवादी सरःवती ौे�ले कम्पनीको संचालक नरहेको, 
व्यिक्तगत/सामूिहक जमानी नबसेको र आफ्नो शेयर ऋणी कम्पनीका संःथापक अध्यक्ष राजेन्ि 
ौे�लाई िबबी गिरसकेको, शेयर िबबी गदार् िबपक्षीको ःवीकृित िलन ुपन� भ�े िवपक्षीको िजकीर 
कानून सम्मत ्छैन। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४२ मा कम्पनीको शेयर खिरद िबबी गनर् 
पाउने व्यवःथा गरेको छ। सम्मािनत सव��च अदालतबाट लनुकरणदास चौधरी समेत िव�� 
नेपाल रा� ब�क समेत भएको उत्ूषेण समेतको म�ुामा कानूनले ूदान गरेको शेयर िबबी गनर् 
पाउने हकलाई तमसकुको शतर्ले रोक्न निमल्ने भनी ूितपािदत िस�ान्त समेतका आधारमा 
कम्पनीको शेयर िबबी गनर् िवपक्षीको ःवीकृित आवँयक नभएको तथा मेरो पक्षले २०६५ 
सालमा गरेको जमानतको िलखतको औिचत्य कजार्को म्याद समा� भई अक� कजार् सम्झौता 
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ूःततु म�ुााक तथ्य र ठहर देहाय बमकिजम रहेाक छ: 
म�ुााक संिक्ष� तथ्यः 
१. वादी सनराईज ब�ा िलिमटेडबाट ूितवादी मनाामना बसर उ�कग ूा.िल.लाई टमर् लकन र ओभर 

साफ्ट (अिधिवाषर्) ाजार् बमश: �.९ ारकडाक १०% र �.७० लाखाक १०.५% ले गरी 
�.९ ारकड ७० लाख ाजार् ःवीाृत भई ाजार् ाारकवार गनुर् भएाकमा िवपक्षीले ाजार् चकु्ता गन�, 
नवीारण गन� तफर्  पहल नगरेाक तथा ाम्पनीाा सािवा शेयर धनीह� मध्येाा सरुज लाल ौे� 
र बिबता खेतानले ाम्पनीबाट हट्न े िनणर्य गरी सकही बमकिजम ाम्पनीले िलन तथा ितनुर् पन� 
दाियत्व बाडँफाडँ गरी उजरुी िनवदेा ब�ासंग अनरुकध गरे प�ात ्िनवदेा ब�ाले ाम्पनीाक नाममा 
िमित २०६८।३।१३ ाक ऋणी सम्झौता अनसुार �.४,४०,००,०००।- अिघिवाषर् र आविधा 
ाजार् ाायम गरी ाजार् ाारकवार गरेाक, उक्त ाजार्ाक भकु्तानी समयाविध ३३ मिहना अथार्त 
२१।०३।२०१४ सम्म रहेाक, ाजार्ाक ब्याज बमश: १५ तथा १४.५ ूितशतले हरिहसाब गरी 
ऽैमािसा �पमा भकु्तानी गन� शतर् रहेाक। उक्त ाजार् िलंदा ूा.िल.ाक नाममा दतार् रहेाक 
मावानपरु िजल्ला ज्यािमरे (हाल मनहरी) गा.िव.स. वडा नं. ६ िःथत िा.नं. ११२, १६९, ३१७, 
४५४, ५५४, ५६०, ५७३, ५७५, ६२१, ६४३, ६४४, ७१८ र ७१९ ाक ाूल क्षे.फ. २-
१०-१३ (िबगाहा) जग्गा ब�ााक नाममा िधतक सरुक्षण राखेाक, ाम्पनीाक नाममा रहेाक ना३ख 
९७०६ िटपर,  बा.१ा ६८६० लकडर ब�ााक नाममा िधतक सरुक्षण राखी हाईपकिथाेशन ाजार् 
अन्तगर्त िधतक सरुक्षण वापत ःटकन बिस� प्लान्ट, मेिसनरी, इिक्वप्मेण्ट, जेनेरेटर, शान्सफमर्र 
लगायत अन्य चलअचलत सम्पि� िधतकमा रहेाक। साथै ूितवादीह� राजेन्ि ाुमार ौे�, ौीमती 
सरःवती ौे�, राम रतन बािनयाँ, शंारमान ौे� र ामला सवुेदीाक �.९ ारकड ७० लाखाक 
व्यिक्तगत तथा सामूिहा जमानीमा ाजार् ूवाह भएाक। िधतक सरुक्षणमा रहेाक सम्पूणर् सम्पि�ाक 
िललाम िबबीबाट ूा� राम वक्यौता साँवा, व्याजमा जम्मा गिर िहसाब िमलान गदार् समेत बाँाी 
रहेाक साँवा, व्याज ितनर् बझुाउन ऋणी तथा व्यिक्तगत/सामूिहा जमानीातार्ह�लाई िलिखत 
पऽाचार गरेाक, ३५ िदन ेसावर्जिना सूचना ूाािशत गरेाक। िधतक सरुक्षणमा रहेाक जग्गा तथा 
मेिसनरी िललाम िबबी गरी ूा� राम सावँा व्याजमा िहसाब िमलान गदार् समेत िमित २०७२ 
जेठ मसान्तसम्म बाँाी साँवा �.९८,०९,५४१।४८, व्याज �.१,१८,१३,०८०।३८, पेनाल्टी व्याज 
�.१,६६,२१,१६५।८५, व्याजाक व्याज �.२९,३७,७२६।१८ अन्य खचर् �.१८,१८,११५।०६ 
समेत ाूल जम्मा �.४,२९,९९,६२८।९५ र िमित २०७२।३।१ देिख म�ुााक अिन्तम 
िानारा भई फैसला ाायार्न्वयन हनु ेिदनसम्माक १४.५% ाा दरले हनु ेब्याज समेत िहसाब गरी 
ूितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भ� ेवादी सनराईज ब�ााक िमित २०७२।३।७ ाक उजरुी 
िनवेदन। 

२. ूितवादी मनाामना बसर उ�कग ूा.िल., ऐ. ाम्पनीाा संचाला अध्यक्ष तथा व्यिक्तगत/सामूिहा 
जमानीातार् राजेन्ि ाुमार ौे�, ऐ. ाम्पनीाा संचाला व्यिक्तगत/सामूिहा जमानीातार्ह� राम 
रतन बािनया, शंारमान ौे� र ामला सवुेदीले ब�ा तथा िव�ीय संःथााक ऋण असलुी िनयमावली, 
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२०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले म्यादिभऽ ूितउ�र पऽ निदई म्याद 
गजुारी बसेको। 

३. ूितवादी मनकामना बसर उ�ोगले वादी ब�कबाट िमित २०६८।३।१३ मा �.४ करोड ४० लाख 
अिधिवकषर् र आविधक कजार् िलंदा म कम्पनीको संचालक नरहेको र व्यिक्तगत तथा सामूिहक 
जमानी नबसेको, मेरो नाममा रहेको शेयर संःथापक अध्यक्ष राजेन्ि ौे�लाई िमित २०६८।२।१३ 
मा िबबी गिरसकेकोले उजरुी िनवेदनमा उिल्लिखत म संगको दावी खारेज गरी पाउँ भ� े ऐ. 
कम्पनीका संचालक व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार् ौीमती सरःवती ौे�को ूितउ�र पऽ। 

४. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

न्यायािधकरणको िनणर्य:  
५. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही  ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� 
भई सा�ािहक एवम ् दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा 
वादी ब�कको तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता�य ौी राज ुशाक्य र ौी �ानर� शाक्यले कजार् 
ःवीकृत पऽमा उल्लेिखत शतर् बमोिजम ूितवादीह�ले साँवा, व्याज नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण 
असलुी गन� सम्बन्धमा कम्पनीसंग पटक पटक मौिखक तथा िलिखत तरताकेता एवं राि�य दैिनक 
पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत ऋणी तथा जमानतकतार्ह�ले साँवा, व्याज 
चकु्ता नगरेको तथा जमानतकतार् सरःवती ौे�ले िमित २०६५।११।२८ मा गिरिदएको 
जमानतपऽमा संःथाको व्यवःथापन पिरवतर्न वा िवधान िविनयम संशोधन भए पिन दाियत्व समा� 
भएको मािनन े छैन र ितनर् बझुाउन म�ुर छु भनी सहीछाप गिर िदन ु भएको, नयाँ कजार् 
सम्झौताको शतर्मा परुानो जमानत िदएकोमा यथावत कायम रहेको ू� उल्लेख भएको, उिल्लिखत 
िलखत बमोिजम आफ्नो दाियत्व परुा नगरेको अवःथामा अन्यथा भनी िजकीर िलन ु भनेको 
िववन्धनको िस�ान्त समेतले िमल्ने अवःथा नरहेकोले दावी बमोिजमको साँवा, व्याज 
िवपक्षीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भ�े र ूितवादी सरःवती ौे�को तफर् बाट उपिःथत िव�ान 
अिधवक्ताह� ौी अमतृ शमार्, कमल कुमार भारती र िबंण ु ूसाद वाःकोटाले िमित 
२०६८।३।१३ मा कजार् िलंदा ूितवादी सरःवती ौे�ले कम्पनीको संचालक नरहेको, 
व्यिक्तगत/सामूिहक जमानी नबसेको र आफ्नो शेयर ऋणी कम्पनीका संःथापक अध्यक्ष राजेन्ि 
ौे�लाई िबबी गिरसकेको, शेयर िबबी गदार् िबपक्षीको ःवीकृित िलन ुपन� भ�े िवपक्षीको िजकीर 
कानून सम्मत ्छैन। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४२ मा कम्पनीको शेयर खिरद िबबी गनर् 
पाउने व्यवःथा गरेको छ। सम्मािनत सव��च अदालतबाट लनुकरणदास चौधरी समेत िव�� 
नेपाल रा� ब�क समेत भएको उत्ूषेण समेतको म�ुामा कानूनले ूदान गरेको शेयर िबबी गनर् 
पाउने हकलाई तमसकुको शतर्ले रोक्न निमल्ने भनी ूितपािदत िस�ान्त समेतका आधारमा 
कम्पनीको शेयर िबबी गनर् िवपक्षीको ःवीकृित आवँयक नभएको तथा मेरो पक्षले २०६५ 
सालमा गरेको जमानतको िलखतको औिचत्य कजार्को म्याद समा� भई अक� कजार् सम्झौता 
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गरेपिछ समा� भएको, िमित २०६८।३।१३ को कजार्मा वादी ब�कले मेरो पक्षको व्यिक्तगत 
जमानतको कागजात पेश गनर् नसकेको, २०६५ सालको कजार् सम्झौता र २०६८ सालको कजार् 
सम्झौताको कजार् रकम, व्याजदर, कजार् चकु्ता गन� शतर् भाका समेत फरक रहेको र करार ऐन, 
२०५६ को दफा १७ अनसुार जमानतकतार्लाई थाहा जानकारी निदई सम्झौताका शतर्ह� 
फेरबदल गरेमा जमानतकतार् दाियत्वबाट मकु्त हनु े व्यवःथा रहेकाले सो आधारमा समेत मेरो 
पक्षले कजार्को दाियत्व बहन गनुर् पन� होइन भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

६. यसमा वादी तथा ूितवादीका तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताह�ले गनुर् भएको बहस िजकीर 
तथा पेश हनु आएको बहस नोट, िमिसल संलग्न ूमाण तथा कागजातह�को अध्ययन गदार् 
देहायका ू�ह�मा िनरोपण गनुर् पन� देिखयो:- 
(१) वादी सनराईज ब�क िलिमटेडलाई दावी बमोिजमको ऋण रकम भराई िदन ुपन� हो वा होईन? 
(२) वादी ब�कबाट मनकामना बसर उ�ोगले िमित २०६८।३।१३ को ऋण सम्झौता 

अनसुार िलएको ऋणको दाियत्व ूितवादी मध्येकी सरःवती ौे�ले िमित 
२०६५।११।१८ मा िदएको व्यिक्तगत जमानतको आधारमा व्यहोनुर् पन� हो वा होईन? 

  पिहलो ू�तफर्  िवचार गदार् वादी सनराईज ब�क िलिमटेडले ूितवादी मनकामना बसर उ�ोग 
ूा.िल. लाई िमित २०६८।३।१३ को ऋण सम्झौता अनसुार �.४,४०,००,०००।- अिधिवकषर् 
र आविधक कजार् ूवाह गरेको र उक्त कजार्को भकु्तानी समयाविध ३३ मिहना अथार्त ्
२१।०३।२०१४ सम्म रहेको र उक्त कजार्को व्याज बमश: १५ तथा १४.५% ले हरिहसाब 
गरी ऽैमािसक �पमा भकु्तानी गनुर् पन� शतर्ह� रहेकोमा तोिकएको अविधमा कजार् िकःता र व्याज 
भकु्तानी नगरेकोले र सो कजार् ूदान गदार् िधतो सरुक्षण तथा व्यिक्तगत तथा सामिुहक जमानी 
िलएकोमा िधतो सरुक्षणमा रहेका जग्गा, मेिशनरी सामानह� िललाम िबबी तथा ऋण असलुी 
सम्बन्धी िविभ� ूयास गदार् समेत साँवा, व्याज असलु हनु नसकेकोले बाँकी साँवा, व्याज 
असलुीका लािग यस न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िदएकोमा यस न्यायािधकरणबाट ूितवादीह� 
मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल., ऐ. कम्पनीका संचालक, व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् 
राजेन्ि कुमार ौे�, ऐ. कम्पनीका संचालक व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार्ह� राम रतन बािनया, 
शंकर मान ौे� र कमला सवुदेीका नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�र पऽ 
निफराई म्याद गजुारी वादी ब�कको दावी ःवीकार गरी बसेको र ूितवादीह� मध्येकी सरःवती 
ौे�ले ूितउ�र पेश गरी ूितवाद गरेको अवःथा देिखयो। 

 सामान्यतया: ऋण िलएपिछ तोिकएको शतर् तथा सम्झौता बमोिजम ऋण चकु्ता गनुर् ऋणीको तथा 
आफूले िदएको जमानीको हदसम्मको दाियत्व व्यहोनुर् पन� जमानीकतार्को कतर्व्य रहेको हनु्छ। 
ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथा 
बमोिजम इजाजत ूा� ब�क तथा िव�ीय संःथाले कजार्को सम्झौता बमोिजम ऋणीसंग आफ्नो 
साँवा, व्याज असलुउपर गनर् सक्न े व्यवःथा भएको र सो अन�ुप असलुउपर हनु नसकेमा 
असलुीको लािग ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८  बमोिजम यस 
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न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन दायर गनुर् कानूनसम्मत ्नै देिखन्छ। यसरी वादी ब�कले ऋण 
असलुी गन� सम्बन्धमा ऋणीसंग पटक पटक िलिखत पऽाचार र पिऽकामा सूचना ूकाशन 
लगायतका िबयाकलाप गदार् समेत शतर् एवं सम्झौता बमोिजम ऋणीले ितनुर् पन� साँवा, व्याज 
चकु्ता नगरेको देिखंदा वादी ब�कले असलुउपर गनुर् पन� कजार्को साँवा, व्याज भराई पाउन े नै 
देिखन आयो। 

 दोौो ू�तफर्  िवचार गदार् वादी ब�कले िमित २०६८।३।१३ को ऋणी सम्झौता अनसुार 
ूितवादीह�बाट वक्यौता साँवा व्याज असलुीको मखु्य दावी गरी यस न्यायािधकरणमा उजरुी िनवेदन 
िदएकोमा ूितवादी मध्येकी सरःवती ौे�ले वादी ब�कले कम्पनीलाई िमित २०६८।३।१३ मा 
ऋण ूदान गदार् आफू कम्पनीको स�ालक नरहेको र उक्त ऋणको लािग आफू व्यिक्तगत तथा 
सामिुहक जमानी पिन नबसेकोले कम्पनीको उक्त दाियत्व व्यहोनुर् पन� होईन भनी ूितउ�र पशे 
गरेको देिखन्छ।  

 वादी ब�कले पशे गरेको िमित २०६८।३।१३ को ब�िक� ऋण ःवीकृितपऽको ूकरण २.२ को 
थप सरुक्षणह� शीषर्क अन्तगर्तमा ूितवादीह� मध्येकी ौीमती सरःवती ौे� समेतको व्यिक्तगत 
जमानतपऽ उल्लेख भएको सन्दभर्मा वादी ब�कलाई उक्त कजार्को लािग ूितवादी सरःवती ौे� 
समेतले िदएको व्यिक्तगत जमानतपऽ सम्बन्धी कागजात पशे गनर् यस न्यायािधकरणबाट आदेश 
भएकोमा ूितवादी मध्येका राजेन्ि कुमार ौे�को माऽ �.४,४०,००,०००।- कजार् रकमको िमित 
२०६८।३।१३ को व्यिक्तगत जमानत पऽको ूमािणत ूितिलिप वादी ब�कबाट पेश भएको 
देिखन्छ।  

 वादी ब�कले िमित २०६८।३।१३ मा ऋणीसंग गरेको सम्झौता अनसुारको ऋण 
असलुीका लािग ूितवादी सरःवती ौे�ले िमित २०६५।११।२८ मा गिर िदएको 
�.९,७०,००,०००।- को व्यिक्तगत जमानीको िलखतको आधारमा िनजलाई समेत िवपक्षी बनाई  
म�ुा दायर गिरएको सन्दभर्मा हेदार् कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४२ मा कम्पनी ऐन, ूवन्ध पऽ र 
िनयमावलीको अधीनमा रही कम्पनीको शेयर िबबी गनर् सिकने व्यवःथा रहेको र सो बमोिजम 
ूितवादी सरःवती ौे�ले आफ्नो नामको सम्पूणर् शेयर िमित २०६८।२।३ मा स�ालक सिमतीको 
िनणर्य बमोिजम कम्पनीका स�ालक राजेन्ि कुमार ौे�लाई िबबी गरेको र सोको कम्पनी 
रिज�ारको कायार्लयको शेयर दतार् िकताबमा अिभलेिखकरण गरी कम्पनी रिज�ारको कायार्लयको 
च.नं. २४६० िमित २०६८।५।२१ को पऽबाट कम्पनीलाई जानकारी गराएको देिखन्छ।  

 िमित २०६८।३।१३ मा ऋणी कम्पनीसंग कजार् कारोवार हुँदाका बखत ूितवादी सरःवती ौे� 
स�ालक नरहेको कम्पनी रिज�ारको कायार्लयमा रहेको अिभलेखबाट देिखएको र िनजले उक्त 
कजार्को लािग व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानी िदएको िलखत वादी ब�कले पेश गनर् नसकेको 
अवःथा देिखएको सन्दभर्मा वादी ब�कको तफर् बाट उपिःथत िव�ान कानून व्यावसायीह�ले ब�कको 
दाियत्व चकु्ता नगरी वा सहमित निलई ूितवादीले आफ्नो शेयर िबबी गनर् नसक्न ेभ�े र िमित 
२०६५।११।१८ मा ूितवादीले गिरिदएको जमानीको कागजको आधारमा िमित २०६८।३।१३ 
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गरेपिछ समा� भएको, िमित २०६८।३।१३ को कजार्मा वादी ब�कले मेरो पक्षको व्यिक्तगत 
जमानतको कागजात पेश गनर् नसकेको, २०६५ सालको कजार् सम्झौता र २०६८ सालको कजार् 
सम्झौताको कजार् रकम, व्याजदर, कजार् चकु्ता गन� शतर् भाका समेत फरक रहेको र करार ऐन, 
२०५६ को दफा १७ अनसुार जमानतकतार्लाई थाहा जानकारी निदई सम्झौताका शतर्ह� 
फेरबदल गरेमा जमानतकतार् दाियत्वबाट मकु्त हनु े व्यवःथा रहेकाले सो आधारमा समेत मेरो 
पक्षले कजार्को दाियत्व बहन गनुर् पन� होइन भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

६. यसमा वादी तथा ूितवादीका तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताह�ले गनुर् भएको बहस िजकीर 
तथा पेश हनु आएको बहस नोट, िमिसल संलग्न ूमाण तथा कागजातह�को अध्ययन गदार् 
देहायका ू�ह�मा िनरोपण गनुर् पन� देिखयो:- 
(१) वादी सनराईज ब�क िलिमटेडलाई दावी बमोिजमको ऋण रकम भराई िदन ुपन� हो वा होईन? 
(२) वादी ब�कबाट मनकामना बसर उ�ोगले िमित २०६८।३।१३ को ऋण सम्झौता 

अनसुार िलएको ऋणको दाियत्व ूितवादी मध्येकी सरःवती ौे�ले िमित 
२०६५।११।१८ मा िदएको व्यिक्तगत जमानतको आधारमा व्यहोनुर् पन� हो वा होईन? 

  पिहलो ू�तफर्  िवचार गदार् वादी सनराईज ब�क िलिमटेडले ूितवादी मनकामना बसर उ�ोग 
ूा.िल. लाई िमित २०६८।३।१३ को ऋण सम्झौता अनसुार �.४,४०,००,०००।- अिधिवकषर् 
र आविधक कजार् ूवाह गरेको र उक्त कजार्को भकु्तानी समयाविध ३३ मिहना अथार्त ्
२१।०३।२०१४ सम्म रहेको र उक्त कजार्को व्याज बमश: १५ तथा १४.५% ले हरिहसाब 
गरी ऽैमािसक �पमा भकु्तानी गनुर् पन� शतर्ह� रहेकोमा तोिकएको अविधमा कजार् िकःता र व्याज 
भकु्तानी नगरेकोले र सो कजार् ूदान गदार् िधतो सरुक्षण तथा व्यिक्तगत तथा सामिुहक जमानी 
िलएकोमा िधतो सरुक्षणमा रहेका जग्गा, मेिशनरी सामानह� िललाम िबबी तथा ऋण असलुी 
सम्बन्धी िविभ� ूयास गदार् समेत साँवा, व्याज असलु हनु नसकेकोले बाँकी साँवा, व्याज 
असलुीका लािग यस न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िदएकोमा यस न्यायािधकरणबाट ूितवादीह� 
मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल., ऐ. कम्पनीका संचालक, व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानीकतार् 
राजेन्ि कुमार ौे�, ऐ. कम्पनीका संचालक व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार्ह� राम रतन बािनया, 
शंकर मान ौे� र कमला सवुदेीका नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�र पऽ 
निफराई म्याद गजुारी वादी ब�कको दावी ःवीकार गरी बसेको र ूितवादीह� मध्येकी सरःवती 
ौे�ले ूितउ�र पेश गरी ूितवाद गरेको अवःथा देिखयो। 

 सामान्यतया: ऋण िलएपिछ तोिकएको शतर् तथा सम्झौता बमोिजम ऋण चकु्ता गनुर् ऋणीको तथा 
आफूले िदएको जमानीको हदसम्मको दाियत्व व्यहोनुर् पन� जमानीकतार्को कतर्व्य रहेको हनु्छ। 
ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथा 
बमोिजम इजाजत ूा� ब�क तथा िव�ीय संःथाले कजार्को सम्झौता बमोिजम ऋणीसंग आफ्नो 
साँवा, व्याज असलुउपर गनर् सक्न े व्यवःथा भएको र सो अन�ुप असलुउपर हनु नसकेमा 
असलुीको लािग ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८  बमोिजम यस 
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न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन दायर गनुर् कानूनसम्मत ्नै देिखन्छ। यसरी वादी ब�कले ऋण 
असलुी गन� सम्बन्धमा ऋणीसंग पटक पटक िलिखत पऽाचार र पिऽकामा सूचना ूकाशन 
लगायतका िबयाकलाप गदार् समेत शतर् एवं सम्झौता बमोिजम ऋणीले ितनुर् पन� साँवा, व्याज 
चकु्ता नगरेको देिखंदा वादी ब�कले असलुउपर गनुर् पन� कजार्को साँवा, व्याज भराई पाउन े नै 
देिखन आयो। 

 दोौो ू�तफर्  िवचार गदार् वादी ब�कले िमित २०६८।३।१३ को ऋणी सम्झौता अनसुार 
ूितवादीह�बाट वक्यौता साँवा व्याज असलुीको मखु्य दावी गरी यस न्यायािधकरणमा उजरुी िनवेदन 
िदएकोमा ूितवादी मध्येकी सरःवती ौे�ले वादी ब�कले कम्पनीलाई िमित २०६८।३।१३ मा 
ऋण ूदान गदार् आफू कम्पनीको स�ालक नरहेको र उक्त ऋणको लािग आफू व्यिक्तगत तथा 
सामिुहक जमानी पिन नबसेकोले कम्पनीको उक्त दाियत्व व्यहोनुर् पन� होईन भनी ूितउ�र पशे 
गरेको देिखन्छ।  

 वादी ब�कले पशे गरेको िमित २०६८।३।१३ को ब�िक� ऋण ःवीकृितपऽको ूकरण २.२ को 
थप सरुक्षणह� शीषर्क अन्तगर्तमा ूितवादीह� मध्येकी ौीमती सरःवती ौे� समेतको व्यिक्तगत 
जमानतपऽ उल्लेख भएको सन्दभर्मा वादी ब�कलाई उक्त कजार्को लािग ूितवादी सरःवती ौे� 
समेतले िदएको व्यिक्तगत जमानतपऽ सम्बन्धी कागजात पशे गनर् यस न्यायािधकरणबाट आदेश 
भएकोमा ूितवादी मध्येका राजेन्ि कुमार ौे�को माऽ �.४,४०,००,०००।- कजार् रकमको िमित 
२०६८।३।१३ को व्यिक्तगत जमानत पऽको ूमािणत ूितिलिप वादी ब�कबाट पेश भएको 
देिखन्छ।  

 वादी ब�कले िमित २०६८।३।१३ मा ऋणीसंग गरेको सम्झौता अनसुारको ऋण 
असलुीका लािग ूितवादी सरःवती ौे�ले िमित २०६५।११।२८ मा गिर िदएको 
�.९,७०,००,०००।- को व्यिक्तगत जमानीको िलखतको आधारमा िनजलाई समेत िवपक्षी बनाई  
म�ुा दायर गिरएको सन्दभर्मा हेदार् कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४२ मा कम्पनी ऐन, ूवन्ध पऽ र 
िनयमावलीको अधीनमा रही कम्पनीको शेयर िबबी गनर् सिकने व्यवःथा रहेको र सो बमोिजम 
ूितवादी सरःवती ौे�ले आफ्नो नामको सम्पूणर् शेयर िमित २०६८।२।३ मा स�ालक सिमतीको 
िनणर्य बमोिजम कम्पनीका स�ालक राजेन्ि कुमार ौे�लाई िबबी गरेको र सोको कम्पनी 
रिज�ारको कायार्लयको शेयर दतार् िकताबमा अिभलेिखकरण गरी कम्पनी रिज�ारको कायार्लयको 
च.नं. २४६० िमित २०६८।५।२१ को पऽबाट कम्पनीलाई जानकारी गराएको देिखन्छ।  

 िमित २०६८।३।१३ मा ऋणी कम्पनीसंग कजार् कारोवार हुँदाका बखत ूितवादी सरःवती ौे� 
स�ालक नरहेको कम्पनी रिज�ारको कायार्लयमा रहेको अिभलेखबाट देिखएको र िनजले उक्त 
कजार्को लािग व्यिक्तगत तथा सामूिहक जमानी िदएको िलखत वादी ब�कले पेश गनर् नसकेको 
अवःथा देिखएको सन्दभर्मा वादी ब�कको तफर् बाट उपिःथत िव�ान कानून व्यावसायीह�ले ब�कको 
दाियत्व चकु्ता नगरी वा सहमित निलई ूितवादीले आफ्नो शेयर िबबी गनर् नसक्न ेभ�े र िमित 
२०६५।११।१८ मा ूितवादीले गिरिदएको जमानीको कागजको आधारमा िमित २०६८।३।१३ 
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को ऋण सम्झौता बमोिजमको दाियत्व ूितवादी सरःवती ौे�ले व्यहोनुर् पन� भ� ेिजकीरसंग सहमत 
हनु सिकएन। 

 ूितवादी सरःवती ौे�ले ूचिलत कम्पनी कानून बमोिजम शेयर िबबी गिरसकेको र िनज ऋणी 
कम्पनीबाट अलग भईसके प�ात ्ऋणी कम्पनीले वादी ब�कसंग िमित २०६५।११।१८ को ऋण 
सम्झौतालाई ूितःथापन गरी नया ँसम्झौता िमित २०६८।३।१३ मा गरी कजार् कारोवार गरेको, 
सो कजार्को लािग ूितवादी राजेन्ि कुमार ौे�ले व्यिक्तगत जमानत िदएको र सो कजार्मा ूितवादी 
सरःवती ौे�ले कुनै िकिसमको जमानत िदएको नदेिखंदा करार ऐन, २०५६ को दफा १७ समेतको 
आधारमा ूितवादी सरःवती ौे�ले िमित २०६८।३।१३ मा कजार् कारोवार भएको ऋणको दाियत्व 
व्यहोनुर् पन� दिखएन। 

७. तसथर्, वादी सनराईज ब�क िलिमटेडले ूितवादी मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.बाट असलु 
गनुर्पन� पूजँीकरण बाहेकको एकम�ु साँवा व्याज �.४,००,६१,९०२।७७ (अक्षरेपी चार करोड 
एकस�ी हजार नौ सय दईु �पैया ँ सतह�र पैसा माऽ) र िमित २०७२।३।१ देिख िमित 
२०७४।५।१२ सम्म जम्मा ८०५ िदनको दावी साँवा �.९८,०९,५४१।४८ (अक्षरेपी 
अन्ठानब्बे लाख नौ हजार पाँच सय एकचालीस �पैया ँ अठचालीस पैसा माऽ) को वािषर्क 
१४.५% का दरले कायम हनुे ब्याज रकम �.३१,३७,०३७।६१ (अक्षरेपी एकतीस लाख 
स�तीस हजार स�तीस �पैयाँ एकस�ी पैसा माऽ) समेत गरी जम्मा बाँकी सावँा रकम 
�.४,३१,९८,९४०।३८ (अक्षरेपी चार करोड एकतीस लाख अन्ठानब्बे हजार नौ सय चालीस 
�पैया ँअठतीस पैसा माऽ) र दावी सावँा रकम �.९८,०९,५४१।४८ (अक्षरेपी अन्ठानब्बे लाख 
नौ हजार पाचँ सय एकचालीस �पैया ँअठचालीस पैसा माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनु े
िदनसम्मको वािषर्क १४.५% का दरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी 
अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, 
२९ र २९क. तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी सनराईज ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी 
मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट 
वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ऐ. कम्पनीका 
संचालक अध्यक्ष तथा व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार् राजेन्ि कुमार ौे�को चल अचल 
सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु 
नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सरःवती ौे� बाहेकका अन्य ूितवादी 
व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार्ह� राम रतन बािनया, शंकर मान ौे� र कमला सवुेदीको चल 
अचल सम्पि�बाट िनजह�ले गिर िदएको जमानीको िलखतको हदसम्म ूचिलत कानून बमोिजम 
असलुउपर गरी भराई िदनपुन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी सनराईज ब�क िलिमटेडले भराई पाउने ठहरेको जम्मा 
�.४,३१,९८,९४०।३८ (अक्षरेपी चार करोड एकतीस लाख अन्ठानब्बे हजार नौ सय चालीस �पैया ँ
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अठतीस पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.९८,०९,५४१।४८ (अक्षरेपी अन्ठानब्बे लाख नौ हजार 
पाँच सय एकचालीस �पैयाँ अठचालीस पैसा माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको 
वािषर्क १४.५% का दरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा 
ूचिलत कानून बमोिजम वादी सनराईज ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी मनकामना बसर उ�ोग 
ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदन,ु सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी असलु 
हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ऐ. कम्पनीका संचालक अध्यक्ष तथा व्यिक्तगत/सामूिहक 
जमानीकतार् राजेन्ि कुमार ौे�को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदन ुर सोबाट समेत 
वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सरःवती 
ौे� बाहेकका अन्य ूितवादी व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार्ह� राम रतन बािनया, शंकर मान ौे� र 
कमला सवुदेीको चल अचल सम्पि�बाट िनजह�ले गिर िदएको जमानीको िलखतको हदसम्म ूचिलत 
काननु बमोिजम असलुउपर गरी भराई िदन.ु......................................................................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
ूितवादीह� मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल., ऐ. कम्पनीका संचालक अध्यक्ष तथा व्यिक्तगत/सामूिहक 
जमानीकतार् राजेन्ि कुमार ौे�, ऐ. कम्पनीका संचालक व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार्ह� राम रतन 
बािनया, शंकर मान ौे� र कमला सवुेदीले ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई 
पनुरावेदन म्याद िदई रहन ुपरेन.....................................................................................३   
यो िनणर्यमा िच� नबझेु वादी ब�कलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा 
१९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावदेन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावदेन 
म्याद जारी गरी पठाई िदन.ु...........................................................................................४ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................५   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु..............................६ 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना १० को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 

इित सम्वत ्२०७4 भाि १२ गते रोज २ शभुम.्...........  
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को ऋण सम्झौता बमोिजमको दाियत्व ूितवादी सरःवती ौे�ले व्यहोनुर् पन� भ� ेिजकीरसंग सहमत 
हनु सिकएन। 

 ूितवादी सरःवती ौे�ले ूचिलत कम्पनी कानून बमोिजम शेयर िबबी गिरसकेको र िनज ऋणी 
कम्पनीबाट अलग भईसके प�ात ्ऋणी कम्पनीले वादी ब�कसंग िमित २०६५।११।१८ को ऋण 
सम्झौतालाई ूितःथापन गरी नया ँसम्झौता िमित २०६८।३।१३ मा गरी कजार् कारोवार गरेको, 
सो कजार्को लािग ूितवादी राजेन्ि कुमार ौे�ले व्यिक्तगत जमानत िदएको र सो कजार्मा ूितवादी 
सरःवती ौे�ले कुनै िकिसमको जमानत िदएको नदेिखंदा करार ऐन, २०५६ को दफा १७ समेतको 
आधारमा ूितवादी सरःवती ौे�ले िमित २०६८।३।१३ मा कजार् कारोवार भएको ऋणको दाियत्व 
व्यहोनुर् पन� दिखएन। 

७. तसथर्, वादी सनराईज ब�क िलिमटेडले ूितवादी मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.बाट असलु 
गनुर्पन� पूजँीकरण बाहेकको एकम�ु साँवा व्याज �.४,००,६१,९०२।७७ (अक्षरेपी चार करोड 
एकस�ी हजार नौ सय दईु �पैया ँ सतह�र पैसा माऽ) र िमित २०७२।३।१ देिख िमित 
२०७४।५।१२ सम्म जम्मा ८०५ िदनको दावी साँवा �.९८,०९,५४१।४८ (अक्षरेपी 
अन्ठानब्बे लाख नौ हजार पाँच सय एकचालीस �पैया ँ अठचालीस पैसा माऽ) को वािषर्क 
१४.५% का दरले कायम हनुे ब्याज रकम �.३१,३७,०३७।६१ (अक्षरेपी एकतीस लाख 
स�तीस हजार स�तीस �पैयाँ एकस�ी पैसा माऽ) समेत गरी जम्मा बाँकी सावँा रकम 
�.४,३१,९८,९४०।३८ (अक्षरेपी चार करोड एकतीस लाख अन्ठानब्बे हजार नौ सय चालीस 
�पैया ँअठतीस पैसा माऽ) र दावी सावँा रकम �.९८,०९,५४१।४८ (अक्षरेपी अन्ठानब्बे लाख 
नौ हजार पाचँ सय एकचालीस �पैया ँअठचालीस पैसा माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनु े
िदनसम्मको वािषर्क १४.५% का दरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी 
अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, 
२९ र २९क. तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी सनराईज ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी 
मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट 
वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ऐ. कम्पनीका 
संचालक अध्यक्ष तथा व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार् राजेन्ि कुमार ौे�को चल अचल 
सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु 
नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सरःवती ौे� बाहेकका अन्य ूितवादी 
व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार्ह� राम रतन बािनया, शंकर मान ौे� र कमला सवुेदीको चल 
अचल सम्पि�बाट िनजह�ले गिर िदएको जमानीको िलखतको हदसम्म ूचिलत कानून बमोिजम 
असलुउपर गरी भराई िदनपुन� ठहछर्। अ� तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी सनराईज ब�क िलिमटेडले भराई पाउने ठहरेको जम्मा 
�.४,३१,९८,९४०।३८ (अक्षरेपी चार करोड एकतीस लाख अन्ठानब्बे हजार नौ सय चालीस �पैया ँ
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अठतीस पैसा माऽ) र दावी साँवा रकम �.९८,०९,५४१।४८ (अक्षरेपी अन्ठानब्बे लाख नौ हजार 
पाँच सय एकचालीस �पैयाँ अठचालीस पैसा माऽ) को िनणर्य िमितदेिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको 
वािषर्क १४.५% का दरले हनु आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा 
ूचिलत कानून बमोिजम वादी सनराईज ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: ूितवादी मनकामना बसर उ�ोग 
ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदन,ु सोबाट वादी ब�कको लेना बाँकी असलु 
हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ऐ. कम्पनीका संचालक अध्यक्ष तथा व्यिक्तगत/सामूिहक 
जमानीकतार् राजेन्ि कुमार ौे�को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदन ुर सोबाट समेत 
वादी ब�कको लेना बाँकी असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सरःवती 
ौे� बाहेकका अन्य ूितवादी व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार्ह� राम रतन बािनया, शंकर मान ौे� र 
कमला सवुदेीको चल अचल सम्पि�बाट िनजह�ले गिर िदएको जमानीको िलखतको हदसम्म ूचिलत 
काननु बमोिजम असलुउपर गरी भराई िदन.ु......................................................................१ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
ूितवादीह� मनकामना बसर उ�ोग ूा.िल., ऐ. कम्पनीका संचालक अध्यक्ष तथा व्यिक्तगत/सामूिहक 
जमानीकतार् राजेन्ि कुमार ौे�, ऐ. कम्पनीका संचालक व्यिक्तगत/सामूिहक जमानीकतार्ह� राम रतन 
बािनया, शंकर मान ौे� र कमला सवुेदीले ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई 
पनुरावेदन म्याद िदई रहन ुपरेन.....................................................................................३   
यो िनणर्यमा िच� नबझेु वादी ब�कलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा 
१९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावदेन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावदेन 
म्याद जारी गरी पठाई िदन.ु...........................................................................................४ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................५   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु..............................६ 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना १० को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 

इित सम्वत ्२०७4 भाि १२ गते रोज २ शभुम.्...........  
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७२ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७२-११९ 

 
िनणर्य नं. ५६ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १ दरबारमागर्िःथत 
निवल ब�क िलिमटेडको तफर् बाट कम्पनी सिचव 
माधव ूसाद रेग्मी......................................१ 

का.िज. ग�गबू गा.िव.स. वडा नं. ५ टोखा रोड िःथत 
ऋणी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल. ...... १ 
सेतेमान तामा�को नाित, हकर् मान तामा�को छोरा, 
का.िज. धापासी गा.िव.स. वडा नं. ६ बःन े ऐ. 
कम्पनीका संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् रण 
बहादरु तामा� ............................................... १ 
चन्ििजत लोप्चन (लामा)को नाित, िसताराम लोचन 
(लामा)को छोरा, का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २९ 
बःन े ऐ. कम्पनीको संचालक तथा जमानीकतार् 
बाबरुाम लोप्चन (लामा) .................................. १ 
गिम्भर िसंह ग�ु�को नाित, मनु िसंह ग�ु�को छोरा, 
लमज�ु िजल्ला, भोजे गा.िव.स. वडा नं. ३ बःन ेऐ. 
कम्पनीका संचालक िखम ूसाद ग�ु� ................ १ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेक/वादीको कागजा 
(क) अटोलोनको िनवेदन। 
(ख) कजार् ःवीकृत पऽ/कजार् तमसकु। 
(ग) व्यिक्तगत जमानीको िलखत। 
(घ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको ताकेता 

पऽ। 
(ङ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको ३५ 

िदने सावर्जिनक सूचना। 

ूितवादीको कागजा
 
 
 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 

 

ऋण असुली ���������ण 

 

93 

कागजः
१. ूितवादीह�लाई हािजर हनु आउने बारेको १५ 

िदने सूचना। 
२. ऋणको िहसाबसम्बन्धी देहायको िववरण: 
(क) कजार् िदएको रकम सम्बन्धी िववरण। 
(ख) कजार्को साँवा, व्याज, हजार्ना असलुी भएको 

भए सो देिखन े देहाय बमोिजमको (सन्दभर् 
अनसुार) छु�ा-छु�ै िववरण: 

 (१) ऋणीले ितरेको साँवा, व्याज, हजार्ना 
तथा अन्य रकम। 

 (२) िधतो िललाम िबबीबाट िहसाब िमलान 
गरेको साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य 
रकम। 

 (३) िधतो सकारबाट िहसाब िमलान गरेको 
साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य रकम। 

(ग) ूकरण (ख) बमोिजम कजार् असलुी भई 
ऋणीबाट िलनपुन� बाँकी रहेको साँवा, व्याज, 
हजार्ना तथा अन्य रकमसम्बन्धी छु�ा-छु�ै 
देिखने िववरण। 

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. ूितवादी ऋणी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.लाई वादी निवल ब�क िलिमटेडबाट िमित 

२०६६।१।३१ मा सवारी कजार् शीषर्क अन्तगर्त ९% व्याजदरमा १० वषर्िभऽ भकु्तानी गन� 
गरी �.४०,००,०००।- कजार् ूवाह भएको। सो कजार्मा सरुक्षण वापत बा७च. ४६४ नं. को 
सवारी साधन ब�कको नाममा रोक्का राखी िदनकुा साथै एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.का 
संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार्ह� रण बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा)को 
व्यिक्तगत जमानीको िलखत रहेको। ऋणीले शतर् सम्झौता बमोिजम साँवा व्याज नबझुाएकोले 
ब�कले िविभ� िमितमा पटक-पटक पऽाचार गरेको, कजार् चकु्ता गनर् आउन ेबारेको सावर्जिनक 
सूचना ूकािशत गरेको, िधतो सरुक्षणमा रहेको गाडी िललाम िबबी ूिबया अगाडी बढाउन 
महानगरीय शािफक ूहरी कायार्लयमा पऽाचार गदार् समेत सवारी साधन फेला पनर् नसकेकोले 
िमित २०७२।१०।१७ सम्मको वक्यौता साँवा �.३४,५६,९८५।८०, व्याज 
�.१४,४६,३२३।३२, पेनाल व्याज �.२,४१,६९८।९४ र अन्य दःतरु �.१,६३,९२७।५२ 
गरी जम्मा �.५३,०८,८३५।५८ र िमित २०७२।१०।१८ देिख म�ुाको अिन्तम िकनारा भई 



jflif{s k|ltj]bg M cf=j= @)&)÷)&! – @)&$÷)&% 99

 

ऋण असुली ���������ण 

 

92 

ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०७२ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०७२-११९ 

 
िनणर्य नं. ५६ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १ दरबारमागर्िःथत 
निवल ब�क िलिमटेडको तफर् बाट कम्पनी सिचव 
माधव ूसाद रेग्मी......................................१ 

का.िज. ग�गबू गा.िव.स. वडा नं. ५ टोखा रोड िःथत 
ऋणी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल. ...... १ 
सेतेमान तामा�को नाित, हकर् मान तामा�को छोरा, 
का.िज. धापासी गा.िव.स. वडा नं. ६ बःन े ऐ. 
कम्पनीका संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार् रण 
बहादरु तामा� ............................................... १ 
चन्ििजत लोप्चन (लामा)को नाित, िसताराम लोचन 
(लामा)को छोरा, का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २९ 
बःन े ऐ. कम्पनीको संचालक तथा जमानीकतार् 
बाबरुाम लोप्चन (लामा) .................................. १ 
गिम्भर िसंह ग�ु�को नाित, मनु िसंह ग�ु�को छोरा, 
लमज�ु िजल्ला, भोजे गा.िव.स. वडा नं. ३ बःन ेऐ. 
कम्पनीका संचालक िखम ूसाद ग�ु� ................ १ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेक/वादीको कागजा 
(क) अटोलोनको िनवेदन। 
(ख) कजार् ःवीकृत पऽ/कजार् तमसकु। 
(ग) व्यिक्तगत जमानीको िलखत। 
(घ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको ताकेता 

पऽ। 
(ङ) कजार् चकु्ता गनर् आउने बारेको ३५ 

िदने सावर्जिनक सूचना। 

ूितवादीको कागजा
 
 
 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
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कागजः
१. ूितवादीह�लाई हािजर हनु आउने बारेको १५ 

िदने सूचना। 
२. ऋणको िहसाबसम्बन्धी देहायको िववरण: 
(क) कजार् िदएको रकम सम्बन्धी िववरण। 
(ख) कजार्को साँवा, व्याज, हजार्ना असलुी भएको 

भए सो देिखन े देहाय बमोिजमको (सन्दभर् 
अनसुार) छु�ा-छु�ै िववरण: 

 (१) ऋणीले ितरेको साँवा, व्याज, हजार्ना 
तथा अन्य रकम। 

 (२) िधतो िललाम िबबीबाट िहसाब िमलान 
गरेको साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य 
रकम। 

 (३) िधतो सकारबाट िहसाब िमलान गरेको 
साँवा, व्याज, हजार्ना तथा अन्य रकम। 

(ग) ूकरण (ख) बमोिजम कजार् असलुी भई 
ऋणीबाट िलनपुन� बाँकी रहेको साँवा, व्याज, 
हजार्ना तथा अन्य रकमसम्बन्धी छु�ा-छु�ै 
देिखने िववरण। 

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. ूितवादी ऋणी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.लाई वादी निवल ब�क िलिमटेडबाट िमित 

२०६६।१।३१ मा सवारी कजार् शीषर्क अन्तगर्त ९% व्याजदरमा १० वषर्िभऽ भकु्तानी गन� 
गरी �.४०,००,०००।- कजार् ूवाह भएको। सो कजार्मा सरुक्षण वापत बा७च. ४६४ नं. को 
सवारी साधन ब�कको नाममा रोक्का राखी िदनकुा साथै एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.का 
संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार्ह� रण बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा)को 
व्यिक्तगत जमानीको िलखत रहेको। ऋणीले शतर् सम्झौता बमोिजम साँवा व्याज नबझुाएकोले 
ब�कले िविभ� िमितमा पटक-पटक पऽाचार गरेको, कजार् चकु्ता गनर् आउन ेबारेको सावर्जिनक 
सूचना ूकािशत गरेको, िधतो सरुक्षणमा रहेको गाडी िललाम िबबी ूिबया अगाडी बढाउन 
महानगरीय शािफक ूहरी कायार्लयमा पऽाचार गदार् समेत सवारी साधन फेला पनर् नसकेकोले 
िमित २०७२।१०।१७ सम्मको वक्यौता साँवा �.३४,५६,९८५।८०, व्याज 
�.१४,४६,३२३।३२, पेनाल व्याज �.२,४१,६९८।९४ र अन्य दःतरु �.१,६३,९२७।५२ 
गरी जम्मा �.५३,०८,८३५।५८ र िमित २०७२।१०।१८ देिख म�ुाको अिन्तम िकनारा भई 
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फैसला कायार्न्वयन हनु ेिदनसम्मको दावी खण्डमा उल्लेख गरे बमोिजमका व्याजदरले हनु आउन े
व्याज तथा अन्य दःतरुह� समेत िवपक्षीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भ�े वादी निवल ब�क 
िलिमटेडको िमित २०७२।१२।३० को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल., ऐ.का संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार्ह� रण 
बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा) तथा ऐ. कम्पनीका संचालक िखम ूसाद ग�ु�का 
नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद 
जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निदई म्याद गजुारी बसेको। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

 
न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही  ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� 
भई सा�ािहक एवम ्दैिनक पशेी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा 
वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता भिक्तराम िघिमरेले कजार् सम्झौता बमोिजम ऋणीले साँवा 
व्याज नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण असलुी गन� सम्बन्धमा पटक पटक िलिखत तरताकेता एवं 
राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत सावँा व्याज नबझुाएको हुँदा 
कानूनको हदम्यादिभऽ न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले मागदावी बमोिजम साँवा 
व्याज असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस सिुनयो। 

५. वादीको तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा ूःततु म�ुाको िमिसल कागजात 
अध्ययन गदार् ूितवादी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल., ऐ.का संचालक तथा जमानीकतार् 
रण बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा) तथा ऐ. कम्पनीका संचालक िखम ूसाद ग�ु�लाई 
यस न्यायािधकरणबाट ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ 
बमोिजम म्याद तामेल गरेकोमा िनजह�ले ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी बसेको देिखन 
आयो। 

 वादी ब�कले ऋणी कम्पनीका संचालक िखम ूसाद ग�ु�लाई ूितवादी कायम गरी उजरुी 
िनवेदन दायर गरेको भएतापिन ूितवादी िखम ूसाद ग�ु�ले उिल्लिखत कजार्का लािग कुनै 
जमानत िदएको नदेिखएको तथा वादी ब�कले समेत उजरुी िनवेदनमा ूितवादी िखम ूसाद 
ग�ु�को व्यिक्तगत जमानत रहेको दावी नगरेको सन्दभर्मा कम्पनी र त्यसका शेयरहोल्डर 
संचालकको हैिसयत र अिःतत्व फरक फरक रहेको हनु्छ। कम्पनीको शेयर होल्डर/संचालकले 
कम्पनीको दाियत्व व्यिक्तगत �पमा ःवत: बहन गनुर् पन� हुँदैन। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा 
८ ले कम्पनीको कारोवारको सम्बन्धमा शेयर धनीको दाियत्व िनजले खिरद गरेको वा खिरद 
गनर् कबोल गरेको शेयरको अिधकतम रकमसम्म माऽ सीिमत रहने व्यवःथा गरी संगिठत 
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संःथाको सीिमत दाियत्वसम्बन्धी िस�ान्तलाई आत्मसात गरेको छ। त्यःतै गरी ऐ. कम्पनी 
ऐनको दफा ९३, ९५ र ९९ मा उिल्लिखत व्यवःथाको अधीनमा रही कम्पनीको कारोवारमा 
संलग्न संचालक समेत व्यिक्तगत �पमा दाियत्व ःवत: वहन गनुर्पन� हुँदैन। ूितवादी िखम ूसाद 
ग�ु�ले उिल्लिखत ऋणको सम्बन्धमा कुनै जमानत िदएको नदेिखएको सन्दभर्मा वादी ब�कले 
ऋणी कम्पनीका संचालक भएको आधारमा माऽ िखम ूसाद ग�ु� समेतबाट ऋण असलुी गिर 
पाउन उजरुी िनवेदन दायर गरेको देिखंदा सो हदसम्म अथार्त ् िनज िखम ूसाद ग�ु� िव�� 
वादी ब�कको दावी पगु्न सक्ने देिखंदैन। 

 सामान्यतया: ऋण िलएपिछ तोिकएको शतर् तथा सम्झौता बमोिजम ऋण चकु्ता गनुर् ऋणीको तथा 
आफूले िदएको जमानीको हदसम्मको दाियत्व व्यहोनुर् पन� जमानीकतार्को कतर्व्य रहेको हनु्छ। 
ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथा 
बमोिजम इजाजत ूा� संःथाले कजार्को सम्झौता बमोिजम ऋणीसंग आफ्नो साँवा, व्याज 
असलुउपर गनर् सक्न ेभएको र सो अन�ुप असलु नभएमा असलुीको लािग न्यायािधकरण समक्ष 
उजरुी िनवेदन दायर गनुर् कानूनसम्मत ् नै देिखन्छ। यसरी वादी ब�कले ऋण असलुी गन� 
सम्बन्धमा ऋणीसंग पटक पटक िलिखत पऽाचार र पिऽकामा सूचना ूकाशन लगायतका 
िबयाकलाप गदार् समेत शतर् एवं सम्झौता बमोिजम ितनुर् पन� साँवा, व्याज चकु्ता नगरेको देिखंदा 
ूितवादी िखम ूसाद ग�ु� बाहेकका अन्य ूितवादीह�बाट वादी ब�कले दावी गरेको कजार्को साँवा, 
व्याज र अन्य खचर् भराई पाउने नै देिखन आयो। 

६. तसथर्, वादी निवल ब�क िलिमटेडले ूितवादी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.बाट असलु 
गनुर् पन� एकम�ु साँवा व्याज �.५३,०८,८३५।५८ (अक्षरेपी िऽप� लाख आठ हजार आठ सय 
प�तीस �पैया ँ अन्ठाउ� पैसामाऽ) र िमित २०७२।१०।१८ देिख िनणर्य िमित 
२०७४।१०।१७ सम्म जम्मा ७३० िदनको दावी साँवा रकम �.३४,५६,९८५।८० 
(अक्षरेपी चौतीस लाख छप� हजार नौ सय पचासी �पैया ँअःसी पैसा माऽ) को वािषर्क व्याजदर 
९% व्याजदरले कायम हनुे व्याज �.६,२२,२५७।४४ (अक्षरेपी  छ लाख बाईस हजार दईु 
सय सन्ताउ� �पैयाँ र पैसा चवालीस माऽ) समेत गरी जम्मा �.५९,३१,०९३।०२ (अक्षरेपी 
उनन्सा�ी लाख एक�ीस हजार िऽयानब्बे �पैया ँ पैसा दईु माऽ) र दावी साँवा रकम 
�.३४,५६,९८५।८० (अक्षरेपी चौतीस लाख छप� हजार नौ सय पचासी �पैयाँ अःसी पैसा 
माऽ) को िमित २०७४।१०।१८ देिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वािषर्क ९% का दरले हनु 
आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा अन्य ूचिलत कानून 
बमोिजम वादी निवल ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: िधतोमा रहेको बा७च. ४६४ नं. को सवारी 
साधन िललाम िबबी गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नसकेको जित रकम ूितवादी ऋणी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.को चल अचल 
सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु 
हनु नसकेको जित रकम ऐ.का संचालक तथा जमानीकतार्ह� रण बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन 
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फैसला कायार्न्वयन हनु ेिदनसम्मको दावी खण्डमा उल्लेख गरे बमोिजमका व्याजदरले हनु आउन े
व्याज तथा अन्य दःतरुह� समेत िवपक्षीह�बाट िदलाई भराई पाउँ भ�े वादी निवल ब�क 
िलिमटेडको िमित २०७२।१२।३० को उजरुी िनवेदन। 

२. ूितवादी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल., ऐ.का संचालक तथा व्यिक्तगत जमानीकतार्ह� रण 
बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा) तथा ऐ. कम्पनीका संचालक िखम ूसाद ग�ु�का 
नाममा ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ बमोिजम म्याद 
जारी भएकोमा िनजह�ले उक्त म्यादिभऽ ूितउ�रपऽ निदई म्याद गजुारी बसेको। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

 
न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोिजमको हदम्यादिभऽ 

उजरुी दतार् भएको र सोही  ऐनको दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽिभऽ पन� 
भई सा�ािहक एवम ्दैिनक पशेी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको ूःततु म�ुामा 
वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ता भिक्तराम िघिमरेले कजार् सम्झौता बमोिजम ऋणीले साँवा 
व्याज नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण असलुी गन� सम्बन्धमा पटक पटक िलिखत तरताकेता एवं 
राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी जानकारी िदंदा समेत सावँा व्याज नबझुाएको हुँदा 
कानूनको हदम्यादिभऽ न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले मागदावी बमोिजम साँवा 
व्याज असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस सिुनयो। 

५. वादीको तफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा ूःततु म�ुाको िमिसल कागजात 
अध्ययन गदार् ूितवादी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल., ऐ.का संचालक तथा जमानीकतार् 
रण बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा) तथा ऐ. कम्पनीका संचालक िखम ूसाद ग�ु�लाई 
यस न्यायािधकरणबाट ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ८ 
बमोिजम म्याद तामेल गरेकोमा िनजह�ले ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी बसेको देिखन 
आयो। 

 वादी ब�कले ऋणी कम्पनीका संचालक िखम ूसाद ग�ु�लाई ूितवादी कायम गरी उजरुी 
िनवेदन दायर गरेको भएतापिन ूितवादी िखम ूसाद ग�ु�ले उिल्लिखत कजार्का लािग कुनै 
जमानत िदएको नदेिखएको तथा वादी ब�कले समेत उजरुी िनवेदनमा ूितवादी िखम ूसाद 
ग�ु�को व्यिक्तगत जमानत रहेको दावी नगरेको सन्दभर्मा कम्पनी र त्यसका शेयरहोल्डर 
संचालकको हैिसयत र अिःतत्व फरक फरक रहेको हनु्छ। कम्पनीको शेयर होल्डर/संचालकले 
कम्पनीको दाियत्व व्यिक्तगत �पमा ःवत: बहन गनुर् पन� हुँदैन। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा 
८ ले कम्पनीको कारोवारको सम्बन्धमा शेयर धनीको दाियत्व िनजले खिरद गरेको वा खिरद 
गनर् कबोल गरेको शेयरको अिधकतम रकमसम्म माऽ सीिमत रहने व्यवःथा गरी संगिठत 
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संःथाको सीिमत दाियत्वसम्बन्धी िस�ान्तलाई आत्मसात गरेको छ। त्यःतै गरी ऐ. कम्पनी 
ऐनको दफा ९३, ९५ र ९९ मा उिल्लिखत व्यवःथाको अधीनमा रही कम्पनीको कारोवारमा 
संलग्न संचालक समेत व्यिक्तगत �पमा दाियत्व ःवत: वहन गनुर्पन� हुँदैन। ूितवादी िखम ूसाद 
ग�ु�ले उिल्लिखत ऋणको सम्बन्धमा कुनै जमानत िदएको नदेिखएको सन्दभर्मा वादी ब�कले 
ऋणी कम्पनीका संचालक भएको आधारमा माऽ िखम ूसाद ग�ु� समेतबाट ऋण असलुी गिर 
पाउन उजरुी िनवेदन दायर गरेको देिखंदा सो हदसम्म अथार्त ् िनज िखम ूसाद ग�ु� िव�� 
वादी ब�कको दावी पगु्न सक्ने देिखंदैन। 

 सामान्यतया: ऋण िलएपिछ तोिकएको शतर् तथा सम्झौता बमोिजम ऋण चकु्ता गनुर् ऋणीको तथा 
आफूले िदएको जमानीको हदसम्मको दाियत्व व्यहोनुर् पन� जमानीकतार्को कतर्व्य रहेको हनु्छ। 
ब�क तथा िव�ीय संःथा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा उिल्लिखत कानूनी व्यवःथा 
बमोिजम इजाजत ूा� संःथाले कजार्को सम्झौता बमोिजम ऋणीसंग आफ्नो साँवा, व्याज 
असलुउपर गनर् सक्न ेभएको र सो अन�ुप असलु नभएमा असलुीको लािग न्यायािधकरण समक्ष 
उजरुी िनवेदन दायर गनुर् कानूनसम्मत ् नै देिखन्छ। यसरी वादी ब�कले ऋण असलुी गन� 
सम्बन्धमा ऋणीसंग पटक पटक िलिखत पऽाचार र पिऽकामा सूचना ूकाशन लगायतका 
िबयाकलाप गदार् समेत शतर् एवं सम्झौता बमोिजम ितनुर् पन� साँवा, व्याज चकु्ता नगरेको देिखंदा 
ूितवादी िखम ूसाद ग�ु� बाहेकका अन्य ूितवादीह�बाट वादी ब�कले दावी गरेको कजार्को साँवा, 
व्याज र अन्य खचर् भराई पाउने नै देिखन आयो। 

६. तसथर्, वादी निवल ब�क िलिमटेडले ूितवादी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.बाट असलु 
गनुर् पन� एकम�ु साँवा व्याज �.५३,०८,८३५।५८ (अक्षरेपी िऽप� लाख आठ हजार आठ सय 
प�तीस �पैया ँ अन्ठाउ� पैसामाऽ) र िमित २०७२।१०।१८ देिख िनणर्य िमित 
२०७४।१०।१७ सम्म जम्मा ७३० िदनको दावी साँवा रकम �.३४,५६,९८५।८० 
(अक्षरेपी चौतीस लाख छप� हजार नौ सय पचासी �पैया ँअःसी पैसा माऽ) को वािषर्क व्याजदर 
९% व्याजदरले कायम हनुे व्याज �.६,२२,२५७।४४ (अक्षरेपी  छ लाख बाईस हजार दईु 
सय सन्ताउ� �पैयाँ र पैसा चवालीस माऽ) समेत गरी जम्मा �.५९,३१,०९३।०२ (अक्षरेपी 
उनन्सा�ी लाख एक�ीस हजार िऽयानब्बे �पैया ँ पैसा दईु माऽ) र दावी साँवा रकम 
�.३४,५६,९८५।८० (अक्षरेपी चौतीस लाख छप� हजार नौ सय पचासी �पैयाँ अःसी पैसा 
माऽ) को िमित २०७४।१०।१८ देिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वािषर्क ९% का दरले हनु 
आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 
असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा अन्य ूचिलत कानून 
बमोिजम वादी निवल ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: िधतोमा रहेको बा७च. ४६४ नं. को सवारी 
साधन िललाम िबबी गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नसकेको जित रकम ूितवादी ऋणी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.को चल अचल 
सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु 
हनु नसकेको जित रकम ऐ.का संचालक तथा जमानीकतार्ह� रण बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन 
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(लामा)को चल अचल सम्पि�बाट िनजह�ले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा 
रही भराई िदनपुन� ठहछर्।अ� तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी निवल ब�क िलिमटेडले भराई पाउने ठहरेको जम्मा 
�.५९,३१,०९३।०२ (अक्षरेपी उनन्सा�ी लाख एक�ीस हजार िऽयानब्बे �पैया ँपैसा दईु माऽ) र दावी 
साँवा रकम �.३४,५६,९८५।८० (अक्षरेपी चौतीस लाख छप� हजार नौ सय पचासी �पैया ँअःसी 
पैसा माऽ) को िमित २०७४।१०।१८ देिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वािषर्क ९% का दरले हनु 
आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी निवल 
ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: िधतोमा रहेको बा७च. ४६४ नं. को सवारी साधन िललाम िबबी गरी 
भराई िदन,ु सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी ऋणी 
एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदन ुर सोबाट 
समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ऐ.का संचालक तथा 
जमानीकतार्ह� रण बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा)को चल अचल सम्पि�बाट िनजह�ले गरी 
िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही भराई िदन ु................................................. १ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
ूितवादी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल. र ऐ.का संचालक तथा जमानीकतार्ह� रण बहादरु 
तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा)ले ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई पनुरावेदन 
म्याद िदई रहन ुपरेन..........................................................................................................३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु..............................५ 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ५ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७४ माघ १७ गते रोज ५ शभुम.्...........  
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६९ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६९-२७४ 

 
िनणर्य नं. ७७ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २ लािजम्पाट िःथत 
कप�रेट कायार्लय रहेको माछापचु्ले ब�क 
िलिमटेडका तफर् बाट ऐ. का ूमखु कायर्कारी 
अिधकृत तलुसीराम गौतम............................१ 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ४ चनुदेवीिःथत 
कायार्लय रहेको सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ 
इ�डि�ज ूा.िल. .......................................... १ 
ऐ.का संचालक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ४ बःन े
अजय ूसाद ूधान ...................................... १ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेक/वादीको कागजा 
(क) कम्पनीको दतार् ूमाण पऽ, ूवन्धपऽ, 

िनयमावली। 
(ख) ःथायी लेखा नम्बरको दतार् ूमाण पऽ। 
(ग) कजार् सिुवधा पऽ। 
(घ) कजार् तमसकु, व्यिक्तगत जमानीको 

िलखत। 
(ङ) संःथागत जमानीको िलखत, ूोिमसरी 

नोट। 
(च) जनरल लेटर अफ हाईपोिथकेशन। 
(छ) कजार् चकु्ता गनर् पठाएको पऽह�। 
(ज) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको िमित 

२०६४।६।२० र २०६८।५।२९ 
को सावर्जिनक सूचना। 

 

ूितवादीको कागजा
१. ूितवादीह�को िूतउ�र पऽ। 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
१. कजार् ूवाह सम्बन्धी सम्पूणर् कागजातह� 

(कजार् आवेदन/ःवीकृती पऽ, तमसकु, जमानत, 
िधतो िववरण समेत) को ूमािणत ूितिलिप 
वादी ब�कबाट ७ (सात) िदनिभऽ िझकाउन।ु 

२. यस न्यायािधकरणको िमित २०७३।१।९ 
गतेको आदेश बमोिजम कागजात ूा� भएको 
नदेिखंदा िनम्नानसुारका कागजात वादी ब�कलाई 
१(एक) मिहना िभऽ पशे गनर् लगाई 
िनयमानसुार गनुर्:- 
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(लामा)को चल अचल सम्पि�बाट िनजह�ले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा 
रही भराई िदनपुन� ठहछर्।अ� तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी निवल ब�क िलिमटेडले भराई पाउने ठहरेको जम्मा 
�.५९,३१,०९३।०२ (अक्षरेपी उनन्सा�ी लाख एक�ीस हजार िऽयानब्बे �पैया ँपैसा दईु माऽ) र दावी 
साँवा रकम �.३४,५६,९८५।८० (अक्षरेपी चौतीस लाख छप� हजार नौ सय पचासी �पैया ँअःसी 
पैसा माऽ) को िमित २०७४।१०।१८ देिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वािषर्क ९% का दरले हनु 
आउन ेब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी निवल 
ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: िधतोमा रहेको बा७च. ४६४ नं. को सवारी साधन िललाम िबबी गरी 
भराई िदन,ु सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी ऋणी 
एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट असलुउपर गरी भराई िदन ुर सोबाट 
समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ऐ.का संचालक तथा 
जमानीकतार्ह� रण बहादरु तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा)को चल अचल सम्पि�बाट िनजह�ले गरी 
िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही भराई िदन ु................................................. १ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
ूितवादी एभरे� होिलडेज शाभल एण्ड टुर ूा.िल. र ऐ.का संचालक तथा जमानीकतार्ह� रण बहादरु 
तामा� र बाबरुाम लोप्चन (लामा)ले ूितउ�रपऽ निफराई म्याद गजुारी बसेकोले िनजह�लाई पनुरावेदन 
म्याद िदई रहन ुपरेन..........................................................................................................३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु..............................५ 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ५ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७४ माघ १७ गते रोज ५ शभुम.्...........  
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ौी ऋण असलुी न्यायािधकरण 
इजलास 

 अध्यक्ष : ौी मानबहादरु अयार्ल 
 ब�िक� सदःय : ौी उपने्ि बहादरु काकीर् 
 लेखा सदःय : ौी जयदेव ौे� 

िनणर्य 
सम्वत ्२०६९ को उजरुी िनवदेन द.नं. १०१-०६९-२७४ 

 
िनणर्य नं. ७७ 
म�ुाा ऋण असलुी 

 

िनवदेक/वादीको नाम, थर र वतना ूितवादीको नाम, थर र वतना  

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २ लािजम्पाट िःथत 
कप�रेट कायार्लय रहेको माछापचु्ले ब�क 
िलिमटेडका तफर् बाट ऐ. का ूमखु कायर्कारी 
अिधकृत तलुसीराम गौतम............................१ 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ४ चनुदेवीिःथत 
कायार्लय रहेको सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ 
इ�डि�ज ूा.िल. .......................................... १ 
ऐ.का संचालक का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ४ बःन े
अजय ूसाद ूधान ...................................... १ 

िनवदेकको साक्षीा × ूितवादीको साक्षीा
िनवदेक/वादीको कागजा 
(क) कम्पनीको दतार् ूमाण पऽ, ूवन्धपऽ, 

िनयमावली। 
(ख) ःथायी लेखा नम्बरको दतार् ूमाण पऽ। 
(ग) कजार् सिुवधा पऽ। 
(घ) कजार् तमसकु, व्यिक्तगत जमानीको 

िलखत। 
(ङ) संःथागत जमानीको िलखत, ूोिमसरी 

नोट। 
(च) जनरल लेटर अफ हाईपोिथकेशन। 
(छ) कजार् चकु्ता गनर् पठाएको पऽह�। 
(ज) कजार् चकु्ता गनर् आउन े बारेको िमित 

२०६४।६।२० र २०६८।५।२९ 
को सावर्जिनक सूचना। 

 

ूितवादीको कागजा
१. ूितवादीह�को िूतउ�र पऽ। 
 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाणा 
साक्षी:× 
कागजा 
१. कजार् ूवाह सम्बन्धी सम्पूणर् कागजातह� 

(कजार् आवेदन/ःवीकृती पऽ, तमसकु, जमानत, 
िधतो िववरण समेत) को ूमािणत ूितिलिप 
वादी ब�कबाट ७ (सात) िदनिभऽ िझकाउन।ु 

२. यस न्यायािधकरणको िमित २०७३।१।९ 
गतेको आदेश बमोिजम कागजात ूा� भएको 
नदेिखंदा िनम्नानसुारका कागजात वादी ब�कलाई 
१(एक) मिहना िभऽ पशे गनर् लगाई 
िनयमानसुार गनुर्:- 
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(क) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. ६ मा दावी 
गरेको ब�क ग्यारेण्टी रकम ओभरसन 
गरी भकु्तानी गरेको कजार्को साँवा रकम 
�.५,८१,४३,५२८।१० र व्याज रकम 
�.१,७२,०३,६९२।५७ गरी कुल 
जम्मा �.७,५३,४७,२२०।६७ को 
कजार् मागपऽ वा सम्झौता पऽ, ःवीकृत 
पऽ (Offer letter), कजार् तमसकु, 
ूोिमसरी नोट र व्यिक्तगत जमानी 
सम्बन्धी ूमािणत कागजातह�। 

 (ख) ऋणीको कजार् कारोवार ःटेटमेण्ट। 

३. ूःततु म�ुा अन्य १०१-०६९-२७५, १०१-
०६९-२७८, १०१-०६९-२८५ र १९१-
०६९-२९४ का म�ुाह�संग कुनै सम्बन्ध 
नरहेको हुँदा लगाउ अलग गरी हेरी पाउँ भनी 
वादी ूितवादीका कानून व्यवसायीह�ले 
बहसको बममा उल्लेख गनुर् भएको र िमिसल 
अध्ययन गरी हेदार् ूःततु म�ुा लगाऊमा राखी 
हेन ुर् पन� अवःथाको नदेिखंदा लगाउबाट छु�ाई 
अलग गरी िनयमानसुार गरी पशे गनुर्। 

४. यसमा देहाय बमोिजमको कागजात िववरण 
वादी/माछापचु्ले ब�क िलिमटेडको वारेस माफर् त 
िझकाई  िनयमानसुार गरी पेश गनुर्:- 

 (क) वादी ब�कले ऋणीलाई िदएको Credit 

Facilities Letter मा ब�क ग्यारेण्टीको 
अवधी 31/03/2007 सम्म उल्लेख 
भएकोमा लिुम्बनी ब�क िलिमटेडलाई 
पऽाचार गरेको ब�क ग्यारेण्टी पऽमा  
"This guarantee shall be effective from 
14 May, 2006 and expires on 13 May, 
2011..." उल्लेख भएको देिखंदा सो 
सम्बन्धमा के कसो भएको हो? सोसंग 
सम्बिन्धत ूमािणत कागजातह�। 

 (ख) उजरुी िनवेदनको मागदावीमा ओभरसाफ्ट/ 
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टमर् लोन/िडमाण्ड लोन र ब�क ग्यारेण्टी 
शीषर्क अन्तगर्त कजार् ूवाह भएको भनी 
उल्लेख भएकोमा यस न्यायािधकरणको 
िमित २०७३।१।९ को आदेश बमोिजम 
पेश भएको १२ जलुाई २००८ को 
Credit Memorandum मा BLC लोन 
उल्लेख गरेको देिखंदा सो सम्बन्धमा वादी 
ब�कको ूितिबया। 

५. वादी तथा ूितवादीह�का कानून 
व्यवसायीह�बाट ूःततु म�ुाको िलिखत बहस 
नोट ४५ (प�तालीस) िदनिभऽ पेश गनर् लगाई 
िनयमानसुार गरी पेश गनुर्। 

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. ूितवादी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.ले िमित २०६२।१२।३० (१२ 

अिूल २००६) मा ओभरसाफ्ट कजार् शीषर्कबाट ९% व्याजदरमा �.३ करोड, टमर् लोन कजार् 
शीषर्कबाट १०% व्याजदरमा �.१० करोड, िडमाण्ड लोन कजार् शीषर्कबाट ९.५% व्याजदरमा 
�.४ करोड, ब�क ग्यारेण्टीबाट ०.२५% व्याजदरमा �.१० करोड १ वषर्देिख ११ वषर्िभऽ िमित 
३१।७।२००७ मा भकु्तानी गन� गरी िविभ� कजार् शीषर्क अन्तरगत �.२७ करोड कजार् 
ःवीकृत भएको। उक्त कजार् ूवाह गदार् िनजले ऋण कजार्को तमसकु गरेको, कजार्को लािग 
संःथागत जमानतका �पमा सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल. तथा ऐ.का 
संचालक अजय ूसाद ूधानले व्यिक्तगत जमानतको कागज, हाईपोिथकेशनको िलखत, ूोिमसरी 
नोट, Letter of Agreement, Leter of Set off, Letter of Continuity गिर िदएको तथा िवपक्षीले 
कजार्को व्याज लगायत समय/समयमा ब�कलाई ितनुर् बझुाउन ुपन� रकम भकु्तानी गद� आएकोले 
श�ु िमितले १ वषर्सम्मको लािग ूवाह गिरएको कजार् १६ जलुाई २००७ र १४ जलुाई 
२००८ को िमितमा अविध थप गिरदै लिगएको, िवपक्षीह�ले कजार् सरुक्षणको लािग ऋणी 
कम्पनीको नामको मालपोत कायार्लय िडल्लीबजार, काठमाड�मा दतार् ौेःता कायम भई िनजकै 
हकभोगमा रहेको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २ िःथत िक.नं. २०७ को क्षे.फ. १-६-३-१ 
जग्गा, ऐ.ऐ. िःथत किःमक इन्भे�मेण्ट ूा.िल.को नाममा रहेको िक.नं. २०६ को क्षे.फ. 
०-१२-१-३ जग्गा र सोमा िनमार्णािधन भवन समेत िधतो बन्धक िदएको र उक्त िधतोमा रहेको 
जग्गा २००८ जलुाईमा िबबी गरी िवपक्षी ऋणीको ब�क ग्यारेण्टी �.५,३०,००,०००।- र 
ओभरसाफ्ट कजार् �.१,००,००,०००।- बाहेक अन्य कजार् चकु्ता भएको। लिुम्बनी ब�कले 
िवपक्षीह�को नाउँमा ूवाह गरेको कजार्को िधतो सरुक्षण िनिम� हामी ब�कले िमित मे १४, 
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(क) उजरुी िनवेदनको ूकरण नं. ६ मा दावी 
गरेको ब�क ग्यारेण्टी रकम ओभरसन 
गरी भकु्तानी गरेको कजार्को साँवा रकम 
�.५,८१,४३,५२८।१० र व्याज रकम 
�.१,७२,०३,६९२।५७ गरी कुल 
जम्मा �.७,५३,४७,२२०।६७ को 
कजार् मागपऽ वा सम्झौता पऽ, ःवीकृत 
पऽ (Offer letter), कजार् तमसकु, 
ूोिमसरी नोट र व्यिक्तगत जमानी 
सम्बन्धी ूमािणत कागजातह�। 

 (ख) ऋणीको कजार् कारोवार ःटेटमेण्ट। 

३. ूःततु म�ुा अन्य १०१-०६९-२७५, १०१-
०६९-२७८, १०१-०६९-२८५ र १९१-
०६९-२९४ का म�ुाह�संग कुनै सम्बन्ध 
नरहेको हुँदा लगाउ अलग गरी हेरी पाउँ भनी 
वादी ूितवादीका कानून व्यवसायीह�ले 
बहसको बममा उल्लेख गनुर् भएको र िमिसल 
अध्ययन गरी हेदार् ूःततु म�ुा लगाऊमा राखी 
हेन ुर् पन� अवःथाको नदेिखंदा लगाउबाट छु�ाई 
अलग गरी िनयमानसुार गरी पशे गनुर्। 

४. यसमा देहाय बमोिजमको कागजात िववरण 
वादी/माछापचु्ले ब�क िलिमटेडको वारेस माफर् त 
िझकाई  िनयमानसुार गरी पेश गनुर्:- 

 (क) वादी ब�कले ऋणीलाई िदएको Credit 

Facilities Letter मा ब�क ग्यारेण्टीको 
अवधी 31/03/2007 सम्म उल्लेख 
भएकोमा लिुम्बनी ब�क िलिमटेडलाई 
पऽाचार गरेको ब�क ग्यारेण्टी पऽमा  
"This guarantee shall be effective from 
14 May, 2006 and expires on 13 May, 
2011..." उल्लेख भएको देिखंदा सो 
सम्बन्धमा के कसो भएको हो? सोसंग 
सम्बिन्धत ूमािणत कागजातह�। 

 (ख) उजरुी िनवेदनको मागदावीमा ओभरसाफ्ट/ 
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टमर् लोन/िडमाण्ड लोन र ब�क ग्यारेण्टी 
शीषर्क अन्तगर्त कजार् ूवाह भएको भनी 
उल्लेख भएकोमा यस न्यायािधकरणको 
िमित २०७३।१।९ को आदेश बमोिजम 
पेश भएको १२ जलुाई २००८ को 
Credit Memorandum मा BLC लोन 
उल्लेख गरेको देिखंदा सो सम्बन्धमा वादी 
ब�कको ूितिबया। 

५. वादी तथा ूितवादीह�का कानून 
व्यवसायीह�बाट ूःततु म�ुाको िलिखत बहस 
नोट ४५ (प�तालीस) िदनिभऽ पेश गनर् लगाई 
िनयमानसुार गरी पेश गनुर्। 

ूःततु म�ुाको तथ्य र ठहर देहाय बमोिजम रहेको छ: 
म�ुाको संिक्ष� तथ्यः 
१. ूितवादी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.ले िमित २०६२।१२।३० (१२ 

अिूल २००६) मा ओभरसाफ्ट कजार् शीषर्कबाट ९% व्याजदरमा �.३ करोड, टमर् लोन कजार् 
शीषर्कबाट १०% व्याजदरमा �.१० करोड, िडमाण्ड लोन कजार् शीषर्कबाट ९.५% व्याजदरमा 
�.४ करोड, ब�क ग्यारेण्टीबाट ०.२५% व्याजदरमा �.१० करोड १ वषर्देिख ११ वषर्िभऽ िमित 
३१।७।२००७ मा भकु्तानी गन� गरी िविभ� कजार् शीषर्क अन्तरगत �.२७ करोड कजार् 
ःवीकृत भएको। उक्त कजार् ूवाह गदार् िनजले ऋण कजार्को तमसकु गरेको, कजार्को लािग 
संःथागत जमानतका �पमा सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल. तथा ऐ.का 
संचालक अजय ूसाद ूधानले व्यिक्तगत जमानतको कागज, हाईपोिथकेशनको िलखत, ूोिमसरी 
नोट, Letter of Agreement, Leter of Set off, Letter of Continuity गिर िदएको तथा िवपक्षीले 
कजार्को व्याज लगायत समय/समयमा ब�कलाई ितनुर् बझुाउन ुपन� रकम भकु्तानी गद� आएकोले 
श�ु िमितले १ वषर्सम्मको लािग ूवाह गिरएको कजार् १६ जलुाई २००७ र १४ जलुाई 
२००८ को िमितमा अविध थप गिरदै लिगएको, िवपक्षीह�ले कजार् सरुक्षणको लािग ऋणी 
कम्पनीको नामको मालपोत कायार्लय िडल्लीबजार, काठमाड�मा दतार् ौेःता कायम भई िनजकै 
हकभोगमा रहेको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २ िःथत िक.नं. २०७ को क्षे.फ. १-६-३-१ 
जग्गा, ऐ.ऐ. िःथत किःमक इन्भे�मेण्ट ूा.िल.को नाममा रहेको िक.नं. २०६ को क्षे.फ. 
०-१२-१-३ जग्गा र सोमा िनमार्णािधन भवन समेत िधतो बन्धक िदएको र उक्त िधतोमा रहेको 
जग्गा २००८ जलुाईमा िबबी गरी िवपक्षी ऋणीको ब�क ग्यारेण्टी �.५,३०,००,०००।- र 
ओभरसाफ्ट कजार् �.१,००,००,०००।- बाहेक अन्य कजार् चकु्ता भएको। लिुम्बनी ब�कले 
िवपक्षीह�को नाउँमा ूवाह गरेको कजार्को िधतो सरुक्षण िनिम� हामी ब�कले िमित मे १४, 
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२००६ मा जारी गरेको ब�क ग्यारेन्टी MBL/06/KTM/GTEE/158 को मे १३, २०११ मा 
समा� हनुे अवःथा भएको र िवपक्षीले लिुम्बनी ब�कबाट सो ग्यारेन्टीको हकमा िलएको कजार्को 
भकु्तानी म्याद १३ अिूल, २०११ कायम रहेको र सो कजार्को साँवा तथा व्याज रकम 
िवपक्षीले नितरी अटेर गरी बसेपिछ लिुम्बनी ब�कबाट उक्त रकमको हकमा हामी उपर दावी िलई 
पऽ ूिेषत गरेपिछ जमानी बसे वापतको उक्त रकम �.५,२१,९०,९८३।५५ लिुम्बनी ब�कको 
खातामा मे ३, २०११ को पऽबाट भकु्तानी गिरएको। यसरी लिुम्बनी ब�कलाई िवपक्षी ऋणीले 
िविभ� िमितमा बझुाउन ुपन� व्याज वापतको रकम तथा ग्यारेन्टीको दावी वापतको रकम समेत 
गरी जम्मा �.५,८१,४३,५२८।१० र सो कजार्ह� िवपक्षीको खातामा ओभरसन गरी भकु्तानी 
गरेको हुँदा सोमा १८% का दरले हनु आएको व्याज, पनेाल व्याज समेत िमित २०६९/७/३० 
गतेसम्मको िवपक्षीले ितनर् बझुाउन पन� व्याज �.१,७२,०३,६९२।५७ समेत जम्मा बाँकी सावँा 
व्याज रकम �.७,५३,४७,२२०।६७ हनु आएकोले िवपक्षी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ 
इण्डि�ज ूा.िल., ऐ.का संचालक तथा ऋण कजार्को व्यिक्तगत जमानत िदन े अजय ूसाद 
ूधानबाट यस ब�कले असलुउपर गनुर्पन� सावँा, व्याज तथा अन्य खचर् गरी उजरुीको अिन्तम टु�ो 
लागेको िदन तक हनुे रकमका साथै भिरभराउ हुँदाको िमितसम्मको १८% का दरले व्याज समेत 
असलुउपर गिर पाउँ भ�े वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडको िमित २०६९/८/२६ को उजरुी 
िनवेदन। 

२. िवपक्षी वादीको िफराद दावी ू� छैन। म एकल संचालक रहेको सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन 
अफ इण्डि�ज ूा.िल.ले माचर् २९, २००६ (२०६२/१२/१६) को अनरुोध अनसुार िविभ� 
शीषर्क अन्तगर्त �.२७ करोड कजार् उपभोग गरेकोमा सो कजार् उपभोग गदार् रािखएको िधतो 
जमानतको सम्पि� िबबी गिरएको भ� ेदावी उल्लेख भएकोमा कुन िमितमा, कुन शीषर्कमा यस 
ूा.िल.ले कित कजार् उपभोग गरेको हो र त्यसरी उपभोग गिरएको कजार् रकमको कसरी, 
कुन/कुन शीषर्कको कजार् चकु्ता िहसाब िमलान गिरएको हो उजरुी दावीमा ू� उल्लेख 
नगिरएको, िवपक्षी ब�कसंग कजार् कारोवारको िववरण उपलब्ध गराई पाउँ भनी पटक पटक 
अनरुोध गिररहँदा पिन िवपक्षी ब�कको तफर् बाट कजार्को पूणर् िववरण आजसम्म पिन उपलब्ध 
गराइएको छैन। िवपक्षी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडसंग िमित २०६२/१२/३० (अिूल १२, 
२००६) मा भएको उक्त सम्झौताको Clause नं. ३ मा ूा.िल. को तफर् बाट िधतो िदएको 
सम्पि�लाई िवपक्षी ब�क आफ� ले �.२७ करोड मूल्या�न गरेको, उक्त िधतो �.२२ करोडमा 
िबबी गिरएकोमा �.२० करोड माऽै कजार्मा िमलान भएको स�ुमा आएको, िमित 
२०६२/१२/३० (अिूल १२, २००६) को कजार् सम्झौताको Section D मा िवपक्षी ब�कले म 
संचालक रहेको ूा.िल.लाई ूदान गरेको ब�क ग्यारेन्टीको कजार् सिुवधाको अविध २ वषर् माऽै वा 
३१/०३/२००७ सम्म रहेको उल्लेख छ, सो बाहेक ब�कसंग अ� कुनै सम्झौता गिरएको 
छैन। िवपक्षी उजरुवाला वादीले मे १४, २००६ मा �.५,३०,००,०००।- को ब�क ग्यारेण्टी 
जारी गरेको र सोको म्याद मे १३, २०११ मा समा� भएको भ� ेदावी िलएकोमा उक्त ब�क 
ग्यारेन्टी कजार् �. २७ करोड कजार् मध्येको हो वा अन्य हो भ� ेःप� नभएको, िवपक्षी ब�कले 
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लिुम्बनी ब�कबाट म संचालक रहेको ूा.िल. ले िलएको कजार् वापत �.५,८१,४३,५२८।१० 
ितिर िदएको उल्लेख गद� �.१,७२,०३,०६९।५७ व्याज ितनुर्पन� भ� े दावी गरेको तर सो 
कजार्को पूणर् िववरण िवपक्षी ब�कबाट उपलब्ध गराइएको छैन। िवपक्षी ब�कले म संचालक 
रहेको ूा.िल. को नाममा ःवीकृत कजार् र सोको उपभोगको पूणर् िववरण उपलब्ध नगराइएको 
कारण आफ्नो दाियत्व िनि�त हनु नसकेको, उक्त िववरण आएपिछ वा संचालक रहेको ूा.िल. 
लाई सो सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख् ने मौका ूदान गिर िनयम बमोिजम िवपक्षीलाई ितनर् 
बझुाउन एिकन भएको दाियत्व ितनर् बझुाउन एवं िविधसम्मत ्िहसाब िमलान गनर् मञ् जरु नै रहेको 
भ� ेिमित २०७२।११।१९ को ूितवादी सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इ�डि�ज ूा.िल. र 
आफ्नो तफर् बाट समेत अजय ूसाद ूधानको एकै िमलानको छु�ा छु�ै ूितउ�र पऽ। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

 
न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको 

अिधकारक्षेऽिभऽ पन� भई सा�ािहक एवम ् दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु 
आएको ूःततु म�ुामा वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताह� ौी िशव ूसाद िरजाल, ौी 
बालकृंण ढकाल, ौी मन्जलु गौतम र ौी अ�ु शमार्ले कजार् ःवीकृतपऽमा उल्लेिखत शतर् 
बमोिजम साँवा व्याज ऋणीले नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण असलुी गन� सम्बन्धमा ऋणीसंग 
पटक-पटक मौिखक तथा िलिखत तरताकेता एवं राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी 
जानकारी िदंदा समेत लेना रकम असलुउपर हनु नसकेकोले कानूनका हदम्यादिभऽ साँवा व्याज 
असलुउपर गराई पाउन न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले मागदावी बमोिजम साँवा 
व्याज असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस तथा ूितवादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान विर� 
अिधवक्ता ौी सितश कृंण खरेल तथा िव�ान अिधवक्ता ौी अपूवर् खितवडाले वादी ब�कको उजरुी 
िनवेदन ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५(१)(ख) बमोिजमको 
हदम्यादिभऽ नरहेको, िलिखत�पमा सम्प� ऋण जमानत सम्झौताको ूावधानलाई आचरण वा 
अन्य व्यवहारले पिरवतर्न वा संशोधन गनर् नसिकन,े जमानत कजार्को म्याद थप गिरने गरी कुनै 
संशोधन नभएको, िवपक्षी ब�कले जमानत सम्झौता भन्दा बढी रकम असलु गनर् खोजेको, िधतोमा 
रहेको सम्पि�को बदिनयतपूणर् मूल्या�न गनुर्का साथै िवपक्षीले उजरुी िनवेदन हदम्याद गजुारेर 
दायर गरेको हुँदा िनवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

५. वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताह� तथा ूितवादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान विर� अिधवक्ता 
तथा अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा वादी ूितवादीको तफर् बाट ूःततु भएको िलिखत बहस 
नोटका साथै िमिसल संलग्न कागजात अध्ययन गदार् देहायका ूँ नह�को िन�पण गनुर्पन� 
देिखयो:-  
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२००६ मा जारी गरेको ब�क ग्यारेन्टी MBL/06/KTM/GTEE/158 को मे १३, २०११ मा 
समा� हनुे अवःथा भएको र िवपक्षीले लिुम्बनी ब�कबाट सो ग्यारेन्टीको हकमा िलएको कजार्को 
भकु्तानी म्याद १३ अिूल, २०११ कायम रहेको र सो कजार्को साँवा तथा व्याज रकम 
िवपक्षीले नितरी अटेर गरी बसेपिछ लिुम्बनी ब�कबाट उक्त रकमको हकमा हामी उपर दावी िलई 
पऽ ूिेषत गरेपिछ जमानी बसे वापतको उक्त रकम �.५,२१,९०,९८३।५५ लिुम्बनी ब�कको 
खातामा मे ३, २०११ को पऽबाट भकु्तानी गिरएको। यसरी लिुम्बनी ब�कलाई िवपक्षी ऋणीले 
िविभ� िमितमा बझुाउन ुपन� व्याज वापतको रकम तथा ग्यारेन्टीको दावी वापतको रकम समेत 
गरी जम्मा �.५,८१,४३,५२८।१० र सो कजार्ह� िवपक्षीको खातामा ओभरसन गरी भकु्तानी 
गरेको हुँदा सोमा १८% का दरले हनु आएको व्याज, पनेाल व्याज समेत िमित २०६९/७/३० 
गतेसम्मको िवपक्षीले ितनर् बझुाउन पन� व्याज �.१,७२,०३,६९२।५७ समेत जम्मा बाँकी सावँा 
व्याज रकम �.७,५३,४७,२२०।६७ हनु आएकोले िवपक्षी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ 
इण्डि�ज ूा.िल., ऐ.का संचालक तथा ऋण कजार्को व्यिक्तगत जमानत िदन े अजय ूसाद 
ूधानबाट यस ब�कले असलुउपर गनुर्पन� सावँा, व्याज तथा अन्य खचर् गरी उजरुीको अिन्तम टु�ो 
लागेको िदन तक हनुे रकमका साथै भिरभराउ हुँदाको िमितसम्मको १८% का दरले व्याज समेत 
असलुउपर गिर पाउँ भ�े वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडको िमित २०६९/८/२६ को उजरुी 
िनवेदन। 

२. िवपक्षी वादीको िफराद दावी ू� छैन। म एकल संचालक रहेको सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन 
अफ इण्डि�ज ूा.िल.ले माचर् २९, २००६ (२०६२/१२/१६) को अनरुोध अनसुार िविभ� 
शीषर्क अन्तगर्त �.२७ करोड कजार् उपभोग गरेकोमा सो कजार् उपभोग गदार् रािखएको िधतो 
जमानतको सम्पि� िबबी गिरएको भ� ेदावी उल्लेख भएकोमा कुन िमितमा, कुन शीषर्कमा यस 
ूा.िल.ले कित कजार् उपभोग गरेको हो र त्यसरी उपभोग गिरएको कजार् रकमको कसरी, 
कुन/कुन शीषर्कको कजार् चकु्ता िहसाब िमलान गिरएको हो उजरुी दावीमा ू� उल्लेख 
नगिरएको, िवपक्षी ब�कसंग कजार् कारोवारको िववरण उपलब्ध गराई पाउँ भनी पटक पटक 
अनरुोध गिररहँदा पिन िवपक्षी ब�कको तफर् बाट कजार्को पूणर् िववरण आजसम्म पिन उपलब्ध 
गराइएको छैन। िवपक्षी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडसंग िमित २०६२/१२/३० (अिूल १२, 
२००६) मा भएको उक्त सम्झौताको Clause नं. ३ मा ूा.िल. को तफर् बाट िधतो िदएको 
सम्पि�लाई िवपक्षी ब�क आफ� ले �.२७ करोड मूल्या�न गरेको, उक्त िधतो �.२२ करोडमा 
िबबी गिरएकोमा �.२० करोड माऽै कजार्मा िमलान भएको स�ुमा आएको, िमित 
२०६२/१२/३० (अिूल १२, २००६) को कजार् सम्झौताको Section D मा िवपक्षी ब�कले म 
संचालक रहेको ूा.िल.लाई ूदान गरेको ब�क ग्यारेन्टीको कजार् सिुवधाको अविध २ वषर् माऽै वा 
३१/०३/२००७ सम्म रहेको उल्लेख छ, सो बाहेक ब�कसंग अ� कुनै सम्झौता गिरएको 
छैन। िवपक्षी उजरुवाला वादीले मे १४, २००६ मा �.५,३०,००,०००।- को ब�क ग्यारेण्टी 
जारी गरेको र सोको म्याद मे १३, २०११ मा समा� भएको भ� ेदावी िलएकोमा उक्त ब�क 
ग्यारेन्टी कजार् �. २७ करोड कजार् मध्येको हो वा अन्य हो भ� ेःप� नभएको, िवपक्षी ब�कले 
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लिुम्बनी ब�कबाट म संचालक रहेको ूा.िल. ले िलएको कजार् वापत �.५,८१,४३,५२८।१० 
ितिर िदएको उल्लेख गद� �.१,७२,०३,०६९।५७ व्याज ितनुर्पन� भ� े दावी गरेको तर सो 
कजार्को पूणर् िववरण िवपक्षी ब�कबाट उपलब्ध गराइएको छैन। िवपक्षी ब�कले म संचालक 
रहेको ूा.िल. को नाममा ःवीकृत कजार् र सोको उपभोगको पूणर् िववरण उपलब्ध नगराइएको 
कारण आफ्नो दाियत्व िनि�त हनु नसकेको, उक्त िववरण आएपिछ वा संचालक रहेको ूा.िल. 
लाई सो सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख् ने मौका ूदान गिर िनयम बमोिजम िवपक्षीलाई ितनर् 
बझुाउन एिकन भएको दाियत्व ितनर् बझुाउन एवं िविधसम्मत ्िहसाब िमलान गनर् मञ् जरु नै रहेको 
भ� ेिमित २०७२।११।१९ को ूितवादी सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इ�डि�ज ूा.िल. र 
आफ्नो तफर् बाट समेत अजय ूसाद ूधानको एकै िमलानको छु�ा छु�ै ूितउ�र पऽ। 

३. यस न्यायािधकरणबाट िविभ� िमितमा भएका आदेशानसुार वादी ब�कबाट ूा� भएसम्मका ूमाण 
कागजात िमिसलसाथ संलग्न छन।् 

 
न्यायािधकरणको िनणर्य:  
४. ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३ बमोिजम न्यायािधकरणको 

अिधकारक्षेऽिभऽ पन� भई सा�ािहक एवम ् दैिनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु 
आएको ूःततु म�ुामा वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताह� ौी िशव ूसाद िरजाल, ौी 
बालकृंण ढकाल, ौी मन्जलु गौतम र ौी अ�ु शमार्ले कजार् ःवीकृतपऽमा उल्लेिखत शतर् 
बमोिजम साँवा व्याज ऋणीले नबझुाएको, वादी ब�कले ऋण असलुी गन� सम्बन्धमा ऋणीसंग 
पटक-पटक मौिखक तथा िलिखत तरताकेता एवं राि�य दैिनक पिऽकामा सूचना ूकािशत गरी 
जानकारी िदंदा समेत लेना रकम असलुउपर हनु नसकेकोले कानूनका हदम्यादिभऽ साँवा व्याज 
असलुउपर गराई पाउन न्यायािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदएकोले मागदावी बमोिजम साँवा 
व्याज असलुउपर गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस तथा ूितवादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान विर� 
अिधवक्ता ौी सितश कृंण खरेल तथा िव�ान अिधवक्ता ौी अपूवर् खितवडाले वादी ब�कको उजरुी 
िनवेदन ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५(१)(ख) बमोिजमको 
हदम्यादिभऽ नरहेको, िलिखत�पमा सम्प� ऋण जमानत सम्झौताको ूावधानलाई आचरण वा 
अन्य व्यवहारले पिरवतर्न वा संशोधन गनर् नसिकन,े जमानत कजार्को म्याद थप गिरने गरी कुनै 
संशोधन नभएको, िवपक्षी ब�कले जमानत सम्झौता भन्दा बढी रकम असलु गनर् खोजेको, िधतोमा 
रहेको सम्पि�को बदिनयतपूणर् मूल्या�न गनुर्का साथै िवपक्षीले उजरुी िनवेदन हदम्याद गजुारेर 
दायर गरेको हुँदा िनवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गनुर् भएको बहस समेत सिुनयो। 

५. वादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान अिधवक्ताह� तथा ूितवादीतफर् बाट उपिःथत िव�ान विर� अिधवक्ता 
तथा अिधवक्ताको बहस िजकीर तथा वादी ूितवादीको तफर् बाट ूःततु भएको िलिखत बहस 
नोटका साथै िमिसल संलग्न कागजात अध्ययन गदार् देहायका ूँ नह�को िन�पण गनुर्पन� 
देिखयो:-  
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(१) वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडको उजरुी िनवदेन ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उिल्लिखत अवधीिभऽ 
रहेको छ वा छैन? 

(२) वादी माछापचु्ले ब�कले ब�क जमानत (Bank Guarantee) शीषर्क अन्तगर्त ूवाह गरेको 
कजार् ूितवादी ऋणी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल. र जमानतकतार् 
अजय ूसाद ूधानबाट वादी ब�कलाई वादी दावी बमोिजम असलुउपर गराई िदन ुपन� हो 
वा होईन? 

पिहलो ूँ नको सन्दभर्मा िवचार गदार् वादी ब�कबाट िविभ� शीषर्कमा ूवाह भएको कजार् मध्ये ब�क 
ग्यारेन्टी रकम भकु्तानी गरे वापतको ऋण कजार् �.५,८१,४३,५२८।१० र सोको १८% का दरले 
िमित २०६९/७/३० सम्म हनु आउन ेव्याज रकम �.१,७३,०२,६९२।५२ गरी जम्मा हनु आउने 
रकम �.७,५३,४७,२२०।६७ ूितवादी सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल. र ऐ.का 
एकल सञ् चालक तथा ऋण कजार्को व्यिक्तगत जमानतकतार् अजय ूसाद ूधानबाट वादी ब�कलाई 
असलुउपर गराई िदन मागदावी िलएकोमा ूितवादीको ूितउ�र िजकीरमा िमित २०६२/१२/३० 
(अिूल १२, २००६) को कजार् सम्झौताको Section D मा ब�क ग्यारेण्टीको कजार् सिुवधाको अवधी 
२ वषर् माऽै वा ३१/०३/२००७ सम्म रहने ःप� उल्लेख भएको र सो बाहेक अन्य सम्झौता 
नभएको, वादीले मे १४,२००६ मा �.५,३०,००,०००।- को ब�क ग्यारेन्टी जारी गरेको र सोको 
म्याद मे १३,२०११ मा समा� भएको दावी िलएको देिखंदा उक्त ब�क ग्यारेन्टी कजार् 
�.५,३०,००,०००।- िमित २०६२/१२/३० को सम्झौता िभऽको २७ करोड कजार् मध्ये कै 
हो/होईन भ� े िवषय नै िवरोधाभाष रहेको भ� े ूितउ�र िजकीर तथा उजरुी मागदावीमा िजकीर 
िलइएको ऋणको म्याद िमित २०६३/१२/१७ (३१ माचर्, २००७) मा समा� भएकोमा ब�क तथा 
िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५(१)(ख) बमोिजम २०६७/१२/१६ 
गतेसम्म उजरुी गनुर्पन�मा िमित २०६९।०८।२६ मा दायर भएको हुँदा ऐनको हदम्यादिभऽ उजरुी 
नपरेको हुँदा उजरुी िनवेदन खारेज गरी पाउँ भनी ूितवादीका तफर् बाट उपिःथत िव�ान कानून 
व्यवसायीले िजकीर िलएको सम्बन्धमा िनम्न त�यह� रहेको िमिसल साथ रहेका ूमाण कागजबाट 
देिखन्छ:- 
(क) वादी ब�कको िमित २०६२।१२।३० (अिूल १२, २००६) को ऋण ःवीकृत पऽ  (Credit 

Facilities Letter) बाट सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.लाई Working Capital 

Loan अन्तगर्त अिधकतम सीमा �. ३ करोड, Term Loan अन्तगर्त अिधकतम सीमा �.१० 
करोड, Demand Loan अन्तगर्त अिधकतम सीमा �.४ करोड र Bank Guarantee अन्तगर्त 
अिधकतम सीमा �.१० करोड गरी जम्मा �.२७ करोड कजार् ःवीकृत भएको र उक्त 
कजार्ह�को भाखा (Tenor) ३१/०३/२००७ सम्म र उिल्लिखत कजार्का व्याजदर तथा 
किमशन दर फरक फरक रहेको, उिल्लिखत ऋण ःवीकृत पऽको आधारमा कोषमा आधािरत 
कजार् �.१७ करोड र गैर कोषमा आधािरत कजार् �.१० करोड कजार्को िमित 
२०७२/१२/३० को ऋण सम्झौता पऽ र कजार् सरुक्षण वापत ऋणी कम्पनीले संःथागत 
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जमानत, ऋणी कम्पनीका एकल संचालक अजय ूसाद ूधानको व्यिक्तगत जमानत, 
Promissory Note, Letter of Set off, Letter of Continuity, Assingment of Bills and Account 
Recievables, and General Letter of Hypothecation तथा का.म.न.पा. वडा नं. २ िःथत 
किःमक इन्भे�मेण्ट ूा.िल.को नाममा रहेको िक.नं. २०६ को क्षे.फ. ०-१२-१-३ जग्गा, 
ऐ.ऐ. िःथत किःमक इन्भे�मेण्ट ूा.िल.को नाममा रहेको िक.नं. २०७ को क्षे.फ. १-६-३-१ 
जग्गा र सो जग्गामा िनमार्णाधीन भवन समेत िधतोमा िदएको। 

(ख) सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल. लिुम्बनी ब�कबाट िलएको कजार्को सम्बन्धमा 
वादी ब�कले मे १४, २००६ मा लिुम्बनी ब�कको नाममा कजार् सरुक्षण वापत अिधकतम रकम 
�.५,३०,००,०००।- MBL/06/KTM/GTEE/158 ब�क ग्यारेन्टी जारी गरेको र उक्त ग्यारेन्टी 
पऽमा उक्त ग्यारेन्टी  Expiry हनु े िमित मे १३, २०११ रहेको। उक्त ब�क ग्यारेन्टीको 
आधारमा वादी ब�कले जनवरी १४, २०११ मा �.१७,०५,१४२।४५, अिूल १५,२०११ मा 
�.१८,०७,३२३।२७ र मे ३, २०११ मा �.५,२१,९०,९८३।५५ लिुम्बनी ब�क 
िलिमटेडलाई भकु्तानी िदएको। 

(ग) ूितवादी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.को तफर् बाट ऐ.का अध्यक्ष अजय 
ूसाद ूधानले जलुाई ९, २००७ मा "… Financial bank guarantee amount of 
Rs.5,30,00,000/-  outstanding with you issued to Lumbini Bank Limited. To settle your 
financial guarantee liability, we request you to provide us a term loan of not exceeding 
Rs.5,30,00,000/- at your good rate on January, 2009 which we shall repay you in 108 months 
after grace periods of month. However, we will try to settle the entire loan taken against the 
bank guarantee within 11 January, 2009 Lumbini Bank Limited. In case we are unable to do 
so, we would request you to grant us the term loan. भ�े र नोभेम्बर २३, २०१० मा वादी 
ब�कमा रहेको आफ्नो ऋणको दाियत्व यकीन गरी पाउन वादी माछापचु्ले ब�कलाई अनरुोध 
गरेको पऽ तथा नोभेम्बर २७, २०१० मा "As discussed, please can you advise the total 

loans and liabilities of myself/SOI under your bank…" भनी वादी ब�कको Deputy General 

Manager लाई लेखेको पऽ तथा अजय ूधानको उक्त अनरुोध पऽलाई संबोधन गद� वादी 
ब�कले नोभेम्बर २९, २०१० मा देहायको रकम भकु्तानीको लािग दावी रहेको भनी ूितवादी 
अजय ूसाद ूधानलाई िदएको जानकारी पऽ। 

 * Loan against financial guarantee at Lumbini Bank Ltd.    Rs.5,18,00,000/- 
 * Interest till date Rs.8,23,823.6 
 * Principal outstanding all MOC  Rs.50,90,078.83 
 * Interest till date  Rs.5,25,224.80 

 मािथ उिल्लिखत त�यह�लाई हेदार् ूितवादी सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.ले 
लिुम्बनी ब�क िलिमटेडबाट समेत कजार् िलएको र उक्त कजार्को सरुक्षण वापत वादी माछापचु्ले 
ब�कले मे १४, २००६ मा Letter of Guarantee No. MBL/06/KTM/GTEE/158 माफर् त 
�.५,३०,००,०००।- मे १३, २०११ मा Expire हनु े गरी Financial Guarantee िदएको 
देिखन्छ। य�िप, अिूल १२, २००६ मा ूितवादी ऋणी कम्पनीलाई िदएको Credit Facilities 

Letter मा Bank Guarantee कजार् शीषर्क अन्तगर्त अिधकतम �.१० करोडसम्मको सीमािभऽ 
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(१) वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडको उजरुी िनवदेन ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उिल्लिखत अवधीिभऽ 
रहेको छ वा छैन? 

(२) वादी माछापचु्ले ब�कले ब�क जमानत (Bank Guarantee) शीषर्क अन्तगर्त ूवाह गरेको 
कजार् ूितवादी ऋणी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल. र जमानतकतार् 
अजय ूसाद ूधानबाट वादी ब�कलाई वादी दावी बमोिजम असलुउपर गराई िदन ुपन� हो 
वा होईन? 

पिहलो ूँ नको सन्दभर्मा िवचार गदार् वादी ब�कबाट िविभ� शीषर्कमा ूवाह भएको कजार् मध्ये ब�क 
ग्यारेन्टी रकम भकु्तानी गरे वापतको ऋण कजार् �.५,८१,४३,५२८।१० र सोको १८% का दरले 
िमित २०६९/७/३० सम्म हनु आउन ेव्याज रकम �.१,७३,०२,६९२।५२ गरी जम्मा हनु आउने 
रकम �.७,५३,४७,२२०।६७ ूितवादी सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल. र ऐ.का 
एकल सञ् चालक तथा ऋण कजार्को व्यिक्तगत जमानतकतार् अजय ूसाद ूधानबाट वादी ब�कलाई 
असलुउपर गराई िदन मागदावी िलएकोमा ूितवादीको ूितउ�र िजकीरमा िमित २०६२/१२/३० 
(अिूल १२, २००६) को कजार् सम्झौताको Section D मा ब�क ग्यारेण्टीको कजार् सिुवधाको अवधी 
२ वषर् माऽै वा ३१/०३/२००७ सम्म रहने ःप� उल्लेख भएको र सो बाहेक अन्य सम्झौता 
नभएको, वादीले मे १४,२००६ मा �.५,३०,००,०००।- को ब�क ग्यारेन्टी जारी गरेको र सोको 
म्याद मे १३,२०११ मा समा� भएको दावी िलएको देिखंदा उक्त ब�क ग्यारेन्टी कजार् 
�.५,३०,००,०००।- िमित २०६२/१२/३० को सम्झौता िभऽको २७ करोड कजार् मध्ये कै 
हो/होईन भ� े िवषय नै िवरोधाभाष रहेको भ� े ूितउ�र िजकीर तथा उजरुी मागदावीमा िजकीर 
िलइएको ऋणको म्याद िमित २०६३/१२/१७ (३१ माचर्, २००७) मा समा� भएकोमा ब�क तथा 
िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५(१)(ख) बमोिजम २०६७/१२/१६ 
गतेसम्म उजरुी गनुर्पन�मा िमित २०६९।०८।२६ मा दायर भएको हुँदा ऐनको हदम्यादिभऽ उजरुी 
नपरेको हुँदा उजरुी िनवेदन खारेज गरी पाउँ भनी ूितवादीका तफर् बाट उपिःथत िव�ान कानून 
व्यवसायीले िजकीर िलएको सम्बन्धमा िनम्न त�यह� रहेको िमिसल साथ रहेका ूमाण कागजबाट 
देिखन्छ:- 
(क) वादी ब�कको िमित २०६२।१२।३० (अिूल १२, २००६) को ऋण ःवीकृत पऽ  (Credit 

Facilities Letter) बाट सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.लाई Working Capital 

Loan अन्तगर्त अिधकतम सीमा �. ३ करोड, Term Loan अन्तगर्त अिधकतम सीमा �.१० 
करोड, Demand Loan अन्तगर्त अिधकतम सीमा �.४ करोड र Bank Guarantee अन्तगर्त 
अिधकतम सीमा �.१० करोड गरी जम्मा �.२७ करोड कजार् ःवीकृत भएको र उक्त 
कजार्ह�को भाखा (Tenor) ३१/०३/२००७ सम्म र उिल्लिखत कजार्का व्याजदर तथा 
किमशन दर फरक फरक रहेको, उिल्लिखत ऋण ःवीकृत पऽको आधारमा कोषमा आधािरत 
कजार् �.१७ करोड र गैर कोषमा आधािरत कजार् �.१० करोड कजार्को िमित 
२०७२/१२/३० को ऋण सम्झौता पऽ र कजार् सरुक्षण वापत ऋणी कम्पनीले संःथागत 
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जमानत, ऋणी कम्पनीका एकल संचालक अजय ूसाद ूधानको व्यिक्तगत जमानत, 
Promissory Note, Letter of Set off, Letter of Continuity, Assingment of Bills and Account 
Recievables, and General Letter of Hypothecation तथा का.म.न.पा. वडा नं. २ िःथत 
किःमक इन्भे�मेण्ट ूा.िल.को नाममा रहेको िक.नं. २०६ को क्षे.फ. ०-१२-१-३ जग्गा, 
ऐ.ऐ. िःथत किःमक इन्भे�मेण्ट ूा.िल.को नाममा रहेको िक.नं. २०७ को क्षे.फ. १-६-३-१ 
जग्गा र सो जग्गामा िनमार्णाधीन भवन समेत िधतोमा िदएको। 

(ख) सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल. लिुम्बनी ब�कबाट िलएको कजार्को सम्बन्धमा 
वादी ब�कले मे १४, २००६ मा लिुम्बनी ब�कको नाममा कजार् सरुक्षण वापत अिधकतम रकम 
�.५,३०,००,०००।- MBL/06/KTM/GTEE/158 ब�क ग्यारेन्टी जारी गरेको र उक्त ग्यारेन्टी 
पऽमा उक्त ग्यारेन्टी  Expiry हनु े िमित मे १३, २०११ रहेको। उक्त ब�क ग्यारेन्टीको 
आधारमा वादी ब�कले जनवरी १४, २०११ मा �.१७,०५,१४२।४५, अिूल १५,२०११ मा 
�.१८,०७,३२३।२७ र मे ३, २०११ मा �.५,२१,९०,९८३।५५ लिुम्बनी ब�क 
िलिमटेडलाई भकु्तानी िदएको। 

(ग) ूितवादी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.को तफर् बाट ऐ.का अध्यक्ष अजय 
ूसाद ूधानले जलुाई ९, २००७ मा "… Financial bank guarantee amount of 
Rs.5,30,00,000/-  outstanding with you issued to Lumbini Bank Limited. To settle your 
financial guarantee liability, we request you to provide us a term loan of not exceeding 
Rs.5,30,00,000/- at your good rate on January, 2009 which we shall repay you in 108 months 
after grace periods of month. However, we will try to settle the entire loan taken against the 
bank guarantee within 11 January, 2009 Lumbini Bank Limited. In case we are unable to do 
so, we would request you to grant us the term loan. भ�े र नोभेम्बर २३, २०१० मा वादी 
ब�कमा रहेको आफ्नो ऋणको दाियत्व यकीन गरी पाउन वादी माछापचु्ले ब�कलाई अनरुोध 
गरेको पऽ तथा नोभेम्बर २७, २०१० मा "As discussed, please can you advise the total 

loans and liabilities of myself/SOI under your bank…" भनी वादी ब�कको Deputy General 

Manager लाई लेखेको पऽ तथा अजय ूधानको उक्त अनरुोध पऽलाई संबोधन गद� वादी 
ब�कले नोभेम्बर २९, २०१० मा देहायको रकम भकु्तानीको लािग दावी रहेको भनी ूितवादी 
अजय ूसाद ूधानलाई िदएको जानकारी पऽ। 

 * Loan against financial guarantee at Lumbini Bank Ltd.    Rs.5,18,00,000/- 
 * Interest till date Rs.8,23,823.6 
 * Principal outstanding all MOC  Rs.50,90,078.83 
 * Interest till date  Rs.5,25,224.80 

 मािथ उिल्लिखत त�यह�लाई हेदार् ूितवादी सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.ले 
लिुम्बनी ब�क िलिमटेडबाट समेत कजार् िलएको र उक्त कजार्को सरुक्षण वापत वादी माछापचु्ले 
ब�कले मे १४, २००६ मा Letter of Guarantee No. MBL/06/KTM/GTEE/158 माफर् त 
�.५,३०,००,०००।- मे १३, २०११ मा Expire हनु े गरी Financial Guarantee िदएको 
देिखन्छ। य�िप, अिूल १२, २००६ मा ूितवादी ऋणी कम्पनीलाई िदएको Credit Facilities 

Letter मा Bank Guarantee कजार् शीषर्क अन्तगर्त अिधकतम �.१० करोडसम्मको सीमािभऽ 
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रहने गरी दईु वषर् अथार्त ्सन ्३१/०३/२००७ सम्मको अविध  (Tenor) राखी कजार् ूवाह 
गरेको देिखन्छ। ूितवादीले ऐनले तोकेको हदम्यादिभऽ उजरुी िनवेदन निदएको भनी िजकीर 
िलएको सन्दभर्मा Credit Facility Letter मा उिल्लिखत अविध (Tenor) लाई मा� ेहो वा वादी 
ब�कले लिुम्बनी ब�क िलिमटेडको नाममा मे १४, २००६ मा जारी गरेको Bank Guarantee मा 
उिल्लिखत अविध  (Expires on May 13, 2011) लाई मान्य हनुे हो सो सम्बन्धमा िन�पण गनुर् 
पन� भएको छ।  

 ूःततु सन्दभर्मा हेदार् वादी ब�कको Credit Facilities Letter मा ब�क ग्यारेन्टीको अविध २ वषर्को 
उल्लेख भएको भएतापिन वादी ब�कले लिुम्बनी ब�क िलिमटेडको नाममा जारी गरेको Letter of 

Bank Guarantee मा  Expires on May 13, 2011 उल्लेख भएको, ूितवादी ऋणी कम्पनीको 
तफर् बाट ऐ.का संचालक जमानतकतार्ले नोभेम्बर २३, २०१० र नोभेम्बर २७, २०१० मा 
ऋण दाियत्वको सम्बन्धमा जानकारी पाउन माग गरेको, जलुाई ९, २००७ मा यीनै ूितवादीले 
उिल्लिखत Bank Guarantee लाई Term Loan मा पिरणत गनर् उक्त कजार् भकु्तान अविध १०८ 
मिहना हनुे तथा लिुम्बनी ब�कबट िलएको कजार् जनवरी ११, २००९ सम्म  Settle गन� 
ूितव�ता समेत व्यक्त गरेको देिखएको, उिल्लिखत ब�क ग्यारेन्टीको आधारमा लिुम्बनी ब�कबाट 
ूितवादीले िलएको  कजार् शतर् बमोिजम चकु्ता नगरेको कारण लिुम्बनी ब�कले वादी ब�क समक्ष 
दावी गरेको र उक्त दावी भई सके प�ात ्वादी ब�कले उिल्लिखत कजार् चकु्ता गनर् पटक पटक 
ूितवादीलाई पऽ माफर् त जानकारी गराएको र सो बमोिजम चकु्ता नगरेको कारण उक्त ब�क 
ग्यारेन्टीबाट िनजह�को तफर् बाट वादी ब�कले लिुम्बनी ब�कको माग बमोिजम रकम भकु्तान 
गिरिदएको देिखन्छ।  

 वादी र ूितवादीका बीच उिल्लिखत ब�क ग्यारेन्टीको भाखा अविध  (Tenor) बढाउन ेसम्बन्धमा 
ूितवादीले िजकीर गरे जःतो ूत्यक्ष�पमा कुनै िलिखत सम्झौता भएको नदेिखएतापिन जमानत  
सम्बन्धी मूल सम्झौता िलिखत �पमा नै भएको र जमानतको अविध (Tenor) को सम्बन्धमा 
मािथ उल्लेख भए बमोिजम पक्षह�को बीच भएको िलिखत पऽाचारह�बाट (पक्षह�का यःता 
आचरण तथा व्यवहार) सो सम्बन्धमा पक्षह�को हक र दाियत्व सजृना हनु ेगरी अूत्यक्ष �पमा 
करार भएको मा� ु पन� नै हनु्छ। आफूले कानून बमोिजम पूरा गनुर्पन� दाियत्व पूरा नगरेको 
अवःथामा अ� कुनै सरोकारवालाले िनजको तफर् बाट त्यःतो दाियत्व पूरा गरी िदएपिछ त्यःतो 
दाियत्व पूरा गिर िदन े ूित पिन िनज उ�रदायी हनुपुन� हनु्छ र आफूले दाियत्व वहन गनुर्पन� 
अवःथामा दाियत्व िूत िवमखु हनुे कायर्लाई न्यायोिचत मा� सिकंदैन। यसलाई करार ऐन, २०५६ 
को दफा ११ ले समेत ःवीकार गरेको छ। यो व्यवःथा कमन ल ूणालीबाट िबकिसत भएको 
Doctrine of Unjust Enrichment मा आधािरत छ।  

 ब�क तथा िव�ीय संःथाले कजार् ूवाह गदार् कजार् चकु्ता भकु्तान गनुर् पन� अविध ूचिलत 
कानून�ारा िनधार्रण भएको नभई पक्षह�को आपसी सहमितबाट िनधार्रण भएको हनु्छ र 
सम्झौताका पक्षह�ले आपसी सहमित/व्यवहारबाट कजार्को मूल शतर्ह�को अधीनमा रही कजार् 
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चकु्ता गन� अविधमा थपघट गनर् सक्छन।् ब�िक� अभ्यासमा यसको व्यापक�पमा ूयोग भएको 
पाईन्छ र यो ःवीकायर् पिन रहेको छ। 

 कजार् सरुक्षण वापत िदएको ब�क ग्यारेन्टीको रकम भकु्तानी हनु गएपिछ माऽ Force Loan को 
�पमा ऋणीको दाियत्व सजृना हनु जाने सन्दभर्मा र वादी ब�कले मे ३, २०११ 
(२०६८।१।२०) मा लिुम्बनी ब�कलाई Bank Guarantee वापतको रकम भकु्तानी गिरसकेपिछ 
माऽ उक्त रकम ब�क ग्यारेन्टी शीषर्क अन्तगर्तको कजार्मा पिरणत हनु गई ूितवादी उपर 
वादीको हक सजृना हनु पगुकेो अवःथा हो। वादीको ऋण असलुीको हक सजृना नहुँदै ऋण 
असलुीका लािग म�ुा दायर गन� भ� ेिजकीर पिन सान्दिभर्क हनु सक्दैन। 

 तसथर्, मािथ उिल्लिखत आधार र कारणबाट ऋण ःवीकृत पऽमा उिल्लिखत दईु वषर्को ग्यारेन्टी 
अविध समा� भएको िमितले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ 
को (१)(ख) बमोिजमको हदम्याद िभऽ वादीको उजरुी िनवेदन रहेको छैन भ� े ूितवादीका 
कानून व्यवसायीको िजकीरसंग सहमत हनु सिकएन। 

 दोौो ूँ नको सन्दभर्मा िवचार गदार् उजरुी िनवेदन ूकरण (क) मा िववेचना गिरए बमोिजम ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) 
को हदम्याद िभऽै रहेको देिखएको सन्दभर्मा वादीको मागदावी बमोिजम ूितवादीह�बाट ऋण 
असलु गराई िदन ुपन� हो वा होईन भ� ेसम्बन्धमा िवचार गदार् वादी ब�कले उजरुी िनवेदनको 
ूकरण ६ को खण्ड (ख) मा "... कजार्/ब�िक� सिुवधाह� अन्तगर्त िविभ� शीषर्कमा ूवाह 
भएको कजार् मध्ये ब�क ग्यारेन्टी रकम भकु्तानी गरे वापतको ऋण कजार् 
�.५,८१,४३,५२८।१० र सोको १८% का दरले िमित २०६९/७/३० सम्मको व्याज 
�.१,७३,०२,६९२।५२ गरी जम्मा रकम �.७,५३,४७,२२०।६७ ूितवादीह�बाट असलुउपर 
गराई िदन िनवदेन िदएको सन्दभर्मा वादी ब�कले सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज 
ूा.िल.को तफर् बाट मे १४,२००६ मा लिुम्बनी ब�कको नाममा Letter of Guarantee Number: 

MBL/06/MTM/GTEE/158 माफर् त अिधकतम रकम (an amount not exceeding) 
�.५,३०,००,०००।- को ब�क ग्यारेन्टी जारी गरेको देिखन्छ। उिल्लिखत ब�क ग्यारेन्टीको 
आधारमा वादी ब�कले जनवरी १४, २०११ (Ref. No. KTM/CAD/57/011)  मा 
�.१७,०५,१४२।४५, अिूल १५, २०११ (Ref. No. KTM/CAD/319/011) मा 
�.१८,०७,३२३।२७ र मे ३, २०११ (Ref. No. KTM/CAD/414/11) मा 
�.५,२१,९०,९८३।५५  गरी जम्मा �.५,५७,०३,४४९।२० लिुम्बनी ब�क िलिमटेडलाई 
भकु्तानी गरेको देिखन्छ। वादी ब�कले उजरुी िनवेदनको ूकरण ६ को खण्ड (ख) मा ब�क 
ग्यारेन्टी रकम भकु्तानी गरे वापतको ऋण कजार् �.५,८१,४३,५२८।१० उल्लेख गरी सो 
बमोिजमको सावँा व्याज दावी गरेकोमा मािथ उिल्लिखत िविभ� तीनवटा िमितमा गरी 
�.५,५७,०३,४४९।२० लिुम्बनी ब�क िलिमटेडलाई भकु्तानी गरेको ूमाण कागज वादी ब�कले 
पेश गरेको तथा उजरुी िनवेदनको ूकरण ४ को खण्ड (ख) मा सोही भकु्तानीको रकमलाई समथर्न 
हनुे गरी उल्लेख गरेको देिखन्छ भन ेवादी ब�कले लिुम्बनी ब�कको नाममा मे १४,२००६ मा जारी 
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रहने गरी दईु वषर् अथार्त ्सन ्३१/०३/२००७ सम्मको अविध  (Tenor) राखी कजार् ूवाह 
गरेको देिखन्छ। ूितवादीले ऐनले तोकेको हदम्यादिभऽ उजरुी िनवेदन निदएको भनी िजकीर 
िलएको सन्दभर्मा Credit Facility Letter मा उिल्लिखत अविध (Tenor) लाई मा� ेहो वा वादी 
ब�कले लिुम्बनी ब�क िलिमटेडको नाममा मे १४, २००६ मा जारी गरेको Bank Guarantee मा 
उिल्लिखत अविध  (Expires on May 13, 2011) लाई मान्य हनुे हो सो सम्बन्धमा िन�पण गनुर् 
पन� भएको छ।  

 ूःततु सन्दभर्मा हेदार् वादी ब�कको Credit Facilities Letter मा ब�क ग्यारेन्टीको अविध २ वषर्को 
उल्लेख भएको भएतापिन वादी ब�कले लिुम्बनी ब�क िलिमटेडको नाममा जारी गरेको Letter of 

Bank Guarantee मा  Expires on May 13, 2011 उल्लेख भएको, ूितवादी ऋणी कम्पनीको 
तफर् बाट ऐ.का संचालक जमानतकतार्ले नोभेम्बर २३, २०१० र नोभेम्बर २७, २०१० मा 
ऋण दाियत्वको सम्बन्धमा जानकारी पाउन माग गरेको, जलुाई ९, २००७ मा यीनै ूितवादीले 
उिल्लिखत Bank Guarantee लाई Term Loan मा पिरणत गनर् उक्त कजार् भकु्तान अविध १०८ 
मिहना हनुे तथा लिुम्बनी ब�कबट िलएको कजार् जनवरी ११, २००९ सम्म  Settle गन� 
ूितव�ता समेत व्यक्त गरेको देिखएको, उिल्लिखत ब�क ग्यारेन्टीको आधारमा लिुम्बनी ब�कबाट 
ूितवादीले िलएको  कजार् शतर् बमोिजम चकु्ता नगरेको कारण लिुम्बनी ब�कले वादी ब�क समक्ष 
दावी गरेको र उक्त दावी भई सके प�ात ्वादी ब�कले उिल्लिखत कजार् चकु्ता गनर् पटक पटक 
ूितवादीलाई पऽ माफर् त जानकारी गराएको र सो बमोिजम चकु्ता नगरेको कारण उक्त ब�क 
ग्यारेन्टीबाट िनजह�को तफर् बाट वादी ब�कले लिुम्बनी ब�कको माग बमोिजम रकम भकु्तान 
गिरिदएको देिखन्छ।  

 वादी र ूितवादीका बीच उिल्लिखत ब�क ग्यारेन्टीको भाखा अविध  (Tenor) बढाउन ेसम्बन्धमा 
ूितवादीले िजकीर गरे जःतो ूत्यक्ष�पमा कुनै िलिखत सम्झौता भएको नदेिखएतापिन जमानत  
सम्बन्धी मूल सम्झौता िलिखत �पमा नै भएको र जमानतको अविध (Tenor) को सम्बन्धमा 
मािथ उल्लेख भए बमोिजम पक्षह�को बीच भएको िलिखत पऽाचारह�बाट (पक्षह�का यःता 
आचरण तथा व्यवहार) सो सम्बन्धमा पक्षह�को हक र दाियत्व सजृना हनु ेगरी अूत्यक्ष �पमा 
करार भएको मा� ु पन� नै हनु्छ। आफूले कानून बमोिजम पूरा गनुर्पन� दाियत्व पूरा नगरेको 
अवःथामा अ� कुनै सरोकारवालाले िनजको तफर् बाट त्यःतो दाियत्व पूरा गरी िदएपिछ त्यःतो 
दाियत्व पूरा गिर िदन े ूित पिन िनज उ�रदायी हनुपुन� हनु्छ र आफूले दाियत्व वहन गनुर्पन� 
अवःथामा दाियत्व िूत िवमखु हनुे कायर्लाई न्यायोिचत मा� सिकंदैन। यसलाई करार ऐन, २०५६ 
को दफा ११ ले समेत ःवीकार गरेको छ। यो व्यवःथा कमन ल ूणालीबाट िबकिसत भएको 
Doctrine of Unjust Enrichment मा आधािरत छ।  

 ब�क तथा िव�ीय संःथाले कजार् ूवाह गदार् कजार् चकु्ता भकु्तान गनुर् पन� अविध ूचिलत 
कानून�ारा िनधार्रण भएको नभई पक्षह�को आपसी सहमितबाट िनधार्रण भएको हनु्छ र 
सम्झौताका पक्षह�ले आपसी सहमित/व्यवहारबाट कजार्को मूल शतर्ह�को अधीनमा रही कजार् 
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चकु्ता गन� अविधमा थपघट गनर् सक्छन।् ब�िक� अभ्यासमा यसको व्यापक�पमा ूयोग भएको 
पाईन्छ र यो ःवीकायर् पिन रहेको छ। 

 कजार् सरुक्षण वापत िदएको ब�क ग्यारेन्टीको रकम भकु्तानी हनु गएपिछ माऽ Force Loan को 
�पमा ऋणीको दाियत्व सजृना हनु जाने सन्दभर्मा र वादी ब�कले मे ३, २०११ 
(२०६८।१।२०) मा लिुम्बनी ब�कलाई Bank Guarantee वापतको रकम भकु्तानी गिरसकेपिछ 
माऽ उक्त रकम ब�क ग्यारेन्टी शीषर्क अन्तगर्तको कजार्मा पिरणत हनु गई ूितवादी उपर 
वादीको हक सजृना हनु पगुकेो अवःथा हो। वादीको ऋण असलुीको हक सजृना नहुँदै ऋण 
असलुीका लािग म�ुा दायर गन� भ� ेिजकीर पिन सान्दिभर्क हनु सक्दैन। 

 तसथर्, मािथ उिल्लिखत आधार र कारणबाट ऋण ःवीकृत पऽमा उिल्लिखत दईु वषर्को ग्यारेन्टी 
अविध समा� भएको िमितले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ 
को (१)(ख) बमोिजमको हदम्याद िभऽ वादीको उजरुी िनवेदन रहेको छैन भ� े ूितवादीका 
कानून व्यवसायीको िजकीरसंग सहमत हनु सिकएन। 

 दोौो ूँ नको सन्दभर्मा िवचार गदार् उजरुी िनवेदन ूकरण (क) मा िववेचना गिरए बमोिजम ब�क 
तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) 
को हदम्याद िभऽै रहेको देिखएको सन्दभर्मा वादीको मागदावी बमोिजम ूितवादीह�बाट ऋण 
असलु गराई िदन ुपन� हो वा होईन भ� ेसम्बन्धमा िवचार गदार् वादी ब�कले उजरुी िनवेदनको 
ूकरण ६ को खण्ड (ख) मा "... कजार्/ब�िक� सिुवधाह� अन्तगर्त िविभ� शीषर्कमा ूवाह 
भएको कजार् मध्ये ब�क ग्यारेन्टी रकम भकु्तानी गरे वापतको ऋण कजार् 
�.५,८१,४३,५२८।१० र सोको १८% का दरले िमित २०६९/७/३० सम्मको व्याज 
�.१,७३,०२,६९२।५२ गरी जम्मा रकम �.७,५३,४७,२२०।६७ ूितवादीह�बाट असलुउपर 
गराई िदन िनवदेन िदएको सन्दभर्मा वादी ब�कले सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज 
ूा.िल.को तफर् बाट मे १४,२००६ मा लिुम्बनी ब�कको नाममा Letter of Guarantee Number: 

MBL/06/MTM/GTEE/158 माफर् त अिधकतम रकम (an amount not exceeding) 
�.५,३०,००,०००।- को ब�क ग्यारेन्टी जारी गरेको देिखन्छ। उिल्लिखत ब�क ग्यारेन्टीको 
आधारमा वादी ब�कले जनवरी १४, २०११ (Ref. No. KTM/CAD/57/011)  मा 
�.१७,०५,१४२।४५, अिूल १५, २०११ (Ref. No. KTM/CAD/319/011) मा 
�.१८,०७,३२३।२७ र मे ३, २०११ (Ref. No. KTM/CAD/414/11) मा 
�.५,२१,९०,९८३।५५  गरी जम्मा �.५,५७,०३,४४९।२० लिुम्बनी ब�क िलिमटेडलाई 
भकु्तानी गरेको देिखन्छ। वादी ब�कले उजरुी िनवेदनको ूकरण ६ को खण्ड (ख) मा ब�क 
ग्यारेन्टी रकम भकु्तानी गरे वापतको ऋण कजार् �.५,८१,४३,५२८।१० उल्लेख गरी सो 
बमोिजमको सावँा व्याज दावी गरेकोमा मािथ उिल्लिखत िविभ� तीनवटा िमितमा गरी 
�.५,५७,०३,४४९।२० लिुम्बनी ब�क िलिमटेडलाई भकु्तानी गरेको ूमाण कागज वादी ब�कले 
पेश गरेको तथा उजरुी िनवेदनको ूकरण ४ को खण्ड (ख) मा सोही भकु्तानीको रकमलाई समथर्न 
हनुे गरी उल्लेख गरेको देिखन्छ भन ेवादी ब�कले लिुम्बनी ब�कको नाममा मे १४,२००६ मा जारी 
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गरेको उिल्लिखत ब�क ग्यारेन्टीमा अिधकतम सीमा (an amount not exceeding) भनी 
�.५,३०,००,०००।- उल्लेख भएको सन्दभर्मा वादी ब�कले आफूले ूत्याभतू गरेको ब�क 
ग्यारेन्टीको रकमभन्दा बढी रकम के-कुन आधारमा बढी भकु्तान गरेको हो? र ब�क ग्यारेन्टीको 
रकमभन्दा बढी रकम भकु्तानी गन� अिख्तयारी वादी ब�कले कहाँबाट ूा� गरेको हो? वा भकु्तानी 
गनुर्पन� कारण समेत वादी ब�कले ःप��पमा खलुाउन नसकेको िःथितमा वादी ब�कले आफूले जारी 
गरेको ब�क ग्यारेन्टीको अिधकतम सीमासम्मको �.५,३०,००,०००।- र व्याजको हकमा वादीले 
उजरुी िनवदेनमा वािषर्क व्याज १८% का दरले हनु ेव्याज रकम दावी गरेको भएता पिन जलुाई 
१२, २००८ को Credit Memorandum को Recommendation को बदुा नं. ६ मा "… if we have to 
pay for the financial guarantee to Lumbini Bank Ltd. … The interest rate will be 9.50% p.a." 
उल्लेख भएको र उक्त व्याजदर वादी ब�कको CEO बाट ःवीकृत भएको सन्दभर्मा ब�क ग्यारेन्टी 
अन्तगर्तको उिल्लिखत कजार् रकममा वािषर्क ९.५०% व्याजदरले हनु आउन ेव्याज रकम समेत 
ूितवादीह�बाट भराई िदनपुन� देिखन आयो। 

६. तसथर्, वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडले ूितवादी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज 
ूा.िल.बाट असलु गनुर् पन� ठहिरएको सावँा रकम �.५,३०,००,०००।- (अक्षरेपी पाँच करोड 
तीस लाख माऽ) र वादी ब�कले लिुम्बनी ब�क िलिमटेडलाई अिन्तम पटक भकु्तानी गरेको िमित 
२०६८/१/२० देिख िनणर्य िमित २०७५/२/८ सम्म जम्मा िदन २५७७ िदनको वािषर्क 
व्याजदर ९.५०% ले कायम हनुे व्याज �.३,५५,४८,४७९।४५ (अक्षरेपी तीन करोड पचप� 
लाख अठचालीस हजार चार सय उनासी �पैयाँ र पैसा प�तालीस माऽ) समेत गरी जम्मा 
�.८,८५,४८,४७९।४५ (अक्षरेपी आठ करोड पचासी लाख अठचालीस हजार चार सय उनासी 
�पैया ँ पैसा प�तालीस माऽ) को दावी रकम �.५,३०,००,०००।- (अक्षरेपी पाचँ करोड तीस 
लाख माऽ) को िमित २०७५।०२।०९ देिख भिरभराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क ९.५०% का 
दरले हनु आउने ब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत 
कानून बमोिजम वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: िधतोमा रहेको हाईपोिथकेशन 
कजार्बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नसकेको जित रकम ूितवादी सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.को चल अचल 
सम्पि�बाट भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नसकेको जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् अजय ूसाद ूधानको चल अचल सम्पि�बाट 
िनजले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही भराई िदनपुन� ठहछर्। अ� 
तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडले भराई पाउन े ठहरेको जम्मा 
�.८,८५,४८,४७९।४५ (अक्षरेपी आठ करोड पचासी लाख अठचालीस हजार चार सय उनासी �पैया ँ
पैसा प�तालीस माऽ) को ठहिरएको सावँा रकम �.५,३०,००,०००।- (अक्षरेपी पाचँ करोड तीस लाख 
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माऽ) को िमित २०७५।०२।०९ देिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वािषर्क ९.५०% का दरले हनु 
आउने ब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी 
माछापचु्ले ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: िधतोमा रहेको हाईपोिथकेशन कजार्बाट असलुउपर गरी भराई 
िदन,ु सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सत ् िन: 
ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इ�डि�ज ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट भराई िदन ु र सोबाट समेत 
वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् अजय ूसाद 
ूधानको चल अचल सम्पि�बाट िनजले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही 
भराई िदन ु....................................................................................................................... १ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
यो िनणर्यमा िच� नबझेु ूितवादी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इ�डि�ज ूा.िल. र व्यिक्तगत 
जमानीकतार् अजय ूसाद ूधानलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा 
१९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावदेन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावदेन 
म्याद जारी गरी पठाई िदन…ु…………………………………………………………….३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु..............................५ 
 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ११ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७५ साल जेठ ८ गते रोज ३ शभुम.्...........   
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गरेको उिल्लिखत ब�क ग्यारेन्टीमा अिधकतम सीमा (an amount not exceeding) भनी 
�.५,३०,००,०००।- उल्लेख भएको सन्दभर्मा वादी ब�कले आफूले ूत्याभतू गरेको ब�क 
ग्यारेन्टीको रकमभन्दा बढी रकम के-कुन आधारमा बढी भकु्तान गरेको हो? र ब�क ग्यारेन्टीको 
रकमभन्दा बढी रकम भकु्तानी गन� अिख्तयारी वादी ब�कले कहाँबाट ूा� गरेको हो? वा भकु्तानी 
गनुर्पन� कारण समेत वादी ब�कले ःप��पमा खलुाउन नसकेको िःथितमा वादी ब�कले आफूले जारी 
गरेको ब�क ग्यारेन्टीको अिधकतम सीमासम्मको �.५,३०,००,०००।- र व्याजको हकमा वादीले 
उजरुी िनवदेनमा वािषर्क व्याज १८% का दरले हनु ेव्याज रकम दावी गरेको भएता पिन जलुाई 
१२, २००८ को Credit Memorandum को Recommendation को बदुा नं. ६ मा "… if we have to 
pay for the financial guarantee to Lumbini Bank Ltd. … The interest rate will be 9.50% p.a." 
उल्लेख भएको र उक्त व्याजदर वादी ब�कको CEO बाट ःवीकृत भएको सन्दभर्मा ब�क ग्यारेन्टी 
अन्तगर्तको उिल्लिखत कजार् रकममा वािषर्क ९.५०% व्याजदरले हनु आउन ेव्याज रकम समेत 
ूितवादीह�बाट भराई िदनपुन� देिखन आयो। 

६. तसथर्, वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडले ूितवादी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज 
ूा.िल.बाट असलु गनुर् पन� ठहिरएको सावँा रकम �.५,३०,००,०००।- (अक्षरेपी पाँच करोड 
तीस लाख माऽ) र वादी ब�कले लिुम्बनी ब�क िलिमटेडलाई अिन्तम पटक भकु्तानी गरेको िमित 
२०६८/१/२० देिख िनणर्य िमित २०७५/२/८ सम्म जम्मा िदन २५७७ िदनको वािषर्क 
व्याजदर ९.५०% ले कायम हनुे व्याज �.३,५५,४८,४७९।४५ (अक्षरेपी तीन करोड पचप� 
लाख अठचालीस हजार चार सय उनासी �पैयाँ र पैसा प�तालीस माऽ) समेत गरी जम्मा 
�.८,८५,४८,४७९।४५ (अक्षरेपी आठ करोड पचासी लाख अठचालीस हजार चार सय उनासी 
�पैया ँ पैसा प�तालीस माऽ) को दावी रकम �.५,३०,००,०००।- (अक्षरेपी पाचँ करोड तीस 
लाख माऽ) को िमित २०७५।०२।०९ देिख भिरभराउ हनुे िदनसम्मको वािषर्क ९.५०% का 
दरले हनु आउने ब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत 
कानून बमोिजम वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: िधतोमा रहेको हाईपोिथकेशन 
कजार्बाट असलुउपर गरी भराई िदनपुन�, सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नसकेको जित रकम ूितवादी सत ्िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इण्डि�ज ूा.िल.को चल अचल 
सम्पि�बाट भराई िदनपुन� र सोबाट समेत वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु 
नसकेको जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् अजय ूसाद ूधानको चल अचल सम्पि�बाट 
िनजले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही भराई िदनपुन� ठहछर्। अ� 
तपिसल बमोिजम गनुर्। 

तपिसल 
िनणर्य खण्डमा लेिखए बमोिजम वादी माछापचु्ले ब�क िलिमटेडले भराई पाउन े ठहरेको जम्मा 
�.८,८५,४८,४७९।४५ (अक्षरेपी आठ करोड पचासी लाख अठचालीस हजार चार सय उनासी �पैया ँ
पैसा प�तालीस माऽ) को ठहिरएको सावँा रकम �.५,३०,००,०००।- (अक्षरेपी पाँच करोड तीस लाख 
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माऽ) को िमित २०७५।०२।०९ देिख भिरभराउ हनु े िदनसम्मको वािषर्क ९.५०% का दरले हनु 
आउने ब्याज रकम समेत िहसाब गरी ऋण असलुी अिधकृतले ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २७, २८, २९ र २९क. तथा ूचिलत कानून बमोिजम वादी 
माछापचु्ले ब�क िलिमटेडलाई ूथमत: िधतोमा रहेको हाईपोिथकेशन कजार्बाट असलुउपर गरी भराई 
िदन,ु सोबाट वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम ूितवादी सत ् िन: 
ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इ�डि�ज ूा.िल.को चल अचल सम्पि�बाट भराई िदन ु र सोबाट समेत 
वादीको लेना असलु हनु नसकेमा असलु हनु नसकेको जित रकम व्यिक्तगत जमानीकतार् अजय ूसाद 
ूधानको चल अचल सम्पि�बाट िनजले गरी िदएको व्यिक्तगत जमानीको िलखतको अधीनमा रही 
भराई िदन ु....................................................................................................................... १ 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३१ बमोिजम ऋण असलुी शलु्क 
वादी ब�कबाट असलु गरी िलन ु.....................................................................................२ 
यो िनणर्यमा िच� नबझेु ूितवादी सत ् िन: ौेयस अगर्नाइजेशन अफ इ�डि�ज ूा.िल. र व्यिक्तगत 
जमानीकतार् अजय ूसाद ूधानलाई ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा 
१९ बमोिजम ऋण असलुी पनुरावदेन न्यायािधकरणमा पनुरावेदन गनर् जान ुभनी १५ िदन ेपनुरावदेन 
म्याद जारी गरी पठाई िदन…ु…………………………………………………………….३ 
सरोकारवाला पक्षले यो िनणर्य समेतको िमिसल कागजातको नक्कल माग गरे ब�क तथा िव�ीय 
संःथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम ४१ बमोिजम लाग्ने दःतूर िलई नक्कल सारी वा 
सराई लान िदन.ु........................................................................................................४   
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख फाटँमा बझुाई िदन.ु..............................५ 
 
 
 
..................... ............................. ....................... 
लेखा सदःय      बैिक� सदःय     अध्यक्ष  
यो पाना ११ को िनणर्य तयार गनर् सहयोग गन�:  
नायब सबु्बा: होम ूसाद आचायर्। 
कम्प्यूटर अपरेटर: संिगता कपाली। 
इित सम्वत ्२०७५ साल जेठ ८ गते रोज ३ शभुम.्...........   
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भाग - ६ 
ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ 

 

लालमोहर र ूकाशन िमित  
२०५८।१०।१७  

संशोधन गन� ऐन ूमाणीकरण र ूकाशन िमित 

ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी (पिहलो संशोधन) ऐन, २०६३ ............ २०६३।०७।१९

गणतन्ऽ स�ुिढकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गन� ऐन, २०६६ .............. २०६६।१०।७ 

ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी (दोौो संशोधन) ऐन, २०६६ ................ २०६६।१०।१३ 
 

२०५८ सालको ऐन नं. १६ 
 ................................... 
 ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुीका सम्वन्धमा ब्ीवःथा गनर् बनेको ऐन। 
 ूःतावना: ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुीसम्बन्धी म�ुाह� िछटो छिरतो ढंगबाट 
कारवाही र िकनारा गरी ऋणीबाट िलनपुन� ऋणको साँवा तथा ब्ीाज रकम असलुउपर गन� व्ीवःथा 
गनर् वाञ्छनीी भएकोले,  
 ौी ५ महाराजािधराज �ानने्ि वीर िबबम शाहदेवका शासनकालको पिहलो वषार् संसदले ीो ऐन 
बनाएको छ। 
 

पिरच्छेद - १ 
ूारिम्भक 

१.  संिक्ष� नाम र ूारम्भ: (१) ीस ऐनको नाम "ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी ऐन, 
२०५८" रहेको छ।  

  (२) ीो ऐन नपेाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी तोकेको िमितदेिख ूारम्भ 
हनुेछ।  

२. पिरभाषा: िबषी वा ूसं�ले अक� अथर् नलागमेा ीस ऐनमा,  
 (क) "ब�क तथा िव�ीी संःथा" भ�ाले दफा ३ मा उिल्लिखत ब�क तथा िव�ीी संःथा सम्झन ु

पछर्। 
 (ख) "न्ीाीािधकरण" भ�ाले दफा ४ बमोिजम ःथापना भएको न्ीाीािधकरण सम्झन ुपछर्। 

                                                            
 ीो ऐन, २०६३ साल साउन १ गतेदेिख ूारम्भ भएको मािनने गरी दफा १ को उपदफा (२) मा व्ीवःथा भएको। 
 ीो ऐन, सम्बत ्२०६५ साल जेठ १५ गतेदेिख लागू भएको। 
 गणतन्ऽ स�ुढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गन� ऐन, २०६६ �ारा िझिकएको। 
 ीो ऐन, २०६० साल साउन १ गतेदेिख ूारम्भ हनेु गरी तोिकएको (नेपाल राजपऽ िमित २०६०।३।२)। 
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 (ग) "सदःय" भ�ाले दफा ४ बमोिजम ःथापना भएको न्यायािधकरणको सदःय सम्झन ुपछर् र 
सो शब्दले न्यायािधकरणको अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ। 

 (घ) "पनुरावेदन न्यायािधकरण" भ�ाले दफा ८ बमोिजम ःथापना भएको पनुरावेदन 
न्यायािधकरण सम्झन ुपछर्। 

 (ङ) "पनुरावेदन स�ु े अिधकारी" भ�ाले दफा ९ बमोिजम िनयकु्त भएको ब्यिक्त सम्झन ु
पछर्। 

 (च) "ऋण" भ�ाले चल, अचल, सम्पित, िधतो बन्धक वा अन्य आवँयक सरुक्षण वा जमानत 
िलई वा निलई ब�क वा िव�ीय संःथाले ऋणीलाई िदएको कजार्को सांवा तथा ब्याज 
सम्झन ुपछर् र सो शब्दले वासलात बािहरको कारोवारबाट िलन बाँिक रकम वा सो वापत 
लाग्न ेशलु्क, किमशन तथा ब्याज समेतलाई जनाउनेछ। 

 (छ) "ऋणी" भ�ाले ब�क वा िव�ीय संःथाबाट ऋण िलने ब्यिक्त, फमर्, कम्पनी वा ूचिलत 
कानून बमोिजम ःथापना भएको संगिठत संःथा सम्झन ुपछर् र सो शब्दले जमानत िदन े
ब्यिक्त समेतलाई जनाउनेछ। 

 (ज) "ऋण असलुी अिधकृत" भ�ाले दफा २८ बमोिजम तोिकएको अिधकृत सम्झन ुपछर्। 
 (झ) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा 

तोिकए बमोिजम सम्झन ुपछर्। 
३. ऐनको व्यवःथा लाग ुहनु ेब�क तथा िव�ीय संःथाह�: देहायका ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 

असलुीसम्बन्धी म�ुाको लािग यस ऐनको व्यवःथा लाग ुहनुेछ:- 
(क)  कृिष िवकास ब�क ऐन, २०२४ बमोिजम ःथापना भएका कृिष िवकास ब�क, 
(ख)  वािणज्य ब�क ऐन, २०३१ बमोिजम ःथापना भएका वािणज्य ब�क, 
(ग) नेपाल ��ोिगक िवकास िनगम ऐन, २०४६ बमोिजम ःथापना भएको नेपाल ��ोिगक 

िबकास िनगम, 
(घ) नेपाल रा� ब�कले समय समयमा तोकेका अन्य िव�ीय संःथाह�। 

   तर पाँच लाख �पैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असलु गदार् यो ऐनको व्यवःथा लाग ु
हनुे छैन। 
 

पिरच्छेद - २ 
न्यायािधकरण तथा पनुरावदेन न्यायािधकरणको ःथापना र गठन 

 
४. न्यायािधकरणको ःथापना र गठन: (१) ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुीसम्बन्धी म�ुाको 

श�ु कारवाही तथा िकनारा गनर्का लािग नेपाल सरकारले नपेाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी 
आवँयकता अनसुार ऋण असलुी न्यायािधकरणको ःथापना गनर् सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम ःथापना हनु े न्यायािधकरणको मकुाम तथा क्षेऽािधकार त्यःतो 
सूचनामा तोिकए बमोिजम हनुेछ। 
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भाग - ६ 
ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ 

 

लालमोहर र ूकाशन िमित  
२०५८।१०।१७  

संशोधन गन� ऐन ूमाणीकरण र ूकाशन िमित 

ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी (पिहलो संशोधन) ऐन, २०६३ ............ २०६३।०७।१९

गणतन्ऽ स�ुिढकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गन� ऐन, २०६६ .............. २०६६।१०।७ 

ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी (दोौो संशोधन) ऐन, २०६६ ................ २०६६।१०।१३ 
 

२०५८ सालको ऐन नं. १६ 
 ................................... 
 ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुीका सम्वन्धमा ब्ीवःथा गनर् बनेको ऐन। 
 ूःतावना: ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुीसम्बन्धी म�ुाह� िछटो छिरतो ढंगबाट 
कारवाही र िकनारा गरी ऋणीबाट िलनपुन� ऋणको साँवा तथा ब्ीाज रकम असलुउपर गन� व्ीवःथा 
गनर् वाञ्छनीी भएकोले,  
 ौी ५ महाराजािधराज �ानने्ि वीर िबबम शाहदेवका शासनकालको पिहलो वषार् संसदले ीो ऐन 
बनाएको छ। 
 

पिरच्छेद - १ 
ूारिम्भक 

१.  संिक्ष� नाम र ूारम्भ: (१) ीस ऐनको नाम "ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी ऐन, 
२०५८" रहेको छ।  

  (२) ीो ऐन नपेाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी तोकेको िमितदेिख ूारम्भ 
हनुेछ।  

२. पिरभाषा: िबषी वा ूसं�ले अक� अथर् नलागमेा ीस ऐनमा,  
 (क) "ब�क तथा िव�ीी संःथा" भ�ाले दफा ३ मा उिल्लिखत ब�क तथा िव�ीी संःथा सम्झन ु

पछर्। 
 (ख) "न्ीाीािधकरण" भ�ाले दफा ४ बमोिजम ःथापना भएको न्ीाीािधकरण सम्झन ुपछर्। 

                                                            
 ीो ऐन, २०६३ साल साउन १ गतेदेिख ूारम्भ भएको मािनने गरी दफा १ को उपदफा (२) मा व्ीवःथा भएको। 
 ीो ऐन, सम्बत ्२०६५ साल जेठ १५ गतेदेिख लागू भएको। 
 गणतन्ऽ स�ुढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गन� ऐन, २०६६ �ारा िझिकएको। 
 ीो ऐन, २०६० साल साउन १ गतेदेिख ूारम्भ हनेु गरी तोिकएको (नेपाल राजपऽ िमित २०६०।३।२)। 
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 (ग) "सदःय" भ�ाले दफा ४ बमोिजम ःथापना भएको न्यायािधकरणको सदःय सम्झन ुपछर् र 
सो शब्दले न्यायािधकरणको अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ। 

 (घ) "पनुरावेदन न्यायािधकरण" भ�ाले दफा ८ बमोिजम ःथापना भएको पनुरावेदन 
न्यायािधकरण सम्झन ुपछर्। 

 (ङ) "पनुरावेदन स�ु े अिधकारी" भ�ाले दफा ९ बमोिजम िनयकु्त भएको ब्यिक्त सम्झन ु
पछर्। 

 (च) "ऋण" भ�ाले चल, अचल, सम्पित, िधतो बन्धक वा अन्य आवँयक सरुक्षण वा जमानत 
िलई वा निलई ब�क वा िव�ीय संःथाले ऋणीलाई िदएको कजार्को सांवा तथा ब्याज 
सम्झन ुपछर् र सो शब्दले वासलात बािहरको कारोवारबाट िलन बाँिक रकम वा सो वापत 
लाग्न ेशलु्क, किमशन तथा ब्याज समेतलाई जनाउनेछ। 

 (छ) "ऋणी" भ�ाले ब�क वा िव�ीय संःथाबाट ऋण िलने ब्यिक्त, फमर्, कम्पनी वा ूचिलत 
कानून बमोिजम ःथापना भएको संगिठत संःथा सम्झन ुपछर् र सो शब्दले जमानत िदन े
ब्यिक्त समेतलाई जनाउनेछ। 

 (ज) "ऋण असलुी अिधकृत" भ�ाले दफा २८ बमोिजम तोिकएको अिधकृत सम्झन ुपछर्। 
 (झ) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा 

तोिकए बमोिजम सम्झन ुपछर्। 
३. ऐनको व्यवःथा लाग ुहनु ेब�क तथा िव�ीय संःथाह�: देहायका ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण 

असलुीसम्बन्धी म�ुाको लािग यस ऐनको व्यवःथा लाग ुहनुेछ:- 
(क)  कृिष िवकास ब�क ऐन, २०२४ बमोिजम ःथापना भएका कृिष िवकास ब�क, 
(ख)  वािणज्य ब�क ऐन, २०३१ बमोिजम ःथापना भएका वािणज्य ब�क, 
(ग) नेपाल ��ोिगक िवकास िनगम ऐन, २०४६ बमोिजम ःथापना भएको नेपाल ��ोिगक 

िबकास िनगम, 
(घ) नेपाल रा� ब�कले समय समयमा तोकेका अन्य िव�ीय संःथाह�। 

   तर पाँच लाख �पैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असलु गदार् यो ऐनको व्यवःथा लाग ु
हनुे छैन। 
 

पिरच्छेद - २ 
न्यायािधकरण तथा पनुरावदेन न्यायािधकरणको ःथापना र गठन 

 
४. न्यायािधकरणको ःथापना र गठन: (१) ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुीसम्बन्धी म�ुाको 

श�ु कारवाही तथा िकनारा गनर्का लािग नेपाल सरकारले नपेाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी 
आवँयकता अनसुार ऋण असलुी न्यायािधकरणको ःथापना गनर् सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम ःथापना हनु े न्यायािधकरणको मकुाम तथा क्षेऽािधकार त्यःतो 
सूचनामा तोिकए बमोिजम हनुेछ। 
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 (३) न्यायािधकरणमा देहाय बमोिजमका सदःयह� रहनेछन:्- 
  (क) कानून सदःय, 
  (ख) ब�िक� सदःय र 
  (ग) लेखा सदःय। 
 (३क) न्यायािधकरणमा कायर्बोझ बढेमा नेपाल सरकारले सदःय संख्या थप गनर् 

सक्नेछ। 
 (३ख) उपदफा (३क) बमोिजम सदःय थिपएकोमा न्यायािधकरणमा आवँयकता 

अनसुारका   इजलास रहनेछन ् र ूत्येक इजलासमा कानून, ब�िकङ र लेखा 
सदःय रहनेछन।्

 (३ग) न्यायािधकरणमा एक भन्दा बढी इजलास भएकोमा इजलास गठन गरी म�ुा 
तोक्ने कायर् अध्यक्षले गन�छ। 

 (४)  न्यायािधकरणको अध्यक्ष कानून सदःय हनुेछ र एक भन्दा बढी संख्यामा कानून सदःय 
भएको अवःथामा न्यायािधकरणमा पिहले िनयिुक्त भएको कानून सदःय, त्यःतो कानून 
सदःय अनपुिःथत भएमा अक� कानून सदःय र त्यःतो कानून सदःय नभएमा वा भए पिन 
अनपुिःथत भएमा पिहले िनयिुक्त भएको ब�िक� सदःय र िनज पिन अनपुिःथत भएमा 
उपिःथत भएको ब�िक� सदःय न्यायािधकरणको अध्यक्ष हनुेछ। 

 (५)  यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा 
सूचना ूकाशन गरी न्यायािधकरणको ूादेिशक क्षेऽािधकारमा थप गरी ऋण 
असलुीसम्बन्धी म�ुाको श�ु कारवाही तथा िकनारा गन� अिधकार ूदान गनर् सक्नेछ। 

५. सदःयको िनयिुक्त: नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी दफा ६ बमोिजम 
योग्यता पगुेका ब्यिक्तह�मध्येबाट सदःय िनयिुक्त गन�छ। 

 तर ब�िक� तथा लेखा सदःयको िनयिुक्त गदार् नेपाल सरकारले नेपाल रा� ब�कको परामशर् 
िलनेछ। 

६. सदःयको योग्यता: सदःय हनुका लािग देहाय बमोिजमको योग्यता पगुेको हनु ुपन�छ:- 
(क) कानून सदःयको लािग िजल्ला अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको वा हनु योग्यता 

पगुेको व्यिक्त, 
(ख) ब�िक� सदःयको लािग अथर्शा� वा वािण�यशा�मा कम्तीमा ःनातको�र उपािध ूा� गरी 

ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना भएको ब�क वा िव�ीय संःथाको कम्तीमा ��तीय ौेणीको 
अिधकृत ःतरको पदमा दश बषर् अनभुव ूा� ब्यिक्त, 

(ग) लेखा सदःयको लािग वािण�यशा�मा ःनातको�र उपािध ूा� गरी वा चाटर्ड एकाउण्टेन्सी 
वा सो सरहको परीक्षा उ�ीणर् गरी कम्तीमा "ख" ौेणीको लेखा परीक्षकको ूमाणपऽ ूा� 

                                                            
 दोौो संशोधन�ारा थप।  
 दोौो संशोधन�ारा संशोिधत। 
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गरी ब�िक� वा िव�ीय क्षेऽको लेखापरीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा दश बषर् अनभुव ूा� 
ब्यिक्त। 

७. सदःयको पदाविध: सदःय आफ्नो पदमा िनयकु्त भएको िमितले पाँच बषर् अविधसम्म बहाल रहने 
छ र िनजको पनुः िनयिुक्त हनु सक्नेछ। 

८. पनुरावदेन न्यायािधकरणको ःथापना: (१) यस ऐन बमोिजम न्यायािधकरणले गरेको िनणर्यउपर 
पनुरावेदन स�ु े ूयोजनको लािग नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी 
आवँयकता अनसुार ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायािधकरणको ःथापना गनर् सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम पनुरावेदन न्यायािधकरणको ःथापना गदार् त्यःता पनुरावेदन 
न्यायािधकरणको मकुाम तथा ूादेिशक क्षेऽािधकार समेत तोिकिदन ुपन�छ। 

 (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी कुनै पनुरावेदन न्यायािधकरणलाई 
आफ्नो ूादेिशक क्षेऽािधकारभन्दा बािहरको न्यायािधकरणले गरेको आदेश वा िनणर्यउपर 
पनुरावेदन स�ु ेगरी तोक्न सक्नेछ। 

९. पनुरावदेन स�ेु अिधकारीको िनयिुक्त: नेपाल सरकारले पनुरावदेन अदालतको न्यायाधीश भैसकेको 
वा भैरहेको वा हनु योग्यता पगुेको कुनै ब्यिक्तलाई राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी पनुरावेदन 
न्यायािधकरणको पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीको पदमा िनयकु्त गनर् सक्नेछ। 

१०. पनुरावदेन स�ेु अिधकारीको पदाविध: पनुरावेदन स�ुे अिधकारी आफ्नो पदमा िनयकु्त भएको 
िमितले ५ बषर् अविधसम्म बहाल रहनेछ र िनजको पनुः िनयिुक्त हनु सक्नेछ। 

११. पािरौिमक तथा सिुबधा: सदःय र पनुरावदेन स�ुे अिधकारीको पािरौिमक तथा सिुबधा र 
सेवाका अन्य शतर्ह� तोिकए बमोिजम हनुेछ। 

१२. पदमा नरहन ेअवःथा: (१) देहायका अवःथामा सदःय वा पनुरावेदन स�ु ेअिधकारी आफ्नो 
पदमा बहाल रहने छैन:- 

 (क) यस ऐन बमोिजम पदाविध समा� भएमा, 
 (ख) आफ्नो पदबाट िदएको राजीनामा नेपाल सरकारबाट ःवीकृत भएमा, 
 (ग) खराव आचरण भएको वा कायर्क्षमताको अभाव भएको भ� ेआधारमा नेपाल सरकारले 

   हटाएमा। 
 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग ) बमोिजम नेपाल सरकारले पदबाट हटाउन ेआदेश िदनभुन्दा  

   अिघ िनजलाई सफाईको उिचत मौका िदन ुपन�छ। 
१३. िरक्त पदको पूितर्: दफा १२ बमोिजम वा अन्य कुनै कारणबाट सदःय वा पनुरावेदन स�ुे 

अिधकारीको पद िरक्त हनु आएमा त्यसरी िरक्त भएको पदमा िनजको बाँिक अविधको लािग 
दफा ५ वा दफा ९ बमोिजमको ूकृयाबाट पूितर् गिरनेछ। 
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 (३) न्यायािधकरणमा देहाय बमोिजमका सदःयह� रहनेछन:्- 
  (क) कानून सदःय, 
  (ख) ब�िक� सदःय र 
  (ग) लेखा सदःय। 
 (३क) न्यायािधकरणमा कायर्बोझ बढेमा नेपाल सरकारले सदःय संख्या थप गनर् 

सक्नेछ। 
 (३ख) उपदफा (३क) बमोिजम सदःय थिपएकोमा न्यायािधकरणमा आवँयकता 

अनसुारका   इजलास रहनेछन ् र ूत्येक इजलासमा कानून, ब�िकङ र लेखा 
सदःय रहनेछन।्

 (३ग) न्यायािधकरणमा एक भन्दा बढी इजलास भएकोमा इजलास गठन गरी म�ुा 
तोक्ने कायर् अध्यक्षले गन�छ। 

 (४)  न्यायािधकरणको अध्यक्ष कानून सदःय हनुेछ र एक भन्दा बढी संख्यामा कानून सदःय 
भएको अवःथामा न्यायािधकरणमा पिहले िनयिुक्त भएको कानून सदःय, त्यःतो कानून 
सदःय अनपुिःथत भएमा अक� कानून सदःय र त्यःतो कानून सदःय नभएमा वा भए पिन 
अनपुिःथत भएमा पिहले िनयिुक्त भएको ब�िक� सदःय र िनज पिन अनपुिःथत भएमा 
उपिःथत भएको ब�िक� सदःय न्यायािधकरणको अध्यक्ष हनुेछ। 

 (५)  यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा 
सूचना ूकाशन गरी न्यायािधकरणको ूादेिशक क्षेऽािधकारमा थप गरी ऋण 
असलुीसम्बन्धी म�ुाको श�ु कारवाही तथा िकनारा गन� अिधकार ूदान गनर् सक्नेछ। 

५. सदःयको िनयिुक्त: नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी दफा ६ बमोिजम 
योग्यता पगुेका ब्यिक्तह�मध्येबाट सदःय िनयिुक्त गन�छ। 

 तर ब�िक� तथा लेखा सदःयको िनयिुक्त गदार् नेपाल सरकारले नेपाल रा� ब�कको परामशर् 
िलनेछ। 

६. सदःयको योग्यता: सदःय हनुका लािग देहाय बमोिजमको योग्यता पगुेको हनु ुपन�छ:- 
(क) कानून सदःयको लािग िजल्ला अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको वा हनु योग्यता 

पगुेको व्यिक्त, 
(ख) ब�िक� सदःयको लािग अथर्शा� वा वािण�यशा�मा कम्तीमा ःनातको�र उपािध ूा� गरी 

ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना भएको ब�क वा िव�ीय संःथाको कम्तीमा ��तीय ौेणीको 
अिधकृत ःतरको पदमा दश बषर् अनभुव ूा� ब्यिक्त, 

(ग) लेखा सदःयको लािग वािण�यशा�मा ःनातको�र उपािध ूा� गरी वा चाटर्ड एकाउण्टेन्सी 
वा सो सरहको परीक्षा उ�ीणर् गरी कम्तीमा "ख" ौेणीको लेखा परीक्षकको ूमाणपऽ ूा� 

                                                            
 दोौो संशोधन�ारा थप।  
 दोौो संशोधन�ारा संशोिधत। 
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गरी ब�िक� वा िव�ीय क्षेऽको लेखापरीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा दश बषर् अनभुव ूा� 
ब्यिक्त। 

७. सदःयको पदाविध: सदःय आफ्नो पदमा िनयकु्त भएको िमितले पाँच बषर् अविधसम्म बहाल रहने 
छ र िनजको पनुः िनयिुक्त हनु सक्नेछ। 

८. पनुरावदेन न्यायािधकरणको ःथापना: (१) यस ऐन बमोिजम न्यायािधकरणले गरेको िनणर्यउपर 
पनुरावेदन स�ु े ूयोजनको लािग नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी 
आवँयकता अनसुार ऋण असलुी पनुरावेदन न्यायािधकरणको ःथापना गनर् सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम पनुरावेदन न्यायािधकरणको ःथापना गदार् त्यःता पनुरावेदन 
न्यायािधकरणको मकुाम तथा ूादेिशक क्षेऽािधकार समेत तोिकिदन ुपन�छ। 

 (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी कुनै पनुरावेदन न्यायािधकरणलाई 
आफ्नो ूादेिशक क्षेऽािधकारभन्दा बािहरको न्यायािधकरणले गरेको आदेश वा िनणर्यउपर 
पनुरावेदन स�ु ेगरी तोक्न सक्नेछ। 

९. पनुरावदेन स�ेु अिधकारीको िनयिुक्त: नेपाल सरकारले पनुरावदेन अदालतको न्यायाधीश भैसकेको 
वा भैरहेको वा हनु योग्यता पगुेको कुनै ब्यिक्तलाई राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी पनुरावेदन 
न्यायािधकरणको पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीको पदमा िनयकु्त गनर् सक्नेछ। 

१०. पनुरावदेन स�ेु अिधकारीको पदाविध: पनुरावेदन स�ुे अिधकारी आफ्नो पदमा िनयकु्त भएको 
िमितले ५ बषर् अविधसम्म बहाल रहनेछ र िनजको पनुः िनयिुक्त हनु सक्नेछ। 

११. पािरौिमक तथा सिुबधा: सदःय र पनुरावदेन स�ुे अिधकारीको पािरौिमक तथा सिुबधा र 
सेवाका अन्य शतर्ह� तोिकए बमोिजम हनुेछ। 

१२. पदमा नरहन ेअवःथा: (१) देहायका अवःथामा सदःय वा पनुरावेदन स�ु ेअिधकारी आफ्नो 
पदमा बहाल रहने छैन:- 

 (क) यस ऐन बमोिजम पदाविध समा� भएमा, 
 (ख) आफ्नो पदबाट िदएको राजीनामा नेपाल सरकारबाट ःवीकृत भएमा, 
 (ग) खराव आचरण भएको वा कायर्क्षमताको अभाव भएको भ� ेआधारमा नेपाल सरकारले 

   हटाएमा। 
 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग ) बमोिजम नेपाल सरकारले पदबाट हटाउन ेआदेश िदनभुन्दा  

   अिघ िनजलाई सफाईको उिचत मौका िदन ुपन�छ। 
१३. िरक्त पदको पूितर्: दफा १२ बमोिजम वा अन्य कुनै कारणबाट सदःय वा पनुरावेदन स�ुे 

अिधकारीको पद िरक्त हनु आएमा त्यसरी िरक्त भएको पदमा िनजको बाँिक अविधको लािग 
दफा ५ वा दफा ९ बमोिजमको ूकृयाबाट पूितर् गिरनेछ। 

 
 



C0f c;'nL Gofoflws/0f118

 

ऋण असुली ���������ण 

 

112 

पिरच्छेद - ३ 
न्यायािधकरण तथा पनुरावेदन न्यायािधकरणको के्षऽािधकार तथा कायर्िबिध 

 
१४. काम, कतर्व्य र के्षऽािधकार: (१) यस ऐन बमोिजम न्यायािधकरण ःथापना भएपिछ आफ्नो 

क्षेऽािधकार िभऽको ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुीसम्बन्धी म�ुाको श�ु कारवाही तथा 
िकनारा गन� अिधकार न्यायािधकरणको हनुेछ। 

 (२) न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽको ूयोग तीनै जना सदःयले सामिुहक �पमा गन�छन।् 
बहमुतको राय न्यायािधकरणको िनणर्य मािननछे। 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन कानून सदःय सिहत दईु जना 
सदःयको उपिःथित भएमा म�ुाको कारवाही र िकनारा गनर् सिकनेछ। कानून सदःय 
बाहेक अ� दईु जना सदःयको उपिःथितमा म�ुाको िनणर्य गनर् वा अिन्तम आदेश िदन 
बाहेक अ� कारवाही गनर् सिकनेछ। 

 (४) उपदफा (३) बमोिजम दईु जना सदःयको उपिःथितमा म�ुाको कारवाही र िकनारा गदार् 
मतैक्य हनु नसकेमा अनपुिःथत रहेको सदःय समेतको उपिःथितमा पेश गनुर् पन�छ। 

 (५) उपदफा (४) बमोिजम पेश गदार् पिन बहमुत कायम हनु नसकेमा त्यःतो म�ुाको हकमा 
पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष िनकासको लािग लेखी पठाउन ुपन�छ।  

 (६) पनुरावेदन न्यायािधकरण ःथापना भएपिछ आफ्नो क्षेऽािधकार िभऽको न्यायािधकरणले 
िदएको आदेश उपर पनुरावेदन स�ुे अिन्तम अिधकार पनुरावेदन न्यायािधकरणको हनुेछ। 

 (७) यस ऐनको अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन ब�क तथा िव�ीय संःथाले आफूले 
असलु गनुर्पन� ऋण सम्बन्धमा देहाय बमोिजमको अवःथा पूरा भएको ऋण असलुी 
सम्बन्धमा माऽ िनबेदन िदन सक्नेछ:- 
(क) ऋणीसंग ऋण फछ्र्यौट गनर्, गराउन यथे� छलफल तथा िबयाकलाप गरेको हनु ु

पन�, 
(ख) ऋण असलुीसम्बन्धी ब�क तथा िव�ीय संःथाबाट पयार्� कारवाही भई ऋण असलु 

हनु नसकेको हनु ुपन�। 
१५. न्यायािधकरणमा िनवदेन िदन ुपन�: (१) ब�क तथा िव�ीय संःथाले ऋणीबाट असलुउपर गनुर् पन� 

रकम असलुउपर गनर् नसकेमा देहायको म्यादिभऽ न्यायािधकरण समक्ष त्यःतो रकम असलुउपर 
गराई पाउन तोिकएको दःतरु संलग्न राखी तोिकएको ढाँचामा उजरुी िनवेदन िदन ुपन�छ:- 
(क) यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत भाखा नािघ सकेका कजार्ह�को हकमा यो ऐन ूारम्भ 

भएको िमितले पाँच बषर्िभऽ। 
(ख)  यो ऐन ूारम्भ भएपिछ भाखा नाघेका कजार्को हकमा त्यसरी भाखा नाघेका िमितले चार 

बषर्िभऽ। 
                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदंदा सम्बिन्धत ब�क तथा िव�ीय संःथाले दावी 
गरेको रकमको ०.२५ ूितशतले हनु आउने रकम समेत ऋण असलुी शलु्क 
वाफत अमीम �पमा न्यायािधकरण समक्ष बझुाउन ुपन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको उजरुी िनबेदन ूा� भएको िमितले पन्ी िदन िभऽ 
न्यायािधकरणले ूितवादीलाई आफ्नो सफाईको िनिम� सबदु ूमाण सिहत 
ूितउ�र पेश गनर् पन्ी िदनको म्याद जारी गनुर् पन�छ र ूितवादीले सो अविधिभऽ 
ूितउ�रपऽ दािखल गनुर् पन�छ। 

 तर, काब ुबािहरको पिरिःथित परी सो म्याद िभऽ ूितवादीले ूितउ�रपऽ पेश गनर् नसकी सो 
को कारण खोली त्यसपिछको पन्ी िदनिभऽ िनवेदन िदएमा र त्यःतो िनवेदनको ब्यहोरा 
मनािसब देिखएमा न्यायािधकरणले पन्ी िदनसम्मको म्याद थप गनर् सक्नछे। 

१६. अन्तिरम आदेश जारी गनर् सक्न:े (१) न्यायािधकरणमा िबचाराधीन रहेको कुनै म�ुाका सम्बन्धमा 
ऋण िलनको लािग रािखएको िधतो वा ऋणीको जमानत िदन ेव्यिक्तको ःवािमत्व वा कब्जामा 
रहेको वा हक भएको चल वा अचल सम्पित हःतान्तरण, नामसारी वा िबबी गनर् नपाउने गरी 
रोक्का राख् न आवँयक छ भ� ेकुरा पक्षको िनवेदनको आधारमा न्यायािधकरणलाई लागमेा अक� 
आदेश निदएसम्म त्यःतो सम्पित रोक्का राख् न सम्बिन्धत कायार्लयको नाममा न्यायािधकरणले 
अन्तिरम आदेश जारी गनर् सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेशको पालना गनुर् सम्बिन्धत कायार्लयको कतर्ब्य हनुेछ। 
१७. म�ुाको कारवाही र िकनारा गनुर्पन� अविध: न्यायािधकरणले ूितउ�रपऽ दािखला भएकोमा सो 

दािखला भएको िमितले र ूितउ�रपऽ दािखल नभएकोमा सो दािखल गनुर्पन� म्याद भकु्तान 
भएको िमितले एक सय पचास िदनिभऽ यस ऐन बमोिजम परेको म�ुामा अिन्तम कारवाही र 
िकनारा गिरसक्न ुपन�छ। 

 तर दफा (१५) को उपदफा (३) बमोिजम गळुकेो म्याद थमाउन पाउने म्याद भकु्तान नभई 
म�ुाको अिन्तम कारवाही र िकनारा गनर् हुँदैन। 

१८. िनणर्य सनुाउन:े (१) न्यायािधकरणले गरेको िनणर्य उपिःथत पक्ष वा िनजह�को वारेसलाई 
सनुाई िनजह�बा� िनणर्य सनुी पाएको भरपाई गराउन ुपन�छ। 

 (२) िनणर्य गदार्का बखत सम्बिन्धत पक्ष वा िनजको वारेस अनपुिःथत रहेको भए िनणर्यभएको 
सात िदन िभऽ िनजह�लाई िनणर्यको जानकारी पठाइर् िदन ुपन�छ। 

१९. पनुरावदेन िदन सक्न:े (१) न्यायािधकरणले गरेको िनणर्यउपर िच� नबझु्ने पक्षले सो िनणर्यको 
ूितिलिप ूा� गरेको िमितले पन्ी िदनिभऽ तोिकएको पनुरावेदन दःतरु ितरी तोिकए बमोिजमको 
ढाँचामा सम्बिन्धत पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष पनुरावेदन िदन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको पनुरावेदन दतार् भएको िमितले सात िदनिभऽ पनुरावेदन 
न्यायािधकरणले ूितवादीलाई आफ्नो सफाईको िनिम� सवदु ूमाण सिहत ूितउ�र पेश 

                                                                                                                                                                   
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
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पिरच्छेद - ३ 
न्यायािधकरण तथा पनुरावेदन न्यायािधकरणको के्षऽािधकार तथा कायर्िबिध 

 
१४. काम, कतर्व्य र के्षऽािधकार: (१) यस ऐन बमोिजम न्यायािधकरण ःथापना भएपिछ आफ्नो 

क्षेऽािधकार िभऽको ब�क तथा िव�ीय संःथाको ऋण असलुीसम्बन्धी म�ुाको श�ु कारवाही तथा 
िकनारा गन� अिधकार न्यायािधकरणको हनुेछ। 

 (२) न्यायािधकरणको अिधकारक्षेऽको ूयोग तीनै जना सदःयले सामिुहक �पमा गन�छन।् 
बहमुतको राय न्यायािधकरणको िनणर्य मािननछे। 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन कानून सदःय सिहत दईु जना 
सदःयको उपिःथित भएमा म�ुाको कारवाही र िकनारा गनर् सिकनेछ। कानून सदःय 
बाहेक अ� दईु जना सदःयको उपिःथितमा म�ुाको िनणर्य गनर् वा अिन्तम आदेश िदन 
बाहेक अ� कारवाही गनर् सिकनेछ। 

 (४) उपदफा (३) बमोिजम दईु जना सदःयको उपिःथितमा म�ुाको कारवाही र िकनारा गदार् 
मतैक्य हनु नसकेमा अनपुिःथत रहेको सदःय समेतको उपिःथितमा पेश गनुर् पन�छ। 

 (५) उपदफा (४) बमोिजम पेश गदार् पिन बहमुत कायम हनु नसकेमा त्यःतो म�ुाको हकमा 
पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष िनकासको लािग लेखी पठाउन ुपन�छ।  

 (६) पनुरावेदन न्यायािधकरण ःथापना भएपिछ आफ्नो क्षेऽािधकार िभऽको न्यायािधकरणले 
िदएको आदेश उपर पनुरावेदन स�ुे अिन्तम अिधकार पनुरावेदन न्यायािधकरणको हनुेछ। 

 (७) यस ऐनको अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन ब�क तथा िव�ीय संःथाले आफूले 
असलु गनुर्पन� ऋण सम्बन्धमा देहाय बमोिजमको अवःथा पूरा भएको ऋण असलुी 
सम्बन्धमा माऽ िनबेदन िदन सक्नेछ:- 
(क) ऋणीसंग ऋण फछ्र्यौट गनर्, गराउन यथे� छलफल तथा िबयाकलाप गरेको हनु ु

पन�, 
(ख) ऋण असलुीसम्बन्धी ब�क तथा िव�ीय संःथाबाट पयार्� कारवाही भई ऋण असलु 

हनु नसकेको हनु ुपन�। 
१५. न्यायािधकरणमा िनवदेन िदन ुपन�: (१) ब�क तथा िव�ीय संःथाले ऋणीबाट असलुउपर गनुर् पन� 

रकम असलुउपर गनर् नसकेमा देहायको म्यादिभऽ न्यायािधकरण समक्ष त्यःतो रकम असलुउपर 
गराई पाउन तोिकएको दःतरु संलग्न राखी तोिकएको ढाँचामा उजरुी िनवेदन िदन ुपन�छ:- 
(क) यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत भाखा नािघ सकेका कजार्ह�को हकमा यो ऐन ूारम्भ 

भएको िमितले पाँच बषर्िभऽ। 
(ख)  यो ऐन ूारम्भ भएपिछ भाखा नाघेका कजार्को हकमा त्यसरी भाखा नाघेका िमितले चार 

बषर्िभऽ। 
                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदंदा सम्बिन्धत ब�क तथा िव�ीय संःथाले दावी 
गरेको रकमको ०.२५ ूितशतले हनु आउने रकम समेत ऋण असलुी शलु्क 
वाफत अमीम �पमा न्यायािधकरण समक्ष बझुाउन ुपन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको उजरुी िनबेदन ूा� भएको िमितले पन्ी िदन िभऽ 
न्यायािधकरणले ूितवादीलाई आफ्नो सफाईको िनिम� सबदु ूमाण सिहत 
ूितउ�र पेश गनर् पन्ी िदनको म्याद जारी गनुर् पन�छ र ूितवादीले सो अविधिभऽ 
ूितउ�रपऽ दािखल गनुर् पन�छ। 

 तर, काब ुबािहरको पिरिःथित परी सो म्याद िभऽ ूितवादीले ूितउ�रपऽ पेश गनर् नसकी सो 
को कारण खोली त्यसपिछको पन्ी िदनिभऽ िनवेदन िदएमा र त्यःतो िनवेदनको ब्यहोरा 
मनािसब देिखएमा न्यायािधकरणले पन्ी िदनसम्मको म्याद थप गनर् सक्नछे। 

१६. अन्तिरम आदेश जारी गनर् सक्न:े (१) न्यायािधकरणमा िबचाराधीन रहेको कुनै म�ुाका सम्बन्धमा 
ऋण िलनको लािग रािखएको िधतो वा ऋणीको जमानत िदन ेव्यिक्तको ःवािमत्व वा कब्जामा 
रहेको वा हक भएको चल वा अचल सम्पित हःतान्तरण, नामसारी वा िबबी गनर् नपाउने गरी 
रोक्का राख् न आवँयक छ भ� ेकुरा पक्षको िनवेदनको आधारमा न्यायािधकरणलाई लागमेा अक� 
आदेश निदएसम्म त्यःतो सम्पित रोक्का राख् न सम्बिन्धत कायार्लयको नाममा न्यायािधकरणले 
अन्तिरम आदेश जारी गनर् सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेशको पालना गनुर् सम्बिन्धत कायार्लयको कतर्ब्य हनुेछ। 
१७. म�ुाको कारवाही र िकनारा गनुर्पन� अविध: न्यायािधकरणले ूितउ�रपऽ दािखला भएकोमा सो 

दािखला भएको िमितले र ूितउ�रपऽ दािखल नभएकोमा सो दािखल गनुर्पन� म्याद भकु्तान 
भएको िमितले एक सय पचास िदनिभऽ यस ऐन बमोिजम परेको म�ुामा अिन्तम कारवाही र 
िकनारा गिरसक्न ुपन�छ। 

 तर दफा (१५) को उपदफा (३) बमोिजम गळुकेो म्याद थमाउन पाउने म्याद भकु्तान नभई 
म�ुाको अिन्तम कारवाही र िकनारा गनर् हुँदैन। 

१८. िनणर्य सनुाउन:े (१) न्यायािधकरणले गरेको िनणर्य उपिःथत पक्ष वा िनजह�को वारेसलाई 
सनुाई िनजह�बा� िनणर्य सनुी पाएको भरपाई गराउन ुपन�छ। 

 (२) िनणर्य गदार्का बखत सम्बिन्धत पक्ष वा िनजको वारेस अनपुिःथत रहेको भए िनणर्यभएको 
सात िदन िभऽ िनजह�लाई िनणर्यको जानकारी पठाइर् िदन ुपन�छ। 

१९. पनुरावदेन िदन सक्न:े (१) न्यायािधकरणले गरेको िनणर्यउपर िच� नबझु्ने पक्षले सो िनणर्यको 
ूितिलिप ूा� गरेको िमितले पन्ी िदनिभऽ तोिकएको पनुरावेदन दःतरु ितरी तोिकए बमोिजमको 
ढाँचामा सम्बिन्धत पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष पनुरावेदन िदन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको पनुरावेदन दतार् भएको िमितले सात िदनिभऽ पनुरावेदन 
न्यायािधकरणले ूितवादीलाई आफ्नो सफाईको िनिम� सवदु ूमाण सिहत ूितउ�र पेश 

                                                                                                                                                                   
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
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गनर् तीस िदनको म्याद िदन ुपन�छ र ूितवादीले सो अविधिभऽ ूितउ�रपऽ दािखल गनुर् 
पन�छ। 

 तर काब ुबािहरको पिरिःथित परी सो म्यादिभऽ ूितवादीले ूितउ�रपऽ पेश गनर् नसिक सो को 
कारण खोली िनवेदन िदएमा पनुरावेदन न्यायािधकरणले पन्ी िदनको म्याद थप गनर् सक्नछे।  

२०. िमलापऽ हनु सक्न:े (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यस ऐन 
बमोिजम कारवाही तथा िकनारा गनर् बांिक रहेका कुनै म�ुामा िमलापऽ गन� उ�ेँयले उजरुवाला 
र ूितवादी दवैुले आफूह� िमल्न ेब्यहोराको िनवेदन न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरण 
समक्ष िदएमा सो िनवेदनको ब्यहोरा वादी ूितवादी दवैुलाई पढी बांची सनुाई त्यसको मतलब र 
पिरणाम समेत राॆोिसत सम्झाई बझुाई त्यसरी सम्झाउँदा दवैु पक्षले म�ुर गरेमा म�ुाको 
कारवाही जनुसकैु अवःथामा पगुेको भए तापिन न्यायािधकरण वा पनुरावदेन न्यायािधकरणले 
िमलापऽ गराई िदन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम िमलापऽ गदार् दावी रकमको ०.५० ूितशतले हनुआउन े रकम 
िमलापऽ दःतरु वापत आधा-आधा गरी उजरुवाला र ूितवादी दवैुले न्यायािधकरणमा 
बझुाउन ुपन�छ। यसरी उजरुवालाले बझुाउन ुपन� िमलापऽ वापत लाग्न ेदःतरु िनजले दफा 
१५ को उपदफा (२) बमोिजम अमीम �पमा बझुाएको ऋण असलुी शलु्कबाट क�ी गरी 
िलईनेछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम भएको िमलापऽको कायार्न्वयन गनर् त्यसरी िमलापऽ गराउन े
न्यायािधकरणले ऋण असलुी अिधकृतलाई आदेश िदन ुपन�छ। 

२१. िनणर्यको कायार्न्वयन: (१) न्यायािधकरणले दफा (१८) बमोिजम िनणर्यसनुाइ सकेपिछ सो 
िनणर्यउपर पनुरावेदन परेकोमा पनुरावेदन न्यायािधकरणको िनणर्य ूा� भएपिछ र पनुरावेदन 
नपरेकोमा पनुरावेदन िदन े म्याद गळुपेिछ िनणर्य कायार्न्वयन गनर् ऋण असलुी अिधकृतको 
नाममा आदेश जारी गनुर् पन�छ। 

 (२) न्यायािधकरणले उपदफा (१) बमोिजम आदेश जारी गदार् िनणर्यको कायार्न्वयन गन� अविध 
समेत तोिकिदन सक्नेछ। 

२२. पनुरावदेनको लािग धरौटी जम्मा गनुर्पन�: दफा (१९) बमोिजम ऋणीले पनुरावेदन गदार् 
न्यायािधकरणले गरेको िनणर्य बमोिजम असलुउपर गनुर् पन� ठहर भएको रकमको तीस ूितशत 
रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गनुर् पन�छ। 

२३. पनुरावदेन िकनारा लगाउन ु पन� अविध: पनुरावेदन न्यायािधकरणले पनुरावेदनको ूितउ�र 
दािखला भएकोमा सो दािखला भएको िमितले र त्यःतो ूितउ�रपऽ दािखला नभएकोमा सो 
दािखला गनुर्पन� म्याद भकु्तान भएको िमितले नब्बे िदनिभऽ यस ऐन बमोिजम परेको 
पनुरावेदनको अिन्तम कारवाही िकनारा लगाई सोको जानकारी अिन्तम कारवाही िकनारा भएको 
िमितले पन्ी िदनिभऽ सम्बिन्धत न्यायािधकरणमा पठाउन ुपन�छ। 

२४. न्यायािधकरण र पनुरावदेन न्यायािधकरणको अिधकार तथा कायर्िबिध: (१) यस ऐन बमोिजम 
परेको म�ुाको कारवाही तथा िकनारा गदार् न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले यो ऐन 
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वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम अन्तगर्त रही आफ्नो कायर्िविध आफैले िनधार्रण गनर् 
सक्नेछ। 

 (२) यस ऐन बमोिजम परेको म�ुाको कारवाही तथा िकनारा गदार् न्यायािधकरण वा पनुरावेदन 
न्यायािधकरणलाई म्याद जारी गनर् वादी, ूितवादी साक्षी िझकाउन,े सपथ गराउन,े बयान 
िलने, सबदु ूमाण तथा आवँयक कागजात वा िववरण बझु्ने, कागजपऽ दािखल गराउन,े 
धरौटी जम्मा गनर् लगाउन ेर सजाय गन� समेत ूचिलत कानून बमोिजम अदालतलाई भए 
सरहको अिधकार हनुेछ। 

 
 

पिरच्छेद - ४ 
ऋण असलुी िविध 

 
२५. ऋण असलुी िविध: (१) ऋण असलुी अिधकृतले न्यायािधकरणको आदेश ूा� भएपिछ सो 

आदेशमा तोिकएको म्याद िभऽ ऋणीबाट ऋण रकम असलुउपर गरी सम्बिन्धत ब�क तथा 
िव�ीय संःथालाई िदलाई िदन ुपन�छ। 

 (२) ऋण असलुी अिधकृतले ऋण साँवा तथा ब्याज रकम असलुउपर गदार् ूचिलत कानूनको 
अिधनमा रही देहाएका िबिध अपनाउन सक्नेछ:- 
(क) ऋणीको िधतो रािखएको वा नरािखएको अन्य चल वा अचल सम्प�ी कब्जा वा 

िललाम िबबी गन�, 
(ख) जमानत िदन ेब्यिक्तको चल वा अचल सम्पित कब्जा वा िललाम िबबी गन�, 
(ग) कुनै ब्यिक्त िवशेष ऋणी वा जमानत िदने ब्यिक्त भएकोमा त्यःतो ब्यिक्तलाई पबाउ 

गरी ूचिलत कानून बमोिजम थनुामा राख् ने। 
२६. जमानत िलन ेव्यिक्तको दाियत्व: (१) ऋणीको िनिम� जमानत िदन ेब्यिक्तको दाियत्व जमानत 

िदएको रकमको हदसम्म माऽ िसिमत रहनेछ। 
(२) ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन उपदफा (१) बमोिजमको दाियत्व 

जमानत िदन ेव्यिक्तबाट सोझै असलुउपर गनर् सिकनेछ। 
२७. ऋण असलुी अिधकृतको आदेश न्यायािधकरणको आदेश सरह हनु:े (१) यस ऐन बमोिजम ऋण 

असलुउपर गन� सन्दभर्मा ऋण असलुी अिधकृतले िदएको आदेश न्यायािधकरणले िदएको आदेश 
सरह हनुेछ र त्यःतो आदेशको पालना गनुर् सम्बिन्धत सब�को कतर्ब्य हनुेछ। 
(२) ऋण असलुी अिधकृतले यस ऐन बमोिजम िदएको आदेशको कसैले अवहेलना गरेमा 

न्यायािधकरणले िनजलाई दफा ३० बमोिजम न्यायािधकरणको अवहेलनामा कारवाही 
चलाउन सक्नछे। 
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गनर् तीस िदनको म्याद िदन ुपन�छ र ूितवादीले सो अविधिभऽ ूितउ�रपऽ दािखल गनुर् 
पन�छ। 

 तर काब ुबािहरको पिरिःथित परी सो म्यादिभऽ ूितवादीले ूितउ�रपऽ पेश गनर् नसिक सो को 
कारण खोली िनवेदन िदएमा पनुरावेदन न्यायािधकरणले पन्ी िदनको म्याद थप गनर् सक्नछे।  

२०. िमलापऽ हनु सक्न:े (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यस ऐन 
बमोिजम कारवाही तथा िकनारा गनर् बांिक रहेका कुनै म�ुामा िमलापऽ गन� उ�ेँयले उजरुवाला 
र ूितवादी दवैुले आफूह� िमल्न ेब्यहोराको िनवेदन न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरण 
समक्ष िदएमा सो िनवेदनको ब्यहोरा वादी ूितवादी दवैुलाई पढी बांची सनुाई त्यसको मतलब र 
पिरणाम समेत राॆोिसत सम्झाई बझुाई त्यसरी सम्झाउँदा दवैु पक्षले म�ुर गरेमा म�ुाको 
कारवाही जनुसकैु अवःथामा पगुेको भए तापिन न्यायािधकरण वा पनुरावदेन न्यायािधकरणले 
िमलापऽ गराई िदन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम िमलापऽ गदार् दावी रकमको ०.५० ूितशतले हनुआउन े रकम 
िमलापऽ दःतरु वापत आधा-आधा गरी उजरुवाला र ूितवादी दवैुले न्यायािधकरणमा 
बझुाउन ुपन�छ। यसरी उजरुवालाले बझुाउन ुपन� िमलापऽ वापत लाग्न ेदःतरु िनजले दफा 
१५ को उपदफा (२) बमोिजम अमीम �पमा बझुाएको ऋण असलुी शलु्कबाट क�ी गरी 
िलईनेछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम भएको िमलापऽको कायार्न्वयन गनर् त्यसरी िमलापऽ गराउन े
न्यायािधकरणले ऋण असलुी अिधकृतलाई आदेश िदन ुपन�छ। 

२१. िनणर्यको कायार्न्वयन: (१) न्यायािधकरणले दफा (१८) बमोिजम िनणर्यसनुाइ सकेपिछ सो 
िनणर्यउपर पनुरावेदन परेकोमा पनुरावेदन न्यायािधकरणको िनणर्य ूा� भएपिछ र पनुरावेदन 
नपरेकोमा पनुरावेदन िदन े म्याद गळुपेिछ िनणर्य कायार्न्वयन गनर् ऋण असलुी अिधकृतको 
नाममा आदेश जारी गनुर् पन�छ। 

 (२) न्यायािधकरणले उपदफा (१) बमोिजम आदेश जारी गदार् िनणर्यको कायार्न्वयन गन� अविध 
समेत तोिकिदन सक्नेछ। 

२२. पनुरावदेनको लािग धरौटी जम्मा गनुर्पन�: दफा (१९) बमोिजम ऋणीले पनुरावेदन गदार् 
न्यायािधकरणले गरेको िनणर्य बमोिजम असलुउपर गनुर् पन� ठहर भएको रकमको तीस ूितशत 
रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गनुर् पन�छ। 

२३. पनुरावदेन िकनारा लगाउन ु पन� अविध: पनुरावेदन न्यायािधकरणले पनुरावेदनको ूितउ�र 
दािखला भएकोमा सो दािखला भएको िमितले र त्यःतो ूितउ�रपऽ दािखला नभएकोमा सो 
दािखला गनुर्पन� म्याद भकु्तान भएको िमितले नब्बे िदनिभऽ यस ऐन बमोिजम परेको 
पनुरावेदनको अिन्तम कारवाही िकनारा लगाई सोको जानकारी अिन्तम कारवाही िकनारा भएको 
िमितले पन्ी िदनिभऽ सम्बिन्धत न्यायािधकरणमा पठाउन ुपन�छ। 

२४. न्यायािधकरण र पनुरावदेन न्यायािधकरणको अिधकार तथा कायर्िबिध: (१) यस ऐन बमोिजम 
परेको म�ुाको कारवाही तथा िकनारा गदार् न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले यो ऐन 
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वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम अन्तगर्त रही आफ्नो कायर्िविध आफैले िनधार्रण गनर् 
सक्नेछ। 

 (२) यस ऐन बमोिजम परेको म�ुाको कारवाही तथा िकनारा गदार् न्यायािधकरण वा पनुरावेदन 
न्यायािधकरणलाई म्याद जारी गनर् वादी, ूितवादी साक्षी िझकाउन,े सपथ गराउन,े बयान 
िलने, सबदु ूमाण तथा आवँयक कागजात वा िववरण बझु्ने, कागजपऽ दािखल गराउन,े 
धरौटी जम्मा गनर् लगाउन ेर सजाय गन� समेत ूचिलत कानून बमोिजम अदालतलाई भए 
सरहको अिधकार हनुेछ। 

 
 

पिरच्छेद - ४ 
ऋण असलुी िविध 

 
२५. ऋण असलुी िविध: (१) ऋण असलुी अिधकृतले न्यायािधकरणको आदेश ूा� भएपिछ सो 

आदेशमा तोिकएको म्याद िभऽ ऋणीबाट ऋण रकम असलुउपर गरी सम्बिन्धत ब�क तथा 
िव�ीय संःथालाई िदलाई िदन ुपन�छ। 

 (२) ऋण असलुी अिधकृतले ऋण साँवा तथा ब्याज रकम असलुउपर गदार् ूचिलत कानूनको 
अिधनमा रही देहाएका िबिध अपनाउन सक्नेछ:- 
(क) ऋणीको िधतो रािखएको वा नरािखएको अन्य चल वा अचल सम्प�ी कब्जा वा 

िललाम िबबी गन�, 
(ख) जमानत िदन ेब्यिक्तको चल वा अचल सम्पित कब्जा वा िललाम िबबी गन�, 
(ग) कुनै ब्यिक्त िवशेष ऋणी वा जमानत िदने ब्यिक्त भएकोमा त्यःतो ब्यिक्तलाई पबाउ 

गरी ूचिलत कानून बमोिजम थनुामा राख् ने। 
२६. जमानत िलन ेव्यिक्तको दाियत्व: (१) ऋणीको िनिम� जमानत िदन ेब्यिक्तको दाियत्व जमानत 

िदएको रकमको हदसम्म माऽ िसिमत रहनेछ। 
(२) ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन उपदफा (१) बमोिजमको दाियत्व 

जमानत िदन ेव्यिक्तबाट सोझै असलुउपर गनर् सिकनेछ। 
२७. ऋण असलुी अिधकृतको आदेश न्यायािधकरणको आदेश सरह हनु:े (१) यस ऐन बमोिजम ऋण 

असलुउपर गन� सन्दभर्मा ऋण असलुी अिधकृतले िदएको आदेश न्यायािधकरणले िदएको आदेश 
सरह हनुेछ र त्यःतो आदेशको पालना गनुर् सम्बिन्धत सब�को कतर्ब्य हनुेछ। 
(२) ऋण असलुी अिधकृतले यस ऐन बमोिजम िदएको आदेशको कसैले अवहेलना गरेमा 

न्यायािधकरणले िनजलाई दफा ३० बमोिजम न्यायािधकरणको अवहेलनामा कारवाही 
चलाउन सक्नछे। 
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पिरच्छेद - ५ 
िविवध 

 

२८. ऋण असलुी अिधकृत तोक्न:े (१) नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपऽांिकत ि�तीय ौेणीको 
अिधकृतलाई ऋण असलुी अिधकृत तोक्न सक्नेछ। 

 (२) ऋण असलुी अिधकृतको काम, कतर्ब्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनुेछ। 
२९. अन्य कमर्चारीसम्वन्धी ब्यबःथा: ऋण असलुी अिधकृतको अितिरक्त न्यायािधकरण तथा 

पनुरावेदन न्यायािधकरणको कायर् संचालन गनर्का लािग नेपाल सरकारले आवँयक कमर्चारी 
उपलब्ध गराउनेछ। 

३०. अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्न:े (१) न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले आफ्नो 
अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्नेछ। 

 (२) न्यायािधकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहर् याएमा अिभयकु्तलाई एक हजार �पैयाँसम्म 
जिरवाना वा एक मिहनासम्म कैद वा दवैु सजाय गनर् सक्नेछ। 

 (३) पनुरावेदन न्यायािधकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहर् याएमा अिभयकु्तलाई पाँच हजार 
�पैयाँसम्म जिरवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय गनर् सक्नेछ। 

 (४) उपदफा (१) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सम्बिन्धत न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणलाई सन्तोष हनुे गरी अिभयकु्तले क्षमायाचना गरेमा िनजलाई कुनै 
सजाय नगरी क्षमा िदन वा सजाय तोिकसकेको भए सो सजाय घटाउन वा माफ गनर् वा 
सजाय मलु्तवी राखी तोकेको सतर् पालन भएमा सजाय कायार्न्वयन नगनर् आदेश िदन 
सक्नछे। 

३१. ब�क तथा िव�ीय संःथाले रकम ितनुर्पन�: (१) यस ऐन बमोिजम ऋण असलुी भैसकेपिछ असलुी 
भएको ऋण रकमको १ ूितशत रकम ऋण असलुी शलु्क वापत सम्विन्धत ब�क तथा िव�ीय 
संःथाले न्यायािधकरणलाई ितनुर् पन�छ। यसरी ब�क तथा िव�ीय संःथाले ऋण असलुी शलु्क 
ितदार् िनजले दफा १५ को उपदफा (२) बमोिजम बझुाएको रकम कटाई बाँिक रकम माऽ 
ितनुर् पन�छ। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम दािखला हनु आएको रकम न्यायािधकरणले नेपाल सरकारले तोके 
बमोिजम सि�त खातामा दािखला गनुर् पन�छ। 

३२. म�ुा सन�: यो ऐन ूारम्भ भएको बखत िजल्ला अदालत र पनुरावेदन अदालतमा िछ� बांकी 
रहेका यस ऐनको अिधकार क्षेऽिभऽ पन� ऋण सम्बन्धी म�ुा सम्बिन्धत न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणमा सन�छन।् 

३३. िनयम बनाउन सक्न:े यस ऐनको उ�ेँय कायार्न्वयन गनर्को लािग नेपाल सरकारले आवँयक 
िनयमह� बनाउन सक्नेछ।2 

                                                            
ि��य :- केही नेपाल कानून संशोधन गन� ऐन, २०६३ �ारा �पान्तर गिरएका शब्दह�:- 
  "ौी ५ को सरकार" को स�ा "नेपाल सरकार"। 
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ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी िनीमावली, २०५९ 
 

नेपाल राजपऽमा ूकािशत िमितः २०५९।०८।१२ 
पिहलो संशोधनः ................................................................................... २०६०।१०।२९  
 
 ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३३ ले िदएको अिधकार ूीोग 
गरी नेपाल सरकारले देहाएका िनीमह� बनाएको छ। 
 

पिरच्छेद - १ 
ूारिम्भक 

 
१. संिक्ष� नाम र ूारम्भ: (१) ीी िनीमह�को नाम "ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी 

िनीमावली, २०५९" रहेको छ। 
 (२) ीो िनीमावली त�ुन्त ूारम्भ हनुेछ। 
२. पिरभाषा: िबषी वा ूसंगले अक� अथर् नलागमेा ीस िनीमावलीमा, 

(क) "ऐन" भ�ाले ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ सम्झन ुपछर्। 
(ख) "उजरुी िनवेदन" भ�ाले ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजम ब�क वा िव�ीी 

संःथाले न्ीाीािधकरण समक्ष पेश गरेको उजरुी िनवेदन सम्झन ुपछर्। 
(ग) "ौेःतेदार" भ�ाले िनीम ३२ बमोिजम न्ीाीािधकरण वा पनुरावेदन न्ीाीािधकरणको 

सामान्ी ूशासनसम्बन्धी काम गनर् नेपाल सरकारले तोकेको अिधकृत सम्झन ुपछर्। 
 
 

पिरच्छेद - २ 
उजरुी िनवेदनसम्बन्धी ब्ीवःथा 

 
३. उजरुी िनवदेन िदनपुन�: ब�क वा िव�ीी संःथाले उजरुी िदँदा अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा पाँच 

�पैीा ँउजरुी िनवेदन दःतरु र दाबी रकमको ०.२५ ूितशतले हनु आउने ऋण असलुी शलु्क 
वापतको रकम समेत संलग्न गरी न्ीाीािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदन ुपन�छ।  

४. उजरुी िनवदेनमा खलुाउनपुन� कुराह�: िनीम ३ बमोिजम िदन ेउजरुी िनवेदनमा देहाएका कुराह� 
खलुाउन ुपन�छ:- 
(क)  िनवेदक र ूितवादी ूत्ीेकको परुा नाम, थर र वतन, 
(ख)  ऐनको म्ीाद िभऽ उजरुी िनवेदन दाीर गरे नगरेको र उजरुी िनवदेन दःतरु तथा ऋण 

असलुी शलु्क वापत अमीम �पमा बझुाउन ुपन� रकम संलग्न गरे, नगरेको, 
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पिरच्छेद - ५ 
िविवध 

 

२८. ऋण असलुी अिधकृत तोक्न:े (१) नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपऽांिकत ि�तीय ौेणीको 
अिधकृतलाई ऋण असलुी अिधकृत तोक्न सक्नेछ। 

 (२) ऋण असलुी अिधकृतको काम, कतर्ब्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनुेछ। 
२९. अन्य कमर्चारीसम्वन्धी ब्यबःथा: ऋण असलुी अिधकृतको अितिरक्त न्यायािधकरण तथा 

पनुरावेदन न्यायािधकरणको कायर् संचालन गनर्का लािग नेपाल सरकारले आवँयक कमर्चारी 
उपलब्ध गराउनेछ। 

३०. अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्न:े (१) न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले आफ्नो 
अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्नेछ। 

 (२) न्यायािधकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहर् याएमा अिभयकु्तलाई एक हजार �पैयाँसम्म 
जिरवाना वा एक मिहनासम्म कैद वा दवैु सजाय गनर् सक्नेछ। 

 (३) पनुरावेदन न्यायािधकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहर् याएमा अिभयकु्तलाई पाँच हजार 
�पैयाँसम्म जिरवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय गनर् सक्नेछ। 

 (४) उपदफा (१) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सम्बिन्धत न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणलाई सन्तोष हनुे गरी अिभयकु्तले क्षमायाचना गरेमा िनजलाई कुनै 
सजाय नगरी क्षमा िदन वा सजाय तोिकसकेको भए सो सजाय घटाउन वा माफ गनर् वा 
सजाय मलु्तवी राखी तोकेको सतर् पालन भएमा सजाय कायार्न्वयन नगनर् आदेश िदन 
सक्नछे। 

३१. ब�क तथा िव�ीय संःथाले रकम ितनुर्पन�: (१) यस ऐन बमोिजम ऋण असलुी भैसकेपिछ असलुी 
भएको ऋण रकमको १ ूितशत रकम ऋण असलुी शलु्क वापत सम्विन्धत ब�क तथा िव�ीय 
संःथाले न्यायािधकरणलाई ितनुर् पन�छ। यसरी ब�क तथा िव�ीय संःथाले ऋण असलुी शलु्क 
ितदार् िनजले दफा १५ को उपदफा (२) बमोिजम बझुाएको रकम कटाई बाँिक रकम माऽ 
ितनुर् पन�छ। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम दािखला हनु आएको रकम न्यायािधकरणले नेपाल सरकारले तोके 
बमोिजम सि�त खातामा दािखला गनुर् पन�छ। 

३२. म�ुा सन�: यो ऐन ूारम्भ भएको बखत िजल्ला अदालत र पनुरावेदन अदालतमा िछ� बांकी 
रहेका यस ऐनको अिधकार क्षेऽिभऽ पन� ऋण सम्बन्धी म�ुा सम्बिन्धत न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणमा सन�छन।् 

३३. िनयम बनाउन सक्न:े यस ऐनको उ�ेँय कायार्न्वयन गनर्को लािग नेपाल सरकारले आवँयक 
िनयमह� बनाउन सक्नेछ।2 

                                                            
ि��य :- केही नेपाल कानून संशोधन गन� ऐन, २०६३ �ारा �पान्तर गिरएका शब्दह�:- 
  "ौी ५ को सरकार" को स�ा "नेपाल सरकार"। 
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ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी िनीमावली, २०५९ 
 

नेपाल राजपऽमा ूकािशत िमितः २०५९।०८।१२ 
पिहलो संशोधनः ................................................................................... २०६०।१०।२९  
 
 ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ३३ ले िदएको अिधकार ूीोग 
गरी नेपाल सरकारले देहाएका िनीमह� बनाएको छ। 
 

पिरच्छेद - १ 
ूारिम्भक 

 
१. संिक्ष� नाम र ूारम्भ: (१) ीी िनीमह�को नाम "ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी 

िनीमावली, २०५९" रहेको छ। 
 (२) ीो िनीमावली त�ुन्त ूारम्भ हनुेछ। 
२. पिरभाषा: िबषी वा ूसंगले अक� अथर् नलागमेा ीस िनीमावलीमा, 

(क) "ऐन" भ�ाले ब�क तथा िव�ीी संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ सम्झन ुपछर्। 
(ख) "उजरुी िनवेदन" भ�ाले ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजम ब�क वा िव�ीी 

संःथाले न्ीाीािधकरण समक्ष पेश गरेको उजरुी िनवेदन सम्झन ुपछर्। 
(ग) "ौेःतेदार" भ�ाले िनीम ३२ बमोिजम न्ीाीािधकरण वा पनुरावेदन न्ीाीािधकरणको 

सामान्ी ूशासनसम्बन्धी काम गनर् नेपाल सरकारले तोकेको अिधकृत सम्झन ुपछर्। 
 
 

पिरच्छेद - २ 
उजरुी िनवेदनसम्बन्धी ब्ीवःथा 

 
३. उजरुी िनवदेन िदनपुन�: ब�क वा िव�ीी संःथाले उजरुी िदँदा अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा पाँच 

�पैीा ँउजरुी िनवेदन दःतरु र दाबी रकमको ०.२५ ूितशतले हनु आउने ऋण असलुी शलु्क 
वापतको रकम समेत संलग्न गरी न्ीाीािधकरण समक्ष उजरुी िनवेदन िदन ुपन�छ।  

४. उजरुी िनवदेनमा खलुाउनपुन� कुराह�: िनीम ३ बमोिजम िदन ेउजरुी िनवेदनमा देहाएका कुराह� 
खलुाउन ुपन�छ:- 
(क)  िनवेदक र ूितवादी ूत्ीेकको परुा नाम, थर र वतन, 
(ख)  ऐनको म्ीाद िभऽ उजरुी िनवेदन दाीर गरे नगरेको र उजरुी िनवदेन दःतरु तथा ऋण 

असलुी शलु्क वापत अमीम �पमा बझुाउन ुपन� रकम संलग्न गरे, नगरेको, 
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(ग) ऋण असलुउपर गन� सम्वन्धमा ब�क वा िव�ीय संःथाले ऋणीसंग पटक पटक 
पऽाचार, छलफल वा वातार् वा त्यःतो ऋणको पनुतार्िलिककरण, पनुरसंरचना वा त्यःतै 
िकिसमका अन्य िबयाकलाप गरे नगरेको,  

(ग१) ऋण असलुउपर गन� सम्बन्धमा ब�क वा िव�ीय संःथाले ऋणीलाई ऋण चकु्ता गनर् 
आउन े िनि�त अविध तोकी सो म्याद िभऽ ऋण चकु्�ा गनर् नआएमा िनजका िब�� 
आवँयक कानूनी कारवाही चलाईन े ब्यहोराको वा ब�क वा िव�ीय संःथामा िधतो 
रािखएको चल वा अचल सम्पित िललाम िबबी गन� सम्बन्धी सावर्जिनक सूचना 
राि�यःतरको कुनै दैिनक पिऽकामा ूकाशन गरे, नगरेको वा िधतो रािखएको चल 
अचल सम्पित िललाम िबबी गनर् कारवाही चलाउँदा समेत कुनै कारणवश िललाम 
िबबी भए नभएको, 

(घ)  ऋणीसंग ऋण असलुउपर गन� सम्बन्धमा ूचिलत कानून बमोिजम कुनै अ�ा 
अदालतमा कुनै म�ुा दायर गरे नगरेको, 

(ङ) एक जना भन्दा बढी ूितवादी भएमा िनजह� सबैलाई पठाउन पगु्न े गरी उजरुी 
िनवेदनको ूितिलिप संलग्न राखे नराखेको, 

(च) उजरुी िनवेदनमा उिल्लिखत दावीलाई प�ुी हनुे गरी आवँयक ूमाण तथा कागजातह� 
संलग्न राखे, नराखेको। 

५. रीत नपगुकेो उजरुी िनवदेन दतार् नहनु:े िनयम ४ बमोिजमको उजरुी िनवेदनमा खलुाउन ुपन� कुरा 
नखलुाई वा संलग्न हनुपुन� कागजात संलग्न नभई ूा� हनु आएको उजरुी िनवेदनलाई 
ौेःतेदारले रीत नपगुेको ब्यहोरा खलुाई त्यःतो उजरुी िनवदेन दरपीठ गरी सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथालाई िफतार् गनुर् पन�छ। 

६. उजरुी िनवदेन दतार् गरी िनःसा िदनपुन�: कुनै ब�क वा िव�ीय संःथाले िदएको उजरुी िनवेदन ऐन 
तथा यस िनयमावली बमोिजम रीत पगुेको देिखन आएमा ौेःतेदारले त्यःतो उजरुी िनवेदन दतार् 
गरी सोको िनःसा सम्बिन्धत ब�क वा िव�ीय संःथालाई िदन ुपन�छ। 

७.  उजरुी िनवदेनको जाचँबझु र खारेजी: (१) कुनै उजरुी िनवेदन दायर भएपिछ न्यायािधकरणले सो 
सम्बन्धमा देहाएका कुराह�को जाँचबझु गन�छ:- 

 (क) ऋण असलुउपरको लािग िलइएको दावीको आधार ःप� छ, छैन, 
 (ख) उजरुी िनवेदन साथ संलग्न ूमाण तथा कागजातह� दावीलाई प�ुी गनर् पयार्� छन,  

   छैनन।् 
 (२) उपिनयम (१) बमोिजम जाँचबझु गदार् उजरुी िनवेदनमा उिल्लिखत दावीका आधारह� 

ःप� नभई दावी लाग्न नसक्न े देखेमा न्यायािधकरणले उजरुी िनवेदन खारेज गनर् 
सक्नेछ। 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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 (३) उजरुी िनवेदनसाथ संलग्न ूमाण तथा कागजातह�बाट दावी पिु� हनु नसक्न ेदेखेमा 
न्यायािधकरणले सम्विन्धत ब�क वा िव�ीय संःथालाई सात िदनको म्याद िदई थप 
आवँयक ूमाण तथा कागजातह� पेश गनर् आदेश िदन सक्नेछ। यसरी तोिकएको 
म्याद िभऽ सम्बिन्धत ब�क वा िव�ीय संःथाले थप आवँयक ूमाण तथा 
कागजातह� पेश गनर् नसकेमा वा पेश गरेको कागजातबाट दावी प�ुी हनु नसक्न े
देखेमा न्यायािधकरणले त्यःतो उजरुी िनवदेन खारेज गनर् सक्नेछ। 

 (४) न्यायािधकरणले उपिनयम (२) वा (३) बमोिजम उजरुी िनवेदन खारेज गरेमा सोको 
जानकारी उजरुी िनवेदन खारेज गरेको िमितले सात िदन िभऽ सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथालाई िदन ुपन�छ। 

 
 

पिरच्छेद - ३ 
म्याद, तामेली र ूमाण बझु्नेसम्बन्धी ब्यवःथा 

 
८. ूितउ�रपऽ पेश गनर् म्याद जारी गन�: (१) न्यायािधकरणमा उजरुी िनवदेन दतार् भएपिछ सो 

िमितले पन्ी िदन िभऽ सो उजरुी िनवेदनको एक ूित ूितिलिप समेत संलग्न राखी सम्बिन्धत 
ूितवादीका नाउँमा अनसूुची(२) बमोिजमको ढाँचामा न्यायािधकरणले म्याद जारी गनुर् पन�छ। 

 (२) उपिनयम (१) बमोिजम जारी भएको म्याद तामेल गदार् ूितवादी वा िनजका एकाघर 
पिरवारका कुनै सदःयलाई बझुाई तामेल गनुर् पदर्छ। यसरी बझुाउँदा ूितवादी वा िनजको 
एकाघर पिरवारका कुनै सदःय फेला नपरेमा वा िनजको घर डेरा प�ा नलागमेा 
सम्बिन्धत गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको कुनै सदःय वा ूितिनधी वा कुनै 
दईुजना ःथानीय ब्यिक्तलाई रोहवरमा राखी सो म्याद ूितवादीको घर डेरा भएको 
सावर्जिनक ःथानमा टाँस गनुर् पन�छ र सो बमोिजम म्याद टाँस भएपिछ ूचिलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन िरतपूवर्क म्याद तामेल भएको मािननेछ। 

  तर ब�क वा िव�ीय संःथाले गलत ठेगाना लेिखिदएको वा न्यायािधकरण�ारा गलत ठेगाना 
उल्लेख गरेको कारणले ूितवादी वा िनजको घर डेराको प�ा नलागेको रहेछ भन ेत्यसरी 
म्याद टाँस हुँदैमा िरतपूवर्क म्याद तामेल भएको मािनन ेछैन। 

 (३) उपिनयम (२) बमोिजमको म्याद तामेल गनर् जान े कमर्चारीले बाटाका म्याद बाहेक 
सामान्यतः दईु िदन िभऽ म्याद तामेल गरी सक्न ुपन�छ, 

 (४) उपिनयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै फमर्, कम्पनी वा 
संःथा ूितवादी भई त्यःतो ूितवादीका नाउँमा ूितउ�रपऽ पेश गनर् म्याद जारी गदार् 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
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(ग) ऋण असलुउपर गन� सम्वन्धमा ब�क वा िव�ीय संःथाले ऋणीसंग पटक पटक 
पऽाचार, छलफल वा वातार् वा त्यःतो ऋणको पनुतार्िलिककरण, पनुरसंरचना वा त्यःतै 
िकिसमका अन्य िबयाकलाप गरे नगरेको,  

(ग१) ऋण असलुउपर गन� सम्बन्धमा ब�क वा िव�ीय संःथाले ऋणीलाई ऋण चकु्ता गनर् 
आउन े िनि�त अविध तोकी सो म्याद िभऽ ऋण चकु्�ा गनर् नआएमा िनजका िब�� 
आवँयक कानूनी कारवाही चलाईन े ब्यहोराको वा ब�क वा िव�ीय संःथामा िधतो 
रािखएको चल वा अचल सम्पित िललाम िबबी गन� सम्बन्धी सावर्जिनक सूचना 
राि�यःतरको कुनै दैिनक पिऽकामा ूकाशन गरे, नगरेको वा िधतो रािखएको चल 
अचल सम्पित िललाम िबबी गनर् कारवाही चलाउँदा समेत कुनै कारणवश िललाम 
िबबी भए नभएको, 

(घ)  ऋणीसंग ऋण असलुउपर गन� सम्बन्धमा ूचिलत कानून बमोिजम कुनै अ�ा 
अदालतमा कुनै म�ुा दायर गरे नगरेको, 

(ङ) एक जना भन्दा बढी ूितवादी भएमा िनजह� सबैलाई पठाउन पगु्न े गरी उजरुी 
िनवेदनको ूितिलिप संलग्न राखे नराखेको, 

(च) उजरुी िनवेदनमा उिल्लिखत दावीलाई प�ुी हनु ेगरी आवँयक ूमाण तथा कागजातह� 
संलग्न राखे, नराखेको। 

५. रीत नपगुकेो उजरुी िनवदेन दतार् नहनु:े िनयम ४ बमोिजमको उजरुी िनवेदनमा खलुाउन ुपन� कुरा 
नखलुाई वा संलग्न हनुपुन� कागजात संलग्न नभई ूा� हनु आएको उजरुी िनवेदनलाई 
ौेःतेदारले रीत नपगुेको ब्यहोरा खलुाई त्यःतो उजरुी िनवदेन दरपीठ गरी सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथालाई िफतार् गनुर् पन�छ। 

६. उजरुी िनवदेन दतार् गरी िनःसा िदनपुन�: कुनै ब�क वा िव�ीय संःथाले िदएको उजरुी िनवेदन ऐन 
तथा यस िनयमावली बमोिजम रीत पगुेको देिखन आएमा ौेःतेदारले त्यःतो उजरुी िनवेदन दतार् 
गरी सोको िनःसा सम्बिन्धत ब�क वा िव�ीय संःथालाई िदन ुपन�छ। 

७.  उजरुी िनवदेनको जाचँबझु र खारेजी: (१) कुनै उजरुी िनवेदन दायर भएपिछ न्यायािधकरणले सो 
सम्बन्धमा देहाएका कुराह�को जाँचबझु गन�छ:- 

 (क) ऋण असलुउपरको लािग िलइएको दावीको आधार ःप� छ, छैन, 
 (ख) उजरुी िनवेदन साथ संलग्न ूमाण तथा कागजातह� दावीलाई प�ुी गनर् पयार्� छन,  

   छैनन।् 
 (२) उपिनयम (१) बमोिजम जाँचबझु गदार् उजरुी िनवेदनमा उिल्लिखत दावीका आधारह� 

ःप� नभई दावी लाग्न नसक्न े देखेमा न्यायािधकरणले उजरुी िनवेदन खारेज गनर् 
सक्नेछ। 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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 (३) उजरुी िनवेदनसाथ संलग्न ूमाण तथा कागजातह�बाट दावी पिु� हनु नसक्न ेदेखेमा 
न्यायािधकरणले सम्विन्धत ब�क वा िव�ीय संःथालाई सात िदनको म्याद िदई थप 
आवँयक ूमाण तथा कागजातह� पेश गनर् आदेश िदन सक्नेछ। यसरी तोिकएको 
म्याद िभऽ सम्बिन्धत ब�क वा िव�ीय संःथाले थप आवँयक ूमाण तथा 
कागजातह� पेश गनर् नसकेमा वा पेश गरेको कागजातबाट दावी प�ुी हनु नसक्न े
देखेमा न्यायािधकरणले त्यःतो उजरुी िनवदेन खारेज गनर् सक्नेछ। 

 (४) न्यायािधकरणले उपिनयम (२) वा (३) बमोिजम उजरुी िनवेदन खारेज गरेमा सोको 
जानकारी उजरुी िनवेदन खारेज गरेको िमितले सात िदन िभऽ सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथालाई िदन ुपन�छ। 

 
 

पिरच्छेद - ३ 
म्याद, तामेली र ूमाण बझु्नेसम्बन्धी ब्यवःथा 

 
८. ूितउ�रपऽ पेश गनर् म्याद जारी गन�: (१) न्यायािधकरणमा उजरुी िनवदेन दतार् भएपिछ सो 

िमितले पन्ी िदन िभऽ सो उजरुी िनवेदनको एक ूित ूितिलिप समेत संलग्न राखी सम्बिन्धत 
ूितवादीका नाउँमा अनसूुची(२) बमोिजमको ढाँचामा न्यायािधकरणले म्याद जारी गनुर् पन�छ। 

 (२) उपिनयम (१) बमोिजम जारी भएको म्याद तामेल गदार् ूितवादी वा िनजका एकाघर 
पिरवारका कुनै सदःयलाई बझुाई तामेल गनुर् पदर्छ। यसरी बझुाउँदा ूितवादी वा िनजको 
एकाघर पिरवारका कुनै सदःय फेला नपरेमा वा िनजको घर डेरा प�ा नलागमेा 
सम्बिन्धत गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको कुनै सदःय वा ूितिनधी वा कुनै 
दईुजना ःथानीय ब्यिक्तलाई रोहवरमा राखी सो म्याद ूितवादीको घर डेरा भएको 
सावर्जिनक ःथानमा टाँस गनुर् पन�छ र सो बमोिजम म्याद टाँस भएपिछ ूचिलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन िरतपूवर्क म्याद तामेल भएको मािननेछ। 

  तर ब�क वा िव�ीय संःथाले गलत ठेगाना लेिखिदएको वा न्यायािधकरण�ारा गलत ठेगाना 
उल्लेख गरेको कारणले ूितवादी वा िनजको घर डेराको प�ा नलागेको रहेछ भन ेत्यसरी 
म्याद टाँस हुँदैमा िरतपूवर्क म्याद तामेल भएको मािनन ेछैन। 

 (३) उपिनयम (२) बमोिजमको म्याद तामेल गनर् जान े कमर्चारीले बाटाका म्याद बाहेक 
सामान्यतः दईु िदन िभऽ म्याद तामेल गरी सक्न ुपन�छ, 

 (४) उपिनयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै फमर्, कम्पनी वा 
संःथा ूितवादी भई त्यःतो ूितवादीका नाउँमा ूितउ�रपऽ पेश गनर् म्याद जारी गदार् 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
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यःतो फमर्, कम्पनी वा संःथाको रिज�ड कायार्लयमा हलुाक माफर्  रिज�ी गरी पठाएमा 
वा त्यःतो कायार्लयको टेिलफ्याक्स, इमेल वा अन्य िब�तुीय संचार माध्यमबाट पठाएमा 
त्यःतो म्याद िरतपूवर्क तामेल भएको मािननछे।.............। 

 (५) यस िनयममा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन कुनै ूितवादीका नाउँमा म्याद 
जारी गदार् त्यःतो म्याद जारी हनु नसकेको ूितवेदन पनर् आएमा सम्बिन्धत ूितवादीको 
नाउँमा जारी भएको म्यादसम्बन्धी सूचना रेिडयो, टेिलिभजन वा राि�यःतरको कुनै 
पऽपिऽकामा ूसारण वा ूकाशन गनर् सिकनेछ। त्यसरी ूसारण वा ूकाशन भएको 
अवःथामा त्यःता ूितवादीका नाउँमा त्यःतो म्याद यस िनयमावली बमोिजम िरतपूवर्क 
तामेल भएको मािननेछ। 

९. म्याद थमाउन सक्न:े (१) िनयम ८ बमोिजम ूितवादीलाई ूितउ�रपऽ पेश गनर् जारी गरेको 
म्याद ूितवादीको काब ुबािहरको पिरिःथित परी गळुन गई ूितवादीले ूितउ�रपऽ पेश गनर् 
नसकेमा सोको कारण खोली गळुकेो म्याद थमाई पाउनको लािग न्यायािधकरण समक्ष गळुकेो 
िमितले पन्ी िदनिभऽ िनवेदन िदएमा र त्यःतो िनवेदनको व्यहोरा मनािसव देिखएमा 
न्यायािधकरणले ूितवादीलाई ूितउ�रपऽ पेश गनर् पन्ी िदन सम्मको म्याद थप गनर् सक्नेछ। 
(२) ऐन तथा यस िनयमावली बमोिजम कारवाही चिलरहेको कुनै म�ुामा तारेखमा बसेको कुनै 

िनवेदक वा ूितवादीले त्यःतो तारेख गजुारेमा गळुकेो तारेख थमाउन पाउन ेछैन। 
 तर िनवेदक वा ूितवादीको काब ुबािहरको पिरिःथितले गदार् तारेख गळुन गई गळुकेो िमितले 

पन्ी िदन िभऽ न्यायािधकरण समक्ष िनवेदन िदएमा र त्यःतो िनवेदनको ब्यहोरा मनािसब 
देिखएमा न्यायािधकरणले िनवदेक वा ूितवादीलाई पन्ी िदन सम्मको तारेख थामी िदन 
सक्नेछ। 

१०. ूमाण बझु्न:े (१) िलखतको ूकृितबाट िनवदेकसंग रहन ुपन� वा िनजले पेश गनर् सक्ने िलखत 
ूमाणको सक्कल र सोको एक ूित नक्कल उजरुी िनवेदनसाथ पेश गनुर् पन�छ। 
 (२) िलखतको ूकृितबाट ूितवादीसंग रहन ु पन� वा िनजले पेश गनर् सक्न े िलखत ूमाणको 

सक्कल र सोको एक ूित नक्कल ूितउ�रपऽका साथ पेश गनुर् पन�छ। 
 (३) िनवेदक वा ूितवादीले उपिनयम (१) र (२) बमोिजम पेश नगरेका िलखत ूमाण पिछ 

बिुझन ेवा ूमाण लाग्न ेछैन। 
  तर देहायका अवःथामा देहाए बमोिजम िलखत ूमाण दािखला गनर् वा बझु्न सिकनेछ:- 

(क) न्यायािधकरणमा दािखला गनर् नसिकन े िलिखत ूमाणका हकमा त्यःतो िलखतको 
नक्कल माऽ दािखला गनर् सिकनेछ। 

(ख) िनवेदक वा ूितवादीले कुनै नया ँ वा महत्वपूणर् िलखत ूमाण उजरुी िनवेदन वा 
ूितउ�र िदँदाका बखत िनजले भरमजदूर कोिशस गदार् पिन थाहा नपाएको वा ूा� 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा िझिकएको। 
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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गनर् नसकेकाले त्यःतो िलखत थाहा पाएपिछ वा ूा� भएपिछ पेश गनर् न्यायािधकरण 
समक्ष िनवेदन िदएमा र सो व्यहोरा मनािसब देिखएमा न्यायािधकरणले सो कुराको पचार् 
खडा गरी त्यःतो िलखत ूमाण बझु्न सक्नेछ। 

(ग) कुनै मनािसब कारण देखाई िनवेदक वा ूितवादीले कुनै िलखत ूमाण पेश गनर् अक� 
तारेख तोकी पाउँ भनी िनवेदन गरेमा न्यायािधकरणले सो िलखत ूमाण पेश गनर् 
मनािसब मािफकको मौका िदन अक� तारेख तोकी िदन सक्नेछ। 

 (४) सबदु ूमाण बझु्न भनी तोिकएको तारेखमा िनवेदकको ूमाण कागज ूितवादीलाई र 
ूितवादीको ूमाणको कागज िनवेदकलाई सक्कलै देखाई सनुाई स�े, िकत� वा जालसाजी जे 
भन्छ सोही ब्यहोराको बयान गराउन ुपन�छ। यसरी बयान गराउँदा सोही बखत स�,े िकत� 
वा जालसाजी छु�याउन नसक्ने भई न्यायािधकरणको तजिबजले म्याद िदनपुन� ठहर् याएमा 
तीन िदनसम्मको म्याद िदन सक्नेछ। 

 (५) उजरुी िनवेदन वा ूितउ�रपऽमा िलखत ूमाण भनी उल्लेख भएका कागजातह� िनवेदक 
वा ूितवादीले न्यायािधकरण समक्ष पेश गरेपिछ सोको ूितिलिप तयार गरी ौेःतेदारले 
त्यःतो नक्कल सक्कलसँग �ज ुगरी नक्कल द�ुःत देखेमा सक्कल बमोिजम नक्कल द�ुःत छ 
भ� ेब्यहोरा सो कागजात पेश गन� िनवेदक वा ूितवादीबाट त्यसै कागजमा लेखाई िनजको 
सिहछाप गरी िमिसल साथ राख्न ुपन�छ। 

 (६) उपिनयम (५) बमोिजमका सक्कल कागजातह�मा बमैसंग नम्बर चढाइर् सोको िपठमा 
अ�ाको छाप लगाई सक्कल कागजातह� सम्बिन्धत व्यिक्तलाई िफतार् गनुर् पन�छ। 

११. अनपुिःथत ूितवादीका तफर् बाट अ�ले ूमाण पशे गनर् सक्न:े कुनै म�ुामा यस िनयमावली 
बमोिजम जारी भएको म्यादमा ूितवादीले ूितउ�र पेश गनर् नसकेको कुनै मनािसब कारण 
देखाई िनजका एकाघर पिरवारको कुनै हकवाला वा कुनै व्यिक्तले सो म्याद भकु्तान भएको 
िमितले सात िदन िभऽ िनवदेकको दावी खण्डन हनुे कुनै ूमाण पेश गरेमा न्यायािधकरणले सो 
ूमाण समेत बिुझ म�ुाको कारवाही र िकनारा गनुर् पन�छ। 

१२. ूमाण बझुी सकेपिछ पक्ष तारेखमा नबसे पिन हनु:े (१) न्यायािधकरणले िनवेदक र ूितवादी दवैु 
पक्षको ूमाण बिुझ सकेपिछ कुनै पक्षले चाहेमा न्यायािधकरणको अनमुित िलई तारेखमा नबःन 
पिन सक्नेछ। 
(२) िनवेदकले आफ्नो ूमाण पेश गरेपिछ िनजले माऽ वा ूितवादीले समेत तारेख गजुारे पिन 

म�ुा िडसिमस फैसला गनुर् हुँदैन र बझेुसम्मका ूमाणका आधारमा म�ुाको कारवाही र 
िकनारा गनुर् पन�छ। 

१३. साक्षी बझु्न:े (१) साक्षीको नाउँमा म्याद जारी गनर् न्यायािधकरणबाट आदेश भएपिछ ौेःतेदारले 
म्याद तयार गरी पठाउन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम ौेःतेदारले म्याद पठाउँदा सात िदनको म्याद िदन ुपन�छ। 
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यःतो फमर्, कम्पनी वा संःथाको रिज�ड कायार्लयमा हलुाक माफर्  रिज�ी गरी पठाएमा 
वा त्यःतो कायार्लयको टेिलफ्याक्स, इमेल वा अन्य िब�तुीय संचार माध्यमबाट पठाएमा 
त्यःतो म्याद िरतपूवर्क तामेल भएको मािननछे।.............। 

 (५) यस िनयममा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन कुनै ूितवादीका नाउँमा म्याद 
जारी गदार् त्यःतो म्याद जारी हनु नसकेको ूितवेदन पनर् आएमा सम्बिन्धत ूितवादीको 
नाउँमा जारी भएको म्यादसम्बन्धी सूचना रेिडयो, टेिलिभजन वा राि�यःतरको कुनै 
पऽपिऽकामा ूसारण वा ूकाशन गनर् सिकनेछ। त्यसरी ूसारण वा ूकाशन भएको 
अवःथामा त्यःता ूितवादीका नाउँमा त्यःतो म्याद यस िनयमावली बमोिजम िरतपूवर्क 
तामेल भएको मािननेछ। 

९. म्याद थमाउन सक्न:े (१) िनयम ८ बमोिजम ूितवादीलाई ूितउ�रपऽ पेश गनर् जारी गरेको 
म्याद ूितवादीको काब ुबािहरको पिरिःथित परी गळुन गई ूितवादीले ूितउ�रपऽ पेश गनर् 
नसकेमा सोको कारण खोली गळुकेो म्याद थमाई पाउनको लािग न्यायािधकरण समक्ष गळुकेो 
िमितले पन्ी िदनिभऽ िनवेदन िदएमा र त्यःतो िनवेदनको व्यहोरा मनािसव देिखएमा 
न्यायािधकरणले ूितवादीलाई ूितउ�रपऽ पेश गनर् पन्ी िदन सम्मको म्याद थप गनर् सक्नेछ। 
(२) ऐन तथा यस िनयमावली बमोिजम कारवाही चिलरहेको कुनै म�ुामा तारेखमा बसेको कुनै 

िनवेदक वा ूितवादीले त्यःतो तारेख गजुारेमा गळुकेो तारेख थमाउन पाउन ेछैन। 
 तर िनवेदक वा ूितवादीको काब ुबािहरको पिरिःथितले गदार् तारेख गळुन गई गळुकेो िमितले 

पन्ी िदन िभऽ न्यायािधकरण समक्ष िनवेदन िदएमा र त्यःतो िनवेदनको ब्यहोरा मनािसब 
देिखएमा न्यायािधकरणले िनवदेक वा ूितवादीलाई पन्ी िदन सम्मको तारेख थामी िदन 
सक्नेछ। 

१०. ूमाण बझु्न:े (१) िलखतको ूकृितबाट िनवदेकसंग रहन ुपन� वा िनजले पेश गनर् सक्ने िलखत 
ूमाणको सक्कल र सोको एक ूित नक्कल उजरुी िनवेदनसाथ पेश गनुर् पन�छ। 
 (२) िलखतको ूकृितबाट ूितवादीसंग रहन ु पन� वा िनजले पेश गनर् सक्न े िलखत ूमाणको 

सक्कल र सोको एक ूित नक्कल ूितउ�रपऽका साथ पेश गनुर् पन�छ। 
 (३) िनवेदक वा ूितवादीले उपिनयम (१) र (२) बमोिजम पेश नगरेका िलखत ूमाण पिछ 

बिुझन ेवा ूमाण लाग्न ेछैन। 
  तर देहायका अवःथामा देहाए बमोिजम िलखत ूमाण दािखला गनर् वा बझु्न सिकनेछ:- 

(क) न्यायािधकरणमा दािखला गनर् नसिकन े िलिखत ूमाणका हकमा त्यःतो िलखतको 
नक्कल माऽ दािखला गनर् सिकनेछ। 

(ख) िनवेदक वा ूितवादीले कुनै नया ँ वा महत्वपूणर् िलखत ूमाण उजरुी िनवेदन वा 
ूितउ�र िदँदाका बखत िनजले भरमजदूर कोिशस गदार् पिन थाहा नपाएको वा ूा� 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा िझिकएको। 
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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गनर् नसकेकाले त्यःतो िलखत थाहा पाएपिछ वा ूा� भएपिछ पेश गनर् न्यायािधकरण 
समक्ष िनवेदन िदएमा र सो व्यहोरा मनािसब देिखएमा न्यायािधकरणले सो कुराको पचार् 
खडा गरी त्यःतो िलखत ूमाण बझु्न सक्नेछ। 

(ग) कुनै मनािसब कारण देखाई िनवेदक वा ूितवादीले कुनै िलखत ूमाण पेश गनर् अक� 
तारेख तोकी पाउँ भनी िनवेदन गरेमा न्यायािधकरणले सो िलखत ूमाण पेश गनर् 
मनािसब मािफकको मौका िदन अक� तारेख तोकी िदन सक्नेछ। 

 (४) सबदु ूमाण बझु्न भनी तोिकएको तारेखमा िनवेदकको ूमाण कागज ूितवादीलाई र 
ूितवादीको ूमाणको कागज िनवेदकलाई सक्कलै देखाई सनुाई स�े, िकत� वा जालसाजी जे 
भन्छ सोही ब्यहोराको बयान गराउन ुपन�छ। यसरी बयान गराउँदा सोही बखत स�,े िकत� 
वा जालसाजी छु�याउन नसक्ने भई न्यायािधकरणको तजिबजले म्याद िदनपुन� ठहर् याएमा 
तीन िदनसम्मको म्याद िदन सक्नेछ। 

 (५) उजरुी िनवेदन वा ूितउ�रपऽमा िलखत ूमाण भनी उल्लेख भएका कागजातह� िनवेदक 
वा ूितवादीले न्यायािधकरण समक्ष पेश गरेपिछ सोको ूितिलिप तयार गरी ौेःतेदारले 
त्यःतो नक्कल सक्कलसँग �ज ुगरी नक्कल द�ुःत देखेमा सक्कल बमोिजम नक्कल द�ुःत छ 
भ� ेब्यहोरा सो कागजात पेश गन� िनवेदक वा ूितवादीबाट त्यसै कागजमा लेखाई िनजको 
सिहछाप गरी िमिसल साथ राख्न ुपन�छ। 

 (६) उपिनयम (५) बमोिजमका सक्कल कागजातह�मा बमैसंग नम्बर चढाइर् सोको िपठमा 
अ�ाको छाप लगाई सक्कल कागजातह� सम्बिन्धत व्यिक्तलाई िफतार् गनुर् पन�छ। 

११. अनपुिःथत ूितवादीका तफर् बाट अ�ले ूमाण पशे गनर् सक्न:े कुनै म�ुामा यस िनयमावली 
बमोिजम जारी भएको म्यादमा ूितवादीले ूितउ�र पेश गनर् नसकेको कुनै मनािसब कारण 
देखाई िनजका एकाघर पिरवारको कुनै हकवाला वा कुनै व्यिक्तले सो म्याद भकु्तान भएको 
िमितले सात िदन िभऽ िनवदेकको दावी खण्डन हनुे कुनै ूमाण पेश गरेमा न्यायािधकरणले सो 
ूमाण समेत बिुझ म�ुाको कारवाही र िकनारा गनुर् पन�छ। 

१२. ूमाण बझुी सकेपिछ पक्ष तारेखमा नबसे पिन हनु:े (१) न्यायािधकरणले िनवेदक र ूितवादी दवैु 
पक्षको ूमाण बिुझ सकेपिछ कुनै पक्षले चाहेमा न्यायािधकरणको अनमुित िलई तारेखमा नबःन 
पिन सक्नेछ। 
(२) िनवेदकले आफ्नो ूमाण पेश गरेपिछ िनजले माऽ वा ूितवादीले समेत तारेख गजुारे पिन 

म�ुा िडसिमस फैसला गनुर् हुँदैन र बझेुसम्मका ूमाणका आधारमा म�ुाको कारवाही र 
िकनारा गनुर् पन�छ। 

१३. साक्षी बझु्न:े (१) साक्षीको नाउँमा म्याद जारी गनर् न्यायािधकरणबाट आदेश भएपिछ ौेःतेदारले 
म्याद तयार गरी पठाउन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम ौेःतेदारले म्याद पठाउँदा सात िदनको म्याद िदन ुपन�छ। 
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१४. साक्षी बकाउन:े (१) तारेखको िदन न्यायािधकरणको कारवाही श�ु हनुासाथ सो िदन हािजर 
रहेका िनवदेक र ूितवादीबाट िनजह�को साक्षीको नामावली िलई िमिसल साथ राखी बकपऽ 
गराउनका लािग ौेःतेदारले न्यायािधकरण समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 
(२) साक्षी बझु्न तोिकएको िदन अपरान्ह दईु बजेसम्म पिन अक� पक्ष उपिःथत नभए उपिःथत 

पक्षको साक्षीको बकपऽ गराउने कायर् रोक्न ुहुँदैन। 
१५. िलखत ूमाण पेश गनर् आदेश िदन सक्न:े ूचिलत कानूनले ूमाण लाग्न सक्न ेकागजपऽ, 

नक्सा, सूचना िववरण आिद कुनै कारणले न्यायािधकरण समक्ष पेश हनु सकेको रहेनछ भने 
म�ुा पेशी सूचीमा चढ्न ुभन्दा अगावै न्यायािधकरणले त्यःतो ूमाण पेश गनर् सम्बिन्धत पक्षलाइ 
आदेश िदन सक्नेछ। 

 
पिरच्छेद - ४ 

िनणर्यसम्बन्धी व्यवःथा 
 
१६. िनणर्य गनुर्पन� अविध: उजरुवाला वा ूितवादीका तफर् बाट न्यायािधकरणले बझु्न ुपन� ूमाण बझुी 

म�ुा िछ� अंग पगुी सकेपिछ ऐनको दफा १७ ले तोकेको म्यादका अधीनमा रही सो म�ुा िछ� 
अंग पगुी सकेको िमितले पन्ी िदनिभऽ म�ुाको िनणर्य गरी सक्न ुपन�छ। 

१७. िनणर्य र आदेशको ढाचँा: न्यायािधकरणबाट हनु े िनणर्यअनसूुची ३ बमोिजमको ढाँचामा र अन्य 
आदेश अनसूुची ४ बमोिजमको ढाँचामा हनुेछ। 

१८. िनणर्य वा आदेशमा हेरफेर गनर् नहनु:े सदःयह�को सही भैसकेको िनणर्य वा आदेशमा भाषागत र 
छपाईसम्बन्धी ऽटुी बाहेक अन्य कुनै हेरफेर गनर् हुँदैन। 

१९. िनणर्यको कायार्न्वयन: (१) न्यायािधकरणबाट िनणर्य भई ऐनको दफा २१ बमोिजम सो िनणर्य 
कायार्न्वयनको लािग ऋण असलुी अिधकृतको नाममा आदेश जारी भएपिछ सो आदेश 
बमोिजमको अविधिभऽ िनणर्यको कायार्न्वयन गनुर् पन�छ। 
(२) ऋण असलुी अिधकृतले उपिनयम (१) बमोिजम िनणर्य कायार्न्वयन गन� सन्दभर्मा 

आवँयकता परेमा ःथानीय ूशासन र ूहरीको सहयोग माग्न सक्नछे। यसरी ऋण 
असलुी अिधकृतबाट सहयोग माग भई आएमा ःथानीय ूशासन र ूहरीले िनजलाई सहयोग 
परु् याउन ुपन�छ। 

२०. िमलापऽको कायार्न्वयन: (१) ऐनको दफा (२०) को उपदफा (१) बमोिजम न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणबाट िमलापऽ गराई िदने गरी िनणर्य भएकोमा सो िमलापऽको 
कायार्न्वयन सम्बिन्धत पक्षह� ःवयमले गनुर् पन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम कुनै पक्षले िमलापऽको कायार्न्वयन नगरेको कारणले ऐनको दफा 

२० को उपदफा (३) बमोिजम ऋण असलुी अिधकृतलाई न्यायािधकरण वा पनुरावेदन 
न्यायािधकरणले आदेश िदएकोमा िनजले सो िमलापऽ कायार्न्वयन गराउन ुपन�छ।  
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(३) उपिनयम (२) बमोिजम िमलापऽ कायार्न्वयन गराउँदाको कायर्िबिध न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणले गरेको िनणर्य कायार्न्वयन गदार्को कायर्िविध सरह हनुेछ। 

 
 

पिरच्छेद - ५ 
पनुरावेदनसम्बन्धी व्यबःथा 

 
२१. पनुरावदेन िदन सक्न:े ऐन तथा यस िनयमावली बमोिजम न्यायािधकरणले गरेको िनणर्यउपर 

पनुरावेदन गनुर्पदार् पाँच �पैया ँदःतरु संलग्न राखी अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा पनुरावेदन 
न्यायािधकरण समक्ष पनुरावेदन पऽ पेश गनुर् पन�छ। 

२२. पनुरावदेनपऽमा खलुाउन ु पन� कुराह�: िनयम २१ बमोिजम िदइन े पनुरावेदनपऽमा देहाएका 
कुराह� खलुाउन ुपन�छ:- 
(क) पनुरावेदकको नाम, थर र वतन, 
(ख) ूत्यक्षीर् गराईन ेव्यिक्त वा संःथाको नाम, थर र वतन, 
(ग) जनु िनणर्य िच� नबझेुको हो सो िनणर्यगन� न्यायािधकरणको नाम, 
(घ) श�ु म�ुामा िनवेदक वा ूितवादी भएको कुरा, 
(ङ) िनणर्य भएको िमित र सोको िववरण, 
(च) श�ु म�ुामा दावी गरेको िबगो र त्यःतो म�ुामा कायम भएको िबगो, 
(छ) िनणर्या िच� नबझेुका कुराह�, त्यसको कारण र पनुरावेदनपऽमा माग गरेको कुरा, 
(ज) पनुरावेदन गरेको म�ुामा िबगो खलु्न नसकेको भए त्यःतो िबगोको अनमुािनत मूल्य, 
(झ) अन्य पक्ष वा ूत्यथीर्को पनुरावदेन परे, नपरेको कुरा थाहा भए सो कुरा, 
(ञ) पनुरावेदन कुन कानून अन्तगर्त हो भ� ेकुरा, 
(ट) हद म्याद िभऽ पनुरावेदन परेको कुरा, 
(ठ) अन्य आवँयक कुरा। 

२३. पनुरावदेनपऽको जाचँबझु र दतार्: (१) पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष ूा� हनु आएको 
पनुरावेदन िनयम २१ र २२ बमोिजम रीत पगु े नपगुकेो जाँची रीत पगुेको भए त्यःतो 
पनुरावेदन पऽ दतार् गरी सोको िनःसा सम्बिन्धत पनुरावेदकलाई िदन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम पनुरावेदनपऽ जाँच गदार् रीत नपगुकेो देिखन आएमा रीत नपगुेको 

व्यहोरा खलुाई दरपीठ गरी त्यःतो पनुरावेदनपऽ िफतार् गनुर् पन�छ। 
२४. पनुरावदेनपऽ दतार् गरी सकेपिछको कायर्िविध: (१) पनुरावेदन न्यायािधकरणले पनुरावेदनपऽ दतार् 

भएको म�ुाको िमिसल सम्बिन्धत न्यायािधकरणबाट िझकाउन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम न्यायािधकरणबाट िझकाएको म�ुाको िमिसल पनुरावेदन 

न्यायािधकरणमा ूा� भएपिछ सो पनुरावेदन उपर कारवाही र िकनारा गनर्का लािग 
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१४. साक्षी बकाउन:े (१) तारेखको िदन न्यायािधकरणको कारवाही श�ु हनुासाथ सो िदन हािजर 
रहेका िनवदेक र ूितवादीबाट िनजह�को साक्षीको नामावली िलई िमिसल साथ राखी बकपऽ 
गराउनका लािग ौेःतेदारले न्यायािधकरण समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 
(२) साक्षी बझु्न तोिकएको िदन अपरान्ह दईु बजेसम्म पिन अक� पक्ष उपिःथत नभए उपिःथत 

पक्षको साक्षीको बकपऽ गराउने कायर् रोक्न ुहुँदैन। 
१५. िलखत ूमाण पेश गनर् आदेश िदन सक्न:े ूचिलत कानूनले ूमाण लाग्न सक्न ेकागजपऽ, 

नक्सा, सूचना िववरण आिद कुनै कारणले न्यायािधकरण समक्ष पेश हनु सकेको रहेनछ भने 
म�ुा पेशी सूचीमा चढ्न ुभन्दा अगावै न्यायािधकरणले त्यःतो ूमाण पेश गनर् सम्बिन्धत पक्षलाइ 
आदेश िदन सक्नेछ। 

 
पिरच्छेद - ४ 

िनणर्यसम्बन्धी व्यवःथा 
 
१६. िनणर्य गनुर्पन� अविध: उजरुवाला वा ूितवादीका तफर् बाट न्यायािधकरणले बझु्न ुपन� ूमाण बझुी 

म�ुा िछ� अंग पगुी सकेपिछ ऐनको दफा १७ ले तोकेको म्यादका अधीनमा रही सो म�ुा िछ� 
अंग पगुी सकेको िमितले पन्ी िदनिभऽ म�ुाको िनणर्य गरी सक्न ुपन�छ। 

१७. िनणर्य र आदेशको ढाचँा: न्यायािधकरणबाट हनु े िनणर्यअनसूुची ३ बमोिजमको ढाँचामा र अन्य 
आदेश अनसूुची ४ बमोिजमको ढाँचामा हनुेछ। 

१८. िनणर्य वा आदेशमा हेरफेर गनर् नहनु:े सदःयह�को सही भैसकेको िनणर्य वा आदेशमा भाषागत र 
छपाईसम्बन्धी ऽटुी बाहेक अन्य कुनै हेरफेर गनर् हुँदैन। 

१९. िनणर्यको कायार्न्वयन: (१) न्यायािधकरणबाट िनणर्य भई ऐनको दफा २१ बमोिजम सो िनणर्य 
कायार्न्वयनको लािग ऋण असलुी अिधकृतको नाममा आदेश जारी भएपिछ सो आदेश 
बमोिजमको अविधिभऽ िनणर्यको कायार्न्वयन गनुर् पन�छ। 
(२) ऋण असलुी अिधकृतले उपिनयम (१) बमोिजम िनणर्य कायार्न्वयन गन� सन्दभर्मा 

आवँयकता परेमा ःथानीय ूशासन र ूहरीको सहयोग माग्न सक्नछे। यसरी ऋण 
असलुी अिधकृतबाट सहयोग माग भई आएमा ःथानीय ूशासन र ूहरीले िनजलाई सहयोग 
परु् याउन ुपन�छ। 

२०. िमलापऽको कायार्न्वयन: (१) ऐनको दफा (२०) को उपदफा (१) बमोिजम न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणबाट िमलापऽ गराई िदने गरी िनणर्य भएकोमा सो िमलापऽको 
कायार्न्वयन सम्बिन्धत पक्षह� ःवयमले गनुर् पन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम कुनै पक्षले िमलापऽको कायार्न्वयन नगरेको कारणले ऐनको दफा 

२० को उपदफा (३) बमोिजम ऋण असलुी अिधकृतलाई न्यायािधकरण वा पनुरावेदन 
न्यायािधकरणले आदेश िदएकोमा िनजले सो िमलापऽ कायार्न्वयन गराउन ुपन�छ।  
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(३) उपिनयम (२) बमोिजम िमलापऽ कायार्न्वयन गराउँदाको कायर्िबिध न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणले गरेको िनणर्य कायार्न्वयन गदार्को कायर्िविध सरह हनुेछ। 

 
 

पिरच्छेद - ५ 
पनुरावेदनसम्बन्धी व्यबःथा 

 
२१. पनुरावदेन िदन सक्न:े ऐन तथा यस िनयमावली बमोिजम न्यायािधकरणले गरेको िनणर्यउपर 

पनुरावेदन गनुर्पदार् पाँच �पैया ँदःतरु संलग्न राखी अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा पनुरावेदन 
न्यायािधकरण समक्ष पनुरावेदन पऽ पेश गनुर् पन�छ। 

२२. पनुरावदेनपऽमा खलुाउन ु पन� कुराह�: िनयम २१ बमोिजम िदइन े पनुरावेदनपऽमा देहाएका 
कुराह� खलुाउन ुपन�छ:- 
(क) पनुरावेदकको नाम, थर र वतन, 
(ख) ूत्यक्षीर् गराईन ेव्यिक्त वा संःथाको नाम, थर र वतन, 
(ग) जनु िनणर्य िच� नबझेुको हो सो िनणर्यगन� न्यायािधकरणको नाम, 
(घ) श�ु म�ुामा िनवेदक वा ूितवादी भएको कुरा, 
(ङ) िनणर्य भएको िमित र सोको िववरण, 
(च) श�ु म�ुामा दावी गरेको िबगो र त्यःतो म�ुामा कायम भएको िबगो, 
(छ) िनणर्या िच� नबझेुका कुराह�, त्यसको कारण र पनुरावेदनपऽमा माग गरेको कुरा, 
(ज) पनुरावेदन गरेको म�ुामा िबगो खलु्न नसकेको भए त्यःतो िबगोको अनमुािनत मूल्य, 
(झ) अन्य पक्ष वा ूत्यथीर्को पनुरावदेन परे, नपरेको कुरा थाहा भए सो कुरा, 
(ञ) पनुरावेदन कुन कानून अन्तगर्त हो भ� ेकुरा, 
(ट) हद म्याद िभऽ पनुरावेदन परेको कुरा, 
(ठ) अन्य आवँयक कुरा। 

२३. पनुरावदेनपऽको जाचँबझु र दतार्: (१) पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष ूा� हनु आएको 
पनुरावेदन िनयम २१ र २२ बमोिजम रीत पगु े नपगुकेो जाँची रीत पगुेको भए त्यःतो 
पनुरावेदन पऽ दतार् गरी सोको िनःसा सम्बिन्धत पनुरावेदकलाई िदन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम पनुरावेदनपऽ जाँच गदार् रीत नपगुकेो देिखन आएमा रीत नपगुेको 

व्यहोरा खलुाई दरपीठ गरी त्यःतो पनुरावेदनपऽ िफतार् गनुर् पन�छ। 
२४. पनुरावदेनपऽ दतार् गरी सकेपिछको कायर्िविध: (१) पनुरावेदन न्यायािधकरणले पनुरावेदनपऽ दतार् 

भएको म�ुाको िमिसल सम्बिन्धत न्यायािधकरणबाट िझकाउन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम न्यायािधकरणबाट िझकाएको म�ुाको िमिसल पनुरावेदन 

न्यायािधकरणमा ूा� भएपिछ सो पनुरावेदन उपर कारवाही र िकनारा गनर्का लािग 
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ौेःतेदारले पेशी तारेख तोकी सो म�ुा सा�ािहक दैिनक पेशी सूचीमा चढाई पनुरावेदन 
न्यायािधकरण समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 

(३) म�ुासम्बन्धी पनुरावेदनपऽ र पेश भएका वकालतनामा सबै पनुरावेदन िमिसलमा समावशे 
गनुर् पन�छ। 

२५. ूितउ�र पेश गनर् म्याद जारी गन�: (१) पनुरावेदन न्यायािधकरणमा पनुरावेदनपऽ दतार् भएपिछ 
पनुरावेदनपऽ र सो साथ संलग्न ूमाण तथा कागजातह�को एक एक ूित ूितिलिप समेत 
संलग्न राखी सम्बिन्धत ूत्यथीर्को नाउँमा ूितउ�र पेश गनर्का लािग अनसूुची -६ बमोिजमको 
ढाँचामा पनुरावेदन न्यायािधकरणले म्याद जारी गनुर् पन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम म्याद जारी गदार् िनयम ८ को उपिनयम (२), (३) र (४) 

बमोिजमको कायर्िविध अपनाउन ुपन�छ। 
२६. म्याद थमाउन सक्न:े िनयम २५ बमोिजम ूत्यथीर्लाई ूितउ�र पेश गनर् जारी गरेको म्याद 

ूत्यथीर्को काब ुबािहरको पिरिःथित परी गळुन गएमा कारण खलुाई पन्ी िदनिभऽ िनवेदन पनर् 
आएमा पनुरावेदन न्यायािधकरणले िनयम बमोिजम म्याद थप गनर् सक्नेछ।  

 
 

पिरच्छेद - ६ 
ऋण असलुीसम्बन्धी ब्यवःथा 

 

२७. ऋण असलुी अिधकृतको काम, कतर्व्य र अिधकार: (१) ऋण असलुी अिधकृतले 
न्यायािधकरणको आदेश ूा� भएपिछ ऋणी वा जमानत िदन े व्यिक्तले िधतोमा राखेको चल 
अचल सम्पि�ले ऋणको साँवा ब्याज रकम खाम्न नसक्न े भई ऋणीको वा जमानत िदने 
ब्यिक्तको अन्य चल अचल सम्पि� समेतबाट असलुउपर गनुर्पन� भएमा त्यःतो चल अचल 
सम्पि� रोक्का राख् न तत्काल सम्बिन्धत कायार्लयमा लेखी पठाउन ुपन�छ। 
(२) न्यायािधकरणको आदेश ूा� भएपिछ सो आदेशमा तोिकएको म्यादको अधीनमा रही ऋण 

असलुी अिधकृतले देहाय बमोिजम ऋण असलुउपर गिरिदन ुपन�छ:- 
(क) ऋणीलाई बढीमा सात िदनको म्याद िदई िनजले ब�क वा िव�ीय संःथालाई बझुाउन ु

पन� ऋणको सम्पूणर् साँवा ब्याज रकम बझुाउन ल्याउन आदेश िदने, 
(ख) ऋणीले खण्ड (क) बमोिजमको म्यादिभऽ त्यःतो ऋणको सावँा ब्याज रकम बझुाउन 

नल्याएमा ऋणीले िधतो राखेको वा नराखेको चल अचल सम्पि� कब्जा गन�, 
(ग) ऋणीले िधतो नराखेको वा त्यःतो िधतो राखेको चल अचल सम्पि�ले साँवा ब्याज 

रकम खाम्न नसक्न ेभई कसैले जमानत िदएकोमा त्यःतो जमानत िदन े व्यिक्तको 
चल अचल सम्पि� कब्जा गन�, 

(घ) खण्ड (ख) वा (ग) बमोिजम कब्जा गिरएको चल अचल सम्पि� िललाम िबबी 
गन�। 
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२८. ऋण असलुीसम्बन्धी कायर्िबिध: (१) ऋणीले िधतो राखेको वा जमानत िदन े व्यिक्तले जमानी 
िदएको चल अचल सम्पि� िनजले भोग चलन गिररहेको अवःथामा त्यःतो चल अचल सम्पि�को 
भोगचलन िनजबाट छुटाउन ुपन� भएमा कम्तीमा दईु जना ःथानीय व्यिक्त र सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथाको ूितिनिधको रोहवरमा त्यःतो सम्पि� रहेको ःथानमा ूवशे गरी ऋण असलुी 
अिधकृतले आफ्नो कब्जामा िलन ुपन�छ र यसरी कब्जामा िलंदा कब्जामा िलइएका सम्पि�ह�को 
लगत खडा गरी सोही व्यहोराको मचुलु्का उठाउन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम कब्जामा िलएको सम्पि�ले ऋणको साँवा ब्याज रकम खाम्न 

नसक्न ेभई ऋणीको अन्य चल अचल सम्पि� िनजको भोगचलनबाट छुटाउन ुपन� भएमा 
कम्तीमा दईु जना ःथानीय व्यिक्त र सम्बिन्धत ब�क वा िव�ीय संःथाको ूितिनिधको 
रोहवरमा त्यःतो सम्पि� रहेको ःथानमा ूवेश गरी ऋण असलुी अिधकृतले आफ्नो 
कब्जामा िलन ुपन�छ र यसरी कब्जामा िलँदा कब्जामा िलइएका चल अचल सम्पि�ह�को 
लगत खडा गरी सोही व्यहोराको मचुलु्का उठाउन ुपन�छ। 

२९. िललाम िबबीको कायर्िविध: (१) ऋण असलुी अिधकृतले िनयम २८ बमोिजम आफ्नो कब्जामा 
िलएको चल अचल सम्पि� िललाम गरी रकम असलुउपर गनुर् पन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िललाम गदार् अचल सम्पि�को हकमा प�ितस िदन र चल 

सम्पि�को हकमा १५ िदनको म्याद िदई राि�यःतरको दैिनक पिऽकामा िललाम िबबी 
गन� ूयोजनको लािग िसलबन्दी बोलपऽ आ�वान वा डाँक बढाबढको सूचना ूकाशन गनुर् 
पन�छ। 

(२क) उपिनयम २ बमोिजम ूकािशत सूचनाको आधारमा परेको िसलबन्दी बोलपऽ ःथानीय 
ूशासनका ूितिनिध र बोलपऽदाता वा िनजको ूितिनिधको रोहवरमा खोली मूल्यांकन 
गनुर् पन�छ। त्यसरी मूल्यांकन गदार् उपिनयम (३) बमोिजम कायम भएको मूल्यको 
अधीनमा रही सबैभन्दा बढी मूल्य भएको बोलपऽदाताको बोलपऽ ःवीकृत गरी त्यःतो 
बोलपऽदातालाई सो सम्पि� िललाम िबबी गनुर् पन�छ। 

(२ख) उपिनयम (२) बमोिजम ूकािशत सूचनाको आधारमा डाँक बढाबढको मा�यम�ारा 
िललाम िबबी गदार् ःथानीय ूशासनको ूितिनिध र किम्तमा दईुजना ःथानीय 
व्यिक्तह�को रोहवरमा उपिनयम (३) बमोिजम कायम भएको मूल्यको अधीनमा रही सो 
सम्पि� िललाम िबबी गनुर् पन�छ।

(३) उपिनयम (१) बमोिजम चल अचल सम्पि� िललाम िबबी गनुर् अिघ ःथानीय ूशासनको 
ूितिनिध िजल्ला मालपोत कायार्लयको ूितिनिध र ःथानीय िनकायको ूितिनिधको 
रोहवरमा ऋण असलुी अिधकृतले त्यःतो चल अचल सम्पि�को ूचिलत बजार 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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ौेःतेदारले पेशी तारेख तोकी सो म�ुा सा�ािहक दैिनक पेशी सूचीमा चढाई पनुरावेदन 
न्यायािधकरण समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 

(३) म�ुासम्बन्धी पनुरावेदनपऽ र पेश भएका वकालतनामा सबै पनुरावेदन िमिसलमा समावशे 
गनुर् पन�छ। 

२५. ूितउ�र पेश गनर् म्याद जारी गन�: (१) पनुरावेदन न्यायािधकरणमा पनुरावेदनपऽ दतार् भएपिछ 
पनुरावेदनपऽ र सो साथ संलग्न ूमाण तथा कागजातह�को एक एक ूित ूितिलिप समेत 
संलग्न राखी सम्बिन्धत ूत्यथीर्को नाउँमा ूितउ�र पेश गनर्का लािग अनसूुची -६ बमोिजमको 
ढाँचामा पनुरावेदन न्यायािधकरणले म्याद जारी गनुर् पन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम म्याद जारी गदार् िनयम ८ को उपिनयम (२), (३) र (४) 

बमोिजमको कायर्िविध अपनाउन ुपन�छ। 
२६. म्याद थमाउन सक्न:े िनयम २५ बमोिजम ूत्यथीर्लाई ूितउ�र पेश गनर् जारी गरेको म्याद 

ूत्यथीर्को काब ुबािहरको पिरिःथित परी गळुन गएमा कारण खलुाई पन्ी िदनिभऽ िनवेदन पनर् 
आएमा पनुरावेदन न्यायािधकरणले िनयम बमोिजम म्याद थप गनर् सक्नेछ।  

 
 

पिरच्छेद - ६ 
ऋण असलुीसम्बन्धी ब्यवःथा 

 

२७. ऋण असलुी अिधकृतको काम, कतर्व्य र अिधकार: (१) ऋण असलुी अिधकृतले 
न्यायािधकरणको आदेश ूा� भएपिछ ऋणी वा जमानत िदन े व्यिक्तले िधतोमा राखेको चल 
अचल सम्पि�ले ऋणको साँवा ब्याज रकम खाम्न नसक्न े भई ऋणीको वा जमानत िदने 
ब्यिक्तको अन्य चल अचल सम्पि� समेतबाट असलुउपर गनुर्पन� भएमा त्यःतो चल अचल 
सम्पि� रोक्का राख् न तत्काल सम्बिन्धत कायार्लयमा लेखी पठाउन ुपन�छ। 
(२) न्यायािधकरणको आदेश ूा� भएपिछ सो आदेशमा तोिकएको म्यादको अधीनमा रही ऋण 

असलुी अिधकृतले देहाय बमोिजम ऋण असलुउपर गिरिदन ुपन�छ:- 
(क) ऋणीलाई बढीमा सात िदनको म्याद िदई िनजले ब�क वा िव�ीय संःथालाई बझुाउन ु

पन� ऋणको सम्पूणर् साँवा ब्याज रकम बझुाउन ल्याउन आदेश िदने, 
(ख) ऋणीले खण्ड (क) बमोिजमको म्यादिभऽ त्यःतो ऋणको सावँा ब्याज रकम बझुाउन 

नल्याएमा ऋणीले िधतो राखेको वा नराखेको चल अचल सम्पि� कब्जा गन�, 
(ग) ऋणीले िधतो नराखेको वा त्यःतो िधतो राखेको चल अचल सम्पि�ले साँवा ब्याज 

रकम खाम्न नसक्न ेभई कसैले जमानत िदएकोमा त्यःतो जमानत िदन े व्यिक्तको 
चल अचल सम्पि� कब्जा गन�, 

(घ) खण्ड (ख) वा (ग) बमोिजम कब्जा गिरएको चल अचल सम्पि� िललाम िबबी 
गन�। 
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२८. ऋण असलुीसम्बन्धी कायर्िबिध: (१) ऋणीले िधतो राखेको वा जमानत िदन े व्यिक्तले जमानी 
िदएको चल अचल सम्पि� िनजले भोग चलन गिररहेको अवःथामा त्यःतो चल अचल सम्पि�को 
भोगचलन िनजबाट छुटाउन ुपन� भएमा कम्तीमा दईु जना ःथानीय व्यिक्त र सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथाको ूितिनिधको रोहवरमा त्यःतो सम्पि� रहेको ःथानमा ूवशे गरी ऋण असलुी 
अिधकृतले आफ्नो कब्जामा िलन ुपन�छ र यसरी कब्जामा िलंदा कब्जामा िलइएका सम्पि�ह�को 
लगत खडा गरी सोही व्यहोराको मचुलु्का उठाउन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम कब्जामा िलएको सम्पि�ले ऋणको साँवा ब्याज रकम खाम्न 

नसक्न ेभई ऋणीको अन्य चल अचल सम्पि� िनजको भोगचलनबाट छुटाउन ुपन� भएमा 
कम्तीमा दईु जना ःथानीय व्यिक्त र सम्बिन्धत ब�क वा िव�ीय संःथाको ूितिनिधको 
रोहवरमा त्यःतो सम्पि� रहेको ःथानमा ूवेश गरी ऋण असलुी अिधकृतले आफ्नो 
कब्जामा िलन ुपन�छ र यसरी कब्जामा िलँदा कब्जामा िलइएका चल अचल सम्पि�ह�को 
लगत खडा गरी सोही व्यहोराको मचुलु्का उठाउन ुपन�छ। 

२९. िललाम िबबीको कायर्िविध: (१) ऋण असलुी अिधकृतले िनयम २८ बमोिजम आफ्नो कब्जामा 
िलएको चल अचल सम्पि� िललाम गरी रकम असलुउपर गनुर् पन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िललाम गदार् अचल सम्पि�को हकमा प�ितस िदन र चल 

सम्पि�को हकमा १५ िदनको म्याद िदई राि�यःतरको दैिनक पिऽकामा िललाम िबबी 
गन� ूयोजनको लािग िसलबन्दी बोलपऽ आ�वान वा डाँक बढाबढको सूचना ूकाशन गनुर् 
पन�छ। 

(२क) उपिनयम २ बमोिजम ूकािशत सूचनाको आधारमा परेको िसलबन्दी बोलपऽ ःथानीय 
ूशासनका ूितिनिध र बोलपऽदाता वा िनजको ूितिनिधको रोहवरमा खोली मूल्यांकन 
गनुर् पन�छ। त्यसरी मूल्यांकन गदार् उपिनयम (३) बमोिजम कायम भएको मूल्यको 
अधीनमा रही सबैभन्दा बढी मूल्य भएको बोलपऽदाताको बोलपऽ ःवीकृत गरी त्यःतो 
बोलपऽदातालाई सो सम्पि� िललाम िबबी गनुर् पन�छ। 

(२ख) उपिनयम (२) बमोिजम ूकािशत सूचनाको आधारमा डाँक बढाबढको मा�यम�ारा 
िललाम िबबी गदार् ःथानीय ूशासनको ूितिनिध र किम्तमा दईुजना ःथानीय 
व्यिक्तह�को रोहवरमा उपिनयम (३) बमोिजम कायम भएको मूल्यको अधीनमा रही सो 
सम्पि� िललाम िबबी गनुर् पन�छ।

(३) उपिनयम (१) बमोिजम चल अचल सम्पि� िललाम िबबी गनुर् अिघ ःथानीय ूशासनको 
ूितिनिध िजल्ला मालपोत कायार्लयको ूितिनिध र ःथानीय िनकायको ूितिनिधको 
रोहवरमा ऋण असलुी अिधकृतले त्यःतो चल अचल सम्पि�को ूचिलत बजार 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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मूल्यलाई समेत ध्यानमा राखी मूल्य कायम गनुर् पन�छ। त्यसरी चल अचल सम्पि�को 
मूल्य कायम गदार् सम्बिन्धत िवशे�� समेतको राय िलन सिकनेछ। 

(४) उपिनयम २(क) वा २(ख) बमोिजम िललाम िबबी गदार् त्यःतो चल अचल 
सम्पि�को उपिनयम (३) बमोिजम कायम भएको मूल्यभन्दा घटी मूल्य पनर् आएमा 
अक� पटक अचलको हकमा पन्ी िदन र चल सम्पि�को हकमा सात िदनको म्याद 
िदई राि�यःतरको पऽपिऽकामा सूचना ूकाशन गरी त्यःतो सम्पि�को िललाम िबबी 
गनुर् पन�छ। 

(५) उपिनयम (४) बमोिजम दोॐो पटक चल अचल सम्पि�को िललाम िबबी गदार् पिन 
उपिनयम (३) बमोिजम कायम भएको मूल्यभन्दा घटी मूल्य पनर् आएमा तेौो पटक 
अचलको हकमा दश िदन र चल सम्पि�को हकमा पाँच िदनको समय िदई 
राि�यःतरको पऽपिऽकामा सूचना ूकाशन गरी त्यःतो सम्पि� िललाम िबबी गनुर् 
पन�छ। यसरी तेौो पटक िललाम िबबी गदार् पिन उपिनयम (३) बमोिजमको 
मूल्यभन्दा कम मूल्यमा ूा� हनु आएमा त्यःतो चल अचल सम्पि� सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथाले िनधार्िरत मूल्यमा सकार गनुर् पन�छ। त्यसरी ब�क वा िव�ीय संःथाले 
चल अचल सम्पि� सकारेपिछ त्यःतो ब�क वा िव�ीय संःथाको ऋण चकु्ता भएको मानी 
िहसाब िमलान गिरनेछ। 

 ःपि�करण: यस पिरच्छेदको ूयोजनका लािग "चल सम्पि�" भ�ाले नगद बाहेको चल सम्पि� 
सम्झन ुपछर्।  

२९क. िललाम िबबी गदार् लागकेो खचर्: (१) ऋण असलुी अिधकृतले िनयम २८ बमोिजम आफ्नो 
कब्जामा िलएको चल अचल सम्पि� िललाम िबबी गरी ऋण असलु गदार् त्यःतो िललाम िबबी 
गन� िसलिसलामा लागेको सम्पूणर् खचर् कटाई बाँकी रहन आएको रकमबाट सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथाले पाउन ुपन� रकम त्यःतो ब�क वा िव�ीय संःथालाई िदलाई िदन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िललाम िबबी गन� िसलिसलामा लागेको सम्पूणर् खचर् र ब�क वा 

िव�ीय संःथाले पाउन ुपन� रकम कटाइर् बाँिक रहन आएको रकम सम्बिन्धत ऋणी वा 
जमानत िदन ेब्यिक्तलाई िफतार् िदन ुपन�छ।  

(३) उपिनयम (१)मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन न्यायािधकरणले आवँयक ठानमेा चल 
अचल सम्पि� िललाम िबबी गनुर्भन्दा अगावै पिन िललाम िबबी गदार् लाग्न ेअनमुािनत 
खचर् सम्बिन्धत ब�क वा िव�ीय संःथालाई अमीम �पमा दािखल गनर् लगाउन सक्नेछ। 

२९ख. परुःकार िदन:े ऋणीले िधतो राखेको वा जमानत िदन ेव्यिक्तले जमानत िदएको हदसम्मको 
रकम वापत िधतो राखेको सम्पि�बाट ब�क वा िव�ीय संःथाले पाउन ुपन� ऋण रकम चकु्ता हनु 
नसकेको र ऋणी वा जमानत िदन े व्यिक्तको अन्य सम्पि� फेला नपरेको अवःथामा कुनै 
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व्यिक्तले त्यःतो व्यिक्तको कुनै सम्पि�को बारेमा न्यायािधकरणलाई िलिखत जानकारी गराएको 
आधारमा फेला परेको सम्पि� िललाम िबबी गरी ूा� हनुे रकमबाट न्यायािधकरणले त्यःतो 
व्यिक्तलाई पाँच ूितशत रकम परुःकार ःव�प िदनेछ। 

३०. चलन चलाई िदनपुन�: (१) िनयम २९ बमोिजम चल अचल सम्पि� िललाम िबबीमा सकार गन� 
व्यिक्तलाई ऋण असलुी अिधकृतले त्यःतो चल अचल सम्पि�को चलन पजुीर् िदई त्यःतो चल 
अचल सम्पि�को चलन चलाई िदन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम चलन चलाई िदँदा ऋण असलुी अिधकृतले आवँयक परेमा 

ःथानीय ूशासन तथा ूहरीको सहयोग िलन सक्नेछ। यसरी सहयोग मागेमा ऋण असलुी 
अिधकृतलाई सहयोग गनुर् ःथानीय ूशासन तथा ूहरीको कतर्व्य हनुेछ। 

३०क. थनुामा राख्न पाउन:े ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोिजम कुनै 
व्यिक्त िवशेष ऋणी वा जमानत िदन े व्यिक्तलाई थनुामा राख् न ु पन� भएमा त्यःतो व्यिक्तलाई 
थनुामा राखी िदनको लािग सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयमा लेखी पठाउन ुपन�छ र त्यसरी लेखी 
आएमा सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयले त्यःतो व्यिक्तलाई थनुामा राखी िदन ुपन�छ। 

३१. अवहेलनामा कारवाही चलाउन िनवदेन िदनपुन�: (१) ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) 
बमोिजम अवहेलनामा कारवाही चलाउन ु पदार् ऋण असलुी अिधकृतले न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष सो व्यहोरा खलुाई िनवेदन पेश गनुर् पन�छ। 
(२) ऋण असलुी अिधकृतले िदएको आदेशको कसैले उल्लंघन गरेको व्यहोरा उपिनयम (१) 

बमोिजम न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले ूा� गरेमा न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणले त्यःतो व्यिक्तलाई ऐनको दफा ३० बमोिजम अवहेलनामा 
कारवाही चलाउन सक्नेछ।  

 
पिरच्छेद - ७ 

ौेःतेदारसम्बन्धी व्यवःथा 
 
३२. ौेःतेदार तोक्न:े न्यायािधकरण र पनुरावदेन न्यायािधकरणको सामान्य ूशासनसम्बन्धी काम गनर् 

नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपऽांिकत ततृीय ौेणीको अिधकृतःतरको एक एक जना 
कमर्चारीलाई न्यायािधकरण र पनुरावेदन न्यायािधकरणको ौेःतेदारको �पमा काम गनर् तोक्न ु
पन�छ। 

३३. ौेःतेदारको काम, कतर्ब्य र अिधकार: यस िनयमावलीमा अन्यऽ उल्लेख भएको काम, कतर्ब्य र 
अिधकारका अितिरक्त ौेःतेदारको काम, कतर्ब्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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मूल्यलाई समेत ध्यानमा राखी मूल्य कायम गनुर् पन�छ। त्यसरी चल अचल सम्पि�को 
मूल्य कायम गदार् सम्बिन्धत िवशे�� समेतको राय िलन सिकनेछ। 

(४) उपिनयम २(क) वा २(ख) बमोिजम िललाम िबबी गदार् त्यःतो चल अचल 
सम्पि�को उपिनयम (३) बमोिजम कायम भएको मूल्यभन्दा घटी मूल्य पनर् आएमा 
अक� पटक अचलको हकमा पन्ी िदन र चल सम्पि�को हकमा सात िदनको म्याद 
िदई राि�यःतरको पऽपिऽकामा सूचना ूकाशन गरी त्यःतो सम्पि�को िललाम िबबी 
गनुर् पन�छ। 

(५) उपिनयम (४) बमोिजम दोॐो पटक चल अचल सम्पि�को िललाम िबबी गदार् पिन 
उपिनयम (३) बमोिजम कायम भएको मूल्यभन्दा घटी मूल्य पनर् आएमा तेौो पटक 
अचलको हकमा दश िदन र चल सम्पि�को हकमा पाँच िदनको समय िदई 
राि�यःतरको पऽपिऽकामा सूचना ूकाशन गरी त्यःतो सम्पि� िललाम िबबी गनुर् 
पन�छ। यसरी तेौो पटक िललाम िबबी गदार् पिन उपिनयम (३) बमोिजमको 
मूल्यभन्दा कम मूल्यमा ूा� हनु आएमा त्यःतो चल अचल सम्पि� सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथाले िनधार्िरत मूल्यमा सकार गनुर् पन�छ। त्यसरी ब�क वा िव�ीय संःथाले 
चल अचल सम्पि� सकारेपिछ त्यःतो ब�क वा िव�ीय संःथाको ऋण चकु्ता भएको मानी 
िहसाब िमलान गिरनेछ। 

 ःपि�करण: यस पिरच्छेदको ूयोजनका लािग "चल सम्पि�" भ�ाले नगद बाहेको चल सम्पि� 
सम्झन ुपछर्।  

२९क. िललाम िबबी गदार् लागकेो खचर्: (१) ऋण असलुी अिधकृतले िनयम २८ बमोिजम आफ्नो 
कब्जामा िलएको चल अचल सम्पि� िललाम िबबी गरी ऋण असलु गदार् त्यःतो िललाम िबबी 
गन� िसलिसलामा लागेको सम्पूणर् खचर् कटाई बाँकी रहन आएको रकमबाट सम्बिन्धत ब�क वा 
िव�ीय संःथाले पाउन ुपन� रकम त्यःतो ब�क वा िव�ीय संःथालाई िदलाई िदन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम िललाम िबबी गन� िसलिसलामा लागेको सम्पूणर् खचर् र ब�क वा 

िव�ीय संःथाले पाउन ुपन� रकम कटाइर् बाँिक रहन आएको रकम सम्बिन्धत ऋणी वा 
जमानत िदन ेब्यिक्तलाई िफतार् िदन ुपन�छ।  

(३) उपिनयम (१)मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन न्यायािधकरणले आवँयक ठानमेा चल 
अचल सम्पि� िललाम िबबी गनुर्भन्दा अगावै पिन िललाम िबबी गदार् लाग्न ेअनमुािनत 
खचर् सम्बिन्धत ब�क वा िव�ीय संःथालाई अमीम �पमा दािखल गनर् लगाउन सक्नेछ। 

२९ख. परुःकार िदन:े ऋणीले िधतो राखेको वा जमानत िदन ेव्यिक्तले जमानत िदएको हदसम्मको 
रकम वापत िधतो राखेको सम्पि�बाट ब�क वा िव�ीय संःथाले पाउन ुपन� ऋण रकम चकु्ता हनु 
नसकेको र ऋणी वा जमानत िदन े व्यिक्तको अन्य सम्पि� फेला नपरेको अवःथामा कुनै 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा संशोिधत। 
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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व्यिक्तले त्यःतो व्यिक्तको कुनै सम्पि�को बारेमा न्यायािधकरणलाई िलिखत जानकारी गराएको 
आधारमा फेला परेको सम्पि� िललाम िबबी गरी ूा� हनुे रकमबाट न्यायािधकरणले त्यःतो 
व्यिक्तलाई पाँच ूितशत रकम परुःकार ःव�प िदनेछ। 

३०. चलन चलाई िदनपुन�: (१) िनयम २९ बमोिजम चल अचल सम्पि� िललाम िबबीमा सकार गन� 
व्यिक्तलाई ऋण असलुी अिधकृतले त्यःतो चल अचल सम्पि�को चलन पजुीर् िदई त्यःतो चल 
अचल सम्पि�को चलन चलाई िदन ुपन�छ। 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम चलन चलाई िदँदा ऋण असलुी अिधकृतले आवँयक परेमा 

ःथानीय ूशासन तथा ूहरीको सहयोग िलन सक्नेछ। यसरी सहयोग मागेमा ऋण असलुी 
अिधकृतलाई सहयोग गनुर् ःथानीय ूशासन तथा ूहरीको कतर्व्य हनुेछ। 

३०क. थनुामा राख्न पाउन:े ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोिजम कुनै 
व्यिक्त िवशेष ऋणी वा जमानत िदन े व्यिक्तलाई थनुामा राख् न ु पन� भएमा त्यःतो व्यिक्तलाई 
थनुामा राखी िदनको लािग सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयमा लेखी पठाउन ुपन�छ र त्यसरी लेखी 
आएमा सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयले त्यःतो व्यिक्तलाई थनुामा राखी िदन ुपन�छ। 

३१. अवहेलनामा कारवाही चलाउन िनवदेन िदनपुन�: (१) ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) 
बमोिजम अवहेलनामा कारवाही चलाउन ु पदार् ऋण असलुी अिधकृतले न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष सो व्यहोरा खलुाई िनवेदन पेश गनुर् पन�छ। 
(२) ऋण असलुी अिधकृतले िदएको आदेशको कसैले उल्लंघन गरेको व्यहोरा उपिनयम (१) 

बमोिजम न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले ूा� गरेमा न्यायािधकरण वा 
पनुरावेदन न्यायािधकरणले त्यःतो व्यिक्तलाई ऐनको दफा ३० बमोिजम अवहेलनामा 
कारवाही चलाउन सक्नेछ।  

 
पिरच्छेद - ७ 

ौेःतेदारसम्बन्धी व्यवःथा 
 
३२. ौेःतेदार तोक्न:े न्यायािधकरण र पनुरावदेन न्यायािधकरणको सामान्य ूशासनसम्बन्धी काम गनर् 

नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपऽांिकत ततृीय ौेणीको अिधकृतःतरको एक एक जना 
कमर्चारीलाई न्यायािधकरण र पनुरावेदन न्यायािधकरणको ौेःतेदारको �पमा काम गनर् तोक्न ु
पन�छ। 

३३. ौेःतेदारको काम, कतर्ब्य र अिधकार: यस िनयमावलीमा अन्यऽ उल्लेख भएको काम, कतर्ब्य र 
अिधकारका अितिरक्त ौेःतेदारको काम, कतर्ब्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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(क) न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणमा दतार् गनर् ल्याएको उजरुी िनवदेन, ूितउ�र र 
पनुरावेदनपऽ लगायतका िलखतह� हेरी जाँची रीत पगुेको भए दतार् गन� वा दतार् गनर् 
निमल्न ेभए कारण जनाई दरपीठ गन�, 

(ख) म�ुामा पेश भएका नक्कल कागजातलाई सक्कलसंग िभडाइर् ठीक देिखएमा ूमािणत गन�, 
सक्कलमा केही कैिफयत देिखएमा सो कैिफयत जनाई सम्बिन्धत पक्षको सिहछाप गराई 
राख् ने, 

(ग) उजरुी िनवेदन, पनुरावेदनपऽ तथा सोको ूितउ�रपऽ साथमा पेश हनु आएको कागज ठीक 
छ, छैन जाँच्न,े 

(घ) म्याद जारी गरी तामेल गराउन,े 
(ङ) म�ुा मािमलामा कानून बमोिजम मनािसव मािफकको कारण जनाई तारीख तोकी िदन,े 
(च) ूचिलत कानून बमोिजम वारेस िलने र म�ुा सकार गराउन,े 
(छ) इजलासबाट भएको आदेश बमोिजमको काम कारवाही चाडँो कायार्न्वयन गन� गनर् लगाउन,े 
(ज) इजलासबाट भएको आदेश बमोिजम धरौटी वा जमानत िलने,  
(झ) दतार् िकताब समेतका ौेःता द�ुःत राख् ने, राख् न लगाउन,े 
(ञ) फाँटवालाले पेश गरेको म�ुाको िटपोट जाँची दःतखत गरी िमिसल सामेल राख् न,े 
(ट) कमर्चारीह�को वैयिक्तक अिभलेख राख् न,े 
(ठ) आदेश तथा िनद�शनह� िसलिसलेवार ढंगले सरुिक्षत राख् ने। 

 
 

पिरच्छेद - ८ 
पािरौिमक तथा सिुवधासम्बन्धी व्यवःथा 

 
३४. न्यायािधकरणका सदःय तथा पनुरावदेन स�ेु अिधकारीको पािरौिमक: (१) न्यायािधकरणका 

सदःयह�ले नेपाल सरकारले तोिकिदए बमोिजम मािसक पािरौिमक पाउनेछन।् 
(२) पनुरावेदन स�ु े अिधकारीले नेपाल सरकारले तोिकिदए बमोिजमको मािसक पािरौिमक 

पाउनेछ। 
३५. आवास सिुबधा: (१) न्यायािधकरणका सदःय तथा पनुरावेदन स�ुे अिधकारीलाई आवास सिुवधा 

वापत मािसक पाँच हजार �पैया ँिदइनेछ। 
 तर न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरण रहेको िजल्लामा आफ्नो घर हनुे न्यायािधकरणका 

सदःय वा पनुरावेदन स�ुे अिधकारीलाई आवास सिुवधा िदइन ेछैन। 
(२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन आवास सिुवधा ूा� गनर् नपाउन े

न्यायािधकरणका सदःय वा पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीलाई घर ममर्त खचर् तथा सरसफाई 
खचर् वापत मािसक एकम�ु पच्चीस सय �पैया ँिदईनेछ। 
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३६. सवारी तथा इन्धन सिुवधा: न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ुे अिधकारी ूत्येकलाई 
सवारीको िनिम� चालक सिहतको मोटर एक र त्यःतो मोटरको लािग मािसक एक सय िलटर 
पेशोल वा िडजेल र ऽैमािसक �पमा पाँच िलटर मोिवल िदईनेछ। 

३७. िबजलुी, धारा र टेिलफोन सिुवधा: (१) न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीको 
आवासमा एक लाईन टेिलफोन जडान गदार् लाग्न ेखचर् र धरौटी वापत लाग्ने रकम िदईनछे। 
(२) न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीको आवासमा जडान भएको िबजलुी, 

धारा र टेलीफोन महशलु बापत पन्ी सय �पैया ँएकम�ु �पमा िदईनेछ। 
३८. दशै खचर्: न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीलाई ूत्येक बषर् एक मिहनाको 

पािरौिमक वापतको रकम दशै खचर् वापत िदइनेछ। 
३९. अन्य सिुवधा: न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ुे अिधकारीको संचयकोष, उपदान र 

िनव�ृभरण, बीमा, औषिध उपचार, ःवदेश वा िवदेश ॅमण वापतको दैिनक तथा ॅमण भ�ा, 
िबदा तथा अन्य सिुबधाह� नेपाल सरकारले तोिकिदए बमोिजम हनुेछ। 

 
 

पिरच्छेद - ९ 
िविवध 

 
४०. अन्यऽ इजलास कायम गनर् सक्न:े न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले उजरुी वा 

पनुरावेदनको कायर्बोझलाई ध्यानमा राखी आफ्नो अिधकार क्षेऽिभऽको अन्य कुनै ःथानमा कुनै 
िनि�त अविधका लािग इजलास कायम गरी आफ्नो काम कारवाही संचालन गनर् सक्नेछ। 

४१. नक्कलसम्बन्धी व्यवःथा: न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणमा रहेको म�ुाको िमिसलमा 
संलग्न जनुसकैु कागजातको नक्कल सरोकारवालाले ूित पाना दईु �पैया ँ दःतरु ितरी िलन 
सक्नेछ। 

४२. िमिसल कागजपऽको सरुक्षा: (१) न्यायािधकरण वा पनुरावदेन न्यायािधकरणमा रहेका िमिसल 
कागजपऽको सरुक्षा गनुर् ौेःतेदारको कतर्ब्य हनुेछ। 
(२) न्यायािधकरणका सदःय वा पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीको आदेश बेगर न्यायािधकरण वा 

पनुरावेदन न्यायािधकरणमा रहेका कुनै पिन िमिसल, कागजपऽ र ौेःता, िकताबह� बािहर 
लैजान र अनिधकृत ब्यिक्तलाई देखाउन ुहुँदैन। 

४२क. ूितिनिधत्व गराउन सक्न:े (१) उजरुी िनवेदन, पनुरावेदन वा ूितउ�र पेश गन� ब�क वा 
िव�ीय संःथा वा ऋणीले न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष कुनै कानून 
व्यबसायी वा लेखा ब्यवसायीलाई ूितिनिध मकुरर गरी आफ्नो तफर् बाट ूितिनिधत्व गराउन 
सक्नेछ। 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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(क) न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणमा दतार् गनर् ल्याएको उजरुी िनवदेन, ूितउ�र र 
पनुरावेदनपऽ लगायतका िलखतह� हेरी जाँची रीत पगुेको भए दतार् गन� वा दतार् गनर् 
निमल्न ेभए कारण जनाई दरपीठ गन�, 

(ख) म�ुामा पेश भएका नक्कल कागजातलाई सक्कलसंग िभडाइर् ठीक देिखएमा ूमािणत गन�, 
सक्कलमा केही कैिफयत देिखएमा सो कैिफयत जनाई सम्बिन्धत पक्षको सिहछाप गराई 
राख् ने, 

(ग) उजरुी िनवेदन, पनुरावेदनपऽ तथा सोको ूितउ�रपऽ साथमा पेश हनु आएको कागज ठीक 
छ, छैन जाँच्न,े 

(घ) म्याद जारी गरी तामेल गराउन,े 
(ङ) म�ुा मािमलामा कानून बमोिजम मनािसव मािफकको कारण जनाई तारीख तोकी िदन,े 
(च) ूचिलत कानून बमोिजम वारेस िलने र म�ुा सकार गराउन,े 
(छ) इजलासबाट भएको आदेश बमोिजमको काम कारवाही चाडँो कायार्न्वयन गन� गनर् लगाउन,े 
(ज) इजलासबाट भएको आदेश बमोिजम धरौटी वा जमानत िलने,  
(झ) दतार् िकताब समेतका ौेःता द�ुःत राख् ने, राख् न लगाउन,े 
(ञ) फाँटवालाले पेश गरेको म�ुाको िटपोट जाँची दःतखत गरी िमिसल सामेल राख् न,े 
(ट) कमर्चारीह�को वैयिक्तक अिभलेख राख् न,े 
(ठ) आदेश तथा िनद�शनह� िसलिसलेवार ढंगले सरुिक्षत राख् ने। 

 
 

पिरच्छेद - ८ 
पािरौिमक तथा सिुवधासम्बन्धी व्यवःथा 

 
३४. न्यायािधकरणका सदःय तथा पनुरावदेन स�ेु अिधकारीको पािरौिमक: (१) न्यायािधकरणका 

सदःयह�ले नेपाल सरकारले तोिकिदए बमोिजम मािसक पािरौिमक पाउनेछन।् 
(२) पनुरावेदन स�ु े अिधकारीले नेपाल सरकारले तोिकिदए बमोिजमको मािसक पािरौिमक 

पाउनेछ। 
३५. आवास सिुबधा: (१) न्यायािधकरणका सदःय तथा पनुरावेदन स�ुे अिधकारीलाई आवास सिुवधा 

वापत मािसक पाँच हजार �पैया ँिदइनेछ। 
 तर न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरण रहेको िजल्लामा आफ्नो घर हनुे न्यायािधकरणका 

सदःय वा पनुरावेदन स�ुे अिधकारीलाई आवास सिुवधा िदइन ेछैन। 
(२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन आवास सिुवधा ूा� गनर् नपाउन े

न्यायािधकरणका सदःय वा पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीलाई घर ममर्त खचर् तथा सरसफाई 
खचर् वापत मािसक एकम�ु पच्चीस सय �पैया ँिदईनेछ। 
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३६. सवारी तथा इन्धन सिुवधा: न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ुे अिधकारी ूत्येकलाई 
सवारीको िनिम� चालक सिहतको मोटर एक र त्यःतो मोटरको लािग मािसक एक सय िलटर 
पेशोल वा िडजेल र ऽैमािसक �पमा पाँच िलटर मोिवल िदईनेछ। 

३७. िबजलुी, धारा र टेिलफोन सिुवधा: (१) न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीको 
आवासमा एक लाईन टेिलफोन जडान गदार् लाग्न ेखचर् र धरौटी वापत लाग्ने रकम िदईनछे। 
(२) न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीको आवासमा जडान भएको िबजलुी, 

धारा र टेलीफोन महशलु बापत पन्ी सय �पैया ँएकम�ु �पमा िदईनेछ। 
३८. दशै खचर्: न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीलाई ूत्येक बषर् एक मिहनाको 

पािरौिमक वापतको रकम दशै खचर् वापत िदइनेछ। 
३९. अन्य सिुवधा: न्यायािधकरणका सदःय र पनुरावेदन स�ुे अिधकारीको संचयकोष, उपदान र 

िनव�ृभरण, बीमा, औषिध उपचार, ःवदेश वा िवदेश ॅमण वापतको दैिनक तथा ॅमण भ�ा, 
िबदा तथा अन्य सिुबधाह� नेपाल सरकारले तोिकिदए बमोिजम हनुेछ। 

 
 

पिरच्छेद - ९ 
िविवध 

 
४०. अन्यऽ इजलास कायम गनर् सक्न:े न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले उजरुी वा 

पनुरावेदनको कायर्बोझलाई ध्यानमा राखी आफ्नो अिधकार क्षेऽिभऽको अन्य कुनै ःथानमा कुनै 
िनि�त अविधका लािग इजलास कायम गरी आफ्नो काम कारवाही संचालन गनर् सक्नेछ। 

४१. नक्कलसम्बन्धी व्यवःथा: न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणमा रहेको म�ुाको िमिसलमा 
संलग्न जनुसकैु कागजातको नक्कल सरोकारवालाले ूित पाना दईु �पैया ँ दःतरु ितरी िलन 
सक्नेछ। 

४२. िमिसल कागजपऽको सरुक्षा: (१) न्यायािधकरण वा पनुरावदेन न्यायािधकरणमा रहेका िमिसल 
कागजपऽको सरुक्षा गनुर् ौेःतेदारको कतर्ब्य हनुेछ। 
(२) न्यायािधकरणका सदःय वा पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीको आदेश बेगर न्यायािधकरण वा 

पनुरावेदन न्यायािधकरणमा रहेका कुनै पिन िमिसल, कागजपऽ र ौेःता, िकताबह� बािहर 
लैजान र अनिधकृत ब्यिक्तलाई देखाउन ुहुँदैन। 

४२क. ूितिनिधत्व गराउन सक्न:े (१) उजरुी िनवेदन, पनुरावेदन वा ूितउ�र पेश गन� ब�क वा 
िव�ीय संःथा वा ऋणीले न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरण समक्ष कुनै कानून 
व्यबसायी वा लेखा ब्यवसायीलाई ूितिनिध मकुरर गरी आफ्नो तफर् बाट ूितिनिधत्व गराउन 
सक्नेछ। 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
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(२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन ब�क वा िव�ीय संःथाले आफ्नो कुनै 
कमर्चारीलाई आफ्नो ूितिनिध मकुरर गरी आफ्नो तफर् बाट न्यायािधकरण वा पनुरावेदन 
न्यायािधकरण समक्ष ूितिनिधत्व गराउन सक्नेछ। 

४२ख. काठमाड� उपत्यका बािहरको म्याद तामेली: न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले 
काठमाड� उपत्यका बािहर कुनै म्याद तामेली गनुर्पन� भएमा आफ्नो कुनै कमर्चारी खटाई वा 
सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमाफर् त म्याद तामेली गनर् वा गनर् लगाउन अनरुोध गनर् सक्नेछ। 

४३. शपथ महण: न्यायािधकरणका सदःयह� र पनुरावेदन स�ु े अिधकारीले आफ्नो ओहदाको 
िजम्मेवारी सम्हाल्नभुन्दा अगाडी अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा सम्बिन्धत पनुरावेदन अदालतका 
मखु्य न्यायाधीश समक्ष आफ्नो ओहदाको शपथ महण गनुर् पन�छ। 

४४. सदःयको पोशाक: सदःय र पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीले इजलासमा बःदा कालो नेपाली टोपी, 
कालो कोट र कालो ज�ुा लगाउन ुपन�छ। 

४५. ूचिलत कानून बमोिजम हनु:े यस िनयमावलीमा लेिखएजित कुरामा यसै िनयमावली बमोिजम र 
अन्य कुरामा ूचिलत कानून बमोिजम हनुेछ।3 

 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
���य: (१) केही नेपाल कानून संशोधन गन� ऐन, २०६३ �ारा �पान्तर भएका श�दह� "ौी ५ सरकार" को 

स�ा "नेपाल सरकार"। 
 (२) न्याय ूशासन ऐन, २०७३ �ारा �पानतर भएका श�दह� "पनुरावेदन अदालत" को स�ा उच्च 

अदालत"। 
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अनसूुची - १ 
(िनयम ३ संग सम्बिन्धत) 

 
न्यायािधकरण............................................................................................मा चढाएको 

उजरुी िनवदेन पऽ 
िबषय: ................................................................................................................। 
...............................................................................................................उजरुवाला 

िब�� 
...................................................................................................................िबपक्षी 
म हामी उजरुवाला िनम्न िलिखत िनवेदन गछुर्/गछ�। 
१ ................................................................................................. 
२ .................................................................................................. 
३ .................................................................................................. 

तसथर् यस िबषयमा फलाना ऐन र िनयमावली बमोिजम यो यःतो कुराको यो यसलाई आदेश गरी 
पाउँ। 

यस उजरुी िनवेदनको ब्यहोरा िठक साँचो छ। झ�ुा ठहरे ूचिलत कानून बमोिजम सहुँला 
बझुाउँला। 
उजरुवाला, 
आिधकािरक व्यिक्तको सही: 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको नाम ..................................................................................... 
ठेगाना .................................................................................................................... 

एक भन्दा बढी िनवेदक भएमा १,२,३, नम्बर िदई सब�को परुा नाम, थर र वतन लेखी त्यसमा 
लेखपढ गनर् जा�ेले हःताक्षरको सही र अ�ले ल्याप्चे सही गनुर्पछर्। 

इित सम्बत ्......................... साल ............................. शभुम।् 
ि�व्य:- िनवेदन पऽको िबषयको वणर्नलाई ूकरण छु�ाई िसलिसलामा नम्बर हाल्न ु पछर् र 

अिन्तम दईु ूकरणमा नम्बर नहाली सो मध्ये पिहलोमा जनु ऐन कानून अन्तगर्त माग गिरएको छ, 
सकभर सो समेत खलुाई माग र दोॐोमा यथाथर्ताको उल्लेख हनुपुछर्, जःतो मािथको ढाँचामा 
देखाएको छ।  
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(२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन ब�क वा िव�ीय संःथाले आफ्नो कुनै 
कमर्चारीलाई आफ्नो ूितिनिध मकुरर गरी आफ्नो तफर् बाट न्यायािधकरण वा पनुरावेदन 
न्यायािधकरण समक्ष ूितिनिधत्व गराउन सक्नेछ। 

४२ख. काठमाड� उपत्यका बािहरको म्याद तामेली: न्यायािधकरण वा पनुरावेदन न्यायािधकरणले 
काठमाड� उपत्यका बािहर कुनै म्याद तामेली गनुर्पन� भएमा आफ्नो कुनै कमर्चारी खटाई वा 
सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमाफर् त म्याद तामेली गनर् वा गनर् लगाउन अनरुोध गनर् सक्नेछ। 

४३. शपथ महण: न्यायािधकरणका सदःयह� र पनुरावेदन स�ु े अिधकारीले आफ्नो ओहदाको 
िजम्मेवारी सम्हाल्नभुन्दा अगाडी अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा सम्बिन्धत पनुरावेदन अदालतका 
मखु्य न्यायाधीश समक्ष आफ्नो ओहदाको शपथ महण गनुर् पन�छ। 

४४. सदःयको पोशाक: सदःय र पनुरावेदन स�ु ेअिधकारीले इजलासमा बःदा कालो नेपाली टोपी, 
कालो कोट र कालो ज�ुा लगाउन ुपन�छ। 

४५. ूचिलत कानून बमोिजम हनु:े यस िनयमावलीमा लेिखएजित कुरामा यसै िनयमावली बमोिजम र 
अन्य कुरामा ूचिलत कानून बमोिजम हनुेछ।3 

 

                                                            
 पिहलो संशोधन�ारा थप। 
���य: (१) केही नेपाल कानून संशोधन गन� ऐन, २०६३ �ारा �पान्तर भएका श�दह� "ौी ५ सरकार" को 

स�ा "नेपाल सरकार"। 
 (२) न्याय ूशासन ऐन, २०७३ �ारा �पानतर भएका श�दह� "पनुरावेदन अदालत" को स�ा उच्च 

अदालत"। 
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अनसूुची - १ 
(िनयम ३ संग सम्बिन्धत) 

 
न्यायािधकरण............................................................................................मा चढाएको 

उजरुी िनवदेन पऽ 
िबषय: ................................................................................................................। 
...............................................................................................................उजरुवाला 

िब�� 
...................................................................................................................िबपक्षी 
म हामी उजरुवाला िनम्न िलिखत िनवेदन गछुर्/गछ�। 
१ ................................................................................................. 
२ .................................................................................................. 
३ .................................................................................................. 

तसथर् यस िबषयमा फलाना ऐन र िनयमावली बमोिजम यो यःतो कुराको यो यसलाई आदेश गरी 
पाउँ। 

यस उजरुी िनवेदनको ब्यहोरा िठक साँचो छ। झ�ुा ठहरे ूचिलत कानून बमोिजम सहुँला 
बझुाउँला। 
उजरुवाला, 
आिधकािरक व्यिक्तको सही: 
ब�क तथा िव�ीय संःथाको नाम ..................................................................................... 
ठेगाना .................................................................................................................... 

एक भन्दा बढी िनवेदक भएमा १,२,३, नम्बर िदई सब�को परुा नाम, थर र वतन लेखी त्यसमा 
लेखपढ गनर् जा�ेले हःताक्षरको सही र अ�ले ल्याप्चे सही गनुर्पछर्। 

इित सम्बत ्......................... साल ............................. शभुम।् 
ि�व्य:- िनवेदन पऽको िबषयको वणर्नलाई ूकरण छु�ाई िसलिसलामा नम्बर हाल्न ु पछर् र 

अिन्तम दईु ूकरणमा नम्बर नहाली सो मध्ये पिहलोमा जनु ऐन कानून अन्तगर्त माग गिरएको छ, 
सकभर सो समेत खलुाई माग र दोॐोमा यथाथर्ताको उल्लेख हनुपुछर्, जःतो मािथको ढाँचामा 
देखाएको छ।  
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अनसूुची - २ 
(िनयम ८ सँग सम्बिन्धत) 

 
न्यायािधकरण ...........................................................................................ले जारी गरेको 

म्याद 
िजल्ला ........................................ नगरपािलका/गा.िव.स. ........................................... 
वडा नं.........................िःथत.....................................................................ब�क/िव�ीय 
संःथाले तपाईको नाउँमा िमित ............................... मा .......................................म�ुामा 
यस न्यायािधकरणमा उजरुी िनवेदन िदएको हनुाले बाटाका म्याद बाहेक पन्ी िदनिभऽ यस 
न्यायािधकरण खलु्न ेसमयमा �ितउ�रपऽ पेश गनर् आफ�  आउन ुवा कानून बमोिजम वारेस वा कानून 
व्यवसायी मकुरर गरी पठाउन ुहोला। सो म्यादिभऽ �ितउ�रपऽ पेश गनर् आफू पिन आउन ुभएन, 
वारेस वा कानून व्यवसायी पिन पठाउन ुभएन भन ेऐन बमोिजम म�ुाको िनणर्य हनुेछ। पिछ तपाईको 
उजरु लाग्न ेछैन। 
इित सम्वत ्.......................साल ........ गते रोज ........... शभुम।्  
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अनसूुची - ३ 
(िनयम १७ सँग सम्बिन्धत) 

न्यायािधकरण ............................................................................................................. 

१. अध्यक्ष ौी ........................................................................................................... 

२. सदःय ौी ........................................................................................................... 

३. सदःय ौी ........................................................................................................... 
 

बाट भएको  
िनणर्य 

सम्वत ्२० ............. को उजरुी िनवेदन दतार् नं. ......................  म�ुा:- ................... 
 
िनवेदकको नाम, थर र वतन:-  ूितवादीको नाम, थर र वतन:- 
िनवेदकको साक्षी:- ूितवादीको साक्षी:- 
कागज:- कागज:- 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाण: 
साक्षी............................................................ 
    ............................................................ 
कागज ......................................................... 
 ......................................................... 
म�ुाको संिक्ष� तथ्य:- 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
ठहर: यस म�ुामा सबै कागज अध्ययन गदार् यःतो हो भ� ेिनवेदक, यसो हो भ� ेूितवादी वा यःतो 
व्यहोराले यःतो भएकोमा यःतो यःतो, फलानो फलानो ूमाण भएको हनुाले यो रीत ूमाण र यो यो 
कानूनले यसो हनुे ठहछर् वा यसो हनुे देिखएकोले यसो गन� ठहराई यो िनणर्य गरी �दय�। इित सम्वत ्
............. साल .................... गते ............रोज ..................शभुम ्.................।  

तपिसल 
१. ठहरेकोले यसो गनुर् 
२. म्याद िभऽ पनुरावेदन गनुर् 
 _____________________________  
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अनसूुची - २ 
(िनयम ८ सँग सम्बिन्धत) 

 
न्यायािधकरण ...........................................................................................ले जारी गरेको 

म्याद 
िजल्ला ........................................ नगरपािलका/गा.िव.स. ........................................... 
वडा नं.........................िःथत.....................................................................ब�क/िव�ीय 
संःथाले तपाईको नाउँमा िमित ............................... मा .......................................म�ुामा 
यस न्यायािधकरणमा उजरुी िनवेदन िदएको हनुाले बाटाका म्याद बाहेक पन्ी िदनिभऽ यस 
न्यायािधकरण खलु्न ेसमयमा �ितउ�रपऽ पेश गनर् आफ�  आउन ुवा कानून बमोिजम वारेस वा कानून 
व्यवसायी मकुरर गरी पठाउन ुहोला। सो म्यादिभऽ �ितउ�रपऽ पेश गनर् आफू पिन आउन ुभएन, 
वारेस वा कानून व्यवसायी पिन पठाउन ुभएन भन ेऐन बमोिजम म�ुाको िनणर्य हनुेछ। पिछ तपाईको 
उजरु लाग्न ेछैन। 
इित सम्वत ्.......................साल ........ गते रोज ........... शभुम।्  
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अनसूुची - ३ 
(िनयम १७ सँग सम्बिन्धत) 

न्यायािधकरण ............................................................................................................. 

१. अध्यक्ष ौी ........................................................................................................... 

२. सदःय ौी ........................................................................................................... 

३. सदःय ौी ........................................................................................................... 
 

बाट भएको  
िनणर्य 

सम्वत ्२० ............. को उजरुी िनवेदन दतार् नं. ......................  म�ुा:- ................... 
 
िनवेदकको नाम, थर र वतन:-  ूितवादीको नाम, थर र वतन:- 
िनवेदकको साक्षी:- ूितवादीको साक्षी:- 
कागज:- कागज:- 
न्यायािधकरणबाट बझेुको ूमाण: 
साक्षी............................................................ 
    ............................................................ 
कागज ......................................................... 
 ......................................................... 
म�ुाको संिक्ष� तथ्य:- 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
ठहर: यस म�ुामा सबै कागज अध्ययन गदार् यःतो हो भ� ेिनवेदक, यसो हो भ� ेूितवादी वा यःतो 
व्यहोराले यःतो भएकोमा यःतो यःतो, फलानो फलानो ूमाण भएको हनुाले यो रीत ूमाण र यो यो 
कानूनले यसो हनुे ठहछर् वा यसो हनुे देिखएकोले यसो गन� ठहराई यो िनणर्य गरी �दय�। इित सम्वत ्
............. साल .................... गते ............रोज ..................शभुम ्.................।  

तपिसल 
१. ठहरेकोले यसो गनुर् 
२. म्याद िभऽ पनुरावेदन गनुर् 
 _____________________________  
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ि�ब्ब्:- 
(१) िनणर्ब् गन� सदःब्ह� मध्बे् कुनै सदःब् आफैले लेख् न वा लेखाउन ुपन�छ। ब्सरी तब्ार भएको 

िनणर्ब्ा सो लेख् ने वा लेखाउन ेवा टाइप गराउन ेसदःब्ले सही गरेपिछ िनणर्ब्सिहत सहमत हनुे 
सदःब्ले पिन सही गनुर्पन�छ। 

(२) िनणर्ब्गदार् सदःब्ह�को एउटै राब् भएमा वा राब् अलग अलग भएतापिन ब्ब्होरा बेग्लाबेग्लै 
भएमा राब् र ब्ब्होरा िमल्नेह�को एउटै र निमल्नेह�को छु�ै िनणर्ब् लेख् न वा लेखाउन ुपन�छ। 

(३) अध्ब्क्ष वा सदःब्ले बोलेर लेखाएको िनणर्ब् लेख् नेले पिन िनणर्ब्को पछुारमा बाब्ाँप�ी अध्ब्क्ष वा 
फलाना सदःब्ले बोलेर लेखाए बमोिजम फलानोले लेिखएको वा टाइप गरेको भ� ेव्ब्होरा लेखी 
सही गनुर् पन�छ। 
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अनसूुची - ४ 

(िनयम १७ सँग सम्बिन्धत) 
न्यायािधकरण .......................................................................................... बाट भएको 

आदेशपऽ 
सम्बत ्२०................................ सालको उजरुी िनवेदन द.नं. ....................................... 
..................................................................................................................िनवेदक 

िब�� 
.................................................................................................................ू ितवादी 

आदेश 
 

न्यायािधकरणको सदःय 
िमित:-           सही:- 
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ि�ब्ब्:- 
(१) िनणर्ब् गन� सदःब्ह� मध्बे् कुनै सदःब् आफैले लेख् न वा लेखाउन ुपन�छ। ब्सरी तब्ार भएको 

िनणर्ब्ा सो लेख् ने वा लेखाउन ेवा टाइप गराउन ेसदःब्ले सही गरेपिछ िनणर्ब्सिहत सहमत हनुे 
सदःब्ले पिन सही गनुर्पन�छ। 

(२) िनणर्ब्गदार् सदःब्ह�को एउटै राब् भएमा वा राब् अलग अलग भएतापिन ब्ब्होरा बेग्लाबेग्लै 
भएमा राब् र ब्ब्होरा िमल्नेह�को एउटै र निमल्नेह�को छु�ै िनणर्ब् लेख् न वा लेखाउन ुपन�छ। 

(३) अध्ब्क्ष वा सदःब्ले बोलेर लेखाएको िनणर्ब् लेख् नेले पिन िनणर्ब्को पछुारमा बाब्ाँप�ी अध्ब्क्ष वा 
फलाना सदःब्ले बोलेर लेखाए बमोिजम फलानोले लेिखएको वा टाइप गरेको भ� ेव्ब्होरा लेखी 
सही गनुर् पन�छ। 
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अनसूुची - ४ 

(िनयम १७ सँग सम्बिन्धत) 
न्यायािधकरण .......................................................................................... बाट भएको 

आदेशपऽ 
सम्बत ्२०................................ सालको उजरुी िनवेदन द.नं. ....................................... 
..................................................................................................................िनवेदक 

िब�� 
.................................................................................................................ू ितवादी 

आदेश 
 

न्यायािधकरणको सदःय 
िमित:-           सही:- 
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अनसूुची - ५ 
(िनयम २१ सँग सम्बिन्धत) 

 
पनुरावेदन न्यायािधकरणमा चढाएको 

पनुरावेदनपऽ 
सम्बत ्२० .......................सालको ............................ पनुरावेदन द.नं. 
फलाना/फलाना (ूत्येकको नाम, थर र वतन ) उजरुवाला/ूितवादी 
            पनुरावेदक 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

िब�� 
फलाना/फलाना (ूत्येकको नाम, थर र वतन) उजरुवाला/ूितवादी 
             ूत्यथीर् 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
फलाना न्यायािधकरणले सम्बत ् .............. को ................................................. को म�ुामा 
फलाना िमितमा म/हामीह�लाई यःतो गन� गरी फैसला गनुर् भएकोमा िच� नबझेुको हनुाले म�ुाको 
मोल िबगो यित वा दण्ड कैद यित भएको हनुाले सो दण्ड कैद बझुाएको िनःसा सामेल राखी वा 
थनुामा रही पनुरावेदन गरेको छु/गरेको छ�। पिछ पदािधकारीले गरेको इन्साफ मनुािसब ठहर् यो भने 
पनुरावेदन गरे वापत ऐन बमोिजम सजाय सहुँला बझुाउँला। यसमा म/हामी पनुरावदेकको िनम्न 
िलिखत पनुरावदेन िजिकर छ:- 
१. ...................................................................................... 
२. ...................................................................................... 
 पनुरावेदक, 
 फलाना ठाउँ बःन ेफलाना 
(एकभन्दा बढी पनुरावेदक भएमा १,२,३ नम्बर िदई सब�को परुा नाम, थर र वतन लेखी त्यसमा 
लेखपढ गनर् जा�ेले हःताक्षरको सही र अ�ले ल्याप्चे सही गनुर् पन�छ)। 
इित सम्वत ्................................साल....................गते रोज.............शभुम ्................। 
 __________________________  
ि��य:- पनुरावेदनपऽको यो सामान्य ढाँचा हो। जनुसकैु म�ुाको पनुरावेदनपऽ लेख् न ु पदार् यस 

िनयमावली बमोिजमको रीत परु् याउन आवँयक हेरफेर गरी यही ढाँचामा लेख् न ुपन�छ। 
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अनसूुची - ६ 
(िनयम २५ सँग सम्बिन्धत) 

पनुरावेदन न्यायािधकरण .............................................................................ले जारी गरेको 
म्याद 

िजल्ला .................................. नगरपािलका/गा.िव.स. ................................................ 
वडा नं............िःथत ....................................................ब�क तथा िव�ीय संःथाले तपाईको 
नाउँमा िमित ....................... मा ...................................म�ुामा यस न्यायािधकरणमा उजरुी 
िनवेदन िदएको हनुाले बाटाका म्याद बाहेक पन्ी िदनिभऽ यस पनुरावेदन न्यायािधकरण खलु्न ेसमयमा 
�ित�रपऽ पेश गनर् आफ�  आउन ुवा कानून बमोिजम वारेस वा कानून व्यबसायी मकुरर गरी पठाउन ु
होला। सो म्यादिभऽ �ितउ�रपऽ पेश गनर् आफु पिन आउन ुभएन, वारेस वा कानून व्यवसायी पिन 
पठाउन ुभएन भन ेऐन बमोिजम म�ुाको िनणर्य हनुेछ। पिछ तपाईको उजरु लाग्ने छैन। 
इित सम्वत ्.......................साल ........................गते रोज ............शभुम ्....................। 
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अनसूुची - ५ 
(िनयम २१ सँग सम्बिन्धत) 

 
पनुरावेदन न्यायािधकरणमा चढाएको 

पनुरावेदनपऽ 
सम्बत ्२० .......................सालको ............................ पनुरावेदन द.नं. 
फलाना/फलाना (ूत्येकको नाम, थर र वतन ) उजरुवाला/ूितवादी 
            पनुरावेदक 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

िब�� 
फलाना/फलाना (ूत्येकको नाम, थर र वतन) उजरुवाला/ूितवादी 
             ूत्यथीर् 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
फलाना न्यायािधकरणले सम्बत ् .............. को ................................................. को म�ुामा 
फलाना िमितमा म/हामीह�लाई यःतो गन� गरी फैसला गनुर् भएकोमा िच� नबझेुको हनुाले म�ुाको 
मोल िबगो यित वा दण्ड कैद यित भएको हनुाले सो दण्ड कैद बझुाएको िनःसा सामेल राखी वा 
थनुामा रही पनुरावेदन गरेको छु/गरेको छ�। पिछ पदािधकारीले गरेको इन्साफ मनुािसब ठहर् यो भने 
पनुरावेदन गरे वापत ऐन बमोिजम सजाय सहुँला बझुाउँला। यसमा म/हामी पनुरावदेकको िनम्न 
िलिखत पनुरावदेन िजिकर छ:- 
१. ...................................................................................... 
२. ...................................................................................... 
 पनुरावेदक, 
 फलाना ठाउँ बःन ेफलाना 
(एकभन्दा बढी पनुरावेदक भएमा १,२,३ नम्बर िदई सब�को परुा नाम, थर र वतन लेखी त्यसमा 
लेखपढ गनर् जा�ेले हःताक्षरको सही र अ�ले ल्याप्चे सही गनुर् पन�छ)। 
इित सम्वत ्................................साल....................गते रोज.............शभुम ्................। 
 __________________________  
ि��य:- पनुरावेदनपऽको यो सामान्य ढाँचा हो। जनुसकैु म�ुाको पनुरावेदनपऽ लेख् न ु पदार् यस 

िनयमावली बमोिजमको रीत परु् याउन आवँयक हेरफेर गरी यही ढाँचामा लेख् न ुपन�छ। 
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अनसूुची - ६ 
(िनयम २५ सँग सम्बिन्धत) 

पनुरावेदन न्यायािधकरण .............................................................................ले जारी गरेको 
म्याद 

िजल्ला .................................. नगरपािलका/गा.िव.स. ................................................ 
वडा नं............िःथत ....................................................ब�क तथा िव�ीय संःथाले तपाईको 
नाउँमा िमित ....................... मा ...................................म�ुामा यस न्यायािधकरणमा उजरुी 
िनवेदन िदएको हनुाले बाटाका म्याद बाहेक पन्ी िदनिभऽ यस पनुरावेदन न्यायािधकरण खलु्न ेसमयमा 
�ित�रपऽ पेश गनर् आफ�  आउन ुवा कानून बमोिजम वारेस वा कानून व्यबसायी मकुरर गरी पठाउन ु
होला। सो म्यादिभऽ �ितउ�रपऽ पेश गनर् आफु पिन आउन ुभएन, वारेस वा कानून व्यवसायी पिन 
पठाउन ुभएन भन ेऐन बमोिजम म�ुाको िनणर्य हनुेछ। पिछ तपाईको उजरु लाग्ने छैन। 
इित सम्वत ्.......................साल ........................गते रोज ............शभुम ्....................। 
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अनसूुची - ७ 
(िनयम ४३ सँग सम्बिन्धत) 

शपथ महण 
 
म................................ई�रको नाममा शपथ िलन्छु िक .............................को हैिसयतले 
मलाई सिुम्पएको र िनयम कानून बमोिजम मैले गनुर्पन� काम कुराह� मेरो �ान िववेकले जान े
बझेुसम्म, इमान, धमर् सम्झी देश र काम ूित वफादार रही भय, पक्षपात वा �ेष नराखी लोभ लालच 
र मोलाहीजा नगरी इमान्दारीसाथ गन�छु। मैले आफ्नो कतर्व्य पालनको िसलिसलामा थाहा पाएको 
ऋण असलुीसम्बन्धी कुनै पिन कुरा कानूनले बाध्य गरेको अवःथामा बाहेक आफू बहाली रहे वा 
नरहेको जनुसकैु अवःथामा पिन ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष �पले अनािधकृत व्यिक्तलाई थाहा िदन ेछैन। 

दःतखत: 
नाम:- ........................................................ 
ठेगाना:- ...................................................... 
िमित:- ........................................................ 
शपथ महण गरेको ठीक हो भनी ूमािणत गन�को  
दःतखत: 
नाम:- ........................................................ 
ओहदा:- ...................................................... 
िमित:- ........................................................ 


