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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  
  

स�पादन तथा �काशनस�पादन तथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी म�दीरा शाहीम�दीरा शाही  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
ना.स.ु �ी ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

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

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

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरलेिसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरले  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
  

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  

 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी राजन�साद भ�राईराजन�साद भ�राई            --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय  --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायरिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�याय            --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन--  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�साद सापकोटा�ा.डा.तारा�साद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, , सव��च अदालतसव��च अदालत            --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

नपेाल कानून पि�काको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानसुार गनु� पन�छ :  

 

नेकाप, २०७५... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ� ... 
…… साल …….. मिहना ……..  

उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७५, भदौ, िन.नं.१०००२, प�ृ ८११ 

सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानसुार गनु� पन�छ :  

  

सअ बुलेिटन, २०७५, ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  
…… साल ……… मिहना …….  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७५, भदौ – १, प�ृ १ 



  

  
म�ूय �.म�ूय �.४४००।।--    

  

  

म�ुकम�ुक  ::  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना  

नेपाल कानून पि�का तथा सव��च नेपाल कानून पि�का तथा सव��च अदालत बुलिेटनअदालत बुलिेटन    
अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्अब हा�ो वेभसाइटमा उपल�ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

  यो वेभसाइट खोलेपिछ यो वेभसाइट खोलेपिछ दादायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गनु�होस् मा ि�लक गनु�होस् 

�यसमा �यसमा नपेाल नपेाल कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत सव��च अदालत 
बलेुिटनबलेुिटन  देिख�छ �यसमादेिख�छ �यसमा  ि�लक गनु�होस ्।ि�लक गनु�होस ्।  

  २०६५ २०६५ साल साल वैशाखदेिखका यी पि�कामा समािव� िनण�यह� पढ्न र वैशाखदेिखका यी पि�कामा समािव� िनण�यह� पढ्न र 

हाल िनहाल िन::श�ुक डाउनलोड गन� सिकनेछ ।श�ुक डाउनलोड गन� सिकनेछ ।  

नपेाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख हालस�म) 

हेन�, पढ्न तथा सुरि�त गन�  
www.nkp.gov.np मा जानहुोला ।  

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला 
खो�नहुोस ्भ�ने �थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा 
टाइप गनु�होस् । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेभसाइटको दो�ो 
शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस 
अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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१०००२ 

 

पूण� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

 

अिधव�ा 

िवदुर�साद 

अिधकारीसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबारसमेत 

 बढुवा ज�तो िनता�त �शासिनक 

िवषयमा मका� पन� वा सो काय�बाट हक 

हनन ्भएको �यि� मा� बढुवाको िवषयमा 

चुनौती िददैँ आउनुपन� ह��छ । 

कानूनबमोिजम सेवासगँ स�बि�धत 

सगंठनमा काय�रत् कम�चारीको 

पदो�नितको िवषयलाई मका� पन� प�ले 

बाहके चुनौती िदने हकदैया अ�य �यि�मा 

रहन स�ने देिखएन । यसरी िववादको 

िवषयसगँ कुनै पिन �कारको स�ब�ध 

नरहकेो िवषयव�तुलाई साव�जिनक 

सरोकारको िवषयको �पमा �हण गन� 

िम�ने नदेिखने । 

 मानव अिधकारको उ�लङ्घनका 

घटनालाई समयमा स�बोधन ह�न नसकेमा 

पीिडतले �यायको अनुभूित गन� नस�ने र 

दोषी देखाइएका �यि�ह�ले सफाइको 

उिचत अवसर पाउन नस�ने र 

अनाव�यक ला�छनाको िशकार ब�न 

पु�दछ । साव�जिनक जवाफदेहीको पदमा 

आिसन �यि�का उपर ला�ने मानव 

अिधकार उ�लङ्घनका घटनाह� झन 

बढी सवेंदनशील ह��छन् । �य�ता 

घटनाह�लाई समयमा टंुगो लगाई पीिडत 

एव ं आरोिपत �यि� दुवैको लािग शी� 

अनुस�धान, अिभयोजन र िन�पण गनु� 

अ�याव�यक ह�ने । 

८११ 
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2=  

१०००३ 
 

पूण� 
 

लागु औषध 
खैरो हरेोइन 

नेपाल सरकार 
िव�� 

राजेशकुमार लामा 

 �ितवादीसगँ लागु औषध फेला परकेो 
अव�थामा �ितवादीले �यसको वैधता 
�मािणत गन� पद�न भ�ने होइन । यसो 
भ�नुको मतलब लागु औषधको कसुरम�ये 
�ितवादीले कुन कसुर गरकेो हो, सेवनको 
कसुर हो वा कारोबारको कसुर हो भ�ने 
कुरालाई �प� गनु�पन�, त�स�ब�धी 
आव�यक कुरा खुलाउनु पन� र सोको 
�ारि�भक �माण पु� याउनु पन� वादीको 
दािय�वलाई लागु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १२ ले समा� त गरकेो हो 
भ�न पिन निम�ने ।  

 बरामिदत लागु औषधको मा�ा थोरै छ 
बरामद भएको मा�ालाई नै अदालतले 
आधारको �पमा �हण गनु�पन� ह��छ । 
बरामिदत मा�ा थोरै छ बरामद भएको 
मा�ालाई प�छाएर हचुवाको भरमा बरामद 
थोरै भए पिन कारोबारी नै ह�न ्भनी भ�न 
पिन िम�दैन । अक�तफ�  एकै �यि�को 
साथबाट खैरो हरेोइन र चरसे दुई फरक 
लागु औषध फेला परकेो कारणले मा�ै 
िनजलाई लागु औषधको कारोबारी ठहर 
गनु� �यायोिचत नह�ने । 

८३१ 
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१०००४ 
 

पूण� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

सुिनल तामाङ 
िव�� 

उ�च अदालत 
पाटन, 

लिलतपुरसमेत 

 मु�ाका प� (�ितवादी) �वयम ्ले उ�लेख 
गरकेो िनजको ठेगाना (वतन) लाई 
अ�यथा भ� नु पन� पया�� त र मनािसब 
कारण नभएस�म �य�तो वतनलाई नै 
वा�तिवक वतन मानेर काम कारबाही 
गनु�पन� ह��छ । अदालतमा बयान गदा� 
खुलाएको वतनमा पिछ कुनै प�रवत�न 
भएमा सो कुराको जानकारी अदालतलाई 
िदनु स�बि�धत �यि�को कत��य ब�दछ । 
यी िनवेदकउपर दायर भएको अिभयोग 
प�मा समेत सोही वतन उ�लेख भएको 

८४२ 



 

iii

देिखँदा उ� वतन गलत भए अदालतमा 
बयान गदा� वतन स�याउन ु पन�मा सो 
खुलाउन सकेको देिखँदैन । यसरी 
अदालतलाई जानकारी निदएको 
अव�थामा प�ले पिहले बयान गदा� 
खुलाएको वतनलाई नै कानूनी �पमा 
वा�तिवक वतन मा�नुपन� र �य�तो 
वतनमा जारी ग�रएको र तामेल भएको 
�याद कानूनस�मत र रीतपूव�क मािनने । 

4=  

१०००५ 
 

सयुं� 
 

आयकर 

ठूला करदाता 
काया�लय, 

ह�रहरभवन, 
लिलतपुर 
िव�� 

वीर�े� कुमार 
सघंाई 

 आयकर श�द �वयम ्ले "आय" भएमा 
"कर" ला�ने कुरा बोध ह��छ । यसरी 
कसैले "आय" आज�न गरकेो छ वा छैन, 
के कित आय आज�न गरेको छ भनी 
यिकन गन� कानूनले केही खास सत� र 
मापद�ड िनधा�रण गरकेो पाइ�छ । 
करदाताले गरकेो खच� वा�तिवक, 
�मािणक र कानून�ारा तोिकएको सत� वा 
सीमािभ� रहरे ग�रएको भएमा मा� छुट 
वा क�ी गन� पाउने ह��छ । खासगरी 
�यापा�रक कारोबारको िसलिसलामा खच� 
क�ी ह�नका लािग आय आज�नका लािग 
भएको वा�तिवक खच�लाई मा� कानूनले 
तोकेको सीमा र प�रिधिभ� रहरे क�ी वा 
छुट िदन सिकने अव�था रहने । 
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5=  

१०००६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

तेजबहादुर काक� 
िव�� 

�याय प�रषद् , 
मुकाम सव��च 

अदालत प�रसर, 
काठमाड�समेत 

 �यायाधीशको जवाफदेिहता �चिलत 

सिंवधानअ�तग�त बनेको ऐन, कानून एव ं

�याियक �यवहारमा आधा�रत ह��छ । 

अनुशासना�मक वा फौजदारी कसुर वा 

अयो�यताका कारण आ�नो पदीय कत��य 

पालना गन�मा अस�म �मािणत भएमा 

मा� �व� छ �ि�याको अवल�बन गरी 

�यायाधीशलाई पदमु� गन� सिकने ।  

 �यायाधीशले आ�नो ओहदाको कत��य 
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पालनाको िसलिसलामा स�पादन गरकेो 

�याय िन�पणस�ब�धी काय� �ुिटपूण� छ, 

छैन भ� ने कुरा पुनरावेदक�य अिधकार 

�े�को �योगबाट ह�ेरने र बोिलने िवषय 

ह�न ् । मु�ाको रोहमा �यायाधीशबाट ह�ने 

आदेश वा िनण�यका स�ब�धमा 

अनुशासनस�ब�धी कारबाही गनु�भ�दा 

अगािड सवेंदनशील भई �यायाधीशको 

�वत��तास�ब�धी �थािपत मा�यतातफ�  

सचेत रही �याियक �ि�याको पूण� 

पालनाका साथ अनुस�धान गरी �यस 

अनुस�धानबाट �ा� त �ितवेदनको 

औिच�यको पुि� ट त�यपरक ढङ्गबाट 

भएमा मा� कारबाही अगािड बढाइनु 

�याियक �वत��ताको लािग िहतकर    

ह�ने ।  

6=  

१०००७ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी 

िदपक रावल 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 जबरज�ती करणीको काय� लुक�िछपी 

ग�रने आपरािधक काय� भएकाले �यसमा 

��य�दश� सा�ी ह�न स�दैन । य�तो 

अपराधमा पीिडत मिहलाको भनाइलाई 

अ�यथा नभएस�म सव�मा�य �माणको 

�पमा िलनुपद�छ । अ�य व�तुगत �माणले 

पीिडतको भनाइलाई गलत सािबत 

नगराएस�म �यसलाई �वीकार गनु�पन� । 

 सात वष�क� कुनै पिन नाबािलकाले 

जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर 

आपरािधक काय�का बारमेा पया�� मा�ामा 

बुिझसकेको नह�नुका साथै �य�तो 

िवषयका बारमेा बनावटी �पबाट िविवध 

कुरा भ�न स�ने �मता र चेतनासमेतको 
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िवकास िनज ज�तो बािलकामा 

भइसकेको ह�दैँन । य�तो अव�थाका 

अवोध बािलकाले अदालतमा समेत 

उपि�थत भई गरकेो बकप�बाट 

पीिडतउपर नै सो आपरािधक काय� भएको 

रहछे भनेर अ�यथा �मािणत भएमा बाहके 

िव� वास गनु�पन� । 

7=  

१०००८ 
 

सयुं� 
 

कत��य �यान 

देवी�साद 
पराजुलीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �यानस�ब�धीको १३(४) न.ं अनुसारको 
“�यान मान�मा वचन िदने” भ� ने श�दको 
िनरपे� अथ� नगरी समय सापे� अथ� 
गनु�पन� ह��छ । ‘मार’ भनी भनेकोलाई सबै 
स�दभ� प�रि�थितमा कानूनअनुसार 
सजाय गदा� �यावहा�रक नह�ने र यसो गदा� 
अ�यायसमेत पन� जा�छ । �यसैले ‘मार् 
हान’् भनी भनेको कुरा साँि�चकै मान� 
मनसायसिहत भनेको हो, होइन? यसरी 
‘मार्’ भनी वचन िदएकोले मा� मारकेो हो, 
होइन? भ� ने ज�ता कुरा यसमा 
िवचारणीय ह�न आउने । 
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१०००९ 
 

सयुं� 
 

अपुताली हक 
कायम दता� 

चलन 

न�दलाल �साद 
यादव 
िव�� 

ओम�काश राय 
यादवसमेत 

 अंश र अपुतालीका िवषयह� झ� हदेा� 
उ�तै देिखने भए पिन पृथक िवषयह�  
ह�न ् । अंशको िववादमा अंिशयार ह�नलाई 
नाता स�ब�ध मह�वपूण� ह��छ । तर 
अपुतालीको स�ब�धमा �याहार स�भार 
गन� �यि�लाई मन� �यि�को स�पि�को 
हकदार मािनएको देिख�छ । बाँचु� जेल 
मन� �यि�लाई �याहार स�भार नगन�, 
आ�नो कत��य िनवा�ह नगन� तर मरपेिछ 
मन� �यि�सगँ केवल नाता र हकदार 
ह�नुको आधार देखाएर अपुतालीको 
स�पि� दाबी गन� र �य�तो स�पि�मा 
हक �ा� गन� कुरालाई ��तुत कानूनी 
�यव�थाले अनुमित िदएको नदेिखने ।  
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9=  

१००१० 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

नारायण दास 

�े�समेत 

िव�� 

अि�तयार 

दु�पयोग 

अनुस�धान 

आयोग, टंगाल, 

काठमाड�समेत 

 िववािदत ज�गा नेपाल सरकारको नाउँमा 

आउनको लािग मुलुक� ऐन अपुताली 

महलको उि�लिखत १७ न.ं ले तोकेको 

उि�लिखत �ि�या पूरा गनु�पन� �प� 

कानूनी �यव�था रहकेो र सो काय� गन� 

अिधकार अि�तयार दु�पयोग 

अनुस�धान आयोगलाई कुनै ऐनले 

निदएको अव�थामा �चिलत 

कानूनिवपरीत नेपाल सरकारको नाउँमा 

कायम गनु� गराउनु भनी आदेश िदने 

कानूनी अि�तयारी अि�तयार दु�पयोग 

अनुस�धान आयोगलाई रहकेो नदेिखने । 
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१००११ 

 

सयुं� 

 

लागु औषध 

खैरो हरेोइन 

शोिभत गौतमसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै आपरािधक काय� गन� �यि�ले �य�तो 

काय� गरकेो वा ग�ररहकेो अव�थामा अ�य 

सो अपराधमा सलं�नता नै नभएका �यि� 

िविभ� न कारण, �योजन वा सयंोगको 

कारणबाट �य�तो आपरािधक काय� गन� 

�यि�सम� पु�न स�ने वा रहन स�ने 

स�भावना रह�छ । यसबाट कुनै 

आपरािधक ि�या भएको समयमा �य�तो 

काय� गन� �यि�सम� पुगेकै वा रहकैे 

आधारमा िनजको समेत �य�तो 

अपराधमा िनरपे��पमा सो आपरािधक 

काय� गन� �यि�सरह आपरािधक दािय�व 

ह��छ भ� नु फौजदारी अपराधमा �यि�गत 

दािय�व ह��छ भ� ने फौजदारी �यायको 

मा�य िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�न 

जा�छ । ��तुत मु�ामा यी �ितवादी 

अिभयोग दाबीमा इ�कार रहकेो, िनजबाट 

लागु औषध बरामद नभएको अव�था 
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रहकेो र वादी प�ले यी �ितवादीको 

मौकाको सािबतीलाई पुि� ट गन� अ�य 

�माण गुजान� सकेको अव�था नह�दँा यी 

�ितवादीले आरोिपत कसुर गरकेो 

�थािपत ह�न नआउने । 

11=  

१००१२ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

िकरण त�डुकार 
िव�� 

अि�तयार 
दु�पयोग 

अनुस�धान 
आयोग, टंगाल, 
काठमाड�समेत 

 अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग 
ऐन,२०४८ दफा १२ (ख) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशले �याियक 
�कृितको िनण�यमा दु�प�रणाम स�याउन 
नह�ने सीमा (Limitation as regards 
to Judicial Issue having Appeal 
Rights) तोकेको देिख�छ । जुन 
कानूनत: अिभ�य� सीमा (Expressed 
Limitation) को �पमा रहकेो देिख�छ । 
��तुत सवैंधािनक तथा कानूनी 
दािय�वबाट िवप�ी आयोगसमेतले 
उ�मुि� नपाउने �प� छ । अदालतका 
फैसलाह�को स�मान तथा प�रपालना 
(Respect and Adherence to 
Verdicts of Court) गनु�पन�मा सो नगरी 
नेपाल सरकार यू.एन.पाक�  िवकास 
सिमितको नाममा दता� भई हक भोगमा 
रहकेो ज�गा �यि�को नाममा दता� गन� 
गरी भएको अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगको उ� िनण�य 
िविधस�मत र �याियक रहकेो भ�नसमेत 
निम�ने । 
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12=  

१००१३ 
 

सयुं� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

जसव�त िसहं 

 �ितपूित�को उ�े�य पीिडतको पुन�था�पना 
र प�रपूरणसगँ स�बि�धत ह��छ । �ितवादी 
िवदेशी नाग�रक भएकाले िनजबाट 
�ितपूित� भराउन नसिकने ह�दँा �ितपूित� 
भराउनु पद�न भनी अथ� गन� निम�ने ।  

 �ितवादी िवदेशी नाग�रक भएकै आधारमा 
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जबरज�ती करणीको अपराधमा पीिडत 
ह�ने बािलकाले पाउने मनािसब 
�ितपूित�को हकबाट वि�चत ह�नुपन� भनी 
जबरज�ती करणीको महलको १० न.ं को 
कानूनी �यव�थाको सकुंिचत अथ� गदा� 
पीिडतको अिधकारमा सकुंचन आउने 
अव�था रह�छ । यसबाट पीिडतले 
�ितपूित� नपाउने अव�थाको िसज�ना ह�न 
गई पीिडतले �याय�ा� गन�बाट वि�चत 
ह�नुपन� अव�था पैदा ह�न जाने ।  

13=  

१००१४ 
 

सयुं� 
 

बकसप� 
िलखत बदर 

म�जुर आलम 
िव�� 

क�याण महत 

 मुलुक� ऐन, अंशब�डाको १ न.ं हदेा�, 
“अंशब�डा गदा� यस महलका अ�य 
न�बरह�को अधीनमा रही बाबु, आमा, 
लो�ने, �वा�नी, छोरा, छोरीह�को 
जीयजीयैको अशं गनु�पछ�” भ� ने कानूनी 
�यव�था रहकेो देिख�छ । सो कानूनी 
�यव�थाले बाबुआमा, छोराछोरी, लो�ने 
�वा�नीस�मका नाता पु�तामा जीिवत 
अंिशयारह�को बीचमा नै अशंब�डा ह�ने 
भ� ने देिख�छ तापिन नाितको अंशहक 
आ�नो बाबुमाफ� त �ा� ह�ने ह�दँा बाबुले 
�ा� गन� अशंहक स�पि�मा नाितको 
अंशहक िनिहत रहन जाने । 

 मािथ�लो पु�ताका �यि�ह� िमली ते�ो 
पु�ताका �यि�को अंशहक िनयतवश 
अिहत गन� उ�े�यले स�पि� िहनािमना 
गन� काय� भएको �मािणत ह�ने अव�थामा 
ते�ो पु�ताका �यि�को अंशहक 
अंशब�डाको १ न.ं ले सरं�ण गन� निम�ने 
ह�दैँन । िपता जीिवत नरहकेो अव�थामा 
िपताको अंश हकमा ते�ो पु�ताका 
नाितले सो ऐनबमोिजम आ�नो 
िपतातफ� को अंशहक सरं�ण गन� नपाउने 
भ� न निम�ने । 
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१००१५ 

 

सयुं� 

 

ब�दी��य�ीकरण 

खुमबहादुर त�मेल 

ख�ी 

िव�� 

सश� �हरी 

िवशेष अदालत, 

काठमाड�समेत 

 कुनै अिभयु�उपर एकपटक अिभयोगप� 

दायर भइसकेपिछ थप अनुस�धान गद� 

जाँदा नयाँ त�यह� खु�न आए वा स�ब� 

थप �माणह� फेला परमेा मु�ा हने� िवशेष 

अदालतको अनुमितले थप अिभयोगप� 

लगाउन िम�ने नै देिखने । 

 िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ 

को �यव�थाअनुसार सािबकमा भएको 

अनुस�धान कायमै राखी थप अनुस�धान 

गन� पिहले िलएको सजायको माग दाबी 

थप गन� स�ने नै देिख�छ । य�तो अव�था 

छ भनी मु�ा हने� िवशेष अदालतसम� 

अनुमित माग गरकेो छ र िवशेष 

अदालतले कारण मनािसब ठह� याई थप 

अिभयोग पेस गन� अनुमित िदएको छ भने 

थप अिभयोगप� पेस गन� स�ने नै  

देिख�छ । पिछ मु�ाको रोहमा कुन 

अिभयोग दाबी मनािसब र उपयु� देिखन 

आउँछ सो हरेी िवशेष अदालत िनण�य 

िन�कष�मा पु�न स�ने नै ह��छ । य�तोमा 

थप अिभयोग लगाउँदा अिभयोग 

�ित�थापन ह�न पु�यो भ� न निम�ने । 
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१००१६ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण 

वीरबहादुर भ�डारी 

िव�� 

िश�ा म��ालय, 

िसहंदरबारसमेत 

 नेपाल सरकारले कुनै पिन �यि�लाई 

िनजको �थायी पदमािथको पदािधकार 

यथावत् कायम राखी मािथ�लो कुनै 

पदमा काय� गन� लगाएको अव�थामा 

मािथ�लै पदको सेवा सुिवधा िदएको भ�ने 

मा� आधारमा �य�तो पदमा िनजको 

अिधकार िसज�ना ह�दैँन । �य�तो �यि�को 

अिधकार �थायी पद अथा�त् िलयन पदमा 

९६५ 



 

x

नै रहकेो ह�दँा �य�तो पदािधकार रहकेो 

पदमा फका�उने गरी नेपाल सरकारले 

िनण�य गन� वा �य�तो िनण�य काया��वयन 

गन� िम�दैन भनी अथ� गरी अिधकार 

�थािपत नै नभएको पदमै रहरे काम 

गराउनु भनी आदेश गन� िम�ने नदेिखने । 

16=  

१००१७ 
 

सयुं� 
 

वैदेिशक 
रोजगार 

भवानी का�ले 
तुलाधर 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िववादमा आएको कुनै पिन िलखतमा 
लेिखएको बेहोरा अव�था 
प�रि�थितअनुसार फरकफरक �कृितबाट 
अ�य त�ययु� एव ं व�तुिन� �माणबाट 
समिथ�त ह�नु पिन आव�यक ह��छ । सदैव 
िलखतको श�दबाट मा� फौजदारी 
दािय�व सृजना ह�दैँन, यसको लािग 
मनसाय र ि�याको साथसाथै प�ह�को 
प�रि�थितज�य �माणको िव� वसनीयता 
आव�यक ह��छ । �यि��यि�बीच भएको 
िलखतको हरके अव�थामा वैदेिशक 
रोजगारी भ� ने श�दको �योग ह�नासाथ 
याि��क तवरबाट सजाय ग�रहा�ने 
�वृि� िवकास भएमा �याय मन� स�भावना 
रह�छ । यस अव�थामा प�ह�ले आ�ना 
लेनदेन वा अ�य मनसायबाट खडा भएको 
कुनै िलखतमा �यसको काया��वयन गन� 
दबाब सृजना गन� उ�े�यले वैदेिशक 
रोजगार श�दको �योग गद�मा �वतः 
द�डनीय अपराध मािनएमा यसको 
दु�पयोग भई प�रब�धबाट िनरपराधी 
पिन सजायको भागी ह�न जानेतफ�  
अनुस�धान एव ंअिभयोजनकता�, अदालत 
तथा �याियक िनकाय सदैव सचेत   
ह�नुपन� । 

९७२ 



 

xi

17=  

१००१८ 

 

सयुं� 

 

परमादेश 

अिधव�ा िवकास 

भ�राईसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 �ािफक �यव�थापन स�दभ�मा �ािफक 

�हरीले गरकेो ज�रवाना नै अि�तम रहन 

स�ने गरी कानूनी �यव�था गरकेो नभई 

�ािफक �हरीले गरकेो कारबाहीउपर 

यातायात �यव�था िवभागसम� 

पुनरावेदन ला�न स�ने र िवभागले गरकेो 

िनण�यउपर उ�च अदालतमा पुनरावेदन 

ला�ने �यव�था रहबेाट �ािफक �हरीमा 

रहकेो ज�रवाना गन� स�ने िवषयव�तु 

िनिव�क�प नरही कानूनी उपचारको बाटो 

अवल�बन गन� स�ने ��ट कानूनी 

�यव�था रहबेाट �ािफक �हरीले �ा� त 

गरकेो अिधकार कानूनिवपरीत रहकेो 

देिखँदैन । कानूनले नै गरकेो 

उपचारस�ब�धी �यव�था तथा 

पुनरावेदक�य अिधकारसमेत िदएको 

देिखएबाट �वे�छाचारी िवषयसमेत रहकेो 

देिखन नआउने । 

९७८ 

18=  

१००१९ 

 

सयुं� 

 

जबरज�ती 

करणी र 

अ�ाकृितक 

मैथुन 

बमबहादुर ख�ी 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 सामा�यत: मिहला र पु�षबीच 

�वभािवक�पमा ह�ने यौन एव ं मैथुनको 

ि�यालाई �ाकृितक मैथुन मािनने र 

�ाकृितक तवरमा ग�रने �वभािवक 

मैथुनको ि�याबाहके अ�य अ�वभािवक 

एव ं अ�ाकृितक त�रकाबाट ह�ने िविभ�न 

�कारका यौनज�य ि�याकलाप र 

मैथुनलाई अ�ाकृितक मैथुन भनी बु�नुपन� 

ह��छ । यो ि�यामा पु�षको िलङ्ग 

मिहला एव ं �ीको योिनमा �वेश गराउने 

ि�यादेिख बाहके अ�य ि�याकलापह� 

ज�तै पु�षको िलङ्ग खेलाउन लगाउने, 

९८४ 



 

xii

िलङ्ग चुसाउने, िलङ्गलाई योिनबाहके 

गुद�्ार एव ंमुखमा हा�ने, िनका�ने ि�या 

गन�, िलङ्गलाई �तन, मुख एव ंगुद�्ारको 

व�रप�र द�ने, नाबािलका केटीह�को 

�तन समाउने, यौनाङ्ग मुसान�, �ी 

यौनाङ्गमा औलंा िछराउने आिद ज�ता 

ि�या पन� । 

19=  

१००२० 

 

सयुं� 

 

ब�दी��य�ीकरण 

शारदा पा�डे 

िव�� 

नेपाल सरकार, गृह 

म��ालय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 सिंवधान र �चिलत कानूनबमोिजम रा�य 

स� चालनको �यव�थाले मा� कानूनी 

रा�यको �थापना र �व��नमा सहयोग 

पु�ने ह��छ । साव�जिनक अिधकार�ा� त 

िनकाय वा पदािधकारीले आ�नो 

अिधकारको �योग गदा� वा नगदा� 

कानूनको प�रिधिभ� रहरे कानूनबमोिजम 

गरमेा मा� कानूनको शासन �थािपत गन� 

म�त पु�ने । 

१००१ 

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

– स�पादक 
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का

आदेश िमित : २०७३।१२।१७
०७३-WF-०००१

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : मकवानपरु िज�ला ब�बाराही गा.िव.स. वडा 
नं.५ �थायी घर भई हाल इ�ह�रडे इ�टरनेसनल, 
ल.प.ुिज, ल.प.ुउ.म.न.पा. वडा नं.२ सानेपा 
लिलतपरुमा वकालत िनद�शक पदमा काय�रत 
अिधव�ा िवदरु�साद अिधकारीसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा  

मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § बढुवा ज�तो िनता�त �शासिनक िवषयमा 
मका� पन� वा सो काय�बाट हक हनन ्भएको 
�यि� मा� बढुवाको िवषयमा चुनौती िदँदै 
आउनुपन� ह��छ । कानूनबमोिजम सेवासगँ 
स�बि�धत सगंठनमा काय�रत ्कम�चारीको 
पदो�नितको िवषयलाई मका� पन� प�ले 
बाहके चुनौती िदने हकदैया अ�य �यि�मा 
रहन स�न े देिखएन । यसरी िववादको 
िवषयसगँ कुनै पिन �कारको स�ब�ध 
नरहकेो िवषयव�तुलाई साव�जिनक 
सरोकारको िवषयको �पमा �हण गन� 

िम�न ेनदेिखने ।
(�करण नं.६)

 § स�ंमणकालीन �यायमा मु�ा अिभयोजनको 
मा�यमबाट मा� पीिडतले �याय �ा� 
गन� होइन । समान �कृितका घटनाह� 
पुनः दोहो�रन निदन स�य अ�वेषण गन� 
िनकायको सुधार, �भावकारी तथा पीिडत 
स�तु� ह�ने �कृितको प�रपूरणको �यव�था, 
ग�ती गन� �यि�को औपचा�रक जानकारी 
र िज�मेवारी स�ंमणकालीन �याय 
�यव�थाका अिनवाय� र िवचारणीय प�का 
�पमा रहकेा ह��छन ् । अिभयोजन मा�ले 
मानव अिधकार उ�लङ्घनका घटनाका 
पीिडतको मागलाई पूरा गन� स�दछ भ�न 
सिकँदैन । �यसैले िनण�य गदा� पीिडत 
र स�बि�धत प�को चासोलाई के��मा 
रा�नु पद�छ । स�य उदघािटत नग�रकन 
र प�रपूरणको �यास नग�रकन पीडकको 
सानो िह�सालाई मा� दि�डत गन� काय�ले 
राजनीितक �ितशोधलाई दशा�उन े। 
 § ���कालमा भएका िविभ�न कसरुज�य 

काय�लाई स�बोधन गरी �याय स�पादन 
गदा� सिंवधान, कानून, सेना प�रचालनको 
अव�था, िव�तृत शाि�त स�झौता र यस 
अदालतबाट िवगतको ���लाई स�बोधन 
ह�ने गरी भएका स�पूण� आदेश तथा 
फैसलाको सम� िव�ेषण गरी �यायको 
मा�यमबाट ���कालीन घटनाह�को 
सुरि�त�पमा अ��य गनु� उपयु� ह�न े।

(�करण नं.११)
 § सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोिजम 

सैिनक ऐनको �े�ािधकारिभ� पन� 
�यि�ले कत��य पालनको िसलिसलामा 

�नण�य नं. १०००२
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कानूनिवपरीतका काय� गरकेो देिखएमा 
�य�ता काय�का स�ब�धमा सैिनक �याय 
�णालीबाट परी�ण गन� नसिकन े भ�न 
पिन निम�ने ।

(�करण नं.१२)
 § मानव अिधकारको उ�लङ्घनका 

घटनालाई समयमा स�बोधन ह�न 
नसकेमा पीिडतले �यायको अनुभूित गन� 
नस�ने र दोषी देखाइएका �यि�ह�ले 
सफाइको उिचत अवसर पाउन नस�न े
र अनाव�यक ला�छनाको िशकार ब�न 
पु�दछ । साव�जिनक जवाफदेहीको पदमा 
आिसन �यि�का उपर ला�ने मानव 
अिधकार उ�लङ्घनका घटनाह� 
झन बढी सवंेदनशील ह��छन ् । �य�ता 
घटनाह�लाई समयमा टंुगो लगाई पीिडत 
एव ं आरोिपत �यि� दुवैको लािग शी� 
अनसु�धान, अिभयोजन र िन�पण गनु� 
अ�याव�यक ह�ने ।

(�करण नं.१४)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी िवदरु�साद 
अिधकारी, अिधव�ाह� �ी एकराज भ�डारी, 
�ी काि�तराम ढुङ्गाना

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
रवेतीराज ि�पाठी, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
सरोज र�ेमी र �ी महे��जंग शाह

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०७३, अकं ३, िन.नं.९५६०
 § ने.का.प. २०६९, अकं १२, िन.नं.८९२६
 § ने.का.प. २०६९, अकं १२, िन.नं.८९३३
 § ने.का.प. २०६८, अकं ९, िन.नं.८६८०

स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३

 § नेपालको सिंवधान
 § सैिनक ऐन, २०६३
 § सैिनक िनयिु�, �मोशन र अ� िविवध 

�यव�था साधारण िनयमह�, २०२०

यस अदालतको सयुं� इजलासबाट फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
मा. �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय

आदेश
�या. दीपकराज जोशी : यस अदालतको 

सयं�ु इजलासका माननीय �यायाधीशह�बीच िमित 
२०७२/०९/०५ मा रायबाझी भई सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम 
पूण� इजलासको दायरीमा दता� भई यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर 
यस�कार रहेको छ ।

िमित २०६९ साल आि�न १९ गतेको 
काि�तपरुमा “ब�नेतको सहायक रथीमा बढुवा” 
शीष�कमा समाचार �कािशत भएको रहेछ । मानव 
अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनको आरोप खेिपरहेका 
त�कालीन भैरवनाथ गण महाराजग�जमा नेपाली 
सेनाको सेनानी पदमा काय�रत राज ुब�नेतलाई नेपाली 
सेनाको सहायक रथी ज�तो अित मह�वपूण� पदमा 
नेपाल सरकारले बढुवा गरकेो भ�ने समाचार�ित हामी 
मानव अिधकारकम� तथा बेप�ा प�रएका �यि�ह�का 
आफ�तह�को ग�भीर �यानाकष�ण भएको ।

िवप�ी नं. ६ त�कालीन अव�थामा भैरवनाथ 
गण महाराज�जमा काय�रत रहदँा अजु�न पोखरले 
(थानापित गा.िव.स. वडा नं. ९ नवुाकोट) लगायत 
४३ जना �यि�ह�लाई बलपूव�क बेप�ा पा�रएको 
भ�नेसमेतका आधारमा राि��य मानव अिधकार 
आयोगले थालेको अनसु�धानबाट उि�लिखत 
�यि�ह�लाई बेप�ा पान� काय�मा भैरवनाथ गणका 
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त�कालीन कण�ल राज ु ब�नेत, मेजरह� पदमिसंह 
ख�ी, राजाराम के.सी., िववेक िव�, हर�े�बहादरु िसंह, 
�या�टेन इ��वर राणा र सागर के.सी., लेि�टने�टह� 
जगनाथ खड्का, राजे�� बोगटी, ह�रवोल के.सी. र 
रामह�र िव�, हव�दारह� खड्ग बहादरु महत, िमनानाथ 
प�त, िदनेश पौडेल, केशव ढकाल, जमदारह� धनवीर 
ख�ी, वेण ुगोपाल �े�, लालबहादरु च�द, रणबहादरु 
बढुाथोक� र शंकर ब�नेत, नायकह� सूय� के.सी. र 
िगरीराज िघिमर ेतथा िसपाहीह� िशव िकरण के.सी., 
िवनोद थापा, अजु�न सापकोटा, ह�रशरण खड्का, 
कुल�साद व�जारा, बाबरुाम प�रयारसमेतको संल�नमा 
रहेको दिेखयो । यित ठूलो सं�यामा सिुनयोिजत �पमा 
बेप�ा पान� काय�को बारमेा सेनाको १० नं. बािहनीका 
त�कालीन बािहनी एवं उ�च तहका सैिनक अिधकारी 
तथा त�कालीन �धान सेनापितसमेत िज�मेवार ह�नपुन� 
देिख�छ भ�ने बेहोराको अनसु�धान �ितवेदनका 
आधारमा राि��य मानव अिधकार आयोगको िसफा�रस 
ख�डको नं. १ मा उि�लिखत नेपाली सेनाका �यि�ह� 
समेत मािथ �चिलत कानूनबमोिजम कारबाही अगािड 
बढाउन नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भ�ने 
िनण�यसाथ िमित २०६६।५।२८ मा िवप�ी नं. १ 
लगायतलाई आयोगको िनण�य काया��वयन गरी सोको 
जानकारी आयोगलाई गराउने भ�नेसमेत प�ाचार 
भएको त�यह� साव�जिनक भएका िथए ।

उि�लिखत �यि�ह� बेप�ा पान� काय�बाट 
त�कालीन नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ 
को धारा १२ मा उि�लिखत �वत��ताको हक, धारा 
१४ मा उि�लिखत फौजदारी �यायस�ब�धी हक 
तथा नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
१२ मा उि�लिखत �वत��ताको हक, धारा २४ मा 
उि�लिखत �यायस�ब�धी हक तथा धारा २६ मा 
उि�लिखत यातनास�ब�धी हकसमेत उ�लङ्घन 
भएको देिख�छ । साथै नेपाल सरकार र ने.क.पा. 
(माओवादी) बीच भएको िव�ततृ शाि�त स�झौताको 

धारा ५(२)(३), नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को 
दफा १५, सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
१४ र १५, यातनास�ब�धी �ितपूित�  ऐन, २०५३ को 
दफा ३, कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७, त�कालीन 
आतङ्ककारी तथा िव�वसंा�मक काय� िनय��ण तथा 
सजाय ऐन, २०५८ को दफा ९ तथा सरकारले मानव 
अिधकार तथा मानवीय कानूनको काया��वयनमा 
िमित २०६०।१२।१३ को �ितब�ताको नं. १, २, 
३, ४, ५, ६, ७, ८, २२ र २३ समेत उ�लङ्घन 
ह�न गएको देिख�छ । साथै नेपाल प� भएको नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी महासि�धको 
धारा ७, ९, १० यातना र अ�य िनद�यी अमानवीय 
अपमानजनकको �यवहार वा द�ड सजाय िव��को 
महासि�ध १९८४ को धारा १, २(१) र (२) धारा 
४, १०, १२ र १३ तथा जेनेभा महासि�धको साझा 
धारा ३ समेतको उ�लङ्घन भएको ह�दँा सि�ध 
ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोिजम बेप�ा पान� काय� 
गैरकानूनी एवं द�डनीय काय� हो । �यसको िवपरीत 
िवप�ी नं. ६ लाई कारबाही ह�नपुन�मा �मोसन 
ग�रनबुाट मािथ उि�लिखत राि��य तथा अ�तरा�ि��य 
कानूनिवपरीतको काय� हो । िव�ततृ शाि�त स�झौताका 
धारा ५.२.५ र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ३३ मा बेप�ाको अव�था साव�जिनक गन� 
बेप�ा छानिबन गन� उ�च�तरको आयोग िनमा�णको 
�यव�था ग�रए तापिन हालस�म उ� काय� नह�न ुतथा 
हाल �यव�थािपका संसद ्समेत नरहेको अव�थामा 
िवप�ी नं. १ ले अ�यादेशमाफ� त उ� आयोगस�ब�धी 
कानूनको तजु�मा गन� �य�न गरकेो देिखए तापिन उ� 
��तािवत अ�यादेशमा पीडकलाई आममाफ�स�मको 
�यव�था गरी िवधेयक तयार ग�रएकाले हामी िनवेदक 
मानव अिधकारकम� तथा पीिडत प�रवारह�को 
असहमित रहेको छ । साथै उ� काय�को राि��य तथा 
अ�तरा�ि��य �तरमा �यापक िवरोध ह�नलेु र स�मािनत 
रा��पितबाट हालस�म उ� अ�यादशे जारी नह�नलेु 

१०००२ - अिधव�ा िवदरु�साद अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा म��ीप�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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बेप�ा छानिबन गन� काय� तथा पीडकलाई �यायको 
कठघरामा उ�याउन ुपन� दािय�वबाट िवप�ीह� भा�न 
खोजेको त�यह� �मािणत भएका छन् ।

यसैबीच बेप�ास�ब�धी छानिबन आयोग 
िनमा�णको �ि�या रोिकन गएको तथा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �रट नं. ३५७५ समेत ३४ वटा �रट 
िनवेदनउपर अिधव�ा राजे���साद ढकालको हकमा 
िनजको भाइ रिव���साद ढकालसमेत िनवेदकह� 
र िवप�ी नेपाल सरकार गहृ म��ालयसमेत भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुासमेतका िविभ�न म�ुाह�मा 
बेप�ा तथा स�य िन�पणस�ब�धी आयोगका स�दभ�मा 
नेपाल सरकारका नाममा जारी ग�रएका िविभ�न 
िनद�शना�मक आदेशह� र फैसलामा उि�लिखत 
िविभ�न �या�या�मक िट�पणीह�को हाल काया��वयन 
ह�न नस�ने अव�था भएबाट पीिडतह�ले �याय पाउने 
हक पूण�तः ब�द भएकोले स�मािनत अदालतबाटै 
पनुः आव�यक �भावकारी कदम चािलन ु वा�छनीय 
भएको र िवप�ीह�को गैरसंवैधािनक एवं गैरकानूनी 
काय� त�काल रोक� संवैधािनक एवं फौजदारी �याय 
�शासनलाई दिब�लो बनाउन ुपन� टड्कारो आव�यकता 
छ ।

अतः मािथ �करण �करणमा उि�लिखत 
संवैधािनक एवं कानूनी उ�लङ्घनलाई त�काल 
रोक� कानूनी राजको �थापना गन� िवप�ी नं. १ 
र २ बाट िवप�ी नं. ६ लाई सहायक रथी पदमा 
बढुवा गन� गरी ग�रएको िमित २०६९।६।१८ को 
िनण�य र सोका आधारमा ग�रएको प�ाचारह� समेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँतथा िवप�ी नं. 
३ लाई संिवधानको धारा १३२ ले िदएको अिधकार 
काया��वयन स�ब�धमा िवप�ीह�बाट पटक-पटक 
उ�लङ्घन भइरहेकाले संिवधानको धारा १३२ को 
अिधकारको बारमेा िव�ततृ �या�या गरी िवप�ीह�बाट 
भए / गरकेा मानव अिधकार िवरोधी एवं संवैधािनक 
र कानूनी �यव�थािवपरीतको काय� रो�न उ��ेषण, 

परमादेशलगायत जो चािहने आ�ा आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ।

��यथ�ह�को काय� �ाइमाफेसी, सिुवधा 
स�तलुन र अपूरणीय �ितका िहसाबले समेत 
गैरकानूनी, गैरसंवैधािनक र कानूनी शासनको िवपरीत 
भएकाले ��यथ� नं. १  र २ बाट ��यथ� नं. ६ 
लाई सहायक रथीमा बढुवा गन� गरी ग�रएको िमित 
२०६९।६।१८ को िनण�य तथा सोका आधारमा 
ग�रएका प�ाचारह�समेतका काय�ह� त�काल 
काया��वयन नगनु�  नगराउन ुयथाि�थितमा रा�न ुभनी 
��यथ�ह�का नाममा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६९/६/२८ 
गतेको िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? यो 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत 
जवाफ पठाउन ुभनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल 
साथै राखी िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेतका सरकारी िनकायह�लाई सूचना 
पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
पठाई िदन ुर िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन 
जारी ह�न नपन� हो ? यो आदेश �ा� भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ 
िलई आफँै वा आ�नो �ितिनिधमाफ� त उपि�थत ह�न ु
भनी �रट िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी अ�य 
िवप�ीलाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� ।

��ततु �रट िनवेदनमा माग ग�रएको अ�त�रम 
आदशे स�ब�धमा िवचार गदा� अ�त�रम आदेश जारी 
गनु�पन� / नपन� स�ब�धमा िवप�ीलाई समेत राखी 
छलफल गनु�  उपय�ु देिखएकोले सो स�ब�धमा 
छलफलको लािग िमित २०६९।७।१९ को पेसी तोक� 
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सोको सूचना िवप�ीह�लाई िदनू ।
अ�त�रम आदेश जारी गनु�पन� / नपन� 

स�ब�धमा अि�तम िकनारा नभए स�म िमित 
२०६९।६।१८ को �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको िवप�ी राज ुब�नेतलाई बढुवा गन� िनण�य 
जे जो अव�थामा छ सोही �पमा यथाि�थितमा रा�न ु
भनी िवप�ीह�लाई सूचना िदई िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित २०६९।६।२९ गते 
भएको आदशे ।

िवप�ी िनवेदकले दाबी िलन ुभएको िवषयमा 
यस काया�लयको के क�तो सलं�नता रहेको हो ? भ�ने 
स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख गनु�भएको छैन । यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाउन पना�को कुनै कारण र 
आधार िनवेदनमा उ�लेख ग�रएको छैन । िववादको 
िवषयव�तसुगँ कुनै स�ब�ध नै नरहेको र संिवधान तथा 
कानूनबमोिजम पूरा गनु�पन� के, कुन दािय�व पूरा नगरकेो 
कारण यस काया�लयलाई ��यथ� बनाउन ुपरकेो हो? 
भ�ने आधारभूत त�य नै �थािपत ह�न नसकेको ��ततु 
िनवेदन �थम�ि�मा नै खारजे भागी ह�दँा खारजे
ग�रपाऊँ । जहासँ�म िमित २०६९।६।१८ को 
िनण�यस�ब�धी �� छ, सो िनण�य �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयबाट नभई मि��प�रषद ्बाट 
भएको भनी िवप�ीह�ले नै िनवेदनमा उ�लेख 
गनु�भएको छ । िनण�य गन� आिधका�रक िनकाय 
मि��प�रषद ्लाई नै ��ततु िनवेदनमा िवप�ी कायम 
गरकेो पाइदँैन । मि��प�रषद ् र �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय एउटै िनकाय नभई दईु 
बे�लाबे�लै िनकाय ह�नकुा साथै �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयलाई सो िवषयमा िनण�य 
गन� अिधकारसमेत �ा� छैन । साथै मि��प�रषद ्को 
िनण�यउपर यस काया�लयलाई िज�मेवार मानी 
�रट िनवेदन िदन र अदालतबाट आदशे जारी ह�न 
पिन नस�ने भएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी 

तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको िमित २०६९।७।२७ 
गतेको िलिखत जवाफ ।

��ततु �रट िनवेदनका स�दभ�मा �रट 
िनवेदनको उठान नै आयोगले गरकेो िनण�यको 
काया��वयनको लािग नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लयलाई ग�रएको िमित 
२०६६।५।२८ को प�ाचारको आधारमा भएको 
देिख�छ । उ� प�ाचार आयोगबाट िमित 
२०६६।५।२६ गते भएको िनण�यको आधारमा ग�रएको 
हो । उ� िनण�यमा भैरवनाथ गण र य�ु भैरव गणबाट 
सरु�ाकम�ले प�ाउ गरी क�तीमा ४३ जनालाई 
बेप�ाको अव�थामा राखेको देिखएकोले िनजह�को 
ि�थित साव�जिनक गरी कानूनी �ि�यामा लैजान 
तथा लामो समयस�म �यि�लाई गैरकानूनी�पमा 
बेप�ाको अव�थामा रा�ने काय�मा िज�मेवार 
देिखएका त�कालीन कण�ल राज ु ब�नेतसमेतका 
िज�मेवार सैिनक अिधकारीह� समेत मािथ �चिलत 
कानूनबमोिजम कारबाही त�काल अगािड बढाउन 
नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भ�नेसमेत रहेको 
छ । आयोगबाट भएको िनण�यको �भावकारी काया��वयन 
गनु�  नेपाल सरकारको दािय�व हो । आयोगको िनण�य 
काया��वयन ह�नपुन�मा आयोग �ढ छ । यसको लािग 
आयोगले िविभ�न पहलह� समेत गरकेो छ । यस 
�ममा आयोगको िनण�य काया��वयन गन� �यानाकष�ण 
गराउदैँ �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयलाई 
प�ाचार गन�, सरोकारवाला िनकायलाई आयोगमा 
बोलाई िनण�य काया��वयन गन� आ�ह गन�लगायतका 
काय� आयोगबाट पटकपटक भएको छ ।

��ततु �रट िनवेदनका स�दभ�मा �रट 
िनवेदनको म�ुय आधार नै आयोगको िनण�य 
काया��वयनको लािग नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लयलाई आयोगले गरकेो 
प�ाचारको आधार भएबाट यस आयोगलाई नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १३२ तथा 
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अ�य �चिलत कानूनले �दान गरकेो अिधकार, 
कत��य र दािय�वलाई पूरा गरकेो छ । भिव�यमा 
पिन �ढ सकंि�पत छ । आयोगले आ�नो कत��य 
िनवा�ह गदा�गद� पिन िनवेदकह�ले के क�तो कारणले 
आयोगलाई िवप�ी बनाउन ुभएको हो, �प� छैन । अतः 
िनवेदकह�ले आयोगलाई िवप�ी बनाउन ु पन� होइन 
तसथ� िनवेदकह�ले लगाएको आरोपबाट उ�मिु� पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी राि��य मानव अिधकार 
आयोगको िमित २०६९।८।१ गतेको िलिखत जवाफ ।

मेरो महासेनानीबाट सहायक रथीमा बढुवा 
गन� गरी नेपाल सरकारबाट िमित २०६९।६।१८ गते 
भएको िनण�य बदर ग�रपाउ ँभ�ने मागदाबी िलई उ� 
पदो�नितको िवषयलाई साव�जिनक सरोकारको िवषय 
भनी ��ततु �रट िनवेदन दायर भएको देिख�छ । म 
सैिनक ऐन लागू ह�ने सैिनक �यि� ह� ँ । सैिनक ऐन, 
२०६३ को दफा २१ मा बढुवास�ब�धी �यव�था 
तोिकएबमोिजम ह�नेछ भ�ने उ�लेख भएकोमा सैिनक 
िनयिु�, �मोसन र अ� िविवध �यव�था साधारण 
िनयमह�, २०२० को िनयम १६ मा सैिनक 
अदालतमा कुनै म�ुा परी सफाइ नह��जेल सैिनक 
�यि�को �मोसन नसनुाइने �यव�था भएको तथा 
सैिनक सेवाको पदमा िनयिु� र बढुवा गदा� अपनाउन ु
पन� सामा�य िस�ा�त, २०६४ को दफा ३९ को 
ख�ड (घ) मा कोट�  अफ इ��वायरी वा िवशेष छानिबन 
सिमितबाट अिभयोग लािग कुनै सैिनक अदालत वा 
सैिनक िवशेष अदालतमा म�ुा दायर भएको वा ह�ने 
�ममा रिह स�बि�धत अदालतबाट सफाइ नपाएस�म 
बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न नपाउने 
भ�ने �यव�था भएको । उि�लिखत सेवास�ब�धी 
कानूनअनसुार म बढुवाको लािग यो�य भएको कुरामा 
कुनै िववाद देिखदँनै । सैिनक सेवाको पदमा िनयिु� र 
बढुवा गदा� अपनाउन ुपन� सामा�य िस�ा�त, २०६४ 
को दफा ३८ बमोिजम तोिकएको तािलम र सेवा 
अविध पूरा गरी म जे�ता �ममा रहेकोले ऐ.को दफा 

३७ बमोिजमको बढुवा सिमितले सहायक रथी पदमा 
बढुवाको लािग िमित २०६९।३।२२ को िसफा�रसमा 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को िमित २०६९।६।१८ 
को िनण�यले सहायक रथी दजा�मा पदो�नित भई 
िमित २०६९।६।२१ मा द�या�नी िच� �हण गरकेो 
छु । �चिलत सेवास�ब�धी कानूनको आधारमा भएको 
पदो�नितको िनण�य के कसरी संिवधान र कानूनिवपरीत 
भएको हो र उ� बढुवाको िनण�यबाट िनवेदकह�को के 
क�तो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारमा आघात 
प�ुन गएको हो ? र य�तो िवषय कसरी साव�जिनक 
सरोकारको िवषय भएको हो? िवप�ीह�लाई मेरो 
बढुवाले के क�तो �ित ह�न पगेुको छ र मेरो बढुवामा 
िनवेदकह�को के साथ�क स�ब�ध छ भ�ने कुरा �रट 
िनवेदनमा उ�लेख नभएबाट म�ित पूवा��ह राखी 
�रट िनवेदन दायर भएको ��ट नै छ । यस स�मािनत 
अदालतबाट य�तै �कृितको �ाड सहायक रथी िवए 
कुमार शमा�लई �ाड उपरथीमा बढुवा गन� गरी नेपाल 
सरकारले िनण�य गरउेपर अिधव�ा िजतमान ब�नेतले 
यस स�मािनत अदालतमा दायर गन� खोिजएको 
�रटमा स�मािनत अदालतका त�कालीन रिज��ार 
डा. रामकृ�ण ितिम�सेनाबाट िमित २०६६।३।३१ मा 
दरिपठ आदशे भई उ� आदशे अि�तम भएर बसेको 
अव�थासमेतबाट ��ततु �रटमा मेरो बढुवा स�ब�धमा 
Public Interest Litigation अ�तग�तको हकदैया नै 
नभएको र िवप�ीको meaningful relation समेत 
नभएकोले �थम �ि�मा खारजेभागी छ ।

�ी भैरवनाथ गणमा गणपितको �पमा 
रहदँा ४३ जनालाई बेप�ाको अव�थामा रािखएको 
देिखएकोले बेप�ाह�को ि�थित साव�जिनक गरी 
कानूनी �ि�यामा लैजान तथा उ� काय�मा िज�मेवार 
देिखएका मलगायतका सैिनक अिधकारीह� समेत 
मािथ �चिलत कानूनबमोिजम कारबाही अिघ बढाउन 
भनी राि��य मानव अिधकार आयोगले गरकेो 
िसफा�रस काया��वयन नगरी बढुवा गरकेोले उ� बढुवा 
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गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ भ�ने �रट िनवेदकह�ले 
दाबी गरकेो स�दभ�मा मेरो िमित २०६२।७।३ मा 
�मखु सेनानीबाट महासेनानीमा पदो�नित र िमित 
२०६७।७।३ मा महासेनानीको पदाविध थप भई हाल 
सहायक रथी दजा�मा पदो�नितसमेत िववादरिहत 
ढंगबाट भइसकेको अव�था छ । नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०० र १०१ बमोिजमको 
स�म अदालत वा िनकायले मा� कसैलाई दोषी 
ठहर गन� वा नगन� िनण�य गन� स�छ । राि��य मानव 
अिधकार आयोगले �यि�लाई गैरकानूनी�पमा 
बेप�ा अव�थामा रा�ने काय�मा िज�मेवार दिेखएका 
भनी मसमेत उपर �चिलत कानूनबमोिजम कारबाही 
अगािड बढाउन नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भ�ने 
िसफा�रसको आधारमा मेरो बढुवा िनण�य बदर ह�नपुन� 
होइन । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१३२(२)(क) बमोिजम मानव अिधकार उ�लङ्घनको 
छानिबन तथा अनसु�धान गरी िसफा�रस गन�, धारा 
१३२(२)(क) बमोिजम मानव अिधकार उ�लङ्घनको 
छानिबन तथा अनसु�धान गरी िसफा�रस गन� धारा 
१३२(२)(ग) बमोिजम कानूनबमोिजम अदालतमा 
म�ुा दायर गन� िसफा�रस गन� काय�स�म राि��य मानव 
अिधकार आयोगले गद�छ । राि��य मानव अिधकार 
आयोगलाई अिभयोजन गन� अिधकार छैन र ठहर 
कसरी गन� ? आयोगको िसफा�रस केवल �ारि�भक 
�ितवेदनसरह मा� हो । अनसु�धान �ितवेदनले सबै 
दोषी ठहद�न, सफाइ पिन पाउन स�छ । जहासँ�म 
बेप�ास�ब�धी कसरु सैिनक ऐन, २०६३ को दफा 
६२ बमोिजम पद�छ, धारा १३२(४) ले आयोगको 
�े�ािधकारअ�तग�त पद�न । धारा २४(५) बमोिजम 
कसरु �मािणत नभएस�म कसरुदार नमािनने 
िनद�िषताको अनमुानको संवैधािनक ��याभूितसमेत 
रहेकोमा, यसरी बढुवा सिमितबाट भएको िसफा�रसको 
आधारमा कानूनबमोिजम ग�रएको बढुवा र उ� 
बढुवाको काया��वयनसमेत भइसकेको अव�थामा 

सिुवधा र स�तलुनको �ि�ले समेत मेरो बढुवा िनण�य 
िवप�ीह�को िनवेदनको आधारमा बदर ह�नपुन� 
अव�था नभएकोले स�मािनत अदालतबाट िमित 
२०६९।६।२९ गते भएको आदशेसिहत ��ततु �रट 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको नेपाली सेना जंगी 
अड्डा भ�काली काठमाड�मा सहायक रथीमा काय�रत 
िवप�ी राज ु ब�नेतको िमित २०६९।८।१५ गतेको 
िलिखत जवाफ ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ३३ को ख�ड (घ) र उ� संिवधानको 
अनसूुची ४ को बुदँा नं. ५.२.५ मा रहेको िव�ततृ 
शाि�त स�झौताबमोिजम सश� ���को �ममा मानव 
अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन गन� तथा मानवता 
िव��को अपराधमा संल�नह�को बारमेा स�य 
अ�वेषण गन� र समाजमा मेलिमलापको वातावरण 
िनमा�ण गन� उ�च�तरीय स�य िन�पण तथा मेलिमलाप 
आयोग गठन गन� �यव�था छ । उपयु�� सवंैधािनक 
�यव�थाबमोिजम आयोग गठन भई कुनै पिन 
पदािधकारी मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन 
गन� तथा मानवता िव��को अपराधमा सलं�न 
भएको �मािणत भएको अव�थामा नेपाल सरकारले 
�चिलत कानूनअनसुार कारबाही ह�ने िनिव�वाद नै 
छ । कुनै पिन अिभयोग �मािणत नभएस�म िनद�ष 
मािनने �यायको िस�ा�त रहेको र सोबमोिजम स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको 
छ । संवैधािनक �यव�थाबमोिजमको आयोग गठन 
हालस�म नभई अिभयोग �मािणत नभएकोले िनयिमत 
�ि�याअन�ुप बढुवा भएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे भागी छ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी नेपाल 
सरकार र�ा म��ालयको िमित २०६९।८।१३ गतेको 
िलिखत जवाफ ।

सहायक रथी राज ु ब�नेत सैिनक ऐन लागू 
ह�ने सैिनक �यि� ह�न । नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को भाग २०, धारा १४४ मा सेनास�ब�धी 
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�यव�था गरी धारा १४४(५) मा नेपाली सेनास�ब�धी 
अ�य कुरा कानूनमा �यव�था भएबमोिजम ह�नेछ भ�ने 
�यव�था भएअनसुार सैिनक ऐन, २०६३ को तजु�मा 
भई लागू भएको छ । सैिनक ऐन, २०६३ को दफा 
२१ मा बढुवास�ब�धी �यव�था तोिकएबमोिजम ह�नेछ 
भ�ने उ�लेख भएकोमा सैिनक िनयिु�, �मोसन र 
अ� िविवध �यव�था साधारण िनयमह�, २०२० को 
िनयम १६ मा सैिनक अदालतमा कुनै म�ुा परी सफाइ 
नह��जेल सैिनक �यि�को �मोसन नसनुाइने �यव�था 
भएको तथा सैिनक सेवाको पदमा िनयिु� र बढुवा 
गदा� अपनाउन ु पन� सामा�य िस�ा�त, २०६४ को 
दफा ३९ को ख�ड (घ) मा कोट� अफ ई��वायरी वा 
िवशेष छानिबन सिमितबाट अिभयोग लागी कुनै सैिनक 
अदालत वा सैिनक िवशेष अदालतमा म�ुा दायर भएको 
वा ह�ने �ममा रही स�बि�धत अदालतबाट सफाइ 
नपाएस�म बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न 
नपाउने भ�ने �यव�था छ । िनज राज ुब�नेत उि�लिखत 
सेवास�ब�धी कुनै पिन कानूनी �ावधानअनसुार 
बढुवाको लािग यो�य भएको कुरामा कुनै िववाद 
देिखदँैन । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १२६(५) बमोिजम लोक सेवा आयोगको 
परामश�मा िनमा�ण भएको सैिनक सेवाको पदमा िनयिु� 
र बढुवा गदा� अपनाउन ुपन� सामा�य िस�ा�त, २०६४ 
को दफा ३८ बमोिजम तोिकएको तािलम र सेवा अविध 
पूरा गरी जे�ता�ममा रहेका त�कालीन महासेनानी 
राज ु ब�नेतलाई ऐ.को दफा ३७ बमोिजमको बढुवा 
सिमितले नेपाली सेनाको सहायक रथी पदमा बढुवाको 
लािग िमित २०६९।३।२२ मा िसफा�रस गरपे�चात् 
त�कालीन �धान सेनापितबाट िमित २०६९।३।२४ 
मा बढुवा सिमितको िसफा�रस समथ�नसिहत िसफा�रस 
गरी पदो�नितको लािग नेपाल सरकार र�ा म��ालयमा 
पठाइएकोमा नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को िमित 
२०६९।६।१८ को िनण�यले सहायक रथी दजा�मा 
पदो�नती भई िमित २०६९।६।२१ मा द�या�नी िच� 

�दान भएको हो । �रट िनवेदकले कानूनबमोिजम 
गिठत बढुवा सिमितबाट भएको िमित २०६९।३।२२ 
गतेको बढुवाको िसफा�रसलाई अ�यथा भ�न नसकेको 
अव�थामा बढुवा सिमितको िसफा�रसको आधारमा 
भएको पदो�नितको िनण�य के कसरी संिवधान र 
कानूनिवपरीत भएको हो र उ� बढुवाको िनण�यबाट 
िनवेदकह�को के क�तो सवंैधािनक तथा कानूनी हक 
अिधकारमा आघात प�ुन गएको हो? �रट िनवेदकह�को 
सहायक रथी राज ु ब�नेतको बढुवासगँ के साथ�क 
स�ब�ध छ? �प� नखलुाई मा� साव�जिनक हक र 
सरोकारको नाममा दायर गरकेो हकदैयािवहीन �रट 
िनवेदन �थम �ि�मै (Prima facie) खारेजभागी छ ।

जहासँ�म �ी भैरवनाथ गणमा गणपितको 
�पमा काय�रत रहदँा ४३ जनालाई बेप�ाको 
अव�थामा रािखएको देिखएकोले बेप�ाह�को 
ि�थित साव�जिनक गरी कानूनी �ि�यामा लैजान 
तथा उ� काय�मा िज�मेवार देिखएका त�कालीन 
�मखु सेनानी राज ु ब�नेतलगायतका सैिनक 
अिधकारीह� समेत मािथ �चिलत कानूनबमोिजम 
कारबाही अिघ बढाउन भनी राि��य मानव अिधकार 
आयोगले गरकेो िसफा�रस काया��वयन नगरी बढुवा 
गरकेोले उ� बढुवा गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ 
भ�ने �रट िनवेदकह�को दाबी रहेको स�दभ�मा िनज 
राज ु ब�नेत िमित २०६२।७।३मा �मखु सेनानीबाट 
महासेनानीमा पदो�नित र िमित २०६७।७।३ मा 
महासेनानीको पदाविध थप भई हाल सहायक रथी 
दजा�मा पदो�नितसमेत िववादरिहत ढंगबाट भइसकेको 
िव�मान अव�था छ । हालस�म पिन िनज राज ु
ब�नेतका िव��मा कानूनबमोिजम �याय िन�पण 
गन� स�म कुनै अदालत वा िनकायमा उि�लिखत 
िवषयमा म�ुा दायर भइ दोषी ठहर भएको अव�था 
नरहेको, नभएकोले सहायक रथी पदमा बढुवा ह�नका 
लािग आव�यक स�पूण� यो�यता पूरा गरी �चिलत 
सेवास�ब�धी ऐन, िनयमअनसुार बढुवाको लािग 
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यो�य भएका र कुनै कानूनले बढुवाको लािग अयो�य 
नठह�रएको �यि� उपर केवल शंका र अनमुान 
गरी रा�� सेवक सैिनक �यि�को विृ� िवकास ह�न 
पाउने सवंैधािनक र कानूनी अिधकारमा व�दजे 
लगाउन निम�ने साथै बढुवा सिमितबाट भएको 
िसफा�रसको आधारमा कानूनबमोिजम ग�रएको बढुवा 
र उ� बढुवाको काया��वयनसमेत भइसकेको अव�था 
रहेकोले काय� स�प�न भइसकेको हकमा सिुवधा र 
स�तलुनको �ि�ले समेत स�मािनत अदालतबाट 
िमित २०६९।६।२९ गतेको आदेशसिहत ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी 
नेपाली सेना जंगी अड्डा, भ�काली काठमाड� र 
नेपाली सेनाका �धान सेनापित गौरव शमशेर ज.ब.रा.
को तफ� बाट पेस भएको िमित २०६९।८।१४ गतेको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा राि��य मानव अिधकार आयोगबाट 
िमित २०६६।५।२८ मा �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयलाई आयोगको िनण�य 
काया��वयन गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउने 
बारकेो प� लेिखएकोमा सोको हालस�मको काया��वयन 
ि�थित �प� ह�ने गरी प�� िदनिभ� यस अदालतमा 
�ितवेदन पेस गनु�  भनी िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयलाई महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त लेखी पठाई �ितवेदन �ा�त भएपिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतबाट िमित २०७१।२।२१ गते भएको आदेश ।

भैरवनाथ गण र य�ु भैरव गणबाट बेप�ा 
पा�रएका ४३ जना �यि�ह�का स�ब�धमा छानिबन गन� 
�ितिनिध सभा पररा�� स�ब�ध तथा मानव अिधकार 
सिमितबाट नेपाल सरकारलाई आदेश िदएपिछ र�ा 
म��ालयको िनद�शनमा नेपाली सेनाले २०६३ साल 
जे� २ गते त�कालीन सहायक रथीको अ�य�तामा ५ 
सद�यीय उ�च�तरीय टा�स फोस� गठन गरी छानिबन 
गन� िज�मा िदइएको िथयो । सश� ���को �ममा म�ृय ु

भएका वा लामो समयस�म बेप�ा रहेका कारण पीिडत 
प�रवारजन एवं िनकटवत� �यि�ह�मा प�ुन गएको 
पीडाको �ितपूित�  राहत रकमबाट ह�न नस�ने भए पिन 
�य�तो रकमबाट पीिडत प�रवारको जीिवकाको लािग 
सघाउ प�ुयाउने नेपाल सरकारको इमा�दार �यासलाई 
पीिडतका प�रवारजनह�ले सकारा�मक अथ�मा �हण 
गनु�ह�ने अपे�ा नेपाल सरकारले गरकेो छ । त�कालीन 
राहत�व�प हाल उपल�ध गराइएको रकम “अ�त�रम” 
भएको र िनकट भिव�यमा नै गठन ह�ने सं�मणकालीन 
�यायका संय��ह�को िसफा�रससमेतको आधारमा 
पीिडत प�रवारलाई थप राहतका �याकेजह� उपल�ध 
गराउन नेपाल सरकार �ितब� रहेको भ�नेसमेत 
बेहोराको �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको 
िमित २०७१।३।४ को �ितवेदन ।

यसमा, २०६३ साल जे� २ गते त�कालीन 
सहायक रथीको अ�य�तामा गठन ग�रएको ५ सद�यीय 
उ�च�तरीय Task Force सिमितले छानिबन गरी 
�ितवेदन िदएको छ, छैन, िदएको छ भने सो �ितवेदन 
पेसीको िदन िवप�ी नेपाली सेना जंगी अड्डातफ� को 
कानून �यवसायीमाफ� त िझकाई पेस गन� लगाउनकुो 
साथै ��ततु म�ुाको जिटलता हेरी दवैुतफ� का कानून 
�यवसायीह�बाट बहस नोटसमेत दािखल गन� लगाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७२।३।१७ गते भएको आदेश ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा २६ को उपधारा (२) ले “यातना िदने 
काय� कानूनबमोिजम द�डनीय ह�नेछ” भ�ने �प� 
�यव�था गरकेो छ । यातना तथा �ूर अमानवीय वा 
अपमानजनक �यवहार वा द�ड िव��को महासि�ध, 
१९८४ लाई नेपालले १४ मे १९९१ मा अनमुोदन 
गरकेो छ । उ� महासि�धको धारा १६ मा सरकारी 
पदमा रहनेले यातना िदने, बेप�ा पान� काय� अपराध हो 
भिनएको छ । यसको अनमुोदनप�ात् नेपालले २०६३ 
सालमा सैिनक ऐन जारी ग�यो । उ� महासि�धको 

१०००२ - अिधव�ा िवदरु�साद अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा म��ीप�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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भावनाअनसुार सैिनक ऐनको दफा ६२ मा बेप�ा पान� 
काय� िवशेष कसरु हो भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । यसैगरी 
दफा ६८ मा यो अपराध वा कसरु सैिनक अदालतको 
�े�ािधकारिभ� नपन� भ�ने उ�लेख ग�रएको छ भने 
दफा ७१ मा य�ता ि�याकलापको हद�याद पिन 
नला�ने भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । य�तै दफा १३ 
मा मानव अिधकार हनन् मा कसरुदार ठह�रएकालाई 
नेपाली सेनामा िनयिु� गन� निम�ने भ�ने उ�लेख 
छ । राि��य मानव अिधकार आयोगले दोषी ठह�याएको 
�यि�ले उ� िनण�यलाई चनुौती निदएको अव�थामा 
�वीकारोि� रहेकोले उ� िनण�यलाई आधार 
मा�दा �य�तो �यि�लाई नेपाली सेनामा िनयिु�, 
बढुवालगायत गनु�  ह�दैँन भ�ने िस�ा�त नेपाल कानूनले 
�थािपत ग�रसकेको मा�नपुद�छ । य�तो अव�था 
जा�दाजा�दै मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनको 
आरोप खेिपरहेका िनज ब�नेतको बढुवा सैिनक 
ऐनसमेतको िव�� भई बदर भागी छ भ�नेसमेत 
बेहोराको �रट िनवेदकह�को तफ� बाट अिधव�ा 
िवदरु�साद अिधकारीसमेतका कानून �यवसायीह�ले 
िमित २०७२।४।२६ गते पेस गरकेो संय�ु बहसनोट ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) बमोिजम साव�जिनक सरोकारको 
िववाद बनाई �रट दायर गन�को लािग उ� िवषयसगँ 
��य� सरोकार रा�ने �यि� ह�नपुद�छ तर सहायक 
रथी राज ु ब�नेतको पदो�नित कसरी साव�जिनक 
सरोकारको िवषय ब�न प�ुयो भ�ने िनवेदनमा खलुाउन 
सकेको देिखदँैन । साव�जिनक सरोकारको िववादमा 
संवैधािनक तथा कानूनी �� पिन समावेश भएको 
ह�नपुन�मा �य�तो संवैधािनक त�य कानूनी �� समावेश 
भएको अव�था छैन । बढुवा ज�तो िनता�त �शासिनक 
�कृितको काय�बाट ह�न स�ने हक हननमा �य�तो 
काय�बाट मका�  पन� वा सो काय�बाट हक हनन् भएको 
�यि� उ� बढुवालाई चनुौती िदई अदालतसम� 
उपि�थत ह�न ु वा�छनीय ह�न आउछँ भनी ०६७-

WO-११९८ को म�ुामा सव��च अदालतबाट समेत 
िन�पण भइसकेकोले �रट िनवेदन दायर गन� हकदैया 
िनवेदकह�मा सव�था अभाव छ । सहायक रथी राज ु
ब�नेत, बेप�ा पान� घटनामा संल�न भएको भिनएको 
घटनापिछ िनज अिधकृतको िमित २०६२/७/३ गते 
�मखु सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा भई िमित 
२०६७/६/१८ गते सहायक रथीमा बढुवा भइसकेको 
छ । यसअिघको पदमा बढुवा ह�दँा िनवेदकह�ले 
आपि� नगरकेोले अिहले आपि� गनु�पन� कारण 
खलुाउन सकेको देिखदैँन भनी अिधव�ा सिुनल 
र�जन िसंह िव�� कुवेर िसहं रानासमेत भएको 
म�ुामा बोिलएको िवषयसमेत सा�दिभ�क रहेको छ । 
अनसु�धानबाट दोषी देिखन ुर अदालतबाट दोषी ठहर 
ह�न ु िभ�न अव�था हो । नेपालको अ�त�रम संिवधान 
२०६३ को धारा २४ (५) मा कुनै अिभयोग लगाइएको 
�यि�ले िनजले गरकेो कसरु �मािणत नभएस�म 
कसरुदार मािनने छैन भनी मौिलक हकको �यव�था 
ग�रएको छ । ���कालीन घटनाह�को अनसु�धान गरी 
स�य िन�पण गन� तथा कसरुदारह�लाई कारबाहीको 
दायरामा �याउने उ�े�यले "बेप�ा पा�रएको �यि�को 
छानिबन स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, 
२०७१" जारी भई ऐनबमोिजम स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोग र बेप�ा छानिबन आयोग गठन भई 
काय� �ार�भ भइसकेको अव�था र सहायक रथी राज ु
ब�नेतले मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनिवपरीत 
काय� गरकेो देिखएमा िनजउपर सैिनक अदालतबाट 
पपु�� ह�ने नै ह�दँा उ� िवयषव�त ु �ी सव��च 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�बाट हेन� िम�दनै 
भ�ने नेपाली सेना जङ्गी अड्डा काठमाड�समेतको 
तफ� बाट अिधव�ा �ाड �मखु सेनानी डा. महे��जङ्ग 
शाहसमेतको पेस गरकेो बहसनोट ।

नेपाली सेना काय�रथीको काया�लय जङ्गी 
अड्डाले पेस गरकेो उ�च�तरीय टा�क फोस�को 
�ितवेदन िमिसल सामेल रहेछ । 
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स�य त�य प�ा लगाई दोषीह�लाई 
कानूनको दायरामा �याउन छु�ै कानून िनमा�ण गन� 
उि�लिखत �र.नं. ३५७५ समेतमा नेपाल सरकारलाई 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रसकेको र सोअन�ुप 
नेपाल सरकारले �ितब�ता जनाई ऐन जारी 
गन�समेतको काय� गरी यस अदालतका पूव� आदेशह� 
काया��वयनको चरणमा �वेश गरकेो र आदेश 
काया��वयनप�ात् िनवेदकको माग स�बोधन ह�ने नै 
देिख�छ । यसमा िनवेदकले उठाएका ��ह� सैिनक 
अिधकृतको बढुवाबाहेक अ�य िवषय मूलत: यसपूव� 
�रट नं. ३५७५ को �रट एवं राममाया नकम� िनवेदक र 
िवप�ी राज ुब�नेतसमेत भएको परमादशे म�ुा (०६३-
WO-०६१५) को �रटको सार िवषयव�तभु�दा 
िभ�न दिेखन नआएको प�र�े�य र �र.नं. ३५७५ को 
िनद�शना�मक आदेश जारी भएकोमा सोअन�ुप नेपाल 
सरकारले आ�नो �ितब�तासमेत �कट भइरहेको 
िवषयमा पटक-पटक सोही िवषयमा आधा�रत भएर �रट 
जारी गनु�  औिच�यपूण� ह�न स�दैन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । जहा ँउ��ेषण�ारा कुनै िनण�य बदर 
ह�दँनै �य�तो अव�थामा परमादेशको आदेश जारी 
ह�न स�दनै । माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय�यूले भइरहेको बढुवालाई उ��ेषण�ारा बदर 
नगरी परमादेशको आदेश जारी गन� गरकेो आदेशमा 
सहमत नभएकोले सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३ (१) (क) बमोिजम ��ततु �रट 
पूण� इजलासमा पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको माननीय 
�यायाधीश �ी गोपाल पराजलुीको राय ।

राि��य मानव अिधकार आयोगले िवप�ी 
राज ु ब�नेतलाई कारबाहीको िसफा�रस गरकेो छ । 
राि��य मानव अिधकार आयोगको िसफा�रसको ठूलो 
�भाव ह��छ । राि��य मानव अिधकार आयोगले दोषी 
देखाएको �यि� पदमा रिहरहने वा बढुवा पाउने कुरा 
सेवा नीितिवपरीत ह��छ । य�तो िवषयमा छानिबन 
ह�दँा सो �ममा रा��सेवक कम�चारी भए राि��य मानव 

अिधकार आयोगको िसफा�रसपिछ िनजलाई िनल�बन 
गन� र अ�ह�को हकमा राहदानी जफत, खाता रो�का 
आिद ग�रने चलन िव�वभर छ । मानव अिधकार आयोग 
सवंैधािनक िनकाय हो । मानव अिधकार आयोग गठन 
गन� �यसलाई संवैधािनक मा�यता िदने अिन उ� 
आयोग महज �ितवेदक हो उसको िसफा�रस भएर 
मा� प�ुदैन । स�म अदालतबाट दोषी ठहर नभएस�म 
�य�ता �यि�लाई िसफा�रसले केही गन� स�ैन 
भनी मा�दा संिवधानको �यव�था देखावटी मा� 
ह�न प�ुछ । अ� कानून र िनकायको तलुनामा मानव 
अिधकारस�ब�धी कानून र िनकायको ठूलो मह�व 
र शि� ह��छ र ितनले overriding effect पाउछँन् 
भ�ने कुरा मानव अिधकारस�ब�धी िविधशा�का 
अित�र� राि��य मानव अिधकार आयोग ऐन, २०६८ 
को दफा ३४ बाट पिन ��ट छ । ��ततु स�दभ�मा 
भोजबहादरु ऐर स.अ. बलेुिटन वष� १७ अकं २ प�ृ 
१५ मा मानव अिधकारका स�ब�धमा िदएका सझुाव, 
�िति�या एवं िनद�शन पालन गनु�  सरकारको कत��य 
ह�न आउछँ । ...आयोगबाट ग�रएको िसफा�रस वा 
सझुाव काया��वयन गन� सरकारले कुनै ifs and buts 
गनु�  ह�दँनै भनी �प� �या�या ग�रएबाट आयोगको 
िसफा�रस काया��वयन गनु�  सरकारको दािय�व भएको 
�प� देिखएकोले िवप�ी राज ुब�नेतको हकमा राि��य 
मानव अिधकार आयोगको िसफा�रस काया��वयन गन� 
गराउन र कानूनबमोिजम उपय�ु िनण�य गन�समेतका 
लािग िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेशस�म 
जारी ह�ने ठहछ�  । िनवेदकले यसबाटै स�म उपचार 
पाउने अव�था रहेकोले उ��ेषणको आदेश जारी 
ग�ररहन ुपरने । �रट िनवेदन खारजे गनु�  भएको मा.�या. 
�ी गोपाल पराजलुीको रायसगँ सहमत ह�न नसकेकोले 
छु�ै राय �य� गरकेो छु । सव��च अदालत िनयमावली 
२०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम िनण�यको 
लािग ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल पूण� इजलासमा 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको माननीय �यायाधीश �ी 

१०००२ - अिधव�ा िवदरु�साद अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा म��ीप�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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गोिव�दकुमार उपा�यायको राय ।  
िनयमबमोिजम दिैनक म�ुा पेसी सूचीमा 

चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका िनवेदकसमेत 
रहनभुएका िव�ान्  अिधव�ा �ी िवदरु�साद अिधकारी, 
अिधव�ाह� �ी एकराज भ�डारी, �ी काि�तराम 
ढुङ्गानाले िवप�ी राज ु ब�नेत भैरवनाथ गणमा ह�दँा 
मािनस बेप�ा पान� काय�मा सहभागी रहेकोले मानव 
अिधकार आयोगले कारबाहीको िसफा�रस भएका 
�यि� ह�नहु��छ । िनजलाई बरखा�त गरी िनयिमत 
अदालती �ि�याबाट कारबाही अगािड बढाउन ुपन�मा 
उ�टै बढुवा ग�रएको छ । यसले पीिडतह� थप पीडामा 
पद� जाने अव�था आएको छ । सैिनक ऐनको दफा 
६२ ले पिन यातना र बेप�ालाई सैिनक अदालतको 
�े�ािधकारिभ� पारकेो छैन । TRC गठन भएन भ�द ै
िनयिमत अदालतमा �वेश गरकेा म�ुामा अदालत चपु 
लागेर ब�न िम�दनै । यसले पीिडतलाई थप पीडामा 
पाद� जाने अव�था आउछँ । यातना िदने र �यि� बेप�ा 
पान� काय� संिवधान र कानूनबमोिजम अपराधज�य 
काय� हो । �यि� बेप�ा पान� र यातना िदने काय�मा 
दोषी देिखएका �यि�लाई कारबाही गरी सजाय ठहर 
गन� सैिनक ऐनको �यव�थाले पिन रोक लगाएको 
छैन । तसथ� �रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको बहस िजिकर 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाली सेनाको तफ� बाट िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज ि�पाठी, िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी सरोज र�ेमी र �ी महे��जगं शाहले 
उ��ेषणको आदेश खारजे ह�ने भ�ने िवषयमा संय�ु 
इजलासका माननीय �यायाधीश�यूह�बीच मतै�यता 
रहेकै छ । बढुवाको िवषय पिहले नै Settle भइसकेको 
छ । िसफा�रसकता�ले गरकेो िसफा�रस रायस�म 
हो । �यसरी िदइएको राय बा�या�मक ह�न स�दैन । 
िसफा�रसकै आधारमा दोषी करार गद� जाने हो भने 

अनसु�धान र अिभयोजनको कुनै उपादयेता रहदँैन । 
Presecution Executive को Sovereign िभ�को 
िवषय हो । मानव अिधकार आयोग Watch Dog 
को भूिमकामा रहेको ह��छ । उसले आफँैले कसैलाई 
दोषी ठहर गन� पिन स�दैन र उसको िसफा�रस 
बा�या�मक पिन ह�दँैन । कुनै पिन �यि�लाई दोषी 
करार गन� िवषय अदालतबाहेक अ� कसैबाट ह�न पिन 
स�दनै । अदालतले गरकेो िनण�य मा� अि�तम र 
बा�या�मक ह��छ । अ�य िनकायको िसफा�रस त 
परी�ण पिन ह�न स�छ बा�यकारी र अि�तम मा�न 
सिकँदैन । सैिनक सेवा िनयमावली, २०६९ को िनयम 
३६ ले स�भा�य उ�मेदवार ह�न नस�ने िवषयव�त ु
उ�लेख गरकेो छ । िनयम ३६ मा उि�लिखत 
िवषयव�तलेु िनवेदकको बढुवामा कुनै �कारको रोक 
लगाएको अव�था नह�दँा कुवेरिसंह राना, राजे���साद 
ढकाललगायतको �रटमा स�मािनत अदालतबाट 
िस�ा�त �थािपत भइसकेको अव�था ह�दँा िनवेदकको 
�रट खारजे गन� माननीय �यायाधीश �ी गोपाल 
पराजलुीले �य� गनु�भएको राय सदर ह�नपुद�छ भ�ने 
समेत बेहोराको बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

प� िवप�का तफ� बाट रहनभुएका िव�ान्  
अिधव�ाह� तथा िव�ान्  सह�यायािधव�ाले 
गनु�भएको बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल सलं�न 
�रट िनवेदन र िलिखत जवाफसिहतका िमिसल 
कागजातसमेत अ�ययन गरी हेदा� देहायका िवषयमा 
केि��त रही िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

१) िनवेदकले उठाएको बढुवाको िवषय साव�जिनक 
सरोकारको िवषय हो वा होइन ? बढुवाको 
िवषयमा उजरुी गन� हकदैया �रट िनवेदकमा 
रहेको छ छैन ?

२) मानव अिधकार आयोगले गरकेो िसफा�रसको 
आधारमा दोषी करार गन� िम�छ वा िम�दनै ?

३) �रट िनवेदकको माग दाबीबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� हो होइन ?
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२. मािथ उि�लिखत िनण�याथ� पिहलो 
��तफ�  िवचार गदा�, मानव अिधकारको ग�भीर 
उ�लङ्घनको आरोप खेिपरहेका त�कालीन भैरवनाथ 
गण महाराजग�जमा नेपाली सेनाको सेनानी पदमा 
काय�रत राज ुब�नेतलाई नेपाली सेनाको सहायक रथी 
ज�तो अित मह�वपूण� पदमा नेपाल सरकारले बढुवा 
गरकेो भ�ने समाचार�ित हामी मानव अिधकारकम� 
तथा बेप�ा प�रएका �यि�ह�का आफ�तह�को 
ग�भीर �यानाकष�ण भएको छ । उि�लिखत �यि�ह� 
बेप�ा पान� काय�बाट त�कालीन नेपाल अिधरा�यको 
संिवधान, २०४७ को धारा १२ मा उि�लिखत 
�वत��ताको हक, धारा १४ मा उि�लिखत फौजदारी 
�यायस�ब�धी हक तथा नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२ मा उि�लिखत �वत��ताको 
हक, धारा २४ मा उि�लिखत �यायस�ब�धी हक 
तथा धारा २६ मा उि�लिखत यातनास�ब�धी 
हकसमेत उ�लङ्घन भएको देिख�छ । साथै नेपाल 
सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच भएको िव�ततृ 
शाि�त स�झौता नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १४ र 
१५, यातनास�ब�धी �ितपूित� ऐन, २०५३ को दफा 
३, कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७, त�कालीन 
आतङ्ककारी तथा िव�वंशा�मक काय� िनय��ण तथा 
सजाय ऐन, २०५८ को दफा ९ तथा सरकारले मानव 
अिधकार तथा मानवीय कानूनको काया��वयनमा 
िमित २०६०।१२।१३ को �ितब�ताको समेत 
उ�लङ्घन ह�न गएको देिख�छ । साथै नेपाल प� 
भएको नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
महासि�धलगायतका नेपाल प� भएका सि�ध तथा 
महासि�धह�को �यापक उ�लङ्घन ह�न गएको छ । 
�यसको िवपरीत िवप�ी नं. ६ लाई कारबाही ह�नपुन�मा 
�मोसन ग�रनबुाट मािथ उि�लिखत राि��य तथा 
अ�तराि��य कानूनिवपरीतको काय� भएको छ । बेप�ा 

छानिबन गन� काय� तथा पीडकलाई �यायको कठघरामा 
उ�याउन ु पन� दािय�वबाट िवप�ीह� भा�न खोजेको 
देिखएको छ । अिधव�ा राजे���साद ढकालको हकमा 
िनजको भाइ रिव�� �साद ढकालसमेत िनवेदकह� 
र िवप�ी नेपाल सरकार गहृ म��ालयसमेत भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुासमेतका िविभ�न म�ुाह�मा 
बेप�ा तथा स�य िन�पणस�ब�धी आयोगका 
स�दभ�मा नेपाल सरकारका नाममा जारी ग�रएका 
िविभ�न िनद�शना�मक आदेशह� हाल काया��वयन 
ह�न नसकेको र पीिडतह�ले �याय पाउने हक पूण�तः 
ब�द भएकोले स�मािनत अदालतबाटै पनुः आव�यक 
�भावकारी कदम चािलन ुवा�छनीय भएकोले ��यथ� 
नं. १  र २ बाट ��यथ� नं. ६ लाई सहायक रथीमा 
बढुवा गन� गरी ग�रएको िमित २०६९।६।१८ को िनण�य 
तथा सोका आधारमा ग�रएका प�ाचारह� समेतका 
काय�ह� उ��ेषणको आदशेले बदर गरी राि��य मानव 
अिधकार आयोगको िसफा�रस काया��वयन गन� गराउन 
र कानूनबमोिजम उपय�ु िनण�य गन�समेतका लािग 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदशेसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदनको म�ुय 
िजिकर रहेको दिेख�छ ।

३. िवप�ीम�येका राज ु ब�नेतको िलिखत 
जवाफ हेदा� सैिनक सेवाको पदमा िनयिु� र बढुवा गदा� 
अपनाउन ु पन� सामा�य िस�ा�त, २०६४ को दफा 
३८ बमोिजम तोिकएको तािलम र सेवा अविध पूरा गरी 
म जे�ता �ममा रहेकोले ऐ.को दफा ३७ बमोिजमको 
बढुवा सिमितले सहायक रथी पदमा बढुवाको लािग 
िमित २०६९।३।२२ को िसफा�रसमा नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्को िमित २०६९।६।१८ को िनण�यले 
सहायक रथी दजा�मा पदो�नित भई िमित २०६९।६।२१ 
मा द�या�नी िच� �हण गरकेो छु । आयोगको िसफा�रस 
केवल �ारि�भक �ितवेदनसरह मा� हो । संिवधानको 
धारा २४(५) बमोिजम कसरु �मािणत नभएस�म 
कसरुदार नमािनने िनद�िषताको अनमुानको सवंैधािनक 

१०००२ - अिधव�ा िवदरु�साद अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा म��ीप�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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��याभूितसमेत रहेकोमा, यसरी बढुवा सिमितबाट 
भएको िसफा�रसको आधारमा कानूनबमोिजम ग�रएको 
बढुवा र उ� बढुवाको काया��वयनसमेत भइसकेको 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ भने िवप�ी नेपाल 
सरकार र�ा म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत 
जवाफ हेदा� कुनै पिन पदािधकारी मानव अिधकारको 
ग�भीर उ�लङ्घन गन� तथा मानवता िव��को 
अपराधमा संल�न भएको �मािणत भएको अव�थामा 
नेपाल सरकारले �चिलत कानूनअनसुार कारबाही ह�ने 
िनिव�वाद नै छ । कुनै पिन अिभयोग �मािणत नभएस�म 
िनद�ष मािनने �यायको िस�ा�त रहेको र संवैधािनक 
�यव�थाबमोिजमको आयोग हालस�म गठन नभई 
अिभयोग �मािणत नभएकोले िनयिमत �ि�याअन�ुप 
बढुवा भएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे भागी छ 
भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख भएको पाइ�छ । �चिलत 
सेवास�ब�धी ऐन, िनयमअनसुार बढुवाको लािग 
यो�य भएका र कुनै कानूनले बढुवाको लािग अयो�य 
नठह�रएको �यि�उपर केवल शकंा र अनमुान गरी 
रा�� सेवक सैिनक �यि�को विृ� िवकास ह�न पाउने 
संवैधािनक र कानूनी अिधकारमा ब�देज लगाउन 
निम�ने भ�ने �धान सेनापित गौरव शमशेर राणाको 
िलिखत जवाफबाट दिेखन आएको छ ।

४. िवप�ीम�येका राज ु ब�नेतलाई नेपाली 
सेनाको सहायक रथीमा गरकेो बढुवा बदरको माग 
गद� साव�जिनक सरोकारको िववादको �पबाट पेस 
ह�न आएको देिख�छ । �रट िनवेदकह�ले िवप�ी 
राज ु ब�नेतलाई सहायक रथीमा ग�रएको बढुवाको 
िवषयलाई िलएर यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त साव�जिनक सरोकारको िवषयको 
मा�यमबाट �वेश गरकेो दिेख�छ । बढुवा सिमितले िमित 
२०६९।३।२२ मा िवप�ीम�येका राज ु ब�नेतलाई 
बढुवा गन� भनी नेपाल सरकारसम� िसफा�रस गरकेो 
र नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को िमित २०६९।६।१८ 
को िनण�यले िवप�ीम�येका राज ुब�नेत सहायक रथी 

दजा�मा पदो�नित भई िमित २०६९।६।२१ मा द�या�नी 
िच� �ा� गरी कामकाज गरी आएको �रट िनवेदन 
तथा िलिखत जवाफबाट ख�ुन आएको देिख�छ । 
�रट िनवेदकह�ले बढुवाको िवषयमा िववाद सजृना 
गरकेो भएपिन बढुवाको िवषयमा िनवेदकह� बढुवाको 
स�भा�य उ�मेदवार रहेको र िनजको बढुवाबाट 
आफूलाई मका� परकेो भ�ने दखेाउन नसकेको अव�था 
ह�दँा �रट िनवेदकह�ले उ� बढुवाको िवषयमा कुनै 
साथ�क स�ब�ध �थािपत गराउन सकेको देिखदँैन । 

५. "साव�जिनक सरोकारको िवषयमा िनवेदन 
िदने िनवेदकले िववादको िवषयव�तसुगँ साथ�क 
स�ब�ध र ताि�वक सरोकार (Meaningful Relation 
and Substantial Interest) रहेको कुरा दखेाउन 
स�नपुद�छ । अ�यथा िनवेदन गन� हकदैया �थािपत 
ह�न स�दनै । साव�जिनक सरोकारका िववादह�मा 
हकदैयाको सीमालाई बढाइएको ह��छ भ�दमैा सबैलाई 
सबै िवषयमा �वतः िनवेदन गन�  हकदैया  ह��छ भनी 
अथ� गन� निम�ने" (ने.का.प. २०७३, अकं: ३ िनण�य 
नं. ९५६०, संय�ु इजलास), “साव�जिनक सरोकारको 
िवषयको पिहचान गदा� कुनै िववाद खास �यि� वा 
�यि�ह�को हक वा सरोकारसगँ स�बि�धत छ वा 
सव�साधारण नाग�रक वा जनसमदुायको सामूिहक हक 
वा सरोकारसगँ छ भ�ने कुरा हेनु�पन�" (ने.का.प. २०६८,  
अङ्क ९ िनण�य नं. ८६८०, संय�ु इजलास) र "कुनै 
िववाद साव�जिनक हक वा सरोकारको हो वा होइन 
भ�ने कुराको िनण�य �यो िववाद सव�साधारण जनताको 
वा कुनै जनसमदुायको सामूिहक हक वा सरोकारसगँ 
स�बि�धत छ वा कुनै खास �यि� वा �यि�ह�को 
हक वा सरोकारसगँ मा�ै स�बि�धत छ भ�ने आधारमा 
गनु�पन� " (ने.का.प. २०६९,  अङ्क १२ िनण�य नं. 
८९२६, पूण� इजलास) भनी उ�लेख भएसमेतका थ�ुै 
म�ुामा यसै अदालतबाट �या�या भई िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भइसकेको छ । 

६. बढुवासगँ स�बि�धत िवषय िवश�ु 
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�पमा सेवास�ब�धी कानूनको �शासिनक िवषय 
हो । सेवास�ब�धी कानूनबमोिजम आ�नो �वाथ� 
वा सरोकार रहेको �यि�ले बढुवाको िवषयमा मका� 
परकेो कुरामा बाहेक अ�ले �� उठाउन स�ने िवषय 
नै होइन । िवप�ी राज ु ब�नेतको बढुवाको िवषयले 
िनवेदकह�लाई के कुन �कारको असर परेको हो सो 
कुरा �प� �पमा खलुाउन सकेको देिखदँनै । बढुवा 
ज�तो िनता�त �शासिनक िवषयमा मका� पन� वा 
सो काय�बाट हक हनन् भएको �यि� मा� बढुवाको 
िवषयमा चनुौती िददँ ैआउनपुन� ह��छ । कानूनबमोिजम 
सेवासगँ स�बि�धत सगंठनमा काय�रत् कम�चारीको 
पदो�नितको िवषयलाई मका� पन� प�ले बाहेक चनुौती 
िदने हकदैया अ�य �यि�मा रहन स�ने देिखएन । 
यसरी िववादको िवषयसगँ कुनै पिन �कारको स�ब�ध 
नरहेको िवषयव�तलुाई साव�जिनक सरोकारको 
िवषयको �पमा �हण गन� िम�ने देिखदँैन ।

७. खासगरी मानव अिधकारस�ब�धी 
उ�लङ्घनको िवषयलाई साव�जिनक सरोकारको त�व 
िव�मान रहेकोले बढुवाकै िवषय भए पिन साव�जिनक 
सरोकारको िवषयको �पमा �हण गरी हे�रनपुद�छ भ�ने 
िनवेदकह�को ��मा िवचार गदा�, िवगतको सश� 
���को समयमा भएका मानव अिधकार उ�लङ्घनका 
घटनामा दोषी देिखएका �यि�ह�लाई कारबाही गन� 
संय�� िनमा�ण गरी �य�ता संय��माफ� त कारबाहीको 
�ि�या अगािड बढाउनपुन� ह��छ । िवगतको सश� 
���को समयमा मािनस बेप�ा पान�स�ब�धी िवषयको 
कुरालाई जोडेर बढुवास�ब�धी िववादमा जोड्ने भ�ने 
िवषयलाई मािथको �करणमा िव�ेषण ग�रसिकएको 
छ । अक�तफ�  मानव अिधकारको उ�लङ्घन गरी �यि� 
बेप�ा पा�रएको भिनएका पीिडत वा िनजको प�रवारको 
तफ� बाट िनजह�को हकको �ितिनिध�व गन� गरी �रट 
िनवेदन ��ततु ह�न आएको अव�थासमेत होइन । 

८. िववादको �पमा आएको बढुवास�ब�धी 
िवषयका बारमेा सैिनक ऐनमा के क�तो �यव�था रहेको 

छ त भ�ने स�ब�धमा हेदा�, सैिनक ऐन, २०६३ को 
दफा २१ मा बढुवास�ब�धी �यव�था तोिकएबमोिजम 
ह�नेछ भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । सैिनक िनयिु�, 
�मोसन र अ� िविवध �यव�था साधारण िनयमह�, 
२०२० को िनयम १६ मा सैिनक अदालतमा कुनै 
म�ुा परी सफाइ नह��जेल सैिनक �यि�को �मोसन 
नसनुाइने �यव�था रहेको पाइ�छ । सैिनक सेवाको 
पदमा िनयिु� र बढुवा गदा� अपनाउन ु पन� सामा�य 
िस�ा�त, २०६४ को दफा ३९ को ख�ड (घ) मा 
कोट� अफ इ��वायरी वा िवशेष छानिबन सिमितबाट 
अिभयोग लागी कुनै सैिनक अदालत वा सैिनक िवशेष 
अदालतमा म�ुा दायर भएको वा ह�ने �ममा रही 
स�बि�धत अदालतबाट सफाइ नपाएस�म बढुवाको 
लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न नपाउने भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । ियनै िनवेदकम�येक� राममाया नकम� 
िनवेदक र िवप�ी राज ु ब�नेतसमेत भएको परमादेश 
म�ुामा (०६३-WO-०६१५) भैरवनाथ गणमा भएको 
ियनै िवप�ी राज ुब�नेतसमेतले यातना िदएको, बेप�ा 
पारेको र ह�या गरकेो भ�ने स�ब�धमा ियनै िवप�ीसमेत 
उपर मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलबमोिजम 
कारबाही ह�नका लािग िवप�ीह�लाइ� त�काल प�ाउ 
गरी जािगरबाट बखा��त गरी अनसु�धान काय� अिवल�ब 
स�ु गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशसमेतको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी परकेो �रट िनवेदनमा यस 
अदालतबाट िमित २०६७।५।१० मा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहरी फैसला भएको पाइ�छ । उपयु�� 
फैसलासमेतका कुनै पिन िमिसल �माणबाट यी िवप�ी 
राज ुब�नेत अदालतबाट दोषी ठह�रएको भ�ने देिखन 
आउदैँन । साथै सो फैसलाले यी िवप�ी राज ुब�नेतको 
सैिनक अिधकारीको पदको िनर�तरतालाइ� कुनै असर 
परकेो दिेखदँैन । यी िवप�ी राज ु ब�नेत उि�लिखत 
बेप�ा पान� घटनामा संल�न भएको भिनएको घटनापिछ 
िनज सैिनक अिधकृतको िमित २०६२।७।३ मा �मखु 
सेनानीबाट महासेनानीमा पदो�नित भएको र िमित 

१०००२ - अिधव�ा िवदरु�साद अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा म��ीप�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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२०६९।६।१८ मा सहायक रथीमा बढुवा भएको 
देिखएको छ । यसरी सैिनक अिधकारीको पदको 
िनर�तरता कायम रही रहेको अव�था र ��ततु 
म�ुाको िवषयव�त ुपिन सश� ���का �ममा भएका 
मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन तथा मानवता 
िव��को अपराधस�ब�धी घटनासगँ स�बि�धत 
देिखएको र उनै सैिनक अिधकारीको उही िवषयसगँ 
जोडी पिछ�लो पटक भएको िनज सैिनक अिधकारीको 
बढुवाको िवषयलाइ� िलएर ��ततु �रट िनवेदन परकेो 
देिख�छ । 

९. यसै स�दभ�मा िनवेदक अिधव�ा सिुनल 
र�जनिसहंसमेत िव�� िवप�ी कुवेरिसंह रानासमेत 
भएको उ��ेषण (ने.का.प. २०६९ अंक १२ िनण�य 
नं.८९३३, ०६७-WO-११९८) को �रटमा बढुवा 
िवशु� सेवास�ब�धी कानूनको �शासिनक 
िवषय भएकोले सोको स�ब�धमा सेवास�ब�धी 
कानूनबमोिजम आ�नो �वाथ� वा सरोकार रहकेो 
�यि�बाहके अ�ले �� उठाउन नस�ने, िनता�त 
िभ�न �कृितको सेवास�ब�धी कानूनबमोिजम ग�रन े
बढुवाको िवषयमा साथ�क सरोकार नभएको �यि�को 
िनवेदनबाट मागबमोिजम आदेश जारी गन� अव�था 
नदेिखने, भनी िस�ा�तसमेत �थािपत भइसकेको 
छ । ��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदकले िवप�ी राज ु
ब�नेतको िववािदत बढुवाको िवषयसगँ आ�नो कुनै 
साथ�क स�ब�ध �थािपत गन� सकेको दिेखदँैन । िवप�ी 
राज ु ब�नेतका िव�� कुनै अिभयोग लागी सैिनक 
अदालत वा सैिनक िवशेष अदालतमा कुनै म�ुा दायर 
भएको अव�था पिन होइन । कुनै िनयिमत अदालतमा 
म�ुाको कारबाही चली सजाय पाएका �यि�समेत 
होइनन । �रट िनवेदकह�ले बढुवाको िवषयमा िववाद 
सजृना गरकेो भएपिन िनवेदक सैिनक अदालत वा 
सैिनक िवशेष अदालतमा म�ुा दायर भएको वा म�ुा 
दायर गन� �ममा रहेका �यि� ह�दँा बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेदवार ह�न नपाउने �यि� ह�न् भ�नसमेत 

सिकने अव�था नह�दँा सेवास�ब�धी कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी भएको बढुवाको िवषयमा मका� पन� 
�यि�बाहेक अ�ले िदएको �रट िनवेदनका आधारमा 
ग�रएको बढुवाको िवषय कानूनस�मत नै रहेको   
देिखयो । 

१०. मानव अिधकार आयोगले गरकेो 
िसफा�रसको आधारमा दोषी करार गन� िम�छ वा 
िम�दैन भ�ने दो�ो ��का स�ब�धमा िवचार गदा�, 
त�कालीन नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को दफा २४ को उपधारा ५ र वत�मान नेपालको 
सिंवधानको धारा २० को उपधारा ५ मा कुनै अिभयोग 
लगाइएको �यि�लाई िनजले गरकेो कसरु �मािणत 
नभएस�म कसरुदार मािनने छैन भ�ने सवंैधािनक 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । ��ततु िववादमा िवप�ी राज ु
ब�नेत स�म अदालतबाट दोषी ठहर भएका �यि� 
ह�न् भ�नेसमेत िनवेदकह�ले �मािणत गन�सकेको 
अव�था पिन छैन । स�म िनकायबाट अनसु�धान गरी 
दोषी देिखए अदालतमा अिभयोजन प�ले अिभयोजन 
गरी अदालतबाट दोषी �मािणत भएको देिखन ु
पद�छ । मानव अिधकार आयोग सजाय ठहर गन� र दोषी 
ठहर गन� िनकाय नभई कारबाहीको िसफा�रसस�म गन� 
�े�ािधकार �ा� िनकायको �पमा रहेको पाइ�छ । 
मानव अिधकार आयोगले गरकेो िसफा�रसकै आधारमा 
कानूनबमोिजम अनसु�धान र अिभयोजन भई 
अिधकार�ा� अदालतबाट दोषी ठहर नभई दोषी करार 
गन� अव�था ह�दँैन । राि��य मानव अिधकार आयोगले 
िववािदत घटनाका बारमेा अपराध अनसु�धान एवं 
कारबाही गनु�पन� ठह�याई सो �योजनको लािग लेखी 
पठाएको देिख�छ । सोबमोिजम अपराध अनसु�धान 
गरी अिभयोजन गरकेो वा �याियक िनण�य भएको भ�ने 
अव�था भने होइन । कसरुको अनसु�धानका लािग 
लेखी पठाउने काय� �वयंमा अिभयोजन वा �याियक 
िनण�य ह�न स�दैन । अनसु�धानका लािग लेखी पठाउने 
काय� र कसरु ठहर ह�नकुो बीचमा ठूलो अ�तर रहेको 
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छ । मानव अिधकार आयोगले गरकेो कारबाहीको 
िसफा�रस केवल िसफा�रसस�म हो । िसफा�रस 
आफँैमा आदेश ह�न स�दैन । िसफा�रस गरकैे आधारमा 
दोषी ठहर गन� पिन िम�दनै ।

११. सश� ���को समयमा भएको मानवीय 
कानून र मानव अिधकार कानूनको उ�लङ्घनमा 
संल�न पीडक र पीिडतबीचको ित�तापूण� 
स�ब�धलाई स�य �थापना, मेलिमलाप, प�रपूरण र 
पनु:�थापना गन� असाधारण समयको िवशेष �यायका 
�पमा सं�मणकालीन �यायको अ�यास िव�का 
िविभ�न देशह�मा भएको देिख�छ । स�ंमणकालीन 
�यायले कानूनी, सामािजक, आिथ�क र राजनीितक 
जवाफदेिहताको लािग �याियक िनश�ीकरण, 
ि�थरीकरण र सामािजक के��िव�दमुा राखी सदाका 
लािग शाि�त एकता र �याय �थािपत गद�छ भ�ने 
मा�यताबमोिजम नेपालमा सं�मणकालीन �यायलाई 
स�बोधन गन� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा ३३ र िव�ततृ शाि�त स�झौताको दफा ५.२.५ 
बमोिजम बेप�ा पा�रएका �यि�को छानिबन स�य 
िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी 
भई सोबमोिजम स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग 
र बेप�ा पा�रएका �यि�ह�को छानिबन आयोग गठन 
भई काय� भइरहेको देिख�छ तथािप सश� ���मा 
भएका आतंककारी वा िव�वशंा�मक वा अपराधज�य 
काय� राजनीितक आवरणमा सं�मणकालीन �यायको 
दायरािभ� पन� नभई फौजदारी �याय �णालीका िवषय 
ह�न । सं�मणकालीन �यायमा म�ुा अिभयोजनको 
मा�यमबाट मा� पीिडतले �याय �ा� गन� होइन । समान 
�कृितका घटनाह� पनुः दोहो�रन निदन स�य अ�वेषण 
गन� िनकायको सधुार, �भावकारी तथा पीिडत स�त�ु 
ह�ने �कृितको प�रपूरणको �यव�था, ग�ती गन� �यि�को 
औपचा�रक जानकारी र िज�मेवारी स�ंमणकालीन 
�याय �यव�थाका अिनवाय� र िवचारणीय प�का 
�पमा रहेका ह��छन । अिभयोजन मा�ले मानव 

अिधकार उ�लङ्घनका घटनाका पीिडतको मागलाई 
पूरा गन� स�दछ भ�न सिकँदैन । �यसैले िनण�य गदा� 
पीिडत र स�बि�धत प�को चासोलाई के��मा रा�न ु
पद�छ । स�य उद ्घािटत नग�रकन र प�रपूरणको �यास 
नग�रकन पीडकको सानो िह�सालाई मा� दि�डत गन� 
काय�ले राजनीितक �ितशोधलाई दशा�उछँ । यसथ� 
���कालमा भएका िविभ�न कसरुज�य काय�लाई 
स�बोधन गरी �याय स�पादन गदा� सिंवधान, कानून, 
सेना प�रचालनको अव�था,  िव�ततृ शाि�त स�झौता र 
यस अदालतबाट िवगतको ���लाई स�बोधन ह�ने गरी 
भएका स�पूण� आदेश तथा फैसलाको सम� िव�ेषण 
गरी �यायको मा�यमबाट ���कालीन घटनाह�को 
सरुि�त �पमा अ��य गनु�  उपय�ु ह�ने देिख�छ ।

१२. सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ३ 
बमोिजम सैिनक ऐनको �े�ािधकारिभ� पन� �यि�ले 
कत��य पालनको िसलिसलामा कानूनिवपरीतका काय� 
गरकेो देिखएमा �य�ता काय�का स�ब�धमा सैिनक 
�याय �णालीबाट परी�ण गन� नसिकने भ�न पिन 
िम�दैन । नेपालको संिवधानको धारा १५२ (२) मा 
सैिनक अदालतलाई िविशि�कृत अदालतको �पमा 
�यव�था गरकेो छ । यातना र बेप�ा स�ब�धमा यातना 
तथा �ूर अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 
द�ड िव��को महासि�ध, १९८४ लाई नेपालले १४ 
मे १९९१ मा अनमुोदन गरपेिछ सैिनक ऐन, २०६३ 
जारी भई उ� महासि�धको �यव�था र भावनाबमोिजम 
यातना र बेप�ा पान� काय�लाई सैिनक ऐनको दफा 
६२ ले सैिनक कसरुको �पमा �यव�था गरकेो छ भने 
यातना िदने र बेप�ा पान� काय�लाई छानिबन गन� सैिनक 
ऐनिभ�कै अ�य कसरुमा ह�ने छानिबनभ�दा िवशेष 
�यव�था गरी छानिबन भई सैिनक िवशेष अदालतमा 
म�ुा दायर गन� सिकने र सैिनक िवशेष अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर सव��च अदालतमा पनुरावेदन 
ला�न स�ने �यव�थासमेत गरकेो देिख�छ । यातना 
र बेप�ाको कसरुमा अनसु�धान, अिभयोजन र पपु�� 

१०००२ - अिधव�ा िवदरु�साद अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा म��ीप�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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सैिनक �याय �णालीबाट भई अि�तम सनुवुाइ सव��च 
अदालतबाट ह�ने �यव�थासमेत भएको देिख�छ ।

१३. जहासँ�म �ी भैरवनाथ गणमा गणपितको 
�पमा काय�रत रहदँा ४३ जनालाई बेप�ाको 
अव�थामा रािखएको देिखएकोले बेप�ाह�को ि�थित 
साव�जिनक गरी कानूनी �ि�यामा लैजान तथा 
उ� काय�मा िज�मेवार देिखएका त�कालीन �मखु 
सेनानी राज ु ब�नेतलगायतका सैिनक अिधकारीह� 
समेत मािथ �चिलत कानूनबमोिजम कारबाही अिघ 
बढाउन भनी राि��य मानव अिधकार आयोगले 
गरकेो िसफा�रस काया��वयन नगरी बढुवा गरकेोले 
उ� बढुवा गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ भ�ने �रट 
िनवेदकह�को दाबी रहेको स�दभ�मा िनज राज ुब�नेत 
िमित २०६२।७।३ मा �मखु सेनानीबाट महासेनानीमा 
पदो�नित र िमित २०६७।७।३ मा महासेनानीको 
पदाविध थप भई हाल सहायक रथी दजा�मा पदो�नती 
भएको अव�था छ । िवप�ी राज ुब�नेतलाई जनुसकैु 
तह वा पदमा रहे पिन कानूनबमोिजम अपराध 
अनसु�धान ह�नस�ने नै देिख�छ । कोही �यि� कुनै 
पदमा बहाल रहेको र सो पदमा रहेकै कारणले यिद 
अपराधको अनसु�धानप�ात् दोषी ठहर भए सजायको 
भागीदार ह�न नस�ने भ�ने देिखदैँन । िवप�ी राज ु
ब�नेत सहायक रथीमा बढुवा पाएको भ�ने आधारमा 
कसरुको दािय�वबाट मिु� नै पाएका ह�न् भ�ने अथ�को 
�पमा �हण गन� िम�ने देिखदँैन ।

१४. मानव अिधकारको उ�लङ्घनका 
घटनालाई समयमा स�बोधन ह�न नसकेमा पीिडतले 
�यायको अनभूुित गन� नस�ने र दोषी दखेाइएका 
�यि�ह�ले सफाइको उिचत अवसर पाउन नस�ने 
र अनाव�यक ला�छनाको िशकार ब�न प�ुदछ । 
साव�जिनक जवाफदेहीको पदमा आिसन �यि�का 
उपर ला�ने मानव अिधकार उ�लङ्घनका घटनाह� 
झन् बढी सवंेदनशील ह��छन् । �य�ता घटनाह�लाई 
समयमा टंुगो लगाई पीिडत एवं आरोिपत �यि� दवुैको 

लािग शी� अनसु�धान, अिभयोजन र िन�पण गनु�  
अ�याव�यक ह��छ । छानिबन गरी त�यगत िन�कष�मा 
प�ुनभु�दा आरोप ��यारोपमा उि�न स�ने खतरा भई 
�यायको िनकास ब�द ह�न स�दछ ।

१५. यसै स�दभ�मा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �रट नं.३५७५ समेत ३४ वटा �रट 
िनवेदनउपर अिधव�ा राजे�� �साद ढकालको हकमा 
िनजको भाई रिव���साद ढकालसमेत िनवेदकह� 
र िवप�ी नेपाल सरकार गहृम��ालयसमेत भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुासमेतका िविभ�न म�ुाह�मा 
जबरज�ती बेप�ा पान� काय�लाई स�बोधन गन� गरी 
िवशेष िकिसमको कानून बनाउनु, बेप�ा पा�रएका 
तथा मृ�यु भएकाको त�काल राहतका लािग 
हकवालालाई एक लाखदेिख दुई लाख �पैयासँ�म 
रकम िदनु भ�ने आदेश जारी भएकोमा म�ृय ु भएका 
र बेप�ा पा�रएकाको हकवालालाई राहत �दान गन� 
िनद�िशका, २०६५ िनमा�ण गरी एक लाखदेिख दईु 
लाख �पैयासँ�म रकम �दान गन� �यव�था भएको 
देिख�छ । िललाधर भ�डारी िव�� नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
भएको �रट िनवेदनमा अदालतले ���को समयमा 
िनवेदकह�को स�पि� क�जा ग�रएकोमा 
क�जा ग�रएको स�पि� िफता� गन� र स�पि�को 
अपहरणबाट पन� गएको �ितसमेत म�ूयाङ्कन 
गरी �ितपूित�सिहत स�पि� िफता� िदन िदलाउन 
र �यसका लािग पीिडत समदुायका �ितिनिधसमेत 
रहकेो िज�ला �तरीय सिमित गठन गन� नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्का नाममा परमादेश जारी भएकोमा 
सो आदेशानसुार सश� ���को �ममा क�जा ग�रएका 
साव�जिनक तथा िनजी घर ज�गा स�पि� िफता�स�ब�धी 
उ�च �तरीय काय�दल र िज�ला काया��वयन सिमित 
िमित २०६८/६/१० मा मि��प�रषद ्को िनण�यबाट 
गठन भएको दिेख�छ । �रट िनवेदक राजे�� िघिमर े
िव�� मि��प�रषद ् काया�लयसमेत भएको �रट 
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िनवेदनमा यातना िदन े काय�लाई अपराध घोिषत 
गरी यातना पीिडतलाई �ितपूित� िदने कानून 
बनाउनु भनी िमित २०६४/९/२ मा आदेश भएको ...। 
यसरी बेप�ा तथा स�य िन�पणस�ब�धी आयोगका 
स�दभ�मा नेपाल सरकारका नाममा जारी ग�रएका 
िविभ�न िनद�शना�मक आदेशह� र फैसलामा 
उि�लिखत िविभ�न �या�या�मक िट�पणीह�को हाल 
काया��वयनको �ममा रहेको भ�ने देिखन आएको छ । 
नेपाल सरकारका म�ुय सिचवले िमित २०६७।५।७ 
मा सव��च अदालतको प�को जवाफमा लेखेको प�मा 
मानव अिधकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १३ 
अनसुार राि��य मानव अिधकार आयोगको िनण�य 
िसफा�रस काया��वयन गन� नेपाल सरकार �ितब� छ । 
तदनसुार पीिडतह�लाई �. ६ करोड ५४ लाख २४ 
हजार �पैया ँ�ितपूित�  उपल�ध गराउन २०६६।८।१६ 
मा िनण�य भएको, राि��य मानव अिधकार आयोगको 
२०६६।५।३२ को �ितवेदनबाट बेप�ा पा�रएका 
भिनएका ४३ जनाम�ये ३८ जनाका हकदारले जनही 
१ लाखका दरले राहत रकम पाएका, बेप�ा पा�रएका 
नाम समावेश भएका नाग�रकका बढीमा ३ स�तितलाई 
१८ वष� नपगेुस�म बेप�ा अविधभर �ाथिमक, िन.मा.
िव., मा.िव. र �माणप� वा उ.मा.िव. तहमा � १०, 
१२, १४ र १६ हजारका दरले एकम�ु वािष�क छा�विृ� 
उपल�ध गराउने, ��� पीिडतह�को लगत संकलनको 
काम भइरहेको समेतका र िविभ�न पीिडतह� ज�तो 
िक सोलकुा जीतमान आिदको लािग रकम िनकासा 
भइसकेको, राि��य मानव अिधकार आयोगको 
२०६६।५।२२ को �ितवेदनमा उ�लेख भएका बेप�ा 
�यि�ह�को वा�तिवक ि�थित प�ा लगाउनका 
लािग िव�ततृ शाि�त स�झौताको धारा ५.२.५ एव ं
अ�त�रम संिवधानको धारा ३३ अनसुार भएको 
सव��च अदालतको २०६४।२।१८ को िनद�शना�मक 
आदेशबमोिजम स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग 
एवं बेप�ा ...छानिबन आयोग गठन गन� िदशामा नेपाल 

सरकार �ितब� छ । ती िवधेयकह� संसद ्सम� 
��ततु छन् । �यि� बेप�ा पान�लाई �मादान ह�न 
नस�ने कानूनी �यव�था भनी उ�लेख भएको कुराबाट 
राि��य मानव अिधकार आयोगको िसफा�रसलाई 
काया��वयन गन� िदशातफ�  अगािड बढेकै दिेखन आएको 
छ ।

१६. �रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने ते�ो ��का स�ब�धमा 
िवचार गदा�, �रट िनवेदकह�ले बढुवाको िवषयमा 
िववाद सजृना गरकेो भएपिन बढुवाको िवषयमा 
िनवेदकह� बढुवाको स�भा�य उ�मेदवार रहेको र 
िनजको बढुवाबाट आफूलाई मका� परकेो भ�ने दखेाउन 
नसकेको उ� बढुवाको िवषयमा कुनै साथ�क स�ब�ध 
�थािपत गराउन सकेको देिखदँनै भने बढुवा ज�तो 
िनता�त �शासिनक िवषयमा मका� पन� वा सो काय�बाट 
हक हनन् भएको �यि� मा� बढुवाको िवषयमा 
चनुौती िददँै आउनपुन�मा सोबमोिजम आएको पिन 
देिखदँनै । मानव अिधकारको उ�लङ्घन गरी �यि� 
बेप�ा पा�रएको भिनएका पीिडत वा िनजको प�रवारको 
तफ� बाट िनजह�को हकको �ितिनिध�व गन� गरी �रट 
िनवेदन ��ततु ह�न आएको अव�थासमेत होइन । 
कानूनबमोिजम सेवासगँ स�बि�धत संगठनमा काय�रत् 
कम�चारीको पदो�नितको िवषयलाई मका� पन� प�ले 
बाहेक चनुौती िदने हकदैया अ�य �यि�मा रहन  
स�दनै ।

१७. राि��य मानव अिधकार आयोगले 
िववािदत घटनाका बारमेा अपराध अनसु�धान एवं 
कारबाही गनु�पन� ठह�याई सो �योजनको लािग लेखी 
पठाएको देिख�छ । सोबमोिजम अपराध अनसु�धान 
गरी अिभयोजन गरकेो वा �याियक िनण�य भएको 
भ�ने अव�था छैन । कसरुको अनसु�धानका लािग 
लेखी पठाउने काय� �वयंमा अिभयोजन वा �याियक 
िनण�य ह�न स�दनै । मानव अिधकार आयोगले गरकेो 
कारबाहीको िसफा�रस केवल िसफा�रसस�म हो । 

१०००२ - अिधव�ा िवदरु�साद अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा म��ीप�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत
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िसफा�रस आफँैमा आदेश ह�न स�दनै । िसफा�रस 
गरकैे आधारमा दोषी ठहर गन� पिन िम�दनै ।

१८. कोही �यि� कुनै पदमा वहाल रहेको र सो 
पदमा रहेकै कारणले यिद अपराधको अनसु�धानप�ात् 
दोषी ठहर भए सजायको भािगदार ह�न नस�ने भ�ने 
देिखदँैन । िवप�ी राज ुब�नेत सहायक रथीमा बढुवा 
पाएको भ�ने आधारमा कसरुको दािय�वबाट मिु� नै 
पाएका ह�न् भ�ने अथ�को �पमा �हण गन� िम�ने देिखदँैन 
भने राि��य मानव अिधकार आयोगको िसफा�रसलाई 
काया��वयन गन� िदशातफ�  सरकार अगािड बढेकै दिेखन 
आएकोले �रट िनवेदकह�को मागबमोिजम आदेश 
जारी गन� िमलेन ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  ।  

१९. मािथ उि�लिखत केही �रट 
िनवेदनह�मा िवगतमा यस अदालतबाट िदइएका 
िनद�शना�मक आदेशह�को काया��वयन भएको 
देिखए पिन यस अदालतबाट िमित २०६५/९/२३ मा 
िललाधर भ�डारीको िनवेदन तथा सिुनलर�जन िसंह 
िव�� कुवेरिसंह रानासमेत भएको �रट िनवेदनमा 
िमित २०६९/४/२८ मा िवगतको मानव अिधकार 
उ�लङ्घनको घटनामा सलं�न भए नभएको र मानव 
अिधकार एव ं कानूनी रा�यमा आ�था भए नभएको 
नहेरी कुनै साव�जिनक उ�रदािय�व बहन गन� 
�यि�लाई रा�यस�ाको उपयोग गन� िकिसमको खास 
िज�मेवारी िददँा रा�य र सव�साधारण थप संकटमा 
पन�स�ने ह�नाले सं�मणकालीन �यायको �यव�था 
गन� र खास गरी साव�जिनक पदमा िनयिु� तथा 
बढुवालगायतका अ�य कारबाही गदा� उपयु��बमोिजम 
िज�मेवारी िदन साव�जिनक उ�रदािय�व बहन गन� 
�य�तो पदािधकारीले मानव अिधकार उ�लङ्घन 
गर े नगरकेो कुराको परी�ण गरी िज�मेवारी स�ुपने 
स�ब�धमा परी�ण �ि�या (Vetting Process) 
स�ब�धी खास कानूनको �यव�था हालस�म िनमा�ण 
भएको नदेिखएकोले यस स�ब�धमा आव�यक �ब�ध 
गनु�  भनी िदएको आदेश काया��वयनका स�ब�धमा 

तदा�खताका साथ काम कारबाही अगािड बढाएको 
नदिेखदँा मािथ उि�लिखत �रट िनवेदनह�मा जारी 
भएको िनद�शना�मक आदेशह�को काया��वयन 
गन�तफ�  आव�यक पहल गनु�  भनी िवप�ी नेपाल 
सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयका 
नाममा पनुः यो िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । उ� आदेशह�को हाल के कित काय� �गित 
भएको छ भ�नेतफ�  सव��च अदालत फैसला काया��वयन 
िनद�शनालयबाट स�बि�धत �े�मा पहल गरी �ा� 
�ितवेदन वा जवाफ ३/३ मिहनामा यस अदालतका 
म�ुय रिज��ारलाई पठाउनू । यस आदेशको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयलाई गराउनू । ��ततु �रट 
िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।
            
उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. दीपककुमार काक�
�या. मीरा खड्का

इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
इित संवत्  २०७३ साल चैत १७ गते रोज ५ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई
फैसला िमित : २०७३।८।१६

०७२-CF-०००७

म�ुाः लाग ुऔषध खैरो हेरोइन

पनुरावेदक / वादी : �.ना.िन. उमाशंकर�साद ग�ुाको 
�ितवेदनले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला पसा�, वीरग�ज 

उपमहानगरपािलका वडा नं.१४ घर भई ऐ. 
वडा नं.१३ मा डेरा गरी ब�ने राजेशकुमार लामा

 § �ितवादीसगँ लागु औषध फेला परकेो 
अव�थामा �ितवादीले �यसको वैधता 
�मािणत गन� पद�न भ�ने होइन । यसो 
भ�नुको मतलब लागु औषधको कसुरम�ये 
�ितवादीले कुन कसरु गरकेो हो, सेवनको 
कसुर हो वा कारोबारको कसुर हो भ�न े
कुरालाई �प� गनु�पन�, त�स�ब�धी 
आव�यक कुरा खुलाउनु पन� र सोको 
�ारि�भक �माण पु�याउनु पन� वादीको 
दािय�वलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १२ ले समा�त गरकेो हो 
भ�न पिन निम�ने । 

(�करण नं.१०)
 § कसुरको दफा मा� उ�लेख गररे पु�दैन 

सो दफाबमोिजमको काम �ितवादीबाट 
भएको भ�ने कुरा र त�स�ब�धी �माण पिन 
दाबीमा खु�नु आव�यक ह�ने । 

(�करण नं.१२)
 § बरामिदत लागु औषधको मा�ा थोरै छ 

बरामद भएको मा�ालाई नै अदालतले 
आधारको �पमा �हण गनु�पन� ह��छ । 
बरामिदत मा�ा थोरै छ बरामद भएको 
मा�ालाई प�छाएर हचुवाको भरमा बरामद 
थोरै भए पिन कारोबारी नै ह�न ्भनी भ�न 
पिन िम�दैन । अक�तफ�  एकै �यि�को 
साथबाट खैरो हरेोइन र चरसे दुई फरक 
लागु औषध फेला परकेो कारणले मा�ै 
िनजलाई लागु औषधको कारोबारी ठहर 
गनु� �यायोिचत नह�ने ।

(�करण नं.१५)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी प�ुय�साद पाठक

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

सु� फैसला गन�ः-
िज�ला �यायाधीश �ी पशपुित आचाय� 
पसा� िज�ला अदालत ।

पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
माननीय �यायाधीश �ी स�यमोहन जोशी
पनुरावेदन अदालत, हेट�डा । 

सयुं� इजलासबाट फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी वै�नाथ उपा�याय

मा. �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय

१०००३ - नेपाल सरकार िव. राजेशकुमार लामा
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फैसला
�या.जगदीश शमा� पौडेल : यस अदालतको 

संय�ु इजलासबाट िमित २०७२/०६/११ मा सव��च 
अदालत िनयमावली २०४९, को िनयम ३(१)(क) 
बमोिजम पूण� इजलासको दायरीमा दता� भई यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ ।

िज�ला पसा�, वीरग�ज उपमहानगरपािलका 
वडा नं.१३ ि�थत पूव�मा घ�टाघर जाने सडक, 
पि�ममा खाली ज�गा, उ�रमा हर�े� िकशोर पंिडतको 
घर, दि�णमा मकेुश कलवारको घर यित चार 
िक�लािभ� अशोककुमार वमा�को घरमा राजेशकुमार 
लामा कोठा िलई बसेकोमा िनजको कोठा खानतलासी 
िलदँा कोठाको दराजबाट लाग ु औषध खैरो हेरोइन 
३ �ाम र चरसे १० �ाम बरामद भएको भ�ने िमित 
२०६६।४।२७ को खनतलासी तथा बरामदी
मचु�ुका ।

िमित २०६६/४/२७ गते राित २४:३० बजेको 
समयमा िज�ला पसा�, वीरग�ज उपमहानगरपािलका 
वडा नं.१४ घर भई ऐ. वडा नं.१३ मा अशोक वमा�को 
घरमा कोठा िलई बसेको राजेशकुमार लामाको कोठा 
खानतलासी गदा�  िनज राजेशकुमार लामा भागी गएको 
र सो कोठाको दराजबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ३ 
�ाम तथा चरसे १० �ाम र �.२/- को नोट दवैुितर 
आगो लागेको र सो कोठामा बसेका सला�ही िज�ला, 
वरहथवा गा.िव.स. वडा नं.८ घर भएका स�जय दास, 
ऐ.ऐ. ब�ने निवनकुमार दास र ऐ. ह�रवन-९ ब�ने 
ललन दासलाई प�ाउ गरी सोधपछु गदा� हामीह� 
लाग ुऔषध सेवन गन� �यि� होइन� । बरामद भएको 
लाग ुऔषध राजेशकुमारले के कहाबँाट �याएको हो, 
हामीलाई थाहा छैन भनी बताएकोले तीनै जनालाई 
प�ाउ गरी कारबाहीको लािग यसै �ितवेदनसाथ 
दाखेल गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको �.ना.िन. उमाशंकर 

ग�ुाको �ितवेदन ।
मेरी भा�जी िकरण दवेी स�ुकेरी �यथा लागी 

वीरग�ज लगेकोले म पिन िनजलाई हेन� वीरग�ज गएको 
िथए ँ। बेलकुाको समयमा म निवनकुमार दास र भा�जा 
ललन दास घ�ुन भनी वीरग�जको घ�टाघरमा गएका 
िथय� । �यहा ँ मेरो काठमाड�मा खाना खाने होटलको 
साह�नी इि�दरा लामासगँ भेट भयो । िनजले मेरो िददी 
िभनाजकुो कोठा यही ँ छ, जाउ ँ भनेक�ले हामी तीनै 
जना इि�दराको िभनाजकुो कोठामा गई खाना खाई 
िनजको िभनाज ुराजेशकुमार लामासगँ सतेुका िथय� । 
राित �हरी आई कोठा चेकजाचँ गदा� िनज राजेशकुमार 
लामा भागी फरार भएको र कोठाको दराजबाट लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० �ाम बरामद 
भएकोले �हरीले हामीलाई पिन प�ाउ गरकेो हो । म 
लाग ुऔषध सेवन गन� �यि� होइन । सो लाग ुऔषध 
मेरो होइन । हामीलाई प�ाउ गनु�भ�दा अगािड उ� 
कोठामा लाग ु औषध छ भिन हामीलाई थाहा िथएन 
भ�नेसमेत बेहोराको स�जय दासले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

मेरी िददी िकरण देवीलाई डेिलभरीको 
�यथा लागेकोमा िददीसगैँ वीरग�ज आएकोमा िमित 
२०६६/४/२७ गते मामा स�जयदास र निवनकुमार 
दास पिन वीरग�ज आएकोमा बेलकुा हामी घ�टाघर 
घ�ुन गएका िथय� । �यहा ँ मामाको साथी इि�दरासगँ 
भेट भई इि�दराले मामालगायत मलाई पिन िनजको 
िभनाजकुो कोठामा जान आ�ह गरकेोले हामी तीनै जना 
िनजको िददी िभनाज ु राजेशकुमार लामाको कोठामा 
गई राितको खाना खाई सतेुका िथय� । राितको समयमा 
�हरी आएकोले िनज राजेशकुमार लामा भागी गएको र 
�हरीले कोठा खानतलासी गदा� दराजबाट लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० �ाम बरामद भएको 
हो । �यही समयमा हामीलाई पिन �हरीले प�ाउ 
गरकेो हो । म लाग ु औषध सेवन गन� �यि� होइन । 
हामी सतेुको कोठामा लाग ु औषध छ भनी हामीलाई 
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थाहा िथएन । �हरीले बरामद गरकेो लाग ु औषध 
राजेशकुमार लामाको हो भ�नेसमेत बेहोराको ललन 
दासले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६६/४/२७ गते म वीरग�ज 
बसपाक� मा आएकोमा गाउकँा िछमेक� दाज ुस�जयसगँ 
भेट भई कुराकानी गदा�  िनज स�जयले मेरो भा�जी 
िकरण देवीलाई स�ुकेरीको �यथा लागेकोमा वीरग�ज 
िलई आएको छु हेन� जाउ ँभनेकोले म पिन िनज स�जय 
दाससगँ िनजको भा�जी िकरण दवेी भएको �थानमा 
गएको हो । हामी िनजको कोठामा बसी बेलकुा हामी 
तीनै जना वीरग�जको घ�टाघर घ�ुन गएकोमा स�जय 
दासको साथी इि�दरासगँ भेट भयो । िनज इि�दराले 
मेरो िददी िभनाजकुो कोठामा जाउ ँभनेकोले हामी तीनै 
जना िनजले भनेको कोठामा गई राितको खाना खाई 
िनज इि�दराको िभनाज ुनाताका राजेशकुमार लामासगैँ 
सतेुका िथय� । राितको समयमा �हरी आएको देखी 
िनज राजेशकुमार लामा भागी गएका र �हरीले कोठा 
तलासी गदा� कोठामा रहेको दराजबाट लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० �ाम बरामद गरकेो 
हो । म लाग ुऔषध सेवन गिद�न । बरामद भएको लाग ु
औषध राजेशकुमार लामाको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
निवनकुमार दासले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान ।

मेरो िववाह १२ वष� अगािड राजेशकुमार 
लामासगँ भएको हो । मेरो �ीमान् राजेशकुमार लामाले 
लाग ु औषध सेवन गन� गद�छन् । उि�लिखत िदनमा 
पिन लाग ुऔषध सेवन गरी ह�ला गन� लागेकोले सोको 
जानकारी �हरीलाई गराएक� िथए ँ । �हरी आएको 
देखी राजेशकुमार लामा भागी गएको र बिहनीको साथी 
स�जय दास, ललन दास र निवनकुमार दासलाई 
प�ाउ गरी कोठाको दराजबाट लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० �ाम बरामद गरकेो हो । 
बरामद भएको लाग ुऔषध मेरो �ीमान् ले ख�रद गरी 
सेवन गन�को लािग िलई आएको हो । प�ाउ परकेा 

सजंय दास, ललन दास र निवनकुमार दास लाग ु
औषध सेवन गन� �यि� होइनन् । िनजह� पाह�नाको 
�पमा आएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको पूजा लामाले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो कागज ।

िमित २०६६/४/२७ गते म काम िवशेषले 
वीरग�जको घ�टाघर गएकोमा मेरो िचनेका साथी संजय 
दाससगँ भेट भयो । िनजसगँ ललन दास, निवन दास 
पिन आएकोले मैले िनजह�लाई मेरो िददी िभनाजकुो 
कोठा यही ँछ भनी कोठामा जाउ ँभ�दा िनजह� पिन 
आई राितको खाना खाई म िददीसगँ र िनज साथी 
स�जय दास, निवनकुमार दास िभनाजसुगँ सतेुकोमा 
राितको समयमा �हरी आइपगेुको हो । लाग ुऔषध के 
कहाबँाट बरामद गरकेो हो मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको इि�दरा लामाले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो कागज ।

मलाई स�ुकेरीको �यथा लागेकोले चेक जाचँ 
गन�को लािग वीरग�ज आई चेक जाचँ गराई वीरग�जमा 
बसेकोमा िमित २०६६/४/२५ गते मेरो भाई ललन 
दास घरबाट आएका र िमित २०६६/४/२७ गते मेरो 
मामा संजय दास र गाउलेँ मामा निवनकुमार दास 
बजार घ�ुन गएका ह�न् । बेलकुास�म पिन िनजह� फक� 
आएनन् र फोन गदा� िनजह�ले हामी साथीको कोठामा 
ब�छ� भनेका ह�न् । िनजह� लाग ु औषध सेवन गन� 
�यि�ह� होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको िकरण देवीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो कागज ।

िमित २०६६/४/२७ गते राित िज�ला पसा�, 
वीरग�ज उपमहानगरपािलका वडा नं.१३ ि�थत 
राजेशकुमार लामाको डेरा कोठाबाट �हरीले लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० �ाम बरामद 
गरकेो हो । स�जय दास, ललन दास र निवनकुमार 
दासलाई �हरीले प�ाउ गरकेो सनुी थाहा पाएको 
हो । बरामद भएको लाग ुऔषध राजेशकुमार लामाको 
हो, प�ाउ परकेा मािनसह�को होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको स�यनारायण साहसमेतका �यि�ह�ले 
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ग�रिदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।
भौितक सबदु नं.१ मा हेरोइन (Heroin) 

र भौितक सबदु नं.२ मा चरसे (Hashis) पाइएको 
छ भ�नेसमेत बेहोराको के��ीय �हरी िविधिव�ान 
�योगशालाको परी�ण �ितवेदन ।

मैले लाग ु औषध सेवन गन� थालेको ६ / 
७ मिहना भयो । आफँै सेवन गन�को लािग मैले िमित 
२०६६/४/२७ गते िबहान भारतको र�सौल गई 
भारतीय मािनससगँ �.१,०००/- नेपालीमा लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० �ाम िकनी 
घरमा आई दराजमा राखेको िथए ँ। सोही बेलकुा मेरो 
साली इि�दराले ३ जना साथीह�लाई िलई आएकोमा 
िनजह�सगँ प�रचय गराउदँा स�जय दास, ललन दास, 
निवनकुमार दास भनी प�रचय भएकोमा हामी सबैजना 
िमली राितको खाना खाई सतेुका िथय� । पाह�नाह� 
िनदाई सकेकोले म उठी दराजबाट लाग ु औषध 
िनकाली २ �पैयाकँो नोटमा आगो लगाई खाने �ममा 
घरबािहर �हरीको गाडी आएको देखी बाकँ� लाग ु
औषध दराजमा राखी पखा�लबाट हाम फाली भागी 
गएको ह� ँ । �हरीले मेरो कोठाको दराज तलासी गदा� 
मैले राखेको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे 
१० �ाम तथा सेवन गन� साम�ी �हरीले बरामद गरी 
सालीका साथीह� स�जय दास, ललन दास र निवन 
दासलाई प�ाउ गरी लगेको हो । उ� बरामद भएको 
लाग ुऔषध मैले आफूले सेवनको लािग िकनी �याएको 
हो । िनजह� सेवन गन� �यि� होइनन् भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी राजेशकुमार लामाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िमित २०६६/६/२७ गते राित �हरीले 
राजेशकुमार लामाको कोठा दराजबाट लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० �ाम बरामद गरकेो कुरा 
सनुी थाहा पाएको हो । उ� लाग ुऔषध राजेशकुमार 
लामाले िकनी �याएको हो । िनज लाग ुऔषध सेवन गन� 
�यि� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुका ।

राजेशकुमार लामाले आफूले सेवन गन�को 
लािग कोठामा अवैध लाग ु औषध �याई राखेको 
देिखदँा �ितवादी राजेशकुमार लामालाई लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइनको स�ब�धमा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४(च) र (छ) को कसरु अपराध गरकेो 
देिखदँा िनजलाई सोही ऐनको दफा १४(१)(ङ) तथा 
(छ)(१) बमोिजम सजाय ह�न र लाग ुऔषध चरसेको 
स�ब�धमा सोही ऐनको दफा ४(क) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १४(१)(क) तथा घ(१) बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग प� ।

मलाई मेरो �ीमतीले �हरीमा फोन गरकेोले 
�हरी आई प�ाउ गरी लगेको हो । मैले लाग ुऔषध 
ख�रद िब�� गन� गरकेो छैन, तर सेवन गन� गरकेो छ 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी राजेशकुमार लामाले 
अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादी राजेशकुमार लामा लाग ुऔषधको 
ओसारपसार गन� �यि� होइनन् । िनजले सेवन मा� 
गन� ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको सा�ी मैया 
लामाले गरकेो बकप� ।

वीरग�ज उपमहानगरपािलका वडा नं. १३ 
ि�थत अशोककुमार वमा�को घरमा केही �यि�ह� 
लाग ुऔषध सेवन ग�ररहेको भ�ने सूचनाको आधारमा 
स�बि�धत ठाउमँा गई घरको कोठा खो�नासाथ 
�हरीलाई दे�ने िबि�कै एक जना �यि� �यालबाट हाम 
फाली भागेको र ३ जना �यि�लाई िनय��णमा िलएको 
हो । घर खानतलासी गदा� दराजिभ�बाट ३ �ाम खैरो 
हेरोइन, १० �ाम चरसे, १ वटा लाइटर, दवैुप�� जलेको 
�.२/- को कागजको नोट र राजेशकुमार लामाको 
नाग�रकताको �ितिलिप फेला परकेोले बरामद गरकेो 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवेदक �.ना.िन. उमाशंकर 
�साद ग�ुाले गरकेो बकप� ।

लाग ु औषधको प�रमाण, �ितवादीको 
बयान, बकप�समेतका प�रि�थितज�य �माणह�बाट 
�ितवादीको कोठाबाट बरामद भएको लाग ु औषध 
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बेचिबखन, ओसारपसार गन� राखेको नभई सेवनको 
�योजनको लािग राखेको भ�ने देिखदँा �ितवादी 
राजेशकुमार लामालाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम ४ मिहना ५ 
िदन कैद र �.२०००।– ज�रवानासमेत ह�ने ठहछ�  भनी 
स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०६६/१०/१२ 
गते भएको फैसला ।

�ितवादी राजेशकुमार लामाको कोठाको 
दराजबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० 
�ाम बरामद भएको भ�ने खानतलासी तथा बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिखएको र सो बरामद लाग ु औषध 
�ितवादीले �.१,०००/- मा भारत र�सौलबाट ख�रद 
गरी घरमा �याई दराजमा राखी रहेको अव�थामा 
बरामद भएको भ�ने कुरालाई �वीकार गरी बयान 
गरकेो छ । �ितवादीको उ� ि�याकलाप लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोिजम 
जनुसकैु �योजनका लािग भए पिन लाग ुऔषध ख�रद 
गन�, स�चय गन�, रा�ने वा ओसारपसार गन� काय� गन� 
िनषेध गरकेो र दफा ४(छ) ले लाग ुऔषध सेवन गन� 
काय�लाई िनषेध गरी कसरु मानेको अव�था ह�दँा िनज 
�ितवादीले गरकेो उ� काय�बाट उि�लिखत दवुै कसरु 
भएको पिु� भइरहेको दिेख�छ । यसरी अलग अलग 
कसरु गरकेो �यि�लाई कसरु �वीकार ग�रसकेको 
अव�थामा दवैु कसरु कायम गरी सोहीअनसुार दवैुमा 
सजाय गनु�पन�मा केवल सेवन गन� �याएको भनी 
�ितवादीले िजिकर िलएको भरमा िनजलाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम 
सेवनको कसरु कायम गरी सोअनसुार सजाय गन� गरी 
भएको फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखई �िुटपूण� 
ह�दँा बदर भागी छ भ�ने बेहोराको िमित २०६८/९/१८ 
गतेको नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।

यसमा चरसेसमेत बरामद भएकोमा �यसतफ�  
िववेचना नभई भएको स�ुको फैसला फरक पन�स�ने 
देिखदँा छलफलको िनिम� मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ 

नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम ��यथ�लाई िझकाई आए वा अविध 
भ�ुान भएपिछ पेस गनु�  भ�ने िमित २०६८/१२/१४ 
गतेको आदेश ।

�ितवादीह�को कोठाबाट बरामद भएको ३ 
�ाम खैरो हेरोइन र १० �ाम चरसे सेवन गन� �योजनको 
लािग राखेको कसरु गरकेो दिेखदँा चरसे राखेको हकमा 
केही नबोली भएको फैसला केही उ�टी भई चरसे सेवन 
र खैरो हेरोइन सेवन गन�लाई फरकफरक सजायको 
�यव�था भएकोमा ठूलो सजाय ह�ने खैरो हेरोइन 
सेवनतफ� मा िनज �ितवादी राजेशकुमार लामालाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम ४ मिहना ५ िदन कैद र �.२,०००/- 
ज�रवाना ह�ने ठहराई स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६/१०/१२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६९/४/१६ को फैसला ।

यसमा �ितवादी राजेशकुमार लामाको 
कोठाबाट लाग ु औषध खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे 
१० �ाम बरामद भएको र उ� लाग ुऔषध भारतको 
र�सौलबाट ख�रद गरकेो हो भ�ने त�यलाई �ितवादीले 
�वीकार गरी बयान गरकेो अव�थामा िनजको उ� 
कसरुबाट लाग ु औषधको ख�रद, ओसारपसार र 
स�चय गरकेो पिु� भइरहेको अव�थामा िनजलाई 
अलगअलग कसरु कायम गरी सजाय ह�नपुद�छ । लाग ु
औषधको ख�रद, ओसारपसार तथा स�चय �थम 
�ि�मा नै अपराधज�य कसरु भएको र �ितवादीलाई 
सेवन गदा�गद�को अव�थामा प�ाउ परकेो नभई घर 
कोठाबाट बरामद भएको अव�थामा सेवन गन� �याएको 
भ�ने गलत तक� को सहारामा भएको फैसला �िुटपूण� 
रहेको छ । अतः बरामद भएको लाग ुऔषधको मा�ा 
र प�रमाणसमेतको आधारमा कसरु कायम गरी 
अलगअलग कसरुमा अलगअलग सजाय गनु�पन�मा 
सेवनमा मा� सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत 

१०००३ - नेपाल सरकार िव. राजेशकुमार लामा
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हेट�डाको िमित २०६९/४/१६ को फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
क बमोिजम म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी वादी नेपाल 
सरकारको िमित २०६९/७/३ मा यस अदालतमा 
परकेो िनवेदन ।

यसमा �ितवादीको कोठाबाट ३ �ाम खैरो 
हेरोइन र १० �ाम चरसे बरामद भएकोमा �ितवादी 
राजेशकुमार लामालाई एकातफ�  ठूलो कैदको हदतफ�  
मा� सजाय गन� भनी हेरोइनतफ�  पिन सेवनतफ�  मा� 
सजाय गरकेो तर लाग ु औषधको प�रमाणसमेतको 
�माणह�को अ�ययन गदा� सेवनतफ�  मा� सजाय 
ग�रन ुकानूनसङ्गत नह�दँानह�दँ ैसेवनतफ�  मा� सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलामा मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको ४१ नं., अ.बं. १८४क, १८५ नं., 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) र (छ) को 
�िुट भएको िव�मान देिखएकोले �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७०/४/२८ को आदेश ।

सेवन र स�चय अलगअलग कसरु हो, 
यसलाई एकैसाथ राखी एउटै कसरु कायम गरी सजाय 
गन� िम�ने होइन । सेवनकता� ह� ँभ�ने �यि�ले जित पिन 
स�चय गन� पाउने भने होइन । स�चय गना�साथ �यो 
स�चयको कसरु ह��छ । कानूनले नै सेवन र स�चयमा 
अलगअलग कसरु कायम गरी सजायको �यव�था 
ग�ररहेको अव�था छ । तथािप स�चयको प�रमाण हेरी 
कसरु कायम गनु�पन� ह�न आउछँ । एक दईु पटक सेवन 
गन�स�ने स�मलाई सेवनको कसरु भ�न ु पन� ह��छ । 
��ततु िमिसल संल�न बरामदी मचु�ुकाबाट बरामद 
भएको लाग ु औषधको मा�ा र प�रमाणसमेतलाई 
अ�देखा गरी �ितवादीलाई सेवनमा मा� सजाय गरकेो 
फैसला िमलेको नदिेखदँा �ितवादी राजेशकुमार लामा 
लाग ु औषधको सेवन कता� मा� नभई िनजले गरकेो 

कसरु लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ दफा ४(च) र 
(छ) िवपरीत रहेको ह�दँा िनजलाई लाग ुऔषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम पाचँ 
वष� कैद र �.५०००।– ज�रवानासमेत ह�ने ठहछ�  । 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�द कुमार उपा�यायको 
रायसगँ सहमत ह�न नसक� छु�ै राय �य� गरकेो छु 
भ�नेसमेत बेहोराको माननीय �यायाधीश �ी वै�नाथ 
उपा�यायको राय ।

एकै �यि�को साथबाट खैरो हेरोइन र चरसे 
दईु फरक लाग ु औषध फेला परकेो कारणबाट मा�ै 
उसलाई कारोबारी ठहर गनु�  उपय�ु ह�दँैन । द�ुय�सनीले 
खैरो हेरोइन र चरसे दवुै खादँनैन् भ�न िम�दैन । 
बरामद लाग ु औषधको मा�ाको आधारबाट सेवन वा 
कारोबारको टंुगो लगाउन ुपद�छ । �ितवादीसगँ बरामद 
भएको लाग ु औषधको मा�ा अ�य�त �यून रहेको 
छ । �यून मा�ाको लाग ुऔषध बरामद भएको भ�दमैा 
कारोबारी नभई सेवनकता� मा� ह�न् भनी अनमुान गन� 
िम�ने ह�दँैन । कारोबारी नै रहेको पिन ह�न स�दछ 
तर �यसका लािग �ितवादी कारोबारी भएको प�्ुयाई ं 
वादी प�ले व�तिुन� �माणका आधारमा गनु�पद�छ । 
�ितवादी िव�� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४(च) को कसरुलाई वादीले शंकारिहत 
तवरबाट �मािणत गन� नसकेकोले �ितवादीले उ� 
ऐनको दफा ४(छ) को लाग ु औषध सेवनको कसरु 
गरकेो ठह�याई िनजलाई दफा १४(१)(ङ) बमोिजम 
४ मिहना ५ िदन कैद र �. २ हजार ज�रवाना गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६९।४।१६ 
को फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�यायको रायसगँ 
सहमत ह�न नसक� छु�ै राय �य� गरकेो छु भ�नेसमेत 
बेहोराको माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार 
उपा�यायको राय ।

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 
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चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत ह�न ु
भएका िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी प�ुय�साद पाठकले 
�ितवादीको कोठाबाट ३ �ाम खैरो िहरोइन र १० �ाम 
चरसे बरामद भएको अव�था छ । यो ठूलो प�रमाण 
हो । यित ठूलो प�रमाण स�चय गरी राखेको अव�था 
ह�दँा �ितवादीलाई सेवनमा मा� सजाय गन� िम�ने 
अव�था ह�दैँन । �ितवादी लाग ु औषधको कारोबारी 
नै भएको ह�दँा कारोबारमा सजाय गनु�पन�मा सेवनमा 
मा� सजाय गरकेो िमलेको छैन । स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतले गरकेो फैसला उ�टी गरी अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम कारोबारमा सजाय गन� गरी माननीय 
�यायाधीश �ी वै�नाथ उपा�यायले �य� गनु�भएको 
राय कायम ह�नपुद�छ भ�ने बेहोराको बहस िजिकर 
��ततु गनु�भयो ।

िव�ान्  उप�यायािधव�ाले गनु�भएको 
बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल संल�न रहेका 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले गरकेो फैसला 
तथा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट भएका 
फैसलासिहतका कागज �माणसमेत अ�ययन गरी हेदा� 
��ततु म�ुामा �ितवादीलाई लाग ुऔषधको कारोबारमा 
सजाय गनु�पछ�  भनी माननीय �यायाधीश �ी वै�नाथ 
उपा�यायले �य� गनु�भएको राय मनािसब ह�ने वा 
लाग ुऔषध सेवनमा सजाय गन� ठहर गरकेो माननीय 
�यायाधीश �ी गोिव�द कुमार उपा�यायको राय कायम 
ह�ने हो भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. �ितवादी राजेशकुमार लामाले सेवन 
गन�को लािग कोठामा अवैध लाग ुऔषध �याई राखेको 
देिखदँा �ितवादी राजेशकुमार लामालाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) र (छ) मा 
उि�लिखत खैरो हेरोइन कसरुमा उ� ऐनको दफा 
१४(१)(ङ) तथा (छ१) र सोही ऐनको दफा ४(क) 
मा उि�लिखत चरसे कसरुमा दफा १४(१)(क) तथा 
(घ)(१) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी अिभयोगप� 

दायर भएकोमा �ितवादी राजेशकुमार लामालाई 
लाग ुऔषध कारोबारमा नभई सेवन �योजनको लािग 
राखेको देिखदँा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम ४ मिहना ५ िदन कैद र 
�. २ हजार ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
पसा� िज�ला अदालतको फैसला वादीको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डामा पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाले स�ु पसा�  िज�ला अदालतकै फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरी फैसला भएउपर वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालत सम� म�ुा दोहो�याई हेरी 
पाउ ँ भनी िनवेदन परकेोमा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�ा� भई संय�ु इजलाससम� पेस भएकोमा संय�ु 
इजलासका माननीय �यायाधीशह�को राय बाझी 
भई सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
३(१)(क) बमोिजम पूण� इजलासको दायरीमा दता� ह�न 
आई िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको 
देिखयो । �ितवादी राजेशकुमार लामाको कोठा 
खानतलासी िलदँा कोठाको दराजबाट लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० �ाम िमित २०६६।४।२७ 
मा बरामद भएपिछ ��ततु म�ुाको अनसु�धानको 
�ि�या अगािड बढेको देिख�छ भने िनज �ितवादीसगँ 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे १० �ाम 
खानतलासी तथा बरामद भएको भ�ने िवषयमा कुनै 
िववाद दिेखदैँन ।

३. िमित २०६६/४/२७ गते राित 
२४:३० बजेको समयमा िज�ला पसा�, वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १४ घर भई ऐ. वडा 
नं. १३ मा अशोक वमा�को घरमा कोठा िलई बसेको 
राजेशकुमार लामाको कोठा खानतलासी गदा� िनज 
राजेशकुमार लामा भागी गएको र सो कोठाको 
दराजबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ३ �ाम तथा चरसे 
१० �ाम र �.२/- को नोट दवैु ितर आगो लागेको र 
सो कोठामा बसेका स�जय दास, निवन कुमार दास 
र ललन दासलाई प�ाउ गरी सोधपछु गदा� हामीह� 

१०००३ - नेपाल सरकार िव. राजेशकुमार लामा
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लाग ुऔषध सेवन गन� �यि� होइन� । बरामद भएको 
लाग ुऔषध राजेशकुमारले के कहाबँाट �याएको हो, 
हामीलाई थाहा छैन भनी बताएका र तीनै जनालाई 
प�ाउ गरी कारबाहीको लािग यसै �ितवेदनसाथ 
दाखेल गरकेो भ�ने �.ना.िन. उमाशकंर ग�ुाको 
�ितवेदन परकेो दिेख�छ भने प�ाउमा परकेा तीनै 
जनाले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� लाग ु
औषध आफूह�को नभएको बेहोरा अनसु�धान 
अिधकारीसम� लेखाइिदएको देिख�छ ।

४. �ितवादी राजेशकुमार लामाले आफूले 
सेवन गन�को लािग कोठामा अवैध लाग ुऔषध �याई 
राखेको देिखदँा �ितवादी राजेशकुमार लामालाई 
लाग ु औषध खैरो हेरोइनको स�ब�धमा लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) र (छ) को 
कसरु अपराध गरकेो देिखदँा िनजलाई सोही ऐनको 
दफा १४(१)(ङ) तथा (छ)(१) बमोिजम सजाय ह�न 
र लाग ुऔषध चरसेको स�ब�धमा सोही ऐनको दफा 
४(क) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(क) 
तथा घ(१) बमोिजम सजाय ग�रपाउन माग दाबी िलई 
�ितवादी राजेशकुमार लामाका हकमा मा� अिभयोगप� 
दायर भएको देिख�छ ।

५. �ितवादी राजेशकुमार लामाको 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान बेहोरा हेदा� 
मैले लाग ुऔषध सेवन गन� थालेको ६ / ७ मिहना भयो 
। आफँै सेवन गन�को लािग मैले िमित २०६६/४/२७ 
गते िबहान भारतको र�सौल गई भारतीय मािनससगँ 
�. १,०००/- नेपालीमा लाग ु औषध खैरो हेरोइन 
३ �ाम र चरसे १० �ाम िकनी घरमा आई दराजमा 
राखेको िथए ँ । �हरी आएको थाहा पाई म भागी 
गएको ह� ँ । �हरीले मेरो कोठाको दराज तलासी गदा� 
मैले राखेको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ३ �ाम र चरसे 
१० �ाम तथा सेवन गन� साम�ी �हरीले बरामद गरी 
सालीका साथीह� स�जय दास, ललन दास र निवन 
दासलाई प�ाउ गरी लगेको हो । उ� बरामद भएको 

लाग ुऔषध मैले आफूले सेवनको लागी िकनी �याएको 
हो । िनजह� सेवन गन� �यि� होइनन् भ�नेसमेत बेहोरा 
उ�लेख भएको दिेख�छ भने अदालतसम� भएको 
बयान बेहोरामा आफूले लाग ुऔषध ख�रद िब�� गन� 
गरकेो छैन, तर सेवन गन� गरेको छु भ�नेसमेत बेहोरा 
लेखाएको दिेख�छ । बरामदी लाग ु औषध के��ीय 
�हरी िविधिव�ान �योगशालामा परी�णको लािग 
पठाइएकोमा भौितक सबदु नं. १ मा हेरोइन (Heroin) 
र भौितक सबदु नं. २ मा चरसे (Hashis) पाइएको छ 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिखदँा बरामदी व�त ुलाग ु
औषध भएकोमा समेत िववाद देिखएन ।

६. संकिलत त�यबाट �ितवादीको कोठाको 
दराजमा लाग ुऔषध रहेको त�यमा िववाद रहेको छैन 
भने �ितवादीको कोठाको दराजबाट बरामद भएको 
लाग ुऔषध सेवन गन� �योजनका लािग िनजले आ�नो 
कोठामा राखेका िथए वा यी �ितवादी लाग ुऔषधका 
कारोबारी नै ह�न् भ�ने ठहर गनु�पन� म�ुय �� उपि�थत 
भएको छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादी 
राजेशकुमार लामालाई लाग ु औषध खैरो हेरोइनको 
स�ब�धमा लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(च) र (छ) को कसरु अपराधमा िनजलाई सोही 
ऐनको दफा १४(१)(ङ) तथा (छ)(१) बमोिजम सजाय 
ह�न र लाग ु औषध चरसेको स�ब�धमा सोही ऐनको 
दफा ४(क) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)
(क) तथा घ(१) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको अिभयोगप� मागदाबी रहेको देिख�छ । उ� 
ऐनको दफा ४ ले िनषेध ग�रएका काय�ह� भनी देहाय 
(क) मा “गाजँाको खेती गन�, उ�पादन गन�, तैयारी गन�, 
ख�रद गन�, िब�� िवतरण गन�, िनकासी वा पैठारी गन�, 
ओसार पसार गन�, स�चय गन� वा सेवन गन�”, देहाय 
(च) मा “लाग ुऔषधको ख�रद गन�, स�चय गन�, रा�ने 
वा ओसार पसार गन�” र देहाय (छ) मा “गाजँाबाहेक 
अ�य लाग ुऔषध सेवन गन�” काय� भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ ।
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७. �ितवादी राजेशकुमार लामाले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� बयान गदा� लाग ु औषध 
सेवनकता� मा� रहेको लाग ुऔषधको कारोबार आफूले 
नगन� भनी अिभयोग दाबीमा इ�कार भई बयान गरकेो 
पाइ�छ । �ितवेदक उमाशंकरको  अदालतमा भएको 
बकप� बाहेक �ितवादी राजेशकुमार लामा लाग ु
औषधकै कारोबारी ह�न् भ�ने व�तुिन� �माण वादी 
प�ले गजुान�  सकेको पाइदैँन । �ितवेदक उमाशकंरले 
गरकेो बकप�को जवाफ ५ मा अशोककुमार वमा�को 
घरमा केही �यि�ह� लाग ु औषध सेवन ग�ररहेको 
भ�ने सूचना �ा�त भएको सो सूचना बाटोमा िहिँडरहेको 
�यि�ले िदएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिख�छ 
भने जवाफ १२ मा जलेको �. २।- को कागजको 
नोटको आधारमा उ� लाग ु औषध सेवन गन� 
�योजनको लािग रािखएको ह�न स�ने दिेख�छ भ�ने 
बेहोरा उ�लेख गरकेो दिेख�छ । �ितवेदक उमाशंकरको 
बकप� बेहोराले समेत �ितवादीले लाग ुऔषध सेवन 
गन� गरकेो कुरालाई सकेंत गरकेो देिख�छ ।

८. लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १२ ले “कुनै �यि�को साथमा कुनै लाग ु
औषध भएको फेला परमेा ...�य�तो पदाथ� िनजले 
यो ऐन र यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयम वा जारी 
ग�रएको आदशेबमोिजम �ा�त गरकेो वा राखेको हो 
भ�ने कुराको �माण िनजले पेस गनु�पन�छ । �य�तो 
�माण पेस गन� नसकेमा र अ�यथा �मािणत भएमा 
बाहेक िनजले यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने अपराध 
गरकेो मािननेछ ।” भनी कुनै �यि�को साथमा  लाग ु
औषध रहेको पाइएमा �यसको वैधतालाई �ितवादीले 
�मािणत गनु�पन� भनी �माणको भारको �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । लाग ुऔषध �ितवादीसगँ के कसरी रहेको हो 
भ�ने कुरा �ितवादीको जानकारी (knowledge) िभ� 
पन� कुरा भएकोले यसलाई �ितवादीले नै यसको �माण 
गजुानु�  पद�छ भ�ने िवषयलाई उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

९. खासगरी लाग ुऔषधको अवैध द�ुय�सन 

र त�करीको सम�या िव�कै लािग चनुौतीपूण� भएको र 
यसको िनय��णका लािग कुनै एउटा रा��ले िनय��ण 
गन� नस�ने र यो अपराध अ�तरदेिशय सगंिठत अपराध 
(Transnational Organised Crime) का �पमा 
िवकिसत भइरहेको अव�था छ । लाग ुऔषधको सेवन 
नभई द�ुय�सन, वैध नभई अवैध उ�पादन, त�करीले 
आिज�त अकूत धनरािशको गलत काय�मा द�ुपयोग 
ह�नाले िव�मा जिटल सम�या उ�प�न भएको छ । 
य�ता अपराध िनय��णमा सबैको सामूिहत चासो र 
सरोकारको िवषय पिन ब�दै गएको पाइ�छ । �यसैले 
य�ता अपराधमा िनद�िषताको �माण प�ुयाउने 
भारसमेत �ितवादीलाई तोकेर कानून बनाउने गरकेो 
पाइ�छ । 

१०. लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १२ को कानूनी �यव�थाले �ितवादीले लाग ु
औषध आ�नो साथमा रहेकोमा अवैध त�रकाले लाग ु
औषध नराखेको कुरा �माण प�ुयाउन ु पद�छ भ�ने 
िवषयमा उ� दफामा भएको �यव�था �प� नै रहेको 
छ । �ितवादीसगँ लाग ुऔषध फेला परकेो अव�थामा 
�ितवादीले �यसको वैधता �मािणत गन� पद�न भ�ने 
होइन । यसो भ�नकुो मतलब लाग ुऔषधको कसरुम�ये 
�ितवादीले कुन कसरु गरकेो हो सेवनको कसरु हो वा 
कारोबारको कसरु हो भ�ने कुरालाई �प� गनु�पन�, 
त�स�ब�धी आव�यक कुरा खलुाउन ु पन� र सोको 
�ारि�भक �माण प�ुयाउन ु पन� वादीको दािय�वलाई 
उ� दफा १२ ले समा�त गरकेो हो भ�न पिन िम�दैन । 

११. ��ततु म�ुाको वारदातको अव�थालाई 
हेदा�  जलेको �. २।- को नोटको िमित २०६६।४।२७ 
को बरामदी मचु�ुकाले लाग ु औषध सेवनतफ�  सकेंत 
गरकेो अव�था छ । �हरीले अनसु�धान गन�को लािग 
तयार गरकेो �ितवेदनमा वडा नं. १३ ि�थत लाग ु
औषध द�ुय�सनीह� लाग ु औषध सेवन ग�ररहेको 
भ�ने सूचना �ा�त ह�न आएको भ�ने बेहोरा रहेको 
देिख�छ । �ितवादीको �ीमती पूजा लामाले गरकेो 
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मौकाको कागजमा �ीमान राजेश लामाले लाग ुऔषध 
सेवन गन� गद�छन् । उि�लिखत िदनमा पिन लाग ुऔषध 
सेवन गरी ह�ला गन� लागेकोमा सोको जानकारी 
�हरीलाई गराएक� िथए ँ । बरामद भएको लाग ुऔषध 
�ीमानले ख�रद गरी सेवन गन�को लािग िलई आएको 
हो भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको अव�था छ । िमित 
२०६६।५।१२ र २०६६।७।२३ को व�तिु�थित 
मचु�ुकामा �ितवादी राजेश लामा धेर ै पिहलादेिख 
लाग ुऔषध सेवन गन� �यि� ह�न कारोबार गन� �यि� 
होइनन् । सधै ँ मादक पदाथ� सेवन गरी होह�ला गरी 
आएकोमा िनजको �ीमतीले �हरीलाई जानकारी 
गराई �हरी आएपिछ राजेश भागेको हो भ�ने बेहोरा 
उ�लेख छ । घरधनी िवकासकुमार वमा�ले राजेश 
लामा सेवन गन� खालका �यि� हो भ�ने बेहोराको 
कागज गरकेो देिख�छ । �ितवादी राजेशकुमार लामाले 
आफूले लाग ु औषध सेवन गन� थालेको ६।७ मिहना 
भयो । २०६६।४।२७ गते िबहान भारतको र�सौल 
गई भारतीय मािनससगँ � १ हजारमा खैरो हेरोइन ३ 
�ाम र चरसे १० �ाम िकनी दराजमा राखेको िथए ँ । 
२ �पैयाकँो नोट िनकाली लाग ु औषध खाने �ममा 
�हरीको गाडी आएको देखी बाकँ� लाग ुऔषध दराजमा 
राखी भागी गएको ह� ँ। बरामद लाग ुऔषध मैले सेवनको 
लािग िकनी �याएको हो भनी सेवनमा स�म सािबत भई 
मौकामा बयान गरकेो देिख�छ । 

१२. वादीले नै सेवन गन�को लािग लाग ुऔषध 
�याएको उ�लेख गरी सोहीअन�ुपको �माण राखी 
अिभयोगप� दायर गरकेो र लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को दाबीतफ�  सो दफा 
मा� उ�लेख गरी त�स�ब�धमा कुनै पिन �माण 
पेस गन� नसकेको र दफाको उ�लेखनबाहेक अ� 
िजिकरसमेत िलन नसकेको दाबीलाई दफा ४(च) को 
स�दभ�मा �प� दाबी िलएको भ�न िम�दैन । कसरुको 
दफा मा� उ�लेख गररे प�ुदैन सो दफाबमोिजमको काम 
�ितवादीबाट भएको भ�ने कुरा र त�स�ब�धी �माण 

पिन दाबीमा ख�ुन ुआव�यक ह��छ । 
१३. अदालतमा संकिलत �माणको िव�ेषण 

गदा� �ितवादी राजेशकुमार लामाले अिभयोगदाबीमा 
इ�कार भई अदालतमा बयान गरकेो अव�था छ । 
�ितवेदक उमाशंकरले अदालतमा बकप� गरबेाहेक 
वादीले अ� कुनै �माण अदालतमा पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । �ितवेदक उमाशंकरले गरकेो बकप�को 
जवाफ ५ मा अशोक कुमार वमा�को घरमा केही 
�यि�ह� लाग ु औषध सेवन ग�ररहेको भ�ने सूचना 
�ा�त भएको सो सूचना बाटोमा िहिँडरहेको �यि�ले 
िदएको भ�ने बेहोरा र जवाफ १२ मा जलेको �. 
२।- को कागजको नोटको आधारमा उ� लाग ुऔषध 
सेवन गन� �योजनको लािग रािखएको ह�न स�ने 
देिख�छ भ�ने बेहोरा रहेको पाइ�छ । ती बेहोराह�ले 
समेत लाग ुऔषध सेवनको काय�लाई नै इंिगत गरकेो 
देिख�छ ।

१४. �ितवादी राजेशकुमार लामाको 
कोठाको दराजबाट बरामद भएको लाग ुऔषधको मा�ा 
हेदा�  �. १ हजारको ३ �ाम खैरो हेरोइन र १० �ाम 
चरसे पैसा र मा�ा दवुै िहसाबले थोर ैमा�ाको देिख�छ 
भने �यित थोर ैमा�ाको लाग ुऔषध भेिटन ुसेवनिभ� 
नपन� भ�ने कुनै कारण देिखदँनै । �ितवादीसगँ रहेको 
लाग ुऔषधको मा�ा हेदा� िनकै �यून अविधलाई प�ुने 
खालको मा� देिख�छ । द�ुय�सनीको लत क�तो छ 
ए�लै सेवन गन� हो वा साथीभाइसगँ िमलेर सेवन गन� हो 
भ�ने आधारमा पिन कितपय कुरा िन�य�ल गन� सिकने 
ह��छ । मा�ा�मक िहसाबले अ�य�त �यून मा�ाको लाग ु
औषध बरामद भएको अव�था छ भने ए�लै खाने 
भएपिन धेर ै िदनलाई नप�ुने र साथीभाइसगँ िमलेर 
खाने भए झन् थोर ै अविधको लािग प�ुने अव�थाको 
देिख�छ । होइन मा�ा थोर ै भए पिन बरामिदत लाग ु
औषध धेर ैिदनलाई प�ुने मा�ा हो कारोबार नै गन� िम�ने 
मा�ा हो भनी िजिकर िलने हो भने �यसको �माण 
वादीले नै गजुानु�  पन� ह��छ । यस स�ब�धमा वादीको 
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कुनै व�तिुन� �माण पेस गन� सकेको िमिसलबाट 
देिखदँैन । 

१५. अक�तफ�  एकै �यि�को साथबाट खैरो 
हेरोइन र चरसे दईु फरक लाग ु औषध फेला परकैे 
कारणबाट मा� उसलाई लाग ु औषधको कारोबारी 
ठहर गन� िम�दैन । द�ुय�सनीले खैरो हेरोइन र चरसे 
दवुै खादैँनन भ�न िम�दैन । पिहले पिहले लाग ु
औषधको कारोबार गन� गरेको बरामद मा� थोर ै
भएको हो भ�ने भनाइ पिन वादीको रहेको देिखदँैन । 
बरामिदत लाग ुऔषधको मा�ा थोर ैछ बरामद भएको 
मा�ालाई नै अदालतले आधारको �पमा �हण गनु�पन� 
ह��छ । बरामिदत मा�ा थोर ैछ बरामद भएको मा�ालाई 
प�छाएर हचवुाको भरमा बरामद थोर ैभएपिन कारोबारी 
नै ह�न भनी भ�न पिन िम�दैन । अक�तफ�  एकै �यि�को 
साथबाट खैरो हेरोइन र चरसे दईु फरक लाग ुऔषध 
फेला परकेो कारणले मा�ै िनजलाई लाग ु औषधको 
कारोबारी ठहर गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । �यसैगरी लाग ु
औषधका द�ुय�सनीले खैरो हेरोइन र चरसे दवैु खादँैनन 
भ�न पिन िम�दैन । �ितवादी राजेशकुमार लामा लाग ु
औषधको ओसारपसार गन� �यि� होइनन् िनजले सेवन 
मा� गन� ह�न् भनी �ितवादीको सा�ी मैया लामाले 
गरकेो बकप�समेतबाट �ितवादी राजेशकुमार लामा 
कारोबारी नभई सेवनकता� रहेको भ�ने थप पिु� ह�न 
आएको देिख�छ । 

१६. तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार 
कारण र �माणसमेतबाट �ितवादी राजेशकुमार लामा 
िव�� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(च) को कसरुलाई वादीले शंकारिहत तवरबाट 
�मािणत गन� नसकेकोले �ितवादीले उ� ऐनको दफा 
४(छ) को लाग ुऔषध सेवनको कसरु गरकेो ठह�याई 
िनज �ितवादी राजेशकुमार लामालाई दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम ४ मिहना ५ िदन कैद र �. २ हजार 
ज�रवाना गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६९।४।१६ को फैसला मनािसब देिखदँा सो 

फैसला सदर ह�ने ठह�याएको माननीय �यायाधीश �ी 
गोिव�दकुमार उपा�यायको राय मनािसब दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ैन । �ितवादी राजेशकुमार लामालाई लाग ु
औषधको कारोबारमा सजाय ह�ने ठहर गनु�ह�ने माननीय 
�यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�यायको राय तथा लाग ु
औषधको प�रमाणसमेतबाट सेवनतफ�  सजाय गरकेो 
फैसला फरक पन� स�ने भनी यस अदालतको संय�ु 
इजलासले म�ुा दोहो�याई हेन� भनी िदएको िमित 
२०७०/४/२८ को िन�साको आदशेसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
फैसला अपलोड गरी िनयमानसुार िमिसल अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. ई�र�साद खितवडा
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृतः- राम�साद ब�याल
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १६ गते रोज ५ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे
 माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े

आदशे िमित : २०७४।८।१४
०७४-WF-०००४

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : सनमानको छोरा काठमाड� िज�ला, 
सीतापाइला गा.िव.स. वडा नं.४ घर भई 
हाल काठमाड� िज�ला, टोखा नगरपािलका 
वडा नं.११ मा बसी हाल कारागार काया�लय 
जग�नाथ देवलमा थनुामा रहेको सिुनल तामाङ

िव��
िवप�ी : उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमेत

 § म�ुाका  प� (�ितवादी) �वयम ्ले  उ�लेख 
गरकेो िनजको ठेगाना (वतन) लाई अ�यथा 
भ�नु  पन� पया��त  र  मनािसब  कारण 
नभएस�म �य�तो वतनलाई नै  वा�तिवक 
वतन मानरे  काम कारबाही गनु�पन� ह��छ । 
अदालतमा  बयान  गदा�  खुलाएको  वतनमा 
पिछ  कुनै  प�रवत�न  भएमा  सो  कुराको 
जानकारी  अदालतलाई  िदनु  स�बि�धत 
�यि�को कत��य ब�दछ । यी िनवेदकउपर 
दायर भएको अिभयोग प�मा समेत सोही 
वतन उ�लेख भएको देिखँदा उ� वतन 
गलत भए अदालतमा बयान गदा� वतन 
स�याउनु पन�मा सो खुलाउन सकेको 
देिखँदैन । यसरी  अदालतलाई जानकारी 

निदएको अव�थामा प�ले पिहले बयान 
गदा� खुलाएको वतनलाई नै कानूनी �पमा 
वा�तिवक वतन मा�नपुन� र �य�तो 
वतनमा जारी ग�रएको र तामेल भएको 
�याद कानूनस�मत र रीतपूव�क मािनन े।

(�करण नं.४)
 § कानूनबमोिजम जारी ग�रएको �याद 

स�ब�धमा िझनामिसना र असङ्गत 
तक� अगािड साररे फैसला काया��वयनका 
�ममा प�ाउ परी कैदमा रहकेा 
कसुरदारलाई उ�मिु� �दान गनु� उिचत 
ह�दैँन । यिद �यस �कारबाट उ�मिु� 
�दान गन� ग�रयो भने िनण�यको अि�तमता 
(Finality of judgement) को 
िस�ा�तको पालना गन� कुरामा ग�भीर 
िवचलन आउने अव�था रहने ।

(�करण नं.६)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी क�याण 
पोखरले र �ी रामच�� �यौपाने

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

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोिजम 
दायर भई यस अदालतको संय�ु इजलासको आदेश 
अनसुार सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम २३(२) को ख�ड (क) बमोिजम पेस ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एव ं आदेश 
यस�कार रहेको छ:-    

म िनवेदकसमेतको िव��मा काठमाड� 

�नण�य नं. १०००४
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िज�ला अदालतमा िमित २०७०/४/३० मा लाग ु
औषध (चरसे, गाजँा) म�ुाको अिभयोग-प� दता� भई 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
४७ नं बमोिजम साधारण तारखेमा रही म�ुाको पपु�� 
गन�गरी थुनछेकको आदेश भएको िथयो । म�ुा पपु��को 
िसलिसलामा म िनवेदकले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने गरी िमित २०७०/११/२८ मा फैसला भएको 
िथयो । िमित २०७४/४/१७ मा म काम िवशेषले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा जादँा तपाइकँो नाममा 
लाग ु औषध म�ुाको कैद र ज�रवानाको लगत बाकँ� 
छ भनी काठमाड� िज�ला अदालतका कम�चारीह�ले 
�हरी लगाई प�ाउ गरी लगत नं. १९४२६, िमित 
२०७४/४/१७ को दईु वष� कैद र २०,०००।– 
�पैया ँ ज�रवाना तोिकएको कैदी पजु� िदई कारागार 
काया�लय, जग�नाथदेवलमा थनुामा पठाएकोले हाल 
म िमित २०७४/४/१७ देिख कारागार काया�लय 
जग�नाथदवेलमा गैरकानूनी थनुामा छु ।

मलाई गैरकानूनी थुनामा राखेपिछ यस 
स�ब�धमा अदालतबाट न�कल सारी हेदा� काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७०/११/२८ को 
फैसलाउपर नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७३/१/९ मा मैले सफाइ पाउने गरी स�ु 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी मलाई २ वष� 
कैद र २०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई फैसला 
भएको रहेछ । काठमाड� िज�ला अदालतबाट म 
िनवेदकले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाइसकेपिछ 
मेरो िव��मा पनुरावेदन परकेो, मलाई िझकाएको 
र फैसला भएको िवषयमा कुनै जानकारी गराइएको 
िथएन । पनुरावेदन अदालत पाटनबाट मेरो नाममा अ.ब.ं 
२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाउने आदेश भएप�चात 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको १५ िदने 
सूचना �याद २०७२/८/१८ मा का�ेपला�चोक 
िज�ला �यामपाटी िसमलचौर गा.िव.स. वडा नं. ५ मा 

गएको र �याद सूचनामा �यादवाला �यि�को घर�ार 
र �यि� प�ा नलागेको भ�दै स�बि�धत वडाको 
सामदुाियक भवनमा टासँ गरी बेप�े तामेल ग�रएको 
र फैसलाको जानकारी (पनुरावेदन �याद) �याद पिन 
सोही �थानमा सोही बेहोराले तामेल ग�रएको रहेछ । 

म िनवेदकको सािबकमा का�ेपला�चोक 
िज�ला �यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा ज�म 
भएको र िमित २०५८/८/१४ मा काठमाड� िज�ला 
िसतापाइला ४ मा बसाई सराई गरी सािबक ठाउकँो 
घर ज�गा, जायजेथा िब�� गरी काठमाड� िज�ला 
सामाखसुीको हाल टोखा नगरपािलका वडा नं. ११ मा 
बसोबास ग�ररहेको छु । ��ततु म�ुाको अनसु�धानको 
�ममा म स-प�रवारसगँ काठमाड� सामाखसुीमा 
ब�छु भनी बयानमा खलुाई लेखाइिदएको छु । िमित 
२०७४/४/१७ मा मा� पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७३/१/९ मा मेरो िव��मा फैसला भएको 
जानकारी पाएकोले काठमाड� िज�ला अदालतमा 
गई ब�ुदा मेरो वा�तिवक ठेगानामा �याद तामेल 
नभई बेप�े तामेल भएको �यादको आधारमा भएको 
फैसलाले म गैरकानूनी थुनामा ब�नपुन� होइन । म 
िनवेदकले मलाई लगाएको आरोिपत कसरुको �ितवाद 
गन� अिधकारबाट वि�चत ग�रन ुह�दैँन । गैरकानूनी�पमा 
भएको बेप�े तामेली �यादको आधारमा भएको फैसला 
र सोको आधारमा िदइएको कैदी पजु�समेत उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको सिुनल तामाङको िमित २०७४/४/२७ को 
िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो? आदेश 
जारी ह�न ुनपन� कानूनबमोिजमको आधार कारण भए 
सोसमेत साथै राखी यो आदेश �ा�त भएको िमितले 
बाटाको �यादबाहेक ३ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 

१०००४ - सिुनल तामाङ िव. उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमते
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र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को 
नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा�त 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  
भ�ने बेहोराको यस अदालतको िमित २०७४/४/२९ 
को आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदक सिुनल तामाङ, 
काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं. २५८, िमित 
२०७४/४/१७ को कैद �याद ठेक� पठाइएको प�ानसुार 
िमित २०७४/४/१७ गतेदेिख नै यस कारागारमा लाग ु
औषध म�ुामा थनुामा रही आएका छन् । अिधकार�ा�त 
िनकाय तथा अिधकार�ा�त अिधकारीको आदेशले 
कानूनबमोिजम थनुामा रािखएको ह�दँा यस काया�लयको 
हकमा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
कारागार काया�लय जग�नाथदेवलको तफ� बाट कारागार 
�मखु वेद�साद खरलेको िलिखत जवाफ ।

�.ना.िन. विंशराज आचाय�समेतको 
�ितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
का�ेपला�चोक िज�ला �यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. 
५ ब�ने सनमान तामाङको छोरा सिुनल तामाङसमेत 
भएको २०७० सालको स.फौ.नं. ०२०६ को लाग ु
औषध (चरसे र गाजँा) म�ुामा यस अदालतको िमित 
२०७०/११/२८ को फैसलाले �ितवादी सिुनल 
तामाङले सफाइ पाउने ठहरकेोमा उ� फैसला उ�टी 
भई िनज �ितवादी सिुनल तामाङलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(४) 
बमोिजम २ वष� कैद र २०,०००।– �पैया ँज�रवाना 
ह�ने ठहरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७३/१/९ 
मा भएको फैसलाले िनजलाई लागेको कैद वष� दईुबाट 
थुनामा बसेको अविध कटाई बाकँ� कैद १।१०।१०  
कैद र ज�रवाना �.२०,०००।– असलु गनु�  भनी 
फैसला भएकोले बाकँ� कैद १।१०।१० र ज�रवाना �. 
२०,०००।– बे�ज ुरहेकोमा यस अदालतको फैसला 
काया��वयनको पूण�कालीन द�ता (काय� समूह) ले िमित 
२०७४/४/१७ मा प�ाउ गरी �ितवेदनसिहत पेस 

गरकेो ह�दँा कैदबापत सोही प�ाउ िमित २०७४/४/१७ 
देिख कैद क�ा ह�ने गरी िमित २०७६/२/२६ गतेस�म 
िनयमानसुार िसधा खान िदई थनुामा राखी िनजलाई 
लागेको ज�रवाना बझुाउन चाहे यस अदालतको 
धरौटी खातामा ज�मा गन� पठाई सोको जानकारी 
�ा�त भएपिछ अ�य म�ुा वा कारणबाट थुनामा रा�न ु
नपन� भए ��ततु म�ुाको हकमा मा� �ितवादी सिुनल 
तामाङलाई िमित २०७६/२/२७ गते कैद म�ु 
ग�रिदन ु। िनजलाई लागेको ज�रवाना �. २०,०००।– 
दािखला नगरे सो ज�रवानाबापत मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका 
आधारमा २।२।० (दईु वष� दईु मिहना) कैद ह�ने र 
सोबापत कैद गनु�  पदा� िमित २०७६/२/२७ देिख 
२०७८/४/२६ गतेस�म थुनामा राखी अ�य म�ुा वा 
कारणबाट थनुामा रा�न ुनपन� भए ��ततु लाग ुऔषध 
म�ुाको हकमा मा� �ितवादी सिुनल तामाङलाई िमित 
२०७८/४/२७ गतेदेिख कैद म�ु ग�रिदन ु ह�न भनी 
यस अदालतको लगत नं. १९४२६ कैदी ढड्डा नं. 
५६ च.नं. २५८ िमित २०७४/४/१७ को प�बाट 
कारागार काया�लय जग�नाथदेवलमा कैद ठेक� िनज 
िनवेदक सिुनल तामाङको नाममा कैदी पजु� जारी गरी 
पठाइएको दिेख�छ ।

तसथ�, त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७३/१/९ को फैसलाअनसुार 
फैसला काया��वयनको िसलिसलामा िनज �ितवादी 
सिुनल तामाङलाई लागेको कैद तथा ज�रवानाबापत 
यस अदालतबाट कैद �याद ठेक� कारागार काया�लय, 
जग�नाथदेवल काठमाड�मा थनुामा पठाइएको ह�दँा 
िनजको थनुा गैरकानूनी नभई कानूनस�मत ह�दँा 
यस अदालतको नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�नपुन� अव�था नह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
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सिुनल तामाङसमेत भएको लाग ु औषध (चरसे 
गाजँा) म�ुा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०/११/२८ मा भएको फैसलाउपर नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन परी िमित 
२०७२/६/१२ मा ��यथ� िझकाउने आदेश भएकाले 
पनुरावेदन प�मा उ�लेख भएको िनजको वतन िज�ला 
का�ेपला�चोक �यामपाटी गा.िव.स.वडा नं. ५ ब�ने 
सिुनल तामाङको नाममा १५(प��) िदने सूचना �याद 
जारी गरी पठाइएको हो । सो �याद िमित २०७२/८/१८ 
मा स�बि�धत वडाको साव�जिनक �थान सामदुाियक 
भवनमा टासँ भई आएप�चात् िमित २०७३/१/९ मा 
सिुनल तामाङलाई सफाइ िदने गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी भई 
िनजलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१) घ (४) बमोिजम दईु वष� कैद र �. २०,०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट फैसला भएको ह�दँा पिहले अनसु�धानको 
�ममा थनुामा रहेको िदन क�ा गरी १।१०।१० कैद र 
�. २०,०००।– ज�रवाना असलु गनु�  भनी काठमाड� 
िज�ला अदालतमा लगत पठाइएको हो । �ितवादी 
सिुनल तामाङको नाममा पनुरावेदनप�मा लेिखएकै 
वतनमा पनुरावेदनको �याद जारी गरी पठाउदँा िमित 
२०७३/४/३२ मा  सामदुाियक भवनमा उ� सूचना 
�याद बेप�े तामेली भई आएको हो भ�ने बेहोराको 
उ�च अदालत पाटनको िलिखत जवाफ ।

��ततु िनवेदनमा उ�लेख ग�रएअनसुारको 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार �ितवादी सिुनल 
तामाङ भएको म.ुनं. ०७१-CS-१४५७ को रकेड� 
िमिसल उ�च अदालत पाटनबाट िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने बेहोराको यस अदालतको आदेश ।

स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०/११/२८ मा फैसला भएको २०७० सालको 
स.फौ.नं. ०२०६ को लाग ु औषध म�ुाको स�कल 
िमिसल झकाई पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको आदेश । 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट यी 
िनवेदकलाई सनुवुाइको मौकानै निदई िनजको �ितकूल 
ह�ने गरी फैसला भएको देिखएकोले पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट जारी भएको िमित २०७२/६/१५ मा १५ 
िदने सूचना �याद िमित २०७३/१/९ को फैसला, 
सोअन�ुप िमित २०७३/४/१४ मा जारी भई िमित 
२०७३/४/३२ मा तामेली भएको पनुरावेदन �याद, 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७४/४/१७ 
को कैदी पजु� तथा सो फैसला काया��वयनका स�पूण� 
काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको 
छ । सो बदर भएकोले िनवेदक सिुनल तामाङलाई 
उ� त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनमा चलेको 
०७१-CS-१४५७ को लाग ु औषध (चरसे र गाजँा) 
म�ुामा िनजले यस ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेो वतन काठमाड� िज�ला हालको टोखा 
नगरपािलका वडा नं. ११ मा र सोमा पिन �याद तामेल 
ह�न नसके पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारबाट वतन 
खलुाउन लगाई सूचना जारी गरी सनुवुाइमा सहभागी 
गराउन ु भनी परमादेशको आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । साथै हाल यी िनवेदक सनुवुाइको मौका नै 
नपाई भएको फैसलाअनसुार कैदमा बिसरहेको 
देिखदँा िनजलाई उ� म�ुामा कैदबाट म�ु ग�रिदन ु
भनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । सहयोगी माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद 
खितवडाबाट �रट खारजे गन� गरी �य�त भएको रायमा 
म सहमत ह�न नसकेको ह�दँा िनण�याथ� सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३ को उपिनयम (२) 
को ख�ड (क) बमोिजम पूण� इजलाससम� पेस गनु�  
भ�ने माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�को राय ।

िनवेदक सिुनल तामाङको नाउमँा िमित 
२०७२/६/१५ मा जारी ग�रएको अ.बं. २०२ नं. 
बमोिजम लाग ु औषध म�ुामा ��यथ�लाई िझकाउने 
गरी भएको आदेशअनसुारको �याद सूचनामा उ�लेख 
ग�रएको ठेगाना (वतन) सिहतको बेहोरा कानूनअनकूुल 

१०००४ - सिुनल तामाङ िव. उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुसमते
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र रीतपूव�क नै देिखयो । सो �याद सूचना िमित 
२०७२/८/१८ मा तामेल गदा� "यसैबमोिजम 
लेिखएका �यादवाला मािनस र िनजको घर�ारसमते 
खोजतलास गदा� फेला पान� नसिकएकोले िनजका 
नामको यसैबमोिजमको एक�ित �याद स�बि�धत 
वडाको साव�जिनक �थान सामदुाियक भवनमा 
टासँ ग�रिदएको छ” भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी सजुाता 
तामाङ र सरला तामाङलाई सा�ीको �पमा तथा 
�थानीय गाउ ँ िवकास सिमितका कम�चारी �ी शंकर 
भ�राईलाई समेत रोहबरमा राखी तामेल ग�रएको 
पाइयो  । मलुकु� ऐन, अ.बं. ११२ नं. मा “घर�ारको 
प�ा नभएको मािनसलाई समा�ान इतलायनामा 
�याद सूचना जारी गनु�पदा� उसको गाउँ, सहर, टोल 
लेिखएको भए सोही ठाउँमा र गाउँ, सहर, टोल 
पिन प�ा नलागेको भए अड्डाको निजक सबैले 
दे�ने ठाउँमा टासँी िदनुपछ�” भ�ने �ावधान रहेको 
देिख�छ । कानून�ारा िनधा��रत यही �ि�याअनसुार 
�याद सूचना तामेल भएको देिखदँा यसलाई बेरीतसगँ 
तामेल भएको मा�न िम�ने देिखदैँन । 

अतः �रट िनवेदक सिुनल तामाङको 
नाउमँा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट लाग ु औषध 
म�ुामा िमित २०७२/६/१५ मा जारी भई िमित 
२०७२/८/१८ मा तामेल भएको �याद रीतपूव�कको र 
कानूनबमोिजमको देिखयो । कानूनको उिचत �ि�या 
अनशुरण गरी जारी ग�रएको �याद तामेली र त�प�चात् 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७३/१/९ 
मा भएको फैसला र सो फैसलाअनसुार िनवेदक 
(�ितवादी) सिुनल तामाङबाट असलु गनु�पन� कैद 
तथा ज�रवाना असलुउपर गन� (फैसलाको काया��वयन 
गन�) �ममा प�ाउ गरी िमित २०७४/४/१७ मा 
कैदीपजु�समेत िदई कैदमा रािखएको देिखदँा िनजलाई 
गैरकानूनी थनुामा राखेको अव�था नदेिखएकाले 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िमलेन । िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । सहयोगी 

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�ले िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
गरी �य� गनु�भएको रायसगँ म सहमत ह�न नसकेकोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३ को उपिनयम २ को ख�ड (क) बमोिजम संय�ु 
इजलासको लगत क�ा गरी सनुवुाइको लािग पूण� 
इजलासमा पेस गनु�  भ�ने माननीय �यायाधीश �ी 
ई�वर�साद खितवडाको राय ।

यसमा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
रायबाझी फैसला भएकोले सव��च अदालत 
िनयमावली २०७४ को िनयम २३ को उपिनयम (२) 
को ख�ड (क) बमोिजम पूण� इजलास दायरीमा दता� 
भई यस इजलाससम� पेस ह�न आएको देिखयो ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी क�याण पोखरले 
र �ी रामच�� �यौपानेले िनवेदकले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� का�े िज�ला �यामपाटी गा.िव.स. 
५ मा ज�म भएको र काठमाड� िज�ला िसतापाइलामा 
र सो ठाउबँाट समेत हाल सामाखसुीमा बसी आएको 
भनी खलुाएको र अिभयोगप�मा समेत सो कुरा उ�लेख 
भएको िथयो । िनवेदकले स�ु अदालतबाट सफाइ 
पाउने गरी फैसला भएकोमा पनुरावेदन अदालतबाट 
��यथ� िझकाउने आदेश ह�दँा परुानो का�े िज�लाको 
ठेगानामा �याद सूचना जारी गरी िनवेदकले सूचना 
पाउने हकबाट वि�चत गरी िनवेदकको वा�तिवक 
ठेगानामा �याद तामेल नभई बेप�े तामेल भएको 
�यादको आधारमा भएको फैसलाले गैरकानूनी थनुामा 
ब�नपुन� अव�थाको सजृना भएको छ । संिवधानले नै 
�व�छ सनुवुाइको मौका िदने �यार�ेटी गरकेो अव�थामा 
िनवेदकलाई लगाएको आरोिपत कसरुको �ितवाद गन� 
अिधकारबाट वि�चत ग�रएको छ । गैरकानूनी �पमा 
भएको बेप�े तामेली �यादको आधारमा भएको फैसला 
र सोको आधारमा िदइएको कैदी पजु�समेत उ��ेषणको 
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आदेशले बदर गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी गैरकानूनी थनुाबाट म�ु गरी पनुः सनुवुाइको मौका 
�दान गरी म�ुाको पपु�� ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहस 
सिुनयो ।

िवप�ीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले 
िनवेदकलाई त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७३/१/९ को फैसलाअनसुार फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा िनजलाई लागेको कैद 
तथा ज�रवानाबापत कैद �याद ठेक� कारागारमा 
थुनामा पठाइएको हो । िनवेदकले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयानमा खलुाएको वतनमा �याद जारी भएको 
छ । सनुवुाइको �ममा सा�ी परी�ण भइसकेको 
अव�थामा सनुवुाइको मौका �दान नगरकेो भ�न 
िम�दैन । अदालतमा बयान गदा� वतन खलुाइसकेपिछ 
वतन फरक परमेा जानकारी गराउन ुपन� हो । म�ुामा 
फैसला भई फैसला काया��वयनको �ममा आएर �� 
उठाएको ह�दँा मागबमोिजमको �रट जारी ह�न स�ने 
अव�था छैन । ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट 
गैरकानूनी थनुाको परी�ण ग�रने हो । अदालतको 
अि�तम फैसला काया��वयनको �ममा थुनामा रहेकोमा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न स�दनै । िनजको 
थुना गैरकानूनी नभई कानूनस�मत ह�दँा िनवेदकको 
माग दाबीबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�ने अव�था नह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपरो�ानसुार दवुै प�को तफ� बाट ��ततु 
भएको बहस िजिकर सनुी ��ततु �रट िनवेदनसिहतको 
संल�न िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा�  िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने हो होइन? सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

यसमा िनवेदकसमेतको िव��मा काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िमित २०७०/४/३० मा लाग ु

औषध (चरसे, गाजँा) म�ुाको अिभयोग-प� दता�  भई 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट म िनवेदकले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने गरी िमित २०७०/११/२८ मा 
फैसला भएको िथयो । उ� फैसलाउपर वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन 
परी पनुरावेदन अदालतबाट अ.बं. २०२ नं. बमोिजम 
��यथ� िझकाउने आदशे भई जारी भएको १५ िदने 
सूचना �याद २०७२/८/१८ मा का�ेपला�चोक 
िज�ला �यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा गएको र 
�याद सूचनामा �यादवाला �यि�को घर�ार र �यि� 
प�ा नलागेको भ�दै स�बि�धत वडाको सामदुाियक 
भवनमा टासँ गरी बेप�े तामेल ग�रएको र फैसलाको 
जानकारी पिन सोही �थानमा सोही बेहोराले 
तामेल ग�रएको रहेछ । म िनवेदकको सािबकमा 
का�ेपला�चोक िज�ला �यामपाटी गा.िव.स. वडा 
नं. ५ मा ज�म भएको र िमित २०५८/८/१४ मा 
काठमाड� िज�ला िसतापाइला ४ मा बसाई सराई 
गरी हाल काठमाड� िज�ला सामाखसुीको टोखा 
नगरपािलका वडा नं. ११ मा बसोबास ग�ररहेको छु । 
िमित २०७४/४/१७ मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७३/१/९ मा मेरो िव��मा फैसला भएको 
जानकारी पाएकोले काठमाड� िज�ला अदालतमा गई 
ब�ुदा मेरो वा�तिवक ठेगानामा �याद तामेल नभई बेप�े 
तामेल भएको �यादको आधारमा भएको फैसलाले 
म गैरकानूनी थनुामा ब�नपुरकेो छ । मलाई लगाएको 
आरोिपत कसरुको �ितवाद गन� अिधकारबाट वि�चत 
ग�रन ु ह�दैँन । गैरकानूनी �पमा भएको बेप�े तामेली 
�यादको आधारमा भएको फैसला र सोको आधारमा 
िदइएको कैदी पजु�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेशले थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँ
भ�ने सिुनल तामाङको िनवेदन देिख�छ ।

�रट िनवेदक सिुनल तामाङसमेत उपर 
चलेको लाग ुऔषध (चरसे, गाजँा) म�ुामा  त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३/१/९ 
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फैसला ह�दँा िनज सिुनल तामाङलाई २ वष� कैद र 
�. २०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भएकोले 
फैसलाअनसुार िनजको नाममा रहेको कैद भ�ुान 
गन�को लािग कैदी पजु� िदई कारागार पठाइएको 
हो । पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाअनसुार 
फैसला काया��वयनको िसलिसलामा िनज �ितवादी 
सिुनल तामाङलाई कैद �याद ठेक� कारागार 
काया�लय, जग�नाथदवेलमा थुनामा पठाइएको ह�दँा 
िनजको थनुा गैरकानूनी नभई कानूनस�मत भएकोले 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� अव�था 
नह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने काठमाड� िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ रहेको र काठमाड� िज�ला 
अदालतको च.नं. २५८, िमित २०७४/४/१७ को कैद 
�याद ठेक� पठाइएको प�ानसुार िमित २०७४/४/१७ 
गतेदिेख नै यस कारागारमा लाग ु औषध म�ुामा 
थुनामा रही आएका छन् । अिधकार�ा�त िनकाय 
तथा अिधकारीको आदेशले कानूनबमोिजम थुनामा 
रािखएको ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
कारागार काया�लय जग�नाथदेवलको िलिखत जवाफ 
रहेकोमा यस अदालतको संय�ु इजलासमा म�ुाको 
सनुवुाइ ह�दँा माननीय �यायाधीशह�का बीचमा रायमा 
एक�पता ह�न नसक� फरकफरक राय �य� भएको 
ह�दँा रायबाझी भई सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम २३(२) को ख�ड (क) बमोिजम यस 
इजलाससम� पेस ह�न आएको देिखयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक सिुनल 
तामाङसमेत उपर चलेको लाग ुऔषध (चरसे, गाजँा) 
म�ुा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट यी िनवेदक 
सिुनल तामाङले सफाइ पाउने गरी भएको फैसलाउपर 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन परी स�ु अदालतको 
फैसला उ�टी भई िनजलाई लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) घ (४) बमोिजम २ वष� 
कैद र �. २०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट फैसला भएको ह�दँा िनजका नाममा 

बे�ज ुरहेको कैद र ज�रवाना असलु गन� �योजनको 
लािग पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३/१/९ 
को फैसला काया��वयनको �ममा िनज िनवेदक थनुामा 
रहेको देिख�छ ।  

३. िनवेदकउपर उ� म�ुा पनुरावेदन परी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट लाग ु औषध (चरसे 
र गाजँा) म�ुामा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम ��यथ� 
िझकाउने आदशे भई िनवेदकका नाममा का�े िज�ला 
�यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा जारी भएको १५ 
िदने सूचना �यादमा “यसैबमोिजमका �यादवाला 
मािनस र िनजको घर�ारसमेत खोजतलास गदा� फेला 
पान� नसिकएकोले िनजका नामको यसैबमोिजमको 
एक�ित �याद स�बि�धत वडाको साव�जिनक �थान 
सामदुाियक भवनमा टासँ ग�रिदएको छ” भनी दईु जना 
सा�ी राखी �यामपाटी गा.िव.स. का काया�लय सहायक 
शकंर भ�राईलाई रोहबरमा राखी िमित २०७२/८/१८ 
मा तामेली भएको देिख�छ । साथै िनज िनवेदक 
सिुनल तामाङको नामको पनुरावेदनको �यादसमेत 
िमित २०७३/४/३२ मा सोहीबमोिजम तामेल भएको 
देिखयो ।

४. िनवेदक सिुनल तामाङले आफूसमेत 
उपर चलेको लाग ु औषध (चरसे र गाजँा) म�ुामा 
अनसु�धानका िसलिसलामा �हरीमा बयान गदा� 
आ�नो �थायी ठेगाना "का�ेपला�चोक िज�ला, 
�यामपाटी गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ५" हो हाल 
काठमाड�को सामाखसुीमा डेरा गरी बसेको भनी 
खलुाएको र स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा बयान 
गदा� "का�ेपला�चोक िज�ला, �यामपाटी गा.िव.स. 
वडा नं. ५" आ�नो �थायी ठेगाना (वतन) हो भनी हाल 
डेरा गरी ब�ने गरकेो भनी अनसु�धानमा खलुाएको 
वतनसमेत उ�लेख नगरी �प�टसगँ आ�नो वतन 
खलुाएको दिेख�छ । उ� लाग ु औषध म�ुामा स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन परपेिछ त�कालीन 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िवप�ी िझकाउने 
आदेश भएको र आदेशबमोिजम िनजको नाममा जारी 
भएको १५ िदने सूचना �याद िनजले उ�लेख गरकेो 
वतनमा जारी ग�रएको र तामेल भएकोमा उ� �याद 
बेरीतको भयो भ�ने िजिकर िलएको देिखयो । यसरी 
िनवेदकले आफूउपर चलेको लाग ु औषध म�ुामा 
अनसु�धानमा गरकेो बयानमा तथा िज�ला अदालतमा 
बयान गदा�समेत आ�नो �थायी वतन "का�ेपला�चोक 
िज�ला, �यामपाटी गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ५" 
भनी ��ट र िकटानीसाथ उ�लेख गरकेो दिेख�छ । 
अनसु�धानको �ममा भएको बयानमा काठमाड�मा 
डेरा गरी ब�ने भनी उ�लेख गरकेो देिखए पिन 
बसाई सराई गरी आएको भनी उ�लेख गन� सकेको 
देिखदँैन । सो म�ुाका प� (�ितवादी) �वयम् ले उ�लेख 
गरकेो िनजको ठेगाना (वतन) लाई अ�यथा भ�न ुपन� 
पया��त र मनािसब कारण नभएस�म �य�तो वतनलाई 
नै वा�तिवक वतन मानेर काम कारबाही गनु�पन� 
ह��छ । अदालतमा बयान गदा� खलुाएको वतनमा 
पिछ कुनै प�रवत�न भएमा सो कुराको जानकारी 
अदालतलाई िदन ु स�बि�धत �यि�को कत��य 
ब�दछ । यी िनवेदकउपर दायर भएको अिभयोग प�मा 
समेत सोही वतन उ�लेख भएको देिखदँा उ� वतन 
गलत भए अदालतमा बयान गदा� वतन स�याउन ुपन�मा 
सो खलुाउन सकेको दिेखदैँन । यसरी अदालतलाई 
जानकारी निदएको अव�थामा प�ले पिहले बयान गदा� 
खलुाएको वतनलाई नै कानूनी �पमा वा�तिवक वतन 
मा�नपुन� र �य�तो वतनमा जारी ग�रएको र तामेल 
भएको �याद कानूनस�मत र रीतपूव�क मािन�छ ।

५. िनवेदक सिुनल तामाङले का�ेपला�चोक 
िज�लाको �यामपाटी गा.िव.स. बाट बसाई सरी 
२०६३ सालमा काठमाड�को िसतापाइलामा आएको 
भनी बसाई सराई गरकेो भ�ने िसफा�रससमेत पेस गरी 
का�ेपला�चोक िज�लाको वतनमा आफू बसोबास 
नगरकेो भनी िजिकर िलएको देिखयो । २०६३ सालमा 

नै बसाई सरी काठमाड�को िसतापाइला आएको 
भनी हाल दाबी गन� िनज िनवेदकले २०७० सालमा 
अदालतसम� बयान गदा�  आ�नो वतन सोहीअनसुार 
उ�लेख िकन नगरकेो हो ?  भ�नेतफ�  कुनै उिचत 
कारण खलुाउन सकेको देिखदँैन । िनवेदक २०६३ 
सालमा नै बसाई सररे काठमाड� िसतापाइला आएको 
भए २०७० सालमा �हरीसम� र अदालतमा बयान 
गदा�समेत काठमाड� िसतापाइलाकै वतन खलुाई 
बयान गनु�पन� हो । लाग ुऔषध म�ुामा २०७० सालमा 
बयान गदा� आ�नो वतन "का�ेपला�चोक िज�ला, 
�यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५" भनी िकटानीसाथ 
उ�लेख गरकेो ह�दँा २०६३ सालमा बसाई सरकेो भ�ने 
िजिकर िनजले २०७० सालमा �हरी र अदालतमा 
गरकेो बयान बेहोराबाट खि�डत भएको देिखन आयो । 
�यसैगरी िनजले पेस गरकेो बसाईसराईको �माणप�मा 
२०५८/८/१४ मा बसाई सरी गएको भ�ने उ�लेख 
गरकेो दिेखएको र िनजले २०५९ सालमा िलएको 
नाग�रकताको �माणप�मा ज�म�थान र हाल बसोबास 
गरकेो �थानसमेत का�े िज�लाको �यामपाटी 
गा.िव.स. वडा नं. ५ भनी उ�लेख भएको देिखदँा 
िनजले पेस गरकेो बसाईसराईको �माणप�अनसुार 
२०५८ सालमा नै बसाई सराई गरी काठमाड� आएको 
भ�ने िजिकर यिु�सङ्गत देिखन आएन ।

६. ��ततु िवषयमा फौजदारी कसरुको 
अिभयोग स�ब�धमा �ितवाद वा सनुवुाइको अवसर नै 
�दान नगरी िनण�य ग�रएको भ�ने देिखदँनै । लाग ुऔषध 
म�ुामा िनवेदक सिुनल तामाङलाई �हरीले प�ाउ 
गरी अनसु�धानप�चात् अिभयोगप�साथ अदालतमा 
उपि�थत गराइएपिछ िनजको अदालतसम� बयान 
भएको र थनुछेकको आदेशबाट िनजलाई म�ुा 
पपु��का लािग तारखेमा रािखएको देिख�छ । िनजलाई 
सनुवुाइको पया��त अवसर �ा�त नभएको भ�ने 
देिखदँनै । म�ुाको कारबाहीमा संल�न रहेको तथा 
तारखेमा रहेको �यि�का हकमा सनुवुाइको अवसरबाट 
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वि�चत गरी �ाकृितक �यायको िस�ा�त �ितकूल िनण�य 
भएको मा�न ुपन� कुनै कारण देिखएन । ��ततु िववादका 
स�दभ�मा हेदा� लाग ुऔषध म�ुामा �ितवादी (िनवेदक) 
सिुनल तामाङले �याियक �ि�या स�ब�धमा जानकारी 
रा�न नस�ने अव�थाको सजृना भएको भ�नेसमेत 
देिखदँैन । िनवेदकका नाममा कानूनबमोिजम जारी 
ग�रएको �याद स�ब�धमा िझनामिसना र असङ्गत तक�  
अगािड साररे फैसला काया��वयनका �ममा प�ाउ परी 
कैदमा रहेका कसरुदारलाई उ�मिु� �दान गनु�  उिचत 
ह�दँनै । यिद �यस �कारबाट उ�मिु� �दान गन� ग�रयो 
भने िनण�यको अि�तमता (Finality of judgement) 
को िस�ा�तको पालना गन� कुरामा ग�भीर िवचलन 
आउने अव�था रह�छ । �याियक �ि�यालाई छ�ने, 
द�ुपयोग गन� वा अवाि�छत िछ�को खोजी गरी 
कसरुदारलाई उ�मिु� िदन सिकने ह�दैँन ।

७. यसरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
लाग ु औषध म�ुामा ��यथ� िझकाउने गरी भएको 
आदेशअनसुार िनवेदक सिुनल तामाङको नाउमँा 
जारी ग�रएको �याद सूचना िनजले बयानको �ममा 
उ�लेख गरेको ठेगाना (वतन) मा कानूनबमोिजम 
र रीतपूव�क तामेल भएको दिेखयो । कानून�ारा 
िनधा��रत �ि�याअनसुार �याद सूचना तामेल भएको 
देिखदँा यसलाई बेरीतसगँ तामेल भएको भ�ने 
नदेिखदँा अदालतको अि�तम फैसलाबमोिजम फैसला 
काया��वयनको �ममा थुनामा रहेको देिखएकाले 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न 
स�ने दिेखएन ।

८. अतः उि�लिखत आधार कारण एव ं
त�यबाट �रट िनवेदक सिुनल तामाङको नाउमँा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट लाग ु औषध म�ुामा 
िमित २०७२/६/१५ मा जारी भई िमित २०७२/८/१८ 
मा तामेल भएको �याद िनज िनवेदकले अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा बयान गदा� उ�लेख गरकेो र िनजको 
नाग�रकताको �माणप�मा उ�लेख भएको वतन का�े 

िज�ला �यामपाटी गा.िव.स. वडा नं. ५ मा तामेल भएको 
देिखएको तथा िनजले बयानको �ममा हाल बसोबास 
गरकेो भनेको वतन खलुाउन नसकेको ह�दँा सो �याद 
रीतपूव�कको र कानूनबमोिजम तामेल भएको देिखयो । 
यसरी कानूनको उिचत �ि�याअनसुार जारी भई �याद 
तामेल ग�रएको तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
लाग ु औषध म�ुामा िमित २०७३/१/९ मा भएको 
फैसलाअनसुार िनवेदक सिुनल तामाङबाट असलु 
गनु�पन� कैद तथा ज�रवाना असलु गन� अथा�त् फैसला 
काया��वयन गन� �ममा प�ाउ गरी कैदीपजु�समेत िदई 
कैदमा रािखएको देिखदँा िनजलाई गैरकानूनी थनुामा 
राखेको अव�था नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� िम�ने अव�था 
नदिेखदँा िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई माननीय 
�यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडाले �य� गनु�  
भएको राय मनािसब देिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा 
गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।  

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. केदार�साद चािलसे
�या. सारदा�साद िघिमरे

इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १४ गते रोज ५ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
फैसला िमित : २०७४।१।१९

०७३-RB-०४५१

म�ुाः आयकर (आ.व. २०६३।०६४)

पनुरावेदक / वादी : ठूला करदाता काया�लय, ह�रहर 
भवन, लिलतपरु

िव��
��यथ� / �ितवादी : �थायी लेखा न�बर 

५००००१३१६८ को �ी पशपुित िसमे�ट 
�ा.िल.को तफ� बाट ऐ. का अिधकार�ा� वीर�े� 
कुमार संघाई 

 § आयकर श�द �वयम ्ले "आय" भएमा 
"कर" ला�ने कुरा बोध ह��छ । यसरी 
कसैले "आय" आज�न गरकेो छ वा छैन, 
के कित आय आज�न गरकेो छ भनी यिकन 
गन� कानूनले केही खास सत� र मापद�ड 
िनधा�रण गरकेो पाइ�छ । करदाताले गरकेो 
खच� वा�तिवक, �मािणक र कानून�ारा 
तोिकएको सत� वा सीमािभ� रहरे ग�रएको 
भएमा मा� छुट वा क�ी गन� पाउन े
ह��छ । खासगरी �यापा�रक कारोबारको 
िसलिसलामा खच� क�ी ह�नका लािग 
आय आज�नका लािग भएको वा�तिवक 
खच�लाई मा� कानूनले तोकेको सीमा र 
प�रिधिभ� रहरे क�ी वा छुट िदन सिकन े
अव�था  रहने ।

 § करदाताले ऋण िलई वा�तवमा खच� 
गरकेो भए पिन आय आज�नस�ब�धी 
�यापा�रक कारोबारको कुरामा बाहके 
अ�य िनजी �योजनमा ग�रएको खच�लाई 
छुट वा क�ा गन� िवषय बनाउन िम�दैन । 
�यसैले करदाताले छुटको दाबी गरकेो खच� 
करदाताको कारोबारको �कृितअनुसारको 
र कारोबारकै िसलिसलामा भएको 
वा�तिवक खच� हो भ�ने त�य �थािपत 
ह�न आव�यक देिख�छ । यस �ितकूलका 
खच�लाई क�ी गन� पाउने छुट नह�ने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  
उप�यायािधव�ा�य �ी ह�रशंकर �वाली र 
�ी �ान�साद भषुाल

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी च�डे�र �े�

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 
 § आयकर ऐन, २०५८

सु� िनण�य गन� अिधकारी:- 
 �मखु कर �शासक �ी खमुराज पुजँाली
पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
 माननीय अ�य� �ी दीपककुमार काक�
 सद�य �ी ह�र पोखरले
 सद�य �ी मिणदेव भ�राई
 राज�व �यायािधकरण, काठमाड�

फैसला
�या.ई�र�साद खितवडा : राज�व 

�यायािधकरण काठमाड�को िमित २०६९।३।२७ 
गतेको फैसलाउपर राज�व �यायािधकरण ऐन, २०३१ 

१०००५ - ठूला करदाता काया�लय, ह�रहर भवन लिलतपरु िव. वीरे�� कुमार संघाई

�नण�य नं. १०००५
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को दफा ८ को ख�ड (घ) बमोिजम पनुरावेदनको 
अनमुित �दान भई िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको सिं�� त�य एव ठहर यस�कार रहेको छः-

करदाता �ी पशपुित िसमे�ट �ा.िल.ले 
आ.व.२०६३।०६४ को लािग आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा ९९ बमोिजम कर िनधा�रण गरी सोही ऐनको 
दफा ९६ अनसुार करयो�य �.६३,८९,२५०।- 
नो�सानी कायम गरी ठूला करदाता काया�लय, 
ह�रहरभवन, लिलतपरुमा िमित २०६४।९।२९ गते 
आय िववरण पेस गरकेो रहेछ ।

��ततु करदाताको यस आ.व. २०६३।०६४ 
को स�ब�धमा क�पनीले आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम 
मनुाफा र लाभमा समावेश गनु�पन� रकम समावेश 
नगरकेो साथै क�ी गन� नपाउने खच�ह� समेत दाबी 
गरकेो पाइएकोले सोही ऐनको दफा १०१ बमोिजम 
संशोिधत करयो�य आय कायम गरी कर िनधा�रण 
गनु�पन� भएकोले सोबमोिजम गनु�  नपन� कुनै ठोस सबदु 
�माण भए प� �ा� भएको िमितले १५ िदनिभ� पेस 
गन� आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ (६) बमोिजम 
करदातालाई िमित २०६४।९।१७ गते जारी गरकेो 
सूचना िमित २०६४।९।१९  गते बझुी िलएको ।

भारतको म�य �देशमा रहेको Diamond 
Cement लाई क�चा पदाथ� ख�रद गन�का लािग 
िदएको �.१,८९,२२,६५६।- रकमम�ये आ.व. 
२०६३।०६४ मा माल नआएकोले उ� सं�थालाई 
पटक-पटक प�ाचार गदा� आ.व. २०६४।०६५ मा उ� 
सं�थाले केही रकम िफता� पठाएको र बाकँ� रकमको 
माल सो सं�थाले २०६५।०६६ मा पठाइसकेको 
ह�दँा मािथ उि�लिखत रकमको �याज गणना गरी कर 
िनधा�रण होस् भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी करदाताको 
तफ� बाट ��यथ� काया�लयमा िमित २०६६।९।३० मा 
जवाफ दता� भएको ।

करदाताको आ.व. २०६३।०६४ को लािग 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोिजम करयो�य 

आय �.७६,०९,६३१।- कायम गरी संशोिधत 
कर िनधा�रण गन� भ�ने ठूला करदाता काया�लयबाट 
भएको िमित २०६६।९।३० गतेको िनण�यबमोिजम 
करदाताको नाममा िमित २०६६।९।३० गते जारी 
भएको सशंोिधत कर िनधा�रणको सूचना ।

सशंोिधत कर िनधा�रण गदा� उ�ोगले आ�नो 
काय� स�चालनको लािग िलएको कजा�को �याजलाई 
समेत खच� क�ी निदएको ठूला करदाता काया�लयको 
िमित २०६६।९।३० गतेको िनण�य र सशंोिधत कर 
िनधा�रणको सूचनासमेत बदर ग�रपाउ ँभनी करदाताले 
आ�त�रक राज�व िवभागमा िदएको िनवेदन ।

करदाताको िनवेदन, काया�लयको �िति�या 
तथा स�कल फायल संल�न कागजात अ�ययन गदा� 
काया�लयले गरेको िनण�य आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
७ र १४ समेतको �ावधानबमोिजम िमलेकै देिखदँा 
सोउपर करदाताको िजिकर प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने 
आ�त�रक राज�व िवभागबाट िमित २०६६।१२।२९ 
गते भएको िनण�य ।

�याज खच� शीष�कमा उि�लिखत खच� रकम 
�.१२,११,०५०।- आयमा समावेश गन� र खच� 
क�ी निदने गरी भएको ठूला करदाता काया�लय, 
लिलतपरुको िमित २०६६।९।३० गतेको िनण�य 
र सो िनण�यको संशोिधत कर िनधा�रण आदेश, सो 
कर िनधा�रण आदेशलाई सदर गन� गरकेो आ�त�रक 
राज�व िवभागको िमित २०६६।१२।२९ गतेको िनण�य 
बदर ग�रपाउ ँभनी राज�व �यायािधकरण काठमाड�मा 
परकेो करदाताको पनुरावेदन प� ।

यसमा पे�क� िदएको रकममा पे�क� पाउने 
आपूित�कता�ले सामान उपल�ध नगराएको भनी 
उ�ोगले सो वष� िलएको कजा�को औसत �याज िहसाव 
गरी �याज खच� अमा�य गन� गरकेो स�ु काया�लयको 
िनण�य फरक पन� स�ने देिखदँा छलफलको लािग 
उपि�थत ह�न अ.बं. २०२ नं. बमोिजम सरकारी 
विकल, आ�त�रक राज�व िवभागलाई पेसीको सूचना 
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िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�को िमित २०६७।८।३ गतेको आदशे ।

करदाताले �याज खच� क�ी माग गरकेो 
अव�थामा िनण�यकता�ले कानूनको �प� �यव�थाको 
गलत �या�या गरी खच� क�ी पाउने शीष�कअ�तग�तको 
रकमलाई समेत नपाउने भनी िनण�य गरकेो पाइ�छ । 
गलत कानून �योगको भार करदाताले बेहोनु�  लेखाको 
सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । ब�कलाई 
�याजबापत ितरकेो भ�ने कुरामा िववाद छैन । यसरी 
करदाताले आफूले खच� क�ी पाउन ुपछ�  भनी आ�नो 
भनाइलाई पिु� गन� �माणसिहत पेस ग�ररहेको 
अव�थामा िनण�यकता�ले सो कुरालाई �प� आधार र 
कारण िवना खच� क�ी निदई भएको कर िनधा�रण आदेश 
�िुटपूण� ह�ने ह�दँा ��ततु शीष�कअ�तग�तको रकमलाई 
खच� क�ी निदई आयमा समावेश गन� गरी ठूला करदाता 
काया�लयबाट िमित २०६६।९।३० गते गरकेो िनण�य र 
सोलाई सदर गन� गरकेो आ�त�रक राज�व िवभागको 
िमित २०६६।१२।२९ गतेको िनण�यसमेत िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठहछ�  भ�ने राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�को िमित २०६९।३।२७ को फैसला ।

करदाताले ब�कबाट कजा� िलई पे�क� 
िदएकोमा िववाद छैन । तर जनु आ.व.मा जे �योजनका 
लािग कजा� िलएको हो सोही �योजनका लािग काम 
भएको देिखएको छैन । उ� खच� आ.व. २०३/०६४ 
�यवसायको आय आज�नसगँ स�बि�धत भ�न निम�ने 
आधार िलई कर काया�लयबाट िनण�य भएको अव�था 
छ । करदाताले �यावसाियकताको िस�ा�तिवपरीत 
अप�या�रलो कारण दखेाई जवाफ िफराएको छ । उ� 
आ.व.मा आय आज�न �योजनका लािग खच� भएको 
देिखदँन । पया�� कारण तथा औिच�य पिु� नभएको 
अव�थातफ�  िववेचना नै नगरी राज�व �यायािधकरण, 
काठमाड�ले गरकेो फैसला �िुटपूण� भई बदरभागी छ 
भनी ठूला करदाता काया�लयको तफ� बाट अनमुितको 
लािग परकेो िनवेदन ।

पुनरावेदन गन� अनुमित िदन ेयस अदालतको आदेश 
बेहोरा

यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
१४ मा “�याज क�ीः (१) कुनै �यि�ले कुनै आय 
वष�मा �यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना 
गन� �योजनका लािग सो �यि�को देहायको ऋण 
दािय�वअ�तग�त सो वष�मा लागेका सबै �याज क�ी गन� 
पाउनेछः

(क) कुनै रकम ऋण िलएबापत सो ऋण दािय�व 
िसज�ना भएकोमा सो रकम सोही वष� �योग 
ग�रएको वा सो वष�मा �योग ग�रएका कुनै 
स�पि� ख�रद गन� �योग ग�रएको, वा

(ख) अ�य कुनै अव�थामा सो ऋण दािय�व 
िसज�ना ह�न गएको तर य�तो ऋण दािय�व 
�यवसाय वा लगानीबाट आय आज�न ह�ने 
काय�का लािग िसज�ना भएको ह�नपुन�छ” भ�ने 
कानूनी �यव�था छ ।

यी करदाताले क�चा पदाथ� ख�रदको 
लािग Diamond Cement लाई िदएको 
पे�क� रकमबमोिजम लगानी गन� �योजनका 
लािग सो पे�क�बापतको व�त ुनआई रकम नै 
िफता� ह�न आएको अव�थामा उ� रकमको 
�याज खच� क�ा गन� पाउने �यव�था नदेिखदँा 
सो दफा १४ र यसै अदालतबाट �ितपािदत 
(ने.का.प. २०६९ अङ्क ७ िन.नं. ८८६२ 
कानूनी िस�ा�तसमेतको �िुट िव�मानता 
देिखदँा पनुरावेदन गन� अनमुित िदइएको 
छ भ�ने िमित २०७२।११।१४ गतेको यस 
अदालतको आदेश ।

 
कानून �यवसायीको बहस

िनयमानसुार सा�ािहक तथा दिैनक पेसी 
सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा िमिसल 
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संल�न कागजह� समेतको अ�ययन गरी पनुरावेदक 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा�य �ी ह�रशंकर �वाली र �ी 
�ान�साद भषुालले ��ततु म�ुामा करदाताले ब�कबाट 
कजा�  िलएको भए पिन सो क�चा पदाथ� आएको 
अव�था छैन । जनु आ.व. मा जे �योजनको लािग 
कजा�  िलएको हो सोही �योजनको लािग खच� भएको 
देिखदँैन । ब�कबाट िलएको कजा�  �यवसायको लािग 
�योग नभएकाले ब�कको ऋणबापतको �याज कर क�ी 
गन� नपाउने भएकाले राज�व �यायािधकरणको फैसला 
उ�टी ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । िवप�ी 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी च�डे�र 
�े�ले ब�कको ऋण उ�ोगको सामान ख�रदको लािग 
िदएको �प� ैछ । आ.व. २०६३।०६४ मा माल नआए 
पिन आ.व. ०६४।०६५ मा केही पैसा िफता� पठाएको र 
केही सामान आ.व. ०६५।०६६ मा पठाएको अव�था 
हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४(१) र दफा 
१४(१) (क) मा उि�लिखत कानूनी �ावधानअनसुार 
�याज खच� िम�हा ह�नपुछ�  । ब�कबाट िलएको ऋण रकम 
उ�ोगको काममा नै �योग भएको हो । अ�य� लगानी 
गरकेो छैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११९ को 
�योग गरी �याज िनधा�रण गन� िम�ने होइन । राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�को फैसला कानूनस�मत 
भएकाले सो फैसला सदर ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

अब यसमा �याज खच� क�ा गन� गरी भएको 
राज�व �यायािधकरण काठमाड�को फैसला िमलेको छ 
छैन ? ठूला करदाता काया�लयको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुने हो वा होइन ? सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो । 

यस अदालतको ठहर / फैसला
यसमा करदाता �ी पशपुित िसमे�ट �ा.

िल. ले ब�कबाट ऋण िलएर क�चा पदाथ� आपूित�को 
लािग पे�क� �व�प Diamond Cement लाई 

�.१,८९,२२,६५६।- रकम िदएकोमा पटक-पटक 
प�ाचार गदा�समेत क�चा पदाथ� नपठाई आ.व. 
०६४।०६५ मा मा� केही रकम िफता� पठाएको र 
बाकँ� रकमको सामानसमेत सो क�पनीले आ.व. 
०६५।०६६  मा पठाएको भ�ने करदाताको िजिकर 
रहेको पाइयो । ठूला करदाता काया�लयले आ.व. 
०६३।०६४ को लािग कर िनधा�रण गदा�  उि�लिखत 
रकमको �याज खच�लाई छुट वा क�ा नगरी आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोिजम करयो�य आय 
भनी �.७६,०९,६३१।- कायम गरी संशोिधत कर 
िनधा�रण आदशे गरकेो देिखयो । सो आदशेउपर 
करदाताले आ�त�रक राज�व िवभागमा िनवेदन 
िदएकोमा सो िवभागले स�ु कर िनधा�रण आदेशलाई 
सदर गरकेो पाइयो । िवभागको िनण�यउपर करदाताको 
पनुरावेदन परकेोमा राज� �यायािधकरणले स�ु कर 
िनधा�रण आदेश बदर गरकेो देिखयो । सो फैसलाउपर 
पनुरावेदन गन� अनमुित �दान भई ��ततु म�ुा िनण�याथ� 
पेस ह�न आएको पाइयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार िवचार गदा� करदाता 
पशपुित िसमे�ट �ा.िल. लाई आव�यक पन� क�चा 
पदाथ� ख�रद / आपूित�को लािग भारतको Diamond 
Cement लाई पे�क� �व�प �.१,८९,२२,६५६।– 
पठाएको भिनएको रकमको �याज खच� क�ा गन� 
पाउने हो वा होइन ? भ�ने नै िनण�य गनु�पन� मूल 
��न रहेको देिखयो । उि�लिखत रकमबापत आ.व. 
०६४।०६५ स�म कुनै मालसामान आपूित� नगरकेो 
कुरा �वयं करदाताले �वीकार गरकेो पाइ�छ । आ.व. 
०६४।०६५ स�म सामान नपठाई केही पैसास�म 
िफता� गरकेो र आ.व. ०६५।०६६  मा मा� बाकँ� 
रकमको समान पठाएको त�य ��ततु ह�न आएको 
छ । आ.व. ०६३/०६४ को अविधमा उि�लिखत 
�.१,८९,२२,६५६।– यी करदाताको �यापा�रक 
कारोबारमा आय आज�न गन� �योजनका लािग खच� 
भएको िथएन भ�ने त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत 
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भएको देिख�छ । यसरी आय आज�न गन� काय�मा 
�योगमा नै नआएको रकमबापतको �याज खच� क�ा 
गन� िम�दैन भ�ने नै पनुरावेदकको म�ुय िजिकर रहेको 
देिखयो ।

३. आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४(१) 
मा खच� क�ी गन� पाउने स�ब�धमा देहायबमोिजमको 
�यव�था रहेको छः- 

"कुनै �यि�ले कुनै आय वष�मा �यवसाय 
वा लगानीबाट भएको आयको गणना गन� 
�योजनको लािग सो �यि�को देहायको 
ऋण दािय�वअ�तग�त सो वष�मा लागेको 
सबै �याज क�ी गन� पाउने छः-
(१) कुनै रकम ऋण िदएबापत सो ऋण 

दािय�व िसज�ना भएकोमा सो रकम 
सोही वष� �योग ग�रएको वा सो वष�मा 
�योग ग�रएका कुनै  स�पि� ख�रद 
गन� �योग ग�रएकोमा, वा  

(२) अ�य कुनै अव�थामा सो ऋण दािय�व 
िसज�ना ह�न गएकोमा

  तर य�तो ऋण दािय�व �यवसाय 
वा लगानीबाट आय आज�न ह�ने काय�का 
लािग िसज�ना भएको ह�नुपन�छ" ।

४. मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम 
कुनै रकम ऋण िलएबापत दािय�व िसज�ना भएकोमा 
सो रकम सोही वष�को आय आज�नस�ब�धी कारोबारमा 
�योग ग�रएको वा सो वष�मा �योग ग�रएका कुनै स�पि� 
ख�रद गन� �योग ग�रएको अव�थामा �याज खच� भनी 
क�ी गन� पाउने देिख�छ । सो आय वष�को �यावसाियक 
कारोबारमा �योगमा नआएको रकमबापत �याज खच� 
भनी क�ा गन� पाउने भनी आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा १४(१) ले छुट िदएको देिखदँैन । करदाता �वयंले 
नै ब�कबाट िलएको ऋण रकम �.१,८९,२२,६४६।- 
म�येबाट आ.वं. ०६३।०६४ मा कुनै क�चा पदाथ� 

नआएको भ�ने त�य �वीकार गरकेो छ । उ� आ.व. 
मा करदाताको आय आज�न �यवसायमा �योगमा नै 
नआएको रकमबापत �याजको दािय�व देखाई �याज 
क�ी भनी छुट पाउने कुरा कानूनअनकूुल ह�दँैन । 

५. आयकर िनधा�रण गन� स�ब�धमा केही 
िनि�त सै�ाि�तक मा�यताह� रहेका छन् । आयकर 
श�द �वयम् ले "आय" भएमा "कर" ला�ने कुरा बोध 
ह��छ । यसरी कसैले "आय" आज�न गरकेो छ वा 
छैन, के कित आय आज�न गरकेो छ भनी यिकन गन� 
कानूनले केही खास सत� र मापद�ड िनधा�रण गरकेो 
पाइ�छ । करदाताले गरकेो खच� वा�तिवक, �मािणक र 
कानून�ारा तोिकएको सत� वा सीमािभ� रहेर ग�रएको 
भएमा मा� छुट वा क�ी गन� पाउने ह��छ । खासगरी 
�यापा�रक कारोबारको िसलिसलामा खच� क�ी ह�नका 
लािग आय आज�नका लािग भएको वा�तिवक खच�लाई 
मा� कानूनले तोकेको सीमा र प�रिधिभ� रहेर क�ी वा 
छुट िदन सिकने अव�था रह�छ । करदाताले ऋण िलई 
वा�तवमा खच� गरकेो भए पिन आय आज�नस�ब�धी 
�यापा�रक कारोबारको कुरामा बाहेक अ�य िनजी 
�योजनमा ग�रएको खच�लाई छुट वा क�ा गन� िवषय 
बनाउन िम�दैन । �यसैले करदाताले छुटको दाबी 
गरकेो खच� करदाताको कारोबारको �कृितअनसुारको 
र कारोबारकै िसलिसलामा भएको वा�तिवक खच� 
हो भ�ने त�य �थािपत ह�न आव�यक देिख�छ । यस 
�ितकूलका खच�लाई क�ी गन� पाउने छुट ह�दँनै । आय 
कर ऐन,२०५८ को दफा १४ लगायतका कानूनले 
ियनै मा�यतालाई आ�मसात् गररे खच� क�ीस�ब�धी 
�यव�था गरकेो देिख�छ । यस �सङ्गमा ��ततु 
िववादको स�दभ�मा िवचार गदा� ��यथ� करदाताले 
ब�कबाट ऋण िलएको कुरामा स�म िववाद देिखदँनै । 
तर सो ऋण रकम आ.व. ०६३/०६४ को अविधमा 
यी करदाताको आय आज�नस�ब�धी कारोबारमा खच� 
भएको पाइएन । यस अव�थामा उ�ोगको कारोबारमा 
खच� नै नग�रएको रकमको �याजबापतको रकमलाई 
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आयकर �योजनका लािग खच�को �पमा क�ा गन� 
िम�ने देिखदैँन । 

६. अतः ��यथ� करदाता उ�ोगले भारतीय 
Diamond Cement लाई पे�क� िदएको भिनएको 
�.१,८९,२२,६४६।- को आ.व.०६३।०६४ को 
�याजबापतको �.१२,११,०५०।- खच� क�ी गन� पाउने 
गरी ठहर ग�रएको राज�व �यायािधकरण काठमाड�को 
िमित २०६९/३/२७ गतेको फैसला आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा १४ लगायत आयकरस�ब�धी 
िस�ा�त एवं मा�यता �ितकूल देिखदँा सो फैसला 
उ�टी ह��छ र उ� रकम आ.व. ०६३।०६४ को 
�याज खच�को �पमा क�ी गन� नपाइने गरी ठूला 
करदाता काया�लयले िमित २०६६।९।३० गते गरकेो 
संशोिधत कर िनधा�रण आदेशलाई सदर गरकेो िमित 
२०६६।१२।२९ गतेको आ�त�रक राज�व िवभागको 
अि�तम कर िनधा�रण आदेश सदर ह�ने ठहछ�  । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�को िमित २०६९।३।२७ 
गतेको फैसला उ�टी ह�ने ठहरी फैसला भएकोले 
आ.व. ०६३।०६४ मा �याज खच�बापतको   
�.१२,११,०५७।- खच� क�ी नह�ने भएकाले 
सोहीबमोिजम आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम करयो�य 
आय कायम गनु�  भनी ठूला करदाता काया�लय, 
ह�रहरभवनमा लेखी पठाउनू ...१
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू .........२

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.दीपकराज जोशी

इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का
आदेश िमित : २०७४।३।७

०६८-WO-०१४०

िवषय :- उ��ेषण

िनवेदक : िज�ला धनषुा वेगाडावर नगरपािलका वडा 
नं. ७ ब�ने तेजबहादरु काक�

िव��
िवप�ी : �याय प�रषद,् मकुाम सव��च अदालत 

प�रसर, रामशाहपथ, काठमाड�समेत

 § �यायाधीशको जवाफदेिहता �चिलत 
सिंवधानअ�तग�त बनेको ऐन, कानून एव ं
�याियक �यवहारमा आधा�रत ह��छ । 
अनुशासना�मक वा फौजदारी कसरु वा 
अयो�यताका कारण आ�नो पदीय कत��य 
पालना गन�मा अस�म �मािणत भएमा 
मा� �व�छ �ि�याको अवल�बन गरी 
�यायाधीशलाई पदमु� गन� सिकन े। 
 § �यायाधीशउपरको कारबाहीका लािग 

सिंवधान एवं कानूनले �प�ट आधार र 
उिचत �ि�याह�को �यव�था गरकेोले 
�वे�छाचारी�पमा कारबाही गन� सिकने 
ि�थितको प�रक�पना ह�न नस�ने ।

(�करण नं.३)
 § उ�रदायी �यायपािलकाबेगर 

�याियक िन�प�ताको क�पना गन�
सिकँदैन । �याियक िनिभ�कताको नाममा 

�नण�य नं. १०००६
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�यायाधीशको �व�छ�दतालाई पिन 
बढावा िदनु  ह�दैँन । �यसकारण 
�यायपािलका�ितको जनआ�था 
र िव�वास जगेना� गन�का लािग 
�यायाधीशलाई �व�छ�द ह�नबाट 
रो�नका लािग �यायाधीशउपरको 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही र 
बखा�सीसमेतका लािग संिवधानले �याय 
प�रषद् ज�तो �वत�� िनकायको �यव�था 
गरकेो हो । तर अनशुासनस�ब�धी वा 
बखा�सीको कारबाही गन� िनकाय �वयलंे 
पिन �याियक मू�य र मा�यतामा आधा�रत 
कारबाही �ि�या अगँा�नु पन� । 
 § �यायाधीशले आ�नो  ओहदाको कत��य 

पालनाको िसलिसलामा स�पादन गरकेो 
�याय िन�पणस�ब�धी काय� �िुटपूण� छ, 
छैन भ�ने कुरा पुनरावेदक�य अिधकार 
�े�को �योगबाट ह�ेरने र बोिलने िवषय 
ह�न ् । म�ुाको रोहमा �यायाधीशबाट 
ह�ने आदेश वा िनण�यका स�ब�धमा 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही गनु�भ�दा 
अगािड सवेंदनशील भई �यायाधीशको 
�वत��तास�ब�धी �थािपत मा�यतातफ�  
सचेत रही �याियक �ि�याको पूण� 
पालनाका साथ अनुस�धान गरी �यस 
अनसु�धानबाट �ा�त �ितवेदनको 
औिच�यको पुि�ट त�यपरक ढङ्गबाट 
भएमा मा� कारबाही अगािड बढाइन ु
�याियक �वत��ताको लािग िहतकर ह�ने । 
 § वैयि�क म�ूयाङ्कन व�तुपरक 

नभई आ�मपरक ह�ने ह�दँा व�तुिन�ठ 
आधार र �माणबेगर �याय प�रषदक्ा 
पदािधकारीह�को वैयि�क मू�याङ्कनको 
आधारमा �यायाधीशको �याियक काम 

कारबाहीको मू�याङ्कन गन� प�रपाटीले 
�याय स�पादनको काय� �वत�� �पबाट 
स�पादन गन� दु�ह ह�न जाने ।

(�करण नं.१७)
 § आ�मिन�ठ भई �वृ� भावनाबाट ��ेरत 

भई गरकेो िनण�यले सवैंधािनक तथा 
कानूनी मा�यता �ा�त गन� स�दैन र 
कानूनको शासन (Rule of Law) अनु�प 
पिन नह�ने ।

(�करण नं.१९)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ अिधव�ाह� 
�ी ब�ीबहादरु काक�, �ी श�भ ु थापा, �ी 
तलुसी भ�, �ी कृ�ण�साद सापकोटा र िव�ान् 
अिधव�ाह� �ी परशरुाम कोइराला, �ी 
गोिव�द ब�दी, �ी इ�� खरले, �ी र�ा ब�याल

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

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६९, अंक ७, िन.नं.८८५७, 

प.ृ३८१
स�ब� कानून :
 § नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३
 § �याय प�रषद ् ऐन, २०४७

आदेश
�या.ओम�काश िम� : त�कालीन नेपालको 

अ�त�रम संिवधान,२०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त 
त�य र आदेश यस�कार रहेको छ:–

म िनवेदक २०३९ सालमा नेपाल �याय 
सेवाको अिधकृत पदमा सेवा �वेश गरी सरकारी विकल 
तथा इजलास अिधकृतको �पमा सेवा गद� आएकोमा 

१०००६ - तेजबहादरु काक� िव. �याय प�रषद ्, मकुाम सव��च अदालत प�रसर, काठमाड�समते
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२०५२ सालमा िज�ला �यायाधीश पदमा िनय�ु भई 
िविभ�न िज�ला अदालतह�मा सफलतापूव�क सेवा 
गरकेो िथए ँ। मेरो काय� �मताको मू�याङ्कन गरी िवप�ी 
�याय प�रषदले् मलाई २०६६/५/२३ मा पनुरावेदन 
अदालतको �यायाधीश पदमा िनयिु� तथा पद�थापन 
गरकेोमा पनुरावेदन अदालत हेट�डामा काय�रत िथए ँ। 
यसरी �यायाधीश पदमा काय�रत रहदँाकै अव�थामा 
िविभ�न तािलम तथा अ�ययन गरी आ�नो �मता 
अिभविृ�समेत गरकेो छु ।

यसरी पद�थापन भएको अदालतमा 
पदीय िज�मेवारी पूरा ग�ररहेको अव�थामा िमित 
२०६७/३/३१ मा िवप�ी �याय प�रषदक्ो बैठक 
बसी काठमाड� िज�ला अदालतको �यायाधीश पदमा 
काय�रत रहदँा फौ.नं. २१९० र २१९१ का अपहरण 
तथा शरीर ब�धक म�ुामा भएको आदेशको स�ब�धमा 
�याय प�रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२)(घ) को 
स�ब�धमा दफा ६ बमोिजम सव��च अदालतको 
माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी.को अ�य�तामा 
एक सद�यीय जाचँबझु सिमित गठन भई कारबाही 
�ार�भ भएकाले आ�नो पदको काय� नगनु�  भनी िवप�ी 
�याय प�रषदक्ो च.नं.७ िमित २०६७/४/२को प� 
�ा� ह�न आएको िथयो । जाचँबझु सिमितको प�ानसुार 
२०६७ साउनमा म �याय प�रषदम्ा उपि�थत भई 
बयान िदएको र िवप�ी �याय प�रषदमै् िनयिमत हािजर 
भई बसेको िथए ँ।

यसै �ममा �याय प�रषद ् ऐन, २०४७ को 
दफा ४क को उपदफा (२)(घ) बमोिजम भए नभएको 
स�ब�धमा जाचँबझु गन� गिठत सिमितले िदएको 
�ितवेदनसमेतबाट सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को अनसूुची १ िभ� समावेश भएका तीन वष� वा 
सोभ�दा बढी कैद ह�ने ग�भीर �कृितका अपहरण र 
शरीरब�धक म�ुामा थुनामा रा�नपुन�मा धरौटी मा�ने 
गरी भएको आदशेका कारण म�ुामा अनिुचत �भाव 
पन� गएको ह�दँा सो आदशे गन� काठमाड�का त�कालीन 

िज�ला �यायाधीश हाल पनुरावेदन अदालत हेट�डाका 
�यायाधीश तेजबहादरु काक�लाई �याय प�रषद् ऐन, 
२०४७ को दफा ४क को उपदफा (२)(घ) र नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०९(१०) 
को देहाय (ग) बमोिजम काय� �मताको अभाव र 
इमा�दारीपूव�क आ�नो पदीय कत��य पालन नगरकेो 
आधारबाट तपाइलँाई िकन कारबाही नगन� भनी ७ 
िदनिभ� �प�टीकरण पेस गनु�  भनी �याय प�रषदब्ाट 
िमित २०६७/९/१ मा प� �ा� भएको िथयो ।

िवप�ीबाट �प�टीकरण माग भएकोमा 
सिमितको �ितवेदनलगायतका कुनै पिन कागजात 
�ा� ह�न नसकेको र म िज�ला �यायाधीश रहदँा 
मािथ उि�लिखत अपहरण तथा शरीर ब�धक 
म�ुामा परकेो जाहेरी दरखा�त र तहिककातस�ब�धी  
कागजातह�बाट िववािदत िमित र कसरु िववािदत 
देिखएको र अपहरण कसरुमा प�ाउ परकेा 
अिभय�ुह�लाई अिभयोजन प�ले हातहितयार 
तथा खरखजना म�ुा मा� चलाई सो म�ुा फैसला 
भइसकेपिछ म�ुा तहिककातमा नै ग�भीर लापरवाही 
गरी अदालतमा अिभयोगप� दायर गरकेो देिखएकोले 
सो म�ुामा पेस भएका कागज �माणह�मा रहेका 
िवरोधाभाष र अिभयोजनमा देिखएका �िुट तथा 
कमजोरीका कारण धरौटी जमानत मा�ने आदेश भएको 
हो । िनज �ितवादीह� हातहितयार तथा खरखजाना 
म�ुामा कैदमा बिसरहेको देिखदँा पूव�वत �पमा कैद 
भ�ुानका लािग कारागारमा िफता� पठाइएको ह�दँा 
मेरो आदेशका कारण �ितवादीह� थुनाम�ु भएका 
होइनन् । मेरो इमा�दा�रताको जाचँबझु नै नगरी ममािथ 
लागेको आरोपको स�ब�धमा िमित २०६७/९/७ गते 
�प�टीकरण पेस गरकेो िथए ँ।

मैले �प�टीकरण पेस गरकेो भोिलप�ट िमित 
२०६७/९/८ गते नाग�रक दैिनक पि�कामा �कािशत 
समाचारअनसुार एक सद�यीय छानिबन सिमितले 
थनुछेक आदेश गन� िज�ला �यायाधीशलाई पिहलो 
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पटकको लािग सचेत गराउने राय िदएको भनी समाचार 
�कािशत भएको र सो समाचारलाई िवप�ीह�ले कुनै 
ख�डन गरकेो नदेिखदँा म िनद�ष छु भ�ने कुराको 
पिु� भएको िथयो । �यसप�ात् �याय प�रषदले् िमित 
२०६७/१२/२८ गते मलाई पदम�ु ग�रएको भ�ने 
बेहोराको िवप�ी �ी सव��च अदालतका रिज��ारले 
जारी गरकेो प� िमित २०६७/१२/३० गते �ा� 
भयो । प�को बेहोरा हेदा� �याय प�रषदक्ो िसफा�रसमा 
काय� �मता र इमा�दा�रताको अभावमा पदम�ु ग�रएको 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको रहेछ । मलाई पदम�ु गदा� 
िलइएका आधार र कारण के रहेछन भनी िवप�ी �याय 
प�रषदम्ा िनण�यसिहतका कागजातह�को न�कल 
मा�न जादँा िनकै आलटाल गरी लामो समयप�ात् केही 
कागजातको मा� न�कल िदइएको र अ�य कागजातह� 
गो�य रहने भनी मलाई उपल�ध गराउन इ�कार ग�रएको 
िथयो । जाचँबझु सिमितले पेस गरकेो �ितवेदन �याय 
प�रषदले् अ�ययन नगद� पि�कामा �कािशत ह�ने तर 
मलाई िनण�य भइसकेपिछ पिन उपल�ध गराउन गो�य 
रा�न ु पन� भनी इ�कारी गनु�  आफ� मा हा�या�पद एव ं
औिच�यहीन छ । यसरी मलाई िवप�ीह�ले पदम�ु 
ग�रएको प� बझुाएकाले सो िनण�यउपर कतै पनुरावेदन 
ला�ने �यव�था नभएकाले िवप�ीह�को असंवैधािनक 
तथा अपारदश� एव ंगैरकानूनी र �वे�छाचारी िनण�यबाट 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२, 
१३(१)(२) �ारा �द� मौिलक हक हनन् भएकाले 
सोको �चलनको लािग सिंवधानको धारा ३२ र १०७ 
बमोिजम उ� गैरकानूनी िनण�य एव ंप�ह� बदर गराई 
पाउन स�मािनत अदालतसम� उपि�थत भएको छु ।

मलाई पदम�ु गदा� मउपर आरोप लागेको 
म�ुा अथा�त् अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा 
आदेश भएको हो । सो म�ुामा पेस भएका �ितवादीह� 
हातहितयार म�ुामा कैदमा बिसरहेकै अव�थामा िमित 
२०६५/२/३० गते िनज �ितवादीह�उपर काठमाड� 
िज�ला अदालतमा उपयु�� फौ.नं.२१९० र २१९१ 

का अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुाको अिभयोगप� 
दायर भएको िथयो । फौ.नं.२१९०को म�ुामा 
जाहेरवालालाई अपहरण गरी जाहेरवालाक� �ीमतीसगँ 
िफरौती िलएकोले िनज �ितवादीह�उपर मलुकु� ऐन 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलबमोिजम 
सजायको माग दाबी िलएको र फौ. नं.२१९१ को 
म�ुामा समेत सोहीअनसुारको मागदाबी िलएको 
देिखएको िथयो । िनज �ितवादीह� हातहितयार 
म�ुामा िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�को िमित 
२०६४/१२/२० को फैसलाअनसुार जनही ३ वष� कैद 
र �.१,००,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहरी कैद भ�ुानको 
लािग थनुामा रहेको देिखएको िथयो । यसरी थनुामा 
रहेका �ितवादीह�लाई धरौटी माग भएको भए तापिन 
िनजह�लाई पूव�वत् �पमा कारागारमा नै पठाएको 
हो । िनज �ितवादीह� मैले अपहरण तथा शरीर 
ब�धक म�ुामा गरकेो थुनछेक आदशेका कारण नभई 
पनुरावेदन अदालतबाट हातहितयार म�ुामा भएका 
फैसलाले थनुाम�ु भएका ह�न् । मैले थनुछेक आदेश 
गदा� कुनै बदिनयत राखी आदेश गरकेो होइन ।

जाचँबझु सिमितले अपहरण तथा शरीर 
ब�धक म�ुाको मा� जाचँबझु गन� नभई हातहितयार 
तथा खरखजाना म�ुाको समेत जाचँबझु गन� अिधकार 
पाएको िथयो । मैले आदशे गरकेो म�ुा िज�ला 
अदालतको �े�ािधकारअ�तग�तको म�ुा भएको र 
मैले िज�ला �यायाधीशको हैिसयतले थुनछेक आदेश 
गरकेो ह� ँ । जाचँबझु सिमितले �ितवेदन बझुाएपिछ 
िवप�ीले मलाई �प�टीकरण सोधेकोमा सोबमोिजमको 
�प�टीकरण मैले पेस गरकेो तर मलाई पदम�ु ह�ने गरी 
िवप�ीबाट भएको िनण�यमा मैले पेस गरकेो �प�टीकरण 
�वीकार नह�नकुो कुनै कारण उ�लेख ग�रएको छैन ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२ ले ��येक नाग�रकलाई स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हक �दान गनु�को साथै कानूनबमोिजम बाहेक 
कसैको वैयि�क �वत��ता अपहरण ग�रने छैन भ�ने 

१०००६ - तेजबहादरु काक� िव. �याय प�रषद ्, मकुाम सव��च अदालत प�रसर, काठमाड�समते
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�यव�था गरकेो छ जनु हक म िनवेदक �यायाधीशको 
�पमा सेवामा काय�रत रहेको भएपिन पाउन ुपन� हो । 
मलाई पदम�ु गन� कारबाही गदा�  िवप�ीह�ले कानूनी 
�ि�या पूरा गरकेो देिखदँनै । �यायाधीशउपर कारबाही 
चलाउदँा संिवधानको धारा ११३(५) बमोिजम 
�ारि�भक जाचँबझु गराउन ु पन� बा�यता छ । सो 
�यव�था ि�याशील ह�न �याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को 
दफा ५ बमोिजमको िविध �ि�या पूरा गनु�पन� ह��छ । 
िवप�ी प�रषदले् मउपर कारबाही गदा� सोअनसुारको 
�ारि�भक जाचँबझु नगरी जाचँबझु सिमित गठन 
गरकेो देिख�छ । यस अथ�मा िवप�ी �याय प�रषदब्ाट 
भएको िनण�य संिवधानस�मत छैन । िवप�ीह�बाट म 
िनवेदकको हक �ितकूल ह�ने गरी िमित २०६७/३/३१ 
मा भएको िनण�य संिवधानको धारा ११३(५) को 
�ितकूल छ ।

िवप�ीह�ले �याय प�रषदक्ो िनण�यबमोिजम 
भनी म िनवेदकसगँ �प�टीकरण माग गदा� सो प�मा 
�याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा ४क बमोिजम भनी 
उ�लेख ग�रएको छ जनु दफा उ� ऐनमा कहीकँतै 
पाइदँैन । यसरी �प�टीकरण माग गदा� नै ऐनमा नभएको 
दफा उ�लेख ग�रएको छ । �यसैगरी मलाई पदम�ु 
ग�रएको भनी िदइएको प�मा समेत सोही �िुटपूण� दफा 
नै उ�लेख ग�रएको छ । जाचँबझु गन� गिठत सिमितले 
पेस गरकेो �ितवेदनमा म िनवेदकलाई पदम�ु गन� नभई 
एक पटकलाई सचेत गराउने भ�ने उ�लेख ग�रएकोमा 
सो रायिवपरीत मलाई कारबाही ग�रएको छ । जाचँबझु 
सिमितले पेस गरकेो �ितवेदनलाई �याय प�रषदब्ाट 
अ�यथा गन� स�दैन र संिवधानको धारा १०९(१०)
(ग) को �ितब�धा�मक �यव�थाबमोिजम पिन प�रषद्ले 
सिमितको �ितवेदनिवपरीत िनण�य गरी आफँैले गठन 
गरकेो सिमितको रायलाई उ�लङ्घन गरकेो छ । तसथ� 
आफँैले गठन गरकेो सिमितको �ितवेदनको िवपरीत म 
िनवेदकलाई पदम�ु गन� गरी िवप�ी �याय प�रषद ्तथा 
सव��च अदालतबाट भएको िनण�य अ�य�त आ�मिन� 

र अपारदश� ह�नकुा साथै संिवधान र �याय प�रषद ्
ऐनको दफा ७(५) को �ितकूल भएकाले बदरभागी छ ।

�याय प�रषद ्ऐनमा भएको �यव�थाअनसुार 
कुनै पिन �यायाधीशलाई कारबाही गदा� 
आव�यकताअनसुार सचेत गराउन ुपन� र सोअनसुार 
सधुार नभएमा मा� कारबाही गन� भ�ने �यव�थािवपरीत 
मलाई पिहलो पटक नै पदम�ु गन� गरी कारबाही 
ग�रएको छ । म िनवेदक �यायाधीशको हैिसयतमा १४ 
वष�स�म काम गदा� क�रब ७००० थान म�ुा फैसला 
गरकेो र हजार�को सं�यामा आदेश गरकेोमा हालस�म 
मलाई सचेत गराउन ु पन� कुनै अव�था नै आएको 
िथएन । यित लामो समयस�म इमा�दारीपूव�क कत��य 
पालन गरकेो �यायाधीशलाई एकाएक पदम�ु गन� गरी 
िवप�ी �याय प�रषदब्ाट भएको िनण�य ��य��पमा 
�िुटपूण� छ । म�ुामा फैसला गदा� सबै म�ुामा समान 
अव�था नभई म�ुाको िवषयव�तअुन�ुप फरक ह�न 
स�ने तफ�  िवप�ीले कुनै �यान िदएको देिखदँनै । कुनै 
�यायाधीशको काय��मता तथा आचरणको जाचँबझु 
गन� काय� उसले गरकेो �याियक िनण�यको ठीक बेठीक 
के हो भनी जाचँबझु ह�न स�दैन । िवप�ीह�को सो 
िनण�य �यायाधीशको पदीय सरु�ा एवं �याियक 
�वत��ताको िवपरीत छ ।

�यायाधीशले �याियक काम कारबाही 
र िनण�यको लािग पूण��पमा उ�मिु� (Judicial 
Immunity) पाउछँ, �िुटपूण� िनण�यको (Error of 
judgement not to be punishment) लािग समेत 
द�डको भागी बनाउन िम�दैन । यो िस�ा�तअनसुार 
पिन �यायाधीशले गरकेो काम कारबाहीलाई िलएर 
उसलाई दि�डत बनाउन ु ह�दँैन । मैले उ� म�ुामा 
गरकेो आदेश �ारि�भक आदशे मा� हो म�ुाको फैसला 
होइन । िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
जनुसकैु अव�थामा गन� सिकने आदेश गरकेोमा मलाई 
झ�ुा आरोप लगाई कारबाही ग�रएको ह�दँा सो कारबाही 
गन� गरी भएको िनण�य �यायका मा�य िस�ा�त तथा 
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मापद�डिवपरीत छ ।
िवप�ी �याय प�रषदले् मलाई �याय 

प�रषदक्ो िनण�यअनसुार पदीय काय� नगनु�  भनी प� 
िदएकोमा मलाई प� िदने गरी �याय प�रषदब्ाट िमित 
२०६७/३/३१ मा भएको िनण�य नै अवैध छ । �याय 
प�रषद ्ऐनको दफा १३(३) ले �याय प�रषद्को बैठक 
ब�नभु�दा ४८ घ�टाअगािड नै प�रषदक्ो सिचवले 
बैठकमा छलफल ह�ने िवषयको सूचीसिहत सबै 
सद�यह�लाई जानकारी पठाउन ुपन� भ�ने �यव�था 
भएकोमा सो �ि�या पूरा नै नगरी प�रषदक्ा एकजना 
सद�यको अनपुि�थितमा नै प�रषदक्ो बैठक बसी 
िनण�य भएको ह�दँा सो िनण�य �िुटपूण� छ । स�माननीय 
�धान�यायाधीश सद�य रहने संवैधािनक प�रषदक्ो 
बैठकको िनण�य स�ब�धमा प�ुपकमल दाहाल िव�� 
संवैधािनक प�रषद ्समेत भएको उ��ेषण म�ुामा 
�ारि�भक चरणमै कानूनी �िुट देिखएको अव�थामा 
कुनै िनकायबाट भएको िनण�यमा वैधािनकताको त�व 
रहन नस�ने भनी उ��ेषणको आदशे जारी भई निजर 
नै �ितपादन भएको छ (ने.का.प.२०६७, प�ृ १०८३) 
यस अव�थामा �याय प�रषदक्ो सो िनण�यसमेत 
बदरभागी छ ।

�याय प�रषदक्ो िमित २०६७/१२/२८ मा 
बसेको बैठकमा माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी.
ले पेस गरकेो रायसिहतको �ितवेदनलगायत अ�य 
केही �यायाधीशउपरको उजरुी स�ब�धमा जाचँबझु 
भएका �ितवेदनसमेत पेस भएकोमा अ�य आरोप 
तथा �ितवेदनह�लाई समथ�न ह�ने गरी प�रषद्ले 
िनण�य गरकेो र मेरो हकमा मा� जाचँबझु सिमितको 
राय एवं सझुावलाई इ�कार गरी िभ�न आरोप थप 
गरकेो देिख�छ । यसरी हेदा� पिन �याय प�रषदक्ो सो 
िनण�यह� �याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा ४क(५) 
�ितकूल भई संिवधानको धारा १३(१) र (२) �ारा 
��याभूत समानताको हकिवपरीत छ ।

िवप�ीह�ले यसरी वत�मान संवैधािनक 

�यव�थािवपरीत �ि�या चलाई गैरकानूनी तवरले 
पदम�ु गदा� �ितर�ा गन� पाउने �ाकृितक �यायको 
मा�य िस�ा�त तथा सारभूत हकबाट म िनवेदकलाई 
वि�चत ग�रएको छ । जाचँबझुको �ममा र �यसप�ात् 
मलाई कारबाही गदा�  पिन के क�ता त�य र िलखतह� 
मेरा िव�� �माणमा लगाइएका ह�न् सो कुराको 
जानकारी पाउने हकबाट मलाई वि�चत ग�रएको 
छ । िवप�ीह�ले मेराउपर कारबाही चलाउदँा कुनै पिन 
नाग�रकलाई स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट 
�व�छ सनुवुाइको हक ह�नेछ भ�ने नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३को धारा २४(९) को �यायस�ब�धी 
हकबाट समेत वि�चत ग�रएको छ ।

म िनवेदकले िज�ला �यायाधीशको 
हैिसयतमा गरकेो थुनछेक आदेशमा कुनै कानूनी �िुट 
भएको भए पिन कानूनी �ि�याअनसुार मािथ�लो 
तहको अदालतमा जान पाउने ढोका खलुा रहेको 
ह��छ । �याय स�पादनको �ममा �यायाधीश�ारा 
भएको आदशेको िवषयलाई िलएर ठाडो कारबाही गनु�  
सरासर अ�यायपूण� छ । �याय स�पादनकै �ममा १४ 
वष�स�म मैले गरकेो योगदानको मू�याङ्कन भई �याय 
प�रषदले् मलाई पनुरावेदन अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु� गरकेो अव�थामा िज�ला �यायाधीशको 
हैिसयतले हाल आएर काय��मताको अभाव रहेको 
भ�ने िवप�ीह�को िनण�य आफँैमा िवरोधाभाष ह�नकुो 
साथै संिवधानको धारा १०९(५) र �याय प�रषद् ऐन, 
२०४७ को दफा ४क िवपरीत भई बदरभागी छ ।

यसरी िवप�ी �याय प�रषदक्ो 
िसफा�रसमा पदम�ु ग�रएको भ�ने बेहोराको िमित 
२०६७/१२/२८को प� एवं िनण�य तथा सोही िमितको 
�ी सव��च अदालतको प�समेतका स�पूण� काम 
कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी म िनवेदकलाई 
पनुरावेदन अदालतको �यायाधीशको पदमा पूव�वत 
�पमा पनुव�हाली गनु�  गराउन ुभनी ��यथ�ह�को नाममा 
परमादेशलगायत आव�यक पजु� जारी ग�रपाऊँ । साथै 
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म िनवेदक पनुरावेदन अदालतको �यायाधीशको पदमा 
रही �याय स�पादनमा द�िच� भई आ�नो �याियक 
कत��य इमा�दा�रताका साथ िनवा�ह ग�ररहेकोले ��ततु 
�रट िनवेदनको िवषय मेरो �याियक विृ� िवकास एव ं
यो�यतासगँ गािँसएकोले िनवेदनको ग�भीरतालाई 
�याियक �ि� िदई �रट िनवेदनलाई अ�ािधकार िदई 
हे�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६८/४/३० 
गतेको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो, यो 
आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसलसाथ राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी िवप�ी नं. १, २, ३ र ४ लाई र िवप�ी 
नं. ५ लाई स�बि�धत िज�ला अदालतमाफ� त यो �रट 
िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी �याद सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०६८/५/१ गते भएको आदशे ।

काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेका 
िवनोदकुमार �यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी स�जय �े�, रोिहत पािलवाल अ�वाल 
र िभमसेन पि�डतसमेत भएको फौ.नं.२१९० र 
ओमकार भ�चनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी ियनै �यि� भएको फौ.नं.२१९१ का 
अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा काठमाड� िज�ला 
अदालतका त�कालीन िज�ला �यायाधीश हाल 
पनुरावेदन अदालत हेट�डामा काय�रत �यायाधीश 
तेजबहादरु काक�बाट िमित २०६५/३/१० गते आदेश 
ह�दँा �ितवादीह�सगँ धरौटी तथा जेथा जमानत िलई 
अिभय�ुह�लाई तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� 
गरकेो आदशे गैरकानूनी भए नभएको स�ब�धमा �याय 
प�रषद ् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम जाचँबझु 
गरी रायसिहतको �ितवेदन िदन सव��च अदालतका 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी.को अ�य�तामा 
एक सद�यीय सिमित िमित २०६७/३/३१ मा गठन 
ग�रएको िथयो । सोही जाचँबझु सिमितले अनसु�धान 
गरी रायसिहतको �ितवेदन िदने र नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १०९(११) बमोिजम 
िनवेदकलाई आ�नो पदको काय� नगनु�  भनी सूचना 
िदने गरी भएको काय� कानूनस�मत रहेको छ ।

जाचँबझु सिमितले स�बि�धत म�ुाको 
िमिसल अ�ययन गरी स�बि�धत म�ुाका अिभय�ुसगँ 
बयान िलई अनसु�धानको काय� स�प�न गरी िनवेदकले 
उ� सरकारवादी म�ुामा �ितवादीह�लाई धरौटी िलई 
तारखेमा रा�ने गरी भएको आदेशका कारण तारखेमा 
छुटेका �ितवादीह�ले अक� अपहरणको जघ�य 
अपराध गरकेो र तारखेमा छुटेका कारण िवचाराधीन 
म�ुाको काम कारबाहीमा नै अनिुचत �भाव पारकेो ह�दँा 
उ� थनुछेक आदेश गन� �यायाधीशका काम कारबाही 
�याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) को देहाय 
(घ) को अव�था िव�मान भई काय� �मताको अभाव 
देिखन आएको भनी सिमितले िकटानी रायसिहतको 
�ितवेदन �याय प�रषदम्ा पेस गरकेो िथयो । उ� 
रायसिहतको �ितवेदनमा पनुरावेदन अदालतमा 
फैसला गन� �यायाधीशह�को सरहको �िुट िज�ला 
अदालतमा आदेश गन� �यायाधीशको नदेिखएको ह�दँा 
िनजलाई अिभलेख रहने गरी पिहलो पटकको लािग 
सचेत गराउने भ�ने राय �ा� भएको िथयो ।

यसरी जाचँबझु सिमितको रायसिहतको 
�ितवेदन �ा� भएपिछ �याय प�रषदक्ो िमित 
२०६७/३/३१ को िनण�यबमोिजम िनज �रट िनवेदक 
त�कालीन िज�ला �यायाधीश �ी तेजबहादरु 
काक�लाई �याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) 
को ख�ड (घ) र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १०९(१०)(ग) बमोिजम काय� �मताको 
अभाव र इमा�दारीपूव�क आ�नो पदीय कत��य पालन 
नगरकेो आधार कारणबाट तपाइलँाई िकन कारबाही 
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नगन� भनी प� �ा� भएको िमितले ७ िदनिभ� 
�प�टीकरण पेस गनु�  भनी सफाइको मौका िदई �याय 
प�रषदक्ो िमित २०६७/८/२८ को िनण�यबमोिजम 
�प�टीकरण सोिधएको हो ।

�याय प�रषदले् गठन गरकेो जाचँबझु सिमितले 
िदएको �ितवेदनमा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को अनसूुचीिभ� समावेश भएका म�ुामा तीन वष� वा 
सोभ�दा बढी कैदको सजाय ह�ने म�ुामा त�काल 
�ा� �माणका आधारमा �ितवादी कसरुदार हो भ�ने 
देिखएमा थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनु�पन�मा धरौटी 
मा�ने गरी त�कालीन काठमाड� िज�ला अदालतका 
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु काक�ले िमित 
२०६५/३/१० गरकेो आदेशका कारण �ितवादीह� 
छुटी गई मािनस अपहरणस�ब�धी अक� जघ�य अपराध 
र िवचाराधीन म�ुाको कारबाहीमा नै अनिुचत �भाव 
परकेो ह�दँा उ� थुनछेक आदेश गन� �यायाधीशका काम 
कारबाही �याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) 
को देहाय (घ) को अव�था िव�मान भई काय� �मताको 
अभाव देिखन आएको तर कुन �यायाधीशलाई कुन 
िकिसमको कारबाही गन� भ�ने िनण�य गन� अिधकार 
�याय प�रषदम्ा िनिहत रहेको भनी सिमितले िकटानी 
रायसिहतको �ितवेदन �याय प�रषदम्ा पेस गरकेो 
िथयो । उ� रायसिहतको �ितवेदनमा पनुरावेदन 
अदालतमा फैसला गन� �यायाधीशह�को सरहको 
�िुट िज�ला अदालतमा आदेश गन� �यायाधीशको 
नदेिखएको ह�दँा िनजलाई पिहलो पटकको लािग 
अिभलेख रहने गरी सचेत गराउने भ�ने राय �ा� 
भएको िथयो । नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा 
११३ र �याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा ४क को 
उपदफा (२)(३) र (४)को अव�था िव�मान रहेको 
अव�थामा के क�तो कारबाही गन� भ�ने कुराको िनण�य 
िलने अि�तम अिधकार �याय प�रषदल्ाई नै रहेको र 
�यायाधीशलाई कारबाही गदा� जाचँबझु सिमित गठन 
नगररे पिन कारबाही गन� स�ने नै ह��छ । जाचँबझु 

सिमितले �याय प�रषदल्ाई सहयोगस�म गन� हो । 
सिमितले सजाय कम गन� गरी गरकेो िसफा�रसलाई 
�याय प�रषदले् �यसलाई �वीकार गन� आधार 
देिखएन ।

यसरी अपहरण ज�तो ग�भीर �कृितको 
म�ुामा �ितवादीह�लाई धरौटीमा राखी म�ुाको पपु�� 
गन� गरी िनवेदकले गरकेो आदेश िव�मान कानूनी 
�यव�थाको �ितकूल भएको र िनजले गरकेो आदेशका 
कारण िवचाराधीन म�ुाको काम कारबाहीमा नै अनिुचत 
�भाव परकेो र अक� अपराध ह�न गएको ह�दँा उ� 
थनुछेक आदेश गन� त�कालीन िज�ला �यायाधीश हाल 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाका �यायाधीश तेजबहादरु 
काक�ले �याय प�रषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) 
को देहाय (घ) र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १०९ को उपधारा (१०)(ग) बमोिजम िनजमा 
काय��मताको अभाव दिेखनकुा साथै इमा�दारीपूव�क 
आ�नो पदीय कत��य पालन गरकेोसमेत देिखन 
नआएकोले �याय प�रषद् ऐन, २०४७ को दफा ८ 
बमोिजम सोिधएको �प�टीकरणसमेत स�तोषजनक 
नदिेखएकोले अ�त�रम संिवधानको धारा १०९(१०) 
(ग) बमोिजम िनजलाई पदम�ु गन� स�माननीय 
�धान�यायाधीशसम� िसफा�रस गन� �याय प�रषदब्ाट 
िमित २०६७/१२/२८ मा िनण�य भएको हो ।

तसथ� नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा ११३ बमोिजम अिधकार �ा� िनकाय 
�याय प�रषदब्ाट धारा १०९ को उपधारा (१०) 
�याय प�रषद ्ऐन, २०४७ र �याय प�रषद ्काय�िविध 
िनयमावली, २०५६ ले िनिद�� गरकेो आधार, कारण 
र �ि�याबमोिजम �रट िनवेदकलाई �यायाधीश 
पदबाट पदम�ु गन� िसफा�रस गन� �याय प�रषदब्ाट 
िनण�य भई स�माननीय �धान�यायाधीशबाट पदम�ु 
ग�रएको ह�दँा िनवेदकले संिवधान, कानून तथा निजर र 
�यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत पदम�ु ग�रएको भनी 
िलएको िजिकर त�यहीन तथा आधारहीन भएको ह�दँा 
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कानूनबमोिजम भएका काम कारबाही र िनण�य बदर 
ह�नपुन� होइन गैरसवंैधािनक र गैरकानूनी आधारमा 
िदएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको 
�याय प�रषद् र �याय प�रषदक्ा सिचवसमेतको 
तफ� बाट प�रषदक्ा िनिम� सिचव कृ�ण िगरीले पेस 
गरकेो िलिखत जवाफ । 

यस अदालत तथा यस अदालतका 
रिज��ारबाट �रट िनवेदकलाई पनुरावेदन अदालतको 
�यायाधीश पदबाट पदम�ु गन� स�ब�धमा कुनै कारबाही 
एवं िनण�य भएको भनी िनवेदकले िनवेदनप�मा 
खलुाउन स�न ुभएको छैन । �यायाधीशलाई कारबाही 
गन� स�ब�धमा सिंवधान र कानून�ारा अिधकार �ा� 
िनकाय �याय प�रषदले् �चिलत कानूनबमोिजम पदम�ु 
गन� स�माननीय �धान�यायाधीशसम� िसफा�रस गन� 
िमित २०६७/१२/२८ मा िनण�य गरी �याय प�रषदक्ो 
च.नं.२६६ िमित २०६७/१२/२८ मा यस अदालतमा 
�ा� भएको हो । िनवेदक यस अदालत मातहत 
पनुरावेदन अदालत हेट�डामा काय�रत रहेको कारणले 
�याय प�रषद्को िसफा�रसको आधारमा पदम�ु गन� 
काय� ग�रएको हो । यस अदालतबाट �याय प�रषदक्ो 
िसफा�रस काया��वयन गन� काय�स�म ग�रएको ह�दँा 
यस अदालत र यस अदालतका रिज��ारलाई िवप�ी 
बनाई दायर ग�रएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको सव��च अदालत र आ�नो तफ� बाट समेत 
सव��च अदालतका रिज��ारबाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ ।

यसमा िमित २०६७/४/२ को राजप�मा 
�कािशत सूचनामा उि�लिखत जाचँबझु गदा� उ�लेख 
भएका म�ुाह�को िमिसलह� र यस अदालतबाट िमित 
२०६९/५/१४ मा फैसला भएको िनवेदक िच�दवे 
जोशी िवप�ी �याय प�रषद ्समेत भई चलेको ०६७-
WF-००३३ नं.को उ��ेषण परमादशेसमेत म�ुाको 
िमिसल साथै राखी िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतबाट िमित २०७१/१०/२५ मा भएको 

आदशे ।
यसमा वादी नेपाल सरकार �ितवादी 

राम �े� भ�ने रामकुमार �े� भएको हातहितयार 
खरखजाना म�ुा र वादी नेपाल सरकार �ितवादीह� 
सजंय �े�, नारायण तमाङ, मोहनबहादरु तामाङ 
भएको हातहितयार खरखजाना म�ुाको स�ु र 
रकेड� िमिसलसमेत स�बि�धत िनकायबाट िझकाई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७३/९/४ गतेको आदेश ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दैिनक 
पेसीमा सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु 
िनवेदनसिहतको स�पूण� िमिसल संल�न कागजसमेत 
अ�ययन गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र�ठ अिधव�ाह� �ी ब�ीबहादरु काक�, �ी श�भ ु
थापा, �ी तलुसी भ�, �ी कृ�ण�साद सापकोटा 
र िव�ान् अिधव�ाह� �ी परशरुाम कोइराला, �ी 
गोिव�द ब�दी, �ी इ�� खरले, �ी र�ा ब�यालले 
िनवेदक एक इमा�दार र कत��यिन�ठ �यायाधीश 
ह�न् । �यायपािलकाको �वत��ता भनेको �यायाधीशको 
लािग पिन हो । िनवेदकउपर खराब आचरण भएको, 
घसु िलनिुदन ु गरकेो भनेर आरोप लगाउन सकेको 
अव�था छैन । िनवेदकको आदशेले �ितवादीह� 
छुटेको नभई पनुरावेदन अदालतको आदेशले छुटेको 
अव�था छ । जाचँबझु सिमितले सचेतस�म गराउन 
सिकने भनेको छ, बखा��त गन� गरी �ितवेदन िदएको 
छैन । िनवेदकउपर जनु आरोप लगाएर �प�टीकरण 
सोिधएको छ सोबाहेकको आरोपमा कारबाही गन� 
िम�दैन । जाचँबझु सिमितको रायबाहेकको िवषयमा 
�प�ीकरण सो�ने अिधकार �याय प�रषदल्ाई 
छैन । काय� �मता र इमा�दा�रताको अभावको बारमेा 
जाचँबझु ग�रएको छैन । िनवेदकलाई जनु आरोपमा 
हटाएको छ सो आरोपमा �प�टीकरण सो�ने काय� 
भएको छैन । �याय प�रषदक्ो जवाफको �करण (घ) 
मा प�रषदब्ाट �िुट भएको भनी �वीकार ग�रएको 
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छ । प�रषदले् िनवेदकलाई कुन आधारमा बखा��त 
गरकेो हो सो कुरा कतै ख�ुदनै । यसबाट �विववेकमा 
हटाएको देिखएको छ । रा��सेवक र �यायाधीशबीच 
कारबाही गन� �यव�था समान ह�नपुछ�  । प�रषदक्ा 
पदािधकारीको �वे�छाचारी एव ं मनोगत धारणाले 
िनण�यलाई �भािवत गन� पाइदँैन । �याय प�रषद ्बाट 
�व�ृ भावनाबाट �े�रत भई �प�ीकरण सोिधएको 
छ । जनु आरोपमा �प�टीकरण सोिधएको छ सो बाहेकमा 
सजाय ग�रएको छ । �व�छ सनुवुाइ िवपरीत सजाय गन� 
पाइदँैन । �रट िनवेदकउपर Doctrine of Pleasure 
अनसुार पिन कारबाही गन� िम�दैन । �याय प�रषद ्ऐन, 
२०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) बमोिजमको 
खराब आचरणमा कुनै अनसु�धान नै नगरी �प�ीकरण 
निलई सजाय गरकेो िमलेको छैन । एउटा कसरु गररे 
छुटेको अव�थाको �ितवादीले पनु: अक� कसरु गछ�  
भने सो कुराको दोषारोपण गरी �यायाधीशलाई सजाय 
गन� िम�दैन । �यायाधीशको पिहलाको काय� स�पादन 
रा�ो छ भने एउटै म�ुाको िवषयलाई िलएर नोकरीबाट 
बखा��त गन� काय� औिच�यपूण� छैन । एउटै म�ुाबाट 
काय��मताको अभाव छ भ�ने िन�कष� िनका�न 
िम�दैन । जाचँबझु �ितवेदनबाट िनवेदकलाई खराब 
आचरण र काय��मताको अभाव भनेको छैन । तसथ�, 
�याय प�रषदक्ो िनण�य बदर गरी िनवेदकलाई सािबक 
पनुरावेदन अदालत तथा हालको उ�च अदालतको 
�यायाधीश पदमा स-स�मान बहाली गन� परमादशेसमेत 
जारी ह�न ुग�रन ुपछ�  भ�नेसमेत बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी �याय प�रषद्समेत तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी लोकराज पराजलुीले 
�याय प�रषदक्ो िनण�य �याियक पनुरावलोकन ह�न 
स�ैन । सचेतस�म नगराइकन पिन पदम�ु गन� 
अिधकार �याय प�रषदल्ाई रहेको छ । जाचँबझु 
सिमितको �ितवेदनिवपरीत िनण�य गन� स�ने अिधकार 
�याय प�रषदल्ाई रहेको छ । छानिबन सिमितले पिन 
�याय प�रषद ् ऐन, २०४७ दफा ४क(२)(छ) को 

कसरु गरकेो कुरालाई �वीकार गरकेो अव�था रहेको 
छ । सिमितको िसफा�रस बा�यकारी �पमा �हण गन� 
ज�री छैन । �यायाधीशलाई �याय प�रषद ्ऐन, २०४७ 
को दफा ४क २(छ) बमोिजमको कसरुमा सजाय नगनु�  
भनेको छैन । छानिबन सिमित नै गठन नग�रकन पिन 
�यायाधीशको काम कारबाही वा आचरण पदअनसुार 
नभएको भए कारबाही गन� स�ने अिधकार �याय 
प�रषदल्ाई रहेको छ । थनुछेक गन� �यायाधीशले अ.बं. 
११८को देहाय २ लाई नजर अ�दाज गन� िम�दैन । 
थनुामा राखी कारबाही गनु�पन� �ितवादीह� धरौट 
मागेको कारण छुटी गई अक� अपराध गरी िवचाराधीन 
म�ुामा अनिुचत �भाव पारकेो अव�था रहेको छ । 
िवदेशी नाग�रकलाई कानूनबमोिजम थुनामा राखी 
कारबाही गनु�पन�मा धरौट मागेको देिख�छ । तसथ� 
�याय प�रषद्ले गरकेो िनण�य र सो िनण�यको आधारमा 
�धान�यायाधीशले पदम�ु गन� काय� सिंवधान तथा 
�चिलत कानूनअनकूुल नै देिखएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको बहस 
��ततु गनु�भयो ।

�रट िनवेदक तथा िवप�ीतफ� का िव�ान्  
कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहस िजिकर सनुी 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  ��ततु �रट िनवेदनमा िन�न 
��नह�को िन�पण गनु�पन� दिेखन आयोः-

१. �याय प�रषदब्ाट कुनै �यायाधीशलाई 
पदम�ु गन� गरी भएको िनण�यको �याियक 
पनुरावलोकन ह�न स�छ वा स�दैन ?

२. �यायाधीशलाई पदम�ु गनु�पदा�  स�पूण� 
आरोपका स�ब�धमा सफाइ पेस गन� मनािसब 
मौका िदन ुपछ�  वा पद�न ?

३. िनवेदकलाई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालतको �यायाधीशको पदबाट म�ु गन� 
�धान�यायाधीशसम� �याय प�रषदब्ाट 
ग�रएको िसफा�रस र �धान�यायाधीशबाट 
िनजलाई पदम�ु गन� गरी भएको िनण�य 

१०००६ - तेजबहादरु काक� िव. �याय प�रषद ्, मकुाम सव��च अदालत प�रसर, काठमाड�समते
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कानूनस�मत रहेको छ वा छैन ?
४. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 

ह�नपुन� हो, होइन ? 

२. यसमा �थम ��नको स�ब�धमा िवचार 
गदा� त�काल �चलनमा रहेको नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले "यस 
संिवधान�ारा �द� मौिलक हकको �चलनको लािग वा 
अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� उपचारको 
�यव�था भए पिन सो उपचार अपया��त वा �भावहीन 
देिखएको अ�य कुनै कानूनी हकको �चलनको लािग वा 
साव�जिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश 
भएको कुनै संवैधािनक वा कानूनी ��नको िन�पणको 
लािग आव�यक र उपयु� आदेश जारी गरी �य�तो 
हकको �चलन गराउने वा िववाद टुङ्गो लगाउने 
असाधारण अिधकार सव��च अदालतलाई ह�नेछ । सो 
�योजनको लािग पूण� �पमा �याय गरी उिचत उपचार 
�दान गन� सव��च अदालतले ब�दी��य�ीकरण, 
परमादशे, उ��ेषण, �ितषेध, अिधकारपृ�छालगायत 
जुनसुकै उपयु� आदेश जारी गन� स�नेछ" भ�ने 
संवैधािनक �यव�था गरकेो छ । यसैगरी धारा ११३(१) 
ले यस संिवधानबमोिजम �यायाधीशह�को िनयिु�, 
स�वा, अनशुासनस�ब�धी कारबाही, बखा�सी र �याय 
�शासनस�ब�धी अ�य कुराह�को िसफा�रस गन� वा 
परामश� िदन एउटा �याय प�रषद ्रहने �यव�था गरकेो 
छ भनी धारा १०९ को उपधारा (१०) को ख�ड (ग) 
बमोिजम पनुरावेदन अदालत वा िज�ला अदालतको 
कुनै �यायाधीशलाई पदम�ु गन� गरी ग�रएको आदेश 
वा िनण�यउपर पनुरावेदन ला�ने �यव�था नग�रएकोले 
�य�तो िनण�य वा आदेश �याियक पनुरावलोकन गन� 
अिधकार धारा १०७(२) अ�तग�त यस अदालतलाई 
भएकै देिखयो । 

३. �यायाधीशको जवाफदेिहता �चिलत 
संिवधानअ�तग�त बनेको ऐन, कानून एवं �याियक 

�यवहारमा आधा�रत ह��छ । अनशुासना�मक वा 
फौजदारी कसरु वा अयो�यताका कारण आ�नो पदीय 
कत��य पालना गन�मा अस�म �मािणत भएमा मा� 
�व�छ �ि�याको अवल�बन गरी �यायाधीशलाई 
पदम�ु गन� सिक�छ । �यायाधीशउपरको कारबाहीका 
लािग संिवधान एवं कानूनले �प�ट आधार र उिचत 
�ि�याह�को �यव�था गरकेोले �वे�छाचारी �पमा 
कारबाही गन� सिकने ि�थितको प�रक�पना ह�न 
स�दनै । �यायाधीशह�को काय� �णाली वा �यवहारका 
आधारमा पदम�ु गन�का लािग �व�छ सनुवुाइको मू�य 
र मा�यता अवल�बन ग�रन ु पिन �यि�कै आव�यक 
ह��छ । तसथ�, िनवेदकउपर लगाइएको आरोप के हो ? 
ती आरोपह� के कुन कानूनमा आधा�रत रहेका छन् ? 
�यायाधीशउपरको कारबाहीका लािग कानूनको �प�ट 
र उिचत �ि�याको �यव�था भएअनसुार िनवेदकको 
स�ब�धमा आरोप लगाउने काय�देिख सजाय िनधा�रण 
गन� िनण�य गदा�स�म �यायको �थािपत मू�य र 
मा�यताह�को अनशुरण ग�रएको छ, छैन ? सनुवुाइको 
पया��त अवसर िदई �याियक मनको �योग गरी िनण�य 
ग�रएको छ, छैन ? नेपालको अ�त�रम संिवधान 
र �चिलत कानून�ारा �द� हकको स�मान भए 
नभएको के हो ? सो स�ब�धमा अ�त�रम संिवधानको 
धारा १०७(२) को अधीनमा रही पनुरावलोकन गरी 
आव�यक र उपयु�� आ�ा आदशे जारी गन� स�ने 
सवंैधािनक दािय�व यस अदालतको रहेकोले �याय 
प�रषदक्ो िनण�य पनुरावलोकन नै ह�न स�दैन भ�ने 
िवप�ीह�तफ� को िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

४. अब दो�ो ��नको स�ब�धमा िवचार 
गदा� �रट िनवेदक �यायाधीश तेजबहादरु काक�को 
काय� �मताको अभाव देिखए नदेिखएको स�ब�धमा 
जाचँबुझ गन� �याय प�रषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ 
बमोिजम �याय प�रषदले् एक सद�यीय जाचँबझु 
सिमित गठन गन� िनण�य गरकेो देिख�छ । िमित 
२०६७/३/३१ मा �याय प�रषदले् जाचँबझु सिमित 
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गठन गन� गरकेो िनण�य हेदा� िवनोदकुमार �यौपानेको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी स�जय �े�ठ, 
रोिहत पिलवाल अ�वाल र िभमसेन पि�डतसमेत 
भएको फौ.नं. २१९० को अपहरण तथा शरीर ब�धक 
म�ुा १, ओमकार भ�चनको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी ियनै �यि� भएको फौ.नं. २१९१ 
को अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा काठमाड� 
िज�ला अदालतका त�कालीन िज�ला �यायाधीश 
हाल पनुरावेदन अदालत, हेट�डाका �यायाधीश �ी 
तेजबहादरु काक�बाट िमित २०६५/३/१०/३ मा 
आदेश ह�दँा फौ.नं. २१९० मा अिभय�ुसगँ जनही 
�.१,२५,०००।– र फौ.नं. २१९१ मा जनही 
�.३५,०००।– नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा 
जमानत िलई अिभय�ुह�लाई तारखेमा राखी म�ुाको 
पपु�� गन� आदशे गरकेो देिखयो । यसरी उपयु�� म�ुाको 
कारबाही गदा� �याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा ४क 
को देहाय (२) को ख�ड (घ) बमोिजम �योग ह�नै नस�ने 
कानूनको �योग गरी वा कानूनको �प�ट असि�द�ध 
�या�या वा अथ�लाई छोडेर बलपूव�क अक� �या�या 
वा अथ� गरी उ� म�ुाको कारबाहीमा अनिुचत असर 
प�ुयाए वा नप�ुयाएको र उ� म�ुाह�मा अनसु�धान 
तहिककातबाट सकंिलत सबदु �माणह�को 
मू�याङ्कन गन� स�ब�धमा िनज �यायाधीशको काय� 
�मताको अभाव देिखए नदेिखएको स�ब�धमा �याय 
प�रषद ् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम जाचँबझु 
गन� साथै उि�लिखत �ितवादीह� संल�न रहेका अ�य 
म�ुाह�को कारबाहीको िसलिसलामा भएका आदेश 
तथा फैसलाह�को िव�ततृ अ�ययन गरी सो आदेश वा 
फैसला गन� �यायाधीशबाट गैरकानूनी एवं अिनयिमत 
�पमा काम कारबाही भएको छ, छैन ? सोसमेत 
छानिबन गरी रायसिहतको �ितवेदन िदन सव��च 
अदालतका माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी.को 
अ�य�तामा एक सद�यीय जाचँबझु सिमितको गठन 
ग�रएको छ । सिमितले उ� दफा ७ बमोिजम स�बि�धत 

�यायाधीशलगायत अ�य �यि�ह�लाई ब�ुने, बयान 
गराउने र आरोपका स�ब�धमा तहिककात अनसु�धान 
गरी काय� �ार�भ गरकेो िमितले १ मिहनािभ� 
रायसिहतको �ितवेदन िदने । साथै नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (११) 
बमोिजम �यायाधीश �ी तेजबहादरु काक�लाई आ�नो 
पदको काय� नगनु�  भनी सूचना िदने" भनी िनण�यसमेत 
गरकेो देिख�छ ।

५. जाचँबझु सिमितले िनवेदक त�कालीन 
िज�ला �यायाधीश हाल पनुरावेदन अदालत, हेट�डाका 
�यायाधीश तेजबहादरु काक�को काम कारबाहीमा 
�याय प�रषद,् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा 
२को दहेाय ख�ड (घ) को अव�था िव�मान भए पिन 
िनजको Deliberate Mistake नदेिखएकोले �याय 
प�रषद ् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) 
बमोिजम पिहलो पटकको लािग अिभलेख रहने गरी 
सचेत गराउन रायसिहतको �ितवेदन पेस गरकेो छु 
भनी जाचँबझु �ितवेदन �याय प�रषदस्म� पेस गरकेो 
देिख�छ ।

६. उ� �ितवेदन पेस भएपिछ �याय 
प�रषदले् िमित २०६७/८/२८ को िनण�यअनसुार �रट 
िनवेदकसगँ िमित २०६७/८/२९ मा �याय प�रषद ्
ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय 
ख�ड (घ) र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोिजम 
काय��मताको अभाव र इमा�दारीपूव�क आ�नो पदीय 
कत��य पालन नगरकेो आधार र कारणबाट तपाइलँाई 
िकन कारबाही नगन� भनी प� �ा�त भएको िमितले ७ 
िदनिभ� �प�टीकरण पेस गनु�  भनी �प�टीकरण मागेको 
र िनवेदकले पेस गरकेो �प�टीकरण स�तोषजनक 
नदिेखएकोले �याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा ४क 
को उपदफा (२) को देहाय ख�ड (घ) र नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा 
(१०) को दहेाय (ग) बमोिजम िनवेदकमा काय��मताको 

१०००६ - तेजबहादरु काक� िव. �याय प�रषद ्, मकुाम सव��च अदालत प�रसर, काठमाड�समते
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अभाव देिखनकुा साथै इमा�दारीपूव�क आ�नो पदीय 
कत��य पालना गरकेोसमेत देिखन नआएकोले 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १०९ 
को उपधारा (१०) (ग) बमोिजम िनवेदकलाई पदम�ु 
गन� स�माननीय �धान�यायाधीशसम� िसफा�रस 
गन� िनण�य �याय प�रषदब्ाट िमित २०६७/१२/२८ 
मा भएको देिख�छ । �यसपिछ सव��च अदालतको 
रिज��ारले "�याय प�रषद्को िमित २०६७/१२/२८ 
को िनण�यानुसार �याय प�रषद् ऐन, २०४७ को दफा 
४क को उपदफा २को दहेाय (घ) र नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) 
को देहाय (ग) बमोिजम काय� �मता र इमा�दा�रताको 
अभाव देिखएकोले �याय प�रषद्को िसफा�रसमा 
माननीय�यूलाई िमित २०६७/१२/२८ देिख लागू 
ह�ने गरी पदमु� ग�रएको बेहोरा िमित २०६७/१२/२८ 
को िनण�यानुसार अनुरोध गद�छु भनी �रट िनवेदकलाई 
पदम�ु ग�रएको िमित २०६७/१२/३० को प� िमित 
२०६८/२/२६ मा बझुाइएको देिख�छ ।

७. नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १०९ को उपधारा १० मा पनुरावेदन अदालत 
वा िज�ला अदालतका �यायाधीश पदबाट म�ु ह�ने 
भनी �यव�था गरकेोमा सो धारा १०९ को उपधारा 
१० को ख�ड (ग) मा "काय� �मताको अभाव, खराब 
आचरण, इमा�दारीपूव�क आ�नो पदीय कत��यको 
पालना नगरकेो, शारी�रक वा मानिसक कारणले काय� 
स�पादन गन� असमथ� भएको, �यायमा िवचिलत भएको 
भ�ने आधारमा पदमु� गन� भनी �याय प�रषद्को 
िनण�यबमोिजम �धान�यायाधीशबाट पदमु� ह�ने 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । साथै आरोप लागेको 
पुनरावेदन अदालत तथा िज�ला अदालतको 
�यायाधीशलाई आ�नो सफाइ पेस गन� मनािसब मौका 
िदइनेछ र सो �योजनको लािग िनजसँग बयान िलन, 
�माण सकंलन गन� र रायसिहतको �ितवेदन पेस गन� 
�याय प�रषद्ले जाँचबुझ सिमित गठन गन� स�नेछ । सो 

सिमितको काय�िविध कानून�ारा िनधा��रत ह�नेछ भ�ने 
बा�या�मक �यव�थासमेत भइरहेको देिख�छ । यसरी 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०९ 
को उपधारा (१०) को दहेाय (ग) मा उि�लिखत स�पूण� 
अव�थाका स�ब�धमा आरोप लागेको पनुरावेदन तथा 
िज�ला अदालतको �यायाधीशलाई सफाइ पेस गन� 
मनािसब मौका िदनपुन� बा�या�मक �यव�था गरकेो 
देिखयो भने सफाइ पेस गन� �योजनको लािग �याय 
प�रषदले् जाचँबझु सिमित गठन गन� स�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ ।

८. तर �रट िनवेदकको स�ब�धमा �याय 
प�रषद�्ारा गिठत जाचँबझु सिमितलाई �याय प�रषद ्
ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय 
(घ) बमोिजम �यायाधीश तेजबहादरु काक�को काय� 
�मताको अभाव देिखए नदेिखएको स�ब�धमा मा� 
छानिबन गन� काया�देश िदइएको र उ� सिमितले 
पिन आफूलाई तोिकएको �े�ािधकारमा सीिमत रही 
छानिबन गरी �ितवेदन िदएको देिखदँा �याय प�रषद ्
ऐनको दफा ४क को उपदफा (३) बमोिजम िनवेदकले 
आ�नो कत��य इमा�दारीपूव�क पालना गर े नगरकेो 
स�ब�धमा जाचँबझु सिमितले छानिबन गरकेो र सो 
आरोपका स�ब�धमा सफाइको मौका िदएकोसमेत 
देिखन आएन । अ�त�रम संिवधानको धारा १०९ को 
उपधारा १० को ख�ड (ग) मा उि�लिखत िविभ�न 
अव�थाका स�ब�धमा �याय प�रषद ् ऐन, २०४७ 
को दफा ४क को उपदफा (२)(३)(४) मा बे�लाबे�लै 
उ�लेख भएको र पदीय कत��य इमा�दारीपूव�क पालन 
नगरकेो स�ब�धमा ऐनका दफा ४क को उपदफा 
(३) मा �यव�था भएको देिखदँा िनवेदकलाई पदम�ु 
गन� िनण�य ग�रदँा लगाइएको स�पूण� आरोपह�का 
स�ब�धमा िनवेदकलाई अ�त�रम संिवधानको धारा 
१०९ को उपधारा (१०) को ख�ड (ग) बमोिजम 
सफाइ पेस गन� मनािसब मौका िदइएको देिखन आएन ।

९. अब िनवेदकलाई त�कालीन 
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पनुरावेदन अदालतको �यायाधीशबाट पदम�ु गन� 
�धान�यायाधीशसम� �याय प�रषद ्बाट ग�रएको 
िसफा�रस र पदम�ुको िनण�य कानूनस�मत रहेको 
छ, छैन ? भ�ने ते�ो ��नको स�ब�धमा हेदा� 
अ�त�रम संिवधानको धारा ११३ को उपधारा (५) 
ले कुनै �यायाधीशको िवषयमा पन� आएको उजरुीको 
स�ब�धमा �ारि�भक छानिबन गराउदँा िवशेष�बाट 
िव�ततृ छानिबन गनु�पन� दिेखएमा �याय प�रषद्ले 
जाचँबझु सिमित गठन गन� स�ने सवंैधािनक �यव�था 
गरकेो छ ।

१०. अ�त�रम संिवधानको धारा १०९ 
को उपधारा (१०) को दहेाय (ग) बमोिजम आरोप 
लागेको पनुरावेदन अदालत तथा िज�ला अदालतको 
�यायाधीशलाई आ�नो सफाइ पेस गन� मनािसब मौका 
िदइनेछ र सो �योजनको लािग िनजसगँ बयान िलन 
�माण सकंलन गन� र रायसिहतको �ितवेदन पेस 
गन� �याय प�रषदले् जाचँबझु सिमित गठन गन� स�ने 
भ�ने �यव�था रहेको छ । उि�लिखत संवैधािनक 
�ावधानह�ले काय��मताको अभाव, खराब आचरण, 
इमा�दारीपूव�क आ�नो पदीय कत��य पालन नगरकेो 
भनी आरोप लागेको पनुरावेदन अदालत तथा 
िज�ला अदालतको �यायाधीशलाई आफूउपर 
लागेको आरोपका स�ब�धमा सफाइ र आव�यक 
सबदु �माण पेस गन�समेतका लािग �याय प�रषद्ले 
जाचँबझु सिमित गठन गनु�पन� �यव�था गरकेो दिेखन 
आउछँ । यसैगरी �याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा 
६ ले संिवधानको धारा १०९ को उपधारा (१०) 
बमोिजम कुनै �यायाधीश िव�� लागेको आरोपका 
स�ब�धमा जाचँबझु सिमितबाट जाचँबझु गराउनपुन� 
देखेमा �याय प�रषदले् जाचँबझु सिमित गठन गन�छ र 
�यसको सूचना राजप�मा �कािशत गन�छ भ�ने कानूनी 
�यव�थासमेत गरकेो देिख�छ । �याय प�रषद् ऐन, 
२०४७ को दफा ७ अनसुार जाचँबझु सिमितले आरोप 
लागेको �यायाधीशलाई सूचना िदने, सूचना तामेल 

गन�, बयान गराउने, सा�ी �माण ब�ुने स�ब�धमा 
अदालतलाई भएसरहको अिधकारसमेत �योग गन� 
सिकने र जाचँबझुको काय� समा�त भएपिछ जाचँबझु 
सिमितले आ�नो रायसिहत जाचँबझुको �ितवेदन 
प�रषदल्ाई िदनपुन� �यव�था रहेको त�य मािथ 
िववेचना भइसकेको छ ।

११. उि�लिखत संवैधािनक एव ं कानूनी 
�यव�थाको प�र�े�यमा िवप�ी �याय प�रषदक्ो काम 
कारबाहीको मू�याङ्कन गदा� �रट िनवेदक तेजबहादरु 
काक� काठमाड� िज�ला अदालतको �यायाधीश पदमा 
काय�रत रहदँाको अव�थामा िवनोदकुमार �यौपानेको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार िव�� �ितवादी संजय 
�े�ठ, रोिहत पािलवाल अ�वाल र िभमसेन पा�डेसमेत 
भएको फौ.नं. २१९० र ओमकार भ�चनको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी ियनै �यि�ह� भएको 
फौ.नं.२१९१ को अपहरण तथा शरीरब�धक 
म�ुाह�मा �ितवादीह�बाट म�ुा पपु��का लािग धरौट 
वा जेथा जमानी िलने गरी िनवेदक त�कालीन िज�ला 
�यायाधीशबाट भएको आदेशका स�ब�धमा सव��च 
अदालतका त�कालीन �यायाधीश बलराम के.सी.
को अ�य�तामा एक सद�यीय जाचँबझु सिमित गठन 
भएको देिख�छ । जाचँबझु सिमितको काया�दशे हेदा� 
उपयु�� उि�लिखत फौ.नं. २१९० र फौ.नं. २१९१ 
म�ुाह�मा काठमाड� िज�ला अदालतका त�कालीन 
िज�ला �यायाधीश हाल पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाका �यायाधीश �ी तेजबहादरु काक�बाट िमित 
२०६५।१०।३ मा आदेश ह�दँा फौ.नं. २१९० को 
म�ुामा अिभय�ुह�सगँ जनही १,३५,०००।- र 
फौ.नं. २१९१ को म�ुामा अिभय�ुह�सगँ जनही 
३५,०००।- नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत 
िलई अिभय�ुह�लाई तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� 
आदशे गरकेो देिखयो । यसरी उपयु�� म�ुाको कारबाही 
गदा� �याय प�रषद ् ऐन, २०४७ को दफा ४क को 
उपदफा (२) को देहाय (घ) बमोिजम �योग ह�नै नस�ने 
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कानूनको �योग गरी वा कानूनको �प�ट असंिद�ध 
�या�या वा अथ�लाई छोडेर बलपूव�क अक� �या�या 
वा अथ� गरी उ� म�ुाको कारबाहीमा अनिुचत असर 
प�ुयाए वा नप�ुयाएको र उ� म�ुाह�मा अनसु�धान 
तहिककातबाट संकिलत सबदु �माणको मू�याङ्कन 
गन� स�ब�धमा िनज �यायाधीशको काय��मताको 
अभाव देिखए नदेिखएको स�ब�धमा �याय प�रषद ्
ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोिजम जाचँबझु गन�, 
साथै उि�लिखत �ितवादीह� संल�न रहेका अ�य 
म�ुाह�को कारबाहीको िसलिसलामा भएका आदेश 
तथा फैसलाह�को िव�ततृ अ�ययन गरी सो आदेश वा 
फैसला गन� �यायाधीशबाट गैरकानूनी एवं अिनयिमत 
�पमा काम कारबाही भएको छ, छैन सोसमेत छानिबन 
गरी रायसिहतको �ितवेदन िदने भ�ने काया� देश भएको 
रहेछ ।

१२. उ� काया�दशेबमोिजम जाचँबझु 
सिमितले छानिबन गरी �याय प�रषद ्सम� ��ततु 
गरकेो �ितवेदनमा जाचँबझुको �ममा दिेखन आएको 
व�तगुत आधारमा काठमाड� िज�ला अदालतका 
त�कालीन िज�ला �यायाधीश हाल पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाका �यायाधीश तेजबहादरु काक�ले थुनछेकको 
आदेश गदा� फौजदारी म�ुामा सरकारी विकलले 
अिभयोग लगाई अिभयोगप� पेस गरपेिछ अ.ब.ं 
१८४क नं. बमोिजम म�ुाको काम कारबाही अगािड 
बढाउने �ममा अिभय�ुह�लाई पपु��को लािग थुनामा 
रा�ने वा धरौट वा जमानत मा�ने वा तारखेमा रा�ने 
स�ब�धमा फौजदारी अिभयोगमा त�काल �ा�त �माण 
भएमा थनुामा रा�न ुपन� कानूनी �यव�था र फौजदारी 
�यायको िनिहत िस�ा�तलाई �यानमा नराखी धरौट 
मागेको दिेखए पिन Deliberate Mistake थुनछेक 
आदेश गन� �यायाधीशको काम कारबाहीमा दिेखएन । 
�ितवादीह� छुटेको वा�तिवक थनुछेकको आदेशबाट 
नभई पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाका 
कारण छुटी गई प�रणामतः अक� अपराध गन� पगेुको 

देिख�छ । यसरी �यायाधीशको काम कारबाहीमा 
Deliberate Mistake नदिेखएको अव�थामामा 
बदिनयत त�व ह�नस�ने नदिेखएकाले �याय प�रषद ्
ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) बमोिजम 
पिहलो पटकका लािग अिभलेख रा�ने गरी सचेत 
गराउने राय �य� गद�छु भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ ।

१३. जाचँबझु सिमितले जाचँबझुको काय� 
समा�त भएपिछ पेस गरकेो �ितवेदनप�चात् �याय 
प�रषद ् ऐन, २०४७ को दफा ८ (१) ले �यव�था 
गरबेमोिजम �याय प�रषदले् िनवेदकसगँ �प�टीकरण 
माग गन� स�ब�धमा िन�नानसुारको �यव�था गरकेो 
पाइ�छः

८(१) "दफा ७ को उपदफा (५) बमोिजम 
पेस भएको जाँचबुझको �ितवेदन र िमिसल 
कागजातबाट आरोप लागेको �यायाधीशलाई 
सिंवधान वा अ�य कानूनबमोिजम सजाय 
ह�नुपन� देिखएमा प�रषद्ले आरोप लागेको 
�यायाधीशलाई कारण र आधार खोली 
�प�टीकरण ��तुत गन� मनािसब समय िदई 
सूचना िदनुपन�छ । सो �यादिभ� िनजले 
कुनै �प�टीकरण पेस नगरमेा वा िनजले पेस 
गरकेो �प�टीकरण स�तोषजनक नदेिखएमा 
प�रषद्ले संिवधानको धारा १०९ को 
उपधारा (१०) को ख�ड (ग) बमोिजम िनण�य 
गन�छ"
८(२) "जाँचबुझको �ितवेदन वा आरोप 
लागेको �यायाधीशले उपदफा (१) अ�तग�त 
पेस गरकेो �प�टीकरणबाट िनजउपरको 
आरोप त�यहीन दिेखएमा प�रषद्ले 
िनजउपरको कारबाहीलाई तामेलीमा रा�न 
स�नेछ ।"

१४. उपरो�ानसुार िनवेदकबाट �प�टीकरण 
सो�ने र पदम�ु गन�समेतको काय� भएकोमा सो 
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�ि�याको �योग कानूनी �पमा भए नभएको स�दभ�मा 
िववेचना गनु�पन� ह�न आयो । िनवेदकलाई �याय प�रषद ्
ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय 
(घ) बमोिजम काय��मताको अभाव र इमा�दारीपूव�क 
आ�नो पदीय कत��य पालना गरकेो भ�ने आधार 
िलइएका त�य िमित २०६८/४/२४ को �प�टीकरण 
सोिधएको प�बाट देिखन आएकोमा ती कानूनी 
�ावधानह�तफ�  िववेचना गदा� दफा ४क मा देहायको 
अव�थामा �यायाधीशमा काय��मताको अभाव रहेको 
मािनने भनी उ�लेख भई उपदफा २ (घ) मा "मु�ाको 
कारबाही वा िनण�य गदा�  �योग ह�नै नस�ने कानूनको 
�योग गरी वा कानूनको �प�ट र असिंद�ध �या�या वा 
अथ�लाई छाडेर बलपूव�क अक� �या�या वा अथ� गरी 
सो कारबाही वा िनण�यमा अनुिचत असर पु�याएको" 
भ�ने बेहोरा उ�लेख रहेको पाइयो । �प�टीकरणमा 
उि�लिखत उपयु�� �ावधानमा �यायाधीशले 
इमा�दारीपूव�क पदीय कत��य पालना नगरमेा िनजलाई 
पदबाट हटाउने आधारबार ेउ�लेख भएको पाइदँनै ।

१५. �यायाधीशले पदीय कत��य 
इमा�दारीपूव�क पालना नगरकेो अव�थाह� बार ेदफा 
४क को उपदफा (३) मा िन�नानसुार �यव�था रहेको 
पाइ�छः

(३) देहायको अव�थामा �यायाधीशले आ�नो 
पदीय कत��यको इमा�दारी पूव�क पालन 
नगरकेो मािननेछः-
(क) मु�ालाई प�छाउने, ल��याउने वा 

अनुिचत �पमा �भािवत गन� मनसायले 
उपदफा (२) को ख�ड (क) दिेख (झ) 
स�ममा उि�लिखत कुनै कुरा जानीजानी 
गरकेो,

(ख) कुनै उिचत कारणिवना िनधा��रत समयमा 
इजलासमा नब�ने गरकेो वा पया��त 
समय ह�ँदाह�दँै पिन मु�ाको सुनुवाइ नगरी 
प�छाउने गरकेो, 

(ग) कुनै उिचत कारणिवना कानून�ारा 
िनधा��रत समयिभ� फैसला वा आदेश 
नलेखी िढला सु�ती गन� गरकेो, 

(घ) िबदा िदने अिधकारीबाट िबदा �वीकृत 
नगराई वा �य�तै अिधकारीसगँ 
पूव�अनुमित निलई अदालतबाट 
अनुपि�थत ह�ने गरकेो, वा

(ङ) मािथ�लो तहको अदालतले िदएको 
आदेश वा �शासिनक काम कुराको 
स�ब�धमा �धान�यायाधीश वा मु�य 
�यायाधीश वा अदालतको �शासन 
चलाउने �यायाधीशले िदएको िनद�शनको 
पालना नगरकेो वा गन� आलटाल गरेको ।

१६. िनवेदकलाई �याय प�रषद ् ऐन, 
२०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय 
(घ) को आरोपमा सेवाबाट बखा��त ग�रएको तर दफा 
४क को उपदफा (३) मा भएको कुन �ावधानको 
उ�लङ्घन �रट िनवेदकबाट भएको हो सो कुरा 
�प�ीकरणमा �प� �पमा समावेश ह�नपुन� भए पिन 
िनजलाई सोिधएको �प�टीकरणमा समावेश भएको 
देिखएन । कसैलाई सजाय गनु�  परमेा �प�ट आधार 
र कारण खलुाई �प�टीकरण िलने र सो �प�टीकरण 
स�तोषजनक नभएमा िनजलाई कानूनबमोिजम सजाय 
गन� भ�ने िस�ा�त हा�ो �याियक अ�यास रहेको 
पाइ�छ । उपयु�� स�दभ�मा िनवेदकको �रट िनवेदन, 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ र �ा�त फायलको 
बेहोराबाट सोबमोिजम भए गरकेो पाइएन । साथै 
िनवेदकले जानीजानी म�ुालाई ल�बाएको वा अनिुचत 
�पमा �भािवत गन�लगायतका काय� गरकेो कुरा �प� 
�पमा समिथ�त भएको नदेिखएकाले �रट िनवेदकलाई 
सनुवुाइको पया��त र �भावकारी अवसर �दान 
नगरी िनजलाई पदम�ु गन� गरी भएको कारबाहीलाई 
िववेकस�मत र �यायस�मत मा�न नसिकने ह�दँा 
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िनजलाई पदम�ु गन� गरी आ�मगत आधारमा भएको 
िनण�य कानूनअन�ुप भएको नदेिखदँा सदर कायम 
रहन स�दैन ।

१७. �वत��, िन�प� तथा िनिभ�क 
�यायपािलका नै कानूनको शासन र �जात��को 
आधार �त�भ भएकोले नै संिवधान तथा कानूनले 
�यायपािलकाको �वत��ता र �यायाधीशको िनिभ�कता 
तथा िन�प�ता सरं�णका स�ब�धमा सतक� तापूव�क 
िविभ�न �यव�थाह� गरकेो पाइ�छ । यसैगरी उ�रदायी 
�यायपािलकाबेगर �याियक िन�प�ताको क�पना गन� 
सिकँदनै । �याियक िनिभ�कताको नाममा �यायाधीशको 
�व�छ�दतालाई पिन बढावा िदन ुह�दँैन । �यसकारण 
�यायपािलका�ितको जनआ�था र िव�वास जगेना� 
गन�का लािग �यायाधीशलाई �व�छ�द ह�नबाट रो�नका 
लािग �यायाधीशउपरको अनशुासनस�ब�धी कारबाही 
र बखा�सीसमेतका लािग संिवधानले �याय प�रषद ्
ज�तो �वत�� िनकायको �यव�था गरकेो हो । तर 
अनशुासनस�ब�धी वा बखा�सीको कारबाही गन� िनकाय 
�वयंले पिन �याियक मू�य र मा�यतामा आधा�रत 
कारबाही �ि�या अगँा�न ु पद�छ । �यायाधीशले 
आ�नो  ओहदाको कत��य पालनाको िसलिसलामा 
स�पादन गरकेो �याय िन�पणस�ब�धी काय� �िुटपूण� 
छ, छैन भ�ने कुरा पनुरावेदक�य अिधकार �े�को 
�योगबाट हे�रने र बोिलने िवषय ह�न् । म�ुाको रोहमा 
�यायाधीशबाट ह�ने आदेश वा िनण�यका स�ब�धमा 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही गनु�भ�दा अगािड 
संवेदनशील भई �यायाधीशको �वत��तास�ब�धी 
�थािपत मा�यतातफ�  सचेत रही �याियक �ि�याको 
पूण� पालनाका साथ अनसु�धान गरी �यस 
अनसु�धानबाट �ा�त �ितवेदनको औिच�यको पिु� 
त�यपरक ढङ्गबाट भएमा मा� कारबाही अगािड 
बढाइन ु �याियक �वत��ताको लािग िहतकर ह��छ । 
वैयि�क मू�याङ्कन व�तपुरक नभई आ�मपरक ह�ने 
ह�दँा व�तिुन�ठ आधार र �माणबेगर �याय प�रषद ्का 

पदािधकारीह�को वैयि�क मू�याङ्कनको आधारमा 
�यायाधीशको �याियक काम कारबाहीको मू�याङ्कन 
गन� प�रपाटीले �याय स�पादनको काय� �वत�� �पबाट 
स�पादन गन� द�ुह ह�न जाने देिख�छ ।

१८. िनवेदकउपर ग�रएको कारबाही�ारा 
िनवेदक के कित कारणले कसरुदार देिखनकुा साथै 
िनजले पेस गरकेो �प�टीकरण िकन स�तोषजनक 
भएन सो कुरा िनण�य गन� अिधकारीले �याियक मनको 
�योग गरी व�तगुत �माणको आधारमा मू�याङ्कन 
गरकेो देिखन ुपद�छ । �यायाधीशलाई सेवाबाट पदम�ु 
गनु�  भनेको ग�भीर सजाय हो । �याय प�रषद्ले कुनै 
�यायाधीशलाई पदम�ु गन� िसफा�रस गदा� उिचत र 
पया��त कारण िव�मान भएकै ह�नपुद�छ । �यायाधीशको 
पदीय सरु�ा िनजको नैसिग�क एवं संवैधािनक अिधकार 
पिन हो । �यसकारण िनवेदकलाई पदम�ु गन� �याय 
प�रषदक्ो िनण�यमा उिचत र पया��त कारण तथा 
आधार रहेको कुरा िनण�यमा व�तगुत �पबाट देिखन ु
पद�छ । कुनै सबदु �माण नखलुाई व�तिुन�ठ कारण र 
आधारसमेत नदेखाई गरकेो िनण�यलाई �याियक मन 
�योग गरी िनण�य गरकेो भ�न सिकने अव�था रहदँनै ।

१९. उपयु�� उि�लिखत एवं िववेिचत 
कारण र आधारह�बाट �याय प�रषदले् िनवेदकलाई 
पदम�ु गन� िनण�य गदा� लगाएको स�पूण� आरोपह�को 
स�ब�धमा नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १०९ को उपधारा (१०) को ख�ड (ग) तथा 
�याय प�रषद ् ऐन,२०४७ को दफा ४क को उपदफा 
(२) को देहाय ख�ड (घ) मा उ�लेख भएबमोिजम 
सफाइको मौका पेस गन� मनुािसब मौका �दान गरकेो 
नदिेखएको र िनवेदकका हकमा जाचँबझु सिमितले 
��ततु गरकेो �ितवेदनको िवपरीत िनवेदकलाई 
पदम�ु गन� भनी ग�रएको िनण�यमा �प�ट कारण र 
आधार नखलुाइएबाट समेत िनवेदकउपरको कारबाही 
र िनण�य �व�छ कारबाहीको िस�ा�त (Doctrine 
of fair trail) �ितकूल र आ�मिन�ठ भई �व�ृ 
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भावनाबाट �े�रत भई िनण�य गरकेो देिखन आयो । यसै 
स�दभ�मा �रट िनवेदक िच�देव जोशी िव�� �याय 
प�रषदस्मेत भएको (ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८८५७, 
अंक ७, प�ृठ ३८१) म�ुामा ...�व�छ कारबाहीको 
िस�ा�त (Doctrine of fair trail) अ�तग�त �याियक 
�व�छताका साथै �ि�यागत �व�छता (Procedural 
Fairness) पिन आव�यक त�व ह��छ । अथा�त् 
कानूनबमोिजमको �ि�या र काय�िविध अवल�बन 
गरपेिछ मा� �माणको आधारमा कोही �यि� दोषी हो, 
होइन भनी िनण�य गन� सिक�छ । िवभागीय कारबाहीमा 
पिन यो िस�ा�त लागू ह��छ । यसको बेवा�ता वा 
उपे�ा गन� िम�दैन...भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । यो �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट संिवधान, 
कानूनले तोकेको बा�या�मक �ि�या अवल�बन नगरी 
आरोिपत �यायाधीशलाई पदम�ु गन� िम�ने दिेखन 
आएन । आ�मिन�ठ भई �व�ृ भावनाबाट �े�रत भई 
गरकेो िनण�यले सवंैधािनक तथा कानूनी मा�यता �ा�त 
गन� स�दनै र कानूनको शासन (Rule of Law) अन�ुप 
पिन ह�दँैन । तसथ� यी �रट िनवेदकलाई त�कालीन 
पनुरावेदन अदालतको �यायाधीशको पदबाट म�ु गन� 
�धान�यायाधीशसम� िसफा�रस गन� �याय प�रषदक्ो 
िमित २०६७।१२।२८ गतेको िनण�य त�काल �चिलत 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १०९ 
को उपधारा (१०) को देहाय (ग) र �याय प�रषद् ऐन, 
२०४७ को दफा ४क र ८ को कानूनी �यव�था एव ं
�व�छ सनुवुाइको िस�ा�तसमेतको िवपरीत भएको 
देिखदँा उ� िनण�य र सोको आधारमा भएका स�पूण� 
काम कारबाहीसमेत �िुटपूण� दिेखन आयो ।

२०. अब �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने ��नतफ�  िवचार 
गदा� �याय प�रषद ् ऐन, २०४७ को दफा ४क को 
उपदफा (२) को ख�ड (घ) बमोिजम काय� �मताको 
अभाव भनी िनवेदकउपर जाचँबझु सिमितमाफ� त 

जाचँबझु गराई सोही िवषयमा �प�टीकरण माग ग�रएको 
�याय प�रषद ्ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा 
(५) बमोिजम अिभलेख रहने गरी सचेत गराउने 
रायसिहतको �ितवेदन पेस भएको छ । सोिवपरीत 
आरोिपत �यायाधीशसगँ �प�टीकरण स�तोषजनक 
नभएको भ�दै काय��मता र इमा�दा�रताको अभाव 
रहेको भ�ने आरोप लगाई �यायाधीशको पदबाट म�ु 
गन� गरी भएको �याय प�रषदक्ो िमित २०६७।१२।२८ 
गतेको िनण�य र सो िनण�यको आधारमा पदम�ु गन� गरी 
�रट िनवेदकलाई िदइएको सव��च अदालतको िमित 
२०६७।१२।२८ गतेको प�लगायतका स�पूण� काम 
कारबाहीसमेत संवैधािनक एवं कानूनी �यव�थाका 
साथै उि�लिखत कानूनी िस�ा�तसमेत िवपरीत भई 
�िुटपूण� देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । 

�रट िनवेदक तेजबहादरु काक�लाई सेवाबाट 
पदम�ु गदा�का बखत िनज त�कालीन पनुरावेदन 
अदालतको �यायाधीश पदमा काय�रत रहेकोले 
नेपालको संिवधानअनसुार पनुरावेदन अदालत उ�च 
अदालतमा प�रणत भएकोले िनजको जे�ठता पूव�वत् 
�पमा गणना ह�ने गरी अवकाश भएको िमितदेिख 
बहाल नभएस�मको अविधको हाल उ�च अदालतमा 
काय�रत �यायाधीशह�ले खाईपाई आएसरहको तलब 
भ�ालगायतका अ�य सेवा सिुवधा उपल�ध गरी गराई 
उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा बहाल गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह� �याय प�रषद,् �याय प�रषद ्सिचवालय 
र सव��च अदालतसमेतको नाउमँा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ठहछ�  । �याय प�रषदक्ो िमित 
२०६७।१२।२८ गतेको िनण�य बदर भई िनवेदकलाई 
सािबक पनुरावेदन अदालत हाल उ�च अदालतको 
�यायाधीशको पदमा पूव�वत् �पमा बहाली गराउन ु
भनी त�कालै सिं��त पाठ जारी भइसकेको अव�था 
छ । अतः ��ततु आदेशको �ितिलिपसमेत साथै राखी 

१०००६ - तेजबहादरु काक� िव. �याय प�रषद ्, मकुाम सव��च अदालत प�रसर, काठमाड�समते
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यो आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.मीरा खड्का

इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
फैसला िमित : २०७४।९।२३

०७२-CR-०८५३

म�ुाः जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / �ितवादी : क�चनपरु िज�ला रौतेली 
िवचवा गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल िज�ला 
कारागार काया�लय क�चनपरु, महे��नगरमा 
रहेका िदपक रावल

िव��
��यथ� / वादी : कमलादवेी ख�ीको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § जबरज�ती करणीको काय� लुक�िछपी 
ग�रन े आपरािधक काय� भएकाले �यसमा 
��य�दश� सा�ी ह�न स�दैन । य�तो 
अपराधमा पीिडत मिहलाको भनाइलाई 
अ�यथा नभएस�म सव�मा�य �माणको 
�पमा िलनपुद�छ । अ�य व�तुगत �माणले 
पीिडतको भनाइलाई गलत सािबत 
नगराएस�म �यसलाई �वीकार गनु�पन� ।
 § सात वष�क� कुनै पिन नाबािलकाले 

जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर 
आपरािधक काय�का बारमेा पया�� मा�ामा 
बुिझसकेको नह�नुका साथै �य�तो िवषयका 
बारमेा बनावटी �पबाट िविवध कुरा भ�न 
स�ने �मता र चेतनासमतेको िवकास िनज 
ज�तो बािलकामा भइसकेको ह�दैँन । य�तो 
अव�थाका अवोध बािलकाले अदालतमा 
समते उपि�थत भई गरकेो बकप�बाट 
पीिडतउपर नै सो आपरािधक काय� भएको 
रहछे भनेर अ�यथा �मािणत भएमा बाहके 
िव�वास गनु�पन� ।

(�करण नं.७)
 § सात वष�क� पीिडतको अ�य कारणले 

क�याजाली �याितएको भ�ने त�य 
व�तुिन� �पबाट पुि� नभएकाले िनजउपर 
भएको जबरज�ती करणी वारदातका 
�व�प र �कृितका कारण नै िनजको 
क�याजाली �याितएको भ�ने अथ� गनु�पन� ।

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : 

&

�नण�य नं. १०००७

��तुत म�ुामा गोपनीयताको लािग पीिडतको 
प�रवारको सद�यको नाममा ................. 

रािखएको छ ।
                                               - स�पादक
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��यथ� / वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६५, अकं ५, िन.नं.७९६८

स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी भोजराज अिधकारी
क�चनपरु िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद बगाले
माननीय �यायाधीश �ी रामे�वरनाथ अमा�य
पनुरावेदन अदालत महे��नगर

फैसला
�या.ओम�काश िम� : पनुरावेदन अदालत 

महे��नगरको िमित २०७२।४।१७ को फैसलाउपर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ तथा �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम �ितवादीको तफ� बाट 
पनुरावेदन परी िनयमानसुार पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ :-

िमित २०६८।११।१३ गते म जाहेरवाली 
घासँ काट्न भनी जंगलमा गएका अव�थामा घरमा 
स-साना केटाकेटी र व�ृ सास ुमा� रहेका िथए । मेरी 
वष� ७ क� छोरी प�रवित�त नाम “आर कुमारी” घासँ 
काट्न भनी निजकैको गह� ँबारीमा गएक� रहेछ । सोही 
अव�थामा �ितवादी िदपक रावल सो ठाउमँा गई 
छोरीको डोको लकुाई िदएको र पिछ िनज अ�यायीले 
ित�ो डोको म खोजी िद�छु भनी छोरीलाई फकाई 
गह�बँारीमा लगी छोरीको मखु हातले छोपी जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको पीिडतक� आमा 
कमलादेवी ख�ीको जाहेरी दरखा�त ।

िज�ला क�चनपरु रौतेली िबचवा गा.िव.स. 
वडा नं ९ ि�थत बलबहादरु �े�को गह�बँारी खेतको 
पूव�मा नाग ुलहुारको जिमन‚ पि�चम कमलादवेी ख�ीको 

जिमन उ�र कु�भराज खड्काको खेत दि�ण शेरबहादरु 
िव�को खेत यित चार िक�लािभ� क�चनपरु रौतेली 
िबचवा ९ ब�ने बलबहादरु �े�को गह�बँारी खेतमा  
पीिडत “आर कुमारी” लाई िमित २०६८।११।१३ गते 
िदउसँो �ितवादी िदपक रावलले जबरज�ती करणी 
ग�रएको भिनएको घटना�थल मचु�ुका ।

उि�लिखत वारदातको िदन मैले लगाएको 
क��  मसगँ नै छ । मैले लगाएको swagat fine drawer 
लेखेको कलेजी रगंको क��  उ� म�ुाको अनसु�धानको 
�ि�याको लािग परी�णका लािग मबाट �हरीले 
िलएको िठक साचँो हो भ�ने बेहोराको �ितवादी िदपक 
रावलले क��  बझुाई गरी िदएको कागज ।

कमलादेवी ख�ीको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िदपक रावल भएको जबरज�ती 
करणी म�ुामा अनसु�धानको �ममा िनज पीिडत 
“आर कुमारी” को शारी�रक परी�णप�चात् िनजले 
लगाएको लगुा परी�ण गन� आदेशानसुार वारदातको 
समयमा लगाएको लगुा खरानी रगंको �ाउजरसमेत 
�ितवेदनसाथ पेस गरकेो मिहला �हरी जवान कलावती 
जोशीको �ितवेदन ।

िमित २०६८।११।१३ गते म आ�नै 
खेतबारीमा घासँ काट्न गएक� िथए ँ । सोही खेतको 
निजक रहेको ग�ना बारीमा िनज �ितवादी िदपक 
रावल रागँा चराउन गएको िथयो । म घासँ कािटरहेको 
अव�थामा िनज �ितवादी िदपक रावलले मेरो डोको 
लकुाएको रहेछ म डोको खोजतलास गद� जादँा िनज 
�ितवादीले जबरज�ती मलाई समाती गह�बँारीतफ�  लगी 
डोको यसरी समा�छन् भनी मलाई काखमा राखी मैले 
लगाएको �ाउजर र क��  तल सारी आ�नो पे�टको चैन 
खोली आ�नो िलङ्ग मेरो योिनमा राखी केहीबेर चलाई 
एकपटक िभ� िछराई मैले रोए कराएप�चात् िनजले 
बािहर िनकाली सोप�चात् मलाई जिमन खेतबारीमा 
सतुाइ आफू हात टेकेर मेरो मािथ चढी आ�नो िलङ्ग 
मेरो योिनिभ� िछराई मलाई �न कराउन निदई मखु 
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�यापी धेर ै बेरस�म जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
पीिडत “आर कुमारी” ले आ�नो आमाको रोहबरमा 
गरी िदएको कागज ।

वारदात�थलबाट भागी फरार रहेको िदपक 
रावल भएको जबरज�ती करणी म�ुामा �ितवादी 
िदपक रावलको खोजतलास गद� जादँा गाउघँरमा नै 
लकु�िछपी रहेको अव�थामा फेला पारी प�ाउ गरी 
आव�यक कारबाहीका लागी दािखल गरकेा छ� भ�ने 
�.ना.िन. नर�े� भ�डारीसमेतको �ितवेदन ।

िमित २०६८।११।११ गतेका िदन म गाउकैँ 
दाजकुो िववाहमा गई २ िदनस�म सोही �थानमा बसी 
िमित २०६८।११।१३ गते िबहान घरमा फक� आइ 
घरनिजकै रहेको ग�नाबारीमा गई काटेको ग�ना एक 
ठाउमँा थुपान� काम गरी राखेको िथए ँ। सोही �थानमा 
मेरो आमालगायतका ७/८ जना ग�ना काट्ने तथा 
घासँ काट्ने काम गरी राखेका िथए । रागँा खेतमा 
नै बाधँी चराई राखेका िथए । िदउसँो अ�दाजी १३ 
बजेको समयमा आमालगायत ग�ना काट्ने मिहलाह� 
घरमा गएका ह�न्, आमाले मलाई रागँाह�लाई पानी 
खवुाई खेतमा बा�ँन ु भनेबमोिजम मैले रागँाह�लाई 
पानी खवुाउन सो �थानबाट केही पर मामाको बारी 
निजकै लैजादँै गरकेो अव�थामा मामाको खेतबारीमा 
जाहेरवालीक� छोरी पीिडत “आर कुमारी” समेत दईु 
जना नाबािलका घासँ कािटरहेका देखी मैले िकन घासँ 
काट्दै छौ, �यही आएर िपट्छु भनी भ�दा िनजह�ले 
साथमा �याएको घासँ काट्ने डोको सोही खेतबारीमा 
छोडी �ँदै कराउदँै आ-आ�नो घरतफ�  गएका ह�न, 
मैले रागँालाई पानी खवुाइ पनुः आ�नै खेतबारीमा 
लगी बाधँी केही समय सोही �थानमा प�टेको ह� ँ । 
सोप�चात् अ�दाजी दइु तीन बजेको समयमा आमा 
खाना खाई खेतबारीमा आएपिछ मैले आमालाई 
ग�ना लैजान टे�टर खो�न जा�छु भनी हा�ै वडाको 
पारी िझलिमला भ�ने �थानमा गई मैले २/३ ठाउमँा 
टे�टरबार ेसोधपछु गरी पनुः िफता� भइ हा�ै गाउ ँटोल 

निजक केही समय फुटबल खेली ऐ. बेलकु� १७.०० 
बजेको समयमा घरमा आउदँा आमासमेतले घटनाको 
बारमेा मलाई सोधपछु गरकेा ह�न् । सोप�चात मैले 
उ� काय� गरकेो छैन भनी जाहेरवालीको घरमा जादँा 
पीिडतको आमाले पीिडतलाई िपट्दै मलाई गाली गद� 
िथई, मैले िकन मलाई नभएको आरोप लगाउदैँछौ मैले 
उ� अपराध गरकेो छैन, सो घटनाबार े मलाई थाहा 
छैन भनेको िथए । जबरज�ती करणीको अपराध गरकेो 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िदपक रावलको 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान ।

वारदातको समयमा म कामको खोजीका 
िसलिसलामा भारतको िद�लीमा िथए,ँ जाहेरवाली 
................. मेरो �ीमती हो, पीिडत “आर कुमारी”  
मेरी छोरी हो, �ितवादी िदपक रावलले  पीिडतलाई 
डोको लकुाई खो�ने भनी जबरज�ती करणी गरकेो 
कुरा मलाई मेरी �ीमतीले फोन गरी जानकारी गराएर 
थाहा पाएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको पीिडतका बबुा 
.......................... को कागज ।

िमित २०६८।११।१३ गतेका िदन म 
िव�ालय गएक� िथए,ँ िव�ालयबाट इ�टरभल अं. 
१३:०० बजेको समयमा घर आउन लागेको अव�थामा 
पीिडत “आर कुमारी” लाई रोई कराई घरतफ�  जान 
लागेक� देखी मैले के भयो िकन रोएक� भनी सोधपछु 
गदा� �ितवादी िदपक रावलले मेरो घासँ काट्ने डोको 
लकुाई मलाई समाती गह�बँारीमा प�टाई मेरो स�ुवाल 
�ाउजर खोली आ�नो पे�टको चैन खोली उ�ेिजत 
भएको िलङ्ग मेरो ग�ुाङ्ग योिनमा राखी करणी गरकेो 
हो भनी भ�दा सनुी थाहा पाएक� ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
कमला कुमारी ख�ीको कागज ।

वारदातको िमित र समयमा म आ�नै 
घरमा िथए,ँ घटनाको बारमेा मैले सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ । पीिडत “आर कुमारी” लाई घटनाबारमेा सोधपछु 
गदा� �ितवादी िदपक रावलले खेतबारीमा घासँ काट्न 
गएको अव�थामा जबरज�ती समाती शरीरका लगुा 
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कपडा खोली आ�नोसमेत पे�ट खोली शरीरमािथ चढी 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी भ�दा थाहा पाएको 
ह� ँ। पीिडतको अनहुारमा चोटपटकसमेत लागेको िथयो 
भ�नेसमेत बेहोराको नारायण उपा�यायको कागज ।

वारदात िमित र समयमा म आ�नो घरमा 
िथए,ँ पीिडत “आर कुमारी”‚ जाहेरवाली र �ितवादीलाई 
म िच�दछु, �ितवादी िदपक रावलले पीिडतलाई घासँ 
काट्न गएक� अव�थामा जबरज�ती समाती खेतमा 
प�टाई सतुाई पीिडतको शरीरमा लगाएको लगुा कपडा 
फुकाली आ�नोसमेत पे�ट खोली शरीर मािथ चढी 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी भ�दा सनुी थाहा पाएको 
ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको भानबहादरु खड्का‚ दवेीलाल 
थापा र शेरबहादरु रोकायाले गरी िदएको क�रब एकै 
िमलानको व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी िदपक रावलको कलेजी रगंको 
क��  १, पीिडतको खरानी रगंको �ाउजर १ पीिडतको 
शरीरबाट िनकािलएको रगत र �ितवादी िदपक 
रावलको शरीरबाट िनकािलएको रगतसमेत परी�णको 
लािग के��ीय िविध िव�ान �योगशालामा पठाइएको 
भ�ने िमित २०६८।१२।९ को िज�ला �हरी काया�लय 
क�चनपरुको प� ।

िमिसल संल�न ह�न आएका िकटानी जाहेरी 
दरखा�त‚ घटना�थल मचु�ुका‚ पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन‚ �ितवादीको बयान‚ पीिडत एव ं
बिुझएका मािनसह�ले तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�ले लेखाई िदएकोसमेतका आधार 
�माणह�बाट िमित २०६८।११।१३ गतेको िदउसँो 
आ�नो घरदिेख अ�दाजी ५०० िमटर टाढा रहेको 
गह�बँारीमा घासँ काट्न गएक� वष� ७ िक “आर कुमारी” 
लाई सोही गह�बँारी निजकै रहेको ग�ना बारीमा रागँा 
चराई रहेको �ितवादी िदपक रावलले पीिडतको डोको 
लकुाई पनुः आफँै खोजी िद�छु भ�द ैगह�बँारीिभ� लगी 
काखमा राखी जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने पिु� ह�न 
आएकाले िनज �ितवादी िदपक रावलको उ� काय� 

मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीका महलको १ र ३ नं 
बमोिजम कसरु अपराध गरकेो पिु� भएकोले िनज 
�ितवादी िदपक रावललाई सोही महलको ३ नं. को 
देहाय १ नं. बमोिजम सजाय ह�न र पीिडत प�रवित�त 
नाम “आर कुमारी” लाई सोही महलको १० नं. बमोिजम 
मनािसब �ितपूित�समेत �ितवादी िदपक रावलबाट 
भराइ िदन ुह�नसमेत मागदाबी िलइएको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको अिभयोग प� ।

जाहेरीसमेतको स�पूण� बेहोरा झ�ुा 
हो । सो िदन पीिडत र अक� वष� ८ क� ममता सनुार 
मेरो मामाको बारीमा घासँ काटी रहेका िथए, िकन 
मामाको बारीमा घासँ काट्दै छौ भनी मैले दवैुलाई 
लाठीले ह�का चोट हा�न खो�दा ममता भागीहािलन्, 
पीिडतलाइ एक चोट हानेको िथए िनज रोइ कराइ गरी 
भागेक� ह�न्, सोही िवषयमा पीिडतक� आमाले िनह� ँ
खोजी िनज पीिडतलाई िसकाई झ�ुा बेहोरा लेखाउन 
लगाएक� ह�न्, मैले िनजलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िदपक रावलले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

पीिडतक� ब�यैले �ितवादी िदपक रावलले 
प�रवित�त नाम “आर कुमारी” लाई �वा�नी बनाएछ 
भ�यो मैले पिन पीिडतको आखँानेर को�रएको 
पीिडतको स�ुवाल �याितएको, पेट र ित�ामा खो�ेको 
ज�तो दखेेको ह�,ँ पीिडतलाई �ितवादी िदपक रावलले 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएको 
ह� ँभ�ने व�तिु�थित मचु�ुका गन� शेरबहादरु रोकायाको 
अदालतमा भएको बकप� ।

जाहेरवाला र �ितवादीका बीचमा ज�गा 
स�ब�धमा िववाद िथयो �यही �रसइवीले झ�ुा जाहेरी 
गरकेो हो जबरज�ती करणी गरकेो िनजको शरीरमा कुनै 
ल�ण िथएन भ�ने �ितवादीका सा�ी अ�मरबहादरु 
रोकायाले अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीको बाब ु र जाहेरवाला प�बीच 
पैसाको लेनदेन र ज�गा िवषयमा िववाद िथयो, सोही 

१०००७ - िदपक रावल िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, भदौ

878

�रसइवी सा�ँन तथा �ितवादीको पैसा पचाई खाने 
िनयतले झ�ुा जाहेरी िदएका ह�न् �ितवादी िनद�ष 
ह�दँा आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउन ु पछ�  भ�ने 
�ितवादीका सा�ी गोला देवी रोकायाको बकप� ।

छोरीको योिन पिन मैले हेरकेो िथए ँ । योिन 
सिु�नएको �याितएको िथयो, छोरीको उपचार पिन 
गरके� िथए,ँ िनज �ितवादी िदपक रावलले जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भ�ने पीिडतक� आमा ......................
को बकप� ।

�ितवादीसगँ खेतमा भेट ह�दँा पिहला 
�ितवादीले मेरो डोको लकुाई िदयो, डोको खो�दा 
�ितवादीले मेरो हात समा�यो मखु �या�यो, म �न 
लागे ँ मेरो क��  खो�यो र करणी ग�यो, िनजले करणी 
गदा� ग�दा पानी फालेको िथयो भ�ने पीिडत प�रवित�त 
नाम “आर कुमारी” ले गरकेो बकप� ।

सो घटना घटेको साझँ ६ बजेको समयमा 
म पसलमा आएको िथए ँ । िदपक रावलले केटीलाई 
जबरज�ती करणी ग�यो भनी मािनसह� �हरी 
चौक�मा गएका िथए, �हरी चौक�मा म पिन गए ँसोधपछु 
गदा� िदपकले जबरज�ती करणी ग�यो भनी केटीबाट 
सनुी थाहा पाएको ह� ँ भ�ने व�तिु�थित मचु�ुका गन� 
मानबहादरु खड्काको बकप� ।

उ� वारदात िमितमा म आ�नै गाउघँरमा 
िथए ँ । घटना घटेको कुरा बेलकुा थाहा पाएको िथए,ँ 
�यहा ँ ह�ला भई झगडा भयो । नाबालक केटीलाई 
िदपक रावलले बला�कार ग�यो भ�ने कुरा घरमा सनुेको 
ह� ँ। मेरो भाइ िटकाराम उपा�यायले उ� कुरा भनेकोले 
थाहा पाएको ह� ँ। केटीलाई ते�ो िदन देखेको िथए ँभ�ने 
मौकामा कागज गन� नारायण उपा�यायको बकप� ।

वारदातको िदन म भारत िद�लीमा िथए,ँ 
सोही िदनको बेलकुा �ीमतीले छोरी घासँ काट्न गएको 
अव�थामा ए�लै भएको मौका छोपी िदपक रावलले 
जबरज�ती करणी गरकेो छ भनी खबर गरकेाले सोही 
बेलकुा िद�लीबाट घर आएको र ऐ. १४ गते िबहान 

िज�ला �हरी काया�लयमा पगेुको िथए ँभ�ने पीिडतका 
बबुा मौकामा कागज गन� ........................ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

पीिडत “आर कुमारी” को हाइमन �याितएको 
देिखएको िथयो, तर रगत बगेको देिखएको िथएन 
बाया ँ गालामा िनलडाम भएको पाइएको िथयो, अ� 
केही िथएन भ�ने िवशेष� डा. राम िबहारी चौधरीको   
बकप� ।

उ� िमितमा भएको मचु�ुकामा भएको 
सिहछाप मेर ैहो । सनाखत गरी िदए ँ। उ� मचु�ुकामा 
के लेखेको िथयो मलाई थाहा भएन, �हरीले मलाई 
पढीबाची सनुाएको िथएन भनी मौकामा कागज गन� 
कमलाकुमारी ख�ीले स�ु अदालतमा ग�रिदएको 
बकप� ।

यसमा िकटानी जाहेरी दरखा�त, जाहेरवाली 
(पीिडतक� आमा) ........................समेतका वादी 
प�का गवाहह�को अनसु�धान�ममा र अदालतसम� 
गरकेो बकप�, पीिडतको �वा��य परी�ण गन� डा. 
राम िबहारी चौधरीको बकप�, महाकाली अ�चल 
अ�पतालको केस रिज�टरमा पीिडतको Hymen 
Tear भनी उ�लेख भएको, पीिडतले अनसु�धानको 
�ममा तथा अदालतसम� ग�रिदएको बकप�समेतका 
आधार �माणह�बाट �ितवादीले आरोिपत कसरु 
गरकेो �मािणत भइरहेको देिखएको ह�दँा �ितवादीको 
इ�कारी बयानलाई मा� आधार मानी �ितवादीलाई 
िनद�ष करार गन� सिकएन । तसथ�, �ितवादी िदपक 
रावललाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम जबरज�ती 
करणीको महलको १ र ३ नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ. 
को ३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने र पीिडतलाई 
�ितवादीबाट जबरज�ती करणीको १० नं. बमोिजम �. 
५०,०००।- �ितपूित� भराई िदनेसमेत ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।१०।४ को फैसला ।

मैले जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो होइन 
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भनी मौकामा र अदालतसम� बयान गदा� पूण� इ�कार 
रही बयान गरकेो छु र मेरा सा�ीले समेत सो बेहोरालाई 
समथ�न गरी बकप� ग�रिदएका छन् । मेरो मामाको 
गह�बँारीमा पीिडत र ममता सनुार घासँ काटी रहेकोमा 
ममता सनुार भागी हािलन्, पीिडतलाई ह�का एक चोट 
हानेको ह� ँ । यो नै यथाथ� हो । घटना�थल मचु�ुकामा 
घटना�थलमा गह� ँ भािँचएको, ढलेको मडा�रएको 
केही देिखएको छैन । तथाकिथत घटनाका िवषयमा 
सव��थम आ�नी फुपू ......................लाई बताएको 
भनी पीिडतले मौकामा कागज गरकेोमा मौकामा िनज 
................ले गरकेो कागज �हरीले आफँै लेखेको हो 
भनी बकप� गरी िदएपिछ �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१८ को �यव�थाबमोिजम अदालतसम�को कथन 
अमा�य र अदालतबािहरको कथन मा�य ह�ने होइन । कुनै 
पिन फौजदारी कसरुलाई शंकारिहत तवरले पिु� गनु�पन� 
दािय�व अिभयोजन प�को हो । सकंिलत �माणबाट 
कसैउपरको अिभयोग पिु� ह�ने अथा�त् �य�तो अिभयोग 
शंकारिहत देिखदँैन भने अदालतले वादी वा अिभयोजन 
प�को हैिसयत �हण गरी िवनाआधार कसैलाई दोषी 
ठहर गन� िम�दैन (ने.का.प. २०६९ अंक २ प�ृ 
१७१ िन.नं.८७६४ य�बहादरु थापा िव�� नेपाल 
सरकार) । पीिडत वष� ७ िक नाबािलकालाई 
जबरज�ती करणी गदा� िनजको योिन वा क�याजाली 
फाट्ने �वभािवक कुरा हो । �यसरी क�याजाली 
फाट्दा �तिव�त ह�नपुन� हो । जबरज�ती करणीबाट 
क�याजाली फाटेको भए जबरज�ती करणी भएको 
१/२ िदनिभ� जािँचएको ख�डमा ग�ुांगमा Hyman  
Rapture भएको ठाउबँाट रगत आउने, द�ुने, सिु�नने, 
सो वरपर र�ा�य देिखने ल�ण भेिटनपुन� ह��छ भनी 
Modi’s medical Jurisprudence को २१ औ ं
सं�करणको प�ृ ३७५ मा उ�लेख छ । तर ��ततु 
म�ुामा R कुमारीको ि�थित सो िथएन भनी पीिडतको 
�वा��य जाचँ गन� डा�टरको बकप�बाट देिखई 
रहेकोले पिन बनावटी वारदात खडा गरकेो ��टै छ । 

R कुमारीको ग�ुाङ्गमा क�याजाली �याितएको भए 
िनजको जीउमा ह�न गएको पीडा िनको पान� वा सो घाउ 
(Tear) लाई िनको पान� कुनै औषधी उपचार पिन �यहा ँ
भएको ह�नपुन� हो, सो गरकेो भ�ने िनजको शारी�रक 
जाचँ गन� डा�टरको बकप� तथा जाहेरवालालगायत 
किथत पीिडतले �य�तो आधार �माण देखाउन सकेको 
छैन । पीिडतलाई जाचँ गरकेो रिज�टरमा औषधी 
उपचारको िववरण तथा सझुावसमेत िदएको भ�ने 
किहकँतै नभएबाट R कुमारीलाई वारदात िमितमा 
जबरज�ती करणी गरकेोले क�याजालीमा Tear 
भएको भ�ने ठाउ ँछैन । R कुमारीको बकप�समेतबाट 
धेरबेैरस�म करणी गरी वीय�समेत �खलन भएको 
भ�ने छ । िनजको र मेरो त�लो अगंमा लगाएका लगुा 
त�काल परी�णका लािग क�जा गरी परी�ण गराएको 
छ । किहकँतैबाट वीय� वा जनेि��यबाट िन�कने पदाथ� 
(Fluid) नभेिटएपिछ िनजको कथन तथा सोको 
आधारमा लगाएको आरोप िम�या सािबत भएको 
छ । यसथ�, उपयु�� पनुरावेदन िजिकरअनसुार स�ु 
अदालतको फैसला बदर गरी आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदलाई �याय पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िदपक रावलको पनुरावेदन अदालत महे��नगरमा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा पीिडतको �याितएको क�याजाली 
(Hymen tear) परुानो हो वा आलो हो भ�ने िवषयमा 
िववेचना नगरी स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन�स�ने देिखदँा 
मलुकु� ऐन अ.बं. २०२ नं तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ को �योजनाथ� 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय महे��नगरलाई 
जनाउ िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरको आदेश ।

स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको 
३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने र िनज �ितवादीबाट 

१०००७ - िदपक रावल िव. नेपाल सरकार
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पीिडत नाबािलकालाई सोही महलको १० नं. बमोिजम 
�. ५०,०००।- �ितपूित� भराइिदने ठहर गरी िमित 
२०७१।१०।४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरको िमित २०७२।४।१७ को फैसला ।

पीिडत भिनएक� आर कुमारीको आरोप 
प�साथ ��ततु �वा��य परी�ण �रपोट�मा हाइमन 
�याितएको रगत बगेको भ�ने उ�लेख छैन । अिभयोग 
प�मा पिन हाइमन �याितएको रगत बगेको भ�ने त�य 
िकटान छैन । िनजको �वा��य परी�ण गन� भिनएका 
डा. रामिबहारी चौधरीले अदालतमा बकप� गदा� 
हाइमन अ�य कारणले समेत �याितन स�छ भ�ने 
िववादा�पद बकप� गरकेो छ । िनजले मौकामा परी�ण 
गदा� हाइमन �याितएको पाइएमा वा त�काल रिज�टरमा 
सो बेहोरा अिभलेिखकरण गरकेो भए मलुकु� ऐन अ.ब.ं 
७७ नं. बमोिजम सो कुरा आरोप प�साथ आउन ु
प�य� । तर �य�तो भएको, ह�नसकेको अव�था छैन । 
अिभयोग दायर ह�दँाका बखत �ेिषत मेिडकल �रपोट�मा 
योिनबाट रगत बगेको भ�ने छैन । पीिडत भिनएक� आर 
कुमारीले वारदात ह�दँाका बखत लगाएको कपडाह�मा 
रगत, िसमन आिद रहेको छ, छैन भ�ने स�ब�धमा 
िनज आर कुमारी तथा मेरो कपडाह�को के��ीय 
िविध िव�ान �योगशालामा परी�ण गन� पठाउदँा सो 
परी�ण जाचँ �रपोट�मा �य�तो कुनै ल�ण नपाइएको 
भ�ने बेहोराको परी�ण जाचँ �रपोट�ले यसको संपिु� 
गरकेो छ र डा. रामिबहारी चौधरीको अदालतसम�को 
बकप� सो आधारमा �माणयो�य छैन । िनजको 
बकप� र अदालतमा ��ततु भिनएको जाचँ अिभलेख 
अिव�वसनीय िवरोधाभाषय�ु छ । फौजदारी म�ुामा 
कसरु �मािणत ह�ने यथे� व�तिुन� ठोस �माण 
ह�नपुद�छ, हचवुा िववादा�पद �माणको आधारमा 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गन� िम�दैन भ�ने 
आधारमा हेदा� फौजदारी �यायको िस�ा�त उ�लङ्घन 

भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ५४ को ��य� �िुट िव�मान छ । 

जाहेरवाली ......................... ��य�दश� 
होइनन् । सनेुको भ�ने आधारमा जाहेरी िदएको 
भ�ने त�य िनजको जाहेरी बेहोराबाट उजागर 
छ । अदालतसम� बकप� गदा� सनेुको भरमा जाहेरी 
गरकेो त�य �वीकार ग�रएको र पर�पर मेल नखाने 
िवसंगितय�ु अव�थाको छ । िनजको जाहेरी बेहोरा 
अदालतसम�को बकप� तथा पीिडत भिनएक� आर 
कुमारी, िनजको बाब ु............................ को कागज 
र अदालतसम�को बकप�, ...................... मौकामा 
कागज गन� कमलादेवी ख�ी व�तिु�थितको शेरबहादरु 
रोकाया तथा बिुझएकाह�को अदालतसम� गरकेो 
बकप� आपसी िवरोधाभाषपूण� �माणयो�य छैन । 
��य� एवं ठोस �माणको अभावमा फौजदारी कसरुमा 
मलाई कसरुदार ठहर गरेको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�त �ितकूल 
छ ।

कागज गन� भिनएका तेजबहादरु ख�ी, नारायण 
उपा�याय, मानबहादरु खड्का, व�तिु�थित मचु�ुकाका 
शेरबहादरु रोकायासमेतका मािनस ��य�दश�   
होइनन् । िनजह�ले सनुी थाहा पाएको भनी आ�नो 
बकप� बेहोरा उ�लेखन गरकेा छन् । फौजदारी म�ुामा 
सनुेको कुरा �माण�ा� नह�ने अथा�त् "Hearsay 
evidence is no evidence" भ�ने फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�तको आधारमा �माण�ा� 
नह�दँा िनजह�को भनाइ �माणमा �हण गरी मलाई 
कसरुदार ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
�यायसङ्गत नह�दँा बदर गरी सफाइ िदलाई पाऊँ ।

जाहेरवाला, अनसु�धानमा कागज गन� 
मािनसको भनाइ, के��ीय िविध िव�ान �योगशालाको 
परी�ण �रपोट� , िचिक�सकको िववादा�पद 
बकप�लगायतका िमिसल सलं�न कागजह� एक 
अका�मा मेल नखाएको �माण �हणयो�य नभई शंकाको 
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ि�थित िव�मान रहेको र अवलि�बत निजरको त�य 
यस िववािदत त�यसगँ मेल नखानेसमेतको प�र�े�यमा 
उपय�ु अ�तिव�रोधपूण� कागजह�का आधारमा मलाई 
कसरुदार ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
�माणको मू�याङ्कनस�ब�धी �िुट िव�मान ह�दँा 
�वतः बदरभागी छ । अतः म पनुरावेदकको इ�कारी 
बयान �यसलाई प�्ुयाई ं गन� सा�ी �माण, ज�मदता� 
�माण प�लगायतका �माणको �यायोिचत �पमा 
मू�याङ्कन नगरी एवं ितनलाई �माणमा �हण नगरी 
हचवुा िववादा�पद �माणह�लाई �हण गरी आ�मिन� 
�ि�कोणमा िनिहत भई िववादा�पद �माणको 
आधारमा मलाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको १ 
र ३ को कसरुमा ऐ. ३(१) बमोिजम १० वष� कैद र ऐ. 
१० नं. बमोिजम �. ५०,०००।- �ितपूित� भराइिदने 
गरी कसरुदार ठहर गरी िमित २०७१।१०।४ मा 
क�चनपरु िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर 
ह�ने ठह�याएको िमित २०७२।४।१७ को पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको फैसला फौजदारी �यायको 
मा�य िस�ा�त, मलुकु� ऐन अ.बं. ७७, ११५, १८४, 
१८४क, १८५, १८६ र �माण ऐन, २०३१ को दफा 
३, २५, २७, ३७(२), ५४ समेतको आधारमा �िुटपूण� 
ह�दँा सो �िुटपूण� फैसला बदर गरी आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�ने बेहोराको �ितवादी िदपक 
रावलको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।

उि�लिखत बेहोरा भएको ��ततु म�ुामा 
िमिसल सलं�न �माण कागजात अ�ययन गरी 
हेदा� पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट िमित 
२०७२।४।१७ मा भएको फैसला िमले, निमलेको 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. िनण�य स�ब�धमा िवचार गदा� यी 
पनुरावेदक / �ितवादीले वष� ७ िक नाबािलकालाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने िकटानी जाहेरी परी 
उठान भएको ��ततु म�ुामा अनसु�धान भई िनजउपर 
मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ नं. र 

३(१) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको ३(१) नं. 
बमोिजम सजाय ह�न एवं ऐ. महलको १० नं. बमोिजम 
�ितवादीबाट पीिडतलाई उिचत �ितपूित� भराई िदन 
मागसिहत स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतमा अिभयोग 
दायर भएकोमा स�ु अदालतबाट िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजमकै कसरुमा ऐ. महलको ३(१) 
नं. बमोिजम १० वष� कैद तथा पीिडतलाई िनज 
�ितवादीबाट �ितपूित�  �व�प �. ५०,०००।- (पचास 
हजार) भराई िदने ठहर गरी िमित २०७१।१०।४ 
मा भएको फैसलाउपर यी पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरमा पनुरावेदन परकेोमा 
सो पनुरावेदन अदालतले समेत स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर ह�ने ठह�याई 
िमित २०७२।४।१७ मा फैसला गरकेोमा िच� 
नबझुाई िमिसल सलं�न �माण कागजातको यथोिचत 
मू�याङ्कन नगरी, सही �माणलाई �माणमा �हण नगरी 
एवं सनेुका कुरा भनी जाहेरवाला र सा�ीह�ले भनेका 
हचवुा कुरालाई मा� �माणमा �हण गरी मलाई दोषी 
ठहर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत महे��नगरको 
िमित २०७२।४।१७ को फैसला �माणको िव�लेषण 
र मू�याङ्कनको आधारमा �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला 
बदर गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउ ँभ�ने बेहोरा 
उ�लेख गरी �ितवादी िदपक रावलको तफ� बाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको दिेख�छ । 

३. यसमा यी पनुरावेदक / �ितवादीउपर 
िमित २०६८।११।१३ गते घासँ काट्न गएक� वष� 
७ क� नाबािलका छोरीलाई िदउसँो अं. १ बजेको 
समयमा �ितवादी िदपक रावलले छोरीले  बोकेको 
डोको लकुाई गह�बँारीमा लगी छोरीको कपडा खोली 
जबरज�ती करणी गरकेो र सो कुरा छोरीले �ँदै 
भनेक�ले छोरीको �वा��य परी�ण गराई िनज िदपक 
रावललाई जबरज�ती करणीको कसरुमा कारबाही 
ग�रपाउ ँभनी पीिडतको आमा .................ले मौकामा 
िदएको िकटानी जाहेरी िदएको र सो जाहेरीलाई 

१०००७ - िदपक रावल िव. नेपाल सरकार
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समथ�न ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई िकटानी 
बकप� ग�रिदएको अव�थासमेत िव�मान देिख�छ ।

४. �यसैगरी घासँ कािटरहेको अव�थामा 
यी पनुरावेदक / �ितवादीले डोको लकुाइिदएका ह�दँा 
डोको खो�न जादँा िनजले मलाई जबरज�ती समाती 
गह�बँारीमा लगी आ�नो काखमा राखी मेरो �ाउजर 
क��  तल सारी आ�नो पाइ�टको चैन खोली िनजको 
िलङ्ग मेरो योिनमा राखी केिहबेर चलाई िभ� िछराउदँा 
म रोएप�चात् मेरो योिनबाट िलङ्ग बािहर िनकालेका 
र �यसपिछ मलाई जिमनमा सतुाई आफू हात टेकेर 
ममािथ चढी �न कराउन निदई मेरो मखु �यापी 
िनजको िलङ्ग मेरो योिनमा िछराई तलमािथ ग�ररहेको 
अव�थामा िनजको च�ररहेको रागँा गह�बँारीमा गई गह� ँ
खान लागेकोले मलाई छाडी रागँा धपाउन गएका ह�न् 
िनज रागँा धपाउन गएपिछ म डोको िलई �ँदै घर 
गएको ह� ँ भनी यी �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो घटना�म बताई पीिडतले मौकामा, 
अनसु�धान �ममा िकटानी कागज ग�रिदएको र 
अदालतमा बकप� गदा�समेत सोही घटना�मअनसुार 
�ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेा र 
करणी गदा�  योिनबाट रगत नआए तापिन पीडा भएको 
िथयो, िनजले करणी गदा�  मखुमा कोतरकेो र िनजले 
वीय� योिनमा नफाली बािहर फालेको भनी मौकाको 
कागजलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो देिख�छ । 

५. �यसैगरी मौकामा अनसु�धानको �ममा 
व�तिु�थित मचु�ुकाको कागज गन�ह�म�येका 
शेरबहादरु रोकायाले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा� वारदातको िदन िदउसँो मेरो घरपछािडको 
बाटो ह�दैँ पीिडत आर कुमारी र िनजको बजै �ँद ै
�ितवादीलाई गाली गद� आइरहेको दखेी के भएको 
भनी सो�दा घासँ काट्न गएक� पीिडतलाई �ितवादीले 
�वा�नी बनाएछ भनी बजैले भनेक� िथइन्, पीिडतको 
आखँािनर कोत�रएको घाउ लागेको, िनजको स�ुवाल 
�याितएको ज�तो, पेट र ित�ामा खो�े ज�तो स�ा र 

माटो लागेको दखेेको ह�,ँ �ितवादीले मलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी पीिडतले भनेक�ले जबरज�ती 
करणी गरकेोमा िव�वास ला�छ भनी मौकामा कागज 
ग�रिदएको ह� ँभनी बकप� गरकेा छन् भने घासँ काट्न 
गएको खेतमा �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी पीिडतले भनेक� र िनजको गालामा कोत�रएको 
देखेको ह�दँा मौकामा जबरज�ती करणी गरकेोमा 
िव�वास ला�छ भनी व�तिु�थित मचु�ुकाको कागज 
ग�रिदएको ह� ँ भनी भानबहादरु खड्काले अदालतमा 
बकप� ग�रिदएको देिख�छ । वादी प�का अका� 
सा�ी नारायण उपा�यायले पीिडतले मलाई म घासँ 
कािटरहेको खेतमा गई मेरो डोको फाली जबरज�ती 
करणी गरी सेतो पानी फा�यो र दखुाई भइरहेको छ भनी 
भनेक� ह�दँा मौकामा जबरज�ती करणी गरकेो िव�वास 
ला�छ भनी घटना िववरणको कागज ग�रिदएको ह� ँभनी 
अदालतमा बकप� गरकेो दिेख�छ । 

६. वारदात घटेको िदनको साझँमा म भारतमा 
भएको अव�थामा �ीमतीले फोन गरी �ितवादीले 
छोरीलाई करणी गरछे, त�ु�त घर आउन ुभनी फोन 
गरके�ले घरमा आएको ह�,ँ घासँ काट्न गएक� छोरीलाई 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो कुरा पीिडत 
छोरीले म घर आएपिछ भनेक� िथइन् भनी घटना 
िववरणको कागज गन� पीिडतको बाब ु ................ले 
पिन अदालतमा बकप� गरकेो ि�थित छ । �यसैगरी 
घटना िववरणको कागज गन� कमलाकुमारी ख�ीले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� वारदातको िदन 
िदउसँो िव�ालयको इ�टरवलको समयमा म घर जान 
ला�दा पीिडत रोइरहेको दखेी के भएको भनी सो�दा घासँ 
काट्न जादँा �ितवादीले गह�बँारीमा लगी जबरज�ती 
करणी गरकेो भनेक�ले मैले िनजको आमालाई सोही 
कुरा भिनिदएको र िनजको आमा �हरीमा जा�छु भनी 
गएक� ह�न्, �हरीमा गरकेो कागजको सिहछाप मेरो हो 
सनाखत ग�रिदया ँभनी बकप� गरकेो अव�था छ । 

७. जबरज�ती करणीको काय� लकु�िछपी 
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ग�रने आपरािधक काय� भएकाले �यसमा ��य�दश� 
सा�ी ह�न स�दैन । य�तो अपराधमा पीिडत मिहलाको 
भनाइलाई अ�यथा नभएस�म सव�मा�य �माणको 
�पमा िलनपुद�छ । अ�य व�तगुत �माणले पीिडतको 
भनाइलाई गलत सािबत नगराएस�म �यसलाई 
�वीकार गनु�पन� ह��छ । ��ततु िववादमा पीिडत, 
७ वष�क� नाबािलका भ�ने देिख�छ । ७ वष�क� कुनै 
पिन नाबािलकाले जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर 
आपरािधक काय�का बारमेा पया�� मा�ामा बिुझसकेको 
नह�नकुा साथै �य�तो िवषयका बारमेा बनावटी �पबाट 
िविवध कुरा भ�न स�ने �मता र चेतनासमेतको 
िवकास िनज ज�तो बािलकामा भइसकेको ह�दैँन । 
य�तो अव�थाका अवोध बािलकाले अदालतमा समेत 
उपि�थत भई गरकेो उि�लिखत बेहोराको बकप�बाट 
पीिडतउपर नै सो आपरािधक काय� भएको रहेछ 
भनेर अ�यथा �मािणत भएमा बाहेक िव�वास गनु�पन� 
ह��छ । ��ततु घटनाका स�ब�धमा पीिडतको उ� 
बकप� खि�डत ह�ने कुनै व�तिुन� �माण �ितवादीले 
��ततु गन�सकेको देिखदँैन भने जाहेरवाला, 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस तथा घटना िववरणका 
मािनसह�ले मौकामा गरकेो कागज एवं अदालतसम� 
उपि�थत भई गरकेो बकप�को बेहोरासमेतबाट यी 
पीिडतउपर पनुरावेदक / �ितवादीबाट जबरज�ती 
करणी भएको कुरा पिु� ह�न आएको ह�दँा केवल स�ुने 
�यि�ह�ले भनेको भनाइका आधारमा मा� आफूलाई 
दोषी ठहर गरकेो भनी �ितवादीले पनुरावेदन प�मा 
िलएको िजिकर �थम �ि�मा नै खि�डत ह�न पगेुको 
देिखयो ।

८. पीिडतको मौकाको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा िनजको बाया ँ गालामा Abrasion 
(घ�ेको कोतारकेो)  देिखएको, Vaginal Swab मा 
Spermatozoa अथा�त् वीय� नदेिखएको  भ�ने उ�लेख 
भएको छ उ� शारी�रक परी�ण गन� महाकाली अ�चल 
अ�पतालका डा. राम िबहारी चौधरीलाई बकप� 

गराउदँा पीिडतको Hymen (क�याजाली) �याितएको 
देिखएको िथयो, तर रगत बगेको देिखएको िथएन, बाया ँ
गालामा िनलडाम भएको पाइएको िथयो, अ�पतालमा 
�वा��य परी�ण ह�ने सबै केशको रकेड� रा�ने एउटा 
रिज�टर ह��छ, सो रकेड�मा पीिडतको Hymen 
�याितएको भ�ने उ�लेख छ । तर मौकामा �वा��य 
परी�ण गन� पठाउदँा Hymen �याितएको छ, छैन 
भ�नेबारमेा �� नसोिधएकोले सो कुरा नखलुाइएको 
भनी बकप� गरकेा र िनजको बकप�अनसुार पीिडतको 
�वा��य परी�णको रकेड� लेिखएको रिज�टर सो 
अ�पतालबाट िझकाई हेदा� पीिडतको Hymen Tear  
भएको र बाया ँ गालामा Abrasion पाइएको भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । नाबािलका वष� ७ िक पीिडतले 
उमेर पगेुका ल�का जवान केटासगँ ठूलो बल �योग 
गरी सघंष� गन�स�ने अव�था  भएन । तापिन पीिडतको 
गालामा Abrasion भएको भ�ने त�यले यी पीिडतले 
आ�नो उमेरअनसुारको सामा�य बल �योग गरकेो भ�ने 
देखाउछँ । �यसैगरी वारदातपिछ पीिडतलाई घर जान 
ला�दा मेले देखेक� िथए,ँ उनी �ँदै िथइन्, डोको बोकेक� 
िथइन्, उनको स�ुवाल / �ाउजर �याितएको र पेट 
तथा ित�ामा खो�ेको ज�तो देिख��यो । आखँािनर 
कोतरकेो िथयो भनी व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
शेरबहादरु रोकायाले अदालतमा समेत आई बकप� 
गरकेो दिेखएबाट यी पीिडतले आफूउपर जबरज�ती 
करणी ह�दँा सामा�य बल �योग गरी �ितरोध गरकेो 
देिखन आयो । यसका अित�र� ७ वष�क� पीिडतको 
अ�य कारणले क�याजाली �याितएको भ�ने त�य 
व�तिुन� �पबाट पिु� नभएकाले िनजउपर भएको 
उ� वारदातका �व�प र �कृितका कारण नै िनजको 
क�याजाली �याितएको भ�ने अथ� गनु�पन� देिखयो ।

९. अ�पतालमा �वा��य परी�ण ह�दँा 
केशको रकेड� रािखएको रिज�टरमा पीिडतको Hymen 
�याितएको भ�ने उ�लेख देिखएबाट �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा हाइमन �याितएको उ�लेख नभएकाले 

१०००७ - िदपक रावल िव. नेपाल सरकार
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अपराध भएको पिु� भएको छैन भ�ने पनुरावेदकको 
िजिकरमा स�यता भएको दिेखएन ।

१०. यी त�यका अित�र� पीिडत नाबािलका 
केवल ७ वष�को उमेरक� भएक� र िनजको यौनाङ्ग 
करणीज�य ि�याका लािग िवकिसत भई नसकेको 
अव�थाका कारण �ितवादीबाट िनजलाई करणी ह�दँा 
िनजलाई पीडा भएको त�य पीिडतको भनाइबाट 
देिखएकै छ । �ितवादीको िलङ्गको केही भाग मा� 
पीिडतको योिनमा �वेश भएको र पूण��पमा योिनमा 
�वेश ह�न नसकेको कारण Hymen स�म Tear भए 
तापिन योिनको िभ�ी अंग िव�छेद ह�न नपाएको ि�थित 
ह�दँा पीिडतको योिनबाट रगत नबगेको अव�था भएको 
र �ितवादीले पीिडतको योिनिभ� वीय� �खलन नगरकेो 
कारण वीय� नदेिखन ु�वभािवकै मा�नपुन� ह��छ । यसरी 
पीिडतको योिनमा रगत नबगेको र प�ुष वीय� नदिेखएको 
कारणले मा� करणीको अपराध नभएको भ�न निम�ने 
भनी J.P.  Modi को Medical Jurisprudence 
and toxicology को २१ औ ं स�ंकरणको प�ृ, 
३६७ मा “…….to constitute the offence of 
rape, it is not necessary that there should 
be complete penetration of penis with 
emission of semen and rapture of hymen. 
Partial penetration of the penis within the 
labia majora on the vulva or pudenda with 
or without emission of semen or even an 
attempt at penetration is quite sufficient for 
the purpose of the law…..” अथा�त् "जबरज�ती 
करणीको अपराध कायम ह�न िलङ्गको पूण� �वेश, वीय� 
�खलन र योिन�छेदन वा फाटेको ह�न आव�यक छैन । 
वीय� �खलनसिहत वा रिहत �ी जनेि��य (योिन) को 
बा� भागिभ� आंिशक िलङ्ग �वेश गराउन ुवा िलङ्ग 
�वेश गराउने �य�न गनु�  मा� पिन कानूनी �योजनको 
िनिम� जबरज�ती करणी िस� ह�न पया�� ह��छ ।" 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ ।

११. जबरज�ती करणीको स�ब�धमा 
उि�लिखत िविधशा�ीय मा�यता िवकास ह�नकुा साथै 
यस अदालतबाट "मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
१ नं. अनसुार जबरज�ती करणीको वारदात कायम 
ह�नको लािग योिनिभ� िलङ्ग पूण� �वेश गरकेो ह�नपुन� 
वा योिनिभ� वीय� �खलन भएको ह�नपुन� वा पीिडतको 
योिनको क�याजाली �याितएको ह�नपुन� कुरा उ�लेख 
नभएको अव�थामा िलङ्ग र योिनबीच सामा�य घष�ण 
पया�� ह�ने, घटनासगँ स�ब� अ�य त�यह�बाट 
जबरज�ती करणीको आपरािधक काय� गरकेो कुरा पिु� 
ह�न आएको अव�थामा योिनिभ� िलङ्गको पूण� �वेश 
नभएको, क�याजाली न�याितएको, वीय� �खिलत 
नभएको भ�ने आधारमा अिभय�ुलाई आरोिपत 
कसरुबाट म�ु गन� निम�ने" भनी ने.का.प. अंक ४, 
िन.नं. ७६८२ मा िस�ा�त �ितपादन भई �काशन 
भइसकेको देिख�छ । �य�तै "उमेर नपगेुक� अवोध 
बािलकाउपर �ितवादीबाट भएको Sexual Assault 
(यौनस�ब�धी आ�मण) िनद�यी र लि�जत �कारको 
रहेको, अपराधज�य मनसायबाट बािलकाउपर 
ग�रएको काय� indecent assault (अिभ� आ�मण) 
भएको र �य�तो काय� मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. बमोिजम sexual offence िभ� पन� 
भनी �या�या भई ने.का.प. २०६५, अकं ५, िन.नं. 
७९६८ मा िस�ा�त �काशन भइसकेको देिख�छ । 
तसथ�ः पीिडतको हाइमन न�याितएको तथा योिनबाट 
रगत नबगेको अव�थामा पिन अ�य प�रि�थितज�य 
�माण एव ं त�यगत अव�थाले समथ�न गद�छ भने 
जबरज�ती करणी भएको मािनने ह�दँा पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा हाइमन �याितएको 
र रगत बगेको भ�ने उ�लेख नभएको अव�थामा 
जबरज�ती करणीको अपराधमा सजाय ठहर गरकेो 
िमलेको छैन भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

१२. य�तो करणीज�य अव�थाको 
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िव�मानता भई �ितवादीउपर आरोिपत कसरुमा 
पीिडतको आमाले िदएको जाहेरीलाई �ितवादीले 
िजिकर िलएअनसुार सनेुको आधारमा िदएको जाहेरी 
िव�वसनीय नह�ने भनी भ�न िम�ने देिखदँैन । यसका 
अित�र� कुनै पिन सरं�क आमा बाबलेु आ�नो 
छोरीको सामािजक इ�जत, स�मान र �ित�ामा 
आचँ आउने गरी छोरीलाई �योग गरी जबरज�ती 
करणी ज�तो जघ�य अपराधमा झ�ुा जाहेरी िदएको 
भनी अनमुान लगाउन ु सव�था �यायोिचत नह�ने ह�दँा 
जाहेरीका स�ब�धमा �ितवादी / पनुरावेदकले �य� 
गरकेो कुरा �यायोिचत र औिच�यपूण� नभई अपराधपिछ 
सजायबाट ब�न �य� गरकेो दूिषत िवचार मा� भएको 
देिखयो ।

१३. अतः मािथ िविभ�न �करणह�मा 
िववेिचत त�य, आधार र कारणसमेतबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादीले पीिडत वष� ७ िक बािलकाउपर 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य �थािपत ह�न आएकोले 
िनज पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद 
ह�ने तथा ऐ. महलको १० नं. बमोिजम िनजबाट 
�. ५०,०००।- �ितपूित� �व�प पीिडतले भराई 
िलन पाउने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरको िमित २०७२।४।१७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । तसथ�ः उ� फैसला बदर 
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु 
फैसलाको जानकारी पनुरावेदकलाई िदई फैसलाको 
�ित िव�तुीय अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी
इजलास अिधकृतः- उ�व�साद गजरुले
इित संवत् २०७४ साल पौष २३ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�
फैसला िमित : २०७३।८।३

म�ुाः- कत��य �यान

०७०-CR-०४७२
पनुरावेदक / �ितवादी : इलाम िज�ला, चलुाचलुी 

गा.िव.स. वडा नं.२ घर भई हाल कारागार 
काया�लय झापामा थुनामा रहेको देवी�साद 
पराजलुी

िव��
��यथ� / वादी : िदिलप िल�बू खजमुको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७०-CR-०५२१
पनुरावेदक / �ितवादी : इलाम िज�ला, चलुाचलुी 

गा.िव.स. वडा नं.२ घर भई हाल कारागार 
काया�लय झापामा थनुामा रहेको छिवलाल 
पराजलुी

िव��
��यथ� / वादी : िदिलप िल�बू खजमुको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७०-CR-०५२२
पनुरावेदक / वादी : िदिलप िल�बू खजमुको जाहेरीले 

नेपाल सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : इलाम िज�ला, चलुाचलुी गा.िव.स. 
वडा नं.२ ब�ने दवेी�साद पराजलुी

१०००८ - दवेी�साद पराजलुीसमेत िव. नेपाल सरकार
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 § �यानस�ब�धीको १३(४) न.ं अनुसारको 
“�यान मान�मा वचन िदने” भ�ने श�दको 
िनरपे� अथ� नगरी समय सापे� अथ� 
गनु�पन� ह��छ । ‘मार’ भनी भनेकोलाई 
सबै स�दभ� प�रि�थितमा कानूनअनुसार 
सजाय गदा� �यावहा�रक नह�न ेर यसो गदा� 
अ�यायसमेत पन� जा�छ । �यसैले ‘मार् 
हान’् भनी भनेको कुरा सािँ�चकै मान� 
मनसायसिहत भनेको हो, होइन ? यसरी 
‘मार्’ भनी वचन िदएकोले मा� मारकेो 
हो, होइन ? भ�ने ज�ता कुरा यसमा 
िवचारणीय ह�न आउने ।
 § �यान मान� मनसायले नै मार् भनेको र 

मार् भनेका कारणले मा� मारकेो भ�न े
िन:स�देह पुि�ट नभएको य�तो अव�थामा 
यी �ितवादीले नेपाल सरकारको पुनरावेदन 
िजिकरअनुसार �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) न.ं को कसुरमा सहभािगता रहकेो 
हो भनी भ�न नसिकने ।

(�करण नं.१०)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
उ�व�साद पडुासैनी

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी िबमला 
यादव

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:- 
 माननीय �यायाधीश �ी शेखरच�� अया�ल
 इलाम िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
 मा. म�ुय �या. �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

 माननीय �यायाधीश �ी उदय�काश चापागाइँ
 पनुरावेदन अदालत इलाम

फैसला
�या.चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको त�य र ठहर यस�कार रहेको 
छः-

इलाम िज�ला, चलुाचलुी गा.िव.स. वडा 
नं.२ ि�थत क�ची सडकको बीच भागमा झारपातह� 
मािडएको, सो भागमा रगतज�तो तरल पदाथ� जमेको, 
सोही �थानदिेख १० िमटर टाढा २ िफट ३ इ�च 
लामो खपुा�  रहेको, सो खपुा�ले देवे�� खजमुलाई िमित 
२०६८/०५/२२ मा छिवलाल पराजलुीले घाटँीमा 
�हार गरी ग�भीर घाइते बनाएको र उपचारको लािग 
दमकि�थत लाइफ लाइन अ�पतालतफ�  पठाएको 
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६८/०५/२२ को 
घटना�थल मचु�ुका । 

झापा िज�ला, दमक नगरपािलका वडा नं.१० 
ि�थत दमक लाइफ लाइन अ�पतालको इमरजे�सी 
कोठािभ� बेडमा मतृक देवे�� खजमुको शव दि�ण 
टाउको, उ�र गोडा भई बेडमा उ�ानो अव�थामा 
रहेको, मतृकका लासको दािहने साइडको घाटँीमा ७ 
इ�च लामो ५ इ�च गिहरो काटेको चोट रहेको, घाटँी 
पछािड पूर ैकाटी रगत बिगरहेको भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०६८/०५/२२ को लास जाचँ मचु�ुका । 

मेरो छोरा इलाम िज�ला, चलुाचलुी गा.िव.स. 
वडा नं.२ ब�ने वष� २६ को दवेे�� खजमु र �ितवादी 
छिवलाल पराजलुीबीच िमित २०६८/०५/२२ गते 
फुटबल खेल खे�ने िवषयमा वादिववाद भई छिवलाल 
पराजलुी िनज छोरालाई गालीगलौज गद� घरतफ�  
लागेछन् । सोपिछ छिवलालको बाब ु देवी�साद 
पराजलुीले यो गधाको छोरा देवे��लाई मार, म जेल 
जान तयार छु भ�दै झि�टएपिछ �ितवादी छिवलाल 
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पराजलुीले धा�रलो हितयार खपुा�ले दवेे�� खजमुको 
घाटँीमा २ पटक �हार गदा� देवे�� भइुमँा लडेपिछ 
देवी�साद पराजलुीले ला�ीले हानेछन् । उ� 
कुरा च��कुमार �याकसमेतले सनुाएको हो । िनज 
�ितवादीह�लाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िदिलप िल�बू खजुमुको 
जाहेरी दरखा�त । 

�ितवादी छिवलाल पराजलुी र मतृक देवे�� 
खजमु िमित २०६८/०५/२३ गते फुटबल खे�ने 
िवषयमा वादिववाद भएपिछ मैले स�झाई बझुाएपिछ 
�ितवादी छिवलाल आ�नो घर गएका िथए । सोपिछ 
देवी�साद पराजलुी गधाको छोरा भ�दै आई मतृक 
देवे��सगँ वादिववाद गरी ठेलाठेल गरपेिछ मसमेतले 
छुट्याई रहेको अव�थामा देवी�साद पराजलुीले 
ए छोरा हान् मार ् भनी आदशे िदनासाथ छिवलाल 
पराजलुीले धा�रलो खपुा�ले दवेे�� खजमुको घाटँीमा 
ए�कासी �हार गरी काटी रगतप�छे गराई भइुमँा 
लडेपिछ देवी�साद पराजलुीसमेतले मतृकलाई 
ला�ीले हानी छोरा ठीक ग�रस् भ�दै भागी गएका 
ह�न् । �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको च��कुमार �याक 
िल�बूले गरकेो घटना िववरण कागज । 

�ितवादी छिवलाल पराजलुी र मतृक देवे�� 
खजमुबीच िमित २०६८/०५/२२ गते फुटबल खे�ने 
िवषयमा वादिववाद गरी दवुैजनालाई स�झाई बझुाई 
छुट्याएपिछ �ितवादी देवी�साद पराजलुी गालीगलौज 
गद� आई मतृकसगँ वादिववाद गरपेिछ मसमेतले 
छुट्याइरहेको अव�थामा देवी�साद पराजलुीले छोरा 
हान् काट् मार ् भनी आदेश िदनासाथ छिवलालले 
ए�कासी खपुा�  िलई आई दवेे��को घाटँीमा �हार गरी 
लडाएको हो । पिछ छोरा ठीक ग�रस् भ�दै देवी�सादले 
मतृकलाई ला�ीले हानेको हो । िनजह�लाई कारबाही 
होस ्भ�नेसमेत बेहोराको सजुन खजमुले गरकेो घटना 
िववरण कागज ।  

िमित २०६८/०५/२२ गते बेलकु� अ�दाजी 
८:३० बजेको समयमा मतृक देवे�� खजमु र मेरो 
छोरा छिवलाल पराजलुीबीच फुटबल खेलको िवषयमा 
वादिववाद ग�ररहेको सनुी त�कालै िनजह� भएको 
ठाउमँा गई मेरो छोरालाई ितमीह� जिहले पिन हे�छौ 
भ�नासाथ मतृक देवे�� खजमु र मेरो एकआपसमा 
वादिववाद भई ठेलाठेल भइरहेको अव�थामा मेरो छोरा 
छिवलाल पराजलुी के कित खेर घरमा गई खपुा� िलई 
आई देवे�� खजमुको घाटँीमा �हार गरी कत��य गरी 
मारकेो हो । मैले मार म जेल जान तयार छु भनी छोरालाई 
आदशे िदएको होइन । मतृकलाई ला�ीले हानेको हैन । 
बरामद भएको खपुा� मेर ैघरको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
देवी�साद पराजलुीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयान । 

मेरो घरमािथ बाटोमा मतृक देवे�� खजमु 
र �ितवादी छिवलाल पराजलुीबीच वादिववाद सनुी 
त�काल जादँा िनजह� फुटबलको िवषयमा िववाद 
ग�ररहेका िथए । च��कुमार �याकसमेतले िनजह�लाई 
स�झाई बझुाई छिवलाललाई घर पठाएपिछ िनजको 
बाब ुदेवी�साद गालीगलौज गद� आई दवेे�� खजमुसगँ 
वादिववाद गरी ठेलाठेल ग�ररहेको अव�थामा �ितवादी 
देवी�साद पराजलुीले छोरा काट् मार ्हान् भनी आदेश 
िदनासाथ छिवलालले खपुा� िलई देवे�� खजमुको 
घाटँीमा काटेको हो र मतृकलाई ला�ी हानी ठीक 
ग�रस् छोरा भ�द ै िनजह� भागी गएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको अिनता खजमुले गरकेो घटना िववरण
कागज । 

मतृक मेरो छोरा देवे�� खजमु र �ितवादी 
छिवलाल पराजलुीबीच फुटबलको िवषयमा वादिववाद 
ह�दँा �ितवादी देवी�साद पराजलुीसमेतले गालीगलौज 
गद� छिवलाल पराजलुीलाई काट् मार ् भ�ने आदेश 
िदनासाथ छिवलालले देवे��लाई खपुा�ले घाटँीमा �हार 
गरी कत��य गरी मारकेो ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 

१०००८ - दवेी�साद पराजलुीसमेत िव. नेपाल सरकार
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कृ�णकुमार खजमुले ग�रिदएको घटना िववरण कागज । 
देवे�� खजमु र �ितवादी छिवलाल 

पराजलुीबीच फुटबलको िवषयमा िववाद ह�दँा 
देवी�साद पराजलुीसमेतले गालीगलौज गद� छिवलाल 
पराजलुीलाई काट् मार ् भनी आदेश िदनासाथ 
छिवलाल पराजलुीले देवे��लाई खपुा�ले घाटँीमा हानी 
कत��य गरी मारकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको मतृकक� 
आमा िमनाकुमारी खजमु र मतृकको �ीमती का�ती 
खजुमुले ग�रिदएको क�रब एकै िमलानको घटना 
िववरण कागज । 

मतृक दवेे�� खजमु र �ितवादी छिवलाल 
पराजलुीबीच फुटबलको िवषयमा िववाद ह�दँा सोही 
�रसइवीमा �ितवादी दवेी�साद पराजलुीसमेत देवे�� 
खजमुसगँ िववाद गरी �ितवादी छिवलाल पराजलुीले 
देवे�� खजमुलाई खपुा�ले �हार गरी भइुमँा लडेपिछ 
देवी�साद पराजलुीले पिन ला�ीले हानेको हो । 
मतृकलाई �ितवादी देवी�साद पराजलुी र छिवलाल 
पराजलुी िमली कत��य गरी मारकेोमा पूण� िव�वास 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको िसता खजमु िल�बूसमेतले 
गरकेो �ायः एकै िमलानको व�तिु�थित मचु�ुका । 

मतृक दवेे�� खजमु िल�बूको घाटँीमा काटेको 
चोटबाट र��ाव भएको कारणबाट म�ृय ु भएको 
भ�नेसमेत बेहोराको शव परी�ण �ितवेदन ।

िमिसल सलं�न कागजातबाट फुटबलका 
िवषयमा िववाद भई �ितवादीह� बाबछुोराको 
िमलेमतोमा खपुा�ले �हार गरी मतृकको म�ृय ु ह�न 
गएको देिख�छ । �ितवादीह� छिवलाल पराजलुी र 
देवी�साद पराजलुीसमेतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३ नं. बमोिजम कसरु अपराध गरकेोले 
�ितवादीम�येका छिवलाल पराजलुीलाई ऐ.महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�न र अका� �ितवादी 
देवी�साद पराजलुीले छोरालाई हान् मार ्भनी वचन 
िदई िनज �वयंले पिन ला�ी हानेकोले ऐ.महलको 
१३(४) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 

बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अिभयोग प� । 
उ� िदन बेलकुा ९:०० बजेको समयमा 

म रिेडयो सिुनरहेको िथए ँ । मेरो घरमा मतृक देवे��, 
च��बहादरु �याक, ससुन खजमु आई सिुतरहेकोमा 
मेरो छोरालाई उठाई केही पर लगी कुटिपट गन� 
थालेछन् । ह�ला सनुी जादँा िल�बूवान् �े�मा हामीले 
भनेको मा�नपुछ�  भ�दै िथए । मेरो छोरालाई राित 
कुटिपट िकन गछ� भ�दा मलाई देवे��ले कुटिपट गन� 
था�यो । �यही समयमा छोरा खपुा� िलएर घरबाट आई 
देवे��लाई �हार गरछे । सो कुरा मैले देिखन । च�� 
�याक र म मतृक दवेे�� लडेको ठाउमँा पगुी िनजलाई 
मोटरसाइकलमा राखी उपचार गन� लगेको हो । कहा ँ
म�ृय ुभयो थाहा छैन, िनजलाई मान� सहयोग गरकेो र 
आदशे िदएको छैन । मैले झगडा नगर भनी छुट्याएको 
मा� हो । जाहेरी र व�तिु�थित मचु�ुकामा समेत 
लेखाएको बेहोरा झ�ुा हो । मलाई सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी देवी�साद पराजलुीले 
स�ु अदालतमा गरी िदएको बयान । 

पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम 
गरी �ितवादी देवी�साद पराजलुीलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.११८ को देहाय २ नं.बमोिजम थनुामा राखी 
म�ुाको पपु�� गनु�  भ�ने स�ु अदालतको िमित 
२०६८/०६/०९ को आदेश । 

िमित २०६८/०५/२३ गतेका िदन एक 
िदवसीय फुटबल खेल ह�न गइरहेको िथयो । उ� 
खेलमा म खेि�दन ँ भनेको िथए ँ । सोही िवषयलाई 
िलएर अ�दाजी साझँ ७/८ बजेको समयमा दवेे��सिहत 
आई तलँाई आज िस�याउछुँ भनी कराउन थाले र 
कुटिपट गन� थाले । सो मेरो बबुाले स�ुनभुएछ र बबुा 
आई स�झाउदँा बबुालाई पिन कुट्न थाले । बबुालाई 
कुटेको दे�न नसक� म घरमा गई खपुा� िलई आउदँा 
मतृक देवे�� मप�� झि�टए । मैले खपुा�ले हा�दा िनजको 
घाटँीमा ला�यो र भइुमँा ढ�यो । �यसपिछ मलाई केही 
थाहा भएन । म घर आई पे�ट बोक� खोलातफ�  गए ँ । 
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भोिलप�ट २ बजेितर म इि�डया पगेु ँ। बबुालाई कुटिपट 
नगरकेो भए िहका�उने िथइन ँ। मार ्भनी बबुाले मलाई 
आदेश िदएको होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
छिवलाल पराजलुीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

हाल �ितवादी छिवलाल पराजलुीलाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं.११८ को देहाय २ नं.बमोिजम पपु��को 
लािग थनुामा रा�न ु भ�ने िनिम� �े�तेदारको िमित 
२०६८/०६/२६ को आदेशलाई सदर ग�रिदएको छ 
भ�ने स�ु अदालतको िमित २०६८/०७/०६ को 
आदेश ।

िमित २०६८/०५/२२ गते बेलकुा साढे 
८ बजेको घटना हो । फुटबलको िवषयलाई िलएर 
मतृक दवेे��को िटमबाट नखे�ने भनेपिछ छिवलाल 
पराजलुीसगँ वादिववाद भयो र िनज �ितवादी घर 
प�ुने िबि�कै देवी�साद पराजलुीले देवे�� खजमुलाई 
अपश�द गाली गरी मार ् जेल जान ु पर े म जा�छु 
भनी मतृकसगँ वादिववाद ग�ररहेको बेला छिवलाल 
पराजलुीले धा�रलो खपुा� �याई देवे��को घाटँीमा 
हानी घटना�थलमा नै मारपेिछ छिवलाल फरार भए 
र देवी�साद पराजलुीलाई �हरी काया�लय, दमकमा 
बझुाइयो भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला िदिलप िल�बू 
र बिुझएको मािनस सजुन खजमुले स�ु अदालतमा 
गरी िदएको क�रब एकै िमलानको बकप� । 

घटना मेरो घर निजकैको हो । दवेी�साद 
पराजलुी ठूलो �वरमा िच�याउदैँ �यो गधाको छोरालाई 
माद� भनेको आवाज सनुी �यस घटना�थलमा प�ुदा 
मतृ अव�थामा देवे�� खजमु भइुमँा लडेका िथए । मैले 
देवी�सादलाई काका तपाईलेँ के गनु�भएको भ�दा मैले 
जे गरे ँठीक गरे ँ । �याबास ्छोरा भ�दै ला�ीले भइुमँा 
र मतृकको ख�ुामा िहका�ए । यसमा बाब ु छोराको नै 
संल�नता भएकोले िनजह� दवुैलाई सजाय ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
िसता खजमुले स�ु अदालतमा ग�रिदएको बकप� । 

िमित २०६८/०५/२२ गते बेलकु� ८:३० 

बजेितर सजुन, च�� र मेरो छोरा देवे�� गोलको 
िवषयमा छलफल गन� �ितवादी छिवलालको घरमा 
गएका ह�न् । यी �ितवादी िनजको घरभ�दा मिुन सीता 
खजमुको घर अगािड रहेछन् । मैले घरबाट स�ुदा 
छिवलाललाई देवे��ले हा�ो िटमबाट िकन नखेलेको 
भ�दै िथए । छिवलालले सरी भोिल ित�ै िटमबाट खे�छु 
भ�यो । एकिछनपिछ बाब ुदवेी�साद आई यो गधाका 
छोरालाई मार,् यसलाई मादा� हामीलाई के ह��छ भ�दै 
कराए । छिवलाल घर गएका िथए । िनजले घरबाट खपुा� 
�याएर ए�कासी मेरो छोरालाई हानेछन् । अ� केटाह� 
�यहाबँाट भागेछन् । म कु�ै जादँा ढिलसकेका रहेछन् 
भ�नेसमेत बेहोराको बिुझएका मािनस कृ�ण�साद 
खजमुले स�ु अदालतमा ग�रिदएको बकप� । 

िमित २०६८/०५/२३ गते एक िदवसीय 
फुटबल �याच ह�ने भएको िथयो । �यही ँफुटबल खेलको 
िवषयमा िलएर मतृक र �ितवादीबीच वादिववाद 
भएको हो । यसै �ममा हात हालाहाल भएपिछ मैले 
छुट्याई घरितर ला�ने �ममा छिवलाल पराजलुी खपुा� 
िलई आएको अव�था देखी दवेी�साद पराजलुीले मार ्
छोरा भ�दै आदशे िदएपिछ दवेे��को घाटँीमा २ पटक 
�हार गरपेिछ देवे�� ढले, अिन िछटो मर ्भ�दै ला�ीले 
मतृकको ख�ुामा हाने । म कराएपिछ गाउलेँह� आए 
अिन मतृकलाई अ�पताल ल�यो भ�नेसमेत बेहोराको 
बिुझएका मािनस च��कुमार �याक िल�बूले स�ु 
अदालतमा ग�रिदएको बकप� । 

मैले भोिलप�ट िबहान छिवलाल र देवे�� 
खजमुबीच झगडा भएको र छिवलाल पराजलुीले 
गोलको िनह�मँा खपुा�ले हानी मारकेो हो भ�ने सनेुको 
हो । अ� केही थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
देवी�साद पराजलुीका सा�ी ि�लोकिसहं जवेग ुभ�ने 
ि�लोक�साद जवेगलेु स�ु अदालतमा ग�रिदएको 
बकप� ।

�ितवादी छिवलाल पराजलुी र मतृक देवे�� 
खजमुबीच गोलको िवषयमा झगडा भएको, सोही 

१०००८ - दवेी�साद पराजलुीसमेत िव. नेपाल सरकार
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िवषयलाई िलएर छिवलालले दवेे�� खजमुलाई खपुा�ले 
काटी कत��य गरी मारकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी देवी�साद पराजलुीका 
सा�ी खगे�� राईले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� । 

यसमा �ितवादी छिवलाल पराजलुीकै 
खपुा�को �हारबाट ला�न गएको घाटँीको चोटबाट 
देवे�� खजमुको म�ृय ु ह�न गएको दिेखयो । यसरी 
घाटँीमा खपुा� �हार गरी काटी देवे�� खजमुको 
�यान मारकेोमा यी �ितवादी छिवलाल पराजलुीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं.को कसरु अपराधमा सोही महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहछ�  र �ितवादी देवी�साद पराजलुीले समेत 
वारदातका अव�थामा मतृकलाई हात हा�नकुा साथै 
�यान मान� वचन िदएको भ�ने दिेखई िनज दवेी�साद 
पराजलुीसमेतको मतृक देवे�� खजमुलाई �यान मान� 
काय�मा संल�नता रहेको देिखयो । तसथ� िनजउपरको 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत ऐ. 
१३(४) नं.को कसरु अपराध �थािपत आएबाट िनज 
देवी�साद पराजलुीलाई सोही �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहछ�  भ�ने 
स�ु इलाम िज�ला अदालतको िमित २०६९/०४/३१ 
को फैसला । 

मतृक र म �ितवादीबीच पूव��रसइवी नरहेको, 
मतृकलाई मान�स�मको पूव�तयारी तथा मनसाय 
नभएको, मतृक तथा म पनुरावेदक एउटै समूहको 
फुटबल खेलाडी भएको, एकै गाउघँरका साथी भएको 
अव�थामा स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट मलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
पूण� आपरािधक दािय�व बहन गराई ग�रएको फैसला 
�यायोिचत छैन । घटना घट्नकुो कारण, मतृकको 
ि�याकलाप, घटनाको प�रि�थितसमेतलाई �याियक 
िव�लेषण ग�रदँा ��ततु म�ुामा म पनुरावेदकको काय� 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरु 

कायम ह�न नस�ने भएकोले अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
स�ु अदालतबाट भएको सजाय बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
�ितवादी छिवलाल पराजलुीको पनुरावदेन प� । 

मैले मतृकलाई मान� वचन िदएको होइन भ�ने 
भनाइ मेरो सा�ीको बकप�बाट समथ�न भइरहेको 
त�यलाई फैसलामा िव�लेषण नगरी र ��ततु म�ुाका 
अका� �ितवादी छिवलाल पराजलुीले घटना घट्नकुो 
कारण, घटनाको अव�था र प�रि�थितसमेतलाई 
उ�लेख गरी गरकेो बयानसमेतलाई वा�ता नगरी मलाई 
सजाय ग�रएको छ । म र मतृकबीच कुनै पूव��रसइवी 
नरहेको, फुटबल खेलको िवषयलाई िलएर मतृकले 
�ितवादी छिवलाललाई कुटिपट गालीगलौज गरी मैले 
मतृकसमेतलाई स�झाउदँा मतृकले मलाई िनघा�त 
कुटिपट गरकेो र �ितवादी छिवलालले मतृकलाई 
खपुा�ले �हार गरी मतृकको म�ृय ु भएको देिखइरहेको 
अव�थामा म िनद�ष व�ृ �यि�लाई �याियक 
मन, िववेकसमेत �योग नगरी स�ु इलाम िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला फौजदारी �यायको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत भएकोले उ�टी गरी अिभयोग माग 
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाउ ँभ�ने �ितवादी देवी�साद  
पराजलुीको पनुरावेदन प� । 

यसमा वारदातको कारण, अव�था र 
प�रि�थितसमेतको स�दभ�बाट स�ु फैसला फरक 
पन� स�ने देिखदँा छलफलका लािग मलुकु� ऐन, 
अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयमबमोिजम पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लय इलामलाई पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०६९/११/२१ को आदेश ।

�ितवादी देवी�साद पराजलुीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं.को कसरु गरकेो 
भनी िनजलाई सोही न�बरबमोिजम ज�मकैद गरकेो 
इलाम िज�ला अदालतको िमित २०६९/०४/३१ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी 
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देवी�सादले उ� महलको १७(३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेोले िनजलाई ३ वष� कैद ह�ने ठहछ�  । �ितवादी 
छिवलाल पराजलुीले ऐ.महलको १३(१) नं.को 
कसरु गरकेो ठह�याई िनजलाई सोही न�बरबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गरकेो हदस�मको स�ु फैसला 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने िमित २०६९/१२/११ को 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला ।

मेरो छोरा छिवलाललाई यी मतृकले कुटिपट 
ग�ररहेको समयमा म उ� �थानमा जादँा मलाई मतृकले 
हात हालेको कुरा मैले बयानमा समेत उ�लेख गरकेो 
छु । म कुनै घटना घटाउन �यहा ँ गएको होइन । सो 
कुरालाई फैसलामा बेवा�ता ग�रएको छ । वारदातको 
�कृित, प�रि�थित हेदा� वारदातको सहायक कारण 
म नभएको िमिसलबाट ��ट ह�दँाह�दैँ सोही आधारमा 
मलाई सजाय गरकेो िमलेको छैन । �यानस�ब�धी 
महलको १७ नं. अनसुार सजाय ह�न �यान मान�लाई 
मतलबमा पसेको ह�नपुन�मा मेरो काय�बाट सो भएको 
नदेिखएकोले पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी गरी 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी दवेी�साद 
पराजलुीको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

मेरो मतृकलाई मान� कुनै मनसाय िथएन र 
सोको कुनै पूव�योजना तथा तयारी पिन िथएन । मतृकले 
मलाई ए�लै लगी कुटिपट गन� थालेपिछ बबुा आई 
स�झाउदँासमेत नमानी उ�टै कुटिपट गरी मान� ध�क� 
िदएपिछ मलाई �रस उठी तसा�उन भनी खपुा� िलई 
आउदँा मलाई पनुः कुटिपट गन� थालेपिछ अचानक 
िनजको घाटँीमा लागी म�ृय ु ह�न गएको हो । य�तो 
अव�थामा मलाई अिभयोग दाबीअनसुार पूण� दािय�व 
बहन गराएको िमलेको नह�दँा उ� फैसला बदर गरी 
सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी छिवलाल 
पराजलुीको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादी कसरुमा इ�कार ह�दँैमा अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो होइन भ�न िम�दैन । 
यी �ितवादीले वारदात �थलमा गालीगलौजसमेत गद� 

उपि�थत भई मतृकलाई मान�लाई आदेश िदएको र 
मतृक भइुमँा लडेपिछ पिन मतृकलाई ला�ीले हानेको 
भ�ने ��य�दश�ह�को भनाइमा सारभूत �पमा 
िभ�नता छैन । यी ��य�दश�ह�ले मौकाको कागजमा र 
अदालतमा आई सोही कुरालाई समथ�न गरी अदालतमा 
आई बकप� ग�रिदएको अव�थामा �ितवादी देवी�साद 
पराजलुीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. आकृ�ट भई सजाय ह�नपुन�मा सोबमोिजम 
नगरी सोही महलको १७(३) नं.बमोिजम घटी सजाय 
गरी पनुरावेदन अदालतले फैसला गरकेोमा �िुटपूण� 
छ । उ� फैसला बदर गरी �ितवादी देवी�साद 
पराजलुीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा वादी �ितवादीह�को दोहोरो 
पनुरावेदन परकेो ह�दँा मलुकु� ऐन अ.बं.२०२ नं.को 
�योजनको लािग �ितवादीह�को पनुरावेदनको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई र नेपाल 
सरकारको पनुरावेदनको जानकारी �ितवादी देवी�साद 
पराजलुीलाई िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७३/०२/२८ को 
आदशे । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुामा िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
उ�व�साद पडुासैनीले �ितवादी देवी�साद पराजलुी 
वारदात �थलमा गई मतृकसगँ झगडा गरी जे पर े
पला� यसलाई मार ् छोरा भनी आदेश िदएबाट छोरा 
छिवलाल पराजलुीले खपुा�ले हानेको ��य�दश� र 
�वयं �ितवादीह�को अनसु�धानमा लेखाइिदएबाट 
��ट ह��छ । य�तो अव�थामा �ितवादी देवी�साद 
पराजलुीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ 
भनी बहस ��ततु गनु�भयो । �य�तै �ितवादी छिवलाल 
पराजलुीका तफ� बाट िव�ान् अिधव�ा �ी िबमला 
यादवले यसमा �ितवादी छिवलाल पराजलुीको 
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मतृकलाई मान� मनसाय िथएन, िनजले मान� कुनै 
तयारी गररे गएको पिन िमिसलबाट दिेखदँैन । 
मतृक र यी �ितवादी दवैुको बीचमा फुटबल खे�ने 
िवषयलाई िलएर झगडा भएको र यी मतृकले �ितवादी 
छिवलाल र िनजको बबुालाई समेत कुटिपट गरेकोबाट 
छिवलाललाई �रस उठी िहका�एको कारण मतृकको 
म�ृय ुह�न गएको हो । यिद मतृकलाई खपुा�ले निहका�एको 
भए यी �ितवादीको नै म�ृय ु ह�ने प�रि�थित िथयो । 
य�तो अव�थामा �ितवादी छिवलाललाई हदसै�मको 
सजाय गरकेो िमलेको छैन । िनजलाई अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम राय लगाई कमभ�दा कम सजाय ह�नपुन� हो 
भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

यसरी बहससमेत सनुी िमिसल अ�ययन गरी 
हेदा� स�ु फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? तथा 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादीह� देवी�साद पराजलुी 
र छिवलाल पराजलुीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, 
स�दैन ? भनी िनण�यमा प�ुन िन�न िवषयह�को 
िन�पण गनु�पन� ह�न आयो ।

१.  �ितवादी छिवलाल पराजलुीको वारदातमा 
के क�तो संल�नता रहेको छ ? िनजको 
संल�नता के कित सजाय ह�ने कसरुज�य 
काय�िभ� पद�छ ?

२. �य�तो सलं�नताका आधारमा िनजलाई के 
कित सजाय गनु�  उपय�ु ह��छ ? 

३. �ितवादी देवी�साद पराजलुीको वारदातमा 
संल�नता छ छैन र यिद छ भने िनजको 
के क�तो संल�नता रहेको छ र �य�तो 
संल�नतामा कित सजाय ह��छ ? 

यसमा �ितवादीह� छिवलाल पराजलुी र 
देवी�साद पराजलुीउपर मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा 
�ितवादीम�येका छिवलाल पराजलुीलाई ऐ.महलको 

१३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�न र अका� �ितवादी 
देवी�साद पराजलुीलाई ऐ.महलको १३(४) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भनी अिभयोग प� दायर भएकोमा 
स�ु िज�ला अदालतबाट िनज �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने गरी फैसला भएको 
पाइयो । सो फैसलाउपर �ितवादी छिवलाल 
पराजलुीले अिभयोग दाबीबमोिजम पूण� आपरािधक 
दािय�व बहन गराउने गरी भएको फैसला बदर ग�रपाउ ँ
भनी र अका� �ितवादी देवी�साद पराजलुीको अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी पनुरावेदन परी पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट �ितवादी छिवलाल पराजलुीको 
हकमा स�ुले �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सजाय गरकेो सदर ह�ने र �ितवादी देवी�साद 
पराजलुीको हकमा ऐ.महलको १३(४) बमोिजम सजाय 
गरकेो स�ु फैसला केही उ�टी गरी िनजलाई ऐ. १७(३) 
बमोिजमको कसरुमा ३ वष� मा� कैद ह�ने ठह�याई 
फैसला भएको पाइयो । उ� फैसलाउपर �ितवादी 
छिवलाल पराजलुीको पूण� आपरािधक दािय�व 
बहन गराउने गरी भएको फैसला बदर ग�रपाउ ँभनी, 
�ितवादी देवी�साद पराजलुीको अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभनी र वादी नेपाल सरकारको �ितवादी 
देवी�साद पराजलुीलाई अिभयोग दाबीअनसुार सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी यस अदालतमा पनुरावेदन परी आज 
इजलाससम� पेस ह�न आएको छ ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा�, मेरो छोरा 
देवे�� खजमु र �ितवादी छिवलाल पराजलुीबीच िमित 
२०६८/०५/२२ गते फुटबल खे�ने िवषयमा िववाद 
ह�दँा छिवलाल पराजलुीले देवे��लाई गालीगलौज 
गद� घरतफ�  लागेकोमा छिवलालको बाब ु देवी�साद 
पराजलुीले यो गधाको छोरा देवे��लाई मार म जेल जान 
तयार छु भ�दै झि�टएपिछ िनज छिवलालले धा�रलो 
हितयार खपुा�ले छोरा देवे��को घाटँीमा २ पटक �हार 
गरी िनज भइुमँा लडेपिछ देवी�साद पराजलुीले ला�ीले 
हानेको कुरा च��कुमार �याकसमेतले सनुाएको हो 
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भनी िदिलप िल�बू खजुमुले जाहेरी दरखा�त िदएको 
पाइयो । िनजले अदालतमा बकप� गदा�समेत सोही 
बेहोरा उ�लेख ग�रिदएको देिखयो । घाटँी गिहरो 
काटेको चोट रहेको भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०६८/०५/२२ को लास जाचँ मचु�ुका, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका र मतृक देवे�� खजमु िल�बूको घाटँीमा 
काटेको चोटबाट र��ाव भएको कारणबाट म�ृय ु
भएको भ�नेसमेतको शव परी�ण �ितवेदनबाट समेत 
िनज मतृकको म�ृय ुघाटँीमा धा�रलो हितयारले �हार 
गरकेो कारणबाट भएको देिखएको छ । घटना िववरण 
कागज गन� च��कुमार �याक िल�बू, सजुन खजमु, 
अिनता खजमु, कृ�णकुमारी खजमु, िमनाकुमारी 
खजमु, का�ती खजमु र व�तिु�थित मचु�ुकाका सीता 
खजमुसमेतले �ितवादी छिवलाल पराजलुी र मतृक 
देवे�� खजमुबीच फुटबल खे�ने िवषयमा वादिववाद 
भएकोमा स�झाउदँा �ितवादी छिवलाल आ�नो घर 
गएकोमा पिछ देवी�साद पराजलुी आई मतृकसगँ िववाद 
गरपेिछ मसमेतले छुट्याइरहेको अव�थामा दवेी�साद 
पराजलुीले मार ्भनी आदेश िददँा छिवलालले धा�रलो 
खपुा�ले देवे�� खजमुको घाटँीमा �हार गरी िनज 
भइुमँा लडेपिछ देवी�साद पराजलुीसमेतले मतृकलाई 
ला�ीले हानी छोरा ठीक ग�रस् भ�द ै िनजह� भागी 
गएका ह�न् भनी लेखाइिदएको पाइ�छ । सोही बेहोरासगँ 
िम�ने गरी नै मौकामा बिुझएका च��कुमार �याक, 
सजुन खजमु, कृ�णकुमारी खजमु, का�ती खजुमुले 
अदालतमा समेत बकप� ग�रिदएका छन् ।

३. �ितवादीम�येका देवी�साद पराजलुीले 
उ� िदन मतृक दवेे�� खजमु र मेरो छोरा छिवलाल 
पराजलुीबीच फुटबल खेलको िवषयमा िववाद भएको 
सनुी �यहा ँ गई मेरो छोरालाई ितमीह� जिहले पिन 
हे�छौ भ�नासाथ मतृक देवे�� खजमु र मेरो बीचमा 
िववाद भई ठेलाठेल भइरहेको अव�थामा मेरो छोरा 
छिवलाल पराजलुी खपुा� िलई आई दवेे�� खजमुको 
घाटँीमा �हार गरी कत��य गरी मारकेो हो । मैले मार ्

भनी छोरालाई आदेश िदएको होइन । मतृकलाई 
ला�ीले हानेको पिन होइन । बरामद भएको खपुा� मेर ै
घरको हो भनी अनसु�धानका �ममा बयान ग�रिदएको 
पाइ�छ । �य�तै यी �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
मेरो घरमा मतृक दवेे��, च��बहादरु �याक, ससुन 
खजमु आई सिुतरहेको मेरो छोरालाई उठाई केही पर 
लगी कुटिपट गन� थालेकोमा �यहा ँगई मेरो छोरालाई 
राित कुटिपट िकन गछ� भ�दा मलाई मतृक देवे��ले 
कुटिपट गन� था�यो । �यही समयमा छोरा खपुा� िलएर 
आई देवे��लाई �हार गरछे सो कुरा मैले देिखन ँ। पिछ 
च�� �याक र मैले मतृक देवे��लाई मोटरसाइकलमा 
राखी उपचार गन� लगेको हो । िनजलाई मैले मान� 
सहयोग गरकेो र मान� आदेश िदएको नभई झगडा 
छुट्याउन खोजेको मा� हो भनी लेखाइिदएको 
देिखयो । �ितवादी छिवलाल पराजलुीले मैले फुटबल 
खेि�दन ँ भनेको िवषयलाई िलएर देवे��सिहत आई 
तलँाई आज िस�याउछुँ भनी कराउन थाले र कुटिपट 
गन� थाले । सो मेरो बबुाले स�ुनभुएछ र बबुा आई 
स�झाउदँा बबुालाई पिन कुट्न थालेकोले म घरमा गई 
खपुा� िलई आउदँा मतृक देवे�� मप�� झि�टए । मैले 
खपुा�ले हा�दा िनजको घाटँीमा लागी भइुमँा ढलेका 
ह�न् बबुालाई कुटिपट नगरकेो भए िहका�उने िथइन । 
मार ् भनी बबुाले मलाई आदेश िदएको होइन भनी 
अदालतको बयानमा लेखाइिदएको पाइयो ।

४. उपयु��ानसुारका त�य �माण रहेको 
स�दभ�मा �ितवादी छिवलाल पराजलुीको वारदातमा 
के क�तो सलं�नता रहेको छ ? भ�ने पिहलो ��नको 
स�ब�धमा िवचार गदा�  यी �ितवादी छिवलाल 
पराजलुीले फुटबल खे�ने िवषयमा िववाद गरी 
मतृक दवेे��लाई गालीगलौज गद� घरतफ�  लागेकोमा 
छिवलालको बाब ु देवी�साद पराजलुीले यो गधाको 
छोरा देवे��लाई मार ् म जेल जान तयार छु भ�दै 
झि�टएपिछ िनज छिवलालले धा�रलो हितयार खपुा�ले 
छोरा दवेे��को घाटँीमा २ पटक �हार गरी मतृकलाई 
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कत��य गरी मारकेो भ�ने जाहेरी दरखा�तको बेहोरा 
वारदातका ��य�दश�समेत रहेका अनसु�धानमा 
बिुझएका �यि�ह�को अनसु�धानको र अदालतको 
बयानसमेतबाट समिथ�त ह�न आएको छ । सह�ितवादी 
देवी�साद पराजलुीको अनसु�धान र अदालतको 
बयानबाट समेत सोही त�य पिु�ट ह�न आउछँ । यी 
�ितवादी छिवलाल पराजलुीले मतृकको मसगँ झगडा 
ह�दँा स�झाउन गएको मेरो बबुालाई समेत िनज मतृकले 
कुटिपट गन� लागेकोले मैले मतृकलाई �रस उठी खपुा�ले 
हानेको हो । मान� भनी हानेको होइन भनेर लेखाए पिन 
िनजले खपुा� �हार गरकेोबाट मतृकको म�ृय ुभएको त�य 
भने िनजले �वीकार गरकेो नै पाइयो । यसरी िमिसल 
संल�न आधार �माणबाट मतृक देवे�� खजमुको म�ृय ु
यी �ितवादी छिवलाल पराजलुीले मतृकको घाटँीमा 
खपुा� �हार गरकेोबाट ह�न गएको ��ट ह�न आएको छ ।

५. अब �यसरी �हार गरकेो काय�लाई िनज 
�ितवादीको के क�तो संल�नता मा�ने भ�ने स�ब�धमा 
हेदा� वारदात ह�दँाको प�रि�थितलाई िव�मान कानूनको 
आधारमा िव�लेषण गनु�पन� ह�न आयो । वारदात ह�दँाको 
प�रि�थित हेदा�  यी �ितवादी छिवलाल पराजलुी र 
मतृकबीच फुटबल खेलको िवषयलाई िलएर झगडा 
भएको देिख�छ । सोही िवषयमा झगडा ह�दँा वारदातका 
��य�दश�समेत रहनभुएका च��कुमार �याकसमेतका 
�यि�ह�ले स�झाउदँा यी �ितवादी घर गएकोमा पिछ 
िनजको बबुासमेत आई बबुासगँ पिन मतृकको झगडा 
भएको दखेी यी �ितवादी पनुः घरबाट खपुा� बोक� आई 
मतृकको सवंेदनशील अङ्ग घाटँीमा नै खपुा� ज�तो 
धा�रलो हितयारले दईु चोटी �हार गरकेो दिेखएको 
छ । यसरी आफू आ�नो बबुासगँ झगडा भएको िवषयलाई 
िलएर मतृकको घाटँी ज�तो अङ्गमा धा�रलो हितयारले 
�हार गरकेो काय�लाई काय�को प�रणामको जानकारी 
नह�ने अव�था िथयो तथा प�रणामको पूव�अनमुान गन� 
नस�ने प�रि�थित रहेको िथयो भनी मा�न सिकँदनै । 
काय�को प�रणामको पूव�जानकारी रहने वा प�रणामको 

स�भावनास�म रहेको देिखने य�तो अव�थामा गरकेो 
काय� र सोबाट प�रणामसमेत आइसकेको ि�थितमा 
सो प�रणाम घटाउने मेरो मनसाय िथएन भनी भ�ने 
अव�था रहदैँन ।

६. मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. अनसुारको कसरुअ�तग�तको कसरु ह�न �यान 
माना�को मनसाय नभई उसै मौकामा उठेको �रस 
था�न नसक� जोिखम हितयारले नहानेको वा साधारण 
लाठा, ढुङ्गा, लात म�ुका इ�यािदले मा� हानेको 
ह�नपुद�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादीले मतृकलाई 
त�काल झगडा ह�दँाको अव�थामा नै साधारण 
लाठा ढुङ्गाले नै �हार गरकेो नदेिखई आफूसगँ 
झगडा भइसकेपिछ गई घरबाट खपुा� ज�तो जोिखम 
हितयार बोक� �याई हानेको देिखएको छ । य�तो 
ि�यालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
अनसुारको आवेश�े�रत ह�याको कोटीमा रा�नसमेत 
िम�ने देिखदँैन । �य�तै �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. अनसुारको भिवत�य �यानको कसरु ह�न �यान 
मान� मनसाय नभएको र कुनै काय� गदा� मािनस मला� 
ज�तो पिन नदेिखएको अव�थामा कुनै काम कुरा 
गदा� �यसै�ारा केही भई अक�मात मािनस मन� गएको 
देिखनपुद�छ । ��ततु वारदात उ� ५ नं.अनसुारको 
सावधानी अपनाउदँा अपनाउदैँ केबल आकि�मक 
तथा अ��यािसत �पमा मा� ह�न गएको वारदात नभई 
मतृक �ितको झगडाको �रसइवीको कारण �ितवादीले 
मतृकलाई �हार गन� भनेर नै खपुा�  ज�तो धा�रलो 
हितयार �योग गरकेोबाट घट्न गएको देिखएकोले 
भिवत�य �यानको कसरुका �पमा पिन िलन सिकँदैन । 
�यसैले �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. अनसुारको 
पूण� दािय�व बहन गराएको �िुटपूण� छ भनी यी �ितवादी 
छिवलाल पराजलुीले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकँदैन । 

७. तसथ� ��ततु वारदातमा यी �ितवादीले 
झगडाको �रसइवी सा�ँन खपुा� ज�तो धा�रलो जोिखम 



895

हितयार घाटँी ज�तो सवंेदनशील अङ्गमा प�रणामको 
पूव�जानकारी पया��त रहन स�ने अव�थामा �हार 
गरकेो देिखएकोले उ� कसरुलाई मनसायपूण� �पमा 
भएको कसरु नै मािन�छ । सो मािनदँा उ� कसरु मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. अनसुारको 
कत��य �यानअ�तग�तको नै कसरु देिखन आएकोले 
अिभयोग दाबीअनसुार सोही नं. अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म िमलेको नै 
देिखन आयो ।

८. यसरी स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै दिेखए पिन िनजलाई के कित 
सजाय गनु�  उपय�ु ह��छ भ�ने दो�ो ��नका स�ब�धमा 
हेदा� कसरु ह�नकुो कारण, वारदातको प�रि�थित तथा 
अव�थाका स�ब�धमा िवचार गनु�पन� ह�न आयो । यसमा 
यी �ितवादीमा मतृकलाई मान�स�मको कुनै पूव��रसइवी 
रहे भएको देिखदैँन । मान�स�मको योजना बनाई तयारी 
गरकेो पिन देिखदैँन । पिहला यी मतृकले आ�नो 
िटमबाट �ितवादी छिवलालले फुटबल नखेलेको 
कारण आफँै झगडा गन� यी �ितवादीको घर गएको र 
िनजलाई गाली गरी बािहर बाटोमा �याई झगडा गरकेो 
देिख�छ । सामा�य खेलको िवषयलाई िलएर यसरी 
झगडा ह�दँा यी �ितवादी एकचोटी घर गइसकेको 
अव�थामा पनुः मतृकले आ�नो बबुासगँ पिन झगडा 
गन� लागेको दखेी मतृक आ�ोशमा आई खपुा�ले �हार 
गरकेो पाइएको छ । यसरी िमिसल सलं�न कागज हेदा� 
मतृकले पिहला आफँै झगडा गरकेा कारण वारदात 
भएको देिखएको छ । य�तै यी �ितवादीको उमेर पिन 
२० वष�को मा� रहेको र आिथ�क अव�थासमेत कमजोर 
नै रहेको देिख�छ । य�तो अव�थामा ठह�रएको कसरुमा 
ऐनअनसुार सजाय गदा� द�ड सजायको म�सदसमेत 
पूरा ह�दँनै । तसथ� िनजलाई १६ वष� मा� कैद सजाय 
गनु�  उपय�ु दिेख�छ । 

९. अब �ितवादी देवी�साद पराजलुीको 

वारदातमा संल�नता छ, छैन र यिद छ भने िनजको के 
क�तो संल�नता रहेको छ र �य�तो सलं�नतामा कित 
सजाय ह��छ ? भ�ने ते�ो ��नका स�ब�धमा िवचार 
गदा�, यसमा यी �ितवादी दवेी�साद पराजलुीउपर 
मान�लाई वचन िदएको वा वारदात भइरहेको ठाउमँा 
गई मान�लाई संयोग पा�रिदएको भनी मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. को कसरुमा सोही 
नं.अनसुार ज�मकैदको सजाय माग दाबी िलई अिभयोग 
प� दायर भएकोमा सोहीअनसुार सजाय ह�नपुद�छ भनी 
यस अदालतमा वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन 
िजिकर िलएको छ । यसतफ�  िवचार गन� यी �ितवादीले 
�यान मान� काय�मा �य�तो सहयोगी भूिमका िथयो 
िथएन ? अथा�त् िनजलाई अिभयोग दाबीअनसुारको 
सहयोगी दािय�व बहन गराउन िम�छ, िम�दनै ? 
भ�ने िवषय नै िवचारणीय ह�न आयो । उ� स�दभ�मा 
हेदा�  मतृकलाई मार ् भनी �ितवादी छिवलाललाई 
वचन िदएको अथवा मतृक भइुमँा ढलेपिछ मतृकलाई 
िछटो मर ् भ�दै ला�ीले हानेको कुरामा यी �ितवादी 
अनसु�धान र अदालतमा इ�कार रहेका छन् । तर यी 
�ितवादीले आफूसमेत वारदात�थलमा रहेको कुरालाई 
भने �वीकार नै गरकेो पाइएको छ । सह�ितवादी 
छिवलाल पराजलुीले पिन आ�नो बबुा यी �ितवादी 
देवी�साद पराजलुीले मार ्भनी नभनेको झगडा नगर 
भनी स�झाएको हो भनी अदालतमा र अनसु�धानमा 
लेखाइिदएको पाइ�छ । यसबाट यी �ितवादी 
वारदातको समयमा घटना�थलमा मौजदु रहेको कुरा 
पिु�ट ह�न जा�छ । घटना िववरण कागज गन� च��कुमार 
�याक िल�बू, सजुन खजमु, अिनता खजमुसमेतले र 
व�तिु�थित मचु�ुकाका सीता खजमुसमेतले �ितवादी 
छिवलाल पराजलुी र मतृकबीच फुटबल खे�ने िवषयमा 
िववाद भएकोमा स�झाउदँा �ितवादी छिवलाल आ�नो 
घर गएकोमा पिछ देवी�साद पराजलुी आई मतृकसगँ 
िववाद गरी मार भनी आदेश िदएकाले छिवलालले 
धा�रलो खपुा�ले दवेे�� खजमुको घाटँीमा �हार गरी 

१०००८ - दवेी�साद पराजलुीसमेत िव. नेपाल सरकार
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िनज भइुमँा लडेपिछ देवी�साद पराजलुीसमेतले 
मतृकलाई ला�ीले हानी छोरा ठीक ग�रस ्भ�दै भागी 
गएका ह�न् भनी लेखाइिदएको पाइ�छ । यसरी लेखाए 
पिन यी �ितवादीले मतृकलाई �यानै िलने मनसायले नै 
मार भनी आदेश िदएको भनी भ�न सकेको छैन । 

१०. �यानस�ब�धीको १३(४) नं. 
अनसुारको “�यान मान�मा वचन िदने” भ�ने श�दको 
िनरपे� अथ� नगरी समय सापे� अथ� गनु�पन� 
ह��छ । ‘मार’ भनी भनेकोलाई सबै स�दभ� प�रि�थितमा 
कानूनअनसुार सजाय गदा� �यावहा�रक नह�ने र यसो 
गदा� अ�यायसमेत पन� जा�छ । �यसैले ‘मार ्हान्’ भनी 
भनेको कुरा सािँ�चकै मान� मनसायसिहत भनेको हो, 
होइन ? यसरी ‘मार’् भनी वचन िदएकोले मा� मारकेो 
हो, होइन ? भ�ने ज�ता कुरा यसमा िवचारणीय ह�न 
आउछँ । सो स�ब�धमा हेदा� यसमा यी �ितवादी दवेी�साद 
पराजलुीको यी मतृकलाई मान�स�मकै पूव��रसइवी केही 
रही मान�लाई अिभयोग दाबीबमोिजमको सहयोगी 
भूिमका िनवा�ह गन� वा मान�कै लािग भनी वचन िदनपुन� 
काय� कारणसमेत केही रहे भएको पाइएन । �ितवादी 
देवी�साद आफँैले हातहितयार बोक� वा सरस�लाह 
गरी मतृकलाई मान� योजना बनाई वारदात�थलमा 
गएको र अका� �ितवादी छिवलाल पराजलुीसगँ 
पिन सो िवषयमा कुनै पूव� सरस�लाह, योजना तथा 
तयारी गरी आएको भनी वादी नेपाल सरकारले भ�न 
सकेको छैन । िमिसल संल�न कागज �माणबाट समेत 
�य�तो कुरा पिु�ट ह�न स�दैन । वारदातको प�रि�थित 
र स�दभ� हेदा� आ�नो छोरा र मतृकह�बीच रातको 
समयमा भनाभन हात हालाहाल भएको दखेेपिछ कुनै 
पिन बाबलेु �यसमा चासो िलएर जान ु �वाभािवक 
ह��छ । यी �ितवादी �यसरी आ�नो छोरासगँ झगडा 
भएकोमा �यहा ँ जादँा मतृकसमेतको कारणले भएको 
झगडा तथा हात हालाहाल र आफूलाई समेत हात 
हालेकोमा �रस उठी प�रणामको कुनै िवचार नगरी 
�वाभािवक तथा सामा�य �पमा नै ‘मार’् छोरा भनेको 

ह�न स�ने देिख�छ । �य�तै मतृकको म�ुय �पमा 
�ितवादी छिवलालसगँ नै झगडा भएको र पिछ िनजका 
बबुा यी �ितवादीसगँ पिन मतृकले झगडा गरकेो कारण 
मारकेो भ�ने िमिसल संल�न मािथ विण�त कागजप�बाट 
देिखएको छ । य�तो अव�थामा �ितवादीम�येका 
छिवलालले यी �ितवादी देवी�साद पराजलुीले ‘मार’् 
भनेकोले मा� �हार गरकेो भनी भ�न स�ने दिेखदँैन । 
यसरी �यान मान� मनसायले नै मार ्भनेको र मार ्भनेका 
कारणले मा� मारकेो भ�ने िन:स�देह पिु�ट नभएको 
य�तो अव�थामा यी �ितवादीले नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरअनसुार �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. को कसरुमा सहभािगता रहेको हो भनी 
भ�न नसिकने ह�दँा सोअनसुारको कसरु नठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै देिखयो । सो 
स�ब�धमा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुनस�ने देिखदँैन ।

११. यसरी मािथ िववेचना ग�रएअन�ुप यी 
�ितवादी वारदात�थलमा रही �वाभािवक�पमा ‘मार ्
हान्’ भनी भनेको �यानस�ब�धी महलको १३(४) 
नं.को कसरुअ�तग�त नपन� देिखएपिछ िनजको उ� 
काय� कसरुज�य काय�िभ� पछ� , पद�न ? यिद पछ�  
भने के क�तो कसरुज�य काय�िभ� पछ�  ? अथा�त् 
उ� काय�लाई �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
अनसुारको कसरुअ�तग�त पन� ठह�याई पनुरावेदन 
अदालतले गरकेो फैसला िमलेको छ, छैन ? तथा 
सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी देवीलाल पराजलुीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन ? भ�नेतफ�  
िवचार गनु�पन� ह�न आयो । यस स�ब�धमा हेदा� , मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं.ले अ� 
िकिसमले मत स�लाहमा पसेकोमा मान� ठाउमँा गई 
अ� कुरा केही नगरी हे�ररहनेलाई र लेिखएदिेख बाहेक 
अ� िकिसमका मतलबीलाई कसरुदार मानी सजायको 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । यी �ितवादी आ�नो छोरासगँ 
झगडा ग�ररहेको अव�थामा वारदात�थलमा पगेुको र 
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मतृकलाई आ�नो छोरा छिवलालले �हार गदा�समेत 
�यही रहे भएको देिखयो । य�तो अव�थामा िनजले 
�ितवादी छिवलाललाई कसरुज�य काय� गन�बाट 
रो�नपुन� िनजको कत��य ह�नेमा िनजले रो�नलाई 
कुनै �याससमेत गरकेो देिखदैँन । िनजले मान�कै लािग 
भनी मार ्नभनेको वा वचन निदएको र िनजले भनेकै 
कारणले मा� �हार गरकेो नभए पिन �यसो नगर ्भनी 
रो�नपुन� अव�थामा य�तो आपि�जनक श�द �योग 
गरी आ�नो छोरा �ितवादी छिवलाललाई कसरु गन� 
साथ िदएको वा कसरुका लािग झन् उ��े�रत गराएको 
भ�ने दिेखन आउछँ । य�तो अव�थामा यी �ितवादी 
पूण� िनद�ष रहेको मानी िनजको सफाइ पाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकँदैन । यसरी यी 
�ितवादी देवी�साद पराजलुीले अका� �ितवादीसगँ मत 
स�लाहमा पसेको, मान� ठाउमँा गई अ� केही नगरी 
हे�ररहेको तथा कसरु गन� सहयोग प�ुने गरी आपि�जनक 
श�द �योग गरकेो दिेखन आयो । िनजको य�तो दूिषत 
काय� (Blameworthy Conduct) �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं.ले प�रभािषत गरकेो कसरुिभ� नै 
पन� दिेखएकोले िनजलाई सोही नं. बमोिजम ३ (तीन) 
वष� कैद गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखन आयो । सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी 
देवी�साद पराजलुी र अिभयोग दाबीअनसुार सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

१२. अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
स�ु इलाम िज�ला अदालतले �ितवादी छिवलाल 
पराजलुीलाई अिभयोग दाबीअनसुार �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरी भएको फैसला सो हदस�म सदर 
गरकेो र �ितवादी देवी�साद पराजलुीलाई ऐ.महलको 
१३(४) नं. अनसुार ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको 
फैसलालाई सो हदस�म केही उ�टी गरी िनजलाई 
ऐ.महलको १७(३) नं. अनसुार ३ (तीन) वष� मा� 

कैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०६९/१२/११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखन 
आएकोले सदर ह�ने ठहछ�  । सो ठहर ेपिन वारदातको 
काय�कारण, वारदात ह�दँाको प�रि�थित, �ितवादी 
छिवलाल पराजलुीको उमेर र आिथ�क अव�था 
ज�ता कुराह�मा िवचार गदा� िनजलाई ठहरबेमोिजम 
सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएकोले िनज �ितवादी 
छिवलाल पराजलुीलाई अदालती ब�दोब�तको १८८ 
नं. बमोिजम १६ (सो�) वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । सो 
ठहना�ले अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा �ितवादीम�येका छिवलाल 
पराजलुीलाई १६(सो�) वष� मा� कैद सजाय ह�ने 
ठहरी फैसला भएकोले िनजलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने गरी भएको िज�ला तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाअनसुार किसएको लगत सशंोधन 
गरी १६(सो�) वष� मा� कैद सजायको लगत कसी 
सोहीअनसुारको कैदी पजु�सिहत जानकारी स�बि�धत 
कारागार काया�लय र �ितवादी छिवलाल पराजलुीलाई 
िदन ु भनी साथै यी �ितवादी छिवलाल पराजलुीको 
सव��व गन� �योजनाथ� अशं रो�का भएको भए फुकुवा 
ग�रिदन ु भनी स�ु िज�ला अदालतमा लेखी पठाई  
िदनू --------------------------------------------------१
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ------------------------२

  
उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�रकृ�ण काक�

 इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ३ गते रोज ६ शभुम् ।

&

१०००८ - दवेी�साद पराजलुीसमेत िव. नेपाल सरकार
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 
फैसला िमित : २०७४।२।९

०७१-CI-००५६

म�ुाः अपतुाली हक कायम दता� चलन

पनुरावेदक / वादी : रौतहट िज�ला, इनरवारी गाउ ँ
िवकास सिमित, वडा नं. ५ ब�ने न�दलाल 
�साद यादव

िव��
��यथ� / �ितवादी : रौतहट िज�ला, इनरवारी गाउ ँ

िवकास सिमित, वडा नं. ६ ब�ने ओम�काश 
राय यादवसमेत

 § अशं र अपुतालीका िवषयह� झ� हदेा� 
उ�तै देिखने भए पिन पृथक िवषयह� 
ह�न ् । अशंको िववादमा अिंशयार ह�नलाई 
नाता स�ब�ध मह�वपूण� ह��छ । तर 
अपुतालीको स�ब�धमा �याहार स�भार 
गन� �यि�लाई मन� �यि�को स�पि�को 
हकदार मािनएको देिख�छ । बाँचु�जेल मन� 
�यि�लाई �याहार स�भार नगन�, आ�नो 
कत��य िनवा�ह नगन� तर मरपेिछ मन� 
�यि�सगँ केवल नाता र हकदार ह�नुको 
आधार देखाएर अपुतालीको स�पि� 
दाबी गन� र �य�तो स�पि�मा हक �ा� 
गन� कुरालाई ��तुत कानूनी �यव�थाले 
अनमुित िदएको नदेिखने । 

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : 
��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

सु� तहमा फैसला गन� : 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी बाबरुाज काक� 
रौतहट िज�ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी ितल�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी जीवनह�र अिधकारी
पनुरावेदन अदालत, हेट�डा

फैसला
�या.ह�रकृ�ण काक� : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको सिं�� त�य र िनण�य यस�कार छः-

मूल प�ुष रामपतृ राय यादवको ४ छोरा 
भएकोमा जेठा स�ुज राय यादव, मािहला हामी 
िफरादीह�को �व.बाब ु अंचीत राय यादव, सािहला 
जाद ु राय यादव र का�छा �ितवादीह�को सगोलको 
बाब ु राम�साद राय यादव भएकोमा रामपतृ राय 
यादवको म�ृयपुिछ चार ै दाज ु भाइ २०३७।८।४ मा 
रौतहट िज�ला अदालतबाट अंशब�डा भई िभ�दै बसी 
आउन ुभएकोमा जेठा स�ुज राय यादवको एक मा� 
छोरा िव�वनाथ राय यादव भएको िनज िव�वनाथ 
राय यादवको एक मा� �ीमती सनुरी देवी भएको र 
िव�वनाथ राय र सनुरी देवीको छोरा छोरी कोही नभई 
िव�वनाथ राय यादवको िमित २०६५।५।६ र सनुरी 
देवी िमित २०६५।६।१० मा आ�नो कालगतीले 
�वग�बास भई स�नभुएको र मािहला अचंीत रायको 
दईु छोरा भएकोमा जेठा िव�दालाल राय यादव, का�छा 
न�दलाल�साद यादव भएको र सािहला जाद ु राय 

�नण�य नं. १०००९
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यादव र िनजको �ीमती चनुचुनुीया देवी लो�ने �वा�नी िन:स�तान भई �वग�वास भएको र का�छा राम�साद 
राय यादवको एक मा� �ीमती हेमचली देवी भएको र िनजह�को २ छोरा भएकोमा जेठा जय�काश राय यादव, 
का�छा ओम�काश राय यादव भएकोमा रामपतृ राय यादव लो�ने �वा�नी, स�ुज राय यादव लो�ने �वा�नी र 
िनज स�ुज राय यादवको छोरा िव�वनाथ राय यादव र िनजको एक मा� �ीमती सनुरी देवी, मािहला अंचीत राय 
यादव लो�ने �वा�नी, सािहला जादरुाय यादव िनःस�तान भई लो�ने �वा�नी, राम�साद राय यादवसमेत अिघपिछ 
गरी आ-आ�नो कालगतीले �वग�बास भई स�नभुएको छ । िव�वनाथ राय यादव र िनजको �ीमती सनुरी देवीको 
छोरा छोरी नभई िव�वनाथ राय यादव र सनुरी दवेीको अपतुाली खाने बेहोन� हकवाला हामी वादी र �ितवादीह� 
मा� हकवाला भएको र िनज िव�वनाथ राय यादवको म�ृयपुिछ िनजको ि�या �ितवादी ओम�काश राय यादवले 
र सनुरी देवीको ि�या िफरादीम�येको म िव�दालाल राय यादवले गरकेो र िव�वनाथ राय यादव र सनुरी देवी 
लो�ने �वा�नीको �ा�मा ला�ने खच� हामी वादी र �ितवादीह�ले समानपुाितक तवरले लगाई �ा� गरकेो र 
िव�वनाथ राय यादव र सनुरी दवेी िबरामी परकेो अव�थामा िनज दाज ुभाउजूको सेवा ससुार औषधी उपचार 
हामी वादी �ितवादीह�ले गद� आएकोले िव�वनाथ राय यादव र सनुरी देवीको अपतुाली खाने बेहोन� हकवाला 
हामी भएकोले दाज ुभाउजूको नाम दता�को ज�गाह� हामी वादी �ितवादीह�ले नामसारी दता� गराई हाल� भनी 
�ितवादीह�लाई भ�दा बाधा अवरोध गरी नामसारी दािखल खारजे दता� गराउन निदएकोले िव�वनाथ राय 
यादवको परकेो अपतुालीमा २ भागको १ भाग �ितवादीह�को �व. लो�ने बाब ुराम�साद राय यादवले र हा�ो �व. 
बाब ुअंचीत राय यादवले पाउने १ भागमा परकेो मोल �. २,६२,०००।– जाने देहायबमोिजमका ज�गा घरह�मा 
हामी वादीह�को सयं�ु नाममा अपतुाली हक कायम गरी हा�ो नाउमँा दाखेल खारजे दता�समेत ह�ने र ऐलानी 
घर ज�गा र �यसमा भएका घरह�मा हक कायम भई भोग �यवहार गन� पाउनेसमेत ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िव�दालाल राय यादव र न�दलाल �साद यादवको िफराद प� ।

दता�वालाको नाम िज�ला गा.िव.स.
वडा 
न.ं

िक.न.ं �े�फल

िव�नाथ राय  यादव रौतहट ईनरवारी ५ ४७ ०-२-३ म�ये पि�चमबाट ०-१-११/
२

,, ,, ,, ५ ६२ ०-१-० म�ये उ�रबाट ०-०-१०
,, ,, ,, ५ ६९ ०-१-१५ म�ये पूव�बाट ०-०-१७१/

२
,, ,, ,, ५ ७७ ०-०-९ म�ये दि�णबाट ०-०-४१/

२
,, ,, ,, ५ ८७ ०-३-० म�ये उ�रबाट ०-१-१०
,, ,, ,, ५ ३२४ ०-०-५१/

२ 
म�ये पूव�बाट   ०-०-२३/

४
,, ,, ,, ६ २९७ ०-१-१८ म�ये पूव�बाट   ०-०-१९

,, ,, ,, ६ ३०४
०-१-७ म�ये पि�चमतफ� बाट ०-०-

१३१/
२

िव�नाथ राय यादव ,, िपपरीया १ ९४४ ०-१-१० म�ये पूव�बाट ०-०-१५

िव�नाथ राय यादव रौतहट िपपरीया १ ९४६
०-२-१५ म�ये दि�णतफ� बाट ०-१-

७१/
२

,, ,, ,, ,, १२६४ ०-२-१४ म�ये पूव�बाट ०-१-७

१०००९ - न�दलाल �साद यादव िव. ओम�काश राय यादवसमेत
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,, ,, ,, ,, १२६८ ०-०-१० म�ये दि�णतफ� बाट ०-०-५
,, ,, ,, ,, ९६४ ०-०-१५ म�ये पूव�बाट ०-०-७१/

२

,, ,, ,, ,, ९८४
०-१-१४ म�ये पि�मतफ� बाट ०-०-

१७
,, ,, ,, ,, ९९१ ०-२-१० म�ये उ�रतफ� बाट ०-१-५
,, ,, ,, ,, ९९५ ०-२-४ म�ये पि�चमतफ� बाट ०-१-२
,, ,, िपपरीया ५ ९०३ ०-१-० म�ये उ�रतफ� बाट ०-०-१०

िव�नाथ राय यादवको 
हक �ा�त भई भोगी 

आएको ज�गा
रौतहट ईनरवारी ६ २६३

०-०-५१/
२
 म�ये पूव�बाट ०-०-२३/

४ 

फुसको घरसमेत
 

    ,, ,, ,, ,, १६
०-०-४ म�ये पूव�तफ� बाट ०-०-२र 

फुसको घरसमेत

स�ुज राय ,, ,, ५ २६०

०-०-
२१/

४ 
म�ये 

दि�णतफ� बाट 
०-०-१-

२र फुसको 
घरसमेत

स�ुज राय ,,
िपप�रया 

(प)
१ ९७८

को ज�गा 
घरम�ये 

पूव�तफ� बाट 
०-०-०-८ 
कनवामा 

बनेको फुसको 
घरसमेत

स�ुज राय ,, ,, १ ९८०

०-०-१८म�ये 
दि�णतफ� बाट 

०-०-९ 
र फुसको 
घरसमेत

काका स�ुज राय यादव र िनजको छोरा दाज ु िव�वनाथ राय यादव हा�ो सगोलको अंिशयार नभई 
िनजह� तथा हा�ो िपताह�बीच २०३७।८।४ मा रौतहट िज�ला अदातलबाट अशंब�डा भई बसेका अंिशयार 
ह� । काका स�ुज राय यादव तथा दाज ु िव�वनाथ राय यादव र भाउजू सनुरी देवीको सेवा ससुार औषधी 
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उपचार तथा म�ृयपु�चात ि�या �ा�समेत हामी वादी 
�ितवादीले गरकेो होइन छैन । िनजह�को ि�या 
�ा� औषधी उपचार रखेदखेसमेत िनज स�ुज 
रायको छोरी तथा िव�नाथ रायको बिहनी राजपती 
देवीले नै माइती घरमा बसी गरके� ह�न् । पिछ वादी 
दाबीको ज�गा घर हामी वादी �ितवादीसमेतले किहले 
पिन जोतभोग चलन गरकेो होइन छैन । दाबीको घर 
ज�गा िव�वनाथ राय यादव तथा काका स�ुज राय 
आ�नो जीवनकालमा आफँैले जोतभोग चलन गरकेा 
ह�न् । िनजह�को बढेुसकालमा िनजको छोरी बिहनी 
राजपती देवीले दाबीको घर ज�गा जोतभोग गरी 
आएकोमा सो घर ज�गामा िवप�ीको िखचोला क�जा 
लगाई िदएको ह�दँा काका स�ुज रायको छोरी राजपती 
देवीले हामीसमेत उपर दे.नं. १३२९ को अपतुाली 
हक कायम दता� चलन म�ुा गरके� ह�न् । �माण लगाई 
पाऊँ । वादी दाबीको घर ज�गामा यी वादी तथा हामी 
�ितवादीसमेतको अपतुाली हक कायम दता�समेत 
ह�नपुन� होइन छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
जय�काश राय यादव र ओम�काश राय यादवसमेतको 
संय�ु �ितउ�र प� ।

�ितवादी हेम चली देवी यादवको नाउमँा 
रौतहट िज�ला अदालतबाट जारी भएको इतलायनामा 
िमित २०६५।११।११ गतेमा तामेल भई �यादिभ�मा 
�ितउ�र प� निदई स�ु �याद गजुारी बसेको ।

यी वादी �ितवादीह� दाजभुाइ नाताका 
ह�न् । मतृक िव�वनाथ राय र सनुरी दवेीको सेवा 
ससुार रखेदेख औषधी उपचार तथा िनजह�को 
म�ृयपुिछ िनजह�का ि�या �ा�समेत यी वादीह� 
तथा �ितवादीसमेत िमलीजलुी सामुूिहक�पमा गरकेो 
हो । िव�वनाथ राय तथा िनजको �ीमती सनुरी देवीको 
अपतुाली यी वादीह� तथा �ितवादीह� समेतले 
बराबर पाउन ुपन� हो । िफराद प�मा उि�लिखत स�पूण� 
ज�गाह�मा वादी दाबीअनसुार वादीह�को अपतुाली 
हक कायम दता�समेत ह�नपुन� हो भ�नेसमेत बेहोराको 

वादीको सा�ी जयनलु िमया ँअंसारीले रौतहट िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

अपतुालीको महलको १ नं. को 
�यव�थाअनसुार सात प�ुतािभ�को निजकको 
अंशीयार र २ नं. को अपतुालीको �म िनधा�रणिभ� यी 
वादीह� परकेो देिखदँा यी वादीह�को अपतुाली हक 
दईु भागको १ भाग रहेको दिेखदँा मतृक िव�वनाथ र 
सनुरी दवेीको अपतुाली परकेो स�पि�बाट वादीह�ले 
दईु भागको १ भाग अपतुाली पाउने ठहछ�  । मतृकह�का 
अपतुाली मतृकको िववािहत बिहनी राजपतीले पाउन ु
पन� भ�ने �ितउ�र िजिकर प�ुन स�दैन भ�ने रौतहट 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।९।८ मा भएको 
फैसला ।

िवप�ीका िपता अंचीत राय र हा�ो बाब ु
राम�साद राय र राजपती दवेीको बाब ुस�ुज राय दाज ु
िव�नाथ रायबीच स�ु अदालतबाट संवत् २०३७।८।४ 
मा िविधवत् अंशब�डा भई अलिगया अंिशयार रहेको 
त�य �थािपत छ । मतृक िव�नाथको िक�रया �ा� यी 
िवप�ी वादीले नगरकेो कुरा िनजको िफराद लेखबाट 
खलेुको छ । मतृक िव�वनाथ राय यादव िनजका 
�ीमती सनुरी देवी र काका स�ुज रायको �याहार 
स�भार, औषधी उपचार तथा म�ृयपु�चात् िक�रया 
�ा� िव�वनाथको बिहनी राजपती दवेीले गरके� 
ह�न् । अपतुालीको ७, ११ नं. बमोिजम दाबीको ज�गामा 
राजपती दवेीको अपतुाली पन� हो । अपतुालीको १, २ 
नं. सामा�य �यव�था हो भने सोही महलको ७, ११ 
नं. िवशेष �यव�था हो । मतृकले खाएको ऋण िनजको 
बिहनी राजपती देवीले अपतुाली खाएको ह�दँा िनजबाट 
भ�रपाउने लगाउको लेनदेन म�ुाबाट ठहर भएको 
छ । यी आधार �माणको आधारमा स�ु रौतहट िज�ला 
अदालतबाट वादी दाबी प�ुने गरी भएको फैसला �िुटपूण� 
भएकोले उ� स�ु फैसला उ�टी गरी हा�ो स�ु 
�ितउ�र िजिकरबमोिजम इ�साफ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक �ितवादीह� जय�काश राय 

१०००९ - न�दलाल �साद यादव िव. ओम�काश राय यादवसमेत
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यादव र ओम�काश राय यादवको पनुरावेदन प� ।
राजपती दवेीले िव�वनाथको अपतुाली 

खाएको आधार िदई २०६५ सालको दे.नं. 
१०७४।५२-०६५ को लेनदेन, २०६५।७।१८।२ 
दे.नं. १०९४ को लेनदने, २०६५।६।१३।२ को दे.नं. 
१०३१ को लेनदेन म�ुामा िव�वनाथले ग�रिदएको 
िलखतअनसुारको सावँा �याज ितन� बझुाउन ु पन� 
गरी फैसला भइरहेको तथा मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
७ नं. तथा ११ नं. को �या�या�मक ��न िव�मान 
रहेको स�दभ�मा स�ुको फैसला िवचारणीय भई फरक 
पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ 
बमोिजम ��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६९।४।२८ 
मा भएको आदेश ।

स�ुजको छोरा िव�नाथ र िनजको 
�ीमती सनुरीको म�ृयपु�चात् िनजले खाएको ऋण 
अपतुाली खाने बिहनी राजपितदवेीले ितनु�पन�समेत 
ठहरी िबगोसमेत भराइसकेको ि�थित िमिसलबाट 
देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादी जय�काश र 
ओम�काशले िव�नाथ र िनजको �ीमतीको 
पालनपोषण र काज िक�रयासमेत हामी वादी 
�ितवादीह�ले गरकेो नभई बिहनी राजपितदेवीले नै 
गरकेो हो भनी �ितउ�र िफराएको देिख�छ । यसरी 
�ितवादीह� म�येका एउटाको हागँाको �यि�ह�ले 
हामीले पालनपोषणसमेत गरकेो छैन । बिहनीले नै 
गरकेो हो भनेको ि�थितमा अक� हागँाको छोराह�ले 
हामी सबै भएर पालनपोषण र काजिक�रया गरकेो 
हो भ�ने भनाइलाई िव�ास गन� ि�थित दिेखएन । 
िव�नाथले खाएको ऋण ितन� दािय�व बिहनी राजपित 
देवीले �वीकार ग�रसकेपिछ अपतुालीमा पिन राजपित 
देवीको नै हक ह�ने ि�थित देिखन आयो । तसथ�, 
िव�वनाथ र िनजको �ीमतीको अपतुाली हक बिहनी 
राजपित देवीले पाउने ठहरी आज यसै इजलासवाट 

दे.प.ुनं.०६८-DP-०६५५ को ज�गा िखचोला 
अपतुाली हक कायम दता� चलन म�ुामा फैसला भएको 
समेत ह�दँा यस म�ुामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर 
गनु�पन�मा वादी दाबीबमोिजम अपतुाली हक कायम 
ह�ने ठह�याएको स�ु रौतहट िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।९।८ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने 
ठहछ�  । वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७०।१०।२७ मा भएको फैसला ।

िवप�ीह�ले हामीले अपतुाली हक खाने भए 
भ�ने डरले िवप�ीह�को िमलोमतोमा राजपती देवीले 
बाब ु िव�वनाथ र आमा सनुरीदेवीलाई पालनपोषण 
गरकेो भनी गलत �ितउ�र लगाई हामीउपर कुिनयत 
िचताई लेनदेनसमेतका म�ुा दायर गरकेा ह�न् । मलुकु� 
ऐन, अपतुालीको ११ नं.ले निजकको �यि�ले 
पालनपोषण नगरमेा टाढाको �यि�ले पालनपोषण 
गरकेोमा अपतुाली हक खान पाउने हो । पालनपोषण 
नगरके� राजपती देवीले अपतुाली पाउने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला उ�टी 
गरी स�ु िज�ला अदालतको फैसला कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने न�दलाल�साद यादवको पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
िमिसल अ�ययन गरी मतृक िव�वनाथ र सनुरी देवीको 
अपतुाली परकेो स�पि�बाट वादीह�ले दईु भागको 
१ भाग अपतुाली पाउने ठह�याई रौतहट िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसलामा िच� 
नबझुाई वादीको तफ� बाट पनुरावेदन परकेो देिखदँा 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेको 
छ छैन ? वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो 
होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदन ुपन� दिेखन आयो ।

२. ��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गदा� मूल 
प�ुष रामपतृ राय यादवको ४ छोरा भएकोमा जेठा 
स�ुज राय यादव, मािहला हामी िफरादीह�को �व.
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बाब ु अचंीत राय यादव, सािहला जाद ु राय यादव र 
का�छा �ितवादीह�को सगोलको बाब ुराम�साद राय 
यादव भएकोमा रामपतृ राय यादवको म�ृयपुिछ चार ै
दाज ुभाइ २०३७।८।४ मा रौतहट िज�ला अदालतबाट 
अंशब�डा भई िभ�द ैबसी आउन ुभएकोमा जेठा स�ुज 
राय यादवको एक मा� छोरा िव�वनाथ राय यादव 
भएको िनज िव�वनाथ राय यादवको एक मा� �ीमती 
सनुरी देवी भएको र िव�वनाथ राय र सनुरी देवीको 
छोराछोरी कोही नभई िव�वनाथ राय यादवको िमित 
२०६५।५।६ र सनुरी देवी िमित २०६५।६।१० मा 
आ�नो कालगतीले �वग�बास भई स�नभुएको र मािहला 
अंचीत रायको दईु छोरा भएकोमा जेठा िव�दालाल 
राय यादव, का�छा न�दलाल�साद यादव भएको 
र सािहला दरुा यादव र िनजको �ीमती चनुचुनुीया 
देवी लो�ने �वा�नी िन:स�तान भई �वग�वास भएको 
र का�छा राम�साद राय यादवको एक मा� �ीमती 
हेमचली देवी भएको र िनजह�को २ छोरा भएकोमा 
जेठा जय�काश राय यादव, का�छा ओम�काश राय 
यादव भएकोमा रामपतृ राय यादव लो�ने �वा�नी, 
स�ुज राय यादव लो�ने �वा�नी र िनज स�ुज राय 
यादवको छोरा िव�वनाथ राय यादव र िनजको एक 
मा� �ीमती सनुरी दवेी मािहला अचंीत राय यादव 
लो�ने �वा�नी, सािहला जदरुाय यादव िनःस�तान भई 
लो�ने �वा�नी राम�साद राय यादवसमेत अिघपिछ 
गरी आ-आ�नो कालगतीले �वग�बास भई स�नभुएको 
छ । िव�वनाथ राय यादव र िनजको �ीमती सनुरी 
देवीको छोरा छोरी नभई िव�वनाथ राय यादव र सनुरी 
देवीको अपतुाली खाने बेहोन� हकवाला हामी वादी र 
�ितवादीह� मा� हकवाला भएको र िनज िव�वनाथ 
राय यादवको म�ृयपुिछ िनजको ि�या �ितवादी 
ओम�काश राय यादवले र सनुरी दवेीको ि�या 
िफरादीम�येको म िव�दालाल राय यादवले गरकेो र 
िव�वनाथ राय यादव र सनुरी दवेी लो�ने �वा�नीको 
�ा�मा ला�ने खच� हामी वादी र �ितवादीह�ले 

समानपुाितक तवरले लगाई �ा� गरकेो र िव�वनाथ 
राय यादव र सनुरी देवी िबरामी परकेो अव�थामा िनज 
दाज ुभाउजूको सेवा ससुार औषधी उपचार हामी वादी 
�ितवादीह�ले गद� आएकोले िव�वनाथ राय यादव र 
सनुरी देवीको अपतुाली खाने बेहोन� हकवाला हामी 
भएकोले दाज ुभाउजूको नाम दता�को ज�गाह� हामी 
वादी �ितवादीह�ले नामसारी दता� गराई हाल� भनी 
�ितवादीह�लाई भ�दा बाधा अवरोध गरी नामसारी 
दािखल खारजे दता� गराउन निदएकोले िव�वनाथ 
राय यादवको परकेो अपतुालीमा २ भागको १ भाग 
�ितवादीह�को �व. लो�ने बाब ुराम�साद राय यादवले 
र हा�ो �व. बाब ुअंचीत राय यादवले पाउने १ भागमा 
परकेो मोल �. २,६२,०००।–जाने ज�गा घरह�मा 
हामी वादीह�को सयं�ु नाममा अपतुाली हक कायम 
गरी हा�ो नाउमँा दाखेल खारजे दता�समेत ह�ने र ऐलानी 
घर ज�गा र �यसमा भएका घरह�मा हक कायम भई 
भोग �यवहार गन� पाउनेसमेत ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय 
िफराद दाबी भएको ��ततु म�ुामा काका स�ुज राय 
यादव तथा दाज ुिव�वनाथ राय यादव र भाउजू सनुरी 
देवीको सेवा ससुार औषधी उपचार तथा म�ृयपु�चात् 
ि�या �ा�समेत हामी वादी �ितवादीले गरकेो 
होइन छैन । िनजह�को ि�या �ा� औषधी उपचार 
रखेदेखसमेत िनज स�ुज रायको छोरी तथा िव�नाथ 
रायको बिहनी राजपती दवेीले नै माइती घरमा बसी 
गरकेो ह�न् । वादी दाबीको घर ज�गामा यी वादी तथा 
हामी �ितवादीसमेतको अपतुाली हक कायम दता�समेत 
ह�नपुन� होइन छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
जय�काश राय यादव र ओम�काश राय यादवसमेतको 
सयं�ु �ितउ�र रहेको वादी दाबीबमोिजम ह�ने ठहराई 
स�ु िज�ला अदालतबाट फैसला भएकोमा पनुरावेदन 
अदालतबाट स�ु इ�साफ उ�टी भएकोले वादीको 
यस अदालतमा पनुरावेदन परी यस इजलाससम� 
िनण�याथ� पेस ह�न आएको देिखयो ।

३. वादीले आफू र �ितवादीह�ले मतृक 

१०००९ - न�दलाल �साद यादव िव. ओम�काश राय यादवसमेत
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िव�वनाथ र िनजका बाब ुसरुज रायको जीवनकालमा 
आफूसाथ पालन पोषण ग�रआएको र िनजको म�ृयपुिछ 
िववािदत ज�गा भोगचलन ग�रआएको ह�दँा उ� 
ज�गाको ज�गा पजनीको २ नं. र अपतुालीको महलको 
२ र २० नं. अनसुार आफू �वाभािवक हकदार रहेको 
देखाउन खोजेको पाइ�छ । यस त�यलाई पिु� गन� 
अ�य कुनै �माणबाट समिथ�त भएको दिेखदँैन । उ� 
त�यलाई �ितवादीह�ले �ितउ�रमा इ�कार गरकेो र 
वादी तथा आफूह�ले पिन परलोक भएका िव�वनाथ 
र िनजको �ीमती सनुरी देवीको सेवा टहल नगरकेो 
र मतृक िव�वनाथक� बिहनी राजपित दवेीले सेवा 
टहल गरकेो भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । यसबाट 
वादीले मन� िव�वनाथ र िनजको �ीमती सनुरी देवीको 
जीवनकालमा सेवा टहल नगरकेो र म�ृयपुिछ �ा� 
िक�रयालगायतका सं�कारह� स�प�न नगरी मतृकक� 
बिहनीले सेवा टहल गरकेो भ�ने दे.नं. १३२९ को 
वादी राजपित देवी र �ितवादी ओम�काश रायसमेत 
भएको घर ज�गा िखचोला अपतुाली हककायम म�ुामा 
िव�नाथ र िनजको �ीमतीको अपतुाली हक बिहनी 
राजपितदेवीले पाउने ठहर भई म�ुा अि�तम भई बसेको 
भ�ने त�यमा िववाद देिखदैँन । �य�तै २०६५ सालको 
दे.नं. १०७४/५२-०६५, २०६५ सालको दे.नं. 
१०३१ का लेनदेन म�ुाका सा�ीह�ले िव�वनाथ र 
िनजको �ीमतीको पालन पोषण र काजिक�रयासमेत 
राजपित देवीले नै गरकेोले िव�वनाथले खाएको ऋण 
िनज राजपित दवेीले नै ितनु�  पन� हो भनी बकप� गरी 
सोही आधारमा उ� लेनदने म�ुाह�मा िव�वनाथले 
खाएको ऋण राजपित देवीले ितनु�  पन� ठहर गरी 
भएको फैसला बदर ग�रपाउ ँ भनी वादी न�दलाल र 
िव�दलालले िफराद िदएकोमा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहरी अि�तम भई बसेको दिेख�छ । यसरी िव�वनाथ 
र िनजको �ीमतीको अपतुाली हक बिहनी राजपित 
देवीको अपतुालीको महल अनसुार के क�तो हक ह�ने 
रहेछ भनी हेदा�  मलुकु� ऐन, अपतुालीको ११ नं.मा 

देहायअनसुार कानूनी �यव�था रहेको देिख�छः
११ न.ं यस महलको अ�य न�बरह�मा 
जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
अपुताली पदा� मन�को �याहार स�भार 
निजकको हकवालाले नगरी अ�य 
�यि�ले गरकेो रहछे भन े�य�तो �यि�को 
अपुतालीको सबै चल अचल स�पि� 
�य�तो �याहार स�भार गन�ले पाउँछ ।

४. ��ततु कानूनी �यव�थाले अपतुालीको 
स�ब�धमा मन� �यि�को सगँसाथमा रही �याहार 
स�भार गन� �यि�लाई मन� �यि�को पिहलो �ाथिमकता 
�ा� हकवाला �यि�को �पमा राखेको पाइ�छ । ��ततु 
म�ुाका स�दभ�मा हेदा� मन� �यि�को कुनै छोरा स�तान 
नभएको त�यमा िववाद भएन । वादीले मन� �यि�लाई 
�याहार स�भार गरकेो भनी दाबी िलएकोमा सो 
स�पि�बाट आधा हक �ा� गन� स�ने �ितवादीह�ले 
वादी र आफूह� समेतले �याहार स�भार गरकेो नभई 
िव�वनाथक� बिहनी राजपती दवेीले �याहार स�भार 
टहल चाकर  गरकेो भनी �ितउ�र िफराएको र वादीले 
�याहार स�भार गरकेो भ�ने दाबी खि�डत भएको 
य�तो अव�थामा िव�वनाथ र िनजको �ीमतीलाई 
सेवा ससुार औषधो उपचार हामी वादी �ितवादीले गरी 
म�ृयपु�चात् काज ि�या, �ा� गरकेो भ�ने वादीको 
दाबी �मािणत ह�नसकेको देिखएन ।  

५. ��ततु िववादमा वादीको भनाइ मूलतः 
आफू र �ितवादीह� मन� �यि�को हकदार भएकोले 
मन� �यि�सगँको नाताको आधारमा आफूले समेत 
अपतुाली परकेो स�पि�मा िह�सा पाउन ु पन� भ�ने 
िजिकरमा आधा�रत देिख�छ । तर ��ततु िववाद 
अंशको स�ब�धमा परकेो नभई अपतुाली स�ब�धमा 
परकेो देिख�छ । अंश र अपतुालीका िवषयह� झ� 
हेदा�  उ�तै देिखने भए पिन पथृक िवषयह� ह�न् । 
अंशको िववादमा अंिशयार ह�नलाई नाता स�ब�ध 
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मह�वपूण� ह��छ । तर अपतुालीको स�ब�धमा मािथ 
िववेचना ग�रएअनसुार �याहार स�भार गन� �यि�लाई 
मन� �यि�को स�पि�को हकदार मािनएको देिख�छ । 
बाचँ�ुजेल मन� �यि�लाई �याहार स�भार नगन�, आ�नो 
कत��य िनवा�ह नगन� तर मरपेिछ मन� �यि�सगँ केवल 
नाता र हकदार ह�नकुो आधार देखाएर अपतुालीको 
स�पि� दाबी गन� र �य�तो स�पि�मा हक �ा� गन� 
कुरालाई ��ततु कानूनी �यव�थाले अनमुित िदएको 
देिखदँैन ।

६. अतः राजपित देवी अपतुालीको ११ नं. 
अनसुार मन�का �याहार स�भार गन� �यि� भएकोले 
िनज िव�वनाथ र िनजको �ीमतीको स�पि�मा 
�वाभािवक �पमा हक ला�ने �यि� देिखएको ह�दँा स�ु 
िज�ला अदालतले वादी दाबीबमोिजम ह�ने ठह�याई 
गरकेो फैसला उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७०।१०।२७ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत काटी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. चोले�� शमशेर ज.ब.रा.

इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७४ साल जे� ९ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित : २०७४।१।१९

०६९-WO-१३३०

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : लिलतपरु िज�ला लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १९ ब�ने र�नदास 
�े�को छोरा नारायण दास �े�समेत

िव��
िवप�ी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 

टंगाल, काठमाड�समेत

 § िववािदत ज�गा नेपाल सरकारको नाउँमा 
आउनको लािग मलुुक� ऐन अपुताली 
महलको उि�लिखत १७ नं. ले तोकेको 
उि�लिखत �ि�या पूरा गनु�पन� �प� 
कानूनी �यव�था रहकेो र सो काय� गन� 
अिधकार अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगलाई कुनै ऐनले निदएको अव�थामा 
�चिलत कानूनिवपरीत नेपाल सरकारको 
नाउँमा कायम गनु� गराउनु भनी आदेश िदने 
कानूनी अि�तयारी अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगलाई रहकेो नदेिखन े।
 § अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग 

ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा साव�जिनक 
पदधारण गरकेो �यि�ले अनुिचत 
काय� गरकेो ठहर भएपिछ सो अनुिचत 
काय�बाट उ�प�न दु�प�रणाम �चिलत 

&

१००१० - नारायण दास �े�समेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत

�नण�य नं. १००१०
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कानूनबमोिजम स�याउनका लािग िवप�ी 
आयोगले दफा १२ख. बमोिजम लेखी 
पठाउन स�ने देिख�छ । िववािदत ज�गाको 
िवषयमा प�ह�का बीच िखचोला हक 
कायम म�ुा चली सो म�ुामा भएको अि�तम 
फैसलाको आधारमा मालपोत काया�लयले 
एकपटक �यि�को नाममा दता� गरकेो 
िनण�यलाई अदालतको अि�तम भई बसकेो 
फैसलासमेतको िवपरीत ह�ने गरी उ��षेण 
�कृितको आदेश जारी गन� अिधकार 
��यथ� आयोगलाई िव�मान कानूनले 
�दान गरकेो नदेिखने ।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी जगिदश 
च�� पा�डे

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व 
पडुासैनी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. केदार�साद चािलसे : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को ��ततु 
म�ुाको सिं�� त�य यस�कार छ:-

�रट िनवेदनको बेहोरा
लिलतपरु िज�ला लिलतपरु 

उपमहानगरपािलका वडा नं. १३ ब�ने सान ु
धौमाकु �े�को २०११ सालमा म�ृय ु भएको र िनज 
िन:स�तान रही िनजको अपूताली खाने निजकका 
हकदार नभएको र िनजको नाउमँा लिलतपरु िज�ला 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका सािबक वडा नं. १३ मा 

िक.नं. २०२ र २६१ को ज�गा रहेको िथयो । उ� 
ज�गामा हामीले िनज जीिवत रहेकै समयदिेख गठुी 
स�चालन गरी दश�को खड्ग जा�ा र पाटनको कुमारी 
पूजालगायतका काम गद� आएका ह�दँा िनज सान ु
धौमाकुका हामी अपतुाली खाने हकदार रहेकोमा कुनै 
िववाद छैन । २०१८ सालमा िनज सान ु धौमाकुको 
घर धरापमा परकेो भनी जाचँक�बाट �रपोट�  पन� 
आएकोमा सज�िमन गदा� हामी िनवेदकह�का बाब ुबाजे 
र लिलतपरु िज�ला लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
वडा नं. १९ ब�ने तलुसीलाल �े�ले हकदार भनी 
त�कािलत लिलतपरु नगरपािलकासम� बयान 
गरकेो र नगरपािलकाले हकबेहकको लािग बाडँफाडँ 
इलाका अदालतमा नालेस गन� जान ु भनी िमित 
२०२०/०५/१४ मा िनण�य पचा� गरकेो िथयो । सो िनण�य 
पचा�उपर त�ुसीलाल �े�ले िमित २०२१/०६/१५ 
मा िज�ला प�चायत लिलतपरुमा पनुरावेदन गरकेोमा 
िमित २०५४/०१/०८ गते िज�ला िवकास सिमित 
लिलतपरुबाट अपतुालीको हक बेहकस�ब�धी 
िनण�य गन� अिधकार नभएकोले अदालतमा हकबेहक 
छुट्याउन जान ुभनी िनण�य भएको िथयो । उ� िज�ला 
िवकास सिमतको िनण�यउपर म.ुस. गन� हेमलाल �े�ले 
हामीह�का बबुा भ�लाल �े�, िव�ण�ुसाद �े�, 
र�नदास �े�, बलदेवदास �े�, मकुु�दलाल �े�, 
मदनलाल �े�, िभममाया ँ �े�समेतलाई �ितवादी 
त�ुयाई लिलतपरु िज�ला अदालतमा हक कायम 
िनण�य दता� बदरसमेतको म�ुा दायर गरकेामा लिलतपरु 
िज�ला अदालतले िमित २०५७/०३/१९ मा वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ह�दँा खारजे ह�ने ठहछ�  भनी फैसला 
गरकेो र उ� फैसलाउपर हेमलाल �े�ले पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा पनुरावेदन गरकेामा उ� अदालतबाट 
िमित  २०५९/१०/०९ मा स�ु फैसला सदर ह�ने गरी 
फैसला गरी अि�तम रही बसेको अव�था छ । 

उ� फैसलाप�ात् हामी िनवेदकह� समेतले 
फैसला काया��वयन गरी दा.खा. समेत ग�रपाउ ँ भनी 
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मालपोत काया�लय, लिलतपरुसम� िनवेदन िदएकामा 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट उ� िक.नं. २०२ 
र २६१ का घर ज�गाह� हामी िनवेदक नारायणदास 
�े�ठ, देव��लाल �े�, राम�साद �े�, बि�दास �े�, 
मनोजकुमार �े� र मकुु�दलाल �े�समेतका नाममा 
संय�ु दा.खा. ग�रिदने गरी िमित २०६९/०३/१३ 
मा िनण�य भई ज�गाधनी �माण पजुा� �ा� गरी 
उि�लिखत घर ज�गाह� गठुीको �पमा चलाई 
भोगचलन गरी आइरहेका छ� । साथै मकुु�दलाल 
�े�को िमित २०६९/०३/१९ गते परलोक भएकोमा 
िनजको हकबाट हामी िनवेदकह� म�ये देवेशलाल 
�े� र रघ ु�े�को नाममा िमित २०६९/०६/१६ गते 
नामसारीसमेत भएको छ ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
िमित २०७०/०१/१३ गते मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
महलको १७ नं. ले ३ मिहनािभ� मन�को हकवाला 
कोही आएन वा प�ा लागेन भने सो अपतुाली नेपाल 
सरकारको ह�ने ��ट कानूनी �यव�था ह�दँाह�दँ ै िनजी 
गठुी जनाई �यि�ह�का नाममा दा.खा. गन� गरकेो 
मालपोत काया�लय, पाटनको िनण�य कानूनस�मत 
नदेिखदँा उ� िनण�य स�याई उि�लिखत िक�ा 
ज�गाह� नेपाल सरकारको नाममा कायम गनु�  गराउन ु
भनी मालपोत िवभाग लेखी पठाउने भनी गरकेो 
िनण�यबमोिजम मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट 
हामी िनवेदकह�लाई उि�लिखत िक�ा ज�गा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७०/०१/२० को प�ानसुार िनण�य स�याई 
नेपाल सरकारको नाममा कायम गनु�  भनी भूिमसधुार 
तथा �यव�थापन िवभागको िमित २०७०/०१/२४ 
को प�बाट लेखी आएकोले यस काया�लयको िमित 
२०६९/०३/११ को दता� दा.खा. िनण�य स�याई 
तपाइसँमेतको नाममा िनजी गठुी जिनई उि�लिखत 
िक�ा ज�गा २०७०/०१/२६ को िनण�यले नेपाल 
सरकारको नाममा कायम ग�रएको बेहोरा जानकारी 

गराइ�छ भ�ने प� िमित २०७०/०२/२० मा थाहा 
जानकारी पाएकोमा �यादैिभ� उ� िनण�यह� बदर 
ग�रपाउन स�मािनत अदालतसम� उपि�थत ह�न 
आएका छ� । 

तलुसीलाल �े�को म.ुस. गन� हेमलाल 
�े�ले हक बेहकको स�ब�धमा लिलतरु िज�ला 
अदालतमा म�ुा गरी हक कायम नह�ने गरी फैसला 
भएको र पनुरावेदन अदालतबाट पिन सदर भएको 
साथै उि�लिखत घरज�गा हामी िनवेदकम�ये 
देवेशलाल �े� र रघ ु �े�को बाब ु मकुु�दलाल �े� 
र सवुण�लाल �े�को नाउमँा िमित २०४१/०९/११ 
मा दता� भएकोमा सोसमेत बदर ग�रपाउ ँभनी नालेस 
िदएकोमा सो िनण�य दता�समेत सदर ह�ने ठहछ�  भनी 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०५७/०३/१९ 
र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट २०५९/१०/०९ गते 
फैसला भएकोमा उि�लिखत फैसलाह�को आधारमा 
मालपोत काया�लय लिलतपरुबाट हामी िनवेदकह�को 
नाममा दता� नामसारी भएकोमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले उ� ज�गा नेपाल सरकारको 
नाउमँा कायम ह�ने गरी िनण�य गरेकोले उ� िनण�य 
गन� अिधकार िनजलाई नभएकोले बदरभागी छ । 
हामीले उ� घर ज�गाको पखा�ल िजण� भएकामा 
िनमा�ण गरकेा र यशकुमार िश�पकारले लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकामा उ� ज�गा साव�जिनक हो 
भनी िदएको िनवेदनमा साव�जिनक भ�न िमलेन भनी 
िनण�यसमेत भएको छ ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
अपतुालीको १७ नं. लाई आधार मानी नेपाल सरकारको 
नाउमँा �याउन ु भनी गरकेो िनण�य हेदा� अपतुालीको 
१७ नं. मा िनज िवप�ीले भने ज�तो �यव�था भएको 
पाइदँैन । अपतुालीको १७ नं. मा अपतुाली पदा� िनजको 
हकदार कोही रहेनछ भने सोको सूचना गाउ ँ िवकास 
सिमित वा नगरपािलकालाई िदनपुछ�  र गाउ ँ िवकास 
सिमित वा नगरपािलकाले पिन एक�ित मचु�ुकासिहत 

१००१० - नारायण दास �े�समेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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सो कुराको जाहेरी िज�ला काया�लयमा पठाउन ु
पछ�  । सो मन� मािनस फलाना ठाउकँो हो भ�ने प�ा 
लागे मन�का हकवालाका नाउमँा ३ मिहने �याद पठाउन ु
पद�छ । �यादिभ� हकवाला कोही आएन वा प�ा लागेन 
भने अपतुाली नेपाल सरकारको ह�ने भ�ने �यव�था 
छ । अक�तफ�  िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले स�म अिधकार�ा� अदालतले गरकेो 
फैसलाबमोिजम स�म िनकाय मालपोत काया�लय 
लिलतपरुले गरकेो दा:खा नामसारीलाई आ�नो कुनै 
हकै नभएको अव�थामा बदर गन� िनण�य गरी आदेश 
िदएको छ । िवप�ीले हामी िनवेदकलाई सनुवुाइको 
मौकासमेत निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
िनण�य गरकेो छ । िवप�ीले िनण�य गदा� यो कानूनले गदा� 
बदर ह��छ भनी खलुाएकोसमेत छैन । 

अत: हक बेहकको स�ब�धमा तहतह 
ह�दँ ै स�मािनत लिलतपरु िज�ला अदालत िमित 
२०५७/०३/१९ र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
२०५९/१०/०९ गते फैसला भई सो फैसलाको 
आधारमा  हामी िनवेदकह�को नाउमँा मालपोत 
काया�लय लिलतपरुबाट िमित २०६७/०३/१३ मा 
िक�ा नं. २०२ र २६१ को घरज�गा दता�  भएकोमा 
सोिवपरीत अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
िनण�य गरी नेपाल सरकारको नाउमँा कायम गराउन 
आदेश िदएकोले उ� आदेशले हामी िनवेदकह�को 
कानूनी हक हनन् भई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०७०/०१/०९ र २०७०/०१/१३ 
को िनण�य, िवप�ी भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागको िमित २०७०/०१/२४ को िनण�य र 
मालपोत काया�लय लगनखेल लिलतपरुको िमित 
२०७०/०१/२६ को दता� दा.खा. िनण�य र सोस�ब�धी 
स�पूण� काम कारबाही बदर गरी िनवेदकह�का नाउमँा 
सािबकबमोिजम दता� �े�ता र धनीपजुा� यथावत् कायम 
रा�न ुभ�ने परमादेशलगायत जो जािहने उपय�ु आ�ा 
आदेश जारी गरी इ�साफ पाउ ँ साथै िवप�ी िज�ला 

�शासन काया�लय, लिलतपरुले हामीह�को नाउमँा 
रहेको उ� िक.नं. २०२ र २६१ को घर ज�गालाई 
खाली गनु� , घरमा लगाई राखेको ता�चा खो�न ुभनी 
िवप�ी �हरी प�रसर जाउलाखेललाई प�ाचार गरकेो 
ह�दँा िवप�ीह�बाट उि�लिखत घरज�गा क�जा 
गरी गठुी स�चालन गन� नस�ने अव�था िव�मान 
ह�ने ह�दँा ��ततु िनवेदन प�को अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म ��यथ� आयोगको िववािदत िनण�यको 
आधारमा उि�लिखत घरज�गामा �वेश गन�, घरज�गा 
खाली गन� गराउने, घरमा लागेको ता�चा खो�न 
लगाउनेलगायतका कुनै पिन काय� नगनु�  नगराउन ुभनी 
��यथ�ह�का नाउमँा अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन प� । 

यस अदालतको िमित २०७०/०३/१४ को आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
जारी ह�न नपन� कुनै कारण भए सोको आधार खलुाई 
यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा �रट 
िनवेदनको १ �ित न�कल साथै राखी सूचना पठाई 
�यसको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमा 
पठाई िलिखत जवाफ पेस भएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू� । साथै अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी माग गरकेो स�ब�धमा िवप�ीसमेत बझुी 
छलफल ह�न उपय�ु देिखदँा िमित २०७०/०३/२० 
का िदन छलफलका लािग उपि�थत ह�न ु भनी 
िवप�ीह�लाई सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनू� ।

महानगरीय �हरी प�रसर, पाटन, लिलतपुरको िमित 
२०७०/०३/१९ को िलिखत जवाफ

स�यदेवी देवकोटाले िवप�ी �रट िनवेदक 
ब�ीदास �े�को िव��मा िज�ला �शासन काया�लय, 
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लिलतपरुमा िदएको िनवेदन िज�ला �शासन 
काया�लय, लिलतपरुको चलानी नं. ६८३६ िमित 
२०६९/०२/१७ गतेको प�साथ शाि�त सरु�ाको 
हकमा आव�यक कारबाही ग�रिदन ु ह�न भनी तोक 
आदेश भई यस प�रसरमा स�कलै िनवेदन प� �ा� 
भएकोमा शाि�त सरु�ाको हकमा के भएको हो भनी 
ब�ुनेस�मका काय� यस प�रसरबाट भएको हो । अ�य 
केही नग�रएकाले उ� आधारहीन एव ंकपोलकि�पत 
�रट िनवेदन खारजे भागी छ, खारजे ग�रपाऊँ ।

िज�ला �शासन काया�लय लिलतपुरका तफ� बाट 
�मखु िज�ला अिधकारी शिशशेखर ��ेको िमित 
२०७०/०३/२४ को िलिखत जवाफ 

िवप�ी �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो िवषय स�ब�धमा �थानीय �शासन ऐन, २०२८ 
को अिधकार �योग गरी शाि�त सरु�ाको हकमा बझुी 
आव�यक कारबाही ह�न महानगरीय �हरी प�रसर 
लिलतपरुमा प�ाचार ग�रएको र शाि�त सरु�ा कायम 
गराउन दवुै प�बीच छलफलस�म गराइएको बाहेक 
िवप�ी �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
ज�तो काय� यस काया�लयबाट भए गरकेो नदेिखएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

नेपाल सरकार, भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागको तफ� बाट महािनद�शक तेजराज पा�डेको 
िमित २०७०/०३/२७ को िलिखत जवाफ

यस िवभागको च.नं. २७०६ िमित 
२०७०/०१/२४ को प�ाचारको िवषय छ उ� 
प�ाचार अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
२०७०/०१/०९ को िनण�य काया��वयन स�ब�धमा 
च.नं. १३३१ िमित २०७०/०१/२० को प�बाट 
लेखी आएबमोिजम भएको दिेख�छ । उ� प�ाचारको 
फोटोकपी यसैसाथ संल�न छ । अत: �रट दाबीको ज�गा 
दता� स�ब�धमा यस िवभागबाट कुनै िनण�य नभएको र 

�रट िनवेदनमा उि�लिखत यस िवभागबाट भएको िमित 
२०७०/०१/२४ को प�ाचार अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७०/०१/०९ को 
िनण�य एवं च.नं. १३३१ िमित २०७०/०१/२० को 
प�बाट लेिखआएबमोिजम भएको ह�दँा ��ततु िवषयमा 
यस िवभागलाई िवप�ी बनाई रहन पन� अव�था नह�दँा 
िवनाआधार र कारण यस िवभागलाई िवप�ी बनाई 
िदएको �रट िनवेदन खारजे भागी ह�दँा खारजे ग�रपाऊँ । 

अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगालको 
तफ� बाट सिचव केशव�साद भ�राईको िमित 
२०७०/०३/३१ को िलिखत जवाफ

िववािदत िक�ा ज�गाह� सान ु धौमाकुका 
नै ह�न् भ�ने त�यलाई िनवेदकह� �वंयले �वीकार 
ग�ररहेका छन् । तथािप सान ुधौमाकुको परलोकपिछ 
ती िक�ा ज�गाह�मा िनजी गठुीमाफ� त आफूह�को 
हक �थािपत ह�नस�ने गरी दाताले िदएको कुनै िलखत 
र आधार िनजह�बाट पेस ह�नसकेको छैन । ती 
ज�गाह� सान ुधौमाकुकै ह�न् र िनज िन:स�तान भई 
परलोक भएपिछ सो ज�गामा कसैको हक ला�ने होइन 
भनी �थानीय मािनसह�को उजरुीसमेतको आधारमा 
यस आयोगबाट िव�ततृ अनसु�धान ह�दँा पिन ती िक�ा 
ज�गाह�मा िनवेदकलगायत कसैको पिन हक �थािपत 
ह�ने नदिेखएको र ऐनले �यादिभ� ती ज�गाह�मा कोही 
पिन हकवाला दाबी गन� नआएको आधारमा मलुकु� 
ऐन, अपतुाली महलको १७ नं. बमोिजम ती िक�ा 
ज�गाह� नेपाल सरकारको नाममा दता� ह�ने गरी यस 
आयोगबाट भएको िमित २०७०/०१/०९ मा िनण�य 
भएको हो । यसथ� उ� िनण�यबाट िनवेदकह�को कुनै 
सवंैधािनक एवं कानूनी हक हनन नभएकोले उ� �रट 
िनवेदन खारजे भागी छ । 

िनवेदकले उि�लिखत गरबेमोिजम उ� 
िक�ा ज�गाह�मा अदालतको फैसलाबाट कसैको 
अपतुाली हक सजृना भएको छैन तथािप अदालतबाटै 

१००१० - नारायण दास �े�समेत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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हक �थािपत भएको भनी मालपोत काया�लय, 
लिलतपरुका कम�चारीह�लाई हात िलई उ� िक�ा 
ज�गाह� िनवेदकह�ले आफूह�को नाममा दता� 
गराएको देिख�छ । सो नभएको त�यलाई बङ्�याई 
भएको त�यलाई लकुाई यी िनवेदकह� पनु: स�मािनत 
अदालतसम� आएको देिख�छ । तसथ� ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

मालपोत काया�लय, लिलतपुरका �मखु मालपोत 
अिधकृत राजे���साद पराजुलीको िमित 
२०७०/०४/०१ को िलिखत जवाफ

यसमा वादी त�ुसीलाल �े�को म.ुस. गन� 
हेमलाल �े� र �ितवादी र�नदास �े�को म.ुस. गन� 
नारायण दास �े�समेत भएको हक कायम म�ुामा 
स�मािनत लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०५७/०३/१९ गते फैसला ह�दँा वादी दाबी खारजे 
ह�ने ठहरी फैसला भएको र उ� फैसलाउपर िवप�ी 
वादीको पनुरावेदन  अदालत पाटनमा पनुरावेदन 
परकेोमा स�मािनत पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०५९/१०/०९ मा फैसला ह�दँा स�ु फैसला 
सदर ह�ने गरी फैसला भएको र उ� फैसला अि�तम 
भई बसेकोले लिलतपरु नगरपािलका सािबक १३ 
हाल १९ को िक.नं. २०२ को �े�फल ०-४-१-१ 
र िक.नं. २६१ को �े.फ. ०-०-१-० को ज�गा हामी 
�ितवादीह�को नाममा फैसलाबमोिजम दा.खा. 
ग�रपाउ ँभनी र�नदास �े�को म.ुस. गन� नारायण दास 
�े�समेत ६ जनाले लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६८/०८/१४ को जनाउ प�समेत संल�न गरी 
िनवेदन �ा� भई उ� मागबमोिजम कुल देवता िनजी 
गठुीका थकालीह� नारायणदास �े�, दवे��लाल 
�े�, राम�साद �े�, बि�दास �े�, मनोजकुमार 
�े�, मकु�दलाल �े�समेतको नाममा अदालतको 
फैसलाबमोिजम दा.खा. गन� िनण�य भई िमित 
२०६९/०३/१३ मा दा.खा. भएको । उ� दा.खा. 

स�चाई उि�लिखत िक�ा ज�गाह� नेपाल सरकारको 
नाममा गनु�  भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको च.नं. १३३१ िमित २०७०/०१/२० को 
प�बाट लेिखन आएकोले उपयु��बमोिजम गनु�  भनी 
भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको च.नं. २७०६ 
िमित २०७०/०१/२४ को प�बाट लेखी आएकोले 
सोही िनद�शन काया��वयन गरी नेपाल सरकारको 
नाममा दा.खा. गन� गरी यस काया�लयबाट िमित 
२०७०/०१/२६ मा िनण�य भएकोले यस म�ुामा यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाई रहन ु पन� अव�था छैन । 
यस काया�लयलाई तालकु अड्डाबाट �ा� िनद�शन 
काया��वयनस�म ग�रएकोले �रट िनवेदन खारजे भागी 
भएकोले खारजे ग�रपाऊँ । 

यस अदालतको िमित २०७०/०५/०२ को आदेश
यसमा िनवेदन मागको िवषयमा पूण� 

सनुवुाइबाट नै िनराकरण ह�न ु उपय�ु देिखनाले 
त�काल अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन ुपरने । धािम�क 
पर�परासमेतसगँ स�बि�धत गठुीको िवषय ह�दँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)(च)
(५) बमोिजम अ�ािधकार �दान गरी िनयमानसुार पेस 
गनू�  ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदनसिहत िमिसल संल�न कागजात अ�ययन 
गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
जगदीशच�� पा�डेले िनवेदकह�ले िक.नं. २०२ र 
२६१ को ज�गा सान ु धौमाकु जीिवत रहदँै िनजको 
इ�छाबमोिजम इखालखमुा रहेको �जा �े� र त�व 
�े�ह�को आगँन दवेता िनजी गठुी बनाई परापूव�देिख 
गद� आएको दश�को खड्ग जा�ा र पाटनको कुमारी 
पूजालगायतको काम गद� आएको ज�गा हो । घरज�गा 
धनी सान ु धौमाकुको २०११ सालमा िनधनपिछ 
२०१८ सालमा घर धरापमा परकेोमा िनवेदकह�का 
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बाब ु र त�ुसीलाल �े�बीच अपतुालीमा तेरो मेरो 
भएकोमा त�ुसीराम �े�ले त�कालीन नगरप�चायतमा 
िनवेदन गरकेामा हक बेहकको िवषयमा अदालत जान 
भनी िनण�य सनुाएकोमा नगई बसेको अव�था छ । 
�य�तैमा िनवेदकह� म�ये देवेशलाल �े� र रघ ु�े�को 
बाब ुमकुु�दलाल �े� र सवुण�लाल �े�को नाउमँा िमित 
२०४१/०९/११ मा उ� िववािदत ज�गाह� दता� 
भएकोमा सो बदर गराउन त�ुसीलाल �े�को म.ुस. गन� 
हेमलाल �े�ले हक कायम र िनण�य दता� बदर म�ुा 
लिलतपरु िज�ला अदालतमा गरकेोमा िनजको वादी 
दाबी कायम ह�न नसक� खारजे ह�ने ठहछ�  भनी फैसला 
भएको र उ� फैसला पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०५९/१०/०९ को फैसलाले सदर गरकेो 
अव�था रहेको छ । उ� ज�गाको िवषयमा यशकुमार 
िश�पकारसमेतले लिलतपरु उपमहानगरपािलकासम� 
साव�जिनक ज�गा भनी िनवेदन िदएकामा लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकाबाट साव�जिनक भ�न िमलेन भिन 
िमित २०६९/०६/१५ मा फैसलासमेत भएको छ । 
य�तो अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले स�म अदालतबाट भएको फैसलाबमोिजम 
मालपोत काया�लले िमित २०६९/०३/१३ मा गरकेो 
िनण�यिवपरीत अिधकार �े� नाघी सरकारको नाममा 
आउने गरी गरकेो िनण�य कानूनिवपरीत रहेको छ । 
िनवेदकह�लाई कुनै जानकारी र �प�ीकरण पेस गन� 
मौकासमेत निदई स�म अदालतको फैसला अि�तम 
भइरहेको अव�थामा अदालतको फैसलािवपरीत िनजी 
गठुी ज�गालाई साव�जिनक कायम गनु�  भनी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले गरकेो िनण�य र सोही 
िनण�यका आधारमा िवप�ी भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागले गरकेो िमित २०७०/०१/२४ को िनण�य 
र मालपोत काया�लय लगनखेल लिलतपरुको िमित 
२०७०/०१/२६ को दता� दा.खा. िनण�य र सोस�ब�धी 
स�पूण� काम कारबाही बदर गरी िनवेदकह�का नाउमँा 
सािबकबमोिजम दता� �े�ता र धनीपजुा� यथावत् कायम 

रा�न ु भनी परमादशेको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहस र िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व पडुासैनीले 
िनवेदकह�ले लिलतपरु िज�ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलाबमोिजम हा�ो नाउमँा दता� 
कायम गरकेो भने पिन फैसलामा िनजह�को हक 
कायम स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख छैन । उ� ज�गा 
सान ुधौमाकु �े�को भएको र िनजको २०११ सालमा 
म�ृयपु�ात् िनजको निजकको हकवाला कोही नभएको 
अव�था हो । िनज िनवेदकह�ले हकवाला ह� भने पिन 
उ� कुराको पिु� गन� नसकेकाले नै लामो समयस�म 
उ� ज�गा िनजह�को नाउमँा कायम ह�न नसकेको हो । 
अपतुाली खाने हकदार नै नभएको अव�थामा बेवा�रसे 
ज�गा नेपाल सरकारको ह�ने भ�ने �यव�था मलुकु� ऐन 
अपतुालीको १७ मा रहेको ह�दँा सोहीबमोिजम मालपोत 
काया�लयले िनवेदकह�को नाउमँा कायम रहने िनण�य 
गरी दता�  भएको काय� गलत भएको ह�दँा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले अनसु�धान गरी नेपाल 
सरकारको ह�ने िनण�य गरकेो र सोही आधारमा नेपाल 
सरकारको नाउमँा कायम भएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�  भएको बहससमेत सिुनयो । 

िनवेदन र िलिखत जवाफको अ�ययनप�चात् 
िनवेदक र िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ाह�बाट ग�रएको बहससमेत सनुी  
िनवेदकह�को िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो वा होइन ? सोही िवषयमा नै िनण�य गनु�पन� 
देिखन आयो । 

२. लिलतपरु िज�ला लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका सािबक वडा नं. १३ ब�ने सान ु
धौमाकु �े� िन:स�तान रही िमित २०११ सालमा म�ृय ु
भएकामा हामीह�ले िनजको काजि�या गरी िनजको 
नाउकँो िक.नं. २०२ र २६१ को ज�गामा िनजको 
इ�छाअनसुार िनज जीिवत रहेको समयदेिख नै सोही 
घर ज�गाबाट हामी इखालखमुा रहेको �जा �े� र त�व 
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�े�ह�को आगँन दवेता िनजी गठुी स�चालन गद� गठुीले 
परापूव�कालदेिख गद� आएको दश�को खड्ग जा�ा, 
पाटनको कुमारी पूजालगायतको काम गद� आएकोले 
िनजको स�पि�मा हामीह�को हक ला�ने िनिव�वाद 
छ । �व. धौमाकुको घर २०१८ सालमा धराप भएको 
कुरा जाचँक� �रपोट�  पन� आएकोमा हामीह�का बाब ु
बाजे र त�ुसीलाल �े�बीच हकदारको िवषयमा िववाद 
भई त�ुसीलाल �े�ले त�कालीन नगरपािलकामा 
िनवेदन गरकेामा हक बेहकको स�ब�धमा अदालत 
जान ुभनेकोमा नगएको अव�था छ । त�ुसीलाल �े�को 
म.ुस. गन� हेमलाल �े�ले हक कायम र िनण�य बदर 
म�ुा दायर गरकेामा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५७/०३/१९ मा वादी दाबी कायम रही 
रहन नसक� खारजे ह�ने ठहरी फैसला भएको र 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट समेत स�ु लिलतपरु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह��छ भनी िमित 
२०५९/१०/०९ मा फैसला भएको छ । सोअनसुार उ� 
िक.नं. २०२ र २६१ को घर ज�गा हामी िनवेदकह� 
नारायणदास �े�समेतको नाममा संय�ु दता� दा.खा. 
ग�रिदने गरी िमित  २०६९/०३/१३ मा िनण�य भई 
ज�गाधनी पजुा� �ा� गरी उि�लिखत घर ज�गामा गठुी 
चलाई आइरहेको अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित  २०७०/०१/०९ र 
२०७०/०१/१३ को नेपाल सरकारको नाममा कायम 
गन� िनण�य र सोअनसुार िमित २०७०/०१/२० मा 
लेखेको प�, भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको 
िमित २०७०/०१/२४ को िनण�य र मालपोत काया�लय 
लिलतपरुको िमित २०७०/०१/१६ दता� दा.खा. 
िनण�य र सोस�ब�धी स�पूण� काम कारबाही बदर गरी 
िनवेदकह�को नाउमँा सािबकबमोिजम दता� �े�ता र 
धनीपजुा� यथावत् कायम रा�न ुभ�ने परमादेशलगायत 
जे चािहने आ�ा वा आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय 
�रट दाबी र लिलतपरु िज�ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा त�ुसीलालको म.ुस. गन� हेमलाल 

�े�ले िनण�य दता� बदर र हक कायम म�ुा गरी हद 
�यादको कारण दाबी नप�ुने गरी फैसला भएकोमा सोही 
आधारमा िनवेदकह�ले ज�गाधनी �माण पजुा� �ा� 
गरकेो अव�था हो । िववादको िक.नं. २०२ र २६१ 
को ज�गा िन:स�तान रहेका सान ुधौमाकु �े�को भई 
अपतुाली खाने निजकको हकदार नभएको अव�थामा 
मलुकु� ऐन अपतुालीको १७ नं. बमोिजम उ� ज�गा 
नेपाल सरकारको ह�ने दिेख�छ । य�तो अव�थामा 
खाली हामीह�ले कुल देवता कायम गरकेा िथय� भ�ने 
आधारमा अदालतको फैसलाले िनज िनवेदकह�को 
हो भनी नभनेको अव�थामा समेत मालपोत 
काया�लयमा िनवेदन गरी दता� �े�ता पजुा� िलएको 
काय� सरासर गलत भएकोले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले छानिबन गरी िनण�य गरी नेपाल 
सरकारको नाउमँा कायम गन�का लािग भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागमा लेखी पठाएको र सोही आधारमा 
मालपोत काया�लय लिलतपरुले िमित २०६९/०३/१३ 
मा िनण�य गरी ज�गाधनी �माण पजुा� िदएको काय� बदर 
गरी नेपाल सकारको नाउमँा �याउने काय� गरकेो ह�दँा 
उ� काय� कानूनबमोिजम नै भएको ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ रहेको देिख�छ ।

३. िनवेदकले दाबी िलएको िज�ला 
लिलतपरु, लिलतपरु उपमहानगरपािलका सािबक वडा 
नं. १३ ि�थत िक.नं. २०२ र २६१ को ज�गा सान ु
धौमाकु �े�को रहेको र िनज िन:स�तान रही म�ृय ु
भएपिछ िनजको निजकको अपतुाली खाने हकदार 
कोही नभएकोमा िववाद देिखदँनै । सान ुधौमाकु जीिवत 
छँदै िनवेदकह�ले ईखालखमुा रहेको �जा �े� र त�व 
�े�ह�को आगँन देवता िनजी गठुी स�चालन गरकेो 
भनी दाबी गरकेो दिेख�छ । २०१८ सालमा उ� 
ज�गामा रहेको सान ु धौमाकुको घर धरापमा परकेो 
स�ब�धमा जाचँक�ले �रपोट�  गरकेोमा त�कालीन 
नगरप�चायतमा धराप बचाउनेतफ�  कारबाही स�ु 
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भएकोमा त�ुसीलाल �े� र िनवेदकह�का बाब ु
बाजेबीचमा हक बेहक स�ब�धमा िववाद देिखएकाले 
हक बेहक गन� जान ु भनी िमित २०२०/०५/१४ मा 
िनण�य भएकोमा वादी त�ुसीलाल अदालतमा जान 
सकेको देिखदँैन । िववािदत ज�गा मालपोत काया�लय 
लिलतपरुको िमित २०४१/०९/११ को िनण�य 
बमोिजम मकुु�द �े� र सवुण�लाल �े�समेतका नाउमँा 
दता� भएको कुरा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट हक 
कायम म�ुामा भएको फैसलासमेतबाट दिेख�छ । सो 
िवषयमा हेमलाल �े�ले मेरो अपतुाली ला�ने ज�गा 
िवप�ीह�ले िखचोला गरकेो ह�दँा िखचोला मेटाई मेरो 
हक कायम ग�रपाउ ँभनी लिलतपरु िज�ला अदालतमा 
िनण�य दता� बदर र हक कायम म�ुा दायर गरकेो 
देिख�छ । उ� म�ुामा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५७/०३/१९ मा वादी दाबी कायम रहन स�ने 
नदेिखएकोले खारजे ह�ने ठहछ�  भनी फैसला भएको र 
उ� फैसलाउपर हेमलाल �े�ले पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन गरकेामा स�ु अदालतको फैसला 
सदर ह�ने गरी िमित २०५९/१०/०९ मा फैसला भएको 
देिख�छ । उ� फैसलाउपर पनुरावेदन नपरी अि�तम 
रहेकोमा िववाद देिखदँैन । उ� िववािदत ज�गाह�को 
स�ब�धमा मालपोत काया�लय लिलतपरुबाट िमित 
२०६९/०३/११ मा पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०५९/१०/०९ को फैसलाअनसुार उ� ज�गा 
िनजी कुल देवता आगँन िनजी गठुी ईखालख ुजनाई 
थकालीह� िनवेदकह� नारायण दास �े�, दवेे��लाल 
�े�, राम�साद �े�, ब�ी दास �े�, मनोजकुमार �े� र 
मकुु�दलाल �े�समेतको संय�ु नाममा दता� नामसारी 
गरी िदने भनी िनण�य गरी ज�गाधनी �माण पजुा� िदएको 
देिख�छ ।

४. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित २०७०।०१।१३ को िनण�य हेदा� “...
मलुुक� ऐन, अपुतालीको महलको १७ न.ं ले तीन 
मिहनािभ� मन�को हकवाला कोही आएन वा प�ा 

लागेन भन े सो अपुताली नेपाल सरकारको ह�ने 
��ट कानूनी �यव�था ह�दँाह�दैँ िनजी गुठी जनाई 
�यि�ह�का नाममा दा.खा. गन� गरकेो मालपोत 
काया�लय, पाटनको िनण�य कानूनस�मत नदेखी 
उ� िनण�य स�याई मािथ उि�लिखत िक�ा 
ज�गाह� नेपाल सरकारका नाममा कायम गनु� 
गराउनु भनी मालपोत िवभाग, बबरमहललाई लेखी 
पठाउने” भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । 
�य�तै भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागले मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुलाई िमित २०७०/०१/२४ को 
प� लेखी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
च.नं. १३३१ िमित २०७०/०१/२० को प�अनसुार 
�यहाकँो िमित २०६९/०३/११ को िनण�य स�याई 
उि�लिखत िक�ा ज�गा नेपाल सरकारको नाममा 
कायम गनु�  भनी लेखेको र मालपोत काया�लय, 
लिलतपरुले २०७०/०१/२६ मा िनण�य गरी िमित 
२०७०/०१/२७ मा उ� िक.नं. २०२ र २६१ को 
िनजी गठुी जिनई कायम भएका ज�गाह� नेपाल 
सरकारको नाममा कायम ग�रएको दिेख�छ ।

५. उ� ज�गा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले मलुकु� ऐन अपतुालीको १७ 
नं. बमोिजम नेपाल सरकारको ह�ने हो भनी दाबी गरी 
िनण�य गर ेतापिन मलुकु� ऐन, अपतुालीको १७ नं. को 
�यव�था हेदा� “कुनै गृह�थी नेपाल सरहदिभ� म�यो र 
सो ठाउँमा िनजको हकदार कोही रहेनछ र स�पि� रहेछ 
भने सो ठाउँको िजिमदार तालुकदार र िनजह� नभए 
िनजह�को दाम काम गन� �यि�ले सो कुराको सूचना 
स�बि�धत गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकालाई 
िदनुपछ�  र गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाले पिन 
�य�तो िजिमदार तालुकदार वा दामकाम गन� �यि� र 
क�तीमा दुई जना �थानीय भलाद् मी सा�ी राखी सो 
मन�को धनमाल तायदात गरी सो तायदातीको एक�ित 
मुचु�कासिहत सो कुराको जाहेरी निजकको िज�ला 
काया�लयमा पठाउनु पछ�  । सोबमोिजमको जाहेरी 
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आएमा िज�ला काया�लयले पिन सो मन� मािनस फलानो 
ठाउँको हो भ�ने प�ा लागे मन�का हकवालाका नाउँमा 
ऐनबमोिजम तीन मिहने �याद पठाउनु पछ�  । �यादिभ� 
हकवाला आए दश�द िलई ऐनको रीत पु�याई िनजलाई 
बुझाई िदनुपछ�  । �यादिभ� हकवाला कोही आएन 
वा प�ा लागेन भने �यो अपुताली नेपाल सरकारको 
ह�नेछ ।” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । िववािदत ज�गा 
नेपाल सरकारको नाउमँा आउनको लािग मलुकु� ऐन 
अपतुालीको महलको उि�लिखत १७ नं. ले तोकेको 
उि�लिखत �ि�या पूरा गनु�पन� �प� कानूनी �यव�था 
रहेको र सो काय� गन� अिधकार अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाई कुनै ऐनले निदएको अव�थामा 
�चिलत कानूनिवपरीत नेपाल सरकारको नाउमँा 
कायम गनु�  गराउन ुभनी आदशे िदने कानूनी अि�तयारी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई रहेको 
देिखदँैन । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा साव�जिनक पदधारण 
गरकेो �यि�ले अनिुचत काय� गरकेो ठहर भएपिछ 
सो अनिुचत काय�बाट उ�प�न द�ुप�रणाम �चिलत 
कानूनबमोिजम स�याउनका लािग िवप�ी आयोगले 
दफा १२ख. बमोिजम लेखी पठाउन स�ने देिख�छ । 
िववािदत ज�गाको िवषयमा प�ह�का बीच िखचोला 
हक कायम म�ुा चली सो म�ुामा भएको अि�तम 
फैसलाको आधारमा मालपोत काया�लयले एकपटक 
�यि�को नाममा दता� गरकेो िनण�यलाई अदालतको 
अि�तम भई बसेको फैसलासमेतको िवपरीत ह�ने गरी 
उ��ेषण �कृितको आदेश जारी गन� अिधकार ��यथ� 
आयोगलाई िव�मान कानूनले �दान गरकेो दिेखदैँन ।

६. अदालतको फैसलासमेतका 
आधारमा �यि�का नाममा दता� कायम रहेको ज�गा 
दता�वालालाई �ितवाद गन� र �माण पेस गन�को लािग 
सनुवुाइको मौकासमेत निदई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत िवप�ी आयोगले िनण�य गरकेो भ�ने 
िनवेदकको कथन छ । िनवेदकको सो कथनलाई 

अ�यथा हो तथा िनवेदकह�को नामको दता� अ��य 
गनु�अिघ िनजह�लाई सनुवुाइको मौका िदएको िथयो 
भनी ��यथ�ह�ले स�माण ख�डन गन� सकेको 
देिखदँनै । जसको हक र िहतमा �ितकूल असर पन� 
गरी िनण�य ग�र�छ सो �यि�लाई आ�नो कुरा भ�ने 
तथा त�स�ब�धी �माण पेस गन� मौका िदन ु पद�छ । 
कुनै अदालत वा �याियक िनकाय वा अिधकारीले 
कुनै िनण�य गदा� जबस�म स�बि�धत प�लाई उसको 
िव��मा िनण�य गनु� पूव� �ितर�ा गन� वा सफाइ पेस गन� 
पूण� अवसर �दान गरकेो ह�दैँन य�तो िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त �ितकूल तथा बदरयो�य ह��छ । 
अध��याियक िनकायले िनण�य गदा� पिन सो िनण�यबाट 
असर पन� �यि�लाई आ�नो कुरा भ�ने उिचत मौका 
िदन ु पन� र �ाकृितक �यायको िस�ा�तको पालना 
गन�पन� ह��छ । 

७. िक.नं. २०२ र २६१ को ज�गा 
िनवेदकह�को नाममा दता�  गदा� मालपोत काया�लयले 
कुनै �शासक�य िनण�यबाट वा आफूमा िनिहत रहेको 
कानूनी अिधकारअ�तग�त रही िनण�य गरकेो नभई 
पनुरावेदन अदालतको िमित २०५९।१०।०९ को 
अि�तम फैसलाअनसुार दता�  गरकेो दिेख�छ । उ� 
दता�लाई कानूनी�पमा चनुौती िदई बदर नगराएस�म 
सो फैसलाह� �ितकूल ह�ने गरी तथा उ� ज�गामा हाल 
�वािम�व �हण गन� यी �रट िनवेदकह�लाई सनुवुाइको 
मौकासमेत निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
िनण�य गरकेो देिखएकोले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धानको सो िनण�य संिवधान र �चिलत कानूनले 
�दान गरकेो �े�ािधकारिभ� रहेर गरकेो देिखएन ।

८. तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले आ�नो 
अिधकार �े� नाघी िनवेदकह�लाई सनुवुाइको 
मौकासमेत निदई पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०५९/१०/०९ को फैसलाको समेत �ितकूल ह�ने 
गरी िमित २०७०।०१।०९ र िमित २०७०/०१/१३ 
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मा िनण�य गरकेो र सोही िनण�यको आधारमा 
िवप�ी भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागले िमित 
२०७०/०१/२४ मा िनण�य गरकेो र मालपोत 
काया�लय लिलतपरुले िमित २०७०/०१/२६ मा 
गरकेो दता� दा.खा. िनण�य र सोस�ब�धी स�पूण� काम 
कारबाहीसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । अब सािबकबमोिजम िनवेदकका नाउमँा िक.नं. 
२०२ र २६१ को ज�गाको दता�  �े�ता र ज�गाधनी 
दता� �माण पजुा� यथावत् कायम रा�न ु भनी िवप�ी 
मालपोत काया�लयको नाममा परमादेशसमेत जारी 
ग�रिदएको छ । आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. �काशमान िसंह राउत

 इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय�
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमरे
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ

फैसला िमित : २०७४।३।१

म�ुाः लाग ुऔषध खैरो हेरोइन

०७१-CR-१२१७
पनुरावेदक / �ितवादी : गोकुल�सादको छोरा, दाङ 

िज�ला, (ि�भवुननगर) घोराही नगरपािलका 
वडा नं.११ िदपिशखा टोल घर भई हाल 
कारागार काया�लय जग�नाथदेवलमा थनुामा 
रहेको शोिभत गौतम

िव��
��यथ� / वादी : �हरी नायब िनरी�क कृ�णकुमार 

यादवसमेतको �ितवेदनले नेपाल सरकार

०७२-CR-०५९१
पनुरावेदक / �ितवादी : फिण��राज के.सी.को छोरा 

दाङ िज�ला, ि�भवुन (घोराही) नगरपािलका 
वडा नं. ११ जन�ितभा टोल घर भई हाल 
कारागार काया�लय जग�नाथदेवल ि�परु�ेवरमा 
थनुामा रहेको रिंजत के.सी.

िव��
��यथ� / वादी : �हरी नायब िनरी�क कृ�णकुमार 

यादवसमेतको �ितवेदनले नेपाल सरकार

 § कुनै आपरािधक काय� गन� �यि�ले �य�तो 
काय� गरकेो वा ग�ररहकेो अव�थामा 
अ�य सो अपराधमा सलं�नता नै नभएका 
�यि� िविभ�न कारण, �योजन वा 

&

१००११ - शोिभत गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार

�नण�य नं. १००११
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सयंोगको कारणबाट �य�तो आपरािधक 
काय� गन� �यि�सम� पु�न स�ने वा 
रहन स�ने स�भावना रह�छ । यसबाट 
कुनै आपरािधक ि�या भएको समयमा 
�य�तो काय� गन� �यि�सम� पुगेकै वा 
रहकैे आधारमा िनजको समते �य�तो 
अपराधमा िनरपे��पमा सो आपरािधक 
काय� गन� �यि�सरह आपरािधक दािय�व 
ह��छ भ�नु फौजदारी अपराधमा �यि�गत 
दािय�व ह��छ भ�ने फौजदारी �यायको 
मा�य िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�न 
जा�छ । ��तुत म�ुामा यी �ितवादी 
अिभयोग दाबीमा इ�कार रहकेो, िनजबाट 
लाग ुऔषध बरामद नभएको अव�था रहकेो 
र वादी प�ले यी �ितवादीको मौकाको 
सािबतीलाई पुि�ट गन� अ�य �माण गुजान� 
सकेको अव�था नह�दँा यी �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेो �थािपत ह�न 
नआउने ।

(�करण नं.७)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : व�र� अिधव�ा 
�ी कृ�ण सापकोटा, िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
मदनबहादरु काक�, अिधव�ा �ी �काश प�थी, 
अिधव�ा �ी ने� आचाय�

��यथ� / वादीका तफ� बाट : सह�यायािधव�ा �ी 
�यामकुमार भ�राई

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३

स�ु तहमा फैसला गन� :
 माननीय �यायाधीश �ी पशपुित आचाय�

काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी मोहनबहादरु काक�
माननीय �यायाधीश �ी नारायण�साद शाह
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.सारदा�साद िघिमर े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई पेस ह�न आएको ��तुत म�ुाको 
त�य र ठहर यस�कार छः-

काठमाड� िज�ला, महाकँाल गा.िव.स. वडा 
नं.९ ग�फुटार ि�थत ग�फुटार चोकदिेख १०० िमटर 
दि�णतफ�  सडकको पूव� रहेको �ित�ालय निजक 
िमित २०६९/०६/१७ गतेका िदन १६:०० बजेको 
समयमा शंका�पद �पमा फेला परकेा रि�जत के.सी.र 
शोिभत गौतमलाई िनय��णमा िलई िनजह�को शरीर 
तलासी िलदँा रि�जत के.सी.ले लगाएको िज�स 
पाई�टको अगािड दािहने ख�तीमा कालो �लाि�टकको 
पोको फेला परकेोले �लाि�टक पोका िनकाली हेदा� 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन फेला परकेो ह�दँा उ� लाग ु
औषध तौल गदा� ज�मा ४० (चालीस) �ाम लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन भएको, िनजको साथमा रहेका शोिभत 
गौतमको साथमा कुनै अवैध चीजव�त ु केही फेला 
नपरकेो, बरामदी लाग ु औषध खैरो हेरोइन हामी दवुै 
जनाले ख�रद गरी �याएको र िब��को लािग �ाहकको 
�ित�ामा बसेको भनी बताएकोले फेला परकेो लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ४० �ाम कानूनबमोिजम बरामद 
गरी शोिभत गौतम र रि�जत के.सी.लाई �हरीले 
प�ाउ गरकेो ठीक साचँो हो भ�ने बेहोरासमेतको 
िमित २०६९/०६/१७ गतेको खानतलासी / बरामदी 
मचु�ुका । 

दाङ घोराहीितर घर बताउने रि�जत 
के.सी., शोिभत गौतमसमेतका �यि�ह�ले काठमाड� 
िज�ला, महाकँाल गा.िव.स. अ�तग�त ग�फुटार भ�ने 



917

�थानमा लाग ु औषध खैरो हेरोइन ख�रद गरी �याई 
साथमा स�चय गरी राखी िब�� िवतरण कारोबार गद� 
आइरहेका छन् भ�ने िवशेष सरुाक�बाट जानकारी 
�ा�त ह�न आएकोले िनज रि�जत के.सी. शोिभत 
गौतमसमेतको खोजतलास गद� जादँा काठमाड� 
िज�ला, महाकँाल गा.िव.स. वडा नं.९ ग�फुटार ि�थत 
ग�फुटार सडकको पूव� रहेको �ित�ालय निजक आज 
िमित २०६९/०६/१७ गतेका िदन १६:०० बजेको 
समयमा शकंा�पद �पमा फेला परकेा रि�जत के.सी.र 
शोिभत गौतमलाई िनय��णमा िलई िनजह�को शरीर 
(जीउ) कानूनको रीतपूव�क तलासी िलदँा बरामदी 
मचु�ुकामा उ�लेख भएबमोिजम रि�जत के.सी.को 
साथबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ४० (चालीस) �ाम 
फेला परकेो, शोिभत गौतमको साथमा कुनै अवैध 
चीजव�त ु केही फेला नपरकेो, बरामदी लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन हामी दवुै जनाले ख�रद गरी �याएको 
र िब��को लािग �ाहकको �ित�ामा बसेको भनी 
बताएकोले फेला परकेो लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ४० 
�ाम कानूनबमोिजम बरामद गरी दाङ िज�ला ि�भवुन 
(घोराही) नगरपािलका वडा नं.११ घर ह�ने शोिभत 
गौतम दाङ िज�ला ि�भवुन (घोराही) नगरपािलका 
वडा नं.११ घर ह�ने रि�जत के.सी.लाई प�ाउ गरी 
आव�यक कानूनी कारबाहीको लािग दािखला गराएको 
छ� । कानूनबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोरासमेतको 
िमित २०६९/०६/१७ गतेको �.ना.िन.कृ�णकुमार 
यादवसमेतको �ितवेदन । 

म पढ्नको लािग घरबाट काठमाड�मा आई 
ब�ने �ममा साथी रि�जत के.सी.सगँ भेट भई घमुिफर 
गदा� िविभ�न लाग ु औषध द�ुय�सनीह�को सङ्गतमा 
परी हामीले लाग ु औषध खैरो हेरोइन सेवन गन� 
थालेकोमा िचनजानको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन िब�� 
गन� अजय बगालेसगँ कुराकानी गदा� िनजले पैसाको 
सम�या पन� भए म लाग ु औषध िब�� िवतरण गन� 
�यि� िचनाई िद�छु स�पक�  गरी आफँैले मगाई िब�� 

गनु�, सेवन गन� पिन पैसा प�ुछ भनेकोले साथी रि�जत 
के.सी.र मेरो स�लाहअनसुार अजय बगालेमाफ� त 
विकल भ�ने �यि�सगँ स�पक�  गरी �ितएक �ामको 
�.१०००।– को दरमा ख�रद गरी िलएको लाग ु
औषध खैरो हेरोइन �ित एक �ामको �.२०००।– 
को दरले लाग ुऔषध द�ुय�सनीह�लाई िब�� गन� गद� 
आएको र हामी प�ाउमा पदा� बरामद भएको लाग ु
औषध खैरो हेरोइन पिन साथी रि�जत के.सी. र मेरो 
स�लाहअनसुार नै दवैु जनाको बराबरी लगानीमा 
हामी नेपालग�जमा गई विकल भ�ने �यि�सगँ ख�रद 
गरी �याएको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ४० �ाम लाग ु
औषध द�ुय�सनीह�लाई िब�� गन� भनी हामी दवैु जना 
काठमाड� ग�फुटारमा पगुी लाग ु औषध खैरो हेरोइन 
ख�रद गन� आउने �यि�ह�को �ित�ामा रहेको 
अव�थामा �हरीले हामीलाई प�ाउ गरी साथी रि�जत 
के.सी.को साथमा रहेको लाग ुऔषध खैरो हेरोइनसमेत 
बरामद गरकेो हो भ�ने बेहोरासमेतको प�ाउमा परकेा 
�ितवादी शोिभत गौतमले िमित २०६९/०६/२२ गते 
गरकेो बयान कागज ।

म पढ्नको लािग घरबाट काठमाड�मा आई 
ब�ने �ममा साथी शोिभत गौतमसगँ भेट भई घमुिफर 
गदा� िविभ�न लाग ुऔषध द�ुय�सनीह�को सङ्गतमा परी 
हामीले लाग ुऔषध खैरो हेरोइन सेवन गन� थालेकोमा, 
िचनजानको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन िब�� गन� अजय 
बगालेसगँ लाग ुऔषधको बारमेा कुराकानी गदा� िनजले 
विकल भ�ने �यि�सगँ िचनजान गराई िदएकोले अजय 
बगालेमाफ� त विकल भ�ने �यि�सगँ स�पक�  गरी �ित 
एक �ामको �.१०००।– को दरमा ख�रद गरी िलएको 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन �ित एक �ामको �.२०००।– 
को दरले लाग ुऔषध द�ुय�सनीह�लाई िब�� गन� गद� 
आएको र हामी प�ाउमा पदा� बरामद भएको लाग ु
औषध खैरो हेरोइन पिन साथी शोिभत गौतम र मेरो 
स�लाहअनसुार नै दवैु जनाको बराबरी लगानीमा 
हामी नेपालग�जमा गई विकल भ�ने �यि�सगँ ख�रद 

१००११ - शोिभत गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार
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गरी �याएको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ४० �ाम लाग ु
औषध द�ुय�सनीह�लाई िब�� गन� भनी हामी दवुै जना 
काठमाड� ग�फुटारमा पगुी लाग ु औषध खैरो हेरोइन 
ख�रद गन� आउने �यि�ह�को �ित�ामा रहेको 
अव�थामा �हरीले हामीलाई प�ाउ गरी मेरो साथमा 
रहेको लाग ुऔषध खैरो हेरोइनसमेत बरामद गरकेो हो 
भ�ने बेहोरासमेतको प�ाउमा परकेा �ितवादी रि�जत 
के.सी.ले िमित २०६९/०६/२२ गते गरकेो बयान 
कागज । 

Ncell बाट �ा�त भएको कागजातह� 
देखाउदँा देखी पाए ँ । Ncell बाट �ा�त ह�न आएको 
९८१६५४१४६४ नं.को मोबाइल िसमकाड� िलदँा 
पेस भएको आवेदन फाराममा टासँ भएको फोटो मेरो 
बयानमा उि�लिखत विकल भ�ने �यि�को फोटो 
होइन । उ� मोबाइल िसमकाड� िलने मोहमद कयूम 
खालँाई म िचि�दन भ�ने बेहोरासमेतको �ितवादी 
शोिभत गौतमले िमित २०६९/०८/०६ गते गरकेो 
तित�बा (थप) बयान कागज ।

िमित २०६९/०६/१७ गतेका िदन �ितवादी 
रि�जत के.सी.को साथबाट बरामद भएको लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ४० �ामम�येबाट कानूनबमोिजम 
िनकािलएको नमनुाह�मा "लाग ु औषध हेरोइन 
पाइयो" भ�ने बेहोरासमेतको िमित २०६९/०७/२३ 
गतेको राि��य िविध िव�ान �योगशाला खमु�टार 
लिलतपरुबाट �ा�त परी�ण �ितवेदन ।

प�ाउमा परकेा �ितवादी शोिभत 
गौतमसमेतको बयान पोलमा परी फरार रहेका 
अजय बगाले, विकल, ल�क� खरले, अनसु�धानको 
�ममा ब�ुन ु पन� मोहमद कायूम खा ँ र िटकाराम 
िनरौलासमेतका �यि�ह�को खोजतलास गदा� फेला 
नपरकेो भ�ने बेहोरासमेतको िमित २०६९/०८/२५ 
गतेको �.ना.िन. होम िव�म काक�को �ितवेदन ।

रि�जत के.सी.र शोिभत गौतमलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड 

(घ) र (च) िवपरीतको कसरु अपराधमा सोही ऐनको 
दफा १४ (१) को ख�ड (छ)(२) बमोिजम सजाय ह�न 
मागदाबी िलई दायर भएको अिभयोग प� ।

मेरो साथबाट उि�लिखत लाग ु औषध 
खैरो िहरोइन बरामद भएको होइन । म उिभरहेको 
�थानबाट केही पर �हरीह�ले टि�कने खालको 
�लाि�टकमा पोको पारी राखेको लाग ु औषध �याई 
मलाई प�ाउ गरी लगेको हो । उ� बरामदी मचु�ुकामा 
मेरो नाउबँाट भएको सिहछाप मेरो आ�नै हो । मेरो 
साथबाट उि�लिखत लाग ुऔषध खैरो िहरोइन बरामद 
भएको होइन । बरामदी मचु�ुकासिहत �ितवेदन िकन 
िदए मलाई थाहा छैन । मलाई पढ्न निदई बरामदी 
मचु�ुकामा सिहछाप गराएका ह�न् । म लाग ुऔषध खैरो 
िहरोइन सेवन गिद�न । मैले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गन� आउदँाको अव�थामा �हरीले ४० �ाम 
बरामद भएको हो भनी मलाई भ�न लगाएकोले मैले 
उ� बयान म आफँैले लेखाएको ह� ँ। �हरीह�ले धाक 
ध�क� िदएकोले मैले उ� बयान बेहोरा लेखाएको 
ह� ँ । सो बयानमा भएको सिहछाप मेरो हो । �ितवादी 
शोिभत गौतमले अनसु�धानको �ममा बयान गदा�को 
अव�थामा हामीलाई हो भनी भ�न लगाएकोले र �हरीले 
ध�क� िदएकोले उ� बयान लेखाई िदएको ह�नस�छ । 
शोिभत गौतमले गरकेो तित�बा बयान स�ब�धमा मलाई 
केही थाहा भएन । विकल, अजय, ल�क� खरले भ�ने 
�यि�लाई म िचि�दन । मलाई �हरीले िसनामङ्गलबाटै 
प�ाउ गरकेा ह�न् । प�ाउ पदा� मेरो मोबाइल, पस� र 
�माल मा� बरामद भएको िथयो । मैले कसरु नगरकेोले 
अिभयोगबमोिजम सजाय ह�न ु ह�दैँन भनी �ितवादी 
रि�जत के.सी.ले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

रि�जत के.सी. का साथबाट ४० �ाम लाग ु
औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको हो । म र रि�जत 
के.सी. भई लाग ु औषध ख�रद गन� मेरो साथबाट 
�.२०, ०००।- (बीस हजार) मैले िदएको होइन । 
उ� रकम सह�ितवादी रि�जत के.सी. को िक�ट 
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ब�क कलंक� शाखाबाट िमित २०६९/०८/११ 
गते िझकेको िथयो । के �योजनले हो मलाई थाहा 
भएन । उ� लाग ु औषध कहाबँाट �याएको मलाई 
थाहा भएन । म  पिहलेदेिख लाग ु औषध खैरो 
िहरोइन सेवन गन� गद�थे ँ । २०६९/०६/१७ गतेका 
िदन मेरो िचनजानका साथी भएकोले रि�जतले फोन 
गरी मसगँ सामान आएको छ, खान आउ भनेकाले 
कलंक�मा भेट भई रि�जतको कोठामा बसी सेवन 
गन� आएको अव�थामा गो�फुटारमा �हरीले मलाई र 
रि�जत के.सी. लाई प�ाउ गरकेो हो । मेरो बयानमा 
लेिखएका बेहोराह� सबै अनसु�धान गन� �हरी 
कम�चारीह��ारा तयार भएको मलाई बेहोरा पढ्न 
निदई सिहछाप गन� लगाएको हो । बयानमा लेिखएको 
मेरोसमेत सहभािगतामा उ� लाग ुऔषध ख�रद भएको 
होइन । मैले लाग ुऔषध िब�� गन� कसैलाई बोलाएको 
छैन । यसबार ेमलाई थाहा छैन । रि�जत के.सी. लाई 
थाहा होला । लाग ुऔषध खैरो िहरोइन मसगँ बरामद 
भएको होइन । सह�ितवादी रि�जत के.सी.ले मौकामा 
बयान गदा� के कसरी लेखाउन ुभयो थाहा भएन । मैले 
मगाएको होइन, िनजले खवुाउछुँ भनेकोले किहलेकाही ँ
खाने (सेवन गन�) गरकेोले सेवन गन� रि�जत के.सी.
सगँ गएको ह� ँ। मैले मौका एवं तित�बा बयानमा विकल 
भ�ने �यि�लाई िचनेको छैन भनेको िथए ँ। मैले िनजको 
उ� मोबाइलको बार े बयान बेहोरामा लेखाएको 
होइन । मैले मौकामा गरकेो बयान मलाई नसनुाई पढ्न 
निदई मेरो सिहछाप गराएको हो । मेरो साथबाट बरामद 
लाग ु औषध बरामद नभएकोले मैले उ� कारोबारमा 
संल�न नह�दँा मैले सेवन गन� गरकेोले अिभयोग 
दाबीअनसुार सजाय ह�नपुन� होइन भनी �ितवादी 
शोिभत गौतमले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादी रि�जत के.सी.का सा�ी िभम 
�काश खड्का, �ितवादी शोिभत गौतमका सा�ी 
िविपत िघिमर,े बिुझएका कृ�णकुमार यादव, अमतृा 
राई, राजाराम काक� र पदम का�त �यौपानेले स�ु 

अदालतमा गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको ।
यी दवैु जना �ितवादीह�ले अदालतमा आई 

बयान गदा� आफूह�बाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद 
भएको होइन र िहरोइनको कारोबार आफूह�ले गरकेो 
होइन भ�ने बेहोरा लेखाएको भए पिन �ितवादीम�येका 
रि�जत के.सी.ले अिधकार �ा�त अिधकारीसम�को 
बयानमा मेरो स�लाहअनसुार नै दवैु जनाले बराबरी 
लगानीमा हामी नेपालग�जमा गई विकल भ�ने 
�यि�सगँ ख�रद गरी �याएको लाग ुऔषध खैरो िहरोइन 
४० �ाम लाग ु औषध द�ुय�सनीलाई िब�� गन� भनी 
हामी दवुै जना काठमाड� ग�फुटारमा पगुी लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन ख�रद गन� आउने �यि�ह�को �ित�ामा 
रहेको अव�थामा �हरीले हामीलाई प�ाउ गरकेो हो 
भ�ने बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । अका� �ितवादी शोिभत 
गौतमले अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयानमा 
साथी रि�जत के.सी.र मेरो स�लाहअनसुार अजय 
बगालेमाफ� त विकल भ�ने �यि�सगँ स�पक�  गरी �ित 
एक �ामको �.१०००।– को दरमा ख�रद गरी िलएको 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन �ित एक �ामको �.२०००।– 
को दरले लाग ुऔषध द�ुय�सनीह�लाई िब�� गन� गद� 
आएको र हामी दवैु जनाले ख�रद गरी �याएको लाग ु
औषध खैरो िहरोइन िब��को लािग �ाहकको �ित�ामा 
बसेको अव�थामा �हरीले हामीलाई प�ाउ गरकेो हो 
भ�ने बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । यसरी �ितवादीह� 
आपसी िमलेमतोमा लाग ु औषध खैरो िहरोइन िब�� 
गन� �ित�ामा रहेको अव�थामा प�ाउ परकेो हो 
भनी एक अका�लाई ��ततु वारदातमा संल�नता 
भएको भनी पोल गद� अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
मौकामा एकै िमलानको बयान लेखाएको पाइ�छ । 
�ितवादीह�का सा�ीले अदालतमा आई बकप� गदा� 
�ितवादीह� कसरुमा संल�न नरहेको भनी बकप� गर े
तापिन मौकाको बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी �ितवेदक 
�.ना.िन. कृ�णकुमार यादवले बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । िनजले आ�नो बकप�मा ग�फुटार निजकै 
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सडक िकनारमा कोही कसैलाई �ित�ा गरी लाग ु
औषध खैरो िहरोइन ४० �ामसिहत उिभरहेको 
अव�थामा सरुाकको आधारमा �ितवादी रि�जत 
के.सी. र शोिभत गौतमलाई ४० �ाम लाग ुऔषध खैरो 
िहरोइनसिहत प�ाउ गरकेो हो भनी बेहोरा लेखाएको 
पाइ�छ । मौकाको बेहोरालाई समथ�न ह�नेगरी �ितवेदक 
�.स.िन. पदमका�त �यौपाने, �.ज. राजाराम काक� र 
�.ह. अमतृा राई अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । यसरी �ितवादीम�येका रि�जत के.सी.का 
साथबाट ४० �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन बरामद 
भएको र अका� �ितवादी शोिभत गौतमसमेत लाग ुऔषध 
िब�� गन� िनज �ितवादी रि�जत के.सी.को साथमा 
रहेको अव�थामा प�ाउ परकेो देिख�छ । �ितवादी 
रि�जत के.सी.बाट बरामद भएको लाग ु औषध खैरो 
िहरोइन यी �ितवादीह�ले लाग ुऔषध द�ुय�सनीलाई 
िब�� िवतरण गन� लागेको अव�थामा प�ाउ परकेो 
भनी एक अका�लाई पोल गद� मौकामा एकै िमलानको 
बयान गरकेो दिेख�छ । �ा�त ४० �ाम पदाथ� खैरो 
हेरोइन भएको भ�ने परी�ण �ितवेदनबाट खिुलरहेको 
र �ितवेदक �.ना.िन. कृ�णकुमार यादवले आ�नो 
मौकाको �ितवेदनलाई पिु�ट गद� बकप� गरकेोसमेत 
देिख�छ । यसरी �ितवादीह� िब�� गरी उिभरहेको 
अव�थामा प�ाउ परकेा िनजह�बाट उि�लिखत 
लाग ु पदाथ� बरामद भएको र सो पदाथ� लाग ु औषध 
रहेको भ�ने िवशेष�को राय तथा �ितवेदक �.ना.िन 
कृ�णकुमार यादवको बकप�बाट समेत पिु�ट भएको 
देिखदँा यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेा 
रहेनछन् भ�न सिकने अव�था नह�दँा यसमा �ितवादी 
शोिभत गौतम तथा रि�जत के.सी. ले आरोिपत कसरु 
गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले िनज �ितवादीह� शोिभत 
गौतम तथा रि�जत के.सी.लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को दफा १४(१) को 
ख�ड ६(२) बमोिजम जनही कैद वष� १०(दश) र 
�.७५,०००।- (पचह�र हजार) ज�रवानासमेत 

ह��छ भ�नेसमेत बेहोराको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७०/०९/२२ को फैसला ।

लाग ुऔषध सह�ितवादी रि�जत के.सी.का 
साथबाट बरामद भएको, म सेवनका लािग िनजसगँ 
पगेुको अव�थामा �हरीले प�ाउ गरी इ�छािवपरीत 
एकआपसमा पोलापोल गराई जबरज�ती सिहछाप 
गराएको, बरामदी मचु�ुकामा ब�नेले पिन रि�जत 
के.सी.को साथबाट मा� लाग ु औषध बरामद भएको 
भनी लेखाई िदएको, म लाग ुऔषधको कारोबारी नभई 
सेवनकता� ह� ँ भनी �हरीमा र अदालतमा पिन बयान 
गरकेो छु, सेवनकता� द�ुय�सनीलाई पिु�ट गन� �माण 
वीर अ�पतालको कागज र पनु�था�पना के��मा बसी 
िन�केको खलेुको कागज रहेकोसमेतका आधारमा 
मलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
५ र ५(क) बमोिजम सेवनतफ�  सजाय गन� स�नेमा 
कानून र निजर िस�ा�त �ितकूल मैले गद� नगरकेो 
कसरु अपराधतफ�  चक� सजाय गन� गरी भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७०/०९/२२ 
को फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत पनुरावेदक / �ितवादी शोिभत 
गौतमको पनुरावेदन प� ।

म रि�जत के.सी. दाङमा अ�ययन गरी 
काठमाड� आएको र आफ�तको डेरामा बसी घ�ुने 
िसलिसलामा िसनामङ्गल बाटोमा जादैँ गदा� मेरो ज�तै 
लगुा लगाएको १ जना केटाले �याकेटमा केही िचज 
फाली गएकोमा पिछ �हरी आई मलाई प�ेको र सो 
व�त ुलाग ुऔषध रहेको थाहा पाएको ह� ँ। म लाग ुऔषध 
सेवन, ख�रद िब�� गन� �यि� होइन, अनसु�धानमा 
भएको बयान बेहोरा मेरो होइन, मलाई यातना िदई 
सिहछाप गराएका ह�न्, विकल र ल�क� खरले भ�ने 
�यि� को हो अनसु�धानकता�ले खोजी गरकेो छैन । मेरो 
सा�ीको बकप�लाई �माणमा िलएको छैन । �ितवेदक 
र �हरीले बाहेक बरामदी मचु�ुकाका अ�य �वत�� 
सा�ीह� अदालतमा आई बकप� गरकेो अव�था 



921

छैन । बरामदी मचु�ुका र �हरी �ितवेदन बरामद �थानकै 
िववाद छ, म र शोिभत गौतम साथै प�ाउ परकेो होइन, 
मलाई प�ाउ गरपेिछ मेरो फोनमा िनजको फोन आएको 
�यि� को हो भनी िनजलाई प�ाउ गरकेो हो । बाटोमा 
फािलएको झोला परी�ण नगरी मेरो िव�� �माणमा 
ला�ने होइन, मसगँबाट ढक तराज ुबरामद भएको छैन । 
अतः म दाङबाट काठमाड� आएको िव�ाथ�लाई रा�ो 
कलेज खो�ने िसलिसलामा अ�य �यि�ले खसालेको 
�लाि�टकको पोका मैले नै खसालेको भनी अनमुान गरी 
बरामदी मचु�ुका तयार गरी लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) को कसरु 
लगाई १० वष� कैद र �.७५,०००।- ज�रवाना गन� 
गरी भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७०/०९/२२ को फैसला उ�टी गरी सफाइ पाउ ँ
भ�नेसमेत पनुरावेदक �ितवादी रि�जत के.सी.को 
पनुरावेदन प� ।

यसमा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला बरामदी मचु�ुकालगायतका �माणह�को 
मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने दिेखदँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� 
िझकाई उपि�थत भए वा �याद भ�ुान भएपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१/०७/०४ को आदेश ।

�ितवादीह� रि�जत के.सी. र शोिभत 
गौतमलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(६)(२) बमोिजम जनही कैद वष� १० 
(दश) र �.७५,०००।- (पचह�र हजार �पैया)ँ 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०/०९/२२ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको िमित 
२०७१/०९/०८ को पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला ।

वादी नेपाल सरकारले मउपर लगाएको 

आरोप झ�ुा हो । सेवनका �ममा सह�ितवादी रि�जत 
के.सी. कहा ँ पगेुको मा� हो । बरामद भिनएको लाग ु
औषधको बारमेा केही जानकारी िथएन । शंकाको भरमा 
�हरीले मलाई प�ाउ गरकेो हो । बरामदी मचु�ुकामा 
ब�नेले पिन रि�जत के.सी.को साथबाट मा� लाग ु
औषध बरामद भएको भनी लेखाएका छन् । म कारोबारी 
नभइ सेवनकता� मा� ह� ँ भनी �हरी तथा स�मािनत 
अदालतमा पिन बयानको �ममा लेखाएको अव�थामा 
मलाई सेवनतफ�  मा� सजाय गन� स�नेमा सो नगरी  
कानून एव ं निजर िस�ा�त�ितकूल गई चक� सजाय 
गन� गरकेो का.िज.अ. को िमित २०७०/०९/२२ 
को फैसला सदर गरकेो प.ुवे.अ. पाटनको िमित 
२०७१/०९/०८ फैसला �िुटपणु� ह�दँा बदर गरी सफाइ 
�दान ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको शोिभत गौतमको 
िमित २०७१/१२/२९ मा यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन ।

म पनुरावेदक एक िव�ाथ� भएको र दाङबाट 
काठमाड� आई आफ�तको घरमा बसी कलेज खो�ने 
िसलिसलामा िमित २०६९/०६/१४ गते शंखमलु 
जाने �ममा अ�य �यि�ले खसालेको �लाि�कको 
पोका मैले खसालेको भनी अनमुान गरी मलाई प�ाउ 
गरी िहरासतमा राखी २०६९/०६/१७ गते किथत 
बरामदी मचु�ुका तयार गरी कानूनिवपरीत लाग ुऔषध 
िनय��ण �यरुोमा कागज तयार गराई जोर जलुमुमा 
पारी सही गराई दायर भएको लाग ुऔषध म�ुामा लाग ु
औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४ को (४) र (च) 
को कसरु पिु� नह�दँा नह�दँ ैसम� �माणह�को उिचत 
िव�लेषण नगरी ऐ. ऐनको १४(१)(६)(२) बमोिजम 
१० वष� कैद र ७५०००/- ज�रवाना ह�ने गरी ग�रएको 
का.िज.अ.को फैसला सदर गन� गरी प.ुव.अ. पाटनबाट 
भएको फैसला लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को म�सदिवपरीत तथ �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ िवपरीत भएकोले उ�टी गरी सफाइ पाउ ँ भ�ने 
बेहोराको रि�जत के.सी.को िमित २०७२/०७/१० मा 
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यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन ।
यसमा यी पनुरावेदक �ितवादीको 

सगँसाथबाट लाग ु औषध बरामद नभई सह�ितवादी 
रि�जत के.सी. को साथबाट बरामद भएकोमा िनज 
सह�ितवादी रि�जत के.सी. को साथमा रहेकै कारण 
यी पनुरावेदकलाई समेत अिभयोग दाबीअनसुार 
कसरुदार कायम गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१/०९/०८ को फैसला फरक पन� 
ह�दँा मलुकु� ऐन अ.बं. २०२ बमोिजम ��यथ� िझकाई 
कानूनबमोिजम गरी पेस गनु�होला भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७३/०७/२६ को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िमिसल अ�ययन गरी पनुरावेदक �ितवादीह�को 
तफ� बाट उपि�थत व�र� अिधव�ा �ी कृ�ण सापकोटा, 
िव�ान्  अिधव�ा�य �ी मदनबहादरु काक�, अिधव�ा 
�ी �काश प�थी, अिधव�ा �ी ने� आचाय�ले �ितवादी 
शोिभत गौतम लाग ुऔषध कारोबारी नभई सेवन कता� 
मा� ह�न् । सोको पिु� ह�ने वीर अ�पतालको कागज तथा 
�ार�भ उपचार तथा पनु�था�पना के��मा बसी सधुार 
भई िन�केको भ�ने बेहोरा खलेुको कागज �माण पेस 
भएको अव�थासमेतले गदा� स�ु सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२/०९/०८ 
को फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी सफाइ �दान 
ग�रपाउ ँ भनी र ��यथ� वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार 
भ�राईले �ितवादी लाग ु औषध िब�� कारोबारको 
स�दभ�मा प�ाउ परकेो देिखएको िनजह�बाट बरामद 
भएको लाग ु औषध रहेको भ�ने िवशेष�को राय एव ं
�ितवेदक �.ना.िन. कृ�ण यादवको बकप�समेतबाट यी 
�ितवादीले कसरु गरकेो पिु� ह�ने ह�दँा स�ु सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०/९/२२ 
मा भएको फैसला सदर होस् भनी गनु�भएको बहस 
िजिकरसमेत सिुनयो ।

उपयु��ानसुारको बहस िजिकरसमेत सनुी 
िमिसल संल�न �माण कागजह�को अ�ययन गरी 
िवचार गदा� पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१/०९/०८ को फैसला िमलेको छ वा छैन ? 
र पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखन आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी रि�जत 
के.सी. र शोिभत गौतमउपर लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) िवपरीतको 
कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा १४(१) को ख�ड 
६(२) बमोिजम सजाय ह�न माग दाबीसिहतको अिभयोग 
प� भएकोमा �ितवादीह�लाई मागबमोिजम जनही 
कैद वष� १०(दश) र �.७५००।- (पचह�र हजार 
�पैया)ँ ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१/०९/०८ 
को फैसलाउपर �ितवादीह�को छु�ाछु�ै पनुरावेदन 
प� दायर भएको देिखयो ।

३. ��तुत म�ुामा िमिसल सलं�न बरामदी 
मचु�ुका हेदा�, काठमाड� िज�ला, महाकँाल गा.िव.स. 
वडा नं.९ ि�थत �ित�ालय निजक िदनको ४ बजेको 
समयमा शंका�पद �पमा फेला परकेो रि�जत के.सी. 
र शोिभत गौतमलाई िनय��णमा िलई िनजह�को 
शरीर तलासी गदा� रि�जत के.सी. को िज�स पाइ�टको 
ख�तीबाट कालो �लाि�टकको पोको िनकाली तौल 
गदा� ४० �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन दवैु जनाले 
ख�रद गरी �याएको िब��को लािग �ाहकको �ित�ामा 
बसेको भ�ने उ�लेख भएको देिखन आयो ।

४. ��ततु म�ुामा पनुरावेदक / �ितवादी 
शोिभत गौतमको हकमा िवचार गदा� िनजले 
अनसु�धानको �ममा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान गदा� पढ्नको लािग घरबाट काठमाड� ब�ने 
�ममा रि�जत के.सी.सगँ भेट भई लाग ु औषध 
द�ुय�सनीह�को सङ्गतमा लाग ु औषध खैरो हेरोइन 



923

सेवन गन� थालेको, िचनजानको िब�� गन� �यि� अजय 
बगालेले पैसाको सम�या भएमा लाग ु औषध िब�� 
गन� मा�छे िचनाइिद�छु स�पक�  ग�रहा�न ुभनेअनसुार 
साथी रि�जत के.सी. र मसमेतलाई अजय बगालेमाफ� त 
विकल भ�ने �यि�सगँ स�पक�  भई लाग ुऔषध खैरो 
िहरोइन �ित एक �ामको �.१०००।- मा ख�रद गरी 
द�ुय�सनीह�लाई �.२,०००।- मा िब�� गद� आएको 
हो । बरामद लाग ुऔषध खैरो हेरोइन साथी रि�जत 
के.सी. र मेरो स�लाहअनसुार नै दवुै जनाको बराबर 
लगानीमा नेपालग�ज गई विकल भ�ने �यि�सगँ ख�रद 
गरी �याएको लाग ु औषध खैरो हेरोइनसिहत हामी 
प�ाउ परी साथी रि�जत के.सी.को साथमा रहेको लाग ु
औषध खैरो हेरोइनसमेत बरामद गरकेो भनी िनजसमेत 
उपर लगाइएको आरोिपत कसरुज�य काय� गरकेोमा 
सािबत भई बेहोरा लेखाएको पाइ�छ भने िनजले 
अदालतमा बयान गदा� अका� �ितवादी रि�जत के.सी.
को साथबाट ४० �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद 
भएको हो । म र रि�जत के.सी.भई लाग ुऔषध ख�रद 
गन� मेरो साथबाट �.२,०००।- मैले िदएको होइन । 
उ� रकम सह�ितवादी रि�जत के.सी.को िक�ट ब�क 
कलङ्क� शाखाबाट िझकेको िथयो, के �योजनको 
लािग थाहा भएन । लाग ुऔषध कहाबँाट �याए थाहा 
भएन । म पिहलेदेिख लाग ु औषध सेवन गन� गद�थ� । 
रि�जत के.सी.ले फोन गरी मसगँ सामान आएको छ 
खान आउ भनेकोले सेवन गन� आएको अव�थामा 
मलाई र रि�जत के.सी.लाई प�ाउ गरकेो हो । मौकामा 
मेरो बयान �हरी कम�चारी�ारा तयार भएको बेहोरा 
पढ्न निदई सिहछाप गन� लगाएको हो । लाग ुऔषध 
मेरो साथबाट बरामद भएको होइन । कारोबारमा संल�न 
नह�दँा मैले सेवन गन� गरकेोले अिभयोग दाबीअनसुार 
सजाय ह�नपुन� होइन भनी अिभयोग दाबीलाई इ�कार 
गरी आफूले पिहलेदिेख लाग ुऔषध सेवन गन� गरकेो 
त�यलाई �वीकार गरकेो देिख�छ ।

५. यी �ितवादीका सा�ीले अदालतमा आई 

बकप� गदा� आफू कसरुमा संल�न नरहेको भनी बकप� 
गरकेो देिख�छ । बरामदी मचु�ुकामा �ितवादीह� 
रि�जत के.सी. र शोिभत गौतमको शरीर तलासी गदा� 
रि�जत के.सी.को िज�स पाइ�टको ख�तीबाट कालो 
�लाि�टकको पोकोमा रहेको ४० �ाम लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन बरामद भएको र शोिभत गौतमबाट केही व�त ु
फेला नपरकेो भ�ने उ�लेख भएको देिखन आयो । �.
ना.िन. कृ�णकुमार यादवले सडक िकनारामा कोही 
कसैलाई �ित�ा गरी लाग ु औषध खैरो हेरोइन ४० 
�ामसिहत उिभरहेको अव�थामा सरुाक�को आधारमा 
�ितवादीह�लाई उ� लाग ुऔषध खैरो हेरोइनसिहत 
प�ाउ गरकेो भनी बकप� गरकेो पाइयो । यसैगरी 
�ितवेदक �.स.िन. पदमका�त �यौपाने, �हरी जवान 
राजाराम काक� र �हरी हव�दार अमतृा राईसमेतले 
अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको अव�था छ । 
शोिभत गौतमबाट केही व�त ुफेला नपर ेपिन बरामदी 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन दवुै जनाले ख�रद गरी �याएको 
िब��को लािग �ाहकको �ित�ामा बसेको भ�ने बरामदी 
मचु�ुकामा उ�लेख भएको देिखएकोमा यी �ितवादी 
शोिभत गौतम उ� बरामद भएको लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन ख�रद गन� र िब��को लािग �ाहकको �ित�ामा 
ब�ने काय�मा सलं�न भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकामा 
उ�लेख भएको त�य सो मचु�ुकामा उ�लेख ह�नकुो 
आधार देिखदैँन र अदालतमा बकप� गन� उ� बरामदी 
मचु�ुकाका मािनसले खलुाउन सकेको अव�थासमेत 
िमिसलबाट समेत देिखएको छैन ।

६. लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १२ मा कुनै �यि�को साथमा लागु औषध भएको 
फेला परमेा वा िनजले खेती गरकेो ज�गामा गाँजा, 
अिफम वा कोकाको खेती भइरहेको वा सो भएको 
कुराको �माण फेला परमेा वा कुनै लागु औषधको 
िनमा�ण वा उ�पादनको िनिम� चािहने केही िविध 
पुिगसकेको कुनै पदाथ� फेला परमेा वा कुनै पदाथ�बाट 
लागु औषध उ�पादन ग�रएपिछ सो पदाथ�को बाँक� 

१००११ - शोिभत गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार
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रहेको केही कसर िनजको साथमा रािखएको फेला 
परमेा �य�तो पदाथ� िनजले यो ऐन र यस ऐनअ�तग�त 
बनेका िनयम वा जारी ग�रएका आदशेबमोिजम �ा�त 
गरकेो वा राखेको भ�ने कुराको �माण िनजैले पेस 
गनु�पन�छ । �य�तो �माण पेस गन� नसकेमा र अ�यथा 
�मािणत भएमा बाहेक िनजले यस ऐनअ�तग�त सजाय 
ह�ने अपराध गरकेो मािननेछ भ�ने कानूनी �यव�था 
गरी िनषेिधत लाग ु औषध वा सोसगँ स�बि�धत कुनै 
िचजव�त ुआ�नो सगँसाथबाट, क�जाबाट वा आ�नो 
घर वा खेतमा खेती भएको अव�थामा सो �थानबाट 
बरामद भएमा वा फेला परमेा सोको वैधता �मािणत 
गन� भार �य�तो व�त ु सगँसाथबाट वा घरबाट फेला 
पन� �यि�मा रहने गरी िवधाियकाले �माणको भार 
�ितवादीमा सारकेो (Shifting of burden of 
proof to the defendant party) पाइ�छ । ��ततु 
कानूनी �यव�थाले िनषेिधत लाग ु औषध वा सोसगँ 
स�बि�धत कुनै िचजव�त ुआ�नो सगँसाथबाट फेला 
परकेो अव�थालाई �ितवादीले वैधता �मािणत गन� 
नसकेमा अपराधको (Possessory crime) �पमा 
प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादी शोिभत गौतमबाट केही व�त ुफेला नपरकेो 
भनी बरामदी मचु�ुकामा नै उ�लेख भएको अव�था 
देिखदँा यी �ितवादीको हकमा लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम �माणको 
भार �ितवादीमा सरकेो मा�न िम�ने भएन । य�तो 
अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
�ितवादीको कसरु �मािणत गन� भार अिभयोजन प�मा 
रहेको देिखयो ।

७. ��ततु म�ुामा यी �ितवादी अिभयोगमा 
इ�कार रहेको र िनजबाट लाग ुऔषध बरामद भएको 
पिु�ट ह�न नसकेको अव�थामा अका� �ितवादीबाट 
लाग ु औषध बरामद ह�दँा िनजसगँ यी �ितवादी 
साथमा रहेको भ�ने मा� आधारमा िनजको मौकाको 
सािबती बयान �वतः �थािपत ह�न स�ने ह�दँैन । कुनै 

आपरािधक काय� गन� �यि�ले �य�तो काय� गरकेो वा 
ग�ररहेको अव�थामा अ�य सो अपराधमा संल�नता नै 
नभएका �यि� िविभ�न कारण, �योजन वा संयोगको 
कारणबाट �य�तो आपरािधक काय� गन� �यि�सम� 
प�ुन स�ने वा रहन स�ने स�भावना रह�छ । यसबाट 
कुनै आपरािधक ि�या भएको समयमा �य�तो काय� 
गन� �यि�सम� पगेुकै वा रहेकै आधारमा िनजको 
समेत �य�तो अपराधमा िनरपे��पमा सो आपरािधक 
काय� गन� �यि�सरह आपरािधक दािय�व ह��छ भ�न ु
फौजदारी अपराधमा �यि�गत दािय�व ह��छ भ�ने 
फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
ह�न जा�छ । ��ततु म�ुामा यी �ितवादी अिभयोग 
दाबीमा इ�कार रहेको, िनजबाट लाग ु औषध बरामद 
नभएको अव�था रहेको र वादी प�ले यी �ितवादीको 
मौकाको सािबतीलाई पिु�ट गन� अ�य �माण गजुान� 
सकेको अव�था नह�दँा यी �ितवादीले आरोिपत कसरु 
गरकेो �थािपत ह�न आएन ।

८. तर, यी �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा� म पिहलेदेिख लाग ु औषध सेवन गन� गद�थे,ँ 
अका� �ितवादी रि�जत के.सी.ले फोन गरी मसगँ 
सामान छ, खान आउ भनेकाले सेवन गन� आएको 
अव�थामा मलाई र रि�जत के.सी.लाई प�ाउ गरकेो 
हो भनी आफू लाग ु औषध सेवनकता�स�म रहेको 
र अका� �ितवादी रि�जत के.सी.बाट उि�लिखत 
लाग ु औषध फेला परकेो �वीकार गरकेो देिख�छ । 
िनजको बयानबाट नै यी �ितवादीको अका� �ितवादी 
रि�जत के.सी.सगँ पूव�प�रचय रहेको र िनजबाट 
उि�लिखत लाग ुऔषध बरामद ह�दँा यी �ितवादी अका� 
�ितवादी रि�जत के.सी.को साथमा रहेकोमा िववाद 
देिखएन । यी �ितवादीले आफू सेवनकता� भनी िजिकर 
िलए पिन िनज सेवनकता� भए आफूलाई चािहने मा�ाको 
लाग ु औषध अका�  �ितवादी रि�जत के.सी.सगँ िलई 
जानपुन�मा नगई िनजले लाग ुऔषधको कारोबार गन� 
बसेको ठाउमँा िनजसगँ बसी िनजले अका� �ितवादी 
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रि�जत के.सी.लाई आरोिपत कसरु गन� द�ु�साहन 
िदई आफूसमेत सो आपरािधक काय�को मतमा पसेको 
देिखन आयो । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १७ मा यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने, अपराध गन�, 
षड्य�� वा उ�ोग गन�, �य�तो अपराध गन� अ�लाई 
दु��साहन गन� वा �य�तो अपराध गन�मा मितयार ह�ने 
�यि�लाई सोही अपराध गरबेापत ह�ने सजायको आधा 
सजाय ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । ��ततु 
कानूनी �यव�थाबमोिजम यी �ितवादीलाई अका� 
�ितवादी रि�जत के.सी.लाई भएको सजायको आधा 
सजाय ह�ने देिखन आयो ।

९. ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी 
रि�जत के.सी. को हकमा िवचार गदा�, िनजले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानमा म पढ्नको लािग 
घरबाट काठमाड�मा आई ब�ने �ममा साथी शोिभत 
गौतमसगँ भेट भई घमुिफर गदा� िविभ�न लाग ुऔषध 
द�ुय�सनीह�को सङ्गतमा परी हामीले लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन सेवन गन� थालेकोमा, िचनजानको लाग ु
औषध खैरो हेरोइन िब�� गन� अजय बगालेसगँ लाग ु
औषधको बारमेा कुराकानी गदा� िनजले विकल भ�ने 
�यि�सगँ िचनजान गराई िदएकोले अजय बगालेमाफ� त 
विकल भ�ने �यि�सगँ स�पक�  गरी �ित एक �ामको 
�.१०००।– को दरमा ख�रद गरी िलएको लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन �ित एक �ामको �.२०००।– को दरले 
लाग ुऔषध द�ुय�सनीह�लाई िब�� गन� गद� आएको र 
हामी प�ाउमा पदा� बरामद भएको लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन पिन साथी शोिभत गौतम र मेरो स�लाहअनसुार 
नै दवैु जनाको बराबरी लगानीमा हामी नेपालग�जमा गई 
विकल भ�ने �यि�सगँ ख�रद गरी �याएको लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन ४० �ाम लाग ु औषध द�ुय�सनीह�लाई 
िब�� गन� भनी हामी दवैु जना काठमाड� ग�फुटारमा 
पगुी लाग ु औषध खैरो हेरोइन ख�रद गन� आउने 
�यि�ह�को �ित�ामा रहेको अव�थामा �हरीले 
हामीलाई प�ाउ गरी मेरो साथमा रहेको लाग ुऔषध 

खैरो हेरोइनसमेत बरामद गरकेो हो भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरी आरोिपत कसरुमा आ�नो संल�नता �वीकार गरी 
बयान गरकेो देिख�छ । िनजले अदालतमा बयान गदा� 
बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत लाग ुऔषध आफूबाट 
बरामद भएको होइन, आफू उिभरहेको �थानबाट केही 
पर �हरीह�ले टि�कने खालको �लाि�कको पोका 
पारी राखेको लाग ु औषध �याई मलाई प�ाउ गरी 
लगेको हो भनी आफूबाट लाग ुऔषध बरामद भएको 
होइन भ�ने िजिकर िलएको दिेख�छ । िनजले सो 
बरामदी मचु�ुकामा आ�नो नामबाट भएको सिहछाप 
आ�नो भएको �वीकार गरकेो देिख�छ ।

१०. यी �ितवादीबाट उि�लिखत लाग ु
औषध बरामद भएको हो होइन भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�, उ�त लाग ु औषध बरामद गन� काय�मा 
सलं�न रहेका �.ना.िन. कृ�णकुमार यादव, �.ना.िन. 
पदमका�त �यौपाने, �.ह. अमतृ राई, �.ज. राजराम 
काक�ले अदालतमा आई बकप� गदा� उ� बरामदी 
मचु�ुका र �ितवेदनलाई समथ�न गरी बेहोरा लेखाएको 
पाइ�छ । यसबाट यी �ितवादीको साथबाट उि�लिखत 
लाग ु औषध बरामद भएको पिु� ह�न आउछँ । यी 
�ितवादीबाट दाबीको लाग ुऔषध बरामद भएको पिु� 
ह�दँा यी �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
कसरु ठहर गरकेो स�ु फैसलालाई सदर गन� पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� देिखन 
आएन ।

११. तसथ�, उि�लिखत िववेिचत आधार 
र कारणबाट पनुरावेदक �ितवादी रि�जत के.सी. ले 
आरोिपत कसरु गरकेो पिु�ट ह�न आएकोले िनजलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम १० वष� कैद र �. 
७५,०००/- ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७०/०९/२२ को 
फैसलालाई सदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदक अदालत 
पाटनको िमित २०७१/०९/०८ को फैसला सो 
हदस�म िमलेको देिखदँा सदर ह�ने र �ितवादी शोिभत 

१००११ - शोिभत गौतमसमेत िव. नेपाल सरकार
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गौतमलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १७ बमोिजम अका� �ितवादी रि�जत के.सी.लाई 
भएको सजायको आधा सजाय गनु�पन�मा िनजलाई 
समेत अका� �ितवादी रि�जत के.सी.सरह कैद वष� 
१०(दश) र �.७५,०००।- (पचह�र हजार �पैया)ँ 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७०/०९/२२ को फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१/०९/०८ को फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
भई यी पनुरावेदक �ितवादी शोिभत गौतमलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम 
कैद वष� ५ (पाचँ) र �.३७,५००।- (स�तीस हजार 
पाचँ सय �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । सोबमोिजम 
�यस अदालतको लगत स�याई लगत राखी कैद 
ज�रवाना असलुउपर गनु�  भनी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाउनू । ��ततु म�ुाको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. िव��भर�साद �े�

 इजलास अिधकृत (शा.अ.):- िबमला पौडेल
इित संवत् २०७४ साल असार १ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
आदेश िमित : २०७४।७।२७

०६७-WO-०३३७

म�ुा:- उ��ेषण

िनवेदक : ब�ुनगर िवकास सिमित काठमाड�को 
तफ� बाट काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १० ब�ुनगर ब�ने 
िकरण त�डुकार

िव��
िवप�ी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 

टंगाल, काठमाड�समेत

 § �याियक िनकायबाट भएको फैसला 
वा �शासिनक िनकायले अध��याियक 
�े�ािधकार �योग गरी गरकेो िनण�यउपर 
पुनरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था रह े
भएको स�दभ�मा �य�ता िनकायह�को 
फैसला वा िनण�यमा भएको �िुट स�याउन 
वा सोको परी�ण गन� अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगलाई अिधकार रहकेो 
देिखँदैन । य�ता �याियक िन�पण गन� 
�कृितका िवषयमा एउटा िवशेष उ�े�यका 
लािग गिठत सवैंधािनक िनकायको 
�े�ािधकार ह�ने भनी अथ� लगाइयो भने 
�याियक मू�य मा�यता�ितकूल प�रणाम 
पैदा ह�न ेअव�था िसज�ना ह�न जान े। 

(�करण नं.७)

&

�नण�य नं. १००१२
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 § अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग 
ऐन, २०४८ दफा १२ख को �ितब�धा�मक 
वा�याशंले �याियक �कृितको िनण�यमा 
दु�प�रणाम स�याउन नह�ने सीमा 
(Limitation as regards to Judicial 
Issue having Appeal Rights) 
तोकेको देिख�छ । जुन कानूनत: अिभ�य� 
सीमा (Expressed Limitation) को 
�पमा रहकेो देिख�छ । ��तुत सवैंधािनक 
तथा कानूनी दािय�वबाट िवप�ी 
आयोगसमेतले उ�मुि� नपाउने �प� 
छ । अदालतका फैसलाह�को स�मान तथा 
प�रपालना (Respect and Adherence 
to Verdicts of Court) गनु�पन�मा सो 
नगरी नेपाल सरकार यु.एन.पाक�  िवकास 
सिमितको नाममा दता� भई हक भोगमा 
रहकेो ज�गा �यि�को नाममा दता� गन� गरी 
भएको अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगको उ� िनण�य िविधस�मत र 
�याियक रहकेो भ�नसमेत निम�न े।

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : 

िवप�ीका तफ� बाट : 

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या.मीरा खड्का : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको अिधकार�े�िभ�को भई दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एवं आदेश 
यस�कार रहेको छ:- 

१००१२ - िकरण त�डुकार िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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बमोिजम

१००१२ - िकरण त�डुकार िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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िनवेदक तथा िवप�ीतफ� का िव�ान्  कानून 
�यवसायीह�ले गनु�भएको उपयु�� तक� पूण� बहस 
िजिकर सनुी िमिसल सलं�न कागजातह� अ�ययन 
गरी हेदा� ��ततु �रट िनवेदनमा मूलत: देहायका 
िवषयमा िनण�य गनु�पन� दिेखयोः

िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� 
हो वा होइन ? 

१००१२ - िकरण त�डुकार िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत
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सयं�ु रा�� संघको ५०   औ ं वािष�को�सवको 
उपल�यमा काठमाड�को शखंमूलदेिख टेकुस�मको 
बागमतीको िकनारामा संय�ु रा��संघ पाक�  िनमा�ण 
गरी स�ुयवि�थत �पमा स�चालन गन� उ�े�य राखी 
नेपाल सरकार संय�ु रा�� संघ पाक�  िवकास सिमित 
(गठन) आदशे, २०५२ जारी भई सोहीबमोिजम 
सयं�ु रा�� सघं पाक�  िवकास सिमित गठन भएको 
देिख�छ । उ� िवकास सिमितको २०५३।१।१ को 
िनण�यबमोिजम पाक�  �े�मा पन� कुनै पिन ऐलानी ज�गा 
दता� एव ं िवतरण नगन� �यव�था िमलाउन भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयलाई अनरुोधसमेत भई उपयु�� 
गठन आदशेबमोिजम तोिकएको �े�को ज�गालाई 
मालपोत तथा नापी काया�लयले छु�याउन सहयोग गरी 
सो �े�को िक�ाकाट गरी �ी ५ को सरकार संय�ु 
रा�� संघ पाक�  िवकास सिमितको नाममा दता� �े�ता 
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पजुा� कायम ग�रिदने भनी िमित २०५९।५।२५ मा �ी 
५ सरकार रा�यम��ी �तरीय िनण�य भई उि�लिखत 
गठन आदेश र सिमितको िमित २०५९।३।३१ को 
प�समेतका आधारमा भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयबाट लेखी आएअनसुार बागमती नदी र टेकु 
दोभानस�म पन� िक.नं.१२७ सिहतको ज�गासमेत �ी ५ 
सरकार य.ुएन. पाक� का नाममा �े�ता तथा पजुा� तयार 
ग�रिदने भनी मालपोत काया�लय, िड�लीबजारबाट 
िमित २०५९।७।१३ मा िनण�य भई य.ुएन.पाक�  िवकास 
सिमितको नाममा ज�गाधनी दता�  �माण पजुा� तयार 
भएको दिेख�छ । मालपोत काया�लय, िड�लीबजारबाट 
िमित २०५९।७।१३ मा उ� ज�गा दता� गन� गरी भएको 
िनण�य अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 

त�यमा िववाद दिेखएन ।  
 िववािदत िक.नं.२९ को ज�गाको िवषयमा 

पनुरावेदक �ितवादी का�छी त�डुकार, पणु�बहादरु 
त�डुकार, दगुा�बहादरु त�डुकार र नानीछोरी त�डुकार 
िव�� वादी िसि��ज बजा�चाय�को म.ुस.गन� र�नमाया 
ब�ाचाय�बीच चलेको सवंत्  २०५६ सालको द.ेप.ु
नं. ३७४२ को िनण�य बदर हक कायम म�ुामा िमित 
२०४४।८।११ मा भएको ३ नं. नापी गो�ाराको िनण�य 
बदरको माग दाबी िलएकोमा सो म�ुामा वादी दाबी 
नप�ुने ठहरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला पनुरावेदन अदालत पाटनबाट उ�टी भई वादी 
दाबी प�ुने ठह�याएको फैसला सव��च अदालतबाट 
उ�टी गरी काठमाड� िज�ला अदालतको दाबी 
नप�ुने ठह�याएको फैसला मनािसब ठह�याई िमित 
२०५९।२।१७ मा फैसला भएको िमिसल संल�न 
�माण िमिसलबाट देिखयो । 

ियनै िवप�ी पूण�बहादरु त�डुकारसमेतको 
तफ� बाट उि�लिखत फैसलाकै आधारमा ज�गाधनी 
�माणपजुा�  पाउ ँ भनी मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारमा िनवेदन परी दाबीको उ� ज�गा 
हाल नापीको िक.नं.२९ सािबक बाने�र वडा नं.९ 
िक.नं.१२७ सगँ िभड्ने भनी नापीबाट हाल सािबक 
िववरण �ा� भई यस काया�लयको �े�ता िभडाउदँा 
सािबक िक.नं.१२७ को ज�गा यस काया�लयको 
िमित २०५९।७।१३ को िनण�यले �ी ५ को सरकार 
य.ुएन. पाक� को नाममा �े�ता तथा पजुा� तयार 
ग�रिदने िनण�य भई �े�ता पजुा�समेत तयार भइसकेको 
देिखदँा िनवेदकले पेस गरकेो स�मािनत सव��च 
अदालतबाट भएको फैसलाले उ� पाक� को नाममा 
भएको दता�  बदर गराएको नदेिखदँा सो दता� बदर 
नभएस�म िनवेदकह�को मागबमोिजम हाल सािबक 
�े�ता अ�ाविधक गरी फैसलाअनसुार कायम रा�न 
िमलेन भनी मालपोत काया�लय, िड�लीबजारबाट 
िमित २०६१।११।१० मा िनण�य भएको दिेखयो । 
सो िनण�यउपर का�छी त�डुकारसमेतको पनुरावेदन 
परी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट मालपोत काया�लय 
िड�लीबजारको िमित २०६१।११।१० को िनण�य 
सदर ह�ने ठहरी िमित २०६३।९।१८ मा फैसला 
भएको र उ� फैसलाउपर िच� नबझुी ियनै पनुरावेदक 
वादी त�डुकारह�को म�ुा दोह�याई पाउकँो िनवेदन 
परकेोमा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गन� िमलेन भनी 
२०६५।९।१८ मा सव��च अदालतबाट आदेशसमेत 
भएको देिखयो ।

व�ततुः उि�लिखत िववािदत  िक.नं.२९ 
को ज�गाको िवषयमा म�ुा चली तहतह िनण�य भई 
अि�तम रहेको र कुनै पिन िनण�य वा फैसलाले उ� 
ज�गामा पणु�बहादरु त�डुकारसमेतका �यि�ह�को 
हक �थािपत भएको नदिेखनकुो साथै  नेपाल सरकार 
य.ुएन. पाक� को नाममा ज�गा दता� गन� स�ब�धमा 
मालपोत काया�लय, िड�लीबजारबाट भएको िमित 
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 २०५९।७।१३ को िनण�य बदर नभई हालस�म कायमै 
रहेको ��ट दिेखन आउछँ । 

२. अब िनण�य िदनपुन� ह�न आएको पिहलो 
��तफ�  िवचार गदा� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िमित  

xecut ive decision)

४. आयोगले मूलत: 

िनवेदक पणु� त�डुकारको नाममा दता� ग�रिदने भ�ने 



939

वा�यांशसमेत िनण�यमा �योग गरकेो देिख�छ । जबक� 
उि�लिखत िक.नं.२९ को ज�गाको िवषयमा म�ुा चली 
तह तह िनण�य भई अि�तम भई बसेको र कुनै पिन 
िनण�य वा फैसलाले उ� ज�गामा िवप�ी पणु�बहादरु 
त�डुकारसमेतका  �यि�ह�को हक �थािपत भए 
रहेको किहकँतैबाट ख�ुन आउदँैन । साथै त�कालीन 
�ी ५ को सरकार य.ुएन. पाक� को नाममा ज�गा दता� 
गन� गरकेो मालपोत काया�लय, िड�लीबजारको िमित 
२०५९।७।१३ को िनण�य कायमै रहेको अव�थामा 
म�ुाको त�यगत िवषयव�तमुा �वेश गरी िवप�ीको 
हक �वािम�व �थािपत नभएको ज�गामा हक �वािम�व 
कायम भएको अथ� ला�ने गरी आयोगले िमित 

गरकेो िनण�य कानूनबमोिजम भए 
गरकेो मा�न िम�ने देिखएन । 

५. मालपोत ऐन, २०३४ ले िज�लािभ�को 
ज�गा दता� गन� अिधकार मालपोत काया�लयलाई 
�दान गरकेो छ । यस ऐनले �दान गरकेो य�ता 
अिधकारस�ब�धी िनण�य �शासिनक �कृितको 
िनण�य नभई समा�यत: �याियक �कृितको ह�ने 
गद�छ । �शासिनक िनकायबाट �याियक रोहमा कसैको 
हक �थािपत भए वा नभएको िनण�यउपर पनुरावेदक�य 
अिधकार�े� (Appeal Jurisidiction) आकिष�त ह�ने 
गद�छ । यसरी मालपोत काया�लयबाट य.ुएन. पाक� को 
नाममा दता� ह�ने गरी गरकेो िमित २०५९।७।१३ को 
िनण�य बदर नभई कायमै रहे भएको र सो िनण�यउपर 
िवप�ी त�डुकारह�बाट कानूनबमोिजम पनुरावेदन 
गन� अिधकारसमेत �योग नगरी उ� िनण�य �वीकार 
गरी बसेको देिख�छ । 

६. �याियक तथा अध�-�याियक िनकायको 
फैसलाउपर िच� नब�ुने प�ले कानूनबमोिजम 
पनुरावेदन स�ुने अदालतमा पनुरावेदन िदनस�ने 
�यव�था रहेको छ । अध�-�याियक िनकायको 
िनण�यबाट कुनै द�ुप�रणाम िनि�क�छ वा बेरीत भएको 
छ भने �यसलाई स�याउन पनुरावेदनको माग� रहेको 

देिख�छ । अक�तफ�  अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐनको दफा १२ (ख) को �योग साव�जिनक 
पद धारण गरकेो �यि�ले गरकेो �याियक �कृितको 
िनण�यको कुरामा बाहेक अनिुचत तवरको �शासक�य 
काय�बाट उ�प�न द�ुप�रणामलाई स�याउन �योग गन� 
पाइने िवधाियक� मकसद रहेको देिख�छ । व�ततु: 
मालपोत काया�लयले गरकेो ज�गा �शासनस�ब�धी 
�याियक िनण�यमा दफा १२(ख) को �योग गरी 
िनद�शन िदन अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ ले िवप�ी आयोगलाई अिधकार �दान 
गरकेोसमेत देिखदैँन ।

७. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको उ�े�य �चिलत ऐन कानूनको अधीनमा 
रही कुनै साव�जिनक पद धारण गरकेो �यि�ले 
गरकेो अनिुचत काय� वा ��ाचार गरी अि�तयार 
द�ुपयोग गरकेो स�ब�धमा अनसु�धान तहिककात 
गरी आव�यक कारबाहीको लािग िसफा�रस गन� र 
िवशेषतः ��ाचारको हकमा म�ुा अिभयोजन गन� रहेको 
देिख�छ । �याियक िनकायबाट भएको फैसला वा 
�शासिनक िनकायले अध� �याियक �े�ािधकार �योग 
गरी गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था 
रहे भएको स�दभ�मा �य�ता िनकायह�को फैसला 
वा िनण�यमा भएको �िुट स�याउन वा सोको परी�ण 
गन� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई 
अिधकार रहेको देिखदँैन । य�ता �याियक िन�पण 
गन� �कृितका िवषयमा एउटा िवशेष उ�े�यका लािग 
गिठत संवैधािनक िनकायको �े�ािधकार ह�ने भनी अथ� 
लगाइयो भने �याियक मू�य मा�यता �ितकूल प�रणाम 
पैदा ह�ने अव�था सजृना ह�न जा�छ । 

८. नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ११६ ले अदालतबाट भएका फैसला सबैले 
पालना गनु�पन� सवंैधािनक �यव�था रहेको छ । �यसैगरी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
दफा १२ (ख) को �ितब�धा�मक वा�यांशले �याियक 
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�कृितको िनण�यमा द�ुप�रणाम स�याउन नह�ने सीमा 
(Limitation as regards to Judicial Issue 
having Appeal Rights) तोकेको दिेख�छ । जनु 
कानूनत: अिभ�य� िसमा (Expressed Limitation) 
को �पमा रहेको देिख�छ । ��ततु संवैधािनक तथा 
कानूनी दािय�वबाट िवप�ी आयोगसमेतले उ�मिु� 
नपाउने �प� छ । अदालतका फैसलाह�को स�मान 
तथा प�रपालना (Respect and Adherence 
to Verdicts of Court) गनु�पन�मा सो नगरी नेपाल 
सरकार य.ुएन.पाक�  िवकास सिमितको नाममा दता� भई 
हक भोगमा रहेको ज�गा �यि�को नाममा दता� गन� गरी 
भएको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
उ� िनण�य िविधस�मत र �याियक रहेको भ�नसमेत 
िमलेन । 

९. िवप�ीह�को हक भोगको ज�गा नेपाल 
सरकारको नाममा दता� भएको ि�थित भए बदरको 
लािग �चिलत कानूनबमोिजम �याियक उपचारको 
माग� अवल�बन गनु�पन� ह��छ । ज�गा दता� स�ब�धमा 
�चिलत कानूनबमोिजमकै िनण�य गन� पाउने सािधकार 
िनकायले गरकेो िनण�यउपर �चिलत कानूनबमोिजमकै 
�याियक उपचारबाट परी�ण भई अि�तम भइरहेको 
िवषयमा अदालतको फैसला नै अ�यथा ह�न जाने 
गरी आफूलाई अिधकार ैनभएको िवषयमा पनुरावेदन 
सनेु ज�तो गरी िनण�य फैसला जा�ँने अिधकार 
कानूनले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई 
�दान गरकेो दिेखदँैन । 

१०. अब, दो�ो ��तफ�  िवचार गदा� मािथ 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृतः न�दिकशोर �साद यादव
इित संवत् २०७४ साल काि�क २७ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
फैसला िमित : २०७४।६।२९

०७१-CR-१०६९

म�ुाः- जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : तेजबहादरु पौडेलको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : भारत, िहमा�चल �देश, च�बा 

िज�ला, राजधानी िसमला ब�ने जसमोहन 
भ�ने जसव�त िसंह

 § �ितपूित�बापतको रकम िनधा�रण गदा� 
अपनाउन ु पन� मनािसब मा�ास�म फरक 
पन�स�न े तर �ितपूित� नै भराउनु नपन� 
भनी मलुुक� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १० न.ं को कानूनी �यव�थाको 
िव�ेषण र �या�या गन� निम�न े। 
 § �ितपूित�को िनधा�रण गदा� �ितवादीको 

बास�थान, उमेर, चलअचल स�पि� वा 
आिथ�क अव�थाका अित�र� पीिडतलाई 
पु�न गएको शारी�रक, मानिसक अव�था 
तथा कसुरको ग�भीरताका आधारमा 

िनधा�रण ग�रनु पन� । 
 § �ितपूित�को उ�े�य पीिडतको पुन�था�पना 

र प�रपूरणसगँ स�बि�धत ह��छ । �ितवादी 
िवदेशी नाग�रक भएकाले िनजबाट 
�ितपूित� भराउन नसिकने ह�दँा �ितपूित� 
भराउनु पद�न भनी अथ� गन� निम�ने । 
 § �ितवादी िवदेशी नाग�रक भएकै आधारमा 

जबरज�ती करणीको अपराधमा पीिडत 
ह�ने बािलकाले पाउने मनािसब �ितपूित�को 
हकबाट वि�चत ह�नुपन� भनी जबरज�ती 
करणीको महलको १० न.ं को कानूनी 
�यव�थाको सकुंिचत अथ� गदा� पीिडतको 
अिधकारमा सकुंचन आउने अव�था 
रह�छ । यसबाट पीिडतले �ितपूित� 
नपाउन े अव�थाको िसज�ना ह�न गई 
पीिडतले �याय�ा� गन�बाट वि�चत ह�नुपन� 
अव�था पैदा ह�न जाने । 

(�करण नं.४)
 § फैसलाबाट भ�रपाउने ठहर गरकेो 

�ितपूित�को रकम पीिडतले �ा� गन� 
नसकेमा ऐनको �ितपूित� भराउन े उ�े�य 
नै परा�त ह�न पु�दछ । अस�म तथा 
बालबािलकाह�को अि�तम सरं�क 
रा�य नै ह��छ भ�ने parens patriae 
िस�ा�तको प�र��ेयमा य�ता अपराध 
पीिडतले �ा� गन� �ितपूित� रकम रा�यको 
तफ� बाट उपल�ध गराउँदा सिंवधानले 
��याभूत गरकेो हक अिधकारको �चलन 
ह�न स�ने । 
 § जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतले 

भ�रपाउने ठहरकेो �ितपूित�को रकम 
पीडकबाट भराई पाउने नदेिखएको 
अव�थामा कानून�ारा तोिकएको 

१००१३ - नेपाल सरकार िव. जसव�त िसंह

�नण�य नं. १००१३

��तुत म�ुामा गोपनीयताको लािग पीिडतको 
प�रवारको सद�यको नाममा ................. 

रािखएको छ ।
                                               - स�पादक
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�ितपूित�को रकम नपेाल सरकारबाट 
उपल�ध गराउन उपयु� र �यायस�मत 
समेत देिखने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
�ी सोमका�त भ�डारी

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�ः- 
 मा. �यायाधीश �ी कृ�णकमल अिधकारी
 बाकेँ िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः

माननीय �यायाधीश �ी माधव�साद पोखरले
माननीय �यायाधीश �ी िदनेश�साद यादव
पनुरावेदन अदालत नेपालग�ज

फैसला
�या.ह�रकृ�ण काक� : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम म�ुा दोहो�याइ� 
पाउने िन�सा �ा� भई पनुरावेदनको �पमा दता� ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य र ठहर यस�कार 
रहेको छ:- 

त�य ख�ड
बाकेँ िज�ला नेपालग�ज नगरपािलका वडा 

नं.२ ि�थत पूव� राम�साद िघिमरकेो घर, पि�चम 
ओम�काश र�ेमीको घर, उ�र सडक, दि�ण बाकेँ 
एकेडेमी �कुल भवन, यित चार िक�लाबीचमा उ�र 
मोहडा भएको चौधरी सखु�ती होटल, सो होटलको 
३ नं.को कोठामा २/३ वटा खाट, सो खाटह�को 
बीचमा खाली �थान रहेको, सो खाली �थानमा िमित 

२०६६/१०/०२ को राित जसव�त िसहंले प�रवित�त 
नाम िविनता पौडेललाई जबरज�ती करणी गरकेो हो 
भ�ने बेहोराको घटना�थल मचु�ुका । 

िमित २०६६/१०/०२ मा बिहनी िविनता 
पौडेल, भाउजू र म नेपालग�ज आई बसपाक�  रोडमा 
सखु�ती चौधरी होटलमा कोठा भाडा िलई खाना खाई 
सतेुकोमा राित भाउजूको साथमा सतेुक� बिहनीलाई 
जसव�त िसंहले समाती भइुमँा �याई जबरज�ती 
करणी गदा� बिहनीले कराएकोमा मसमेत उठी िनजलाई 
समाउन खो�दा भागी गएका ह�न् । िनजलाई प�ाउ गरी 
कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी दरखा�त । 

िमित २०६६/१०/०२ मा मसमेत 
नेपालग�ज आई सखु�ती चौधरी होटलमा बास बसी 
खाना खाई सतेुकोमा राित जसमोहन भ�ने जसव�त 
िसंहले मलाई खाटमा समाती भइुमँा �याई स�ुवाल 
खोली जबरज�ती करणी गदा� म कराउदँा दाइ भाउजू 
उठी आउदँा जसव�त िसंह भागी गएका ह�न्  । िनजले 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भ�ने बेहोराको पीिडत 
िविनता पौडेलको कागज ।

िमित २०६६/१०/०२ मा म जाहेरवाला र 
िविनता पौडेल नेपालग�ज आएका िथय� । राित चौधरी 
सखु�ती होटलमा कोठा भाडा िलई बसेकोमा राित 
जसव�त िसंहले िविनता पौडेललाई खाटबाट समाती 
भइुमँा झारी जबरज�ती करणी गरबेाट होह�ला भई 
मसमेतले थाहा पाई उठ्दा जसव�त िसंह भागी गएको 
हो भ�ने ...............को कागज । 

िमित २०६६/१०/०२ मा मसमेत नेपालग�ज 
आई सखु�ती चौधरी होटलमा कोठा भाडामा िलई 
बसेकोमा राित िविनता पौडेलको राजीखसुीका साथ 
िविनता पौडेललाई करणी गरकेो ह� ँ। जबरज�ती गरकेो 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी जसव�त िसहंको 
बयान कागज ।

िमित २०६६/१०/०२ गते राित म घरमा 
नै िथए ँ । राितमा केही थाहा पाइन ँ । पीिडत िविनता 
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पौडेलले आफूलाई जसव�त िसंहले जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी भनेकोबाट थाहा पाएको ह� ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको बझुाउन चौधरी, जीवन मरासेङ्गनी, 
गमबहादरु रोकाया, िटकाराम िगरी, अमर िव�टसमेतको 
िववरण कागज ।

पीिडत िविनता पौडेलको क�या िझ�ली 
�याितएको छ भ�नेसमेत बेहोराको भेरी अ�चल 
अ�पतालको �वा��य परी�ण �ितवेदन । 

यसमा अिभय�ु जसव�त िसंहले िमित 
२०६६/१०/०३ गते िबहान २ बजे पीिडत िविनता 
पौडेललाई नेपालग�ज नगरपािलका वडा नं.५ ि�थत 
सखु�ती चौधरी होटलमा जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
स�माण पिु�ट ह�न आएकोले िनज अिभय�ु जसमोहन 
भ�ने जसव�त िसहंलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. बिख�लापको कसरु अपराधमा 
ऐ.महलको ३ नं.को देहाय (३) बमोिजम सजाय ह�न र 
ऐ.महलको १० नं. बमोिजम िनज अिभय�ु जसमोहन 
भ�ने जसव�त िसंहबाट पीिडत िविनता पौडेललाई 
मनािसब मािफकको �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँ
भ�ने बेहोराको माग दाबी भएको अिभयोग प� ।

मैले पीिडतलाई िमित २०६६/१०/०२ को 
राित सहमितमा एकपटक मा� करणी गरकेो हो । सो 
राित िनजले कुनै �ितकार गरके� होइनन्  । िनजको 
उमेर १७ वष�को छ । कुनै पीडाको महससुसमेत गरकेो 
िथइनन् भ�ने बेहोराको �ितवादी जसव�त िसंहले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

यसमा अिभयोग प�मा जबरज�ती करणीको 
१ नं.को कसरु अपराधमा �ितवादीलाई ऐ.३(३) नं.को 
सजायको माग दाबी िलएको देिख�छ । �ितवादीले 
अनसु�धान र अदालतमा आई बकप� गदा�  सहमितमा 
पीिडतलाई करणी गरकेो ह� ँ भनी बयान गर े तापिन 
कागज गन� रीता पौडेल, पीिडत प�रवित�त नाम िविनता 
पौडेलसमेतले सहमित नभई जबरज�ती करणी गरकेा 
ह�न् भनी लेखाएका र जाहेरी दरखा�त, घटना�थल 

मचु�ुका, घटना िववरण कागज, �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतका त�काल �ा�त �माणबाट यी 
�ितवादीले अिभयोग माग दाबीमा उि�लिखत कसरु 
गर ेहोलान् भ�ने िव�वास गन� मनािसब आधार भएको 
ह�दँा पिछ ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी अ.बं.११८ 
को दहाय २ नं. बमोिजम �ितवादी जसव�त िसहंलाई 
पपु��का लािग थनुामा रा�न अ.बं.१२१ नं. बमोिजम 
थनुवुा पजु� िदई कारागार शाखामा पठाइ िदन ु भ�ने 
स�ु अदालतको आदेश ।

�ितवादीले करणी िलनिुदन ु भएको भ�दै 
सहमितमा करणी भएको भनी उ�मिु�को िजिकर 
िलएको दिेख�छ । सो िजिकर स�ब�धमा िव�मान 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं.को कानूनी 
�यव�था हेदा� कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जरुी 
निलई करणी गरमेा वा  १६ वष�भ�दा कम उमेरक� 
बािलकालाई िनजको म�जरुी िलई वा निलई करणी 
गरमेा िनजले जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ�  भनी 
उ�लेख भएको छ । ��ततु म�ुाको पीिडत १४ 
वष�क� देिखएक� छन्  । िनजलाई सहमितबाट करणी 
िलनिुदन ुभएको हो भनी �ितवादीले िजिकर िलए पिन 
उ� कानूनी �यव�थाले जबरज�ती करणी मानेको 
छ । म�ुामा पीिडतसमेतले जबरज�ती करणी भएको 
भनेक� छन्  । पीिडतको उमेर १४ वष� दिेखएको सो 
उमेर अव�थाक� नाबािलकालाई सहमितमा करणी 
भएको भए पिन �चिलत कानूनी �यव�थाले म�त गन� 
िम�ने नदिेखदँा �ितवादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । अतः उि�लिखत आधार �माणबाट �ितवादी 
जसव�त िसंहले अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं.को कसरु गरकेो ठहछ�  र सो 
ठहना�ले िनजलाई ऐ. ३(३) नं. बमोिजम ६ वष� कैद 
ह�ने ठहछ�  भनी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८/०८/२७ मा भएको फैसला । 

�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो ठहर 
भइसकेपिछ मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 

१००१३ - नेपाल सरकार िव. जसव�त िसंह
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१० नं. बमोिजम अिनवाय� �पमा पीिडतलाई �ितपूित� 
िदलाई भराई िदनपुन� कानूनी �यव�था भएकोमा उ� 
बा�या�मक कानूनी �यव�थाको �ितकूल पीिडतलाई 
�ितपूित�  िदनबाट इ�कार गन� गरी भएको फैसला 
निमलेको ह�दँा बदरभागी छ । पीिडतलाई �ितवादीबाट 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम �ितपूित�  िदलाई भराई 
पाउ ँभ�ने बेहोराको नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� । 

फौजदारी म�ुामा जाहेरी दरखा�त आफँैमा 
�माण होइन । अपराध अनसु�धानको आधार मा� 
ह�न स�छ । �हरीमा भएको सािबतीलाई अदालतमा 
समेत �वीकार गरेको भनी बाकेँ िज�ला अदालतको 
फैसलामा उ�लेख ग�रएको छ । मैले गरकेो सािबती 
बयानलाई पीिडतको शारी�रक �ितवेदनले पिु�ट गरकेो 
अव�था छैन । िमित २०६६/१०/०२ गते भेरी अ�चल 
अ�पतालबाट पीडकको शरीर परी�ण ग�रएको छ । सो 
�ितवेदनमा पीडकले पीिडतलाई करणी गरकेो छ, छैन 
भ�न नसिकने पीडक तथा पीिडतको शरीरमा सघंष�मा 
कुनै दाग छैन । पीिडतले अदालतमा आएर बकप� 
गरकेो अव�था छैन । �ितवादीले स�पूण� कसरुलाई 
�वीकार गर ेपिन उ� अव�थामा �ितवादीको मानिसक 
अव�था के क�तो िथयो । �यो कुरा फैसलामा उ�लेख 
गन� सिकएको छैन । यी �ितवादीले सहमितमा करणी 
गरकेो कुरा �वीकार गरकेा ह�न् �यो िवषयमा अदालतले 
केही बझेुको छैन । �य�तो ि�थितमा �याय पछ�  िक 
पद�न । वारदातप�चात् फरार दखेाई प�ाउ ग�रएको 
छ । फरार भएको भए भारत प�ुने िथए ँ । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १८, २५ र ४४ बमोिजम वादी 
दाबी �मािणत गन� िज�मा वादीको भएको र मेरो 
सािबती �माणबाहेक अ�य मेिडकल �रपोट�बाट र 
अ�य �यि�को भनाइबाट पिु�ट भएको ह�नपुछ�  । जाहेरी 
दरखा�त र सािबती बयानको आधारमा कसरुको ठहर 
गनु�  �याय कानूनसमेतबाट निम�ने ह�दँा बाकेँ िज�ला 
अदालतको फैसला बदर भागी ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको �ितवादी जसमोहन भ�ने जसव�त िसंहको 

पनुरावेदन प� ।
यसमा �ितपूित�तफ�  वादी नेपाल सरकारको 

र भएको सजायउपर सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी 
जसमोहन भ�ने जसव�त िसंहको पनुरावेदन परकेो 
देिखदँा अ.बं.२०२ को �योजनाथ� दवैुको पनुरावेदन 
एक अका�लाई जानकारी गराई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने बेहोराको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०७०/०२/१९ को आदेश ।

बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०६८/०८/२७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी �ितवादी दवैु प�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन भ�ने बेहोराको िमित २०७०/०५/१० मा 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसला ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १, ३ र १० 
नं. का कानूनी �यव�था आपसमा अ�तरस�बि�धत 
एवं अ�यो�याि�त �यव�थाह� रहेकोमा िववाद 
छैन । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १० नं. 
अनसुार जबरज�ती करणी गरकेोमा �ितपूित� पाउने 
पीिडतको हक रहने ह��छ । पीिडतलाई आ�नो 
पीडा र �ित�ाको �ितपूित� नभए तापिन पीडकलाई 
सजाय र राहत �व�पको �ितपूित�  �ा� गदा�  �याय 
�ा� गरकेो अनभूुित ह��छ । पीडक िवदेशी भएकाले 
�ितपूित� भराउन नसिकने भनी भएको फैसला आफँैमा 
िवरोधाभाष र �यायको मम�िवपरीत भई ग�भीर �िुटपूण� 
रहेकोले बदर भागी ह�दँा बदर गरी �ितवादीबाट 
अिभयोग दाबीबमोिजम �ितपूित�समेत भराई पाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको िनवेदन 
िजिकर ।

यसमा �ितवादी जसमोहन भ�ने जसव�त 
िसंहलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं. को कसरुमा सोही महलको ३(३) नं. बमोिजम कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालतबाट फैसला 
भए पिन िनज �ितवादी भारतीय नाग�रक भएको 
ह�दँा िनज �ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित� भराउन 
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 औिच�य नदेिखंएको भनी पनुरावेदन अदालतबाट  
फैसला भएको देिख�छ । जबरज�ती करणीको महलको 
१०ग नं. मा  बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ ।  �ितवादी िवदेशी नाग�रक भएमा पीडकबाट 
पीिडतलाई �ितपूित� भराई िदन नपन� भ�ने कानूनी 
�यव�था नभएको प�र�े�यमा �ितपूित� भराउन नपन� 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०७०/०५/१० को फैसलामा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको १०ग नं. को ग�भीर �िुट िव�मान रहेकोले 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) 
बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको 
छ । िवप�ी �ितवादीलाई सूचना जारी गरी स�ु तथा 
पनुरावेदन रकेड� िमिसलसमेत िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७१/१२/२५ को आदशे ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी सोमका�त भ�डारीले 
�ितवादी करणी गरकेोमा अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतमा सािबत भई बयान गरकेो र अदालतले 
समेत सो त�यलाई �वीकार गरी �ितवादीलाई 
सजाय गरकेो अव�था छ । पीिडत नाबालक रहेको 
भ�ने कुरासमेत पिु� भएको अव�था छ । मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको १० नं. मा कसैले कुनै मिहलालाई 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहरमेा उ� मिहलालाई 
मनािसब ठह�याएबमोिजमको �ितपूित� भराई िदनपुन� 
�यव�था गरकेो छ । य�तो कानूनी �यव�थाको िवपरीत 
नाबालक पीिडतलाई �ितपूित�  भराउन नपन� भनी 
भएको स�ु फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसला सो हदस�म �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीलाई 

�ितपूित�समेत भराई िदने गरी फैसला ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

�ितवादी जसमोहन भ�ने जसव�त िसंहले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य स�माण 
पिु�ट ह�न आएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को कसरु अपराधमा 
ऐ.महलको ३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�न र ऐ.महलको 
१० नं. बमोिजम �ितवादी जसमोहन भ�ने जसव�त 
िसंहबाट पीिडत प�रवित�त नाम िविनता पौडेललाई 
मनािसब मािफकको �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँ
भ�ने अिभयोग माग दाबी रहेकोमा �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को कसरु गरकेोले िनजलाई ऐ. ३(३) नं. 
बमोिजम ६ वष� कैद ह�ने ठहरी स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहरी भएको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको फैसलाउपर िच� नबझुाई �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �ितपूित�समेत भराई पाउ ँ भनी वादी 
नेपाल सरकारबाट ��ततु पनुरावेदन पेस ह�न आएको 
देिखयो ।

अब, उपयु�� बहस िजिकर एवं िमिसल 
अ�ययन गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
भएको फैसला िमलेको छ वा छैन ? र पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो वा 
होइन ? सोही िवषयमा िनण�य गनु�पन� दिेखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
जाहेरवालाले िकटान गरी जाहेरी िदएका, �ितवादी 
जसमोहन भ�ने जसव�त िसंहले पीिडत प�रवित�त 
नाम िविनता पौडेललाई करणी गरकेोमा अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� सािबत भई बयान गरकेा, 
पीिडत प�रवित�त नाम िविनता पौडेल र िनजको 
भाउजू ....................ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी लेखाई िदएको 
देिख�छ । पीिडतको उमेर १६ वष�भ�दा कम देिखएको 

१००१३ - नेपाल सरकार िव. जसव�त िसंह
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अव�थामा �ितवादीले सहमितमा करणी गरकेो भने 
पिन मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको १(३) नं. 
को कानूनी �यव�थासमेतलाई हेदा� िनजले जबरज�ती 
करणी गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा िनजलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको १(३) नं. बमोिजम सजाय 
ह�ने ठहछ�  भनी फैसला गरकेो दिेख�छ । पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको उ� फैसलालाई सदर ह�ने ठहरी फैसला भएको 
छ । सो फैसलाउपर िच� बझुाई �ितवादीले पनुरावेदन 
नगरी बसेकोसमेत देिखएको छ । वादी प�ले समेत 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १(३) नं. बमोिजम सजाय भएकोतफ�  
पनुरावेदन गरकेो अव�था छैन । य�तो अव�थामा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
१(३) नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
भएको फैसला िमले निमलेतफ�  थप िववेचना ग�ररहन ु
पन� देिखएन ।  

३. अब �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
कसरु कायम भई सजाय भइसकेको अव�थामा 
पीिडतलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १० 
नं. बमोिजम मनािसब �ितपूित�  पीडकबाट भराई 
िदनपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा 
िवचार गदा� �य�तो �ितपूित�  पीिडत मिहलालाई 
प�ुन गएको शारी�रक वा मानिसक �ित िवचार गरी 
मनािसब ठहराएबमोिजम कसरुदारबाट भराई िदनपुन� 
देिख�छ । सो स�ब�धमा कानूनी �यव�था हेदा� मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको १० नं. मा “कसैले 
कुनै मिहलालाई जबरज�ती करणी गरकेो ठहरमेा 
अदालतले �य�ती मिहलालाई भएको शारी�रक वा 
मानिसक �ित िवचार गरी मनािसब ठहराएबमोिजमको 
�ितपूित�  कसुरदारबाट भराई िदनुपन�छ । �य�तो 
�ितपूित�  िनधा�रण गदा� कसुरको गा�भीय�, कसुरबाट 
पीिडत �यि�को मृ�यु भइसकेको रहेछ भने िनजमा 
आि�त नाबालक छोराछोरी भए िनजह�लाई पन� 

गएको पीडासमेत िवचार गरी िनधा�रण गनु�पन�छ” 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । जबरज�ती करणीको 
वारदातमा कसरुदार कायम भएको अव�थामा 
�ितवादीबाट अिनवाय��पले पीिडतलाई �ितपूित� 
भराई िदनपुद�छ भ�ने उ� कानूनको उ�े�य रहेको 
देिख�छ ।

४. �य�तो �ितपूित�बापतको रकम िनधा�रण 
गदा� अपनाउन ुपन� मनािसब मा�ास�म फरक पन�स�ने 
तर �ितपूित� नै भराउन ु नपन� भनी उ� कानूनी 
�यव�थाको िव�ेषण र �या�या गन� िम�ने ह�दँैन । 
�ितपूित�को िनधा�रण गदा� �ितवादीको बास�थान, 
उमेर, चलअचल स�पि� वा आिथ�क अव�थाका 
अित�र� पीिडतलाई प�ुन गएको शारी�रक, मानिसक 
अव�था तथा कसरुको गा�भीय�का आधारमा िनधा�रण 
ग�रन ुपद�छ । �ितपूित�को उ�े�य पीिडतको पनु�था�पना 
र प�रपूरणसगँ स�बि�धत ह��छ । �ितवादी िवदेशी 
नाग�रक भएकाले िनजबाट �ितपूित� भराउन नसिकने 
ह�दँा �ितपूित� भराउन ु पद�न भनी अथ� गन� िम�दैन । 
�ितवादी िवदेशी नाग�रक भएकै आधारमा जबरज�ती 
करणीको अपराधमा पीिडत ह�ने बािलकाले पाउने 
मनुािसब �ितपूित�को हकबाट वि�चत ह�नपुन� भनी 
सो कानूनी �यव�थाको संकुिचत अथ� गदा� पीिडतको 
अिधकारमा संकुचन आउने अव�था रह�छ । यसबाट 
पीिडतले �ितपूित� नपाउने अव�थाको सजृना ह�न गई 
पीिडतले �याय�ा� गन�बाट वि�चत ह�नपुन� अव�था 
पैदा ह�न जा�छ । 

५. ��ततु म�ुाको स�दभ�मा �ितवादीको 
बयानबाट िनजको आमा बबुाको म�ृय ुभएको र अ�य 
प�रवारका सद�यह� नरहेको भ�ने देिखएको अव�था 
छ । िनजको चल अचल स�पि� रहेको भ�ने पिन 
देिखदँनै । �ितवादी भारतको िस�लामा लेवरको 
काम गन� भ�ने देिखन आउछँ । य�तो अव�थामा 
�ितपूित�को रकम �ितवादीबाट असलुउपर ह�न 
स�ने अव�था दिेखदैँन । फैसलाबाट भ�रपाउने ठहर 
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गरकेो �ितपूित�को रकम पीिडतले �ा� गन� नसकेमा 
ऐनको �ितपूित�  भराउने उ�े�य नै परा�त ह�न 
प�ुदछ । अस�म तथा बालबािलकाह�को अि�तम 
संर�क रा�य नै ह��छ भ�ने parens patriae 
िस�ा�तको प�र�े�यमा य�ता अपराध पीिडतले �ा� 
गन� �ितपूित�  रकम रा�यको तफ� बाट उपल�ध गराउदँा 
संिवधानले ��याभूत गरकेो हक अिधकारको �चलन 
ह�न स�छ । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
१०(ग) मा समेत “..कसुरदारको कुनै स�पि� नभई 
जबरज�ती करणीको कसुरबाट पीिडतले �ितपूित� 
नपाउने देिखएमा अदालतले स�बि�धत मिहला तथा 
बालबािलका काया�लयबाट �ितपूित� �व�प उिचत 
रकम पीिडतलाई भराइिदने गरी आदशे आदेश गन� 
स�नेछ । �यसरी आदेश भएमा सो काया�लयबाट 
�ितपूित�बापतको रकम त�काल पीिडतलाई उपल�ध 
गराउनुपन�छ” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । यसरी 
जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतले भ�रपाउने ठहरकेो 
�ितपूित�को रकम पीडकबाट भराई पाउने नदिेखएको 
अव�थामा कानून�ारा तोिकएको �ितपूित�को रकम 
नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराउन उपय�ु र 
�यायस�मत समेत देिख�छ । 

६. तसथ� �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको ३(३) नं. बमोिजम सजाय 
गन� गरी भएको स�ु अदालतको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट २०७०।५।१० 
मा भएको फैसला सो हदस�म िमलेको भए पिन 
पीिडतलाई �ितपूित� भराई िदन नपन� ठह�याएको 
हदस�मको फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई 
पीिडत प�रवित�त नाम िविनता पौडेललाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको १० नं. बमोिजम भराई 
िदनपुन� �ितपूित� �.५०,०००/- (पचास हजार) 
�ितवादीबाट भराई िदन सिकने अव�था नभएबाट सो 
रकम पीिडतले नेपाल सरकारबाट भराई पाउने ठहछ�  । 
अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम पीिडतलाई 
�ितपूित� नभराउने हदस�म पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको फैसला केही उ�टी भई नेपाल 
सरकारबाट पीिडतलाई �.५०,०००/- (पचास 
हजार) �ितपूित� भराई िदने ठहरी फैसला भएकोले 
सो फैसलाको जानकारी पीिडतलाई गराई उ� रकम 
पीिडतलाई नेपाल सरकारको बालबािलकास�ब�धी 
िवषय हेन� स�बि�धत िनकायमाफ� त भराई िदन ु भनी 
बाकेँ िज�ला अदालतमा लेखी पठाइ िदनू ...........१
��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू .......................२
न�कल मा�ने सरोकारवालाह�लाई िनयमानसुार 
न�कल िदनू .................................................३
��ततु फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदनू ..........................................४

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल आि�न २९ गते रोज १ शभुम् ।

&

१००१३ - नेपाल सरकार िव. जसव�त िसंह
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

फैसला िमित : २०७३।७।२३
०७०-CI-०४८८

म�ुाः बकसप� िलखत बदर

पनुरावेदक / �ितवादी : पसा� िज�ला, मडुली गा.िव.स. 
वडा नं. २ घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ३२ ब�ने 
म�जरु आलम 

िव��
��यथ� / वादी : िज�ला काठमाड�, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. २० ब�ने क�याण 
महत 

 § मलुुक� ऐन, अशंब�डाको १ नं. हदेा�, 
“अशंब�डा गदा� यस महलका अ�य 
न�बरह�को अधीनमा रही बाबु, आमा, 
लो�ने, �वा�नी,  छोरा, छोरीह�को 
जीयजीयैको अशं गनु�पछ�” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहकेो देिख�छ । सो कानूनी 
�यव�थाले बाबुआमा, छोराछोरी, लो�न े
�वा�नीस�मका नाता पु�तामा जीिवत 
अिंशयारह�को बीचमा नै अंशब�डा ह�न े
भ�ने देिख�छ  तापिन नाितको अशंहक 
आ�नो बाबुमाफ� त �ा� ह�ने ह�दँा बाबुले 
�ा� गन� अंशहक स�पि�मा नाितको 
अशंहक िनिहत रहन जान े।

 § पैतृक स�पि�मा आ�नो बाबुको अशं 
हकमा नै असर पन� गरी बाजेले िब�� 
�यवहार हक ह�ता�तरण गरकेो ि�थितमा 
सव��थम बाबुले नै आ�नो हक खो�न 
आएको देिखनुपन� । 

 § मािथ�लो पु�ताका �यि�ह� िमली ते�ो 
पु�ताका �यि�को अंशहक िनयतवश 
अिहत गन� उ�े�यले स�पि� िहनािमना गन� 
काय� भएको �मािणत ह�ने अव�थामा ते�ो 
पु�ताका �यि�को अंशहक अशंब�डाको 
१ न.ं ले सरं�ण गन� निम�ने ह�दैँन । 
िपता जीिवत नरहकेो अव�थामा िपताको 
अशं हकमा ते�ो पु�ताका नाितले सो 
ऐनबमोिजम आ�नो िपतातफ� को अंशहक 
सरं�ण गन� नपाउने भ�न निम�ने ।

(�करण नं.४)
 § मूल अंिशयारम�येका वादीका िपता जीिवतै 

ह�दँा पिन बदरमा दाबी िलई बदर गराउन 
सकेको पाइँदैन । हक �ा� गन� �यि�को 
पिन स�पि�मा हक सिुनि�चत नभएमा 
स�पि�स�ब�धी अिधकारमा अिनि�चतता 
रह�छ । वादीले आ�नो िपताबाट अशं 
हक �ा� गन� अव�था रहकैे छ र वादीका 
िपताले पाउनेभ�दा बढी ज�गा स�पि� 
दाता बाजेकै नाउँमा रहकेो देिखने ।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य 
�ी िवजयकुमार ब�नेत र �ी ह�रमोहन थापा

��यथ� / वादीका तफ� बाट :
अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६८, िन.नं.८५८४, प.ृ५१६

स�ब� कानून :

�नण�य नं. १००१४
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सु� तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी अ�यतु िव�
 काठमाड� िज�ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी य��साद ब�याल
 माननीय �यायाधीश �ी रामच�� यादव
 पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या. िव��भर�साद ��े : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा 
दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर 
यस�कार छः-

िवप�ीम�येका मेरा एकाघर सगोलमा ब�ने 
हजरुबबुा नाता पन� गणेश भ�ने िदलबहादरु महत र 
पूण�कुमारी महतबाट जायज�म भएको स�तानमा मेरो 
एकाघर सगोलमा ब�ने बबुा शरणकुमार महत एक 
मा� स�तान ह�न् । बबुा शरणकुमार महतको स�तान 
म िफरादी एक मा� स�तान (छोरा) ह� ँ । म िफरादीले 
आमालगायत हामीह� ज�मा प�रवार सं�या ५ यो 
िफराद  गदा�का  िमितस�म एकाघर सगोलमा बिसरहेका 
छ� । मेरो िपता पखुा�को पालादेिख चल अचल स�पि� 
हजरुबबुा गणेश भ�ने िदलबहादरुका नाउ ँ िज�मामा 
रिह आएको छ । मेरो िपता शरणकुमारको नाउमँा केही 
कुनै स�पि� ह�ता�तरण भएको छैन । िमित २०५८ 
साल मंिसर ४ गतेदेिख म िफरादीका िपता शरणकुमार 
महत िवदेशमा बिसरहन ुभएको छ । िवप�ीम�येकै म 
िफरादीका हजरुबबुा गणेश भ�ने िदलबहादरु महतको 
बबुा �वः च�बहादरु महतबाट प�ुयौली स�पि� 
नामसारी भई आउदँा काठमाड� िज�लामा पन� िविभ�न 
ठाउकँा ९–०–० ज�गा िनज हजरुबबुाको नाउमँा दता� 
कायम भएको िथयो र हाल हजरुबबुाले िब�� िवतरण 
गरी क�रब १–०–० ज�गा मा� बाकँ� रहेको छ । यी दईु 
िक�ा ज�गाह� िवप�ीको िमलोमतोमा मेरो अंश हक 

मेट्न गरी िलनिुदन ुगरकेो हालैदेिखको बकसप� पा�रत 
िलखत मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १ नं. र ऐ. 
दान बकसको १ नं.को िवपरीत भई बदर भागी भएको 
ह�दँा िमित २०५८।११।२३ र नं.४७०८ को पा�रत 
हालैको बकसप�को िलखत बदर घोिषत गरी अंश हक 
�चिलत गरी अंश पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादीको 
िमित २०६१।११।१२ को िफराद दाबी ।

िवप�ी वादीले िफराद दायर गन� हकदैया नै 
छैन । िनज िफरादीले आ�नो िफरादमा म �ितवादीको 
दाता िदलबहादरु आ�नो बाजे हो भनी उ�लेख गरकेो 
छ । नाितले बाजेलाई अंशबापतको हक ला�ने ज�गामा 
िब�� हक ह�ता�तरण भएकाले बदर ग�रपाउने 
माग दाबीमा हकदैया नै छैन । छोराले बाबसुगँ मा� 
अंशबापतको हक स�ब�धमा मागदाबी गन� हो । बाब ु
जीिवत भएकै अव�थामा नाितले बाजेसगं अशं माग गन� 
कानूनी �पले िम�दनै । िवप�ीले आ�नो िफरादको 
�करण नं.२ मा आ�नो अशं हक ला�ने ९–०–० ज�गा 
रहेको भ�ने उ�लेख छ । सोम�येको ८–०–० ज�गा 
िब�� ह�दँा िवप�ीको हक नला�ने तर म �ितवादीलाई 
िदएको १–०–०–० ज�गा िब�� ह�दँा हक जाने कुरा 
हा�या�पद छ ।

उ� ज�गा िब�� ह�दँा िवप�ीलगायतलाई 
सोही बखत जानकारी िथयो । उ� ज�गामा िवप�ीले 
इ�ँा खसा�न �याएको पिन छैन र उ� �थानमा 
गएको पिन छैन । अतः म �ितवादीलाई दाता 
िदलबहादरु महतले का.िज.थानकोट गा.िव.स.वडा 
नं.६ महादवे�थान िक.नं.३८८ को �े�फल ०–९–२ 
िक�ा र ऐ.ऐ.को िक.नं.२१६ को �े�फल ०–७–२ 
समेत २ िक�ा ज�गाह� ह�ता�तरण गरी िदएको िमित 
२०५८।११।२३ र.नं. ४७०८ को पा�रत िलखत बदर 
ह�न नस�ने ह�दँा हकदैयािवहीन िफराद खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी म�जरु आलमको िमित 
२०६२।६।९ को �ितउ�र िजिकर ।

�ितवादी गणेश भ�ने िदलबहादरु महत र 

१००१४ - म�जरु आलम िव. क�याण महत
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पूण�कुमारी महतका नाउमँा जारी भएको �याद िमित 
२०६१।८।२२ मा तामेल भएकोमा �यादिभ� �ितउ�र 
निफराई स�ु �यादै गजुारी बसेको रहेछ ।

िववािदत िलखतमा वादीको म�जरुी िलएको 
पिन नदेिखएको र वादीले सगोलको स�पि�बाट ३ 
भागको १ भागम�येबाट ३ भागको १ भाग अंश पाउने 
ह�दँा दाबीको िलखतको ३ भागको १ भागको िपताको 
हकम�येबाट ३ भागको १ भाग वादीको अंश भाग जित 
िलखत नरमगरम िमलाई बदर ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।२९ 
को फैसला ।

छोराले बाबसुगँ मा� अशंबापतको हक 
स�ब�धमा दाबी गन� हो । बाब ुजीिवत भएकै अव�थामा 
नाितले बाजेसगँ अशं माग गन� कानूनी �पले 
िम�दैन । मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १ नं. तथा 
दानबकसको १ नं.ले िवप�ीलाई म�त गन� नै स�दैन । 
िवप�ीको हजरुबबुाले गरकेो काम कारबाहीउपर िनजको 
बबुाले कुनै िकिसमको दाबी िवरोध नगरकेो अव�थामा 
िनजका बाजेले बकसप� गरकेो स�पि�भ�दा आधी 
बढी स�पि� िनजको बाजेको नाममा रहे भएकै छ । 
सो त�य िक.नं.२३३ को �े�ताले पिु� गरकेो ह�दँा 
कानूनस�मत �पमा गरकेो हक ह�ता�तरणलाई बदर 
गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा स�ु फैसला उ�टी 
ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
परकेो िमित २०६७।१।३१ को पनुरावेदन प� ।

यसमा वादीको बाजे गणेश भ�ने 
िदलबहादरुका नाममा िक.नं.२३३ को १–९–०–० 
ज�गा बाकँ� रहेको अव�थामा �यसतफ�  केही उ�लेख 
नगरी २०५८।११।२३ को र.नं.४७०८ को िलखत 
बदर गन� गरकेो स�ु फैसला फरक पन� स�ने दिेखदँा 
अ.बं.२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।३।१२ को 
आदेश ।

स�ु फैसला िमलेको ह�दँा पनुरावेदन प� 

खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको ��यथ�को िमित 
२०६८।७।३ को पनुरावेदन अदालत पाटनमा पेस 
भएको िलिखत �ितवाद बेहोरा ।

िववािदत िलखतबाट हक ह�ता�तरण भएको 
िक�ा ज�गाह�मा यी वादीका िपता र बाजेको अंश हक 
िनिहत रहेको पैतकृ स�पि� हो भ�ने देिखन आउछँ । 
वादीका िपता र बाजेका बीचमा अशंब�डाको िलखत 
पा�रत भएको भ�ने िमिसलबाट देिखदँैन । ब�डा 
ला�ने पैतकृ स�पि�मा अंश हक िनिहत रहने ह�दँा 
बकसप� िलखत गदा� अिंशयारह�को म�जरुी िलन ुपन� 
ह��छ । बाबलेु नालेस नगद�मा यी वादीको समेत अंश 
हक समा� ह�ने भनी �या�या गन� कानूनसङ्गत पिन 
देिखदँनै । सो िलखतको ३ भागको १ भाग बाबकुो 
हकम�ये ३ भागको १ भाग यी वादीको हक िनिहत 
रहेको अव�थामा वादीको हकजित िलखत बदर ह�ने 
ठह�याएको स�ु फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकएन । 
यस अव�थामा स�ु फैसला बदर गरी िववािदत िलखत 
पूर ैसदर कायम ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर र यस अदालतबाट िमित २०६८।३।१२ 
मा भएको ��यथ� िझकाउने आदेशसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

तसथ� मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
३ भागको १ भाग िपताको हकम�येबाट ३ भागको 
१ भाग वादीको अंश भाग िलखत बदर ह�ने 
ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६३।६।२९।१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह��छ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६८।७।२३ को फैसला ।

िज�ला काठमाड� थानकोट गा.िव.स. वडा 
नं.६ख िक.नं.३८८ �े.फ. रो. ०-९-२ र िक.नं.२१६ 
�े.फ. रो. ०-७-२ को ज�गा र.नं.४७०८ िमित 
२०५८।११।२३ दाता िदलबहादरु महतबाट हालैको 
बकसप�को िलखत गरी म िनवेदकले �ा� गरी उ� 
िमितदिेख भोगचलन गरी आएको मेरो िनजी आज�नको 
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स�पि�को हो । उ� स�पि�को िलखत पा�रत गदा� 
दाताको �ीमती पूण�कुमारी महतलाई सा�ी राखी ख�रद 
गरी िलएको ह� ँ। सो स�पि� मलुकु� ऐन, अशंब�डाको 
महलको १९(१) नं. बमोिजम दाताले आफूखसु गन� 
पाउने स�पि� हो । अशंब�डाको १९(३) बमोिजम 
िलखत पा�रत गदा�को अव�थामा २१ वष� उमेर नपगेुका 
नाित नाताका ��यथ� वादीको म�जरुी िलई रहन ुपन� 
बा�यता छैन । ��यथ� वादीका बाब ुशरणकुमार महत 
�े�ीलगायतका अिंशयारह�ले उजरु नगरी बसेबाट 
िनजको म�जरुी रहे भएको देिख�छ । मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको १९(४) नं. ले आफूखसु गन� नपाउने 
अव�थामा पिन आ�नो हकको अशंजित आफूखसु 
गन� पाउने �यव�था गरकेो छ । दाताले आ�नो अशं 
हकको स�पि�बाट मा� म िनवेदकलाई िलखत पा�रत 
गरी िदएका छन् । ��यथ� वादी अशंब�डाको १ नं. 
को प�रभाषािभ�को अंिशयार नभएको, अशंब�डाको 
१९ नं. को �यव�थाअनसुार म�जरुी िलन ुपन� �यि� 
नभएको र ��यथ� वादीले आ�नो बाबसुगँ अंश म�ुा 
हाली अंश हक �थािपत नगरी आ�नो बाजेले पा�रत 
गरकेो िलखत �यवहार िव�� दायर गरकेो िफराद 
खारजे भागी छ ।

दाताले िलखत पा�रत ग�रएको समयदेिख 
म�ुा फैसला ह�दँास�म ��यथ�का िपताले पाउने 
आधाभ�दा बढी स�पि� दाताका नाउमँा रिहरहेको 
ह�दँा िलखत बदर ह�ने अव�था छैन । कुनै पैतकृ स�पि� 
बेचिबखन गनु� पूव� अशंब�डाको िलखत पा�रत गनु�पछ�  
भ�ने कानूनी �यव�थासमेत छैन । कानूनको गलत 
िकिसमले �या�या गरी आंिशक िलखत बदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१) को ख�ड क र ख बमोिजम म�ुा दोहो�याई 
हेरी �याय इ�साफ पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
म�जरु आलमको िनवेदन प� ।

यसमा िमित २०५८।११।२३ को पा�रत 

हालैको बकसप� िलखतको स�ब�धमा िमित 
२०६१।११।१२ मा मा� हजरुबाले ग�रिदएको िलखत 
बदर गराउन सो बेलामा २१ वष�भ�दा कम उमेर रहेका 
यी वादीले िफराद दायर गरकेो पाइ�छ । वादीका 
बाब ु जीिवतै ह�दँा सोलाई बदर गराउन नसकेको र 
घर �यवहार चलाउन दाताले आफूखसु गन� पाउने 
तथा ह�ता�तरण गदा� यी वादीको म�जरुी िलन नपन� 
अव�थाको िलखत ख�ड बदर गन� गरी कानून तथा 
�माणको समिुचत मू�याङ्कन नगरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।७।२३ मा 
भएको फैसलामा अंशब�डाको १९(१) (३) र (४) नं. 
तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को �िुट 
िव�मान रहेको देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२ को उपदफा १ को ख�ड (क) बमोिजम 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको छ भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७०।६।७ को 
आदशे ।

यसमा क�याण महतको नाममा िमित 
२०७१।१।१५ मा तामेल भएको �यादमा घरदलैामा 
टासँ भएकोमा िनज फेला नपरकेो स�ब�धमा मा� 
उ�लेख भएको र िनजको एकासगोलको प�रवार 
फेला पर े नपरकेो स�ब�धमा नबोलेकाले उ� �याद 
अ.बं. ११० नं. िवपरीत भई तामेल गरकेो देिखदँा 
बदर ग�रिदएको छ अब िनयमानसुारको रीत प�ुयाई 
�याद तामेल गनु�  भनी पनुः �याद जारी गरी तामेल भई 
आएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७१।८।१६ को आदेश ।

यस अदालतको िमित २०७१।८।१६ 
को आदशेअनसुार ��यथ� वादी क�याण महतका 
नाउमँा यस अदालतबाट पनुः �याद जारी भई 
िमित २०७१।८।२१ मा िनजको दैलोमा टासँ भई 
रीतपूव�क तामेल भई िमिसल सामेल रहेको र ��यथ� 
वादी क�याण महत हािजर नभई अनपुि�थत रहेको 

१००१४ - म�जरु आलम िव. क�याण महत
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देिख�छ ।
िनयमबमोिजम दिैनक म�ुा पेसी सूचीमा 

चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन 
भयो । पनुरावेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ा�य िवजयकुमार ब�नेत र ह�रमोहन थापाले 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १९(१) नं. ले 
चलमा सबै र अचलमा आधास�म �यवहार चलाउन 
�वा�नी छोरा, अिववािहत छोरी र िवधवा बहुारीको 
म�जरुी नभए पिन आफूखसुी गन� पाउने �यव�था 
गरकेो छ । ��यथ� वादी अब�डाको १ नं. िभ�का 
अंिशयार पिन होइनन् । ��यथ� आ�नो बाबसुगँ अशं 
िलनपुन� ह�दँा बाबसुगँ अशं म�ुा हाली अंश हक �थािपत 
गनु�पछ�  िनज अ.बं.८२ नं. बमोिजम म�ुा गन� हक प�ुने 
�यि� होइनन् । नाितको अशं भाग बाजेबाट पाउने 
होइनन् । दाताले जनुबेला बकसप� गरी िदएका छन् 
�यसबेलादेिख म�ुा फैसला ह�ने समयस�म ��यथ�का 
िपताले पाउने आधीभ�दा बढी स�पि� दाताकै नाममा 
रही रहेको अव�था छ । ��यथ�का बाब ु र बाजेको 
बीचमा समेत अशंब�डा भएको छैन । मलुकु� ऐन, दान 
बकसको १ नं. ले पिन दातालाई उ� ज�गा दानबकस 
गन� ब�देज लगाएको अव�था नह�दँा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट ३ 
भागको १ भागबाट वादीको िपताको १ भागको ३ 
भागको १ भाग वादीको अंश भाग जित िलखत बदर 
गन� ठहर भएको िमित २०६३।३।२९ को फैसला सदर 
गन� गरी िमित २०६८।७।२३ मा भएको फैसला उ�टी 
गरी बकसप� सदर कायम रािखपाउ ँ भनी गनु�भएको 
बहस सिुनयो ।

यसमा मेरोसमेत अशं हक ला�ने िक.नं. ३८८ 
को ज.रो. ०-९-२ र िक.नं.२१६ को ज.रो. ०-७-२ 
ज�गा िदने मेरो बाजे गणेश भ�ने िदलबहादरु महत र 
िलने म�जरु आलम भई मलाई अंश हकबाट वि�चत 
गन� उ�े�यले िमित २०५८।११।२३ र.नं. ४७०८ बाट 
हालैको बकसप� गरी िलनिुदन ुगरकेोले उ� बकसप� 

बदर गरी अशं हक सरुि�त ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद 
दाबी भएकोमा वादी दाबीको िलखतमा उि�लिखत 
३ भागको १ भाग वादीको िपताको हकम�येबाट ३ 
भागको १ भाग वादीको अशं भाग िलखत नरमगरम 
िमलाई बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसलाउपर िच� नबझुी म�ुा दोहो�याई पाउ ँ
भनी �ितवादीको यस अदालतमा िनवेदन परी यस 
अदालतको िमित २०७०।६।७ को आदेशबमोिजम 
��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई पेस ह�न 
आएको दिेखयो । यसमा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याई िमित २०६८।७।२३ 
मा भएको फैसला िमलेको छ छैन ? पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुने हो, होइन सोही िवषयमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
एकासगोलका हजरुबा गणेश भ�ने िदलबहादरु महत र 
पूण�कुमारी महतका एक मा� स�तान मेरो बबुा शरण 
महत ह�नहु��छ । शरणकुमार महतको १ एक मा� स�तान 
ह� ँ। हजरुबबुा, बबुासमेत हालस�म हामी एकासगोलमा 
बसी आएका छ� । िपता पखुा�को पालादेिखको स�पि� 
हजरुबबुाको नाममा छ । मेरो बबुाको नाममा कुनै 
पिन स�पि� हक ह�ता�तरण भएको छैन । हजरुबबुा 
गणेश भ�ने िदलबहादरु महतको बबुा �व. च�बहादरु 
महतबाट ९-०-० रोपनी हजरुबबुाको नाममा ज�गा 
नामसारी भई आएको िथयो । हाल हजरुबबुाले िब�� 
िवतरण गरी क�रब १ रोपनी ज�गा मा� बाकँ� रहेको 
छ । हजरुबबुाको नाममा रहेको ज�गाम�ये िज�ला 
काठमाड�, थानकोट गा.िव.स. वडा नं. ६ िक.नं. ३८८ 
को ज.रो. ०-९-२ ऐ.ऐ. िक.नं. २१६ को ज.रो. ०-७-२ 
ज�गा िदने हजरुबबुा गणेश भ�ने िदलबहादरु महत िलने 
�ितवादी म�जरु आलम भई िमित २०५८।११।२३ 
र नं. ४७०८ बाट हालैको बकप� पा�रत गराएका 
रहेछन् । िवप�ीह� उ� काय�बाट मेरो अंश हकमा 
आघात प�ुने भई अंश पाउनबाट वि�चत ह�नपुन� 
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अव�था सजृना भएकोले मेरो अशं हक ला�ने जितमा 
उ� बकसप� बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादीको िफराद दाबी 
रहेको पाइ�छ । नाितले बाजेलाई अंशबापतको हक 
ला�ने ज�गामा िब�� हक ह�ता�तरण गरकेाले बदर 
ग�रपाउन मागदाबी गन� कानूनी हकदयैा छैन । छोराले 
बाबसुगँ मा� अशंमा दाबी गन� स�छ । बाब ु जीिवतै 
भएको अव�थामा नाितले बाजेसगँ अंश माग गन� 
कानूनी �पले िम�ने होइन । मलुकु� ऐन अशंब�डाको 
१ नं. र दान बकस १ नं. ले िवप�ी वादीलाई म�त 
गद�न । हकदयैाको अभावमा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
८२ नं. िवपरीतको हकदैयािवहीन िफराद खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवदी म�जरुी आलमको �ितउ�र 
िजिकर रहेको पाइ�छ । �ितवादीह� िदलबहादरु 
महत र पूण�कुमारी महतले �ितउ�र निफराई बसेको 
देिख�छ । बकसप�मा उि�लिखत ज�गा वादीको िपता 
तथा बाजेबीच अशं ला�ने ज�गा दिेख�छ । यी वादीका 
िपताले पाउने अंशम�येबाट ३ भागको वादीको 
भागमा पन� १ भाग अशं हक ला�ने िलखत बदर ह�ने 
ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट फैसला 
भएकोमा सो फैसलाउपर यी पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन परी उ� 
पनुरावेदन अदालतबाट स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
िमित २०६८।७।२३ मा फैसला भएको पाइ�छ । सो 
फैसलाउपर िच� नबझुाई म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
पाउ ँभनी पनुरावेदक �ितवादीले यस अदालतमा िनवेदन 
िदएकोमा यस अदालतबाट िमित २०५८।११।२३ को 
पा�रत हालैको बकसप� िलखतको बदर गराउन सो 
समयमा २१ वष�भ�दा कम उमेरका वादीले िफराद 
दायर गरकेो, वादीका बाब ु जीिवतै ह�दँा सोलाई बदर 
गराउन नसको वादीको म�जरुी िलन नपन� अव�थाको 
िलखत बदर ह�ने फैसला सदर गन� पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलामा अंशब�डाको १९(१) (३) र (४) 
तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को �िुट 
िव�मान रहेको भ�ने आधारमा ��ततु म�ुा दोहो�याई 

हेन� िन�सा �दान भएको देिख�छ ।
३. िववािदत िमित २०५८।११।२३ 

र.नं.४७०८ को पा�रत हालै देिखको बकसप� हेदा� 
काठमाड� िज�ला थानकोट गा.िव.स. वडा नं.६ 
महादेव�थानको िक.नं.३८८ को �े.फ. ०-९-२ 
र िक.नं.२१६ को �े.फ. ०-७-२ ज�गा वादीका 
हजरुबबुा गणेश भ�ने िदलबहादरु महतले �ितवादी 
म�जरु आलमलाई बकसप� पा�रत ग�रिदएको 
देिख�छ । सो िलखतमा वादीका हजरुआमा पूण�कुमारी 
महत रोहबरमा सा�ी बसेको पिन देिख�छ । सो 
िववािदत िलखत ह�दँा वादी क�याण महत २१ वष� पूरा 
नभएको भ�ने त�यमा पिन िववाद देिखदैँन । वादीले 
आ�नोसमेत अंश हक रहने पैतकृ स�पि� हक छाडी 
िदएकोले अशं हक मेट्ने काय� ह�न गएको भनी म�ुय 
�पमा िफरादमा अंशब�डाको १ नं. र दान बकसको १ 
नं. िवपरीत िलखत भएको छ भनी दाबी िलनभुएको छ ।

४. मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १ नं. हेदा�, 
“अंशब�डा गदा� यस महलका अ�य न�बरह�को 
अधीनमा रही बाब,ु आमा, लो�ने, �वा�नी, छोरा, 
छोरीह�को जीयजीयैको अंश गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको दिेख�छ । सो कानूनी �यव�थाले 
बाबआुमा, छोराछोरी, लो�ने�वा�नीस�मका नाता 
प�ुतामा जीिवत अंिशयारह�को बीचमा नै अंशब�डा 
ह�ने भ�ने देिख�छ । तापिन नाितको अशं हक आ�नो 
बाबमुाफ� त �ा� ह�ने ह�दँा बाबलेु �ा� गन� अंश हक 
स�पि�मा नाितको अंश हक िनिहत रहन जाने ह��छ । 
पैतकृ स�पि�मा आ�नो बाबकुो अशं हकमा नै असर 
पन� गरी बाजेले िब�� �यवहार हक ह�ता�तरण गरकेो 
ि�थितमा सव��थम बाबलेु नै आ�नो हक खो�न 
आएको दिेखन ुपद�छ । मािथ�लो प�ुताका �यि�ह� 
िमली ते�ो प�ुताका �यि�को अंश हक िनयतवश 
अिहत गन� उ�े�यले स�पि� िहनािमना गन� काय� भएको 
�मािणत ह�ने अव�थामा ते�ो प�ुताका �यि�को 
अंश हक अशंब�डाको १ नं. ले संर�ण गन� निम�ने 

१००१४ - म�जरु आलम िव. क�याण महत
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ह�दँनै । िपता जीिवत नरहेको अव�थामा िपताको अशं 
हकमा ते�ो प�ुताका नाितले सो ऐनबमोिजम आ�नो 
िपतातफ� को अंश हक संर�ण गन� नपाउने भ�न  
िम�दैन ।

५. ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा� वादी 
नाित नाताका �यि�ले हजरुबबुाले हालैको बकसप� 
गरकेो िलखत बदर गन� दाबी िलएका छन् । सो 
दाबीको िलखतमा एकासगोलका हजरुआमा पिन 
रोहबरमा सा�ी बसेको छ । िलखतको हालैदेिखको 
बकसप�को मा�यमबाट पा�रत भएको छ । वादीका 
िपता शरणकुमार महतलगायत अ�य वादी सरहका 
अंिशयारह�ले सो िलखतलाई चनुौती िदएको 
देिखदँैन । बाबपुिछको अशंमा निजकको बबुा समान 
प�ुताका आमाले दाबी गन� आएको देिखदँनै । िलखत 
ह�दँाको समयमा वादीको उमेर २१ वष� पूरा भएको 
देिखदँैन । वादीका बाबआुमासमेत िमली वादीको 
अंश हक मेट्ने प�रप�च गरकेो �मािणत ह�ने त�यह� 
वादीले पेस गन� पिु� गन�सकेको पाइदँैन ।

६. हजरुबाब ुगणेश भ�ने िदलबहादरु महतका 
नाउमँा काठमाड� िज�ला महादवे�थान गा.िव.स. वडा 
नं.८ख मा िक.नं.२३३ मा �े.फ.१-९-०-० ज�गा 
दता� कायम नै रहेको, मालपोत काया�लय कलङ्क�को 
च.नं.७१८८ िमित २०६२।११।२५ को प�साथ �ा� 
�े�ता उतारबाट देिखएको छ । िपता पखुा�का पालाको 
अचल स�पि� आधीस�म �यवहार चलाउन घरको 
म�ुय �यि� बाजेले हक छाडी िदन स�ने र आधीभ�दा 
बढी हक छाडी िदन ुपरमेा २१ वष� नाघेको �वा�नी, 
छोरा, एकासगोलको छोरी, िबधवा बहुारीको म�जरुी 
िलनपुन� भनी अशंब�डाको १९(१) नं. मा कानूनी 
�यव�था छ । आफूखसु गन� नपाउने अव�थामा पिन 
आ�नो हकको अशंजित भने आफूखसु गन� पाउछँ भनी 
सोही महलको १९(३) नं. मा उ�लेख छ । िलखतमा 
हालैको बकसप� लेिखए पिन मू�य खलुाई िलखत 
पा�रत भएको देिख�छ ।

७. िववािदत िलखत हालैको बकसप�बाट हक 
ह�ता�तरण गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� पिन मलुकु� 
ऐन, दान बकसको महलको १ नं. मा आ�नो हक प�ुने 
स�पि� दान वा बकस ग�रिदन ुह��छ । सोबमोिजम दान 
वा बकस ग�रिददँा हकवालालाई बकस भनेर अ�लाई 
दान वा बकस जनु बेहोराले िदएपिन ह��छ । आफूखसु 
गन� पाउने बाहेक अ�मा अिंशयार र हक प�ुनेह�को 
म�जरुीको िलखत निलई वा सा�ी नराखी दान बकस 
ग�रिदन ुह�दैँन भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ ।

८. िववािदत िलखत बाजेले गरी िदएका 
छन् । बाजे समानका अंिशयार ब�यै पिन रोहबरमा 
सा�ी बसेको ह�दँा मूल ३ अंश भागम�ये २ अंश 
भाग िनजह�का हकमा अंशब�डाको १९(३) नं. ले 
आफूखसु गन� पाउने नै देिख�छ । वादीको िपताको १ 
भाग अंश हकमा िनज वा िनज समानका प�ुता आमाले 
दाबी नै गन� आएका छैनन् । बाजेको नाउमँा य�िप हक 
छाडी िदएको ज�गाभ�दा बढी नै ज�गा दता� नै रहेको 
देिख�छ । हक छाडी िदने र िलखतमा सा�ी ब�ने 
बाजे ब�यैले �ितउ�र नै निफराई बसेका छन् । नाित 
प�ुताका वादीको अिहत गन� काय�मा बाजे ब�यै आ�ना 
िपता मातासमेत संल�न रहेको भ�ने वादीले त�यगत 
�पमा पिु� गन� सकेका छैनन् ।

९. ज�गा दता�वाला घरको मूल �यि�ले 
�ीमतीसमेत सा�ी राखी हक छाडी िदएको अव�था 
छ । मूल अिंशयारम�येका वादीका िपता जीिवतै ह�दँा 
पिन बदरमा दाबी िलई बदर गराउन सकेको पाइदँैन । 
हक �ा� गन� �यि�को पिन स�पि�मा हक सिुनि�चत 
नभएमा स�पि�स�ब�धी अिधकारमा अिनि�चत 
रह�छ । वादीले आ�नो िपताबाट अंश हक �ा� गन� 
अव�था रहेकै छ र वादीका िपताले पाउनेभ�दा बढी 
ज�गा स�पि� दाता बाजेकै नाउमँा रहेको छ ।

१०. ने.का.प. २०६८ िन.नं.८५८४ प�ृ 
५१६ मा यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तअनसुार 
पिहलो प�ुताका मूल अिंशयारह� सगोलमा रहदँाको 
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अव�थामा घर �यवहार चलाउन अचल स�पि� िब�� 
गनु�पदा� आ�नो समक�ी सोही प�ुताका अंिशयारह�को 
मा� सहमित वा म�जरुी िलनपुन� र आ�ना समान 
प�ुताका अंिशयारह�को अित�र� आफूभ�दामिुनको 
दो�ो वा ते�ो प�ुताका अंिशयारह�को पिन सहमित 
वा म�जरुी िलनपुन� भ�ने अंशब�डाको १९(१)(२) नं. 
एवं लेनदेन �यवहारको १० नं. को कानूनी �यव�थाको 
�योजन र उ�े�य नभएको भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ ।

११. उपयु�� िववेिचत आधार �माणह�बाट 
िदने गणेश भ�ने िदलबहादरु महत र िलने पनुरावेदक 
�ितवादी म�जरु आलम भएको िमित २०५८।११।२३ 
र.नं.४७०८ को हालैको बकसप�को िलखत 
कानूनबमोिजम भएको देिखई वादीको अशं हकमा 
असर पन� जाने देिखन आएन । सो दाबीको िलखत 
३ भागको १ भाग बाबकुो हकम�येबाट ३ भागको १ 
भाग िलखत बदर ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६३।६।२९ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।७।२३ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई दाबीको िमित २०५८।११।२३ र.नं.४७०८ 
बाट पनुरावेदक �ितवादी म�जरु आलमले �ा� गरकेो 
हालैको बकसप�को िलखत यथावत् कायम भई 
वादीको दाबी नप�ुने ठहछ�  । अ�मा तपिसलबमोिजम 
गनू� ।

तपिसल
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।७।२३ 
मा भएको फैसला उ�टी भई दाबीको िमित 
२०५८।११।२३ र.नं.४७०८ बाट पनुरावेदक 
�ितवादी म�जरु आलमले �ा� गरकेो बकसप�को 
िलखत यथावत् कायम रहने ठहरी फैसला भएकाले 
सोको जानकारी स�बि�धत िनकायमा लेखी 
पठाउनू ----------------------------------------------१

दायरीको लगत क�ा गरी िनयमानसुार िमिसल बझुाई 
िदनू --------------------------------------------------२

 उ� रायमा सहमत छु  ।
�या.ई�र�साद खितवडा

इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
इित संवत् २०७३ साल काि�क २३ गते रोज ३ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई 

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
फैसला िमित : २०७५।१।३

०७४-WH-००५९

िवषयः ब�दी��य�ीकरण

प� / �रट िनवेदक : दाङ िज�ला शाि�तनगर गा.िव.स. 
वडा नं. ४ घर भई हाल सश� �हरी बल 
तािलम महािव�ालय लामा पाटन, पोखरा 
दरब�दी भई कारागार काया�लय घोराही दाङमा 

&

१००१५ - खमुबहादरु त�मेल ख�ी िव. सश� �हरी िवशेष अदालत, काठमाड�समते
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थुनामा रहेका सश� �हरी हव�दार चेतबहादरु 
ख�ीका हकमा एकाघरका दाइ दाङ िज�ला, 
शाि�तनगर गा.िव.स. वडा नं.४ पाते टाकुरा 
ब�ने वष� ३७ का खमुबहादरु त�मेल ख�ी

िव��
िवप�ी / ��यथ� : सश� �हरी िवशेष अदालत, 

काठमाड�समेत

 § कुनै अिभयु�उपर एकपटक अिभयोगप� 
दायर भइसकेपिछ थप अनुस�धान गद� 
जादँा नया ँत�यह� खु�न आए वा स�ब� 
थप �माणह� फेला परमेा म�ुा हने� िवशेष 
अदालतको अनुमितले थप अिभयोगप� 
लगाउन िम�ने नै  देिखन े।
 § िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ 

को �यव�थाअनुसार सािबकमा भएको 
अनसु�धान कायमै राखी थप अनुस�धान 
गन� पिहले िलएको सजायको माग दाबी 
थप गन� स�ने नै देिख�छ । य�तो अव�था 
छ भनी म�ुा हने� िवशेष अदालतसम� 
अनमुित माग गरकेो छ र िवशेष अदालतले 
कारण मनािसब ठह�याई थप अिभयोग 
पेस गन� अनुमित िदएको छ भन े थप 
अिभयोगप� पेस गन� स�ने नै देिख�छ । 
पिछ म�ुाको रोहमा कुन अिभयोग दाबी 
मनािसब र उपयु� देिखन आउँछ सो हरेी 
िवशेष अदालत िनण�य िन�कष�मा पु�न 
स�ने नै ह��छ । य�तोमा थप अिभयोग 
लगाउँदा अिभयोग �ित�थापन ह�न पु�यो 
भ�न निम�ने ।

(�करण नं.८)
 § �व�छ सुनुवाइको हकिभ� शी� सनुवुाइको 

हकसमेत पन� । 
(�करण नं.१०)

प� / �रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी सािलकराम आचाय� र �ी िदपकराज र�ेमी

िवप�ी / ��यथ�का तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा 
�ी �यामकुमार भ�राई

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § सश� �हरी ऐन, २०५८
 § िवशेष अदालत ऐन, २०५९

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई: नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोिजम 
तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३३ बमोिजम यसै अदालतको �े�िभ� भई दायर 
ह�न आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य एव ंठहर 
यस�कार रहेको छः

लापरवाहीपूव�क हातहितयारह� हराएको 
कसरु अपराध पिु� भएकोले सश� �हरी व�र� 
उपरी�क सवुोधकुमार अिधकारीले पेस गरकेो 
�ितवेदनअनसुार सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा 
२७ को उपदफा ४ को ख�ड (घ) को कसरु अपराधमा 
सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा ४ बमोिजम म 
िनवेदकको भाइ सश� �हरी हव�दार चेतबहादरु 
ख�ीलाई हदैस�मको सजायको मागदाबी गरी िमित 
२०६७/०७/९ मा पिहलो अिभयोग प� सश� �हरी 
िवशेष अदालत, काठमाड�मा दायर ग�रएको छ । 
उ� अिभयोग प�मा उि�लिखत माग दाबीबमोिजम 
३ वष�देिख अिधकतम ५ वष�स�म सजाय ह�न स�ने 
�यव�था सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा २७ 
को उपदफा ४ को ख�ड (घ) मा रहेको छ । दो�ो 
अिभयोग प�लाई थप अिभयोग प� उ�लेख गरी िमित 
२०६८/०१/०७ मा दता� ग�रएको छ । उ� अिभयोग 
प�मा सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१) 
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को ख�ड (ग) अनसुारको कसरुज�य काय� भएकोले 
सो कसरु अपराध गरकेो अिभयोगमा सोही ऐनको 
दफा २७(१) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने माग दाबी ग�रएको छ । जनु अिभयोग 
प� लगाउदँा पूव� अनसु�धानलाई पूण� िव�थािपत 
ग�रएको छ । म िनवेदकको भाइउपर थप अिभयोग प� 
�याउदँा िज�ला �शासन काया�लय का�क�मा चलेको 
हातहितयार खरखजाना म�ुाका �ितवादी कुवेर 
िसंह पनुलाई दोहोरो तित�बा बयान गराई तित�बा 
बयानको झ�ुा कुरालाई आधार बनाएको छ । मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको ८८ नं. मा नेपाल सरकार 
वादी ह�ने फौजदारी म�ुामा िफराद प� �ितउ�र प� 
वा बयान सो म�ुा हेन� अड्डामा १ पटक िदइसकेपिछ 
अ� पिन अिभय�ु ह�न् वा छन् भने उसै मािनसले 
पिछ थपी लेिखिदएको सदर ह�दँैन भ�ने �यव�था 
रहेको छ । जसबाट उ� तित�बा बयान कानूनस�मत 
नभएको ��ट छ । तित�बा िलने �यव�था रहे भएको 
छैन । कानूनभ�दा पर गई िलएको बयानको आधारमा 
म िनवेदककको भाइउपर थप अिभयोग लगाउन 
िम�दैन । उ� काय� कानूनिवपरीत ह�नकुा साथै �ी 
सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०४० िवशेषाङ्क प�ृ 
२२२ िन.नं. ५० र ने.का.प. २०४१ अंक २ प�ृ १८७ 
िन.नं. १९१७ �ितपािदत निजर िस�ा�तिवपरीत छ ।

िमित २०६८/०१/१७ मा दता� भएको दो�ो 
अिभयोग प�बमोिजम म िनवेदकको भाइलाई िमित 
२०६९/६/३० मा सश� �हरी िवशेष अदालतले 
सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठहर गरपेिछ सो 
िनण�यउपर मेरो भाइ चेतबहादरु ख�ीको पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा पनुरावेदन परकेो िथयो । पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७०/११/२७ मा सश� 
�हरी िवशेष अदालतको िमित २०६९/६/३० को 
फैसला बदर गरी पनुः फैसला गनु�  भनी �ी सश� 
�हरी िवशेष अदालतमा पठाउने गरी भएको फैसलामा 

स�ु �ी सश� �हरी िवशेष अदालतबाट फैसला ह�दँा 
थप अिभयोग प�ले मूल अिभयोग प�लाई �ित�थापन 
गरकेो अथ� लगाई फैसला भएको देखी यी िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को �यस�कारको 
पिहलो पटक दफा २७(४)घ बमोिजम सजाय ह�न 
अिभयोग प� दायर भएकोमा अक� पटक २७(१) 
बमोिजम सजाय ह�न थप अिभयोग दाबी पेस गरकेो 
अव�थामा एक पटक अिभयोग दायर भइसकेपिछ 
अदालतसम� िवचाराधीन िवषय िव�थािपत ह�ने 
गरी अक� अिभयोग प� दायर गन� सिकने अव�था 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ मा नह�दँा 
स�ु दाबीलाई िव�थािपत गरी भएको स�ुको िमित 
२०६९/६/३० मा भएको फैसला निमलेको ह�दँा बदर 
ह�ने ठहछ�  भनी बोिलएको छ । उ� फैसलाको अव�ा 
ह�ने गरी र उ� फैसलाको मूल मम�िवपरीत �ी सश� 
�हरी िवशेष अदालतले अिभयोजन प�बाट पिहलो 
अिभयोगलाई �ित�थापनको दाबी पिन नभएको 
ह�दँा उपयु�� अिभयोग प� दईु फरक अिभयोग नभई 
एकआपसमा प�रपूरक अिभयोग मा�नपुन� गरी िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९(१)(२) ले �यव�था 
गरकेो देिख�छ तसथ� एउटै वारदातबाट उठेको मूल 
दाबी र िविधस�मत थप दाबीलाई फरक फरक अिभयोग 
वा एउटालाई अक�ले �ित�थापन गरकेो अिभयोगका 
�पमा छुट्याउन िम�ने देिखएन भनी ग�रएको सश� 
�हरी िवशेष अदालतको िमित २०७२/०४/०३ को 
फैसला �ी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसलासगँ बािझएको अव�था िथयो । सो त�य म 
िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख�ीको सो सश� �हरी 
िवशेष अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन परी पनुः 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७४/०९/१८ मा 
फैसला भई उ� फैसलामा पूव� फैसलाको मम�अनसुार 
भएको दिेखएन र �ितवादीह� के कित आधार 
कारणबट कसरु वा बेकसरुदार रहेको भनी उ�लेख ह�न 
सकेको पाइएन भ�नेसमेतको बोली पारी पनुः अिभयोग 

१००१५ - खमुबहादरु त�मेल ख�ी िव. सश� �हरी िवशेष अदालत, काठमाड�समते
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दाबीलाई िवचार गरी त�य र सबदु �माण केलाई सफाइ 
ह�ने वा सजाय ह�ने आधार कारण खोली पनुः फैसला 
गनु�  भनी सश� �हरी िवशेष अदालतमा िमिसल िफता� 
पठाइिदएबाट �मािणत भएको छ । पिहलो अिभयोग 
प�बमोिजम म िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख�ीलाई 
सजाय ह�ने ठहरमेा िनजलाई ५ वष�भ�दा बढी सजाय 
ह�न स�ने अव�था छैन । य�िप िवप�ी सश� �हरी 
िवशेष अदालतले मसगैँका अ�य �ितवादीह�को 
हकमा आ�नो दो�ो फैसलामा केही कुरा नबोली 
सफाइ िदई मलाई मा� पिछ�लो अिभयोग प�बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठहराएको िथयो । 
उ� फैसला �ी उ�च अदालत पाटनको फैसलाले 
िमित २०७४/०९/१८ मा बदर भइसकेको छ । िवप�ी 
सश� �हरी िवशेष अदालतले कानूनबमोिजम �याय 
स�पादन गन� �मता रा�न नसकेको कारणले मा� म 
िनवेदकले कसरु गरकेो ठहर ह�दँाको अव�थामा समेत 
हदसै�म सजाय भए पिन स�ु अिभयोग प�बमोिजम 
५ वष�भ�दा बढी सजाय ह�न नस�ने भएकोले मेरो 
भाइलाई ५ वष�भ�दा बढी समयस�म थनुामा रा�न ु
पूण�तः गैरकानूनी छ ।

मेरो भाइउपर िज�ला �शासन काया�लय 
का�क�मा चलेको हातहितयार खरखजाना म�ुाका 
�ितवादी कुवेर िसंह पनुलाई दोहोरो बयान गराई उ� 
कानूनिवपरीतको बयानलाई तित�बा बयानको सं�ा 
िदई बयानकै आधारमा पूव� अिभयोग प�लाई पूण��पमा 
िव�थािपत गरी थप अिभयोग प�को नाममा अिभयोग 
प� िमित २०६७/०७/०९ मा दता� गन� र गराउने िवप�ी 
िवशेष अदालत तथा अनसु�धान अिधकृत ने�कुमार 
ख�ीको काय� मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ८८ 
र ८९ नं. तथा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ 
र नेपालको संिवधानको धारा २०(६) �ितकूल ह�नकुा 
साथै स�मािनत �ी सव��च अदालतबाट ने.का.प. 
२०४० िवशेषाङ्क प�ृ िन.नं. ५० र ने.का.प. २०४१ 
अंक २ प�ृ १८७ िन.नं. १९९७ �ितपािदत निजर 

िस�ा�तिवपरीत भई गैरकानूनी छ ।
िवप�ीह�को उ� गैरकानूनी काय�बाट म 

िनवेदकको भाइको नेपालको संिवधानको धारा १६, 
१७, १८, २० र २५ मौिलक हकसमेत आघात 
प�ुन गएको छ । तसथ� मेरो भाइका िव�� गैरकानूनी 
तवरले िवप�ीह�ले दता� गन� गराउने गरकेो िमित 
२०६७/७/९ को थप अिभयोग प� उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी म िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख�ी 
िमित २०६७/०७/०८ मा थनुामा रहेको िमितले ७ 
वष� २ मिहना १० िदन थुनामा िबताई सकेको र स�ु 
अिभयोगबमोिजम हदैस�मको सजाय ठहर ह�दँाको 
अव�थामा समेत ५ वष�भ�दा बढी कैद ब�न नपन� 
भएकोले मेरो भाइको थनुा पूण��पमा गैरकानूनी भएको 
ह�दँा नेपालको सिंवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)
(३) बमोिजम थुनामा रहेको मेरो भाइ चेतबहादरु 
ख�ीलाई ब�दी��य�ीकरणलगायत जो चािहने 
आ�ा आदेश जारी गरी थुनाम�ु ग�रपाऊँ । साथै म 
िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख�ीले िनजका उपर दायर 
भएको स�ु अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु ठहर 
भएको अव�थामा ह�न स�ने हदैस�मको सजाय ५ वष� 
भ�ुान ग�रसकेकोले ��ततु म�ुाको अि�तम िकनारा 
नलागेस�म सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३५(क) म िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख�ीलाई 
हािजर जमानीमा छोडी िदन ुभनी िवप�ीह�का नाममा 
िवशेष आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� आधार र कारण भए सोसमेत 
साथै राखी यो आदेश �ा� भएको िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को 
नाउमँा �याद सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ 
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पर े वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
िमित २०७४।१०।१७ को यस अदालतको आदशे ।

सश� �हरी बल, नेपाल तािलम महािव�ालय 
लामापाटन पोखराको कोतमा काय�रत सश� 
�हरी हवलदार चेतबहादरु ख�ीले लापरवाहीपूव�क 
हातहितयार हराएको कसरु अपराधमा िमित 
२०६७।०७।०९ गते सश� �हरी िवशेष अदालतमा 
म�ुा दायर ग�रएको जसमा सश� �हरी ऐन, २०५८ 
को दफा २७ को ख�ड (घ) को कसरु लगाइएकोमा 
पिछ सश� बल तािलम महािव�ालयबाट हराएको 
भिनएको हातहितयार का�क� �हरीले �ितवादी कुवेर 
िसंह पनुलाई हातहितयार खरखजाना म�ुामा प�ाउ 
गदा� उ� हितयार िनजबाट बरामद भएको र िनज 
कुवेर िसहं पनुले िज�ला �शासन काया�लय का�क�मा 
बयान गदा� िनज सश� �हरी हवलदार चेतबहादरु 
ख�ीबाट ख�रद गरी िलएको भ�ने बयानको आधारमा 
सश� �हरी बल �धान काया�लयको प�बाट थप 
अनसु�धानको लािग अनसु�धान अिधकृत भई काम 
गरकेो हो । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ 
को उपदफा (१) बमोिजम �चिलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष अदालतमा कुनै 
अिभय�ुउपर अिभयोगप� दायर भइसकेपिछ सो 
म�ुामा अ�य स�ब� थप �माणह� फेलापरमेा म�ुा 
दायर भइसकेका अिभय�ुको हकमा सािबकमा भएको 
अनसु�धानलाई कायमै राखी थप अनसु�धानलाई 
कायमै राखी थप अनसु�धान तहिककात गन� वा पिहले 
िलएको सजायको मागदाबीमा थप दाबी गन� वा अ�य 
अिभय�ुको हकमा समेत म�ुा दायर गनु�पन� भएमा थप 
मागदाबी िलन सोको कारण खोली सरकारी विकलले 
अनमुितको लािग िवशेष अदालतमा िनवेदन िदन स�ने 
छ साथै ऐ. दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) 
बमोिजम िनवेदन परमेा सोको कारण मनािसब भएमा 
िवशेष अदालतले आव�यकताअनसुार अनमुित िदन 
आदेश गन� स�नेछ र �य�तो आदशे भएमा पिहले म�ुा 

दायर भएका अिभय�ुउपर थप सजाय माग गन� वा थप 
अिभय�ुउपर थप अिभयोप� दायर गन� स�ने कानूनी 
�यव�था भएको ह�दँा सोहीअन�ुप थप अिभयोग प� 
तयार गरी सश� �हरी िवशेष अदालतमा अिभयोगप� 
दायर मा� गरकेो हो । स�मािनत अदालतलाई नै �ममा 
पान� गरी गलत मनसायले दायर भएको ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको सश� 
�हरी बल, नेपाल �धान काया�लका अनसु�धान 
अिधकृत सश� �हरी िनरी�क भवुन भ�डारीको 
तफ� बाट सश� �हरी नायब उपरी�क यवुराज 
अया�लको िलिखत जवाफ । 

िवशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा ९ को 
उपदफा (१) बमोिजम �चिलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष अदालतमा कुनै 
अिभय�ुउपर अिभयोगप� दायर भइसकेपिछ सो 
म�ुामा अ�य स�ब� थप �माणह� फेलापरमेा म�ुा 
दायर भइसकेका अिभय�ुको हकमा सािबकमा भएको 
अनसु�धानलाई कायमै राखी थप अनसु�धानलाई 
कायमै राखी थप अनसु�धान तहिककात गन� वा पिहले 
िलएको सजायको मागदाबीमा थप दाबी गन� वा अ�य 
अिभय�ुको हकमा समेत म�ुा दायर गनु�पन� भएमा थप 
मागदाबी िलन सोको कारण खोली सरकारी विकलले 
अनमुितको लािग िवशेष अदालतमा िनवेदन िदन स�ने 
छ साथै ऐ. दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) 
बमोिजम िनवेदन परमेा सोको कारण मनािसब भएमा 
िवशेष अदालतले आव�यकताअनसुार अनमुित िदन 
आदशे गन� स�नेछ र �य�तो आदेश भएमा पिहले म�ुा 
दायर भएका अिभय�ुउपर थप सजाय माग गन� वा थप 
अिभय�ु उपर थप अिभयोप� दायर गन� स�ने कानूनी 
�यव�था भएको ह�दँा सोहीअनसुार परकेो िनवेदनमा थप 
सजायको माग गरी पूरक अिभयोगप� पेस गन� अनमुित 
�दान भएको हो । सोहीअनसुार िवशेष अदालतको 
अनमुितले कानूनबमोिजम रीत पूव�क थप अिभयोग प� 
दायर ग�रएको िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट छैन । �रट 

१००१५ - खमुबहादरु त�मेल ख�ी िव. सश� �हरी िवशेष अदालत, काठमाड�समेत
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िनवेदकलाई यस अदालतबाट िमित २०६९।०६।३० 
गते सव��वसिहत ज�मकैद सजाय गन� ठहर गरी  अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम रायसिहत साधक सदरका लािग 
यस अदालतबाट सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा 
३३ बमोिजम पनुरावेदन ला�ने अदालत त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरकेो एवं �ितवादीका 
तफ� बाट पिन सो अदालतमा पनुरावेदन परपे�ात् 
पनुःसाधक पेस गन� फैसला भई साधक जाचँका लािग 
स�कल िमिसलसमेत त�कालीन पनुरावेदन अदालतमा 
पठाइएकोमा सो अदालतबाट कुनै िनकासा भएको 
जानकारी यस अदालतलाई नभएको काया�लयको 
अिभलेखबाट देिखएको छ । यसरी यस अदालतबाट 
कानूनबमोिजम भएको फैसलाबमोिजम नै थुनामा 
रहेको र सो फैसला यस अदालतबाट साधक सदरका 
लािग पनुरावेदन स�ुने अदालतसम� पेस भएको सो 
फैसलाउपर िच� नबझुेमा िनज �ितवादीले पनुरावेदन 
स�ुने अदालतमा पनुरावेदन गन� पाउने हक रहेको सो 
हकको �योग िनजले गर ेनगरकेो वा गरेको अव�थामा 
तथा साधकको रोहमा के िनकासा भएकोस�ब�धी 
साधारण अिधकार �े�िभ�का कुनै िववरण आ�नो 
िनवेदनमा उ�लेख नगरी असाधारण अिधकार �े� 
�योग गरी यस अदालतलाई िवप�ी बनाई स�मािनत 
अदालतमा िदएको ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन 
कानूनी �पमा �िुटपूण� ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको सश� �हरी िवशेष अदालतको तफ� वाट 
सश� �हरी िवशेष अदालतका अ�य� बि��साद 
गौतमको िलिखत जवाफ ।

सश� �हरी िवशेष अदालतको िमित 
२०६७।०७।०९ प�अनसुार िनवेदकलाई थुनामा 
रािखएको हो । साथै उ� अदालतको िमित 
२०६९।०९।२४ को प�अनसुार कैद लगत कायम 
गरी िनजले कैद भ�ुान गद� आइरहेका ह�न् । िनज 
सश� �हरी हवलदार चेतबहादरु ख�ी कारागार 
काया�लय, िडि�लबजारबाट �थाना�तरण भई यस 

कारागार घोराहीमा रहदँ ै आएको ह�दँा िनजलाई कुनै 
गैरकानूनी �पले थनुामा नरािखएको ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कारागार 
काया�लय घोराही दाङको िलिखत जवाफ ।

यसमा वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
चेतबहादरु ख�ी भएको संवत्  २०७० सालको फौ.प.ु
नं CS-०९२७ को सश� �हरी ऐन, २०५८ को 
कसरु म�ुामा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित  
२०७०।११।२७ मा भएको फैसलासिहतको िमिसल 
र वादी नेपाल सरकार �ितवादी चेतबहादरु ख�ीसमेत 
भएको संवत्  २०६९ सालको फौ.प.ुनं १ र २ को 
सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा २७ बमोिजमको 
कसरु अपराध म�ुामा सश� �हरी िवशेष अदालतबाट 
िमित २०६९।६।२० मा भएको फैसलासिहतको 
िमिसल स�बि�धत अड्डाबाट िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७४।१२।६ 
को आदशे ।

िनयमानसुार सा�ािहक तथा दिैनक म�ुा पेसी 
सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट रहन ुभएका िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी सािलकराम आचाय� र �ी िदपकराज 
र�ेमीले िज�ला �हरी काया�लय पोखराले हातहितयार 
खरखजाना म�ुामा �ितवादीम�येका कुवेरिसहं पनुले 
िमित २०२०६७।११।२० मा बयान गदा� राजकुमार 
सयुालसगँ S.M.G ख�रद गरकेो भनी बयान गरकेो 
अव�थामा पनुः िनजको िमित २०६७।१२।१३ 
मा तित�बा बयान गदा� चेतबहादरु ख�ीसगँ िमित 
२०६७।१५।१६ मा उ� राइफल ख�रद गरकेो हो भनी 
बयान गराइएको अव�था छ । यसरी िनज �ितवादी 
कुवेर िसहं पनुलाई पनुः तित�बा बयान गराउने काय� 
गैरकानूनी छ । पनुः तित�बा बयान गराउने �यव�था 
कानूनमा छैन । कानूनमा �यव�था नभएको कुरामा पनुः 
तित�बा बयान गराई मलाई पोल गराई सोको आधारमा 
मलाई िमित २०६७।०७।०९ मा थप लगाई ठूलो 
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सजायको माग दाबी िलई अिभयोगप� दायर ग�रएको 
काय� गैरकानूनी भएको अव�था छ । सो गैरकानूनी 
अिभयोग माग दाबीका आधारमा म थुनामा ब�न ुपन� 
होइन । तसथ� िमित २०६७।९।७ मा मउपर दायर 
भएको अिभयोग मागदाबीमा माग ग�रएको सजायको 
उप�लो हद हाल मेरो प�ले भ�ुान गरकेो ह�दँा अब 
थुनामा ब�न ु पन� कुनै आधार कारण छैन । तसथ� 
ब�दी��य�ीकरणको आदेशबाट थनुा म�ु ग�रपाउ ँभनी 
गनु�भएको बहस र ��यथ� तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले हातहितयार 
खर खजाना म�ुाका �ितवादी  कुवेर िसंह पनुले िमित 
२०६७।१२।१३ मा तित�बा बयान गदा� बरामद भएको 
हितयार चेतबहादरु ख�ीसगँ ख�रद गरकेो हो भनी 
बयान गरकेो समेतको आधारमा थप अिभयोग लगाउन 
पन� भई अनसु�धान अिधकारीले िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा ९ को �यव�थाअनसुार िवशेष 
अदालतबाट िमित २०६८।१।७ मा थप अिभयोग प� 
दायर गन� अनमुित िलई �रट िनवेदकउपर थप अिभयोग 
लगाइएको अव�था हो । िवशेष अदालतले अिभयोग 
प� दायर भएपिछ िनजलाई िझकाई बयान गराई 
पपु��का लािग थुनामा रा�ने गरी आदेश भएकोमा सो 
आदेशकै आधारमा िनज हालस�म थनुामा नै रहेको 
अव�था हो । सश� �हरी  िवशेष अदालतको सो 
अिधकार �े�अनसुार भए गरकेा उि�लिखत काम 
कारबाहीको स�ब�धमा हालस�म िनजले किहकँतै 
चनुौती िदएको अव�था छैन । िनवेदकलाई थुनामा 
रा�ने गरी भएको भएको आदशेको औिच�यका बारमेा 
��ततु �रट �े�बाट �वेश गन� िम�ने अव�था छैन । 
कानूनी �ि�यास�म हेन� हो । िनजउपर लगाइएको दवुै 
अिभयोग प�ह� हालस�म खारजे भएको अव�था 
पिन छैन । यस अव�थामा िनज गैरकानूनी थुनामा रहे 
भएको अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

दवुै प�को उपयु�� बहस िजिकर भएको 

��ततु �रट िनवेदनमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� हो वा 
होइन सो कुराको िनण�य गनु�पन� ह�न आयो । 

२. यसमा िनण�यतफ�  हेदा� मेरो भाइको िव�� 
गैरकानूनी तवरले िवप�ीह�ले दता� गन� गराउने गरकेो 
िमित २०६७/७/९ को थप अिभयोग प� उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी िनज िमित २०६७/०७/०८ मा 
थनुामा रहेको िमितले ७ वष� २ मिहना १० िदन थनुामा 
िबताई सकेको र स�ु अिभयोगबमोिजम हदैस�मको 
सजाय ठहर ह�दँाको अव�थामा समेत ५ वष�भ�दा बढी 
कैद ब�न नपन� भएकोले मेरो भाइको थुना पूण��पमा 
गैरकानूनी ह�दँा नेपालको सिंवधानको धारा ४६ तथा 
१३३(२)(३) बमोिजम थुनामा रहेको मेरो भाइलाई 
ब�दी��य�ीकरणलगायत जो चािहने आ�ा आदेश 
जारी गरी थनुाम�ु ग�रपाऊँ । साथै म िनवेदकको 
भाइले िनजका उपर दायर भएको स�ु अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु ठहर भएको अव�थामा ह�न 
स�ने हदसै�मको सजाय ५ वष� भ�ुान ग�रसकेकोले 
��ततु म�ुाको अि�तम िकनारा नलागेस�म सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३५(क) 
म िनवेदकको भाइ चेतबहादरु ख�ीलाई हािजर 
जमानीमा छोडी िदन ुभनी िवप�ीह�का नाममा िवशेष 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत िनवेदन िजिकर 
देिखयो ।

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा� सश� 
�हरी बल, नेपाल तािलम महािव�ालय लामापाटन 
पोखराको कोतमा काय�रत सश� �हरी हवलदार 
चेतबहादरु ख�ीले लापरवाही पूव�क हातहितयार 
हराएकोबाट सश� �हरी ऐन , २०५८ को दफा २७ 
को ख�ड (घ) को कसरु लगाई िमित २०६७।०७।०९ 
गते सश� �हरी िवशेष अदालतमा म�ुा दायर 
ग�रएकोमा पिछ हातहितयार खरखजाना म�ुामा 
सश� �हरीकै भगौडा पूव� �हरी कुवेर िसंह पनु प�ाउ 
परपेिछ सश� बल तािलम महािव�ालयबाट हराएको 

१००१५ - खमुबहादरु त�मेल ख�ी िव. सश� �हरी िवशेष अदालत, काठमाड�समते
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भिनएको हातहितयार का�क� �हरीले �ितवादी कुवेर 
िसंह पनुबाट बरामद गरकेो र िनज कुवेर िसहं पनुले 
िज�ला �शासन काया�लय का�क�मा बयान गदा� िनज 
सश� �हरी हवलदार चेतबहादरु ख�ीबाट ख�रद गरी 
िलएको भ�ने बयान गरकेोबाट िवशेष अदालत ऐन, 
२०५९ को दफा ९ को उपदफा  (१) (२) बमोिजम 
िवशेष अदालतको अनमुित िलएर नै अिभय�ुउपर 
थप सजाय माग गरी थप अिभयोप� दायर ग�रएको 
र म�ुा हाल �याियक िनकायमा िवचाराधीन ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको 
देिखयो ।

४. सो स�ब�धमा हेदा� ब�दी चेतबहादरु 
ख�ीउपर आफू िज�माको यस.एम.जी.(S.M.G.) थान 
१, ऐ.को �यागािजन २, ९ िम.िम. को पे�तोल थान 
२, ऐ.को �यागािजन २, ५४ िम.िम. को गोली राउ�ड 
८०, ७७ िम.िम. को गोली राउ�ड ७८, ७७ िम.िम. 
को चाइिनज पे�तोल थान-२ र वाइनाकुलर थान-२ 
समेत लापरवाहीपूव�क कोतबाट हराई सश� �हरी 
ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा ४ को ख�ड 
(घ) को कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा २७ को 
उपदफा ४ बमोिजम हदसै�मको सजायको मागदाबी 
गरी िमित २०६७/०७/९ मा पिहलो अिभयोग प� 
सश� �हरी िवशेष अदालत, काठमाड�मा दायर भएको 
देिख�छ । पिछ सोही हितयारह� सश� �हरीकै 
भगौडा पूव� �हरी कुवेर पनुसगँ फेला परकेो र िनजले 
चेतबहादरु ख�ीसगँ ख�रद गरकेो भनेबाट िनजउपर 
दायर भएको दो�ो अिभयोग प�लाई थप अिभयोग प� 
भ�ने नाम िदई िमित २०६८/०१/०७ मा दता� ग�रएको 
र सो अिभयोग प�मा सश� �हरी ऐन, २०५८ को 
दफा २७(१) को ख�ड (ग) अनसुारको कसरुज�य 
काय� गरकेोले सो कसरु अपराध गरकेो अिभयोगमा 
सोही ऐनको दफा २७(१) बमोिजम सजाय ह�न माग 
दाबी िलइएको दिेख�छ । उि�लिखत अिभयोग प� 

सश� �हरी िवशेष अदालत, काठमाड�मा दायर 
भएकोमा उ� अदालतबाट िमित २०६९।०६।३० 
मा फैसला ह�दँा सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा 
२७(१)(ग) को कसरु गरकेो ठहरी सव��सिहत 
ज�मकैदको सजाय गरी ७ वष� कैद ह�नपुन� रायसमेत 
�य� गरी फैसला भएको देिख�छ । उ� फैसलाउपर 
यी �रट िनवेदकको त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन परी िमित २०७०।११।२७ मा 
उ� अदालतबाट फैसला ह�दँा पिहलो पटक दफा २७ 
(४) को ख�ड (घ) बमोिजम सजाय ह�न अिभयोग प� 
दायर भएकोमा अक� पटक दफा २७ (१) बमोिजम 
सजाय ह�न अिभयोग दाबी पेस भएको अव�थामा एक 
पटक अिभयोग प� दायर भइसकेपिछ अदालतसम� 
िवचाराधीन िवषय िव�थािपत ह�ने गरी अक� अिभयोग 
दायर गन� सिकने �यव�था िवशेष अदालत ऐन,२०५९ 
को दफा ९ मा नह�दँा स�ु दाबीलाई िव�थापन गरी 
भएको िमित २०६९।०६।३० मा भएको फैसला 
निमलेको ह�दँा बदर ह�ने ठहरी स�ु अिभयोग दाबीलाई 
मूल आधार मानी थप अिभयोगसमेतलाई िवचार गरी 
पनुः फैसला गनु�  भनी सश� �हरी िवशेष अदालतमा 
पठाई िदन ुभनी फैसला भएको देिखयो ।

५. त�प�ात सश� �हरी िवशेष अदालतले 
पनुः िमित २०७२।५।३ मा फैसला गदा� यी �रट 
िनवेदकले सश� �हरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१)
(ग) को कसरु गरकेो ठहरी गरी अ.बं. १८८ नं. अनसुार 
७ वष�को कैद सजाय गन� गरी राय पेस गरकेोमा सो 
फैसलाउपर पनुः �रट िनवेदकको पनुरावेदन परी 
उ�च अदालत पाटनले िमित २०७४।०९।१८ मा 
फैसला ह�दँा सश� �हरी िवशेष अदालतबाट िमित 
२०७२।५।३ मा भएको फैसला त�य र सबदु �माणको 
मू�याङ्कन एवं िववेचना नगरी सफाइ र सजाय गदा� 
आधार कारण केही उ�लेख नगरी पूव� बदर भइसकेको 
फैसलामा उि�लिखत बुदँाको आधारमा� भनी भएको 
िमित २०७२।५।३ को फैसला बदर गरी पनुः फैसला 
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गनु�  भनी िमिसल िफता� पठाएको अव�था दिेखयो । यस 
अव�थामा यी िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदन िलई यस 
अदालतमा �वेश गरकेो अव�था देिखयो ।

६. यसरी हेदा� ब�दी चेतबहादरु ख�ीउपर 
दईुवटा अिभयोग प� पेस भएको, सश� �हरी िवशेष 
अदालतबाट दईुपटक फैसला भएको र पनुरावेदन 
तहबाट २ पटक फैसला ह�दँा सश� �हरी िवशेष 
अदालतको फैसला बदर भई पनुः इ�साफ गन� िवशेष 
अदालतमा पठाइएको अव�था देिखयो । 

७. अब जहासँ�म एकपटक सश� �हरी 
ऐन, २०५८ को दफा २७ (४) (घ) को कसरु गरकेो 
भनी सोही ऐनको दफा २७ (४) बमोिजम अिभयोगप� 
पेस भइसकेपिछ उ� उि�लिखत िवशेष अदालत ऐन, 
२०५९ को दफा ९ को ख�ड (१) र (२) बमोिजम सोही 
ऐनको दफा २७ (४) (ग) को कसरु गरकेो भनी दफा 
२७ (१) बमोिजम सजाय ह�नपुन� भनी थप अिभयोग 
लगाउन िम�छ वा िम�दैन भ�ने �� छ सो िवषयमा 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को �यव�था 
हेनु�पन� ह�न आयो । उ� दफा ९ मा देहायको �यव�था 
रहेको पाइयो ।

थप अिभयोग प� दायर गन� सिकनेः (१) 
�चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन िवशेष अदालतमा कुनै 
अिभयु�उपर कुनै अिभयोगप� दायर 
भइसकेपिछ सो म�ुामा अ�य स�ब� 
थप �माणह� फेला परमेा म�ुा दायर 
भइसकेका अिभयु�को हकमा सािबकमा 
भएको अनसु�धानलाई कायमै राखी थप 
अनसु�धान तहिककात गन� वा पिहले 
िलएको सजायको मागदाबीमा थप दाबी 
गन� वा अ�य अिभयु�को हकमा समेत म�ुा 
दायर गन� पन� भएमा थप माग दाबी िलन 
सोको कारण खोली सरकारी विकलले 
अनमुितको लािग िवशेष अदालतमा 

िनवेदन गन� स�नेछ ।
 (२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परमेा 
सोको कारण मनािसब भएमा िवशेष 
अदालतले आव�यकताअनुसार अनुमित 
िदने आदेश गन� स�न े छ र �य�तो 
आदेश भएमा पिहले म�ुा दायर भएका 
अिभयु�उपर थप सजाय मागदाबी गन� वा 
थप अिभयु�उपर थप अिभयोगप� दायर 
गन� सिकनेछ ।

८. उ� �यव�थाबाट कुनै अिभय�ुउपर एक 
पटक अिभयोग प� दायर भइसकेपिछ थप अनसु�धान 
गद� जादँा नया ँ त�यह� ख�ुन आए वा स�ब� थप 
�माणह� फेला परमेा म�ुा हेन� िवशेष अदालतको 
अनमुितले थप अिभयोगप� लगाउन िम�ने नै 
देिखयो । यसरी थप अनसु�धान गनु�पन� अव�थामा 
सबदु �माणको आधारमा पिहले लागेको अिभयोगभ�दा 
आरोप ग�भीर ला�न स�छ, पिहले सलं�नभ�दा बढी 
�यि� संल�न देिखन स�छ, अथवा अपराध संगिठत 
�पको दिेखई अ�य कानून आकिष�त ह�ने अव�था 
पिन देिखन स�छ वा पिहले अिभयोग लगाइएका 
�यि�म�ये कोही कम र कोही बढी दोषी देिखन पिन 
स�छ । अथा�त्, अव�था केही प�रवत�न पिन ह�न 
स�छ । सो ि�थित छ वा छैन भ�ने हेन� सोही म�ुाको 
िवषयव�त ु र औिच�यमा �वेश गनु�पन� ह��छ । िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को मािथ उि�लिखत 
�यव�थाअनसुार सािबकमा भएको अनसु�धान कायमै 
राखी थप अनसु�धान गन� पिहले िलएको सजायको 
माग दाबी थप गन� स�ने नै देिख�छ । य�तो अव�था 
छ भनी म�ुा हेन� िवशेष अदालतसम� अनमुित माग 
गरकेो छ र िवशेष अदालतले कारण मनािसब ठहराई 
थप अिभयोग पेस गन� अनमुित िदएको छ भने थप 
अिभयोगप� पेस गन� स�ने नै दिेख�छ । पिछ म�ुाको 
रोहमा कुन अिभयोग दाबी मनािसब र उपय�ु देिखन 

१००१५ - खमुबहादरु त�मेल ख�ी िव. सश� �हरी िवशेष अदालत, काठमाड�समते
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आउछँ सो हेरी िवशेष अदालत िनण�य िन�कष�मा 
प�ुन स�ने नै ह��छ । य�तोमा थप अिभयोग लगाउदँा 
अिभयोग �ित�थापन ह�न प�ुयो भ�न िम�दैन ।

९. यहा ँब�दी चेतबहादरु ख�ी सश� �हरीका 
हव�दार ह�न् भ�ने दिेख�छ । िनज िडउटीमा काय�रत 
ह�दँा मािथ उ�लेख ग�रएका हितयारह�, गोलीग�ा र 
अ�य सामानसमेत हराएको भनी म�ुा उठान भएको 
र पिछ अनसु�धान गद� जादँा सोहीम�येका हितयार 
र गोली ग�ा सश� �हरीकै भगौडा पूव��हरी कुवेर 
पनुबाट बरामद भएको, िनजले बयानको �ममा आफूले 
सो हितयारह� चेतबहादरुबाट पटकपटक गरी ख�रद 
गरकेो भनी बयान गरकेो, कुवेर पनुलाई चेतबहादरुसगँ 
भेटाउने काय� अक� सश� �हरी हव�दार महे�� 
साहीले गरकेो भनी िनजउपर थप अिभयोग लगाइएको 
अव�था छ । तसथ� यहा ँ अस�बि�धत िवषयमा म�ुा 
लगाइएको वा अिभयोगलाई �ित�थापन ग�रएको भ�न 
सिकने अव�था नह�दँा दो�ो अिभयोग लगाउन र सो 
अिभयोगलाई समेत म�यनजर गरी म�ुा हेन� िम�दैन 
वा दो�ो अिभयोग लगाइन ु गैरकानूनी ह��छ भ�न 
िम�ने ह�दैँन । यी चेतबहादरुले गरकेो कसरु कितस�म 
हो र िनजलाई के कित सजाय ह�ने हो भ�ने कुरा उ� 
म�ुाको रोहमा नै बो�न पन� ह��छ । ब�दी��य�ीकरणको 
�रटबाट बो�न िम�ने ह�दँैन । यहा ँएकपटक अिभयोगप� 
लगाएपिछ थप अनसु�धानबाट ख�ुन आएका 
कुराह�को स�दभ�मा थप अिभयोग प� लगाइएको, 
सो लगाउने अनमुित िवशेष अदालत ऐनले �दान 
गरकैे अव�था ह�दँा र सोही म�ुाको पपु��को रोहमा 
ब�दी चेतबहादरु ख�ी थनुामा ह�दँा िनजको थनुालाई 
गैरकानूनी भ�न िमलेन । तसथ� ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदकको माग �वीकारयो�य 
भएन । 

१०. अब जहासँ�म ब�दीउपर चलेको म�ुा 
पटकपटक िवशेष अदालतमा िफता� पठाइएको िवषय 
छ, ब�दी��य�ीकरणको माग नेपालको सिंवधानको 

धारा १३३ को उपधारा (२) र (३ ) बमोिजम ग�रएको 
र उपधारा (३) मा अदालतले उपचार �दान गन� �ममा 
अ�य उपय�ु आदेश जारी गन� स�ने �यव�था रहेको 
समेत स�दभ�मा ��ततु िववादलाई हेनु�पन� ह�न आयो । 
नेपालको संिवधानको धारा २२ को उपधारा (९) ले 
�यि�लाई �व�छ सनुवुाइको हक ��याभूत गरकेो छ । 
�व�छ सनुवुाइको हकिभ� शी� सनुवुाइको हकसमेत 
पद�छ । ��ततु म�ुामा उ�च अदालत र सोपूव� 
पनुरावेदन अदालतले म�ुा िवशेष अदालतमा िफता� 
पठाउदँा ब�दीको शी� सनुवुाइको हक हनन् ह��छ वा 
ह�दैँन भ�ने कुरा हेरकेो पाइएन । �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा १४ मा पनुरावेदन स�ुने र साधक 
जाचँ गन� अदालतको अिधकारअ�तग�त उपदफा (१) 
को ख�ड (ग) मा “म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��सगँ 
स�ब� �माण मातहतका अदालत, िनकाय वा 
अिधकारीले ब�ुन छुटाएको रहेछ भने आफँैले ब�ुने वा 
म�ुाको लगत कायमै राखी ती �माणह� ब�ुन िमिसल 
त�लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीसम� पठाउने”, 
�य�तै दहेाय (घ) मा “मातहतका अदालत, िनकाय वा 
अिधकारीले म�ुामा िनण�य गनु�पन� ��म�ये केहीमा 
िनण�य गरी र केहीमा िनण�य नगरी फैसला गरकेो रहेछ 
भने मनािसब समय तोक� बाकँ� ��को समेत िनण�य 
गरी म�ुा िकनारा गनु�  भनी िमिसल स�बि�धत अदालत, 
िनकाय वा अिधकारीसम� पठाउने” भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा 
उपदफा (१) को ख�ड (घ) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन िज�ला अदालत र उ�च अदालतले 
आफूसम� परकेो म�ुामा मातहतका अदालत, िनकाय 
वा अिधकारीले िनण�य गन� छुटाएको ��मा समेत 
�वेश गरी िनण�य गन� स�नेछ" भ�ने कानूनी �यव�था 
रहे भएको देिख�छ । यस ि�थितमा उ�च अदालतले 
िवशेष अदालतले ब�ुन स�ने सबै �माणह� आफँैले 
हेन� ब�ुन स�ने, दवुै अिभयोगप�ह� हेरी, सबतु �माण 
बझुी म�ुाको औिच�यमा �वेश गरी कुन आरोप ठीक 
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हो िनवेदक दोषी वा िनद�ष के हो यिकन गन� र आफँैले 
कानूनबमोिजम िनण�य गन� स�ने नै ह��छ । अतः आफूले 
म�ुा नहेरी पनुः सश� �हरी िवशेष अदालतमा म�ुा 
िफता� पठाउने गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।०९।१८ को फैसला सो हदस�म सिंवधान 
र कानूनअन�ुप नदिेखदँा उ��ेषणको आदेश जारी 
गरी बदर ग�रिदएको छ । अब आफूसम� परकेो 
पनुरावेदनको रोहमा जो जे ब�ुनपुन� हो आफँैले बझुी 
फैसलासिहतको िमिसल �ा� भएको िमितले ३ 
मिहनािभ� फैसला गनु�  भनी उ�च अदालत पाटनका 
नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रएको छ । 
िमिसल कानूनबमोिजम गरी उ�च अदालत पाटनमा 
पठाइ िदनू । ��ततु िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृतः डोलनाथ �यौपाने
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
आदेश िमित : २०७४।५।२५

०७१-WO-०१८७

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : बैतडी िज�ला, िस�ड गाउ ँिवकास सिमित  
वडा नं. ६ घर भई महे��नगर उ�च मा.िव. 
महे��नगरको मा.िव. अ�ंेजी िश�क वीरबहादरु 
भ�डारी

िव��
िवप�ी : िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत

 § कुनै पिन पदमा �थायी िनयुि� पाएको 
�यि�को सोही पदमा पदािधकार कायम 
रहने गरी नेपाल सरकारले �य�तो 
�यि�लाई कुनै अविध तोक� वा नतोक� 
सोभ�दा िभ�न िकिसमको पदको वा 
मािथ�लो पदको िज�मेवारी िदएको 
अव�थामा �थायी पदमा िलयन पदको 
अव�था िसज�ना ह�न जाने । आ�नो 
पदािधकार कायम रहकैे पदमा रहरे काम 
गरकेो अव�थामा िलयन पदको अव�था 
िसज�ना नह�ने । 

(�करण नं.४)
 § नपेाल सरकारले कुनै पिन �यि�लाई 

िनजको �थायी पदमािथको पदािधकार 
यथावत ्कायम राखी मािथ�लो कुनै पदमा 
काय� गन� लगाएको अव�थामा मािथ�लै 

&

१००१६ - वीरबहादरु भ�डारी िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत

�नण�य नं. १००१६
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पदको सेवा सिुवधा िदएको भ�ने मा� 
आधारमा �य�तो पदमा िनजको अिधकार 
िसज�ना ह�दैँन । �य�तो �यि�को अिधकार 
�थायी पद अथा�त ् िलयन पदमा नै रहकेो 
ह�दँा �य�तो पदािधकार रहकेो पदमा 
फका�उने गरी नपेाल सरकारले िनण�य 
गन� वा �य�तो िनण�य काया��वयन गन� 
िम�दैन भनी अथ� गरी अिधकार �थािपत 
नै नभएको पदमै रहरे काम गराउनु भनी 
आदेश गन� िम�ने नदेिखन े।

(�करण नं.७)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
ह�रहर दाहाल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
रवेतीराज ि�पाठी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § िश�ा ऐन, २०२८

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) अ�तग�त दायर 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एव ं
आदेश यस�कार छः-

म िनवेदक िमित २०४९।१२।२९ को 
िनण�यअनसुार �ा.िव. िश�कमा �थायी िनयिु� पाई 
िमित २०५५।९।१७ को प�ले मा�यािमक िश�कमा 
अ�थायी िनयिु� पाई �ा.िव. िश�कमा �थायी तह 
िलयन राखी मा.िव. तहमा नेपाल सरकारको िमित 
२०६३।१।१० अगािडको �वीकृत दरब�दीमा काय�रत 
रहेको अव�थामा सो �थानमा अक� �यि�लाई 
पद�थापन गन� िज�ला िश�ा काया�लय, क�चनपरुले 

िनवेदकलाई �थायी पदािधकार रहेको िव�ालयमा 
फका�उने िनण�य गरकेाले सोउपर २०६४-WO-०९५९ 
को �रट परी अ�त�रम आदेश जारी भएपिछ सोही 
िव�ालयमा काय�रत रही आएकोमा िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लय, क�चनपरुले िश�ा म��ालयको 
िमित २०६०।२।२१ को िनण�य र िश�ा िवभागको 
िमित २०७१।४।७ को प�रप�अनसुार पदािधकार 
रहेको �थायी पदमा नै िफता� ग�रएको छ भनी िमित 
२०७१।४।३० मा प� पठाएको रहेछ । िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लय, क�चनपरुको िमित २०७१।४।३० 
को प� र सो प�मा उि�लिखत िमित २०७१।४।२९ 
को िनण�यले नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
�ारा ��याभूत गरकेो हकमा आघात परकेो र सोको 
उपचारको लािग अ�य वैकि�पक उपाय नभएकोले 
��ततु �रट िलएर उपि�थत भएको छु । 

िवप�ी िश�ा िवभागको िमित २०६०।९।२८ 
को प�अनसुार �थायी िनयिु� गदा� स�पूण� अ�थायी 
िश�कम�ये �र� पदमा िनय�ु भएका वा त�लो पद 
िलयन राखी पदो�नित पाएकाम�येबाट किन�ताका 
आधारमा िलयनमा फका�ई �थायी िनयिु� गन� भ�ने 
�यव�था गरकेो र क�चनपरु िज�लामा मा.िव. अ�ेजी 
िश�कको दरब�दी ४ जनाको रहेको र सो पदमा 
कुनै �थायी िश�क िसफा�रस नभएको अव�थामा म 
िनवेदकलाई िव�थापन गरकेो काय� गैरकानूनी रहेको 
छ । िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च (१) (घ) को 
(१क) को सिुवधा नै निदई मलाई िव�थापन गन� 
िम�दैन । अतः िज�ला िश�ा काया�लय, क�चनपरुको 
िमित २०७१।४।३० को प� तथा सो प�मा उि�लिखत 
िमित २०७१।४।२९ को िनण�य तथा त�स�ब�धी 
स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
िनवेदकलाई काय�रत �थानमा नै रही सेवा गन� िदनू भ�ने 
परमादेश जारी ग�रपाऊँ । साथै यो िनवेदनको अि�तम 
टुङ्गो नलागेस�म िवप�ीको िमित २०७१।४।२९ को 
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िनण�य तथा सोअनसुार �ेिषत िमित २०७१।४।३० 
को प� काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वीरबहादरु भ�डारीको संय�ु �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कारण भए 
यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी सूचना 
पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम पेस गनू� । अ�त�रम आदेशसमेतको 
मागतफ�  िवचार गदा� िमित २०६३।५।२० मा काज िफता� 
गरकेो िनण�य िमित २०६०।९।१८ र २०६३।५।२९ को 
सकु� लर आदेशअन�ुप नभएको भनी यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०६४।२।७ मा अ�त�रम 
आदेश जारी भई सोअनसुार िनवेदक काय�रत रहेको 
िव�ालयमा कामकाज ग�ररहेको अव�थामा िमित 
२०६०।२।२१ को िनद�शनलाई समाई पदािधकार 
रहेको िव�ालयमा िफता� गरकेो �यायोिचत नभएकाले 
िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय, क�चनपरुको िमित 
२०७१।४।३० को प� काया��वयन नगनु�  र िनवेदकलाई 
यथावत्  �पमा महे��नगर उ�च मा.िव. को हाल 
काय�रत िश�क पदमा काम गन� िदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा अ�त�रम जारी ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७१।५।३१ को आदशे ।

िश�क सेवा आयोगबाट सामदुाियक 
िव�ालयमा रहेको िश�क दरब�दी पूित� गन� �ममा 
िसफा�रस भएका �थायी िश�कह�को पद�थापन 
िमलान गन�का लािग िज�लािभ�को दरब�दी 
�यव�थापनको िज�मेवारी िज�ला िश�ा सिमितबाट 
स�पादन ह�ने गरी तोक� दरब�दी िमलान गन� िनद�शन 
भएको र क�चनपरु िज�लाको दरब�दी पिन िमलान 
ग�रएको हो । िश�ा सेवा ऐन तथा िनयमावलीमा त�लो 
तहमा िलयन राखी मािथ�लो तहमा काम गन� वा 

असाधारण िबदा बसी मािथ�लो तहमा काम गन� पाउने 
�ावधान नरहेकोले त�लो पद िलयन राखी मािथ�लो 
पदमा अ�थायी िनयिु� भएका िश�कह�लाई 
िनजह�को �थायी दरब�दीमा नै फका�उने िनद�शन 
भएको हो । िज�लािभ�को दरब�दी िमलानको �ममा 
िज�ला िश�ा सिमितबाट िनवेदक काय�रत िव�ालयको 
िश�क दरब�दी कटौतीमा परकेो कारण िनजलाई 
पदािधकार रहेको िव�ालयमा काज िफता� ग�रएको 
ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िश�ा 
म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

िश�ा म��ालयको िमित २०६०।२।२१ 
को िनण�य कुनै कारणवश काया��वयन ह�न नसकेको 
भए हालको �थायी िश�क पद�थापनाका समयमा 
काया��वयन गन� गराउन भनी िश�ा िवभागबाट 
िमित २०७१।४।७ मा िनद�शन भई आएको र िश�ा 
िवभागबाट दरब�दी िमलानप�चात् पद�थापन गन� र 
दरब�दी कटौती ह�ने पदमा पद�थापना नगन� भनी िमित 
२०७१।३।२ मा िनद�शन भएबमोिजम �थायी िश�क 
पद�थापना गन� �ममा िनज िनवेदक िश�कलाई यस 
काया�लयको िमित २०७१।४।२९ को िनण�यानसुार 
आ�नै पदािधकार रहेको पदमा फका�इएको हो । एकै 
�यि�ले �थायी र अ�थायी पदमा कामकाज गरी दईु 
पदमा काय�रत रहन पाउने कानूनी �यव�था नभएकाले 
मािथ�लो तहबाट भएको िनण�य र िनद�शनअनसुार 
िनवेदकलाई िनजको पद�थापन भएको पदमा 
फका�इएको काय�ले िनजको हकमा आघात नप�ुने 
ह�दँा �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िज�ला 
िश�ा काया�लय, क�चनपरुको तफ� बाट परकेो िलिखत 
जवाफ । 

सामदुाियक िव�ालयको नेपाल सरकारबाट 
�वीकृत दरब�दीमा एक तहमा �थायी िनयिु� भई 
सो तहको िलयन राखी मािथ�लो तहमा अ�थायी 
बढुवा ह�न पाउने �यव�था िश�ा सेवा ऐन तथा 

१००१६ - वीरबहादरु भ�डारी िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत
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िनयमावलीमा नरहेको ह�दँा त�लो तह िलयन राखी 
मािथ�लो तहमा अ�थायी िश�कको �पमा काय�रत 
िश�कलाई आ�नै पदमा फका�उने भनी िश�ा 
म��ालयबाट िमित २०६०।२।२१ मा भएको िनण�य 
काया��वयनका लािग प�ाचार भइसकेको भए पिन 
केही िज�लामा हालस�म उ� िनद�शन पूण��पमा 
काया��वयन ह�न नसक� �य�ता िश�क काय�रत रहेको 
र सो स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा समेत उजरुी परकेो कारण िश�ा म��ालयको 
िमित २०६०।२।२१ को िनण�य काया��वयनका लािग 
२०७१।४।७ मा यस िवभागबाट प�रप� भएको हो । 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च(१क) तथा िश�क 
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम १२(१)
(क)(ख) �रट िनवेदकका हकमा आकिष�त नभई 
अ�थायी िश�कह�का हकमा मा� आकिष�त ह�ने 
ह�दँा �रट िनवेदकलाई आ�नो िलयन पदमा फका�उने 
िश�ा म��ालयको िमित २०६०।२।२१ को िनण�य, 
यस िवभागको िमित २०६१।२।२१ र २०७१।४।७ 
को प�रप� एवं सो प�रप�का आधारमा िज�ला िश�ा 
काया�लय, क�चनपरुले िमित २०७१।४।३० मा 
काटेको प�समेत कानूनस�मत रहेकाले �रट खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िश�ा िवभागको तफ� बाट 
परकेो िलिखत जवाफ । 

जसको जे कुरामा हक प�ुछ सो कुरामा मा� 
नािलस, उजरु वा �रट दायर गन� हक ह��छ । कानूनले 
आफूलाई �दान नगरकेो अिधकारको माग गरी परकेो 
िनवेदनमा स�मािनत अदालतले िवचार ग�ररहन 
आव�यक छैन । िश�ा ऐन, २०२८ मा भएको २०७३ 
असार १५ गतेको आठ� सशंोधनले ऐनको दफा 
११च को �ितब�धा�मक वा�यांशको ख�ड १, २ र 
३ को �ावधानबमोिजम हाल २०७३।१२।१९ गते 
सबै तहको िश�कको लािग िव�ापन भएको छ । उ� 
िव�ापनले समेत िलयन पद राखी मािथ अ�थायी 

काम गरकेा िश�कह�लाई उ�मेदवार बनाएको छैन । 
त�लो पदमा �थायी भई आ�नो पदािधकार िलयनमा 
राखी अक� पदमा काम गन� िश�कह�को अिधकार 
आ�नो �थायी पदािधकार रहेको पदमा ह�नेमा 
िववाद छैन । सो पदािधकार रहेको पदमा फका�एबाट 
�य�ता िश�कह�को कुनै हक जाने अव�थासमेत 
रहदँैन । िश�ा ऐन, २०२८ तथा िनयमावली, २०५९ 
ले संर�ण गरकेो अिधकार भनेको आ�नो पदािधकार 
रहेको पदको अिधकार हो । एकजना �यि�को सेवालाई 
एकै समयमा �थायी र अ�थायी दवैुतफ�  गणना ह�न 
स�दनै । िनवेदक �ा.िव. िश�क रहेका ह�दँा एकाितर 
�थायी िश�कको हैिसयतमा सिुवधा �ा� गन�, 
िनयिमत�पमा तलब विृ� �ा� गन�, बढुवासमेत ह�ने 
अक�तफ�  अ�थायी िश�कको हैिसयतमा सिुवधा पिन 
दाबी गन� कुरा कानून र तक� स�मत छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको िश�ा म��ालयसमेतको तफ� बाट िव�ान्  
सह�यायािधव�ा रवेतीराज ि�पाठीले पेस गनु�भएको 
बहसनोट । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी ह�रहर दाहालले �रट िनवेदक �ा.िव. �थायी 
िश�क रहेका र िनजलाई आ�नो पद िलयन राखी 
२०६३।१।१० अगािडको �वीकृत दरब�दीमा मा.िव. 
अ�थायी िश�कमा िनयिु� िदई सो समयदिेख िनवेदक 
अिविछ�न �पमा अ�थायी िश�कको �पमा काय� 
गद� आएकोमा िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च 
को (घ१) अनसुार �थायी पदपूित�का लािग सहभागी 
ह�ने मौका नै निदई िलयन पदमा नै फका�उने गरी 
भएको िवप�ीह�को िनण�य एव ं प�ाचार िव��मा 
०७३-WO-११६७ को �रट परी िवचाराधीन रहेको 
अव�थामा �रट िनवेदकलाई िलयन पदमा नै फका�उने 
गरी िवप�ीह�बाट भए गरकेा िनण�य, प�रप� एवं 
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प�ाचार कानून�ितकूल रहेकाले उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी िनवेदकलाई यथा�थानमा काय� गन� िदनू 
भनी परमादेशसमेत जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

िवप�ी िश�ा म��ालयसमेतको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज 
ि�पाठीले एक तहमा �थायी िनयिु� भई सो तहको 
पद िलयन राखी मािथ�लो तहमा अ�थायी बढुवा ह�न 
पाउने गरी िव�मान कानूनमा कुनै �यव�था नभएकोले 
�रट िनवेदकले कानूनले नै निदएको दोहोरो सिुवधा 
�ा� गन� नस�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो । 

प� िवप� दवुैतफ� को बहससमेत सनुी 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िश�ा ऐन, २०२८ 
को िमित २०६३।९।१४ मा भएको संशोधनले 
िलयन पद रा�न पाउने �यव�था गरकेो अव�थामा 
िलयन पदमा फका�उने भनी िश�ा म��ी�तरबाट 
िमित २०६०।२।२१ मा भएको िनण�य काया��वयन 
गन� िश�ा िवभागबाट िमित २०७१।४।७ मा भएको 
प�रप�बमोिजम िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय, 
क�चनपरुले िमित २०७१।४।३० मा िनवेदकलाई 
िलयन पदमा फका�उन गरकेो प�ाचार उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी �रट िनवेदकलाई काय�रत �थानमा 
नै रही सेवा गन� िदन ुभनी परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
�रट िनवेदन बेहोरा दिेखयो । 

३. िव�मान िश�ा ऐन तथा िनयमावलीले 
त�लो तहको �थायी पद िलयन राखी मािथ�लो 
तहको �थायी वा अ�थायी कुनै पिन पदमा काय� गन� 
सिकने �यव�था नगरेको र िश�क सेवा आयोगबाट 
सामदुाियक िव�ालयमा रहेको िश�क दरब�दी पूित� 

गन� �ममा िसफा�रस भएका �थायी िश�कह�को 
पद�थापन िमलान गन�का लािग िज�लािभ�को 
दरब�दी �यव�थापनको िज�मेवारी िज�ला िश�ा 
सिमितबाट स�पादन ह�ने गरी तोक� दरब�दी िमलान 
गन� िनद�शन भएको एवं क�चनपरु िज�लाको दरब�दी 
पिन िमलान ग�रएको हो । िश�ा सेवा ऐन तथा 
िनयमावलीमा त�लो तहमा िलयन राखी मािथ�लो 
तहमा काम गन� वा असाधारण िबदा बसी मािथ�लो 
तहमा काम गन� पाउने �ावधान नरहेकोले त�लो पद 
िलयन राखी मािथ�लो पदमा अ�थायी िनयिु� भएका 
िश�कह�लाई िनजह�को �थायी दरब�दीमा नै 
फका�उने िनद�शन भएको हो । िज�लािभ�को दरब�दी 
िमलानको �ममा िज�ला िश�ा सिमितबाट िनवेदक 
काय�रत िव�ालयको िश�क दरब�दी कटौतीमा परकेो 
कारण िनजलाई पदािधकार रहेको िव�ालयमा काज 
िफता� ग�रएको हो । एउटै �यि�लाई �थायी र अ�थायी 
गरी दोहोरो पद ओगटी दोहोरो सिुवधा िदने �यव�था 
कानूनमा छैन । िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को 
उपदफा (१क) िनवेदकको हकमा आकिष�त नह�ने ह�दँा 
�रट खारजे ह�नपुन� भ�ने िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

४. िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
पन�, नपन� ? भ�ने स�ब�धमा िनण�यमा प�ुनभु�दा पिहले 
िलयन पद क�तो पद हो भ�ने स�ब�धमा िववेचना गनु�  
सा�दिभ�क ह�ने दिेख�छ । कुनै पिन पदमा �थायी िनयिु� 
पाएको �यि�को सोही पदमा पदािधकार कायम रहने 
गरी नेपाल सरकारले �य�तो �यि�लाई कुनै अविध 
तोक� वा नतोक� सोभ�दा िभ�न िकिसमको पदको वा 
मािथ�लो पदको िज�मेवारी िदएको अव�थामा �थायी 
पदमा िलयन पदको अव�था िसज�ना ह�न जा�छ । िलयन 
पद कुनै पिन �यि�को पदािधकार कायम रहेको पद 
हो । पदािधकार भनेको “कुनै पदमा रहेका अिधकारीले 
�योग गन� पाउने अिधकार” हो भनी नेपाली बहृत् 
श�दकोषमा उ�लेख भएको छ । यसथ� पदािधकार 
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कुनै पिन पदमािथको �यि�को �य�तो अिधकार हो 
जसमा रहेर सो अिधकारीले शि� (सो पदले �योग 
गन� पाउने अिधकार) को �योग गन� स�छ भने �य�तो 
पदमा कानूनले नै सो �यि�को हक अिधकारको 
संर�णलगायतका अ�य सिुवधाह�को सरु�ासमेतको 
�यव�था गरकेो ह��छ । आ�नो पदािधकार कायम 
रहेकै पदमा रहेर काम गरकेो अव�थामा िलयन पदको 
अव�था िसज�ना ह�दँैन । कुनै पिन �यि�लाई िनजको 
�थायी पदािधकार रहेको पदभ�दा अक�  पद वा सोभ�दा 
मािथ�लो पदको िज�मेवारी िदएर काम लगाउन ुपरकेो 
अव�थामा नेपाल सरकारले �य�तो �यि�लाई िनजको 
यो�यता, आव�यकता र िवशेष�तासमेतको आधारमा 
िनजको पदािधकार सािबक �थायी पदमा नै राखी 
तोिकएको अविध वा सत�मा रहेर काय� गन� गरी अक� 
पद वा मािथ�लो पदको काय� िज�मेवारी िदएमा �य�तो 
�यि�को पदािधकार रहेको पद िलयन पदको �पमा 
रह�छ र �य�तो पदमा िनजको पदािधकार कायम 
रहेको ह��छ । �य�तो �यि� सो मािथ�लो पदका 
लािगस�म अ�थायी रहने भए पिन िनजको हैिसयत 
�थायी �यि�को �पमा नै रहेको ह��छ । 

५. ��तुत िनवेदनको स�दभ�मा हेदा� अ�थायी 
िश�क र �थायी पद िलयन राखी अक� पदमा रही काम 
गद� गरकेा अ�थायी िश�कको स�ब�धमा रहेको फरक 
हेनु�पन� ह��छ । अ�थायी िश�क र त�लो पद िलयन राखी 
मािथ�लो पदमा काय�रत अ�थायी िश�कको अव�था 
िनता�त फरक अव�था हो । अ�थायी िश�कको 
कुनै पिन पदमा पदािधकार कायम रहेको ह�दँनै भने 
�य�तो �यि�ले कानूनबमोिजम पाउने िनविृ�भरणको 
सिुवधासमेत �ा� गन� स�दैन । तर त�लो पद िलयनमा 
राखेर मािथ�लो पदमा अ�थायी िश�कको �पमा 
काय�रत �यि�को त�लो पदमा पदािधकार कायम 
रहने र कानूनमा �यव�था भएबमोिजमको �थायी 
िश�कले पाउने सिुवधाह� ज�तैः स�चय कोष एव ं

िनविृ�भरणलगायतका सिुवधासमेत �ा� ग�ररहेको 
ह��छ । 

६. िश�ा ऐन, २०२८ मा िमित २०६३।९।१४ 
मा भएको संशोधनले दफा ११च(१क) थप गरी “...
यो दफा �ार�भ भएपिछ ह�ने पिहलो िव�ापनमा 
सवंत् २०६३ साल वैशाख १० गतेस�म सामुदाियक 
िव�ालयमा नेपाल सरकारबाट �वीकृत दरब�दीमा वा 
�य�तो �वीकृत दरब�दीको िलयन पदमा अ�थायी 
िश�कको �पमा िनयुि� पाई यो उपदफा �ार�भ 
ह�ँदाका बखत काय�रत अ�थायी िश�कह� समेत 
उ�मेदवार ह�न स�ने गरी आयोगले तोिकएबमोिजमको 
खु�ला �ितयोिगताको �यव�था गन�छ । अ�थायी 
िश�कह�का हकमा एकपटकका लािग उ�मेदवार 
ह�न उमेरको हद ला�ने छैन” भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । उ� �यव�थाको �या�या गदा� सो उपदफाको 
मा� िनरपे��पमा �या�या गन� िम�ने नभई ऐ. उपदफा 
(१ख) र (१ग) समेतको सापे�तामा रहेर गनु�पन� 
देिख�छ । ऐ. दफा ११च(१ख) मा “... आयोगले 
उपदफा (१क) मा लेिखएदेिख बाहेक यो उपदफा 
�ार�भ ह�दँाका बखत आधारभूत तथा �ाथिमक 
िश�ा प�रयोजनाअ�तग�त अ�थायी िश�कको �पमा 
काय�रत िश�क र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको 
िव�ापनबमोिजम िश�क पूित� गदा�  िश�क पदबाट 
हटेका �यि�ह� समेत उ�मेदवार ह�नस�ने गरी 
तोिकएबमोिजम खु�ला �ितयोिगताको �यव�था गन� 
स�नेछ । अ�थायी िश�कह�का हकमा एकपटकका 
लािग उ�मेदवार ह�न उमेरको हद ला�ने छैन” भ�ने र ऐ. 
उपदफा (१ग) मा “उपदफा (१क) र (१ख) बमोिजमको 
�ितयोिगताबाट �थायी ह�न नसकेका िश�कह�म�ये 
पाँच वष�भ�दा बढी अविध अ�थायी िश�कको 
�पमा काम गरकेा िश�कलाई नेपाल सरकारले 
तोकेबमोिजमको सुिवधा िदन स�नेछ” भ�ने �यव�था 
छ । उि�लिखत उपदफाह�को �यव�थालाई हेदा� 
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त�लो पद िलयन राखेर मािथ�लो पदमा काय�रत 
िश�क र िलयन पदमा अ�थायी िनयिु� पाएका 
वा �वीकृत दरब�दीमा अ�थायी िनयिु� पाएका 
िश�कबीच फरक रहेको भ�ने �प� ह�न आयो । 

७. नेपाल सरकारले कुनै पिन �यि�लाई 
िनजको �थायी पदमािथको पदािधकार यथावत् 
कायम राखी मािथ�लो कुनै पदमा काय� गन� लगाएको 
अव�थामा मािथ�लै पदको सेवा सिुवधा िदएको भ�ने 
मा� आधारमा �य�तो पदमा िनजको अिधकार िसज�ना 
ह�दँनै । �य�तो �यि�को अिधकार �थायी पद अथा�त् 
िलयन पदमा नै रहेको ह�दँा �य�तो पदािधकार रहेको 
पदमा फका�उने गरी नेपाल सरकारले िनण�य गन� वा 
�य�तो िनण�य काया��वयन गन� िम�दैन भनी अथ� गरी 
अिधकार �थािपत नै नभएको पदमै रहेर काम गराउन ु
भनी आदेश गन� िम�ने देिखएन । 

८. �रट िनवेदक �ा.िव. िश�कमा 
पदािधकार कायम रहेको िश�क रहेको भ�नेमा िववाद 
देिखएन । �ा.िव िश�क रहेका �रट िनवेदकलाई यो�यता 
र आव�यकताको आधारमा �ा.िव. िश�कमा िनजको 
पदािधकार कायम राखी मा.िव. अ�थायी िश�कको 
�पमा िनयिु� गरी लामो समयस�म मािथ�लो तहमा 
काम लगाएको भ�ने आधारमा मा� �रट िनवेदकको सो 
मािथ�लो मा.िव. िश�क पदमा पदािधकार िसज�ना 
भएको भनी अथ� गन� निम�ने ह�दँा िनज �रट िनवेदकको 
पदािधकार रहेको �ा.िव. िलयन पदमा फका�उने गरी 
भएको नेपाल सरकारको िमित २०६०।२।२१ को 
िनण�य र सो िनण�य काया��वयन गन�स�ब�धी िश�ा 
िवभागबाट िमित २०७१।४।७ मा भएको प�रप�, 
िश�ा िवभागको दरब�दी िमलानस�ब�धी िमित 
२०७१।४।२९ को िनण�य एवं िज�ला िश�ा काया�लय, 
क�चनपरुले िमित २०७१।४।३० मा लेखेको प�ह� 
समेत गैरकानूनी रहेको भ�ने �रट िनवेदकको िनवेदन 
मागसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

९. अतः िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा िमित २०७१।४।२९ 
को िनण�य र �रट िनवेदकलाई िनजको िलयन पदमा 
फका�उने भनी िज�ला िश�ा काया�लय, क�चनपरुबाट 
िमित २०७१।४।३० मा लेखेको प� उ��ेषणको 
आदशेले बदर गन� एवं �रट िनवेदकलाई िनज काय�रत 
रहेको �थानमा नै काम गन� िदन ुभनी परमादशे जारी 
गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट खारजे 
ह�ने ठहरकेाले यस अदालतबाट िमित २०७१।५।३१ 
मा जारी गरकेो अ�त�रम आदेशसमेत �वतः िनि��य 
ह�ने ठहछ�  । ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. डा.आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत : इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान

फैसला िमित : २०७४।८।१३
२०७०-CR-१५७७

म�ुाः वैदिेशक रोजगार

पनुरावेदक / �ितवादी : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, वडा नं.१५ ब�ने भवानी 
का�ले तलुाधर

िव��
��यथ� / वादी : रमेश पा�डेको जाहेरीले नेपाल सरकार

 § िववादमा आएको कुनै पिन 
िलखतमा लेिखएको बेहोरा अव�था 
प�रि�थितअनुसार फरकफरक �कृितबाट 
अ�य त�ययु� एव ं व�तुिन� �माणबाट 
समिथ�त ह�नु पिन आव�यक ह��छ । सदैव 
िलखतको श�दबाट मा� फौजदारी 
दािय�व सृजना ह�दैँन, यसको लािग 
मनसाय र ि�याको साथसाथै प�ह�को 
प�रि�थितज�य �माणको िव�वसनीयता 
आव�यक ह��छ । �यि��यि�बीच भएको 
िलखतको हरके अव�थामा वैदेिशक 
रोजगारी भ�न े श�दको �योग ह�नासाथ 
याि��क तवरबाट सजाय ग�रहा�न े
�वृि� िवकास भएमा �याय मन� स�भावना 
रह�छ । यस अव�थामा प�ह�ले आ�ना 
लेनदेन वा अ�य मनसायबाट खडा भएको 
कुनै िलखतमा �यसको काया��वयन गन� 

दबाब सृजना गन� उ�े�यले वैदेिशक 
रोजगार श�दको �योग गद�मा �वतः 
द�डनीय अपराध मािनएमा यसको 
दु�पयोग भई प�रब�धबाट िनरपराधी पिन 
सजायको भागी ह�न जानेतफ�  अनुस�धान 
एव ं अिभयोजनकता�, अदालत तथा 
�याियक िनकाय सदैव सचेत ह�नुपन� ।

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
�ी िव�णबुहादरु ग�ुङ

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी राम 
पा�डे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

सु� तहमा फैसला गन�ः
सद�य माननीय �ी अि�न�साद थपिलया
सद�य माननीय �ी रिव शमा� अया�ल
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण

फैसला
�या.अिनलकुमार िस�हा : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर ह�न 
आएको यसै अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार छः-

�ितवादी भवानी का�ले तलुाधरले 
वैदेिशक रोजगारका लािग य.ुके. पठाइिद�छु भनी 
िमित २०६७।८।१५ गते मेरो स�कल राहदानी 
र �.१०,००,०००।– (दश लाख) िलई िमित 
२०६८।२।१८ मा रोजगार पठाउन नसक� रकमसमेत 
िफता� नगरी ठगी गरकेाले यी �ितवादीलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ बमोिजम सजाय गरी मेरो 
िबगो र हजा�नासमेत िदलाई भराई पाउ ँ भनी िमित 

�नण�य नं. १००१७
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२०६८।४।२२ को उजरुी ।
जाहेरवालालाई य.ुके. पठाउन भनी मैले 

रकम िलएको होइन । यो जाहेरवालालाई िचनेको 
समेत िथइन । का.िज.का.म.न.पा वडा नं.१५ ड�ल ु
ब�ने म�ज ुनेपालीसगँ २०६७ साल मङ्िसर पसुितर 
ज�मा �. ४,००,०००।– (चार लाख �पैया)ँ घरायसी 
�यवहार िमलाउन ऋण िलएकोमा गत जेठ मिहनामा 
म�ज ुनेपालीले १२ जना निचनेका मािनसह� समेत 
लगाई जबरज�ती यी जाहेरवाला रमेश पा�डेका नाउमँा 
वैदेिशक रोजगारको कागज गराएका ह�न् । सो कागज 
गराएप�ात् यी जाहेरवालाह�लाई �.७०,०००।– 
(स�री हजार) िफता� ग�रसकेको छु । सो बारमेा म�ज ु
नेपालीलाई बझुेमा स�पूण� कुरा थाहा ह�ने नै ह�दँा उ� 
झ�ुा उजरुीबाट फुस�द पाउ ँ भ�ने बेहोराको भवानी 
का�ले तलुाधरले वैदेिशक रोजगार िवभागसम� गरकेो 
बयान ।

�ितवादी भवानी का�ले तलुाधरबाट नगद 
�.१०,००,०००।– (दश लाख) धरौटी वा सो 
बराबरको जेथा जमानी िदए िलई तारखेमा रा�न ुनिदए 
िहरासतमा रा�न वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
�याद थप गन� गरी भएको वैदिेशक रोजगार िवभागको 
आदेश।

�ितवादीको बयानमा उ�लेख भएको यस 
िवभागबाट बिुझएक� म�ज ु नेपालीले बयान गदा� यी 
�ितवादीले जाहेरवालालाई अमे�रका पठाउने भनी 
पटकपटक गरी �.१०,००,०००।– (दश लाख) 
िलएको भनी गरी िदएको बयान िमिसल संल�न रहेको ।

�ितवादी भवानी का�ले तलुाधरले वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गन� इजाजतसमेत निलई 
जाहेरवालालाई िवदशे पठाइिदने भनी रकम िलई िवदेश 
नपठाई रकम िफता�  नगरी ठगी गरकेो देिखएको र िनजको 
उ� काय� वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० 
र ४३ िवपरीतको कसरु ह�दँा िनज �ितवादीलाई सोही 
ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय गरी जाहेरवाला रमेश 

पा�डेको िबगो �.१०,००,०००।- (दश लाख) तथा 
सोको ५० �ितशतले ह�ने हजा�ना �.५,००,०००।- 
(पाचँ लाख) समेत ज�मा �.१५,००,०००।– (प�� 
लाख) जाहेरवालालाई िदलाई भराई पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०६८।६।२५ मा वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणमा पेस ह�न आएको अिभयोग प� ।

रमेश पा�डेको जाहेरी सनुी पाए ँ । मैले 
जाहेरवाला रमेश पा�डेलाई य.ुके. पठाउन भनी 
�.१०,००,०००।- (दश लाख) िलएको होइन । म�ज ु
नेपालीसगँ �यवहार चलाउन भनी �.४,००,०००।- 
(चार लाख) िलएक� िथए ँ । िनजले मलाई ग�गबमुा 
एउटा स�लाह गनु�  छ भनी बोलाएर िनज म�ज,ु 
जाहेरवाला रमेश पा�डेसमेत १०/१२ जना भेला 
भएर उ� �.४,००,०००।- (चार लाख) िफता� गर ्
न� तैलेँ �.१०,००,०००।- को कागज गनु�पछ�  भनी 
दबाब िदएका िथए । म अिहले त�कालै िदन सि�दन, 
६ मिहनाको समय पाएमा ितन�छु भनेक� िथए ँ । मैले 
जाहेरवाला रमेश पा�डेलाई िचनेको िथइन, सोही िदन 
ग�गबमुा देखेक� ह� ँ। रमेशसगँ मेरो �यवहार पिन होइन, 
म�जलेु िकन रमेश पा�डेलाई अगािड साररे कागज 
गराएक� ह�न् र रमेश पा�डेले िकन ममािथ झ�ुा जाहेरी 
िदएका ह�न् मलाई थाहा छैन । िमित २०६८।२।१८ 
को वैदिेशक रोजगारको िलखत कागज ग�गबमुा मलाई 
१०/१२ जनाले दबाबमा पारी जबरज�ती सिहछाप 
गन� लगाएका ह�न् र मलाई सिहछाप गराएपिछ िलखत 
पढेर सनुाएका ह�न् । मैले �.७०,०००।- (स�री 
हजार) िनज रमेश पा�डेलाई िदइसकेक� छु, मलाई 
वैदेिशक रोजगारस�ब�धी केही थाहा नभएको र मैले 
वैदेिशक रोजगारको कारोबारसमेत नगरके� ह�दँा 
मउपरको अिभयोग दाबी झ�ुा हो । मैले अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु अपराध नगरकेो ह�दँा मैले सजाय 
पाउन ुपन� होइन । म िनद�ष छु । सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी भवानी का�ले तलुाधरले यस 
�यायािधकरणसम� िमित २०६८।६।२५ मा गरकेो 

१००१७ - भवानी का�ले तलुाधर िव. नेपाल सरकार
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बयान ।
�ितवादी भवानी का�ले तलुाधरले 

ग�रिदएको िमित २०६८।२।१८ को कागजमा वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउनलाई ग�रिदएको कागज पेस भए 
तापिन जाहेरवालाले िवदशे जानको लािग पासपोट� 
निदएको देिखएको र किहले य.ुके. र किहले अमे�रका 
भनी फरकफरक बेहोरा उ�लेख गरकेो अव�था र 
वैदेिशक रोजगारीलाई पैसा लेनदेन भएको कुरा �ित 
शङ्का दिेखएकोले िनज �ितवादीले म�ज ुनेपालीलाई 
िदन बाकँ� �.३,३०,०००।- आफँै �वीकारकेो 
समेतको अव�थालाई िवचार गदा�  अब ११८ को देहाय 
५ र १० लाई आधार िलई पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने नै 
ह�दँा त�काल �ा� �माणको आधारमा यी अिभय�ुबाट 
�.३,५०,०००।- नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत 
िदए तारखेमा राखी र िदन नसके िनयमानसुार 
िसधा खान पाउने गरी अ.बं.१२१ बमोिजम थनुवुा 
पजु� िदई �थानीय कारागारमा थनुामा राखी पपु�� 
गनु�  भनी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६८।६।२५ मा भएको थुनछेक आदेश ।

�ितवादी भवानी का�ले तलुाधरले 
मलाई य.ुके. मलुकुमा वैदेिशक रोजगारमा पठाउन 
भनी �.१०,००,०००।- िलई नपठाई पैसासमेत 
िफता� निदई मलाई ठगी गरकेा ह�न् । िनजले मलाई 
पासपोट�  र �.४०,०००।- मा� िफता� िदएक� छन् । 
सो कुरा स�कल िलखतको पछािड लेिखएको छ । 
मैले �ितवादीबाट �.९,६०,०००।- र सोको ५० 
�ितशतले ह�ने हजा�नासमेत पाउनपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला रमेश पा�डेले वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� िमित २०६८।१२।२२ मा गरकेो 
बकप� ।

िमित २०६८।२।१८ को कागजको सही मेरो 
हो । अनसु�धानको �ममा वैदेिशक रोजगार िवभागमा 
गरकेो बकप�को बेहोरा र सही मेरो हो । म �ितवादीलाई 
६/७ वष�अिघ देिख िच�दछु । िनजको चालचलनबार े

मलाई थाहा छैन । म अ�तरसा�ी मा� ह� ँ । �ितवादी 
भवानी का�लेले सा�ी बिसिदन ु भनेकाले बसेको 
ह� ँ । अ�य कुरा मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
िलखत सा�ी म�ज ुनेपालीले यस �यायािधकरणसम� 
गरकेो बकप� ।

�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो देिखदँा 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम 
िवदेश पठाइनसकेको ि�थितलाई म�यनजर राखी यी 
�ितवादी भवानी का�ले तलुाधरलाई १।६।० (एक 
वष� छ मिहना) कैद �.१,५०,०००।- ज�रवाना ह�ने 
र जाहेरवालाले रकम िफता� पाएको कुरा स�कल 
िलखतको पीठमा जिनएको देिखदँा सो रकम 
�.४०,०००।- क�ा गरी बाकँ� �.९,६०,०००।- 
र सोको ५० �ितशतले ह�ने रकमसमेत ज�मा 
�.१४,४०,०००।- (चौध लाख चालीस हजार �पैया)ँ 
हजा�नाबापत �ितवादीबाट जाहेरवालाले भ�रपाउने 
ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६९।८।११ मा भएको फैसला ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले आ�नो 
अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार वादीको ह�नेछ 
भनी कसरु �मािणत गन� दािय�व वादी प�लाई छोडी 
रहेको अव�थामा वादी प�बाट वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ अ�तग�तको कसरु �मािणत 
गन� कुनै पिन ठोस �माण पेस गन� सकेको अव�था 
छैन । कागज जो कोहीले पिन बनाउन सिक�छ । तर, 
सो बेहोराबमोिजमको कारोबार भए नभएको िमिसल 
सलं�न अ�य �माणह�ले पिु� ग�ररहेको अव�था छ, 
छैन भ�ने कुरा �यायकता�ले िव�लेषण गन� कुरा हो । 
जाहेरीकता� र िलखतका सा�ीबीचको बयान, बकप� 
आफँैमा िववादा�पद रहेको देिख�छ । यी जाहेरवालाले 
िवभागमा बोलेको कुरा �यायािधकरणमा उपि�थत 
ह�दँा कुरा फेरी जाहेरवालालाई िचि�दन भनेक� 
िछन् । म�ज ुनेपालीले म पनुरावेदकसगँ रकम िलनछु 
भनी �वीकार गरके� िछन् । हामीबीच भएको लेनदेनलाई 
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िलई यी जाहेरवालाको नाउमँा कागज ग�रएको भ�ने 
आकँलन गन� कुनै गा�ो छैन । य�तो अव�थामा पिन 
�यायकता�बाट �याियक िववेकता नप�ुयाई ग�रएको 
फैसला उ�टी ग�रपाऊँ ।

यसरी कसरु �मािणत गन� �माणह� िव�कुल 
शङ्कारिहत ह�नपुन� र शङ्का�पद भएमा सोको सिुवधा 
अिभय�ुलाई �वतः जाने भएको फौजदारी कानूनको 
सव�मा�य िस�ा�त तथा �ितपािदत निजरिवपरीत 
उ� फैसला भएको देिख�छ । एक जनासगँ भएको 
कारोबारलाई िलई आफूअनकूुलको मािनसको नाउमँा 
जोरजलुमुमा पारी बेहोरा नै फरक बनाई पढ्न, 
स�ुनसमेत निदई सिहछाप गन� लगाएको, कहीकँतै 
उजरुबाजरु गरमेा �यानै िलनेस�मको बाह�बलको 
ध�क� िदई गरकेो कागजबाट उठान भएको ��ततु 
म�ुामा म एउटा सामा�य घर घरायसी कामकाज गन� 
गिृहणी मिहलालाई फसाइएको हो । आजका िमितस�म 
मैले कोही कसैलाई िवदेश पठाई िद�छु भनी रकम 
िलएको छैन । �यो हैिसयत मसगँ छैन । तसथ�, वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अ�तग�तको 
कसरु मैले गरकैे छैन । ऐ. को दफा ४३ बमोिजम 
मलाई सजाय ह�नपुन� होइन । ब� यी जाहेरीकता� र 
िलखतका अ�तर सा�ी िझकाइएका मािनस म�ज ु
नेपालीलाई ममािथ अ�याय गरी करकापमा कागज 
गराई झ�ुा कपोलकि�पत जाहेरी िदई मलाई फसाउने 
यी �यि�ह� मािथ कानूनबमोिजम हदैस�मको सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक �ितवादीको 
तफ� बाट यस अदालतमा परकेो िनवेदनप� ।

यसमा जाहेरवालाले जाहेरी दखा��तमा 
वैदेिशक रोजगारको लािग य.ुके. पठाउन िमित 
२०६७।८।१५ मा �.१०,००,०००।– र 
राहदानीसमेत �ितवादीले िलएको भनी उजरुी गरकेोमा 
िमित २०६७।८।१५ को िलखत पेस गन� नसकेको र 
िमिसलसाथ संल�न रहेको िमित २०६८।२।१८ को 
िलखत बेहोरा हेदा� वैदेिशक रोजगारको लािग कुन मलुकु 

पठाउने भनी रकम िलएको हो सो बेहोरा नख�ुनकुो 
अित�र� िलखत बेहोराबाट वैदेिशक रोजगारमा 
िवदेश पठाउनको लािग रकम िलएको भ�ने देिखन 
नआएकोले सम� �माणको मू�याङ्कनको अभावमा 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला फरक पन� 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. को �योजनाथ� 
पनुरावेदनसिहतको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई िदई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७४।२।३० मा 
भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम म�ुा पेसी सूचीमा चढी पेस 
ह�न आएको ��ततु म�ुामा िमिसल संल�न कागजातको 
अ�ययन गदा� वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसला िमलेको छ, छैन र पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन भ�ने िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

पनुरावेदक �ितवादी भवानी का�लेका 
तफ� बाट इजलासमा उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
िव�णबुहादरु ग�ुङले मेरो प�ले आरोिपत कसरुमा 
स�ुदेिख इ�कार गद� आएका छन् । जाहेरवालालाई 
कुन देशमा पठाउने भ�ने कहीकँतैबाट खलेुको 
छैन । िलखतमा वैदेिशक रोजगार भ�ने उ�लेख भएकै 
आधारमा कसरुदार कायम ह�दँैन । यी जाहेरवालासगँ 
�ितवादीको िचनजान नै नभएको अव�था ह�दँा वैदेिशक 
रोजगारमा कसरुदार ठहर भएको स�ु फैसला उ�टी 
भई मेरो प�ले सफाइ पाउन ुपछ�  भनी  आ�नो बहस 
��ततु गनु�भयो ।

जाहेरवाला रमेश पा�डेको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ा �ी राम पा�डेले मेरो प�बाट िवदेश 
लैजा�छु भनी पटकपटक गरी �.१०,००००० 
(दश लाख) �ितवादीले िलएकोमा िवदशे लैजान 
नसकेपिछ िफता� िद�छु भनी कागज गरकेो ह�दँा लेनदने 
भएकै हो । करकापबाट कागज भएको होइन । स�ु 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर 

१००१७ - भवानी का�ले तलुाधर िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, भदौ

976

ह�नपुछ�  भनी बहस गनु�भयो ।
२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� �ितवादी भवानी 

का�ले तलुाधरले वैदेिशक रोजगारका लािग य.ुके. 
पठाइिद�छु भनी जाहेरवालाबाट �.१०,००,०००।- 
(दश लाख) िलई वैदिेशक रोजगारमा पठाउन नसक� 
रकम िफता�समेत नगरी ठगी गरकेाले वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ बमोिजम सजाय गरी िबगो र हजा�ना 
भराई पाउ ँ भ�ने अिभयोग पेस भएकोमा �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेो देिखदँा १ वष� ६ मिहना कैद 
ह�ने र �.१४,४०,०००।– िबगो र हजा�नाबापत 
जाहेरवालाले भ�रपाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसलामा िच� नबझुाई 
�ितवादीको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको 
देिखयो ।

३. िमिसल अ�ययन गदा� यी जाहेरवालालाई 
िचनेको िथएन, य.ुके. पठाउन भनी रकम िलएको पिन 
होइन, घरायसी �यवहार िमलाउन म�ज ु नेपालीसगँ 
२०६७ सालमा चार लाख िलएको िथए,ँ िनज 
म�जलेु निचनेका १०/१२ जना मािनस लगाई मलाई 
जबरज�ती जाहेरवाला रमेश पा�डेका नाउमँा वैदेिशक 
रोजगारको कागज गराएका ह�न्, उजरुी झ�ुा हो भनी 
�ितवादीले वैदेिशक रोजगार िवभाग तथा वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणसम� बयान गरकेो अव�था छ ।

४. जाहेरवालाले जाहेरी दरखा�तमा 
वैदेिशक रोजगारका लािग य.ुके. पठाउन भनी िमित 
२०६७।८।१५ मा �ितवादीले �.१०,००,०००।- 
(दश लाख) र स�कल राहदानी िलएको उ�लेख गरकेो 
अव�था छ भने िमित २०६८।२।१८ को वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउन नसकेको ह�दँा रकम िफता� गन� भ�ने 
बेहोरा उि�लिखत िलखतमा दईु मिहनािभ� पाचँ लाख 
र अक� दईु मिहनािभ� अक� पाचँ लाख िफता� िदनेछु 
भनी �ितवादीले कागज गरी िदएको पाइयो । तर, उ� 
िलखतमा कुन देशमा वैदिेशक रोजगारमा पठाउने र 
के सत�मा कित अविधका लािग कुन �कृितको काममा 

कित पा�र�िमक पाउने गरी पठाउने भ�ने खलुाएको 
पाइएन । जाहेरी दरखा�तमा य.ुके. पठाउने भनी रकम 
िलएको भ�ने उ�लेख गर ेपिन जाहेरवालाको सा�ीले 
िवभागसम� बयान िददँा अमे�रका पठाउन भनी रकम 
िलएको भ�ने उ�लेख गरबेाटै वादीतफ� बाट पेस दईुवटा 
�माणह� एक आपसमा मेल नखाने �कृितको रहेको छ 
। तीनै िलखत सा�ी म�ज ुका�लेले �यायािधकरणमा 
उपि�थत भई बकप� गदा� आफू अ�तरसा�ी मा� 
भएको र �ितवादीले सा�ी बिसिदन ुभनेकोले बसेको 
हो, अ� कुरा थाहा छैन भनेबाट वादी तफ� बाट पेस 
भएका यी �माणह�को स�यता र िव�वसनीयतामा 
ग�भीर शङ्का उप�न ह�न आउछँ ।

५. य�तै जाहेरी दरखा�तमा िमित 
२०६७।८।१५ मा �.१०,००,०००।- (दश लाख) 
�ितवादीले िलएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भए पिन 
िकटानी �पमा िमित २०६८।२।१८ मा ग�रएको 
कागजमा उ� रकम सोही िदन वा �यसअिघ कुन 
िमितमा कितकित रकम िलनिुदन ुभएको भ�ने बेहोरा 
उ�लेख ह�न सकेको पाइएन । केवल वैदेिशक रोजगारमा 
पठाइिदनका लािग रकम िलएकोमा रोजगारमा पठाउन 
नसकेकोले भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी लेनदेन �कृितको 
कागजबाट फौजदारी दािय�व सजृना ह�ने �कृितको 
बेहोरा लेखी रकम िफता� ितन� बझुाउने सत�को भाका 
पिन कायम गरकेो पाइ�छ ।

६. िववादमा आएको कुनै पिन िलखतमा 
लेिखएको बेहोरा, अव�था, प�रि�थितअनसुार 
फरकफरक �कृितबाट अ�य त�यय�ु एवं व�तिुन� 
�माणबाट समिथ�त ह�न ु पिन आव�यक ह��छ । सदैव 
िलखतको श�दबाट मा� फौजदारी दािय�व सजृना 
ह�दैँन, यसको लािग मनसाय र ि�याको साथसाथै 
प�ह�को प�रि�थितज�य �माणको िव�वसनीयता 
आव�यक ह��छ । �यि��यि�बीच भएको िलखतको 
हरके अव�थामा वैदेिशक रोजगारी भ�ने श�दको 
�योग ह�नासाथ याि��क तवरबाट सजाय ग�रहा�ने 
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�विृ� िवकास भएमा �याय मन� स�भावना रह�छ । 
यस अव�थामा प�ह�ले आ�ना लेनदने वा अ�य 
मनसायबाट खडा भएको कुनै िलखतमा �यसको 
काया��वयन गन� दबाब सजृना गन� उ�े�यले वैदेिशक 
रोजगार श�दको �योग गद�मा �वतः द�डनीय अपराध 
मािनएमा यसको द�ुपयोग भई प�रव�धबाट िनरपराधी 
पिन सजायको भागी ह�न जानेतफ�  अनसु�धान एव ं
अिभयोजनकता�, अदालत तथा �याियक िनकाय 
सदैव सचेत ह�नपुद�छ । अदालत वा �यायािधकरणमा 
पटकपटक भएका कितपय िलखतह�मा लेनदेन 
िवषयको िववाद स�ुझाउन वैदिेशक रोजगारी 
भ�नेस�म उ�लेख गरी कागज बनाई वा बनाउन लगाई 
फौजदारी म�ुामा प�रणत गराई �ितपूित�समेत दाबी 
गरी अ�याियक �पमा फाइदा िलन �य�नरत रहेका 
उदाहरणह� पिन टडकारो �पमा देिखएका छन् । 
य�तै �कारको िववादमा िलखतमा वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउने योजनाको लािग रकम िलएको भ�ने वा�यांश 
उ�लेख भएकै आधारमा मा� वैदेिशक रोजगार ठगीको 
कसरु कायम गन� निम�ने भनी सव��च अदालत 
बलेुिटन, २०७२ वैशाख १६-३१ पूणा�ङ्क, ५४१ 
प�ृ ४२ नेपाल सरकार िव�� गणेश बम म�ल भएको 
म�ुामा िनण�य भएको पिन देिखयो ।

७. ��ततु म�ुामा पिन �ितवादीले िलखतका 
अ�तरसा�ीसमेत रहेका म�ज ु नेपालीसगँ २०६७ 
सालको मङ्िसर पसुितर घरायसी �यवहारको लािग 
�. ४,००,००० (चार लाख) िलएकोमा िनज म�ज ु
नेपालीकै अगवुाईमा ��ततु कागज जबरज�ती 
जाहेरवालाका नाउमँा खडा ग�रएको भ�ने �ितवादीको 
भनाइ रहेको, लेनदेन भएको भिनएका म�ज ु नेपाली 
िववािदत िलखतमा सा�ी बसेको, िनज म�ज ुनेपालीको 
भनाइह� एक अका�मा मेल नखाएको अव�था 
छ । घरायसी लेनदेनको �यवहारलाई िछटो छ�रतो 
र िव�वसनीय �पमा काया��वयन गन� उ�े�यस�मको 
लािग वैदेिशक रोजगारको कागज बनेको शङ्का�पद 

अव�था िमिसल संल�न �ितवादीको बयान, कागजात 
एवं जाहेरीमा कारोबार भएको भिनएको िमित 
२०६७।८।१५ भ�दापिछ िमित २०६८।२।१८ मा 
मा� िलखत खडा ह�नलुगायतका प�रि�थितज�य 
�माणबाट देिखन आएको ह�दँा जाहेरीमा उ�लेख 
ग�रएको रकम वैदेिशक रोजगारअ�तग�तको नभई 
घरायसी लेनदेनअ�तग�त भएको भ�ने पिु� ह�न आउछँ ।

८. यसरी िमिसल संल�न जाहेरी बेहोरा 
तथा जाहेरीसाथ पेस भएको िलखतमा यी पनुरावेदक 
�ितवादीले जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउन नसकेपिछ रकम िफता�को कागज ग�रिदएको 
भ�ने बेहोरा दिेखए तापिन वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउने �योजनका लािग रकम िलएको भ�नेमा 
पूण�तः इ�कारी रही �ितवादीले अनसु�धानका �ममा 
र �यायािधकरणमा गरकेो बयानलगायतका मािथ 
िववेिचत �माणह�बाट जाहेरवाला र �ितवादीबीचको 
कारोबार वैदिेशक रोजगारअ�तग�तको नभई लेनदने 
�यवहारअ�तग�त भएको देिखन आयो ।

९. य�तोमा देवानी दािय�वतफ�  कानूनी 
कारबाही नगरी वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कानूनको 
द�ुपयोग गरी फौजदारी दािय�व सजृना गराई आ�नो 
इ�छा पूित� गन� �य�न गन� जाहेरवालालाई यस 
अदालतले सहयोग गन� स�दनै ।

१०. अतः यी �ितवादीले आरोिपत कसरु 
गरकेो ठहर गरी �ितवादी भवानी का�ले तलुाधरलाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम 
१ वष� ६ मिहना कैद, �.१,५०,०००।– ज�रवाना र 
जाहेरवालालाई �.१४,४०,०००।– हजा�ना बझुाउन ु
पन� ठहर गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६९।८।११ मा भएको फैसला उ�टी भई आरोिपत 
कसरुबाट �ितवादीले सफाइ पाउने ठहछ�  । तपिसलका 
कुरामा देहायबमोिजम गनू� ।

तपिसल
�ितवादी भवानी का�ले तलुाधरले अिभयोग दाबीबाट 
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सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले िनजलाई लागेको 
१ वष� ६ मिहना कैद र �.१,५०,००० ज�रवाना 
असलु गनु�  भनी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
भएको फैसलाको तपिसल ख�डको २ नं. मा राखेको 
लगत क�ा गनु�  भनी स�बि�धत िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाइिदनू ...........१
�ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी 
फैसला भएकोले जाहेरवालाले �ितवादीबाट भ�रपाउने 
भनी राखेको हजा�नाको िबगो भराई िदन ुपन� नदिेखदँा 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसलाको तपिसल 
ख�डको ३ नं. मा राखेको लगत क�ा गनु�  भनी 
स�बि�धत िज�ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू ......२
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
बझुाइिदनू .....................................................३

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.टंकबहादरु मो�ान 

इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १३ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

आदेश िमित : २०७४।१२।७
०७३-WO-१३०२

िवषय : परमादेश

िनवेदक : तनह� ँ िज�ला, ब�दीपरु गाउपँािलका वडा 
नं. ४ �थायी घर भई हाल काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १६ 
बालाज ुब�ने अिधव�ा िवकास भ�राईसमेत

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा  

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § �ािफक �यव�थापन स�दभ�मा �ािफक 
�हरीले गरकेो ज�रवाना नै अि�तम रहन 
स�ने गरी कानूनी �यव�था गरकेो नभई 
�ािफक �हरीले गरकेो कारबाहीउपर 
यातायात �यव�था िवभागसम� पुनरावेदन 
ला�न स�ने र िवभागले गरकेो िनण�यउपर 
उ�च अदालतमा पुनरावेदन ला�ने 
�यव�था रहबेाट �ािफक �हरीमा रहकेो 
ज�रवाना गन� स�ने िवषयव�तु िनिव�क�प 
नरही कानूनी उपचारको बाटो अवल�बन 
गन� स�ने ��ट कानूनी �यव�था रहबेाट 
�ािफक �हरीले �ा�त गरकेो अिधकार 
कानूनिवपरीत रहकेो देिखँदैन । कानूनले 
नै गरकेो उपचारस�ब�धी �यव�था तथा 

&

�नण�य नं. १००१८
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पुनरावेदक�य अिधकारसमेत िदएको 
देिखएबाट �वे�छाचारी िवषयसमेत रहकेो 
देिखन नआउने ।
 § �ािफकस�ब�धी िनयम उ�लङ्घन भएको 

अव�थामा िछटो छ�रतो�पले उिचत 
िनकासा िदनुपन� �यव�थापन गन�लाई 
अवरोध ह�ने गरी जिटल तथा �यादै लामो 
काय�िविध अवल�बन ग�ररहनु पन� अव�था 
पिन औिच�यपूण� ह�न आउँदैन  । पया��त 
कानूनी उपचारको बाटो अवल�बन गन� 
गरी कानूनले अि�तयारी िदइरहकेो 
देिखँदा �ाकृितक �यायको आधार भनी 
कानूनी जिटलता थिपिदनु िपिट केसको 
लािग �यायपूण� ह�ने नदेिखने  । 
 § सानोसानो िवषयलाई िलई सो स�ब�धमा 

छु�ै अदालतको �यव�था गन� औिच�यपूण� 
ह��छ वा ह�दैँन ? सबै िज�लामा �य�तो 
अदालत गठन गनु�पन� हो होइन ? र 
�य�तो अदालतको औिच�य �थािपत 
गन� सिक�छ िक सिकँदैन भ�न े कुरालाई 
िवचार गनु�पन� ह��छ । पूवा�धार िनमा�ण 
नै नगरी स�भा�यताको िवषय तथा 
आव�यकतासमेतलाई िवचार नै नगरी 
नेपाल सरकार तथा िवधाियकाको 
�े�ािधकारमा ह�त�ेप ह�न स�न े
िवषयलाई समते �ि�टगत गरी �यादै 
सवेंदनशील भई िवचार नै गनु�पन� ह�न 
आउँछ । स�तो लोकि�यताको लािग 
ग�रएका कुनै पिन काय�ले औिच�य पुि�ट 
गन� स�ने नदेिखने ।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
मकुु�द शमा� पौडेल र िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 

जनकराज आचाय�, �ी अन�त लइुटेल, �ी 
िकशोर खितवडा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
पदम�साद पा�डे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
 § सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९

आदेश
�या.पु�षो�म भ�डारी : नेपालको 

सिंवधानको १३३(२) बमोिजम पन� आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य र आदशे यस�कार छ:-

नेपालमा यातायातलाई �यवि�थत गन�को 
लािग सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ तथा 
िनयमावली, २०५४ लागू ग�रएको छ । उ� ऐन तथा 
िनयमावलीमा भएका �ावधानह� उ�लङ्घन भएमा 
कितपय अव�थामा �ािफक �हरीले कारबाही गरी 
ज�रवाना गन� स�ने �ावधान रहेको छ । �ािफक �हरीले 
कितपय अव�थामा ज�रवाना गदा� आफूखसुी गन� गरकेो, 
�ािफक �हरीले गरेको ज�रवानाको िवषयलाई िलएर 
कहीकँतै पिन उजरुी गन� िनकाय हालस�म नभएकाले 
स�बि�धत ऐन तथा िनयमावलीको उ�लङ्घन 
नभएको अव�थामा पिन आफूखसुी �ािफक �हरीले 
ज�रवानाको िचट काटेपिछ अिनवाय��पमा ज�रवाना 
बझुाउनपुन� बा�यताबाट गिु�रहेको अव�था छ । य�तो 
अव�थामा नेपालको �ािफक �यव�थापनलाई अझ 
�यवि�थत गन� अ�तरा� ि��य �तरको मापद�डबमोिजम 
बनाउन, �ािफक �यव�थापनमा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तलाई प�रपालन गन�, �ािफक �हरी र सवारीधनी 
तथा चालकबीच ह�ने िखचातानीलाई हटाउनको लािग 
�ािफक अदालतको आव�यक भएकोले सो अदालत 
गठनका लािग कानून िनमा�ण गन� िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशलगायत जो चािहने अ�य आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन प� ।

१००१८ - अिधव�ा िवकास भ�राईसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न नपन� कानूनबमोिजमको आधार कारण 
भए सोसमेत साथै राखी यो आदशे �ा�त भएका िमितले 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी �रट 
िनवेदनको एक�ित न�कल साथै राखी िवप�ीह�का 
नाममा �याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  । साथै ��ततु 
िनवेदनको िवषयव�तकुो गा�भीय�समेतलाई िवचार गरी 
��ततु �रट िनवेदनलाई अ�ािधकार िदई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७४।२।२९ 
को आदेश ।

यस महानगरीय �ािफक �हरी महाशाखा तथा 
मातहतसमेतका काया�लयह�बाट ड्यटुीमा खिटने 
�ािफक �हरी कम�चारीह��ारा सवारी तथा यातायात 
�यव�थास�ब�धी �चिलत कानूनबमोिजम काम 
कारबाही गद� आइरहेको अव�था छ । कानूनिवपरीत 
कुनै पिन सवारी चालक, सवारी धनी तथा सडक 
�योगकता�ह�लाई कारबाही, ज�रवाना र अनाव�यक 
दःुख हैरानी िदने काम �ािफक �हरी कम�चारीह��ारा 
ग�रएको छैन । सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १७१ मा �ािफक �हरीले गरकेो 
िनण�य वा सजायको आदेशउपर िच� नबझेु स�बि�धत 
�यि�ले यातायात �यव�था िवभागसम� पनुरावेदन 
गन� सिकने कुरा ��ट�पमा �यव�था भएकोले �रट 
िनवेदकले िलन ुभएका िजिकरह� वा�तिवक नभएका 
र आधारहीन भएका ह�दँा यस महाशाखासमेतलाई 
िवप�ी बनाई स�मािनत अदालतमा िदनभुएको ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने महानगरीय �ािफक 
�हरी महाशाखा, रामशाहपथको िलिखत जवाफ ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १३६ मा मािनसह� पेटीबाट िहड्ँनपुन� भ�ने 
�यव�था रहनकुो साथै ऐनको दफा १३७ मा पैदल 

िहड्ँने मािनसले बाटो काट्न ु पदा� जे�ा �िसङ्ग, 
सव-वे, ओभरहेड ि�ज वा �य�तो बाटो काट्नको 
लािग िनधा� �रत ठाउबँाट मा� बाटो काट्नपुछ�  भनी 
बा�या�मक �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी ऐनको दफा 
१६४ मा ऐनिवपरीत काय� गन�लाई यातायात िनरी�क 
वा �हरीले त�काल सजाय गन� स�ने �यव�था रहेको 
छ । उ� सजायउपर िच� नबझुेमा ऐनको दफा १७१ 
बमोिजम �य�तो िनण�य वा सजायको आदशेउपर 
िवभागसम� पनुरावेदन गन� स�ने �यव�था रहेको र 
िवभागले गरकेो िनण�य वा आदेशउपर उ�च अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने �यव�था रहेको छ । ऐनमा द�ड 
सजायको �यव�था, सजाय गन� अिधकारी तथा 
सजायउपरको पनुरावेदनसमेत गन� स�ने �यव�था 
रहेकोले �रट िनवेदकले िजिकर गरजे�तो कानूनमा 
सनुवुाइको उिचत मौका नभएको भ�ने होइन । ऐनले 
�याियक िनकायबाट नै अि�तम िनण�य गन� स�ने 
�यव�था गरकेो दिेखएकोले �रट िनवेदकले िजिकर 
गरबेमोिजम �ािफक अदालत गठन गरी हा�नपुन� 
अव�था नभएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
कानून म��ालयको िलिखत जवाफ ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
मा सवारी आवागमन िनय��णका लािग िविभ�न 
�ािफक िनयमह�का बारमेा उ�लेख ग�रएको छ । उ� 
ऐनअनसुार �ािफक �हरीले �ािफक िनयम उ�लङ्घन 
गन�लाई कानूनबमोिजम कारबाही तथा ज�रवाना गन� 
काय� गद� आइरहेकोले कानून तथा िनयम पालना गन� 
�यि�ह�लाई �ािफक �हरीले कारबाही, ज�रवाना गरी 
अनाव�यक दःुख हैरानी िदने काम गरकेो छैन । उ� 
ऐनको दफा १७१ अनसुार �ािफक िनयम उ�लङ्घन 
गन�लाई �ािफक �हरीले गरकेो सजायको िनण�यउपर 
यातायात �यव�था िवभागसम� पनुरावेदन गन� स�ने 
ि�थित रहेको र यातायात �यव�था िवभागले गरकेो 
िनण�य वा आदशेउपर उ�च अदालतमा पनुरावेदन 
ला�ने �यव�था रहेको छ । य�तो कानूनी �यव�था 
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ह�दँाह�दँै �ािफक �हरीले गरकेो ज�रवानाउपर उजरु 
गन� नेपालमा कुनै िनकाय छैन भनी �ािफक अदालत 
माग गनु�को कुनै औिच�य नभएकोले िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �हरी �धान काया�लय, 
न�सालको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकह�ले यस �यव�थािपका संसद ् 
सिचवालयलाई िवप�ी बनाउनपुन� व�तिुन�ठ आधार र 
कारण खलुाउन स�नभुएको छैन । सवारी दघु�टनाको 
रोकथाम गन�, दघु�टनाबाट पीिडत प�लाई �ितपूित� 
िदलाउन, िवमा �यव�था गन�लगायत यातायात 
�यव�थालाई �यवि�थत�पमा स�चालन गरी 
सव�साधारण, सवारीधनी र सवारी चालकलाई सरल 
एवं सलुभ ढङ्गबाट यातायात सिुवधा उपल�ध गराउन 
र यातायात सेवालाई स�ुढ, स�म र �भावकारी 
बनाउनको लािग सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात �यव�था 
िनयमावली, २०५४ जारी भई लागू भइरहेको अव�था 
रहेकोले नेपाल सरकारले आव�यकताअनसुार िव�मान 
ऐन कानूनलाई संशोधन गन� महससु गरी तदनकूुलको 
िवधेयक पेस गरकेो अव�थामा �यव�थािपका संसद ्बाट 
िविध एवं �ि�या पूरा गरी �य�ता िवधेयक पा�रत ह�ने 
अव�था भएमा सिचवालयको तफ� बाट आव�यक 
स�पूण� �शासक�य सहयोग ह�ने नै ह�दँा िवना आधार 
र कारण यस सिचवालयलाई िवप�ी बनाइएको ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �यव�थािपका संसद ् 
सिचवालयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा �रट िनवेदकह�को 
तफ� बाट उपि�थत िनवेदक िव�ान्  अिधव�ा �ी 
जनकराज आचाय� तथा िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी 
मकुु�द शमा�  पौडेल र िव�ान्  अिधव�ाह� �ी अन�त 
लइुटेल, �ी िकशोर खितवडाले सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ तथा िनयमावली, २०५४ मा 

भएका �ावधानह� उ�लङ्घन भएमा �ािफक �हरीले 
कितपय अव�थामा ज�रवाना गदा� आफूखसुी गन� गरकेो, 
�ािफक �हरीले गरेको ज�रवानाको िवषयलाई िलएर 
कहीकँतै पिन उजरुी गन� िनकाय हालस�म नभएकाले 
स�बि�धत ऐन तथा िनयमावलीको उ�लङ्घन 
नभएको अव�थामा पिन आफूखसुी �ािफक �हरीले 
ज�रवानाको िचट काटेपिछ अिनवाय��पमा ज�रवाना 
बझुाउनपुन� बा�यताबाट गिु�रहेको अव�था रहेको 
छ । य�तो अव�थामा नेपालको �ािफक �यव�थापनलाई 
अझ �यवि�थत गन� अ�तरा�ि��य �तरको 
मापद�डबमोिजम बनाउन, �ािफक �यव�थापनमा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तलाई प�रपालन गन�, 
�ािफक �हरी र सवारीधनी तथा चालकबीच ह�ने 
िखचातानीलाई हटाउनको लािग �ािफक अदालतको 
आव�यक भएकोले सो अदालत गठनका लािग कानून 
िनमा�ण गन� िवप�ीह�का नाममा परमादशेलगायत जो 
चािहने अ�य आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी बहस गनु�भयो । 
�य�तै गरी िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेले 
�चिलत सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १७१ (१) ले उ� ऐनबमोिजम अिधकार�ा� 
अिधकारी, �हरी वा यातायात िनरी�कले गरेको िनण�य 
वा सजायको आदेशउपर नेपाल सरकार, िनमा�ण तथा 
यातायात म��ालय, यातायात �यव�था िवभागसम� 
पनुरावेदन ला�ने �यव�था गरकेो र सोसमेतको लािग 
यातायात �यव�था िवभाग �थापना भई काय� ग�ररहेको 
अव�थामा �ािफक �हरीले गरकेो ज�रवानाउपर उजरु 
गन� नेपालमा कुनै िनकाय छैन भनी �ािफक अदालत 
माग गनु�को कुनै औिच�य नभएकोले िवप�ीको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

अब यसमा िनवेदकह�को मागबमोिजम 
आदशे जारी गनु�पन� हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गनु�पन� देिखन आयो । 

१००१८ - अिधव�ा िवकास भ�राईसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ तथा िनयमावली, 
२०५४ मा भएका कितपय �ावधानह� उ�लङ्घन 
भएको अव�थामा �ािफक �हरीले कारबाही गरी 
ज�रवाना गन� स�ने �ावधान रहेकोमा �ािफक �हरीले 
कितपय अव�थामा ज�रवाना गदा�  आफूखसुी गन� गरकेो, 
�ािफक �हरीले गरकेो ज�रवानाको िवषयलाई िलएर 
कहीकँतै पिन उजरुी गन� िनकाय हालस�म नभएको 
अव�थामा नेपालको �ािफक �यव�थापनलाई अझ 
�यवि�थत गन� अ�तरा� ि��य�तरको मापद�डबमोिजम 
बनाउन, �ािफक �यव�थापनमा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तलाई प�रपालनसमेत गन�को लािग �ािफक 
अदालतको आव�यक भएकोले सो अदालत गठनका 
लािग कानून िनमा�ण गन� िवप�ीह�का नाममा 
परमादशेलगायत जो चािहने अ�य आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको पाइ�छ । सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को ��तावनालाई 
हेदा� सवारी दघु�टनाको रोकथाम गन�, दघु�टनाबाट 
पीिडत प�लाई �ितपूित� िदलाउन, बीमा–�यव�था 
गन� र सव�साधारण जनतालाई सरल एवं सलुभ ढंगबाट 
यातायात सिुवधा उपल�ध गराउन यातायात सेवालाई 
स�ुढ, स�म तथा �भावकारी बनाउने उ�े�यका साथ 
उ� ऐन जारी भएको पाइ�छ । उ� ऐनका िविभ�न 
दफाह�मा नेपालको �ािफक �यव�थापनलाई 
�यवि�थत गन� स�ब�धमा िविभ�न कानूनी �ावधानह� 
रहेको पाइ�छ । नेपालको �ािफक �यव�थापनलाई 
�यवि�थत गन� स�दभ�मा नै उ� ऐनको दफा १६४(१) 
मा  (क) देिख (न) स�म �ािफक सङ्केत वा ईशारा 
उ�लङ्घन गरी सवारी चलाएको, सवारी अड्याउन 
िनषेध ग�रएको ठाउ ँ वा समयमा सवारी अड्याएको, 
बाटो इजाजतप� निलई साव�जिनक सवारी चलाएको, 
चालक अनमुितप� साथमा नराखी सवारी चलाएको 
लगायतका िविभ�न कसरुह� उ�लेख गद� ती कसरु 

पिहलो पटक गन�लाई पाचँ सय �पैया,ँ दो�ो पटक 
गन�लाई एक हजार �पैया ँ र ते�ो पटक वा सोभ�दा 
बढी पटक गन�लाई एक हजार पाचँ सय �पैयाकँो 
ज�रवाना यातायात िनरी�क वा घटीमा सहायक �हरी 
िनरी�क दजा�स�मको अिधकृतले त�काल गन� स�नेछ 
कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । सोही दफाको उपदफा 
(२) उ� ज�रवाना रकम त�काल बझुाउन नस�नेलाई 
चौबीस घ�टािभ� �य�तो रकम स�बि�धत �हरी 
काया�लय वा अिधकार�ा� अिधकारीसम� बझुाउन 
पजु� िदने �यव�था रहेको, सोही दफाको उपदफा 
(३) मा उि�लिखत कसरु गदा�को बखत कसरुदारलाई 
सजाय गन� त�काल घटना�थलमा घटीमा सहायक 
�हरी िनरी�क दजा�स�मको अिधकृत नभएमा पिन 
घटना�थलमा रहेको कुनै पिन �हरी जवानले �य�तो 
कसरु गन�लाई िनजले गरकेो कसरु खलुाई सोबापत 
िनजलाई ह�ने ज�रवानाको रकम चौबीस घ�टािभ� 
स�बि�धत �हरी काया�लयमा बझुाउन पजु� िदने कानूनी 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । �य�तै गरी उपदफा (५) मा 
उि�लिखत समयस�म पिन अिधकार�ा� अिधकारी वा 
स�बि�धत �हरी काया�लयसम� �य�तो ज�रवानाको 
रकम नबझुाउनेलाई अिधकार�ा� अिधकारीले एक 
हजार �पैयासँ�म ज�रवाना गरी �य�तो �यि� चालक 
भए चालक अनमुितप�, सवारी धनी वा �यव�थापक 
भए सवारीको बाटो इजाजतप� वा िनजह�ले 
यातायात सेवा स�चालन गन� �ा� अनमुितप� बढीमा 
एक मिहनास�मको लािग िनल�बन गन� स�ने र 
िनल�बन ग�रएको अविधस�म पिन ज�रवाना नबझुाएमा 
अिधकार�ा� अिधकारीले �य�तो चालक अनमुितप�, 
बाटो इजाजतप� वा यातायात सेवा स�चालन गन� �ा� 
अनमुितप� बढीमा एक मिहनाको लािग िनल�बन गन� 
स�ने र उपदफा (६) मा िनल�बन ग�रएको अविधस�म 
पिन ज�रवाना नबझुाएमा अिधकार�ा� अिधकारीले 
�य�तो चालक अनमुितप�, बाटो इजाजतप� वा 
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यातायात सेवा स�चालन गन� �ा� अनमुितप� खारजे 
गन� स�ने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ ।

३. सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६४ मा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाबाट �ािफक �यव�थापनलाई �यवि�थत गन� 
स�दभ�मा �ािफक िनयम उ�लङ्घन भएको अव�थामा 
�ािफक �हरीले कारबाही गरी ज�रवाना गन� स�ने 
अिधकार रहेको देिख�छ । साथै �ािफक �हरीले सो 
अिधकारको �योग आफूखसुी गन� नपाउने र तोिकएको 
�ि�याअनसुार गनु�पन� कुरा कानूनमा नै �प��पमा 
उ�लेख गरकेो पाइयो । यिद �ािफक �हरीले आफूलाई 
�ा� �ािफक िनयम उ�लङ्घनमा ज�रवाना गन� स�ने 
अिधकारको �योग आफूखसुी गरकेो अव�थामा सोउपर 
क�तो उपचार�ा� ह��छ भ�ने स�दभ�मा हेदा� ऐ. ऐनको 
दफा १७१ मा देहायबमोिजमको पनुरावेदनस�ब�धी 
�यव�था रहेको देिख�छ ।

"१७१. पुनरावेदन - (१) यस ऐनबमोिजम 
अिधकार�ा� अिधकारी, �हरी वा यातायात 
िनरी�कले गरकेो िनण�य वा सजायको आदेशउपर 
िवभागसम� पुनरावेदन ला�नेछ ।

२) यस ऐनबमोिजम िवभागले गरकेो िनण�य 
वा आदेशउपर उ�च अदालतसम� पुनरावेदन 
ला�नेछ ।"

४. मािथ उद ्धतृ कानूनी �यव�थासमेतलाई 
हेदा� सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६४ अनसुार उ� ऐनिवपरीत काय� गन�लाई 
यातायात िनरी�क वा �हरीले त�काल सजाय गन� 
स�ने, यसरी यातायात िनरी�क वा �हरीले गरकेो 
सजायमा िच� नबझुेमा  ऐ. ऐनको दफा १७१ बमोिजम 
�य�तो िनण�य वा सजायको आदेशउपर यातायात 
�यव�था िवभागसम� पनुरावेदन गन� स�ने �यव�था 
रहेको र उ� िवभागले गरकेो िनण�य वा आदेशउपर उ�च 

अदालतमा पनुरावेदन ला�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 
यसरी सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ मा 
द�ड सजायको �यव�था, सजाय गन� अिधकारी तथा 
सजायउपरको पनुरावेदनसमेत गन� स�ने �यव�था 
रहेबाट �ािफक िनयम उ�लङ्घन भएको अव�थामा 
�ािफक �हरीले कारबाही गरी ज�रवाना गरकेो िवषयमा  
�याियक िनकायबाट नै अि�तम िनण�य गन� स�ने गरी 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ ।

५. सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा २ को देहाय (�)३ मा "िवभाग" 
भ�नाले नेपाल सरकार, िनमा�ण तथा यातायात 
म��ालय, यातायात �यव�था िवभाग स�झनपुछ�  भनी 
उ�लेख भएबमोिजम ऐ. ऐनको दफा १६४ अनसुार 
�ािफक �यव�थापन गन�का लािग स�बि�धत �ािफक 
�हरीसमेतलाई �ा� अिधकारको द�ुपयोग गरी 
�ािफक �हरीले आफूखसुी ज�रवाना गरमेा सोउपर 
ऐ. ऐनको दफा १७१ अनसुार यातायात �यव�था 
िवभागमा सम� पनुरावेदन ला�ने र उ� िवभागले 
गरकेो िनण�य वा आदेशउपर उ�च अदालतसम� 
पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था ग�रएको पाइएबाट 
�ािफक �यव�थापन स�दभ�मा �ािफक �हरीले गरकेो 
ज�रवाना नै अि�तम रहन स�ने गरी कानूनी �यव�था 
गरकेो नभई �ािफक �हरीले गरकेो कारबाहीउपर 
यातायात �यव�था िवभागसम� पनुरावेदन ला�न 
स�ने र िवभागले गरेको िनण�यउपर उ�च अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने �यव�था रहेबाट �ािफक �हरीमा 
रहेको ज�रवाना गन� स�ने िवषयव�त ुिनिव�क�प नरही 
कानूनी उपचारको बाटो अवल�बन गन� स�ने ��ट 
कानूनी �यव�था रहेबाट �ािफक �हरीले �ा�त गरकेो 
अिधकार कानूनिवपरीत रहेको दिेखदैँन । कानूनले नै 
गरकेो उपचारस�ब�धी �यव�था तथा पनुरावेदक�य 
अिधकारसमेत िदएको देिखएबाट �वे�छाचारी 
िवषयसमेत रहेको देिखन आउदैँन । �ािफकस�ब�धी 

१००१८ - अिधव�ा िवकास भ�राईसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत
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िनयम उ�लङ्घन भएको अव�थामा िछटो छ�रतो 
�पले उिचत िनकासा िदनपुन� ह�न आउछँ । य�तो 
सानो �कृितको केसलाई जिटल बनाई सामा�य �पले 
�ािफक �यव�थापन गन�लाई अवरोध ह�ने गरी जिटल 
तथा �यादै लामो काय�िविध अवल�बन ग�ररहन ु
पन� अव�था पिन औिच�यपूण� ह�न आउदँैन । मािथ 
िववेचना गरअेनसुार पया��त कानूनी उपचारको बाटो 
अवल�बन गन� गरी कानूनले अि�तयारी िदइरहेको 
देिखदँा �ाकृितक �यायको आधार भनी कानूनी 
जिटलता थिपिदन ु िपिट केसको लािग �यायपूण� ह�ने 
देिखदँैन । सानोसानो िवषयलाई िलई सो स�ब�धमा 
छु�ै अदालतको �यव�था गन� औिच�यपूण� ह��छ वा 
ह�दँनै ? सबै िज�लामा �य�तो अदालत गठन गनु�पन� 
हो होइन ? र �य�तो अदालतको औिच�य �थािपत 
गन� सिक�छ िक सिकँदैन भ�ने कुरालाई िवचार 
गनु�पन� ह��छ । पूवा�धार िनमा�ण नै नगरी स�भा�यताको 
िवषय तथा आव�यकतासमेतलाई िवचार नै नगरी 
नेपाल सरकार तथा िवधाियकाको �े�ािधकारमा 
ह�त�ेप ह�न स�ने िवषयलाई समेत �ि�टगत गरी 
�यादै संवेदनशील भई िवचार नै गन� पन� ह�न आउछँ । 
स�तो लोकि�यताको लािग ग�रएका कुनै पिन काय�ले 
औिच�य पिु�ट गन� स�ने दिेखदैँन । अतः �रट िनवेदनको 
मागअनसुार परमादेशको आदेश जारी गनु�पन�स�मको 
अव�था िव�मान देिखन आएन । उजरुी गन� िनकाय 
हालस�म नभएकोले कानूनमा सनुवुाइको उिचत मौका 
निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�तलाई प�रपालन 
नग�रएकोले सोका लािग छु�ै �ािफक अदालत गठनका 
लािग कानून िनमा�ण गन� िवप�ीह�का नाममा परमादेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन िजिकर मनािसब दिेखन 
आउदँैन ।

६. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेदकको मागबमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
परमादशेको आदेश जारी गन� िमलेन । ��तुत �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु आदशेको �ित 

िव�तुीय अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७४।११।६
०७२-CR-१८९३

म�ुाः- जबरज�ती करणी र अ�ाकृितक मैथनु

पनुरावेदक / �ितवादी : पव�त िज�ला ितलाहार 
गा.िव.स. वडा नं.८ घर भई हाल िज�ला 
कारागार काया�लय, कु�मामा थुनामा रहेको 
बमबहादरु ख�ी

�नण�य नं. १००१९

&

��तुत म�ुामा गोपनीयताको लािग पीिडतको 
नाममा ................. रािखएको छ ।

                                               - स�पादक
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िव��
��यथ� / वादी : प�रवित�त िज�ला ४४ को कु�मा (घ), 

कु�मा (ङ) र कु�मा (च) को जाहेरीले नेपाल 
सरकार
 § सामा�यत: मिहला र पु�षबीच 

�वभािवक�पमा ह�ने यौन एवं मैथुनको 
ि�यालाई �ाकृितक मैथुन मािनने र 
�ाकृितक तवरमा ग�रन े �वभािवक 
मैथुनको ि�याबाहके अ�य अ�वभािवक 
एव ं अ�ाकृितक त�रकाबाट ह�न े िविभ�न 
�कारका यौनज�य ि�याकलाप र 
मैथुनलाई अ�ाकृितक मैथुन भनी बु�नुपन� 
ह��छ । यो ि�यामा पु�षको िलङ्ग 
मिहला एव ं �ीको योिनमा �वेश गराउन े
ि�यादेिख बाहके अ�य ि�याकलापह� 
ज�तै पु�षको िलङ्ग खेलाउन लगाउन,े 
िलङ्ग चुसाउने, िलङ्गलाई योिनबाहके 
गुद�्ार एवं मखुमा हा�न,े िनका�न े ि�या 
गन�, िलङ्गलाई �तन, मखु एवं गुद्�ारको 
व�रप�र द�ने, नाबािलका केटीह�को �तन 
समाउन,े यौनाङ्ग मसुान�, �ी यौनाङ्गमा 
औलंा िछराउन ेआिद ज�ता ि�या पन� ।
 § एकै पटकको ि�यामा पीिडतको योिन 

र गदु�ारलगायत शरीरका अ�य भागमा 
िलङ्ग दलदाल एव ं घष�ण गनु�को 
अित�र� िलङ्गसगँ स�बि�धत उपयु�� 
�कृितका अ�य अ�ाकृितक िकिसमका  
ि�याकलापह� गरकेो अव�था नै 
अ�ाकृितक मैथनुको कसुर गरकेो मािनन 
जान े।

(�करण नं.६)
 § पु�ष वा मिहला नाबालक भनी उ�लेख 

नगरबेाट दुवै िलङ्गका नाबालकलाई 
बु�नपुन� र य�ता नाबालकउपर गरकेो 

अ�वभािवक यौन ि�याकलापलाई 
अ�ाकृितक मैथुनको दजा�मा राखेको  
पाइने ।

(�करण नं.९)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : व�र� अिधव�ा 
�ी ह�रहर दाहाल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु तहमा फैसला गन�:- 
मा. िज�ला �यायाधीश �ी मोहनराज भ�राई
पव�त िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः- 
माननीय �यायाधीश �ी भीमबहादरु बोहरा
माननीय �यायाधीश �ी लोिहतच�� शाह
पनुरावेदन अदालत, बागलङु

फैसला
�या.तेजबहादुर के.सी.: �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं 
ठहर यस�कार रहेको छः-

हा�ा नाबािलका नाितनी, भितजी, बिहनी 
प�रवित�त नाम थर कु�मा (छ), कु�मा (ज), कु�मा 
(झ) समेत �ी �ाने�� �ा.िव.मा अ�ययन गन� गरकेामा 
उ� िव�ालयका िश�क �ितवादी बमबहादरु ख�ी 
�े�ीले िवगतदेिख पटकपटक डर‚ धाक‚ ध�क� िदई 
िव�ालयको लाइ�ेरी कोठामा पालैपालो लगी आ�नो 
िलङ्ग समाई खेलाई िदने, मखुमा राखी च�ुन लगाउने 
र नाबािलकाह�को शरीर, योिनमा समेत घष�ण गराई 
वीय� �खलन गराउने गरकेा तथा िमित २०७२।२।२१ 
को िव�ालय समयमा पिन िनज �ितवादीले पीिडत 

१००१९ - बमबहादरु ख�ी िव. नेपाल सरकार
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नाबािलकाह� मािथ सोही िकिसमको द�ुय�वहार 
गरकेो भ�ने कुरा पीिडतह�ले बताई थाहा भएको 
ह�दँा �ितवादीलाई म.ुऐ. जबरज�ती करणी महलको 
१ नं. तथा ९ नं (क) बमोिजमको कसरुमा सोही 
महलबमोिजम हदैस�मको कारबाही गरी पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७२।२।२५ को प�रवित�त नाम कु�मा (घ), 
कु�मा (ङ) र कु�मा (च) को जाहेरी दरखा�त ।

पव�त िज�ला‚ ितलाहार-९ थामाजु�ङ ि�थत 
पूव� र उ�रमा सामदुाियक वन, पि�ममा खड्गबहादरु 
ख�ीको पाखोबारी र दि�णमा सनुबहादरु ख�ीको 
पाखोबारी यित चार िक�लािभ� पन� �ी �ाने�� 
�ाथिमक िव�ालयमा ऐ. िव�ालयका िश�क 
बमबहादरु ख�ी �े�ीले ऐ. िव�ालयमा अ�ययन गन� 
जाहेरवाली प�रवित�त नाम थर कु�मा (घ) समेतको 
नाबािलका बिहनीह�लाई  िमित २०७२।२।२१ को 
िदन यौन द�ुय�वहार गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको िमित 
२०७२।२।२५ को घटना�थल मचु�ुका ।

म �ी �ाने�द �ा.िव.ितलाहार-९ थामाजु�ङमा 
क�ा २ मा अ�ययन गछु�  । िव�ालयमा पढाउने िश�क 
�ितवादी बमबहादरु ख�ी �े�ीले डर �ास देखाई 
िवगतका िविभ�न िदनह�मा म तथा प�रवित�त नाम 
थर िज�ला ४४ ब�ने कु�मा (छ), िज�ला ४४ ब�ने 
कु�मा (ज) समेतलाई होमवक�  चेक गन� समयमा क�ामा 
भएका अ�य केटा साथीह�लाई बािहर पठाई म तथा 
उि�लिखत पीिडतह� समेतको छाती, �तन, ग�ुाङ्ग 
छुने िचमोट्ने साथै िनजको िलङ्ग खेलाउन लगाउने 
ज�ता काय� गद� आएका तथा िमित २०७२।२।२१ 
को िदनसमेत �य�तै काय� गरी हामी नाबािलकामािथ 
यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक मैथुन गन� अपराध 
गरकेो ह�दँा �ितवादीलाई हदसै�म कारबाही ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।२६ को पीिडत 
प�रवित�त नामथर कु�मा (झ) ले गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

म �ी �ाने�द �ा.िव. ितलाहार-९ 
थामा�जङ्ुगमा क�ा ३ मा अ�ययन गछु�  । िव�ालयमा 
पढाउने िश�क �ितवादी बमबहादरु ख�ी �े�ीले डर 
�ास देखाई िबगतका िविभ�न िदनह�मा म तथा 
प�रवित�त नाम ४४ कु�मा (छ), ४४ कु�मा (झ) 
समेतलाई गहृकाय� चेक गन� समयमा क�ामा भएका 
अ�य केटा साथीह�लाई बािहर पठाई पालैपालो 
लाइ�ेरी कोठामा हामीह�लाई डाक�, लगी म तथा 
उि�लिखत पीिडतह� समेतको छाती, �तन, ग�ुाङ्ग 
छुने िचमोट्ने साथै िनजको िलङ्ग खेलाउन लगाउने 
ज�ता काय� गद� आएका तथा िमित २०७२।२।२१ 
को िदनसमेत िनज �ितवादीले मसमेतलाई गहृकाय� 
चेक गन� भनी लाइ�ेरी कोठामा बोलाई कोठाको �याल 
ब�द गरी मेरो �तन, योिन मसुान� तथा आ�नो िलङ्ग 
िनकाली समाती खेलाउन लगाएका ह�न् । यसरी हामी 
नाबािलकाह� मािथ िनज �ितवादी िश�कले डरधाक 
देखाई यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक मैथनु गन� 
अपराध गरकेो ह�दँा �ितवादीलाई हदैस�म कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।२६ मा 
पीिडत प�रवित�त नामथर कु�मा (ज) ले गरेको घटना 
िववरण कागज ।

म �ी �ाने�द �ा.िव.ितलाहार ९ थामाजु�ङमा 
क�ा २ मा अ�ययन गछु�  । िव�ालयमा पढाउने 
िश�क �ितवादी बमबहादरु ख�ी �े�ीले म क�ा १ मा 
पढ्दादेिख नै डर �ास देखाई लाइ�ेरी कोठामा लगी 
मेरो छाती, �तन, योिन समा�ने खेलाउने, आ�नो 
िलङ्ग िनकाली समा�न, खेलाउन, मखुमा राखी 
च�ुन लगाउने तथा शरीर, योिनमा िलङ्ग दली वीय� 
�खलन गन� ज�ता काय� गद� आएको र �य�तै काय� 
अ�य पीिडतह� प�रवित�त नाम थर िज�ला ४४ ब�ने 
कु�मा (ज) र िज�ला ४४ ब�ने कु�मा (झ) समेतलाई 
गद� आएका तथा िमित २०७२।२।२१ को िदनसमेत 
�य�तै काय� गरी हामी नाबािलकामािथ यौन द�ुय�वहार 
तथा अ�ाकृितक मैथनु गन� अपराध गरकेो ह�दँा 
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�ितवादीलाई हदैस�म कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७२।२।२६ को पीिडत प�रवित�त 
नामथर कु�मा (छ) ले गरकेो घटना िववरण कागज ।

योिन�छेद नभएको, योिनबािहर वीय�, र� 
नभेिटएको, योिनबािहर घाउचोट नभएको, शारी�रक 
तथा मानिसक अव�था सामा�य भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७२।२।२६ मा पव�त िज�ला अ�पताल, 
कु�माको पीिडत कु�मा (छ) को �वा��य तथा 
शारी�रक जाचँ �ितवेदन ।

दािहने हातमा २ सेमी कोत�रएको घाउ, 
छातीमा १२.५ सेमीको अ�ेसनको घाउ, योिन�छेद 
नभएको, योिनबािहर वीय�, र� नभेिटएको, योिनबािहर 
घाउचोट नभएको, शारी�रक तथा मानिसक 
अव�था सामा�य रहेको भ�नेसमेत बेहोराका िमित 
२०७२।२।२६ को पव�त िज�ला अ�पताल, कु�माबाट 
भएको कु�मा (ज) को �वा��य तथा शारी�रक जाचँ 
�ितवेदन ।

योिन�छेद नभएको, योिनबािहर वीय�, र� 
नभेिटएको, योिनबािहर घाउचोट नभएको, शारी�रक 
तथा मानिसक अव�था सामा�य भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७२।२।२६ को पव�त िज�ला अ�पताल, 
कु�माबाट भएको कु�मा (झ) को �वा��य तथा 
शारी�रक जाचँ �ितवेदन ।

दे�े छातीको अगािडको मािथ�लो भागमा ३ 
वटा कोत�रएको स�चो ह�ने अव�थाको ५ से.मी. को 
घाउ रहेको, दािहने पाखरुाको अगािडको भागमा ४१.५ 
से.मी.को िनलडाम भएको, दािहने पाखरुा उठाउन गा�ो 
भएको भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।२६ को 
पव�त िज�ला अ�पताल, कु�माबाट भएको �ितवादी 
बमबहादरु ख�ी �े�ीको �वा��य तथा शारी�रक जाचँ 
�ितवेदन ।

मैले �ी �ाने�� �ा.िव. ितलाहार ९ 
थामाजु�ङमा िमित २०४८।१२।२५ देिख पढाउदँ ै
आएको छु । क�ा २ का िव�ाथ�ह�लाई लाइ�ेरी 

कोठामा राखी पढाइने ग�रएको िथयो । प�रवित�त नाम 
थर कु�मा (छ), कु�मा (ज) र कु�मा (झ) क�ा २ र 
३ मा पढ्ने छा�ाह� भएको र िनजह� पढाइमा पिन 
कमजोर ह�नकुा साथै िदएको गहृकाय�समेत नगन� ह�दँा 
मैले िनजह�लाई हातले िपट्ने छाती तथा संवेदनशील 
भागह�मा िचमोट्ने गरकेो ह� ँ। गहृकाय� चेक गन� �ममा 
छा�ह�लाई क�ाबािहर िनकाली छा�ाह�लाई मा� 
कोठामा राखी छातीलगायत संवेदनशील भागह�मा 
िचमोट्ने गथ� । उ� िव�ालयमा अ�ययन गन� छा�ाह� 
मािथ द�ुय�वहार भएको िवषयमा िमित २०६८।५।७ मा 
िव�ालयका  िश�क तथा िव�ाथ�ह�को बैठक बसी 
छलफल गरी पनुः द�ुय�वहार नगन� भनी कबिुलयतनामा 
कागज भएको हो । संवेदनशील अंगमा िचमोट्न ु मेरो 
ग�ती हो तर मैले िलङ्ग खेलाउन लगाउने, च�ुन 
लगाउने ज�ता काय� गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७२।२।२८ मा �ितवादी बमबहादरु ख�ीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको बयान ।

�ी �ाने�� �ा.िव.को अ�ययन अ�यापन 
काय�का �ममा िश�क �ी बमबहादरु ख�ी �े�ीबाट 
छा�ाह�मािथ द�ुय�वहार भएको भ�ने कुरा काया�लयमा 
सनुवुाइ ह�न आएकोले िव�ालय �टाफ र छा�ह�को 
रोहबरमा अबदेिख िनज बमबहादरुलगायत अ�य 
िश�कले �य�ता ग�ती दोहो�याउने छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०६८।५।७ को कबिुलयतनामा 
कागज ।

म िज�ला पव�त ितलाहार-९ ि�थत �ी �ाने�� 
�ा. िव. मा ई.िस.िड.को कोटामा सहजकता�को �पमा 
एक क�ास�म अ�यापन गन� गछु�  । िमित २०७२।२।२० 
का िदन १६.०० बजेितर क�ा २ का छा�ा िदया िव.क. 
तथा पीिडतह� कु�मा (छ) र  (ज) ले �धाना�यापक 
टेकबहादरु भवुाजी, काया�लय सहयोगी गंगा ख�ी र 
मसमेतलाई भेटी �ितवादी िश�क बमबहादरु ख�ीले 
आफूलाई छाती, पेट, सा�ँामा िचमोट्ने, िपट्ने गरकेो 
कुरा बताएका ह�दँा उ� िदन �कुल ब�द ह�ने समय 

१००१९ - बमबहादरु ख�ी िव. नेपाल सरकार
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भइसकेकोले सो िवषयमा पिछ छलफल गर�ला भनी 
गएको र ऐ. २१ गतेसमेत पीिडतह� कु�मा (छ), (ज) 
र (झ) ले पनुः �ितवादी िश�कले आफूह�लाई �य�तै 
�यवहार गरकेो कुरा काया�लय सहयोगी गंगा ख�ीलाई 
भनी िनजले मलाई बताएक� ह�न् । सो िवषयमा ऐ.२३ 
गते िबहान िव�ालयमा िश�क र अिभभावकको 
बैठक बसी छलफल ह�दँा पीिडतह�लाई िनज 
�ितवादीले आ�नो िलङ्गसमेत चसुाउने गरकेो कुरा 
अिभभावकह�बाट थाहा भएको र िनज �ितवादीले 
२०६८ सालमा समेत िव�ालयका छा�ाह�मािथ 
यौन द�ुय�वहार गरकेोले कबिुलयतनामा कागज गरकेो 
थाहा भएको र छलफलमा िनज �ितवादीले आफूले 
ग�ती गरकेो ह�दँा राजीनामा जाने बताएका ह�न् । 
�यसरी किलला छा�ाह� मािथ यौन द�ुय�वहार गन� 
िनज �ितवादी िश�कमािथ कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।३२ मा 
बिुझएक� िशि�का अमतृा लािमछानेले गरकेो घटना 
िववरण कागज ।

िमित २०७२।२।२१ को िदन म आफूले 
अ�यापन गराउने िव�ालय �ी �ाने�� �ा.िव. ितलाहार 
९ मा गई अ�यापन गराई फिक� एको र ऐ. २२ गते पिन 
म िव�ालयमा जान भनी जादँ ै गदा� �ितवादी िश�क 
बमबहादरु �े�ीले िव�ालयमा छा�ाह� मािथ यौन 
द�ुय�वहार गछ�न् र ेभनी बाटोमा �थानीयले आपसमा 
कुराकानी गरकेो सनुी घटना थाहा पाएको ह� ँ । सो 
घटना स�ब�धमा ऐ.२३ को िदन िव�ालयमा िश�क 
अिभभावकको बैठक ब�दा छलफल ह�न नसक� �हरीमा 
उजरुी पन� आएको हो । �ितवादीले छा�ाह� मािथ यौन 
द�ुय�वहार गरकेो भए कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।२।३२ को बिुझएका 
िश�क कमल नेपालीले गरकेो कागज ।

िमित २०७२।२।२० को िदन िव�ालय 
सिकएपिछ िव�ाथ�ह�लाई घर पठाउन लाइन लगाउने 
�ममा छा�ा िदया िव.क.ले बमबहादरु ख�ी सरले 

मसमेतलाई नरा�ो �यवहार गनु�ह��छ । िव�ालयबाट 
िनका�नपुछ�  भनेको र ऐ. २१ गतेका िदनमा पिन 
िनजले सोही कुरा दोहो�याएको ह�दँा ऐ.२३ गतेका िदन 
िव�ालयमा िश�क अिभभावक बैठक बसी छलफल 
ह�दँा िनज �ितवादीले आफूले छा�ाह� कु�मा (छ), 
कु�मा (ज), कु�मा (झ) मािथ द�ुय�वहार गरकेोमा �मा 
मागी राजीनामा िद�छु भनेका ह�न् । िनज �ितवादीले 
पिहला पिन छा�ाह� मािथ द�ुय�वहार गरकेोमा पनुः 
�य�ता ग�ती नदोहो�याउने भनी िमित २०६८।५।७ मा 
कबिुलयतनामा कागजसमेत भएको हो । �ितवादीउपर 
कसरुअनसुारको कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७२।२।३२ मा बिुझएक� गंगाकुमारी के.सी.ले 
गरकेो कागज ।

�ितवादी िश�क बमबहादरु ख�ीले २०६८ 
सालमा पिन छा�ाह� मािथ द�ुय�वहार गरकेो 
िवषयमा िव�ालयमा छलफल भई माफ� मागी पनुः 
ग�ती नदोहो�याउने सत�मा कबिुलयतनामा कागज 
भएकोमा िनजले पनुः छा�ाह� मािथ द�ुय�वहार 
गरकेो भनी िमित २०७२।२।२० मा क�ा २ क� छा�ा 
िदया िव.क.बाट जानकारी ह�न आएको, ऐ. २१ गते  
भितजाको िबहे परकेोले म िव�ालयमा छु�ी बसेकोमा 
ऐ. २२ गते िबहान िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
अ�य� मेरो घरमा आई केही िव�ाथ�ह� िव�ालय 
आएनन् । अिभभावकसगँ गई ब�ुन ुभनेको ह�दँा म िदया 
िव.क.,रोिशका ब�नेतसमेतको घरमा गई ब�ुदा िश�क 
बमबहादरु ख�ीले िव�ालयमा बालब�चाह� मािथ 
द�ुय�वहार गदा�  रहेछन्, ब�चाह� डराएर िव�ालय जान 
मानेका छैनन् भनेका ऐ. २३ गते िव�ालयमा बैठक 
रा�ने स�लाह भई अिभभावकह�लाई प� काटी डाक� 
सो िवषयमा छलफल ह�दँा �ितवादी िश�कले आ�नो 
ग�ती �वीकार गरी माफ� मागी राजीनामा जा�छु भनेका 
ह�न् । �ितवादीले गरकेो कसरुको बारमेा मलाई पीिडत 
िव�ाथ�ह� तथा अिभभावकह�बाट जानकारी ह�न 
आएको ह�दँा �ितवादीउपर कानूनबमोिजम कारबाही 
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ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।१ मा 
बिुझएका िश�क �.अ. टेकबहादरु भवुाजीले गरकेो 
कागज ।

िमित २०७२।२।२१ का िदन म िव�ालयबाट 
तािलमको लािग कु�मा ि�थत �ोत के�� िशवालयमा 
आई ऐ.२२ गते घर फक� ने �ममा �.अ. टेकबहादरु 
भवुाजीले फोन गरी बमबहादरु सरले िव�ालयमा 
छा�ह�मािथ द�ुय�वहार गरकेो भ�ने िव�ाथ� 
अिभभावकको उजरुी छ । २३ गते िबहान िव�ालयमा 
बैठक छ भनी जानकारी गराएको ह�दँा सो िदन 
िव�ालयमा िश�क अिभभावकको बैठक बसी छलफल 
ह�दँा अिभभावकह� आ�ोिशत भई छलफल ह�न 
नसकेको हो । �ितवादीले िव�ाथ�लाई िदएको गहृकाय� 
नगरकेोमा सजाय िदएको ह�नपुछ�  । िनज �ितवादीले 
२०६८ सालमा पिन िव�ाथ�ह� मािथ कुटिपट 
द�ुय�वहार गरकेोले िव�ालयमा कबिुलयतनामा कागज 
गराएकोमा पनुः ग�ती नदोहो�याएका ह�दँा नाबािलका 
छा�ाह� मािथ यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक 
मैथुनका घटना घटाएको भए कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।१ मा 
बिुझएका िश�क धनबहादरु ख�ीले गरकेो कागज ।

िमित २०७२।२।२१ मा प�रवित�त नामथर 
कु�मा (ट) ले मलाई फोन गरी �ितवादी िश�कले 
छोरीह� मािथ यौन द�ुय�वहार गन� गदा� रहेछन् भनी 
बताउनभुएकोले मैले पीिडतह� कु�मा (छ), (ज), 
(झ) लाई भेटी सोधपछु गदा� आफूह�लाई �ितवादी 
िश�कले िव�ालयको लाइ�ेरी कोठामा पालैपालो 
बोलाई �तन माड्ने, योिन चलाई िदने, आ�नो िलङ्ग 
िनकाली खेलाउन, च�ुन लगाउने, योिनमा घष�ण 
गराई वीय� �खलन गराउने गछ� न् भनी बताएका र 
सो घटनाबार े िव�ालयमा ब�ुदा िनज �ितवादीले 
उ� वारदातका िदन तथा सोभ�दा पिहला पिन 
पीिडतह� मािथ �य�ता काय� गद� आइरहेको, सो 
िवषयमा िव�ालयमा बैठक बसी कुराकानी ह�दँा 

�ितवादीले आफूले ग�ती गरकेो ह�दँा राजीनामामा 
जा�छु भनेको, िनज �ितवादीले पिहला पिन छा�ाह� 
मािथ �य�तै काय� गरकेो ह�दँा िमित २०६८ सालमा 
िव�ालयमा कबिुलयतनामा कागजसमेत गरी छाडेको 
भ�ने बिुझएको र उ� २१ गते वारदातका िदन 
�ितवादीले क�ा २ का िव�ाथ�को हािजर नगरकेो 
भ�नेसमेत सनेुको ह� ँ। िश�क भएर िव�ाथ�ह� मािथ 
यौन द�ुय�वहार गन� िनज �ितवादीउपर कानूनबमोिजम 
कडाभ�दा कडा कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७२।३।२ मा बिुझएका मानबहादरु �े�ीले 
गरकेो कागज ।

िमित २०७२।२।२१ को साझँ पीिडतह� 
कु�मा (छ), (ज), (झ) लाई �ितवादी िश�क बमबहादरु 
ख�ीले िव�ालयमा यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक 
मैथनु गछ�न् भ�ने कुरा जाहेरवालाह�बाट सनुी थाहा 
पाई मेरो छोरी िदया भ�ने िद�ा िव.क.लाई सो�दा 
िनज �ितवादीले गहृकाय� नगरकेो भ�ने बहानामा 
छाती समा�ने, सा�ँामा हा�ने िचमोट्ने गछ�न् भनी 
बताएको र पीिडतह�सगँ समेत ब�ुदा िनज �ितवादीले 
पीिडतह�लाई पालैपालो लाइ�ेरी कोठामा बोलाई 
�तन, यौनाङ्ग चलाई आ�नो िलङ्ग च�ुन लगाउने, 
योिनमा िलङ्ग घष�ण गराउने, कु�मा (झ) को योिनमा 
िलङ्ग घष�ण गराई वीय� �खलन गराएको कुरा 
थाहा भएको हो । सो िवषयमा िव�ालयमा िश�क 
अिभभावकबीच छलफल ह�दँा िनज �ितवादीले 
आफूले ग�ती गरकेो ह�दँा माफ� पाउ ँभनी राजीनामा 
िद�छु भनेका र २०६८ सालमा पिन छा�ाह� मािथ 
द�ुय�वहार गरकेोले कबिुलयतनामा कागज भएको 
भ�ने बैठकमा सनेुको ह� ँ। �यसरी नाबािलका छा�ाह� 
मािथ यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक मैथुन गन� िनज 
�ितवादी िश�कउपर कानूनबमोिजम कडा कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।२ मा 
बिुझएका िगता िव.क.ले गरकेो कागज ।

म �ी �ाने�� �ा.िव.मा िमित २०७१।१।२१ 
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गतेदिेख िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
पदमा काय�रत रहदैँ आएको छु । �ितवादी िश�क 
बमबहादरु ख�ीले िव�ालयका छा�ाह� मािथ नरा�ो 
�यवहार गन� गरकेोले अिभभावकले िव�ाथ�लाई 
पढ्न नपठाउने भनेका छन् र े ब�ुन जाउ ँ भनी िमित 
२०७२।२।२२ को िबहान �.अ. टेकबहादरु भवुाजीको 
घरमा गई जानकारी गराई छा�ा रोिशका ब�नेतको 
घरमा गई ब�ुदा िनज �ितवादीले पिहलादेिख नै 
छा�ाह� मािथ यौन द�ुय�वहार गद� आएको कुरा 
खलेुको र पीिडतह� कु�मा (छ),(ज),(झ) ले समेत 
आफूह�लाई �ितवादी सरले िलङ्ग खेलाउन च�ुन 
लगाउने, �तन िचमोट्ने, ग�ुाङ्ग चलाउने ज�ता काय� 
गन� गरकेो बताएका ह�दँा ऐ.२३ गते िबहान िव�ालयमा 
िश�क अिभभावक बैठक बसी छलफल ह�दँा �ितवादी 
िश�क बमबहादरु ख�ीले आ�नो कसरु �वीकार 
गरी माफ� मागी राजीनामा िदने भनेका ह�न् । िनज 
�ितवादीले २०६८ सालमा पिन छा�ाह� मािथ यौन 
द�ुय�वहार गरकेो ह�दँा कबिुलयतनामा कागज भएको 
भ�ने सनेुको छु । िश�क भएर नाबािलका छा�ाह� 
मािथ यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक मैथनु गन� िनज 
�ितवादीउपर कानूनबमोिजम हदैस�म सजाय ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।२ मा बिुझएका 
�ी �ाने�� �ा.िव.का िव�ालय �यव�थापन सिमित 
अ�य� िभम�साद भ�राईले गरकेो कागज ।

िमित २०७२।२।२१ मा मेरी छोरी प�रवित�त 
नामथर कु�मा (छ) िव�ालय गएर घरमा आउदँा 
नबोलेक� र ऐ. बेलकु� अ ५:३० बजेितर िवना िव.क. 
सगँ भेट ह�दँा िनजले �ितवादी बमबहादरु सरले 
िव�ालयमा प�रवित�त नामथर कु�मा (छ),(ज), (झ) 
को �तन, ग�ुाङ्ग िचमोट्ने, िलङ्ग खेलाउन लगाउने 
च�ुन लगाउने गछ�न् र ेभनी बताएपिछ छोरीलाई फकाई 
फुलाई सोधपछु गदा�  िनजले �ँद ैआफू तथा उि�लिखत 
अ�य पीिडतह� मािथ डर धाक देखाई यौन द�ुय�वहार 
तथा अ�ाकृितक मैथनु गन� गरकेो बताएक� ह�न् । सो 

िवषयमा ऐ.२३ गते िव�ालयमा बैठक ह�दँा �ितवादीले 
आफूले ग�ती गरकेो भनी माफ� मागी राजीनामा 
मागेका िथए । िनजले २०६८ सालमा पिन छा�ाह� 
मािथ यौन द�ुय�वहार गरकेा कारण कबिुलयतनामा 
कागज भएको रहेछ । यसरी िव�ालयमा अ�ययन 
गन� गएका नाबािलका छा�ाह� मािथ यौन द�ुय�वहार 
तथा अ�ाकृितक मैथनु गन� िनज �ितवादीउपर 
कानूनबमोिजम हदैस�मको सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७२।३।२ मा प�रवित�त नामथर 
कु�मा (ट) ले गरकेो कागज ।

िमित २०७२।२।२१ मा पीिडतह� प�रवित�त 
नाम थर कु�मा (छ),(ज),(झ) तथा अ�य छा�ाह� ....
............................ समेतले िव�ालयमा बमबहादरु 
ख�ी सरले आफूह�को �तन, ग�ुाङ्ग िचमोट्ने 
िनजको िलङ्ग खेलाउन, च�ुन लगाउने गरकेो कुरा 
बताएका ह�न् । िनज �ितवादीले २०६८ सालमा पिन 
िव�ालयमा छा�ाह� मािथ द�ुय�वहार गरकेो कारण 
कबिुलयतनामा कागज भएको हो । �यसरी नाबािलका 
छा�ाह� मािथ यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक मैथनु 
गन� िनज �ितवादी मािथ कानूनबमोिजम कडा कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।५ मा 
बिुझएका रामकृ�ण सनुारले गरकेो कागज ।

िमित २०७२।२।२१ को बेलकु� िगता 
िव.क. मेरो घरमा आई िव�ालयमा बमबहादरु सरले 
छोरीह� मािथ द�ुय�वहार गछ� न् र े तपाइकँो छोरीसगँ 
पिन ब�ुन ुन भनेक� ह�दँा मैले छोरी रिेजना िव.क. सगँ 
ब�ुदा िनज �ितवादीले क�ामा पढ्ने छा�ाह�लाई 
पालैपालो बोलाई िलङ्ग खेलाउन, च�ुन लगाउने, 
योिन खेलाइिदने, �तन िचमोट्ने गरकेो कुरा बताएक� 
र वारदातका िदनमा िनज �ितवादीले प�रवित�त नाम 
थर कु�मा (छ), (ज), (झ) लाई लाइ�ेरी कोठामा 
पालैपालो बोलाई उि�लिखत िकिसमको काय� गरकेो 
कुरा छोरीबाट थाहा भएको हो । सो िवषयमा ऐ.२३ गते 
िव�ालयमा बैठक ह�दँा �ितवादीले आफूले ग�ती गरकेो 
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भनी माफ� मागी राजीनामा िदने भनेका िथए । िनजले 
२०६८ सालमा पिन छा�ाह� मािथ यौन द�ुय�वहार 
गरकेो कारण कबिुलयतनामा कागज भएको रहेछ । 
यसरी िव�ालयमा अ�ययन गन� गएका नाबािलका 
छा�ाह� मािथ यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक मैथुन 
गन� िनज �ितवादीउपर कानूनबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।६ मा बिुझएका 
िवनाकुमारी िव.क.ले गरकेो कागज ।

�ितवादी िश�क बमबहादरु ख�ीले 
िव�ालयमा मेरो भितजी नाता पन� प�रवित�त नाम 
थर कु�मा (छ) समेतलाई यौन द�ुय�वहार गछ�न् र े
भ�ने कुरा िमित २०७२।२।२२ मा थाहा पाई पीिडत 
भितजीसगँ ब�ुदा ऐ.२१ गते तथा सोपूव�का िदनह�मा 
समेत िनज �ितवादीले िव�ालयको लाइ�ेरी कोठामा 
पीिडतह�लाई पालैपालो बोलाई छाती, ग�ुाङ्ग 
िचमोट्ने, चलाई िदने, आ�नो िलङ्ग पीिडतह�को 
हातले खेलाउन लगाउने, मखुले च�ुन लगाउने, 
योिनमा घष�ण गरी वीय� �खलन गन� ज�ता काय� 
गरकेो थाहा भएको हो । नाबािलकाह� मािथ �यसरी 
यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक मैथनु गन� िनज 
�ितवादीउपर कानूनबमोिजम कडा कारबाही ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७२।३।६ मा बिुझएक� 
च��ा �े�ीले गरकेो कागज ।

�ितवादी िश�क बमबहादरु ख�ीले 
िव�ालयमा छा�ाह� मािथ द�ुय�वहार गन� गरकेो कुरा 
िमित २०७२।२।२० मा �ाने�� �ा.िव. ितलाहारमा 
अ�ययन गन� छा�ा िदया भ�ने िद�ा िव.क.ले बताएक� 
र ऐ.२१ गते वारदातका िदनमा पीिडतह� प�रवित�त 
नाम थर कु�मा (छ),(ज),(झ) लाई िनज �ितवादीले 
आ�नो िलङ्ग खेलाउन, च�ुन लगाउने, पीिडतह�को 
छाती, योिन िचमोट्ने, खेलाई िदने, योिनमा िलङ्ग 
घष�ण गरी वीय� �खलन गरकेो कुरा जाहेरवाला तथा 
पीिडतह� समेतले बताएकाले थाहा भएको हो । सो 
िवषयमा ऐ.२३ गते िव�ालयमा बैठक ह�दँा �ितवादीले 

आफूले ग�ती गरकेो भनी माफ� मागी गोजीबाट 
राजीनामा िनकाली टेवलमा राखेका िथए । िनजले 
२०६८ सालमा पिन छा�ाह� मािथ यौन द�ुय�वहार 
गरकेो कारण कबिुलयतनामा कागज भएको रहेछ । 
यसरी िव�ालयमा अ�ययन गन� गएका नाबािलका 
छा�ाह� मािथ यौन द�ुय�वहार तथा अ�ाकृितक 
मैथनु र जबरज�ती करणी गन� िनज �ितवादीउपर 
कानूनबमोिजम हदैस�मको सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको न�दकली नेपाली, िव�ण ुनेपाली र तेजबहादरु 
सनुारसमेत जना ३ ले िमित २०७२।३।१० मा गरकेो 
व�तिु�थित मचु�ुका ।

िव�ालयमा पढ्ने छा�ालाई कुटिपट गरकेो 
िवषयमा िमित २०६८।५।७ मा ग�रएको कबिुलयतनामा 
कागजमा भएको मेरो नामको द�तखत मेरो हो । 
मैले पिहलो िप�रयड क�ा २ मा पढाउछुँ । वारदात 
िमित २०७२।२।२१ मा क�ा १ मा हािजरी गराए ँ । 
क�ा २ मा हािजर गराउन िबिस�ए ँ। मैले िव�ाथ�लाई 
द�ुय�वहार गरकेो कुरा आएपिछ ग�ती �वीकारी माफ 
मागी राजीनामा िद�छु भनेको ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७२।३।१४ को �ितवादी बमबहादरु ख�ीको 
तित�बा बयान ।

िमित २०७२।२।२१ मा मेरो क�ामा म, िदया 
िव.क., िवि�दया िव.क., प�रवित�त नाम कु�मा (झ) 
समेत गएका िथय� । सो िदन पिहलो िप�रयड पढाउन 
आएका �ितवादीले हािजरी िकताब �याई हािजरी रोल 
नं. अनसुार हा�ो नाम बोलाएकोमा िनजले हािजरीमा 
हा�ो हािजर गर े गरनेन् मलाई थाहा भएन । हािजरी 
रोल�म बोलाएपिछ िनजले अ�लाई बािहर पठाई 
िनजले आ�नो िलङ्ग मलाई मखुले च�ुन लगाई सो 
िलङ्ग मेरो योिनमा द�दा घोट्दा मलाई दखेुकोले म 
रोएपिछ िनजले मलाई छोडेको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
पीिडत कु�मा (छ) को पूरक कागज ।

िमित २०७२।२।२१ को िबहानको खाना 
खाई मेरो नाितनी प�रवित�त नाम कु�मा (ज) िव�ालय 
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गएकोमा िव�ालयबाट घर आउदँा िनजको दािहने 
हातमा कोत�रएको देखी के भयो भनी सो�दा �ितवादीले 
मेरी नाितनीलाई ए�लै क�ामा राखी आ�नो िलङ्ग 
नाितनीलाई खेलाउन लगाई नाितनीको योिनमा िलङ्ग 
घष�ण गरकेो र सो घष�णको पीडा ख�न नसक� �ितकार 
गन� खो�दा कोठाको िभ�ामा ठोि�कन गई कोत�रई 
चोट लागेको तथा �ितवादीले सोपूव�का िदनह�मा पिन 
बािलकाह�मािथ यौन द�ुय�वहार गरकेो कुरा नाितनीले 
बताएकोले सनुी थाहा पाएको ह�,ँ भ�ने प�रवित�त नाम 
कु�मा (ठ) को िमित २०७२।३।१४ को कागज ।

िमित २०७२।२।२१ मा �ी �ाने�� �ाथिमक 
िव�ालयमा म, प�रवित�त नामथर िज�ला ४४ ब�ने 
कु�मा (छ), (ज) र (झ) समेत गई िबहानको �ाथ�ना 
सामेली भई आ-आ�नो क�ा कोठामा गई अ�ययन 
गन� �ममा सोही िव�ालयका िश�क बमबहादरु 
ख�ीले कापी चेक गन� �ममा क�ा कोठामा अ�ययन 
गन� केटाह�लाई बािहर खे�न पठाई मसमेतलाई सो 
कोठामा राखी आ�नो िलङ्ग खेलाउन लगाई, मेरो 
छाितमा, ग�ुाङ्गमा समातेका िथए । सो वारदात 
िमितमा �ितवादीले क�ा कोठामा पीिडतह� कु�मा 
(छ), (ज) र (झ) समेतलाई राखी िनजको िलङ्ग 
समाउन, खेलाउन लगाउने, पीिडतह�को छाती, �तन 
समा�ने, आ�नो िलङ्ग पीिडतह�को योिनमा रा�ने 
गरकेो कुरा पीिडतह�ले वारदातको िमितमा घर फक� ने 
�ममा बताएर थाहा पाएक� ह�म भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७२।०३।१५ मा बिुझएक� रिेजना सनुारले 
गरकेो कागज ।

िमित २०७२।२।२१ मा म �ी �ाने�� 
�ाथिमक िव�ालयमा पढ्न गएकोमा सो िदन मेरो 
क�ामा म, िदया िव.क.,प�रवित�त नाम कु�मा (छ) 
र (झ) समेत भएकोमा सो िदन पिहलो िप�रयडमा 
�ितवादी बमबहादरु ख�ी सर आउन ुभई हामीह�को 
हािजरी रोल�मअनसुार बोलाउन ु भएकोमा हा�ो 
हािजरी िनजले हािजरी पिु�तकामा जनाए जनाएनन् 

थाहा भएन, हािजरी नाम बोलाइसकेपिछ िनजले 
मसमेतलाई बािहर पठाई कु�मा (छ) लाई क�ाकोठामा 
राखेकोमा िनजलाई के गर ेमलाई थाहा भएन । केही 
समयप�ात् �ितवादीले मेरो कपी जा�ँन भनी मलाई 
बोलाई िभ� जादँा िनजले मेरो छातीमा समाई सा�ँामा 
िचमोटी मलाई बािहर पठाएका ह�न् । सो िदन �ितवादीले 
पीिडतह�लाई क�ा कोठामा पालोपालो बोलाई 
िनजको िलङ्ग समाई मखुले च�ुन लगाई, आ�नो 
िलङ्ग पीिडतह�को योिनमा जोडी सेतो िच�लो तरल 
पदाथ� िनकालेको र सो काय� �ितवादीले वारदातपूव�का 
िदनह�मा पिन पटकपटक गन� गरकेो कुरा पीिडत�ले 
वारदातको िमितमा घर फक� ने �ममा बताएर थाहा 
पाएक� ह� ँ । िनजलाई कारबाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७२।०३।१५ मा बिुझएक� िवि�दया 
िव.क.ले गरेको कागज ।

िमित २०७२।२।२१ मा म आ�नो 
िव�ालयमा पढ्न गएको िथए ँ । सो िदन मेरो क�ामा 
म, िदया िव.क.,प�रवित�त नाम कु�मा (झ) र िवि�दया 
सनुारसमेत िथय� । सो िदन पिहलो िप�रयड पढाउन 
�ितवादी बमबहादरु ख�ी आउन ु भई हािजरी 
रोल�मअनसुार नाम बताइसकेपिछ िनजले गहृकाय� 
चेक गन� भनी अ�लाई बािहर पठाई मलाई क�ाकोठामा 
राखी िनज कुच�मा बसी िनजको िलङ्ग िनकाली 
मलाई चलाउन मखुले च�ुन लगाई चसुाई मलाई 
िनजैको अगािड उ�याई मेरो िपसाब घर िनजले चलाई 
पनुः िनजको िलङ्ग मेरो योिनमा जोडी द�दा मलाई 
दखेुकोले मैले �ितकार गदा� मेरो हातको नङले िनजको 
छातीमा कोता�रनकुो साथै म जबरज�ती िनजबाट 
फुि�कँदा उिछ��ई िभ�ामा मेरो दािहने हात धसा�रदँा 
सो हातमा ददारकेो कोतारकेो हो । �ितवादीले सो िदन 
अ�य पीिडतह�लाई पिन मलाई ज�तै नरा�ो �यवहार 
गरकेो कुरा पीिडतह�ले िव�ालयबाट घर फक� ने 
बेलामा मलाई बताएको हो । िनजले वारदातका िदन 
तथा पटकपटक मसमेतलाई अ�ाकृितक मैथनु गरी 



993

जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�ने िमित २०७२।०३।१५ मा प�रवित�त 
नामथर िज�ला ४४ ब�ने कु�मा (ज) ले गरकेो कागज ।

�ितवादी बमबहादरु ख�ीले आफूले पढाउने 
गरकेो �ी �ाने�� �ा.िव. ितलाहार पव�तका छा�ाह�उपर 
िवगत समयमा पिन यौनज�य द�ुय�वहारसमेत गद� 
आएका वारदात िमित २०७२।२।२१ का िदन एव ं
सोअिघका िदनह�मा समेत क�ा २ र ३ मा अ�ययन 
गन� पीिडत छा�ाह� प�रवित�त नामथर वष� ६ क� कु�मा 
(छ), वष� ९ क� कु�मा (ज) र वष� ६ क� कु�मा (झ) 
समेतलाई डरधाक ध�क�, अनिुचत �भाव, झ�ुयानमा 
पारी िव�ालय समयमा िव�ालय क�ा कोठािभ� राखी 
जबरज�ती करणी र अ�ाकृितक मैथनु गरकेोले िनज 
�ितवादी बमबहादरु ख�ीको उि�लिखत काय� मलुकु� 
ऐन जबरज�ती करणी महलको १ नं िवपरीत ३(१) 
र ९क.नं अनसुारको कसरु अपराध भएको दिेखदँा 
िनज �ितवादीलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम 
सजाय गरी ऐ. महलको ९क नं. बमोिजम थप सजाय 
ह�न र पीिडतह� कु�मा (छ), कु�मा (ज) र कु�मा (झ) 
समेतलाई सोही महलको ९क, १०, १०ग. नं बमोिजम 
�ितवादीबाट मनािसब �ितपूित�समेत िदलाई भराई 
पाऊँ ।  �ितवादीको अशं भागसमेत सोही महलको 
१०ग नं. बमोिजम रो�का ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
अिभयोग प� ।

अिभभावकह�ले �रसइवीका कारण जाहेरी 
िदएका ह�न् । वारदात भएको भिनएको िदन िव�ाथ�ह� 
क�ा २ मा एकजना पिन उपि�थत िथएनन् । जाहेरीमा 
भनेज�तो गन� �कुलमा स�भव छैन, मेरो नाितनी 
ज�तै बालबािलकालाई य�तो काय� गन� महापाप 
ह��छ । िव�ाथ�लाई य�तो �यवहार ग�यो भ�ने जाहेरी 
झ�ुा ठहछ�  । �रसइवीका कारण जाहेरी परकेो हो । मेरो 
च�र� ह�या गन�का लािग जाहेरी िदएका ह�न् । मेरो 
कुनै ग�ती छैन । �हरीले जबरज�ती मचु�ुका खडा 
गरकेो हो । छोरीको िववाहमा दिलतलाई िन�ता नगरकेो 

�रसइवीसमेत साधेँका ह�न् । अिभभावकले िसकाएर 
िव�ाथ�ले �य�तो झ�ुा बेहोरा लेखाएका ह�न् । मैले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पद�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी बमबहादरु ख�ीले स�ु अदालतमा 
गरको बयान ।

होमव�क चेक गराउन जादँा बमबहादरु सरले 
मेरो दूध छा�ने आ�नो फोहोरी कुरामा मेरो हात 
लैजानहु���यो । य�तो गरकेो भिनस् भने पिुलसले 
ला�छन् भ�नहु���यो । फोहोरी कुराबाट सेतो सेतो 
के हो झानु�ह���यो । य�तो काय� गरकेो टेकबहादरु 
सरलाई भने �यसपिछ टेकबहादरु सरले गंगा िमसलाई 
भ�नभुयो, मैले साथीह�लाई पिन भने भ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत प�रवित�त नाम कु�मा (ज) ले यस 
अदालतमा अिभभावक कु�मा (ङ) को रोहबरमा गरकेो 
बकप� ।

बमबहादरु सरले आ�नो फोहोरी कुरा मेरो 
फोहोरी कुरामा जोडन ुह���यो । कसैलाई नभन् भिनस् 
भने पिुलसले लैजा�छ भ�नहु���यो । आ�नो फोहोरी 
कुरा खेलाउन लगाउनहु���यो भ�नेसमेत बेहोराको 
पीिडत प�रवित�त नाम कु�मा (छ) ले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

मलाई �कुलमा बमबहादरु सरले पढाउदँा 
फोहोर कुरा गनु�ह���यो, फोहोर कुरा छा�न 
लगाउनहु���यो । आ�नो फोहोर कुरामा हात लैिदन ु
ह���यो र दधु-दधुमा समाउन ु ह���यो भ�नेसमेत 
बेहोराको पीिडत प�रवित�त नाम कु�मा (झ) ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

उ� िमितमा उ� िव�ालयमा �य�तो 
जबरज�ती करणी र अ�ाकृितक मैथनु गन� वातावरण 
िथएन । �ितवादी बमबहादरुको आनीबानी रा�ो िथयो । 
जबरज�ती करणी र अ�ाकृितक मैथुन गन� ज�तो काय� 
यी �ितवादीले गरकेो भ�ने मलाई ला�दनै भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीका सा�ी िभमबहादरु के.सीले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

१००१९ - बमबहादरु ख�ी िव. नेपाल सरकार
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�ितवादीको समाजमा आनीबानी रा�ो 
िथयो । पिहला केही कुरा सिुनन । पिछ �कुलमा ज�मा 
भई छलफल भएको िथयो । �ितवादीले मैले गरकेो 
होइन भ�न ु भयो अ�ले �ितवादीलाई दोष लगाए 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी मानबहादरु 
ख�ीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

कामदार र िव�ाथ�ह� समेत भएको 
अव�थामा �य�तो काय� गन� िम�दैन । तहा ँ �य�तो 
वातावरण िथएन । �ितवादीउपर लगाइएको अिभयोग 
सरासर झ�ुा हो । उहालेँ जाडँ र�सीसमेत खान ु
ह��न र यौन शोषण र द�ुय�वहार गन� �वभावका �यि� 
होइनन । �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदनपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी 
िसता अखेलीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

मेरो बिहनीलाई मैले सो�दाखेरी मेरो 
बिहनीले �ितवादीले आ�नो मखुमा िलङ्ग चसुाउन 
लगाउनहु���यो । आ�नो िलङ्ग हातमा समाउन 
लगाउने, डर ध�क� दखेाएर घरमा कसैलाई भ�न ह��न 
भ�ने गनु�ह�दँो रहेछ । बिहनीले उ� कुरा भनेर थाहा 
पाएको ह� ँ । पीिडतह�ले भनेअनसुार सोभ�दा पिहला 
पिन गन� गनु�ह���यो । केटालाई टवाइलेट जा भनेर 
पठाउने र �य�तो ि�याकलाप गनु�ह�दँो रहेछ भ�नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला प�रवित�त नाम कु�मा (घ) ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी बमबहादरु एउटा अनशुािसत 
िश�क िथए । िनजले मिहलामािथ यौन द�ुय�वहार गन� 
ज�ता घिृणत काय� गद�नथे । यी �ितवादीलाई झ�ुा 
आरोप लगाइएको हो । �ितवादीले नाबािलकाह�लाई 
अ�ाकृितक मैथुन, जबरज�ती करणी गन� काम 
नगरकेो ह�दँा घरायसी �रसइवीका कारण झ�ुा आरोप 
लगाएको देिख�छ । वनस�ब�धी िवषयमा आ�त�रक 
�रसइवी िथयो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीका सा�ी 
नरबहादरु भवुाजीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

अनसु�धानमा गरकेो कागज बेहोरा, सिहछाप 

मेरो हो । पीिडत ................लाई सो�दा आफूलाई 
बमबहादरु सरले लाइ�ेरी कोठामा लगेर ग�ुाङ्ग 
खेलाउने गनु�ह���यो । िघउ ज�तो िचज िनका�नहु���यो 
भ�थी । �ितवादीलाई सजाय त ह�नैपछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको वादीका सा�ी च�� �े�ीले यस अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

ब�चाह�लाई �ितवादी बमबहादरुले 
लाइ�ेरीको कोठामा बोलाएर चेन खो�ने, िलङ्ग बािहर 
िनका�ने, छाम भ�ने काखमा रा�ने गरकेो कुरा �कुलमा 
पढ्ने ................ले घरमा आइ भने पिछ थाहा भएको 
हो । उ� िमितभ�दा पिहला पिन य�तो काय� गरकेो 
थाहा पाएक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी 
न�दकली नेपालीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

छोरीले सरले िघउज�तो पदाथ� िनका�न ु
भयो भनेपिछ मैले िव�ास गरके� ह� ँ। बमबहादरु सरले 
काखमा रा�ने, िलङ्ग खेलाउन लगाउने, नानीको 
िपसाब फेन�मा औलंा राखेर नानीका िपसाब फेन�मा 
आ�नो िपसाब फेन� राखेर िघउ ज�तो पदाथ� िनका�ने 
गनु�ह��छ भ�थी । हामीले दखेेको होइन छोरीले भनेको 
आधारमा भनेको हो भ�नेसमेत बेहोराको वादीका 
सा�ी प�रवित�त नाम कु�मा (ट) ले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

हामीले नाितनीलाई �कुल पठाएको हो, 
सरले कोठामा तानी तानी दधु खेलाउनी, होमव�क 
िलएर जादँा खेरी िपसाब फेन� खेलाउन लगाउने, आिद 
गनु�ह�दँो रहेछ । मैले नाितनीले भनेर उ� कुरा थाहा 
पाएक� ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली प�रवित�त 
नाम कु�मा (ङ) ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीले ब�चाह�लाई एकएक गरी बोलाई 
बालकह�लाई बािहर जाउ भनी बािलकाह�लाई 
आ�नो िलङ्ग खेलाउन लगाउने, चसुाउने ज�ता 
काय� गरकेो भनी ब�चाह�ले भनेप�ात् थाहा भएको 
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाल प�रवित�त नाम कु�मा 
(च) ले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।
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िमित २०७२।२।२१ मा िव�ालयमा यी 
पीिडत भिनएका ब�चीह� नै नआएका ह�दँा जबरज�ती 
करणी र यौन द�ुय�वहार गन� कुरा भएन भ�नेसमेत 
बेहोराको वादीका सा�ी अमतृा लािमछानेले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी बमबहादरु सरले ब�चाह�लाई 
आ�नो िलङ्ग चसुाउन लगाउने गनु�ह�दँो रहेछ । 
हामीले देखेको होइन । बमबहादरु सरले फोहोरी कुरा 
खेलाउन िदनहु��छ । िघउ झानु�ह��छ भ�थे ब�चाह�ले 
भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी िव�ण ु नेपालीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

हामीलाई ब�चाले भनेर थाहा पाएको हो । 
ब�चाह�ले भनेअनसुार बमबहादरु सरले लाइ�ेरीमा 
लैजाने िचमोटने, िलङ्ग समाउन भ�ने ज�ता कुराह� 
गनु�ह���यो भ�थे भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी 
मानबहादरु �े�ीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादीले पिहला पिन �य�तो काम गन� 
गद�थे मैले सो कुरा ब�चाबाट सनेुको ह� ँ । िनज दोषी 
छन्, अपराध गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको वादीका 
सा�ी तेजबहादरु सनुारले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

उ�लेख गरजे�तो ि�याकलाप केही पिन 
देिखएन, �य�तो ि�याकलाप ह�न स�छ ज�तो ला�दैन 
भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी गंगाकुमारी के.सीले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप�।

म �यो िदन िबदामा रहेको छु, �यसकारण यो 
बारमेा मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको वादीका 
सा�ी टेकबहादरु भवुाजीले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

म तािलममा िथए ँ यस िवषयमा थाहा भएन 
अ� �माण बो�ला भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी 
धनबहादरु ख�ीले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

�ितवादी बमबहादरु सरले फोहोरी कुरा 
गनु�ह���यो । अिन ममीलाई भ�छेस् िक भि�दनस ्

भ�नहु���यो भिनस् भने मारिद�छु भ�नहु���यो । 
छातीह� छा�नहु���यो, अिन हा�ो कुरामा आ�नो 
फोहोरी कुरा हा�न ु ह���यो । आ�नो िपसाब फेन� 
ठाउँमा समाउन लगाउनहु���यो नसमाते िपट्नहु���यो 
भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी रिेजना सनुारले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� ।

योिन�छेदन नभएको, योिनबािहर घाउचोट 
नभएको, योिनबािहर वीय� र� नभेिटएको शारी�रक जाचँ 
गदा� नै प�ा लागेको हो भ�नेसमेत बेहोराको �वा��य 
परी�ण गन� िचिक�सक डा.कुशल रानाभाटले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

िज�ला सरकारी विकल काया�लय पव�तको 
च.नं ३० िमित २०७२।४।२२ को प�साथ �ा� 
के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाबाट �ा� 
परी�ण �ितवेदन िमिसल सामेल रहेको ।

िमिसल संल�न कागज �माण हेदा� �ितवादी 
बमबहादरु ख�ी �ाने�� �ा.िव को िश�क भएको, 
पीिडतह� सोही िव�ालयका िव�ाथ�ह� भएको 
देिखएको, िश�ा िनयमावली २०५९ को  िनयम १३३ 
को उपिनयम (१) को ख�ड (ङ) मा "िव�ाथ�लाई 
यो�य नाग�रक बनाउने उ�े�य िलई अ�ययन र 
अ�यापनलाई आ�नो म�ुय ल�य स�झन ु पन� छ" 
भ�ने उ�लेख भएको छ भने सोही उपिनयमको ख�ड 
(च) मा "आ�ाका�रता, अनशुासन, सदभावना, 
सहयोग, सदाचार, सहानभूुित, धैय�, स�च�र�लाई 
�ो�साहन िदनपुन�" भ�ने उ�लेख भएको छ भने सो 
उपिनयमको ख�ड (ट) मा "िव�ाथ�लाई शारी�रक वा 
मानिसक यातना िदन नह�ने" भनी िश�कले पालना 
गनु�पन� आचार संिहताको कानूनले �यव�था गरकेोमा 
�ितवादीले आ�नो पेसागत आचार संिहतािवपरीत 
पीिडतह�लाई पढाउनकुो स�ा मानिसक, शारी�रक 
यातना िदई आ�नो मैथनुको इ�छा अ�ाकृितक 
त�रकाबाट पूरा गरकेो देिखयो । सामदुाियक 
िव�ालयमा अ�ययनरत पीिडत बािलकाह�लाई 

१००१९ - बमबहादरु ख�ी िव. नेपाल सरकार



नेपाल कानून पि�का, २०७५, भदौ

996

सोही िव�ालयका सामािजक िवषय पढाउने िश�क 
पदमा आिसन �ितवादी बमबहादरु ख�ीले डर, �ास र 
�भावमा पारी अ�ाकृितक मैथनु गरकेो ह�दँा िनजलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ९क 
नं को कसरु अपराधमा सोही महलको ३ नं को देहाय 
(१) बमोिजम १० वष� कैद र सोही महलको ९क नं. 
वमोिजम थप १ वष� कैदसमेत गरी ज�मा ११ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठह�छ साथै वादी नेपाल सरकारले आ�नो 
अिभयोग प�मा �ितवादीबाट पीिडतह�लाई �ितपूित� 
िदलाई पाउ ँभनी अिभयोग माग दाबी स�ब�धमा िवचार 
गदा�, जबरज�ती करणीको महलको १० नं. मा कसैले 
कुनै मिहलालाई जबरज�ती करणी गरकेो ठहरमेा 
अदालतले �य�ती मिहलालाई भएको शारी�रक वा 
मानिसक �ित िवचार गरी मनािसब ठहराएबमोिजमको 
�ितपूित�  कसरुदारबाट भराइिदनपुन� छ । �य�तो 
�ितपूित�  िनधा�रण गदा� कसरुको गाि�भय�, कसरुबाट 
पीिडत �यि�को म�ृय ु भइसकेको रहेछ भने िनजका 
आि�त नाबालक छोराछोरी भए िनजह�लाई पन� 
गएको पीडासमेत िवचार गरी िनधा�रण गनु�पन�छ भ�ने 
कानूनी �यव�था भएको ह�दँा �ितवादीले यी नाबालक 
पीिडतह� आ�नो िव�ाथ�ह� ६, ७ र ९ वष�का किलला 
बािलकाह�लाई अ�ाकृितक मैथनु गरी जबरज�ती 
करणी गरकेो ह�दँा �ितवादीबाट पीिडतह�लाई पन� 
गएको सामािजक, आिथ�क, मानिसक, शारी�रक 
�ितको वा�तिवक �ितपूित� नभए तापिन िनजह�लाई 
केही राहत पगुोस् भ�ने अिभ�ायले �ितपूित�  भराइ िदन 
�यव�था कानूनले गरकेो दिेखदँा �ितवादीको आिथ�क 
हैिसयत, पीिडतलाई पगेुको �ितसमेतका आधारमा 
�ितवादीबाट पीिडतह� प�रवित�त नाम कु�मा (छ), 
कु�मा (ज) र कु�मा (झ) ले जनही �.५०,०००।- का 
दरले �ितपूित�  पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु 
पव�त िज�ला अदालतको िमित २०७२।६।११ को 
फैसला ।

म पनुरावेदक �ाने�� �ा.िव.को िश�क ह�न ु

र पीिडत भिनएकाह� िव�ाथ� भएकै त�यले अपराध 
भएको भ�न िम�दैन । जहासँ�म िमित २०७२।२।२१ 
मा पीिडत भिनएकाह�लाई सांकेितक न�बरअनसुार 
पालैपालो बोलाई िव�ालयको लाइ�ेरी कोठामा लगी 
आ�नो िलङ्ग समाउने चसुाउने िलङ्ग खेलाउन 
लगाउने गरकेो कुरा पीिडतह�ले घरमा आई भनेबाट 
थाहा पाई जाहेरी गरकेो भ�ने िकटानी जाहेरीलाई 
समथ�न गरी बकप� भएको भ�ने मलाई दोषी करार 
गन� िलएको आधार छ �यस स�ब�धमा पीिडत 
भिनएकाह� म�ये कु�मा (ज) ले अनसु�धानमा 
कागज गदा� टेकबहादरु भवुाजी सरलाई �रपोट गरके� 
अ� कोही कसैलाई नभनेक� भ�ने कागज गरके� 
िछन् । �य�तै पीिडत भिनएक� कु�मा (झ) ले 
अदालतमा बकप� गदा� बकप�को स.ज. १३ मा 
गंगा िमस अमतृा िमसलाई फोहोरी कुरा गरकेो कुरा 
बताएक� र िमसलाई बताइन भनी बकप� गरके� 
छन् । कु�मा (झ) को आमा कु�मा (च) सो बकप�को 
रोहवरमा संर�क भई सहीछापसमेत गरके� छन् । 
पीिडत भिनएक� कु�मा (छ) ले अदालतमा बकप� 
गदा� बकप�को स.ज. १२ मा बमबहादरु सरले फोहोर 
कुरा गरकेो भनी को कोलाई भ�नभुयो भनी सोिधएको 
��मा साथी सरलाई भनेकोले ममीलाई आफूले 
नभनेको भ�ने बकप� गरके� िछन् । �य�तै जाहेरवाली 
कु�मा (ट) ले अदालतमा बकप� गदा� बकप�को 
स.ज. १५ मा हामीले देखेको होइन छोरीले भनेको 
आधारमा भनेको हो भनी बकप� गरके� छन् । यसरी 
जाहेरवालाह�को भनाइ र पीिडत भिनएकाह�को 
भनाइसमेत पर�पर बािझएको त�य �प� देिखएकोमा 
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी भनी �माणमा �हण 
गरी म पनुरावेदकलाई दोषी  करार गन� िम�ने होइन । 
�य�तै मौकामा कागज गन� रिेजना िव.क.‚ तेजबहादरु 
र मानबहादरु �े�ीसमेत  घटनाका ��य�दश� 
होइनन । वारदात भयो भिनएको िदन हािजर नभएक� 
रिेजना र घटना�थलभ�दा टाढा िच�े घर भएका 
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मानबहादरु र तेजबहादरुले सनेुको कुराह� भनेको 
अव�था छ । िनजह� िव�ालयमा आएको अव�था 
होइन । मैले भ�दै नभएको कुराह� अनसु�धानको 
बयानमा मलाई पढ्न ले�न निदई सहीछापस�म 
गराइएको हो भनी मैले स�ु अदालतसम� बयान गदा� 
उ�लेख गरकेो र मैले गरकेो इ�कारी बयानलाई �माण 
�हण नगरी २०६८ सालमा भएको भिनएको कबिुलयत 
नामाको कागज र पीिडतह�लाई होमवक�  नगदा� िपट्ने 
र िचमट्ने गरकेो भनी मैले गरकेो बयानको गलत तक�  
गरी मैले पीिडत भिनएकाह�लाई  प�ुतकालयमा यौन 
द�ुय�वहार गरकेो भ�ने ज�ता गलत अथ� लगाई मलाई 
दोषी करार गन� स�ु अदालतले िलएको आधार अनमुान 
र मनोगत तक� का आधारमा आधा�रत छ । �य�तै 
पीिडत भिनएकाह� क�ा २ र ३ मा पढ्ने भिनएको 
र एउटा िश�कको २ वटा क�ामा �थम िप�रयड 
पढाउने ह�न स�दनै । पीिडत कु�मा (ज) वारदात िमित 
२०७२।२।२१ मा िव�ालयम हािजर नभएको हािजरी 
रिज�टारबाट �प� देिखएको छ । हािजर िलन छुटेको 
भनी मलाई गराइएको तित�बा बयान  �प� झ�ुो 
देिखएको ह�दँा स�ुबाट भएको फैसला बदर गरी सफाइ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बमबहादरु ख�ीको पनुरावेदन 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

यसमा �ितवादी बमबहादरु ख�ीलाई मलुकु� 
ऐन‚ जबरज�ती करणीको महलको १ र ९क नं. को 
कसरुको सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद 
र सोही महलको ९क नं. बमोिजम थप १ वष� कैदसमेत  
गरी ज�मा ११ वष� कैद सजाय ह�ने र ऐ. महलको १० 
नं. बमोिजम पीिडतह�ले जनही �. ५०‚०००।-  
का दरले �ितपूित� पाउने ठहरी भएको स�ु पव�त 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।६।११ को फैसला 
�माण मू�याङ्नको रोहमा फरक पन� स�ने दिेखदँा 
अ.बं.२०२ नं. को �योजनाथ� पनुरावेदन सरकारी 
विकल काया�लय‚ बागलङुलाई पेसीको जानकारी िदई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालतको 

िमित २०७२।९।२७ को आदेश ।
आ�ना िव�ालयमा पढ्ने नाबािलकाह�लाई 

प�ुतकालयिभ� लगी िनज बालबािलकाह�को �तन 
समाउने, योिनमा मसुान�, आ�नो िलङ्ग िनकाली 
खेलाउन र च�ुन लगाउने साथै आ�नो वीय� �खलन 
गराउने ज�ता अ�ाकृितक मैथुनका काय�ह� गरकेो 
भ�ने कुरा जाहेरवालाह�ले िकटानी जाहेरी र 
िनजह�ले गरकेो बकप� तथा �ितवादीले गरकेो 
कबिुलयतनामासमेतबाट यी �ितवादी बमबहादरु 
ख�ीले अिभयोग मागदाबीअनसुार कसरु गरकेोले 
िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
३(१) र ९क बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ु पव�त 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।०६।०१ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत बागलङुको िमित २०७२।११।०५ 
को फैसला ।

घटना�थल भिनएको लाइ�ेरी र िनमा�णाधीन 
भवन निजकै रहेकोमा सो भवनमा िनमा�ण गन� 
�यि�ह� रहेको िदनको िबहान १० बजेदेिख ४ 
बजेस�म पीिडतलाई पालैपालो बोलाई लाइ�ेरीमा 
यौन द�ुय�वहार गरकेो भ�ने घटना�थल मचु�ुका 
गराई पीिडत भिनएकालाई िलङ्ग समाउन लगाउने, 
चसुाउने, खेलाउन लगाउने कुरा घरमा आई भनेको 
भनी झ�ुा जाहेरी िदई �य�तो वारदात नै स�भव 
नह�ने कुरालाई कसरु कायम गरी स�ु र पनुरावेदन 
अदालतले ११ वष�स�म कैद सजाय गन� गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको यस 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल सलं�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी पनुरावेदक �ितवादीका 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर 
दाहालले वारदातको �कृित र वारदात �थल तथा 

१००१९ - बमबहादरु ख�ी िव. नेपाल सरकार
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वारदात समयलाई िवचार गदा�  �ितवादीले कसरु गरकेो 
भ�ने अव�था देिखदँनै । अिभयोग दाबी र पीिडतको 
बयानलाई सही स�य भ�दा पिन वारदात केवल 
उ�ोगस�मको देिखएको अव�था ह�दँा सोतफ�  िव�ेषण 
नै नगरी भएको पनुरावेदन अदालत बागलङुको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा ��यथ� िझकाउने आदेश ह�नपुछ�  भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

�ितवादी बमबहादरु ख�ीले आफूले पढाउने 
गरकेो �ी �ाने�� �ा.िव. का छा�ाह�उपर िबगत 
समयमा पिन यौनज�य द�ुय�वहारसमेत गद� आएका र 
��ततु म�ुाको वारदात िमित २०७२।०२।२१ मा क�ा 
२ र ३ मा अ�ययन गन� पीिडत छा�ाह�समेतलाई डर 
धाक ध�क� अनिुचत �भाव झ�ुयानमा पारी िव�ालय 
समयमा िव�ालय क�ा कोठािभ� राखी जबरज�ती 
करणी र अ�ाकृितक मैथनु गरकेो त�य पिु� भएकोले 
�ितवादीको उि�लिखत काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १ नं. िवपरीत ३(१) र ९(क) नं. 
बमोिजम थप सजाय ह�न र पीिडतह� ४४ कु�मा (छ) 
४४ कु�मा (ज) र ४४ कु�मा (झ) समेतलाई सोही 
महलको ९क, १०, १०(ग) नं. बमोिजम मनािसब 
�ितपूित�समेत िदलाई पाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग मागदाबी रहेकोमा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको ३(१) बमोिजम १० वष� 
कैद र सोही महलको ९क नं. बमोिजम थप १ वष� 
कैद गरी ज�मा ११ वष� कैद सजाय गरी पीिडतलाई 
जनही �.५०,०००।- �ितपूित� भराउने गरी भएको 
स�ु फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बागलङुको िमित २०७२।११।०५ को फैसलाउपर 
िच� नबझुी �ितवादीको यस अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो देिखदँा पनुरावेदन अदालत बागलङुको फैसला 
िमलेको छ छैन र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुने 
नप�ुने के हो? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा�, पीिडत 
पढ्ने िव�ालयका िश�क �ितवादी बमबहादरु ख�ीले 

प�रवित�त नाम वष� ७ क� कु�मा (छ), वष� ९ क� कु�मा 
(ज) र वष� ६ क� कु�मा (झ) लाई �ाने�� �ा.िव.को 
लाइ�ेरी कोठामा �कुल समयमा पीिडतलाई पालैपालो 
बोलाई िलङ्ग च�ुन लगाउने, िलङ्ग शरीर र योिनमा 
द�ने पीिडतलाई काखमा राखी च�ुबन गरी िलङ्ग 
खेलाउन लगाउने तथा िजउ�यान योिनमा घष�ण 
गरी वीय� �खलनसमेत गरी कसरु अपराध गरकेाले 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भनी पीिडतका 
अिभभावक प�रवित�त नाम कु�मा (घ), कु�मा (ङ) र 
कु�मा (च) को जाहेरी परी ��ततु म�ुामा अनसु�धान 
स�ु भएको देिख�छ ।

३. िमिसल संल�न रहेको घटना�थल मचु�ुका 
र पीिडतह�ले गरकेो घटना िववरण कागजबाट �ी 
�ाने�� �ाथिमक िव�ालयका िश�क �ितवादी 
बमबहादरु ख�ीले पीिडत नाबािलकाह�लाई िव�ालय 
समयमा पालैपालो लाइ�ेरीमा बोलाई िविभ�न यौन 
द�ुय�वहार गन� गरकेो र िमित २०७२।०२।२१ गतेका 
िदन जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख भएबमोिजमका 
ि�याकलापह� ज�तै आ�नो िलङ्ग समाउन लगाउने 
शरीरका िविभ�न भागमा द�ने, मखुमा लगेर च�ुन 
लगाउने, िलङ्ग योिनमा द�ने, वीय� िनका�ने ज�ता 
काय� गरकेो भनी पीिडत कु�मा (छ) समेतले कागज 
ग�रिदएको देिख�छ ।

४. �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
कसरुमा इ�कार रही िविभ�न �रसइवीको कारण 
गाउलेँले जाहेरी िदएका ह�न् भनी बयान गर े पिन 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा पीिडत 
भिनएका िव�ाथ�ले गहृकाय� नगरकेाले छाती तथा 
अ�य� िचमोट्ने, िपट्ने गरकेो िचमोट्दा कता 
िचमोिटयो थाहा भएन । िमित २०६८।०५।०७ मा 
िव�ालयमा छलफल ह�दँा मैले अ� कोही छा�ामािथ 
द�ुय�वहार नगन� भनी कबिुलयतनामा गरी मलाई 
स�ुने मौका �व�प छािडएको िथयो । पीिडतह�लाई 
सवंेदनशील अगंमा िचमोट्नेसमेत गनु�  मेरो ग�ती हो 
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भनी वारदातलाई �वीकार गरी बयान गरकेो देिख�छ ।
५. पीिडतह� अदालतमा उपि�थत भई 

बकप� गदा� कु�मा (ज) ले होमवक�  चेक गराउन जादँा 
बमबहादरु सरले मेरो दूध छा�ने, आ�नो फोहोरी कुरामा 
मेरो हात लैजाने गनु�ह���यो, यसो गरेको भनेमा पिुलसले 
ला�छन् भ�नहु���यो, अिन आ�नो फोहरी कुराबाट 
सेतो सेतो लेदो झानु�ह���यो । सो कुरा टेकबहादरु सर 
र गंगा िमसलाई भनेक� िथए ँभनी लेखाएको अव�था छ 
भने कु�मा (झ) र कु�मा (छ) ले सरले दूधमा समाउने, 
आ�नो फोहोर कुरा छा�न लगाउने र सो कुरा कसैलाई 
नभ�न ु भ�नहु���यो भनी जाहेरी लाई पिु� ह�ने गरी 
बकप� गरकेो दिेख�छ । वादीका सा�ी िव�ालयमा 
काय�रत िश�क टेकबहादरु भवुाजीले बकप� गदा� यस 
िवषयमा गाउकँा अिभभावक र �ितवादीबीच झगडा र 
तनावको ि�थित सजृना भएको भनी वारदात घटेको 
कुरालाई समथ�न ह�ने गरी लेखाइिदएको दिेख�छ भने 
जाहेरवालाह�ले मौकाको जाहेरी समथ�न ह�नेगरी 
अदालतमा समेत बकप� ग�रिदएको देिख�छ । 

६. सामा�यत: मिहला र पु�षबीच 
�वभािवक�पमा ह�ने यौन एवं मैथनुको ि�यालाई 
�ाकृितक मैथुन मािनने र �ाकृितक तबरमा ग�रन े
�वभािवक मैथुनको ि�याबाहके अ�य अ�वाभािवक 
एव ं अ�ाकृितक त�रकाबाट ह�ने िविभ�न �कारका 
यौनज�य ि�याकलाप र मैथुनलाई अ�ाकृितक 
मैथुन भनी बु�नुपन� ह��छ । यो ि�यामा पु�षको 
िलङ्ग मिहला एवं �ीको योिनमा �वेश गराउन े
ि�यादेिख बाहके अ�य ि�याकलापह� ज�तै 
पु�षको िलङ्ग खेलाउन लगाउने, िलङ्ग चुसाउन,े 
िलङ्गलाई योिनबाहके गदु्�ार एव ं मखुमा हा�न,े 
िनका�न े ि�या गन�, िलङ्गलाई �तन, मखु एव ं
गुद�्ारको व�रप�र द�ने, नाबािलका केटीह�को 
�तन समाउने, यौनाङ्ग मसुान�, �ी यौनाङ्गमा 
औला िछराउने आिद ज�ता ि�या पन� गद�छन ् । 
�ितवादी िश�क कसरु �ित अदालतको बयानमा 

इ�कार रहेपिन मौकामा �हरीसम� पीिडत छा�ाले गहृ 
काय� नगरकेो भनी िचमोट्ने तथा िपटने काय�स�म गरकेो 
हो भनी त�यको निजकसगँ िम�ने गरी बयान गरकेा 
छन् । �ितवादीले �हरीसम� गरकेो बयानलाई हेदा� 
पीिडतह�ले आफूह� उपर �ितवादीले अ�ाकृितक 
मैथनुको ि�या गरकेो भनी अदालतमा गरकेो बकप�लाई 
नै संपिु� गरकेो देिखन आउछँ । �ितवादीले आ�नो 
िलङ्ग समाउन, खेलाउन र च�ुन लगाउने, छाती तथा 
शरीरका अ�य भागमा द�ने ज�ता ि�याह� �ितवादी 
एवं पीिडतका शारी�रक एवं यौनाङ्गको परी�ण एवं 
पीिडतको योिन रसको परी�णबाट दिेखने कुरा नभई 
केबल सोको घटनाबाट पीिडत भएका मिहला, �ी एवं 
नाबािलका केटीह�ले मा� मौकामा वा अदालतमा नै 
उपि�थत भएर कागज गरी िदएको वा बयान गरकेो 
अव�थालाई नै अ�य �वत�� �माणह�सगँ केलाएर 
र दाजँेर हेनु�पन� ह��छ । य�तो िकिसमको वारदातमा 
प�ुष वीय� पीिडतको शरीर एवं कपडामा फेला पन� 
अव�था नह�न पिन स�छ । एकै पटकको ि�यामा 
पीिडतको योिन र गुद�्ारलगायत शरीरका अ�य 
भागमा िलङ्ग दलदाल एव ंघष�ण गनु�को अित�र� 
िलङ्गसगँ स�बि�धत उपयु�� �कृितका अ�य 
अ�ाकृितक िकिसमका  ि�याकलापह� गरकेो 
अव�था नै अ�ाकृितक मैथुनको कसरु गरकेो मािनन 
जा�छ । नाबािलकाउपरको अ�ाकृितक मैथुनको ि�या 
आफँै मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ९क 
नं. ले जबरज�ती करणीको कसरुको दायरािभ� पन� 
गरी प�रभाषासमेत गरकेो पाइ�छ ।

७. ��ततु म�ुामा िश�कसमेत रहेका 
बमबहादरु ख�ीले आ�नै िव�ालयमा अ�ययन गन� 
नाबािलका छा�ालाई गहृकाय� चेक गन� भनी प�ुतकालय 
क�मा पालैपालो बोलाई लगी नाबािलकाह�को 
�तन खेलाउने, यौन अगं मसुान�, आ�नो िलङ्ग 
समाउन वा खेलाउन लगाउने, िलङ्ग च�ुनसमेत 
लगाई आ�नो वीय� �खलन गराउने गरकेो ि�या भए 

१००१९ - बमबहादरु ख�ी िव. नेपाल सरकार
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गरकेो त�य िमिसल संल�न कागजह�बाट दिेखन 
आउछँ । यसरी �ितवादी िश�कले आ�नै छा�ाह� 
पीिडत नाबािलकाह�लाई अ�ाकृितक मैथुनका ि�या 
गरी नैितक िश�ा िसकाउनपुन� िश�क ज�तो मया�िदत 
पेसालाई नै ल�जाबोध ह�नेगरी नाबािलका छा�ाउपर 
अ�ाकृितक मैथनुको कसरु गरकेो त�य िमिसल संल�न 
जाहेरी दरखा�त, घटना�थल मचु�ुका, मौकाको 
कागज र जाहेरवाला तथा पीिडतह� �वयं अदालतमा 
उपि�थत भई गरकेा बकप�समेतबाट पिु� भइरहेको 
देिखन आउछँ ।

८. मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको कानूनी �यव�थालाई हेदा� सो महलको ९क 
नं. मा “कसैले कुनै नाबालकसगँ कुनै िकिसमको 
अ�ाकृितक मैथुन गर े गराएमा जबरज�ती करणी 
गरकेो मानी यसै महलको ३ न.ं बमोिजम ह�न े
सजायमा थप एक वष�स�म कैद गरी �य�तो 
नाबालकलाई िनजको उमेर र उसलाई पु�न गएको 
मका�समेत िवचार गरी अदालतले अ�ाकृितक मैथुन 
गन�बाट मनािसब मािफकको �ितपूित�समते भराई 
िदनपुछ�” भ�ने कानूनी �यव�था भएको दिेख�छ ।

९. उि�लिखत कानूनी �यव�थाले पीिडतलाई 
नाबालक भनी उ�लेख गरकेो स�दभ�मा प�ुष वा 
मिहला नाबालक भनी उ�लेख नगरबेाट दवुै िलङ्गका 
नाबालकलाई ब�ुनपुन� र य�ता नाबालकउपर गरकेो 
अ�वाभािवक यौन ि�याकलापलाई अ�ाकृितक 
मैथुनको दजा�मा राखेको पाइ�छ । �यसैगरी 
जबरज�ती करणी महलको ९क. ले नाबालक एव ं
नाबािलकाउपरको अ�ाकृितक मैथुनको ि�यालाई 
जबरज�ती करणीको १ नं. को कसरुको दायरािभ�को 
प�रभाषामा समेटी सोही महलको ३ नं. ले १० वष�भ�दा 
कम उमेरको बािलकालाई जबरज�ती करणी गरमेा 
१० वष�देिख १५ वष�स�म कैदको सजाय ह�ने �यव�था 
गरकेो देिखदँा पीिडतह�को उमेर ६, ७ र ९ वष�को 
रहेको स�दभ�मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम 

�ितवादीले नाबािलकाउपर अ�ाकृितक मैथनु गरकेो 
ठहर गरी �ितवादीलाई १० वष� कैद र १ वष� थप 
कैदसमेत गरी ज�मा ११ वष� कैद गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई मो�ह�सेन हेि��क ओटो िव. 
नेपाल सरकार भएको अ�ाकृितक मैथुन र जबरज�ती 
करणी म�ुामा (ने.का.प.२०६९ काि�क िन.नं.८८६०, 
प.ृ१०९६) �ी सव��च अदालतबाट �ितपादन भएको 
िस�ा�तसमेतको आधारमा अ�यथा भ�न िमलेन ।

१०. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी बमबहादरु ख�ीले जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र सोही महलको ९क नं. िवपरीतको 
कसरु गरकेो त�य पिु� भएकोले िनजलाई सोही 
महलको ३(१) नं. बमोिजम १०(दश) वष� साथै ९क नं. 
बमोिजम थप १(एक) वष� कैद गरी ज�मा ११ वष� कैद 
र ऐ. महलको १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडत 
कु�मा (छ), कु�मा (ज) र कु�मा (झ) लाई जनही 
�.५०,०००।- �ितपूित�  भराई िदने ठह�याई भएको 
स�ु फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बागलङुको िमित २०७२।११।०५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

 इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ

माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
आदशे िमित : २०७५।३।२८

०७४-WH-०११५

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : नवुाकोट िज�ला, बेलकोटगढी नगरपािलका 
वडा नं.१३ ब�ने अिभव�ा नरो�म पा�डेको 
हकमा शारदा पा�डे

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत

 § सिंवधान र �चिलत कानूनबमोिजम रा�य 
स�चालनको �यव�थाले मा� कानूनी 
रा�यको �थापना र �व��नमा सहयोग पु�न े
ह��छ । साव�जिनक अिधकार�ा�त िनकाय 
वा पदािधकारीले आ�नो अिधकारको 
�योग गदा� वा नगदा� कानूनको प�रिधिभ� 
रहरे कानूनबमोिजम गरमेा मा� कानूनको 
शासन �थािपत गन� म�त पु�ने ।
 § कानूनले तोकेको िविध र �ि�या पूरा नगरी 

िबना आधार र कारण �यि�को वैयि�क 
�वत��ता हनन ्गन� अिधकार सिंवधान र 
कानूनले कसैलाई पिन �दान गरकेो छैन । 
�यि�को वैयि�क �वत��ताको अपहरण 
गदा� सवेंदनशील ह�नुपन� ।

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा �ी 
एकराज भ�डारी, िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
दयाभ� डंगोल र �ी काि�तराम ढुङ्गाना

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
लोकबहादरु कटुवाल

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६८, अंक ८, िन.नं.८६७२

स�ब� कानून : 
 § केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, 

२०२७

आदेश
�या.बमकुमार ��े : नेपालको संिवधानको 

धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) 
बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� भई दता� 
ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य र 
ठहर यस�कार रहेको छः

िनवेदक कानून �यवसायी र प�का�रतामा 
सलं�न भएकै कारण िविभ�न सामािजक काय��ममा 
सहभागी ह�दैँ आउन ुभएको छ । िमित २०७५/०३/१६ 
मा का.िज. तारके�र न.पा. नेपालटारि�थत गणताि��क 
स�पक�  समाज�ारा आयोिजत वैधािनक एवं राजनीितक 
छलफल काय��ममा सहभागी ह�न गएको अव�थामा 
िदउसो अ�दाजी १:१५ बजे तारके�वर नगरपािलका, 
नेपालटारि�थत �ामीण आदश� �या�पसको हलबाट 
िगर�तार गरी �हरी व�ृ तथा �हरी �भाग सो�ख�ेुको 
िहरासतमा रािखएकोमा िमित २०७५।३।१७ का िदन 
�रहा ग�रयो । तर िनवेदकलाई आजका िमितस�म �रहा 
नगरी व�ृ बालाजकुो िहरासतमा मानिसक र शारी�रक 
यातना िदई रािखएको आशकंा िव�मान भएकाले 
िनवेदकको हकमा ��ततु िनवेदन िलई अदालतसम� 
उपि�थत भएको छु । िनवेदकले कुनै पिन गैरकानूनी 
काय� गनु�भएको छैन । िवप�ीह�ले िनवेदकलाई के, 
कित कारणले थुनामा रािखएको हो भनी जानकारी 

१००२० - शारदा पा�डे िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

�नण�य नं. १००२०
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मा�दा निदएको र माननीय म��ी�यूको आदेशमा प�ाउ 
ग�रएको र अनसु�धानका लािग भ�दै गैरकानूनी थुनामा 
रहनभुएको िनवेदकलाई आजका िमितस�म �रहा 
नग�रएको ह�दँा नेपालको संिवधानको धारा १६(१), 
१७(१) र १७(२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), 
धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८),धारा २२ 
समेत�ारा �द� मौिलक हक अिधकार कुि�ठत ह�न 
गएकाले िवप�ीह�ले सिुनयोिजत िमलेमतोमा िबना 
कारण प�ाउ गरी गैरकानूनी थनुामा रािखएका िनवेदक 
नरो�म पा�डेलाई त�ु�त स�मािनत अदालतसम� 
उपि�थत गराई गैरकानूनी थुनाबाट म�ु गन� उि�लिखत 
िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदक नरो�म 
पा�डेको हकमा शारदा पा�डेको िमित २०७५।३।२२ 
को िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश िकन 
जारी ह�न ुनपन� हो? आदेश जारी ह�न नपन� मनुािसब 
आधार, कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना 
�याद �ा�त भएको िमितले २४(चौबीस) घ�टािभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त ब�दी र िलिखत 
जवाफसिहत उपि�थत ह�न आउनू भनी िवप�ीह� र 
महानगरीय �हरी व�ृ बालाज ुर ऐ.का �मखुलाई यो 
आदेश र िनवेदन प�को �ितिलिपसमेत साथै राखी 
�याद सूचना जारी गरी िनयमानसुार पेस गनू� भनी 
यस अदालतबाट िमित २०७५/०३/२४ मा भएको    
आदेश ।

िवप�ी �रट िनवेदक नरो�म पा�डेलाई 
गैरकानूनी तवरले प�ाउ गरी िहरासतमा 
रा�नेलगायतका कुनै काय� यस काया�लय तथा 
काया�लय �मखुसमेतबाट ग�रएको छैन । अतः 
िवप�ी �रट िनवेदकले कपोलकि�पत झ�ुा बेहोरा 
उ�लेख गरी यस प�रसर र प�रसर �मखुलाई िवप�ी 
बनाई स�मािनत अदालतसम� दायर गनु�भएको 

ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन बदरभागी छ, खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको महानगरीय �हरी प�रसर 
काठमाड�को र ऐ.का �मखुका तफ� बाट पन� आएको 
सयं�ु िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदक नरो�म पा�डेलाई 
यस काया�लयबाट प�ाउ नग�रएको ह�दँा िहरासतमा 
समेत रािखएको छैन । अतः िवप�ी �रट िनवेदकले 
कपोलकि�पत झ�ुा बेहोरा उ�लेख गरी यस 
काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई स�मािनत 
अदालतसम� दायर गनु�भएको ब�दी��य�ीकरणको 
�रट िनवेदन बदरभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको महानगरीय �हरी व�ृ बालाज ु र ऐ.का 
�मखुकातफ� बाट पन� आएको सयं�ु िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदक नरो�म पा�डेको 
हकमा शारदा पा�डेले यस काया�लयसमेतलाई 
िवप�ी बनाई पेस गरकेो ब�दी��य�ीकरण म�ुामा 
िमित २०७५/०३/१६ मा अ�दाजी १६:०० बजे 
यस काया�लय मातहत काठमाड� िज�ला, तारके�वर 
नगरपािलका वडा नं.१० नेपालटार ि�थत �ामीण 
आदश� कलेजमा केही मािनसह� भेला ज�मा भई 
अवाि�छत गितिविध स�चालन ग�ररहेका छन् भ�ने 
सूचनाको आधारमा यस �हरी काया�लयबाट �हरी 
अिधकृतसमेतको टोली उि�लिखत �थानमा खिटई 
गई ब�ुदा िवप�ी नरो�म पा�डेसमेतका मािनसह�ले 
समाजको शाि�त सरु�ामा खलल् प�ुयाई सव�साधारण 
जनमानसमा भय �ास िसज�ना गन� गरी गितिविध 
स�चालन गन�को लािग भेला भई योजना बनाइरहेको 
अव�थामा फेला पारी स�झाई बझुाई गदा� उ� 
सरु�ा टोलीउपर िनजले कत��य पालन गन�मा बाधा 
अवरोध प�ुयाई साव�जिनक �थानमा जथाभावी 
�यवहार गरकेाले िनज िवप�ीह�लाई प�ाउ गरी 
केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ 
बमोिजम अनसु�धान गन� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ बमोिजम मजकुर िज�ला �शासन काया�लय, 
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बबरमहल, काठमाड�बाट िहरासत �याद िलई िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय बबरमहल काठमाड�मा 
बयान गन� काय� स�प�न भएकोमा उ� काय� स�प�न 
गरी रायसिहत िमिसल पेस गन� बाकँ� रहेकोले िमित 
२०७५/०३/२३ बाट लागू ह�ने गरी ते�ो पटक ६(छ) 
िदनको िहरासत �याद थप ग�रएको हो । िनज िवप�ीलाई 
गैरकानूनी�पमा थुनामा रािखएको होइन । अतः िवप�ी 
िनवेदकले िदएको िनवेदनमा झ�ुा बेहोरा लेखी लेखाई 
पेस गरेकाल ब�दी��य�ीकरणको �रट खारजे गरी 
कानूनबमोिजम ह�न स�मािनत सव��च अदालतसम� 
ग�रएको अनरुोधसिहत महानगरीय �हरी व�ृ बालाज ु
र ऐ.का �.ना.उ. िचरि�जवी कोइरालाको तफ� बाट पन� 
आएको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकले �मखु िज�ला अिधकारी र 
यस काया�लयलाई िवप�ी कायम गदा� सिुनयोिजत 
िमलेमतोमा राजनीितक आ�था र िवचारको आधारमा 
िवना कारण प�ाउ गरी केही साव�जिनक अपराध म�ुामा 
गैरकानूनी थुनामा रािखएको भ�ने िवषयलाई म�ुय 
�पमा उठान गनु�भएको देिख�छ । केही साव�जिनक 
(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) को 
�यव�थाअनसुार �मखु िज�ला अिधकारी अथा�त् म�ुा 
हेन� अिधकारीलाई सोही ऐनको दफा ४(२) तथा सोको 
�ितब�धा�मक वा�यांशको �यव�थाअनसुार �याद 
तथा हद�याद थप गन� �प�ट अिधकार �दान गरकेो 
देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन �मखु िज�ला अिधकारी र 
यस काया�लयको हकमा खारजे भागी छ । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी िज�ला �शासन काया�लय 
काठमाड� र ऐ.का �मखु िज�ला अिधकारीका तफ� बाट 
पन� आएको िलिखत जवाफ ।

“िमित २०७५/०३/१६ गते अ�दाजी 
१६:०० बजे यस काया�लय मातहत काठमाड� िज�ला, 
तारके�वर नगरपािलका वडा नं.१० नेपालटार ि�थत 
�ामीण आदश� कलेजमा केही मािनसह� भेला ज�मा 
भई अवाि�छत गितिविध स�चालन ग�ररहेका छन् 

भ�ने सूचनाको आधारमा यस काया�लयबाट �हरी 
काया�लयबाट �हरी अिधकृतसमेतको टोली उि�लिखत 
�थानमा खिटई ब�ुदा िवप�ी नरो�म पा�डेसमेतका 
मािनसह�ले समाजको शाि�त सरु�ामा खलल् प�ुयाई 
सव�साधारण जनमानसमा भय �ास िसज�ना गन� गरी 
गितिविध स�चालन गन�को लािग भेला भई योजना 
बनाइरहेको अव�थामा फेला पारी स�झाई बझुाई गदा� 
उ� सरु�ा टोलीउपर िनजले कत��य पालन गन�मा 
बाधा अवरोध प�ुयाई साव�जिनक �थानमा जथाभावी 
�यवहार गरकेाले िनज िवप�ीह�लाई प�ाउ गरी 
केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ 
बमोिजम अनसु�धान गन� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ बमोिजम मजकुर िज�ला �शासन काया�लय, 
बबरमहल, काठमाड�बाट िहरासत �याद िलई िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय बबरमहल काठमाड�मा 
बयान गन� काय� स�प�न भएकोमा उ� काय� स�प�न 
गरी रायसिहत िमिसल पेस गन� बाकँ� रहेकोले िमित 
२०७५/०३/२३ बाट लागू ह�ने गरी महानगरीय �हरी 
प�रसर टेकुबाट ते�ो पटक ६(छ) िदन िहरासतमा 
रा�न �याद थप ग�रएको हो । िनज िवप�ीलाई 
गैरकानूनी �पमा थुनामा रािखएको होइन । अतः �हरी 
�धान काया�लय न�सालसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर 
भएको �रट िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भनी �हरी �धान काया�लय न�साल, काठमाड�को 
तफ� बाट पन� आएको िलिखत जवाफ ।

गहृ म��ालय सिंवधान एवं कानून�द� 
नाग�रकका हकािधकारको सरं�ण गन� सदा किटब� 
रहेको छ । �चिलत कानूनको अधीनमा रही 
अिधकार�ा�त अिधकारीले कुनै म�ुाको स�दभ�मा 
�यि�लाई अनसु�धानको �ममा प�ाउ गरी 
अनसु�धान गन� पाउने नै ह��छ । म�ुाको अनसु�धान 
�ि�यालाई बाधा प�ुने गरी यस म��ालयले आदेश 
िदन िम�दैन । कुनै पिन नाग�रकलाई गैरकानूनी�पमा 
प�ाउ गन� र थनुामा रा�नको लािग म��ालयले मातहत 

१००२० - शारदा पा�डे िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
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िनकायलाई कुनै िकिसमको आदेश िनद�शन िदएको 
छैन । म��ालयको के, क�तो काम कारबाहीबाट 
िनवेदकको के, क�तो हकािधकार कुि�ठत ह�न गएको हो 
भनी िनवेदकले िनवेदनमा ठोस एवं व�तिुन�ठ आधार 
र कारणसमेत दशा�उन स�नभुएको छैन । यसरी िवना 
आधार र �माण यस म��ालयलाई समेत िवप�ी बनाई 
दायर गरकेो िनरथ�क �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा यस 
म��ालयको हकमा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी 
गहृम��ालयको तफ� बाट पन� आएको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकह�ले �रट िनवेदनको �करण ५ 
मा गहृ म��ी�यूको आदेशमा िनवेदकह�लाई प�ाउ 
गरी थुनामा रािखएको भ�नेसमेतको बेहोरा सरासर 
गलत छ । िविधको शासन र संिवधानको पूण� पालना 
गन� �यि� भएको ह�दँा मैले कसैलाई पिन गहृम��ीको 
हैिसयतमा गलत र ठाडो आदेश िदई थनुामा रा�न 
लगाएको छैन । तसथ�, म र मेरो म��ालय सिंवधान 
र कानून �द� नाग�रकका हकािधकारको संर�ण 
गन� सदा किटब�ता रहेको छ । �चिलत कानूनको 
अधीनमा रही अिधकार�ा�त अिधकारीले कुनै म�ुाको 
स�दभ�मा �यि�लाई अनसु�धानको �ममा प�ाउ गरी 
अनसु�धान गन� पाउने नै ह��छ । म�ुाको अनसु�धान 
�ि�यालाई बाधा प�ुने गरी मैले आदेश िदन िम�दैन 
र कुनै पिन नाग�रकलाई गैरकानूनी�पमा प�ाउ गन� 
र थनुामा रा�नको लािग मातहत िनकायलाई कुनै 
िकिसमको आदेश िनद�शन िदएको पिन छैन । यसरी 
िवना आधार र �माण मसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर 
गरकेो िनरथ�क �रट िनवेदन खारजेभागी ह�दँा यस 
म��ालयको हकमा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी 
गहृम��ी रामबहादरु थापा ‹बादल› को तफ� बाट पन� 
आएको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा दिैनक 
पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र�ठ अिधव�ा 
�ी एकराज भ�डारी, िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 

दयाभ� डंगोल र �ी काि�तराम ढुङ्गानाले िनवेदक 
कानून �यवसायी र प�का�रतामा सलं�न भएको 
कारण िविभ�न सामािजक काय��ममा सहभागी ह�दैँ 
आउन ुभएको छ । िमित २०७५/०३/१६ मा का.िज.
तारके�र न.पा. नेपालटारि�थत गणताि��क स�पक�  
समाज�ारा आयोिजत वैधािनक एव ं राजनीितक 
छलफल काय��ममा सहभागी ह�न गएको अव�थामा 
िदउसँो अ�दाजी १:१५ बजे तारके�वर नगरपािलका, 
नेपालटारि�थत �ामीण आदश� �या�पसको हलबाट 
िगर�तार गरी �हरी व�ृ तथा �हरी �भाग सो�ख�ेुको 
िहरासतमा रािखएकोमा �यहाबँाट महानगरीय �हरी 
व�ृ बालाजमुा लगी िनवेदकलाई आजका िमितस�म 
िहरासतमा मानिसक र शारी�रक यातना िदई रािखएको 
छ । िनवेदकलाई िमित २०७५।३।१६ मा प�ाउ गरी 
िमित २०७५।३।२८ स�म ते�ोपटक �याद थप गरकेो 
छ । िवप�ीह�ले िवना आधार कारण ७ िदनभ�दा 
बढी थनुामा रा�न नपाउने ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम 
आदशे जारी ह�नपुद�छ भनी तथा िवप�ीह�का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी लोकबहादरु 
कटुवालले िवप�ी िनवेदकसमेतका �यि�ह� भेला 
ज�मा भई साव�जिनक शाि�त खलबलाउने,समाजमा 
डर �ास फैलाउने योजना ग�ररहेको अव�थामा 
िनजलाई प�ाउ ग�रएको हो । कानूनको उ�लङ्घन 
गन� �यि�लाई प�ाउ गरी अनसु�धान तहिककात गन� 
पाउने कानूनी �यव�था रहेको ह�दँा िनवेदकको थुना 
गैरकानूनी नभएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�ने अव�था नरहेकाले िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ 
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

उपयु�� त�य र बहस िजिकर रहेको ��ततु 
म�ुामा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

२. सो स�दभ�मा िवचार गदा�, िनवेदकलाई 
िबना कारण प�ाउ गरकेो र केही साव�जिनक (अपराध 
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र सजाय) ऐन, २०२७ बमोिजम ७ िदनिभ� म�ुा दायर 
गरी स�न ु पन�मा म�ुा दायर नगरी ते�ो पटकस�म 
�याद थप गरी िबना आधार र कारण ७ िदनभ�दा 
बढी गैरकानूनी �पमा थनुामा राखेको ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन माग 
दाबी रहेकोमा िनवेदकसमेतका �यि�ह� भेला ज�मा 
भई साव�जिनक शाि�त खलबलाउने, समाजमा डर 
�ास फैलाउने योजना ग�ररहेको अव�थामा िनजलाई 
प�ाउ ग�रएको हो । कानूनको उ�लङ्घन गन� 
�यि�लाई प�ाउ गरी अनसु�धान तहिककात गन� 
पाउने कानूनी �यव�था रहेको ह�दँा िनवेदकको थनुा 
गैरकानूनी नभएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�ने अव�था नरहेकाले िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

३. केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, 
२०२७ को दफा ४ मा िन�न �यव�था रहेको छ ।

दफा ४. मु�ा दायर गन� हद�यादः(१) यस 
ऐनअ�तग�तको मु�ा वारदात भएको सात 
िदनिभ� दायर गरी स�नुपछ�  ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन अ�यायमा पन� कुनै �यि�ले यस 
ऐनअ�तग�तको मु�ाको कारबाई चलाउन चाहेमा 
बाटाका �यादबाहेक वारदात भएको ७ िदनिभ� 
�हरीमा उजुर गनु�पछ�  । �य�तोमा उजुर परकेो 
िमितले उपदफा(१) बमोिजम �याद �ार�भ 
ह�नेछ ।
          तर, वारदात भएको सात िदनिभ� मु�ा 
दायर गन� नसिकने मनािसब मािफकको कारण 
देखेमा मु�ा हेन� अिधकारीले वारदात भएको 
प�तीस िदनिभ� मु�ा दायर गन� गरी �याद थप 
गरी िदन स�नेछ ।

४. उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 

िनवेदकलाई साव�जिनक शाि�त भङ्ग गन� काय� 
गरकेो भनी िमित २०७५/०३/१६ का िदन प�ाउ 
गरी केही साव�जिनक (अपराध तथा सजाय) ऐन, 
२०२७ अ�तग�तको कसरुमा ते�ोपटक �याद 
थप गरी थुनामा राखेको देिखयो । उ� ऐनको दफा 
४ को कानूनी �ावधानअनसुार वारदात भएको 
िमितले ७(सात) िदनिभ� म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
म�ुा दायर ग�रस�नपुन�मा िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�बाट ते�ो पटक �याद थप गरकेो 
पाइयो । सोही ऐनको उपदफा (२) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा वारदात भएको ७ (सात) िदनिभ� म�ुा 
दायर गन� नसकेमा मनािसब मािफकको कारण भएमा 
म�ुा हेन� अिधकारीले वारदात भएको ३५ िदनिभ� 
म�ुा दायर गन� गरी �याद थप ग�रिदन स�नेछ भ�ने 
कानूनी �ावधान रहेको छ । िमिसल सलं�न िमित 
२०७५।३।२३ को �याद थप आदेश हेदा� िनवेदकको 
हकमा थनुामा राखी म�ुाको अनसु�धान गनु�पन� 
व�तिुन�ठ औिच�यपूण� आधार कारण केही पिन 
उ�लेख गरकेो पाइएन ।

५. रा�यको साव�भौमस�ा रा�यको 
शासक�य �मताबाट �दिश�त ह�ने हो । संिवधान 
र �चिलत कानूनबमोिजम रा�य स�चालनको 
�यव�थाले मा� कानूनी रा�यको �थापना र �व��नमा 
सहयोग प�ुने ह��छ । साव�जिनक अिधकार�ा�त िनकाय 
वा पदािधकारीले आ�नो अिधकारको �योग गदा� 
वा नगदा� कानूनको प�रिधिभ� रहेर कानूनबमोिजम 
गरमेा मा� कानूनको शासन �थािपत गन� म�त प�ुने 
ह��छ । कानूनले तोकेको िविध र �ि�या पूरा नगरी 
िबना आधार र कारण �यि�को वैयि�क �वत��ता 
हनन् गन� अिधकार संिवधान र कानूनले कसैलाई पिन 
�दान गरकेो छैन । �यि�को वैयि�क �वत��ताको 
अपहरण गदा� सवंेदनशील ह�नपुन� ह��छ । 

६. यसै स�दभ�मा िनवेदक लो�साङ  
शेपा�समेत, िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 

१००२० - शारदा पा�डे िव. नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत



नेपाल कानून पि�का, २०७५, भदौ

1006

काठमाड�समेत भएको ब�दी��य�ीकरण म�ुा 
(ने.का.प. २०६८, अकं ८, िन.नं. ८६७२) मा यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०६८।३।२६ 
मा "कानून�ारा सात िदनिभ� मु�ा दायर गनु�पन� भनी 
अिनवाय� गरेकोमा सो अविधमा मु�ा दायर नगरकेोमा 
सोको ठोस एवं मनािसब कारणिबना नै पुनः १० िदन 
�याद थप गरी थुनामा राखेको काय� कानूनबमोिजम मा�न 
निम�ने । वैयि�क �वत��ताको अपहरण ह�नु अित 
संवेदनशील िवषय हो । य�तो िवषयमा अदालत ग�भीर 
ह�नुपद�छ । कुनै पिन �यि�लाई प�ाउ ग�रसकेप�चात् के 
कुन कसुरमा प�ाउ ग�रएको हो भ�ने जानकारीसिहतको 
थुनुवा पुज� िदनुपन� कानूनी रा�यको �यूनतम् मापद�ड 
मा� नभई �यसरी प�ाउ गरी थुनामा रा�नुको 
कारणसिहतको सूचना पाउनु पन� हरके �यि�को 
मौिलक हक नै हो । नेपालको अ�त�रम सिंवधानको 
धारा २४ ले यसलाई �यि�को मौिलक हकको �पमा 
��याभूत गरकेो पाइ�छ । केही साव�जिनक (अपराध र 
सजाय) ऐन, २०२७ को कसुरमा कसुरदारलाई िबना 
वार�ेट प�ाउ गन� सिकने �यव�था उ� ऐनको दफा (३) 
मा भए पिन �यसरी थुनामा रा�नुको कारणसिहतको 
थुनुवा पुज� िदन नपन� भ�ने �यव�था उ� ऐनमा भएको 

नदिेखँदा कानूनबमोिजमको थुनुवा पुज� अिनवाय� 
�पमा िदनुपन� ।" भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

७. तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण र 
�ितपािदत िस�ा�तका आधारमा िनवेदकउपर वारदात 
भएको िमितबाट ७(सात) िदनिभ� म�ुा दता� नगरी 
पटकपटक �याद थप गरकेो र िनवेदकलाई थनुामा 
राखी म�ुाको अनसु�धान गन� अनमुित िदई थनुामा 
रा�ने गरकेो सो काय� कानूनस�मत नभई िनवेदकलाई 
गैरकानूनी थनुामा राखेको देिखएकोले िनवेदकलाई 
गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रिदनू भनी िवप�ीह�को 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु आदेशको �ितिलिप साथै राखी सोको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू । ��ततु िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.टंकबहादरु मो�ान

उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७५ साल असार  २८ गते रोज ५ शभुम् ।
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