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�काशक�काशक 
सव��च अदालतसव��च अदालत    

रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड�काठमाड�  
फोन नं. फोन नं. ४२००७२८४२००७२८,,  ४२००७२९४२००७२९,,  ४२००७५०४२००७५०  EExxtt..२५१२५१११  (स�पादन)(स�पादन),,  २२११११ (छापाखाना)११ (छापाखाना),,  २१३१ (२१३१ (िबिब��)��)  

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.व.नं. २०४३८पो.व.नं. २०४३८  
Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np 
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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 �ी देवीकुमारी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी  
शाखा अिधकृत �ी िवकाश कुमार रजकशाखा अिधकृत �ी िवकाश कुमार रजक  
शाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेलशाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेल  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
ना.स.ु �ी गीता लुइटेँलना.स.ु �ी गीता लुइटेँल  
ना.स.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
िस.क.िस.क.  �ी �ुव सापकोटा�ी �ुव सापकोटा  
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� �ी रामच�� फुयालफुयाल  
  
िबिब�� शाखा�� शाखा  ::  

ना.सुना.सु.�ी .�ी अजु�न चौधरीअजु�न चौधरी  

मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेल  
िसिनयर मेकािन�स �ी िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरेिसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरे  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
बकुबाइ�डर �ी गंगा थापाबकुबाइ�डर �ी गंगा थापा  
बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरबकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  
  

 
 

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

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी नृप�वज िनरौलानृप�वज िनरौला,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयपदम�साद पा�डेय,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय--  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी नारायण�साद प�थीनारायण�साद प�थी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  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.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भीमकुमार ��ेभीमकुमार ��े, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

नेपाल कानून पि�काको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानुसार गनु� पन�छ :  

नेकाप, २०७७..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७७, जेठ, िन.नं.१०४२९, प�ृ १९५ 

 
सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७७, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७७, जठे – १ वा २, प�ृ १ 
 

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल नेपाल 
कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बुलेिटनसव��च अदालत बुलेिटन  मा समािव� िनण�यह� मा समािव� िनण�यह� 

पढ्न र पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।डाउनलोड गन� सिकनेछ ।    
साथै, नेपाल कानून पि�का मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) हने�, पढ्न तथा सुरि�त गन� www.nkp.gov.np मा जानुहोला । 
 

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने �थानमा 
कुनै श�द नेपाली युिनकोड फ�टमा टाइप गरी खो�न स�नहु��छ । वभेसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् 
खोजमा गई िविभ�न िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र हा�ो बारमेा 
समेत हेन� स�नहु�नेछ । 

 



िन�द�तु नीितिनपुणा यिदिन�द�तु नीितिनपुणा यिद  वावा  �तुव�तु �तुव�तु   

ल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथेल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथे�ं�ं  ।।  

अ�ैअ�ैव वा मरणंव वा मरणं  मम�तु यु�तु युगागा�तरे�तरे  वा वा   

�या�या�या�या�पथ:�पथ:  �िवचलि�त प�िवचलि�त पदंदं  नन  धीरा: ।।धीरा: ।।८४८४।।।।  

--  भतृ�ह�रभतृ�ह�र  नीितशतकम्नीितशतकम्  
  

अथ�:अथ�:  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा वा �शंसा,�शंसा,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन,्वा जाउन,्  
आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा, आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा,   

यी कुनै कुरायी कुनै कुराकोको  कि� पिन िच�ता नराखी कि� पिन िच�ता नराखी   

�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै  िवचिलत ह�दैँनन ्।िवचिलत ह�दैँनन ्।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

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

सव��च अदालतबाट २०७५ सालमा �कािशत नेपाल कानून पि�का 
अित�र�ाङ्क २०७१ सीिमत मा�ामा रहेकाले आ�नो �ित सरुि�त गन� स�बि�धत 

सबैको लािग जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सगँालो, २०७६ पिन �काशन भएकाले 
आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  

  

सूचना 



 

i

िवषय सूची 

�.

स. 

िन.नं./इजलास/ 

िववरण 
प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०४२९ 
 

बृहत् पूण� 
 

परमादेश 

सव��च अदालत, 
मु�ा तथा �रट 

महाशाखा 
िव�� 

अिधव�ा मह�ेर 
�े� 

 �यि�को आ�नो दोष, कमी-कमजोरी, 
लापबा�ही, उदासीनता वा अकम��यताको 
कारणबाट उ�प�न प�रि�थितमा बाहके 
कुनै �यि�को अदालत वा �याियक 
िनकायमा पह�चँ पाउने कुरा नै अव�� 
ग�रएमा िनजको संिवधान �द� �व�छ 
सुनुवाइ पाउने हकमा आघात पु�न जाने ।  

१९५ 

2=  

१०४३० 
 

पूण� 
 

कत��य �यान 

िदिलप ब�याल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै �यि�लाई मितयार भनी सजाय 
गन�को लािग उसले कसुरका अिनवाय� 
त�वबार े जानकारी रहनु पन� कुरा एउटा 
पूव�सत� हो भने कसुरबार े जानकारी र 
साझा योजनामा सहभािगताको अित�र� 
उसले गरकेो काय�बाट मूल 
कसुरदारह�मा उ�साह थिपएको �प�तः 
देिख�छ वा देिखँदैन भ�ने आिद कुराह� 
पिन मितयारको आपरािधक दािय�व 
यिकन गन� �ममा ह�ेरनुपन� ।  

२३१ 

3=  

१०४३१ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

प�रवित�त नाम "ई" 

 भौितक सबुद �माणसँग कुनै छेडछाड 
(Tamper) ग�रएको छैन भने यसले कुनै 
कुरालाई �मािणत गन� वा ख�डन गन� 
िव� वसनीय आधार िद�छ । जुन मानव 
सा�ीको भ�दा बढी भरपद� ह��छ । ��तुत 
वारदातमा अनुस�धानको �ममा 
सङ्कलन भएको भौितक सबुद �माणसँग 
कुनै िकिसमको छेडछाड भएको िमिसल 
संल�न कुनै कागज �माणबाट नदेिखएको 
अव�थामा �य�ता �माणलाई 
नजरअ�दाज गन� नसिकने ।  

२५१ 



 

ii

4=  

१०४३२ 

 

संयु� 

 

��ाचार 

नेपाल सरकार 

िव�� 

उि�म�साद 

यादवसमेत 

 संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थाले 

�सूित सेवालाई अ�याव�यक सेवा 

मानेको प�र�े�यमा मानवीय िहसाबले 

पिन �सूित ज�तो अ�याव�यक सेवा िलन 

आएका मिहलालाई �वदेशी वा िवदेशी 

भ�ने आधारमा छुट् याएर �यवहार गनु� 

मिहलाको �जनन हकको कोणबाट 

�यायोिचत ह�न नस�ने ।  

२५८ 

5=  

१०४३३ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

मैना शाही 

िव�� 

साव�जिनक ख�रद 

अनुगमन काया�लय, 

ताहचल, 

काठमाड�समेत 

 आफूले के कुन �तरको काम गन� के कित 

रकम आव�यक पद�छ सो काय� स�प�न 

गन�को लािग आ�नो क�पनीको �मताल े

�याउँछ �याउँदैन ज�ता कुराह�को 

पूव�िवचार गररे मा� बोलप� भनु�पन�मा 

बोलप� �वीकृत भई स�झौता गन� 

बोलाएको अव�थामा आएर मा� काम गन� 

नस�ने भनी जानकारी गराउने काय� 

िनमा�ण �यवसायीको 

आचरणअनुकूलसमेत नदेिखने ।  

२६४ 

6=  

१०४३४ 

 

संयु� 

 

परमादेश 

आन�द सा� 

िव�� 

भरतबहादुर थापा 

 एउटै िवषयमा दोहरो दािय�व वहन गनु�पन� 

िज�मेवार िनकायले एकतफ� दािय�व 

वहन गन�को लािग कानूनी �यव�था पया�� 

रहकेो तर अक�तफ� को दािय�व वहन 

गन�का लािग कानूनी अपया��ता रहकेो 

भनी कुनै पिन कानूनको सम�तामा 

�या�या नगरी संकुिचत तवरबाट �या�या 

गन� िम�नेसमेत नदेिखने ।  

२७२ 



 

iii
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१०४३५ 
 

संयु� 
 

दोहोरो रो�का 
फुकुवा 

प�िनिध सोती 
िव�� 

मह�ेरलाल �े� 

 जुन �योजनको लािग सव��थम स�पि� 
रो�का रा�ने काय� भएको ह��छ सो 
�योजन समा� नभई अ� िनकायबाट 
रािखएको दोहोरो रो�का काया��वयन ह�न 
स�दैन । पिहलो रो�काबाट नै सो स�पि� 
िललाम भइसकेको अव�थामा सो 
स�पि�मा अ�य िनकायबाट रािखएको 
सत�सिहतको पटक पटकको अ�य रो�का 
ि�याशील नै ह�ने ि�थित नरहने ।  

२८१ 
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१०४३६ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

तेिज�� 
�यौपानेसमेत 

िव�� 
झापा िज�ला 

अदालत, भ�पुर 
झापासमेत 

 कुनै अपराध भएको भ�ने सूचनाको 
आधारमा अनुस�धान �ि�याको थालनी 
भएपिछ सोही कसुरमा मा�ै अिभयोजन 
ह�नुपद�छ भ�ने मा�यता �थािपत ह�ने हो 
भने अनुस�धान र अिभयोजन काय�को 
प�रभाषा नै सीिमत ह�न पु�ने ।  

 अनुस�धानकै �ममा असल िनयतबाट 
अनुस�धान गद� जाँदा कसुर गरकेो भ�ने 
देिखन नआएमा अदालतबाट �याद थप 
गरी अनुस�धान गरकेो काय� गैरकानूनी 
मा�न निम�ने ।  

२८८ 
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१०४३७ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

मोहनदेवी �े� 
िव�� 

फैसला काया��वयन 
अिधकारी, 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 

काठमाड�समेत 

 िमिसल खोजी गदा� फेला पन� नसकेको 
भिनए तापिन अदालतमा भएको 
फैसलाबमोिजमको लगत रा�ने �ि�या 
कानूनअनुसार नै ह��छ । सो लगतको 
अि�त�व �वतः िसज�ना ह�ने होइन । 
अदालतमा फैसलाबमोिजम कैद ज�रवाना 
असुलउपर गन� लगत कसी राखेको 
अिभलेखलाई अ�यथा �मािणत 
नभएस�म सो लगत िकताबमा असुलउपर 
गनु�पन� भनी उ�लेख भएका कुराह� स� े
नै ह�न् र �माण पिन िलन िम�ने ।  

२९६ 



 

iv
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१०४३८ 

 

संयु� 

 

हक कायमसमेत 

बाबुलाल िव�कमा� 

िव�� 

दान महज�न 

 �ितकूल भोगािधकार ह�नको लािग 

स�पि�को �वामीबाहके अ�य �यि�ले 

लामो समयस�म आ�नो स�पि�सरह 

िबना रोकावट भोग गरी बसेको 

अव�थालाई �ितकूल भोगािधकारको 

�पमा िलनुपन� । 

 �वािम�ववालाको जानकारी िबना, गो�य 

�पमा चोरी, बलपूव�क र जबरज�ती 

�पमा कुनै स�पि� भोग गरकेो अव�थामा 

�ितकूल भोगािधकार भएको मा�न   

निम�ने ।  

३०४ 
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१०४३९ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

जयबहादुर पाइजा 

मगर 

िव�� 

नेपाल सरकार, गृह 

म��ालय, 

िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 जुन आरोप लगाएर कुनै �यि�ले 

ग�ररहकेो रोजगारीबाट वि�चत ग�रएको 

छ, सो आरोपबार ेआफँै धारणा वा सफाइ 

रा�न पाउनु �यि�को नैसिग�क हकिभ�ै 

पन� ।  

 कसुरको यिकन नगरी �प�ीकरण सो�ने र 

पूरक कसुर र कानून उ�लेख गरी सजाय 

गनु� �यायोिचत नह�ने । 

३१३ 
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१०४४० 

 

संयु� 

 

कुटिपट 

िशवबहादुर दनुवार 

िव�� 

मैतवीर 

दनुवारसमेत 

 सजाय �ितवादीले गरकेो कसुरबापत 

बेहोनु� पन� �यि�गत दािय�व हो । जहाँ 

कानूनले दामासाही ह�ने भनी �प� 

उ�लेख गरकेो छ सो अव�थामा बाहके 

सजाय गदा� जनही सजाय नै िनधा�रण 

गनु�पन� ।  

३२० 



 

v
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१०४४१ 
 

संयु� 
 

िलखत बदर 
दता� बदर दता� 

रामरतीदेवी 
यादवसमेत 

िव�� 
रणुेकुमारी 
यादवसमेत 

 कानूनले िनधा�रण गरकेो हद� याद 
नाघेपिछ मा� न� कल सारी थाहा पाएको 
भ� ने आधारमा जिहलेसुकै िलखत बदर 
गराउनका लािग िफराद दायर गन� हक 
िदने हो भने कानूनमा हद� यादको 
�ावधान रा� नुको कुनै औिच� य नै   
नरहने ।  

३३३ 

14=  

१०४४२ 
 

संयु� 
 

अंश चलन 

शाि�त चौधरी 
(�े�) 
िव�� 

चुडाबहादुर �े�समेत 

 िववाह दता� िववाहलाई पुि� गन� एक 
िव�सनीय तथा आिधका�रक �माण हो 
तर िववाह दता� नभएको अव�थामा िववाह 
नै नभएको भनी िन�कष�मा पु�नु 
तक� सङ्गत नह�ने ।  

 राहदानीमा आ�नो नामसिहत पितको थर 
नराखेको र िनकटतम �यि�को महलमा 
पितको नाम नराखेको भ� ने नै आधारमा 
�ीमती होइन भनी अथ�बोध गनु� उिचत 
नह�ने ।  

३४० 

15=  

१०४४३ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िदपक गु�ङसमेत 

 बा� त�वको उपि�थितले कसुर पूण� ह�न 
नपाएको अव�था ह�नका लािग कसुरको 
जुन अव�थामा बा� त�वको �वेश ह��छ, 
प�रि�थित �यही िब�दुबाट मोिडई 
कसुरज�य काय�को प�रणाममा �ितकूल 
�भाव परकेो ह�नुपन� l  

३५० 

16=  

१०४४४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

अिधव�ा भ� 
िव�कमा�समेत 

िव�� 
�याय प�रषद्, 

�याय प�रषद् को 
काया�लय, 

रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

 समाजका कमजोर वग� खास गरी दिलत, 
आिदवासी र मिहलाह�लाई संिवधानले 
पया�� मा�ामा समथ�न �दान गरकेो ह�दँा 
�यस आधारमा उनीह�लाई कानून 
िनमा�णको �ि�यादेिख नै रा�यका सबै 
अङ्ग, िनकाय र �े�मा समावेशीको 
�पमा सहभागी गराएर सुिवधा र 
सह�िलयतसमेत �दान ग�रनु पन� ।  

३६६ 



 

vi

17=  

१०४४५ 

 

संयु� 

 

कत��य �यान 

क�पना िव.क. 

समेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 �याियक सि�यता र �यायकता�को 

�विववेक�य अिधकार कानूनी िछ� �योग 

गरी िसिमत मािनसलाई फाइदा वा 

बेफाइदा पु�नेगरी होइन क� यसलाई 

�यायकता�ले नै �यायको कसीमा उ�च 

नैितकता र िववेकका साथ �योगमा 

�याउनुपन� ।  

३९२ 
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१०४४६ 

 

संयु� 

 

ब�िकङ कसुर 

(चेक अनादर) 

िनम�ला सोडारी  

िव�� 

नेपाल सरकार 

 जब एउटै कसुरमा कानूनी उपचार �ा� 

गन� दोहोरो माग�को उपि�थितको �� 

आउँछ �य�तो ि�थितमा अ�यथा 

�यव�था भएकोमा बाहके पीिडतको हक 

अिधकार अिधकािधक जुन कानूनी माग� 

अवल�बन गदा� सुरि�त रह�छ सोही 

माग�को अवल�बन गरी �याियक उपचार 

�ा� गन� बाटो देखाइिदनु �यायकता�को 

कत��य ह�ने l  

४०९ 
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सव��च अदालत, बहृत् पूण� इजलास 
स�माननीय �.�यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े� 
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान 
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा 

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा� 
आदेश िमित : २०७७।२।१५

िवषयः  ब�दाब�दी (Lockdown) को अविधमा 
हद�याद, �याद, तारखेलगायतका िवषयमा परकेो 

अडबडको िनकासा पाउ ँभ�ने ।

०७६-RE-०३९२
�ितवेदक : सव��च अदालत, म�ुा तथा �रट महाशाखा

िवषय : परमादेश ।
०७६-WO-०९४४ 

िनवेदक : झापा िज�ला गौरादह नगरपािलका घर 
भई हाल काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.१० ब�ने अिधव�ा िटकाराम भ�राईको 
वारसे भई आ�नो हकमा समेत काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.१५ ब�ने अिधव�ा 
महे�र �े�

§ मुलुक� देवानी तथा फौजदारी काय�िविध 
सिंहतालगायतका �चिलत अ�य कानूनमा 
रहकेा हद�याद थपस�ब�धी �यव�थाले 
वत�मान िवपद ् वा महामारीको कारणबाट 
पैदा ह�ने जिटलतालाई पया�� �पमा 
स�बोधन गरकेो देिखन नआएकाले 
वत�मान अव�थामा �चलनमा रहकेा ऐन वा 
सिंहतामा रहकेो �ावधानको �या�या गररे 
मा� यो िवपद ् प�रि�थितको कारणबाट 
उ�प�न जिटलताको स�बोधन ह�नस�ने 
अव�था नदेिखने । 

(�करण नं.१३)
§ एकै समयमा जारी भएका सिंहताह�म�ये 

देवानी सिंहताले हद�यादिभ� िफराद दता� 
गन� नसिकने “काबुबािहरको प�रि�थित” 
पछ� भ�ने मा�यता राखेर तत् स�ब�धमा 
�ावधानह� समावेश गरकेो देिख�छ भने 
फौजदारी सिंहतामा सो स�ब�धमा कुनै 
कुरा उ�लेख भएको देिखँदैन । यसको 
तािक� क आधार के हो भ�ने पिन ��ट 
छैन । काबुबािहरको प�रि�थित देवानी, 
फौजदारी सबै �कारका िववादका प�मा 
आइपन� स�ने ।

(�करण नं.१४)
§ कोिभड-१९ महामारीको कारण िसिज�त 

असाधारण प�रि�थितको प�र��ेयमा 
आव�यकता र औिच�यका आधारमा 

�नण�य नं. १०४२९
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सिंवधानको �ावधान �ितकूल नह�ने गरी 
यस अदालतले पिन मह�वपूण� साव�जिनक 
सरोकारको िवषयमा �याियक सु�यव�था 
कायम गरी िववादका प�को हक अिधकार 
सरं�ण ह�न े अव�था कायम गन�का लािग 
suo motu आदेश गन� स�न ेनै देिखने । 

(�करण नं.१७)
§ “स�म �यायपािलका” भ�न ेअिभ�यि�मा 

लोकत��का मूलभूत मा�यताह�को 
अनुशरण गरी सिंवधान�ारा ��याभूत 
अिधकारह�को र�ा गन� कानूनको 
�यायपूण� �या�या र �योग गन� स�म 
�यायपािलका भ�ने भाव अ�तिन�िहत 
छ । कानूनी �र�ताको कारणबाट 
देखा पन� मािनसका मौिलक वा 
कानूनी हक अिधकारह�को �याियक 
उपचारिवहीनताको अव�था हटाई 
सिंवधानको मम�अनु�प िनकास िदन े र 
�ाकृितक वा काबुबािहरको प�रि�थितलाई 
केबल �यि�को िनजी दुभा��यमा 
प�रणत ह�न निदई �याियक िन�पणको 
माग� खुला राखेर “कानूनी रा�यको 
अवधारणा” लाई साकार तु�याउने 
काय�समेत “स�म �यायपािलकाको” 
बृह�र अवधारणािभ� समािहत 

 ह�ने ।
(�करण नं.२०)

§ �यि�को आ�नो दोष, कमी-कमजोरी, 
लापबा�ही, उदासीनता वा अकम��यताको 
कारणबाट उ�प�न प�रि�थितमा बाहके 
कुनै �यि�को अदालत वा �याियक 
िनकायमा पह�चँ पाउन े कुरा नै अव�� 
ग�रएमा िनजको सिंवधान �द� �व�छ 

सनुुवाइ पाउन ेहकमा आघात पु�न जाने । 
(�करण नं.२१)

§ अदालत सिंवधान�ारा िनधा��रत सीमािभ� 
रही �याियक आ�मसयंमता अपनाई आ�नो 
सवैंधािनक भूिमका िनवा�ह गन� �ितव� 
र सवेंदनशील रही आएको छ । ��तुत 
सनुुवाइ केवल कोिभड-१९ महामारीको 
�ितकूल प�रि�थितका कारणबाट उ�प�न 
भएको र िनकट भिव�यमा आइपन� 
कानूनी जिटलता वा किठनाइलाई 
स�बोधन गरी �यायमा सेवा�ाहीह�को 
पह�चँ कायम गन�, सरोकारवालाह�को 
�वा��य सुिवधा कायम रा�न,े �व�छ 
सनुुवाइको ��याभूित िदने र साव�जिनक 
हक िहत र सरोकारको र�ा गन� कुरामा 
स�म प�रलि�त छ । अिहलेको �ितकूल 
प�रि�थितमा �यायको ढोका खुला नराखी 
�ािविधक �पमा कानूनी अड्चन देखाएर 
�यायका सेवा�ाहीह�को वैध अपे�ालाई 
कोरोनाको कहरसगँ नै अलप� छािडिदने 
कुरा िववेकपूण� ह�दैँन भ�ने यो इजलासको 
�प� मत रहकेो ह�न े। 

(�करण नं.२३)
§ अदालतबाट �दान ह�न े िनयिमत सेवा-

�वाह ब�द ग�रएको िमित २०७६ साल 
चै� ९ गतेदेिख ब�दाब�दी (Lockdown) 
खुलेको िमितस�मको अविधलाई �याियक 
काम कारबाहीको �योजनका लािग “शू�य 
अविध” (Zero Period) मा�ने । यो “शू�य 
अविध” लाई हद�याद, �याद, ता�रख 
वा य�तै अदालतमा वा कुनै �याियक वा 
अध� �याियक िनकायमा ��तुत गनु�पन� 
िफरादप�, �ितउ�रप�, अिभयोगप�, 
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पुनरावेदनप�, कुनै खास �याद वा अविधमा 
िदनु पन� भनी िकटान ग�रएका िनवेदन, 
िलिखत जवाफ फैसला काया��वयनका 
लािग िदन े िनवेदन आिद सबै �कारका 
कानूनी काम कारबाही �योजनका लािग 
गणना नगन� ।

(�करण नं.२५क)

अदालतको सहयोगीका �पमा नेपाल बार 
एसोिसएसनका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी च�डे�र �े�, �ी ह�रहर दाहाल

अदालतको सहयोगीका �पमा सव��च अदालत बार 
एसोिसएसनका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारी, �ी 
श�भ ुथापा

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी िटकाराम 
भ�राई, गोिव�द शमा� ब�दी, �ी रमेश बडाल, 
�ी अ�बरबहादरु राउत, �ी सरोजकृ�ण 
िघिमर,े �ी मकुु�द अिधकारी, �ी प�ुपराज 
पौडेल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
स�जीवराज र�ेमी

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०५१, अकं ४, िन.नं.४८९५
§ ने.का.प.२०६४, अंक ९, िन.नं.७८८०
§ ने.का.प.२०६५, िन.नं.८००५, प.ृ९९९
§ ने.का.प.२०६६, अकं १२, िन.नं.८२८४
§ ने.का.प.२०७०, अकं १, िन.नं.८९४०

स�ब� कानून :
§ नेपालको सिंवधान 
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४
§ मलुकु� दवेानी काय�िविध सिंहता, २०७४
§ िवशेष अदालत ऐन, २०५९
§ सिं�� काय�िविध ऐन, २०२८

§ �याय �शासन ऐन, २०७३
§ िवपद ्जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 

ऐन, २०७४
§ सं�ामक रोग ऐन, २०२०
§ �माण ऐन, २०३१

आदशे
�या.ई�र�साद खितवडा : यसमा     

ब�दाब�दी (Lockdown) को अविधमा म�ुाको 
हद�याद, �याद, ता�रखलगायतका िवषयमा 
काया��वयनमा आइपरकेो अडबडको िनकासा ह�न 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम २२ 
बमोिजमको �ितवेदन संय�ु इजलाससम� पेस भई 
कानूनी ��को जिटलता र मह�व िवचार गरी यस 
अदालतको संय�ु इजलासको आदेशबमोिजम यस 
बहृत् पूण� इजलाससम� पेस ह�न आएको �ितवेदन 
तथा नेपालको संिवधानको धारा १३३ अ�तग�त आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी परकेो ०७६-WO-०९४४ को �रट 
िनवेदनसमेतको सिं�� त�य र यस इजलासको आदेश 
िन�नानसुार छः

�ितवेदनको बेहोरा
िव�भ�र महामारीको �पमा फैिलदँ ै गएको 

कोरोना भाइरस (कोिभड - १९) को सङ्�मण 
नेपालमा समेत फैिलदँ ै छ । नेपाल सरकारबाट 
सङ्�मण िनय��णका लािग िविभ�न िनण�यह� 
भएका छन् । अदालतको काय� जनसाधारणको 
ठुलो उपि�थित र िभडभाड ह�ने �कृितको भएकोले 
महामारीको ि�थितलाई �ि�गत गरी अदालतको काम 
कारबाही र सेवा �वाहको �यव�थापन गनु�पन� अव�था 
आएको छ । यसरी सेवा �वाह �यव�थापन गन� �ममा 
सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।०७ मा बसेको 
पूण� बैठकको िनण�यअनसुार िमित २०७६।१२।०९ 
दिेख ऐ. २१ गतेस�म िनयिमत सेवा �थगन गरी 
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ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन, अिभयोगप� दता�, बयान 
र थुनछेक, प�ाउ पजु� अनमुित र ज�री प�ाउ पजु�को 
समथ�न, �याद थप तथा महामारीसगँ स�बि�धत ग�भीर 
�कृितका िनवेदनह�उपरको सनुवुाइ, रकम ितरी 
कैदबाट छाड्न िदइने िनवेदन, बालबािलका िज�मा 
िदनेस�ब�धी िनवेदनउपर सनुवुाइ गन� गरी अ�य काम 
कारबाही �थगन / ब�द ग�रएको िथयो । यसपिछ 
नेपाल सरकारले िमित २०७६।१२।१० मा सं�ामक 
रोग ऐन, २०२० अनसुार कोिभड-१९ को सङ्�मण 
फैलन स�ने स�भावना दिेखएको भनी िविभ�न 
आदशेसिहत पिहलो पटक िमित २०७६।१२।११ 
देिख ऐ. १८ गतेस�म ब�दाब�दी (Lockdown) 
घोषणा गन� िनण�य गरकेो िथयो । यसपिछ पटकपटक 
अविध थप गद� हालस�म ब�दाब�दीको अव�था कायम 
रहेको छ । यसिबच यस अदालतको पूण� बैठकह� 
बसी सेवा-�वाहको कुरामा केही सामा�य हेरफेर 
ग�रएको छ । यस अविधमा आम सेवा�ाहीका लािग 
अदालतबाट �वाह ह�ने सामा�य वा िनयिमत सेवा ब�द 
रहेको छ । म�ुा, पनुरावेदन, म�ुासरहका िनवेदन दता� 
गन�, पेसी तोिकएका म�ुाह�को सनुवुाइ गन�, ता�रख 
िदनेलगायतका काय�ह� स�चालन भएका छैनन् ।

मलुकु� देवानी काय�िविध सिहता, २०७४ को 
दफा ५१ मा हद�याद प�ुने अि�तम िदन साव�जिनक 
िबदा परमेा �य�ता िबदापिछ लग�ै अड्डा खलेुको 
पिहलो िदन िफराद दता� गन� सरोकारवालाले माग गरमेा 
अदालतले �य�तो िफरादप� दता� गनु�पन� छ भ�ने, दफा 
५२ मा नाबालक, होस ठेगाना नरहेको �यि�को हद�याद 
�ार�भ ह�ने कुरा, दफा ५३ मा हकवालाको हद�याद 
�ार�भ ह�ने कुरा उ�लेख छ । दफा ५८ मा केही खास-
खास अव�थामा हद�याद ग�ेुको हद�याद नाघेपिछ 
पिन िफरादप� दता� ह�ने �ावधान छ । तर यसमा लामो 
अविधको ब�दाब�दीको अव�थामा गिु�एको हद�याद 
था�न सिकने ��ट वा िकटानी �ावधान समावेश 
भएको दिेखदैँन । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 

२०७४ को दफा १६९क. मा �चिलत कानूनबमोिजम 
हद�याद तोिकएकोमा सोहीबमोिजम र नतोिकएकोमा 
जिहलेसकैु म�ुा गन� सिकने छ भ�ने उ�लेख छ । उ� 
ऐनको दफा ५९ को उपदफा (५) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा काबबुािहरको प�रि�थित उ�प�न भएमा 
केही सीिमत अव�थामा �याद था�न सिकने �यव�था 
रहेको छ । तर हद�याद था�ने, थािमन स�ने कुरा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ मा 
उ�लेख भएको देिखदँनै । सोही सिंहताको दफा ८५ मा 
अदालतबाट कुनै कामका लािग उपि�थत ह�न ता�रख 
तोिकएकोमा तोिकएको ता�रखका िदन अिभय�ु वा 
�ितवादी अदालतमा उपि�थत ह�नपुन�, तर तोिकएको 
ता�रखका िदन काबबुािहरको प�रि�थित उ�प�न भई 
अदालतमा उपि�थत ह�न नसकेको कारण दखेाई 
म�ुाका कुनै प�ले िनवेदन िदएमा र �य�तो  बेहोरा 
मनािसब देिखएमा अदालतले बढीमा दईु पटकस�म 
ए�काइस िदनस�मको ग�ेुको ता�रख थािमिदने आदेश 
िदन स�ने �यव�था रहेको देिख�छ । मलुकु� दवेानी 
काय�िविध सिहता, २०७४ को दफा २२३ मा पिन 
कुनै म�ुामा आ�नो काबबुािहरको प�रि�थित उ�प�न 
भई तोिकएको �याद वा ता�रखका िदन अदालतमा 
उपि�थत ह�न नसक� �याद वा ता�रख ग�ेुकोमा गजुान� 
प�ले �यादको हकमा प�� िदनस�म एक पटक र 
ता�रखको हकमा बढीमा दईुपटक ए�काइस िदनस�म 
थमाउन स�ने �यव�था रहेको छ । यसका अित�र� 
दफा २२५ मा समेत केही िवशेष काबभु�दा बािहरको 
प�रि�थितमा ता�रख थािमन स�ने �यव�था छ । तर 
महामारीको अव�थामा भएको ब�दाब�दीको कारणबाट 
लामो समय ता�रखमा हािजर नभएको अव�थामा के 
ह�ने भ�ने स�ब�धमा ��ट �यव�था रहेको देिखदँैन ।

िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ 
मा िवशेष अदालतमा परकेो म�ुामा र सो अदालतको 
फैसलाउपर परकेो पनुरावेदनका स�दभ�मा �याद 
ता�रख था�न काबबुािहरको प�रि�थित परकेो कारण र 
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आधार खलुाई िनवेदन परमेा एक पटकमा बढीमा प�� 
िदनस�मको �याद ता�रख था�न सिकने �यव�था छ । 
सिं�� काय�िविध ऐन, २०२८ को दफा ८क. मा प�को 
काबभु�दा बािहरको प�रि�थितले गदा� �याद वा ता�रख 
ग�ेुको भ�ने अदालतलाई लागेमा एकै पटक वा दईु 
पटकस�म गरी ज�मा प�� िदनस�मको �याद ता�रख 
था�न सिकने �यव�था रहेको छ । सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ५५, उ�च अदालत 
िनयमावली, २०७३ को िनयम ४९ र िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०७५ को िनयम ३८ मा काबबुािहरको 
प�रि�थितमा प�� िदनस�म ग�ेुको �याद ता�रख 
था�ने �ावधान रहेका छन् । 

स�ंामक रोग ऐन, २०२० मा नेपालभर वा 
यसको कुनै भागमा मािनसमा कुनै सं�ामक रोग उ�जेमा 
वा फैिलने स�भावना देिखएमा सो रोग िनमू�ल गन� वा 
रोकथाम गन� नेपाल सरकारले आव�यक कारबाही गन� 
र सव�साधारण जनता वा कुनै �यि�ह�को समूहउपर 
लाग ु ह�ने गरी आदेश जारी गन� स�नेलगायतका 
�यव�थाह� गरकेो पाइ�छ । िवपद जोिखम �यूनीकरण 
तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २ को 
प�रभाषा ख�डमा गैर�ाकृितक िवपदक्ो प�रभाषा 
गरी अ�य कुराको अित�र� महामारी, क�ट वा सू�म 
जीवाण ुआतङ्क, िविभ�न �कारका �ललुाई समेटेको 
पाइ�छ । तर यी ऐनह�मा समेत िवपद् वा महामारीको 
समयमा ग�ेुको हद�याद, �याद वा ता�रखको 
स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख भएको देिखदँनै ।

�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
२६ बमोिजम अदालतले तीन िदन वा सोभ�दा 
बढी अविधको लािग अदालत ब�द रहने भएमा 
�य�तो िबदाको अविधमा पिन अदालत खलुा गरी 
ब�दी��य�ीकरणस�ब�धी िनवेदनको सनुवुाइ गन� 
�यव�था छ । नेपाल सरकारले जारी गरकेो २०७६ 
साल चै� १० गतेको ब�दाब�दीको आदशेबाट 
समेत सरकारी काया�लय पूण�तः ब�द ह�ने भ�ने 

दिेखदैँन । सव��च अदालतको पूण� बैठकका 
िनण�यह�बाट अदालतह� पूण�तः ब�द रािखएको नभई 
अिधकांश काम-कारबाही तथा सेवा-�वाह �थगनस�म 
भएको अव�था छ । 

उि�लिखत स�दभ�मा हेदा� मलुकु� दवेानी 
काय�िविध संिहता, २०७४ ले केही अव�थाह�मा 
हद�यादिभ� िफराद िदन नपाई काबबुािहरको 
प�रि�थितमा बढीमा प�� िदनस�मको अविधस�म 
थािमन स�ने �यव�था गरकेो देिख�छ भने मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ मा �याद 
ता�रख थािमने �यव�था रहेको भए पिन महामारी 
वा अ�य �ाकृितक िवपदल्गायतका कुनै पिन 
अव�थामा हद�याद थािमन स�ने �ावधान रहेको 
दिेखदैँन । िव�व�यापी �पमा फैिलएको महामारीको 
यस अव�थामा �याय �ब�ध �यव�थापनको लािग 
कुनै िवशेष ऐन जारी भएको दिेखदैँन । उि�लिखत 
प�र�े�यमा देहायका िवषयमा �प�ताको आव�यकता 
भएकाले िवषयको जिटलता र मह�वलाई �ि�गत गरी 
बाधा अड्काउ फुकाउन साधसोधका लािग �ितवेदन 
पेस ग�रएको छः 
क. सव��च अदालतको पूण� बैठकबाट िमित 

२०७६/१२/७ र �यसपिछ भएका िनण�यबाट 
अदालतह�को काम कारबाही �थगन, सेवा 
�वाह ब�द गरकेो अविधमा हद�याद, �याद, 
ता�रख नग�ुने मानी ब�दाब�दी खलेुपिछ बाटाको 
�यादबाहेक १० िदनिभ� उपि�थत ह�न आएमा 
म�ुा दता�लगायतका अ�य काम कारबाहीको 
�यव�थापन गन� भ�ने िनण�य भएको छ । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहतामा हद�याद नग�ुने 
�यव�थाबार े केही उ�लेख भएको दिेखदँैन । 
हद�यादस�ब�धी िवषय म�ुाको स�ु कारबाही 
िकनारा गन� अदालतबाट स�ुमा नै िन�पण 
ह�नपुन�; सो स�ब�धमा स�बि�धत प�ले पिछ 
��न उठाउन नपाउने; सोको त�काल िन�य�ल 
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नग�रएमा हद�यादका स�ब�धमा िविभ�न 
अदालतबाट फरक-फरक �ि�कोण ब�न स�ने 
ह�दँा एक�पताका लािग आव�यक िनकासा ह�न ु
पन�;

ख. ब�दाब�दी खलेुपिछ दश िदनिभ� यस 
अविधका पेसी, ता�रखमा आउने �यि�, म�ुा 
दता�लगायतका काम-कारबाहीमा अदालतमा 
आउने प�, सरोकारवालालगायतको सङ्�या 
सव��च अदालत तथा काय�बोझ बढी भएका 
अदालतह�मा अ�यिधक ह�ने भई सङ्�मणको 
जोिखम रहने खतरा ह�ने ह�दँा तत् स�ब�धमा 
आव�यक िनकासा ह�न ुपन�; 

ग. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, मलुकु� 
देवानी काय�िविध संिहता, िवशेष अदालत 
ऐन, सिं�� काय�िविध ऐन तथा अदालतका 
िनयमावलीह�मा गिु�एको �याद ता�रख था�ने 
स�ब�धमा एक�पता नभई िविवधता रहेको ह�दँा 
उ�प�न वत�मान महामारीको स�दभ�मा �योगमा 
�प�ता कायम ह�न ुपन�; 

घ. एकै पटक नेपाल रा�यभर ब�दाब�दी नखलुी 
आंिशक वा �े�गत�पमा खलेुको अव�थामा 
सबैितर साव�जिनक यातायातको साधन सचुा� 
नह�ने ह�दँा य�तोमा हद�याद र �याद ता�रखको 
गणना कसरी गन� भ�ने स�ब�धमा िनकासा ह�न ु
पन�;

ङ. िविभ�न कानूनमा भएका �याद ता�रख था�ने 
अविधस�ब�धी �यव�था पिन ब�दाब�दी आंिशक 
खलेुको अव�थामा अपया�� ह�न स�ने भएबाट सो 
स�ब�धमा  िनकासा ह�न ुपन�; 

च. काबभु�दा बािहरको प�रि�थित परी ग�ेुको �याद 
ता�रख था�ने स�ब�धमा काबबुािहरको प�रि�थित 
परकेो �माणसिहत िनवेदन िदनपुन� कानूनी 
�यव�था रहेको, यसबाट प�लाई अनाव�यक 
झ�झट ह�ने तथा महामारीको अव�थामा 

अदालतह�मा िभडभाड थप बढ्न जाने भएकाले 
सो स�ब�धमा िनकासा ह�न ुपन�; 

छ. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८(२) मा 
"सजाय िनधा�रण गदा� कसरुदार ठह�रएको तीस 
िदनिभ� िनधा�रण ग�रस�नपुन� छ" भ�ने �यव�था 
रहेको, ब�दाब�दीको अव�थामा सो सेवा �थिगत 
रहेकोले सो स�ब�धमा आव�यक िनकासा ह�न ु
पन�;

ज. लामो समय भएको ब�दाब�दीका कारण 
अदालतको फैसला काया��वयनका �ममा िदइने 
िनवेदनह� (फैसला काया��वयनको िनवेदन, 
फौजदारी म�ुामा फैसलाले लागेको कैद तथा 
ज�रवाना छुटको िनवेदनलगायत) मा �याद ग�ुन 
जाने अव�था रहेकाले �य�ता िवषयह�समेतका 
स�दभ�मा ि�िवधा पन� स�ने भएबाट �प� िनकासा 
ह�नपुन� । 

यस अदालतको �ारि�भक आदेश
��ततु �ितवेदनमा उि�लिखत म�ुामा 

समावेश ह�ने वा भएको कानूनी ��को जिटलता र 
मह�वको िवचार गरी ��ततु �ितवेदन बहृत् पूण� 
इजलासमा पेस ह�न आव�यक देिखएको ह�दँा सो 
�योजनाथ� सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम २२ को उपिनयम (२) को देहाय (च) बमोिजम 
स�माननीय �धान�यायाधीश�यूसम� पेस गनू�, साथै 
िवषयव�तकुो गा�भीय�, मह�व तथा समावेश भएका 
कानूनी ��लाई िवचार गदा�  अदालतको सहयोगीको 
�पमा महा�यायािधव�ा, नेपाल बार एसोिसएसन तथा 
सव��च अदालत बार एसोिसएसनका अ�य�ह�लाई 
तीन िदनिभ� िलिखत बहसनोट इमेलमाफ� त पठाई 
एक / एकजना �ितिनिधसमेत उपि�थत ह�न लेखी 
पठाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७७/१/२४ को यस अदालत, सयं�ु इजलासको 
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१०४२९ - सव��च अदालत, म�ुा तथा �रट महाशाखा िव. अिधव�ा महे�र �े�

आदशे । 

िव�ान ्  महा�यायािधव�ा �ी अि�न�साद खरलेबाट 
��तुत िलिखत बहस-नोटको सिं�� बेहोरा   

सव��च अदालतको िमित २०७६/१२/०७ 
को पूण� बैठकको िनण�यका आधारमा लकडाउन 
खलेुको १० िदनिभ� म�ुा दता� गन� सिकने अव�था 
रहेपिन यसको कानूनी आधार कमजोर छ । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१६९क. ले �चिलत कानूनबमोिजम हद�याद 
तोिकएकोमा सोहीबमोिजम ह�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । यसमा कुनै कारण हद�याद ग�ुन गएमा 
थप ह�नस�ने प�रक�पना ग�रएको देिखदैँन । सव��च 
अदालतको िमित २०७६/१२/२८ को पूण� बैठकको 
िनण�यअनसुार नेपाल सरकार वादी ह�ने फौजदारी 
म�ुाको हकमा २०७६ चै� २८ देिख अिभयोगप� 
दता� गन� काय� भइरहेको ह�दँा �य�ता म�ुाको हकमा 
हद�यादको सम�या ह�ने अव�था छैन । �यि�वादी 
फौजदारी म�ुाको हकमा ब�दाब�दीपिछ हद�याद 
समा� ह�ने भएमा के गन� भ�ने �� छ । दफा ५९ को 
�यव�था हद�यादको िवषय नभई िवश�ु �यादको 
िवषय भएकोले सो �यव�थाका आधारमा हद�याद 
थप गन� कानूनी आधार दिेखदँैन । ब�दाब�दी खलेुको 
िदनमा म�ुा दता�  गन� सिकने कुरास�म कानूनस�मत ह�ने 
देिख�छ । कानूनी आधार िबना हद�याद ग�ुन गएको 
फौजदारी म�ुा दता� गन� सिकने दिेखदँैन । हद�याद 
स�ब�धमा ऐनले ��ट गरकेो अव�थामा �या�या�ारा 
बढाउनेतफ�  सतक�  ह�नपुन� देिख�छ (ने.का.प. २०७०, 
अङ्क ४, िन.नं. ९००७) । वारदात भएको िमितले 
यित िदन भनेकोमा यो वा �यो आधारमा हद�याद 
बढाउन सिकने कुरा िवचारणीय ह��छ । साव�जिनक 
िबदा परकेोमा वा यातायात नचलेको वा काबबुािहरको 
प�रि�थितमा हद�याद ग�ुन गएको अव�थामा अड्डा 
खलेुको िदन म�ुा दता�  गन� सिकने कानूनी �यव�था 

रहेको छ । सोही आधारमा म�ुा दता� गन� सिकने 
अव�था देिख�छ । अ�यथा कानूनमा प�रवत�न नगरी 
हद�याद बढाउन सिकने अव�था ह�दैँन । राज ुचापागाई 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्काया�लयसमेत (ने.
का.प. २०७३, अङ्क २, िन.नं.९५४७) को म�ुामा 
हद�याद िनधा�रण गदा� कसरी र कित िनधा�रण गन� 
भ�ने स�ब�धमा अपराधको गा�भीय�, समसामियक 
प�रवेश, देशको सामािजक तथा भौगोिलक अव�था 
तथा अ�तरा�ि��य कानून र अ�याससमेतलाई िवचार 
ग�रनपुन� ह��छ । यो िवषय िवधाियक� िववेकको िवषय 
भएकोले यित नै हद�याद िनधा�रण गनु�  उपय�ु ह��छ 
भनी अदालतले िदन िकटान ग�रिदन भने िम�दैन भनी 
�या�या भएको छ ।

मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, २०७४ 
मा काबबुािहरको प�रि�थितका कारण हद�याद ग�ुन 
गएकोमा थप ह�न स�ने �यव�था दफा २२५ मा 
छ । सो �यव�था फौजदारी म�ुामा लाग ु ह�न स�ने 
दिेखदैँन । मलुकु� फौजदारी काय�िविध िनयमावली, 
२०७५ को िनयम ३४ मा हद�याद प�ुने अि�तम िदन 
साव�जिनक िबदा परमेा �य�तो िबदापिछ अदालत 
खलेुको पिहलो िदन अदालतमा उपि�थत भएमा 
हद�याद ग�ेुको मािनने छैन भ�ने �यव�था रहेको 
छ । ब�दाब�दीको अव�थालाई नेपाल सरकारले 
तोकेको सूचनाले साव�जिनक िबदासरह मानेको 
अव�था छ । ब�दाब�दीपिछ अदालत खलेुकोमा 
खलेुको िदन म�ुा दता� गदा� हद�याद ग�ुने अव�था 
ह�दँैन । एकै िदन म�ुा दता� गन� नसिकने अव�था भएमा 
कसरी �यव�था गन� भ�ने �� �यव�थापक�य िवषय 
पिन हो । यसका लािग िनयमावलीको उ� �यव�था 
सव��च अदालतबाट संशोधन गरी वा �ितब�धा�मक 
�यव�था थप गरी िवशेष अव�थामा (कोिभड १९ 
ज�ता महामारी) हद�याद ग�ुन गएकोमा था�न सिकने 
यथोिचत अविध थप गन� सिकने िवक�प �योग गन� 
सिक�छ । यो िवक�प उपय�ु र कानूनस�मत ह�ने 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, जेठ

202

देिख�छ । 
ब�दाब�दी खलेुपिछ बढी काय�बोझ ह�ने 

अदालतमा �यव�थापन गन� िवषय कानूनीभ�दा पिन 
�यव�थापक�य �� हो । सूचना �िविधको �योगबाट 
�याद ता�रख था�न सिक�छ,  सेवा�ाहीलाई म�ुाको 
�कृित वा म�ुा नं. को आधारमा कुन िदन, कुन 
�कृितका म�ुाको �याद ता�रख था�न िनवेदन गन� हो 
भ�ने अि�म जानकारी गराउने, दैिनक �दान ग�रने 
सेवाको सङ्�या िनधा�रण गन�, सङ्�मणको जोिखम 
कम गन� अदालतमा �वा��य सरु�ाका उपायह� 
अपनाउने गन� सिक�छ । 

कोिभड-१९ महामारीको अव�थामा 
ब�दाब�दी ग�रएको र साव�जिनक यातायात नचलेको 
ह�दँा यसलाई काबबुािहरको प�रि�थित मा�न 
सिक�छ । म�ुाका प�लाई बढी सहज ह�ने र सिुवधा 
िदने गरी �या�या गनु�  कानूनस�मत ह��छ । �े�गत वा 
आंिशक �पमा साव�जिनक यातायात खलेुकोमा प�को 
सहजताअनसुार �याद ता�रख था�न सिक�छ । कुनै 
िज�ला पूर ै खलेुको, कुनै िज�लाको कुनै भाग मा� 
खलेुको वा अक� िज�लाबाट आउन ुपन�मा सो िज�ला 
खलेुको तर म�ुा दता�  गनु�पन� िज�ला नखलेुको वा 
म�ुा दता� गनु�पन� िज�ला खलेुको, तर बसोबास गरकेो 
िज�ला नखलेुको ज�ता अव�थामा म�ुाको प�लाई 
सहज ह�ने �या�या गनु�  उपय�ु ह��छ ।

कानूनमा काबबुािहरको प�रि�थित उ�प�न 
भएको �माण पेस गनु�पन� �यव�था छ । यो सबै 
अव�थामा लाग ुह�ने िनरपे� �यव�था होइन । कोिभड-
१९ महामारीका कारण ब�दाब�दीको आदेश जारी 
भएको र साव�जिनक यातायात स�चालनमा पूण� रोक 
लगाएको ह�दँा म�ुाका प�ह�का लािग यो काबबुािहरको 
प�रि�थितको अव�था हो । नेपाल राजप�, भाग ५, 
िमित २०७६।१२।९ मा ब�दाब�दीको सूचना �काशन 
भएको छ । यो �याियक जानकारीमा िलने िवषय हो । 

फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा 
(२) अनसुार कसरुदार ठह�रएको तीस िदनिभ� 
सजाय िनधा�रण ग�रस�न ु पन� �ावधानअनसुार 
सजाय िनधा�रणका लािग ता�रख तोिकएको, तर 
ब�दाब�दीको कारणबाट सजाय िनधा�रण ह�न नसकेको 
कुरालाई ता�रख ग�ेुसरह मानेर ब�दाब�दी खलुी 
अदालत सचुा� भएप�ात् अक� सनुवुाइको ता�रख 
तोक� सजाय िनधा�रण गनु�  कानूनस�मत् ह��छ । 
पनुरावेदन, पनुरावलोकन र दोहो�याई हे�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन, फैसला काया��वयनका िनवेदनह�, सजाय 
वा ज�रवाना छुटका िनवेदनह�मा पिन �याद ता�रख 
थामेर िनकासा िदन सिक�छ । 

अदालतका सहयोगी (Amicus Curiae) को 
�पमा नेपाल बार एसोिसएसनका तफ� बाट अ�य� 
िव�ान ्  व�र� अिधव�ा �ी च�डे�र ��ेबाट ��तुत 
िलिखत बहस-नोटका सिं�� बेहोराः

कोिभड–१९ सङ्�मण िव��यापी�पमा 
फैिलएको र िव� �वा��य संगठनले नेपाललाई 
अ�य�त जोिखमको सूचीमा राखेको छ । यस 
अव�थामा अदालतह�मा िनयिमत सेवा स�चालन 
गदा� �वाभािवक�पमा मानवीय िभडभाड ह�ने भई रोग 
सङ्�मणको अिधक जोिखम बढ्न स�ने कुरालाई 
महससु गरी िमित २०७६।१२।४ मा नेपाल बार 
एसोिसएसनले अदालतमा िलिखत �यानाकष�ण 
गराएको, िमित २०७६।१२।७ को अदालतको पूण� 
बैठकबाट भएको िनण�यबमोिजम वैयि�क �वत��ता 
र अित आव�यक�य सेवाबाहेक म�ुा, �रट तथा 
िनवेदनह�का पेसी, ता�रख र सनुवुाइलगायतका 
िनयिमत�पमा स�चालन ह�ने सबै सेवाह� िमित 
२०७६।१२।९ देिख ऐ. २१ गतेस�म ब�द ग�रएको 
िथयो । िमित २०७६।१२।९ मा नेपाल सरकारले 
घोषणा गरकेो ब�दाब�दी (Lockdown) तथा 
अदालतको पूण� बैठकबाट भएका िनण�यह�समेतका 
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आधारमा हालस�म अदालतका िनयिमत सेवाह� 
पूण��पमा ब�द रहेको अव�था छ । ब�दाब�दी खलेुपिछ 
िनयिमत�पमा अदालतबाट सेवा�ाहीले पाउनपुन� 
कानूनी उपचारका लािग �चिलत कानूनमा रहेका 
�यव�थाह�को सकारा�मक �या�या गरी �ितवेदकको 
मागबमोिजम िनकासा िदन, िनयमावलीमा आव�यक 
सशंोधनसमेत गरी सेवा �वाहलाई सरुि�त र �यवि�थत 
गन� िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी गन� सिकने नेपाल 
बार एसोिसएसनको �प� धारणा रहेको छ ।

नोबल कोरोना (COVID-19) रोगको 
सङ्�मण स�ुमा िछमेक� मलुकु चीनमा जनवरी २२, 
२०२० मा देिखएकोमा सङ्�मण रो�नका लािग 
२३ जनवरी, २०२० बाट ब�दाब�दी (लकडाउन) 
स�ु गरकेो ५९ िदनपिछ मा� खकुुलो पा�रएको भए 
पिन हालस�म थप नया ँ िबरामी देिखइरहेको छ । 
भारतमा कोरोना सङ्�मण फे�ूअरी १५, २०२० मा 
देिखएको र अिहलेस�म सङ्�मणबाट म�ृय ु ह�नेको 
सङ्�या िनर�तर बिढरहेको छ । नेपालमा माघ १० मा 
हवाइजहाजबाट आएका िव�ाथ�मा सङ्�मण भएको 
देिखएको िथयो । अिहले सङ्�मणका िबरामीह� 
बढ्दो अव�थामा रहेका छन् । रोग परी�णका लािग 
आव�यक �वा��य उपकरणह�को अभावले परी�ण 
िव�तार ह�न सकेको छैन, स�ंिमतह� सङ्�या बढेर 
जाने ि�थित छ । काम िवशेषले एक ठाउबँाट अ�य� 
(िविभ�न िज�ला र िवदेशमा) गएका मािनसह� 
ब�दाब�दीको कारण आ�नो ठाउमँा फिक� न सिकरहेका 
छैनन् । कितपय िबचबाटोमा छन्, कोही Quarantine 
मा रहेका छन्, हवाइउडान नह�दँा कितपय िवदेशमै 
रहेका छन् ।  लकडाउनले क�रब दईु मिहना घरिभ� 
रहेका कारण काम र खा�ा�नको अभावले कितपय 
मानिसक तनावमा रहेका छन् । देशबािहर गएका नेपाल 
फक� न चाहने नेपालीह� फक� न पाइरहेका छैनन् । 
सरकारले अिहलेस�म पिन दशेिभ� फका�ई न�याएको 
र जहा ँजनु दशेमा रहेको हो �यही ँ नै ब�न भिनएको 

छ । यो ि�थितमा, लकडाउन खिुलसकेप�ात् पिन, 
घरिभ� रहेका मािनसह�लाई मानिसक �यव�थापनकै 
लािग पिन समय ला�न स�ने ि�थित छ । साव�जिनक 
यातायातका सवारी साधन पूण��पमा स�चालनमा 
नआएस�म िभडभाडका कारण आ�नो घर-ठाउमँा प�ुन 
ह�� ला�न स�ने अव�था छ । उ�ोग �यवसाय, पेसा 
रोजगारी एवम् आिथ�क ि�थित डरला�दो ढङ्गले िगन� 
अव�था छ । ब�दाब�दीको समाि�पिछ पिन कोरोना 
सङ्�मणको भयबाट देशले मिु� पाउन लामो समय 
ला�न स�ने आकँलन भइरहेको छ । य�ता महामारीसगँ 
स�बि�धत �याय �शासनलगायतका नया ँ कानूनह� 
िनमा�ण ह�न ुआव�यक िथयो । सरकारले स�ुमै संघीय 
संसद् चिलरहेको बेलामा संसद् बाटै संि�� काय�िविध 
अपनाई यसस�ब�धी कानून िनमा�ण ह�नपुद��यो, 
संसद् को बैठक अ��यप�ात् पिन अ�यादशेमाफ� त 
यसको स�बोधन गन�  सिक��यो । अिहले संघीय 
संसद् को अिधवेशन चाल ु रहेको अव�था ह�दँा 
संि�� काय�िविध अवल�बन गरी कोिभड-१९ ज�ता 
महामारीसगँ स�बि�धत िवषयमा आव�यक छाता 
कानून (Umbrella Acts) तजु�मा गनु�पन� टड्कारो 
आव�यकता छ । कदािचत त�काल संसद ्बाट कानून 
िनमा�ण वा संशोधन ह�न सकेन भनेपिन स�मािनत 
अदालतबाटै �याय �शासनमा देिखएका अडबडका 
िवषयह�मा िव�मान संिवधान र कानूनकै आधारमा 
�यायोिचत �या�या गरी िनकासा िदन सिक�छ र 
िनकासा िदन ुआव�यक   छ ।

लामो समय लकडाउनका कारण कितपयको 
कानूनले तोकेको हद�याद �यितत भइसकेको ि�थित 
ह�न स�छ; कितपय सेवा�ाहीह� घरमा फिक� न 
नसिकरहेको, सबदु �माण जटुाउन, अदालती 
द�तरुको जोरजाम गन� र अदालतमा पेस ग�रने कागज 
तयारीका लािग कानून �यवसायी मकुरर गन� नसकेका 
ज�ता प�रि�थितह� पिन ह�न स�दछन् । य�तो 
ि�थितमा सेवा �वाह ब�द भएको िमित २०७६।१२।७ 
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गतेदेिख लकडाउन हटाइएको अव�थास�मको अविध 
हेदा�  सेवा �वाहका लािग १० िदनको समय पया�� 
ह�नस�ने देिखदँनै । यसबाट महामारी अविधको 
�याय (Pandemic Period Justice) मा ग�भीर 
असर प�ुन स�ने देिख�छ । अदालतमा (िवशेष गरी 
सव��च अदालतमा) मिहन�देिख �थिगत रहेका 
म�ुा दता�, हजार� म�ुाह�को पेसी, �याद, ता�रख 
आिदको �यव�थापनमा किठनाइ छ । हद�याद, �याद 
वा ता�रखका लािग पिहले तोिकएको १० िदनको 
समयाविध अिहलेको अव�थामा �यायमा पह�चँका 
�ि�ले िबलकुलै अपया�� ह�ने देिख�छ ।

हद�यादको स�ब�धमा मलुकु� देवानी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ५८ को देहाय 
(क) देिख (च) स�म हद�याद नग�ुने / थािमने 
अव�थाह� उ�लेख छ । उ� संिहताको दफा ५८ 
(ग) मा "कुनै कारणले साव�जिनक यातायात ब�द 
भएकोमा साव�जिनक यातायातको साधन चलेको 
िमितले बाटोको �यादबाहेक प�� िदन" र दफा ५८(ङ) 
मा "िवपद् परकेो भए �य�तो िवपद् परकेो िमितले 
बाटोको �यादबाहेक दश िदन" कानूनले तोकेको 
हद�याद नग�ुने �यव�था गरकेो छ । दफा ५९ अनसुार 
िववादका प�ले हद�याद गिु�एको कुराको प�्ुयाइकँा 
लािग आव�यक �माणसिहत िनवेदन िदनपुन� र 
िनवेदनसाथ �माण पेस गन� नस�ने अव�था देखाई 
िनवेदन िदएमा प�� िदनमा नबढाई उपय�ु ठहराएको 
�याद िदनस�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । सो कानूनी 
�यव�थाअनसुार दफा ५८(ग) को अव�थामा "बाटोको 
�यादबाहेक प�� िदन" र दफा ५९(२) को अव�थामा 
बढीमा प�� िदनस�मको हद�याद नगिु�ने देिखएबाट 
सोअनसुार बढीमा ३० िदनस�म हद�याद िव�तार 
ह�ने गरी सिुवधा �दान गन� सिकने िवधाियक� मनसाय 
रहेको देिख�छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ मा हद�यादका िवषयमा केही उ�लेख भएको 
देिखदँनै । मिहन�को लामो अविधस�म सव�साधारणले 

घरिभ� ब�नपुन� र बािहर आवत-जावत गन� नह�ने; 
उ�ोग, �यवसाय, काया�लय, साव�जिनक यातायात, 
हवाई यातायात ठ�प रहने गरी िव�भर नै सङ्�मण 
फैिलन स�ने कुराको आकँलन गररे संिहताह�मा ती 
िवषय समेिटएको दिेखदँैन । यो आकँलन गन� स�ने 
कुरा पिन होइन । �याद वा ता�रख ग�ेुको अव�थामा 
केही िदन थमाउने स�ब�धमा मलुकु� देवानी तथा 
फौजदारी दवुै सिंहताह�मा �यव�था रहेका छन् । 
लामो समयस�म ब�दाब�दी रहेको कारण �यायको 
ढोका ढकढकाउन अदालत वा �याियक िनकायस�म 
प�ुन नसकेका �यि�ह�लाई संिवधान र कानूनले 
��याभूत गरकेो �याियक तथा कानूनी उपचारको 
हकको �चलनमा सरल र सहज त�रकाले अदालत 
�वेश गन� र पपु�� गन� पाउने कुराको सिुनि�तता ह�ने 
गरी कानूनको �या�या�ारा उिचत माग� �स�त गनु�पन� 
गहन िज�मेवारी अिहले अदालतमा रहेको छ । 

�यायस�ब�धी हक �यि�को नैसिग�क हक 
हो । यो �यि�को �ाकृितक हक पिन हो । यो हकलाई 
नेपालको संिवधानले समेत मौिलक हकको �पमा 
��याभूत गरकेो छ । �व�छ सनुवुाइको आधारमा 
�वत��, िन�प� र स�म अदालत वा �याियक 
िनकायबाट �याियक उपचार �ा� गन� पाउने हकबाट 
कुनै पिन �यि� वि�चत नह�ने गरी कानूनको �या�या 
ह�नपुद�छ । संिवधानको धारा १२६ ले नेपालको 
�यायस�ब�धी अिधकार संिवधान, अ�य कानून 
र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम अदालत तथा 
�यायािधकरणह�बाट �योग ग�रने �यव�था गरकेो छ । 
धारा १२८ मा संिवधान र कानूनको अि�तम �या�या 
गन� अिधकार सव��च अदालतमा िनिहत रहेको कुरा 
उ�लेख छ । धारा १३३(२) ले संिवधान�ारा �द� 
मौिलक हक �चलनका लािग वा अक� उपचारको 
�यव�था नभएको वा अक� उपचारको �यव�था 
भए तापिन �य�तो उपचार अपया�� वा �भावहीन 
दिेखएको अ�य कुनै कानूनी हकको �चलनका लािग 
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वा साव�जिनक हक वा सरोकारको कुनै सवंैधािनक वा 
कानूनी ��को िन�पणका लािग आव�यक उपय�ु 
आदशे जारी गन�, उिचत उपचार �दान गन�, �य�तो 
हकको �चलन गराउने असाधारण अिधकार सव��च 
अदालतलाई �दान गरकेो छ । संिवधानको धारा २० 
�ारा �द� �यायस�ब�धी हक, �यायमा सहज पह�चँका 
लािग सव��च अदालतबाट ग�भीर भएर सही िदशा 
िनद�श गनु�पन� टड्कारो आव�यक दिेखएको छ । 

कोरोना भाइरसको महामारीस�ब�धी 
िवपद ् �यव�थापनका लािग सेवा �वाह ब�द भएको, 
साव�जिनक यातायातका साधन स�चालन नभएको; 
महामारीको ि�थित कामय रहेको; मलुकु� देवानी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा २८७ ले उ� 
सिंहताको काया��वयन गदा� अदालती काय�िविधका 
स�ब�धमा कुनै बाधा अड्चन परमेा सव��च अदालतको 
पूण� बैठकले �य�तो बाधा अड्काउ फुकाउन आव�यक 
�यव�था गन� स�ने �यव�था गरकेो; तथा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध िनयमावली, २०७४ को िनयम 
९९ मा "ऐन र यस िनयमावलीमा लेिखएदेिख बाहेक 
अ�य अदालती काय�िविधका िवषयमा ऐन र यस 
िनयमावलीको �ितकूल नह�ने गरी अदालत आफँैले 
�यवि�थत गन� स�ने छ" भनी उ�लेख भएको; 
महामारीको वत�मान समयमा केबल ब�दाब�दी खलेुको 
भ�ने सूचनालाई मा� पूण��पले िवपद ् समा� भएको 
भ�ने िन�कष� िनका�न नसिकने भएको ह�दँा कसैको 
पिन �याय �ाि�को माग� अव�� नह�ने र �यायमा सहज 
पह�चँ कायम ह�ने गरी कानूनको बहृत् �या�या�ारा 
िनकासा ह�न आव�यक छ । �चिलत कानूनमा रहेको 
"िवपद"् श�दको िव�ता�रत �या�या ग�रनपुद�छ । 

महामारीको अव�था किहलेस�म रह�छ भ�ने 
कुनै िनि�त छैन । सरकारले घोषणा गरकेो ब�दाब�दीको 
समाि�पिछ पिन त�काल िवपद्को अव�था समा� 
भइहा�ने दिेखदँैन । िवपदक्ो अव�था सामा�य 
नभएस�म ब�दाब�दीको अविध समा� भएकै िमितबाट 

१० िदनिभ� ब�दाब�दीको कारण दशेिभ� र देशबािहर 
रहेका सेवा�ाहीह� अदालतमा उपि�थत ह�न स�ने 
अव�था छैन । म�ुाको चाप भएका अदालत वा �याियक 
िनकायह�ले सोही समय सीमािभ� सहज�पमा सेवा 
�वाह गन� स�ने स�भावना पिन छैन । �याद ता�रखमा 
उपि�थत ह�नपुन� वा म�ुा, उजरुी, िनवेदन दायर 
गनु�पन� �यि� �वयम्  �वार�ेटाइन वा आइसोलेसनमा 
ब�नपुरकेो पिन ह�न स�दछ । �य�ता �यि�को कानूनी 
उपचारको हक अव�� नह�ने गरी �या�या ह�नपुद�छ । 

नाग�रकको कानूनी उपचारको माग� नै अव�� 
ह�ने गरी कानूनको �या�या ह�न स�दैन । कोिभड-१९ 
महामारीको जोिखमबाट �यायाधीश, कानून �यवसायी, 
अदालतका कम�चारी र सेवा�ाहीसमेतलाई जोगाउने 
पिव� उ�े�यबाट सेवा �वाह ब�द ग�रएको हो । �यायको 
अपे�ा िलएर अदालतमा �वेश ग�रसकेका वा �वेश गन� 
चाहने �यि�ह� उपचारिवहीन ह�न ह�दँनै । ब�दाब�दी 
खोलेको अव�थामा िवदेश वा �वदेशको अ�य� 
�थानमा रहेकाह�लाई घरमा फक� न समय ला�ने 
अव�था भएको; रोजगारी, खा�ा�नको जोहो गनु�पन� 
मानिसक तनावबाट मिु� पाउन समय आव�यक पन� 
भएको ह�दँा मलुकु� देवानी काय�िविध संिहताको दफा 
२८७ र नेपालको संिवधानको धारा १२८, धारा 
१३३(२) को अिधकार �योग गरी देहायबमोिजम ह�ने 
गरी बाधा अडकाउ फुकाइनपुद�छः 
क. दशेभर स�पूण��पमा ब�दाब�दी (Lockdown) 

खलुा भएको, देशभरका स�पूण� �े�मा साव�जिनक 
यातायातका साधन एवम अ�तरा�ि��य / राि��य 
हवाई उडान स�चालन भएको र नेपाल सरकारबाट 
कोरोना सङ्�मणको जोिखमबाट रा�� म�ु 
भएको घोषणा भएको अव�थालाई हद�याद, 
�याद वा ता�रखको �योजनका लािग "लकडाउन 
खलेुको िमित" भनी प�रभािषत ग�रनपुद�छ;

ख. लामो समयको ब�दाब�दीका कारण मािनसह�मा 
महामारीको डर�ास रिहरहने भएको, िफरादप� 
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दायर गदा� अदालतमा पेस गन� िलखत �माण 
जटुाउन, तयार गन� समय ला�ने भएको ह�दँा पिन 
१० िदनिभ� म�ुा दायर गन� सिकने अव�था 
देिखदँनै । तसथ�, "सेवा-�वाह ब�द भएको अविध" 
लाई "महामारी-अविध" कायम गरी ब�दाब�दी 
पूण��पमा खलेुको िमितबाट प�को िनवेदनिबना 
नै ३० िदनिभ� उजरुी िनवेदन, िफरादप� दता� 
गन� �याएमा हद�याद ग�ेुको नमािनने गरी बाधा 
अड्काउ फुकाउन ुउपय�ु ह��छ; 

ग. फौजदारी म�ुा मािमलाह�मा काबबुािहरको 
प�रि�थित पदा� हद�याद नग�ुने �यव�था 
कानूनमा नरहेको भ�ने स�दभ� उठेको छ । 
िवपदक्ो कारण �याियक उपचारको माग� समा� 
भएको भनी �या�या गदा� नेपालको संिवधानको 
धारा २० ले ��याभूत ग�रएको �यायको हक नै 
समा� ह�न जा�छ । िवधाियकाले कानून िनमा�ण 
गदा� कुनै िवपद ् परकेो कारणबाट �याियक 
उपचारको लािग अदालत �वेश गन� माग� समा� 
ह��छ भ�ने कुराको प�रक�पना गररे फौजदारी 
िववादमा हद�याद था�ने �यव�था सिंहतामा 
समावेश नगरकेो होला भ�ने स�झन िम�दैन । 
महा-िवपि�को िवशेष प�रि�थितमा अदालतको 
सेवा �वाह ब�द भएको कारणबाट �यि�का 
कानूनी उपचारको माग� अव�� गन� िवधाियकाको 
मनसाय होइन । काय�िविध कानूनमा भएको 
�र�तालाई अदालतबाट ह�ने �या�याले पूण�ता िदन 

 सिक�छ । सबै �कारका म�ुामा काबबुािहरको 
अव�थामा हद�याद, �याद र ता�रख नगिु�ने गरी 
कानूनको �या�या ग�रन ुउपय�ु ह��छ । अ�यथा 
�यि�को �याय �ा� गन� हक नै समा� ह�न जा�छ । 
मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
२८७ ले उ� संिहताको काया��वयन गदा� अदालती 
काय�िविधका स�ब�धमा कुनै बाधा अड्चन परमेा 
सव��च अदालतको पूण� बैठकले �य�तो बाधा 

अडकाउ फुकाउन आव�यक �यव�था गन� स�ने 
�यव�था गरकेो र मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ९९ मा "ऐन र यस 
िनयमावलीमा लेिखएदिेख बाहेक अ�य अदालती 
काय�िविधका िवषयमा ऐन र यस िनयमावलीको 
�ितकूल नह�ने गरी अदालत आफँैले �यवि�थत 
गन� स�ने छ" भनी उ�लेख भएको ह�दँा सेवा-
�वाह नभएको अविधभरको हद�याद, �याद र 
ता�रख नग�ेुसरह मानी “उदार तथा समि�वत” 
(Beneficial & harmonious Construction) 
िस�ा�तको आधारमा देवानी म�ुासरह फौजदारी 
म�ुामा पिन ग�ेुको हद�याद था�न पाउने �यव�था 
सिुनि�त ग�रनपुद�छ । देवानी म�ुामा ग�ेुको 
हद�याद था�न िम�ने �यव�था गन�‚ फौजदारी 
म�ुामा �यस िकिसमको �यव�था नरा�नकुो कुनै 
तक� सङ्गत आधार (Rationale) देिखदँैन । 
तसथ� दवेानी म�ुासरह नै फौजदारी म�ुाको हकमा 
पिन हद�याद नगिु�ने �यव�था ग�रन ुयिु�सङ्गत 
ह��छ ।

घ. कोिभड-१९ महामारी स�ब�धमा सव��च 
अदालत पूण� बैठकबाट भएको िनण�य र सोप�ात् 
नेपाल सरकारले गरकेो ब�दाब�दीको घोषणा 
(२०७६।१२।९ को नेपाल राजप�मा �कािशत) 
भएको कुरालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ५ 
बमोिजम अदालतले �वतः जानकारीमा िलन 
स�ने भएकोले उ� बेहोरा जनाई उपि�थत ह�न 
आएका प�ह�बाट अ� कुनै �माण वा िनवेदन 
निलई म�ुा दता� गन�, ता�रख िदन वा �याियक 
सेवा-�वाह गराउनमा कुनै बाधा अड्चन पद�न ।

ब�दाब�दी खलेुपिछ केही समयस�म 
अदालतमा सेवा�ाहीह�को भीड �वाभािवक ह�ने 
भएकोले सो अव�थामा अदालतका अ�य सेवाह�मा 
�यूनता �याई यथास�भव थप �थानको �ब�ध गरी 



207

१०४२९ - सव��च अदालत, म�ुा तथा �रट महाशाखा िव. अिधव�ा महे�र �े�

भएको जनशि�लाई सरुि�त तवरले अिधक �पमा 
यसैमा मा� केि��त ह�ने गरी सरु�ाका अ�य आव�यक 
�ब�धसिहत आलोपालो सेवा �वाह गन� सिकने 
�यव�था गनु�  उपय�ु ह��छ ।

िवपद ् परकेा कारणले हद�याद, �याद 
र ता�रख था�नेस�ब�धी �यव�था मलुकु� देवानी 
काय�िविध संिहता, २०७४ तथा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ मा मा� रहेको र िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ एवम् संि�� काय�िविध ऐन, 
२०२८ र अदालतस�ब�धी िनयमावलीलगायतमा 
अ�यथा उ�लेख नभएको अव�थामा ती म�ुाह�मा 
पिन मलुकु� देवानी तथा फौजदारी काय�िविध सिंहतामा 
भएको �यव�था लाग ुह�ने कुरामा कुनै स�दहे छैन । अ�य 
कानूनमा उ�लेख नभएको काय�िविधको स�ब�धमा 
यसै ऐनमा लेिखएको काय�िविध लाग ुह�ने भनी मलुकु� 
देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ३ को 
उपदफा (२) र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) मा �प� �पमा 
उ�लेख छ । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ 
एवम् सिं�� काय�िविध ऐन, २०२८ को दफा ८(१) 
को ख�ड (ख) मा समेत उ� ऐनमा उ�लेख नभएको 
कुरामा मलुकु� देवानी तथा फौजदारी काय�िविध 
सिंहता लाग ुह�ने भनी उ�लेख भएकोले पिन वत�मान 
िवपदक्ो अव�थालाई उपयु��बमोिजमको कानून र 
बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश िनद�शनबमोिजमकै 
काय�िविध लाग ु ह�ने �यव�था ह�नपुन� दिेख�छ । 
अदालतको फैसला काया��वयनसगँ स�बि�धत 
िनवेदनका हकमा पिन मािथ उि�लिखत हद�याद, �याद 
र ता�रख नगिु�ने �यव�थासरह �या�या गनु�पद�छ ।

कुनै �दशेमा ब�दाब�दी नखलेुको र 
यातायातका साधन सचुा� नभएको कुरा नेपाल 
सरकार वा �देश सरकार र �थानीय सरकारको 
सूचनामा नै उ�लेख ह�ने भएकोले सो कुरालाई �याियक 
जानकारीको �पमा िलएर नेपाल रा�यमा पूण��पमा 

ब�दाब�दी समा� भई स�पूण� यातायातसमेत सचुा� 
भएको िमितदेिख मा� उपयु��बमोिजमको िस�ा�त 
लाग ुह�ने गरी स�पूण� अदालत र �याियक िनकायह�मा 
हद�याद वा �याद ता�रख नगिु�ने �यव�था गनु�पन� 
दिेख�छ । 

ब�दाब�दी आंिशक खलेुको आधारमा मा� 
अदालतको स�पूण� िनयिमत काम कारबाही सचुा� 
गनु�  उपय�ु ह�दँैन । य�तो अव�थामा �रट, ब�दी तथा 
थनुवुास�ब�धी म�ुाह� मा� सनुवुाइ गन� �यव�था गरी 
पूण��पमा ब�दाब�दी नखलेुको �े�मा वा तत् �े�मा 
बसोबास रहेको प�ह�को हकमा उपयु��अनसुार 
ब�दाब�दी नखलेुस�म हद�याद, �याद र ता�रख नगिु�ने 
गरी उपयु��बमोिजमको िस�ा�तअन�ुप संिहताह�मा 
रहेको �यव�थाह�को �या�या ग�रनपुद�छ । 

िवपदक्ो कारणबाट अदालतको काम 
कारबाही सूचा� ह�न नसकेको ह�दँा तोिकएको अविधमा 
स�प�न ह�न नसकेको कामलाई पूण�ता िदन ुगैरकानूनी 
ह�दँैन । ब�दाब�दी खलेुको िमितबाट ३० िदनिभ� 
सजाय िनधा�रण गन�को िनिम� पेसी ता�रख तो�ने 
�यव�था िमलाउन िनद�शन िदने गरी �या�या ग�रन ु
उपय�ु ह��छ ।

ब�दाब�दी कायम रहेको अव�थामा हद�याद 
बाकँ� नै रही ब�दाब�दी ख�ुनासाथ �य�तो हद�याद 
वा �याद समा� ह�ने अव�थालाई मािथ उि�लिखत 
दवेानी तथा फौजदारी काय�िविध संिहताको �या�या 
गरकेो आधारमा मा� �यायमा पह�चँको सिुनि�तता 
ह�न स�दैन । लामो समय घरबाट बािहर िन�कन 
नपाएका �यि�ह�ले १/२ िदन वा केही िदनमा 
िफरादप�, �ितउ�रप� पेस गन�, �माण जटुाउन 
र कानून �यवसायीसगँ स�पक�  गरी िलखतह� 
तयार गन� स�भव ह�दैँन । उदाहरणको लािग जेठ ५ 
गते ब�दाब�दी खलेु पिन जेठ ६ वा ७ गते कानूनले 
तोकेको हद�याद वा �याद समा� ह�ने �यि�ले त�कालै 
उि�लिखत कागजातह� तयार गरी आ�नो कानूनी 
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उपचार अवल�बन गन� स�भव ह�न नस�ने भएकोले 
य�तो ग�भीर िवषयव�तलुाई स�बोधन गरी �यायमा 
पह�चँको सिुनि�तता �दान गन� ब�दाब�दी रहेको 
समयाविधलाई शू�य िदन मानी ब�दाब�दी खलेुको 
िदनबाट ३० िदनिभ� आएमा हद�याद वा �याद 
ता�रख ग�ेुको नमािनने सिुनि�त गरी िनकासा िदन ु
आव�यक देिख�छ ।

अतः कानून िनमा�ताले अिहलेको महामारी 
ज�ता िवषम प�रि�थितको प�रक�पना गरी कानून 
िनमा�ण गरेको नभए पिन नेपालको संिवधानको धारा 
१२६, १२८ र १३३(२) र कानून तथा �यायका 
मा�य िस�ा�तसमेतको आधारमा अदालतको काम-
कारबाही �यवि�थत गरी सेवा�ाही, अदालतका 
�योगकता�लगायतका नेपाली नाग�रकह�ले �याियक 
उपचारबाट वि�चत ह�न नपन� गरी कानूनको उदार, 
�यायोिचत र सकारा�मक �या�या गनु�पद�छ र  म�ुा 
तथा �रट महाशाखाको �ितवेदनउपर आव�यक 
िनकासा िदइनपुद�छ । 

अदालतका सहयोगी (Amicus Curiae) को 
�पमा सव��च अदालत बार एसोिसएसनका 
अ�य� िव�ान ्  व�र� अिधव�ा �ी खगे���साद 
अिधकारीबाट ��तुत िलिखत बहस-नोटको सिं�� 
बेहोरा:

नेपालको संिवधानको धारा २७३ को 
उपधारा (१) ले �ाकृितक िवपद् वा महामारीको 
प�रक�पना गरकेो भए तापिन अदालत एवम् 
�याय �शासनसगँ स�ब� फौजदारी एवं देवानी 
कानूनमा महामारीको अव�थालाई स�बोधन गरकेो 
देिखदँनै । ब�दाब�दीको कारणबाट �थगन ह�न पगेुका 
�याियक तथा अध��याियक काम कारबाहीलाई म�ुा 
मािमलास�ब�धी �योजनका लािग ब�द भएकोसरह 
मानी पूण��पमा ब�दाब�दी खलेुका िमितदेिख लाग ु
ह�ने गरी १ मिहनािभ� आएमा हद�याद, �याद र 

ता�रख थामी म�ुा मािमला दता� र अ�य कारबाही 
ह�न स�ने गरी त�कालका लािग आव�यक �यव�था 
गनु�पन� दिेख�छ । हाल भइरहेको कानूनी �यव�थाका 
आधारमा महामारीबाट उ�प�न प�रि�थितको �याियक 
�यव�थापन ह�न स�ने देिखदँनै । भारतको सव��च 
अदालतले हद�याद स�ब�धमा संिवधानको धारा १४१ 
र १४२ �योग गरी �यायका लािग वत�मान महामारीका 
स�दभ�मा हद�यादस�ब�धी �ब�ध गरकेो छ । नेपालको 
सव��च अदालतबाट पिन  नेपालको संिवधानको धारा 
१२६, १२८ र १३३ समेतका रोहमा उपय�ु आदेश 
जारी भई हद�याद, �याद, ता�रख एव ं म�ुाको सनुवुाइ 
र सजाय िनधा�रणस�ब�धी अ�त�रम �यव�थापन गनु�  
समय-सा�दिभ�क दिेख�छ ।

कोिभड-१९ को महामारीबाट दशेिभ� 
ब�दाब�दीको अव�था छ । अ�य रा��ह�ले गरेको 
ब�दाब�दी एवं नेपालतफ�  आउने वायसेुवालगायतका 
यातायात सेवाह� �थिगत गरकेा कारणले म�ुाका 
प�का �पमा रहेका िवदेशी  र नेपाली नाग�रकह�समेत 
नेपालमा आउन सकेका छैनन् । त�काल नेपालमा 
ब�दाब�दी खलेुकै अव�थामा पिन नेपालमा त�काल 
आउन स�ने अव�था छैन । अ�य मलुकुह�ले कोिभड-
१९ को महामारीको कारण ग�रएको ब�दाब�दीको 
कारणबाट आ�ना देशको आिथ�क, सामािजक, जन-
जीिवकाको �े�मा पन�स�ने असरलाई �यूनीकरण 
गन� �े�गत�पमा ब�दाब�दीलाई �मशः ख�ुला 
गद� जाने िनण�य गरकेा छन् । नेपाल सरकारले िमित 
२०७७।१।२३ गतेको मि��प�रषदक्ो बैठकबाट 
नेपालमा ब�दाब�दीलाई िवषयगत आधारमा ख�ुला 
गरकेो छ । नेपालमा पिन आव�यकताको आधारमा 
ब�दाब�दीलाई �े�गत�पमा केही भूभाग ख�ुला गन� एवं 
केही भू-भाग पूण��पले ब�द ग�रएको अव�थामा ब�द 
ग�रएको �े�का मािनसह�को आवागमनमा पूण��पले 
िनषेध ग�रने ह�दँा ती मािनसह�ले सहज �ि�याबाट 
अदालतमा आई हद�याद, �याद ता�रख था�न थमाउन 
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नस�ने �प� छ । यसबाट िवदशेमा ब�दाब�दीको 
कारण नेपाल आउन नसकेका �यि�ह� एवं देशिभ�कै 
ब�दाब�दीको कारण हािजर ह�न नसकेको �यि�ह�का 
स�ब�धमा समेत छु�ै िवशेष �ब�ध ह�नपुद�छ । 
नेपालको संिवधानको धारा १२६, १२८ र १३३ ले 
नेपालको �याय �यव�थापनका लािग नेपालको सव��च 
अदालतलाई अि�तयारी िदएको ह�दँा यही सवंैधािनक 
िज�मेवारी र सीमाका आधारमा अिहलेको महामारीबाट 
उ�प�न प�रि�थितको �यव�थापनका लािग �याियक 
सि�यता अपनाउनपुद�छ ।

लि�बएको लकडाउन, काय�बोझ र मानव 
�वा��यसमेतलाई �यानमा राखी क�तीमा एक 
मिहनाको �याद कायम गन� ह�न उपय�ु ह��छ । 
देशैभर ब�दाब�दी पूण��पले अ��य भएको अव�थामा 
मा� �याद गणना ह�ने गरी �यव�था ग�रनपुद�छ । 
नेपालमा ब�दाब�दी खलुा भए पिन अ�य रा��मा 
ब�दाब�दी कायमै रहेको वा ब�दाब�दी नरहे पिन 
हवाइजहाजलगायतका यातायातका साधनह� च�न 
नसक� नेपाल आउन नस�ने एवं �चिलत नेपाल 
कानूनबमोिजम रीतपूव�क वारसे अि�तयारनामासमेत 
िलन, िदन नस�ने अव�थाको स�भावना देिख�छ । 
य�तो अव�थामा िवदशेमा रहेका �यि�ह� (नेपाली 
नाग�रक तथा िवदेशीह�समेत) ले नेपालको अदालत 
तथा �याियक िनकायह�बाट सेवा िलइरहेका वा 
िलन चाहनेको हकमा ती दशेको ब�दाब�दी समा� 
भई नेपालमा आउने अव�था भएपिछ मा� हद�याद, 
�यादको गणना गन� �यव�था  गनु�पद�छ ।

नेपालको �चिलत कानूनबमोिजम धेर ै
म�ुाह� िज�ला �शासन काया�लय, मालपोत 
काया�लय, भूिमसधुार काया�लय, वन काया�लय, 
भ�सार काया�लय, आ�त�रक राज�व िवभाग, स�पि� 
श�ुीकरण िवभाग, गाउपँािलका, नगरपािलका ज�ता 
अध��याियक िनकायह�मा उठान / दता� ह�ने र 
कोिभड-१९ को महामारीका कारण नेपालका अदालत 

र �याियक िनकायह�मा समेत हद�याद, �याद र 
ता�रख था�ने थमाउने काय� गनु�पन� अव�था िसज�ना 
भएको ह�दँा सो स�ब�धमा समेत नेपालको संिवधान 
धारा १२६, १२८ (२) (३), र धारा १३३(२), (३) 
बमोिजम िनकासा िदइनपुद�छ ।  

कोिभड १९ रोगको हालस�म पिन औषिध 
एव ंखोप प�ा लागी नसकेको र हालस�मको कोिभड 
१९ महामारीको �कृितको आधारमा भ�नपुदा� यस 
महामारी जिहलेसकैु जनुसकैु बेला फैलन स�ने 
र यसको रोकथामको लािग सरकारले पटकपटक 
ब�दाब�दी गन�स�ने भएकाले हद�याद, �याद र ता�रख 
था�ने थमाउनेस�ब�धी यस अदालतबाट जारी ह�ने 
आदेशह� भिव�यमा समेत �भावी ह�ने गरी आदेश 
जारी ग�रनपुद�छ ।

अतः िमित २०७६ चैत ७ गतेस�म 
नेपालका अड्डा अदालत ख�ुला रहेका र चै� 
८ गते शिनबारदेिखका हद�याद, �याद र ता�रख 
थमाउने �योजनका लािग सव��च अदालतको 
�यव�थापनिभ�का सबै अड्डा अदालतह� सव��च 
अदालतको िमित २०७६।१२।७ को िनण�यले 
पूण��पमा ब�द रहेको अव�था ह�दँा ग�ेुको हद�याद, 
�याद र ता�रख, मलुकुभर लकडाउनको अ��य भई 
प�रि�थित सहजीकरण भएको िमितले एक मिहनािभ� 
थािमने गरी आदेश�ारा आव�यक �ब�ध गरी �याियक 
�यव�था गन� पन� दिेख�छ । साथै अदालत स�ब� 
िनयमावली सव��च अदालतले संशोधन गन� र 
नेपालको फौजदारी एव ं देवानी कानूनह�को हालको 
हद�याद, �याद र ता�रखस�ब�धी �यव�थालाई 
िमित २०७६।१२।८ देिख नै लाग ुह�ने गरी भूतल�ी 
असर िदई सोही आदशेसगँ िमलान ह�ने गरी संशोधन 
गन� नेपालको संघीय �यप�थािपका (संसद ्), नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ् र नेपाल सरकार कानून, �याय 
तथा संसदीय मािमला म��ालयसमेतका नाममा 
परमादेश वा िनद�शना�मक आदेश जारी गनु�  उपय�ु 
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ह��छ ।

िनवेदक िटकाराम भ�राईसमेत भएको ०७६-WO-
०९४४ को �रट िनवेदनको सिं�� बेहोरा

िव��यापी�पमा फैिलएको कोरोना भाइरस 
(कोिभड-१९) ले महामारीको �प �हण गरपेिछ नेपाल 
सरकारले नेपालमा पिन िमित २०७६।१२।११ देिख 
ब�दाब�दी (लकडाउन) को घोषणा गरकेो छ । यसरी 
ब�दाब�दीको घोषणा भएका कारणले अदालतको काम 
कारबाहीसमेत �भािवत ह�न गएको छ । यसबाट उ�प�न 
असहज प�रि�थितले देशभरका संिवधानको धारा 
१२७ बमोिजम �थािपत सबै �याियक िनकायह�, 
सिंवधानको धारा १५२ बमोिजम �थािपत िवशेष 
अदालत र �यायािधकरणमा िवचाराधीन म�ुामा सलं�न 
प�ह� वा ती अदालतमा उपचार खो�ने �ममा रहेका 
�यायका याचकह� वा सबै �कारका ता�रख, सूचना, 
�याद, हद�याद �ा� गनु�पन� प�ह� वा ितनलाई 
�याद, सूचना र ता�रख तो�ने कत��य भएका �याय 
�शासनमा काय�रत कम�चारीह�, प�को तफ� बाट 
�ितिनिध�व गन� कानून �यवसायीह�समेतले �चिलत 
कानूनले तोिकिदएका कत��य वा अिधकार पालना 
गन� वा �योग गन� वि�चत भएको अव�था छ । म�ुाका 
प�ह�को �याद वा हद�याद गिु�एको, ग�ुने �ममा 
रहेको र महामारीको अ��यको कुनै िनि�ततासमेत 
छैन । यसबाट �याद, हद�याद, ता�रख वा सूचनाको 
अविध िनर�तर �भािवत ह�ने देिखएकोले यस स�ब�धमा 
स�मािनत अदालतबाटै उपय�ु �याियक िनकास ह�न ु
अिनवाय� भएको र यस स�ब�धमा अ�य कुनै वैकि�पक 
उपचारको हकसमेत नभएकाले नाग�रकको मौिलक, 
कानूनी र संवैधािनक हकको िनवा�ध �योग, �चलन 
र अ�यासका लािग नेपालको संिवधानको धारा १३३ 
(२) र (३) बमोिजम देहायबमोिजमको आदेश वा 
अ�य उपय�ु आदेश जारी गरी पाउन अनरुोध गद�छ� 
भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदनः

क. �चिलत कानूनले तोकेका �याद, हद�याद, ता�रख 
र सूचनाको अविध अक� �यव�था नभएस�मको 
लािग वा नेपाल सरकारले महामारीको अ��य 
भएको औपचा�रक घोषणा गरकेो १५ िदनस�मका 
लािग नग�ुने �यव�था ह�न र सो अविधमा पिन 
प�ह� आउन स�ने भए उपि�थत प�लाई 
�वयम् अदालतमा उपि�थत भई वा आ�नो 
पायक पन� निजकको कुनै पिन अदालतमा गई 
िव�तुीय �िविध�ारा ता�रख िलन पाउने �यव�था 
गन�;

ख. मौिलक हकसगँ जोिडएका िनवेदनह�को दता� 
र सनुवुाइ, िलिखत जवाफ पेस गन� �याद वा 
थमाउने �यादका स�ब�धमा हाल �चिलत कानूनी 
�यव�थाको स�ा छोटो िविध र �ि�याको अक�  
अ�त�रम कानूनी �यव�था गन� गराउन;

ग. महामारीको कारणले साधारण अव�थाको पेसी 
�यव�थापन र म�ुाको सनुवुाइसगँ स�बि�धत 
�यव�था यथा-अव�थामा सचुा� ह�न नस�ने, तर 
अक�तफ�  यही अविधमा पिन नाग�रकका मौिलक 
हक तथा कानूनी हकको संर�ण गन� दािय�वबाट 
�यायपािलका िवमखु ह�न नस�ने भएकोले नेपाल 
बार एसोिसएसनसमेतको परामश�मा म�ुाको 
सनुवुाइ, पेसीको �यव�थापन, काय��थलको 
सरु�ा गन�का लािग उिचत �ब�ध िमलाई म�ुाको 
दता� र सनुवुाइका लािग अ�त�रम �यव�थाको 
�ब�ध गन� गराउन; 

घ. प�को तफ� बाट �ितिनिध�व गन� कानून �यवसायी 
वा ता�रखमा रहने वारसे र अदालतमा काय�रत 
जनशि�लाई ब�दाब�दीको अविधमा पिन 
स�बि�धत अदालत र स�बि�धत बार एकाइले 
उपल�ध गराएको अनमुित वा पासको आधारमा 
आवत-जावतमा रोक नह�ने �यव�था गन� सव��च 
अदालतको म�ुय रिज��ारमाफ� त स�बि�धत 
सरु�ा िनकायमा प�ाचार गरी सो �यव�था 



211

१०४२९ - सव��च अदालत, म�ुा तथा �रट महाशाखा िव. अिधव�ा महे�र �े�

काय��वयन गन� गराउन; 
ङ. कानून बनाउने एकलौटी अिधकार 

�यव�थािपकाको भएकोले यस स�ब�धमा सव��च 
अदालतसमेतको परामश�मा िनि�त अविधप�ात् 
�वतः िनि��य ह�ने �कृितको (sun set) कानून 
बनाउन कानून �याय तथा संसदीय �यव�था 
म��ालयसमेतलाई यो िनवेदनको सनुवुाइबाट 
अदालतले गन� आदेशको �ितिलिप पठाउने 
�यव�थासमेत ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िनवेदक अिधव�ा िटकाराम भ�राईसमेतको यस 
अदालतमा िमित २०७७/०१/२८ मा पन� आएको 
०७६-WO-०९४४ को िनवेदन ।

यसमा ०७६-RE-०३९२ को �ितवेदनसमेत 
साथै रा�न ु भनी �रट न�बर ०७६-WO-०९४४ 
को िनवेदनमा यस अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासबाट िमित २०७७।१।२९ मा भएको आदशे ।

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �ितवेदन 
तथा �रट िनवेदनसमेतको अ�ययन ग�रयो । िमित 
२०७७/०२/०५ गते ग�रएको सनुवुाइको �ममा 
“अदालतका सहयोगी” (Amicus Curiae) को �पमा 
उपि�थत नेपाल बार एसोिसएसनका अ�य� िव�ान्   
व�र� अिधव�ा �ी च�डे�र �े�ले गनु�भएको बहस 
िजिकर सिुनयो । उहालेँ ब�दाब�दीको अव�था हटेपिछ 
हद�याद, �याद, ता�रख, सजाय िनधा�रणसमेतका 
कुरामा कानूनी जिटलता र �यावहा�रक सम�याह� 
पैदा ह�ने अव�था छ, सेवा �वाहका कितपय कुरामा 
समेत किठनाइ आउन स�दछ । कोिभड-१९ 
महामारीको कारणबाट �याियक �ि�यामा उ�प�न ह�ने 
सम�याको पूण� समाधानका लािग �चिलत ऐन तथा 
िनयमावलीह�मा उपायह� �यवि�थत छैनन् । भएका 
�ावधानह� अपया�� छन् । ब�दाब�दीको कारणबाट 

जनताको �याय �ा� गन� हक तथा �यायमा पह�चँको 
कुरामा आघात पन� िदन ुह�दँैन । नेपालको संिवधानको 
धारा १२६, १२८ तथा १३३ मा रहेका �ावधानका 
आधारमा सव��च अदालतको बहृत् पूण� इजलास यस 
िवषयमा िनकास िदन स�म छ । यसरी िनकास िददँा 
ब�दाब�दी खलेुको अव�थालाई �यावहा�रक�पमा 
प�रभािषत ग�रनपुद�छ, आंि�क�पमा खलेुकोलाई 
ब�दाब�दी खलेुको मा�न ह�दँनै । ब�दाब�दीको 
अविधलाई शू�य समयाविध मानेर �यव�थापन 
ग�रनपुद�छ भ�नेसमेतका िजिकर गद� नेपाल बारको 
धारणा िलिखत बहस-नोटमा ��ततु गरकेो कुरा 
उ�लेख गनु�भयो । अदालतका सहयोगीको �पमा 
नेपाल बार एसोिसएसनको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   
व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहालले म�य�थता 
ऐन, म�य�थता िनयमावलीलगायत िविभ�न नेपाल 
कानूनह�ले हद�याद, �याद र ता�रख स�ब�धमा 
गरकेो �यव�थालई बहृ�र�पमा समेट्ने गरी 
आदेश ह�नपुद�छ । ब�दाब�दी खलेुपिछ एक मिहना 
समय �ा� ह�ने गरी हद�याद, �याद आिद कायम 
ग�रनपुद�छ । ब�दाब�दीको कारणबाट यातायात मा� 
ब�द भएको नभएर मािनसको गितिविध नै सीिमत ह�न 
पगेुको अव�थातफ�  पिन िवचार प�ुनपुद�छ । भूक�प, 
�वालामखुी ज�ता िवपद ्भ�दा कोरोना भाइरसको 
महामारी फरक िकिसमको संकट हो । सिंवधानमा 
रहेका �ावधानह�का आधारमा अिहले देखा परेको 
किठनाइको स�बोधन ग�रनपुद�छ र यसरी समाधान 
िदन अदालत स�म छ भ�नेसमेत बहस िजिकर ��ततु 
गनु�भयो । 

अदालतका सहयोगीको �पमा उपि�थत 
सव��च अदालत बार एसोिसएसनका अ�य� व�र� 
अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीले वत�मान 
सम�याको समाधान गदा� �याय �णाली स�ब�धमा 
पिन िवचार प�ुयाइनपुद�छ । �याय �शासनलाई 
जीव�तता �दान गन� अिधकार सव��च अदालतमा 
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अ�तरिनिहत रहेको ह�दँा यही अिधकार �योग गररे 
वत�मान जिटलताको स�बोधन ग�रनपुद�छ । भारतीय 
सव��च अदालतको हालैको िनण�यको ��ा�त ��ततु 
गद� िवशेष प�रि�थितमा �यायमा पह�चँ कायम गन� 
सव��च अदालतले �याियक सि�यता अपनाउन ुपन� 
ह��छ भनी िजिकर गनु�भयो । उहालेँ अिहलेको स�दभ�मा 
आव�यकताको िस�ा�त आकिष�त ह��छ, यसलाई 
साव�जिनक सरोकारको िववादको �पमा हे�रनपुद�छ । 
देवानी संिहतामा हद�याद थािमन स�ने �यव�था रहेको 
सापे�तामा फौजदारी काय�िविधलाई पिन हे�रनपुद�छ । 
बाधा अड्काउ परकेो कुरामा त�कालका लािग सव��च 
अदालतबाट आदेश जारी ह�नपुद�छ र सरकारका नाउमँा 
पिन आदशे जारी ह�नपुछ�  । िलिखत बहस-नोटमा अ�य 
कुराह� उ�लेख गरकेो कुरा उ�लेख गद� सं�ामक रोग 
ऐनलगायत �चिलत नेपाल कानूनबाट मा� वत�मान 
किठनाइको समाधान नह�ने भएकाले आव�यक आदेश 
जारी होस भनी बहस गनु�भयो । अदालतका सहयोगीको 
�पमा सव��च अदालत बार एसोिसएसनका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ा �ी श�भ ु थापाले 
वत�मान छलफलको कुरालाई कानून बनाउने िवषयको 
�पमा होइन, �याय �शासन सचुा� गन� िवषयको 
�पमा हे�रनपुद�छ । संिवधानको धारा २७३ अनसुार 
महामारीलाई संकटकालको �पमा पिन हेन� सिक�छ, 
यो सामा�य अव�था होइन । हद�याद, �याद र 
ता�रखलगायत �याियक �ि�याका िवषयमा देखा परकेा 
कानूनी �र�तालाई कोिभड-१९ महामारीको �कृितको 
स�दभ�मा हे�रनपुद�छ । यसमा अ�य कुराका अित�र� 
मािनसको �वा��यस�ब�धी हक पिन जोिडएको छ । 
वत�मान जिटलतालाई स�बोधन गन� कानूनको शाि�दक 
�या�या गररे ह�दैँन, �या�याको �विण�म वा रचना�मक 
िनयम अपनाउनपुद�छ । िवशेष प�रि�थितमा �यायमा 
पह�चँ कायम गन� िवषय भएकाले यसलाई कानून 
िनमा�णको अथ�मा बिुझन ुह�दैँन । ग�रबी तथा अभावका 
िबच रहेका सेवा�ाही रोगबाट बढी �भािवत ह�ने अव�था 

भएकाले �यस अव�थाका सेवा�ाहीको मनोिव�ान�ित 
�यान िदनपुद�छ र सेवा�ाहीको �यायमा पह�चँ कायम 
रहने गरी उदारतापूव�क �या�या ग�रनपुद�छ भनी बहस 
िजिकर गनु�भयो ।

०७६-WO-०९४४ का िनवेदक िव�ान्   
अिधव�ा �ी िटकाराम भ�राईले िनवेदनमा उ�लेख 
ग�रएका कुराह�का स�दभ�मा िजिकर गद� वत�मान 
अड्बडको िवषयमा �ितवेदनको आधारमा नभएर 
�रट िनवेदनका स�दभ�मा आदेश ग�रनपुद�छ । यसरी 
आदेश गदा� �याियक तथा �थानीय तहलगायत 
अध�-�याियक िनकायका स�ब�धमा पिन स�बोधन 
ग�रनपुद�छ । यसका अित�र� लोक सेवा आयोगमा 
बढुवा िनण�यउपर ग�रने उजरुी, म�य�थतालगायतका 
िविवध नौवटा िवषयह�मा ग�रने उजरुी स�बि�धत 
�यादको िवषयमा पिन िवचार गनु�पन� अव�था 
छ । अिहले “महामारी िविधशा�” (Pandemic 
Jurisprudence) िनमा�णको अव�था आएको छ । 
अिहलेको अव�थालाई कानूनमा �हण (eclipse) 
लागेको अव�थाको �पमा हे�रनपुद�छ र अ�त�रम 
�कृितको बाधा अडकाउ फुकाउने गरी आदेश 
ह�नपुद�छ । सव��च अदालतले �याद र हद�याद प�को 
सिुवधाको लािग हो भनी िवगतमा �या�यासमेत गरेको 
छ, अिहले ियनै कुराह�लाई प�को िहत �ितकूल ह�ने 
अव�थामा आउन िदन ु ह�दँनै । तसथ�, लकडाउनको 
अविधलाई शू�य समय मानेर प�लाई सिुवधा 
िदने गरी आदेश जारी ह�नपुद�छ भनी बहस िजिकर 
गनु�भयो । �रट िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्   अिधव�ा �ी गोिव�द शमा� ब�दीले �याियक 
�ि�यालाई सहज र सेवा�ाहीको िहतअनकूुल कायम 
गन� अदालतले �वयम् (Suo motu) साव�जिनक िहत 
कायम गन� गरी आदशे गनु�पद�छ भनी बहस गनु�भयो । 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ाह� 
�ी रमेश बडाल, �ी अ�बरबहादरु राउत, �ी 
सरोजकृ�ण िघिमर,े �ी मकुु�द अिधकारी, �ी प�ुपराज 
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पौडेलसमेतले गनु�भएको बहस िजिकरसमेत   सिुनयो । 
महा�यायािधव�ाको काया�लयको तफ� बाट 

उपि�थत िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी स�जीवराज 
र�ेमीले ��ततु िवषयमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयको �ि�कोण िलिखत बहस-नोटमा नै 
उ�लेख ग�रएको छ । हद�याद बढाउने कुराका लािग 
कानूनी आधार कमजोर देिख�छन् । केही िवषयमा 
अदालत स�बि�धत िनयमावलीह�मा सशंोधन गररे 
पिन हद�यादस�ब�धी केही िवषयलाई स�बोधन गन� 
सिक�छ भनी गनु�भएको बहस िजिकरसमेत सिुनयो ।  

िमित २०७७/०२/०५ गते सनुवुाइ भई 
आज िनण�य सनुाउने गरी तोिकएको ��ततु िवषयमा 
अब यस अदालतको म�ुा तथा �रट महाशाखाको 
�ितवेदन तथा ०७६-WO-०९४४ को �रट िनवेदनका 
स�दभ�मा कोिभड-१९ महामारीको कारणबाट 
ग�रएको ब�दाब�दीको अविधमा गिु�एको हद�याद, 
�याद, ता�रखलगायतका �याियक �ि�या स�ब� 
�यव�थापनका कुरामा देखा परकेो र पिछ पन� स�ने 
अ�प�ता र ि�िवधाको कुरामा �प�ता कायम गन�; 
तथा ब�दाब�दीको कारणबाट सेवा�ाहीलाई पन� जाने 
किठनाइ हटाई �यायमा पह�चँ कायम गन� कुरामा 
सहजीकरण गन� आव�यक आदशे, िनद�शन जारी गन� 
िम�छ वा िम�दैन ? यिद �यस�कारको आदेश जारी 
गन� िम�ने हो भने के-क�ता आदशे जारी ह�ने हो ? भ�ने 
��को िन�पण गनु�पन� ह�न आएको छ ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�  कानूनी ��को 
िन�पण गनु�भ�दा पिहले सव��थम कोिभड-१९ 
को सङ्�मण र यसबाट मानव जीवनमा परकेो 
असर स�ब�धमा केही त�य उ�लेख गनु�  सा�दिभ�क 
देिख�छ । �सङ्गअनसुार “नोवल-कोरोना”, “कोरोना-
भाइरस”, “कोिभड-१९” भनी उ�लेख गन� ग�रएको 
यो महामारी (Pandemic) को �ार�भ सन् २०१९ 
को िडसे�बर अि�तम सातादेिख देिखन थालेको 
मािनएको छ । यो कोिभड-१९ महामारी स�ु भएको 

अिहले क�रब ६ मिहना भएको छ र अिहलेस�म 
िव�भर (�ायः सबै देशमा) फैिलन पगेुको छ । अिहले 
यो आदेश तयार गदा�को अव�थास�म कोिभड-१९ 
बाट िव�भर ५७,८८,७८२ जना मािनस सं�िमत 
ह�न पगेुका र �यसम�ये अिहलेस�म ३,५७,४२५ 
�यि�ले म�ृय-ुवरण गरकेो कुरा साव�जिनक भएका 
त�याङ्कबाट देिख�छ1 । नेपालमा अिहलेस�म ९०१ 
जना मािनसमा सङ्�मण देिखएको र �यसम�ये ५ 
जनाको म�ृय ुभएको त�याङ्क छ । सङ्�मण बढ्ने 
�म िनर�तर कायम छ । यसको अ��य ह�ने समयको 
अिहले नै आकँलन गन� सिकने अव�था छैन । दैिनक 
ठूलो मानवीय �ित भइरहेको छ, तर िनरोधा�मक वा 
िनवारणका भरपदा� उपायह� अझै वै�ािनक खोजी र 
चनुौतीको िवषय बिनरहेको छ । अित-सू�म यो कोिभड-
१९ भाइरसको सङ्�मण सन� िसलिसला मािनसको 
सामा�य बझुाइभ�दा फरक र भयावह िकिसमको 
दिेखएको छ । यसले साना-ठुला, बालबािलका, यवुा-
यवुती, व�ृ-व�ृा, धनी-ग�रब सबै मािनसलाई गाजेँको 
छ । कितपय �वा��यकम� / िचिक�सकह� �वयम् 
पिन यस महामारीको चपेटामा परकेा छन् र �यान 
गमुाउन पगेुका छन् । कुन मािनसबाट, कहा,ँ कसरी यो 
सङ्�मण सन� हो भ�ने कुराको सही अनमुान गन� �ायः 
किठन भएको छ । सङ्�मण भएको थाहा नै नपाउदँै 
शरीरमा फैिलन प�ुने र थाहा पाउदँा उपचारका लािग 
िढलो भइसकेको ह�ने गरकेा ��ा�तह� पिन �स�तै 
छन् । यसको स�ुवात ६ मिहना अगािड भयो, अ��य 
किहले ह��छ, थाहा छैन । अिहले हामी सङ्�मणको 
चरम अव�थामा छ� वा अझ धेर ै मानव िवनासको 
िवभीिषका बेहोन� बाकँ� छ भ�ने पिन यिकन छैन । 
सं�ेपमा भ�दा अिहले महामारीको भयावह अव�था 
रहेको छ । 

३. मािनसको अ��य-श�ूको �पमा फैिलएको 
1 https:/ /www.worldometers. info/coronavirus/?utm_

campaign=homeAdvegas1? - Accessed on:2077/02/15  at 
7:30 AM
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कोिभड-१९ महामारीको कारणबाट धनी, ग�रब सबै 
देशको अथ�-�यव�थामा ग�भीर असर परकेो छ । 
यस सङ्�मणको कारणबाट मािनसको सामािजक, 
धािम�क, सां�कृितक जीवनमा समेत ठुलो असर परकेो 
छ । थल, जल, हवाई यातायात ब�द भएका छन; �कुल 
कलेज ब�द छन्; उ�ोग-ध�दा, �यापार �यवसाय क�रब 
ठ�प ह�न पगेुका छन्; मि�दर, मि�जद, ग�ुबा, िगजा�घर, 
ग�ु�ारा आिद ब�द ग�रएका छन् । कोिभड-१९ बाट 
स�ंिमत मा� नभएर अ�य सामा�य िबरामीह�को 
उपचारमा पिन जिटलता र किठनाइ थिपदँै आएको छ । 
ब�दाब�दी (Lockdown) को कारणबाट मािनस घरिभ� 
ब�न िववश छ; सामािजक स�ब�धह� टाढा भएका वा 
पातिलदैँ गएका छन् । आ�ना ि�यजनको म�ृय ुह�दँा पिन 
आ-आ�नो सं�कारअनसुार अ��यि� गन� तथा शोक-
वरण गन� किठनाइ पैदा भएको छ । कसैको मलामी 
जान सीिमत कोटािभ� पनु�पद�छ, कसैको मलामी जान 
िहजोस�मका ि�य-�वजनह� पिन पीडाबोधका साथ 
अ�वीकार गन� गद�छन् । �थािपत कितपय स�ंकार 
भि�कएको छ । जीवन-प�ित खलबिलएको छ । 
अिहले धेर ै मािनसको दैिनक� ब�दाब�दी, िशलब�दी, 
सीमाब�दी, �वा�र�टाइन, सामािजक दरुी, मा�क, 
सेिनटाइजर, सरसफाइ, उपचार �ोटोकल, सं�िमतको 
गणना आिदको रटानमा िबतेको छ । यो �म थिपदै 
जादँा अझ कित असिजलाह� थप ह�न आउने ह�न !! 
यी सम� कुराबाट सामािजक, आिथ�क, राजनीितक, 
सां�कृितक, धािम�क आिद िविवध प�मा पन� दरुगामी 
असरको अनमुान लगाउन सिजलो छैन । अिहले 
हामी ियनै �ितकूलताह�का िबचमा छ�; हा�ो �याय 
�णालीमा पिन यी �ितकूलताका असरह� �वाभािवक 
�पमा परकेा छन् । स�भवतः िवधाियकाबाट कानून 
िनमा�ण ग�रदँा यस�कारको प�रि�थितको प�रक�पना 
गन� सिकने अव�था पिन िथएन ।

४. �ितकूलतािभ� पिन अनकूुलताको खोजी 
गनु�  र िसज�नशीलताको माग�मा अगािड बढ्न ुमानवीय 

�वभाव  हो । अिहले महामारीको सम�या छ, यो 
यथाथ� हो । यो महामारीबाट मानवजाितको र�ा गनु�  
चनुौतीपूण� भए पिन द�ुकर काय� भने अव�य होइन । 
िवगतमा पिन बेला-बखत मानवजाितले महामारीका 
चनुौतीह�को सामाना सफलतापूव�क गरकेो छ । यसका 
लािग नचाहदँा नचाहदैँ पिन केही मू�य चकुाउन ु पन� 
ह��छ । अिहलेको ब�दाब�दीलाई पिन य�तै एउटा मू�य 
चकुाएको अथ�मा िलन सिक�छ । सङ्�मण िनय��ण 
गन�, फैलन निदन, सरोकारवालाह�को �वा��य सरु�ा 
कायम गन� तथा सेवा�ाहीलाई ब�दाब�दीको समयमा 
अदालतस�मको पह�चँमा आउने किठनायको स�बोधन 
गन� यसिबच अदालतबाट �वाह ह�ने गरकेा �ायः 
सबै सेवाह� (अपवादबाहेक) ब�द गनु�पन� अव�था 
आएको देिख�छ । यो बा�या�मक प�रि�थितको 
कारणबाट �याियक सेवा �भािवत भएको छ । यसरी 
परकेो �भावबाट सेवा�ाहीह�को �वाभािवक र 
वैध अपे�ालाई �यायोिचत तवरबाट स�बोधन गनु�  
अ�याव�यक दिेखएको छ ।

५. स�भवतः मानवजाितले अझ केही लामो 
समय कोिभड-१९ सगँ ज�ुन ुर बा�ँन ुपन� ह��छ । यसिबच 
लामो अविधस�म रा��को सामािजक, आिथ�क, 
धािम�क, सां�कृितक ि�याकलापह�लाई ठ�प राखेर 
मा�ै �यवहार च�न किठन होला । दईु मिहनाभ�दा 
बढी अविधदेिख कायम रहेको ब�दाब�दीको कारणबाट 
उ�ोगध�दा, �यापार �यवसाय, रोजगारी, कृिष 
�यवसायलगायतका िविवध आिथ�क गितिविध र 
ि�याकलापमा ग�भीर असर परकेो ह�न ु �वाभािवक 
छ । स�भवतः महामारी समा� नह��जेलस�म य�ता 
आिथ�क ि�याकलाप ब�द गररे लामो अविध ब�न पिन 
�यावहा�रक नठािनएला !! कोिभड-१९ महामारीको 
समाि� नह�दँैको अव�थामा पिन कितपय काम कारबाही 
र ि�याकलाप स�चालन गनु�पन� अव�था आउलान् !! 
अदालतको सेवा �वाह खलुा गन� अव�था पिन यसिबच 
आउने नै छ । यस अव�थामा �वा��य सरु�ा कायम 
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गन�, सामािजक / भौितक दरुी रा�ने चनुौतीह� पिन 
थप ह�नेछन् । काय�-फछ् य�टका सीमाह� िनधा�रण ह�न 
प�ुनेछन् । यी सबै कुराको �यव�थापन हाल उपल�ध 
साधन, �ोत र जनशि�बाट गनु�पन� कुरा �वाभािवक 
देिखदँछै । अक�तफ�  लामो अविधको ब�दाब�दीका 
कारणबाट सि�चत ह�न पगेुका काय�ह�समेत 
एकै पटक थप ह�न आउने छन् । यी काय�ह�को 
�यव�थापन असहज मा� नभएर िनकै चनुौतीपूण� ह�ने 
देिख�छ । अदालतका स�दभ�मा भ�ने हो भने �यायाधीश, 
कम�चारी, कानून �यवसायी, सेवा�ाहीलगायतका 
सबै सरोकारवालाह�का अ�ठ्यारो किठनाइह� 
एकसाथ अगािड आउने अव�था देिख�छ । सव��च 
अदालतमा हाल चाल ुअव�थाका २३ हजारभ�दा बढी 
िववाद रहेको देिख�छ । िवगत दईु मिहनादेिख रहेको 
ब�दाब�दीको कारणबाट अदालतमा �वेश ह�न नपाई 
रोिकएका कुराह�लाई पिन अदालतमा �वेश िदन ु
पन� अव�था छ । ब�दाब�दी ह�न ु अगािडस�म दैिनक 
सरदर ४०० / ५०० थान म�ुा पेसीमा चढ्ने गरकेो र 
यो �म दईु मिहनादेिख रोिकएको ह�दँा यी सबै कामको 
चाप पिन एकै पटक पन� आउने ि�थित छ । यस �ि�ले 
हेदा�  ब�दाब�दी खलेुपिछ अदालतमा केही अविध केही 
हजारको सङ्�यामा सेवा�ाहीह�को भीड ज�मा ह�ने 
अव�था देिख�छ । �यसमा थप �याियक जनशि� 
र कानून �यवसायीह�को �वाभािवक उपि�थितले 
सङ्�या अझ बढी ह�न प�ुदछ । धेर ैकाय�बोझ रहेका 
उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतह�मा पिन यही 
�कारको चनुौती रहने देिख�छ । �यस अव�थाको 
�यव�थापन�ित वाि�छत संवेदनशीलता नअपनाई, 
�यावहा�रक किठनाइलाई अ�देखा गरी ब�दाब�दी 
खलुा ह�नासाथ सबै कुरा द�ु�त भयो वा ह��छ भनी 
स�झन ुबिु�म�ापूण� कुरा  ह�दँैन । 

६. स�भवतः देशभर ब�दाब�दी एकै पटक 
खलुा नहोलान् । कुनै शहर वा िज�लामा ब�दाब�दी 
हटाइयो, कुनै ठाउमँा कायम र�ो वा त�प�ात् पिन 

सेवा�ाहीले  �वार�ेटाइनमा ब�न ु वा उपचारमा रहन ु
परकेो अव�थामा तत् तत् �थान वा अव�थाका 
सेवा�ाहीह�का स�ब�धमा अपनाउने �ि�कोण िनमा�ण 
गनु�  पिन आव�यक देिख�छ । �चिलत कानूनमा 
तोिकएको हद�यादिभ� िफरादप�, तथा �यादिभ� 
िनवेदन, पनुरावेदन आिद गन� अदालत खलेुको िदन 
हािजर ह�न आउनपुद�छ भ�ने मा�यता रा�ने हो भने 
दशेका िवकट दगु�म �थानह� वा यातायातको सहज 
सिुवधा नभएको �थानह�बाट आएर अदालत खलेुकै 
िदन सेवा �ा� गन� कसरी स�भव होला ! दगु�म वा असहज 
�थानमा रहेका वा �वार�ेटाइनमा बसेका मािनसको 
�यायमा पह�चँ कसरी कायम रहला !! कागजात किहले, 
कसरी तयार होला, कानूनी सहायता कसरी �ा� 
होला !! य�ता किठनाइका फेह�र�त लामो ह�न 
स�दछ । यो िवषयलाई कानूनमा लेिखएका श�दह� 
तथा कानूनी िस�ा�तको सीिमत र सतही �योगको 
�ि�ले मा� नभएर �यावहा�रक �पमा आव�यक 
र उपयोगी �याियक �यव�थापनका �ि�ले पिन 
हे�रनपुद�छ । 

७. अब “हद�याद, �याद र ता�रख”2 था�ने 
िवषयमा रहेका कानूनी �ावधान स�ब�धमा उ�लेख गनु�  
सा�दिभ�क ह�न आएको छ । मलुकु� देवानी काय�िविध 

2 �चिलत नेपाल कानूनमा  “हद�याद”, “�याद” र “ता�रख” श�दह�को 
छु�ै प�रभाषा ग�रएको दिेखदँैन । यसको �योग वा �योजनतफ�  �ि�गत 
गदा� स�पि�, पद, अिधकार, वा कसरुस�ब�धी दाबी गरी �याियक 
उपचारका लािग अिधकार�ा� अदालत वा म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
िफरादप�, अिभयोगप�, िनवेदनप� वा सोसरहको दाबी-प� पेस गन� 
कानून�ारा तोिकएको समयाविधलाई “हद�याद” भिन�छ । “�याद” श�दले 
कसैउपर परकेो िफरादप�, अिभयोगप�, िनवेदनप� वा सोसरहको दाबी-
प�अनुसारको िवषयमा �ितवाद वा बयान गन� अदालत वा मु�ा हेन� 
िनकायसम� �ितउ�रप� पेस गन� वा बयान िदन उपि�थत ह�नका लािग 
तोिकएको वा �दान ग�रएको समयाविधलाई जनाउदँछ । यो “�याद” श�दले 
पनुरावेदन गन�, म�ुा दोहो�याई हे�रपाउँ भनी िनवेदन गन�, पनुरावलोकनको 
अनमुितका लािग िनवेदन गन�, कानूनी कारबाहीको िसलिसलामा �ितदाबी 
वा िलिखत जवाफ पेस गन�, फैसला काया��वयनका लािग िनवेदन गन� ज�ता 
काय�का लािग कानून�ारा तोिकएको वा िनधा�रण ग�रएको समयाविधलाई 
समेत जनाउदँछ । “ता�रख” श�दले अदालत वा म�ुा हेन� िनकायले कुनै 
खास काम वा �योजनका लािग उपि�थत ह�न (हािजर ह�न) भनी िववादका 
प�ह�लाई तोकेको िदनमा उपि�थत (हािजर) ह�ने कुरालाई जनाउँदछ ।
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सिंहता, २०७४ को दफा ५१ मा “हद�याद प�ुने 
अि�तम िदन साव�जिनक िबदा परमेा �य�तो िबदापिछ 
लग�ै अदालत खलेुको पिहलो िदन िफरादप� दता� 
गन� सरोकारवालाले माग गरमेा अदालतले �य�तो 
िफरादप� दता� गनु�पन�छ” भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसमा �य�ु “िबदापिछ लग�ै अदालत 
खलेुको पिहलो िदन” भ�ने वा�यांशले समय-सीमा 
तोकेको छ र यो �ावधानअनसुार िबदापिछ अदालत 
खलेुको पिहलो िदन (एक िदन) मा� िफराद दता� गन� 
सिकने अव�था रहने दिेख�छ । 

८. मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहतामा 
हद�याद नगिु�ने (गिु�एको हद�याद था�न पाउने) 
कानूनी �ावधान रहेको देिखदँैन । दवेानी काय�िविध 
सिंहताको दफा ५८ मा भने देहायबमोिजमको �ावधान 
रहेको पाइ�छः

दफा ५८. “हद�याद नगु�नेः कसैको 
देहायबमोिजमको काबबुािहरको प�रि�थित 
उ�प�न भई हद�यादिभ� िफरादप� दता� गन� 
नसक� हद�याद ग�ेुको कुरा उ�लेख गरी िनजले 
देहायको अविधिभ� िफरादप� दता� गन� �याएमा 
यस प�र�छेदमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन दफा ५९ को अधीनमा रही अदालतले 
�य�तो िफरादप� दता� गनु�पन�छः
क. िफरादप� दता� गनु�पन� �यि�को कोही म�ृय ु

भई पर�पराअनसुार िनज आफँै िक�रया वा 
िक�रयासरहको शोक-वरण गरी ब�नपुरकेो 
भए �य�तो �यि�को म�ृय ुभएको प�� िदन 
पगेुको िमितले बाटोको �यादबाहेक सात िदन,

ख. िफराद दता� गनु�पन� �यि� मिहला भई स�ुकेरी 
भएको भए स�ुकेरी भएको िमितले बाटाको 
�यादबाहेक साठी िदन,

ग. खोलो, पिहरो वा िहउलेँ बाटो ब�द भई वा 
क�यु�  घोषणा भएको वा अ�य कुनै कारणले 
साव�जिनक यातायातको साधन नचलेको भए 

बाटो खलेुको वा साव�जिनक यातायातको 
साधन चलेको िमितले बाटोको �यादबाहेक 
प�� िदन,

घ. िफराद दता� गनु�पन� �यि�लाई कसैले अपहरण 
गरी लगेको वा शरीर ब�धक बनाएको भए 
�य�तो अपहरण वा ब�धकबाट म�ु भएको 
िमितले बाटोको �यादबाहेक प�� िदन,

ङ. भूक�प वा �वालामखुी आिद ज�ता िवपद ्
परकेो भए �य�तो िवपद ् परकेो िमितले 
बाटोको �यादबाहेक दश िदन,

च. कुनै दघु�टनाको कारण अचेत वा िहड्ँडुल 
गन� नस�ने भई वा अचानक कुनै कडा रोग 
लागेको कारण िहड्ँडुल गन� नसकेकोले 
अ�पतालमा भना� भई उपचाररत रहन ुपरेको 
अव�थामा �यसरी भना�  भएको िमितले 
बाटोका �यादबाहेक प�� िदन” ।

९. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ५९ तथा मलुकु� देवानी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा २२२, २२३, २२४ 
र २२५ मा �याद वा ता�रख गजुान� नह�ने, तथा 
ग�ेुको �याद, ता�रख था�नेस�ब�धी �यव�थाह� 
रहेका दिेख�छन् । उपयु�� कानूनी �ावधानह�मा 
काबबुािहरको प�रि�थितको �पमा िक�रया वा शोक-
वरण गरी ब�नपुरकेो, स�ुकेरी भएको, खोलो पिहरो, 
िहउ,ँ क�यु�ले बाटो ब�द भएको, भूक�प, �वालामखुी 
ज�ता िवपद ् परकेो, अपहरण वा शरीर ब�धकमा 
परकेो दघु�टनामा परी अ�पताल भना�  भई उपचार 
गराएको आिद कुरालाई समेटेको देिख�छ । यसरी 
काबबुािहरको अव�था परमेा तत्-तत् कुराका लािग 
तोिकएअनसुारका िदन गिु�एको �याद वा ता�रख 
था�न, थमाउन सिकने अव�था छ । यसरी गिु�एको 
�याद वा ता�रख थमाउनका लािग िनवेदन िदनपुन� र 
िनवेदनसाथ काबबुािहरको प�रि�थित उ�प�न भएको 
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बेहोरा पिु� गन� आव�यक पन� �माण संल�न गनु�पन� 
�यव�थासमेत रहेकोछ । यी �यव�थाह�ले कोिभड-
१९ बाट उ�प�न िवशेष प�रि�थितलाई समिुचत 
�पमा स�बोधन गन� स�ने देिखदैँन । मलुकु� देवानी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा २८७ मा बाधा 
अड्काउ फुकाउन आव�यक �यव�था गन� सिकने 
�ावधान रहेको स�दभ�मा पिन ��ततु िवषयलाई हेनु�  
पन� देिख�छ ।

१०. सव��च अदालत, उ�च अदालत तथा 
िज�ला अदालतस�ब�धी तत्-तत् िनयमावलीह�मा 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा एकपटक मा� बढीमा 
सात िदन र अ�य �कारका �रट िनवेदनमा एक पटक मा� 
बढीमा प�� िदनस�मको �याद ता�रख थमाउन सिकने 
�यव�था रहेका छन् । यसका अित�र� िक�रयामा ब�न ु
परकेो, स�ुकेरी भएको, यातायातको साधन नचलेको, 
भूक�प ज�ता दवैी �कोप परकेो कुराका लािग केही 
सीिमत अविध (सामा�यतयाः १५ िदन) ता�रख थमाउन 
सिकने �यव�था रहेको देिख�छ । म�य�थता (अदालती 
काय�िविध) िनयमावली, २०५९ को िनयम १४ मा 
काबभु�दा बािहरको अव�थामा बाटोको �यादबाहेक 
सात िदनिभ� ग�ेुको �याद वा तारखे थािमन स�ने 
�यव�था रहेको छ । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को 
दफा ११ अनसुार सो अदालतमा परकेो म�ुामा र सो 
अदालतको फैसलाउपर परकेो पनुरावेदनमा �याद 
तारखे था�न काबबुािहरको प�रि�थित परकेो कारण 
र आधार खलुाई िनवेदन परमेा सो बेहोरा मनािसब 
ठह�रएमा एकपटक बढीमा प�� िदनस�मको �याद 
तारखे था�न सिकने �ावधान रहेको पाइ�छ । संि�� 
काय�िविध ऐन, २०२८ को दफा ८ मा समेत प�को 
काबभु�दा बािहरको प�रि�थितले गदा� �याद वा ता�रख 
ग�ेुको अव�थामा बढीमा प�� िदनस�मको �याद 
ता�रख था�न सिकने �यव�था रहेको छ । कोिभड-
१९ बाट उ�प�न िवशेष प�रि�थितको समिुचत �पमा 
स�बोधन ह�ने गरी उि�लिखत कानूनह�मा �ावधान 

समावेश भएको दिेखदँैन । मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
िनयमावली, २०७५ को िनयम ९९ मा मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध ऐन, २०७४ र यस िनयमावलीमा 
लेिखएदेिख बाहेकका अ�य अदालती काय�िविधका 
िवषयमा ऐन र यस िनयमावलीको �ितकूल नह�ने गरी 
अदालत आफँैले �यवि�थत गन� स�नेछ भनी उ�लेख 
भएको छ ।

११. �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा 
२६ मा तीन िदन वा सोभ�दा बढी अविधको लािग 
अदालत ब�द रहने भएमा �य�तो िबदाको अविधभर 
अदालत खलुा गरी ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनउपर 
सनुवुाइ गन� �यव�था रहेको  छ । स�ंामक रोग ऐन, 
२०२० मा नेपालभर वा यसको कुनै भागमा मािनसमा 
कुनै सं�ामक रोग उ�जेमा वा फैिलने स�भावना 
दिेखएमा सो रोग िनमू�ल गन� वा रोकथाम गन� नेपाल 
सरकारले आव�यक कारबाही गन� र सव�साधारण 
जनता वा कुनै �यि�ह�को समूहउपर लाग ुह�ने गरी 
आदेश जारी गन� स�नेलगायतका �यव�थाह� रहेको 
दिेख�छ । िवपद ्जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 
ऐन, २०७४ को दफा २ ले “गैर �ाकृितक िवपद्को 
प�रभाषा गरी अ�य कुराको अित�र� महामारी, 
क�ट वा सू�म-जीवाण ु आतङ्क, िविभ�न �कारका 
�ल”ु लाई समेटेको पाइ�छ । यी ऐनह�मा िवपद ् वा 
महामारीको प�रक�पना गरकेो भए तापिन �य�को 
�भाव रहेको समय वा अविधमा हद�याद, �याद, तारखे 
ग�ेुको अव�थाका लािग कुनै �ावधान समावेश रहेको 
दिेखदैँन ।

१२. यस�कार देवानी तथा फौजदारी 
संिहता तथा अ�य केही कानूनमा “काबबुािहरको 
प�रि�थित” भएमा केही िदन �याद, ता�रख थािमन 
स�ने �यव�था रहेका छन् । यहा ँ�य�ु “काबबुािहरको 
प�रि�थित” भ�ने वा�यांशले “आ�नो िनय��णभ�दा 
बािहरको अव�था” लाई समेटेको देिख�छ । 
सामा�यतयाः “काबबुािहरको प�रि�थित” लाई 
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�यि�गत प�रि�थितको �पमा ब�ुने ग�रएको छ र 
यही मा�यताका आधारमा “काबबुािहरको प�रि�थित” 
परकेो कुराको �माण प�ुयाउने िज�मेवारी स�बि�धत 
प�मा रहने कुरा कानूनले नै िनिद�� गरकेो छ । तथािप 
काबबुािहरको प�रि�थित सबै �यि�गत �कृितका 
मा�ै ह�दैँनन् । “खोलो, पिहरो, िहउ,ँ क�यु� , यातायात 
ब�द, भूक�प, �वालामखुी” ज�ता िवपदक्ो अव�था 
केवल �यि�गत �कृितका प�रि�थित मा�ै होइनन् । 
यसको असर वा �भाव �थानीय, �े�ीय वा राि��य 
�तरमा पिन परकेो ह�न स�दछ । देवानी संिहताको दफा 
५८ को देहाय (ङ) मा “भूक�प वा �वालामखुी आिद 
ज�ता िवपद.्..” भनी �योग भएको श�दावलीले भूक�प 
वा �वालामखुीबाहेकका अ�य स�भािवत िवपदक्ा 
प�रि�थित आउन स�ने कुरालाई समेटेको अथ�मा 
ब�ुन सिक�छ । यस�कारका श�दावली अ�य कानूनमा 
पिन �योग भएको देिख�छ । तथािप उि�लिखत 
अिभ�यि�ले गरकेो िवपदक्ो प�रक�पनामा सो 
िवपदक्ो “आिद र अ��य” अथवा “स�ुवात र समाि�” 
को एउटा ता�कािलक (Tentative) समयाविधको 
अनमुान गरकेो छ । कोिभड-१९ स�ब�धी िवपद ् वा 
महामारीको “स�ुआत वा �ार�भ” भएको िमित वा 
समय भ�न सिकने भए पिन सोको अ��य वा समाि�को 
कुनै पूवा�नमुान गन� नसिकने भएबाट �चिलत कानूनमा 
समेत �यस�कारको प�रक�पना गरी तदनसुार 
�ावधान समावेश भएको दिेखदँैन । 

१३. कोिभड-१९ महामारी असाधारण र 
अक�पनीय अव�थाको �पमा देखा परकेो छ । यसको 
अ��य किहले ह��छ तथा यसको िनय��ण ह�दँाको 
अव�थास�म कित मानवीय �ित ह��छ भनी अिहले 
नै अनमुान गन� सिकने अव�था छैन । मलुकु� देवानी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ५८ को देहाय (ङ) 
मा “भूक�प वा �वालामखुी आिद ज�ता िवपद”् भ�ने 
श�द �योग ग�रएको छ । यसमा �य�ु “आिद ज�ता 
िवपद”् भ�ने वा�यांशलाई कानून �या�याको सहायक 

िस�ा�त (Ejusdem Generis rule) �योग गरी 
कोिभड-१९ �ारा िसिज�त प�रि�थितलाई स�बोधन 
गन� सिक�छ भ�ने तक�  पिन गन� सिकएला !! तर उ� 
�ावधानमा िवपद् स�ु ह�ने र अ��य ह�ने िनि�त समयको 
प�रक�पना गरी दश िदनस�म मा� हद�याद थािमन 
स�ने �यव�था गरकेो; सो कानूनी �ावधान दवेानी 
म�ुाह�सगँ मा� स�बि�धत दिेखएको; र सो दफाले 
िवपदक्ो �माण पेस गन� दािय�व स�बि�धत �यि�मा 
नै रहने �यव�था गरकेो  कारण कानून �या�याको 
उि�लिखत िस�ा�तको �योग गरी दफा ५८(ङ) को 
�या�या गररे मा� वत�मान प�रि�थित वा जिटलताको 
स�बोधन गन� सिकने दिेखदँैन । सं�ेपमा भ�दा 
मलुकु� दवेानी संिहताको दफा ५८(ङ) ले िव��यापी 
महामारीको �व�प िलएको कोिभड-१९ को िवपदल्ाई 
पिन समेटेको छ भ�न िम�ने देिखएन3 । �यसैले मलुकु� 
दवेानी तथा फौजदारी काय�िविध संिहतालगायतका 
�चिलत अ�य कानूनमा रहेका हद�याद थपस�ब�धी 
�यव�थाले वत�मान िवपद ् वा महामारीको कारणबाट 
पैदा ह�ने जिटलतालाई पया�� �पमा स�बोधन गरेको 
दिेखन नआएकाले वत�मान अव�थामा �चलनमा रहेका 
ऐन वा संिहतामा रहेको �ावधानको �या�या गररे मा� 
यो िवपद ्प�रि�थितको कारणबाट उ�प�न जिटलताको 
स�बोधन ह�नस�ने अव�था दिेखएन ।

१४. मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ का 
िवषयगत भाग वा प�र�छेदह�मा कसरुको �कृित, 
ग�भीरताका आधारमा िविभ�न अविधका हद�याद 
तोिकएका छन् । फौजदारी काय�िविध संिहतामा 
हद�याद था�न सिकने स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख 
भएको देिखदँनै । हद�यादको सीमा-ब�देज कायम 
ग�रएन र अन�तकालस�म म�ुा गन� सिकने अव�था 
कायम र�ो भने अिन�य र अ�यायपूण� ि�थितको 

3 स�ंामक रोग ऐन, २०२० वा िवपद ्जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 
ऐन, २०७४ मा िवपद ्स�ब�धमा केही �यव�था गरकेा छन् । तर यसबाट 
कोिभड-१९ महामारीका िवषयमा समिुचत �पमा स�बोधन ह�न स�ने 
अव�था देिखदँैन ।
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िसज�ना ह�न जा�छ । यसलाई रो�न ु िवधाियक� धम� 
पिन हो । तसथ� िनि�त समयमा हद�याद समा� 
ह�ने सीमा-रखेा कानूनमा िनधा�रण ग�रनपुद�छ । तर 
यसको ता�पय� �वाभािवक मानवीय �यवहार बािहरको 
किठनाइ वा असाधारण प�रि�थितमा पिन सामा�य 
अव�थामा जसरी नै हद�याद स�ब�धमा कठोर 
�ि�कोण नै अपनाई रहनपुद�छ भ�ने होइन । एकै 
समयमा जारी भएका संिहताह�म�ये देवानी सिंहताले 
हद�यादिभ� िफराद दता� गन� नसिकने “काबबुािहरको 
प�रि�थित” पछ�  भ�ने मा�यता राखेर तत् स�ब�धमा 
�ावधानह� समावेश गरकेो देिख�छ भने फौजदारी 
सिंहतामा सो स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख भएको 
देिखदँनै । यसको तािक� क आधार के हो भ�ने पिन ��ट 
छैन । काबबुािहरको प�रि�थित देवानी, फौजदारी सबै 
�कारका िववादका प�मा आइपन� स�दछ । देवानी 
िवषयमा हद�याद थािमन स�छ, फौजदारी म�ुामा 
थािमन स�दैन भिनदँा असमान �यवहारको ि�थित 
पैदा ह�न जाने अव�था रह�छ । कितपय अव�थामा 
एउटै िववादको िवषयव�तमुा दवेानी र फौजदारी 
त�वह� (component) समािहत रहेका पिन 
ह��छन् । यस अव�थामा देवानी िवषयमा हद�याद 
थािम�छ, फौजदारी िवषयमा थािमदैँन भिनयो भने 
�यायको �ि�बाट उिचत देिखदैँन । “�याद” का 
स�ब�धमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ५९ (५) मा काबबुािहरको प�रि�थितको 
प�रक�पना गरी �याद थािमन स�ने �ावधान समावेश 
ग�रएको छ । �यस�कारको काबबुािहरको प�रि�थित 
हद�यादको स�दभ�मा पिन उ�प�न ह�न स�छन् । 
मलुकु� देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ५८ 
मा रहेको �ावधानसरहको मापद�ड फौजदारी म�ुाका 
स�दभ�मा पिन अपनाउदँा �यायोिचत नै ह�ने िथयो । 
तर उि�लिखत िवषयमा अिहले कानूनी �र�ता देखा 
परकेो छ । 

१५. वत�मान स�दभ�मा हेदा� मलुकु� अपराध 

संिहताका िविभ�न प�र�छेदह�मा उ�लेख भएको 
हद�यादम�ये “जिहलेसकैु म�ुा ला�न स�ने” भिनएको, 
वा हद�याद नै िकटान नग�रएको, वा नेपाल सरकार 
वादी भएको, वा लामो अविधको हद�याद तोिकएको 
कुरामा अिहले त�काल कुनै सम�या पैदा भएको वा 
जिटलताको अव�था रहेको देिखदँैन । तर िनि�त, 
सीिमत वा छोटो अविधको हद�यादको �यव�था 
रहेका �यि� वादी ह�ने म�ुाह�का स�दभ�मा कोिभड-
१९ महामारीका कारणबाट जिटल, असाधारण र 
अ�यायपूण� प�रि�थित पैदा ह�ने अव�था देिखएको 
छ । वत�मान महामारीको स�दभ�मा �याद वा ता�रखको 
हकमा पिन कानूनी अ�प�ता र जिटलता पैदा भएका 
र ह�ने अव�था देिखएका छन् । कोिभड-१९ को 
अव�थालाई स�बोधन ह�नेगरी �याद वा ता�रख था�ने 
�यव�थाह� पिन कानूनमा समिुचत �पमा समावेश 
ग�रएको देिखदँैन । यस�कारको कानूनी शू�यताको 
असहज प�रि�थितलाई �यायोिचत �पमा स�बोधन 
गनु�  वा�छनीय देिख�छ ।

१६. अिधव�ा िटकाराम भ�राईसमेतले 
दायर गनु�  भएको िनवेदनमा नेपालको संिवधानको 
धारा १२६ र धारा १२८ को अिधकार �योग गद� 
धारा १३३ बमोिजम आदेश जारी गनु�पन� कुरा उ�लेख 
ग�रएको देिख�छ । ��ततु �सङ्गमा म�ुा तथा 
�रट महाशाखाको �ितवेदनसमेत िवचाराधीन छ र 
�ितवेदनका आधारमा कानूनको �या�या गरी �र�ता-
पूित� गन� ह��छ वा ह�दँनै भ�ने �� पिन उठाइएको 
दिेख�छ । महा�यायािधव�ाको काया�लयका तफ� बाट 
��ततु बहस-नोटमा हद�याद, �याद, ता�रखका 
स�ब�धमा सव��च अदालतको िमित २०७६/१२/७ 
को पूण� बैठकको िनण�यका आधारमा लकडाउन 
खलेुको १० िदनिभ� म�ुा दता� गन� सिकने अव�था 
रहेपिन “यसको कानूनी आधार कमजोर छ” भनी 
उ�लेख ग�रएको पाइयो । िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी 
स�जीवराज र�ेमीले अिहले छलफलका लािग िनधा��रत 
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�सङ्ग म�ुाको िवषय (Case or controversy) 
होइन, यस अव�थामा सिंवधान वा कानूनको �या�या 
गरी हद�याद, �याद वा ता�रखको िवषयमा कानूनमा 
उ�लेख भएकोभ�दा िभ�न �यव�था कायम ह�ने गरी 
िनकासा िदन ह�दँैन भनी िजिकर गनु�भएको पाइयो । 
अदालतका सहयोगीको �पमा उपि�थत िव�ान्   व�र� 
अिधव�ाह� �ी च�डे�र �े�, �ी ह�रहर दाहाल, 
�ी खगे���ाद अिधकारी तथा �ी श�भ ु थापाले 
��ततु िवषयमा आव�यक �यायोिचत िनकास िदन 
यो इजलास स�म छ र िनकास िदनपुद�छ भनी बहस 
िजिकर गनु�भएको छ । ��ततु िवषयलाई नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३ का स�दभ�मा हेनु�  आव�यक 
देिख�छ । तसथ� नेपालको संिवधान, �चिलत कानून 
तथा हा�ो �याियक अ�यासका स�दभ�मा यो ��को 
िन�पण गनु�पन� ह�न आएको छ । 

१७. उि�लिखत िजिकरह�का स�दभ�मा 
िवचार गदा� हाल िवचाराधीन �ितवेदन तथा अिधव�ा 
िटकाराम भ�राईसमेतले दायर गनु�भएको �रट 
िनवेदनमा हाल िविभ�न तहका अदालत वा �याियक 
िनकायमा प�ररहेका वा पन� स�ने म�ुाको स�दभ�लाई 
िलएर आदेशको माग ग�रएको ह�दँा यस िवषयलाई 
म�ुा मािमलाको रोहमा हे�रएको होइन भ�न ुव�तपुरक 
देिखदँनै । नेपालको सिंवधानको धारा १२६ को 
उपधारा (२) मा “म�ुा मािमलाको रोहमा” अदालतले 
िदएको आदशे वा िनण�यको सबैले पालन गनु�पन� 
कुरा उ�लेख छ भने धारा १२८ को उपधारा (४) मा 
“म�ुा मािमलाको रोहमा” सव��च अदालतले गरकेो 
सिंवधान र कानूनको �या�या वा �ितपादन गरकेो 
कानूनी िस�ा�त सबैले पालन गनु�पन� कुरा उ�लेख 
छ । उि�लिखत वा�यांशले वैयि�क �कृितको कुनै 
खास म�ुालाई मा� इङ्िगत गरकेो नभएर �याियक 
�या�याको स�दभ�का अ�य प�रि�थितलाई पिन 
समेट्ने देिख�छ । यहा ँउठाइएको िवषय प�रकि�पत 
िवषय (Hypothetical matter) होइन; यो अदालतमा 

पन� र प�ररहेका म�ुाका स�दभ�मा उठेको जिटलताको 
िवषय हो । यस अथ�मा यो साव�जिनक िहत, चासो र 
सरोकारको िवषय पिन हो । साव�जिनक िहत, चासो 
वा सरोकारका िवषयमा उ�चतम् �यायालयले कितपय 
िवषयलाई �वयम् जानकारीमा िलई (Suo motu) 
�याियक उपचार �दान गरकेा र कानूनी िस�ा�तह� 
�ितपादन गरकेा ��ा�तह� छन् । यस�कारका 
आम जनसमदुायको िहत र सरोकार रहने िवषयमा 
पिन स�बि�धत पीिडत प� नै वादी वा िनवेदक भएर 
अदालतमा �वेश गरकेो ह�नपुद�छ, अ�यथा �याियक 
उपचारको माग� ब�द रह�छ भ�ने ज�ता िविधशा�ीय 
मा�यता अब परुानो भइसकेको छ । अदालतका 
पदािधकारीबाट पेस भएको �ितवेदनउपर सनुवुाइ 
ग�रनलुाई अदालतले िवषयलाई �वयम् (suo motu) 
जानकारीमा िलएको अथ�मा पिन ब�ुन सिक�छ । 
मह�वपूण� साव�जिनक सरोकारको िवषयमा वा �याियक 
स�ुयव�थाका लािग आव�यकता र औिच�यका 
आधारमा suo motu आदशे गन� अ�यास अमे�रका, 
भारत आिद देशका �यायपािलकाले पिन गरेको 
पाइ�छ । कोिभड-१९ महामारीको कारण िसिज�त 
असाधारण प�रि�थितको प�र�े�यमा आव�यकता र 
औिच�यका आधारमा संिवधानको �ावधान �ितकूल 
नह�ने गरी यस अदालतले पिन मह�वपूण� साव�जिनक 
सरोकारको िवषयमा �याियक स�ुयव�था कायम गरी 
िववादका प�को हक अिधकार संर�ण ह�ने अव�था 
कायम गन�का लािग suo motu आदेश गन� स�ने नै 
दिेख�छ । तसथ� �ि�यागत �ि�ले ��ततु िवषयमा 
िवचार गन� र आव�यक िनकास िदनमा कुनै बाधा 
दिेखन आएन ।

१८. कानूनको �यायशील र उ�े�यमूलक 
�योगको स�दभ�मा Equitable Tolling को िस�ा�त 
पिन �चलनमा रहेको देिख�छ । प�को सदाशयपूण� 
�यासका बाबजदु पिन �यायका लािग आव�यक 
पूव�तयारी पूरा गन� नसकेको अव�थामा केबल 
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हद�यादलाई �याय-�ाि�को माग�मा बाधक ब�न िदन ु
ह�दैँन भ�ने धारणा रहेको छ4 । यस अवधारणाले िनजी 
वा वैयि�क कमजोरीको प�रणाम�व�प समयमा काम 
ह�न नसकेको कुरामा पिन केही सह�िलयत �दान गद�छ 
भने वत�मान कोिभड-१९ सङ्�मणको अव�थामा 
रा�य �वयम् का तफ� बाट ग�रएको ब�दाब�दीको 
प�रणाम�व�प हद�याद, �याद, ता�रख ज�ता 
कुरामा परकेो �भावबाट सेवा�ाहीलाई संरि�त 
गनु�  �यायको रोहमा अनिुचत मािनदँैन । �ा�सको 
सव��च �यायालय (Court of Cassation) का 
President ले कुनै कानूनको �या�या र �योग गदा� 
मािनसको आधिुनक जीवन प�ित, मानवीय भावना वा 
�ि�कोण�ित उदार-भाव रा�न ुपन� कुरा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ5 । �वीस कानून �णालीका स�दभ�मा पिन 
कानूनमा कुनै िवषयको अभाव वा असङ्गित रहेको 
ि�थित छ भने �यस स�ब�धमा िवधाियकाले अिहले 
कानून िनमा�ण गरकेो भए के �यव�था गद��यो होला 
भ�ने कुरा िवचार गररे �याय िन�पण गन� सिक�छ 

4 The Doctrine that the statute of limitations will not bar a 
claim if the plaintiff, despite diligent efforts, did not discover 
the injury until after the limitations period had expired - 
(Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th ed. Thomson 
West, USA 2005, page 460) 

5 “When a text expressed in imperative language is clear, 
precise, unambiguous, the judge must apply its literal 
meaning.…But when the text is ambiguous, when there 
are doubts as to its meaning and intent, when it can be 
either restrained or extended or even contradicted by 
some other text, then, in my opinion, the judge has the 
widest power of interpretation; he must not then stubbornly 
(inflexible) attempt to ascertain what the original thought 
of the draftsmen of the Civil Code was 100 years ago; he 
must rather ask himself what their intention would be were 
that provision to be drafted by them today-in the face of all 
the changes which have come about in the last century in 
ideas, social manners, institutions, the economic and social 
condition of France, he must say to himself that justice 
and reason require that the text be liberally and humanely 
adapted to the realities and requirements of modern life”. 
(Rene David et.al., An Introduction to the Comparative 
Study of Law, 3rd ed., Stevens & Sons, at 120 (1985).

भ�ने धारणा रािखएको पाइ�छ6 । अिहलेको कोिभड-
१९ सङ्�मणकै स�दभ�लाई िलएर भारतीय सव��च 
अदालतले प�रि�थितको �वयम् जानकारी राखेर 
(Suo Motu) हद�याद बढाउने गरी आदेश जारी 
गरकेो दिेख�छ7 । यसरी अ�य�का �यायपािलकाले 
गरकेो अ�यासका �ि�ले हेदा� पिन िवशेष प�रि�थितमा 
�याियक �या�या�ारा हद�याद, �याद, ता�रखज�ता 
कुराका स�ब�धमा उिचत �यव�थापन गन� सिकने नै 
दिेख�छ ।

१९. अिहले िवचाराधीन िवषय केबल 
हद�याद, �याद ता�रखको िवषय मा� नभएर यसमा 
�व�छ सनुवुाइ, �यायमा पह�चँ, �भावकारी उपचार, 
�वा��य सरु�ा तथा अदालत र म�ुा �यव�थापनका 
िवषयह� पिन अ�यो�याि�त �पमा जोिडएका 
दिेख�छन् । िवशेष प�रि�थितमा उि�लिखत 
िवषयह�को �यव�थापनका लािग आदेश जारी ह�न ुकुनै 
अ�वाभािवक कुरा ह�दैँन । कानूनमा िव�मान उपचार 
अपया�� वा �भावहीन देिखएको अव�थामा संिवधान 
�द� हकको �चलन िनिम� संिवधानको धारा ४६ र 
धारा १३३ (२), (३) अ�तग�त यस अदालतले उिचत 
उपचार �दान गन� उपय�ु आदशे जारी गन� स�ने नै 
ह��छ । व�ततुः “उिचत उपचार” सा�य र साधन दवैु 
हो अथा�त्  यो सारभूत �ाि� र सो �ाि�को लािग तय 
ग�रने सरल, सहज र उपय�ु माग� दवुै हो । �वत�� 

6 Konrad Zweigert et. al., Introduction To Comparative Law, 
3rd ed., Oxford, at 18 (1998)

7 “To obviate difficulties and to ensure that lawyers / litigants 
do not have to come physically to file such proceedings in 
respective Courts / Tribunals across the country including 
this Court, it is hereby ordered that a period of limitation 
in all such proceedings, irrespective of the limitation 
prescribed under the general law or Special Laws whether 
condonable or not shall stand extended w.e.f. 15th March 
2020 till further order/s to be passed by this Court in present 
proceedings” भनी २३ माच� २०२० मा सव��च अदालतबाट आदेश 
जारी भएको पाइ�छ । (https://ibclaw.in/sou-motu-writ-petition-
civil-nos-3-2020-in-congnizance-for-extension-of-limitation-
sc-23-03-2020/)
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�यायपािलकाको अवधारणािभ� यसले �दान गन� 
�भावकारी उपचारका साथै सो �ममा अ�तरिनिहत 
अिधकारको �योग गद� �वयम् ले िनधा�रण गरकेा 
कितपय �याियक �ि�याह� तथा �यव�थापनका 
कुराह� पिन पद�छन् । धारा ४६ र धारा १३३ को 
�यव�थाले यसै मा�यतालाई आ�मसात् गछ�  । पिछ�लो 
अविधमा िवधाियका�ारा िनिम�त कानूनमा अदालतका 
सामा�य र आ�त�रक �कृितका काय�िविधगत 
िवषयह�समेत समावेश गन� िसलिसला देखापरकेो 
छ । तर यसको ता�पय� अब अदालतले �याियक 
�ि�या �यव�थापनका स�दभ�मा कुनै �र�ताको पूित� 
गन� स�दैन भिनयो भने �यो कुरा अ�यावहा�रक मा� 
नभएर �वत�� र स�म �यायपािलकाको अवधारणा 
�ितकूलसमेत ह�न जा�छ । कोिभड-१९ को महामारीकै 
�ममा संय�ु रा�य अमे�रकाका कितपय रा�यह�मा 
गभ�नरको काय�कारी आदशे वा अदालतको आदशेबाट 
महामारीको अविधको हद�यादलगायत अदालती 
काम कारबाहीको �यव�थापन ग�रएका छन्8 । लामो 
सवंैधािनक अ�यास गरकेो �जाताि��क शासन �णाली 
अपनाएको मलुकुमा केबल काय�कारी आदशेबाट 
हद�यादलगायतका िवधाियकाले बनाएका कानूनका 
कुराह� िनल�बन ग�रदँा न यसलाई कानूनी �पमा 
आधार कमजोर भिनएको छ, न त रा��पित, गभन�र वा 
अदालतले संिवधान, कानूनउपरको िथचोिमचो गरकेो 
ठािनएको छ । यस अव�थामा यस अदालतले आ�नो 
सवंैधािनक अि�तयारी �योग गररे िवपदक्ो �याियक 
�यव�थापनका लािग आदेश ग�रएको र ग�रने कुरा�ित 
कुनै �कारको संशय वा ि�िवधा रा�न ु पन� कारण 

8 यसरी जारी ग�रएको आदेशको एउटा नमनुा उदाहरण यस�कार छः  
 “I hereby suspend, for the duration of this public health 

and civil preparedness emergency, unless earlier modified 
or terminated’ by me, all statutory (1) location or venue 
requirements; (2) time requirements, statutes of limitation or 
other limitations or deadlines relating to service of process, 
court proceedings or court filings; - Executive Order No. 7G 
(https://jud.ct.gov/HomePDFs/Executive-Order-No-7G.pdf)

दिेखदैँन । 
२०. नेपालको संिवधानको ��तावनामा 

“स�म �यायपािलका” भ�ने श�दावलीको �योग 
भएको छ । यो अ�य�त मह�वपूण� श�दावली हो र 
यसले धेर ै गिहरो िविधशा�ीय अथ� रा�छ । “स�म 
�यायपािलका” भ�ने अिभ�यि�मा लोकत��का 
मूलभूत मा�यताह�को अनशुरण गरी संिवधान�ारा 
��याभूत अिधकारह�को र�ा गन� कानूनको 
�यायपूण� �या�या र �योग गन� स�म �यायपािलका 
भ�ने भाव अ�तिन�िहत छ । कानूनी �र�ताको 
कारणबाट देखा पन� मािनसका मौिलक वा कानूनी 
हक अिधकारह�को �याियक उपचारिवहीनताको 
अव�था हटाई सिंवधानको मम�अन�ुप िनकास िदने 
र �ाकृितक वा काबबुािहरको प�रि�थितलाई केबल 
�यि�को िनजी दभुा� �यमा प�रणत ह�न निदई �याियक 
िन�पणको माग� खलुा राखेर “कानूनी रा�यको 
अवधारणा” लाई साकार त�ुयाउने काय�समेत “स�म 
�यायपािलकाको” बहृ�र अवधारणािभ� समािहत 
छ । यही अवधारणालाई आ�मसात् गरी मलुकु� दवेानी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १२ मा “कानून 
अपया�� वा अ�प� भएको आधार िलई म�ुाको िनण�य 
गन�बाट पि�छन” नपाउने र “कानून र �यायका मा�य 
िस�ा�तका आधारमा िनण�य गनु�पन�” �ावधान समावेश 
भएको देिख�छ । नेपालको संिवधानको धारा १२८(२) 
अनसुार “संिवधान र कानूनको �या�या गन� अि�तम 
अिधकार” भएको कारणबाट पिन यस अदालतले 
उपचारिवहीनताको अव�थालाई ग�भीरतापूव�क 
िलई सिंवधानको ��तावनामा उि�लिखत “स�म 
�यायपािलका” को भूिमका िनवा�ह गनु�  वा�छनीय ह�न 
आउदँछ ।

२१. कोिभड-१९ महामारीको स�दभ�मा 
दखेा परकेो हद�याद, �याद, ता�रख र य�तै अ�य 
केही कानूनी जिटलतालाई नेपालको सिंवधानको धारा 
२० को उपधारा (९) को प�र�े�यमा समेत हेनु�पन� 
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देिख�छ । उ� धारामा “��येक �यि�लाई �वत��, 
िन�प� र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट 
�व�छ सनुवुाइको हक ह�नेछ” भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा १० 
मा पिन �व�छ सनुवुाइको हक स�ब�धमा �यव�था 
ग�रएको छ । �व�छ सनुवुाइको हकिभ� �यायमा 
पह�चँसिहतको अथ�पूण� एवम् �भावकारी �याियक 
उपचारको हक पिन समािहत रह�छ । व�ततुः �व�छ 
सनुवुाइका लािग �यायमा सहज पह�चँ सिुनि�त 
गनु�  पिन आव�यक ह��छ । आफूलाई असर पन� वा 
आ�नो प�मा �योग गन� सिकने कागजात �ा� गन�, 
आ�नो कानूनी हक वा �ितर�ाको रणनीित तय 
गन�, कानूनी परामश� गन�, कानूनी सहायता �ा� गन�, 
आव�यक द�ताबेजसमेत तयार गन�, अदालतमा प�ुने 
र म�ुा, �ितवाद, पनुरावेदन, िनवेदन आिद दता� गन� 
हकसमेत �यायमा पह�चँका िवषय ब�दछन् । �यि�को 
आ�नो दोष, कमी-कमजोरी, लापबा�ही, उदासीनता वा 
अकम��यताको कारणबाट उ�प�न प�रि�थितमा बाहेक 
कुनै �यि�को अदालत वा �याियक िनकायमा पह�चँ 
पाउने कुरा नै अव�� ग�रएमा िनजको संिवधान �द� 
�व�छ सनुवुाइ पाउने हकमा आघात प�ुन जा�छ । 
कोिभड-१९ महामारीको कारणबाट हद�याद, �याद वा 
ता�रख स�ब�धमा उ�प�न ह�न गइरहेका जिटलताह� 
�यि�का िनजी प�रि�थित वा वैयि�क दभुा� �य मा�ै 
होइनन् । सव��च अदालतको पूण� बैठकको िमित 
२०७६/१२/७ को िनण�य तथा नेपाल सरकारको िमित 
२०७६/१२/९ को िनण�यसमेतको प�रणाम�व�प 
अदालत, अ�य �याियक तथा अध��याियक िनकायह� 
ब�दाब�दीको अव�थामा पगेुका ह�न् । यस ब�दाब�दीको 
अविधमा सरकारी काया�लय, �कुल, कलेज, 
औ�ोिगक �ित�ान, यातायातलगायतका िविवध 
गितिविध ब�द रहेका छन् । कानूनी सेवा �दान गन� 
कानून �यवसायीह�को सेवासमेत अव�� छ । यस 
अव�थामा कानूनमा �प� �यव�था नभएको, कानूनले 

सहयोग नगरकेो वा कानूनी मौनता रहेको कुरालाई 
टेकेर अदालत वा अ�य कुनै �याियक वा अध�-�याियक 
िनकायमा पह�चँको हकबाट वि�चत गनु�  धारा २० 
�ारा ��याभूत �व�छ सनुवुाइको हक �ितकूल ह�न 
जा�छ । यस �ि�ले हेदा�समेत वत�मान िवषम 
प�रि�थितबाट उ�प�न जिटलता वा किठनाइह�को 
िववेकपूण� समाधान ह�ने गरी आव�यक आदशे जारी गनु�  
यस अदालतको कत��य ब�न गएको देिखयो ।

२२. आदेश जारी गन� संवैधािनक 
स�मताको �ि�ले हेदा� नेपालको संिवधानको धारा 
१३३ मा “यस संिवधान�ारा �द� मौिलक हकको 
�चलनका लािग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको 
वा अक� उपचारको �यव�था भएपिन �य�तो उपचार 
अपया�� वा �भावहीन देिखएको अ�य कुनै कानूनी 
हकको �चलनका लािग वा साव�जिनक हक सरोकारको 
कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा 
कानूनी ��को िन�पणका लािग आव�यक र उपय�ु 
आदेश जारी गन�, उिचत उपचार �दान गन�, �य�तो 
हकको �चलन गराउने वा िववाद टंुगो लगाउने 
असाधारण अिधकार सव��च अदालतलाई ह�नेछ” 
भनी उ�लेख ग�रएको छ । धारा १३३ को उपधारा 
(३) मा “असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त सव��च 
अदालतले ब�दी��य�ीकरण, परमादेश, उ��ेषण, 
�ितषेध, अिधकारप�ृछालगायत अ�य उपय�ु आदेश 
जारी गन� स�नेछ” भनी उ�लेख छ । उि�लिखत 
धारा १३३ को उपधारा (३) बमोिजम आदेश जारी 
गदा� उपधारा (२) मा उि�लिखत अव�थाह� देिखन ु
पया�� ह��छ । सो अव�था कसको �ितवेदन वा �रट 
िनवेदनबाट देिखयो भ�ने कुरा सामा�य �ि�यागत र 
गौण िवषय हो । कोिभड-१९ को महामारी साव�जिनक 
सरोकार र चासोको िवषय हो भ�ने कुरामा िववाद 
छैन । िवपदक्ो यस अव�थाका लािग �यि�को मौिलक 
तथा कानूनी हकको िनवा�ध �योग गन� कुरालाई 
कानूनी �यव�थाले नसमेटेको वा सबै प�मा पया�� 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, जेठ

224

स�बोधन नभएको अव�थाका बारमेा मािथ नै िववेचना 
ग�रसिकएको छ । मौिलक तथा कानूनी हक �भािवत 
भएको वा ह�न जाने अव�था रहेको वत�मान स�दभ�मा 
साव�जिनक िहत, चासो र सरोकारको संर�णका लािग 
नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को 
उपधारा (२) र (३) का आधारमा आव�यक आदेश 
जारी गनु�  यस अदालतको कत��य नै ब�दछ । यसलाई 
अदालतमा अ�तिन�िहत अिधकार (Inherent power) 
को �पमा पिन िलन सिक�छ र यसलाई िवपदक्ो 
प�रि�थितबाट िसिज�त कानूनी जिटलतालाई स�बोधन 
गन� एउटा संिवधानस�मत माग�को �पमा �हण गनु�  
मनािसब ह��छ । सव��च अदालतलाई संिवधानको 
धारा १३३ बमोिजम �दान ग�रएको “असाधारण 
अिधकार” को �योग कोिभड-१९ वा य�तै �कृितका 
“असाधारण प�रि�थित” बाट िसिज�त कानूनी �र�ता 
तथा जिटलताको स�बोधन गन�का लािग वा�छनीय ह�ने 
कुरामा िवमित रा�न ुपन� उिचत कारण देिखदँनै ।

२३. ��ततु िवषयका स�दभ�मा कानून नै 
िनमा�ण गरी स�बोधन गनु�पन� िवषयमा अदालत आफँैले 
िवधाियक� �कृितको आदेश गनु�  कित उिचत ह��छ भनी 
छलफलका �ममा �कारा�तरले �� उठाइएको पिन 
देिखएको छ । व�ततुः यो �� शि�-पथृक�करणको 
अवधारणासगँ स�बि�धत रहेको देिख�छ । नेपालको 
सिंवधानले शि�-पथृक�करणको अवधारणालाई 
आ�मसात् गरी रा�य शि�को बाडँफाटँ गरकेो छ । 
रा�यका ��यक अङ्ग र िनकायह�ले संिवधान�ारा 
िनधा��रत प�रिधिभ� रही आ-आ�नो अिधकारको 
�योग र िज�मेवारीको िनवा�ह गनु�पद�छ । यस कुरामा 
िववाद ग�ररहन ु पन� कुनै कारण छैन । �यायपािलका 
सिंवधान�ारा िनधा��रत सीमा र प�रिधिभ� रही 
आ�नो भूिमका र िज�मेवारी पूरा गन� �ितव� 
छ । आ�नो संवैधािनक सीमा र िज�मेवारी�ितको 
सवंेदनशीलता यस अदालतबाट िवगतमा पिन कितपय 
िववादका स�दभ�मा �ि�कोण ��ट पा�रएको पिन 

छ । �यायपािलका �वयम् आ�नो संवैधािनक सीमािभ� 
रहने र अ�य अंङ्गह�लाई पिन तत् ततत् सीमािभ� 
रा�न भूिमका िनवा�ह गन� कुरामा �यायपािलका 
सजग र सचे� रही आएको पिन छ । �यसैले पिन 
अिहलेको �सङ्गमा आदेश जारी गदा� कुनै संवैधािनक 
सीमा उ�लङ्घन होला िक भनी स�झन ु पन� कारण 
दिेखदैँन । यसै स�दभ�मा अक� के कुरा पिन िवचारणीय 
छ भने वत�मान कोिभड-१९ महामारीको कारणबाट 
�याियक �ि�या र �यव�थापनमा देखा परकेा र पन� 
किठनाइ, अ�ठ्यारो वा �र�तालाई स�बोधन ह�ने गरी 
आव�यक कानूनी �ावधान �यव�थापक�य मा�यमबाट 
िनमा�ण भएको अव�था ह���यो भने यस अदालतले 
��ततु िवषयमा िवचार ग�ररहन ु पन� आव�यकता नै 
रहने िथएन । ��ततु आदेश जारी ह�दँाको अव�थास�म 
�य�तो कानूनको िनमा�ण भइसकेको छैन । यो सनुवुाइ 
कुनै, रहर, लहड वा मह�वाकां�ा राखेर, वा बौि�क 
िवलासका लािग सनुवुाइको �ि�या अपनाइएको 
होइन भ�ने कुरा िवषय-स�दभ�बाट नै ��ट दिेख�छ । 
व�ततुः ��ततु िवषय िवधाियका�ारा िनिम�त कानूनमा 
प�रवत�न गन�, सशंोधन वा खारजे गन� वा कुनै कुरा 
िव�थापन गन� कुरा�ित पिन लि�त छैन । यसबाट 
कसैको नभएको हक अिधकार िसज�ना ह�ने वा भएको 
हक अिधकार समा� ह�ने वा कुनै हक दािय�व पैदा ह�ने 
अव�था पिन छैन । यो अदालत संिवधान�ारा िनधा��रत 
सीमािभ� रही �याियक आ�मसंयमता अपनाई आ�नो 
संवैधािनक भूिमका िनवा�ह गन� �ितव� र संवेदनशील 
रही आएको छ । ��ततु सनुवुाइ केवल कोिभड-१९ 
महामारीको �ितकूल प�रि�थितका कारणबाट उ�प�न 
भएको र िनकट भिव�यमा आइपन� कानूनी जिटलता वा 
किठनाइलाई स�बोधन गरी �यायमा सेवा�ाहीह�को 
पह�चँ कायम गन�, सरोकारवालाह�को �वा��य सिुवधा 
कायम रा�ने, �व�छ सनुवुाइको ��याभूित िदने र 
साव�जिनक हक िहत र सरोकारको र�ा गन� कुरामा 
स�म प�रलि�त छ । अिहलेको �ितकूल प�रि�थितमा 
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�यायको ढोका खलुा नराखी �ािविधक �पमा कानूनी 
अड्चन दखेाएर �यायका सेवा�ाहीह�को वैध 
अपे�ालाई कोरोनाको कहरसगँ नै अलप� छािडिदने 
कुरा िववेकपूण� ह�दँैन भ�ने यो इजलासको �प� मत 
रहेको छ । 

२४. पूव� अ�यासका �ि�ले हेदा� पिन 
यस अदालतले बेला-बखत कानूनी जिटलता वा 
असाम�ज�यताको ि�थितमा आदेशह� जारी गरी 
कानूनी जिटलता फुकाएका र कानूनी ब�देजह� 
(Normative Provisions) को �यव�था गरकेा 
��ा�तह� दिेख��न् । सूचनाको हक काया��वयन 
स�ब�धमा रहेका कानूनी अभाव-पूित� गन� र सूचनाको 
हक �चलनका लािग यस अदालतबाट आव�यक 
िनयमनकारी आदशे जारी भएको छ9 । पीिडत 
मिहला, बालबािलका तथा एच.आई.िभ. / एड्स 
स�ंिमत मािनसह�को �याियक �ि�याका स�दभ�मा 
पिहचानमा गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा यस 
अदालतबाट जारी ग�रएको आदशेबाट त�कालीन 
कानूनी �र�ता-पूित� गन� काम भएको दिेख�छ10 । 
यसैगरी, साव�जिनक सरोकारको िववाद अदालतमा 
�याउने, यसको सनुवुाइ गन�लगायतका िविवध 
िवषयमा यस अदालतबाट जारी ग�रएको आदेश 
/ माग�दश�न �वयम् मा पिन कानूनी ब�देजसरहका 
देिख�छन्11 । �यािबन र�े� रे�टस र डा�स बारमा काम 
गन� मिहलाह�को स�मान र संर�णको लािग यस 
अदालतले केही कानूनी ब�दजेसिहतको आदेशह� 
जारी गरकेो छ ।12 उि�लिखत ��ा�तह�बाट �यि�को 

9 गोपाल िसवाकोटीसमेत िव. अथ� म��ालयसमेत ने.का.प. २०५१, अङ्क 
४, िन. नं. ४८९५ 

10 मिहला, कानून र िवकास म�चका तफ� बाट अि�तयार�ा� साथै आ�नो 
तफ� बाट समेत अिधव�ा सपना �धान म�ल िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत ने.का.प. २०६४, अङ्क 
९, िनण�य नं. ७८८० 

11 भीमसेन पोखरेलसमेत िव. �यव�थािपका संसद ्सिचवालयसमेत ने.का.प. 
२०७०, अङ्क १, िन.नं.८९४० (पूण� ई.)

12 जनिहत संर�ण म�चको तफ� बाट �काशमिण शमा�समेत िव. मिहला, बालबािलका 
तथा समाज क�याण म��ालयसमेत, ने.का.प.२०६५, िन.नं.८००५, प.ृ ९९९

हक अिधकार संर�ण गन� तथा साव�जिनक सरोकारका 
िवषयमा �यूनतम कानूनी ब�दोब�त िमलाउन यस 
अदालतबाट आदेशह� गन� अ�यास गरी आएको 
दिेख�छ । कानूनले सबै प�रि�थितको आकँलन गन� 
नसकेको वा कानूनको �योग गदा� �प�तः अ�याय 
ह�ने ि�थित रहेको अव�थामा कानूनको शाि�दक, 
सङ्कुिचत र �ािविधक �या�या नगरी “उ�े�यमूलक 
�या�या” (Purposive interpretation of law) गरी 
�यायपूण� अव�था कायम गनु�  यस अदालतको दािय�व 
पिन हो । यो दािय�व िनवा�ह गन�बाट अदालत िवमखु 
ह�न स�दैन13 । हद�याद वा �याद, तारखे थामी िदने 
िवषय म�ुाका प�लाई पन� गएको सम�या िनराकरणका 
लािग �दान ग�रएको कानूनी सिुवधा भएकाले 
सो �यव�थाको द�ुपयोग गरकेो देिखएमा बाहेक 
सामा�यतयाः यो �यव�थाको लाभ स�बि�धत प�लाई 
िदनपुद�छ । कुनै �ािविधक सम�या उठाई �याय पाउने 
�यि�को सारभूत िवषयबाट नै िवमखु पान� �याियक 
�ि�या र �णालीको उ�े�य  होइन । हद�याद, �याद, 
ता�रख था�न िदनकुो एउटा उ�े�य �यायमा सहज 
पह�चँ कायम गन� र �यसको अनभूुित सेवा�ाहीलाई 
िदलाउने भ�ने पिन हो । प�ले कसरी �याय पाउन 
स�छन्, �य�तोमा सानाितना �ािविधक कुराह�ले के 

13 उ�े�यमूलक �या�या स�ब�धमा िन�न भनाइह� उ�ृत गनु�  सा�दिभ�क 
देिख�छः  
१. “Whenever the strict interpretation of a statute gives 

rise to an absurd and unjust situation, the judges 
can and should use their good sense to remedy 
it – by reading words in, if necessary - so as to do 
what Parliament would have done, had they had the 
situation in mind”. - (Lord Denning in Nothman v 
Barnet London Borough Council [1978] 1 All ER 
1243); 

2. “To apply the words literally is to defeat the obvious 
intention of the legislature and to produce a wholly 
unreasonable result. To achieve the obvious intention 
and to produce a reasonable result we must do some 
violence to the words…” -  (Lord Reid in Luke v IRC 
[1963] AC 557).
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कित मा�ामा बाधा अवरोध खडा गन� गरकेा छन्, सो 
स�ब�धमा आव�यक अनसु�धान गरी �य�ता �कारका 
सम�याको िनराकरणतफ� �यायपािलकाले आफूलाई 
अ�सर गराउनै पद�छ भनी यस अदालतबाट �या�या 
भएकोसमेत देिख�छ14 । 

२५. अतः नेपालको संिवधानको 
��तावनामा उ�लेख भएको “�वत��, िन�प� र 
स�म �यायपािलकाको” अवधारणा, धारा २०(९) 
बमोिजमको सेवा�ाहीको �यायमा पह�चँ तथा �व�छ 
सनुवुाइस�ब�धी हक, सिंवधानको धारा ३५ 
बमोिजमको नाग�रकको �वा��यस�ब�धी हक र धारा 
४६ �ारा ��याभूत संवैधािनक उपचारको हकसमेतको  
सरं�णका लािग साव�जिनक चासो र सरोकारको 
��ततु िवषयमा �यायपािलकामा अ�तिन�िहत अिधकार 
तथा संिवधानको धारा १२६, १२८ तथा १३३ को 
उपधारा (२) र (३) बमोिजमका अिधकारको समेत 
�योग गरी कोिभड-१९ को कारणबाट उ�प�न किठनाइ, 
अ�ठ्यारो र असहजतालाई उिचत �पमा स�बोधन 
गरी �यव�थापन गनु�पन� आव�यकता देिखएको र 
अब आइपन� स�ने महामारी वा ग�भीर संकटको 
अव�थालाई समेत िवचार गरी देहायबमोिजमका 
कुरामा देहायबमोिजम गन�, गराउने गरी यो आदेश जारी 
ग�रएको छः
क. यस अदालतको पूण� बैठकबाट िमित २०७६/१२/७ 

मा भएको िनण�यअनसुार अदालतबाट �दान ह�ने 
िनयिमत सेवा-�वाह ब�द ग�रएको िमित २०७६ 
साल चै� ९ गतेदिेख ब�दाब�दी (Lockdown) 
खलेुको िमितस�मको अविधलाई �याियक काम 
कारबाहीको �योजनका लािग “शू�य अविध” 
(Zero Period) मा�ने । यो “शू�य अविध” लाई 
हद�याद, �याद, ता�रख वा य�तै अदालतमा वा 
कुनै �याियक वा अध� �याियक िनकायमा ��ततु 

14 यमनुादेवी चौधरीसमेत िव�ो� च��का�त म�डलसमेत, ने.का.प. 
२०६६ चैत, अङ्क १२, िन.नं. ८२८४, प�ृ २०२७ 

गनु�पन� िफरादप�, �ितउ�रप�, अिभयोगप�, 
पनुरावेदनप�, कुनै खास �याद वा अविधमा िदन ु
पन� भनी िकटान ग�रएका िनवेदन, िलिखत जवाफ 
फैसला काया��वयनका लािग िदने िनवेदन आिद 
सबै �कारका कानूनी काम कारबाही �योजनका 
लािग गणना नगन� ।

ख. अदालतबाट �वाह ह�ने सेवा ब�द ग�रएको 
िमित २०७६/१२/९ गतेस�म कुनै िफरादप�, 
अिभयोगप�, �ितउ�रप� दायर गन�, 
�ितउ�रसरहको बयान गन�, पनुरावेदन वा 
िनवेदन गन� अदालत वा म�ुा हेन� िनकायमा 
उपि�थत ह�ने हद�याद वा �याद बाकँ� रहेको 
भई ब�दाब�दीको अविधमा सो हद�याद, �याद 
वा यसिबचको ता�रख गिु�एकाह�को हकमा 
ब�दाब�दी खलेुको िमितले बाटोको �यादबाहेक 
३० (तीस) िदनिभ� िफराद, �ितउ�र, 
अिभयोगप�, �ितउ�रसरहको बयान, पनुरावेदन 
वा िनवेदन आिद िदन आएमा वा ता�रखमा ब�न 
आएमा सोलाई हद�याद वा �यादिभ� दायर गन� 
�याएको तथा ता�रख नगिु�एको मानी अ� 
कुराको रीत पगेुको भए कानूनबमोिजम कारबाही 
र सनुवुाइ गन� । अव�था र स�दभ�अनसुार यो 
�यव�था देवानी, फौजदारी, �रट िनवेदनलगायत 
सबै �कृितका काम कारबाहीमा लाग ुह�नेछ ।

�प�ीकरणः
अ. िवषय वा स�दभ�ले अक� अथ� नलागेमा यो 

आदेशको उपयु�� �करण ६५ (ख) को �योजनका 
लािग “िनवेदन” भ�नाले िफरादप�सरहको 
िनवेदन, म�ुामा भएका थनुछेक आदेश वा 
अ�तरकालीन आदशेउपर पनुरावेदन स�ुने 
अदालतमा ग�रने िनवेदन, म�ुा दोहो�योई हे�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन, पनुरावेदन गन� अनमुित पाउ ँ
भ�ने िनवेदन, पनुरावलोकनस�ब�धी िनवेदन, 
फैसला काया��वयनका लािग िदइने िनवेदन, 
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द�ड ज�रवानामा छुट सिुवधा पाउ ँभ�ने िनवेदन 
वा य�तै �कृितका �याियक �ि�याका स�दभ�मा 
िनि�त समयाविधिभ� अदालतमा पेस गनु�पन� 
अ�य िनवेदनह�लाई समेत जनाउने छ ।

आ. यस आदेशको �योजनका लािग “ब�दाब�दी 
खलेुको” भ�नाले देहायको अव�थामा 
देहायबमोिजम ह�नेछः
१. कुनै सेवा�ाही बसोबास गरी आएको िज�लामा 

ब�दाब�दी खलेुको तर सेवा �ा� गनु�पन� 
िज�ला वा गाउपँािलका वा नगरपािलकामा 
ब�दाब�दी कायम रहेको अव�थामा िनजको 
हकमा ब�दाब�दी खलेुको मािनने छैन ।

२. सेवा�ाही बसोबास गरी आएको िज�ला / 
गाउपँािलका / नगरपािलका तथा सेवा �ा� 
गन� िज�ला / गाउपँािलका / नगरपािलका 
दवैु ठाउमँा ब�दाब�दी खलेुको भएपिन 
सेवा�ाही रहेको िज�लाबाट सेवा �ा� गन� 
िज�लामा जादँा िबचमा अ�य िज�ला भई 
जान ु पन� रहेछ र �य�तो िबचको (बाटोमा 
पन�) िज�लामा ब�दाब�दी कायम रहेको 
भए �य�ता सेवा�ाहीको �योजनका लािग 
ब�दाब�दी खलेुको मािनने छैन । उदाहरणका
लािगः दाङका सेवा�ाहीले क�चनपरुमा सेवा 
�ा� गनु�पन� अव�थामा बाकेँ, बिद�या वा 
कैलालीमा ब�दाब�दी कायम रहेको रहेछ भने 
िनजको हकमा ब�दाब�दी खलेुको मािनने 
छैन ।

३. देशभर वा िज�ला�तरमा ब�दाब�दी 
खलेुको आदेश जारी भएको, तर �थानीय 
गाउपँािलका वा नगरपािलका वा सोको कुनै 
भाग वा वडा-�े�लाई िसलब�दी गररे वा 
य�तै अ�य आदेशबाट आवत-जावत वा 
िहडँडुल गन� �ितब�ध लगाइएको अव�था 
भएमा �य�तो �े�मा बसोबास ग�रआएका 

सेवा�ाहीको हकमा सो �थानमा ब�दाब�दी 
खलेुको िमितले उपयु�� �करण ६५ (ख) मा 
उ�लेख भएबमोिजमको ३० (तीस) िदनको 
अविध �ार�भ ह�नेछ । 

४. घरमा ब�न ु पन�, िहड्ँडुल गन� नपाउने 
ज�ता कुरामास�म ब�दाब�दी खलेुको तर 
साव�जिनक यातायात स�चालन नभएको 
अव�थालाई ब�दाब�दी खलेुको मािनने छैन ।

५. कुनै गाउ ँवा नगरपािलकामा वा िज�लामा वा 
दशेभर ब�दाब�दी खलेुकोमा पनुः सो ठाउमँा 
३० (तीस) िदनिभ� ब�दाब�दी लाग ुग�रयो 
भने पिहलेदेिख नै िनर�तर ब�दाब�दी कायम 
रहेको सरह मानेर यो आदशेबमोिजमको 
सिुवधा आनषुङ्िगक �पमा �दान गनु�पन�   
छ ।

६. उपयु�� �करण (१), (२), (३) वा (४) 
बमोिजम सिुवधा पाउने अव�थाका सेवा�ाही 
वा िनजको कानूनबमोिजमको �ितिनिध 
अदालत खलुा रहेको अव�थामा सेवा �ा� 
गन� आएमा िनजलाई कानूनबमोिजमको 
�याियक सेवा �दान गन� कुनै कानूनी बाधा 
पन� छैन ।  

ग. ब�दाब�दीको अव�था �ार�भ ह�नभु�दा अगािड 
नै (िमित २०७६/१२/०९ गतेभ�दा अगािड) 
ता�रख गजुारकेो र कानूनबमोिजम था�न 
थमाउन पाउने अव�था बाकँ� नरहेकाह�का 
हकमा यो आदेशबमोिजमको सिुवधा �दान ग�रने 

 छैन । सोबाहेक ब�दाब�दीको कारणबाट ता�रख 
गिु�एकाह�का हकमा ब�दाब�दी खलुा भएको 
िमितले बाटोको �यादबाहेक ३० (तीस) िदनिभ� 
अदालत वा स�बि�धत �याियक वा अध��याियक 
िनकायमा हािजर ह�न आएमा ता�रख नगिु�एको 
मानी िनजलाई ता�रखमा राखी म�ुामा अ� काम 
कारबाही ग�रनेछ ।
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घ. यस अदालतको पूण� बैठकको िनण�य तथा नेपाल 
सरकारको िमित २०७६/१२/९ को नेपाल 
राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम ब�दाब�दी 
भएको ह�दँा यस िवषयलाई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ५ को उपदफा (१) को ख�ड (च) तथा 
उपदफा (२) बमोिजम स�बि�धत अदालत वा म�ुा 
हेन� िनकायले �वयम् �याियक जानकारीमा िलन ु
पन�छ । यस िवषयमा मलुकु� देवानी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा ५९, दफा २२५(२), 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा ५९ वा अ�य �चिलत कानूनमा रहेका 
सोही �कृित र �योजनका लािग ब�दाब�दीको 
कारणबाट हद�याद, �याद वा ता�रख ग�ेुको 
कारण खलुाई स�बि�धत प�ले �माण पेस गनु�पन� 
छैन र सो �योजनका लािग िनवेदनसमेत िदन ु / 
िलन ुअिनवाय� ह�ने छैन ।

ङ. ब�दाब�दी स�ु भएको िमितभ�दा अगािड 
�माणीकरण भएका र ब�दाब�दी �ार�भ भएको 
िमित २०७६/१२/९ स�म पनुरावेदन गन� �याद 
रहेका वा ब�दाब�दीको अविधमा �माणीकरण 
भएका फैसलाउपर मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १३१ तथा मलुकु� 
देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा 
२०५ समेतका �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम 
पनुरावेदन गन� �योजनका लािग ब�दाब�दी 
खलेुको िमितलाई �माणीकरण भएसरह मानेर 
तदनसुार �याद कायम गरी पनुरावेदन दता� 
गनु�पन�छ ।

च. म�ुा दता� ह�दँाको अव�थामा आिथ�क 
असमथ�ताको कारणबाट त�काल कानूनबमोिजम 
ला�ने कोट� फ� दािखल गन� नस�ने प�ह�को 
हकमा िववादको �कृित, म�ुामा उ�लेख भएको 
िबगो अङ्कलगायत त�काल ��ततु ह�न आएका 
िफरादप�, िनवेदनप�समेतका कागजात हेरी 

�यायोिचत �पमा औिच�य िवचार गरी मनािसब 
दिेखएमा कमजोर आिथ�क अव�थाको प�्ुयाइकँा 
लािग कुनै िनकायबाट िसफा�रस ग�रएको नभए 
पिन पिछ म�ुामा फैसला भएपिछ ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी त�काल कोट� फ� रकम दािखल गनु�  नपन� 
सिुवधा िदन सिकनेछ । 

छ. ब�दाब�दी खलेुको िमितले ३० (तीस) िदनभ�दा 
पिछस�म कुनै सेवा�ाहीको हद�याद, �याद वा 
ता�रख कायम रहने अव�था रहेछ भने िनजको 
हकमा �चिलत कानूनबमोिजमको (अथा�त्  
ब�दाब�दी खलेुको िमितले ३० िदनभ�दा 
पिछस�मको) हद�याद, �याद कायम रहनेछ ।  

ज. ब�दाब�दीको स�दभ�मा िववादका प� (सेवा�ाही) 
लाई �दान ग�रएको यस आदशेबमोिजमको 
सिुवधाको कारणबाट िनजले �चिलत 
कानूनबमोिजम था�न थमाउन पाउने हद�याद, 
�याद वा ता�रखको कुरामा असर पन� छैन । 
�चिलत कानूनअनसुार पाउने समय, मौका, 
अवसर वा सिुवधा िनजलाई �दान गनु�पन�छ ।   

झ. यो आदशेमा उ�लेख भएअनसुारको सिुवधा 
िवषय र स�दभ�अनसुार देवानी, फौजदारी, �रट 
िनवेदनलगायत सबै �कारका �याियक तथा 
अध��याियक िनकायबाट हे�रने कानूनी िववादमा 
�दान ग�रनेछ ।

ञ. ��ततु आदशेमा उ�लेख भएको कुनै कुराले 
कुनै फौजदारी म�ुामा प�ाउ ग�रएको �यि�लाई 
बाटोको �यादबाहेक २४ घ�टािभ� म�ुा हेन� 
अिधकारीसम� उपि�थत गराउने, िनजको 
अनमुितले मा� थुनामा रा�न सिकने, कानूनमा 
तोिकएबमोिजम िहरासतमा रा�ने िनि�त 
अविधभ�दा बढी थनुा / िहरासतमा रा�न नपाउने 
ज�ता कुराह�लाई अ�यथा �ितकूल असर पान� 
छैन । यस�कारका िवषयमा �चिलत कानूनमा 
उ�लेख भएअनसुारको �याद / अविधअनसुार नै 
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ह�नेछ ।    
ट. यो आदशेबमोिजमको सिुवधा अव�थानसुार 

अदालत-�ेिषत मेलिमलाप तथा 
म�य�थतास�ब�धी काम कारबाहीका िवषयमा 
समेत स�दभ�अनसुार �दान गनु�पन�छ ।  

ठ. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ बमोिजम सजाय 
िनधा�रणका लािग छु�ै सनुवुाइ गनु�पन� म�ुामा तीस 
िदनिभ� सनुवुाइ ग�रस�न ु पन�मा ब�दाब�दीको 
कारणबाट सनुवुाइ ह�न नसकेको अव�थाका 
स�दभ�मा सोस�ब�धी सबै म�ुामा सजाय 
िनधा�रण गन� म�ुाको पेसी तो�नेलगायतका 
काय�तािलका िनधा�रण गरी ब�दाब�दी खलेुको 
िमितले ३० (तीस) िदनिभ� सनुवुाइ काय� स�प�न 
ग�रस�नपुन� छ । तर ता�रखमा रहेका कुनै �यि� 
(�ितवादी) को हकमा सजाय िनधा�रण गनु�  पदा� 
िनज अदालतमा ता�रख िलन उपि�थत भएको 
िमितले ३० िदनिभ� सजाय िनधा�रण गन�स�ब�धी 
काय� पूरा गनु�पन� छ ।

ड. कुनै सेवा�ाही िवदेशमा रहेको र कोिभड-१९ 
महामारीको कारण सो मलुकुमा ब�दाब�दी भएको 
वा साव�जिनक यातायातको साधन स�चालन 
नभएको अव�था भएमा िनज नेपाल आउन स�ने 
यातायातको साधन स�चालन भएको िमितले ३० 
(तीस) िदनिभ� िवदेशमा रहेको र सो �थानस�म 
यातायातको साधन स�चालन नभएको प�्ुयाइकँो 
लािग आव�यक �माणसिहत िनवेदन िदन आएमा 
यो आदशेबमोिजमको सिुवधा �दान गनु�पन�छ ।

ढ. ब�दाब�दी खलेुको ३० िदनिभ� अदालतमा 
उपि�थत ह�नपुन� कुनै �यि� अदालतमा 
उपि�थत ह�न नपाउदँै ब�दाब�दी खलेुको ३० 
िदन िबचको अविधमा कोरोना भाइरसको 
कारणबाट �वार�ेटाइन वा आइसोलेसनमा ब�न ु
परकेो रहेछ भने �वार�ेटाइन वा आइसोलेसनमा 

बसेको र �यहाबँाट फुस�द पाएको कुराको पिु� ह�ने 
स�बि�धत िचिक�सकको िसफा�रस वा य�तै अ�य 
सरकारी काया�लयबाट �मािणत िलखतसिहत 
सो अव�थाबाट फुस�द पाएको िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ (प��) िदनिभ� िनज हािजर 
ह�न आएमा िनजको हद�याद, �याद वा ता�रख 
गिु�एको मािनने छैन ।

ण. यस आदेशमा उ�लेख नभएको �याियक वा 
अध��याियक काम कारबाहीको िवषयमा कुनै 
ि�िवधा, अ�प�ता वा काया��वयनमा किठनाइ 
पैदा ह�न आएमा यस आदेशमा उ�लेख भएका 
कुराह�को सव�मा�यता �ितकूल नह�ने गरी 
आनषुङ्िगक �पमा काया��वयन गन� सिकने छ ।

त. कोिभड-१९ स�ब�धी महामारीको कारणबाट प� 
वा िनजको कानूनबमोिजमको �ितिनिध म�ुा परेको 
अदालतमा उपि�थत ह�न नस�ने अव�था भएमा 
िव�तुीय मा�यम�ारा पिन स�बि�धत अदालतमा 
िफरादप�, �ितउ�रप� वा िनवेदनप� पेस गन� र 
अदालतबाट िव�तुीय मा�यम�ारा ता�रख िदने 
गरी आव�यक �यव�था िमलाउन सिकने छ । 
यसस�ब�धी आव�यक �ि�या, काय��णाली 
िनधा�रण गरी काया��वयनमा �याउन अदालत 
�शासनलाई यसै आदेश�ारा िनद�िशत ग�रएको  
छ ।

थ. ब�दाब�दी खलेुपिछ स�भािवत �पमा 
सेवा�ाहीह�को ठूलो सङ्�या अदालतमा 
आउन स�ने कुरा िवचार गरी सेवा �वाहलाई 
�यवि�थत गन� ��येक अदालतले सेवा �वाहको 
काय�तािलकासिहतको काय� योजना िनमा�ण 
गरी काया��वयन गनु�पन�छ । ब�दाब�दी खलेुको 
पिहलो तीन िदन सेवा �वाहको लािग आ�त�रक 
आव�यक पूव�तयारी काय� गन� र �यसपिछ 
�यवि�थत र िनयिमत �पमा काय� स�चालनको 
�यव�था िमलाउन ुपन�छ । यसरी िनमा�ण ग�रएको 
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काय�तािलका सरोकारवालाह�को जानकारीका 
लािग उपय�ु मा�यमबाट �काशन, �शारण 
गराउन ुपन�छ । यस स�ब�धमा आव�यक �यव�था 
िमलाउन अदालत �शासनलाई यसै आदशे�ारा 
िनद�िशत ग�रएको छ ।

२६. म�ुा तथा �रट महाशाखाको �ितवेदन 
तथा �रट िनवेदनमा उ�लेख भएका �शासिनक 
�कृितका अदालत तथा म�ुा �यव�थापनसगँ स�बि�धत 
काम कारबाहीको िवषय �शासिनक �यव�थापनको 
तहबाट नै ह�ने / गन� सिकने �कृितको देिखदँा सोतफ�  
यस इजलासबाट िवचार ग�ररहन परने ।

२७. ��तुत िवषयमा सनुवुाइका लािग 
साव�जिनक सरोकारको िनवेदन गनु�  ह�ने िनवेदकह�, 
�ितवेदकह�, अदालतको सहयोगी (Amicus 
Curiae) को �पमा िलिखत बहसनोट पेस गनु�  ह�ने 
िव�ान्   महा�यायािधव�ा तथा िलिखत बहसनोट पेस 
गरी इजलाससम� उपि�थत भई बहससमेत गनु�  ह�ने 
िव�ान्   व�र� अिधव�ाह�, िव�ान्   अिधव�ाह�, 
िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी स�जीवराज र�ेमी, 
िलिखत बहसनोट उपल�ध गराई सहयोग गनु�  ह�ने 
िव�ान्   अिधव�ा �ी ई�री�साद भ�राई तथा सनुवुाइ 
�ि�या र आदेश तयारीको काय�मा सहजीकरण गनु�  ह�ने 
म�ुय रिज��ार �ी नपृ�वज िनरौला, रिज��ारह� 
�ी लालबहादरु कँुवर र �ी नारायण�साद प�थी, 
सहरिज��ारह� �ी नारायण�साद र�ेमी, �ी िवमल 
पौडेल, �ी ने��काश आचाय� र �ी वेद�साद उ�ेती 
र इजलास अिधकृतह� �ी भीमबहादरु िनरौला, 
�ी �ूवराज काक�, �ी उ�व�साद गजरुलेसिहत 
स�बि�धत सबै रा��सेवक कम�चारीह�लाई यो 
इजलास हािद�क ध�यवाद �ापन गद�छ ।

२८. यो आदशेको जानकारी मातहतका सबै 
उ�च अदालत, िज�ला अदालत, िवशेष अदालत, 
�यायािधकरणह�, महा�यायािधव�ाको काया�लय, 

नेपाल बार एसोिसएसन तथा सव��च अदालत 
बारलाई िदनू । साथै, �याियक काम कारबाही गन� 
िविभ�न िनकाय वा काया�लय (अध��याियक िनकाय) 
ह�को जानकारीका लािग ती िनकायह� स�ब� 
म��ालयह�मा समेत लेखी पठाई िदनू ।

२९. �ितवेदन तथा �रट िनवेदनसमेतको 
दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

उपयु�� रायमा हा�ो सहमित छ ।
�.�या.चोले�� श�शेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�
�या.िव��भर�साद �े�
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई
�या.अिनलकुमार िस�हा
�या.�काशमान िसंह राउत
�या.सपना �धान म�ल
�या.तेजबहादरु के.सी.
�या.प�ुषो�म भ�डारी
�या.बमकुमार �े�
�या.टंकबहादरु मो�ान
�या.�काशकुमार ढंुगाना
�या.स�ुमालता माथेमा
�या.कुमार र�ेमी
�या.ह�र�साद फुयाल
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इित  संवत् २०७७ साल जे� १५ गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––
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१०४३० - िदिलप ब�याल िव. नेपाल सरकार

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

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�

फैसला िमित : २०७६।९।१०
०७४-NF-००१०

म�ुाः- कत��य �यान

िनवेदक / �ितवादी : िज�ला सखु�त िवर�े�नगर, न.पा. 
वडा नं. १० ब�ने िदिलप ब�याल

िव��
��यथ� / वादी : �वणकुमार �े�ठको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

§ �यानस�ब�धीको १७ न.ं को �यव�थालाई 
पर�परागत फौजदारी कानूनको भाषामा 
�या�या गदा� मतलबमा प�ने �य�तो 
�यि�ले वारदात �थलमा उपि�थत भई 
वारदात घटाउन ��य� सहयोग गरकेो 
अव�थामा िनज म�ुयतः दो�ो तहको म�ुय 
कसुरदार (Principal in the second 
degree, or accessory at the 
fact) र सो न.ं को अ��यमा “लेिखएदेिख 
बाहके अ� िकिसमका मतलबीलाई” 
भ�ने श�दावली �योग भएबाट �य�तो 
अव�थामा आरोिपत �यि� मितयार 
(aider, abettor, accessory before/
after fact) समेत ह�न स�ने । 

(�करण नं.५)
§ कुनै �यि�लाई मितयार भनी सजाय गन�को 

लािग उसले कसरुका अिनवाय� त�वबार े
जानकारी रहनु पन� कुरा एउटा पूव�सत� हो 
भने कसुरबार ेजानकारी र साझा योजनामा 
सहभािगताको अित�र� उसले गरकेो 
काय�बाट मूल कसुरदारह�मा उ�साह 
थिपएको �प�तः देिख�छ वा देिखँदैन भ�ने 
आिद कुराह� पिन मितयारको आपरािधक 
दािय�व यिकन गन� �ममा ह�ेरनुपन� । 

§ मु�य कसरुदारको हकमा मनसाय (Mens 
rea) प�ा लगाउने स�दभ�मा उसको 
काय� (Actus reus) ह�ेर�छ, मितयारको 
हकमा पिन सोही मा�यम �योग ग�रने र 

 ग�रनुपन� । 
(�करण नं.६)

िनवेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी लवकुमार मैनाली र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
िललामणी पौडेल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी खेमराज भ�

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४

स�ु तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश �ी कृ�णबहादरु थापा
सखु�त िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
माननीय �यायाधीश गोिव�दकुमार �े�
माननीय �यायाधीश �काशराम िम�
पनुरावेदन अदालत सखु�त

यसमा अदालतमा फैसला गन� : 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक�
मा. �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय

�नण�य नं. १०४३०
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फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : यस 

अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०७२।१।२ 
मा भएको फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा ११(२)(ख) बमोिजम यस अदालतमा दायर 
भएको म�ुा पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदनमा 
िमित २०७४।१०।१२ मा म�ुा पनुरावलोकन ह�ने 
अनमुित �दान भई पूण� इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि��त त�य एवं ठहर यस�कार रहेको 
छः-

त�य ख�ड
िमित २०६४।७।२३ गते अं. २१:३० बजेको 

समयमा मेरो भाइ वष� २० को िवकास �े�ठ आ�नो 
घरमा बिसरहेको अव�थामा �ितवादी पदमबहादरु 
रानाले मोबाइल नं. ९८४१८६००७८ नं. बाट फोन 
गरी बािहर बोलाई घन�याम परुीसमेतका �ितवादीह�ले 
धा�रलो हितयार (च�कु) �हार गरी स�त घाइते बनाई 
औषधी उपचारको लािग देउती निस�ङहोममा िलई 
उपचार गदा�  गद� म�ृय ु भएको ह�दँा कानूनबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �वणकुमार ��ेठको 
जाहरेी दरखा�त । 

िज�ला सखु�त वीर�े�नगर नगरपािलका 
(यसपिछ वी.न.पा. भिननेछ) वडा नं. ६ ि�थत पूव�मा 
टेकबहादरु �े�ठको प�क� घर, पि�चम वीर�े�चोक 
जाने म�ुय सडक, उ�रमा भपेु��नाथ योगीको 
घर, दि�णमा ��बहादरु ख�ीको घर गरी यित चार 
िक�लािभ� रहेको टेकबहादरु �े�ठको घरबाट अं. 
१० िमटर पि�चममा िवकास �े�लाई स�त घाइते 
बनाएको, उ� �थानमा रगतज�तो रातो पदाथ�को 
थोपा थोपा भई सकेुको अव�थामा रहेको भ�ने 
घटना�थल मचुु�का ।  

वी.न.पा. वडा नं. ६ देउती निस�ङ होमको 
आकि�मक क�मा उ�र टाउको र दि�ण ख�ुा भई 

फलामको ��ेचरमािथ उ�ानो अव�थामा रहेको 
िवकास �े�ठको लासको टाउकोपछािड बाया ँ छाती 
तथा बाया ँकोखामा धा�रलो हितयार (छुरा) ले �हार 
गरकेो गिहरो घाउ भई रगता�य अव�थामा रहेको भ�ने 
बेहोराको मतृक िवकास �े�ठको घटना�थल लास 
जाँच �कृित मचुु�का । 

वी.न.पा. वडा नं. ८ ि�थत पूव�मा घरले ु
तथा साना उ�ोग िवकास सिमितको भवन, पि�चममा 
ख�ुला खेलकुद मैदान, उ�रमा �ाबेल बाटो, दि�णमा 
ख�ुला खेलकुद मैदान गरी यित चार िक�लािभ� 
रहेको घरले ु तथा साना उ�ोग िवकास सिमितको 
भवनको पि�ममा �ितवादी घन�याम परुीले लकुाई 
राखेको च�कुमा रगतज�तो लागेको �हरीले बरामद 
गरी िलएको भ�नेसमेत बेहोराको बरामदी मचुु�का । 

The cause of death is shock and 
hemorrhage as a result of stab injury to left 
lung, left atrium of the heart and spleen भ�ने 
लास जाँच �ितवेदन । 

शभु िदपावलीको समय ह�दँा म साथीह�सगँ 
िमलेर भैली खेिलरहेको िथए ँ । भैलो खे�दाखे�दै 
�ितवादी घन�याम परुीले मलाई हा�ो साथी बस�त 
रोकायालाई िवकास �े�ठले धा�रलो हितयार 
(छुरा) �हार गरी घाइते बनाएको छ । िनज घाइतेको 
दउेती निस�ङ होममा औषधी उपचार भइरहेको छ 
भनेकोले मसमेत भई सो निस�ङ होममा जादँा बस�त 
रोकायालाई िवकास �े�ठले धा�रलो हितयार �हार 
गरकेोले िनज िवकास �े�ठलाई पिन कुटिपट गन� 
योजना बनाई �ितवादीह� घन�याम परुी, जगत 
�याकुरले, पदम शाही, िदिलप ब�याल पनुः देउती 
निस�ङ होमतफ�  आएका ह�न् । पदम शाहीले िवकास 
�े�ठलाई मोबाइलमा फोन गरी बािहर बोलाई िनज 
िवकास �े�ठलाई पदम शाही, म र घन�याम परुी िमली 
म�ुका र ला�ीले �हार गरी हामी तीनजना भा�न ला�दा 
अि�तम अव�थामा जगत �याकुरले आएर आ�नो 
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साथमा रहेको च�कुले ढिलरहेको िवकास �े�ठलाई 
३/४ पटक �हार गरकेो हो । स�त घाइते भइसकेपिछ 
िनज िवकास �े�ठलाई �वणकुमार �े�ठले उपचारको 
लािग देउती निस�ङ होममा प�ुयाएका ह�न् । औषधी 
उपचार गदा�गद� अं. २३:०० बजेितर िवकास �े�ठको 
म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िवजय 
नपेालीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो
बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गते साझँ म आ�नै 
घरमा सिुतरहेको िथए ँ। सोही राित अं. २:०० बजेको 
समयमा जगत �याकुरले, घन�याम परुी र िवजय 
नेपाली मेरो घरमा आएका ह�न् । िनजह�ले िवकास 
�े�ठलाई धा�रलो हितयार (छुरा) �हार गरी स�त 
घाइते बनाएका ह�दँा िनजको औषधी उपचार देउती 
निस�ङ होममा ह�दँै छ, हामी तीनजना उ� �थानबाट 
भागी आएका ह� भनेका र िवकास �े�ठको म�ृय ुभएको 
कुरा िमित २०६४।७।२४ गते िबहान मा� थाहा पाएको 
ह� ँ। �ितवादीह� िवजय नेपाली, घन�याम परुी, जगत 
�याकुरले र पदम शाहीसमेतले िवकास �े�ठको बारमेा 
समय समयमा जानकारी िदएर भा�ने भगाउनेस�मको 
कसरु अपराध गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िदपक ढकालले अनुस�धान अिधकारीसम� गरकेो 
बयान । 

शभु िदपावलीको समय भएको ह�नाले म 
साथीह�सगँ िमलेर भैली खे�द ै िथए ँ । िबच बाटोमा 
नै िवकास �े�ठसगँ भेट भएको हो । उ� समयमा 
वस�त रोकाया आएर िवकास �े�ठको हात समातेर 
मािथितर िलएर गएको हो । िनज दवैुजनािबच िववाद 
झै-झगडा ह�दँा िवकास �े�ठले वस�त रोकायालाई 
छुराले पेट र छातीमा �हार गरी िवकास �े�ठ 
भा�यो । सोप�ात् मैले वस�त रोकायालाई औषधी 
उपचारको लािग दउेती निस�ङ होममा िलएर गएको 
ह� ँ। घाइतेलाई भना� ग�रसकेपिछ म र जगत �याकुरले 
िवकास �े�ठको घरतफ�  गय� र िदिलप ब�याल, िवजय 

नेपाली, घन�याम परुी ३ जना मोटरसाइकलमा िवकास 
�े�ठको घरतफ�  गएका ह�न् । िवकास �े�ठलाई बािहर 
बोलाउ भनेर मैले आफूसगँ भएको मोबाइलबाट िवकास 
�े�ठलाई फोन गरी बािहर बोलाएको हो । िवकास �े�ठ 
बािहर िन�कने िबि�कै िवजय नेपाली, घन�याम परुी 
र म िमली म�ुका, ला�ी तथा ढंुगाले िवकास �े�ठको 
शरीरको िविभ�न भागमा �हार गरी बेहोस भई भइुमँा 
ढिलरहेको िवकास �े�ठलाई जगत �याकुरलेले ३/४ 
पटक छुरा �हार गरकेा ह�न् । घाइते िवकास �े�ठको 
उपचार गदा�गद� देउती निस�ङ होममा म�ृय ु भएको 
हो । उ� वारदात म, िवजय नेपाली, घन�याम परुी, 
जगत �याकुरलेसमेत िमली घटाएका ह� । �ितवादी 
पदम रानाको उ� वारदातमा कुनै पिन संल�नता छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी पदमबहादुर शाहीले 
अनुस�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

शभु िदपावलीको समय भएकोले साथीह� 
भैलो खे�दै िथए । यि�कैमा िदनेश वलीले मलाई फोन 
गरी बस�त रोकायालाई च�कु (छुरा) हानी घाइते 
बनाएकोले देउती निस�ङ होममा उपचार भइरहेको छ म 
पिन निस�ङ होममा नै छु भनेकोले उ� निस�ङ होममा म 
प�ुदा िवकास �े�ले बस�त रोकायालाई छुरी हानी घाइते 
बनाएको कुरा पदम शाहीले मसगँ भ�यो । �यसपिछ 
�ितवादी िवजय नेपालीले सबै साथीह�लाई नामद� 
हो िवकास �े�ले हा�ो साथी बस�त रोकायालाई छुरी 
�हार गरी स�त घाइते बनायो, हामीह� भने चपुचाप 
लागेर ब�ने ? िवकास �े�को घरमै गएर कुटिपट गनु�पछ�  
भनेको ह�दँा �ितवादी िदिलप ब�यालले चलाएको 
मोटरसाइकलमा म र िवजय नेपाली चढेर िवकास 
�े�को घरतफ�  गय� । पदम शाही र जगत �याकुरले पैदल 
गए । िवकास �े�को घरनिजक पगेुर िवजय नेपालीले 
पदम शाहीलाई िवकास �े�को मोबाइलमा फोन गन� 
लगायो । �यसपिछ िवकास �े� घरबाट बािहर आयो । 
बािहर आउने िबि�कै िवजय नेपालीले िवकास �े�को 
मखुमा बि�सङले हा�यो । �यसपिछ मैले पिन टाउको 
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मखु तथा शरीरको िविभ�न भागमा �हार गरपेिछ पनुः 
पदम शाहीले पिन बि�सङ, हात र ला�ीले अनहुार, 
टाउको र शरीरको िविभ�न भागमा हानेपिछ िवकास 
�े� भइुमँा ढ�यो, सोही समयमा जगत �याकुरलेले 
आ�नो साथमा भएको च�कु (छुरी) ले छातीको बाया ँ
साइड, बाया ँकोखा र टाउकोमा हानेर र�ा�य बनाएको 
र निस�ङ होममा उपचार गदा�गद� िवकास �े�को म�ृय ु
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी घन�याम 
परुीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

भैलो खेलेर घर जान ला�दा मनकामना गे�ट 
हाउस अगािड बस�त रोकायाको अव�था नाजकु छ 
भनी टेकबहादरु थापाले भनेपिछ म पिन देउती निस�ङ 
होममा गएको ह� ँ। बस�त रोकायाको आकि�मक क�मा 
औषधी उपचार ह�दैँ िथयो । सो घटनाको स�ब�धमा 
ब�ुदा िवकास �े�ठले बस�त रोकायालाई च�कु �हार 
ग�रसकेपिछ िवजय नेपाली, जगत �याकुरले, घन�याम 
परुी र पदम शाही गरी ४ जनाले योजना बनाएर म�ुका, 
ला�ी र च�कुसमेतले �हार गर े भनी थाहा पाएको 
ह� ँ । घाइते िवकास �े�ठको पिन देउती निस�ङ होममा 
औषधी उपचार ह�दैँ िथयो । िविभ�न �थानबाट पैसा 
सङ्कलन गरी घाइते बस�त रोकायाको औषधी 
उपचार गन� िदिलप ब�याल र म मोटरसाइकलमा 
चढेर नेपालग�जतफ�  जान ला�दा �ितवादीह� 
िवजय नेपाली, घन�याम परुी र जगत �याकुरलेसगँ 
ि�केटचोकमा भेट भएको हो । िदिलप ब�यालले 
�.५००।– िझक� घन�याम परुीलाई िदएर ितमीह� 
भाग िवकास �े�ठको म�ृय ु भइस�यो भनेको र मैले 
पिन िनजह� ३ जनालाई भाग भनी हौसला िदएको 
ह� ँ। उ� वारदातमा पदम रानाको कुनै संल�नता रहेको 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी तेजे�� वलीले 
अनुस�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

शभु िदपावलीको समय ह�दँा िमित 
२०६४।७।२३ गते साझँ भैलो खे�द ै िथए ँ । िवजय 
नेपाली, घन�याम परुी र म वीर�े�चोक निजक पगेुका 

िथयौ ँ। िदनेश वलीले हा�ो साथी बस�त रोकायालाई 
िवकास �े�ठले छुरा �हार गरी घाइते बनाएको 
ह�दँा दउेती निस�ङ होममा भना� ग�रएको छ भनी 
फोनबाट जानकारी गरायो । सोप�ात् मसमेत उ� 
निस�ङ होमको आकि�मक क�मा गएका ह� । सोही 
समयमा िदिलप ब�यालले मोटरसाइकल �याएर िनज 
िदिलप ब�याल, घन�याम परुी, िवजय नेपालीसमेत 
मोटरसाइकलमा चढी कता गए मलाई थाहा 
भएन । जगत �याकुरले र पदम शाही पैदल िहडेँर 
िवकास �े�ठको घरतफ�  गएका ह�न् । िनजह� गएको 
आधा घ�टापिछ जाहेरवाला �वणकुमार �े�ठले घाइते 
िवकास �े�लाई मोटरसाइकलमा राखेर निस�ङ होममा 
�याएका ह�न् । मैले पिन िवकास �े�ठको ख�ुा समातेर 
िभ� �याउनको लािग सहयोग गरकेो हो । सोप�ात् 
म आ�नो घर गए ँ । िमित २०६४।७।२४ गते िबहान 
८:०० बजे िवकास �े�ठको औषधी उपचार गदा�गद� 
म�ृय ु भएको सनेुर थाहा पाएको ह� ँ । उ� वारदातमा 
म गइन । म देउती निस�ङ होममा नै िथए ँ। वारदातमा 
मेरो कुनै संल�नता छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
पदमबहादुर रानाले अनुस�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गतेको साझँ म 
साथीह�सगँ भैलो खे�दाखे�दै स�झना होटलमा 
पगेुको िथए ँ । मतृक िवकास �े�ठ राम मि�दरबाट 
उ� �थानमा आएका ह�न् । िवकास �े�ठले सोही 
समयमा बस�त रोकायालाई राम मि�दरतफ�  िलएर 
गयो । िनजह�का िबचमा वादिववाद र झगडा भएको 
हो । �यसपिछ िवकास �े�ठले बस�त रोकायालाई 
धा�रलो हितयार छुरा �हार गरी घाइते बनाएको हो । 
घाइते बस�त रोकायालाई पदम शाही र िदनेश वलीले 
औषधी उपचारको लािग निस�ङ होममा प�ुयाएका ह�न् । 
म निस�ङ होममा प�ुदा िवजय नेपाली, घन�याम परुी र 
पदम शाही पिन निस�ङ होममा पिुगसकेका िथए । िवजय 
नेपालीले िवकास �े�ठको घरमा गएर कुटिपट गररे 
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स�त घाइते बनाउनपुछ�  भनी योजना बनाई म र पदम 
शाही २ जना पैदल तथा िदिलप ब�याल, घन�याम 
परुी, िवजय नेपाली गरी ३ जना मोटरसाइकलमा चढेर 
िवकास �े�ठको घरपछािड गएर बसे ँ । िवकास �े�ठ 
घरबािहर आउने िबि�कै ३ जनाले म�ुका, ला�ी र 
ढंुगाले �हार गरी िवकास �े�ठलाई भइुमँा ढालेका 
िथए । सोप�ात् अि�तम अव�थामा आ�नो क�मरबाट 
च�कु िनकालेर ढिलरहेको िवकास �े�ठलाई चार 
पटकस�म �हार गरकेो ह� ँ । िवकास �े�ठको अव�था 
नाजकु भई रगता�य भएपिछ हामी ४ जना उ� 
�थानबाट भा�य� । भा�दै जाने �ममा कािल�चोक 
निजक ि�केटचौरमा पिुगसकेपिछ िदिलप ब�याल र 
तेजे�� वली २ जना आएर देउती निस�ङ होममा उपचार 
गदा�गद� िवकास �े�ठको म�ृय ुभइस�यो ितमीह� भाग 
भनेर िदिलप ब�यालले हामीलाई �.५००।- िदएका 
ह�न् र तेजे�� वलीले हामीलाई भा�न �ो�साहन िदएका 
ह�न् । वारदातमा पदम रानाको संल�नता छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी जगत �याकुरलेले अनुस�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िदपावलीको समयमा भैलो खे�दै जाने �ममा 
िवकास �े�ठले बस�त रोकायालाई धा�रलो हितयार 
�हार गररे स�त घाइते बनाएपिछ घाइते बस�त 
रोकायालाई औषधी उपचारको लािग पदम शाही र 
िदनेश वलीले देउती निस�ङ होममा लगेपिछ म पिन 
निस�ङ होममा गएको ह� ँ। निस�ङ होममा िवजय नेपाली, 
घन�याम परुी, पदम शाही, जगत �याकुरलेसमेत 
बसेका िथए । घाइते बस�त रोकायाको इमरजे�सीमा 
उपचार ह�दँै िथयो । िवजय नेपालीले िवकास �े�ठलाई 
कुटिपट गन� जाउ ँभ�ने कुरा गरपेिछ म, घन�याम परुी 
र िवजय नेपाली मोटरसाइकलमा पदम शाही र जगत 
�याकुरले पैदल िहडँी िवकास �े�ठको घरमा गएका 
ह� । िनजह� िवकास �े�ठको घरनिजक अगािड 
सडकमा पिुगसकेपिछ म मोटरसाइकल �याएर पनुः 
निस�ङ होममा आएको ह� ँ । अ.ं १०/१५ िमनेटपिछ 

�वणकुमार �े�ठले घाइते िवकास �े�ठलाई �याएर 
निस�ङ होममा आएका ह�न् । िनज िवकास �े�ठलाई 
िवजय नेपाली, घन�याम परुी, जगत �याकुरले र पदम 
शाही  िमलेर हात म�ुका र धा�रलो हितयारले �हार 
गरी घाइते बनाएकाले देउती निस�ङ होममा औषधी 
उपचार गदा�गद� िवकास �े�ठको म�ृय ु भएको हो । 
कुटिपट गदा�को बखत म घटना�थलमा िथइन ँ। घाइते 
िवकास �े�ठको अव�थाको बारमेा खबर आदान �दान 
गररे �ितवादीह�लाई भा�नको लािग �.५००।- िदएर 
सहयोग गरकेो ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िदिलप 
ब�यालले अनुस�धान अिधकारीसम� गरकेो
बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित हामी आ�नै 
घरमा िथय� । अं. २१:३० बजेको समयमा घरबािहरबाट 
ए�कासी गुहार गुहार मारे मार े भनेको आवाज सनुी 
मसमेत घरबािहर गएका ह� । मेरो अगािड �वणकुमार 
�े�ठ दौडेर गए । हामी घटना�थलमा प�ुदा रगता�य 
अव�थामा रहेको िवकास �े�ठलाई �वणकुमार �े�ठले 
आ�नो काखमा रािखसकेका िथए । घटनाको बारमेा 
घाइते िवकास �े�ठलाई सो�दा पदम शाहीले मलाई 
फोन गररे बोलाएको हो । �ितवादीह� िवजय नेपाली, 
जगत �याकुरले र पदम शाहीसमेतले धा�रलो हितयार 
छुरा �हार गरी स�त घाइते बनाएको कुरा िनज िवकास 
�े�ठबाटै सनुी थाहा पाएको ह� ँ । त�कालै �वणकुमार 
�े�ले मोटरसाइकलमा राखी औषधी उपचारको लािग 
दउेती निस�ङ होममा प�ुयाएका ह�न् । िवकास �े�ठको 
औषधी उपचार गदा�गद� २३:०० बजेको समयमा 
म�ृय ु भएको हो । उ� वारदातमा िदिलप ब�याल, 
तेजे�� वली र िदनेश वलीसमेत ३ जनाले िवकास 
�े�ठको अव�थाको बारमेा खबर आदान �दान गररे 
�ितवादीह�लाई भा�ने भगाउनेस�मको कसरु गरेको 
र �ितवादी िदपक ढकालले उ� घटनाको बारमेा 
जानकारी पाउदँापाउदैँ पिन आ�नो घरमा �ितवादीह� 
िवजय नेपालीसमेतलाई लकुाई िछपाई रा�नेस�मको 
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कसरु अपराध गरकेो र उ� वारदातमा पदम रानाको 
कुनै संल�नता छैन भ�ने बेहोराको टेकबहादुर ��ेठ, 
पवन ��ेठ र मुकु�दनाथ योगीले अनुस�धान 
अिधकृतसम� ग�रिदएको घटना िववरण कागज । 

िमित २०६४।७।२३ गते हामी आ�नै 
घरमा िथय� । अं. २१:३० बजेको समयमा बािहरबाट 
गहुारगहुार भनेको आवाज सनेुपिछ बािहर िनि�कएर 
जादँा िवकास �े�ठको घरअगािड फुटपाथमा िवकास 
�े�ठ रगता�य अव�थामा भएको ह�दँा जाहेरवाला 
�वणकुमार �े�ठले काखमा राखेका िथए । िवकास 
�े�ठलाई घटनाको बारमेा सो�दा पदम शाहीले मलाई 
फोन गररे बोलाएको हो र म घरबाट बािहर आएपिछ 
िवजय नेपाली, घन�याम परुी, जगत �याकुरले र 
पदम शाही ४ जनाले मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट 
एवं धा�रलो हितयार �हार गर ेभ�ने कुरा घाइते िनज 
िवकास �े�ठबाट सनुी थाहा पाएका ह� । िवकास 
�े�ठको टाउकोको पछािड बाया ँछाती र बाया ँकोखामा 
धा�रलो हितयारले �हार गरकेो गिहरो घाउ िथयो । 
जाहेरवाला �वणकुमार �े�ठले िनज िवकास �े�ठलाई 
मोटरसाइकलमा राखेर औषधी उपचार गन�का लािग 
देउती निस�ङ होममा िलई गएका ह�न् । उपचार गदा�गद� 
अं. २३:०० बजेको समयमा िवकास �े�ठको म�ृय ु
भएको हो । घटनाको बारमेा ब�ुदा �ितवादीह� 
िदिलप ब�याल, तेजे�� वली र िदनेश वलीले िवकास 
�े�ठको अव�थाको बारमेा खबर आदान �दान 
गरी �ितवादीह� िवजय नेपालीसमेतलाई भा�ने 
भगाउनेस�मको कसरु गरकेो र �ितवादी िदपक 
ढकालले भागेका �ितवादीह�लाई आ�नो घरमा 
लकुाएर रा�नेस�मको अपराध गरकेा रहेछन् । उ� 
वारदातमा �ितवादी पदम रानाको कुनै संल�नता 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको गणेशबहादुर �याकुरले, 
गणशे�साद थानी, सुवण� भ�राई र िदिलपकुमार 
गुभाजुले मौकामा अनुस�धान अिधकृतसम� गरकेो 
एकै िमलानको कागज । 

िमित २०६४।७।२३ गते साझँ म 
साथीह�सगँ भैलो खे�दै गदा� वी.न.न.पा. वडा नं.६ 
राम मि�दर निजक िवकास �े�ठसगँ भेट भएको हो । 
िवकास �े�ठसगँ मेरो िचनजान िथयो । मलाई दे�ने 
िबि�कै िवकास �े�ठले बोलाएर �रसाएज�तो गररे 
ित�ो साथी घन�याम परुी कहा ँछ ? भनी सोधेको र 
मैले आज भेट भएको छैन भ�ने जवाफ िदए ँ। यि�कैमा 
िवकास �े�ठले �िृ�टना सापकोटा मेरो गल��े�ड 
हो, घन�याम परुीसमेतले मेरो गल��े�डसगँ िववाद 
गन� ? भनी �रसाउदँै िनज िवकास �े�ले मेरो छातीमा 
म�ुकाले �हार ग�रसकेपिछ ब�नको लािग अिल टाढा 
गएर ब�न खो�दा िवकास �े�ठले आफूसगँ भएको 
धा�रलो हितयारले मलाई शरीरको िविभ�न भागमा 
�हार गरी घाइते भएको ह�दँा पदम शाही र िदनेश 
वलीले औषधी उपचारको लािग देउती निस�ङ होममा 
�याएका ह�न् । त�कालै को कसले धा�रलो हितयार 
�हार गर ेमलाई थाहा भएन । पिछ ब�ुदै जादँा मलाई 
िवकास �े�ठले धा�रलो हितयार �हार गरकेो कुरालाई 
िलएर िवजय नेपाली, घन�याम परुी, जगत �याकुरले 
र पदम शाही िमलेर िनज िवकास �े�ठलाई धा�रलो 
हितयार �हार गरकेो भ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँ । 
मलाई िवकास �े�ठले धा�रलो हितयार छुरा �हार गरी 
घाइते बनाएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको घाइते बस�त 
रोकायाले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो घटना 
िववरण कागज । 

वारदात िमितमा म आ�नै घरमा िथए ँ। मतृक 
िवकास �े� र म उषा बालबािटका उ�च मा.िव. ८ 
क�ादेिख १० क�ास�म सगैँ पढेका ह� । िवगत २ 
वष�दिेख मेरो िवकास �े�ठसगँ माया �ेम िथयो । िमित 
२०६४।७।२४ गते िबहान आ�नै घरमा बिसरहेको 
बेलामा जाहेरवाला �वणकुमार �े�ठ आई गएको 
राित िवजय नेपाली, घन�याम परुी, जगत �याकुरले र 
पदम शाहीसमेतले िवकास �े�लाई धा�रलो हितयार 
छुरा �हार गरी स�त घाइते बनाई देउती निस�ङ 
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होममा िलई  औषधी उपचार गदा�गद� म�ृय ुभएको भनी 
भनेकोले थाहा पाएको ह� ँ । िमित २०६४।७।२२ गते 
मेरो �ितवादी घन�याम परुीसगँ केटीको िवषयलाई 
िलएर िववाद भएको िथयो । सोही िवषयलाई िलएर 
वारदातको िमितको िदन सव��थम िवकास �े�ठले 
बस�त रोकायालाई धा�रलो हितयार �हार गरी घाइते 
बनाई औषधी उपचारको लािग देउती निस�ङ होममा 
�याइसकेपिछ �ितवादीह� िवजय नेपाली, घन�याम 
परुी, जगत �याकुरले र पदम शाहीसमेतले योजना 
बनाई धा�रलो हितयार �हार गरी िवकास �े�ठको 
शरीरको िविभ�न भागमा �हार गरकेा रहेछन् । घाइते 
िवकास �े�को  औषधी उपचार गदा�गद� म�ृय ुभएको हो । 
�ितवादीह�लाई मैले िचनेको छैन भ�नेसमेत बेहोराको 
�िृ�ना सापकोटाले अनसु�धान अिधकृतसम� 
गरकेो  घटना िववरण कागज । 

वारदात िमितको समयमा म आ�नै घरमा 
िथए ँ। अ.ं २:३० बजेको समयमा मेरो घरबािहर गहुार 
गहुारको आवाज सनुेपिछ म घरबािहर िन�केर हेदा�  मेरो 
भाइ िवकास �े�ठ रगता�य अव�थामा भइुमँा प�टेको 
देखी िवकास �े�ठलाई आ�नो काखमा राखी के भयो 
भनी सो�दा मलाई पदम भ�ने आवाज िनकालेको ह�दँा 
मेरो भाइ र पदम राना साथी भएको ह�दँा सो पदम राना र 
िवकास �े�ठको िबचमा िववाद भएर िनज पदम रानाले 
मेरो भाइ िवकास �े�ठलाई धा�रलो हितयार �हार 
गरकेो त हैन भ�ने शंका लागी पदम रानालाई �ितवादी 
बनाई िमित २०६४।७।२४ गते कत��य �यान म�ुामा 
पदम रानासमेतलाई �ितवादी बनाई जाहेरी िदएको 
ह� ँ । पिछ ब�ुद ै जादँा पदम राना नभई पदम शाहीले 
मेरो भाइलाई फोन गररे बोलाई धा�रलो हितयार छुरा 
�हार गरकेा रहेछन् । उ� घटनामा पदम रानाको 
कुनै संल�नता छैन भ�नेसमेत बेहोराको जाहरेवाला 
�वणकुमार ��ेठले अनुस�धान अिधकृतसम� 
गरकेो घटना िववरण कागज । 

िकटानी जाहेरी दरखा�त, घटना�थल 

लास जाचँ मचु�ुका, खानतलासी बरामदी मचु�ुका, 
�ितवादीह�को सािबती बयान, लास परी�ण �ितवेदन, 
बिुझएका मािनसह�ले गरकेो कागज बेहोरासमेतका 
आधारमा �ितवादीह� जगत �याकुरले, पदम शाही, 
घन�याम परुी, िवजय नेपाली र िदिलप ब�यालले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरु 
गरकेो ह�दँा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ह�न र �ितवादीम�येका िदपक ढकाल र िदनेश वलीले 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको २५ नं. को कसरु 
गरकेो ह�दँा सोही २५ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग मागदाबी । 

िमित २०६४।७।२३ गते ल�मीपूजाको 
िदन िदिलप ब�यालले बस�तलाई छुरी लागेको छ र े
निस�ङ होममा िहड्ँ भनी िदिलप दौडेकाले म पिन दौडदँै 
निस�ङ होममा गए ँ। �यहा ँबस�तको उपचार भइरहेको 
र िवजय नेपाली, पदम शाही, िदनेश वली �यही ँ िथए ँ
। घन�याम परुी र िदिलप ब�याल बस�तको दाइलाई 
िलन भनी गए र �याई आए ँ। यहा ँ िनको ह��न बािहर 
ल�नपुछ�  भनेकाले म आ�नो घरमा आई �पैया ँिलएर 
घर स�लाहले नेपालग�ज िददीसगँ टीका पिन लगाउने 
बस�तलाई उपचार पिन गराउने भनी निस�ङ होममा 
पनुः जादँा �यहा ँ बस�त रोकाया नभएकोले म फेरी 
घरमा गए ँ। पदम शाहीले फोन गरी कािल�चोक निजक 
आउ भनी बोलाएकोले म �यहा ँगए ँ। �यहा ँपदम शाही, 
घन�याम परुी, िवजय नेपालीसमेत िथए । एकिछनपिछ 
िदिलप ब�याल र तेजे�� वली आए । घन�यामले 
िदिलपसगँ फोस� गररे पैसा मा�यो । िदिलपले �.५००।– 
िदयो । िदिलप र तेजे�� वली भिव�� रोकायाको घरतफ�  
गए । पदम शाही आ�नो घरतफ�  गए । घन�याम परुी, 
िवजय नेपाली र म िदपक ढकालको घरमा गएर स�ुयौ ँ। 
भोिलप�ट २०६४।७।२४ गते िबहान उठी नेपालग�ज 
जान ला�दा धिुलयािबटमा घन�याम परुीलाई पवन 
�े�ठले प�ाउ गर े । िवजय भा�यो । म सोही गाडीमा 
नेपालग�ज गए ँ। ऐ. २५ गते िददीसगँ टीका लगाए । मेरो 
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नाम पिन जाहेरीमा छ भ�ने सनुी िमित २०६४।७।२९ 
गते कोहलपरुमा आई प�ाउ परकेो ह� ँ । मैले िवकास 
�े�ठलाई छुरी �हार गरकेो होइन । को कसले छुरी �हार 
गर े मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
जगत �याकुरलेले सु� अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित िवकास 
�े�ठलाई मसमेत भई छुरी �हार गरकेो होइन । सोही 
िदन मसमेत भिव�� रोकाया, जगत �याकुरले, िदनेश 
वली, तेजे�� वली, �याम थापा, सिुनता थापालगायत 
३० जना जित वीर�े�चोक निजक भैलो खेिलरहेको 
अव�थामा िवकास र बस�तिबचमा झगडा भई िवकास 
�े�ठले बस�त रोकायालाई छुरी �हार गरी िवकास 
भागेर िपपल चौतारातफ�  गएका ह�न् । जगत �याकुरले, 
घन�याम परुी, िवजय नेपाली, िदिलप ब�याल र तेजे�� 
वली निस�ङ होममा आइसकेका िथए । िवकास �े�लाई 
जगत �याकुरलेले छुरी हा�यो र ेभ�ने सनेुको ह� ँ। बस�त 
रोकायालाई िदिलप ब�याल, भिव�� रोकाया, केशव 
थापा, तेजे�� वली र िदनेश वलीले िलएर नेपालग�ज 
गए । िवजय नेपाली, घन�याम परुी र म आ-आ�नो 
घर गई सतेुका ह� । मैले िवकासलाई छुरी �हार गन� 
काय� गरकेो होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी पदम 
शाहीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित क�रब 
८:०० बजेितर म, पदम राना, िवजय नेपालीसमेत 
बस�त रोकायालाई च�कु लागेको छ भ�ने थाहा पाई 
निस�ङ होममा गय� । बस�तको उपचार ह�दँै िथयो । 
जगत �याकुरले हा�ो साथीलाई छुरी हा�ने �यसलाई 
ठीक गनु�पछ�  भ�दै बािहर िनि�कयो । िन�केको केही 
समयपिछ बस�त रोकायालाई यहा ँ िनको ह��न बािहर 
लानपुछ�  भनेपिछ बस�त रोकायालाई ए�बलेु�समा राखी 
िदिलप ब�याल, भिव�� रोकाया, केशव थापा, तेजे�� 
वली र िदनेश वली नेपालग�जतफ�  गए । म र पदम शाही 
आ-आ�नो घरतफ�  गय� । बस�त रोकायाको उपचार 
गराएको इवीले मसमेतलाई जाहेरीमा उ�लेख गरकेो 

ह�नपुछ�  । जाहेरी झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
घन�याम पुरीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

मसमेत भई िवकास �े�ठलाई छुरी 
�हार गरकेो भ�ने बेहोरा झ�ुा हो । वारदातमा मेरो 
संल�नता छैन । िमित २०६४।७।२३ गते म, भिव�� 
रोकायालगायतका साथीह� भैली खे�दै गरेको 
अव�थामा वस�त रोकायालाई च�कु लागेर निस�ङ 
होममा लगे भ�ने िदनेश वलीले फोन गरी िछ�ै 
आउन भनेकाले निस�ङ होममा आउदँा बस�तलाई 
चोट लागेको देखे,ँ घन�याम परुीले मलाई पैसा खोज 
भनेकाले म घर गई �. २०००।- र मोटरसाइकल 
िलई निस�ङ होममा गए । म र घन�याम परुी बस�तको 
आमालाई �याउन ला�दा िवजय नेपालीसगँ भेट 
भयो । िवजय नेपाली पिन मेरो मोटरसाइकलमा बसी 
मतृक िवकास �े�ठको घर निजक ६/७ िमटर तल 
घन�याम परुी र िवजय नेपालीले मलाई त ँ निस�ङ 
होममा जा हामी बस�तको घरमा जा�छ� भनी गएका 
ह� । म निस�ङ होममा आए । घन�याम परुी र िवजय 
नेपाली नआएको कारण म र िदनेश वली गई भिव��लाई 
बोलाय� । �यसपिछ भिव�� र म �यही मोटरसाइकलमा 
गई बस�तको ममीलाई िलएर आएका ह� । हामी निस�ङ 
होममा बिसरहेको अव�थामा िवकास �े�ठलाई िलएर 
आएका िथए ँ । कसैले छुरी हा�यो भनेको सनेुको ह� ँ । 
बस�तलाई यहा ँिनको ह��न भनेपिछ ए�बलेु�समा हालेर 
गए ँ। मलाई पैसा खोजेर आउन ुभनेकाले पैसा खोजी 
गन� जादँा धमलाचोक निजक घन�याम परुीले बोलाएर 
जादँा �यहा ँ िवजय नेपाली, घन�याम परुी र जगत 
�याकुरले िथए । घन�यामले �. ५००।- मा�यो । मैले 
िदए ँ । �यसपिछ भिव��को घरमा गई नेपालग�जस�म 
गई उपचारको लािग सहयोग गरकेो कारणले झ�ुा बेहोरा 
लेखाएका होलान् भ�ने �ितवादी िदिलप ब�यालले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

रातको समय ह�दँा म आ�नै घरको कोठामा 
सिुतरहेको समयमा जगत �याकुरलेले बोलाएर उठाएका 



239

१०४३० - िदिलप ब�याल िव. नेपाल सरकार

कारण ढोका खोले ँ।  भैली खेलेर आएको हो भने स�ुछौ 
भने सतु भनी म पिन िनदाएछु । जगतसगँ घन�याम 
परुी, िवजय नेपालीसमेत सतेुका ह�न् । िबहान ६:०० 
बजेितर िबउिँझदा ितनीह� कता गए मलाई थाहा 
भएन । िवकास �े�ठलाई िनज जगत �याकुरलेले छुरी 
�हार गर ेवा गरनेन् मलाई थाहा भएन । उनीह�ले छुरी 
�हार गर ेभ�ने कुरा थाहा पाउदँापाउदँै मैले भगाएको 
भ�ने कुरा झ�ुा हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िदपक ढकालले सु� अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गते रातको समयमा 
म, घन�याम परुीलगायतका साथीह� भैली खे�दैको 
अव�थामा हा�ो साथीलाई देउती निस�ङ होममा भना� 
गरकेो छ र ेभ�ने सनेुपिछ घन�याम परुी, म, पदम राना 
निस�ङ होममा गयौ ँ । �यहा ँ गएपिछ िवकास �े�ठले 
बस�त रोकायालाई छुरी हानेको भ�ने कुरा थाहा पाए ँ। 
िदिलप ब�याल र घन�याम परुी बस�तको दाइ भिव�� 
रोकायालाई िलन गए । जगत �याकुरले िन�केर बािहर 
गएको हो कहा ँगयो थाहा भएन । बस�तलाई यहा ँिनको 
ह�दैँन बािहर लैजाउ भनेको कारण बािहर लैजाने तयारी 
गदा�गद� िवकास �े�ठलाई �वण �े�ले निस�ङ होममा 
�याउन ु भयो । बस�तलाई बािहर लैजाने भनी भैली 
खेलेको �. ५०००।- भिव��लाई िदई म, घन�याम 
परुी, पदम शाही घरतफ�  आय� । मैले िवकास �े�ठलाई 
छुरी �हार गरकेो होइन । निस�ङ होममा पवन �े�ठले 
भनेको सनेुको ह� ँ । जगत �याकुरलेले छुरी �हार गरी 
िवकास �े�ठ घाइते भएको हो । बस�त रोकायाको म 
साथी भएको कारणले मलाई पिन उ� घटनामा सलं�न 
ह�नपुछ�  भ�ने शकंाले भनेको ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादी 
िवजय नेपालीले सु� अदालतमा गरकेो बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित म, भिव�� 
रोकाया, बस�त रोकायासमेत २०/२५ जना साथीह� 
भैलो खेिलरहेका िथय� । िवकास �े� र बस�त 
रोकायािबच हानाहान भयो, िवकास भा�यो । म बस�त 
निजक प�ुदा बस�तको आ��ा बािहर िन�केकोले मैले 

बस�तलाई बोकेर देउती निस�ङ होममा �याए ँ। �यसपिछ 
िदिलपलाई फोन गररे बोलाए ँ। िदिलप ब�याल, तेजे�� 
वली, केशव थापा, भिव�� रोकाया निस�ङ होममा 
आए । म बस�तकै उपचारका लािग नेपालग�ज गए ँ । 
िदिलप र तेजे��लाई पैसा िलएर आउन ुभनी छोडेका 
ह� । निस�ङ होममा जगत �याकुरले, घन�याम परुी, 
िवजय नेपाली र पदम शाही आए नआएको मलाई 
थाहा भएन । मैले  िवकास �े�ठको अव�था बझेुर जगत 
�याकुरलेसमेतलाई खबर गरकेो र निस�ङ होमबाट 
बािहर आएर जगत �याकुरलेलगायतका केटाह�लाई 
जानकारी गराई भगाउन सहयोग गरकेो भ�ने कुरा गलत 
हो भ�ने �ितवादी िदनशे वलीले सु� अदालतमा 
गरकेो बयान । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित मसमेत भैली 
खेिलरहेको अव�थामा िदिलप ब�याल र िदनेश वलीले 
ित�ो भाइ घाइते भई देउती निस�ङ होममा छ भनेकाले 
म रातको ९/९:३० बजेितर देउती निस�ङ होममा गएको 
हो । �यहा ँजादँा जगत �याकुरले, घन�याम परुी, िवजय 
नेपाली र पदम शाहीले मेरो भाइ बस�त रोकायालाई 
कुररे बसेका िथए । ियनीह�ले िवकास �े�ठलाई कत��य 
गरी मारकेा होइनन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
जगत �याकुरले र िदिलप ब�यालका सा�ी भिव�� 
रोकायाले गरकेो बकप� । 

िमित २०६४।७।२३ गते राितमा म आमाको 
औषधी िक�न देउती निस�ङ होममा जादँा घाइते बस�त 
रोकायाको साथमा पदम शाही पिन िथए । एकिछनपिछ 
िवकास �े�ठलाई देउती निस�ङ होममा �याएका ह�न् । 
िमित २०६४।७।२३ गते राित बचाउबचाउ गहुारगहुार 
भनेको आवाज सनुी म घरबाट िन�क� घटना�थलमा 
जादा जाहेरवालाले आ�नो काखमा राखेका िवकास 
�े�ठलाई िनजका बबुा टेकबहादरु �े�ठले बाब ु
ितमीलाई कसले यसो ग�यो भनी सो�दा र िनज 
िस�रयस भएकाले देउती निस�ङ होममा �याएकोमा 
उपचार गदा�गद� िनजको म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत 
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बेहोराको बिुझएका िदिलपकुमार गुभाजुले सु� 
अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित होह�ला 
भएको सनुी घटना�थलमा जादँा िवकास �े�ठलाई 
�वण �े�ठले काखमा राखेका र आफ�तह�ले सो�दा 
७/८ जना केटाह� आई छुरा �हार गरी गए भनेका र 
उपचार गन� दउेती निस�ङ होममा �याएकोमा िनजको 
उपचारको �ममा म�ृय ुभएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
मौकामा बुिझएका सुवण� भ�राईको बकप� । 

िमित २०६४।७।२३ गते मा�छे घाइते भएको 
ह�ला सनेुपिछ म रातको ९:०० बजे देउती निस�ङ 
होममा गए ँ। �यहा ँघन�याम परुीले मैले निचनेको घाइते 
केटालाई कुररे बसेका र िनजले साथीलाई उपचार 
गन� �याएको देखेको ह� ँ । िवकास �े�ठलाई कत��य 
गरी मान�मा घन�याम परुीको संल�नता छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी घन�याम पुरीका सा�ीह� 
�पबहादुर भ�डारीले गरकेो बकप� । 

िमित २०६४।७।२३ गते िवकास �े�ठलाई 
केही केटाह�ले छुरी �हार गरी गए भ�ने सनेुको ह� ँ । 
िज�ला �हरी काया�लयमा मैले गरकेो कागज बेहोरा 
मेरो नै हो भ�ने बुिझएका मािनस मकुु�दनाथ योगीले 
गरकेो बकप� । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित भैली खे�न 
गएका मेरा ब�चाह� खोजी �याउदँा देउती निस�ङ 
होममा िभड देखी के रहेछ भनी पसेकोमा १ जना 
केटालाई छुरी �हार भएको, अक� घाइते केटालाई 
�याएको देखेको ह� ँ। िवकास �े�ठलाई िवजय नेपालीले 
कत��य गरी मारकेो होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िवजय नेपालीको सा�ी टोपे��जगं शाहीको 
बकप� । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित �काश 
खड्काको आमालाई औषधी िक�न �काश खड्काको 
साथमा देउती निस�ङ होममा जादँा घाइते बस�त 
रोकायालाई कुररे पदम शाही बसेको र केही �णपिछ 

घाइते िवकास �े�ठलाई पिन �यही ँ �याएका ह�न् । 
िवकास �े�ठको म�ृय ुपदम शाहीको कत��यबाट भएको 
होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी पदम शाहीका 
सा�ी सु�दर �यागीले गरकेो बकप� । 

िमित २०६४।७।२३ गते घन�याम परुी र 
मेरोिबचमा तारा भ�डारी र घन�याम परुीको जोडी 
िम�दैन भनी मैले भनेको भ�ने िवषयमा िववाद भई 
सोको भोिलप�ट िदउसँो �यही िवषयमा घन�याम 
परुी र िवकास �े�ठिबच िववाद भएको हो । सो रातको 
घटनाको स�ब�धमा मलाई केही थाहा छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको बिुझएक� �िृ�टना सापकोटाले गरकेो 
बकप� । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित देउती निस�ङ 
होममा छुरी �हार भएको घाइते केटा �याएका छन् भनी 
सनेुर म देउती निस�ङ होममा जादँा घन�याम परुी पिन 
�यही घाइतेको �याहारमा लागेका िथए । केही समयपिछ 
�वण �े�ठले अक� घाइतेलाई �याएको देखेको ह� ँ । 
िवकास �े�ठको म�ृय ु घन�याम परुीको कत��यबाट 
भएको होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी घन�याम 
पुरीका सा�ी देिवराम िसजापतीको बकप� । 

�ितवादी िदिलप ब�याल देउती निस�ङ 
होममा मेरो �याहार र उपचारमा �य�त िथए । िनजले 
िवकास �े�ठलाई छुरा �हार गरकेा होइनन् भ�नेसमेत 
बेहोराको िदिलप ब�यालका सा�ी बस�त रोकायाले 
गरकेो बकप� । 

िमित २०६४।७।२३ गते राित िवकास �े�ले 
गहुार भनी कराएको सनुी मसमेत घटना�थल जादँा 
दाज ु�वण �े�ठले िवकास �े�ठलाई काखमा राखेका 
र बाब ु टेकबहादरु �े�ठले के भयो भनी सो�दा िनज 
िवकास �े�ठले मलाई पदम शाहीले फोन गरी बािहर 
बोलाएर जगत �याकुरले, घन�याम परुी, िवजय नेपाली 
र पदम शाहीले छुरी �हार गरी गए भनेकोले मतृक 
िवकास �े�ठलाई िनजह�ले नै छुरी �हार गरी कत��य 
गरी मारकेो भ�नेसमेत बेहोराको बुिझएका पवन 
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��ेठको बकप� । 
िमित २०६४।७।२३ गते राित ९:३० बजे 

छोरा िवकासको मोबाइलमा फोन आयो । छोरा िवकास 
त�काल बािहर गए कसको फोन हो भ�ने त�काल मलाई 
थाहा भएन । एकिछनपिछ मार े बचाउ भनेको सनेुर 
मसमेत दौडदँ ैजादँा रगता�य अव�थामा देखे ँ। दाजकुो 
छोरा �वण �े�ठले िवकासलाई काखमा राखे मैले के 
भयो भनी सो�दा पदम शाहीले फोन गरी बोलाएर जगत 
�याकुरले, घन�याम परुी, िवजय नेपाली र पदम शाहीले 
छुरी �हार गरी गए भनेको िथयो । देउती निस�ङ होममा 
लगी उपचार गदा�गद� छोरा िवकास �े�ठको म�ृय ुभएको 
हो । मेरो छोरा िवकास �े�ठको म�ृय ुजगत �याकुरले, 
घन�याम परुी, िवजय नेपाली र पदम शाहीसमेतको 
कत��यबाट भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको बुिझएका 
टेकबहादुर ��ेठको बकप� । 

�ितवादी िवजय नेपाली िबरामी भई उपचार 
गदा�गद� िमित २०६४।११।१६ गते म�ृय ुभएको भ�ने 
बेहोराको कारागार काया�लय सखु�तको च.नं. ३६५ 
िमित २०६४।११।१६ को प� िमिसल संल�न रहेको । 

घटना�थलबाट बरामद च�कुसमेत परी�ण 
गन� पठाएकोमा Central Police Forensic 
Laboratory को िमित २०६५।४।२० को जाचँ 
�ितवेदन िमिसल संल�न रहेको । 

यसमा �ितवादीह�म�येका िवजय 
नेपालीको म�ृय ु िमित २०६४।११।६ गते भइसकेको 
भ�ने कारागार काया�लय सखु�तको च.नं. ३६५ िमित 
२०६४।११।६ गतेको प�बाट देिखदँा िनजले आरोिपत 
कसरु गरकेो ह�न् होइनन् ? सजाय गनु�पन� हो होइन भनी 
िवचार ग�ररहन ुपरने । �ितवादीह� िदिलप ब�याल, 
िदनेश वली र िदपक ढकालले आरोिपत कसरु गरकेो 
भ�ने पिु�ट ह�न नआएकोले िनज �ितवादीह� िदिलप 
ब�याल, िदनेश वली र िदपक ढकालले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । �ितवादीह� पदम 
शाही र घन�याम परुीले िवकास �े�ठलाई मान�को 

लािग लात म�ुकासमेतले हानेको र अका� �ितवादी 
जगत �याकुरलेले च�कुले हा�दा िवकास �े�ठको म�ृय ु
भएको िमिसल संल�न �माणबाट पिु�ट भएकोले िनज 
�ितवादीह�ले मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१ र १३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरकेोले च�कु 
हा�ने म�ुय �यि� �ितवादी जगत �याकुरलेलाई 
ऐ. �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र िवकास �े�ठलाई मान�को 
लािग लात म�ुकासमेत हा�ने �ितवादीह� पदमबहादरु 
शाही र घन�याम परुीलाई ऐ. �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
स�ु सुख�त िज�ला अदालतको फैसला । 

िवजय नेपालीसमेतको बयानलाई 
�ितवादीम�येको जगत �याकुरलेसमेतका हकमा 
�माणमा िलने र �ितवादी िदिलप ब�यालको हकमा 
�माणमा निलने भ�ने �यायको मम�िवपरीत ह��छ । अतः 
�ितवादीह� िदिलप ब�याल, िदनेश वली र िदपक 
ढकालउपरको कसरु उि�लिखत आधार �माणबाट 
पिु�ट भएको अव�थामा �ितवादीह�लाई सफाइ िदने 
ठह�याई भएको स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा �ितवादीह� 
िदिलप ब�याल, िदनेश वली र िदपक ढकाललाई सफाइ 
िदएको हदस�म बदर गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट पुनरावेदन अदालतमा परकेो 
पुनरावेदन प� । 

लास जाचँ मचु�ुका र शव परी�ण 
�ितवेदनबाट �ितवादीम�येका जगत �याकुरलेले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानअनसुार 
िनजकै �हारबाट लागेको चोटका कारण मतृकको 
म�ृय ु भएको दिेखएको अव�थामा िनद�ष हामीलाई 
समेत सजाय गन� गरी भएको स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी�य घन�याम पुरी र पदम शाहीको 
पुनरावेदन अदालतमा परकेो सयुं� पुनरावेदन प� । 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, जेठ

242

मतृक िवकास �े�ठको म�ृय ुमैले �हार गरकेो 
धा�रलो हितयारको �हारबाट भएको भ�ने त�यलाई 
मैले कहीकँतै �वीकारसमेत गरकेो छैन । केबल जाहेरी 
बेहोरा, बिुझएका �यि�को भनाइ, घटना�थल मचु�ुका, 
लासजाचँ मचु�ुका बरामदी मचु�ुका र अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयानलाई आधार बनाई 
म िनद�ष �यि�लाई स�ु अदालतले सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरकेो �िुटपूण� रहेको छ । अतः 
स�ुको फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी जगत �याकुरलेको 
पुनरावेदन अदालत सुख�तमा परकेो पुनरावेदन प� । 

यसमा �ितवादीम�येका िदिलप ब�यालको 
हकमा जाहेरी िकटानी भई मोटरसाइकल 
वारदात�थलस�म प�ुयाएको देिखदँा र जाहेरीको बेहोरा 
र जाहेरवालाले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
कागजसमेतका �माणको मू�याङ्कनबाट स�ु इ�साफ 
फरक पन� स�ने देिखदँा, पनुरावेदन सरकारी विकल 
काया�लय, सखु�तलाई �ितवादीह�बाट पन� आएको 
पनुरावेदनको जानकारी िदई ��यथ� �ितवादी िदिलप 
ब�यालसमेतलाई अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
िझकाई उपि�थत भए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुर 
पेस गनु�  भ�ने पुनरावेदन अदालत सुख�तको आदेश । 

यसमा स�ु सखु�त िज�ला अदालतले 
�ितवादीम�येका जगत �याकुरलेलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने र �ितवादीह� पदम शाही र घन�याम 
परुीलाई ज�मकैद ह�ने ठह�याई अ�य �ितवादीह� 
िदिलप ब�याल, िदपक ढकाल र िदनेश वलीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई गरकेो 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादी र वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन भ�नेसमेत पुनरावेदन अदालत सखु�तको 
फैसला । 

�ितवादी िदिलप ब�यालले अिधकार�ा� 

अिधकारीसम� मतृकलाई कुटिपट गन� योजना बनाई 
मसमेत मोटरसाइकलमा अ�य �ितवादीह�लाई िलई 
मतृकको घरमा बोलाउन गएको ह� ँभनी सािबती बयान 
िदएको र अ�य सहअिभय�ुसमेतले िनजको ��ततु 
वारदातमा संल�नता छ भनी पोल गरी गरकेो बयान 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) अन�ुप अ�यथा हो 
भ�ने पिु� नभएको र सोही �माणको आधारमा कसरु 
ठहर भएका �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर ग�रएकोमा 
सोही �माण यी �ितवादीह�को िव��मा निलई 
भएको ��ततु फैसला �माण ऐन, २०३१ को दफा 
९ समेतको िवपरीत भई बदरभागी छ । �ितवादीह� 
िदनेश वली र दीपक ढकालले �ितवादीह�ले मतृक 
िवकास �े�लाई कुटिपट र हितयारसमेत �हार गरी 
मतृकको म�ृय ु भएप�ात् सो कुराको जानकारी गराई 
भगाउने उ�े�यले नगद �.५००।- समेत िदएको भ�ने 
कुरा िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� भइरहेकोमा 
िनजह�लाई समेत सफाइ िदने गरी भएको ��ततु 
फैसला मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको २५ नं. 
िवपरीत ह�दँा उ� फैसला बदर गरी �ितवादीह�लाई 
स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यस अदालतमा दायर भएको पनुरावेदन प� । 

मतृक िवकास �े�ले नै धा�रलो हितयारले 
�हार गरी ग�भीर घाइते भएको वस�त रोकायालाई 
म पनुरावेदक र िदनेश वली देउती भई वस�तलाई 
कुररे बसेको बखत क�रब ४५ िमनेटपिछ िवकासलाई 
घाइते बनाई सोही निस�ङ होममा �याएको त�य घाइते 
बस�तको दाज ुभिव�� रोकाया र �काश खड्कासमेतले 
गरकेो कागजबाट ��ट देिख�छ । दउेती निस�ङ होममै 
भएको म पनुरावेदक मतृकको घरमा गई मतृकलाई 
�हार गरकेो त�य किहकँतैबाट पिु� ह�नसकेको छैन । 
केवल अनमुान र शंकाकै आधारमा दोषी ठहर ग�रएको 
फैसला �ितपािदत िस�ा�त (ने.का.प. २०४५, अंक 
१० िन.नं. ३६०६, प�ृ १०२१, ने.का.प. २०४३, 
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अंक २ िन.नं. २६३६ प�ृ १६३) समेतको �ितकूल 
रहेकोले पनुरावेदन अदालत सखु�तको उ� फैसला 
बदर गरी झ�ुा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाई 
पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी पदम शाहीले यस 
अदालतमा दायर गरकेो पनुरावेदन प� । 

जाहेरवाला �वणकुमार �े�, टेकबहादरु �े�, 
पवनकुमार �े�, िदिलप गभुाजलुगायतका �यि�ह�ले 
मसमेतका �ितवादीह�ले मतृकलाई हितयारले हानी 
मारकेा ह�न् भनेकोमा जाहेरवाला �वणकुमार �े�ले 
जाहेरी दरखा�तमा आफूले िकटानीसाथ उ�लेख 
गरकेा पदम रानाले हानेको, बोलाएका होइनन् 
भनी अनसु�धानको �ममा कागज ग�रिदए र अ�य 
�यि�ह�लाई सफाइसमेत िदइएको यस अव�थाले 
िनजह�को जाहेरी दरखा�त कागज एवं बकप� बेहोरा 
स�य साचँो नभई झ�ुा हो भ�ने कुरातफ�  िवचार नै नगरी 
भएको पनुरावेदन अदालत सखु�तको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा सो फैसला बदर गरी मलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी घन�याम परुीको तफ� बाट 
यस अदालतमा दायर भएको पनुरावेदन प� । 

�यानस�ब�धी अपराधमा आपरािधक 
काय� गन� कुनै कारण र �वाथ�को लािग घटना भएको 
ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा मैले मतृक िवकास �े�लाई 
मानु�पन� मेरो कुनै �वाथ� रहेको  देिखदैँन । मतृकसगँ 
मेरो �रसइवी रहेको पिन छैन । मतृकलाई मानु�पन� कुनै 
पूव�योजना, तयारी र मनसाय रहेकोसमेत खलेुको 
छैन । मानु�पन�स�मको कारण नभएको अव�थामा 
अपराध �थािपत ह�न नस�नेमा स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट यी ��ह�को िववेचना नगरी भएको 
फैसलाले मलाई अ�याय परकेो ह�दँा पनुरावेदन अदालत 
सखु�तको फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट मलाई 
सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
जगत �याकुरलेको तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न 
आएको पनुरावेदन प� । 

यसमा वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट एवं 

सजाय पाएका �ितवादीह�तफ� बाट पनुरावेदन परेको 
दिेखएकोले वारदातको अव�था एवं मोबाइलसिहत 
बिुझएका �माणह� को कसको हो सो बझुीसमेत 
िन�कष�मा प�ुन ु पन�मा सोतफ�  नबझुी एव ं अ�य 
�माणह�समेतको समूिचत मू�याङ्कन नगरी भएको 
फैसला फरक पन� स�ने ह�नाले अ.बं. २०२ नं. को 
�योजनको िनिम� वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
परकेो पनुरावेदन स�ब�धमा �ितवादीह� िदिलप 
ब�याल, िदपक ढकाल र िदनेश वलीलाई िझकाई 
अ�य �ितवादीह�को तफ� बाट परकेो पनुरावेदनको 
जानकारी नेपाल सरकारलाई महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त गराई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७०।८।१० मा 
भएको आदेश । 

�ितवादी जगत �याकुरलेलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद सजाय, �ितवादीह� पदमबहादरु शाही र 
घन�याम परुीलाई ज�मकैद सजाय र �ितवादीह� 
िदनेश वली र िदपक ढकालले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने हदस�म पनुरावेदन अदालत सखु�तको 
िमित २०६८।२।११ को फैसला िमलेको देिखन 
आयो । �ितवादी  िदिलप ब�याललाई �यानस�ब�धी 
महलको १७ नं. को दहेाय (३) बमोिजम दईु (२) वष� 
कैद सजाय ह�नपुन�मा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदएको हदस�म पनुरावेदन अदालत सखु�तको 
िमित २०६८।२।११ को फैसला िमलेको देिखन 
आएन । पनुरावेदन अदालत सखु�तको िमित 
२०६८।२।११ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी जगत �याकुरलेलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने, �ितवादीह� 
पदमबहादरु शाही र घन�याम परुीलाई मलुकु� ऐन अ. 
बं. १८८ नं. बमोिजम दश (१०) वष� कैद सजाय ह�ने, 
�ितवादी िदिलप ब�याललाई �यानस�ब�धी महलको 
१७ नं. को दहेाय (३) बमोिजम दईु (२) वष� कैद ह�ने र 
�ितवादीह� िदनेश वली र िदपक ढकालले अिभयोग 
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दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने बेहोराको यस 
अदालतको संय�ु इजलासको िमित २०७२।१।२ को 
फैसला । 

सव��च अदालतको संय�ु इजलासले 
मलाई दोषी ठहर गन� गरी फैसला गदा�  सहअिभय�ुको 
पोललाई समेत आधार िलएको देिख�छ । जनु 
िव�कुल िमलेको छैन । सह�ितवादीको पोल आफँैले 
�वत�� �माणको �व�प �हण गन� स�दैन । �य�तो 
पोल अ�य �वत�� ठोस, �माणबाट समिथ�त ह�नपुन� 
ह��छ । फौजदारी म�ुामा सम�तामा मू�याङ्कन 
गररे कसरुदार कायम गन�भ�दा पिन त�यय�ु 
ठोस �माणका आधारमा कसरुदार कायम गनु�  पन� 
ह��छ । सहअिभय�ुको पोललाई आधारभूत एवं सारभूत 
�माणको �पमा �हण गन� िम�दनै र पोलकै आधारमा 
कसरुसमेत �मािणत गन� िम�दैन, अ�य आधारभूत 
�वत�� �माणबाट वारदात वा कसरु कायम ह�न स�ने 
ि�थितमा मा�ै सहअिभय�ुको पोललाई थप िन�यका 
लािग मा� �माणमा िलन िम�दछ । सहअिभय�ुको 
पोललाई थप िन�यका लािग मा� �माणमा �हण 
गनु�पन�मा म िनवेदकले अ�य सह�ितवादीह�लाई भा�न 
�ो�साहन गरी सहयोग गरकेो भनी सह�ितवादीह�ले 
मौकामा एव ं अदालतमा आएर गरकेो बयानलाई थप 
पिु� गन� �वत�� �माणको अभावमा िनजह�ले गरकेो 
पोल बयानलाई मा� �माणमा िलई ग�रएको फैसला 
ने.का.प. २०६३ अकं ८, िन.नं. ७७४९, ने.का.प. 
२०५५ अंक ९, िन.नं. ६६०१ प�ृ ५३२, ने.का.प. 
२०६४ अंक १० िन.नं. ७८९३ प�ृ १३६८ मा 
स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपािदत निजर 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�ने गरी भएको फैसला बदर 
गरी म िनवेदकले सफाइ पाउने गरी �याय इ�साफ 
पाउ ँभ�ने बेहोराको �ितवादी िदिलप ब�यालले म�ुा 
पनुरावलोकन गरी हे�रपाउ ँभनी यस अदालतमा दायर 
गरकेो िनवेदन ।  

यसमा यी �ितवादी िदिलप ब�यालउपर 

लगाइएको अिभयोग र िनजको बयान हेदा�  �यान मान� 
काय�मा संल�न रहेको, वारदात�थलमा उपि�थत रहेको 
त�य �वत��, व�तिुन� र ठोस �माणबाट समिथ�त 
नभएको अव�थामा �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम सजाय गन� आधार नदेिखएकोमा मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १७ नं. को देहाय ३ बमोिजम 
सजाय गन� गरी यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट 
िमित २०७२।१।२ मा भएको फैसलामा यसै 
अदालतबाट ने.का.प. २०६३, अंक ८, िन.नं. ७७४९ 
मा �ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
भई �यानस�ब�धी महलको १७ नं. को देहाय ३ को 
�या�या�मक ��समेत समावेश भएको देिखएकोले 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) को 
अव�था िव�मान रहेकोले पनुरावलोकनको अनमुित 
�दान ग�रिदएको छ । िवप�ीलाई सोको सूचना िदई 
िनयमबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७४।१०।१२ को आदेश । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी लवकुमार मैनाली र िव�ान्  अिधव�ा 
�ी िललामणी पौडेलले िनवेदक �ितवादी िदिलप 
ब�यालको वारदातमा संल�नता भनेको िवकास �े�ले 
छुरा �हार गरकेा वस�त रोकायाको उपचार गन� निस�ङ 
होम लैजाने काय�मा स�म हो । िवकास �े�लाई मान� 
भ�ने मत स�लाहमा िनवेदकको कुनै सलं�नता छैन, 
िनवेदकले �हरीमा गरकेो बयान थनुछेक �योजनको 
लािगस�म हो, अदालतमा आएपिछ नया ँ�ि�या स�ु 
ह�ने ह�दँा थप �वत�� व�तिुन� र िव�वसनीय �माणबाट 
पिु� भएपिछ मा� अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको 
बयानलाई अदालतले �माणमा िलन िम�छ । ��ततु 
म�ुामा सहअिभय�ुको पोलमा पिन गडाउ नरहेको र 
व�तिुन� �माणको अभावमा िनवेदक �ितवादीलाई 
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मलुकु� ऐन अ.बं. को १७(३) नं. बमोिजम २ वष� कैद 
ह�ने ठहर गरकेो संय�ु इजलासको फैसला िव�कुल 
िमलेको नह�दँा सो फैसला उ�टी गरी िनवेदकले 
आिभयोग दाबीबाट पूण� सफाइ पाउन ुपद�छ भनी बहस 
गनु�भयो । 

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी खेमराज भ�ले िनवेदक 
�ितवादी िदिलप ब�यालले मतृक िवकास �े�लाई 
कुटिपट गन�समेत योजनामा सहमत भएको र निस�ङ 
होममा गई मतृकको �वा��य अव�थाको स�ब�धमा 
बझुी सोको जानकारी अ� �ितवादीह�लाई गराई 
िनजह�लाई भा�न �ो�साहन एवं सहयोग गरकेो त�य 
पिु� भइरहेको ह�दँा िनवेदक �ितवादीलाई सफाइ िदन 
निम�ने भनी संय�ु इजलासबाट भएको फैसला सदर 
कायम ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । 

उपयु��बमोिजमको अिभयोग दाबी, फैसला, 
िनवेदन र िव�ान्  कानून �यवसायीह� र िव�ान्  
उप�यायािधव�ाको बहससमेत सनुी यस अदालतको 
सयं�ु इजलासको फैसला िमलेको छ वा छैन, सो 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

यसमा यस अदालतको संय�ु इजलासको 
िमित २०७४।१०।१२ को फैसलाउपर िदिलप 
ब�यालको पनुरावलोकनको िनवेदन परी िनजको 
हकमा स�म सयं�ु इजलासको िनण�य पनुरावलोकन 
गन� आदेश भएको ��ततु म�ुाको अनसु�धानको 
स�ुवात �वणकुमार �े�को जाहेरीबाट भएको 
रहेछ । अिभयोग प� हेदा� िमित २०६४।७।२३ गते 
�ितवादीह� जगत �याकुरले, पदम शाही, घन�याम 
परुी, िवजय नेपाली र िदिलप ब�यालसमेतले धा�रलो 
हितयार छुरा �हार गरी िवकास �े�लाई स�त घाइते 
बनाएकोमा उपचार गदा�गद� िनज िवकासको म�ृय ु
भएकोले यी �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरु गरकेो ह�दँा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम िनजह�लाई सजाय ह�न र 

�ितवादीम�येका िदपक ढकाल र िदपेस वलीले मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको २५ नं. को कसरु गरेको 
ह�दँा सोही २५ नं. बमोिजम सजाय ह�न भ�ने माग दाबी 
रहेको र सो अिभयोग प�मा �ितवादी िदिलप ब�यालको 
हकमा िनजले आफूले चलाएको मोटरसाइकलको 
पछािड �ितवादीह� घन�याम पुरी र िवजय 
नेपालीलाई राखी वारदात�थलस�म पुगकेो र मतृक 
िवकास ��ेलाई �हार गन� पूव�योजनामा मौजुद रही 
मुलुक� ऐन �यानस�ब�धी महलको १ न.ं को कसुर 
गरकेोमा ऐ. महलको १३(३) न.ं बमोिजम सजाय 
ग�रपाउँ भ�ने मागदाबी िलइएको रहेछ । स�ु सखु�त 
िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा �ितवादीह� िदिलप 
ब�याल, िदनेश वली र िदपक ढकालले आरोिपत कसरु 
गरकेो भ�ने पिु� ह�न नआएकोले िनज �ितवादीह�ले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने, �ितवादी िवजय 
नेपालीको िमित २०६४।११।६ मा म�ृय ु भइसकेको 
भ�ने कारागार काया�लय सखु�तको च.नं ३६५ िमित 
२०६४।११।६ गतेको प�बाट देिखदँा िनजको हकमा 
सजाय गनु�पन� हो वा होइन भनी िवचार गनु�  नपन�, 
�ितवादीह� पदम शाही र घन�याम परुीले िवकास 
�े�ठलाई मान�को लािग लात म�ुकासमेतले हानेको 
र अका� �ितवादी जगत �याकुरलेले छुरा (च�कु) ले 
हा�दा िवकास �े�ठको म�ृय ु भएको िमिसल संल�न 
�माणबाट पिु� भएकोले िनज �ितवादीह�ले मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेोले च�कु हा�ने म�ुय �यि� �ितवादी जगत 
�याकुरलेलाई ऐ. �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने र अ�य 
�ितवादीह� पदमबहादरु शाही र घन�याम परुीलाई 
ऐ. �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�म 
कैद ह�ने ठहछ�  भ�ने िमित २०६६।८।३० मा फैसला 
भएको रहेछ । सोउपर पनुरावेदक वादी र �ितवादी 
दवुै प�को पनुरावेदन पदा� पनुरावेदन अदालत 
सखु�तबाट स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
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ह�ने ठहरी िमित २०६८।२।११ मा फैसला भएको 
रहेछ । उ� फैसलाउपर पनुः वादी र �ितवादीह�को 
यस अदालतमा पनुरावेदन पदा�  दवैु फैसला केही 
उ�टी भई �ितवादी जगत �याकुरलेलाई सव��सिहत 
ज�मकैद सजाय ह�ने, �ितवादीह� पदमबहादरु शाही र 
घन�याम परुीलाई मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
दश (१०) वष� कैद सजाय ह�ने, �ितवादी िदिलप 
ब�याललाई �यानस�ब�धी महलको १७ नं. को देहाय 
(३) बमोिजम दईु (२) वष� कैद ह�ने र �ितवादीह� िदनेश 
वली र िदपक ढकालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  भनी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०७२।१।२ मा फैसला भएको दिेखयो । 

अब �ितवादीम�येको िदिलप ब�यालको 
हकमा यस अदालतको संय�ु इजलासको फैसला 
िमलेको छ वा छैन भ�नेबारमेा हेदा� ��ततु म�ुाको 
वारदात २०६४।७।२३ को साझँमा घटेको 
देिख�छ । सो साझँ यी �ितवादीसिहत सखु�तका 
�थानीय यवुाह� िदपावलीको उपल�यमा भैली खे�दै 
रहेको, सोही �ममा िवकास �े�ले वस�त रोकायालाई 
छुरा �हार गरी घाइते बनाएको र �यसैको �िति�या 
�व�प िववािदत वारदात घटी िवकास �े�उपर छुरा 
�हार भएको देिख�छ । प�ृभूिममा कसको केटी साथी 
को र कसको �रसइवी कोसगँ भ�ने कुराह� पिन 
छन्, तर िवकास �े�को म�ृय ुकत��यबाट भएको ठहर 
भइसकेको र अ�य �ितवादीह�को हकमा म�ुासमेत 
अि�तम भइसकेकोले िववािदत वारदातको िवषयमा 
थप िववेचना ग�ररहन यहा ँअव�यक देिखएन । �यसैले 
��ततु म�ुामा यस इजलासको साम�ुने उ� वारदातमा 
�ितवादी िदिलप ब�यालउपर लागेको अिभयोगको 
स�दभ�मा सो अिभयोग पिु� ह�ने अव�था छ वा छैन 
भ�ने नै हेनु�पन� ह�न आएको छ । 

२. सो स�दभ�मा हेदा� यी िदिलप ब�यालउपर 
सािबक मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 

को कसरु गरकेो आरोप लागेकोमा स�ु र पनुरावेदन 
अदालतले िनजलाई िनद�ष करार गद� सफाइ िदएको र 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट �यानस�ब�धीको 
१७(३) नं. आकिष�त ह�ने ठहर गरकेो देिख�छ । सािबक 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको १७ नं.को �यव�था 
दहेायबमोिजम दिेख�छः

१७ नं. मा �यान माना�लाई मतलबमा 
भने पसेको तर मु�य भई वचन पिन निदने, हात 
हातहितयार पिन नछोड्ने, िजउमा पिन नछुने 
देहायका अव�थाका अ� मतलबीह�लाई �यान 
मरकेो रहछे भन े देहायबमोिजम र �यान मरकेो 
रहनेछ भने देहायमा लेिखएको सजायको आधा 
सजाय गनु�पछ�, 

�यान मान�लाई भनी हितयार िवष मागेमा 
जानीजानी हितयार गोली बा�द िवष िदने 
वा �यान मान� िनिम� वारदात ग�ररहकेा 
ठाउँमा हितयार साथमा िलई महजुद 
रहनेलाई दश वष� कैद गनु�पछ�...............१
मािथ १ दफामा लेिखएबाहके घेरा 
िदने, बाटो ग�डा छे�ने वा भा�न उ�कन 
नपाउनेसमेत गै� काम गरी मान� सयंोग 
पा�रिदनेलाई पाचँ वष� कैद गनु�पछ�.........२
अ� िकिसमसगँ मतस�लाहमा पसकेोमा 
मान� ठाउँमा गई अ� कुरा केही नगरी 
ह�ेररहनेलाई र लेिखएदेिखबाहके अ� 
िकिसमका मतलबीलाई ६ मिहनादेिख 
तीन वष�स�म कैद गनु�पछ�.....................३

३. सािबक मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको 
१७ नं.को उ� कानूनी �यव�थाको सोझो अथ� गदा� 
यो “�यान मान�मा म�ुय भई वचन िदने” वा “हात 
हातहितयार छोड्ने” वा “िजउमा” छुने �यि�को बारमेा 
ग�रएको �यव�था होइन । �य�ता �यि�को हकमा 
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�यानस�ब�धीको १३ नं.को �यव�था आकिष�त 
ह�न स�छ । उ� न�बरमा “�यान मान�लाई र म�ुय 
भई वचन िदनलेाई र वारदात भइरहकेो ठाउँमा 
गई अका�को िजउमा हात हाली माना�लाई सयंोग 
पा�रिदने िनयतले प�� समाती रा�ने” �यि�लाई 
सजाय गन� �यव�था ग�रएकोबाट १७ नं. को �यव�था 
सोबाहेकको �यव�था हो भ�ने देिख�छ ।

४. �यानस�ब�धीको १७ नं. को �यव�थाको 
स�ब�ध �यानस�ब�धीको १६ नं. सगँ पिन रहेको 
देिख�छ । सो नं. मा “�यान मान� काममा �यान मन� 
स�ने कुनै कुरामा म�ुय भई षड्य�� गन� वा �य�तो 
काम लगाउने” �यि�का बार े �यव�था ग�रएको छ । 
१७ नं. को �यव�था उ� १६ नं. बाहेकको �यव�था 
हो । १७ नं. आकिष�त ह�न आरोिपत �यि� “�यान 
मान� मतलबमा पसेको” ह�नपुछ� , तर �यसो ह�दँाह�दैँ 
पिन िनजले म�ुय भई वचन िदने, हात हातहितयार 
छोड्ने, िजउमा छुने काय� वा म�ुय भई षड्य�� गन� 
वा �य�तो काम लगाउने आिद काय� गरकेो ह�न ुह�दँनै । 
घटनाको �कृितअनसुार ऊ वारदात�थलमा उपि�थत 
ह�न वा नह�न पिन स�छ, तर ऊ मतलबमा भने पसेको 
ह�नैपछ�  ।१७ नं.को देहाय (३) मा मतलब जनाउनैको 
लािग “मत स�लाहमा पसकेो” भ�ने र “अ� 
िकिसमका मतलबी” भ�ने श�दावली �योग भएको 
छ । यी श�दावलीह�को स�दभ� पिन मतलबमा प�न ु
वा मितयार ह�नसुगँ नै रह�छ । 

५. अब �� उठ्छ, के हो त मतलबमा प�न ु
भनेको ? यसको सोझो अथ� �यान मान� साझा 
योजना (Common plan) मा सलं�न रहकेो भ�ने 
नै हो । साझा योजना बनेको छैन, योजना बनेको 
भए पिन आरोिपत �यि� �य�तो योजना बनाउनमा 
सलं�न छैन वा जानकार छैन भन े िनजको हकमा 
१७ न.ं आकिष�त ह�दैँन । �यानस�ब�धीको १७ न.ं 
को उपयु�� �यव�थालाई पर�परागत फौजदारी 

कानूनको भाषामा �या�या गदा� मतलबमा प�ने 
�य�तो �यि�ले वारदात �थलमा उपि�थत भई 
वारदात घटाउन ��य� सहयोग गरकेो अव�थामा 
िनज मु�यतः दो�ो तहको मु�य कसरुदार 
(Principal in the second degree, or 
accessory at the fact)  र सो न.ं को अ��यमा 
“लेिखएदेिखबाहके अ� िकिसमका मतलबीलाई” 
भ�न े श�दावली �योग भएबाट �य�तो अव�थामा 
आरोिपत �यि� मितयार (aider, abettor, 
accessory before/after fact) समते ह�न 
स�न े देिख�छ15 । अक� श�दमा �यानस�ब�धीको 
१७ न.ं मा उि�लिखत “मतलबी” श�दले दो�ो 
तहको मु�य कसुरदार र मितयार दुवैलाई समेट्ने 
देिख�छ । यो “मतलबी” वारदात घटाउने मतलबमा 
प�छ, �यसबार े��य� जानकारी रा�छ वा सहमित 
जनाउँछ, घटना घटोस ् भनी चाहना राखी िनज 
साझा योजनामा कुनै न कुनै �पमा सहभागी ह��छ16 । 

15 Blackstone Commentary (Ch 3 34-39) मा कसरुदारलाई 
विग�करण गद� भिनएको छः

 A man may be principal in an offence in two degrees.
A principal, in the first degree, is he that is the actor, or 
absolute perpetrator of the crime; and in the second degree, 
he is who is present, aiding, and abetting the fact to be 
done.

 An accessory is he who is not the chief actor in the 
offence, nor present at its performance, but is some way 
concerned therein, either before or after the fact committed.
[one before the fact] who without being present at the time 
when the crime is committed, “doth yet procure, counsel, or 
command another to commit a crime.  … an accessory after 
the fact may be , where a person, knowing a felony to have 
been committed, receives, relieves, comforts or assists the 
felon...”

16 मलुकु� ऐनलाई �ित�थािपत गरी जारी भएको मलुकु� फौजदारी 
संिहता, २०७४ मा “आपरािधक षड्य��, उ�ोग, दु��सान र 
मितयार” लाई अल�गै प�र�छेदमा रािखएको छ । सिंहताको दफा 
३६ मा मितयारबार ेचचा� गद� यसले घटना घट्दा, घटना अिघ र 
पिछका मितयारलाई समेत समेटी सजायको हकमा सलं�नता हेरी 
म�ुय कसरुदारलाई ह�नेदेिख म�ुय कसरुदारलाई ह�ने सजायको 
आधा सजाय गन� �यव�थासमेत गरी तुलना�मक िविधशा�मा 
प�रमािज�त फौजदारी कानूनले गरेसरहको �यव�था सिंहताले गरकेो 
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अथा�त्  य�तो “मितयार” आपरािधक काय�मा संयोगवश 
सलं�न ह�दैँन, िनजले िनयतवश वा मनसायपूव�क वा 
साझा योजनामा सहभागी भई वा जानकारी राखेर 
सहयोगीको भूिमका िनवा�ह गछ�  ।   

६. कुनै पिन अपराधमा मितयार ठहन� 
आरोिपत �यि� आपरािधक मतलबमा पसेको ह�नपुछ� ; 
अथा�त्  िनजले कसरु गन� गराउने िनयत राखेको ह�नपुछ�  
भिनसकेपिछ फे�र मतलबको कुरा कसरी देिख�छ त 
भ�ने अक� सा�दिभ�क �� पिन उठ्छ । यस िनि�त
आरोिपत �यि� म�ुय �पमा वारदात घटाउने मूल 
स�लाह वा सयंु� उप�म (Joint enterprise) मा 
उपि�थत छ वा छैन, के ह�न लागकेो छ भ�नेबार ेपिहले 
नै जानकार छ वा छैन, योजनामा सहमित जनाएको 
छ वा छैन, उसले सो वारदात घटोस ्भनेर केही कुरा 
�य� गरकेो वा सघाएको छ वा छैन, उसको कुनै 
काय�बाट अपराध घटोस ्भ�ने िनजको चाहना रही 
सो अपराध घटाउनमा िनज ��य��पमा मितयार 
बनेको देिख�छ वा देिखँदैन भ�ने आिद कुराह� 
हरेी ऊ मितयार कायम ह�न स�छ वा स�दैन भ�ने 
कुरा िनधा�रण ग�रन े हो । जो�सन िव�� यो�देन 
(Johnson vs. Younden) को म�ुामा �वी�स 
बे�चले Before a person can be convicted 
of aiding and abetting the commission 
of an offence, he must at least know the 
essential matters which constitute the 
offence.17 भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । यसबाट कुनै 
�यि�लाई मितयार भनी सजाय गन�को लािग उसले 
कसुरका अिनवाय� त�वबार ेजानकारी रहनु पन� कुरा 
एउटा पूव�सत� हो भन ेकसुरबार ेजानकारी र साझा 

कुरा �मरणीय छ । तर ��तुत वारदात सािबक मलुकु� ऐन वहाल 
रहदँाको समयको ह�दँा सोही कानूनी �यव�थाको रोहमा हेनु�पन� ह�न 
आयो । 

17 Per Lord Goddard C.J, in Johnson v Younden [1950]1
KB. 544 cited in Ferguson v Weaving [1951]1 All E.R. 
412 at 414. 

योजनामा सहभािगताको अित�र� उसले गरकेो 
काय�बाट मूल कसुरदारह�मा उ�साह थिपएको 
�प�तः देिख�छ वा देिखँदैन भ�ने आिद कुराह� 
पिन मितयारको आपरािधक दािय�व यिकन गन� 
�ममा ह�ेरनुपछ�; अथा�त ् यी कुराह� आपरािधक 
दािय�व प�ा लगाउन मह�वपूण� ह��छन ् । साथै, 
जसरी मु�य कसुरदारको हकमा मनसाय (Mens 
rea) प�ा लगाउने स�दभ�मा उसको काय� (Actus 
reus) ह�ेर�छ, मितयारको हकमा पिन सोही मा�यम 
�योग ग�र�छ र ग�रनपुछ� । अथा�त ् उसले गरकेो 
काय�को अ�ययनबाट नै उसमा रहकेो मनसाय त�व 
सबैभ�दा भरपद� �पमा प�ा लगाउन सिक�छ । 
आरोिपत �यि�ले आपरािधक काय� गन� जे मा�यम 
�योग गरकेो भए पिन काय�ले नै उसमा रहकेो 
मनसाय त�वलाई �प� र �कट �पमा देखाएको 
ह��छ भ�न े कुरालाई �यायको रोहमा �यानपूव�क 
िवचार ग�रनुपछ� ।  

७. मितयारबार े सािबक मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धीको १७ नं. मा ग�रएको उपयु�� 
�यव�थाको सै�ाि�तक िव�ेषणप�ात् अब ��ततु 
म�ुामा �ितवादी िदिलप ब�यालको हकमा उ� १७ 
नं. आकिष�त ह�न स�छ वा स�दैन भनी हेदा� यहा ँ
िमित २०६४।७।२३ गते िदपावलीको उपल�यमा 
सखु�त बजारमा यवुाह� िमली देउसी भैलो खेिलरहेको 
अव�थामा दइुवटा घटना घटेको दिेख�छ । सोम�ये 
पिहलो िवकास �े� (मतृक) ले वस�त रोकायालाई 
छुरा �हार गरी घाइते बनाएको घटना हो भने र दो�ो 
घटना िवकास �े�लाई जगत �याकुरलेसमेतले छुरी 
हानेको घटना हो । पिहलो घटना घटेपिछ सो घटनाका 
पीिडत पदम रोकायालाई उनका साथीह� िमली 
दउेती निस�ङ होममा उपचार गन� �याएको, घटनाबार े
पदम रोकायाका साथीह�लाई जानकारी भई देउती 
निस�ङ होममा एकपिछ अक� गद� भेला भएको र 



249

१०४३० - िदिलप ब�याल िव. नेपाल सरकार

�यहाबँाट िवकास �े�लाई खो�दै पदम शाहीसमेतका 
�ितवादीह� उसको घरमा गएको देिख�छ । िमिसलमा 
िव�मान त�यह�को िव�ेषण गदा� पिहलो घटनाको 
राप ताप र �यसले िसज�ना गरकेो आवेशपूण� ि�थितमा, 
�यसैको �िति�या �व�प दो�ो घटना घटेको 
देिख�छ । घटनाबार े �ितवादी िदिलप ब�यालले 
िदपावलीको समयमा भैलो खे�दै जाने �ममा राम 
मि�दर निजक िवकास ��ेठसगँ मेरो भेट भएको 
हो । िनज िवकास ��ेले बस�त रोकायालाई राम 
मि�दरतफ�  िलएर गयो । टाढैबाट िनजह�िबच झगडा 
भएको ज�तो देिखयो । सोको लग�ै िवकास ��ेठले 
बस�त रोकायालाई धा�रलो हितयार �हार गररे स�त 
घाइते बनाए । �यसपिछ घाइते बस�त रोकायालाई 
औषधी उपचारको लािग पदम शाही र िदनेश वलीले 
देउती निस�ङ होममा लगे, म पिन निस�ङ होममा 
गएको ह� ँ। निस�ङ होममा िवजय नेपाली, घन�याम 
पुरी, पदम शाही, जगत �याकुरलेसमेत बसेका 
िथए । घाइते बस�त रोकायाको इमरजे�सीमा उपचार 
ह�दैँ िथयो । िवजय नेपालीले िवकास ��ेठलाई कुटिपट 
गन� जाउँ भ�न े कुरा गरपेिछ म, घन�याम पुरी र 
िवजय नेपाली मोटरसाइकलमा पदम शाही र जगत 
�याकुरले पैदल िहडँी िवकास �े�ठको घरमा गएका 
ह� । िनजह� िवकास ��ेठको घर निजक अगािड 
सडकमा पुिगसकेपिछ म मोटरसाइकल �याएर पुनः 
निस�ङ होममा आएको ह� ँ । अ.ं १०।१५ िमनेटपिछ 
�वणकुमार ��ेठले घाइते िवकास ��ेठलाई �याएर 
निस�ङ होममा आएका ह�न ्। िनज िवकास ��ेठलाई 
िवजय नपेाली, घन�याम पुरी, जगत �याकुरले र पदम 
शाही  िमलेर हात, म�ुका र धा�रलो हितयारले �हार 
गरी घाइते बनाएकाले देउती निस�ङ होममा औषधी 
उपचार गदा�गद� िवकास �े�ठको म�ृयु भएको हो । 
कुटिपट गदा�को बखत म घटना�थलमा िथइन ँभनी 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेो पाइ�छ । �यै 

गरी अदालतमा बयान गदा� पिन यी िदिलप ब�यालले 
मोटामोटी�पमा अनसु�धानमा गरकैे ज�तै बयान गद� 
आफू वस�त रोकायालाई भेट्न देउती निस�ङ होम 
गएको, �यहा ँवस�त रोकायाका दाज ुआमालगायतका 
�यि�ह�लाई आ�नो मोटरसाइकलमा �याउन संल�न 
रहेको र सोही �ममा म र घन�याम पुरी बस�तको 
आमालाई �याउन ला�दा िवजय नेपालीसगँ भेट 
भयो । िवजय नपेाली पिन मरेो मोटरसाइकलमा बसी 
मृतक िवकास ��ेठको घर निजक ६/७ िमटर तल 
घन�याम पुरी र िवजय नेपालीले मलाई त ँनिस�ङ 
होममा जा हामी बस�तको घरमा जा�छ� भनी गएका 
ह�न् । म निस�ङ होममा आए ँभनी िनजले बयान गरेको 
पाइ�छ । यसबाट िवकास �े�उपर आ�मण ह�दँा सो 
ठाउमँा नरहेको भ�ने िनजको िजिकर देिख�छ । िवकास 
�े�लाई कुटिपट वा छुरा �हार गन� काय� यी िदिलप 
ब�यालले गरकेा होइनन् भ�ने कुरा अ�य �ितवादीह� 
िवजय नेपाली, घन�याम परुी, पदम शाही, जगत 
�याकुरलेको अनसु�धानको बयानबाट समेत दिेख�छ । 
�ितवादीम�येका पदमबहादरु शाहीले उ� वारदात म, 
िवजय नेपाली, घन�याम पुरी, जगत �याकुरलेसमेत 
िमली घटाएका ह� भनी अनसु�धानमा �प�सगँ बयान 
गरकेो पाइ�छ । घटना ियनै चारजना �यि�ह�ले 
घटाएका ह�न् भ�ने मतृकका बाब ु टेकबहादरु �े�को 
पिन भनाइ देिख�छ । िनजले गरकेो बकप�मा यी 
िदिलप ब�यालको नाम उ�लेख भएको छैन । 

८. अब जहासँ�म यी िदिलप ब�यालले 
मोटरसाइकलमा घन�याम परुी र िवजय नेपालीलाई 
वारदात �थल वा निजक प�ुयाइिदएको भ�ने �� छ, 
म�ुय घटना घटाउने �ितवादीह�िबच देउती निस�ङ 
होममा िवकास �े�लाई मान� नै भ�ने कुराकानी, 
योजना वा स�लाह भएको भ�ने देिखदँैन । यहा ँिदिलप 
ब�यालले िवकास �े�लाई मानु�पछ�  भनी भनेको िथयो 
भनी कसैले भनेको अव�था छैन । िवजय नेपालीले 
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िवकासलाई कुटिपट गन� जाउ ँ भनेको िथयो भ�ने 
िनजको अनसु�धानको बयानमा परकेो कुराको हकमा, 
िदिलपले �यसमा सहमित जनाएका िथए भनेको 
छैन । न त अ�य �ितवादीह�ले नै िदिलपले घटना 
घटाउन उ�साएको िथयो, वा सहमित जनाएको िथयो 
भनी बयान गरकेो अव�था छ । वस�त रोकायालाई 
िवकासले छुरा हानी घाइते बनाएको भ�ने तातो 
वातावरणमा िनजलाई भेट्ने, सोधपछु गन�, कुटिपट 
गन� भ�नेस�म कुरा भएको देिख�छ । तर सो समयमा 
िवकास �े�लाई यसो गरी पिहलो घटनाको बदला 
िलनपुछ�  भनी यी िदिलप ब�यालले कसैलाई भनेको 
देिखदँनै । यी िदिलप ब�यालले घन�याम परुी र 
िवजय नेपालीलाई मोटरसाइकलमा वारदात �थल 
निजक छाडेको भ�नेस�म कुरालाई िनजले �वीकार 
गरकेो छ, तर िवकास �े�लाई िनजको घरबाट पदम 
शाहीले बोलाउदँा, छलफल गदा� र कुटिपट गरी 
जगत �याकुरलेले छुरा हा�दा यी िदिलप ब�याल 
घटना�थलमा मौजदु रहेको भ�ने दिेखदँैन । अक�तफ�  
देउती निस�ङ होममा मान� साझा योजना बनेको िथयो, 
य�तो साझा योजनामा यी िदिलप ब�यालको संल�नता 
िथयो वा िवकास �े�उपर कुटिपट भएको �थलमा 
यी िदिलप ब�याल उपि�थत िथए भ�ने शंकारिहत 
तवरबाट �थािपत ह�न सकेको दिेखएन । यस ि�थितमा 
सािबक मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको १७ नं. मा 
उ�लेख भएबमोिजम यी िदिलप ब�याल मतृकलाई 
“मान� मतलबमा पसेको” भ�न िम�ने देिखन आएन । 
िवकास �े�लाई मान� भ�ने �प� योजना दउेती निस�ङ 
होममा बनेको िथयो भ�ने नदेिखएको र मतृक िवकास 
�े�सगँ यी �ितवादी िदिलप ब�यालको कुनै पूव��रसइवी 
िथयो भ�ने पिन नदेिखएको अव�थामा ��ततु म�ुामा 
यी िदिलप ब�यालको हकमा अिभयोगप�मा िलइएको 
�यानस�ब�धीको १३ (३) नं. को दाबी वा संय�ु 
इजलासबाट िनजलाई लगाइएको �यानस�ब�धीको 

१७ (३) नं. को आरोप शंकारिहत तवरबाट �मािणत 
ह�न स�ने अव�था देिखएन । 

९. अतः ��ततु म�ुामा आरोिपत कसरुमा 
�ितवादी िदिलप ब�याल इ�कार रहेको, मतृक िवकास 
�े�लाई मान� काय�मा �ितवादी िदिलप ब�यालको 
पिन संल�नता िथयो भनी अ� सहअिभय�ुह�ले 
�प� �पमा पोल गरकेो अव�था नदेिखएको, कुनै 
प�रि�थितज�य �माणह�बाट पिन वारदातमा 
िनज िदिलप ब�यालको संल�नता रहेको पिु� ह�न 
सकेको अव�था नरहेको, केवल अनमुान र शकंाको 
आधारमा मा� िनज �ितवादीलाई कसरुदार कायम 
गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
दिेखएकोले यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
�ितवादी िदिलप ब�याललाई सािबक मलुकु� ऐन, 
२०२० को �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. को 
कसरु कायम गरी २ (दईु) वष� कैद सजाय गन� गरी 
िमित २०७२।१।२ मा भएको फैसलासगँ सहमत ह�न 
सिकएन । उ� फैसला उ�टी भई �ितवादी िदिलप 
ब�याललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरकेो स�ु 
सखु�त िज�ला अदालतको िमित २०६६।८।३० को 
फैसला र सोलाई नं. सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत सखु�तको िमित २०६८।२।११को फैसला 
सदर ह�ने ठहछ�  । 

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी िदिलप 
ब�यालले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले सव��च 
अदालतको सयं�ु इजलासबाट िमित २०७२।१।२ 
मा भएको फैसलाको तपिसल ख�डको दहेाय ४ मा 
�ितवादी िदिलप ब�यालबाट २ वष� कैदको सजाय 
असलुउपर गन� लेखी पठाउन ु भनी लेिखएको लगत 
अब रा�न ुनपन� ह�दँा उ� लगत क�ा गनु�  भनी स�ु 
सखु�त िज�ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू  ..........१
फैसलाको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
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काया�लयलाई िदई ��ततु म�ुाको दायरी लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू .....................................................२ 

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या.ह�रकृ�ण काक�
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृतः �ाने�� इटेनी
इित संवत् २०७६ साल पसु १० गते रोज ५ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
स.का.म.ु �धान�यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही
फैसला िमित : २०७६।२।१

०७४-CR-१६५८

म�ुा: जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : प�रवित�त नाम “ट” को जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : झापा िज�ला शरणामित गा.िव.स. 

वडा नं. ८ ब�ने प�रवित�त नाम “ई”

§ भौितक सबुद �माणसगँ कुनै छेडछाड 
(Tamper) ग�रएको छैन भने यसले 
कुनै कुरालाई �मािणत गन� वा ख�डन 

गन� िव�वसनीय आधार िद�छ । जुन 
मानव सा�ीको भ�दा बढी भरपद� 
ह��छ । ��तुत वारदातमा अनसु�धानको 
�ममा सङ्कलन भएको भौितक सबुद 
�माणसगँ कुनै िकिसमको छेडछाड भएको 
िमिसल सलं�न कुनै कागज �माणबाट 
नदेिखएको अव�थामा �य�ता �माणलाई 
नजरअ�दाज गन� नसिकने । 

(�करण नं.४)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी महेश�साद ख�ी

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः
मा. िज�ला �यायाधीश �ी मनोज के.सी.
झापा िज�ला अदालत

उ�च अदालतमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी रमेश पोखरले
माननीय �यायाधीश �ी रमेशबहादरु थापा
उ�च अदालत, िवराटनगर इलाम इजलास

फैसला
का.म.ु�.�या.दीपककुमार काक� : �याय 

�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� भई दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको संि��त त�य र ठहर यस�कार छ:-

पीिडत “ट–१” उपनाम गरके� बािलका मेरो 
भा�जी नाताक� ह�न् । मेरो िददी “ट–२” उपनाम र 
भा�जाह� वैदेिशक रोजगारको लािग िवदेशमा छन् । 
घरमा पीिडत भा�जी र �ितवादी िभनाज ु मा�ै ब�ने 
गद�थे । िमित २०७२।०१।०२ को िदन अं. ११:०० 

�नण�य नं. १०४३१
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बजेको समयमा म आ�नै घरमा भएको अव�थामा 
मेरो िददी “ट–२” उपनामले मलाई फोन गरी तेरो 
िभनाजलेु भा�जीलाई आ�नै घरमा बला�कार गर ेअर,े 
मलाई गाउबँाट फोन आएको िथयो । के भएको हो 
त�ु�त घरमा गएर बझु भनेक� ह�दँा म त�कालै िनज 
िददीको घर जादँा िभनाज ु घरमा िथएनन् । पीिडत 
भा�जीलाई रोइरहेको अव�थामा देखी के भएको हो 
भनी सोधपछु गदा� िनज भा�जीले मलाई बबुाले राित 
सगैँ सतेुको अव�थामा मेरो शरीरको मािथ�लो भागको 
कपडाह� खोली िदई मेरो �तन समाती मसुान�, मलाई 
छािडिदन ुभ�दा केही ह�दैँन भनी रोई कराई भ�दासमेत 
िट.भी. को आवाज ठुलो बनाई मलाई िविभ�न डर�ास 
देखाई मेरो मखु थनुी िदई शरीरको िविभ�न भागमा 
टोक� मलाई जबरज�ती करणी गद� आउन ु भएको र 
िमित २०७२।१।१ को राितसमेत बबुाले मलाई २/३ 
पटक करणी गरकेो ह�दँा सहन नसक� भाउजूलाई 
सनुाएप�चात् भाउजूले िवदशेमा रहन ुभएको आमालाई 
फोन स�पक�  गरी सनुाई िदनभुएको भनी बताएको ह�दँा 
िनज �ितवादीलाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा�त । 

िज�ला झापा शरणामती गा.िव.स. वडा नं. 
८ मा रहेको �ितवादी तथा पीिडतको ३ कोठे घरको 
पूव�बाट दो�ो कोठाको खाटमा �ितवादी “ई” उपनामले 
आ�नै छोरी “ट–१” उपनामलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल मचु�ुका । 

�ितवादी “ई” उपनाम गरकेो मािनस मेरो 
बबुा ह�न् । िवगत केही मिहनादेिख घरमा म र बबुा 
मा�ै ब�द ै आएका िथय� । मेरो आमा, जेठो दाज ु र 
का�छो दाज ुरोजगारको लािग िवदशेमा ह�नहु��छ । मेरो 
भाउजूलाई घरमा रहदँा ब�दा बबुाले गालीगलौज गन�, 
हातपातसमेत गन� गरकेो कारण आजभ�दा एक वष� 
पिहला उहा ँआ�नै माइती घरमा ब�ने गनु�ह��छ । िनज 
बबुा र म एउटै खाटमा स�ुने गरकेोमा २०७१ सालको 
जे� मिहनाको अि�तमितर एकिदन सतेुको अव�थामा 

मेरो शरीरको मािथ�लो भागको कपडा खोली मेरो 
�तन मसुान� था�न ु भएकोले मैले य�तो नगनु�  भ�दा 
केही ह�दँैन भ�दै जबरज�ती गन� खो�न ुभएकोले मैले 
रोई कराई गदा� तेरो आमा, दाजहु� कोही छैनन् भनी 
िविभ�न डर �ास देखाई ममािथ चढी शरीरको िविभ�न 
भागमा टोक� िदई जबरज�ती करणीसमेत गनु�भएको, 
मलाई बबुाले मा�रिदने पो हो िक भनी यो कुरा कसैलाई 
भिनन ँ । य�तैमा िमित २०७२।१।१ को राितसमेत 
बबुाले मलाई २/३ पटक करणी गरकेो ह�दँा सहन नसक� 
भाउजूलाई सनुाएप�चात् भाउजूले िवदेशमा रहन ु
भएको आमालाई फोन स�पक�  गरी सनुाई िदनभुएको 
िथयो । आमाले मामालाई फोन गरी बताएप�चात् मामा 
हा�ो घरमा आई मलाईसमेत साथमा िलई �हरीकोमा 
गई उजरु गनु�भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको पीिडत 
“ट–१” उपनामक� बािलकाले अनसु�धानको �ममा 
गरकेो कागज । 

जाहेरवालाको िददी “ट–२” उपनाम गरेक� 
मिहलासगँ मेरो २०४४ सालमा िववाह भई हा�ो 
स�ब�धबाट २ छोराह� र १ छोरीको जायज�म 
भएको छ । पीिडत “ट–१” उपनाम मेरो एकलौटी छोरी 
ह�न् । म िवगतमा ७ वष�स�म वैदिेशक रोजगारको 
लािग कतारमा ब�दा �ीमतीसगँ स�ब�ध िबि�यो र 
घरमा आएप�चात् हामी �ीमान् �ीमती छु�ाछु�ै ब�न 
था�य� । िनज �ीमतीले का�छो छोरा र पीिडतलाई 
साथमा िलई काठमाड�तफ�  ब�ने गरकेोमा आजभ�दा 
दईु वष� पिहला िनज �ीमती वैदेिशक रोजगारको 
लािग साउदी अरब गइन् । सोप�चात् का�छो छोरा र 
पीिडत छोरी मसगैँ ब�दै आएकोमा आजभ�दा तीन 
मिहना पिहला का�छो छोरासमेत िवदेश गयो । घरमा 
म र छोरी ब�दै आएका िथय� । िनज छोरी घरको 
िबच कोठामा स�ुने गद�िथन् । छोरी स�ुने कोठामा मेरो 
कोठाबाट जानपुछ� , छोरी स�ुने कोठामा ढोकासमेत 
छैन । िमित २०७२।१।१ को बेलकु� म र पीिडत छोरी 
आ�नै घरमा िथय� । हामीले सगैँ खाना खाई िट.भी. 
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समेत हेरी िनज छोरी आफू स�ुने कोठामा गई सिुतन्, 
म आ�नै कोठामा सतेु ँ । भोिलप�ट िबहान म िचया 
खाई गाउिँतर गएको अव�थामा अं. १३:०० बजे म 
घरमा आउदँा छोरी िथइन ँ । ब�ुदा जाहेरवाला सालो 
भाइ आएर िलएर गएको भ�ने थाहा पाएको र बेलकु� 
१९:०० बजे म घरमा नै भएको अव�थामा �हरी आई 
मलाई प�ाउ गरी �याएको हो, मैले आ�नै छोरीलाई 
करणी गरकेो छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी “ई” 
उपनामले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान । 

जाहेरवाला मेरो मामा ससरुा, �ितवादी “ई” 
उपनाम मेरो ससरुा र पीिडत “ट–१” उपनाम गरके� 
बािलका मेरो न�द नाताक� मािनस ह�न् । मेरो �ीमान्, 
सासू आमा र देवर वैदेिशक रोजगारको लािग िवदेश 
जान ु भएको छ । मलाईसमेत �ितवादी ससरुाले 
गालीगलौज गन�, हातपातसमेत गन� कारण मसमेत घर 
छाडी माइती घरमा ब�द ैआएको छु । मेरो सासू आमाले 
किहलेकाही ँमलाई फोन गरी न�दको �याल गनु�  भ�न ु
भएकोले म किहलेकाही ँघरमा जादँा ससरुा बबुाले त ँ
यहा ँनआइज भ�ने गरकेो कारण म घरमा जािँदनथे ँ । 
न�दलाई घरबािहर ैभेटी हालचाल ब�ुने गद�थे ँ। वारदात 
िमित समयमा म आ�नै माइती घरमा िथए ँ। घटनाको 
बारमेा मलाई कुनै जानकारी िथएन । भोिलप�ट िबहानै 
म न�दलाई भेट्न भनी घर निजकै गई िनजलाई 
बोलाई के छ हालखबर भनी सोधपछु गदा� ए�कासी 
भ�कािनएर रोएक�ले के भयो भनी सोधपछु गदा� िनज 
न�दले मलाई बबुाले राित सगैँ सतेुको अव�थामा मेरो 
शरीरको मािथ�लो भागको कपडाह� खोली िदई मेरो 
�तन समाती मसुान�, मलाई छािडिदनभु�दा केही ह�दैँन 
भनी रोइकराई भ�दासमेत िट.भी. को आवाज ठुलो 
बनाई मलाई िविभ�न डर �ास देखाई मेरो मखु थुनी 
िदई शरीरको िविभ�न भागमा टोक� मलाई जबरज�ती 
करणी गद� आउन ुभएको र िमित २०७२।०१।०१ को 
राितसमेत बबुाले मलाई २/३ पटक करणी गरकेो भनी 
बताएप�चात् मैले त�कालै फोन गरी सासू आमालाई 

जानकारी गराएको िथए ँ। सासू आमाले जाहेरवालालाई 
फोन गरी जानकारी गराउन ुभएको हो । िनज न�दले 
मलाई बबुाले टो�न ु भएको भनी दखेाउदँा िनजको 
ित�ा र ढाडमा समेत टोकेको डाम िथयो भ�नेसमेत 
बेहोराको “ट–५” उपनामक� मिहलाले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज ।  

�ितवादी “ई” उपनाम र पीिडत “ट–१” 
उपनाम मेरो गाउ ँ िछमेक� नै भएकोले िनजह�को 
प�रवारलाई म रा�ोसगँ िच�दछु । पीिडतको आमा, दवैु 
दाजहु� वैदेिशक रोजगारको लािग िवदेशमा भएको, 
भाउजू आ�नै माइती घरमा ब�ने र �ितवादी र पीिडत 
बाब ुछोरी मा�ै घरमा ब�दै आएका िथए । वारदात िमित 
२०७२।०१।०१ को राित अं. २१:४५ बजेको समयमा 
म आ�नै घरमा िथए ँ । घटना घटेको कुरा त�काल 
थाहा पाइन ँ। भोिलप�ट िदउसँो अ.ं १५:०० बजेितर 
िनज �ितवादीलाई �हरीले प�ाउ गरी लगेपिछ िकन 
प�ाउ गरछेन् भनी ब�ुदा िनज �ितवादीले आ�नै छोरी 
पीिडत “ट–१” उपनामलाई घरमा नै सतेुको अव�थामा 
जबरज�ती करणी गरकेोले प�ाउ गरकेो भ�ने सनुी 
थाहा पाएको हो । आ�नै छोरीलाई करणी गन� िनज 
�ितवादीलाई कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको िव�ण�ुसाद िसटौला, शिुशला 
तामाङ, सिखच�� ठाकुर, नर�े� सेढाई र इ���साद 
कड�रयाले �ायः एकै िमलान ह�ने गरी अनसु�धानको 
�ममा ग�रिदएको व�तिु�थित मचु�ुका । 

�ितवादी प�रवित�त नाम “ई” ले आ�नै वष� 
१६ क� छोरी प�रवित�त नाम “ट–१” लाई पटकपटक 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा �ितवादीले मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ र २ नं. तथा हाडनाता 
करणी गन�को महलको १ नं. को कसरु अपराध गरकेोले 
िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(४) नं. अनसुार सजाय गरी हाडनातामा करणी 
गन�को महलको १ नं. बमोिजम जबरज�ती करणीको 
महलको २ नं. अनसुार थप सजाय गरी �ितवादीबाट 
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पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउ ँभ�नेसमेत 
वादी नेपाल सरकारको झापा िज�ला अदालतमा दायर 
भएको अिभयोगप� । 

मैले पीिडत मेरी छोरीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो होइन । म र मेरो �ीमतीका िबच मनमटुाव 
भएको कारण िनज मसगँ नबसेको ९ वष� भयो । हाल 
�ीमती िवदशेबाट आएक� ह�दँा िनजले मलाई फसाउन 
मउपर झ�ुा म�ुा दायर गरकेो हो । मैले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो नह�दँा मलाई सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी प�रवित�त 
नाम "ई" उपनामले झापा िज�ला अदालतमा गरकेो 
बयान । 

त�काल �माणको रोहमा �ितवादी प�रवित�त 
नाम "ई" कसरुदार होइनन् भनी हालै भ�न नसिकने 
अव�था भएकाले मलुकु� ऐन अ.बं. ११८ नं. को देहाय 
(२) नं. बमोिजम पिछ �माण ब�ुद ैजादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी हाललाई िनज �ितवादीलाई थुनामा राखी 
म�ुाको पपु�� गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको झापा िज�ला 
अदालतबाट भएको आदशे । 

िमित ०७२।१।२ को मैले गरकेो कागजको 
बेहोरा पढी बाची सनुाउदँा सनुी पाए ँ । बेहोरा 
लेखाएबमोिजम ठीक छ । �ितवादी बबुाले मलाई 
जबरज�ती करणी गनु�भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
पीिडत प�रवित�त नाम ट-१ ले झापा िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� । 

यी �ितवादीको गाउ ँ समाजमा रा�ो 
चालचलन भएका सामािजक मािनस ह�न् । �ितवादी र 
िनजक� �ीमतीिबचको स�ब�ध रा�ो छैन । �ितवादीले 
पीिडतको करणी गरकेो कुरा पिछ मा� थाहा पाएको 
ह� ँ। घटना भए, नभएको यिकन भ�न सि�दन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीको सा�ी गोपाल आचाय�ले झापा 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

िमित २०७२।१।२ का िदन मैले िदएको 
जाहेरी दरखा�तको बेहोरा पढी बाची सनुाउदँा सनुी 

पाए ँ । उ� बेहोरा भा�जी पीिडतले भनेबमोिजम 
लेखाएको ठीक छ । सोमा भएको सहीछाप मेर ै
हो, �ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला प�रवित�त नाम "ट" ले 
झापा िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� । 

व�तिु�थित मचु�ुकाको बेहोरा पढी बाची 
सनुाउदँा सनुी पाए ँ। बेहोरा मेरो होइन । सहीछाप मेरो 
हो । �ितवादीले आ�नै छोरी पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन । घरायसी ���को कारणले 
य�तो उजरुी िदएको हो । घटना घटेकोमा िव�वास 
ला�दैन भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका 
िव�ण�ुसाद िसटौलाले झापा िज�ला अदालतमा गरेको 
बकप� । 

व�तिु�थित मचु�ुकाको बेहोरा पढी बाची 
सनुाउदँा सनुी पाए ँ। बेहोरा मेरो होइन । सहीछाप मेरो 
हो । �ितवादीले आ�नै छोरी पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन । िनज िनद�ष ह�दँा िनजलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजमको सजाय ह�ने होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका शिुशला तामाङले 
झापा िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।  

पीिडतको भनाइअनसुार �ितवादी "ई" 
उपनामका प�ुषले ०७१ जे�को अि�तमितरदेिख नै 
जबरज�ती करणी गन� गरकेो, करणी गदा� शरीरका 
िविभ�न भागमा टोक� िदएको, र�सी खाएर आई 
पीिडतको सबै लगुा खोली िदई नाङ्गै बनाई जबरज�ती 
२ पटक करणी गरकेो भनी लेखाई िदएक� छन् । यी 
पीिडत बािलकाको उमेर १६ वष�भ�दा कम उमेरक� 
दिेखएको ह�नाले म�जरुी नै भएको अव�थामा पिन 
जबरज�ती करणीको प�रभाषामा पन�, तर पीिडतलाई 
डर �ास, धाक दखेाई करकापसगँ जोरजलुमु गरी 
िविभ�न अव�थामा �ितवादीले करणी गरकेो पिु� 
भएकोले यी �ितवादी प�रवित�त नाम "ई" ले अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु अपराध गरकेो दिेखएको ह�नाले 
िनज �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको ३(३) नं. 
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१०४३१ - नेपाल सरकार िव. प�रवित�त नाम "ई"

बमोिजम ८ (आठ) वष� कैद र हाडनाता करणीको 
महलको १ नं. बमोिजम १० (दश) वष� थप कैदसमेत 
गरी ज�मा १८ (अठार वष�) कैद ह�ने ठहछ�  । �ितपूित�को 
हकमा �ितवादीको अंश हक ला�ने स�पि�बाट �. 
एक लाख पीिडतले �ितपूित� पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला । 

म पनुरावेदकले जबरज�ती करणी गरकेो 
होइन । पीिडतको कागजलाई अ�य सङ्किलत भएका 
�माणह�ले पिु� भएको छैन । फौजदारी म�ुामा 
अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार वादी प�मा 
रहेको ह��छ । म �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकैे हो 
भ�ने शंकारिहत �माण वादी प�ले पेस गन� नसकेको 
अव�थामा शंका र अनमुानको भरमा मा� मलाई 
सजाय गनु�  �चिलत फौजदारी �यायको िस�ा�तको 
समेत िवपरीत ह��छ । जाहेरी दरखा�त र ट १ को 
कागजलाई अ�य �माणले समथ�न नगरसे�म �य�तो 
जाहेरी दरखा�त र सो कागज आफँैमा �वत�� �माण 
ह�न स�दनै । अनमुानको भरमा फैसला गनु�भ�दा पिन 
व�तिुन� आधार �माण रहनपुछ�  । वादी प�का सा�ीले 
समेत जबरज�ती गरकेो होइन भनी अदालतमा आई 
बकप� गरकेो अव�था छ । मौकामा कागज गन�ह�ले 
बकप� गदा� म �ितवादी िनद�ष रहेको कसरु गरकेो 
होइन भनेको अव�था छ । अ�य �वत�� भरपद� 
�माणबाट म पनुरावेदक आरोिपत कसरुमा दोषी 
नदिेखएको अव�थामा केवल ट १ ले मलाई फसाउन 
आमा र मामाको बहकाउबाट गरकेो कागजको 
आधारबाट मा� मलाई सजाय गनु�  फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने ह�दँा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला �िुटपूण� रहेकोले सो फैसला उ�टी गरी म 
�ितवादीले सफाइ पाउन ु पद�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी “ई” उपनामको उ�च अदालत िवराटनगर 
इलाम इजलासमा परकेो पनुरावेदन प� । 

यसमा जाहेरी सनेुको भरमा परकेो छ । 
जबरज�ती करणी गरकेोमा �ितवादी अनसु�धानमा 

तथा अदालतमा इ�कार छन् । पीिडतको शारी�रक 
परी�णबाट करणीज�य अपराध भएको भ�ने कुरा 
नदेिखएको अव�थामा कसरु कायम गन� गरकेो स�ु 
अदालतको फैसला �माण मू�याङ्कन र िव�ेषणको 
रोहमा फरक पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.वं.२०२ 
नं. तथा उ�च अदालत िनयमावली, २०७३ को 
िनयम ६४ को �योजनाथ� उ�च सरकारी विकल 
काया�लय इलामलाई पेसीको जानकारी िदई पेस गनु�  
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट भएको आदशे । 

जाहेरी दरखा�त सनेुको आधारमा परेको 
पीिडताको आमा, बाबकुो िबचमा मनमटुाव रही 
स�ब�ध रा�ो नरहेको, पीिडताको शारी�रक परी�ण 
गन� डा.सूय��साद �रमालले पीिडताको जाचँमा 
कुनै चोटपटक, रगत बगेको, �याितएको, िनलडाम 
नदेिखएको भनी करणी भएको भ�ने िकटानी गन� नसक� 
बकप� गरकेा छन् । व�तिु�थितका मािनस सिखच�� 
ठाकुर, शिुसला तामाङ, िव�ण�ुसाद िसटौला, एवम् 
घटना�थल मचु�ुकाका मािनस स�रता पा�डे, लेखनाथ 
गौलीले �ितवादीले पीिडतालाई करणी गरेको होइन 
भनी बकप� गरकेो देिख�छ । पीिडताको शारी�रक 
परी�णमा करणीज�य काय� भएको भ�ने नदेिखएको 
एवम् �ितवादी अनसु�धान र अदालतमा इ�कार भई 
बयानसमेत गरकेा अव�थामा �ितवादीलाई सफाइ 
िदन ुपन�मा �ितवादीलाई १८ वष� कैद ह�ने ठह�याएको 
झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादी प�रवित�त “ई” उपनाम 
गरकेो प�ुष �यि�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत िवराटनगर, 
झापा इजलासबाट भएको फैसला । 

पीिडतले मौकामा गरकेो कागजलाई समथ�न 
गद� अदालतसम� िकटानी बकप� ग�रिदएको अव�था 
छ । ��ततु वारदातको िनज एक मा� ��य�दश� भएको 
िनजले मौकामा भनेको कुरा र अदालतमा बकप� गदा� 
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लेखाएको कुरामा कुनै िवरोधाभाष नभएकोले िनजको 
भनाइलाई �माणमा िलन ु नपन� कुनै कारण छैन । 
पीिडतको �वा��य परी�ण गदा� िनजको योिनमा कुनै 
चोटपटक दिेखएको छैन । िनजले लगाएको कपडा 
परी�ण गदा� रगत तथा वीय� देिखएको छैन भने पिन 
सबै कपडा खोलेर करणी गरकेो र घटना परुानो 
भएकोले चोटपटक नदेिखएको हो । ��ततु म�ुामा 
आ�नो रेखदेख र िनय��णमा रहेक� आ�नै छोरीलाई 
�ितवादीले करणी गरकेोले य�तो अव�थामा पीिडतले 
�ितरोध गन� स�ने अव�था पिन ह�दँैन । यसरी पीिडत 
�वयम् को भनाइबाट �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो पिु� भएकोले िनजलाई सफाइ िदने गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर इलाम इजलासबाट भएको 
फैसला उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा दायर 
भएको पनुरावेदनप� । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी महेश�साद ख�ीले 
पीिडत र �ितवादी बबुा छोरी नाता स�ब�धका भई 
पीिडतक� आमा िवदशे रहेको बेला िनज �ितवादीले 
पीिडतलाई १ वष�देिख जबरज�ती करणी गद� आएको 
कुरा पीिडतले आ�नो भाउजूलाई समेत बताएक� 
िथइन् । जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� 
पीिडतसमेतले अदालतमा बकप� ग�रिदएको अव�था 
छ । पीिडतलाई जबरज�ती करणी गदा� पूर ै कपडा 
खोली गरकेो ह�नाले िनजको कपडामा रगत तथा वीय� 
फेला नपरकेो अव�थामा जबरज�ती करणी भएकै 
होइन भनी �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

उपयु��बमोिजमको त�य एवं बहस िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुामा उ�च अदालत िवराटनगर 
इलाम इजलासबाट भएको फैसला िमलेको छ वा 
छैन ? पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ 
वा स�दैन ? सोही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी 
प�रवित�त नाम "ई" ले आ�नो छोरी "ट-१" लाई 
जबरज�ती करणी गरकेोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(३) नं. 
बमोिजमको अपराधमा सोही ३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गरी ऐजन हाडनाता करणीको महलको १ नं. 
बमोिजमको अपराधमा थप सजाय गरी पीिडतलाई 
�ितवादीबाट �ितपूित�समेत िदलाई पाउ ँ भनी 
अिभयोग दाबी रहेको छ । �ितवादीले आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही अदालतमा तथा अनसु�धानको 
�ममा बयान गरकेा छन् । झापा िज�ला अदालतबाट 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
३(३) नं. बमोिजम ८ वष� कैद र हाडनाता करणीको 
महलको १ नं. बमोिजम १० वष� थप कैद सजाय गरी 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.१,००,०००।- �ितपूित�  
भराई िदने गरी फैसला भएको छ । सो फैसलाउपर 
िनज �ितवादीको पनुरावेदन परकेोमा उ�च अदालत 
िवराटनगर इलाम इजलासबाट िनज �ितवादीले सफाइ 
पाउने ठहरी फैसला भएको छ । उ� फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको छ । 

३. �ितवादी प�रवित�त नाम "ई" िभनाज ु
नाताको भई िनजले पीिडत भा�जी प�रवित�त नाम 
"ट-१" लाई िमित २०७२।१।१ मा र सोभ�दा 
अगािडसमेत जबरज�ती करणी गनु�भएको भनी 
पीिडतका मामाले जाहेरी िदएका छन् । प�रवित�त नाम 
"ट-१" ले जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� अनसु�धानको 
�ममा कागज गनु�का साथै अदालतमा बकप�समेत 
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ग�रिदएको देिख�छ । जाहेरवालाले जाहेरी बेहोरालाई 
समथ�न गद� अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेा 
छन् । �ितवादीले आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
अनसु�धानको �ममा एवं अदालतमा बयान गरकेा 
छन् । व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� सिुसला 
तामाङ, िव�ण�ुसाद िसटौला तथा घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनसह� स�रता पा�डे, लेखनाथ 
गौलीसमेतले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन, 
�हरीले अनसु�धानको �ममा कागज लेखी पढ्नसमेत 
निदई सहीछाप गराएको हो भनी लेखाई िदएका छन् । 

४. �ितवादीले प�रवित�त नाम "ट-१" लाई 
पिछ�लो समय २०७२।१।१ को राित जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी जाहेरी बेहोरा एवं पीिडतले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज एव ंअदालतमा गरकेो बकप�बाट 
देिख�छ । सोको भोिलप�ट िनजको शारी�रक परी�ण 
ह�दँा िनजको शरीरमा तथा यौनाङ्गमा कुनै घाउ खत 
देिखएको छैन । क�याजाली �याितएको छैन । पीिडतले 
लगाएको क��मा कुनै रगत वा वीय� फेला परकेो 
छैन । पीिडतको Vaginal Swab मा Sperm पाइएको 
छैन भनी के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाको 
िमित २०७२।५।२४ को िमिसल सलं�न प�बाट 
देिख�छ । जबरज�ती करणीको वारदातमा जितस�दो 
चाडँो पीिडतको �वा��य परी�ण गदा� भौितक �माण 
सङ्कलन गन� सिकने स�भावना बढी रह�छ । ��ततु 
वारदातमा घटना भएको भोिलप�ट नै पीिडतको 
�वा��य परी�ण ह�दँासमेत �य�तो कुनै �माण फेला 
परकेो छैन । �य�तै �ाय: पिहलो शारी�रक स�पक�  
(First Transection) मा नै �याितने क�याजाली 
पीिडतको भनाइ मा�ने हो भने १ वष�देिख पटकपटक 
जबरज�ती करणी ह�दँासमेत �याितएको छैन । भौितक 
सबदु �माणसगँ कुनै छेडछाड (Tamper) ग�रएको छैन 
भने यसले कुनै कुरालाई �मािणत गन� वा ख�डन गन� 
िव�सनीय आधार िद�छ । जनु मानव सा�ीको भ�दा 

बढी भरपद� ह��छ । ��ततु वारदातमा अनसु�धानको 
�ममा सङ्कलन भएको भौितक सबदु �माणसगँ कुनै 
िकिसमको छेडछाड भएको िमिसल संल�न कुनै कागज 
�माणबाट नदेिखएको अव�थामा �य�ता �माणलाई 
नजरअ�दाज गन� सिकँदैन । 

५. पीिडतको शारी�रक परी�ण गन� डा�टरले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा�समेत आ�नो 
परी�ण �ितवेदनलाई समथ�न गद� पीिडतसगँ करणी 
भएको कुनै िकटानी सबदु �माण फेला नपरकेो भनी 
लेखाई िदएका छन् । जाहेरवाला �वयम्  घटनाको 
��य�दश� नभई पीिडतले भनेको आधारमा जाहेरी 
िदएको देिख�छ । अनसु�धानको �ममा कागज गन� 
मािनसह�ले अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी लेखाई िदएका र 
�ितवादीले आरोिपत कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयान 
िनजको सा�ीह�को बकप�बाट समिथ�त भएको छ । 
पीिडत भिनएको प�रवित�त नाम "ट-१" को आमासगँ 
िनजका बाब ु यी �ितवादीको स�ब�ध रा�ो नरहेको 
कुरा �ितवादी र पीिडत �वयम् ले पिन �वीकार गरेको 
प�र�े�यमा �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो �मािणत 
ह�नसकेको नदेिखई िनजउपर झठुो आरोप लगाएको 
दिेखएकोले िनज �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर इलाम इजलासबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न िम�दनै । �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुद�छ भनी वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर एवं िव�ान्  उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 

६. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण 
र �माणबाट �ितवादी प�रवित�त नाम "ई" उपनाम 
गरकेो प�ुष �यि�ले आरोिपत कसरु नगरेकोले िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(३) नं. बमोिजम ८ वष� कैद र हाडनाता 
करणीको महलको १ नं. बमोिजम १० वष� थप कैद 
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गरी ज�मा १८ वष� कैद सजाय गरी �ितवादीको 
अंश हक ला�ने स�पि�बाट �. एक लाख पीिडतले 
�ितपूित� पाउने गरी झापा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादीले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याएको उ�च अदालत 
िवराटनगर इलाम इजलासको िमित २०७३।९।२५ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु 
म�ुाको पनुरावेदन दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार यस अदालतको अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.ड�बरबहादरु शाही

इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शभुम् । 

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�
फैसला िमित : २०७६।९।२२

०७५-CR-२६१३

म�ुाः- आमा सरु�ा काय��मको भ�ा रकम िहनािमना 
गरी ��ाचार गरकेो

पनुरावेदक / वादी : अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगका अनसु�धान अिधकृत केदार 
ढकालको �ितवेदनले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला महो�री, स�सी 

गाउपँािलका, वडा नं. ७ (सािबक स�सी 
गा.िव.स., वडा नं. ७) ब�ने पलटन राय 
यादवको नाित, राम ु राय यादवको छोरा, 
�ाथिमक �वा��य के��, स�सी, महो�रीका 
त�कालीन �यव�थापन सिमितका अ�य� 
एवम् खाता स�चालक उि�म�साद 
यादवसमेत

§ सवैंधािनक तथा कानूनी �यव�थाले 
�सूित सेवालाई अ�याव�यक सवेा मानेको 
प�र��ेयमा मानवीय िहसाबले पिन �सूित 
ज�तो अ�याव�यक सेवा िलन आएका 
मिहलालाई �वदेशी वा िवदेशी भ�ने 
आधारमा छुट्याएर �यवहार गनु� मिहलाको 
�जनन हकको कोणबाट �यायोिचत ह�न 
नस�ने । 

(�करण नं.२घ)

�नण�य नं. १०४३२
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पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
�ी शंकर ख�ी

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
अ�य� माननीय �यायाधीश �ी बाबरुाम र�ेमी
सद�य मा. �यायाधीश �ी �ा�रकामान जोशी
सद�य मा. �या. �ी �मोदकुमार �े� बै�
िवशेष अदालत काठमाड�

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

ऐन, २०७३ को दफा ९(१) तथा िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको त�य स�ु अदालतको फैसलामा उ�लेख 
भएकोले पनुल�खन नगरी पनुरावेदन िजिकर एवं यस 
अदालतको ठहर िन�न �करणमा उ�लेख ग�रएको छः-

वादी नेपाल सरकारको मु�य पुनरावेदन िजिकर
�सूित भ�ा उपल�ध गराएको भिनएका 

अ�तर खातनुसमेतका २४ जना मिहलाह� 
स�बि�धत वतनमा नरहेको र गाउ ँिवकास सिमितको 
काया�लयको रकेड�मा पिन िनजह�को नाम नरहेको 
भ�ने बेहोराको सज�िमन मचु�ुका िमिसल सामेल भएको 
देिख�छ । यसरी वतन नै फेला नपरकेा मिहलाह�लाई 
सा�ीको �पमा राखेर अदालतमा उपि�थत गराउने 
अव�था ह�दँैन । झठुा नाम उ�लेख गरी रकम िनकाली 
द�ुपयोग गरकेो अव�था उ� सज�िमन मचु�ुकाले नै 
पिु� भएको पाइ�छ । �ितवादीह�ले बयान गदा� कोही 
कोही सेवा�ाही माइतीमा आएर पिन �सूित ह�ने गरकेा 

िथए होला, �सूित ह�न आएका मिहलासगँ प�रचयप� 
िलने गरकेो िथएन भने तापिन �सूित गराउदँा �सूित 
सेवा िलनेसगँ �यि�गत िववरण निलने गरकेो भ�ने 
कुरा तक� सङ्गत दिेखदैँन । सज�िमनका मािनसह�लाई 
बकप� नगराई नह�ने अव�था रहेको भए अदालत 
�वयम् ले �यायको लािग िझकाई बकप� गराउन 
स�नेमा बकप� नभएको भनी आरोिपत �यि�ह�लाई 
सफाइ िदने गरी भएको फैसला �िुटपूण� छ । आफूह�ले 
आमा सरु�ा काय��मअ�तग�तको भ�ा नबझेुको भनी 
पिुनतादेवी यादवसमेतका ८८ जना �यि�ह�ले 
सज�िमन ग�रिदएको िमिसलबाट देिखएको छ । िनज 
�यि�ह�को नाममा समेत भ�ा भ�ुानी गरेको 
रकेड�बाट देिख�छ । यस अव�थामा रकम स�बि�धत 
�यि�लाई निदई द�ुपयोग गरकेो अव�था पिु� भएको 
पाइ�छ । भ�ाको रकम सानो भएको कारण सबै 
�यि�लाई अदालतमा उपि�थत गराउन स�भव नह�ने 
र पचासौ ँ�यि�ह�ले ग�रिदएको सज�िमन मचु�ुकालाई 
अ�यथा मा�न ु पन� अव�था पिन नह�नेमा आव�यक 
दिेखएका �यि�ह�लाई अदालत �वयम् ले िझकाइ 
बझुी मा� फैसला गनु�  पन�मा सो नगरी फैसला भएको 
दिेखएको छ । सानो सानो रकम धेरजैना �यि�ले 
बझुेको देखाई स�ब� �यि� ब�ुन किठनाई ह�ने गरी 
अिनयिमतता ग�रएको िमिसलबाट देिख�छ । सरकारी 
रकम िहनािमना गन� बदिनयतपूण� काय�लाई छुट ह�न 
नस�ने र �याियक रोहमा उ� त�य मू�याङ्कन 
ह�नपुन�मा सो त�यको पया�� मू�याङ्कन नगरी 
�ितवादीह�लाई आरोप दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� छ । अनारकला यादवसमेतका 
९ जना �यि�ह�को नाम दोहोरो उ�लेख गरी भ�ुानी 
िलएको िमिसलबाट देिखएको छ । दोहोरो नाम 
उ�लेख भएका �यि�ह�को अिभभावकको नाम तथा 
वतनबाट पिन दाहोरो नाममा भ�ुानी िलएको ��ट 
दिेख�छ । सामा�य अवलोकनबाट पिु� ह�ने कुरालाई 
थप प�्ुयाइकँो आव�यकता पिन पद�न । �ितवादीह�ले 
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बयान गदा� जानी जानी दोहोरो भ�ुानी िदएको होइन 
भनी दोहोरो भ�ुानीलाई �वीकार ै गरकेो पाइ�छ । 
धैरजैनाको दोहोरो भ�ुानीको अव�था देिखएबाट 
�ितवादीह�ले जानीजानी दोहोरो भ�ुानी खडा 
गरकेो ��ट ह��छ । यसरी दोहोरो नाम उ�लेख गरकेो 
पिु� भइरहेकोमा पिु� गन� नसकेको भनी �ितवादीको 
बदिनयतको कुनै मू�याङ्कन नगरी दोषी देिखएका 
�ितवादीह�लाई आरोप दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा �ितवादीह�लाई आरोप 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
भएको उ� फैसला �िुटपूण� दिेखदँा उ�टी गरी 
�ितवादीह�लाई आरोपप� माग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदनप� । 

ठहर-ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत 
रहन ुभएका िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी शकंर ख�ीले 
�ाथिमक �वा��य के��, स�सी, महो�रीमा आ.व. 
२०६८/६९ मा आमा सरु�ा काय��मअ�तग�त िनकासा 
भएको रकम िवप�ीह�ले द�ुपयोग गरी रकम बझेुको 
भरपाइमा सही गराएको तर ८८ जनाले रकम निलएको 
भनी अनसु�धान अिधकृतसम� सज�िमन गराएका 
छन् । कैिशला यादवसमेतका �यि�ह�लाई 
�.४५,०००।- भ�ुानी िदइयो भ�ने कुरामा ती 
�यि�ह� उि�लिखत वतनमा नरहेको भ�ने �हरी 
�ितवेदनबाट दिेखएको छ । यस ि�थितमा िकत� 
�यि�ह� खडा गरी रकम िवतरण गरकेो भ�ने 
देिखइरहेको छ । यसरी िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट रा�य कोषको द�ुपयोग र िहनािमना 
गरकेो भ�ने पिु� ह�दँाह�दैँ सोतफ�  मू�याङ्कन नै नगरी 
यी �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला �िुटपूण� ह�दँा ��यथ� 
िझकाई उ� फैसला बदर गरी िनज �ितवादीह�लाई 

आरोप दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

यसमा �ाथिमक �वा��य के��, स�सी, 
महो�रीमा आ.व. २०६८/६९ मा आमा सरु�ा 
काय��मअ�तग�त िनकासा भएको रकम िस.अ.हे.व. 
िशवशकंर यादव, अ.न.िम.�य िकरणकुमारी ठाकुर 
र िव�ददेुवी साहले �ाथिमक �वा��य के��, 
स�सी, महो�रीबाट सेवा�ाहीले �सूित सेवा 
िलएबापत िनयमानसुार पाउने उ��ेरणा र यातायात 
सिुवधाबापतको रकम स�बि�धत सेवा�ाहीलाई 
भरपाइमा ह�ता�र गराई भ�ुानी निदएको, एउटै 
सेवा�ाहीको नाममा दोहोरो भ�ुानी िदएको, 
सेवा�ाहीको का�पिनक नाम, थर, ठेगाना खडा गरी 
भरपाई बनाई खच� लेखेको र �ाथिमक �वा��य के��, 
स�सी, महो�रीका खाता स�चालक�य �यव�थापन 
सिमितका त�कालीन अ�य� उि�म�साद यादव, 
त�कालीन िनिम� काया�लय �मखु िस.अ.हे.व. 
कमलिकशोर ठाकुरले आिथ�क �शासन स�चालन 
गदा� आफू मातहत �चिलत कानून�ारा िनधा��रत 
�ि�या पूरा गरी कारोबार गर े / नगरकेो स�ब�धमा 
आव�यकताअनसुार रखेदेख जाचँबझु तथा िनरी�ण 
नगरी दोहोरो, का�पिनक िववरणको न�कली 
भरपाइलगायतका कागजमा समथ�न जनाई सदर गरी 
�.२,२८,०००।- (दईु लाख अ�ाइस हजार �पैया)ँ 
आफूह�ले गैरकानूनी लाभ िलई नेपाल सरकारलाई 
हािन नो�सानी प�ुयाउने काय� गरकेो दिेखदँा िनज 
�ितवादीह� उि�म�साद यादव, कमलिकशोर ठाकुर, 
िशवशकंर यादव, िकरणकुमारी ठाकुर र िव�ददुवेी 
साहले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ 
�ारा प�रभािषत कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा 
िनज �ितवादीह�लाई जनही िबगो �.२,२८,०००।- 
(दईु लाख अ�ाइस हजार �पैया)ँ कायम गरी ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) तथा दफा ३ 
को उपदफा (१) को ख�ड (घ) बमोिजम ज�रवाना 
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र हदैस�मको कैद सजाय ह�न र िनज �ितवादीह�ले 
िहनािमना गरकेो �.२,२८,०००।- (दईु लाख अ�ाइस 
हजार �पैया)ँ िनज �ितवादीह�बाट ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम असलुउपर ह�न 
भ�ने आरोप दाबी रहेको ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले 
आरोप दाबीबमोिजम झठुा िबल भरपाई पेस गरी 
��ाचार गरकेो भ�ने कुरा पिु� ह�न सकेको नदेिखएको 
ह�दँा �ितवादीह� उि�म�साद यादव, कमलिकशोर 
ठाकुर, िशवशकंर यादव, िकरणकुमारी ठाकुर र 
िव�ददुेवी साहले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने भनी 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित २०७५।११।२१ 
मा भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारले ��ततु 
पनुरावेदन दायर गरकेो दिेखन आयो । 

२. ��ततु म�ुामा आरोप दाबी पिु� ह�न 
नसकेकोले �ितवादीह� उि�म�साद यादव, 
कमलिकशोर ठाकुर, िशवशंकर यादव, िकरणकुमारी 
ठाकुर र िव�ददेुवी साहले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७५।११।२१ मा भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
हो, होइन ? भ�ने िवषयमा िनण�य िदन ुपन� देिखएकोमा 
सोतफ�  म�ुाको त�य, पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् 
सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरलाई �ि�गत गरी 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा� देहायको अव�था रहे भएको 
देिखएकाले दहेायबमोिजम ह�ने देिखन आयो । 

क. �ाथिमक �वा��य के��, स�सी, महो�रीमा 
आ.व. २०६८/६९ मा आमा सरु�ा 
काय��मअ�तग�त ज�मा �.१३,००,६००।– 
िनकासा भएकोमा �.११,२००।– बढी 
िनकासा भएको भनी राज�व खातामा 
ज�मा गरकेो दिेख�छ । जसबाट सो आ.व. 
मा आमा सरु�ा काय��मका लािग ज�मा 
�.१२,८९,४००।– उ� �ाथिमक �वा��य 
के��का नाममा िनकासा भएको देिख�छ । 

उ� रकमम�ये भरपाइमा सहीछाप गराएर 
�सूित भ�ा िवतरण नगरकेो भिनएको 
रकम �.१,६७,२००।–, स�बि�धत 
वतनमा बसोबास नै नगरेका मिहलालाई 
�सूित भ�ा िवतरण गरकेो भिनएको रकम 
�.४५,६००।– र एउटै आिथ�क वष�मा 
एउटै �यि�लाई दोहोरो �सूित भ�ा िवतरण 
गरकेो भिनएको रकम �.१५,२००।– गरी 
ज�मा �.२,२८,०००।–  गैरकानूनी �पमा 
द�ुपयोग गरी आिथ�क लाभ िलएको भनी 
यी पाचँ जना �ितवादीह� िव�� आरोपप� 
दायर भएको देिख�छ । 

ख. यी �ितवादीह� अनसु�धान अिधकारी तथा 
अदालतसम� बयान गदा� आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही यातायात खच�बापत �.५००।- 
र चारपटक �वा��य चेकजाचँ गराएबापत 
�.४००।- गरी ज�मा �.९००।- �सूित 
मिहलालाई भ�ुानी िदएको हो । �सूित 
गराउने �वा��यकम�लाई �.३००।- र बाकँ� 
�.७००।- �वा��य सं�था �यव�थापन 
सिमितको िनण�यअनसुार खच� ग�रएको हो । 
५८१ जनालाई �.४००।- का दरले ज�मा 
�.२,३२,४००।- रकम भ�ुानी गरकेो हो । 
भ�ा नपाएको भ�ने �यि�ह�को स�दभ�मा 
फेरी भ�ा पाइ�छ िक भ�ने आसले नपाएको 
भनेका ह�न स�छन् । स�बि�धत ठेगानामा 
फेला नपरकेो �यि�को हकमा अक� 
िज�लामा गएको वा भारतीय िसमावत� 
िज�ला भएकोले भारतीयसगँ िववािहत ह�न 
स�ने ह��छ । �वा��य सं�था �यव�थापन 
सिमितको िनण�यको आधारमा खच� गन� सिकने 
भनी "आमा सरु�ा काय��म" काय�िविध 
िनद�िशका, २०६५ (दो�ो संशोधन, 
२०६९) को प�र�छेद-३ को दफा ५ उपदफा 
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३ मा �यव�था भएबमोिजम �वा��य सं�था 
�यव�थापन सिमितको िनण�यअनसुार खच� 
भएको हो । कुनै अिनयिमतता भएको हैन 
भनी बयान गरकेो देिख�छ भने िनजह�को 
इ�कारी बयानलाई िनजह�का सा�ीसमेतले 
पिु� ग�रिदएको पाइ�छ । 

ग. वादी नेपाल सरकारको सा�ी िज�ला 
�वा��य काया�लय, महो�रीका त�कालीन 
लेखा अिधकृत कृ�णदेव साहले �वा��य 
के��मा सेवा�ाहीह�लाई भरपाइअनसुार 
रकम भ�ुानी गरकेो हो । भ�ा निदएको भ�ने 
कुरा मलाई थाहा भएन । �ितवादीह�ले 
रा�ैसगँ इमा�दारीपूव�क काम �यवहार 
गरकेा िथए । िभडभाडको कारणले दोहोरो 
नाम दता� भएको ह�नस�छ भनी वादी 
प�को िजिकरलाई ख�डन गरकेो पाइ�छ । 
�यसैगरी, वादी प�कै सा�ी िज�ला �वा��य 
काया�लय, महो�रीका त�कालीन काया�लय 
�मखु िवजयकुमार झाले िनद�िशकाबमोिजम 
तहतह ह�दैँ �मािणत ह�दँै मसम� पेस भएका 
कागजात �े�ता मैले �मािणत गरी रकम 
फ�य�ट भएको हो । स�बि�धत �ाथिमक 
�वा��य के��मा सेवा�ाहीले रकम बझेुको 
सूचना साव�जिनक भएको मचु�ुका र प�रवार 
िनयोजन अिधकृतको िसफा�रसप�ात् मा� 
रकम भ�ुानी ह�ने �यव�था िनद�िशकामा छ । 
समय समयमा प�रवार िनयोजन अिधकृतबाट 
अनगुमनसमेत भएको हो । म.ले.प. ह�दँासमेत 
कुनै बे�ज ुऔ�ंयाइएको िथएन भनी बकप� 
गरकेो पाइ�छ । 

घ. �सूित भ�ा िवतरण भएको भनी देखाइएको 
वतनमा �सूित सेवा �ा� गरकेा मिहलाह� 
फेला नपरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा�, �ाथिमक �वा��य के��, 

स�सी, महो�री भारतीय िसमानाबाट 
निजक रहेको �वा��य के�� भएको 

 दिेख�छ । नेपालबाट भारतीय नाग�रकह�सगँ 
िववाह भएर गएका केही मिहलाह� �सूित 
सेवा िलन आएर ब�चा ज�माउने प�रपाटी 
रहेको भ�ने कुरा �ितवादीह�को बयानबाट 
दिेखएको छ । नेपालको सिंवधानको मौिलक 
हकअ�तग�तको धारा ३८ मा मिहलाको 
हकको उपधारा (२) मा ‘’��येक मिहलालाई 
सुरि�त मातृ�व र �जनन �वा��यस�ब�धी 
हक ह�ने छ ।’’ भनी सरुि�त मात�ृव र 
�जनन �वा��यलाई मौिलक हकको �पमा 
�यव�था गरकेो छ । �वा��य म��ालय, 
प�रवार �वा��य महाशाखाबाट िमित 
२०७४।०१।१७ मा जारी भएको प�रप�मा 
अ�य कुराका अित�र� िवदेशी सेवा�ाही 
(�सूित मिहला) को हकमा �सूित सेवा 
अ�याव�यक सेवा भएकोले सेवा िदन 
ज�री भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 

 पाइ�छ । उ� प�रप�ले �सूित सेवा िलन 
िवदेशी मिहलासमेत आउन स�ने भ�ने 
कुरालाई पिु� गरकेो पाइयो । संवैधािनक 
तथा कानूनी �यव�थाले �सूित सेवालाई 
अ�याव�यक सेवा मानेको प�र�े�यमा 
मानवीय िहसाबले पिन �सूितज�तो 
अ�याव�यक सेवा िलन आएका मिहलालाई 
�वदेशी वा िवदेशी भ�ने आधारमा छुट्याएर 
�यवहार गनु�  मिहलाको �जनन हकको 
कोणबाट �यायोिचत ह�न स�ैन । 

ङ. आफूह�ले आमा सरु�ा काय��मअ�तग�तको 
भ�ा नबझुेको भनी भएको सज�िमन 
मचु�ुकाको स�ब�धमा हेदा�, अनसु�धान 
अिधकृतको मौिखक आदशेानसुार िमित 
२०७१।१२।२८ मा भएको सरजिमन 
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मचु�ुकामा सहीछाप गन� मिहलाह�ले 
�ाथिमक �वा��य के��, स�सी, महो�रीबाट 
�सूित सेवा िलएर भरपाइमा सहीछाप 
ग�रिदएको हो, रकम बझेुको होइन भ�ने बेहोरा 
लेखाएको देिख�छ तर िनजह� सा�ीको 
�पमा परी�ण ह�न नसकेकाले सरजिमन 
मचु�ुकामा उ�लेख भएको िनजह�को 
भनाइ अथा�त्  भरपाइमा सहीछाप गररे रकम 
निलएको भ�ने बेहोरालाई मा� िव�ास गन� 
सिकँदैन । यस अव�थामा �ितवादीह�ले 
�सूित सेवा �ा� गरबेापत �ा� ह�ने यातायात 
खच� नपाएको बेहोरा लेखाइिदएपिछ पनुः 
उ� खच� पाइ�छ िक भ�ने लोभ, लालसा 
र �ममा पररे �सूित सेवा िलएर भरपाइमा 
सहीछाप ग�रिदएको हो, रकम बझुेको होइन 
भ�ने बेहोरा लेखाएको ह�नस�ने भनी िलएको 
�ितवादीको िजिकरलाई अ�यथा भनी मा�न 
सिकँदैन । 

च. एउटै आिथ�क वष�मा एउटै �यि�लाई दोहोरो 
�सूित भ�ा िवतरण गरकेो भनी िलइएको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, �सूित 
सेवा �ा� गरकेा मिहलाह�लाई �दान ग�रने 
भ�ा िनकासा ह�ने र भ�ुानी िदनेस�ब�धी 
काय�िविध आमा सरु�ा काय��म काय�िविध 
िनद�िशकामा उ�लेख भएको पाइ�छ । 
उ� िनद�िशकाको दफा ५ को उपदफा 
(२) मा यातायात खच�बापत सेवा�ाहीलाई 
�दान ग�रने रकम िवतरणका आधारह� 
देहायबमोिजम ह�नेछन् भनी सोको ख�ड (घ) 
मा यातायात खच� भु�ानी गदा� अनुसूची–३ 
अनुसारको िववरण भरी भु�ानी िदनुपन� छ
भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । �सूित सेवा 
उपल�ध गराउने सं�थाले पिहले रकम पे�क� 
िलएर उ� पे�क� फ�य�ट गन�का लािग सोही 

िनद�िशकाको अनसूुची–१० बमोिजमको 
िववरण भररे पठाएपिछ �ितकेसका दरले 
�वा��य स�ंथालाई रकम उपल�ध गराइने 
दिेख�छ । उ� आमा सरु�ा काय��म 
काय�िविध िनद�िशका, २०६५ को अनसूुची– 
३ बमोिजमको िववरणअनसुार एउटै �यि�ले 
दोहोरो भ�ुानी िलएको भ�ने कुरासमेत 
दिेखएको छैन । उ� कुरालाई िज�ला 
�वा��य काया�लय महो�रीका िज�ला 
�वा��य �मखु डा. रािजवकुमार झाको च.नं. 
९२१ िमित २०७५/०९/१० को प�बाट 
समेत पिु� गरकेो ह�दँा आ�त�रक रिज�टरमा 
दोहोरो नाम उ�लेख भएको कारणले 
भ�ुानी पिन दोहोरो भएको भनी भ�न िम�ने

 दिेखदैँन । 
छ. िनज �ितवादीह�ले बदिनयतपूव�क आमा 

सरु�ा काय��मको नाममा िनकासा भएको 
रकम द�ुपयोग गरी आफूह�ले गैरकानूनी 
लाभ िलई नेपाल सरकारलाई हािन नो�सानी 
गर ेगराएको अव�था िमिसल संल�न �माणबाट 
दिेखन आएन । यस अव�थामा िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला निमलेको भनी 
वादी नेपाल सरकारले िलएको पनुरावेदन 
िजिकर तथा िव�ान् सह�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकएकोले 
��यथ� िझकाइरहन ुपरने । 

३. तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण, 
�माणबाट �ितवादीह�ले आरोप दाबीबमोिजम 
झठुा िबल भरपाई पेस गरी ��ाचार गरकेो भ�ने 
कुरा पिु� ह�न सकेको नदेिखएको ह�दँा �ितवादीह� 
उि�म�साद यादव, कमलिकशोर ठाकुर, िशवशकंर 
यादव, िकरणकुमारी ठाकुर र िव�ददेुवी साहले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने भनी िवशेष अदालत 
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काठमाड�बाट िमित २०७५।११।२१ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
��ततु फैसलाको �ितिलिपसिहतको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदनू................१
सरोकारवालाले फैसलाको न�कल माग गर ेकानूनको 
रीत प�ुयाई िदनू..............................................२
��ततु फैसला िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू..३

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृत:- निवन आचाय�
इित संवत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शभुम् । 

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का
आदेश िमित : २०७५।२।२१

०७४-WO-०२४२

म�ुाः उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : सखु�त िज�ला िवर�े�नगर नगरपािलका 
वडा नं. ९ मा �थािपत िवन� िनमा�ण सेवा को 
�ो. मैना शाही

िव��
िवप�ी : साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लय, 

ताहचल काठमाड�समेत

§ आफूले के कुन �तरको काम गन� के कित 
रकम आव�यक पद�छ सो काय� स�प�न 
गन�को लािग आ�नो क�पनीको �मताले 
�याउँछ �याउँदैन ज�ता कुराह�को 
पूव�िवचार गररे मा� बोलप� भनु�पन�मा 
बोलप� �वीकृत भई स�झौता गन� 
बोलाएको अव�थामा आएर मा� काम 
गन� नस�ने भनी जानकारी गराउने काय� 
िनमा�ण �यवसायीको आचरणअनुकूलसमेत 
नदेिखने । 

(�करण नं.५)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : 
िवप�ीका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :

�नण�य नं. १०४३३
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स�ब� कानून :
§ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३

आदेश
�या.मीरा खडका : नेपालको संिवधानको 

धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर भएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य र आदशे यस�कार छ:-

िनवेदकको िनवेदन बेहोराः-
िवप�ी िडिभजन सडक काया�लय िवर�े�नगर 

सखु�तबाट सूचना नं. १०-२०७३/७४ मा �कािशत 
िसलब�दी दरभाउप� आ�ान सूचनाअनसुार ठे�का 
नं.DROSKT/3371653/073/074-162 को 
Maintenance works in Surkhet -Dailekh 
Road को काय� स�प�न गन� िनवेदक सहभागी भएकोमा 
िवप�ी नं. २ बाट यस िनवेदक फम�को नाममा िमित 
२०७३।११।५ गते उ� दरभाउ प� �याटबाहेक �. 
६८३९९९.६७ (अ�रिेप छ लाख ि�यासी हजार नौ 
सय उना�सय �पैया ँसतस�ी पैसा) रकममा �वीकृत 
भएको आशयको सूचना �कािशत भएको िथयो । 

िवप�ी नं.२ बाट �कािशत उ� दरभाउ 
प�को आशयको सूचनाअनसुार िमित २०७३।११।९ 
गते यस िनवेदक फम�लाई ख�रद स�झौता गन� आउन ु
भनी प�ाचार �ेिषत भएकोमा िनवेदकले दरभाउ प�मा 
दररटे भदा� उमेरको कारण आखँा कमजोरी भएको 
अव�थामा लागत अनमुानभ�दा धेर ै कम दर रटेमा 
दरभाउ प� दता� ह�न गएको ह�दँा िमित २०७३।१२।१ 
गते उ� ठे�का काय� स�प�न गन� िनवेदक फम�ले 
नस�ने भएको बेहोरासिहतको िनवेदन िवप�ी नं. २ 
सम� दता� गरकेो िथए ँ। 

िवप�ी नं. २ को नाममा उ� ठे�का नं. 
१६२/०७३-०७४ को लािग कृिष िवकास ब�क सखु�त 
शाखामाफ� त िनवेदक फम�को नामबाट �. ३५,०००।- 

(प�ितस हजार) �पैया ँभएको ब�क जमानत (Bid-Bond) 
िवप�ी िडिभजन सडक काया�लय सखु�तको नाममा 
जमानी प� जारी भएकोमा िवप�ी नं. २ ले िनवेदकलाई 
सनुवुाइको मौका निदई अथा�त्  के कित कारणले उ� 
�वीकृत दरभाउ प�को काम स�प�न गन� नस�ने हो 
भनी िलिखत �प�ीकरणसमेत नसोधी एकतफ� च.नं. 
१४१६ भएको िमित २०७३।९।१२ गते कृिष िवकास 
ब�क सखु�तलाई िवप�ी नं. २ को नाउमँा जारी भएको 
िनवेदक उ� फम�को ब�क जमानत जफत गन� प�ाचार 
भएको िथयो । त�प�ात् कृिष िवकास ब�क सखु�त 
शाखाबाट उ� ब�क जमानत जफत गरी िवप�ी नं. २ 
को खातामा िमित २०७३।१२।३० गते ज�मा ग�रएको 
रहेछ । िवप�ी नं. २ ले िनवेदकको ब�क जमानतज�तो 
स�पि� हरण गदा� एक पटक पिन जानकारी नगराउने 
काय� सनुवुाइको मौकाको िस�ा�तको आधारमा सव�था 
गलत एवं गैरकानूनी काय� भएको �प� ह��छ । 

िवप�ी नं. २ ले िमित २०७४।१।१५ गते 
िनवेदकलाई कुनै कानूनी सूचना निदई बदिनयतपूव�क 
िवप�ी नं. १ लाई कालोसूचीमा रा�न पठाउने िनण�य 
गरी प�ाचार भएकोमा िवप�ी नं. १ ले िनवेदक 
फम�लाई कालोसूचीमा रा�न ु नपन� कारणसिहत ३० 
िदनिभ� िलिखत �प�ीकरण पेस गनु�  भनी िनवेदकलाई 
प�ाचार गराएकोमा िनवेदकले �यादिभ�ै िवप�ी नं. १ 
सम� उ� दरभाउ प�मा भलुवश आखँाको कमजोरीले 
दररटे भदा� लागत अनमुानभ�दा धेर ै कम दररटे पन� 
गएको हो भनी िलिखत �प�ीकरण िदएकोमा िवप�ी 
नं. १ बाट िनवेदकको फम�लाई िमित २०७४।५।१९ 
गते ३ वष�को लािग कालोसूचीमा रा�ने िनण�य भएको 
सूचना िमित २०७४।५।२२ गते पि�कामा �कािशत 
भएकोले िवप�ीको अ�यायपूण� काय� बदर ग�रपाऊँ । 

िवप�ी नं. २ बाट िनवेदकको Bid Bond 
जफत गरी कालोसूचीमा रा�न िसफा�रस गद� जादँा 
एकपिछ अक� िनण�य गरी िनवेदकलाई �तािडत 
गराउदँै जाने एवं स�पि� जफत गद� िनवेदकलाई 
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कालोसूचीमा िसफा�रसस�मका काय� एवं िनण�य 
गदा� एकपटक पिन िवप�ी नं. २ बाट िनवेदकलाई 
जानकारी निदनसुमेतले िवप�ी नं. २ ले िमलेमतो गरी 
िनवेदकलाई बदिनयतपूव�क फसाउने उ�े�य रहेको 
�मािणत ह��छ । 

िनवेदकको Bid Bond जफत भइसकेपिछ 
कालोसूचीमा रा�न िम�दैन । िवषयव�तकुो 
ग�भीरताको आधारमा ब�क जमानत जफत गरी एक 
पटक सजाय िदइसकेपिछ पनु: कालोसूचीमा रा�न 
पठाई दईु पटक सजाय गनु�  �यायोिचत ह�दैँन । तसथ� 
िवप�ीह�को ब�क जमानत जफत गन� र कालोसूचीमा 
रा�नेलगायतका िनण�यह� बदर ग�रपाऊँ । 

म िनवेिदका एक मिहला ह� ँ । यसै 
�यवसायबाट आ�नो सप�रवारको गास, बास, कपास 
(आव�यकताको िस�ा�त) एवं जीवन िनवा�ह गरी 
आएको छु । िनवेिदकाको फम�ले हालस�म ससाना 
बोलप�मा सहभागी भई आ�नो जीवन िनवा�ह गरी 
आएको छ । िनवेिदकाले उ� ठे�काअनसुार काम गन� 
स�दनै भ�दा रा�यलाई कुनै हािन नो�सानी भएको 
छैन, िवप�ीबाट िनवेदकले समयमा काय� स�प�न 
नगरकेो, गणु�तरीय काम नगरकेो, रा�यलाई हािन 
नो�सानी भएको भ�ने आरोप पिन पिु� नभएको 
अव�थामा िवप�ीह�को Bid Bond जफत गन�लगायत 
कालोसूचीमा रा�न िसफा�रस एवं िनण�य उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रपाऊँ । 

िवप�ी नं. २ को बोलप� मू�याङ्कन 
सिमितले उ� ठे�काको साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३ को दफा २३ बमोिजम बोलप� परी�ण 
गदा� िनवेदकको बोलप� पूण� भए वा नभएको एवं 
बोलप� सारभूत �पमा �भाव�ाही भए वा नभएको 
िवषयमा परी�ण गनु�पन�मा िनवेदकले BOQ (Bill 
Of Quantities) मा भलुवश आखँाको कमजोरीले 
कम दररटे भरकेो अव�थामा आिथ�क नो�सानीको 
िस�ा�तको आधारमा उ� दरभाउ प�लाई सारभूत 

�पमा �भाव�ाही भएको भनी दरभाउप�को परी�ण 
र मू�याङ्कन ह�न स�दैन । साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को दफा २४ मा बोलप� मू�याङ्कन 
सिमितलाई रीत नपगेुको बोलप�उपर कारबाही ग�रने 
छैन भनी �प� भएको कानूनी �यव�थालाई िवप�ी 
नं. २ को बोलप� मू�याङ्कन सिमितले िनवेदकले 
BOQ मा धेर ैकम दररटे भएको फम�लाई रीत पगेुको 
दरभाउ प� हो भनी बोलप�को परी�ण र मू�याङ्कन 
गनु�  कानूनको बिख�लाप ह�न जा�छ । यस आधारमा 
िनवेदकको नाममा आशयप� जारी गन� �यायोिचत 
ह�दँैन । तसथ� िवप�ी नं. २ ले िनवेदकको नाममा जारी 
गरकेो आशय प�को सूचना एवं ख�रद स�झौता गन� 
आउन भनी �ेिषत िमित २०७३।११।९ को प�समेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाऊँ । 

अतः मैले मािथ दफादफामा उ�लेख 
गरअेनसुार िनवेदकको नाममा साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३ को दफा २३, २४, २५, २६, २७ बमोिजम 
दरभाउ प�मा यो�य एवं मापद�ड नपगेुको िनवेदकको 
फम�को नाममा आशय प� जारी गन� िम�दनै । तथािप 
बदिनयतपूव�क िनवेदकको नाममा आशय प� �वीकृत 
गरी िमित २०७३।११।९ गते िवप�ी नं. २ बाट ख�रद 
स�झौता गन� आउन् भनी प�ाचार गरी अक�तफ�  िमित 
२०७३।९।१२ गते ब�क जमानत जफत गन� प�ाचार 
भएप�ात् कृिष िवकास ब�क, सखु�त शाखाबाट िमित 
२०७३।१२।३० गते ब�क जमानत जफत भई िमित 
२०७४।१।१५ गते िवप�ी नं. १ सम� कालोसूचीमा 
रा�न िसफा�रसअनसुार िवप�ी नं. १ बाट िमित 
२०७४।५।१९ गते ३ वष�को लािग िनवेदक फम�लाई 
कालोसूचीमा रा�ने िनण�य भएकोमा िनवेदकलाई लाख� 
�पैयामँा नो�सानमा पारी एकतफ� �पमा सनुवुाइको 
मौकासमेत निदई िनवेदकको स�पि� जफत गरी हािन 
नो�सानी प�ुयाउने बदिनयत राखी िवप�ीबाट एकतफ� 
�पमा �ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम सनुवुाइको 
मौकासमेत निदई िनवेदकलाई अ�य�त ठूलो मका� 
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१०४३३ - मैना शाही िव. साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लय, ताहचल, काठमाड�समेत

िवप�ीह�बाट प�ुयाएको ह�दँा िवप�ी नं. २ बाट िमित 
२०७३।९।१२ गते ब�क जमानत (Bid Bond) जफत 
गन� गरी भएको �ेिषत प�ाचार एवं िनण�य, िवप�ी नं. 
२ ले िवप�ी नं. १ लाई िमित २०७४।१।१५ गते 
कालोसूचीमा रा�न भनी गरकेो िसफा�रस एवं िनण�य, 
िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने गरी िवप�ी नं. १ 
बाट िमित २०७४।५।१९ गते भएको िनण�यलगायत 
िनवेदकको ब�क जमानत जफत गन�समेतका िसफा�रस, 
�ेिषत प�ाचार एवं िवप�ीह�का िनण�यसमेतले 
िनवेदकको स�पि�लगायत �यावसाियक हकिहतमा 
ग�भीर असर प�ुयाएकोले, िवप�ीका स�पूण� िनण�य एवं 
प�ाचारसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रपाऊँ । 
साथै एक पटक पिन सनुवुाइको मौकासमेत निदएको 
एवं िवषय व�तकुो ग�भीरता र आव�यकताको 
िस�ा�त (गासँ, बास, कपास, जीवन िनवा�ह) को 
आधारमा िवप�ीबाट िमित २०७३।१२।३० गते ब�क 
जमानत जफत भएको उ� रकम �. ३५०००/- 
बराबरको रकम िनवेदकलाई िफता� िदन ुिदलाउन ुभनी 
िवप�ी नं. २ को नाममा परमादेशका आदेशलगायत 
जो चािहने आ�ा आदेश वा पजु� जारी गरी �याय पाउ ँ
भ�ने िनवेदनप� । 

यस अदालतको कारण देखाउ आदेशः-
यसमा के, कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए आधार र कारण खलुाई यो आदेश 
�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीह�को नाउमँा सूचना �याद जारी 
गरी िलिखत जवाफ �ा� भएपिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनू�  । 

साथै िनवेदकको मागबमोिजम अ�त�रम 
आदशे जारी ह�ने वा होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार 

गदा� िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने गरी भएको 
िमित २०७४।५।१९ को िनण�य काया��वयन भएमा 
िनवेदकलाई पन� जाने अपूरणीय �ितलाई िवचार 
गदा� सो िनण�य काया��वयन नगरी यथाि�थितमा 
रा�न ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४९(२)(क) बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी 
ग�रिदएको छ । यो आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७४।६।२७ को आदेश । 

िवप�ी िडिभजन सडक काया�लय सुख�तको िलिखत 
जवाफः-

यस िडिभजन काया�लयबाट सूचना नं. 
१०-२०७३/२०७४ िमित २०७३।१०।११ 
को �कािशत सूचनाअनसुार िवप�ी िवन� 
िनमा�ण सेवाको �ोपाइटर मैना शाहीले ठे�का नं. 
DROSKT/३३७१६५३/०७३/०७४-१६२ को 
Maintenance work in Surkhet Dailekh Road 
को काम गन� दरभाउ बोलप� पेस गरकेोमा िमित 
२०७३।११।५ मा �वीकृत भई स�झौता गन� आउने 
भनी िवप�ी िनमा�ण सेवाका नाममा िमित २०७३।११।९ 
मा प�ाचार भएकोमा उ� टे�डर गन� नसकेकाले १६२ 
को धरौटी ितन� म�जरु छु भनी िनवेदन पेस गनु�  भएपिछ 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(५), 
६३(१) (ख) र साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ 
को िनयम ८४(१३) बमोिजम बोलप� र� गरी जमानत 
रकम खातामा ज�मा गराइएको हो । ठे�का र� भएपिछ 
कानूनको प�रिधिभ� रही िवप�ीभ�दा लग�ैपिछको 
शभुकृित क����सन सखु�तको िसलब�दी दरभाउ 
�वीकृित ग�रएको हो । िवप�ीको हक अिधकार हनन 
ह�ने कुनै काम नग�रएकाले िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाऊँ । 

िवप�ीले �रट िनवेदनमा नेपालको संिवधान, 
२०७२ को धारा १७, १८, २५, ३३, ३७, ४६ र 
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१३३ (२) र साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
९, १०, ११, १४, २३, २४, २५, २६, २७ र ६३ 
को दाबी िलएको पाइ�छ । उि�लिखत संिवधानको 
कुन धाराअनसुार कुन िकिसमको हक हनन भएको 
हो खलुाइएको छैन र साव�जिनक ख�रद ऐनअनसुार 
उि�लिखत कुन दफाअनसुार िवप�ीको कानूनी 
अिधकारमा आघात प�ुन गएको हो भ�ने कुरा �रट 
िनवेदनमा �प� खलुाउन सकेको देिखदँैन । िवप�ीले 
पेस गरकेो दरभाउप� िव�मान कानूनअनसुार 
िवप�ीको ठे�का दरभाउ �वीकृित भई स�झौता गन� 
आउन ु भनी िमित २०७३।११।०९ मा प�ाचार गदा� 
काम गन� स�दैन धरौटी ितन� म�जरु छु भनी िलिखत 
जानकारी िदइएकोमा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
३४ अनसुार िवब�धनको िस�ा�तअनसुार सनुवुाइको 
मौका पाइन भ�न िम�ने होइन । साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३ को दफा २७(५), ६३(१)(ख) र साव�जिनक 
ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४(१३) 
बमोिजम र� गरी शभुकृित क����सन, सखु�तको 
िसलब�दी दरभाउप� �वीकृत गरी काय� आदेश िदएको 
हो । कानूनको पालना मया� िदत �पमा गराउनका लािग 
िवप�ी िनमा�ण सेवालाई कालो सूचीमा रा�ने कारबाही 
अिघ बढाइएको हो । िवप�ीलाई यस िडिभजन सडक 
काया�लयबाट िनजले �रटमा उ�लेख गरबेमोिजम 
िनजको संिवधानका िविभ�न धारा र साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को िविभ�न दफामा उ�लेख 
गरबेमोिजम िनजको �वत��ताको हक, समानताको 
हक, स�पि�को हक, रोजगारीको हक, आवासको 
हकसमेत अ�य हक अिधकारमा असर पन� काम 
नभएको, साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को िविभ�न 
दफाको अधीनमा रही िन�प� �पमा साव�जिनक सूचना 
िनकाली िवप�ीले सखु�त दैलेख सडक िनमा�णका लािग 
िसलब�दी दरभाउ प� पेस गरकेोमा कानूनअनसुार 
छनौट गदा� िवप�ीको िसलब�दी दरभाउ प� �वीकृत 

ह�न गएको हो, स�झौता गन� आउनोस् भनी प� ले�दा 
काम गन� स�दैन भनी िनवेदन िदन ुभएपिछ मा� ठे�का 
र� गरी जमानत �.३५०००।- कानूनअनसुार यस 
काया�लयको खातामा ज�मा गन� पठाइएको हो । िनमा�ण 
सेवालाई कानूनअनसुार कालो सूचीमा रा�ने कठोर 
िनण�यतफ�  उ�मखु ह�नपुरकेो हो । िवप�ीको संिवधान 
र साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले �दान गरकेा कुनै 
पिन हक अिधकार हनन् ह�ने काम यस काया�लयबाट 
नगरकेो ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन आफँैमा खारजेभागी 
ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िडिभजन काया�लय 
सखु�तको यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लय ताहचल 
काठमाड�को िलिखत जवाफः-

यस काया�लयबाट ठे�का नं. 
DROSKT/3371653/073/074-162 को ठे�का 
स�झौताका लािग �ी िवन� िनमा�ण सेवा, सखु�तलाई 
काय� स�पादन जमानत िलई स�झौता गन� आउन 
भनी सूचना गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा ६३ उपदफा (१) को ख�ड (ख) बमोिजम ख�रद 
स�झौता गन� नआई काम गन� नस�ने िनवेदन दता� 
गरकेोले �ी िवन� िनमा�ण सेवालाई कालो सूचीमा 
रा�न भनी �ी िडिभजन सडक काया�लय, सखु�तबाट 
लेखी आएको िथयो । 

िडिभजन सडक काया�लयबाट 
आ.व.०७३।७४ मा �कािशत बोलप�को 
सूचनाअनसुार ठे�का नं.१६२ मा हा�ो फम�बाट 
पेस भएको बोलप� �वीकृत भएकोमा भलुवश 
बोलप�मा पेस दररटेमा कम रकम कबोल ह�न गएको, 
बदिनयत नराखी उ� ठे�का गन� नस�ने भनी िमित 
२०७३।१२।१ मा िडिभजन सडक काया�लयमा 
िनवेदन दता� गराएको र िबडब�डबापतको रकम जफत 
ग�रसकेकोले कालोसूचीमा नराखी िदन ु भ�नेसमेत 
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बेहोरोको �ी िवन� िनमा�ण सेवाको िलिखत �प�ीकरण 
यस काया�लयमा िमित २०७४।३।८ मा पेस ह�न 
आएको िथयो । 

स�झौता गन� आउन ु भनी िडिभजन सडक 
काया�लय, सखु�तले गरकेो सूचनाअनसुार स�झौता 
गन� नगएको कुरालाई �ी िवन� िनमा�ण सेवाले यस 
काया�लयमा पेस गरकेो िलिखत �प�ीकरणमा �वीकार 
गरकेो छ । आसयको सूचना जारी भएपिछ उ� 
स�झौता गन� नस�ने भनी िनवेदन दता� गरी स�झौता 
गन� नगएकाले �ी िवन� िनमा�ण सेवाले साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को 
ख�ड (ख) बमोिजमको कसरु गरकेो देिख�छ । 

िडिभजन सडक काया�लय, सखु�तको सूचना 
आ�ानअन�ुप बोलप� कागजात ख�रद गरी बोलप� 
दािखला गरकेो तथा �यसरी दािखला भएको बोलप� 
कागजातको मू�याङ्कन गरी स�झौता गन� आउनको 
लािग सूचना गदा� पिन हािजर भई स�झौता गन� नआएको 
कारणले साव�जिनक िनमा�ण काय�लाई �भािवत पारकेो, 
�य�तो काम स�प�न भएपिछ पाउन ु पन� सिुवधा 
पाउनबाट सव�साधारण वि�चत रहेको, सरकारले बजेट 
छुट्याई िवकास काय� गन� खोजेको काय�लाई अवरोध 
िसज�ना गन� खोजेको तथा काया�लयलाई अनाव�यक 
काय�मा अ�झन पन� प�रि�थित िसज�ना गरी आिथ�क 
�पमा पिन यस फम�ले कबोल गरकेोभ�दा बढी 
कबोल गन�सगँ ठे�का ब�दोब�त गनु�पन� प�रि�थित 
िसज�ना गराई रा�यको �ोत साधनमा �ित प�ुयाउने 
मनसायसमेत राखी स�झौता गन� नआई साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को 
ख�ड (ख) बमोिजमको कसरु गरकेो देिखदँा सोही ऐनको 
दफा ६३ को उपदफा (१) बमोिजम िनज िवन� िनमा�ण 
सेवा, सखु�तलाई तीन वष�का लािग कालोसूचीमा रा�न 
यस काया�लयबाट भएको िनण�य कानूनबमोिजम भएको 
बेहोरा सादर अनरुोध छ भ�ने बेहोराको यस अदालतमा 

परकेो साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लय ताहाचल 
काठमाड�को िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम  दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
यस इजलाससम� िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा �रट िनवेदनसिहतका कागजातह�को 
अ�ययन गरी िनवेदक मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने 
हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� बदिनयतपूव�क 
िनवेदकको नाममा आशयप� �वीकृत गरी िमित 
२०७३।११।९ गते िवप�ी नं. २ बाट ख�रद 
स�झौता गन� आउन् भनी प�ाचार गरकेोमा िमित 
२०७३।९।१२ गते ब�क जमानत जफत गन� प�ाचार 
भएप�ात् कृिष िवकास ब�क, सखु�त शाखाबाट िमित 
२०७३।१२।३० गते ब�क जमानत जफत भई िमित 
२०७४।१।१५ गते िवप�ी नं. १ सम� कालोसूचीमा 
रा�न िसफा�रसअनसुार िवप�ी नं. १ बाट िमित 
२०७४।५।१९ गते ३ वष�को लािग िनवेदक फम� �याई 
कालोसूचीमा रा�ने िनण�य भएकोमा िनवेदकलाई लाख� 
�पैया ँ नो�सानमा पारी एकतफ� �पमा सनुवुाइको 
मौकासमेत निदई िनवेदकको स�पि� जफत गरी हािन 
नो�सानी प�ुयाउने बदिनयत राखी िवप�ीबाट एकतफ� 
�पमा �ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम सनुवुाइको 
मौकासमेत निदई िनवेदकलाई अ�य�त ठुलो मका� 
प�ुयाएको ह�दँा िवप�ी नं. २ बाट िमित २०७३।९।१२ 
गते ब�क जमानत (Bid Bond) जफत गन� गरी भएको 
�ेिषत प�ाचार एवं िनण�य, िवप�ी नं. २ ले िवप�ी 
नं. १ लाई िमित २०७४।१।१५ गते कालोसूचीमा 
रा�न भनी गरेको िसफा�रस एवं िनण�य, िनवेदकलाई 
कालोसूचीमा रा�ने गरी िवप�ी नं. १ बाट िमित 
२०७४।५।१९ गते भएको िनण�यलगायत िनवेदकको 
ब�क जमानत जफत गन�समेतका िसफा�रस, �ेिषत 
प�ाचार एवं िवप�ीह�का िनण�यसमेतले िनवेदकको 
स�पि�लगायत �यावसाियक हकिहतमा ग�भीर असर 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, जेठ

270

प�ुयाएकोले, िवप�ीका स�पूण� िनण�य एव ंप�ाचारसमेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी जफत गरकेो 
िबडब�डको रकम िफता� िदन ु भनी परमादेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन िजिकर 
रहेकोमा काया�लयलाई अनाव�यक काय�मा अ�झन 
पन� प�रि�थित िसज�ना गरी आिथ�क �पमा पिन यस 
फम�ले कबोल गरकेोभ�दा बढी कबोल गन�सगँ ठे�का 
ब�दोब�त गनु�पन� प�रि�थित िसज�ना गराई रा�यको 
�ोत साधनमा �ित प�ुयाउने मनसायसमेत राखी 
स�झौता गन� नआई साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा ६३ को उपदफा (१) को ख�ड (ख) बमोिजमको 
कसरु गरकेो दिेखदँा सोही ऐनको दफा ६३ को उपदफा 
(१) बमोिजम िनज िवन� िनमा�ण सेवा, सखु�तलाई तीन 
वष�का लािग कालोसूचीमा रा�न यस काया�लयबाट 
भएको िनण�य कानूनबमोिजम रहेको बेहोरा उ�लेख 
गरी िवप�ीको िलिखत जवाफ परकेो देिख�छ । 

३. िमित २०५६।११।३० मा इजाजत प� 
नं. १६/०५६/०५७ कािलकोटको िवन� िनणा�ण 
सेवालाई िज�ला िवकास सिमितको काया�लय 
िवर�े�नगर सखु�तबाट घ वग�को इजाजत प� �दान 
ग�रएको िमिसल संल�न �ितिलिपबाट देिखदँा 
िनवेदक क�पनी घ वग�को िनमा�ण �यवसाय क�पनी 
रहेकोमा िववाद देिखएन । िडिभजन सडक काया�लय, 
सखु�तको  िमित २०७३।१०।११ बोलप� आ�ान 
नं. १०-०७३/०७४ को Contract Number 
DROSKT/3371653/073/074 समेतका �यूनतम 
मू�याङ्िकत सारभूत�पमा �भाव�ाही ठे�का नं. 
ह�को िसलब�दी दरभाउप� �वीकृितको लािग छनौट 
भएको ह�दँा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को 
िनयम ८४ को उपिनयम १० को �योजनाथ� बोलप� 
�वीकृित भएको सूचना िमित २०७३।११।०५ मा 
�कािशत भएको देिख�छ । िमित २०७३।११।१५ 
को िनण�यानसुार िमित २०७३।११।१५ को काया�लय 

समयिभ� मा�यता �ा� ब�कको काय� स�पादन 
जमानतसिहत ठे�काको स�झौता गन� आउन ु भनी 
िवन� िनमा�ण सेवालाई िडिभजन सडक काया�लयबाट 
प�ाचार भएको देिख�छ । टे�डर भन� नसकेकोले 
(टे�डरबमोिजमको स�झौता गन� नसकेकोले) १६२ 
को धरौटी ितन� म�जरु छु भनी िवन� िनमा�ण सेवाका 
�ो. मैना शाहीले िडिभजन सडक काया�लयसम� 
िमित २०७३।१२।०२ मा िनवेदन दता� गराएकोले 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (ख) 
अनसुार कारबाहीको लािग लेखी पठाउने, ऐ. को दफा 
२७ (५) तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ 
को िनयम ८४(१३) अनसुार िवन� िनमा�ण सेवाको 
िबडब�ड जफतको लािग लेखी पठाउन आदेश भएको 
दिेख�छ । साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयलाई 
च.नं. १७२२, िमित २०७४।१।१५ मा िडिभजन 
सडक काया�लय, सखु�तले बोल कबोल गरकेो काय�का 
लािग ख�रद स�झौताको लािग सूचना गदा�समेत 
स�झौता नगरकेो कारण काया�लयलाई आिथ�क भार 
परकेोले कालो सूचीमा रािखिदन भनी प�ाचार गरेको 
र सूचना �काशन भएको िमितदेिख लाग ु हने गरी 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) 
बमोिजम तीन वष�का लािग कालो सूचीमा रािखएको 
भनी िमित २०७४।५।२२ मा साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयले सूचना �काशन गरकेो देिख�छ । 

४. अब �वीकृत बोलप�बमोिजम काम गन� 
नस�ने भनी जानकारी गराउने िनवेदक क�पनीको 
धरौट रकम जफत गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 
२०६४ को िनयम ८४ (१३) लाई आधार िलइएको 
िमले निमलेकोतफ�  उ� िनयम ८४(१३) हेदा�  
िसलब�दी दरभाउप�दाताले उपिनयम ६ बमोिजम 
राखेको जमानत देहायको अव�थामा जफत ह�नेछ 
भनी देहाय (ख) मा िसलब�दी दरभाउप� फाराममा 
उि�लिखत काय� स�पादन जमानत ख�रद स�झौता 
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गन� �यादिभ� िदन नसकेमा  भनी उ�लेख भएको र 
आफूले �वीकार गरकेो बोलप�बमोिजम काम गन� 
नसकेको अव�थामा िनजले पेस गरकेो िबडब�ड 
जफत गनु�पन� भ�ने िनयमावलीमा ��ट उ�लेख भएको 
देिखदँा उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम स�पूण� �ि�या 
अवल�बन गरी भएको िबडब�ड जफत गन� िनण�य 
अ�यथा देिखएन । 

५. �यसैगरी तीन वष�का लािग कालोसूचीमा 
रा�ने गरी भएको िनण�य बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
िजिकर रहेतफ�  िवचार गदा� उ� िनण�य गदा�  साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(५) को आधारमा दफा 
६३ (१) (ख) बमोिजम ग�रएको देिख�छ । उ� दफा 
२७(५) मा रहेको कानूनी �यव�था हेदा�.... उपदफा ३ 
को अविधिभ� काय� स�पादन जमानत दािखला गरी 
बोलप� स�झौता गन� नआएमा िनजको बोलप�को 
जमानत रकम जफत गरी सोभ�दा लग�ैपिछको 
अक� �यूनतम मू�याङ्िकत सारभूत �पमा �भाव�ाही 
बोलप�दाताको बोलप� �वीकृत गरी ख�रद स�झौता 
गनु�पन�छ भनी उ�लेख भएको र  िनवेदक िवन� िनमा�ण 
सेवा उपदफा ३ को स�झौता गन� आउने अविधिभ� 
स�झौता गन� आएको पिन देिखदँनै । सोही ऐनको 
दफा ६३(१)(ख) मा �वीकृितका लािग छनौट भएको 
बोलप�दाता वा ��तावदाता दफा २७ र ३८ बमोिजम 
स�झौता गन� नआएमा िनजको काय�को गा�भीय�को 
आधारमा साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले 
१ वष�दिेख ३ वष�स�म कालोसूचीमा रा�न स�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । िनवेदक क�पनीले 
�वीकृत बोलप�बमोिजमको काम नगरकेो कारणबाट 
काया�लयलाई आिथ�क हािन तथा अनाव�यक हैरानी र 
समयको बबा�दीसमेत भएको देिख�छ । आफूले के कुन 
�तरको काम गन� के कित रकम आव�यक पद�छ सो 
काय� स�प�न गन�को लािग आ�नो क�पनीको �मताले 
�याउछँ �याउदैँन ज�ता कुराह�को पूव�िवचार गररे 

मा� बोलप� भनु�  पन�मा बोलप� �वीकृत भई स�झौता 
गन� बोलाएको अव�थामा आएर मा� काम गन� नस�ने 
भनी जानकारी गराउने काय� िनमा�ण �यवसायीको 
आचरणअनकूुल समेत दिेखएन । यसरी बोलप� 
�वीकृत भइसकेपिछ काम गन� नस�ने भ�ने िनवेदकको 
काय�बाट सरकारी �ोत र समयको नो�सानी भएको 
दिेखदँा िनवेदक िवन� िनमा�ण सेवालाई साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१)(ख) बमोिजम 
३ वष�को लािग कालोसूचीमा रा�ने गरकेो िनण�य 
कानूनस�मत नै देिखदँा बदर गनु�पन� दिेखएन । आखँा 
कमजोर भएका कारण कम रकम भरकेोले काम गन� 
नस�ने भनी िलएको िजिकरसमेत िव�सनीय नदेिखदँा 
�हणयो�य देिखएन । आफँै काया�लयमा उपि�थत भई 
काम गन� नस�ने ह�दँा धरौट रकम जफत भएमा म�जरु 
छु भनी �वयम्  िनवेदक मैना शाहीले िनवेदन दता� 
गराएको अव�थामा एकतफ� �पमा सनुवुाइको मौका 
नै निदई मका� प�ुयाएको भ�ने िनवेदन िजिकरसमेत 
तक� सङ्गत देिखएन । 

६. अतः मािथ उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट िनवेदक मागबमोजमको उ��ेषणको 
आदेशले िबडब�डको रकम जफत गनु�  भनी िमित 
२०७३।९।१२ को िडिभजन सडक काया�लय सखु�तले 
कृिष िवकास ब�क िलिमटेड सखु�त शाखालाई लेखेको 
प�, उ� ब�कबाट २०७३।१२।३० मा जफत भई 
कालोसूचीमा रा�ने गरी िमित २०७४।१।१५ मा 
गरकेो िसफा�रस २०७४।५।१९ को कालोसूचीमा 
रा�ने गरकेो िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गनु�पन� 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
उ��ेषण जारी नह�ने ठहरकेोले परमादेशसमेत जारी ह�न 
स�ने देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरकेोले यस 
अदालतबाट िमित २०७४।०६।२७ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदेशसमेत कायम रहन नस�ने ह�दँा �वतः 
िनि��य ह�ने ठहछ�  । ��ततु �रट िनवेदनको दायरीको 
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लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.सारदा�साद िघिमरे

इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभुम् ।

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
आदेश िमित : २०७६।८।१

०७३-CI-०८४६

िवषयः- परमादशे

पनुरावेदक / िवप�ी : नेपाल सरकार, सहकारी तथा 
ग�रबी िनवारण म��ालय, सहकारी िवभाग, 
िडिभजन सहकारी काया�लय, काठमाड�का 
तफ� बाट व�र� सहकारी अिधकृत आन�द 
सा�

िव��
��यथ� / िनवेदक : ितलकबहादरु थापाको नाित 

मानबहादरु थापाको छोरा काठमाड� िज�ला 
वाडभ��याङ्ग गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई 
हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १० ब�ने 
वष� ५२ को भरतबहादरु थापा

§ जसरी कजा�दाता स�ंथाले कजा� िददँा 
घरज�गा िधतो रा�न स�छ �यसरी नै 
कजा� चु�ा भएपिछ सो �योजनको लािग 
रािखएको िधतोसमते फुकुवा ग�रिदनु पन� । 

(�करण नं.११)
§ सवेा�ाहीले सहकारी स�ंथाको ऋण चु�ा 

ग�रसकेको अव�थामा िधतो �योजनका 
लािग रािखएको घर ज�गा फुकुवा नगरी 
अन�त कालस�म रो�का रिहरहने हो र 
सम�या��त भई ब�द भएको कजा�दाता 
स�ंथाको िनयमनकारी िनकाय िडिभजन 
सहकारी काया�लयले कजा�दाताको 
कजा� चु�ा भइसकेको अव�थामा पिन 
रो�का रहकेो घर ज�गा फुकुवाका लािग 
स�बि�धत िनकायमा लेखी पठाई निदने 
हो भने �य�तो काय�बाट �यि�को िनजी 
स�पि� भोग चलन गन� अिधकारमा ग�भीर 
असर पन� मा� नभई सहकारी ऐनको मूल 
उ�े�य नै परा�त ह�न े। 

§ िज�मेवार िनयमनकारी िनकायले वहन 
गनु�पन� दािय�वबाट पि�छन िम�ने   
नदेिखने । 

§ एउटै िवषयमा दोहरो दािय�व वहन गनु�पन�
िज�मेवार िनकायले एकतफ� दािय�व वहन 
गन�को लािग कानूनी �यव�था पया�� रहकेो 
तर अक�तफ� को दािय�व वहन गन�का 
लािग कानूनी अपया��ता रहकेो भनी कुनै 
पिन कानूनको सम�तामा �या�या नगरी 
सकुंिचत तवरबाट �या�या गन� िम�नेसमेत 
नदेिखने । 

(�करण नं.१३)

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

�नण�य नं. १०४३४
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��यथ� / िनवेदकका तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७१,अकं ५ िन.नं. ९१६२

स�ब� कानून :
§ सहकारी ऐन, २०४८
§ मालपोत ऐन, २०३४

स�ु तहमा फैसला गन�ः
माननीय �यायाधीश �ी च�डीराज ढकाल
माननीय �यायाधीश �ी �मोदकुमार �े� वै�
पनुरावेदन अदालत पाटन

आदेश
�या.ह�र�साद फुयाल : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९(१)(क) बमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एवं 
ठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
ओराकल सेिभङ ए�ड �ेिडट को-अपरिेटभ 

िलिमटेडको काया�लयबाट म िनवेदक भरतबहादरु 
थापाले आिथ�क कारोबारको िसलिसलामा िमित 
२०६९।४।१२ मा T-००२२५ को कजा� पासबकु 
िलएको छु । पासबकुमा �.२,००,०००।- कजा� 
िलएकोमा िमित २०७०।४।११ स�ममा च�ुा गन� 
समयिभ�ै सावा ँ �याज बझुाइसकेको िथए ँ । सो कजा� 
िलदँा म िनवेदकका नाममा मालपोत काया�लय, 
कलंक�, काठमाड�मा मोठ कायम रहेको काठमाड� 
िज�ला, वाडभ��याङ्ग गा.िव.स. वडा नं. ४ को 
िक.नं. ८२ �े�फल १-०-० र ऐ.ऐ को िक.नं. १४९ 
�े�फल ०-१४-१-२ गरी ज�मा �े�फल १-१४-१-
२ को घर ज�गा िवप�ी सहकारी काया�लयको प��ारा 
रो�का राखेको िथयो । सावा ँ�याज बझुाएपिछ िधतोमा 
रहेको घर ज�गा फुकुवा ग�रिदन ुपन� दािय�व ��यथ� 
सहकारीको िथयो । 

��यथ�ले आलटाल गरी िधतो फुकुवा 
नगरकेोले सोउपर काठमाड� िज�ला अदालतमा 
संवत् २०७० सालको द.ुदे.नं. २७८४ को हरिहसाब 
गरी ज�गा फुकुवा ग�रपाउ ँ भनी िफरादप� गरकेोमा 
��यथ� सहकारी काया�लयले �याद बझुी �ितवाद 
नगरी स�ु �यादै गजुारी बसेको देिख�छ । काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।८।९ मा फैसला 
ह�दँा कजा�दाता सहकारी सं�था ि�यिटभ नभएको 
अव�थामा �य�तो िहसाब र कजा�को यिकन िववरण 
उ� सहकारी स�ंथा िनयमन गन� िनकायबाटै �प� 
पानु�  पन� ह�दँा जेथा जमानतबापत राखेको ज�गा सोही 
िनकायबाट फुकुवा ह�ने नै ह�दँा हरिहसाब ितनु�पन� रकम 
ठहरबेमोिजम ितरी बझुाई फुकुवा ग�रिलन पाउने भनी 
फैसला भएको छ । तर सो फैसलाप�ात् समेत ��यथ� 
को-अपरिेटभले काय� नगरकेोले िवप�ी िडिभजन 
सहकारी काया�लयमा मौिखक तथा िलिखत िनवेदन 
गदा�, िनवेदन िलन इ�कार गरी िज�मेवारीबाट पि�छई 
सं�था दता� तथा िनयमन गन� िनकाय कत��य िवमखु 
भई अ�याय गरकेोले कानूनमा त�काल �भावकारी 
उपचारको अ�य बाटो नह�दँा बा�य भई ��ततु �रट 
िनवेदन गरकेो छु । 

��यथ� काया�लयलाई िनवेदन िदई मेरो 
सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी मािथ उि�लिखत 
िक.नं. र �े�फलको घर ज�गाको रो�का फुकुवा गरी 
लालपजुा� िफता� गनु�  भनी परमादेश जारी ग�रपाऊँ । म 
िनवेदकको नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
३, ६(६) १७(३) ले �दान गरकेो हकमा ठाडो ह�त�ेप 
भएकोले पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ३३.क. बमोिजम त�काल च�ुा भइसकेको 
ऋणको िधतो फुकुवा गरी लालपजुा� िफता� िदन ुभनी 
��यथ�ह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको भरतबहादरु थापाको पनुरावेदन 
अदालतमा परकेो िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
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िनवेदन मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो ? िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुनपन� 
कुनै आधार, कारण र �माण भए सबदु �माणसिहत 
सूचना �याद पाएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िवप�ी नं. १ का हकमा आफँै वा 
आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त र िवप�ी 
नं. २ का हकमा िवशेष सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�माफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�होला भनी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत 
जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस 
गनु�होला भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश । 

सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ५(२) बमोिजम 
दता� ह�ने सहकारी सं�था सोही ऐनको दफा ७ बमोिजम 
अिवि�छ�न उ�रािधकारवाला, �वशािसत र संगिठत 
स�ंथा ह��छ । सहकारी स�ंथाको स�चालन तथा 
�यव�थापन उ� ऐनको दफा १४(१)(ख) बमोिजम 
स�ंथाको साधारण सभाले सेयर सद�यह�म�येबाट 
िनवा�िचत गरकेो स�चालक सिमितले िविनयममा 
उ�लेख भएबमोिजम काय� स�पादन गछ�  । �चिलत 
कानून, िविनयम एवं �वीकृत नीितको अधीनमा रही 
स�चालक सिमितको िनण�य तथा �वीकृितमा सेयर 
सद�यह�बाट बचत सङ्कलन गन�, ऋण िदने एवं 
असलुउपर गन� काय� सं�थामा ह��छ । सं�थाले लगानी 
गरकेो ऋण कुनै िहसाबले असलुउपर ह�न नसकेमा 
�यसको ��य�, परो� नो�सानी स�पूण� सेयर 
सद�यह�मा पछ�  । तसथ� सं�थाको अनरुोधमा �य�तो 
ऋण असलुीमा सहयोग गन� काया�लयको दािय�व 
ह��छ । सोही दािय�व िनवा�ह गन� �ममा यस काया�लयले 
ओराकल सेिभङ ए�ड �ेिडट को-अपरिेटभ 
िलिमटेडको अनरुोधमा िवप�ीको घरज�गा रो�काको 
िसफा�रस गरकेो हो । ओराकल सेिभङ ए�ड �ेिडट 
को-अपरिेटभ िलिमटेडसगँ िवप�ी भरतबहादरु थापाले 
कजा� िलई आिथ�क कारोबार गदा� िनयमानसुार िधतो 
रा�नपुन� र सो रकम समयमा नै भ�ुानी गरी िधतो 

फुकुवा गरी िलन ुिनज ऋणीको कत��य ह�ने देिख�छ । 
सं�थाले �चिलत कानून, सं�थाको �वीकृत 

िविनयम एवं अ�य आ�त�रक नीित िनयमको अधीनमा 
रही गरकेा काय�मा �थमतः सं�था नै िज�मेवार 
रह�छ । िनज िवप�ी र सं�थािबच भएका कारोबार 
समा� भएको वा जनु �योजनको लािग रो�का रािखएको 
हो, सो �योजन सिकएको अव�थामा सं�थाको िधतो 
फुकुवाको लािग आिधका�रक �पमा स�ंथाले अनरुोध 
गरकेो ख�डमा मा� काया�लयले फुकुवाको लािग लेखी 
पठाउन स�छ । तर ��ततु सं�थाबाट �य�तो अनरुोध 
भई नआएको, हाल उ� सं�था कारोबार ब�द गरी 
सम�या��त सं�थाको �पमा रहेको एवं सम�या��त 
भई ब�द ह�न पगेुका सं�थाको बचत �यव�थापन, 
ऋण असलुी, िधतो फुकुवालगायतका सबै काय� यस 
काया�लयले गन� स�ने कानूनी �ावधानको अभाव 
रहेको अव�थामा रो�का फुकुवा गन� असमथ� भएको 
हो । 

कजा�दाता सहकारी सं�था ि�याशील 
नरहेको अव�थामा स�ंथाले �दान गरकेो ऋण रकम 
असलु गरी �यव�थापन गन� एव ं सोही िसलिसलामा 
राखेको िधतो फुकुवा गन� स�ने अिधकार �चिलत 
कानूनले िकटानीसाथ यस काया�लयलाई �दान 
नगरकेो अव�थामा िनजको हरिहसाब िमलाउन र 
फुकुवाको िसफा�रस गन� नसिकएको हो । अतः िवप�ी 
िनवेदकको मागबमोिजम कानूनी �ावधानको अभावमा 
फुकुवाको काय� गन� असमथ� रहेको िवषयलाई कत��य 
िवमखु भई अ�याय गरकेो भनी परकेो िनवेदन झ�ुा 
छ । िनज िनवेदकको नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा ३, ६(६), १७(३) को हक उ�लङ्घन 
गरकेो भ�ने माग दाबी अस�य भई िनजको िनवेदन 
खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िवप�ी िडिभजन सहकारी काया�लय, काठमाड�को 
िलिखत जवाफ । 

यसमा िनवेदकले फैसलाको �ितिलिप पेस 
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गरी िनवेदनप�को �करण नं. ६(ख) मा उ�लेख 
गरकेो िमित २०७१।८।९ (संवत् २०७० सालको 
द.ुदे.नं. २७८४ को वादी भरतबहादरु थापा �ितवादी 
नव सेिभङ ए�ड �ेिडट को-अपरिेटभ िलिमटेडसमेत 
भएको हरिहसाब गरी ज�गा फुकुवा ग�रपाउ)ँ गतेको 
फैसलासिहतको स�ु स�कल िमिसल काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िझकाई �ा� भएपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश । 

िनवेदकले िमित २०६९।४।१२ मा 
T-००२२५ को कजा� िलएकोमा िविभ�न समयमा कजा� 
बझुाउदँ ैगरकेो भ�ने िनजले िमित २०७३।४।१० मा 
पेस गरकेो बचत पासबकुसमेतको �ितिलिपबाट देिखन 
आएकाले िनजले िलएको कजा� र सोको िनयमानसुार 
ह�ने �याजसमेतको िहसाब गरी कजा� च�ुा भइसकेको 
भए सोहीबमोिजम र कजा� च�ुा ह�न बाकँ� भए बाकँ� 
कजा� च�ुा गन� लगाई उ� ज�गा अ�य कारणबाट 
रो�का रा�न नपन� भए िनवेदकको मागबमोिजम 
रो�का ज�गा फुकुवा गरी लालपजुा�समेत िफता� िदन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको आदेश फैसला । 

पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०७३।४।१९ 
मा भएको फैसला �िुटपूण�, ठगीमा परेका बचतकता� 
िव�� र सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत भएको फैसला बदर गरी सव�साधारण 
जनता एवं सेयरधनीह�को िहतको लािग भएको 
रो�का यथावत् राखी �यस सहकारी सं�थाबाट 
भएको गैरकानूनी ि�याकलापको िनयमन अनसु�धान 
�ि�यामा सहयोग प�ुयाउने अिभ�ायबाट भएको 
रो�का फुकुवा गरी िधतोको लालपजुा�समेत िफता� िदन ु
भ�ने फैसला �याय तथा कानूनसङ्गत भएन तसथ� 
फैसला बदर गरी रो�का यथावत् कायम ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर भएको 
िवप�ी िडिभजन सहकारी काया�लयको पनुरावेदनप� । 

यसमा ओराकल सेिभङ ए�ड �ेिडट 
कोअपरिेटभ िलिमटेड हाल नवसेिभङ ए�ड �ेिडट 
को-अपरिेटभ िलिमटेडबाट ��यथ� िनवेदकले िलएको 
कजा� च�ुा भएको देिखने �माण बेगर कजा� िलदँा 
िधतोमा िदएको ज�गा फुकुवा गन� गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश फरक 
पन� स�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तीको 
२०२ नं. बमोिजम ��याथ� िझकाई िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�  होला भ�ने बेहोराको यस अदालतबाट भएको 
आदेश । 

म िलिखत �ितवादीवालाले िमित 
२०६९।४।१२ मा कजा� िलएकोमा िविभ�न समयमा 
कजा� बझुाउदँै गरकेो र सोको मह�वपूण� �माण भनेको 
म िनवेदकले िमित २०७३।४।१० मा पेस गरकेो बचत 
पासबकुसमेतको �ितिलिपबाट देिखएको र सोही 
आधार �माणलाई िलएर मैले िलएको कजा� र सोको 
िनयमानसुार ह�ने �याजसमेतको िहसाब गरी कजा� च�ुा 
भइसकेको भए सोहीबमोिजम र च�ुा ह�न बाकँ� भए 
बाकँ� कजा� च�ुा गन� लगाई िनवेदकको मागबमोिजम 
उ� रो�का ज�गा फुकुवा गरी लालपजुा�समेत िफता� 
िदन ुभ�ने त�कालीन पनुरावेदन अदालत हाल उ�च 
अदालतबाट भएको िमित २०७३।४।१९ को फैसला 
सदर गरी िवप�ीको पनुरावेदन दाबी खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको दायर भएको िलिखत �ितवाद । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा सहकारी 
िवभाग िडिभजन सहकारी काया�लय काठमाड�का 
तफ� बाट िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार 
भ�राईले िनवेदक र सं�थािबच भएका कारोबार समा� 
भएको वा जनु �योजनको लािग रो�का रािखएको 
हो, सो �योजन सिकएको अव�थामा सं�थाको िधतो 
फुकुवाको लािग आिधका�रक �पमा स�ंथाले अनरुोध 
गरकेो ख�डमा मा� िडिभजन सहकारी काया�लयले 
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फुकुवाको लािग लेखी पठाउन स�छ । तर ��ततु 
स�ंथाबाट �य�तो अनरुोध भई नआएको, हाल उ� 
स�ंथा कारोबार ब�द गरी सम�या��त सं�थाको �पमा 
रहेको सो सं�थाको बचत �यव�थापन, ऋण असलुी, 
िधतो फुकुवालगायतका सबै काय� िडिभजन सहकारी 
काया�लयले गन� स�ने कानूनी �ावधानको अभाव 
रहेको अव�थामा रो�का फुकुवा गन� असमथ� भएको 
हो । कजा�दाता सहकारी सं�था ि�याशील नरहेको 
अव�थामा सं�थाले �दान गरकेो ऋण रकम असलु 
गरी �यव�थापन गन� एवं सोही िसलिसलामा राखेको 
िधतो फुकुवा गन� स�ने अिधकार �चिलत कानूनले 
िकटानीसाथ िडिभजन सहकारी काया�लयलाई �दान 
नगरकेो अव�थामा उ�च अदालत पाटनले जारी गरकेो 
परमादेशको आदेश �िुटपूण� ह�दँा सो आदेश बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको बहस ��ततु गनु�भयो । 

उि�लिखत बेहोराको बहस िजिकरसमेत 
सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा� उ�च अदालत पाटनले 
गरकेो आदेश िमलेको छ छैन ? पनुरावेदक िवप�ीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो होइन ?  सो िवषयमा 
िनण�य गनु�पन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक 
भरतबहादरु थापाले ओराकल सेिभङ ए�ड �ेिडट को-
अपरेिटभ िलिमटेड हाल नवसेिभङ ए�ड �ेिडट को-
अपरेिटभ िलिमटेड काया�लयबाट आिथ�क कारोबारको 
िसलिसलामा िमित २०६९/४/१२ मा T-००२२५ को 
कजा� पासबकुबाट �.२,००,०००।- कजा� िलएकोमा 
िमित २०७०/४/११ स�ममा च�ुा गन� समयिभ�ै सावा ँ
�याज बझुाइसकेको ह�दँा िनवेदकका नाममा मालपोत 
काया�लय, कलंक�, काठमाड�मा मोठ कायम रहेको 
काठमाड� िज�ला, वाडभ��याङ्ग गा.िव.स., वडा 
नं. ४ को िक.नं. ८२ को �े�फल १-०-० र ऐ.ऐ को 
िक.नं. १४९ �े�फल ०-१४-१-२ गरी ज�मा �े�फल 
१-१४-१-२ को घर ज�गा िवप�ी सहकारी काया�लयले 
प��ारा रो�का राखेकोमा घर ज�गा फुकुवा ग�रिदन ु

पन� दािय�व िवप�ी सहकारीको भएकोमा आलटाल 
गरी िधतो फुकुवा नगरकेोले सोउपर काठमाड� िज�ला 
अदालतमा सवंत् २०७० सालको द.ुदे.नं. २७८४ 
को हरिहसाब गरी ज�गा फुकुवा ग�रपाउ ँभनी ��यथ� 
िनवेदकले िफरादप� दायर गरकेो देिखयो । वादीले 
सहकारी सं�थाबाट ज�मा कित रकम कजा� िलई 
कित रकम ितरी बझुाइसकेको भ�ने िफराद दाबीमा 
उ�लेख गन� नसकेको र कजा�दाता सहकारी स�ंथा 
सम�या��त भई ब�द भएको अव�थामा �य�तो 
िहसाब र कजा�को यिकन िववरण उ� सहकारी स�ंथा 
िनयमन गन� िनकायबाटै �प� पानु�  पन� ह�दँा जेथा 
जमानतबापत राखेको ज�गा सोही िनकायबाट फुकुवा 
ह�ने नै ह�दँा हरिहसाब ितनु�पन� रकम ठहरबेमोिजम ितरी 
बझुाई फुकुवा ग�रिलन पाउने भनी िफराद दाबी प�ुन 
नस�ने गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।८।९ मा फैसला भएको दिेखयो । 

३. उि�लिखत फैसलाबमोिजमको काय� 
िवप�ी को-अपरिेटभले नगरकेो भनी िवप�ी िडिभजन 
सहकारी काया�लयमा मौिखक तथा िलिखत िनवेदन 
गदा�, िनवेदन िलन इ�कार गरी िज�मेवारीबाट पि�छई 
सं�था दता� तथा िनयमन गन� िनकाय कत��य िवमखु भई 
अ�याय गरकेोले रो�का रहेको घर ज�गाको त�काल 
च�ुा भइसकेको ऋणको िधतो फुकुवा गरी लालपजुा� 
िफता� िदन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी िलई पनुरावेदन 
अदालतमा पाटनमा ��यथ� िनवेदकले िनवेदन 
दायर गरकेो देिखयो । उ� िनवेदनउपर सनुवुाइ ह�दँा 
िनवेदकले िमित २०६९।४।१२ मा T-००२२५ 
को कजा� िलएकोमा िविभ�न समयमा कजा� बझुाउदँै 
गरकेो भ�ने िनजले िमित २०७३।४।१० मा पेस 
गरकेो बचत पासबकुसमेतको �ितिलिपबाट देिखन 
आएकाले िनजले िलएको कजा� र सोको िनयमानसुार 
ह�ने �याजसमेतको िहसाब गरी कजा� च�ुा भइसकेको 
भए सोहीबमोिजम र कजा� च�ुा ह�न बाकँ� भए बाकँ� 
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कजा� च�ुा गन� लगाई उ� ज�गा अ�य कारणबाट 
रो�का रा�न नपन� भए िनवेदकको मागबमोिजम 
रो�का ज�गा फुकुवा गरी लालपजुा�समेत िफता� िदन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला 
भएको देिखयो । 

४. सो फैसलाउपर िच� नबझुी पनुरावेदक 
िवप�ी िडिभजन सहकारी काया�लयले िनवेदक र 
स�ंथािबच भएका कारोबार समा� भएको वा जनु 
�योजनको लािग रो�का रािखएको हो, सो �योजन 
सिकएको अव�थामा सं�थाको िधतो फुकुवाको लािग 
आिधका�रक �पमा कजा�दाता सं�थाले अनरुोध 
गरकेो ख�डमा मा� काया�लयले फुकुवाको लािग लेखी 
पठाउन स�छ । 

५. तर ��ततु सं�थाबाट �य�तो अनरुोध भई 
नआएको, हाल उ� कजा�दाता सं�था कारोबार ब�द गरी 
सम�या��त सं�थाको �पमा रहेको एवं सम�या��त 
भई ब�द ह�न पगेुका स�ंथाको बचत �यव�थापन, 
ऋण असलुी, िधतो फुकुवालगायतका सबै काय� यस 
काया�लयले गन� स�ने कानूनी �ावधानको अभाव 
रहेको अव�थामा रो�का फुकुवा गन� असमथ� भएको 
हो । कजा�दाता सहकारी सं�था ि�याशील नरहेको 
अव�थामा सं�थाले �दान गरकेो ऋण रकम असलु 
गरी �यव�थापन गन� एवं सोही िसलिसलामा राखेको 
िधतो फुकुवा गन� स�ने अिधकार �चिलत कानूनले 
िकटानीसाथ िडिभजन सहकारी काया�लयलाई �दान 
नगरकेो अव�थालाई बेवा�ता गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट जारी भएको परमादेशको आदेश 
�िुटपूण� भएको ह�दँा सो आदेश बदर गरी रो�का 
यथावत् कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको म�ुय 
पनुरावेदन िजिकर िलई पनुरावेदक िवप�ी िडिभजन 
सहकारी काया�लयको यस अदालतमा पनुरावेदन 
परकेो दिेखयो । 

६. ��ततु म�ुामा कजा�दाता ओराकल 

सेिभङ ए�ड �ेिडट को-अपरिेटभ िलिमटेडबाट ऋणी 
भरतबहादरु थापाले िलएको ऋण च�ुा ग�रसकेको 
भ�ने बेहोरा िमिसल सलं�न िनज ऋणीको नामको कजा� 
पासबकुको �ितिलिपबाट दिेखयो । उ� ऋण ितन� 
बझुाउन बाकँ� छ भ�ने �ितवादस�म िवप�ीह�बाट 
भएकोसमेत देिखएन । सम�या��त भई ब�द भएको 
सं�थाको स�पूण� कागजातह� िडिभजन सहकारी 
काया�लयसगँ सरुि�त भएको अव�थामा उ� िवषयमा 
अ�यथा भ�न नसकेकोमा ��यथ� िनवेदकको ऋण 
बझुाउन बाकँ� नरहेको भ�नेमा कुनै ि�िवधा दिेखएन । 

७. उ� अव�थामा परमादशेको आदेश 
जारी गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
आदेश बदर ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक िवप�ीको म�ुय 
पनुरावेदन िजिकर रहेकोतफ�  िवचार गदा� परमादेशको 
आदेश के क�तो अव�थामा जारी ह�ने रहेछ भनी 
यसको  सै�ाि�तक अवधारणातफ�  िनया�दा कुनै पिन 
�याियक, अध��याियक तथा साव�जिनक अिधकारी वा 
िनकायबाट कानूनले िनिद�� गरकेो कत��य पूरा नगरमेा 
उ� कानूनी कत��य पूरा गनु�  गराउन ुभनी परमादेशको 
आदेश जारी ग�र�छ । कानूनबाट कुनै अिधकारी वा 
िनकायलाई कुनै काय� गन� गरी िज�मेवारी तोिकएकोमा 
�य�तो अिधकारी वा िनकायले सो काय� गन� इ�कार 
गरमेा आव�यक माग� िनद�शनसिहत जारी ग�रने 
ह�दँा यसको पालना पिन बा�या�मक �पमा गनु�  पन� 
ह��छ । नाग�रक हक अिधकारको र�ाको खाितर जारी 
ह�ने आदेश भएका कारण यसको पथृक मह�व पिन 
रहे भएको पाइ�छ । स�मािनत सव��च अदालतबाट 
परमादेशको आदेशका स�ब�धमा “कानूनबमोिजम 
काम गनु�पन� साव�जिनक िनकायले िनवेदकको हकमा 
कानूनी कत��य पूरा गन� नसकेको दिेखएको अव�थामा 
�रट िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदशे जारी 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको इ�साफलाई 
अ�यथा भ�न निम�ने” (ने.का.प.२०७१, अंक ५, 
िन.नं.९१६२) भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
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अव�थासमेत देिख�छ । 
८. उ� सै�ाि�तक अवधारणालाई ��ततु 

म�ुाको त�यसगँ र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
जारी भएको परमादेशको आदेशसगँ समािहत गरी 
हेदा� , िवप�ीम�येको ओराकल को-अपरिेटभ िलिमटेड 
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ५ मा संघ वा स�ंथा दता� 
गन� स�ने भ�ने कानूनी �यव�था भएबमोिजम गिठत 
�वशािसत एवं सगंिठत र अिविछ�न उ�रािधकारीवाला 
स�ंथा भएकोले यसले आ�नो कारोबार कानूनको 
प�रिधिभ� रही �वत�� ढंगबाट स�चालन गन� 
स�दछ । सद�यह�िबच बचत सङ्कलन गन� र कजा� 
सापटी िदन स�दछ । सापटी �व�प िदने कजा�मा 
घरज�गा िधतोसमेत रा�न स�ने कानूनी �यव�था 
रहेको छ र सं�थाले रो�का रा�न पठाए रो�का रा�ने र 
फुकुवा गन� आदेश िदएमा फुकुवासमेत गरी िदनपुन� गरी 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख. (३) मा "�चिलत 
कानूनबमोिजम �थािपत कुनै ब�क, िव�ीय सं�था 
वा �थानीय िनकायले आ�नो आिथ�क कारोबारको 
िसलिसलामा कुनै घर ज�गा रो�का रा�न वा �यसरी 
रो�का राखेको घर ज�गा फुकुवा गन� लेखी पठाएमा 
मालपोत काया�लयले तोिकएबमोिजम �य�तो घर ज�गा 
रो�का रा�न ुवा फुकुवा गनु�  पन�छ" भ�ने �प� कानूनी 
दािय�वको िनधा�रण गरकेो देिख�छ । 

९. साथै सहकारी ऐन, २०४८ हेदा� , सं�था 
दता�दिेख खारजेीस�मका स�पूण� काम कारबाहीमा 
िडिभजन सहकारी काया�लयका रिज��ारको मह�वपूण� 
िज�मेवारी रहेको देिख�छ । सोही ऐनको दफा ३९ मा 
“कुनै �यि�ले स�ंथा वा स�ंथाबाट �ा� गरकेो ऋण वा 
स�ंथा वा सं�थालाई ितनु�पन� बाकँ� ब�यौता सं�था 
वा संघको िहनािमना गरकेो स�पि�को िबगो र सो 
रकमह�मा लागेको �याजसमेत सं�था वा संघ आफँैले 
वा सं�था वा संघको िसफा�रसमा रिज��ारले िनजको 
जायजेथाबाट तोिकएबमोिजमको काय�िविध अपनाई 
िललाम िब�� गरी असलुउपर गन� स�नेछ” भ�ने 

कानूनी �यव�था भएको दिेख�छ । 
१०. सािबक सहकारीस�ब�धी ऐन, २०४८ 

को दफा ३६ मा रिज��ार वा िनजबाट अिधकार�ा� 
अिधकारीले सं�था वा संघको िनरी�ण गन� स�ने र 
िनरी�ण गदा� आव�यक परमेा सझुावसमेत िदनस�ने 
�यव�था रहेको छ । साथै सहकारी ऐन, २०७४ को 
दफा ९५ मा रिज��ार वा रिज��ारबाट अिधकार�ा� 
अिधकारीले सहकारी स�ंथाको जनुसकैु बखत 
िनरी�ण तथा िहसाब जाचँ गन�, गराउन स�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ९७ मा 
रिज��ार वा रिज��ारबाट अिधकार�ा� अिधकारीले 
बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सं�था वा संघको 
तोिकएबमोिजमको अनगुमन �णालीमा आधा�रत 
भई िनरी�ण तथा अनगुमन गन�छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । ऐ.ऐनको दफा १०४(१) मा यस 
ऐनबमोिजम ग�रएको िनरी�ण वा िहसाब जाचँबाट कुनै 
सं�था वा सघंमा सम�या��त भएको भ�ने अव�था 
िव�मान रहेको दिेखएमा रिज��ारले �य�तो सं�था वा 
संघलाई सम�या��त सं�था वा सघंको �पमा घोषणा 
गन� म��ालयसम� िसफा�रस गन�छ । ऐ.ऐनको दफा 
१०५(१) मा कुनै सं�था वा सघंलाई सम�या��त 
सं�था वा संघको �पमा घोषणा ग�रएकोमा �य�तो 
सम�या��त सं�था वा संघको स�पि� �यव�थापन 
तथा दािय�व भ�ुानीस�ब�धी काय� गन� नेपाल 
सरकारले एक �यव�थापन सिमित गठन गन� छ भ�ने 
�यव�था रहेको छ । ऐ.ऐनको दफा १०६ मा �यव�थापन 
सिमितको काम, कत��य र अिधकारको बारमेा उ�लेख 
ग�रएको छ । ऐ.ऐनको दफा १०६(घ)  मा सम�या��त 
सं�था वा संघको स�पि� िज�मा िलने, (ङ) मा 
सम�या��त सं�था वा संघको काम कारबाहीस�ब�धी 
िनण�य तथा अिभलेखलगायतको स�पूण� �यव�थापन 
आ�नो िनय��णमा िलने, (च) मा सम�या��त स�ंथा 
वा सघंले असलु गनु�  पन� ऋण, बाकँ� ब�यौता तथा 
अ�य रकम यो ऐन, यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयम वा 
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िविनयमबमोिजमको �ि�या अवल�बन गरी असलु 
गन�, (ञ)  मा सद�य तथा बचतकता�को बचत िफता� वा 
भ�ुानी िदने, (ड)  मा सम�या��त सं�था वा सघंको 
तफ� बाट कानूनी �ितर�ा गन� भ�ने �यव�था रहेको 
छ । सहकारी िनयमावली, २०७५ को िनयम ७६(१)
(झ) मा सहकारी सं�थाह�को िवकास‚ सहकारी 
िस�ा�त‚ मू�य मा�यताह�को �चलन तथा सहकारी 
स�ंथाह�मा सशुासन कायम गराउनका लािग 
आव�यक िनद�शन गन� (ठ) मा िनि��य अव�थामा 
रहेका साझा सहकारी सं�थाह�लाई सि�य बनाउन 
आव�यक काय� गन�लगायतका ऐनमा उि�लिखत 
काम, कत��य र अिधकारको अित�र�‚ रिज��ारको 
काम, कत��य र अिधकारिभ� पन� भ�ने �यव�था रहेको 
छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा सहकारी 
स�ंथाह�को िनयमनकारी िनकायको रिज��ार 
साव�जिनक अिधकारी र िडिभजन सहकारी काया�लय 
साव�जिनक िनकाय रहेकोमा सािबक सहकारी ऐन, 
२०४८, सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी िनयमावली, 
२०७५ ले सम�तामा िनिद�� गरकेो वहन गनु�  पन� 
दािय�व र कत��य ��ततु म�ुाको त�यावलोकनबाट 
स�बि�धत िनकायले पूरा गरकेो देिखदँनै । 

११. ��ततु म�ुामा कजा�दाता ओराकल 
को-अपरिेटभ िलिमटेड सम�या��त भई ब�द रहेकोले 
��यथ� िनवेदक भरतबहादरु थापाको िधतोको लािग 
रो�का रहेका घरज�गाह� उ� सहकारी सं�थाबाट 
िलएको कजा�  च�ुा भइस�दा पिन फुकुवा गन�तफ�  
आव�यक कारबाही अिघ बढेको देिखएन । सहकारी 
स�ंथाह�को िनयमनकारी िनकाय पनुरावेदक िवप�ी 
िडिभजन सहकारी काया�लयले समेत रो�का ज�गा 
फुकुवाको लािग स�बि�धत िनकायमा लेखी पठाएको 
भ�ने पिन दिेखदँैन । घरज�गा िधतो राखी कजा� 
िलए िदएकोमा ऋणीले कजा� च�ुा ग�रसकेपिछ पिन 
अन�तकालस�म �य�तो घर ज�गा रो�का राखेको 
िवषयमा कजा�दाता िनकाय र सहकारीह�को 

िनयमनकारी िनकाय मौन रहेको देिख�छ । जसरी 
कजा�दाता स�ंथाले कजा� िददँा घरज�गा िधतो रा�न 
स�छ �यसरी नै कजा� च�ुा भएपिछ सो �योजनको 
लािग रािखएको िधतोसमेत फुकुवा ग�रिदन ु पन� 
ह��छ । सो �योजनको सम�वया�मक भूिमकाको लािग 
सहकारी सं�थाह�को िनयमनकारी िनकाय िडिभजन 
सहकारी काया�लयको समेत मह�वपूण� िज�मेवारी रहने 
कुरामा कुनै ि�िवधा दिेखएन । 

१२. सेवा�ाहीले घर ज�गा िधतो राखी 
सहकारीबाट �ा� गरकेो ऋण िनिद�� समयमा नै 
च�ुा ग�रसकेको भ�ने ��यथ� िनवेदक भतरबहादरु 
थापाको िजिकरलाई िमिसल संल�न िनजकै नामको 
बचत पासबकुको �ितिलिपले थप समथ�न गरेको 
दिेख�छ । सम�या��त भई ब�द भएको सहकारी 
सं�थाले घरज�गा फुकुवाको लािग िनयमनकारी 
िनकायमा िसफा�रस गन� स�ने अव�था पिन 
दिेखदैँन । य�तो अव�थामा सहकारी सं�थाबाट 
कजा� �ाि�का लािग ऋणीले िधतो राखेको ज�गा 
रो�का फुकुवाको लािग िसफा�रस नभएको कारण 
सहकारी सं�थाह�को िनयमनकारी िनकाय िडिभजन 
सहकारी काया�लयले सेवा�ाहीको रो�का रहेको घर 
ज�गा फुकुवाको स�ब�धमा स�बि�धत िनकायमा 
लेखी पठाउनका लािग कानूनी �यव�था नरहेको भ�ने 
िजिकर िलएको देिख�छ । तर त�कालीन सहकारी 
ऐन, २०४८ को दफा ३९ मा भएको �यव�था हेदा�  
सहकारी सं�थाले सेवा�ाहीलाई ऋण �वाह गन�का 
लािग िधतो राखेको घर आव�यक �ि�या प�ुयाई 
िडिभजन सहकारी काया�लयले ज�गा िललाम िब�� 
गन� िम�ने भनी केबल सहकारीको सं�थाको जोिखम 
�यूनीकरणको लािग मा� िनयमनकारी िनकायले काय� 
स�पादन गन� स�ने तर उही िवषयमा सेवा�ाहीले ऋण 
च�ुा ग�रसकेको अव�थामा रो�का रहेको घर ज�गा 
फुकुवाको लािग स�बि�धत िनकायमा लेखी पठाउनबाट 
पि�छई सेवा�ाहीको िहतलाई बेवा�ता गरी दािय�व 
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वहन गनु�  नपन� भनी संकुिचत �या�या गदा� �यायोिचत 
ह�ने देिखदँैन । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी 
िनयमावली, २०७५ ले िव�ततृ�पमा िनयमनकारी 
िनकायले वहन गनु�  पन� दािय�वसमेत उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । नया ँ कानूनमा भएको �यव�थाबाट पिन 
िनयमनकारी िनकाय �य�तो िज�मेवारीबाट म�ु नह�ने 
देिखएको प�र�े�यमा त�कालीन रहकारी ऐन, २०४८ 
को दफा ३६ र दफा ३९ बमोिजम सेवा�ाहीको िहतमा 
समेत काय� गन� िडिभजन सहकारी काया�लय िवमखु ह�न 
स�ने दिेखएन । तसथ� उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
आधारमा कजा�दाताको कजा� च�ुा भइसकेको 
अव�थामा िनयमनकारी िनकाय िडिभजन सहकारी 
काया�लयले रो�का ज�गा फुकुवाको लािग स�बि�धत 
िनकायमा लेखी पठाउन निम�ने भनी िलएको िजिकर 
�वविण�त कानूनी सङ्कुचन मा� ह�ने देिखयो । 

१३. सेवा�ाहीले सहकारी सं�थाको ऋण 
च�ुा ग�रसकेको अव�थामा िधतो �योजनका लािग 
रािखएको घर ज�गा फुकुवा नगरी अन�तकालस�म 
रो�का रिहरहने हो र सम�या��त भई ब�द भएको 
कजा�दाता सं�थाको िनयमनकारी िनकाय िडिभजन 
सहकारी काया�लयले कजा�दाताको कजा� च�ुा 
भइसकेको अव�थामा पिन रो�का रहेको घर ज�गा 
फुकुवाका लािग स�बि�धत िनकायमा लेखी पठाई 
निदने हो भने �य�तो काय�बाट �यि�को िनजी 
स�पि� भोग चलन गन� अिधकारमा ग�भीर असर 
पन� मा� नभई सहकारी ऐनको मूल उ�े�य नै परा�त 
ह�ने देिख�छ । सहकारी सं�थाको कारमकारबाहीमा 
पारदिश�ताको कमी, स�बि�धत िनकायले वहन गनु�  
पन� िज�मेवारी वहन नगरी आ�नो दािय�वबाट पि�छन 
खो�ने ज�ता काय�बाट सहकारी सं�थाको आिथ�क 
सशुासन�ित ग�भीर �� उठ्ने देिख�छ । िज�मेवार 
िनयमनकारी िनकायले वहन गनु�पन� दािय�वबाट 
पि�छन िम�ने देिखदँैन । रो�का राखेको ज�गाको 
स�ब�धमा कजा�दाता सहकारी सं�था सम�या��त 

ह�नपूुव� नै सेवा�ाहीले ऋण च�ुा गरपे�ात् पिन रो�का 
रहेको घर ज�गा फुकुवा गन� गरी स�बि�धत िनकायमा 
लेखी पठाउन निम�ने भनी िनयमनकारी िनकायले 
कानूनी �यव�थाको अभाव रहेको दखेाई अ�य कुनै 
�ि�यासमेत अवल�बन नगरी त�कालीन सहकारी 
ऐन, २०४८ को दफा ३९ मा अ�तरिनिहत दािय�वबाट 
पि�छन खो�न ु सहकारीस�ब�धी ऐनको मम�िवपरीत 
ह�न जा�छ । एउटै िवषयमा दोहरो दािय�व वहन गनु�पन�
िज�मेवार िनकायले एकतफ� दािय�व वहन गन�को लािग 
कानूनी �यव�था पया�� रहेको तर अक�तफ� को दािय�व 
वहन गन�का लािग कानूनी अपया��ता रहेको भनी कुनै 
पिन कानूनको सम�तामा �या�या नगरी सङ्कुिचत 
तवरबाट �या�या गन� िम�नेसमेत देिखएन । 

१४. ��ततु म�ुामा ��यथ� िनवेदकले 
सहकारी सं�थाको कजा� च�ुा ग�रसकेको भ�ने 
िनवेदन, िमित २०६९/४/१२ मा T-००२२५ को कजा� 
िलएकोमा िविभ�न समयमा कजा� बझुाउदँै गरकेो भ�ने 
��यथ� िनवेदकले पेस गरकेो बचत पासबकुसमेतको 
�ितिलिपबाट देिखन आएकाले िनजले िलएको कजा� 
र सोको िनयमानसुार ह�ने �याजसमेतको िहसाब गरी 
कजा� च�ुा भइसकेको भए सोहीबमोिजम र कजा� 
च�ुा ह�न बाकँ� भए बाकँ� कजा� च�ुा गन� लगाई 
उ� ज�गा अ�य कारणबाट रो�का रा�न नपन� भए 
िनवेदकको मागबमोिजम रो�का ज�गा फुकुवा गरी 
लालपजुा�समेत िफता� िदन ुभनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशको आदशे जारी ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको आदेश मनुािसब नै देिखयो । 
सव�साधारण जनता एवं सेयरधनीह�को िहतको लािग 
भएको रो�का यथावत् राखी �यस सहकारी सं�थाबाट 
भएको गैरकानूनी ि�याकलापको िनयमन अनसु�धान 
�ि�यामा सहयोग प�ुयाउने अिभ�ायबाट रो�का 
भएको घर ज�गा, फुकुवा गरी िधतोको लालपजुा�समेत 
िफता� िदन ुभ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेश 
बदर गरी रो�का यथावत् कायम ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
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पनुरावेदक िवप�ीको पनुरावेदन िजिकर र सोही 
बेहोराको िव�ान्  सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।  

१५. अतः मािथ िववेिचत आधार कारण 
र कानूनी �यव�थाको रोहबाट पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िनवेदन दाबीको रो�का ज�गा फुकुवा 
गरी लालपजुा�समेत िफता� िदन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहर गरी भएको 
िमित २०७३।०४।१९ को आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक िवप�ीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दनै । ��ततु फैसलाको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदनू । साथै ��ततु 
फैसलाको िव�तुीय�ित स�टवेयरमा अपलोड गनु�  र 
म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.ह�रकृ�ण काक�

इजलास अिधकृत: �काशद� भ�
इित संवत् २०७६ साल मंिसर १ गते रोज १ शभुम् । 

—— & ––

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

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
फैसला िमित : २०७६।१२।२

०७३-CI-०१७२

म�ुाः दोहोरो रो�का फुकुवा

पनुरावेदक / िवप�ी : मालपोत काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�का तफ� बाट �मखु मालपोत 
अिधकृत प�िनिध सोती

िव��
��यथ� / प� : काठमाड� िज�ला काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. २२ धम�पथि�थत 
नेपाल ब�क िल. �धान काया�लयको तफ� बाट 
अि�तयार �ा� ऐ. ब�कको �यव�थापन 
समूहका संयोजक महे�वरलाल �े�

§ जुन �योजनको लािग सव��थम स�पि� 
रो�का रा�ने काय� भएको ह��छ सो �योजन 
समा� नभई अ� िनकायबाट रािखएको 
दोहोरो रो�का काया��वयन ह�न स�दैन । 
पिहलो रो�काबाट नै सो स�पि� िललाम 
भइसकेको अव�थामा सो स�पि�मा अ�य 
िनकायबाट रािखएको सत�सिहतको पटक 
पटकको अ�य रो�का ि�याशील नै ह�ने 
ि�थित नरहने । 

(�करण नं.२२)

पनुरावेदक / िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी महेश�साद ख�ी

�नण�य नं. १०४३५
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��यथ� / प�का तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प. २०७५, अंक-९, िन.नं.१०१०६

स�ब� कानून :
§ ब�क तथा िव�ीय सं�थाको ऋण असलुी ऐन, 

२०५८
§ मालपोत ऐन, २०३४

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी जीवनह�र अिधकारी
माननीय �यायाधीश �ी यवुराज सवेुदी
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.िव��भर�साद ��े : �याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ� दायर भई पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार रहेको छ । 

त�य ख�ड
िज�ला िचतवन भरतपरु नगरपािलका वडा 

नं. १० ब�ने िचजा अिधकारीका नाममा दता� रहेको 
काठमाड� महानगरपािलका ४ िसट नं. १०२६-२० 
िक.नं. २५१ को �े�फल २६१.३४ वग�िमटरको घर 
ज�गा �.८२,००,०००।– मा िमित २०७१।४।२८ मा 
िज�ला पव�त पाखापानी वडा नं.१ ब�ने केशबहादरु 
के.सी.ले िललाम सकार गरकेोले उ� घर ज�गा 
िनजको नाममा दा.खा. गरी िदनहु�न भनी नेपाल ब�क 
िलिमटेड जावलाखेल लिलतपरु शाखाको प.सं. 
१९१।७७।९८२ िमित २०७१/५/१९ को प�, उ� घर 
ज�गा दा.खा. गन� िसलिसलामा मोठ रो�का िभडाउदँा 
नेपाल �ेिडट ए�ड कमस� ब�क िलिमटेड, नेपाल रा�� 
ब�क, काठमाड� िज�ला अदालत तथा ऋण असलुी 
�यायािधकरणसमेतबाट रो�का देिखएकोमा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट रहेको रो�कामा नेपाल ब�क 

िलिमटेडको रो�का फुकुवा भए मा� रो�का राखी िदने 
भ�ने आदेश भएको, ऋण असलुी �यायािधकरणको 
रो�कामा रो�का रहेको भए दोहोरो रो�का नरहेको 
भए रो�का राखी िदने भनी अ�त�रम आदशे जारी गरी 
यस काया�लयलाई आदेश िदएकोले पिहलो रो�का 
फुकुवा नभएस�म पिछ�लो रो�का सि�य नह�ने भनी 
स�मािनत सव��च अदालतबाट नेपाल बंगलादेश 
ब�क िव�� राज�व अनसु�धान िवभागसमेत ०५३ 
साल �रट नं. २२०८ फैसला िमित २०५०/३/११ 
मा र प�ृवीबहादरु पा�डे िव�� पनुरावेदन अदालत 
पाटनसमेत भएको सव��च अदालत बलेुिटन वष� 
१० अंक ५ प�ृ नं. १९ साथै िवनय र�ेमी िव�� 
मालपोत काया�लय लिलतपरु भएको संवत् २०५९ 
साल �रट नं. २५०२ िमित २०६१।११।२८ मा 
�ितपािदत िस�ा�त �थािपत भएको भए पिन ऋण 
असलुी �यायािधकरणको अ�त�रम आदेशमा र नेपाल 
रा�� ब�कले समेत दोहोरो रो�का रा�न ुभ�ने आदेश 
भएकोले उ� �यायािधकरणको अ�त�रम आदेश 
फुकुवा नभएस�म िनवेदकको माग दाबीबमोिजम 
दा.खा. गन� नसिकने अव�था िसज�ना भएकोले िमिसल 
लगत क�ा गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िनवेदकलाई 
जानकारीसमेत गराइिदन ु भ�ने मालपोत काया�लय 
काठमाड�को िमित २०७१।०५।२५ को िनण�य । 

ब�क तथा िव�ीय सं�थाले आ�नो कजा�को 
सरु�णबापत ऋणीको तथा ते�ो �यि�को घरज�गा 
िधतो िलई कजा� �वाह गरकेो ह��छ । कजा� िलदँा 
ग�रिदएको िलखतमा तोिकएको सत�ह� पालना 
नगरमेा वा भाखा नाघेमा वा कजा� द�ुपयोग गरमेा 
ब�कले �य�तो िधतोलाई ब�क तथा िव�ीय सं�था ऐन, 
२०६३ को दफा ५७ अनसुार िललाम िब�� वा अ�य 
कुनै �यव�था अपनाई आ�नो बाकँ� लेना असलुउपर 
गन�स�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम िधतोमा रहेको घर 
ज�गा ब�कले िललाम गरी िललाम सकार गन� �यि�का 
नाउमँा दािखल खारेजका लािग मालपोत काया�लयमा 
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लेखी पठाएकोमा �ेिडट ए�ड कमस� ब�क िलिमटेड, 
नेपाल रा�� ब�क, काठमाड� िज�ला अदालत तथा 
ऋण असलुी �यायािधकरणसमेतबाट दोहोरो रो�का 
रहेकोले उ� दोहोरो रो�का फुकुवा नभएस�म 
दािखल खारजे गन� निम�ने भनी मालपोत काया�लय 
िड�लीबजारबाट भएको िनण�य ब�क तथा िव�ीय सं�था 
ऐन, २०६३ तथा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेत िवपरीत रहेको 
उ� रो�का र मालपोत काया�लय काठमाड�को िमित 
२०७१।०५।२५ को िनण�य बदर गरी �याय इ�साफ 
पाउ ँभ�ने नेपाल ब�क िलिमटेडको तफ� बाट पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� । 

दोहोरो रो�काको औिच�यता र कानूनी 
मा�यताको िववेचनाको रोहबाट स�ु मालपोत 
काया�लयको िमित २०७१।५।२५ को िनण�य फरक 
पन�स�ने देिखदँा छलफलको लािग ��यथ�लाई 
िझकाउन ु भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०७२।६।१८ मा भएको आदेश । 

िचजादेवी अिधकारीले िधतो सरु�णबापत 
राखेको िक.नं.२५१ �े�फल २६१.३४ वग�िमटरको 
घर ज�गा िलगलगापातसमेत नेपाल ब�क िलिमटेड 
जावलाखेल शाखाको नाउमँा िधतो सरु�णको रो�का 
फुकुवा ग�रिदन ुपन�मा ऋण असलुी �यायािधकरणको 
िमित २०७०।०२।२७ को प�समेतका आधारमा 
मागबमोिजम दाखेल खारजे गन� नसिकने भ�ने मालपोत 
काया�लय, काठमाड�को िमित २०७१।०५।२५ को 
िनण�य निमलेकोले बदर ह�ने र नेपाल ब�क िलिमटेड 
जावलाखेल शाखाको िमित २०७१।०५।१९ को 
प�ानसुार नामसारी �योजनका लािग िधतो सरु�णको 
रो�का फुकुवा ग�रिदनु भनी मालपोत काया�लय, 
काठमाड�लाई जानकारी गराइिदने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३।०१।६ को 
फैसला । 

िचजा अिधकारीको नाममा दता� कायम 

रहेको काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. ४ 
िसट नं. १०२-१०२६-२० को िक.नं. २५१ को 
�े�फल २६१.३४ व.िम. को घरज�गा नेपाल ब�क 
िलिमटेडको िमित २०६६।६।३० को प�ले रो�का, 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६७।५।१, ऐ. 
कै िमित २०६८।९।१९ को प�ले रो�का, ऋण असलुी 
�यायािधकरणको िमित २०७०।२।२७ को प�ले 
रो�का रहेको । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (ख) 
(३) बमोिजम कुनै ब�क / िव�ीय सं�था वा �थानीय 
िनकायले कुनै घरज�गा रो�का रा�न पठाएमा रो�का 
राखी िदन ुपन� र फुकुवा गन� लेखी पठाएमा फुकुवा गरी 
िदन ुपन� �यव�थाअन�ुपको काय� गनु�पन� ह��छ । ऋण 
असलुी �यायािधकरण �याियक िनकाय भएकोले उ� 
िनकायलाई अ�त�रम आदेशसमेत भएको अव�थामा 
उ� िनकायबाट रो�का फुकुवा गरी िदन लेखी आएमा 
सोहीबमोिजम ह�ने, साथै जनुजनु काया�लयबाट रो�का 
ह��छ । सोही काया�लयबाट रो�का फुकुवा नआएस�म 
फुकुवा गन� निम�ने र रो�का फुकुवा नभएस�म दा.खा. 
गन�समेत निम�ने भएकोले यस काया�लयले गरेको 
िनण�य बदर ह�न ुपन� होइन । तसथ�, यस काया�लयबाट 
भएको िनण�य सदर होस ्भनी यो पनुरावेदन गरकेो छु 
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड�का तफ� बाट �मखु मालपोत 
अिधकृत प�िनिध सोतीको यस अदालतमा पन� 
आएको पनुरावेदनप� । 

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम सा�ािहक एवं दैिनक पेसी 

सूचीमा चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन प�सिहतको िमिसल संल�न 
कागजात अ�ययन गरी हे�रयो । 

यसमा पनुरावेदक िवप�ीको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी महेश�साद 
ख�ीले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (ख) (३) 
बमोिजम कुनै ब�क िव�ीय सं�था वा �थानीय िनकायले 
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कुनै घरज�गा रो�का रा�न पठाएमा रो�का राखी िदन 
पन� र फुकुवा गन� लेखी पठाएमा फुकुवा ग�रिदन ुपन� 
�यव�था रहेको पाइ�छ । ऋण असलुी �यायािधकरण 
�याियक िनकाय भएकोले उ� िनकायबाट अ�त�रम 
आदशेसमेत भएको अव�थामा उ� िनकायबाट रो�का 
फुकुवा गरी िदन लेखी आएमा सोहीबमोिजम ह�ने, 
साथै जनुजनु काया�लयबाट रो�का ह��छ । तत् तत् 
काया�लयबाट रो�का फुकुवा नआएस�म फुकुवा गन� 
िम�दैन । रो�का फुकुवा नभएस�म दा.खा. गन�समेत 
निम�ने भएकोले मा.पो.काया�लयले गरकेो िनण�य बदर 
ह�न ु पन� होइन । तसथ�, मा.पो. काया�लयबाट भएको 
िनण�य सदर होस् तथा नेपाल ब�क िलिमटेडबाट रहेको 
रो�का फुकुवा भएपिछ रो�का रा�ने गरी भएको आदेश 
तथा प� कानूनबमोिजम नै रहेको भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो । 

यसमा मालपोत काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०७१।०५।२५ को िनण�य बदर ह�ने र 
नेपाल ब�क िलिमटेड जावलाखेल शाखाको िमित 
२०७१।०५।१९ को प�ानसुार नामसारी �योजनका 
लािग िधतो सरु�णको रो�का फुकुवा ग�रिदनु भनी 
मालपोत काया�लय काठमाड�लाई जानकारी गराइिदने 
ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको िमित 
२०७३।०१।६ को फैसला िमले निमलेको के रहेछ ? 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, 
होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदन ुपन� दिेखन आयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िचजा अिधकारीका 
नाममा दता� रहेको काठमाड� महानगरपािलका ४ िसट 
नं.१०२६-२० िक.नं. २५१ को �े�फल २६१.३४ 
वग�िमटरको घर ज�गा �.८२,००,०००।– मा 
िमित२०७१/४/२८ मा िज�ला पव�त पाखापानी वडा 
नं.१ ब�ने केशबहादरु के.सी.ले नेपाल ब�क िलिमटेड 
जावलाखेल लिलतपरु शाखाबाट िललाम सकार 
गरकेोले उ� घर ज�गा िनजको नाममा दा.खा. गरी 
िदनहु�न भनी नेपाल ब�क िलिमटेड जावलाखेल लिलतपरु 

शाखाको प.सं. १९१/७७/९८२ िमित २०७१/५/१९ 
को प�ानसुारको घरज�गा दा.खा. गन� िसलिसलामा 
मोठ रो�का िभडाउदँा नेपाल �ेिडट ए�ड कमस� ब�क 
िलिमटेड, नेपाल रा�� ब�क,काठमाड� िज�ला अदालत 
तथा ऋण असलुी �यायािधकरणसमेतबाट रो�का 
दिेखएकोमा उ� रो�का आदशे फुकुवा नभएस�म 
िनवेदकको माग दाबीबमोिजम दा.खा. गन� नसिकने 
अव�था िसज�ना भएकोले िमिसल लगत क�ा गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िनवेदकलाई जानकारीसमेत 
गराई िदन ुभ�ने मालपोत काया�लय काठमाड�को िमित 
२०७१।०५।२५ को िनण�य । सो मालपोत काया�लय 
काठमाड�को िमित २०७१।०५।२५ को िनण�यउपर 
िच� नबझुी ��यथ� नेपाल ब�क िल. �धान काया�लयको 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन पदा� 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट  मालपोत काया�लय, 
काठमाड�को िमित २०७१।०५।२५ को िनण�य बदर 
ह�ने र नेपाल ब�क िलिमटेड जावलाखेल शाखाको 
िमित २०७१।०५।१९ को प�ानसुार नामसारी 
�योजनका लािग िधतो सरु�णको रो�का फुकुवा 
ग�रिदनु भनी मालपोत काया�लय काठमाड�लाई 
जानकारी गराइिदने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको िमित २०७३।०१।६ को फैसलाउपर 
पनुरावेदक िवप�ी मालपोत काया�लय, काठमाड�को 
िच� नबझुी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला बदर गरी मालपोत काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०७१।०५।२५ को िनण�य सदर ग�रपाउ ँभ�ने 
िजिकर िलई िवप�ी मालपोत काया�लय, काठमाड�को 
यस अदालतमा ��ततु पनुरावेदन पन� आएको 
पाइ�छ । 

३. अब िवप�ी पनुरावेदकको िजिकर 
स�दभ�मा हेदा�, िववािदत िक�ा न�बर २५१ 
को �े�फल ०-८-१-१ को घरज�गा काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ४ धमुबाराही ि�थत मालपोत 
काया�लय िड�लीबजारको रो�का िववरणबाट िमित 
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२०६६।०६।३० मा नेपाल ब�क िलिमटेडको प�ानसुार 
पिहलो रो�का भएको देिख�छ । 

४. काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको वादी 
मेनकादेवी िघिमर े �ितवादी कुमार दो�ती अिधकारी 
भएको लेनदेन म�ुामा नेपाल ब�क िलिमटेडबाट रो�का 
भएकोमा उ� ज�गा फुकुवा भई जाने भएमा रो�का 
रा�न ु भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।०४।२८ मा आदेश भएको देिख�छ । 

५. नेपाल �ेिडट ए�ड कमस� ब�कको िमित 
२०६७।०५।१३ को प� अनसुार उ� ब�कको समेत 
लेना बाकँ� रहेकोले दो�ो रो�का रािखिदन प�ाचार 
गरकेो आधारसमेतबाट नेपाल रा�� ब�कले सोही 
िमित २०६७।०५।१३ मा �मखु मालपोत अिधकृत 
िड�लीबजारलाई स�बोधन गरी िववािदत घरज�गा 
दो�ो रो�का रािखिदन प�ाचार गरकेोमा दो�ो रो�का 
रा�न मालपोत काया�लयले इ�कार गरकेो भ�ने नेपाल 
�ेिडट ए�ड कमस� ब�कको िमित २०६७।०५।१४ को 
प�बाट देिख�छ । 

६. सोही िववािदत घरज�गाका स�ब�धमा 
नेपाल ब�क िलिमटेडको लेना रकम असलु भई फु�का 
ह�ने अव�था भए िनवेदक नेपाल �ेिडट ए�ड कमस� 
ब�कको नाउमँा रो�का रहने गरी ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा १६ 
बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी गरी िववािदत घरज�गा 
दोहोरो रो�का नराखेको भए रो�का राखी जानकारी 
िदन ु भ�ने ऋण असलुी �यायािधकरणको िमित 
२०७०।०२।२७ को प�बाट देिख�छ । 

७. यसरी, िववािदत िक�ा न�बर २५१ 
को घरज�गा पिहलो नेपाल ब�क िलिमटेडबाट रो�का 
राखेप�ात् नेपाल रा�� ब�क, नेपाल �ेिडट ए�ड कमस� 
ब�क तथा ऋण असलुी �यायािधकरणसमेतबाट दोहोरो 
रो�काको लािग प�ाचार भएको दिेखन आउछँ ।  

८. िववािदत िक�ा न�बर २५१ को घरज�गा 
दाखेल खारजे नामसारी नगन� गरी भएको मालपोत 

काया�लयको िनण�य हेदा� , िववािदत घर ज�गा नेपाल 
ब�क िलिमटेडको २०६६।०६।३० को प��ारा रो�का 
भएको भए पिन अ�य िनकायह�बाट समेत पटक पटक 
दोहोरो रो�काको लािग प�ाचार भएको देिखन आउछँ । 

९. यसरी नेपाल ब�क िलिमटेड जावलाखेलमा 
िववािदत िक�ा न�बर २५१ को �े�फल ०-८-१-१ 
को घरज�गा िधतो राखी कजा� िलएको देिख�छ । 

१०. सो िक�ा न�बर २५१ को �े�फल 
०-८-१-१ को घरज�गा नेपाल ब�क िलिमटेडबाट 
िमित२०६६।०६।३० मा रो�का रा�न प� पठाइ 
पनुरावेदक मालपोत काया�लयबाट रो�का रहेको 
दिेखयो । 

११. त�प�ात् अ�य िनकायह�बाट समेत 
पटकपटक उ� िक�ा न�बर २५१ ज�गा दोहोरो 
रो�काको लािग प�ाचार भइ रो�का रा�ने काय� भएको 
दिेखयो । 

१२. ने.का.प. २०७५, अकं-९, 
िन.नं.१०१०६ मा “कानूनबमोिजम एउटा 
उ�े�यको लािग रो�का भइरहकेोमा पिहले रहकेो 
रो�काअनुसारको काय� समा� भई नसकेको ऋण 
असुली वा िमनाहा नभई कारबाहीको िसलिसला 
समा� भई नसकेको अव�थामा सोही ज�गा अ�य 
�योजनको लािग दोहोरो �पले रो�का रा�न िम�ने 
देिखँदैन । िविधवत् �पबाट पिहलो ऋणको काय� 
स�प�न भइसकेको र फुकुवा भइसकेको अव�थामा 
दो�ो काय�को िसलिसलामा कानूनबमोिजम रो�का 
रहकेो ह�नुपन� ह��छ । एउटै िधतो पिहलो ऋणको 
िसलिसलामा कानूनबमोिजम फुकुवा नभई दोहोरो 
रो�का रहन स�ने अव�था नदेिखन े।” भ�ने िस�ा�त 
�ितपादन भएको पाइ�छ । 

१३. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (२) 
(ख) नं. मा “�चिलत कानूनबमोिजम कुनै अड्डा, 
अदालत वा सरकारी काया�लयबाट कुनै घर ज�गा 
रो�का रा�न वा �य�तो रो�का रािखएको घर ज�गा 
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फुकुवा गन� लेखी आएमा मालपोत काया�लयले लेखी 
आएबमोिजम �य�तो घर ज�गा रो�का वा फुकुवा 
ग�रिदनु पछ� ।” भ�ने कानून �यव�था रहेको पाइ�छ । 

१४. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख)
(३) नं. मा “�चिलत कानूनबमोिजम �थािपत कुनै 
ब�क, िव�ीय स�ंथा वा �थानीय तहले आफनो 
आिथ�क कारोबारको िसलिसलामा कुनै घर ज�गा 
रो�का रा�न वा �यसरी रो�का रािखएको घर ज�गा 
फुकुवा गन� लेखी पठाएमा मालपोत काया�लयले 
तोिकएबमोिजम �य�तो घर ज�गा रो�का रा�नु वा 
फुकुवा गनु� पन� छ । �यसरी रो�का रा�दा वा फुकुवा 
गदा� ब�क वा िव�ीय स�ंथाको हकमा मालपोत 
काया�लयले तोिकएबमोिजमको द�तुर िलनछे ।” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 

१५. उ� कानून �यव�थाह�बमोिजम जनु 
िनकायले रो�का रा�न भनी पिहला लेखेको हो सोही 
िनकायले फुकुवा गन� वा दािखल खारजे गन� भनी लेखी 
पठाएको अव�थामा कानूनले तोकेको �ि�या पूरा गरी 
सोहीअन�ुपको काय� मालपोत काया�लयले गनु�पन� 
देिखन आयो ।  

१६. ज�गा फुकुवा नगन� गरी मालपोत 
काया�लयबाट िमित २०७१।०५।२५ मा भएको 
िनण�य स�ब�धमा हेदा�,मालपोत काया�लयको िनण�यमा 
नै नेपाल �ेिडट ए�ड कमस� ब�क, नेपाल रा�� ब�क, 
काठमाड� िज�ला अदालत तथा ऋण असलुी 
�यायािधकरणबाट दोहोरो रो�का रहेको देिखएको छ । 

१७. पिहलो रो�का फुकुवा नभएस�म 
पिछ�लो रो�का सि�य ह�न स�दैन । ऋण असलुी 
�यायािधकरणको अ�त�रम आदेश फुकुवा नभएस�म 
दािखल खारजे गन� नसिकने अव�था िसज�ना भयो 
भ�ने मालपोत काया�लयबाट िमित २०७१।०५।२५ 
मा भएको िनण�यमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 

१८. ब�क तथा िव�ीय सं�थाको ऋण असलुी 
ऐन, २०५८ को दफा १६ मा “अ�त�रम आदेश 

जारी गन� स�नेः (१) �यायािधकरणमा िवचाराधीन 
रहकेो कुनै म�ुाका स�ब�धमा ऋण िलनको लािग 
रािखएको िधतो वा ऋणीको जमानत िदने �यि�को 
�वािम�व वा क�जामा रहकेो वा हक भएको चल वा 
अचल स�पि� ह�ता�तरण, नामसारी वा िब�� गन� 
नपाउने गरी रो�का रा�न आव�यक छ भ�न ेकुरा 
प�को िनवेदनको आधारमा �यायािधकरणलाई 
लागेमा अक� आदेश निदएस�म �य�तो स�पि� 
रो�का रा�न स�बि�धत काया�लयको नाममा 
�यायािधकरणले अ�त�रम आदेश जारी गन� 
स�नछे । (२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेशको 
पालना गनु� स�बि�धत काया�लयको कत��य ह�ने छ” 
भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 

१९. सव��थम २०६६ सालमा नै 
िक.नं.२५१ को घर ज�गा िधतो राखी नेपाल ब�कबाट 
कजा� �वाह भएको छ । सो कजा� असलुउपर ह�न 
नसकेमा सोही िधतो राखेको स�पि�बाट नेपाल ब�कले 
असलुउपर गन� �ि�या �ार�भ गनु�पन� ह��छ । लगानी 
भएको ऋण असलुउपर गन� नेपाल ब�क िलिमटेडले 
रीतपूव�क िललाम �ि�या गरी िललाम गरकेो भ�ने 
दिेख�छ । िललाम गरी सकार गन� �यि�बाट नेपाल ब�क 
िलिमटेडले ऋणको लगानीको असलुउपर गन� काय� 
गरकेो हो । िललामबाट सकार गन� �यि�को नाउमँा 
सो स�पि� दा.खा. ह�ने र सोबमोिजम दा.खा. ग�रिदन ु
भनी नेपाल ब�क िलिमटेडबाट मालपोत काया�लयलाई 
पठाएको प� कानूनबमोिजम नै छ । 

२०. ऋण असलुी �यायािधकरणको प� 
आदेशमा �यायािधकरणमा िवचाराधीन म�ुाका 
स�ब�धमा ऋण िलनको लािग रािखएको िधतो वा 
ऋणीको जमानत िदने �यि�को �वािम�व वा क�जामा 
रहेको स�पि� रो�का रा�न स�ने उ�लेख भई ऋण 
असलुी �यायािधकरणको िमित २०७०।०२।२७ को 
प�मा िववािदत िक.नं.२५१ को ज�गा र सोमा बनेको 
घर र सोले चच�को िलगलगापातसमेत “नपेाल ब�क 
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िलिमटेडको लेना रकम असुल भई फुकुवा ह�ने 
अव�था भए” िनवेदक ब�कको नाउमँा रो�का रहने 
गरी िनवेदन मागबमोिजम अक� आदशे वा �यव�था 
नभएस�मको लािग रो�का रा�न अ�त�रम आदेश 
जारी भएको पाइ�छ । 

२१. उ� �यायािधकरणको अ�त�रम  
आदशेले नेपाल ब�क िलिमटेडको लेना रकम असलु 
गन� कुनै बार ब�देज नगरकेोमा उ� आदेशसमेतलाई 
आधारमानी मालपोत काया�लय काठमाड�बाट 
नेपाल ब�क िलिमटेड जावलाखेल शाखाको 
िमित २०७१।०५।१९ को प�ानसुार काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.४ धमुबाराही ि�थत िक�ा 
न�बर २५१ को �े�फल ०-८-१-१ घरज�गा 
नामसारी �योजनको लािग िधतो सरु�णको रो�का 
फुकुवा ग�रिदन ु पन�मा िनवेदन मागबमोिजम दािखल 
खारजे गन� नसिकने अव�था िसज�ना भयो भनी िमित 
२०७१।०५।२५ मा भएको मालपोत काया�लयको 
िनण�य िमलेको नभई �िुटपूण� देिखन आउछँ । 

२२. यसरी पिहलो रो�का नेपाल ब�क 
िलिमटेड जावलाखेलको रहेको र ब�कले आ�नो लेना 
असलुउपर गन� �ाथिमकतासमेत पाउने नै ह��छ । जनु 
�योजनको लािग सव��थम स�पि� रो�का रा�ने काय� 
भएको ह��छ सो �योजन समा� नभई अ� िनकायबाट 
रािखएको दोहोरो रो�का काया��वयन ह�न स�दैन । 
पिहलो रो�काबाट नै सो स�पि� िललाम भइसकेको 
अव�थामा सो स�पि�मा अ�य िनकायबाट रािखएको 
सत�सिहतको पटक पटकको अ�य रो�का ि�याशील 
नै ह�ने ि�थित रहदँनै । 

२३. अतः िचजादवेी अिधकारीले िधतो 
सरु�णबापत राखेको िक.नं. २५१ �े�फल २६१.३४ 
वग�िमटरको घर ज�गा िलगलगापातसमेत ऋण लगानी 
असलुउपर गन� िसलिसलामा  िललाम गरी  सकार गन� 
�यि�को नाउमँा दा.खा. ग�रिदन ुपन� �योजनका लािग 
उ� िक.नं. २५१ को घर ज�गा िधतो सरु�णको रो�का 

फुकुवा ग�रिदन ुपन�मा ऋण असलुी �यायािधकरणको 
िमित २०७०।०२।२७ को प�समेतका आधारमा 
मागबमोिजम दाखेल खारजे गन� नसिकने भ�ने मालपोत 
काया�लय, काठमाड�को िमित २०७१।०५।२५ को 
िनण�य निमलेकोले बदर ह�ने र नेपाल ब�क िलिमटेड 
जावलाखेल शाखाको िमित २०७१।०५।१९ को 
प�ानसुार नामसारी �योजनका लािग िधतो सरु�णको 
रो�का फुकुवा ग�रिदन ु भनी मालपोत काया�लय 
काठमाड�लाई जानकारी गराइिदने ठहरयाई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०३।७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
मालपोत काया�लय, काठमाड�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । यस फैसलाको िव�तुीय �ित अपलोड 
गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृतः सिुशलकुमार यादव
इित सवंत् २०७६ साल चै� २ गते रोज १ शभुम् । 

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदेश िमित : २०७६।८।१३

०७६-WH-०१४८

म�ुा :- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : गंगा�सादको नाित बालकृ�णको छोरा झापा 
िज�ला सािबक च��गढी-८ हाल ऐ. भ�परु 
नगरपािलका वडा नं. ७ शाि�तचोक घर भई 
कारागार काया�लय झापामा थनुामा रहेका 
तेिज�� �यौपानेसमेत

िव��
िवप�ी : झापा िज�ला अदालत, भ�परु झापासमेत 

§ कुनै अपराध भएको भ�ने सूचनाको 
आधारमा अनुस�धान �ि�याको थालनी 
भएपिछ सोही कसरुमा मा�ै अिभयोजन 
ह�नुपद�छ भ�ने मा�यता �थािपत ह�ने हो 
भने अनुस�धान र अिभयोजन काय�को 
प�रभाषा नै सीिमत ह�न पु�ने । 

(�करण नं.१०)
§ कानूनबमोिजम अनुस�धान वा अिभयोजन 

गन� िज�मवेारी पाएको कुनै पदािधकारीले 
िनद�ष �यि�लाई फसाउने वा वा�तिवक 
कसुरदारलाई जोगाउन े मनसायले 
बदिनयतपूव�क अनुस�धान गन� वा 
अिभयोग लगाउन नह�ने । 

(�करण नं.११)
§ अनुस�धानकै �ममा असल िनयतबाट 

अनुस�धान गद� जादँा कसुर गरकेो भ�ने 
देिखन नआएमा अदालतबाट �याद थप 
गरी अनुस�धान गरकेो काय� गैरकानूनी 
मा�न निम�न े। 

(�करण नं.१२)
§ अपराधको अनुस�धान गरी अिभयोजन 

गन� अि�तयार�ा� गरकेो िनकायका 
पदािधकारीले बदिनयतपूव�क अनसु�धान 
गरी थुनामा राखी अिभयोग लगाएको होला 
भनी केवल अनमुानका आधारमा मा� 
मा�न निम�न े। 

(�करण नं.१३)

िनवेदकका  तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा �ी शिुशलकुमार 
शमा�  सापकोटा

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
ह�रहर पौडेल

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :
§ संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७०
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४
§ नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३

आदशे
�या.िव��भर�साद ��े : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम यसै 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�िभ� पन� ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य र आदशे यस�कार 
रहेको छ:-

त�य ख�ड
िनवेदकह�लाई नेपाल नाग�रकता ऐन, 

२०६३ को कसरु अिभयोगमा अनसु�धान गन� 
�योजनाथ� िज�ला �शासन काया�लय झापाको च.नं. 
८३२ को प� जाहेरीले िमित २०७६।५।१५ मा िज�ला 

�नण�य नं. १०४३६
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�हरी काया�लय झापाले प�ाउ गरी सोही िमितमा 
झापा िज�ला अदालतबाट प�ाउ पजु� अनमुोदन 
गराई पिहलो पटक सोही िदनदेिख नै लाग ु ह�ने गरी 
�याद थप ग�रएको िथयो । मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६)(७) ले 
गरकेो कानून �ावधानअनसुार अनसूुची-१ अ�तग�तको 
म�ुामा २५ िदनिभ� म�ुा हेन� अिधकारीसम� अिभयोग 
प� दायर ग�रस�न ुपन� ��ट िकटानी गरकेो छ । सो 
कानूनी �यव�थाअनसुार िमित २०७६।६।८ िभ� 
अिभयोग प� दायर गनु�  पन�मा पटक पटक �याद थप गरी 
६१ िदनस�म अनसु�धानको नाममा िहरासतमा राखी 
िमित २०७६।७।१४ मा अिभयोग प� पेस ग�रएको 
छ । िनवेदक तेिज�� �यौपानेसमेतलाई झ�ुा िववरण 
पेस गरी नेपाली नाग�रकता बनाई िदए िदलाएको म�ुामा 
र िनवेदक टेकबहादरु ग�ुङसमेतलाई िलखतस�ब�धी 
कसरुमा अिभयोग प� दायर भएकोमा झापा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७६।७।२५ मा थुनछेक आदेश 
गरी पपु��को लािग थुनामा पठाउने गरी आदेश भएको 
छ । 

मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा १४ को उपदफा (६)(७) ले अनसूुची-१ 
अ�तग�तको म�ुा २५ िदनिभ� म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
अिभयोग प� दायर ग�रस�न ु पन� �यव�था गरकेो 
र संिवधानको धारा १७ (१) ले कानूनबमोिजम 
बाहेक कुनै पिन �यि�को वैयि�क �वत��ता हरण 
ग�रने छैन भनी ��ट उ�लेख गरकेो अव�था ह�दँा 
िनवेदकह�लाई कानून�ारा तोिकएको �यादभ�दा 
बढी अविधस�म अनसु�धानको नाममा िहरासतमा 
राखेको काय� Due Process of law िवपरीत रहेको 
��ट छ । तसथ�, Due Process of law अवल�बन 
नगरी िनवेदकह�लाई थनुामा रा�ने गरी भए ग�रएको 
काय�ले िनवेदकह�को वैयि�क �वत��ता हरण ह�न 
पगेुको ह�दँा िवप�ीह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी िनवेदकह�लाई गैरकानूनी थनुाबाट 

म�ु ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको यस अदालतमा दता� ह�न 
आएको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे िकन जारी गनु�  नपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार �माण भए सोसिहत �याद 
सूचना पाएका िमितले बाटाको �यादबाहेक ३(तीन) 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िमिसलसिहत िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�लाई 
�याद सूचना पठाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७६।८।३ मा 
भएको आदेश । 

िज�ला �शासन काया�लयको च.नं. ८३२ 
को प� जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी तेजे�� 
�यौपानेसमेत भएको झ�ुा िववरण पेस गरी सरकारी 
छाप िकत� गरी गैरकानूनी नेपालीलाई नाग�रकता बनाई 
िदएको म�ुामा �ितवादीह� तेजे�� �यौपाने, �ेमराज 
िति�सना, िवके�� भ�ने िभमबहादरु िल�बू, लोकराज 
बराल र टेकबहादरु ग�ुङलाई अनसु�धानको लािग 
िमित २०७६।५।१५ बाट लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक 
िदन ५ �याद थप भएको िथयो । �यसपिछ दो�ो पटक 
१० िदन, ते�ो पटक िदन ७ �याद थप भएकोमा 
�ितवादीह�ले संगिठत�पमा आपरािधक समूह बनाई 
िवदेशी नाग�रकलाई नेपाली नाग�रकता बनाई िदई 
संगिठत अपराध गरकेो ख�ुन आएको भनी िज�ला 
�हरी काया�लयको च.नं. ९९६ िमित २०७६।६।६ 
को प� मागबमोिजम संगिठत अपराध िनवारण ऐन, 
२०७० दफा १४ बमोिजम चौथो पटक २० िदन �याद 
थप भएकोमा पाचँ� पटक िदन ८ र छैट� पटक िमित 
२०७६।७।४ देिख लाग ुह�ने गरी िदन १० समेत �याद 
थप भएको छ । 

िमित २०७६।७।१४ गते �ितवादीह�लाई 
अिभयोग प�साथ उपि�थत गराई िनवेदकह� तेजे�� 
�यौपाने, लोकराज बराल र �ेमराज िति�सनासमेतलाई 
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नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को 
उपदफा ३ बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही दफाको 
२१(३), साथै िवप�ी िनवेदकह�म�ये तेजे�� �यौपाने, 
�ेमराज िति�सना, िभमबहादरु िल�बूसमेतलाई मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४४(१) बमोिजम 
थप सजायसमेत ह�न माग दाबी िलई म�ुा नं. ०७६- 
०१- ०१९४, ०७६- ०१-०१९५, ०७६- ०१-
०१९६, ०७६- ०१-०१९७, ०७६- ०१-०१९८, 
०७६-०१-०१९९, ०७६- ०१-०२००, ०७६- ०१-
०२०१ समेतका झ�ुा िववरण पेस गरी नाग�रकता 
बनाइिदएको भ�नेसमेतका म�ुा तथा िनवेदकह� 
�ेमराज िति�सनासमेत उपर म�ुा नं. ०७६- C१-
०२०२ को िलखतस�ब�धी कसरु म�ुाको अिभयोगप� 
पेस भएको छ । �ितवादीह�को बयान काय� स�प�न भई 
�ितवादी �ेमराज िति�सना र िवके�� भ�ने िभमबहादरु 
िल�बूलाई म�ुा नं. ०७६- ०१-०२०२ बाहेकका 
म�ुाह�मा मलुकु� फौजदारी अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ६८ (१) बमोिजम जनही �. एक लाखका 
दरले नगद वा सो बराबरको जेथा माग भएकोबाहेक 
अ�य �ितवादीह� र अ�य म�ुाह�मा मलुकु� फौजदारी 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ६७ (१) बमोिजम 
पपु��का लािग थुनामा रा�न थुनवुा पजु� िदइएको छ । 

तसथ�, िनज िनवेदक �ितवादीह�लाई 
िज�ला �शासन काया�लयको च.नं. ८३२ िमित 
२०७६।५।८ को प�ले झ�ुा िववरण पेस गरी सरकारी 
छाप िकत� गरी गैरकानूनी नेपालीलाई नाग�रकता 
बनाई िदएको म�ुामा �याद थपकै �ममा िज�ला �हरी 
काया�लयबाट च.नं. ९९६ िमित २०७६।६।६ गतेको 
प�बाट संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को 
दफा १४ बमोिजम २०७६।६।६ बाट लाग ु ह�ने गरी 
�याद थप गन� माग भएकोमा अदालतको आदेशानसुार 
मागबमोिजम २०७६।६।६ बाट लाग ु ह�ने गरी �याद 
थप भएको र उि�लिखत म�ुाह� पेस भई अदालतको 
आदशेबमोिजम रीतपूव�कको थुनवुा पजु�समेत िदई 

थनुामा रा�न पठाइएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम �रट 
आदेश जारी ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको झापा 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ । 

िवप�ी �रट िनवेदकह� तेिज�� �यौपाने, 
लोकराज बराल, �ेमराज िति�सना र िभमबहादरु 
िल�बूलगायतका �यि�ह�ले िज�ला �शासन 
काया�लय झापाबाट झ�ुा िववरणको आधारमा १६ 
जना गैरनेपाली नाग�रकह�लाई नेपाली नाग�रकता 
िदलाई �चलनमा �याउने, सनाखत वा िसफा�रस 
गन� काय�मा संल�न रहेको पाइएको ह�दँा िनजह�उपर 
िज�ला �शासन काया�लय, भ�परु झापाको च.नं.८३२ 
िमित २०७६।५।८ को प� जाहेरीले झ�ुा िववरण पेस 
गरी गैरनेपाली नाग�रकह�लाई नेपाली नाग�रकता 
बनाइिदएकोस�ब�धी कसरुमा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ९(३) बमोिजम 
झापा िज�ला अदालतको आदेशानसुार िमित 
२०७६।५।१३ मा प�ाउ अनमुित िलई खोजतलास 
गन� �ममा िमित २०७६।५।१५ गते िनवेदकह�समेत 
५ जनालाई प�ाउ ग�रएको िथयो । िनजह�लाई िमित 
२०७६।५।१५ दिेख नै लाग ुह�ने गरी पिहलो, दो�ो र 
ते�ो पटक गरी ज�मा िदन २२ को �याद थप अनमुित 
िलई अनसु�धान गन� �ममा िनज �ितवादीह�ले 
एकै पटकमा चार जनास�म िवदेशी नाग�रकह�लाई 
नेपाली नाग�रकता िदलाएको देिखएको ह�दँा िनजह� 
संगिठत �पमा आपरािधक समूह खडा गरी संगिठत 
तवरले अपराध गरकेो ह�न स�ने देिखएकाले थप 
अनसु�धानको लािग संगिठत अपराध िनवारण 
ऐन, २०७० को दफा १४ बमोिजम झापा िज�ला 
अदालतबाट चौथो, पाचँ� र छैटौ ँपटकसमेत गरी िदन 
३८ को �याद थप भएको िथयो । अनसु�धान काय� 
स�प�न भएप�ात् नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३, 
िलखतस�ब�धी कसरु र संगिठत अपराध िनवारण ऐन, 
२०७० को प�र�छेद २ को दफा ३ बमोिजमको कसरु 
अपराधमा सोही ऐनको दफा ९ को देहाय (क) बमोिजम 
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थप सजायसमेतको मागदाबी िलई राय �ितवेदनसिहत 
स�कल िमिसल कागजातह� िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय, भ�परु झापामा पेस ग�रएको हो । झापा 
िज�ला अदालतको िमित २०७६।७।२५ गतेको 
आदशेले िवप�ी �रट िनवेदकह�समेतलाई उ� म�ुामा 
पपु��को लािग िज�ला कारागार काया�लय, भ�परु 
झापा पठाएको ह�दँा िनजह�लाई गैरकानूनी थनुामा 
रािखएको होइन । तसथ�, �रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ�नेसमेत बेहोराको िज�ला �हरी काया�लय, भ�परु 
झापाको िलिखत जवाफ । 

�ितवादी तेिज�� �यौपानेसमेतका 
�यि�ह�उपर झ�ुो िववरण पेस गरी गैरनेपाली 
नाग�रकलाई नाग�रकता बनाई िदए-िदलाएको ह�दँा 
सो स�ब�धमा नेपाल �हरी के��ीय अनसु�धान �यूरो 
(CIB) बाट �ारि�भक अनसु�धान भई सङ्किलत 
िमिसल �माणह� िज�ला �शासन काया�लय झापामा 
�ा� भएपिछ सो काया�लयको च.नं. ८३२ िमित 
२०७६।५।८ को प� जाहेरी िज�ला �हरी काया�लय 
झापामा दता� ह�न आएको िथयो । सो स�ब�धमा 
अनसु�धान गन� तोिकएका अनसु�धान अिधकृत �.
िन. केशव अिधकारीबाट झापा िज�ला अदालतबाट 
�याद थप अनमुित िलई अनसु�धान भइरहेकोमा 
�ितवादीह�को कसरुको ग�भीरतासमेतलाई 
हेरी सगंिठत अपराधतफ�  समेत अनसु�धान गरी 
�ितवेदनसिहत यस काया�लयमा �याद थपका लािग 
स�कल िमिसल �ा� भएकाले सगंिठत अपराधतफ�  
समेत अनसु�धान गन� मनािसब दखेी �याद थपका 
लािग लेखी पठाइएको िथयो । अनसु�धान काय� स�प�न 
भएपिछ अनसु�धान अिधकृतको राय �ितवेदनसाथ 
�ा� ह�न आएको स�कल िमिसल अ�ययन िव�ेषण 
गरी हेदा� �ितवादीह�ले सगंिठत अपराध िनवारण 
ऐन, २०७० बमोिजमको कसरु गरकेो नदेिखएकाले 
सगंिठत अपराधतफ�  मागदाबी निलएको र नाग�रकता 
ऐन, २०६३ बमोिजमको कसरुमा सजायको मागदाबी 

िलई �ितवादीह�उपर झापा िज�ला अदालतमा िमित 
२०७६।७।१४ मा अिभयोग-प� दायर ग�रएको हो । 
�ितवादीह�लाई थुनामा राखी पपु�� गनु�  भ�नेसमेत 
झापा िज�ला अदालतको िमित २०७६।७।२५ को 
आदेशअनसुार �ितवादीह� हाल कारागार काया�लय 
झापामा पपु��का लािग थनुामा रहेको छ । तसथ�, 
िनवेदक �ितवादीह�लाई गैरकानूनी थुनामा रािखएको 
नभई कानूनबमोिजम अनसु�धान गरी अिभयोजन 
ग�रएको र अदालतको आदेशानसुार थनुामा रहेको 
ह�दँा िनवेदकह�को कुनै संवैधािनक हकमा आघात 
नपरकेाले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला सरकारी विकल काया�लय, झापाको 
िलिखत जवाफ । 

म�ुा मािमलाह�मा िविभ�न अड्डा 
अदालतबाट ठेिकएको कैद र म�ुा पपु��का िसलिसलामा 
थनुामा रा�न िदएको थनुवुा पजु� तथा कैदी पजु� 
मतुािबक थनुामा र कैदमा रा�न ुपन� यस काया�लयको 
दािय�व रह�छ । सो दािय�व िनवा�ह गन� �ममा झापा 
िज�ला अदालतको च.नं. ४७२८ िमित २०७६।७।२५ 
को थनुवुा पजु�को आधारमा �ितवादी तेिज�� �यौपाने 
र  लोकराज बराललाई साथै सोही िज�ला अदालतको 
च.नं. ४७२३ िमित २०७६।७।२५ को थनुवुा पजु�को 
आधारमा �ेमराज िति�सना र िवके�� भ�ने िभमबहादरु 
िल�बूलाई झ�ुा िववरण पेस गरी नेपाली नाग�रकता 
बनाई िदए िदलाएको म�ुामा थुनामा रािखएको हो । यस 
काया�लयले िवप�ी �रट िनवेदकह�को नाग�रक तथा 
संवैधािनक अिधकार हनन् ह�ने गरी कुनै गैरकानूनी काय� 
नगरकेाले �रट खारेज ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
कारागार काया�लय, भ�परु झापाको िलिखत जवाफ । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनसिहतको 
िमिसल संल�न कागजह�को अ�ययन ग�रयो । 

िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत रहनभुएका 
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िव�ान्  अिधव�ा �ी शिुशलकुमार शमा� सापकोटाले 
िनवेदकह�लाई िमित २०७६।५।१५ मा प�ाउ गरी 
२०७६।७।१४ मा झ�ुा िववरण पेस गरी नेपाली 
नाग�रकता बनाई िदए िदलाएको म�ुामा अिभयोग-प� 
दायर ग�रएको छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १४ को उपदफा (६)(७) अनसुार 
अनसूुची-१ अ�तग�त पन� म�ुामा २५ िदनिभ� म�ुा हेन� 
अिधकारीसम� पेस गनु�  पन� कानूनी �यव�था रहेको 
छ । सो कानूनी �ावधानिवपरीत िनवेदकह�लाई 
सगंिठत अपराधमा अनसु�धानका लािग भनी 
बढी समयस�म �हरी िहरासतमा रािखएको छ । 
िनवेदकह�लाई सगंिठत अपराधमा कुनै अिभयोग 
दायर ह�न सकेको छैन । नाग�रकतास�ब�धी कसरुको 
म�ुामा कानून�ारा तोिकएको समयसीमाभ�दा बढी 
थनुामा रा�ने काय�बाट िनवेदकह�को संिवधान 
�द� �वत��ताको हकमा असर प�ुन गएको ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी िनवेदकह�लाई 
थनुाम�ु ग�रन ु पद�छ भ�नेसमेतको बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

िवप�ीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ा �ी ह�रहर पौडेलले िनवेदकह�लाई 
कानूनबमोिजम झापा िज�ला अदालतबाट �याद 
थप गरी अनसु�धानका लािग �हरी िहरासतमा 
रािखएको अव�था रहेको छ । अनसु�धानका �ममा 
�ा� ह�न आएको सूचना र त�यका आधारमा संगिठत 
अपराधतफ�  अनसु�धान गन� �याद थप ग�रएकोमा सो 
कसरुमा अिभयोग दायर नभएको भ�ने आधारमा मा� 
िनवेदकह�लाई गैरकानूनी थुनामा रािखएको मा�न 
िम�ने होइन । िनवेदकह� �ितवादी रहेको झ�ुा िववरण 
पेस गरी नाग�रकता िदए िदलाएको म�ुामा अिभयोग-
प� दायर भई झापा िज�ला अदालतको आदेशानसुार 
िनवेदकह�लाई थनुामा रािखएको ह�दँा सो काय� 
कानूनिवपरीतको नभएकाले �रट िनवेदकह�को 

मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेतको बहस गनु�भयो । 

उपयु�� बहससमेत सनुी �रट िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�नपुन� 
हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदकह�उपर 
नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को कसरु अिभयोगमा 
अनसु�धान गन� �योजनाथ� िज�ला �शासन 
काया�लय झापाको च.नं. ८३२ को प� जाहेरीले 
अनसु�धानको लािग िमित २०७६।५।१५ मा िज�ला 
�हरी काया�लय झापाले प�ाउ गरी सोही िमितमा 
झापा िज�ला अदालतबाट पिहलो पटक �याद थप 
ग�रएको िथयो । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १४ को उपदफा (६)(७) अनसुार 
अनसूुची-१ अ�तग�तको म�ुामा २५ िदनिभ� म�ुा 
हेन� अिधकारीसम� अिभयोग प� दायर ग�रस�न ु
पन�मा सो कानूनी �यव�थािवपरीत पटकपटक �याद 
थप गरी अनसु�धानको नाममा िहरासतमा राखी िमित 
२०७६।७।१४ मा अिभयोग प� पेस ग�रएको छ । 
कानून�ारा तोिकएको �यादभ�दा बढी अविधस�म 
अनसु�धानको नाममा िहरासतमा राखेको काय� 
कानूनिवपरीतको भएकाले ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गरी गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँ
भ�ने म�ुय िनवेदन दाबी रहेको दिेखयो । 

३. िनवेदकह�लाई झ�ुा िववरण पेस गरी 
सरकारी छाप िकत� गरी गैरनेपालीलाई नाग�रकता 
बनाई िदएको म�ुामा अनसु�धानका लािग िमित 
२०७६।५।१५ देिख लाग ुह�ने गरी ते�ो पटकस�म गरी 
ज�मा २२ िदन �याद थप भएको िथयो । यसै �ममा 
िज�ला �हरी काया�लय झापाबाट च.नं. ९९६ िमित 
२०७६।६।६ को प�माफ� त संगिठत अपराधतफ�  समेत 
अनसु�धानका लािग �याद थप गन� माग भई आएकाले 
संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा 
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१४ बमोिजम २०७६।६।६ बाट लाग ुह�ने गरी चौथो 
पटक िदन २०, पाचँ� पटक िदन ८ र छैट� पटक िदन 
१० �याद थप भएको छ । िमित २०७६।७।१४ मा 
अिभयोग प�साथ दािखला ग�रएका �ितवादीह�लाई 
थनुछेक आदेशअनसुार रीतपूव�कको थनुवुा पजु�समेत 
िदई कानूनबमोिजम थनुामा रािखएको हो भ�ने झापा 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो । 

४. �यसैगरी, िज�ला �हरी काया�लय, 
भ�परु झापाको िलिखत जवाफ हेदा�, िनवेदक तेिज�� 
�यौपानेसमेत ५ जनालाई प�ाउ गरी झ�ुा िववरण 
पेस गरी नाग�रकता बनाइिदएको भ�ने म�ुामा िमित 
२०७६।५।१५ देिख लाग ु ह�ने गरी �याद थप भएको 
िथयो । अनसु�धानको �ममा �ितवादीह�ले िविभ�न 
िमितमा एकै पटकमा चार जनास�म गरी १६ जना 
िवदेशी नाग�रकह�लाई नेपाली नाग�रकता िदलाएको 
पाइएकाले आपरािधक समूह खडा गरी संगिठत 
तवरले अपराध गरकेो ह�न स�ने देिखएको ह�दँा थप 
अनसु�धानको लािग संगिठत अपराध िनवारण ऐन, 
२०७० को दफा १४ बमोिजम चौथो, पाचँौ र छैटौ ँ
पटकसमेत गरी ज�मा िदन ३८ को �याद थप अनमुित 
िलई अनसु�धान तहिककात ग�रएको हो । नेपाल 
नाग�रकता ऐन, २०६३, िलखतस�ब�धी कसरु र 
सगंिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को प�र�छेद २ 
को दफा ३ बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही ऐनको 
दफा ९ को देहाय (क) बमोिजम थप सजायसमेतको 
मागदाबी िलई राय �ितवेदनसिहत स�कलै िमिसल 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, भ�परु झापामा पेस 
ग�रएको भ�ने देिख�छ । 

५. साथै, अनसु�धान अिधकृतको राय 
�ितवेदनसाथ �ा� ह�न आएको स�कल िमिसल 
अ�ययन गदा� �ितवादीह�ले सगंिठत अपराध िनवारण 
ऐन, २०७० बमोिजमको कसरु गरकेो नदेिखएको ह�दँा 
सगंिठत अपराधतफ�  मागदाबी निलएको र नाग�रकता 

ऐन, २०६३ बमोिजमको कसरुमा सजायको मागदाबी 
िलई �ितवादीह�उपर झापा िज�ला अदालतमा िमित 
२०७६।७।१४ मा अिभयोग-प� दायर ग�रएको भ�ने 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय झापाको िलिखत 
जवाफबाट देिखयो । 

६. उि�लिखत िनवेदन तथा िलिखत जवाफ 
बेहोराबाट ��ततु �रट िनवेदकह� �ितवादी रहेको झ�ुा 
िववरण पेस गरी नाग�रकता बनाई िदएको म�ुामा िमित 
२०७६।५।१५ मा प�ाउ परी अनसु�धानका लािग 
िहरासतमा रा�न �याद थप भएकोमा िनजह�उपर सो 
म�ुाको अिभयोग-प� िमित २०७६।७।१४ मा झापा 
िज�ला अदालतमा दायर भएको भ�ने त�यमा कुनै 
िववाद देिखएन । 

७. अब, िनवेदकह�लाई िमित २०७६।५।१५ 
मा प�ाउ गरी अिभयोग-प� दायर ग�रएको िमितस�म 
के कुन आधारमा िहरासतमा रािखएको रहेछ भ�ने 
स�ब�धमा हेदा�, िज�ला �शासन काया�लयको च.नं. 
८३२ को प� जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
तेजे�� �यौपानेसमेत भएको झ�ुा िववरण पेस गरी 
सरकारी छाप िकत� गरी नाग�रकता बनाई िदएको 
म�ुामा िनवेदक �ितवादीह�लाई पिहलो पटक िमित 
२०७६।५।१५ बाट लाग ु ह�ने िदन ५, दो�ो पटक 
िमित २०७६।५।२० गतेबाट लाग ुह�ने गरी िदन १०, 
ते�ो पटक िमित २०७६।५।३० देिख लाग ुह�ने गरी 
िदन ७ �याद थप भएको भ�ने देिख�छ । यसै �ममा 
�ितवादीह�ले सगंिठत अपराध गरकेो ख�ुन आएको 
भ�ने आधारमा संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 
को दफा १४ बमोिजम चौथो पटक �याद थप गन� माग 
भएको देिख�छ । सोबमोिजम झापा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७६।६।६ बाट लाग ुह�ने गरी चौथो पटक िदन 
२० �याद थप भएको पाइ�छ । �यसप�ात् पाचँ� पटक 
िमित २०७६।६।२८ देिख लाग ुह�ने गरी िदन ८ र छैट� 
पटक िमित २०७६।७।४ देिख लाग ुह�ने गरी िदन १० 
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सगंिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा १४ 
बमोिजम �याद थप भएको भ�ने दिेखन आयो । 

८. सगंिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० 
को दफा १४ मा आरोिपत �यि�लाई अदालतको 
अनमुित िलई पटक पटक गरी साठी िदनस�म 
िहरासतमा रा�न सिकने कानूनी �ावधान रहेको ह�दँा 
िनवेदकह�लाई संगिठत अपराधतफ�  अनसु�धानका 
लािग �याद थप गरकेो काय� �थम�ि�मा कानूनस�मत 
नरहेको भ�ने दिेखदैँन । तर, �रट िनवेदकह�उपर िमित 
२०७६।७।१४ मा अिभयोग प� दता� गदा� संगिठत 
अपराधतफ�  म�ुा दायर नग�रएकाले िनवेदकह�लाई 
सो कसरुअ�तग�त अनसु�धानका लािग �याद थप गरी 
िहरासतमा रािखएको काय� कानूनस�मत छ छैन भ�ने 
स�ब�धमा हेनु�  पन� दिेखयो । 

९. सो स�ब�धमा िवचार गदा�, सङ्गिठत 
अपराधको िनवारण गन� उ�े�यले बनेको संङ्गिठत 
अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा ३ (१) मा 
कसैले सङ्गिठत अपराध गन� वा गराउन ह�दैँन भ�ने 
उ�लेख भई सो दफाको उपदफा (२) मा “…कसैले 
आपरािधक समूहको लाभको लािग, आपरािधक 
समूहको िनद�शनमा, आपरािधक समूहको तफ� बाट, 
आपरािधक समहूसगँ िमलेर वा आपरािधक समूहको 
स�ंथापक सद�य वा सद�य भई जानी जानी कुनै 
ग�भीर अपराध गरमेा िनजले सङ्गिठत अपराध 
गरकेो मािनने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । उ� ऐनको प�र�छेद ४ अ�तग�त अनसु�धान 
तथा अिभयोजनस�ब�धी �यव�था रहेको र दफा 
११ मा सङ्गिठत अपराधको अनसु�धान क�तीमा 
अिधकृत�तरको �हरी कम�चारीले गन� �यव�था 
रहेको पाइ�छ । िनवेदकह�लाई �हरी िनरी�क 
केशव अिधकारी अनसु�धान अिधकृत िनय�ु भई 
अनसु�धान भइरहेकोमा �ितवादीह�ले सङ्गिठत 
�पमा आपरािधक समूह बनाई िवदेशी नाग�रकलाई 

नेपाली नाग�रकता बनाई िदई सङ्गिठत अपराध 
गरकेो ख�ुन आएकोले सङ्गिठत अपराध िनवारण 
ऐन, २०७० को दफा १४ बमोिजम िमित २०७६।६।६ 
दिेख �याद थप गन� माग गरी अदालतबाट �याद थप 
भएको दिेख�छ । 

१०. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ८ को उपदफा (९) मा “... एकै 
वारदातको अनसु�धान गदा� �य�तो वारदातबाट 
च�न स�ने सबै म�ुाको एकै पटक अनसु�धान 
गनु� पन�छ” भ�ने �यव�था ग�रएको पाइ�छ । �रट 
िनवेदकह�उपर अनसु�धान काय� स�प�न गरी 
�ितवादी कायम गरी सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, 
२०७० को दफा ३ बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको 
दफा ९ को देहाय (क) बमोिजम थप सजायसमेतको 
मागदाबी िलई अनसु�धान राय �ितवेदनसिहत िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय भ�परु झापामा पेस ग�रएको 
भ�ने िज�ला �हरी काया�लय झापाको िलिखत 
जवाफबाट देिखन आएको छ । कुनै कसरु अपराधका 
स�ब�धमा �ा� सूचनाको त�यबाट कसरु अपराध 
भएको हो होइन भनी �माण सङ्कलन गरी स�यता 
परी�ण गन� अनसु�धान तहिककात (Investigation) 
ग�र�छ । य�तो अनसु�धानबाट अपराध भएको हो 
होइन भनी िन�य�ल गन� सहयोग प�ुने �माणको 
पिहचान ह�ने र सो आधारमा म�ुा चलाउने वा नचलाउने 
िनण�य ह�न स�दछ । यसरी अनसु�धानकता�को राय 
�ितवेदनसिहतका िमिसल कागज तथा �माणका 
आधारमा कुनै कसरुमा अिभयोजन गन� दािय�व 
अिभयोजनकता�मा रह�छ । कुनै अपराध भएको भ�ने 
सूचनाको आधारमा अनसु�धान �ि�याको थालनी 
भएपिछ सोही कसरुमा मा�ै अिभयोजन ह�नपुद�छ भ�ने 
मा�यता �थािपत ह�ने हो भने अनसु�धान र अिभयोजन 
काय�को प�रभाषा नै सीिमत ह�न प�ुदछ । 

११. तर कानूनबमोिजम अनसु�धान वा 
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१०४३६ - तेिज�� �यौपानेसमेत िव. झापा िज�ला अदालत, भ�परु झापासमेत

अिभयोजन गन� िज�मेवारी पाएको कुनै पदािधकारीले 
िनद�ष �यि�लाई फसाउने वा वा�तिवक कसरुदारलाई 
जोगाउने मनसायले बदिनयतपूव�क अनसु�धान गन� वा 
अिभयोग लगाउन ह�दैँन । य�तो बदिनयतपूव�क ग�रने 
काय�लाई �चिलत मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ९९ �ारा िनषेध ग�रएको पाइ�छ । य�तो कसरु गन� 
वा गराउने �यि�लाई ६ मिहनास�म कैद वा पाचँ हजार 
�पैयासँ�म ज�रवाना वा दवैु सजाय ह�ने र कसरुबाट 
हािन नो�सानी पगेुको �यि�ले कसरुदारबाट �ितपूित� 
भराई िलन स�नेस�मको कानूनी �ावधान सो दफा 
९९ मा रहेको छ । यसरी बदिनयतपूव�क अनसु�धान 
वा अिभयोजन गरकेो कसरुका स�ब�धमा उजरुीको 
अनसु�धान गन� मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १८९ मा अनसु�धान सिमितको 
�यव�थासमेत रहेको देिख�छ । �रट िनवेदकह�लाई 
नाग�रकतास�ब�धी कसरुमा अनसु�धान गन� �याद 
थप भएकोमा सगंिठत अपराधतफ�  समेत �याद थप 
गरी अनसु�धान ग�रएको काय�लाई उि�लिखत कानूनी 
�ावधानबमोिजम बदिनयतपूव�क अनसु�धान वा 
अिभयोजन भएको भनी कारबाही चलाइएको अव�था 
देिखदँनै ।  

१२. व�ततु: िनवेदकह�लाई अदालतबाट 
�याद थप गरी अनसु�धान तहिककातको कारबाही 
भएको भ�ने दिेखयो । नाग�रकतास�ब�धी अपराधमा 
२५ िदनिभ� म�ुा दायर गनु�  पन� दिेखए तापिन 
अनसु�धानकै �ममा अ�य अपराधमा पिन स�रक 
भएको भ�ने �माण कागजबाट देिखन आएमा 
अनसु�धानकता�ले अनसु�धानको दायरालाई 
सङ्कुिचत गन� िम�दैन । अनसु�धानकता�ले �व�ृ 
भावनाले जानीजानी कसैलाई बढी थुनामा रा�ने 
िनयतबाट िविभ�न कसरुमा अनसु�धान गरकेो �मािणत 
भएमा सो स�ब�धमा हाल �चिलत कानूनले छु�ै 
उपचारको �यव�था गरकैे अव�था िव�मान रहेको छ । 

अनसु�धानकै �ममा असल िनयतबाट अनसु�धान गद� 
जादँा कसरु गरकेो भ�ने देिखन नआएमा अदालतबाट 
�याद थप गरी अनसु�धान गरकेो काय� गैरकानूनी मा�न 
िम�दैन । 

१३. कितपय अव�थामा �याद थप गरी 
अनसु�धान भएकोमा अनसु�धानबाट कसरुदार 
नदेिखन पिन स�दछ र म�ुासमेत नचलाउने अव�था 
रह�छ । गलत िनयत िलई �यि�लाई बढी थनुामा 
रा�ने दरुाशयले अनसु�धान काय� गन� अनसु�धान 
अिधकारी र अिभयोजनकता�लाई कानूनले छुट 
िदएको पाइदँैन । िवभागीय कारबाही ह�ने अव�था 
रह�छ । यस ि�थितमा अपराधको अनसु�धान गरी 
अिभयोजन गन� अि�तयार�ा� गरकेो िनकायका 
पदािधकारीले बदिनयतपूव�क अनसु�धान गरी थनुामा 
राखी अिभयोग लगाएको होला भनी केवल अनमुानका 
आधारमा मा� मा�न िम�दनै । साथै िनवेदकह�उपर 
बदिनयतपूव�क अनसु�धान ग�रएको हो वा होइन भ�ने 
िवषयका स�ब�धमा हेन�का लािग कानून�ारा �प� 
छु�ै अनसु�धान सिमितको �यव�था गरकेो ि�थितमा 
सो िवषयलाई अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा 
असाधारण अिधकार�े�बाट ह�त�ेप गनु�  मनािसब 
ह�दँैन । 

१४. अत: मािथ उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट �रट िनवेदकह�लाई अदालतबाट 
अनसु�धानको लािग िहरासतमा रा�न �याद थप िलई 
अिभयोग प� दायर भई झापा िज�ला अदालतको 
आदेशबाट थनुामा राखेको देिखएकाले िनवेदकह�को 
थनुा गैरकानूनी देिखन नआएको ह�दँा िनवेदकह�का 
हकमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िम�ने 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यस 
आदेशको �ितिलिपसिहतको जानकारी झापा िज�ला 
अदालतलाई िदनू । अ�य िवप�ी काया�लयह�को 
हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त आदेशको 
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जानकारी पठाई िदनू । ��ततु आदेशको िव�तुीय 
�ित अपलोड गरी दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.कुमार र�ेमी

इजलास अिधकृतः- िदपे�� थापा मगर 
इित संवत् २०७६ साल मंिसर १३ गते रोज ६ शभुम् । 

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�

आदेश िमित : २०७७।२।२५
०७६-WH-०३१०

म�ुा :- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : का.िज. सािबक थानकोट गा.िव.स. वडा 
नं.३ प�रवित�त च��ािगरी न.पा. वडा नं.३ घर 
भई हाल कारागार काया�लय िड�लीबजारमा 
थनुामा रहेको वष� ५६ को �ीराम �े�को 
हकमा ऐ. ब�ने एकाघरक� प�नी मोहनदेवी 
�े�

िव��
िवप�ी : फैसला काया��वयन अिधकारी, काठमाड� 

िज�ला अदालत, काठमाड�समेत

§ िमिसल खोजी गदा� फेला पन� नसकेको 
भिनए तापिन अदालतमा भएको 
फैसलाबमोिजमको लगत रा�ने �ि�या 
कानूनअनुसार नै ह��छ । सो लगतको 
अि�त�व �वतः िसज�ना ह�ने होइन । 
अदालतमा फैसलाबमोिजम कैद ज�रवाना 
असुलउपर गन� लगत कसी राखेको 
अिभलेखलाई अ�यथा �मािणत नभएस�म 
सो लगत िकताबमा असुलउपर गनु�पन� 
भनी उ�लेख भएका कुराह� स� ेनै ह�न ्र 
�माण पिन िलन िम�ने । 

(�करण नं.८)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
ओम�काश अया�ल, �ी पनुदेवी महज�न र �ी 
िशवहरी ितिमि�सना

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
टेकराज भषुाल

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प. २०७१, फागनु, िन.नं. ९२८४

स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान 

आदशे
�या.िव��भर�साद ��े : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र धारा १३३(२)(३) बमोिजम 
यस अदालतको �े�ािधकारअ�तग�त दायर भएको 
��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं आदेश 
यस�कार रहेको छ । 

त�य ख�ड
मेरा पित �ीराम �े�लाई िमित २०७६ 

फागनु १२ गते िदउसँोको समयमा घरनिजकका 
िछमेक�ले िचया पसलमा बोलाई ितमीले महानगरीय 

�नण�य नं. १०४३७
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�हरी व�ृ थानकोटमा �. १,०००।०० (एक हजार) 
ितन� बाकँ� रहेछ सो रकम ितन�का लािग महानगरीय 
�हरी व�ृ थानकोटमा जाऔ ं भनी िलएर गएका 
िथए । उ� �हरी व�ृमा पगेुपिछ �हरीले मेरा पित 
�ीराम �े�लाई प�ाउको कारणसिहतको सूचना निदई 
िहरासतमा िलई त�काल काठमाड� िज�ला अदालतमा 
प�ुयाएको र �यहाबँाट िनजलाई सोही िदन कारागार 
काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�मा लगी हालस�म 
पिन ब�दी बनाई रािखएको अव�था छ । 

��यथ�म�येका कारागार काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड�लाई स�बोधन गरी मेरा 
पित �ीराम �े�लाई बोधाथ� िदइएको ��यथ� 
काठमाड� िज�ला अदालतका फैसला काया��वयन 
अिधकारी�यूको २०७६।११।१२ को प�को बेहोरा 
“��ततु िवषयमा �हरी �ितवेदन जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी काठमाड� िज�ला थानकोट 
गा.िव.स. वडा नं ३ ब�ने �ीराम �े�समेत भएको लाग ु
औषध चरसे म�ुामा बागमती िवशेष अदालतको िमित 
२०४३।०४।१३ गतेको फैसलाअनसुार िनज �ितवादी 
�ीराम �े�लाई यस अदालतको लगत िकताबको 
ल.नं. १५००९ बाट ३/०/० (तीन वष�) कैद र �. 
१,०००/- (एक हजार �पैया)ँ ज�रवाना ठहरी बे�ज ु
रही फरार रहेकोमा िनज �ितवादी �ीराम �े�लाई 
महानगरीय �हरी व�ृ थानकोटको च.न. १५६४ िमित 
२०७६।११।१२ गतेको प�साथ यस अदालतमा 
पेस गरकेोमा िनज �ितवादीलाई ठहरकेो कैद तथा 
ज�रवानाबापतको कैदी पजु� समय अभाव भएकोले 
िनजको हकमा िनयमानसुारको कैदी पजु� पिछ पठाउने 
गरी िनज �ितवादी �ीराम �े�लाई िनयमानसुारको 
िसदा खाना िदई थनुामा रा�न ुह�न अनरुोध छ ।”

��यथ� महानगरीय �हरी व�ृ, थानकोटले 
कारणसिहतको सूचना निदई प�ाउ गरकेो काय�, ��यथ� 
काठमाड� िज�ला अदालतका फैसला काया��वयन 
अिधकारी�यूले कैदी पजु�समेत निदई थनुामा रा�नका 

लािग कारागार काया�लय, िड�लीबजारमा पठाएको 
काय� र उ� अनिधकृत �कृितको प�कै आधारमा 
��यथ� कारागार काया�लय, िड�लीबजारले थनुामा 
राखेको काय� संिवधानको धारा १७(१), १८(१), 
२०(१), (५), (८), (९) िवपरीत छन् । आ�नो िव�� 
भएको कारबाहीको जानकारीस�म पिन निदई ब�दी 
बनाउन मौिलक हकको हनन् हो । 

मेरा पित �ीराम �े�बाट ��यथ� फैसला 
काया��वयन अिधकारी�यूको २०७६।११।१२ को 
प�मा उि�लिखत कसरुमा २०४३।४।१३ मा बा�मती 
िवशेष अदालतबाट फैसला भएको कुनै जानकारी छैन । 
मेरा पितले २०७६।१२।१६ मा िलिखत िनवेदनसिहत 
माग गदा�समेत ��यथ� फैसला काया��वयन 
अिधकारी�यू स�ब� काठमाड� िज�ला अदालतको 
तहिसल लगत शाखाले फैसलाको अिभलेख न�कल 
िदन नसकेबाट उ� फैसलाको िव�मानता खि�डत 
भइरहेको अव�था छ । यिद �य�तो फैसला भएकै रहेछ 
भने पिन कानूनबमोिजम �यसको अिभलेखबमोिजमको 
न�कलसिहत जानकारी पाई फैसलाउपर पनुरावेदन 
गन� पाउने कानूनी हक िव�मान रह�छ र फैसला 
अि�तम नह�दँास�म स�ु अदालतको फैसला 
काया��वयनको नाममा अनिधकृत तवरले थनुामा 
राखी हा�न िम�ने अव�था छैन । ��यथ� फैसला 
काया��वयन अिधकारी�यूको िमित २०७६।११।१२ 
को प�मा उि�लिखत फैसला र त�स�ब�धी िमिसल 
�माणको िव�मानता भए सिंवधानको धारा २०(८), 
(९) को हक �चलनका लािग उपल�ध गराउनसमेत 
आदेश ग�रपाऊँ । 

अतः ��यथ�ले मेरा पित �ीराम �े�लाई 
ब�दी बनाएको काय� संिवधान �द� मौिलक हक 
र कानूनको उिचत �ि�यािवपरीत रहेको ह�दँा 
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२), (३) बमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणलगायत जो चािहने आ�ा, आदेश 
जारी गरी त�काल थुना म�ु गरी सिंवधान �द� 
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मौिलक हकको �चलन ग�रपाउ ँभ�ने �ीराम �े�को 
हकमा िनजक� एकाघरक� प�नी मोहनदवेी �े�को यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदन प� । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न ु नपन� कानूनबमोिजमको आधार 
कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदशे �ा�त 
भएको िमितले बाटाको �यादबाहेक ३(तीन) िदनिभ� 
स�बि�धत म�ुाको िमिसल कागजसमेत साथै राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदशे र �रट िनवेदनको �ितिलिप 
साथै राखी िवप�ीह�को नाममा सूचना �याद जारी 
गरी िलिखत जवाफ �ा�त भए वा अविध �यितत 
भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट 
िमित २०७६।११।३० गते भएको आदेश । 

�ितवादी �ीराम �े�लाई �ी काठमाड� 
िज�ला अदालत (तहिसल लगत शाखा) बबरमहल, 
काठमाड�को च.नं. ४७४० िमती २०७६।११।१२ 
को �ा� प�साथ लाग ु औषध चरसे म�ुामा यस 
कारागारमा थनुामा रा�न पठाइएको ह�दँा िनजलाई 
िनयमअनसुार थुनामा रािखएको हो । �रट िनवेदकले 
िलएको िजिकरअनसुार िनजलाई गैरकानूनी �पमा 
थनुामा नरािखएको ह�दँा, �रट िनवेदकले झठुा बेहोरा 
उ�लेख गरी यस काया�लयसमेतलाई िवप�ी बनाई 
स�मािनत अदालतसम� िदनभुएको �रट-िनवेदन 
बदरभागी रहेकोले खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने कारागार 
काया�लय, िड�लीबजारको तफ� बाट यस अदालतमा 
दता� ह�न आएको िलिखत जवाफ । 

िवप�ीको ब�दी��य�ीकरण िनवेदन 
स�ब�धमा स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
�ा� लगत क�ा ह�न बाकँ� रहेका फरार �ितवादीह�लाई 
यस महानगरीय �हरी व�ृ थानकोट काया�लयले 
खोजतलास गन� काय� गरेकोमा �रट िनवेदक �ीराम 
�े�को हकमा िनजको एकाघरक� प�नी मोहनदेवी 

�े�को िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम िनज िवप�ी 
�ीराम �े� �वयम्  आफँै िमित २०७६ फागनु १२ गते 
लाग ुऔषध म�ुाको लगत क�ाबापतको �.१,०००।– 
(एक हजार) �पैया ँितन� भनी यस काया�लयमा स�पक�  
रा�न आउन ुभएकोमा िनजलाई स�मािनत काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट जारी भएको लगत क�ा सूचीमा 
िनजको नाम, ज�रवाना तथा कैद सजाय देखाई िनज 
िवप�ी �ीराम �े�लाई यस काया�लयबाट लगत 
क�ा ह�दँनै, स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालत 
बबरमहलबाट लगत क�ा ह��छ भनी जानकारी 
गराई िनज िवप�ी �ीराम �े�लाई यस काया�लयको 
च.नं. ५५६४ िमित २०७६।११।१२ गतेकै प�साथ 
स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालत उपि�थत 
गराइएको मा� हो, िनज िवप�ी �ीराम �े�लाई यस 
काया�लयको िहरासत क�मा रा�ने काय� गरकेो, 
गराइएको छैन भ�ने महानगरीय �हरी व�ृ थानकोट, 
काठमाड�को तफ� बाट काया�लय �मखु �हरी नायब 
उपरी�क घन�याम �े�को यस अदालतमा पन� आएको 
िलिखत जवाफ । 

वादी नेपाल सरकार �ितवादी िज�ला 
काठमाड� थानकोट-३ ब�ने �ीराम �े�समेत भएको 
लाग ु औषध चरसे (लगत िकताबमा म�ुा नं.उ�लेख 
नभएको) म�ुामा बागमती िवशेष अदालतको िमित 
२०४३।०४।१३ गतेको फैसलाअनसुार िनज 
�ितवादीलाई ३।०।० (तीन वष�) कैद र �.१,०००।- 
(एक हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरकेोमा िनजलाई 
ठहरकेो उि�लिखत कैद ३।०।० (तीन वष�) म�ये 
०।०।१४ (चौध िदन) कैद असलु भएको भनी 
लगत िकताबमा उ�लेख भएबाट िनज �ितवादीको 
हकमा २।११।१६ (दईु वष� एघार मिहना सो� िदन 
कैद तथा �.१,०००।- (एक हजार �पैया)ँ बे�ज ु
रही िनज �ितवादी फरार रहेकोमा िनज �ितवादी 
�ीराम �े�लाई महानगरीय �हरी व�ृ थानकोटले 
िमित २०७६।११।१२ गते फैसला काया��वयनको 
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िसलिसलामा प�ाउ गरी �ितवेदनसाथ सोही िमितको 
च.नं.५५६४ को प�माफ� त दािखला गरकेोमा िनज 
�ितवादीलाई उि�लिखत बे�ज ुकैद २।११।१६ (दईु 
वष� एघार मिहना सो� िदन) र �.१,०००।- (एक हजार 
�पैया)ँ ज�रवानाबापत कैद ठेक� कारागार काया�लय 
िड�लीबजार, काठमाड�मा कैद ठेक� पठाइएको हो । 
साथै िनज �ितवादीउपर कसरु कायम भएको स�कल 
िमिसल खोजतलास गदा� हाल फेला नपरकेो ह�दँा 
हाल उ� स�कल िमिसल पठाउन नसिकएको तथा 
िनज �ितवादीको हकमा कायम रहेको लगत िववरण 
उ�लेख भएको लगत िकताबको �ितिलिप यसै 
िलिखत जवाफसाथ पठाइएको छ । तसथ�, िनवेदकको 
माग दाबीबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�न ुपन� अव�था नह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने 
फैसला काया��वयन अिधकारी, काठमाड� िज�ला 
अदालत बबरमहल, काठमाड�को तफ� बाट यस 
अदालतमा पन� आएको िलिखत जवाफ । 

यसमा िनवेदकको हकमा िमित 
२०४३।४।१३ गतेको बागमती िवशेष अदालतको 
फैसलाअनसुार लगत नं. १५००९ बाट बे�ज ुरहेका 
िनज �ितवादी �ीराम �े�को फैसलासिहतको िमिसल 
फेला नपरकेाले पठाउन नसिकएको भनी फैसला 
काया��वयन अिधकारी, काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िलिखत जवाफ िफराएको देिखयो । अदालतबाट भएको 
फैसला किह�यै नसडाई सरुि�त रा�नपुन�मा िमिसल 
फेला नपरकेो भनी उ�लेख गरकेो पाइएकोले सोमा को 
कसको भलुले वा हेलचे�याईबंाट िमिसल फेला पन� 
नसकेको हो ? स�बि�धत अिभलेख शाखाको माथवर 
�यि�को िज�मामा ब�दीको म�ुा ह�दँा �ाथिमकता िदई 
फैसलासिहतको िमिसल अिवल�ब खोजतलास गरी 
गन� लगाई पठाउन स�बि�धत अदालतमा लेखी पठाई 
िमिसल वा यथोिचत जवाफ �ा� भएपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७६।१२।१२ 
को आदशे । 

आदशे ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा�य �ी ओम�काश 
अया�ल, �ी पनुदेवी महज�न र �ी िशवहरी ितिमि�सनाले 
हा�ो प� �ीराम �े�लाई िमित २०७६ साल फागनु 
१२ गते िदउसँोको समयमा महानगरीय �हरी व�ृ 
थानकोटमा बोलाई �हरी व�ृ पगेुपिछ �हरीले हा�ो 
प� �ीराम �े�लाई प�ाउको कारणसिहतको सूचना 
निदई िहरासतमा िलई त�काल काठमाड� िज�ला 
अदालतमा प�ुयाएको र �यहाबँाट िनजलाई सोही िदन 
कारागार काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�मा लगी 
हालस�म पिन ब�दी बनाई रािखएको छ । ��यथ� 
फैसला काया��वयन अिधकारी�यूबाट हालस�म 
पिन कैदी पजु� िदइएको छैन । कसैका िव��मा कुनै 
फैसला भएको रहेछ भने आिधका�रक अिभलेखका 
आधारमा �य�तो फैसला अि�तम भएको अव�थाको 
यिकन गरी फैसला अि�तम भएको रहेछ भने मा� 
कुन िमितदेिख कुन िमितस�म कैदमा ब�न ुपन� हो सो 
कुरासमेत खलुाई कैदी पजु� जारी गरकेो र स�बि�धत 
प�लाई सूिचत गरकेो अव�था ह�नपुद�छ । हा�ो प� 
�ीराम �े�का हकमा कानूनको उिचत �ि�यासमेत 
पूरा ग�रएको छैन । आ�नो िव�� भएको कारबाहीको 
जानकारीसमेत िदइएको छैन । ��यथ� महानगरीय �हरी 
व�ृ, थानकोटले कारणसिहतको सूचना निदई प�ाउ 
गरकेो काय�, ��यथ� काठमाड� िज�ला अदालतका 
फैसला काया��वयन अिधकारी�यूले कैदी पजु�समेत 
निदई थुनामा रा�नका लािग कारागार काया�लय, 
िड�लीबजारमा पठाएको काय� र उ� अनिधकृत 
�कृितको प�कै आधारमा ��यथ� कारागार काया�लय, 
िड�लीबजारले थनुामा राखेको काय� सिंवधानको धारा 
१७(१), १८(१), २०(१), (५), (८), (९) िवपरीत छ । 
आ�नो िव�� भएको कारबाहीको जानकारीस�म पिन 
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निदई ब�दी बनाउन मौिलक हकको हनन् हो । अतः 
��यथ�ह�ले हा�ो प� �ीराम �े�लाई ब�दी बनाएको 
काय� सिंवधान �द� मौिलक हक र कानूनको उिचत 
�ि�यािवपरीत रहेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणलगायत 
जो चािहने आ�ा, आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बहस गनु�भयो । 

��यथ�ह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी टेकराज भषुालले िनवेदक 
�ीराम �े�लाई बागमती िवशेष अदालतबाट भएको 
िमित २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाअनसुार 
फैसला काया��वयनको िसलिसलामा ठहरकेो कैद 
तथा ज�रवानाबापत कैद �याद ठेक� कारागार 
काया�लय िड�लीबजार, काठमाड� पठाइएको ह�दँा 
िनजको थनुा गैरकानूनी नभई कानूनस�मत भएकोले 
अदालतको नाममा िनवेदकको माग दाबीबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न ु पन� अव�था 
नह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ अदालतबाट भएका 
फैसला तथा आदेशअनसुार नै �रट िनवेदकलाई 
लागेको कैद ज�रवाना ठेक� कैद भ�ुानीका लािग 
थनुामा रा�न पठाइएको हो । उ� थनुा गैरकानूनी 
नभएकाले �रट जारी ह�ने होइन । ��ततु �रट खारजे 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । 

उपयु��ानसुारको त�य एवम् बहस 
रहेको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने हो वा होइन 
भ�ने िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु �रट  
िनवेदनमा िनवेदकको म�ुय दाबी हेदा� ��यथ� 
महानगरीय �हरी व�ृ, थानकोटले कारणसिहतको 
सूचना निदई प�ाउ गरकेो काय�, ��यथ� 
काठमाड� िज�ला अदालतका फैसला काया��वयन 
अिधकारी�यूले कैदी पजु�समेत निदई थनुामा 
रा�नका लािग कारागार काया�लय, िड�लीबजारमा 

पठाएको काय� र उ� अनिधकृत �कृितको प�कै 
आधारमा ��यथ� कारागार काया�लय, िड�लीबजारले 
थनुामा राखेको काय� संिवधानको धारा १७(१), 
१८(१), २०(१), (५), (८), (९) िवपरीत छन् । 
आ�नो िव�� भएको कारबाहीको जानकारीस�म 
पिन निदई, बागमती िवशेष अदालतबाट भएको िमित 
२०४३।०४।१३ गतेको फैसलाको न�कलसमेत 
निदई थुनामा राखेको काय� संिवधान �द� मौिलक 
हक र कानूनको उिचत �ि�यािवपरीत थुनामा राखेको 
ह�दँा नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२), (३) 
बमोिजम ब�दी��य�ीकरणलगायत जो चािहने आ�ा, 
आदेश जारी गरी त�काल थनुा म�ु ग�रपाउ ँ भ�ने 
रहेको दिेख�छ । 

३. िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा बागमती 
िवशेष अदालतबाट भएको िमित २०४३।०४।१३ 
गतेको फैसलाअनसुार फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा ठहरकेो कैद तथा ज�रवानाबापत 
कैद �याद ठेक� कारागार काया�लय िड�लीबजार, 
काठमाड� पठाइएको ह�दँा िनजको थनुा गैरकानूनी 
नभई कानूनस�मत भएकोले अदालतसमेतको नाममा 
िनवेदकको माग दाबीबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�न ु पन� अव�था नह�दँा िनवेदन खारजे 
ग�रपाऊँ । अदालतबाट भएका फैसला तथा 
आदेशअनसुार नै �रट िनवेदकलाई लागेको कैद 
ज�रवाना ठेक� कैद भ�ुानीका लािग थुनामा रा�न 
पठाइएको हो । उ� थनुा गैरकानूनी नभएकाले �रट 
जारी ह�ने होइन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
िवप�ीह�को म�ुय िलिखत जवाफ िजिकर रहेको 
दिेखयो । 

४. िनवेदन बेहोरा तथा िलिखत 
जवाफसमेतलाई म�यनजर गरी हेदा�, यसमा सािबक 
बागमती िवशेष अदालतको िमित २०४३।०४।१३ 
गतेको फैसलामा लाग ुऔषध चरसे म�ुामा काठमाड� 
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१०४३७ - मोहनदेवी �े� िव. फैसला काया��वयन अिधकारी, काठमाड� िज�ला अदालत, काठमाड�समेत

िज�ला थानकोट गा.िव.स. वडा नं.३ ब�ने �ीराम 
�े�लाई कैद ३।०।० (तीन वष�) र �.१,०००।- (एक 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भएको 
भ�ने त�यमा िववाद देिखएन । काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट �ा� लगत उतारको फोटोकपी हेदा� सोही 
लाग ु औषध चरसे म�ुामा �ीराम �े� १४ िदन कैद 
बसेको भ�ने जिनएको छ । �य�तै सो लाग ु औषध 
म�ुामा अ�य �ितवादीह� अजु�न िव�कमा�, िभमबहादरु 
तामाङसमेत रहेको र िनजह� पिन केही िदन कैदमा 
बसेको भ�नेसमेत उ�लेख छ । 

५. िवप�ीह�को िजिकरबमोिजम आफूउपर 
बागमती िवशेष अदालतमा उ� म�ुा चलेको होइन । 
म उ� म�ुाका �ितवादी होइन । म अक� �यि� हो 
वा मलाई लागेको भिनएको कैद, सजाय, ज�रवाना 
मैले भ�ुान ग�रसकेको छु भ�ने िजिकरस�म 
िनवेदकले िलन सकेको देिखदँनै । मा� बागमती िवशेष 
अदालतबाट भएको िमित २०४३।०४।१३ गतेको 
फैसलाको न�कल उपल�ध नगराइएको कारण देखाई 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�नपुन� िजिकर 
िनवेदकले िलएको देिख�छ । 

६. िनवेदकले िलएको उ� िजिकर स�दभ�मा 
िवचार गरी हेदा�, “िनज �ितवादीउपर कसरु कायम 
भएको स�कल िमिसल खोजतलास गदा� हाल फेला 
नपरकेो ह�दँा हाल उ� स�कल िमिसल पठाउन 
नसिकएको तथा िनज �ितवादीको हकमा कायम 
रहेको लगत िववरण उ�लेख भएको लगत िकताबको 
�ितिलिप यसै िलिखत जवाफसाथ पठाइएको बेहोरा 
सादर अनरुोध गद�छ�” भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी 
फैसला काया��वयन अिधकारी, काठमाड� िज�ला 
अदालत बबरमहल, काठमाड�को तफ� बाट यस 
अदालतमा िलिखत जवाफ पन� आएको दिेख�छ । 

७. िलिखत जवाफसाथ संल�न लगत िववरण 
उ�लेख भएको लगत िकताबको �ितिलिप हेदा�, वादी 

नेपाल सरकार �ितवादी िज�ला काठमाड� थानकोट-
३ ब�ने �ीराम �े�समेत भएको लाग ु औषध चरसे 
(लगत िकताबमा म�ुा नं.उ�लेख नभएको) म�ुामा 
लगत नं.१५००९ मा बागमती िवशेष अदालतको 
िमित २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाअनसुार िनज 
�ितवादीलाई ३।०।० (तीन वष�) कैद र �.१,०००।- 
(एक हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरकेोमा िनजलाई 
ठहरकेो उि�लिखत कैद ३।०।० (तीन वष�) म�ये 
०।०।१४ (चौध िदन) कैद असलु भएको भनी लगत 
िकताबमा उ�लेख भई �ितवादीको हकमा २।११।१६ 
(दईु वष� एघार मिहना सो� िदन) कैद तथा �.१,०००।- 
(एक हजार �पैया)ँ ज�रवाना बे�ज ु रही �ितवादी 
हालस�म फरार रहेको भ�ने देिख�छ । 

८. सो म�ुाको िमिसलह� खोजी गदा� 
फेला पान� नसकेको भनी काठमाड� िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ तथा सोही अदालतको 
िमित २०७६।०१।२८ को प�बाट पिन दिेख�छ । 
िमिसल खोजी गदा� फेला पन� नसकेको भिनए तापिन 
अदालतमा भएको फैसलाबमोिजमको लगत रा�ने 
�ि�या कानूनअनसुार नै ह��छ । सो लगतको अि�त�व 
�वतः िसज�ना ह�ने होइन । अदालतमा फैसलाबमोिजम 
कैद ज�रवाना असलुउपर गन� लगत कसी राखेको 
अिभलेखलाई अ�यथा �मािणत नभएस�म सो लगत 
िकताबमा असलुउपर गनु�पन� भनी उ�लेख भएका 
कुराह� स�े नै ह�न् र �माण पिन िलन िम�दछ । 

९. �ीराम �े� त�काल प�ाउ परी केही 
िदन िहरासतमा पिन बसेको भ�ने देिख�छ । �ीराम 
�े�को सािबक वतन थानकोट गा.िव.स. वडा नं.३ 
भएको लगतमा �प� उ�लेख छ । िनवेदकको वतन 
पिन सोही नै रहेको देिख�छ । फैसलाअनसुार ठहर 
भएको �यि� म होइन भ�ने िनवेदकको कुनै िजिकर 
दाबी देिखन आएको छैन । िमिसल हराउदैँमा सो 
लगतमा असलुउपर गन� पन� कैद ज�रवाना िनि��य ह�ने 
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होइन । कितपय अव�थामा परुाना िमिसलह� फेला 
पान� किठन ह�ने अव�था रह�छ । 

१०. यसरी मािथ �करण �करणमा उ�लेख 
भएबमोिजम यी िनवेदक नै उि�लिखत लाग ु औषध 
चरसे म�ुाका �ितवादी �ीराम �े� भई उ� म�ुामा 
बागमती िवशेष अदालतको िमित २०४३।४।१३ 
गतेको फैसलाअनसुार िनज �ितवादीलाई ३।०।० 
(तीन वष�) कैद र �.१,०००।- (एक हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहरकेोमा िनजलाई ठहरकेो उि�लिखत 
कैद ३।०।० (तीन वष�) म�ये ०।०।१४ (चौध िदन) 
कैद असलु भएको भनी लगत िकताबमा उ�लेख भई 
�ितवादीको हकमा २।११।१६ (दईु वष� एघार मिहना 
सो� िदन) कैद तथा �.१,०००।- (एक हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना बे�ज ुरही �ितवादी हालस�म फरार रहेका 
ह�न् भ�ने कुरालाई फैसला काया��वयन गन� िनकायले 
स�तोषजनक �माण (satisfactory evidence) 
पेस गरी आ�नो दािय�वलाई पूरा गरकेो पाइ�छ । 
काया��वयनकता�बाट ��ततु स�तोषजनक �माणलाई 
ख�डन ह�ने गरी �ित�माण प�ुयाउने भार (reverse 
burden of proof) िनवेदकउपर रहेको ह��छ । लाग ु
औषध म�ुामा बागमती िवशेष अदालतबाट भएको 
फैसलाअनसुार असलुउपर गनु�पन� कैद ज�रवाना 
तोक� किसएको लगतमा उि�लिखत �यि� म होइन 
भनी िनवेदकले कुनै �माण िजिकर पेस गरकेो पाइदँैन । 

११. �रट िनवेदकलाई महानगरीय �हरी 
व�ृ थानकोट, काठमाड�ले िमित २०७६।११।१२ 
मा प�ाउ गरी काठमाड� िज�ला अदालतमा दािखला 
गरकेो देिख�छ । िनवेदकले �यस समयमा नै आफू 
उ� लाग ु औषध चरसे म�ुामा कैद र ज�रवाना 
लागेको �ितवादी �ीराम �े� नभएको भनी त�काल 
प�ाउ पदा� वा अदालतमा कुनै त�य �माण पेस गरी  
�ितवाद गरकेो अव�था छैन । यसरी यी �रट िनवेदक 
नै बागमती िवशेष अदालतको िमित २०४३।०४।१३ 

गतेको फैसलाबमोिजम कैद सजाय र ज�रवाना लागेको 
�ितवादी �ीराम �े� हो भ�ने पिु� ह�न आएको छ । 

१२. �ितवादी �ीराम �े� भागी फरार रहेको 
र िनजलाई खोजतलास गरी िमित २०७६।११।१२ 
गते महानगरीय �हरी व�ृ थानकोटमा �याई िनजलाई 
सोही िमित २०७६।११।१२ गतेको च.नं.५५६४ को 
प�माफ� त फैसला काया��वयनको िसलिसलामा िमित 
२०७६।११।१२ मा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
उपि�थत गराइएको भ�ने देिख�छ । 

१३. ब�दी��य�ीकरणको �रटका स�ब�धमा 
“कानूनिवपरीत थुनामा रािखएको भएमा, �वृ� 
धारणा बनाइ� वा बदिनयत वा कपटपूण� तवरले 
थुनामा रािखएको भएमा, प�ाउ गनु� पन� कारणको 
सूचना तथा जानकारी नै निदई थुनामा राखेको 
भएमा, �ाकृितक �यायको िस�ा�तको ग�भीर 
उ�लङ्घनलगायत कानूनले अिनवाय� गरकेो 
�ि�याह� �प� उ�लङ्घन गरी थुनामा रािखएको 
देिखएमा, अि�तयारवालाबाहके अ�बाट भएको 
काम कारबाही तथा आदेशले अनिधकृत तवरबाट 
थुनामा रािखएको भएमा वा �व�छ सनुवुाइ बेगर वा 
अिभयोग नलगाइ� थुनामा रािखएको देिखएमा अथा�त्  
�प�त: अिधकार��ेा�मक �ुिट देिखएको अव�था 
भएमा अथवा य�तै �कारबाट कानून�ितकूल 
थुनामा राखेको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने अव�था रहने” (ने.का.प.२०७५, 
माघ, िन.नं.१०१०८) यस अदालतबाट �याियक 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको देिख�छ । िनवेदकलाई 
गैरकानूनी�पमा वा कानूनको उिचत �योगिबना अथवा 
बदिनयत तथा कपटपूण� त�रकाबाट थनुामा रािखएको 
भ�ने �माणबाट पिु� भएको छैन । अिभयोग नै नलगाई 
थनुामा रािखएको भ�ने पिन देिखएन । अनिधकृत 
तवरबाट थुनामा रािखएको अव�था पिन छैन । यसबाट 
पिन िनवेदकउपरको थुना गैरकानूनी थनुा भनी 
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िन�कष�मा प�ुन ु�यायोिचत ह�ने देिखन आएन । 
१४. अदालतको फैसलाले ठहरकेो 

कैद सजाय भु�ान गनु� िनवेदकको दािय�व हो 
भने फैसलाले कसरुदार ठह�रएको �यि�बाट 
तोिकएको सजाय असुलउपर गरी कानूनी रा�यको 
अवधारणाबमोिजम िज�मेवारी वहन गनु� अदालतको 
पिन दािय�व हो । अदालतले ठहर गरकेो सजाय 
काया��वयन नह�ने हो भने अदालतको फैसला 
िन��भावी भई द�डहीनताले ��य पाउँछ । फैसला 
अि�तमताको िस�ा�तले पिन स�म अदालतबाट 
एक पटक भएको फैसला अि�तम भएर बसेको 
अव�थामा काया��वयनयो�य ह�ने (ने.का.प.२०७१, 
फागनु, िन.नं. ९२८४) �याियक िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको पाइ�छ । 

१५. त�कालीन बागमती िवशेष अदालतबाट 
लाग ुऔषध चरसे म�ुामा िमित २०४३।०४।१३ गतेमा 
यी िनवेदकलाई ३।०।० (तीन वष�) कैद र �.१,०००।- 
(एक हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको 
फैसला अि�तम भएर बसेको अव�थामा सो फैसला 
काया��वयनको �ममा बे�ज ु कैद लगत असलु गन� 
गराउने �योजनको लािग िनवेदकलाई िदइएको िमित 
२०७६।१२।०७ गतेको कैदी पजु�मा कुनै कानूनको 
�िुट नदेिखएको अव�थामा कानूनस�मत कैदी पजु�ले 
िनवेदकको संिवधान�द� �वत��पूव�क िहड्ँडुल गन� 
र �वे�छापूव�क सनुवुाइको मौका पाउने सवंैधािनक 
हकमा आघात पगेुको भनी मा�न र अथ� गन� िम�दैन । 

१६. अतः मािथ उि�लिखत आधार, 
कारण तथा �याियक िस�ा�तसमेतबाट त�कालीन 
बागमती िवशेष अदालतको िमित २०४३।०४।१३ 
गतेको फैसलाबमोिजम लागेको कैद तथा ज�रवाना 
असलुउपर गन� �ममा िनवेदकलाई प�ाउ गरी 
कानूनबमोिजमको फैसला काया��वयनको �ममा 
कसेको लगत असलुउपर गन� गराउने �योजनको 

लािग कैदी पजु� िदई थुनामा रहेको देिखदँा िनवेदकको 
थनुा गैरकानूनी देिखन आएन । ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�न स�ने अव�थाको िव�मानता नह�दँा 
��ततु ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । हराएको भिनएको िमिसल तदा�कताका 
साथ खोजिबन गरी प�ा लगाउन ुसाथै अ�य िनकाय 
िज�ला सरकारी विकल काया�लयमा न�कल भए मागी 
िनवेदकले माग गरकेो उ� लाग ुऔषध चरसे म�ुाको 
फैसलासमेतको न�कल अिवल�ब िदन ुभनी काठमाड� 
िज�ला अदालतलाई लेखी पठाई िदनू । ��ततु 
आदेशको �ितिलिपसिहत आदेश भएको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदनू । िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी ��ततु आदेश अपलोड गरी 
िनयमानसुार िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृतः- शिुसलकुमार यादव
इित सवंत् २०७७ साल जेठ २५ गते रोज १ शभुम् । 

—— & ––
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना

फैसला िमित : २०७६।९।१५
०७१-CI-०४९९

म�ुा: हक कायमसमेत

पनुरावेदक / �ितवादी : दलवीरको नाित धनबहादरुको 
छोरा काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा 
नं.१४ कलंक� लामपाटी माग� घर नं.२३३ 
ब�ने बाबलुाल िव�कमा�

िव��
��यथ� / वादी : �ीमान् महज�नको नाित हेरामान 

महज�नको छोरा काठमाड� िज�ला 
का.म.न.पा. वडा नं.१४ रिवभवन माछागेट 
ब�ने दान महज�न

§ �ितकूल भोगािधकार ह�नको लािग 
स�पि�को �वामीबाहके अ�य �यि�ले 
लामो समयस�म आ�नो स�पि�सरह िबना 
रोकावट भोग गरी बसकेो अव�थालाई 
�ितकूल भोगािधकारको �पमा िलनपुन� । 

(�करण नं.५)
§ �वािम�ववालाको जानकारी िबना, गो�य 

�पमा चोरी, बलपूव�क र जबरज�ती 
�पमा कुनै स�पि� भोग गरकेो अव�थामा 
�ितकूल भोगािधकार भएको मा�न   
निम�न े। 

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी अजु�न�साद कँडेल

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी 
िहरा र�ेमी तथा िव�ान् अिधव�ा �ी �मोद 
र�ेमी

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०६५, अंक ३, िन.नं.७९३९

स�ब� कानून :
§ दवेानी संिहता, २०७४

स�ु तहमा फैसला गन�:-
मा. िज�ला �यायाधीश �ी सदुश�नराज पा�डे
काठमाड� िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:-
माननीय �यायाधीश �ी िवनोद शमा�
माननीय �यायाधीश �ी िवमल�साद ढंुगेल
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.�काशकुमार ढंुगाना : त�कालीन 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम 
यस अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� आएको ��ततु 
म�ुाको संि�� त�य एवं ठहर यस�कार छ । 

त�य ख�ड
काठमाड� िज�ला, कलंक� वडा नं. ५ िक�ा 

नं. २७१ �े�फल ०-४-०-० ज�गा २०२१ सालमा 
सभ� नाप जाचँ ह�दँा ज�गाधनी आमा आशामाया 
महज�न र मोही बेखनारायण महज�न भई नाप न�सा 
भई आमाकै नाउबँाट छुट ज�गा दता�को कारबाही 
चलाएकोमा आमाको परलोकपिछ मैले सकार गरी 
मालपोत काया�लयको िमित २०५८।१०।२५ को 
िनण�यअनसुार मेरो नाउमँा दता� भई मोहीलाई रकम 
िदई भूिमसधुार काया�लयको िमित २०६०।४।८ को 
िनण�यअनसुार मोही लगत क�ा भई भोग चलन गद� 

�नण�य नं. १०४३८
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आएकोमा ६ नं. नापी गो�ाराको ५ नं. नापी टोलीबाट 
िमित २०५९।२।१४ मा पनुः नाप जाचँ ह�दँाका बखत 
उपि�थत ह�न नसकेकोले उ� ज�गा नया ँ नापीमा 
का.िज. का.म.न पा. वडा नं. १४ िसट नं. १०२-
११४२-०३ को िक.नं. २१७ मा �लक नापी भई ७ 
िदने सूचना �कािशत भएकोमा �यादैिभ� भलुसधुार 
गरी िक.नं. २१७ बाट िक�ाकाट गरी ज�गा दता� 
ग�रपाउ ँभनी ५ नं. नापीटोलीमा िनवेदन गरकेोमा हक 
बेहकको िनण�य गन� नापी गो�ारामा पठाइयो । नापी 
गो�ाराबाट िमिसल मालपोत काया�लयमा गएकोले पनुः 
मालपोत काया�लयमा गई िनवेदन िदएपिछ मालपोत 
काया�लयले सािबक िववरण िभडाई पठाई िदन ु भनी 
नापी शाखा कलंक�लाई प�ाचार गरेकोमा नापी शाखाले 
सािबक िक.नं. २७१ को ज�गा हाल िक.नं. २१७ मा 
ओभर�याप न�सासगँ िभड्ने भनी िववरण उपल�ध 
गराएको र �ितवादीले िक.नं. २१७ को पूर ैज�गा मेरा 
नाउमा दता�  ग�रपाउ ँभनी �ितउ�र गरपेिछ मालपोत 
काया�लयले हकबेहकको अव�था दिेखएको भनी 
िनण�य गरकेाले िक.नं. २१७ को ज�गाबाट दि�णतफ�  
सािबक २७१ बाट िभड्ने जित ज�गा िक�ाकाट गरी 
हक कायम गरी चलनसमेत चलाई पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िफरादप� । 

का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १४ िसट नं 
१०२-११४२-०३ को िक.नं.२१७ को ज�गा मेरो 
घर क�पाउ�डसिहतको बसोबास ग�रआएको ज�गा 
सािबकमा काठमाड� िज�ला कलंक� गा.िव.स. वडा 
नं. ५ क िक.नं. २६९ को �े�फल ०-२-२-० तथा 
ऐ.ऐ. िक.नं. २७० �े�फल ०-१-२-० समेत ज�मा 
�े.फ. ०-४-०-० को क�पाउ�डसिहतको घर ज�गा 
नया ँनापीमा नाप न�सा ह�दँा उ� िक.नं. २१७ भएको 
र उ� ज�गाको ज�गाधनी दता� �माणपजुा� िलन नया ँ
नापीमा जादँा वादीले उजरु दाबी गरकेो कारणले पजुा� 
�ा� ह�न नसकेको, वादीले मेरो घर क�पाउ�डिभ� पन� 
ज�गामा किह�यै पिन भोगचलन नगरकेो र वादीको 

िक.नं.२७१ को ज�गा मेरो घर क�पाउ�डको बािहर 
दि�णतफ�  पन� स�ने ह�नाले आधारिवहीन िफराद दाबी 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �ितउ�रप� ।                   

वादी सा�ी किवराज िगरीले हालको 
िक.नं.२१७ मा वादीको ज�गासमेत घसेुको ह�दँा 
सो ज�गा छु�याई िदन ु पन� हो भनी गरकेो बकप� र 
�ितवादीका सा�ी �ानीमाया महजन�ले िववािदत ज�गा 
बाबलुाल िब.क.को हो भनी गरकेो बकप� िमिसल 
सामेल रहेको । 

अ.बं.१७१ नं.बमोिजम स�ु अदालतबाट 
िमित २०६६।१२।१४ मा भई आएको �थलगत न�सा 
मचु�ुका िमिसल सामेल रहेको । 

"िमित २०६६।१२।१४ को न�सा 
मचु�ुकाको न.नं.९ को ०-१-१-१ ज�गामा वादीको 
हक कायम भई िनजले चलनसमेत चलाई िलन पाउने 
ठहछ� " भ�ने स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।९।२१ को फैसला । 

काठमाड� िज�ला, कलंक� वडा नं. ५क 
िक.नं.२७१ को ०-४-०-० ज�गा २०२१ सालमा 
ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ बमोिजम सभ� नापजाचँ 
ह�दँा म पनुरावेदकको आमा आशामाया महज�न 
ज�गाधनी र मोही बेखनारायण महज�न भई नाप न�सा 
भएको ज�गा हो । आमाकै नाउबँाट छुट ज�गा दता�को 
कारबाही चलाई आमाको म�ृय ुभएपिछ आमाको हक 
म पनुरावेदकले सकार गरी मा.पो.का. कलंक�को िमित 
२०५८।१०।२५ को िनण�यअनसुार मेरो नाउमँा दता� 
भई मोही लगत क�ा भई म पनुरावेदकले भोगचलन गद� 
आएको एकलौटी हक �वािम�वको ज�गा हो । िज�ला 
अदालतले नगरपािलकाको न�सा र िफ�डमा सभ� 
न�सा िभडाई तलुना गरी फैसला गनु�पन�मा सो नगरी 
िमित २०६७।९।२१ मा भएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला बदर गरी मेरो िफराद दाबीअनसुार 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी दानबहादरु 
महज�नको पनुरावेदन प� । 
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यसमा यसै लगाउको दे.प.ुनं. १०८२ को हक 
कायम म�ुामा िवप�ी िझकाउने आदेश भएको र ��ततु 
म�ुा उि�लिखत म�ुासगँ अ�तर�भावी ह�दँा यसमा पिन 
अ.बं. २०२ नं. �योजनाथ� िवप�ी िझकाई िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०।१।२३ को आदेश । 

यसमा िववादीत िक.नं.२१७ लाई समेत 
म�यनजर गरी वादी दाबीको र �ितवादी िजिकर 
तथा िववािदत ज�गाको चार िक�ला �प� देिखने 
गरी अ.बं.१७१ नं. बमोिजम न�सा गनु�  भनी यस 
अदालतबाट िमित २०७०।९।२९।२ मा भएको   
आदशे । 

पनुरावेदन अदालत पाटनको आदेशानसुार 
डोरबाट भई आएको िमित २०७०।१०।२८ को 
�थलगत नाप न�सा मचु�ुका िमिसल सामेल रहेको । 

का.िज. कलंक� वडा नं. ५(क) िक.नं. 
२७१ को ०-४-०-० ज�गा पनुरावेदक वादीको तथा 
ऐ.ऐ. िक.नं. २६९ को ०-२-२ र िक.नं. २७० को 
०-१-२ ज�गा ��यथ� �ितवादीको रहेको तथा सोही 
ज�गाह� हाल २०५९।२।१४ मा पनुः सभ� न�सा 
ह�दँा का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१४ िसट नं. १०२-
११-४२-०३ को िक.नं. २१७ मा नाप न�सा भई 
�े.फ.२१७.६० वग� िमटर (अथा�त्  ०-६-३-१) कायम 
भएकोमा पनुरावेदक तथा ��यथ�समेत हाल सािबक 
गन� स�बि�धत िनकायमा गएकोमा दाबी िवरोध भई 
स�बि�धत िनकायले हक कायमतफ�  सनुाएकोमा 
दवैुको िज�ला अदालतमा िफराद परी स�ुले 
अ.बं.१७१ नं. बमोिजम �थलगत न�सासमेत गरी 
हेदा�  २०६६।१२।२४ को न�साले देखाएको न.नं. ९ 
को ०-१-१-१ ज�गासगँ वादीको हक कायम ह�ने ठहर 
गरकेो देिख�छ । सािबकको िक.नं.२६९,२७०,२७१ 
को ज�गा हाल सभ�को िक.नं.२१७ का ज�गाह�को 
हाल सािबक के हो त भनी �ी मालपोत काया�लयको 
िमिसल हेदा� यसमा सािबक सभ�को िक.नं.२६९, 

२७०, २७१ को ज�गाको अिधकांश भागह� हाल 
िक.नं.२१७ मा परी नापी भएको भ�ने मे�टेने�स नापी 
शाखाको प� र न�साले दखेाएको र यस अदालतबाट 
२०७०।१०।२८ मा भई आएको �थलगत न�साबाट 
हालको िक.नं. २१७ म�येको न.नं. ८(क) को ०-०-
३-२ र न.नं. ८  को ०-२-२-२ गरी �े.फ.०-३-२-
० ज�गा वादीको सािबक िक.नं.को ज�गा देिखदँा 
वादीको हक कायम ह�ने ठहर गनु�पन�मा ०-१-१-१ 
मा� पनुरावेदक वादीको हक कायम ह�ने गरी गरेको 
स�ुको फैसला निमलेको देिखदँा आंिशक उ�टी भई 
हाल सभ�को िक.नं. २१७ को दि�णतफ� बाट न.नं.८ 
र ८(क) को ०-३-२-० ज�गा वादी पनुरावेदकको हक 
कायम ह�नेसमेत ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०।१२।१७ को फैसला । 

पनुरावेदन अदालतको फैसलामा िच� 
बझुेन । सािबक का.िज. कलंक� गा.िव.स. वडा 
नं.५(क) िक.नं.२६९ को �े�फल ०-२-२-० तथा 
ऐ.ऐ.िक.नं.२७० को �े�फल ०-१-२-० समेत ज�मा 
�े�फल ०-४-०-० को क�पाउ�डसिहतको घरज�गा म 
बाबलुाल िव�कमा�को र ऐ.ऐ.िक.नं.२७१ को �े�फल 
०-४-०-० ज�गा मा� िवप�ी दान महज�नको सािबक 
दता�िभ�को ज�गा भएकोमा िववाद छैन । नया ँनापीबाट 
कायम भएको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१४ िसट 
नं.११४२-०३ िक.नं.२१७ को �े�फल २१७.६० 
व.िम.ज�गाको िफ�डबकुको �माण संकेतमा सािबक 
िक.नं.२६९, २७० र २७१ उ�लेख भएकोमा कित 
ज�गा िवप�ीको सािबक िक.नं.२७१ म�येको र कित 
ज�गा म बाबलुाल िव�कमा�को सािबक िक.नं.२६९ 
तथा २७० म�येको भएकोले कसको नाउमँा के कित 
हाल सािबक हक कायम ह�ने भ�ने नै ��ततु म�ुामा 
म�ुय िववादको िवषय रहेको छ । काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।९।२१ मा फैसला ह�दँा उ� 
अदालतबाट िमित २०६६।१२।२४ मा भएको न�सा 
कु�डलीको न.नं.९ को �े�फल ०-१-१-१ ज�गा दान 



307

१०४३८ - बाबलुाल िव�कमा� िव. दान महज�न

महज�नको सािबक िक.नं.२७१ म�येको दिेखएको र 
सो हदस�मको ज�गा िनजका नाउमँा हक कायम ह�ने 
ठहर गरकेो अव�थामा मैले िछमेक�सगँ थप िववाद गनु�  
पन� कुनै अव�था महससु नगरी सोही फैसलामा िच� 
बझुाई, बसेको िथए ँ । िनज िवप�ीले उ� फैसलामा 
िच� नबझुाई पनुरावेदन अदालत पाटनसम� 
पनुरावेदन गरकेोमा उ� अदालतबाट पनु: िमित 
२०७०।१०।२८ मा भएको न�साका न.नं.८(क) र ८ 
को �े�फल ०-३-२-० ज�गा िवप�ीको हक कायम ह�ने 
भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले गरकेोभ�दा 
�े�फल ०-२-०-३ (दईु आना तीन दाम) बढी ज�गा 
िवप�ीको हक कायम ह�ने ठहर गरकेाले सो हदस�मको 
उ� फैसला उ�टी ग�रपाऊँ । फैसलाको अ�तर पटक 
पटकको न�साले गरकेो छ । स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतले िमित २०६६।१२।२४ मा न�सा गदा� 
सािबक िक.नं.१०३५ को बाटोलाई ओभर�यापको 
आधार मानी उ� न�सा भएको छ र सो न�साले 
न.नं.९,१०,११,१२ को कुल ०-३-१-३ ज�गा सािबक 
िक.नं.२७१ म�येको दखेाएकोमा सोम�ये न.नं.९ को 
�े�फल ०-१-१-१ ज�गा मा� हालको िक.नं.२१७ िभ� 
देखाएको ह�दँा सो हदस�म दान महज�नको हक कायम 
ह�ने ठहर स�ुले िमित २०६७।९।२१ मा गरकेो हो । 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।१०।२८ 
मा अक� न�सा ग�रयो र उ� न�सा गदा� उ�रतफ� को 
धेर ै टाढाको न.नं.१ को बाटोलाई ओभर�यापको 
आधार िलइयो । जसका कारणले गदा�  भोग चलनको 
िवपरीत उ� न�सा सािबकभ�दा उ�रतफ�  बढी 
�यािपन गएकाले िक.नं.२१७ को दि�णतफ�  बढी 
ज�गा देिखन आएको कारणले सािबक िक.नं.२७१ 
को भनी न.नं. ८(क) र ८ समेतमा �े�फल ०-३-२-
० ज�गा देखाइएको ह�दँा सो ज�गा िवप�ीको भनी हक 
कायम ह�ने फैसला भएको छ । पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७०।१०।२८ मा भएको न�सा 
सव�था �िुटपूण� छ । हाल सािबकको आधार िलदँा 

टाढाको िक�ालाई आधार त�ुयाउदँा अ�य िक�ामा 
िव�मान रहेको भोगको �िुट र दरुीको कारणले गदा� 
यथाथ� न�सा ह�न स�दैन । िमित २०७०।१०।२८ 
को न�सा कु�डली हेदा� न.नं.२३ को िक.नं.१०३५ 
को बाटोलाई न.नं.१९८ को भोगमा रहेको घरज�गाको 
मािथबाट ओभर�याप गरी देखाइएको छ, जबिक 
िफ�डमा उ� िक.नं.१०३५ को बाटो न.नं.२२ 
मा अवि�थत रहेको छ । सोहीअन�ुप उ� न�सा 
दि�णबाट उ�रतफ�  ढि�कएको छ । यसै आधारबाट 
उ� िमित २०७०।१०।२८ को न�सा निमलेको �प� 
ह��छ । उ� न�सामा उि�लिखत न.नं.१२, १३, 
१९, २०, २१ लगायतका कुनै पिन िक�ाको भोग 
उ� हाल सािबक न�सासगँ िम�दनै । मेरो दता�को 
िक.नं.२७० को घरज�गालाई न.नं.१२ मा िक.नं.२१८ 
को भोगमा दिेखएको भिनएको छ, �य�तै िक.नं.२६९ 
को घरज�गालाई न.नं.१३ मा हाल िक.नं.२१८ को 
भोगमा रहेको ३, त�ले घर भनी देखाइएको छ । उ� 
दवुै िक�ा ज�गा मेरो भोगचलनमा रहेको छ । तसथ�: 
सािबक िक.नं.१०३५ न.नं.२२ को बाटोलाई आधार 
त�ुयाई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले िमित 
२०६६।१२।२४ मा गरकेो न�सा वा�तिवक त�यमा 
आधा�रत एव ंयथाथ�परक ओभर�याप ग�रएको न�सा 
ह�दँाह�दैँ सोिवपरीत िलनै निम�ने र न�सासगँ मेल 
नखाने िक�ालाई आधार िलई पनुः न�सा ग�रएको 
कारणले गदा� इ�साफ फरक पन� गएको अव�था ह�दँा 
पनु: अ.बं.१७१ नं.बमोिजम न�सा ग�रपाऊँ । न.नं.२ 
को बाटोलाई न.नं.४ को सािबक बाटोको ज�गा भ�ने 
उ�लेख गरी हालको िक.नं. २१७ िभ� देखाएको 
समेत न�सा िमलेको छैन । सािबकको बाटो भएको 
ठाउमँा नै सािबकभ�दा अ� विृ� गरी हालको िपच 
बाटो बनेको ह�दँा सािबक बाटोको ज�गा मेरो भोगमा 
रहेको िक.नं.२१७ को क�पाउ�डिभ� पन� अव�था नै 
छैन । पूव�मा रहेको सािबक बाटोको िक�ा िसमानालाई 
केही पि�म सारी निम�ने न�सा ओभर�याप गरकेाले 
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मेरो िक.नं.२६९ को घरको भाग (न.नं.१०) लाई अक�  
�यि�को िक.नं.२१९ को ज�गा भनेर देखाइएकोसमेत 
िमलेको छैन । तसथ�ः िमित २०७०।१०।२८ को 
न�साको पूव� र उ�रतफ�  �हण ग�रएको आधार नै 
�िुटपूण� भएकाले ओभर�याप न�सा फरक पन� गई 
न�सामा ग�भीर �िुट ह�न गएका कारणले गदा� इ�साफ 
फरक पन� गएको छ । 

हालको िक.नं.२१७ मा �े�फल २१७.६० 
व.िम.अथा�त्  क�रब ०-६-३-१ ज�गा कायम रहेकोमा 
सोम�ये दि�णतफ� बाट �े�फल ०-३-२-० ज�गामा 
िवप�ी दान महज�नको हक कायम गरी बाकँ� ह�ने ०-३-
१-१ ज�गामा मा� मेरो कायम ह�ने फैसला ग�रएको 
छ । मेरो सािबक �े�ता िक.नं.२६९ र २७० को गरी 
ज�मा ०-४-०-० भएकोमा सािबक �े�तामा हाल 
घटाउने गरी ग�रएको उ� िमित २०७०।१२।१७ को 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला ज�गा नापजाचँ 
ऐन, २०१९ को दफा ६(९) समेतको �ितकूल छ । 

िक.नं.२७१ को ज�गा िवप�ी दान महज�नले 
मा.पो.का. काठमाड�बाट िमित २०५८।१०।२५ 
मा छुट दता� गनु�  भए तापिन सो ज�गामा िवप�ीको 
किह�यै भोगचलन छैन । नया ँनापीको िक.नं.२१७ को 
ज�गा नापी ह�दँा म बाबलुाल िव�कमा�को नाउमँा घर 
क�पाउ�डसिहत नापी भएको छ । उ� िक.नं.२६९ को 
ज�गा िमित २०४१।६।१२ मा ख�रद ग�रिलएप�ात् सो 
ज�गामा िमित २०४५।१२।१६ मा न�सा पास गरी घर 
बनाएको र िनजै दान महज�नबाट िमित २०५६।५।२२ 
मा िक नं. २७० (०-१-२-०) को ज�गा पनुःख�रद 
ग�रिलएपिछ पनुः िमित २०५८।४।१२ मा अक� न�सा 
पास गरी त�लासमेत थप गरी क�पाउ�ड वाल िनमा�ण 
गरी बसोबास ग�रआएको छु । ज�गा िम�नेको १८ 
नं.तथा घर बनाउनेको ११ नं.को हद�यादिभ� सोउपर 
िवप�ीको आजस�म कुनै दाबी िवरोध छैन । उ� 
क�पाउ�ड वाल तथा घरसमेत धेरअैिघदेिख बनाई 
बसेको अव�थामा वष�स�म पिन िवप�ीको सोउपर 

कुनै दाबी उजरु नभएकोले िवप�ीले मेरो चीर भोगलाई 
�वीकार गरकेो अव�थासमेत छ । यस अव�थामा मैले 
भौितक िनमा�ण गरकेो घरसमेत पन� गरी िवप�ीको 
हक कायम ह�न कदािप स�दैन । पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७०।१२।१७ को उ� फैसला 
बदरभागी छ । यस स�ब�धमा “वैध �वािम�ववालाले 
अका�को भोगउपर िवरोध नगरी बसेको अव�थामा 
�ितकूल भोग ह�ने, �ितकूल भोगले भोगािधकार रहे पिन 
�वािम�व नह�ने । “(ने.का.प.२०६५, अंक ३, प.ृ२७०, 
िनण�य नं.७९३९) भनी �ितपािदत िस�ा�तसमेतले 
िववािदत ज�गामा �वािम�व नपगेुको अव�थामा पिन 
घरको भोगािधकार कायम रहन स�ने िविधशा�ीय 
�प� �यव�था भइरहेको ह�दँा मेरो घर क�पाउ�डिभ� 
िवप�ीको सािबक िक.नं.२७१ को जित ज�गा पन� 
आउछँ सोमा मेरो भोगािधकारलाई उ�लेख गरी ठहर 
फैसला गनु�  पन�मा सो नगरी िक.नं.२१७ लाई खाली 
ज�गाज�तो गरी मेरो घरमा समेत �वत: िनजको हक 
कायम ह�ने गरी दि�णतफ� बाट िवप�ीलाई ०-३-२-० 
ज�गा हक कायम गन� गरकेो उ� फैसला �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३,८,५४ समेतले �िुटपूण�  ह�दँा 
बदर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले हालको 
का.िज. का.म.न.पा. वडा नं.१४ िक.नं.२१७ म�येबाट 
�े�फल ०-१-१-१ मा िवप�ीको हक कायम ह�ने 
ठहर गरकेो िमित २०६७।९।२१ को फैसला आंिशक 
उ�टी गरी �े�फल ०-३-२-० मा िवप�ीको हक 
कायम ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७१।१२।१७ को फैसला सो हदस�म उ�टी 
गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
नै सदर कायम राखी हक इ�साफ पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको बाबलुाल िव�कमा�ले यस अदालतमा िमित 
२०७१।७।२१ मा दायर गरकेो पनुरावेदन प� । 

यसमा �ितवादी बाबलुाल िव�कमा�ले 
सािबक िक.नं. २६९ मा २०४५ सालमै न�सा पास 
गरी घर बनाएकोमा २०५९ सालको पनु: नापीमा पिन 
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घर देिखएको र सो त�यलाई वादीले समेत िफरादमा 
�वीकार गरकेोमा �ितवादीले बनाएको उि�लिखत 
घरम�येको न.नं. ८(क) मा रहेको घरले ओगटेको 
ज�गालाई समेत वादीको ठहराएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७०।१२।१७ को फैसला �माण 
मू�याङ्कनको स�दभ�मा फरक पन� स�ने देिखदँा 
मलुक� ऐन अ.ब.ं २०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई 
िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७५।०२।२८ को आदशे । 

मालपोत काया�लयको च.नं. ९७५५ िमित 
२०६४।३।१३ को प�अनसुार नापी अिधकृतले 
सही गरी नापीबाट पठाएको �ेसमा मेरो िक.नं.२७१ 
र िवप�ीको िक.नं.२६९ र िक.नं.२७० को ��टसगँ 
ओभर�याप गरी पठाइएको छ । पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७०।१०।२८ मा भएको न�साले 
��टसगँ मेरो ज�गा र िवप�ीको ज�गा कहा ँपछ�  भनी 
��टैसगँ देखाएको छ । सोही न�सासमेतलाई आधार 
मानी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट �यायपूण� फैसला 
भएको ि�थित हो । म दान महज�नको नाममा २०५८ 
सालमा छुट ज�गा दता� ह�दँा मेरो �े�फल बराबरको 
ज�गामा सहमित जनाई सिँधयारको हैिसयतले सहीछाप 
पिन गरी िदनभुएको छ । िवप�ी �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३४ समेतले िवबि�धत ह�नहु��छ । िवप�ीले मेरो 
ज�गा गैरकानूनी क�जा िलएकै कारणले मेरो �वािम�व 
जाने र मेरो ज�गा घट्ने िवप�ीको ज�गा बढ्ने ह�नै 
स�दनै । मैले पेस गरकेो �माण र व�तिु�थितलाई 
िवचार गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७०।१२।१७ मा भएको फैसला �यायसङ्गत 
भएको ह�दँा सदर ैकायम राखी �याय पाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी दान महज�नले िमित २०७५।३ २७ मा 
िफराएको िलिखत �ितवाद । 

यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 

पनुरावेदक �ितवादी बाबलुाल िव�कमा�को तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी अजु�न�साद 
कँडेलले पनुरावेदक वादीको का.िज.का.म.न.पा वडा 
नं. १४ कलंक�को घर क�पाउ�डिभ�को सािबक 
िक.नं.२६९, २७० हालको िक.नं. २१७ को ज�गाको 
दि�णतफ� बाट �े�फल ०-३-२-० मा िवप�ीको 
हक कायम ह�ने गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँ भनी बहस गनु�भयो भने 
��यथ� वादी दान महज�नको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
व�र� अिधव�ा �ी िहरा र�ेमी तथा िव�ान् अिधव�ा 
�ी �मोद र�ेमीले सािबक ज�गाको �ोत िक.नं.२७१, 
२७०, २६९ ज�गाह� एकै च�लािभ�का वादी 
�ितवादीका ज�गा ह�न् । पिछ नापी ह�दँा िक.नं.२७१ 
को वादी दान महज�नको ज�गा ओभर�याप भई हालको 
िक.नं.२१७ कायम ह�न आएको हो । सािबकका ितन 
िक�ा िमलेर नया ँ नापीको िक.नं.२१७ बनेको ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।१०।२८ 
मा भएको नाप न�साको न.नं.८ र ८(क) को ०-३-
२-० ज�गा वादी दान महज�नको हक कायम ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला �यायपूण� 
ह�दँा सदर कायम ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो । 

��ततु िववादमा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७०।१२।१७ मा भएको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन ? सोही स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिख�छ । 

यसमा काठमाड� िज�ला, कलंक� वडा नं. ५ 
क िक�ा नं. २७१ �े�फल ०-४-०-० ज�गा २०२१ 
सालमा सभ� नाप जाचँ ह�दँा ज�गाधनी आमा आशामाया 
महज�न र मोही बेखनारायण महज�न भई नाप न�सा 
भई आमाकै नाउबँाट छुट ज�गा दता�को कारबाही 
चलाएकोमा आमाको परलोकपिछ मैले सकार गरी 
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मालपोत काया�लयको िमित २०५८।१०।२५ को 
िनण�यअनसुार मेरो नाउमँा दता� भई मोहीलाई रकम 
िदई भूिमसधुार काया�लयको िमित २०६०।४।८ को 
िनण�यअनसुार मोही लगत क�ा भई भोग चलन गद� 
आएकोमा ६ नं. नापी गो�ाराको ५ नं. नापी टोलीबाट 
िमित २०५९।२।१४ मा पनुः नाप जाचँ ह�दँाका बखत 
उपि�थत ह�न नसकेकोले उ� ज�गा नया ँ नापीमा 
का.िज. का.म.न पा. वडा नं. १४ िसट नं. १०२-
११४२-०३ को िक.नं. २१७ मा �लक नापी भई ७ िदने 
सूचना �कािशत भएकोमा �यादैिभ� भलुसधुार गरी 
िक.नं. २१७ बाट िक�ाकाट गरी ज�गा दता� ग�रपाउ ँ
भनी ५ नं. नापी टोलीमा िनवेदन गरकेोमा �ितवादीले 
िक.नं. २१७ को पूर ै ज�गा आ�नो नाउमँा दता� 
ग�रपाउ ँभनी �ितउ�र गरपेिछ मालपोत काया�लयले 
हकबेहकको अव�था देिखएको भनी िनण�य गरकेाले 
िक.नं. २१७ को ज�गाबाट दि�णतफ�  सािबक २७१ 
बाट िभड्ने जित ज�गा िक�ाकाट गरी हक कायम गरी 
चलनसमेत चलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िफराद 
दाबी रहेकोमा का.िज. का.म.न पा. वडा नं. १४ िसट 
नं.१०२-११४२-०३ को िक.नं. २१७ को ज�गा मेरो 
घर क�पाउ�डसिहतको बसोबास गरी आएको ज�गा 
हो । वादीले मेरो घर क�पाउ�डिभ� पन� ज�गामा 
किह�यै भोग चलन नगरकेो र वादीको िक.नं. २७१ 
को ज�गा मेरो घर क�पाउ�डको बािहर दि�णतफ�  पन� 
स�ने ह�नाले आधारिवहीन िफराद दाबी खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितउ�रप� परकेो देिखयो । 
िमित २०६६।१२।१४ को न�सा मचु�ुकाको न.नं. ९ 
को ०-१-१-१ ज�गामा वादीको हक कायम भई िनजले 
चलनसमेत चलाई िलन पाउने ठह�याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले फैसला गरकेो पाइ�छ भने उ� 
फैसलाउपर िच� नबझुाई वादीको तफ� बाट परकेो 
पनुरावेदनउपर सनुवुाइ गरी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनले िमित २०७०।१०।२८ मा भई 
आएको �थलगत न�सा र मे�टेने�स नापी शाखाको 

न�साले देखाएको हालको िक.नं. २१७ म�येको न.नं. 
८ (क) को ०-०-३-२ र न�सा नं. ८ को ०-२-२-२ गरी 
०-३-२-० ज�गा वादीको हक कायम ह�ने ठह�याएको 
दिेख�छ । पनुरावेदन अदालत पाटनले गरेको 
फैसलाउपर िच� नबझुाई �ितवादीको तफ� बाट यस 
अदालतमा ��ततु पनुरावेदन परी यस अदालतबाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा फरक पन� स�ने भनी ��यथ� 
िझकाउने आदशे भई दवैु प�को उपि�थितप�ात् आज 
सनुवुाइको लािग पेस ह�न आएको देिख�छ । 

२. िनण�यको रोहमा िववािदत ज�गाको सािबक 
�ोततफ�  िवचार गदा�, काठमाड� िज�ला, कलंक� 
वडा नं. ५ िक.नं. २७१ �े�फल ०-४-०-० ज�गा 
२०२१ सालमा सभ� नापी ह�दँा ��यथ� वादीको आमा 
आशामाया महज�न र सो ज�गाको मोही बेखनारायण 
महज�न भई नाप न�सा भएको पाइयो । मालपोत 
काया�लयको िमित २०५८।१०।२५ को िनण�यअनसुार 
वादी दान महज�नको नाउमँा ज�गा दता� भएको 
दिेखयो । साथै भूिमसधुार काया�लयको िमित 
२०६०।४।८ को िनण�यअनसुार मोही लगत क�ा भई 
भोग चलनसमेत गद� आएको पाइयो । 

३. पनुरावेदक �ितवादी बाबलुाल िव�कमा�को 
नाउमँा घर क�पाउ�डसिहतका िक.नं.२६९ को 
�े.फ.०-२-२-० ज�गा िमित २०४१।६।१२ मा ख�रद 
गरी िलएप�ात् सो ज�गामा िमित २०४५।१२।१६ मा 
न�सा पास गरी घर बनाएको र िनज दान महज�नबाट 
िमित २०५६।५।२२ मा िक.नं.२७० (०-१-२-०) को 
ज�गा पनुः ख�रद गरी िलएको भ�ने देिखयो । मालपोत 
काया�लयको हाल सािबकको �माण िमिसललगायतका 
�माण कागजातबाट सािबक सभ�का िक.नं. २६९, 
२७० र २७१ को ज�गाको अिधकांश भागह� हालको 
िक.नं. २१७ मा परी नापी भएको भ�ने मे�टेने�स नापी 
शाखाको प� र न�सा िववरणबाट देिखयो । 

४. नापी टोली�ारा २०५९।२।१४ मा पनु: 
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नापी ह�दँा काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. १४ िसट नं. १०२-११४२-०३ मा सािबकका 
वादी दान महज�नको िक.नं. २७१ �े�फल ०-४-०-
० र �ितवादी बाबलुाल िव.क.को िक.नं. २६९ को 
०-२-२-०, िक.नं. २७० को ०-१-२-० का ज�गाह� 
�लकमा नापी भएको र यी उि�लिखत िक�ाह� 
एकआपसमा ओभर�याप भई सािबक �ोत िक.नं. 
२६९, २७०, २७१ का ज�गाह� िभडेर हालको नया ँ
नापीमा िक.नं. २१७ बनेको देिखयो । उपयु�� वादी 
�ितवादीको ३ िक�ा ज�गाह� नया ँनापीमा एकै िक.नं. 
२१७ बनेको र �लकमा िभड्न आउने दिेखयो । वादी 
�ितवादीका परुाना िक�ाह� २६९, २७० र २७१ 
बाट नया ँिक�ा २१७ बनेको पाइयो । 

५. पनुरावेदक �ितवादीका तफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  कानून �यवसायीले 
�ितकूल भोगािधकारको दाबी िलएको स�दभ�मा िवचार 
गदा�, �ितकूल भोगािधकार ह�नको लािग स�पि�को 
�वामीबाहेक अ�य �यि�ले लामो समयस�म 
आ�नो स�पि�सरह िवना रोकावट भोग गरी बसेको 
अव�थालाई �ितकूल भोगािधकारको �पमा िलनपुन� 
देिख�छ । वैध �वािम�ववाला (Legal Title) ले थाहा 
पाएर पिन मौन �वीकृित �दान गरकेो छ भने भोगािधकार 
िसज�ना ह��छ । �ितकूल भोगािधकार (Adverse 
Possession) �वािम�ववालाको जानकारी िवना, 
गो�य �पमा, चोरी, बलपूव�क र जबरज�ती �पमा कुनै 
स�पि� भोग गरकेो अव�थामा �ितकूल भोगािधकार 
भएको मा�न िम�ने ह�दँैन । देवानी सिंहता, २०७४ को 
दफा २७३ मा �ितकूल भोगािधकार रहेको मािनने 
अव�थाह� �प� �पमा उ�लेख भएको पाइ�छ । 

६. राम दलुारी शरण वै�णव िव. शािलक�ाम 
शरण वै�णवसमेत भएको ज�गा िखचोला चलन 
म�ुा (ने.का.प. २०६५ अंक ३, िन.नं. ७९३९) मा 
"ज�गाको वा�तिवक �थायी अथा�त्  वैध �वािम�ववाला 
(Legal Title) बाहेकको �यि�ले सो ज�गा आ�नो 

हकको हैिसयतमा खलुा �पमा भोग गरी र �य�तो 
भोगको जानकारी वै� �वािम�ववालालाई ह�दँाह�दँै 
पिन भोगलाई मौन �वीकृित �दान गरकेो अव�थालाई 
�ितकूल भोगको अव�था भनी ब�ुन ु पन� ह��छ । 
कसैले कुनै स�पि� आ�नो भ�ने हैिसयतमा िनर�तर 
�पमा भोग ग�ररहेको ह��छ र �यसउपर वा�तिवक 
र वैध �वािम�ववालालाई थाहा ह��छ र �यसउपर 
वा�तिवक वैध �वािम�ववालाले थाहा पाएर पिन 
भोगलाई मौन �वीकृित �दान गद�छ भने �यसबाट 
भोगकता�को भोगािधकार िसज�ना ह�न स�छ । तर, 
चोरी, बलपूव�क वा जबरज�ती �पबाट ग�रएको क�जा 
र वैध �वािम�ववालाको अिधकारमा आघात नपन� 
गरी अ�थायी �योगको िनिम� मािगएको वा �य�तो 
अनरुोधका आधारमा ग�रएको भोगले भोगािधकार 
िसज�ना गन� स�ने ह�दैँन । �ितकूल भोग वा�तिवक 
धनीबाट िनजको स�पि�मािथको भोगािधकार पथृक 
ग�रने असामा�य काय� हो । �ितकूल भोगदाबीको 
िनिम� भोगकता�ले वा�तिवक �वािम�ववालाको 
हकलाई �वीकार नगरी आ�नो हैिसयतमा िनर�तर 
भोग गरकेो �मािणत गनु�पन� र भौितक �पमा स�पि�मा 
भोग रहन ुअिनवाय� ह��छ । भोग वैध �वािम�ववालाले 
सिहत सबैले दे�ने गरी खलुा �पमा गरकेो ह�नपुद�छ । 
वैध �वािम�ववालाले लामो समयस�म ��य� वा परो� 
�पमा भोगलाई �वीकार गरकेो अव�था ह�नपुद�छ” 
भनी यस अदालतबाट �या�यासमेत भएको पाइ�छ । 
िववेिचत िस�ा�त र ��ततु म�ुाको त�यसगँ तालमेल 
गरी हेदा� पनुरावेदक �ितवादी र ��यथ� वादीका 
िबचमा ज�गा नापजाचँ ह�दैँका अव�थादेिख िववाद परी 
हाल सािबक गराउन दवुै प� अड्डा अदालतमा गई 
आ-आ�नो हकभोगको दाबी गरी कारबाही �ि�या 
चिलरहेको अव�थामा �ितकूल भोगािधकारको 
अव�था देिखदैँन । वैध �वािम�ववाला (Legal Title) 
वादीले थाहा पाएर मौन �वीकृित �दान गरकेो भ�ने 
पिन देिखएन । �वािम�ववालाको जानकारी िवना, 
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गो�य �पमा, चोरी, बलपूव�क र जबरज�ती �पमा कुनै 
स�पि� भोग गरकेो अव�थामा �ितकूल भोगािधकार 
भएको मा�न निम�ने ह�दँा िव�ान्  कानून �यवसायीको 
बहससगँ सहमत ह�न सिकएन । 

७. ��ततु िववादको मह�वपूण� कुरा सभ� 
नापीको न�सा र िफ�डको वा�तिवक न�सामा 
ओभर�याप गरी हेनु�  हो । काठमाड� िज�ला 
अदालतले गरकेो न�साउपर िच� नबझुाई दवुै 
प�को उपि�थितमा पनुरावेदन अदालत पाटनले 
िमित २०७०।१०।२८ मा गरकेो न�साले �ाकृितक 
िसमाना फेला पारी न.नं. १ लाई आधारिव�द ु मानी 
सािबक िफ�डमा भएको बाटो र न.नं. २ लाई हाल 
िफ�डमा भएको िपच बाटो भनी िसमाङ्कन ग�रएको 
हो । न�सा नं. १ लाई आधारिव�द ुमा�दा सािबकको 
अव�था र हालको अव�थामा सामा�य प�रवत�न आई 
न.नं. ८ सािबक सभ� नापीको न�साअनसुार िक.नं. 
२७१ को ज�गा हाल िक.नं. २१७ मा पनुरावेदक 
�ितवादी बाबलुाल िव�कमा�को भोगमा देिखएको 
खाली ज�गामा पन� जा�छ भने न.नं. ८(क) सािबक 
सभ� नापीको न�साअनसुार िक.नं. २७१ को ज�गा 
हाल िक.नं. २१७ मा पनुरावेदक �ितवादीको भोगमा 
रहेको ३१/

२
 तले घरमा पन� जा�छ । सािबक िक.नं. 

२६९ र २७० हालको न.नं. ९ र ११ मा पन� देिख�छ । 
��ततु न�सामा दवुै प�ले आ�ना केही कुराह� राखी 
ब�देज �य� गर ेपिन ��ततु न�सा िमलेकै देिख�छ । 
पनुरावेदक �ितवादीको सािबक िक.नं. २६९ को ०-२-
२-० र सािबक िक.नं. २७० को ०-१-२-० गरी ज�मा 
०-४-०-० �े�फल रहेको देिख�छ । यी तीनवटै िक�ा 
ज�गाह� २०५९।२।१४ मा सभ� न�सा ह�दँा का.िज.
का.म.न.पा. वडा नं.१४ िसट नं.१०२-११-४२-०३ 
को िक.नं.२१७ मा �लकमा नापन�सा भई २१७.६० 
वग� िमटर �े�फल  अथा�त्  ०-६-३-१ कायम ह�न 
गएको देिख�छ । हाल सभ�को िक.नं.२१७ को ज�गा 
हाल सािबकको स�ब�धमा मालपोत काया�लयको 

िमिसल हेदा� सािबक सभ�को िक.नं.२६९, २७० र 
२७१ िक�ाको ज�गाको अिधकांश भागह� हालको 
िक.नं. २१७ मा परी नापी भएको भ�ने नापी शाखाको 
प� र न�साले देखाएको र उ� बेहोरा पनुरावेदन 
अदालत पाटनले २०७०।१०।२८ मा गराएको 
�थलगत न�सासगँ समेत मेल खाएको दिेख�छ । 
��ततु िववादमा पनुरावेदक �ितवादीको सािबक 
ज�गाको �े�फल र ��यथ� वादीको सािबक ज�गाको 
�े�फल हेदा� पनुरावेदक �ितवादीको ज�गा प�ुन जाने र 
��यथ� वादीको ज�गा प�ुन नपन� कुनै मनािसब कारण 
दिेखदैँन । यस �ि�कोणबाट हालको िक.नं.२१७ को 
ज�गा वादी �ितवादीका परुाना िक�ाह� २६९, २७० 
र २७१ बाट वनेको देिखदँा सो िक�ाबाट वादी र 
�ितवादीको ज�गालाई समानपुाितक �पमा िमलाउन ु
�यायोिचत नै देिख�छ । 

८. यसरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७०।१०।२८ मा भएको �थलगत न�सासमेतबाट 
सािबकमा वादी �ितवादीका तीन िक�ाह� िक.नं. 
२६९, िक.नं. २७०, र िक.नं. २७१ को अिधकांश 
भागह� हालको िक.नं. २१७ मा परकेो देिखदँा सो 
�थलगत न�साबाट हालको िक.नं. २१७ म�येको न.नं. 
८ को �े�फल ०-२-२-२ र न.नं. ८(क) को �े�फल 
०-०-३-२ समेत गरी �े�फल ०-३-२-० ज�गा वादी 
दान महज�नको सािबक िक.नं. २७१ समेतको ज�गा 
दिेखदँा पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो फैसलामा 
अ�यथा भयो भनी भ�न स�ने अव�था देिखदँनै । 

९. तसथ� मािथ िववेिचत म�ुाको त�य, 
आधार र कारणह�बाट समेत हाल सभ�को िक.नं. 
२१७ को दि�णतफ� बाट िमित २०७०।१०।२८ मा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको नाप न�साको 
न.नं. ८ र ८(क) को गरी ०-३-२-० ज�गामा ��यथ� 
वादी दान महज�नको हक कायम ह�ने ठहर गरेको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।१२।१७ 
को फैसला सो हदस�म कानूनस�मत िमलेको देिखदँा 
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सदर ह�ने ठहछ�  । न.नं. ८ (क) मा देिखएको ०-०-३-
२ ज�गामा यी पनुरावेदक �ितवादीले २०४५ सालमा 
नै न�सा पास गरी घर िनमा�ण भएको देिखएको र सो 
घरका स�ब�धमा यस म�ुामा वादीले अ�यथा दाबी 
गरकेोसमेत नदेिखदँा घर पाताल भएपिछ उ� न.नं. 
८ (क) को ०-०-३-२ ज�गामा वादीको भोगसमेत 
कायम भई चलन पाउने नै ह�दँा न.नं. ८ (क) मा रहेको 
ज�गामा अिहले केही बोिलरहन परने । पनुरावेदक 
�ितवादी बाबलुाल िव�कमा�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

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

इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
इित संवत् २०७६ साल पौष १५ गते रोज ३ शभुम् । 

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
फैसला िमित : २०७६।९।२०

०६६-WO-१३०२

म�ुाः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला बिद�या कािलका गा.िव.स. वडा नं. 
३ �थायी घर भई िवमान�थल सरु�ागाड� 
भैरहवामा काय�रत रहेका बखत अवकाश 
ग�रएका वष� २५ को �हरी जवान जयबहादरु 
पाइजा मगर

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, गहृ म��ालय, िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत

§ जुन आरोप लगाएर कुनै �यि�ले ग�ररहकेो 
रोजगारीबाट वि�चत ग�रएको छ, सो 
आरोपबार ेआफँै धारणा वा सफाइ रा�न 
पाउनु �यि�को नैसिग�क हकिभ�ै पन� । 

(�करण नं.४)
§ कसरुको यिकन नगरी �प�ीकरण सो�ने र 

पूरक कसुर र कानून उ�लेख गरी सजाय 
गनु� �यायोिचत नह�ने । 

(�करण नं.५)

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� �ी अिधव�ा 
ह�रहर दाहाल र िव�ान्  अिधव�ाह� �ी 
यवुराज भ�डारी तथा �ी राज ुकटुवाल

�नण�य नं. १०४३९
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िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
�काश गौतम

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प २०७५, अंक ७, िन.नं. १००६३, 

प.ृ १४४३
स�ब� कानून :
§ �हरी िनयमवली, २०४९

आदेश
�या.ह�र�साद फुयाल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतमा दता� ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ:-

त�य ख�ड
म िनवेदक िमित २०६०।५।१५ गतेका 

िदनबाट �हरी जवान पदमा भना� भई सश� ���को 
समयमा रो�पालगायत दशेको िविभ�न �थानमा 
काय�रत रहदँ ैआएकोमा पिछ�लो समय िवमान�थल 
सरु�ा गाड� भैरहवामा काय�रत रही आएको िथए ँ । 
यसरी काय�रत रहदँा काया�लयबाट िदइएको पदीय 
िज�मेवारी अ�य�त इमा�दारीपूव�क िनवा�ह गरी आएको 
िथए ँ। िमित २०६६।६।३१ गते भैरहवा िवमान�थलमा 
िनवेदकको passenger को �यागेज चेिकङ गन� िडउटी 
िथयो । सोही िडउटीको �ममा ितहारको बेला भएकोले 
तराईबाट राजधानी आउने मािनसह�ले पटका ज�ता 
िव�फोटक पदाथ� �याउने समय िथयो । मेरो िडउटीकै 
�ममा एकजनाले यित एअरलाइ�समाफ� त पटाका 
लैजान लागेको अव�थामा रोकेको िथए ँ। सोही िवषयमा 
मलाई �.ना.िन. छवबहादरु घत�ले बोलाई लछार 
पछार गदा� िवमान�थलमा रहेका अ�य �यि�ह� आई 
छुट्याएका िथए । हठात् �.ना.िन. छवबहादरु घत�ले 
मलाई िज�ला �हरी काया�लय भैरहवा �प�देहीमा 
पठाई थनुामा राखी िनम�म यातना िदएर राखे, मलाई 
यातना िदएको त�य ��ततु िनवेदनसाथ मैले पेस 

गरकेो मेिडकल �रपोट�ह�बाट पिन पिु� ह��छ । यसरी 
मलाई थुनामा राखी ��यथ� िज�ला �हरी काया�लय 
�प�दहेीका �हरी उपरी�क �काश अया�ल�यूबाट 
िमित २०६६।७।१ गते र पनुः िमित २०६६।७।४ गते 
�प�ीकरण माग ग�रएकोमा िनवेदक मािथ लगाइएको 
आरोपमा पूण� ई�कारी रही िनवेदकलाई सजाय ह�नपुन� 
होइन भनी �मशः िमित २०६६।७।१३ गते र िमित 
२०६६।७।१६ गते �प�ीकरण जवाफ पेस गरेको 
िथए ँ । यसरी िनवेदकले पेस गरकेो �प�ीकरण 
जवाफबाट िनवेदकको िनद�िषता पिु� ह��छ । उ� 
�प�ीकरण प� ��ततु िनवेदन प�साथ संल�न गरेको 
छु । 

यसै �ममा मलाई हठात् िमित २०६६।७।२२ 
गतेदेिख लाग ु ह�ने गरी ��यथ� नं. ३ का �हरी 
उपरी�कबाट �हरी िनयमावली, २०४९ को प�र�छेद 
९ िनयम ८८ को उपिनयम (ग) र (ङ) अनसुारको 
कसरु गरकेो ठहर ह�न आएकोले िनयम ९३ को 
दहेाय (२)(ख) ले िदएको अिधकार �योग गरी सोही 
िनयमावलीको िनयम ८४ को उपिनयम (६) बमोिजम 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने िनण�य पचा� खडा गरेको 
रहेछ । जनु कुरा िमित २०६६।७।२५ गते नोकरीबाट 
हटाइएको जानकारी प� �ा� भएपिछ अवगत भयो । 
यसरी बे�रत र कानूनिवपरीत भएको उ� िनण�यउपर 
िच� नबझुी िमित २०६६ मङ्िसरमा ��यथ� नं. 
२ पि�म �े�ीय �हरी काया�लय का�क� पोखराका 
�हरी नायब महािनरी�कसम� पनुरावेदन गरेको 
िथए ँ। ��यथ� नं. १ का �हरी नायब महािनरी�कबाट 
िमित २०६७।१।३१ गते “एक �िशि�त िज�मेवार 
अनशुासनय�ु एवम् �यवासाियक �हरी कम�चारी भएर 
आ�नो पेसागत दािय�व तथा कत��य�ित उदासीनता 
दखेाई आफूभ�दा मािथ�लो कमा�डरसगँ अभ� 
�यवहार गरकेो भनी मलाई �हरी िनयमावली, २०४९ 
को प�र�छेद ९ को िनयम ८८ को (ग), (ङ), (च) र 
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(ज) को कसरुअनसुार ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४(६) 
बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीका लािग अयो�य 
नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको स�ु 
िनण�य नै सदर ह�ने गरी िनण�य भएको जानकारी ह�न 
आयो । 

��यथ� नं. ३ बाट िनवेदकलाई िमित 
२०६६।७।४ गते �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८८ को उपिनयम (ङ) को कसरु गरकेो अिभयोगमा 
ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४(छ) बमोिजम तपाइलँाई 
िकन कारबाही नगन� भनी �प�ीकरण माग ग�रएको 
छ । जबिक नोकरीबाट हटाउने िमित २०६६।७।२२ 
को िनण�यमा ऐ. िनयमावलीको उपिनयम (ग) र (ङ) 
को कसरुमा नोकरीबाट हटाउने िनण�य गरकेा छन् । 
��यथ� नं.२ सम� िनवेदकले पनुरावेदन गरकेोमा 
सो पनुरावेदनप�मा िमित २०६७।१।३१ गते िनण�य 
ह�दँा िनवेदकलाई सजाय ��तािवत गरी सोिधएको 
�प�ीकरणप� र ��यथ� नं. ३ ले कसरु ठहर गरकेोभ�दा 
िभ�न ऐ. िनयमावलीको िनयम ८८ को उपिनयम (ग) 
र (ङ) का अित�र� (च) र (ज) को थप कसरु लगाई 
म िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने िनण�य भएको 
छ । यसरी िनण�य गरिेप�छे कसरु थप गन� कारबाही 
र िनण�य भएको ह�दँा ��यथ�ह�को िनण�य �वतः 
गैरकानूनी छ । एउटा आरोपमा �प�ीकरण माग गन�, 
आरोप थप गरी ��यथ� नं. ३ ले िनण�य गन� र �यसपिछ 
पनुः आरोप थप गरी पनुरावेदन स�ुने अिधकारीबाट 
िनण�य ग�रएको ह�दँा िवप�ीह�को उ� काम कारबाही 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको �ितकूल ह�नाको साथै 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ को उपिनयम 
(२) को बिख�लाप छ । �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८४ ले उिचत र पया�� कारण भएमा कारबाही 
सजाय गन� सिकने छ भ�ने �यव�था गरकेो छ । तर 
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउनेस�मको उिचत र पया�� 
कारण के कसरी �थािपत छ सो कुरा िनण�य पचा�मा 
अिभ�य� ह�न सकेको छैन । 

��यथ�ह�बाट िनवेदकलाई आफूभ�दा 
मािथ�लो कमा�डरसगँ अभ� �यवहार गरी 
हातपातसमेत गरी चरम लापरबाही, अनशुासनहीन र 
आचरणिवपरीत काय� गरकेो पाइएको भनी अिभयोग 
लगाइएको छ । जबिक मैले �प�ीकरण पेस गदा�समेत 
मलाई लगाइएको आरोप झठुा हो म िनवेदकले आ�नो 
पदीय िज�मेवारीबमोिजमको दािय�व पूरा गरी आएको 
छु । मैले िव�फोटक पदाथ� नछाडेको िवषयलाई िलएर 
�.ना.िन. छवबहादरु घत�ले िडउटी लगाउनकुो साटो 
म ज�तो त�लो �तरको कम�चारीलाई िडउटीमा रहेको 
बेला यिुनफम�मा नै कठालो समाती अिफसमा लगी 
कुटिपट लछार, पछार, गाली गलौज गनु�भएको िथयो । 
मैले �.ना.िन. छवबहादरु घत�लाई कुनै हातपात गरेको 
छैन । �.ना.िन. बाट नै �हरी आचरण िव�� घसुखोरी 
र अपराधीलाई सघाउने काम भएको छ । िनवेदकबाट 
बराबर कसरु गरकेो भ�ने कुरा ��यथ�ह�ले कहीकँतै 
उ�लेख गन� नसकेको र सो कुरा �मािणत ह�न स�ने 
अव�था पिन छैन । यिद मैले बराबर गलत काम गरेको 
भए यसअिघ मलाई के क�तो सजाय भएको वा मेरो 
�यि�गत िववरणमा अ�यथा केही जिनएको छ भ�ने 
कुरा ��यथ�ह�को िनण�यमा अिभ�य� ह�न सकेको 
छैन । 

अतः उपयु��ानसुार ��यथ�ह�को 
गैरकानूनी िनण�यबाट िनवेदकको नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२ (३) (च) धारा १३, 
धारा १९ �ारा ��याभूत संवैधािनक तथा �हरी ऐन, 
िनयमावली�ारा ��याभूत कानूनी हकमा समेत आघात 
भएकोले ��यथ�ह�को काम कारबाही र सो आधारमा 
िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी ग�रएको िमित 
२०६६।७।२२ को ��यथ� िज�ला �हरी काया�लय 
�प�दहेीका �हरी उपरी�कबाट भएको िनण�य 
पचा� र सोलाई सदर गन� गरी ग�रएको पि�म �े�ीय 
�हरी काया�लय पोखराका �हरी महािनरी�कको 
िमित २०६७।१।३१ को पनुरावेदन िनण�यलगायत 
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त�स�ब�धी स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी िनवेदकलाई पूव�वत् सेवामा बहाल 
गरी िनयमानसुार नोकरीबाट हटाइएको िमितदेिखको 
तलब भ�ा तथा अ�य सिुवधासमेत �दान गनु�  भनी 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदन दाबी । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? यो 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� स�बि�धत िमिसल साथै राखी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पठाउन ुभनी �रट िनवेदनको एक �ित न�कल साथै 
राखी िवप�ीह�लाई सूचना पठाई �यसको बोधाथ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पठाई िलिखत 
जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।३।२० को 
यस अदालतको कारण देखाउ आदेश । 

�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९३ को 
उपिनयम २ को ख�ड (ख) मा िवभागीय कारबाही गन� 
अिधकारी तोकेको र �हरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ 
मा िज�ला �हरी िवशेष अदालतको �यव�था रही उ� 
अदालतको िनण�यउपर िच� नबझेुमा एक तहमािथको 
�हरी िवशेष अदालतमा पनुरावेदन गन� स�ने �यव�था 
उ� ऐनको दफा ३६(ख) मा छ । उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार नै िनण�य भएको र यस म��ालयको 
कुनै भूिमका नभएकोले दूिषत मनसाय�े�रत ��ततु �रट 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको गहृ म��ालयको 
िलिखत जवाफ । 

�रट िनवेदक �.ज. जयबहादरु पाइजा मगरको 
िजिकर स�ब�धमा िवमान�थल सरु�ा गाड� भैरहवामा 
काय�रत �.ना.िन. छवबहादरु घत� र �.ज. जयबहादरु 
पाइजा मगरिबचको झगडा स�ब�धमा त�काल उ� 
�थानमा काय�रत �हरी कम�चारीह� �.ह. केदार 
चौधरी, िमठु ग�ुङ र शाि�त रावलसमेतले गरकेो 

कागज, उ� घटनाका बारमेा बझुी पेस गरकेो �.िन. 
गर िसंह म�लको �ितवेदनसमेतबाट �.ज.जयबहादरु 
पाइजा मगरले �.ना.िन.छवबहादरु घत�मािथ 
हातपात गरी अभ� �यवहार गरकेो पिु� ह�न आएबाट 
यसरी आफूभ�दा �ये� सद�यलाई उिचत आदर 
गनु�  पन�मा अभ� �यवहार गरी आचरणिवपरीतको 
काय� गरी अनशुासनहीन �यवहार देखाई लापरबाही 
गरकेो दिेखदँा िनजले �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८८ अ�तग�तको कसरु गरकेो र य�तो 
कसरुदार �हरी कम�चारीह�लाई सो िनयमावलीको 
िनयम ८४ (छ) बमोिजम नोकरीबाट हटाउन सिकने 
िव�मान �हरी िनयमावलीमा रहेको �यव�थाअन�ुप 
नै अिधकार�ा� अिधकारीबाट िनयमावली�ारा 
िनिद�� काय�िविधअनसुारको रीत प�ुयाई िनजलाई 
नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िज�ला �हरी काया�लय 
�प�दहेीको िमित २०६६।७।२२ गतेको िनण�य नै 
�यायोिचत भएकोले सोही िनण�यलाई सदर गन� गरी 
िमित २०६७।१।३१ मा पनुरावेदक�य िनण�य भएकोले 
�रट िनवेदन िजिकर ख�डनीय छ । अतः आ�नो 
मातहतको कम�चारीलाई काम कारबाहीको स�दभ�मा 
स�झाई बझुाई गदा� उ�टै कमा�डरमािथ हातपात गरी 
अभ� �यवहार गरकेो र य�ता अनशुासनहीन �हरी 
कम�चारीह�लाई कारबाही नग�रदँा द�डहीनताले 
��य पाउने र अ�य इमा�दार �हरी कम�चारीह�मा 
समेत नकारा�मक �भाव पन� जाने ह�दँा कसरुको 
�कृितअनसुारको कारबाही भएको हो । िनवेदकले 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गरअेनसुार िनज िनवेदकको 
संवैधािनक हक अिधकारलाई आघात पान� तथा कुनै 
ऐन िनयमिवपरीतको काय� यस काया�लयबाट नभएको, 
नग�रएको ह�दँा आधारिहन �रट िनवेदन खारजेी ग�रपाउँ
भ�नेसमेत बेहोराको पि�म �े�ीय �हरी काया�लय 
पोखराको िलिखत जवाफ । 

िनवेदक जयबहादरु पाइजा त�काल 
यस िवमान�थल सरु�ा गाड� भैरहवा दरब�दी भई 
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१०४३९ - जयबहादरु पाइजा मगर िव. नेपाल सकार, गहृ म��ालय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

काय�रत रहदँा काया�लय �मखुले लगाएको िडयटुी 
इमा�दारपूव�क नगन�, मखुमखैु ला�ने, िवमान�थलिभ� 
रहेको टेिलफोनको हे�प डे�समा काम गन� मिहलासगँ 
अनशुासनहीन तवरले ब�ने ज�ता अनशुासनहीन 
काय� गद� आएको र िमित २०६६।६।३१ गतेका िदन 
पिन लगेज चेक जाचँ गन� िसलिसलामा पिन लापरबाही 
त�रकाले िडयिुटमा रहेको पाइएकोले आ�नो िडयटुीमा 
गई बस भनी गाड� इ�चाज� �.ना.िन. छवबहादरु 
घत�ले भ�दा िनज �.ज.ले म केटीसगँ बसेको �रस 
ला�यो भ�ने ज�ता जवाफ िदई मखुमखैु लागेको ह�दँा 
बार�बार अनशुासनहीन काय� गद� आएको देखी गाड� 
इ�चाज�को हैिसयतले काया�लयमा बोलाई स�झाई 
बझुाई गनु�  प�यो भनी बोलाई स�झाई बझुाई गन� ला�दा 
�ितशोधको भावनाले उ�ेिजत भई उ�टै �.ना.िन. 
मािथ नै जाइलागी हातपात गरी यिुनफम� �याितिदई 
दजा�नी िच� भइुमँा छरप�ट पारी अनशुासनहीन काय� 
गरकेो हो । िनज काया�लय �मखुबाटै कुनै मका�मा 
परकेो भए सोभ�दा मािथको काया�लय तथा कमा�डर 
अ�यायको िव�� उजरु बाजरु गन� अव�था ह�दँाह�दैँ 
पिन सो नगरी काया�लय �मखुमािथ नै जाइलागी 
कुटिपट गन� ज�तो गैरकानूनी तथा िवभागीय िनित 
िनद�शनिवपरीत अनशुासनहीन तवरले लापरबाही 
गरी �हरी संगठनलाई नै आचँ आउने काय� गरकेो 
ह�दँा िनज िनवेदक जयबहादरु पाइजाले त�काल यस 
िवमान�थल सरु�ा गाड�मा �.ज.पदमा काय�रत रहदँा 
आचरणिवपरीत काय� गरकेो ह�दँा िनजलाई �हरी 
िनयमावलीबमोिजम कारबाही गन� िवमान�थल सरु�ा 
गाड�को काय� �े�िभ� नपन� ह�दँा आव�यक कारबाहीको 
लािग िज�ला �हरी काया�लय �प�देहीमा पठाइएको हो 
भ�नेसमेत बेहोराको िवमान�थल सरु�ागाड� भैरहवाको 
िलिखत जवाफ । 

िनवेदक जयबहादरु पाइजा त�काल 
िवमान�थल सरु�ा गाड� भैरहवामा दरब�दी भई सोही 
गाड�मा काय�रत रहदँा काया�लय �मखुले लगाएको िडयटुी 

इमा�दारपूव�क नगन�, मखुमखैु ला�ने िवमान�थलिभ� 
रहेको टेिलफोनको हे�प डे�समा काम गन� मिहलासगँ 
अनशुासनहीन तवरले ब�ने ज�ता अनशुासनहीन 
काय� गद� आएको र िमित २०६६।६।३१ गतेका िदन 
पिन लगेज चेकजाचँ गन� िसलिसलामा लापरबाही 
त�रकाले िडउटीमा रहेको पाइएकोले आ�नो िडउटीमा 
गई बस भनी गाड� इ�चाज� �.ना.िन. छवबहादरु 
घत�ले भ�दा िनज �.ज.ले म केटीसगँ बसेको �रस 
ला�यो भ�ने ज�ता जवाफ िदई मखुमखैु लागेको ह�दँा 
बार�बार अनशुासनहीन काय� गद� आएको देखी गाड� 
इ�चाज�को हैिसयतले काया�लयमा बोलाई स�झाई 
बझुाई गनु�  प�यो भनी बोलाई स�झाई बझुाई गन� ला�दा 
�ितशोधको भावनाले उ�ेिजत भई उ�टै �.ना.िन. 
मािथ नै जाइलागी हातपात गरी यिुनफम� �याितिदई 
द�या�नी िच� भइुमँा छरप�ट पारी अनशुासनहीन 
काय� गरकेो हो । िनज काया�लय �मखुबाटै कुनै मका�मा 
परकेो भए सोभ�दा मािथको काया�लय तथा कमा�डर 
अ�यायको िव�� उजरु बाजरु गन� अव�था ह�दँाह�दँै 
पिन सो नगरी काया�लय �मखुमािथ नै जाइलागी 
कुटिपट गन� ज�तो गैरकानूनी तथा िवभागीय नीित 
िनद�शनिवपरीत अनशुासनहीन तवरले लापरबाही गरी 
�हरी सगंठनलाई नै आचँ आउने काय� गरकेो ह�दँा कुनै 
पिन �हरी कम�चारी �हरी ऐन, िनयमावलीिवपरीत 
काय� गरकेो पिु� ह�न आएको ख�डमा �य�ता �हरी 
कम�चारीह�लाई �हरी सगंठनमा रािखरहन उिचत 
नह�ने देिखएकोले िमित २०६६।७।२२ गतेको प�ले 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने िनण�य ग�रएको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको िज�ला �हरी काया�लय �प�दहेीको िलिखत 
जवाफ । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको 
स�दभ�मा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� 
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�ी अिधव�ा ह�रहर दाहाल र िव�ान्  अिधव�ाह� 
�ी यवुराज भ�डारी तथा �ी राज ु कटुवालले 
िनवेदकलाई �ितशोधको भावनाले का�पिनक 
अिभयोग लगाई नोकरीबाट हटाउने काय� भएको 
हो । �प�ीकरण सो�दा एउटा िनयमको आरोप लगाउने 
र कारबाही गदा� अक� िनयमको आधारमा नोकरीबाट 
हटाउनेस�मको अ�यायपूण� �यवहार �हरी सगंठनका 
उ�च पदािधकारीबाट भएको छ । आ�नो िनिहत 
�वाथ� पूरा नभएको �ितशोध साधेँर कपोलकि�पत 
आरोप लगाएर सानो दजा�को कम�चारीलाई रोजगारीको 
अवसरबाट गैरकानूनी तवरले हटाउन ुअ�यायपूण� छ । 
तसथ� िनवेदन मागबमोिजम नोकरीबाट हटाएको स�ु 
�हरी काया�लय, सोलाई सदर गरकेो पनुरावेदन तहको 
िनण�य बदर गरी नोकरीमा पनुब�हाली गन� परमादेशसमेत 
जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

िवप�ी पि�म �े�ीय �हरी काया�लयसमेतका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी �काश 
गौतमले अनशुानहीन काय� गन� �हरी जवानलाई 
िवभागीय कारबाही गन� पाउने अनमुित भएको 
अिधकारीले रीतपूव�क �प�ीकरण सोधी �प�ीकरण 
स�तोषजनक नभएको आधारमा नोकरीबाट भिव�यमा 
अयो�य नह�ने गरी हटाइएको िनण�य र सोलाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन िनण�यसमेत कानूनस�मत नै भएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।  

अब ��ततु िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणय�ु 
परमादेश जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? सो स�दभ�मा 
िनण�य िदन ुपन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� कत��यिन� भई 
�हरी जवानको हैिसयतले आफूले काय� गदा� गद� पूवा��ह 
िलई बदिनयतका साथ भिव�यमा सरकारी नोकरीको 
लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउदँा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत �प�ीकरण एउटा 
कसरुको लािग सो�ने र कारबाही अक� कसरुको कानून 

लगाई गरकेोले �हरी ऐन र िनयमिवपरीत ग�रएको िमित 
२०६६।७।२२ को िवभागीय कारबाही तथा िमित 
२०६७।१।३१ को पनुरावेदन िनण�यसमेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी मलाई सेवामा यथावत् पनुव�हाली 
गनु�  भ�ने परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको 
म�ुय दाबी रहेको देिखयो । �रट िनवेदक �हरी जवान 
जयबहादरु पाइजा मगर त�काल िवमान�थल सरु�ा 
गाड� भैरहवामा काय�रत रहदँा काया�लय �मखुले 
लगाएको िडउटी इमा�दारपूव�क नगन�, िडउटी 
इ�चाज�सगँ मखुमखैु ला�ने गरी अनशुासनहीन काय� 
गरकेोले �हरी ऐन र िनयमावलीबमोिजम �ि�या 
पूरा गरी भिव�यमा अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट 
हटाएको काय� कानूनस�मत रहेकोले �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ीतफ� बाट िलिखत जवाफ 
रहेको पाइयो । 

३. �हरी जवान पदमा काय�रत रहेका 
िनवेदक जयबहादरु पाइजा मगरलाई पदअनकूुलको 
आचरण नगरकेो भ�ने आरोपमा कारबाही गदा� 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को 
(ङ) बमोिजम “आ�नो पदको िज�मेवारीअनसुार 
आचरण नगरकेो” भ�ने कारण खलुाई �प�ीकरण 
सोिधएको देिख�छ । िनजलाई िवभागीय कारबाही 
गरी नोकरीबाट हटाउदँा सोही िनयमावलीको िनयम 
८८ (ग), (ङ), (च) र (ज) समेतको अिभयोग लगाई 
सजाय गरकेो देिखएको छ । उि�लिखत िनयम ८८ 
को (ग) मा “बराबार अनशुासनहीनताको काम गरेमा”, 
िनयम (च) मा “पालोमा रहेको अव�थामा वा नरहेको 
अव�थामा पिन उद�को पोशाक लगाई कुनै मादक 
पदाथ� सेवन गरी िहडेँमा वा जथाभावी गरमेा”, र (ज) 
मा “आचरणस�ब�धी िनयमह� बराबर उ�लङ्घन 
गरमेा” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । जे जनु कसरु 
गरकेो वा जनु कानूनी �ावधानको बिख�लाप ह�ने काय� 
गरकेो हो, सोही बेहोरा खलुाई सफाइको मौका िदएर 
मा� सो स�ब�धमा कारबाही गनु�पछ�  भ�ने �ाकृितक 
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�यायको िस�ा�तको मा�यता रही आएको छ । कुन 
आरोप लगाइयो र सो आरोपको बारमेा के जवाफ �ा� 
भयो भ�ने आधारमा �ा� त�य र �माणको मू�याङ्कन 
गररे मा� �प�ीकरण स�तोषजनक भयो वा भएन भ�न 
सिकने ह��छ । 

४. जनु आरोप लगाएर कुनै �यि�ले ग�ररहेको 
रोजगारीबाट वि�चत ग�रएको छ, सो आरोपबार ेआफँै 
धारणा वा सफाइ रा�न पाउन ु �यि�को नैसिग�क 
हकिभ�ै पन� िवषय हो । िवप�ीह�ले कारबाही गदा� 
िनवेदकलाई एउटा कसरुको आरोपमा �प�ीकरण 
िलने र सेवाबाट हटाउदँा अक�  िनयममा उ�लेख 
भएको आरोपसमेत समावेश गरी सेवाबाट हटाएको 
देिख�छ । �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ 
(ङ) को कसरुबारमेा मा� िनवेदकले �प�ीकरण पेस 
गन� पाएको र अ�य ग�भीर �कृितका आरोपबार ेसफाइ 
पेस गन� मौका नै नपाएको अवा�था देिखन आयो । 

५. ��ततु वारदातमा िवमान�थलमा 
चेकजाचँ गदा� िव�फोटक पदाथ� नछोडेको िवषयलाई 
िलएर िडउटी अिफसर �.ना.िन. ले पूवा��ह िलएको 
भ�ने िनवेदकले दाबी िलएको र आरोपमा िडउटी 
अिफसर�ित अभ� �यवहार गरकेो भ�ने उ�लेख भएको 
अव�था ह�दँा दईु �हरी कम�चारीिबच असमझदारी 
रहेको भ�ने त�यबाट देिखएको छ । उ� घटनालाई 
एयरलाइ�सका ��य�दश�ह�ले कुनै कागज गरी वा 
गराई पिु� गन� सकेको दिेखदैँन, िमठु ग�ुङले घटनापिछ 
मा� थाहा पाएको देिख�छ भने केदार�साद चौधरीको 
घटनामा िथइन ँभ�ने बेहोरा पाइ�छ । जबिक घटनाका 
कागजात हेदा� छवबहादरु घत�ले िनज जयबहादरु 
पाइजा मगरले मलाई कुट्यो कपडा �या�यो भ�ने बेहोरा 
पाइ�छ भने जयबहादरु पाइजा मगरको बेहोरामा मलाई 
छवबहादरु घत�ले िनघा�त कुट्यो र एअरलाइ�सका 
�टाफह�ले छुट्याए भ�ने बेहोरा देिख�छ । �य�तै 
��य�दश� भिनएक� शाि�त रावलले दवैुको टोपी फुली 
झरकेो िथयो भ�ने देिख�छ । वा�तवमा झगडा भएको 

मूल कारण �मािणत गन� एअरलाइ�सका �टाफह�को 
कागज तयार नपा�रनसुमेतले के कारण देखाउछँ भने 
दवुैका तफ� बाट मया�दाहीन काय� भएको ह�न स�छ तर 
कारबाहीमा यी िनवेदक मा� परकेो देिख�छ । यस 
अव�थामा ग�रएको कारबाही, सोिधएको �प�ीकरण 
तथा िनजले िदएको जवाफसमेत व�तिुन� आधारबाट 
पिु� भएको ह�न ुअझ बढी आव�यक देिख�छ । कसरुको 
यिकन नगरी �प�ीकरण सो�ने र पूरक कसरु र 
कानून उ�लेख गरी सजाय गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । 
यसै स�दभ�मा “कम�चारीलाई ग�भीर कसरु कायम 
गरी सजाय गदा� ग�भीर �कृितको नै कसरु गरेको 
वा सामा�य �कृितको कसरु पटकपटक गन� गरेको 
र �यसअिघ पिन �य�तो कसरु दोहो�रने गरकेोमा 
कारबाहीमा परी सचेत गराउदँागराउदँ ै पिन अटेर 
गरी �य�तै कसरुह� पटकपटक दोहो�रई रहे मा� 
ग�भीर �कृितको िवशेष सजाय गनु�  कानूनअनकूुल 
ह�न जाने” भनी यस अदालतबाट िस�ा�त �ितपािदत 
भएकोसमेत देिख�छ (ने.का.प.२०७५, अकं ७, िन.नं. 
१००६३, प.ृ १४४३) । �य�तै जनु कसरुमा सजाय 
िदनपुन� हो, सोही कसरु स�ब�धमा सजाय ��ताव 
गरी स�बि�धत कम�चारीलाई सफाइ पेस गन� मौका 
�दान गनु�पन� देिख�छ । कम�चारीउपर िवभागीय सजाय 
गन� स�ब�धमा सनुवुाइको मौका �दान गन� कुरालाई 
सामा�य मा�यताको �पमा आम तवरबाट �यावहा�रक 
�योगमा �याइएको पाइ�छ । यो एक शा�त �याियक 
मा�यता र �चलन पिन हो । ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा 
समेत सोबमोिजमको कारबाही पूरा गरकेो भ�ने देिखन 
आउदँैन । 

६. अतः यसमा अनसु�धान गदा� 
एयरलाइ�सका �यि�ह�लाई नबिुझएको र एउटा दफा 
��ताव गरी अक�  सजाय उ�लेख गरी फरक सजाय 
गरकेो िमलेन । तसथ� िनवेदकलाई पदीय मया�दाभ�दा 
िवपरीतको काय� गरकेो भ�ने आरोप �माण कागजबाट 
पिु� ह�न नसकेको र िनजलाई नोकरीबाट हटाउदँा 
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उिचत कानूनी �ि�या पूरा गरकेो नदेिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने ठह�छ । ��ततु 
आदशेको जनाउ महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ह�लाई िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाई िदनू । 

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

इजलास अिधकृत:- िबना गौतम
इित संवत् २०७६ साल पौष २० गते रोज १ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
फैसला िमित : २०७६।८।२७

०७०-CR-०५०९

म�ुाः- कुटिपट

पनुरावेदक / वादी : च��बहादरुको छोरा िस�धपुा�चोक 
िज�ला िभमटार गा.िव.स. वडा नं.२ ब�ने 
िशवबहादरु दनवुार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िस�धपुा�चोक िज�ला िभमटार 

गा.िव.स. वडा नं.२ ब�ने छ�दबहादरुको 
छोरा मैतवीर दनवुारसमेत

§ सजाय �ितवादीले गरकेो कसुरबापत 
बेहोनु� पन� �यि�गत दािय�व हो । जहाँ 
कानूनले दामासाही ह�ने भनी �प� उ�लेख 
गरकेो छ सो अव�थामा बाहके सजाय गदा� 
जनही सजाय नै िनधा�रण गनु�पन� । 

(�करण नं.६)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  व�र� अिधव�ा 
�ी नारायणव�लभ प�त तथा िव�ान्  
अिधव�ा �ी जगदीश च�� पा�डे

��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ा 
�ी िवकास भ�राई र िव�ान्  अिधव�ा �ी 
जनकराज आचाय�

अवलि�बत निजर :
§ ने.का.प.२०७५, अंक ९, िन.नं.१०१००

स�ब� कानून :
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४

स�ु तहमा फैसला गन�:
 माननीय �यायाधीश �ी वीरबहादरु डागँी
 िस�धपुा�चोक िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:
 मा. �यायाधीश �ी भरत�साद अिधकारी 
 माननीय �यायाधीश �ी य��साद ब�याल
 पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोिजम म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा �ा� भई पनुरावेदनसरह दता� ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार 

�नण�य नं. १०४४०
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रहेको छः-
त�य ख�ड

िमित २०६३।११।१६ गते साइलँा दनवुारको 
नाितको �तब�धको िन�तोमा गई फक� फटकिसला 
गा.िव.स. वडा नं. ८ मा आइप�ुदा िशव दनवुार र 
भोटे दनवुारिबच खेतको िवषयमा वादिववाद भई ढंुगा 
हानाहान गरी खकुुरीसमेत �योग गरी भोटे दनवुारसमेत 
घाइते भएकोले सो स�ब�धमा बझुी जानकारी िदन ु
भ�नेसमेत इलाका �हरी काया�लय, नवलपूरको 
स�चार प� । 

िमित २०६३।११।१६ गतेका िदन 
फटकिसला गई �तब�धको भोज खाई घर आउदैँ गदा� 
ढाड खोलानिजक आई प�ुदा िशवबहादरु दनवुारलाई 
नमारी छाड्िदन भनी िवप�ी मैतवीर दनवुारसमेतले 
लाठा, ढुङ्गा, खकुुरीसमेत �योग गरी हामीलाई 
कुटिपट गरकेोले घाउ जाचँ केस फाराम ग�रपाउ ँभनी 
िशवबहादरु दनवुारसमेतले िज�ला �हरी काया�लय, 
िस�धपुा�चोकमा िदएको दरखा�त प� । 

CUT WOUND SCAR AGULAR 
3X5CM VOLT 3CM IN RT. TEMPORAL 
BONE OF SKULL LT. FOLT LITTLE TOE 
CUT AND AMPUTADED OF BASE OF 
THE TOE भ�नेसमेत घाउ जाचँ केस फाराम । 

२०६३।११।१६ गतेका िदन गौ�ङ 
दनवुारको घरमा िनजको नाितको �तब�धको िन�तो 
भएकोले भोज खाई घरतफ�  आउदँै गदा� दगंालिडही 
भ�ने ठाउमँा आइप�ुदा स�तबहादरु दनवुारसमेतका 
�ितवादीह�ले हातमा लाठी, खकुुरीसमेत िलई मलाई 
कुटिपट गरी मेरो दे�े ख�ुाको का�छी औलंा िछनाई 
�यानै िलन लागेको देखी गो�ठे दनवुारसमेतले 
उपचारको लािग धिुलखेल अ�पतालमा लगेकोले 
उपचार भई जाहेरी िदन आएको छु, कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने िशवबहादरु दनवुारको जाहेरी दरखा�त र 
घाइतेह�का उपचारको �ममा �.४३,५८५।- 

खच� भएको भ�ने िबलसमेतका कागजातह� रहेको
दिेख�छ । 

िमित २०६३।११।१६ गते �तब�धको 
िन�तो मा�नको लािग हामी र �ितवादीह� गई फक� 
दगंालिडही भ�ने ठाउमँा आइप�ुदा �ितवादीह�ले 
खकुुरी, ला�ीसमेतले िशवबहादरुको दे�े ख�ुाको 
औलंामा �हार गरी िछनाई बेहोस पारी पनुः �हार 
गन� ला�दा म कराएकोले मलाई समेत ढुङ्गाले �हार 
गरी घाइते बनाएकोले गो�ठे दनवुारसमेतले धिुलखेल 
अ�पतालमा लगी उपचार गराएको हो भ�नेसमेत 
का�छी दनवुारले �हरीमा गरेको कागज । 

िमित २०६३।११।१६ गते �तब�धको िन�तो 
मानी फक� दा �ितवादीह�ले खकुुरी, ला�ीसमेत िलई 
मेरो �ीमान् िशवबहादरुलाई मान� खो�दा गहुार मा�दा 
मलाई समेत खकुुरीले टाउको र हातमा समेत �हार 
गरी घाइते बनाएकोले गो�ठे दनवुारसमेतले उपचारको 
लािग लगेको हो भ�नेसमेत रीता दनवुारले �हरीमा 
गरकेो कागज । 

िमित २०६३।११।१६ गते िन�तो मानी 
गौ�ङ दनवुारको घरबाट फिक� एको अव�था दगंालिडही 
भ�ने ठाउमँा आई प�ुदा �ितवादीह�ले लाठी, 
खकुुरीसमेत िलई जाहेरवालालाई �हार गरी अ� �हार 
गन� खो�दा मैले छु�्याउदँा मलाई समेत खकुुरी �हार 
गरी टाउकोमा चोट प�ुयाई घाइते बनाएकोले धिुलखेल 
अ�पतालमा उपचार भएको हो । मान� नै िनयतले य�तो 
गरकेो रहेछ भ�नेसमेत बलबहादरु दनवुारले �हरीमा 
गरकेो कागज । 

हामीह�को िबचमा ज�गास�ब�धी िववाद 
िथयो । सोही िववाद बढ्दै गई एक-आपसमा कुटिपट 
ह�दँा एक-अका�लाई घाउचोट ला�न गएको हो । मान� 
िनयतले हानेको होइन । हा�ो �हारबाट िवप�ीह� र 
िवप�ीह�को �हारबाट हामीह�लाई चोट लागेको छ 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी वीरबहादरु दनवुारको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 
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िमित २०६३।११।१६ गते मेरो छोराको 
�तब�धमा जाहेरवाला र �ितवादीह� आई भोज खाई 
जान ुभएकोमा िबच बाटोमा भेट भएपिछ झगडा भएको 
रहेछ । घटना जाहेरीमा उि�लिखत �ितवादीह�बाट 
भएको ह�नपुछ�  भ�नेसमेत गौ�ङ दनवुारको छोरा 
ठुलोका�छा दनवुारले �हरीमा गरकेो कागज । 

िमित २०६३।११।१६ गते म जाहेरवालासगैँ 
गई �तब�धको भोज खाई फक� ने �ममा जाहेरीमा 
उि�लिखत �ितवादीह�ले जाहेरवालालाई मानु�पछ�  
भनी लाठी खकुुरीसमेतले कुटिपट गरपेिछ हामीले 
छु�याउन ला�दा हामीलाई समेत ढुङ्गा, खकुुरीसमेतले 
�हार गरी घाइते बनाएकोले धिुलखेल अ�पतालमा 
उपचार गराएको हो भ�ने गो�ठे दनवुारसमेतले गरी 
िदएको व�तिु�थित मचु�ुका । 

�ितवादीह�ले खकुुरी छुरीसमेतका जोिखम 
हितयार �हार गरी िशवबहादरु दनवुारसमेतलाई 
कुटिपट गदा� िशवबहादरुको द�ेे ख�ुाको का�छी 
औलंा काटी िछनी बेक�मा भएको पिु� ह�न आएको 
ह�दँा �ितवादी वीरबहादरु दनवुार, मैतवीर दनवुार, 
स�तबहादरु दनवुार, गोपी दनवुार, धनबहादरु दनवुार, 
मीना दनवुार, िड�ली दनवुार, मैया ँ दनवुारसमेतले 
कुटिपटको महलको १ र २ नं. अनसुार अङ्गभङ्गको 
कसरु गरकेो ह�दँा िनजह�लाई ऐ. महलको ५ र 
६ नं. अनसुार सजाय गरी जाहेरीमा उि�लिखत 
िबलअनसुारको रकम ज�मा �.४३,५८५।- 
�ितवादीह�बाट जाहेरवालालाई िदलाई भराई पाउ ँ
भ�नेसमेत अिभयोग प� । 

मैले जाहेरवालालाई कुटिपट नगरकेो ह�दँा 
सजाय ह�नपन� होइन भ�नेसमेत �ितवादी वीरबहादरु 
दनवुारले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

जाहेरवालासमेत उपर २०६३।१२।१९ 
मा कुटिपट म�ुा दायर गरकेो देिखन आएकोसमेतको 
अव�थालाई िवचार गदा� नगद �.६,७००।- धरौट 
वा सोबापत जेथा जमानी िदए िलई तारखेमा रा�न ु

भ�नेसमेत स�ु अदालतबाट २०६४।०१।२५ मा 
भएको आदेश । 

मैले िशवबहादरुलाई कुटिपट गरी अङ्गभङ्ग 
गरकेो नह�दँा मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपन� होइन भ�ने �ितवादी स�तबहादरु दनवुारले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

जाहेरवालाउपर अका� �ितवादीले कुटिपट 
म�ुा दायर गरकेो देिखन आएकोसमेतका त�काल 
�ा� �माणबाट अिहले नै �ितवादी कसरुदार रहेछन् 
भ�न निमलेकोले हाल म�ुा पपु��को लािग �ितवादी 
धनबहादरु दनवुारलाई अ.बं.४७ नं. अनसुार तारखेमा 
रा�न ुभ�नेसमेत २०६४।०६।०८ को आदशे । 

िमित २०६३।११।१६ गतेका िदन 
�तब�धको िन�तो मानी मेरो आमा ड�ली दनवुार 
र मसमेत घर फक� दै गदा�  दंगालिडही भ�ने ठाउमँा 
आइप�ुदा िशवबहादरु दनवुारसमेतले बाटो ढुक� आमा 
ड�ली दनवुारको दािहने गालामा समेत छुरीले �हार गरी 
कुटिपट गरकेोबाट ब�न जाहेरी िदएको ह�दँा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपन� होइन भ�नेसमेत मीना 
भ�ने स�यकुमारी दनवुारले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान । 

मसमेतलाई कुटिपट गरकेोमा सजायबाट 
ब�नको लािग जाहेरवालासमेतले उजरुी िदएको ह�दँा 
मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपन� होइन 
भ�नेसमेत �ितवादी मैतवीर दनवुारले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान । 

िशबबहादरुले ठुलो ढुङ्गा उचा�दा सोही 
ढुङ्गा खसी ख�ुाको औलंामा ला�न गई औलंा 
कुिचएको हो हामीले कुटिपट गरी अङ्गभङ्ग पारेको 
होइन भ�नेसमेत �ितवादी गोपी दनवुारले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान ।

मैले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको 
नह�दँा मलाई सजाय ह�नपन� होइन भ�नेसमेत �ितवादी 
ड�ली दनवुारले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 
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कुट्नेह� भागी सकेछन् झगडा ह�दँाको 
अव�थामा म पगेुको िथइन ँ । अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलाई सजाय ह�नपन� होइन भ�नेसमेत �ितवादी मैया ँ
दनवुारले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

जाहेरवालासमेतका वादी प�का 
सा�ीह�लाई िज�ला सरकारी विकल काया�लयमाफ� त 
उपि�थत गराई �ितवादीका सा�ीसमेत बझुी पेस गनु�  
भ�नेसमेत २०६४।०६।१५ को आदेश । 

�ितवादीह�ले म जाहेरवालासमेतलाई 
खकुुरी, छुरी, लाठी, ढुङ्गासमेतले �हार गरी मेरो 
दे�े ख�ुाको का�छी औलंा िछनाई बेक�मा पारकेोमा 
िसपाघाट चौक�ले थाहा पाई �हरीह� आउदँा 
�ितवादीह� भागेका ह�न् भ�नेसमेत जाहेरवाला 
िशवबहादरु दनवुारले गरकेो बकप� । 

स�तबहादरु, वीरबहादरु, मैतवीर, गोपी, 
धनबहादरु, ड�ली, मैयासँमेतका �ितवादीह�ले 
िशवबहादरुसमेतका �यि�ह�लाई लाठी, खकुुरीले 
�हार गरी कुटिपट गरकेा ह�न् भ�नेसमेत बलबहादरु 
दनवुारले गरकेो बकप� । 

िशवबहादरु दनवुारलाई स�तबहादरु, 
वीरबहादरु, मैतवीर, धनबहादरु, गोपी र मैयासँमेतका 
�ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो मैले दखेेको ह�,ँ कुटिपट 
गदा� दे�े ख�ुाको का�छी औलंा िछनेको िथयो भ�नेसमेत 
गो�ठे दनवुारले गरकेो बकप� । 

जाहेरवाला िशवबहादरुलाई मैतवीर, 
वीरबहादरु, स�तबहादरु, गोपी, धनबहादरु, ड�ली, 
मैया ँर मीना दनवुारसमेत भई २०६३।११।१६ गते दे�े 
ख�ुाको का�छी औलंा िछना�ने गरी शरीरका िविभ�न 
ठाउमँा छुरी खकुुरीसमेत �हार गरी कुटिपट गरकेा ह�न् 
भ�नेसमेत स�तबहादरु दनवुारले गरकेो बकप� । 

जाहेरवाला िशवबहादरुलाई वीरबहादरुले 
छुरी, स�तबहादरुले खकुुरी, मैतवीरले लाठी ढुङ्गाले 
हानी सबै �ितवादीह� िमली कुटिपट गरकेा ह�न् 
भ�नेसमेत रीता दनवुारले गरकेो बकप� । 

मेरो छोराको �तब�धमा जाहेरवाला र 
�ितवादीह� आई भोज खाई फक� पिछ �ितवादीह�ले 
जाहेरवालालाई कुटिपट गरछेन् भ�ने ठुलोका�छा 
दनवुारले गरकेो बकप� । 

�ितवादी स�तबहादरु दनवुार र वीरबहादरु 
दनवुारले जाहेरवाला िशवबहादरुलाई कुटिपट 
अङ्गभङ्ग गरकेो होइन । सो िदन �ितवादीह� 
काठमाड� कािलका दवाडीकोमा काम गरी बसेका िथए 
भ�नेसमेत �ितवादी स�तबहादरु दनवुार र वीरबहादरु 
दनवुारको सा�ी रामबहादरु दनवुारले गरकेो बकप� । 

जाहेरवालाको घाउ जाचँ केस फाराममा 
उ�लेख भएको घाउचोटलाई अङ्गभङ्गको चोट 
मा�न िम�ने अव�था दिेखन नआएकोले ��ततु 
अिभयोगबाट �ितवादीह�ले उ�मिु� पाउने र 
जाहेरवालाले स.म.स.ऐन, २०४९ को दफा २७ 
बमोिजम कुटिपटअ�तग�त कारबाही चलाउन सकार 
गरमेा यसै िमिसलबाट कुटिपटमा कारबाही चलाउन 
पाउनसमेत ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतको िमित २००६५।०२।३० को 
फैसला । 

मलुकु� ऐन कुटिपटको महलको २ नं. ले 
अङ्गभङ्ग ह�नको लािग मे�द�ड, डडँा�न,ु हात 
ख�ुा वा ियनैको जोन� भाचँी फोडी बेक�मा पारकेोमा 
अङ्गभङ्ग ह�ने �प� �यव�था गरकेोमा ��ततु 
म�ुामा ख�ुाको का�छी औलंा काटी िछनािलएकोमा 
अङ्गभङ्गको प�रभाषािभ� समािहत ह�नपुन�मा 
अङ्गभङ्ग भएको ठहर नगरी �ितवादीह�लाई सफाइ 
िदने गरी वा भएको स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादीले पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
गरकेो पनुरावेदनप� । 

िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतले गरेको 
२०६५।०२।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
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२०६६।०१।२४ को फैसला । 
िवप�ी �ितवादीह�बाट कुटिपटको २५ नं. 

अनसुार मेरो घाउ खच� �.४३,५८५।- भराई, िदलाई 
र कुटिपटको ७ नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी िशवबहादरु दनवुारले कुटिपटतफ�  
म�ुा सकार गरकेो िमित २०६७।०४।१८ को कागज । 

�ितवादी वीरबहादरु दनवुारसमेत ५ जनाले 
कुटिपटको महलको १ र ७ नं. बमोिजम कुटिपटको 
कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह� वीरबहादरु 
दनवुार, मैतवीर दनवुार, स�तबहादरु दनवुार, गोपी 
दनवुार र धनबहादरु दनवुारसमेत जना ५ लाई सोही 
कुटिपट महलको ७ नं. बमोिजम दामासाहीले १ (एक) 
वष� कैद र �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने, िनज �ितवादीह� वीरबहादरु दनवुारसमेतले ह�ल 
गरी जाहेरवाला अथा�त्  वादी िशवबहादरु दनवुारलाई 
कुटिपट गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह� वीरबहादरु 
दनवुार, मैतवीर दनवुार, स�तबहादरु दनवुार, गोपी 
दनवुार र धनबहादरु दनवुारसमेत जना ५ लाई सोही 
कुटिपटको महलको १८ नं. बमोिजम जनही �.२००।- 
थप ज�रवानासमेत ह�ने र ऐ. महलको २५ नं. बमोिजम 
िनज �ितवादी वीरबहादरु दनवुारसमेत ५ जनालाई 
भएको ज�मा ज�रवाना �.६,०००।- असलु भएपिछ 
सोको आधा अथा�त्  �.३,०००।- िनजै जाहेरवाला 
अथा�त्  वादी िशवबहादरु दनवुारलाई घाउ खच�बापत 
िदलाई भराइिदनेसमेत ठहछ�  । साथै �ितवादीह� मीना 
दनवुार भ�ने स�यकुमारी दनवुार, िड�ली दनवुार र 
मैया ँदनवुारसमेत जना ३ लाई कुटिपट महलको ७ नं. 
बमोिजम सजाय गरी िनज �ितवादीह�बाट ऐ. महलको 
२५ नं. बमोिजम �.४३,५८५।- उपचार खच� अथा�त्  
घाउ खच� मलाई िदलाई पाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन 
स�दनै भ�ने स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।२।२४ मा भएको फैसला । 

हामी �ितवादीह�ले कसरु गरकेो छैन भनी 
अदालतसम�को बयानमा समेत �प� �पमा खलुाई 

िदएका छ�, सो हा�ो बयानलाई हा�ो सा�ीह�बाट 
पिु� ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको अव�था छ । वादीको 
ख�ुाको का�छी औलंा धिुलखेल अ�पतालमा काटी 
िछनालेको हो भनी ��ट गराएका छन् । साथै िवप�ी 
वादी र ड�ली दनवुारसमेतको िबचमा कुटिपट झगडा 
भएको भ�ने कुरा ड�ली दनवुारसमेतको कुटिपट 
म�ुाको िफरादबाट पिु� भइरहेको ह�दँा िवप�ीको दे�े 
ख�ुाको का�छी औलंा चोट पन�का कारण िवप�ी 
आफँैले अ�लाई कुटिपट गन�को लािग ढुङ्गा उठाउदँा 
हातबाट ख�न गई आ�नै ख�ुामा ला�न गएको भ�ने 
कुरा िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट देिखएको 
छ । िमिसल संल�न �माणह�को िव�ेषण नगरी भएको 
फैसला बदर गरी हामीलाई भएको कैद र ज�रवाना बदर 
गरी वा दोहोरो कुटिपटको वारदात हो भ�ने कुरा लागेमा 
हामी पनुरावेदकह�को हकमा ह�न स�ने कैद सजायको 
सवालमा द�ड सजायको ११(क) अनसुार सिुवधा 
उपल�ध गराई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वीरबहादरु 
दनवुार, स�तबहादरु दनवुार र गोपी दनवुारको िमित 
२०६८।५।२ को संय�ु पनुरावेदनप� । 

मेरो कुटिपट गन� काय�मा कुनै संल�नता 
छैन । खकुुरी िलएर िहडेँको पिु� ह�न नसकेको, 
िवप�ीसगँ �रसइवी भएको अव�था नभएकोमा 
मलाई दोषी ठहर गरी स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी 
पूण� �पमा सफाइ पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको मैतवीर 
दनवुारको िमित २०६८।६।३ को पनुरावेदनप� । 

�ितवादीम�येका वीरबहादरु दनवुार, मैतवीर 
दनवुार, स�तबहादरु दनवुार, गोपी दनवुार र धनबहादरु 
दनवुारसमेत ५ जनालाई सजाय गदा�  कुटिपटको 
महलको ७ नं. को �यव�थािवपरीत दामासाही श�द 
�योग गरी सजाय ह�ने ठहराएको, मीना भ�ने स�यकुमारी 
दनवुार, ड�ली दनवुार र मैया दनवुारलाई सफाइ 
िदलाई उपचार खच� �.४३,५८५।- िदलाई भराई पाउ ँ
भ�ने वादी दाबीमा दाबी प�ुन स�दनै भ�ने हदस�म 
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उ� फैसला कुटिपटको ७ नं., �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३, १७, ५४ एव ंअ.बं. १८४(क) समेतको 
िवपरीत ह�दँा स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।२।२४ मा भएको फैसला सो बुदँाह�को 
हदस�म बदर गरी स�पूण� �ितवादीह�लाई कुटिपटको 
७ नं. बमोिजम सजाय गरी उपचार खच�समेत िदलाई 
इ�साफ ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िशवबहादरु 
दनवुारले िमित २०६८/८/९ मा पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा गरकेो पनुरावेदनप� । 

स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८/०२/२४ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावदेक वादी तथा 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन 
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६९/०९/०९ को फैसला । 

िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट फैसला 
गदा� वीरबहादरु दनवुार, मैतवीर दनवुार, स�तबहादरु 
दनवुार, गोपी दनवुार र धनबहादरु दनवुारसमेत जना ५ 
लाई कुटिपटको महलको १ र ७ नं. बमोिजम कसरुदार 
ठह�याई फैसला गरकेोमा कुटिपटको महलको ७ 
नं. बमोिजम दामासाहीले १ वष� कैद र �. ५ हजार 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भ�ने भिनएकोमा स�मािनत 
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट कुटिपटको ७ नं. 
बमोिजम दामासाहीले सजाय ह�ने ठह�याएकोमा उ� 
फैसलाउपर म िनवेदकको िच� नबझुी पनुरावेदन 
अदालत पाटनसम� जनही सजाय गनु�  पन� भनी 
पनुरावेदन िजिकर गरकेोमा स�ु िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतको फैसला सदर कायम ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला सव�था 
कानूनिवपरीत छ । मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको 
७ नं. मा “अङ्ग भंगको खत ह�नेबाहके अ� अङ्ग 
फोन� िछना�ने, फुका�नेलाई सो अङ्ग िनको भई 
काम ला�ने भएमा दुई हजार �पैयाँ ज�रवाना र छ 
मिहना कैद र िनको भइकन पिन काम नला�न ेभएमा 

वा िनको नह�ने भएमा पाँच हजार �पैया ँज�रवाना 
र एक वष� कैद गनु�पछ�” भ�ने �प� �पमा कानून 
�यव�था रहेको छ । कुटिपटको महलको ७ नं. मा 
दामासाहीले सजाय ह�ने कानूनी �यव�था छैन । यसरी 
कानूनमा ह�दँै नभएको �यव�था �हण गरी दामासाहीले 
�ितवादीह�लाई सजाय ह�ने ठह�याएको फैसला उ� 
कुटिपटको ७ नं. को कानूनी �यव�थािवपरीत ह�दँा 
सो हदस�म फैसला बदरभागी छ । कुटिपटको ७ नं. 
को �यव�थाबाट पाचँ हजार �पैया ँ ज�रवाना र एक 
वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने िकटानी �यव�था रहेकोमा 
दामासाहीबाट सजाय ह�ने ठह�याएको उ� फैसला 
सो हदस�म �िुटपूण� छ । ��येक �ितवादीह�लाई एक 
एक वष� जनही �पमा सजाय गनु�  पन�मा दामासाहीले 
सजाय गरकेो िमलेको छैन । जहासँ�म पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट फैसला गदा� सरकारवादी ह�ने 
म�ुा र �यि� वादी ह�ने सामा�य कुटिपट म�ुालाई एकै 
�ि�कोणले हेन� िम�दैन । सामा�य कुटिपटतफ�  सजाय 
ह�दँा दामासाहीले नै सजाय ह�ने �यव�था भएको भ�ने 
आधार िलएको सव�था �िुटपूण� छ । कुटिपटको ७ 
नं. मा दामासाहीले सजाय ह�ने भनी उ�लेख भएको 
छैन । �ितवादीम�येका िमना भ�ने स�यकुमारी दनवुार, 
ड�ली दनवुार र मैया ँदनवुारसमेत जना ३ को हकमा 
वादी दाबी प�ुन स�ैन भ�ने फैसलासमेत िमलेको 
छैन । म िनवेदकले जाहेरी िददँा जाहेरी दरखा�तमा 
यी �ितवादीह�को नाम �प� �पमा िकटानी �पमा 
खलुाई िदएको छु । मैले जाहेरी दरखा�त िददँा कुटिपट 
भएको भ�ने कुरा �प� �पमा खलेुको अव�थामा 
िनजह�लाई सफाइ िदन कदािप िम�दैन । म जाहेरवाला 
वादी िशवबहादरु दनवुारले स�मािनत िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतसम� िमित २०६४।९।१ गते बकप� 
गदा� स.ज.४ मा स�पूण� कुराह� िव�ततृ �पमा खलुाई 
िदएको छु । ड�ली दनवुार, मैया ँर स�यकुमारीसिहतले 
लाठी, छुरी, ढुङ्गा �योग गरेको भ�ने कुरा िकटानी 
�पमा खलुाई िदएको अव�थामा समेत िनजह�को 
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सलं�नता िथएन भ�न िम�दैन । िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीम�येका वीरबहादरु दनवुार, 
मैतवीर दनवुार, स�तबहादरु दनवुार, गोपी दनवुार 
र धनबहादरु दनवुारसमेत जना ५ लाई सजाय गदा� 
कुटिपटको महलको ७ नं. को �यव�था िवपरीत 
दामासाही श�द �योग गरी सजाय ह�ने ठहराएको, मीना 
भ�ने स�यकुमारी, ड�ली र मैया ँ दनवुारलाई सफाइ 
िदलाउने फैसला गरकेो साथै घा उपचार गदा�  भएको 
खच� �. ४३,५८५१- िदलाई भराई पाउ ँभ�ने दाबी 
िलएकोमा वादी दाबी प�ुन स�ैन भ�ने हदस�म गरकेो 
स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतको फैसला 
एवम्  सो फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।९।९ गतेको फैसला 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ अ.बं.१८४क, 
कुटिपटको ७ नं. एवम् ने.का.प. २०६८, अकं ६, 
प�ृ १०४६, ने.का.प. २०६७, अंक ५, प�ृ ७९४ 
समेतको िवपरीत ह�दँा उ� स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०६८।२।२४ को फैसला 
एवम् सो फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।९।९ को फैसलाह� 
बदर उ�टी गरी �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१) को (क)(ख) बमोिजम ��ततु म�ुा दोहो�याई 
हेरी िवप�ीह�लाई कानूनबमोिजम सजाय गरी उपचार 
खच� िदलाई इ�साफ िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
िशवबहादरु दनवुारको िनवेदन । 

यसमा मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको ७ नं. 
बमोिजम सजाय गदा� अदालतले कायम गरकेो सजाय 
ने.का.प.०६८, अकं ६, िन.नं.८६३७, प�ृ १०४७ 
मा �ितपािदत िस�ा�तको गलत �या�या गरी सो 
नं. आकृ� गन� इ�कार गरकेो देिखएकोले पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।९।९ को िनण�यमा 
कुटिपटको महलको ७ नं र उपयु�� िस�ा�तसमेतको 
�िुट िव�मानता देिखएकोले ��ततु म�ुामा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) (ख) 

बमोिजम दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रिदएको 
छ । िवप�ीलाई िझकाई आएपिछ िनयमबमोिजम 
पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७०।५।२४ को आदेश । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम सा�ािहक तथा दैिनक पेसी 

सूचीमा चढी इजलाससम� पेस भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादीको तफ� बाट रहनभुएको िव�ान्  व�र� 
अिधव�ा �ी नारायणव�लभ प�त तथा िव�ान्  
अिधव�ा �ी जगदीश च�� पा�डेले कुटिपटको कसरु 
कायम भएको अव�थामा जनही सजाय ह�ने भ�ने कानूनी 
�यव�था छ तर सजायलाई दामासायी ह�ने गरी भएको 
सजाय िनधा�रण िमलेको छैन । साथै �ितपूित�समेत 
माग गरकेो ह�दँा मागबमोिजम पीिडत प�लाई �ितपूित�  
भराइिदनपुन� हो । साथै सफाइ पाउने �ितवादीह� 
पिन वारदातमा उपि�थत छन् । िनजह�ले अ�य कसरु 
कायम भएका कसरुदार सरहको आपरािधक भूिमका 
िनवा�ह गरकेा र कसरु गरकेो अव�था छ । िनजह�लाई 
पिन सजाय ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस िजिकर 
सिुनयो । 

�य�तै िवप�ी �ितवादीह�को तफ� बाट 
रहनभुएका िव�ान्  अिधव�ा �ी िवकास भ�राई 
र िव�ान्  अिधव�ा �ी जनकराज आचाय�ले हा�ो 
प�लाई लागेको कैद सजायबाट �चिलत फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को �यव�थाअनसुार 
लागेको कैदबापत िदन एकको �.३००/- का िहसाबले 
नगद बझुाउने गरी फैसला ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस 
िजिकरसमेत सिुनयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु म�ुामा 
स�ुमा अङ्गभङ्गतफ�  अनसु�धान भई म�ुा चलेकोमा 
जाहेरवालाको घाउ जाचँ केस फाराममा उ�लेख 
भएको घाउ चोटलाई अङ्गभङ्गको चोट मा�न 
िम�ने अव�था देिखन नआएकोले अङ्गभङ्गको 
अिभयोगबाट �ितवादीह�ले उ�मिु� पाउने र 
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जाहेरवालाले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजम कुटिपटअ�तग�त कारबाही चलाउन 
सकार गरमेा यसै िमिसलबाट कुटिपटमा कारबाही 
चलाउन पाउनसमेत ठहराई िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतले िमित २०६५।०२।३० मा गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत 
पाटन िमित २०६६।०१।२४ को फैसला भएकोबाट 
अङ्गभङ्गतफ� को अिभयोग अि�तम भएको दिेख�छ । 
यस िहसाबले घाउचोटको �कृित हेररे अङ्गभङ्गको 
कसरु कायम ह�नस�छ वा स�दनै भनी हेन� अव�था 
अब यसमा देिखदँैन । फैसलाप�ात् िशवबहादरु 
दनवुारले िवप�ी �ितवादीह�बाट कुटिपटको २५ 
नं. ले मेरो घाउ खच� �.४३,५८५।- भराई, िदलाई 
कुटिपटको ७ नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय 
ग�रपाउ ँभनी कागज गरपे�ात् ��ततु कुटिपट म�ुाको 
उठान भएकोबाट कुटिपटकै रोहमा हेनु�  पन� ह�न आयो । 

३. कुटिपट म�ुामा स�ु िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतबाट �ितवादी वीरबहादरु दनवुारसमेत 
५ जनाले कुटिपटको महलको १ र ७ नं. बमोिजम 
कुटिपटको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज सोही 
कुटिपट महलको ७ नं. बमोिजम दामासाहीले १ (एक) 
वष� कैद र �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने, िनज �ितवादीह� वीरबहादरु दनवुारसमेतले ह�ल 
गरी जाहेरवाला अथा�त्  वादी िशवबहादरु दनवुारलाई 
कुटिपट गरकेो ह�दँा िनज �ितवादीह� वीरबहादरु 
दनवुार, मैतवीर दनवुार, स�तबहादरु दनवुार, गोपी 
दनवुार र धनबहादरु दनवुारसमेत जना ५ लाई 
सोही कुटिपटको महलको १८ नं. बमोिजम जनही 
�.२००।- थप ज�रवानासमेत ह�ने र ऐ. महलको २५ 
नं. बमोिजम िनज �ितवादी वीरबहादरु दनवुारसमेत 
५ जनालाई भएको ज�मा ज�रवाना �.६,०००।- 
असलु भएपिछ सोको आधा अथा�त्  �.३,०००।- िनजै 
जाहेरवाला अथा�त्  वादी िशवबहादरु दनवुारलाई घाउ 
खच�बापत िदलाई भराइिदने र साथै �ितवादीह� मीना 

दनवुार भ�ने स�यकुमारी दनवुार, िड�ली दनवुार र 
मैया दनवुारसमेत जना ३ लाई कुटिपट महलको ७ 
नं. बमोिजम सजाय गरी िनज �ितवादीह�बाट ऐ. 
महलको २५ नं. बमोिजम �.४३,५८५।- उपचार 
खच� अथा�त्  घाउ खच� मलाई िदलाई पाउ ँभ�ने वादी 
दाबी प�ुन स�दैन भनी स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतबाट २०६८।०२।२४ मा फैसला भएको 
रहेछ । उ� फैसलामा िचत नबझुाई वादी �ितवादी 
दवुैतफ� बाट पनुरावेदन पदा� पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट फैसला ह�दँा स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।०९।०९ मा फैसला भएको र उ� फैसलाउपर 
वादी िशवबहादरुको यस अदालतमा पनुरावेदन परेको 
दिेखयो । 

४. अब पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेको छ वा छैन भनी हेदा� सव��थम �ितवादीह� 
मीना भ�ने स�यकुमारी दनवुार, ड�ली दनवुार र मैया ँ
दनवुार जना ३ लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
गरी भएको स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेको छ, छैन भनी हेनु�पन� ह�न आयो । �ितवादीह� 
मीना र ड�लीले स�ु अदालतमा बयान गदा� िमित 
२०६३।११।१६ गते बेलकुा ५:३० बजे �तब�धको 
िन�तो मानी घर फिक� रहेको अव�थामा जाहेरवाला 
वादी िशवबहादरुले नै �ितवादीम�येक� म ड�ली 
दनवुारलाई गालामा छुरी �हार गरी कुटिपट गरकेोले 
आफूले कुटिपट म�ुा स�ु अदालतमा दायर गरकेो छु 
भ�दै आफूह�समेतले वादीलाई खकुुरीसमेत �हार 
गरी िनजको दे�े ख�ुाको का�छी औलंा िछनाइिदएको 
होइन भ�नेसमेतको बेहोरा लेखाएको देिख�छ । 
�ितवादी मीना भ�ने स�यकुमारी दनवुारले स�ु 
अदालतमा बयान गदा� उ� िमित समय र �थानमा मेरो 
आमा ड�ली दनवुार र मसमेत �तब�धको िन�तो मानी 
घर फक� दै गदा� िशवबहादरु दनवुारसमेतले बाटो ढुक� 
आमा ड�ली दनवुारको दािहने गालामा छुरीले �हार 
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गरी कुटिपट गरबेाट ब�न जाहेरी िदएको ह�दँा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत उ�लेख 
गरी बयानमा लेखाएको देिख�छ भने अका� �ितवादी 
मैया ँदनवुारले स�ु अदालतमा बयान गदा� झगडा ह�दैँ 
गदा� म पगेुको होइन, म प�ुदा कुट्नेह� भागी सकेछन्, 
अिभयोग दाबीअनसुार मलाई सजाय ह�नपुन� होइन 
भनी बयानमा लेखाएको दिेख�छ । स�ु अदालतमा 
बयान गदा� िनज �ितवादीह� तीनैजना कसरुमा इ�कार 
रहेको देिख�छ । वादी िशवबहादरुलाई �ितवादीह�ले 
खकुुरी छुरी लाठीसमेतले कुटिपट गरकेा ह�न् भनी 
अनसु�धानको �ममा कागज गन� बलबहादरु दनवुार 
तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस वीरबहादरु 
भ�ने गो�ठे दनवुारले आ-आफूले गरकेो कागजमा 
लेखाएको बेहोरालाई समथ�न गद� अदालतमा बकप� 
गर े पिन यी �ितवादीह� ड�ली दनवुारसमेत जना 
तीनले खकुुरी, छुरी, लाठी के-कुन हितयारले वादीलाई 
कुटिपट गरकेा ह�न्, उ� कागज तथा व�तिु�थित 
मचु�ुका एव ं अदालतमा गरकेो बकप�समेतमा ��ट 
�पले िकटानीसाथ खलुाउन सकेको पाइदैँन । वादी 
िशवबहादरुको �ीमती रीता दनवुारले अनसु�धानमा र 
अदालतसमेतमा गरकेो कागज तथा बकप�मा समेत 
यी �ितवादीह� तीन जनाले वादीलाई खकुुरी, छुरी 
वा लाठी के-कुन हितयार �योग गरी वादीको ख�ुाको 
औलंासमेत कािटिदएका ह�न् ��ट �पमा खलुाएर भ�न 
सकेको पाइदँैन । जाहेरवाला वादी िशवबहादरुले िदएको 
जाहेरीमा ड�लीसमेतका सबै �ितवादीह�ले मलाई 
खकुुरी, छुरी, लाठीसमेतले �हार गरी दे�े ख�ुाको 
का�छी औलंा िछनाली िदएको हो भने पिन अदालतमा 
बकप� गदा� �ितवादीम�येका वीरबहादरु दनवुार, 
मैतवीर दनवुार, स�तबहादरु दनवुार, गोपी दनवुार 
र धनबहादरु दनवुारसमेत ५ जनाले खकुुरी, छुरीले 
औलंा काटी िदएका ह�न् भनी लेखाई िदएको पाइ�छ । 
साथै वादी का�छी भ�ने ड�ली दनवुारसमेत �ितवादी 
यी वादी िशवबहादरु दनवुारसमेत उपर कुटिपट म�ुा 

चलेको भ�ने पिन िमिसल सलं�न िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६५।०२।०५ मा भएको 
फैसलासिहतको स�ु िमिसलबाट देिखयो । यस 
ि�थितमा �रसइवीबाट यी �ितवादीह�उपर जाहेरी 
िदएको भ�ने कुरासमेत पिु� भएकोले यी �ितवादीह� 
मीना भ�ने स�यकुमारी दनवुार, ड�ली दनवुार र मैया ँ
दनवुारले िनज वादीलाई खकुुरी, छुरी �हार गरकेो भ�ने 
�माणबाट पिु� नभएकोले िनजह�लाई कुटिपटको ७ 
नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ.को २५ नं. बमोिजम उपचार 
खच�समेत िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने भनी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
िमलेको देिखयो । 

५. अब पनुरावेदन अदालतसमेतबाट 
गडाउ भएका �ितवादीह� वीरबहादरु दनवुारसमेत 
जना ५ को हकमा िवचार गदा� मसमेतलाई कुटिपट 
गरकेोमा सजायबाट ब�नको लािग जाहेरवालासमेतले 
उजरुी िदएको भ�ने �ितवादी मैतवीर दनवुारसमेतले 
अदालतमा बयान गदा�समेत उ�लेख गरबेाट कुटिपटको 
दोहोरो वारदात भएको कुरालाई �ितवादीह�ले 
इ�कार गन� सकेको पाइएन । यी �ितवादीह�समेतले 
म जाहेरवालासमेतलाई खकुुरी, छुरीसमेत �हार 
गरी मेरो दे�े ख�ुाको का�छी औलंा िछनाई िदएको 
भनी घाइते िशवबहादरुले जाहेरी िदई सोही 
कुरालाई समथ�न गद� अदालतमा बकप�समेत गरेको 
पाइयो । िशवबहादरु दनवुारलाई स�तबहादरु, 
वीरबहादरु, मैतवीर, धनबहादरु, गोपी दनवुारसमेतले 
कुटिपट गरी दे�े ख�ुाको का�छी औलंा िछनाई िदएको 
मैले देखेको ह� ँभनी बिुझएका मािनस गो�ठे दनवुारले 
अनसु�धानमा कागज गरी अदालतमा बकप�समेत 
ग�रिदएको पाइ�छ । �य�तै रीता दनवुारसमेतले मौकामा 
गरकेो कागज तथा अदालतमा गरकेो बकप�समेतमा 
यी ��यथ� �ितवादी वीरबहादरु दनवुारसमेतले 
खकुुरीसमेत �हार गरी जाहेरवाला िशवबहादरुको 
ख�ुाको औलंा िछनाइिदएका ह�न् भ�ने उ�लेख गरेको 
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पाइ�छ । �ितवादी वीरबहादरु दनवुारले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा�  वादी िशवबहादरुलाई मैले 
कुटिपट गदा�  टाउकोमा चोट लागेको हो भनी वारदातमा 
रहे भएकोमा �वीकार गरी बयान गरकेो पाइ�छ । 
अदालतमा �ितवादी वीरबहादरु र स�तबहादरुले 
गरकेो बयानमा वारदातको िमित समयमा काठमाड� 
बालाज ुबाइपासमा अ�कै घरमा ढलानसमेतको काम 
गरी बसेको भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेोमा 
िनजह�को सो भनाइलाई आ�नो सा�ीसमेतबाट पिु� 
गराउन सकेको देिखदँैन । वादी िशवबहादरु दनवुारको 
घाउ जाचँ केस फाराममा जिनएअनसुार left foot little 
toe cut and amputated of base of the toe 
अथा�त्  द�ेे ख�ुाको का�छी औलंा िछनाली िदएको भ�ने 
उ�लेख भएको दिेखदँा वारदातको �ममा �हार गरकेो 
धा�रलो हितयारले औलंा काटी िछनालेको रहेछ भ�ने 
देिखन आयो । यसबाट दोहोरो कुटिपट वारदात भई 
�यसै�ममा यी �ितवादीह� वीरबहादरु दनवुारसमेतका 
५ जनाले सामूिहक �पमा गरकेो धा�रलो हितयार 
छुरीसमेतको �हारबाट वादी िशवबहादरु दनवुारको 
ख�ुाको औलंामा चोट लागी दे�े ख�ुाको का�छी औलंा 
िछिनन गएको देिखयो । यस अव�थामा �ितवादीह� 
वीरबहादरु दनवुार, स�तबहादरु दनवुार, गोपी दनवुार, 
मैतवीर दनवुारसमेतलाई कुटिपटको ७ नं. बमोिजम 
एक वष� कैद र �.५,०००।- ज�रवाना एव ंकुटिपटको 
१८ नं. ले ह�लतफ�  ह�ने जनही �.२००।- का दरले थप 
ज�रवानासमेत ह�ने सजाय ह�ने भनी भएको फैसला सो 
हदस�म िमलेको दिेखन आयो । 

६. अब जहासँ�म उ� एक वष� कैदलाई 
दामासाही गन� भनी उ�लेख भएको ��न छ 
सोस�ब�धी कानूनी �यव�था हेदा� कुटिपटको ७ नं. 
मा "अङ्गभङ्ग खत ह�नबेाहके अ� अङ्ग फोन� 
िछना�ने फुका�नेलाई सो अङ्ग िनको भई काम 
ला�ने भएमा दुई हजार �पैयाँ ज�रवाना र ६ मिहना 
कैद र िनको भइकन पिन काम नला�न ेभएमा वा िनकै 

नह�ने भएमा पाँच हजार �पैयाँ ज�रवाना र एक वष� 
कैद गनु�पछ�" भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । यसरी उ� 
�यव�थाले �ितवादीह�लाई सजाय गदा� ह�ने सजायमा 
दामासाही ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहे भएको 
दिेखदैँन । सजाय �ितवादीले गरकेो कसरुबापत बेहोनु�  
पन� �यि�गत दािय�व हो । जहा ँ कानूनले दामासाही 
ह�ने भनी �प� उ�लेख गरकेोछ सो अव�थामा बाहेक 
सजाय गदा� जनही सजाय नै िनधा�रण गनु�पन� ह��छ । 
यसै स�ब�धमा पुनरावेदक / �ितवादी रामलाल चमार 
िव�� ��यथ� / वादी बुधनराम चमारको जाहरेीले 
नेपाल सरकार भएको कुटिपट अङ्गभङ्ग म�ुा (ने.
का.प. २०७५ अंक: ९ िन.नं.१०१००) मा कानूनले 
दामासाहीले सजाय ह��छ भनी �प� नगरकेो 
अव�थामा वारदातको घटना�म, �ितवादीह�को 
स�ंया तथा पीिडतउपर परकेो घा खतसमेतलाई 
�ि�गत गदा� �ितवादीह�लाई जनही सजाय गदा� नै 
फौजदारी �यायको उ�े�य तथा कुटिपटको महलको 
६ न.ं को कानूनी �यव�थाको म�सद पूरा ह�ने भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएकोसमेत दिेख�छ । य�िप 
सो �या�या कुटिपटको ६नं.को स�दभ�मा भएको छ, 
कुटिपटको ७ नं. को पिन सोही सै�ाि�तक आधार ह�दा ँ
कुटिपटको ७ नं.को �या�या गदा�समेत उ� �ितपािदत 
िस�ा�त आकिष�त ह�ने दिेख�छ । यस ि�थितमा यी 
�ितवादीह�लाई कुटिपटको महलको ७ नं. अनसुार 
सजाय गदा� जनही सजाय ह�ने नै देिखयो । 

७. कुटिपटको ७ नं. मा कसरु ठहर 
भएकोमा �ितवादीलाई १ वष� कैद ह�ने भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिखए पिन वत�मान कानूनी स�दभ�मा 
�ितवादीह�लाई के कित सजाय गन�  िम�ने हो भनी 
हेदा� हाल काया��वयनमा भएको फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को 
दफा ५ मा घटी सजाय ह�न ेभ�ने �यव�था गरी सोमा
“कुनै कसुरका स�ब�धमा कसुर गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, जेठ

330

सजाय ह�ने रहछे भन ेघटी सजाय ह�न ेगरी िनधा�रण 
गनु�पन� छ” भ�ने कानूनी �यव�था ग�रएको पाइ�छ । 
�यसैगरी मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
१९४ मा ग�भीर उ�जेना वा �रसको आवेगबाट 
कुटिपट वा अङ्गभङ्ग भएकोमा सजाय भ�ने 
�यव�थामा उ� दफा १९४ देहाय (क) मा "कसैले 
त�काल ग�भीर उ�ेजना िदलाउने कुनै काम गरबेाट 
कसुरदारले आ�मसयंमको शि� गुमाई �य�तो 
उ�जेना िदलाउने �यि�लाई वा �मवश अ� 
कसैलाई कुटिपट गरमेा वा सयंोगवश अ� कसैलाई 
चोट पु�न गएमा कुटिपट गन� �यि�लाई कुटिपट गरी 
अङ्गभङ्ग गरकेो रहछे भने दुई वष�स�म कैद वा 
िबसहजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दुवै सजाय र 
अ�य कुनै िकिसमले चोट पु�याएको रहछे भन ेएक 
वष�स�म कैद वा दश हजार �पैयाँस�म ज�रवाना 
वा दुवै सजाय ह�ने" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइयो । उि�लिखत कानूनी �यव�थाको रोहमा हेदा� 
कुटिपटमा “एक वष�स�म कैद” को सजाय ह�न स�ने 
देिखएकोले �ितवादीह�लाई अिधकतम ह�ने “एक 
वष�” नै कैद गनु�पछ�  भ�न िम�ने देिखएन । िमिसल 
सलं�न �माणबाट वादीको उ�साहटको कारण दोहोरो 
झडपको ि�थित भई वादी �ितवादीह�िबचमा दोहोरो 
कुटिपट भएको देिखयो । यी वादीले पिन उ�ेजनामा 
आई अ�य �यि� अथा�त्  ियनै �ितवादीह�समेतलाई 
�हार गरकेोसमेतबाट ियनै वादीसमेत उपर म�ुा 
चलेको अव�थासमेत यहा ँदेिखयो । यी सम�त आधार 
कारणबाट वत�मान कानूनी �यव�थासमेतको रोहमा यी 
�ितवादीलाई कसरुको ग�भीरता बढाउने वा घटाउने 
त�वह�लाई �ि�गत गरी के कित कैदको सजाय 
गन� �यायोिचत ह��छ भनी हेदा�  यी �ितवादीह�म�ये 
कुनैलाई घटी र कुनैलाई बढी सजाय गन� अव�था 
िमिसलबाट देिखदैँन । वारदातको �ममा समान 
�पमा कसरुज�य काय� गरकेो अव�था देिख�छ । यस 

अव�थामा सबैलाई समान सजाय गनु�  पन� देिखन 
आयो । यसथ� �ितवादीह� वीरबहादरु दनवुार, मैतवीर 
दनवुार, गोपी दनवुार, धनबहादरु दनवुार र स�तबहादरु 
दनवुारलाई जनही २(दईु) मिहना १३(ते�) िदन कैद 
र जनही �.१,२००/- (एक हजार दईु सय) ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  । 

८. मािथ उ�लेख भएअनसुार 
�ितवादीह�लाई कैद तथा ज�रवाना ह�ने ठहर भएकोमा 
िनज �ितवादीह�को तफ� बाट आफूह�लाई लागेको 
कैदबापतको सजायलाई नगद �पैया ँितन� गरी आदेश 
ग�रपाउ ँभनी िजिकर िलएकोतफ�  िवचार गदा�  मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ 
को कैदबापत रकम ितन� सिकने भ�ने �यव�थामा 
उपदफा (१) मा "कुनै कसुरमा पिहलो पटक 
कसरुदार ठहरी एक वष� वा एक वष�भ�दा कम कैदको 
सजाय भएको म�ुामा कसुरदारको उमेर, कसुरको 
ग�भीरता, कसुर गरकेो त�रका, आचरणसमेतलाई 
िवचार गदा� कारागारमा रा�नु, उपयु� नदेिखएमा 
तथा िनजलाई छोड्दा साव�जिनक शाि�त, कानून 
र �यव�थामा खतरा पु�नसेमेत नदेिखएमा �यसको 
कारण खुलाई अदालतले िनजलाई कैदमा रा�नुको 
स�ा �यसबापत रकम िलई कैदबाट छािडिदन 
उपयु� ठह�याएमा कैदबापतको रकम ितरी कैद 
ब�नु नपन� गरी आदेश िदन स�नेछ ।" उपदफा (२) 
मा "उपदफा (१) बमोिजम आदेश िदनुअिघ �य�तो 
�यि�लाई कुनै �कारको कसरु नगरी रा�ो आचरण 
पालना गन�छु भ�न ेबेहोराको कागज गराउनु पन�छ" 
भ�ने र उपदफा (३) मा "उपदफा (१) बमोिजम रकम 
ितरी कैद ब�नु नपन� गरी आदेश भएको कसरुदारले 
कैदबापत रकम बुझाउँदा एक िदनको तीन सय 
�पैयाँका दरले बुझाउन ुपन�छ" भ�ने �यव�था रहेको 
दिेख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाको रोहमा हेदा�  
यी �ितवादीह� �ािमण प�रवेशका कृिष काय� र �म 
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बेची िहड्ँने �यि�ह� देिखएका र वादी प�को पिन 
�ितपूित�तफ� को दाबीमा जोड रहेकोसमेत देिखदँा यी 
�ितवादीह�ले �ितपूित� ितरमेा र अब कुनै कसरु नगरी 
रा�ो आचरण गरी ब�ने छु भनी कागज गरमेा मलुुक� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता ऐन, २०७४ को दफा 
१५५ (१) अनसुार कैद सजायबापत रकम ितरी कैद 
ब�न ु नपन� गरी आदेश ग�रएको छ । सो �योजनका 
लािग दफा १५५(३) मा भएको �यव�थाअनसुार 
िनज �ितवादीह�लाई लागेको कैदबापत �ितिदनको 
�.३००।- (तीन सय �पैया)ँ का दरले ह�ने रकम र 
यसै फैसलाले तोिकएअनसुारको �ितपूित� रकम 
बझुाएमा ऐ.१५५(२) नं. अनसुारको कागज गराई 
�ितवादीह�लाई कैदमा नराखी छािडिदने ठहछ�  । 

९. अब वादीले �ितवादीह�बाट 
�ितपूित�समेतको मागदाबी िलएतफ�  िवचार गदा� 
त�काल कायम रहेको मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको 
२५ नं. मा कुटाई मा�नेलाई िदलाउने भराउने कुराका 
स�ब�धमा यस महलको ६ नं. मा लेिखएको कुरामा 
सोहीबमोिजम र अ�मा कुटिपट गन�बाट असलु 
भएको ज�रवानाको यस महलको ७ र ८ न�बरमा 
लेिखएबमोिजमको कुटिपटको हकमा आधा र अ�मा 
तीन ख�डको एक ख�ड कुटाई मा�नेलाई वा खच�बापत 
िदनपुछ�  भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । साथै हाल 
�चलनमा रहेको मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४ 
को दफा १९८ मा "यस प�र�छेदमा उि�लिखत 
कसुरबाट कसैको िजउ वा �यानमा चोटपटक वा 
हािन नो�सानी भएको रहछे भने कसुरदारबाट 
पीिडत �यि�लाई मनािसब �ितपूित� भराइिदनुपन� 
छ" भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । सािबकको मलुकु� 
ऐनले घा खच�बापत रकम भनी उ�लेख भएको र 
वत�मान सिंहताले हािन नो�सानीको �ितपूित� भराउने 
�यव�था गरकेो पाइयो । दवुै �यव�थाको रोहमा िवचार 
गदा� वारदातबाट यी वादीलाई ह�न गएको शारी�रक 

तथा मानिसक �ित, उपचार गन� �ममा लागेको िबल 
भरपाइअनसुारको खच�, िनज वादीको ख�ुाको धेर ै
औलंाम�येको एक औलंा िछनािलएको त�यसमेतलाई 
�ि�गत गदा�  �ितवादीह�बाट ज�मा �.६०,०००।- 
(साठी हजार �पैया)ँ वादीलाई �ितपूित�बापत भराउन ु
�यायको रोहमा मनािसब ह�ने देिखयो । 

१०. अब को कसबाट सजाय ज�रवाना र 
�ितपूित�समेतका कुराह� को कसलाई के कित ह�ने भनी 
हेदा� त�कालीन मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तीको 
महलको २०५ नं. मा पुनरावेदन उजुर निदनेको 
हकमा समेत पुनरावेदन उजुर िदनेसरह उ�टाई 
िछिनिदनुपछ� भ�ने �यव�था भएको, हाल �चलनमा 
रहेको मलुुक� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा १४४ मा पुनरावेदन सु�ने अदालतको 
अिधकार भ�ने �यव�था गद� दफा १४४(२) मा 
त�लो अदालतले गरकेो फैसलाउपर कुनै खास 
कसरुदारको वा �ितवादीको मा� पुनरावेदन परकेो 
रहछे र �य�तो पुनरावेदनको िनण�य गदा� पुनरावेदन 
नगन� कसुरदार वा �ितवादीको हकमा त�लो 
अदालतको फैसला फरक पन� देिखएमा पुनरावेदन 
स�ुन े अदालतले सोको कारण खुलाई �य�तो 
कसरुदार वा �ितवादीको हकमा पिन उपदफा (१) मा 
उि�लिखत अिधकारको �योग गरी कानूनबमोिजम 
फैसला गन� स�न े छ भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
दिेख�छ । उि�लिखत दुवै �यव�थाबाट पुनरावेदन 
नगन� धनबहादुर दनुवारको हकमा समते ��तुत 
मु�ाबाट िवचार गरी उपयु� फैसला गन� स�ने 
नै देिखयो । ��तुत म�ुामा समेत �ितवादीम�ये 
धनबहादुर दनुवारले पुनरावेदन अदालत 
पाटनमा पुनरावेदन नगरकेो र यस अदालतबाट 
पठाइएको �यादमा हािजर नभएको अव�था 
देिखए पिन स�ु तथा पुनरावेदन अदालतको 
फैसलामा केही उ�टी ह�ने गरी फैसला भएको ह�दँा 
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िनज �ितवादीको हकमा समेत अ�य �ितवादीह�सरह मुलुक� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा १५५(१)(२)(३) मा उ�लेख भएअनुसार सिुवधा पाउने ठहछ�  । वादीलाई लागेको चोटसमेतलाई 
िवचार गरी �.६०,०००।- (साठी हजार �पैया)ँ कसरु कायम भएका यस अदालतमा हािजर ह�ने र नह�ने सबै 
�ितवादीह�बाट दामासाहीका दरले वादीलाई �ितपूित� भराइिदनेसमेत ठहछ�  । पनुरावेदनको रोहमा सामेल 
नभएका �ितवादी धनबहादुर दनुवारसमेतका �ितवादीह�ले आ�नो भागमा परकेो दामासाहीले ह�न आउने 
जनही �ितपूित� रकम बझुाएका बखत मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५(१), (२) 
र (३) �यव�थाअनसुारको सिुवधा �ितवादीह�ले पाउने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । अ� कुरामा तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम देहायका �ितवादीह�लाई देहायबमोिजम कैद, ज�रवाना र 
ज�रवानाबापतको रकम र �ितपूित�समेत ितनु�  पन� ठहरकेोले �ितपूित�को रकम ितरमेा र अक� कुनै कसरु नगरी 
असल चालचलन गरी ब�छु भनी कागज गरमेा मलुक� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५(१), 
(२) र (३) बमोिजम कैद र ज�रवानाबापतको रकम िलई स�ुको फैसलाअनसुार किसएको लगत ऐ.१५५(९) 
अनसुार िनजह�को नामको कैद लगत कैद भ�ुनी ह�ने समयस�म यथावत कायम राखी सो अविध नाघेपिछ सो 
लगत क�ा गनू� र �ितवादीह� फैसलाअनसुार कैदबापतको रकम ितन� बझुाउन नआएमा िनयमानसुार कैद तथा 
ज�रवाना असलु गनु�  भनी स�ु  िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू...................................१ 

नाम कैद
थनुामा बसी 
क�ा गरकेो 

अविध

ज�रवाना 
�.

कैदबापतको 
ह�न ेज�मा 

रकम

�ितपूित� 
बापतको 

रकम
ज�मा �.

वीरबहादरु दनवुार ०।२।१३ ०।०।१८ १,२००।- १६,५००।- १२,०००।- २९,७००।-
मैतवीर दनवुार ०।२।१३ - १,२००।- २१,९००।- १२,०००।- ३५,१००।-
गोपी दनवुार ०।२।१३ - १,२००।- २१,९००।- १२,०००।- ३५,१००।-
धनबहादरु दनवुार ०।२।१३ - १,२००।- २१,९००।- १२,०००।- ३५,१००।-
स�तबहादरु दनवुार ०।२।१३ - १,२००।- २१,९००।- १२,०००।- ३५,१००।-

�ितवादीह�ले स�ु िज�ला अदालतमा राखेको र फैसलाको तपिसल ख�डमा उ�लेख भएको धरौटी रकम 
र पनुरावेदन अदालतको फैसलाको तपिसल ख�डमा उ�लेख भएअनसुार �ितवादीह�म�येले राखेको धरौटी 
तथा ज�रवानाबापत बझुाएको रकम यसै तपिसल ख�डको देहाय १ नं. काया��वयन गन� �ममा कैद तथा 
ज�रवानाबापतको रकममा क�ा गरी गरी िनयमानसुार असलुउपर गनू�.....................................................२
वादीले �ितवादीह�बाट भरी पाउने ठहरकेो �ितपूित�बापतको रकम पाउने कुराको जानकारी वादीलाई िदन ुर 
उ� रकम भराई पाउ ँभनी वादी िशवबहादरु दनवुारको ऐनका �यादिभ� िनवेदन पन� आएमा फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४५ को �ि�या पूरा गरी िनयमानसुार �ितपूित�  
भराइिदनू............................................................................................................................... ३ 
सरोकारवालाले फैसलाको न�कल मा�न आएमा िनयमानसुार गरी न�कल िदनू........................................४
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��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी फैसला 
िव�तुीय मा�यममा अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू............................५

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
इित संवत् २०७६ साल मंिसर २७ गते रोज ६ शभुम् । 

—— & ––

सव��च अदालत, सयं�ु इजलास 
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
फैसला िमित : २०७६।९।२३

०७२-CI-१२८२

म�ुा: िलखत बदर दता� बदर दता�

पनुरावेदक / वादी : राम अिषश यादवको �ीमती 
िज�ला िसराहा, औरही गा.िव.स. वडा नं.३ 
ब�ने रामरतीदवेी यादवसमेत

िव��
��यथ� / �ितवादी : िसराहा िज�ला, िसराहा 

नगरपािलका वडा नं. ९ ब�ने िब�टु यादवको 
�ीमती रणेकुुमारी यादवसमेत 

§ एउटै ज�गाका स�ब�धमा तहतह िब�� 
भई नािलस परकेो अव�थामा मूल िलखत 
बदर नगरी पिछ�लो िलखत बदर गन� 
कानूनत िम�नेसमते नदेिखँदा हद�यादको 
गणना गदा� िलखत पा�रत भएको पिहलो 
िमितलाई नै आधार मा�न ुपन� । 

(�करण नं.७)
§ कानूनले िनधा�रण गरकेो हद�याद 

नाघेपिछ मा� न�कल सारी थाहा पाएको 
भ�न े आधारमा जिहलेसुकै िलखत बदर 
गराउनका लािग िफराद दायर गन� हक 
िदने हो भने कानूनमा हद�यादको �ावधान 
रा�नुको कुनै औिच�य नै नरहने । 

§ कानूनमै थाहा पाई स�नुपन� समयाविध 
िकटान गरी हद�याद स�ब�धमा �यव�था 
भएकाले त�ययु� भरपद� आधार र 
कारणको अभावमा भएको कानूनी 
�यव�थालाई नजरअ�दाज गन� िम�ने पिन 
नदेिखने । 

(�करण नं.८)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा �ी 
सितशकुमार झा

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी िभमकुमार ओझा
िसराहा िज�ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :-
मा. �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी महे��राज गौतम
पनुरावेदन अदालत राजिवराज

�नण�य नं. १०४४१
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फैसला
�या.बमकुमार ��े : सािबक �याय �शासन 

ऐन, २०४८ तथा �याय �शासन ऐन, २०७३ को 
दफा ९(१) ले यसै अदालतको �े�ािधकारिभ�को 
भई पनुरावेदन दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि�� 
िववरण यस�कार छः-

त�य ख�ड
मूल प�ुष राम अिशषको प�नी म िफरादी 

रामरती भई म रामरतीको गभ�बाट २ छोराह�मा 
जेठा िवप�ी देवनारायण र का�छा म िफरादी पशपुित 
ह� । हामी सबै साझा सगोलमा रही बसी आइरहेको 
�ममा िवप�ी दवेनारायण यादवले हामीलाई अंश 
निदएको ह�दँा िवप�ी देवनारायणउपर सा.दे.नं. ८६४ 
को अंश दता� म�ुा दायर गरी हामी िफरादीले स�पूण� 
स�पि�बाट ४ ख�डको २ ख�ड अंश पाउने गरी 
िमित २०६६।२।६ मा फैसला भएको ५ वष�प�चात् 
हा�ो सगोलकै आज�नको पैतकृ स�पि� िवप�ी 
देवनारायण यादवको नाममा दता� कायम रहेकोले 
िवप�ी देवनारायण नाम दता�को िज�ला िसराहा, 
गा.िव.स. औरही वडा नं. १ को िक.नं. १९६ को 
०-१०-७१/

२
 ज�गा हालस�म हामीले नै भोगचलन गरी 

आइरहेकोमा उ� ज�गा िवप�ी दवेनारायण यादवले 
िवप�ी रणेकुुमारी यादवलाई र िवप�ी रणेकुमारी 
यादवले िवप�ी उि�म वरहीलाई र उि�म वरहीले 
िवप�ी िदपोदेवी र जगिवरलाई िलखत पास ग�रिदएको 
�मशः िमित २०६१।३।२७ को र.नं. १०५७२, िमित 
२०६६।७।२७ को र.नं. ४५६८, िमित २०६६।८।७ 
को र.नं. ४८८१ र ४८८२ को स�पूण� िलखतह� र 
उ� िलखतको आधारमा दता� भएको हाल िक.नं.१९६ 
िक�ाकाट भई कायम भएको िक.नं. ३०४५ र िक.नं. 
३०४६ को ज�गाह� िवप�ीको नामबाट दता� बदर गरी 
पूव�बाट ४ ख�डको २ ख�ड हा�ो नाममा छु�ाछु�ै दता� 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादीह�को िफरादप� । 

म �ितवादी रणेकुुमारी यादवले िवप�ी 
दवेनारायण यादवसगँ िनजका नाम दता�को िज�ला 
िसराहा, गा.िव.स. औरही वडा नं. १ िक.नं. १९६ 
को ०-१०-७१/

२
 ज�गा िमित २०६१।३।२७ मा र.नं. 

१०५७२ बाट मालपोत काया�लय, िसराहाबाट नगद 
�पैया ँिदई रिज��ेसन पास गरी िलएदेिख उ� ज�गा ५ 
वष�स�म भोगचलन आवाद गलुजार गरी उ� ज�गाको 
बाली खाइरहेकोमा घर �यवहार चलाउन �पैयाकँो 
खाचँो भएको ह�दँा उ� ज�गा िब�� नगरी नह�ने भएकोले 
औरहीकै उि�म बरहीलाई िमित २०६६।७।२७ गते 
र.नं. ४५६८ बाट मालपोत काया�लय, िसराहाबाट 
राजीनामाको िलखत रिज��ेसन पास ग�रिदएको ह� ँ । 
२०६१ सालमा भएको ज�गा ख�रदको कुरा िलई मउपर 
िवप�ीले िमित २०६६।८।२९ गते दायर गरकेो िफराद 
मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको १० नं. �ितकूल ह�नकुो 
साथै लेनदेन �यवहारको ४० नं. र ज�गा पजनीको १७ 
नं.को दाबी िलएको भए पिन सो ऐनको दाबी स�मािनत 
अदालतबाट �ितपादन भएको िस�ा�तको �ितकूल 
हद�यादिवहीन हकदैयािवहीन भएको ह�दँा खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी रणेकुमारी 
यादवको �ितउ�रप� । 

िवप�ीह�को हक �थािपत भएको िववािदत 
ज�गा नभई उ� ज�गाह� �ितवादी देवनारायण 
यादवको अशं हकको ह�दँा र सो ज�गा �ितवादी 
दवेनारायण यादवबाट रणेकुुमारी यादवले िमित 
२०६१।३।२७ मा र.नं. १०५७२ को िलखतबमोिजम 
ख�रद गरी िलएक� र म �ितवादी उि�म वरहीले 
िमित २०६६।७।२७ मा र.नं. ४५६८ को िलखतले 
�ितवादी रणेकुुमारी यादवबाट ख�रद गरी िलएपिछ 
आ�ना बहुारी िदपोदेवी ठाकुर र छोरा जगिवरलाई हक 
ह�ता�तरण गरी धनी पजुा� बनाई हकभोग ग�ररहेकोले 
उ� ज�गाह�को िलखत दता� बदर भई वादीको नाममा 
दता� ह�नपुन� होइन । हामीह�कै नाममा दता� चलन 
यथावत् कायम रािखपाउ ँर िमित २०६१।३।२७ को 
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िमितले हद�यादिभ� �ितवादी देवनारायण यादवले 
�ितवादी रणेकुुमारी यादवलाई ग�रिदएको िलखत 
बदरतफ�  िवप�ीह�को नालेस नपरकेो ह�दँा मलुकु� 
ऐन, ज�गा पजनीको १७ नं. को हद�याद आकिष�त 
ह�दैँन । लेनदेनस�ब�धी म�ुा नह�दँा लेनदेन �यवहारको 
४० नं. को हद�यादसमेत आकिष�त नह�ने भएकोले 
हद�याद नाघी दता� भएको िफराद खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी उि�म वरही, जगिवर 
ठाकुर वरही, िदपोदेवी ठाकुरसमेतको संय�ु 
�ितउ�रप� । 

�ितवादी देवनारायण यादवले अदालतबाट 
जारी भएको �यादिभ� �ितउ�र नगरी स�ु �यादै 
गजुारी बसेको । 

आदशेबमोिजम �ितवादी उि�म 
वरहीसमेतको सा�ी �ाने�वर यादव, वादी पशपुित 
यादवको सा�ी रघनुाथ लालदास यादव, �ितवादी 
रणेकुुमारी यादवको सा�ी �ी�साद यादवसमेतले 
गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको । 

२०६६ सालको फौ.नं.२१०० को 
जालसाजी म�ुा जागेका बखत जगाई कारबाही गन� गरी 
��ततु म�ुा अ.बं.१२ नं. बमोिजम मलुतबी राखी िदने 
ठहछ�  भनी िमित २०६७।११।९ मा स�ु अदालतबाट 
भएको आदेश । 

२०६६ सालको सा.फौ.नं. २१०० को 
जालसाजी म�ुा जागेका बखत जगाउने गरी ��ततु 
म�ुा मलुतबी रहेकोमा उ� जालसाजी म�ुा जागेकोले 
��ततु म�ुा मलुतबीबाट जगाई िदएको छ । वादीलाई 
तारखेमा राखी मलुतबी रहदँाका बखत हािजर रहेका 
�ितवादीह�लाई ७ िदने �याद जारी गरी िझकाई 
आएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०६८।७।३ मा स�ु अदालतबाट भएको आदेश । 

लगाउको फौ.नं. २२४२ र २२४५ को 
जालसाजी म�ुामा आज यसै इजलासबाट जालसाजी 
ठहरी फैसला भएको ह�दँा ��ततु म�ुा पिन सोही 

म�ुाको अ�तर�भावी देिखदँा सोही आधारमा वादी 
दाबीबमोिजम चार ख�डको दईु ख�ड िलखत दता� बदर 
गरी सोही हदस�म नरम गरम गरी दता�समेत ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको स�ु िसराहा िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।४।३१ को फैसला । 

िसराहा िज�ला अदालतमा चलेको सा.द.ेनं. 
८६४ को अंश दता� म�ुामा वादी देवनारायण यादवको 
दाबी प�ुने गरी िसराहा िज�ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट भएको फैसलामा ज�गा 
बेचिबखनको िवषयलाई बदर नगरकेो र मलुकु� ऐन, 
लेनदेन �यवहारको १० नं. को कानूनी �यव�थािवपरीत 
िलखत बदर ग�रिदएको फैसला ग�भीर एवं कानूनी 
�िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी उि�म वरही, िदपोदेवी ठाकुर र 
उिम�लादेवी ठाकुरले पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा 
पेस गरकेो संय�ु पनुरावेदनप� । 

दाबीको ज�गाको ४/५ वटा ज�गाधनी 
प�रवत�न भइस�न,ु ४/५ चोटी रिज��ेसन भएर 
हक ह�ता�तरण भइसकेर हक ह�ता�तरण भएका 
�यि�ह�ले �िमक �पमा िनर�तर हकभोग चलन 
गरकेो कुराह�को बारमेा पिहला थाहा जानकारी 
नभएको भनेर भ�न ुिव�वास�द कुरा होइन । िवप�ीको 
उदासीनताबाट पिन िवप�ीको दाबी झ�ुा रहेको ��ट 
छ । िवप�ीले उ� ज�गा भोगचलन नगरकेो ��ट 
छ । िवप�ीको िफराद हद�यादिवहीन रहेको ��ट छ । 
िवप�ीले उपयु�� स�पूण� कुरामा सहमित जनाएर पिछ 
आएर मनमा बदिनयत िचताएर यो झ�ुा म�ुा िदएको 
��ट छ । उपयु�� आधार �माणबाट पिन िवप�ीको 
िफरादप� �थम�ि�मै खारजे गनु�पन�मा सोको िवपरीत 
वादी दाबी ठहर गरकेो फैसला ग�भीर �िुटपूण� र 
बदरभागी रहेको छ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
रणेकुुमारी यादवले पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा 
पेस गरकेो पनुरावेदनप� । 

यसमा िमित २०६१।३।२७ मा पा�रत भएको 
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राजीनामा िलखत बदर स�ब�धमा िमित २०६६।८।२९ 
मा मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ४० नं. समेतको 
हद�याद कायम गरी िफराद परकेो देिखदँा लेनदेन 
�यवहारको १० नं. बमोिजमको हद�यादस�ब�धी 
��नमा स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।४।३१ मा भएको फैसला कानूनको �या�याको 
रोहमा फरक पन� स�ने देिखदँा छलफल �योजनको 
लािग अ.बं. २०२ नं. को �योजनाथ� पनुरावेदन 
अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
��यथ�ह�को नाममा �याद जारी गरी िझकाई आए वा 
�याद नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७१।५।४ को आदेश । 

हा�ो अिंशयार िवप�ी �ितवादी देवनारायण 
यादवले हा�ो अशंहक मान� उ�े�य राखी िमित 
२०६१।३।२७ मा आ�नो साली नाताको रणेकुुमारी 
यादवलाई िज�ला िसराहा गा.िव.स. औरही वडा 
नं.१ को िक.नं.१९६ को ज.िव. ०-१०-७१/

२
 ज�गा 

हा�ो म�जरुी सहमितिबना अंशहक मान� िकत� 
जालसाज गरी िब�� गरकेो ह�दँा उ� िलखतको 
कानूनी मा�यता जिहले पिन शू�य भएको ह�दँा �य�तो 
िकत� जालसाजज�य िलखतको आधारमा पा�रत 
भएको िलखतह� जिहले पिन बदरयो�य भएको ह�दँा 
CP-०५२५ को म�ुामा झगिडया िझकाउदँा िलएको 
तक�  आधारह� कानूनसङ्गत नभएकोले िसराहा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला नै कानूनसङ्गत 
रहेको ��ट छ । तसथ� िसराहा िज�ला अदालतको 
फैसलालाई नै सदर ह�ने गरी �याय िन�पण ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको वादी पशपुित यादव र रामरितदेवी 
यादवले पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा पेस गरकेो 
सयं�ु िलिखत �ितवाद । 

अंश म�ुा पनु�भ�दा क�रब १४ मिहना पिहले 
नै िलखत पा�रत गरी िलने िदने काय� भएको, वादीले 
लेनदेन �यवहारको १० नं. बमोिजमको हद�यादिभ� 

नालेस गरेको नदिेखएको, िववािदत ज�गा अशं म�ुाको 
तायदाती फाटँवारीमा परकेो पिन नदेिखएको र 
लगाउको जालसाजी म�ुामा वादी दाबी नप�ुने ठहरी 
आजै फैसला भएकोसमेतका कारणबाट वादी दाबी 
प�ुन स�ने अव�था देिखएन । अतः वादी दाबीबमोिजम 
िलखत बदर ह�ने ठहर गरकेो स�ु िसराहा िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।४।३१ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी भई वादीको िफरादप� दाबी प�ुन 
नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७१।९।१ मा भएको फैसला । 

संवत् २०६२ सालको देवानी नं.८६४ 
को अंश म�ुाको फैसलामा िफराद परकेो अिघ�लो 
िदनस�मको िमितलाई मानो जोिडएको िमित र 
रामअिषश यादवलाई घरको म�ुय �यि� कायम 
गरकेो छ । एकासगोलमा रहेको �यि�ह�को नाममा 
रहेको स�पि� अ�यथा �मािणत नभएस�म सबैको 
अशं हक ला�ने स�पि� ह�नेमा पिन िववाद छैन । 
िवप�ीले िववादको ज�गा िब�� िवतरण गदा� हा�ो 
म�जरुी निलएको त�य पिन िनिव�वाद छ । िववािदत 
िक.नं.१९६ को ज�गा सािबकदेिख म�ुा दायर गदा�को 
िमितस�म िनिव�वाद �पमा हामीह�को भोगचलनमा नै 
रहेकोले ते�ो �यि�लाई िब�� िवतरण भएको �यवहार 
बेलैमा थाहा ह�न सकेन । िवप�ी देवनारायण यादवले 
हा�ो अंशहक मान� आ�नै साली रणेकुुमारी यादवलाई 
िलखत पा�रत ग�रिदएका ह�न् । ��ततु िफराद मलुकु� 
ऐन लेनदेन �यवहारको ४० नं., ज�गा पजनीको १७ नं., 
िकत� जालसाजीको १८ नं. को हद�यादिभ� नै दायर 
गरकेो अव�था छ । हामीले ज�गा जोितरहेको अव�थामा 
िवप�ीह�ले यो ज�गा देवनारायण यादवको साली रणे ु
यादवबाट ख�रद गरकेा ह�, तपाइहँ�ले जो�न पाउन ु
ह�दँैन भनेपिछ मालपोत काया�लय िसराहामा गई िविभ�न 
िमितमा पा�रत िलखतह� िमित २०६६।८।२३ मा 
न�कल सारी ऐनको �यादिभ�ै िफराद दायर गरकेोमा 
स�ु िज�ला अदालतले स�पूण� िलखतह�लाई बदर 
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ह�ने ठह�याएकोमा पनुरावेदन अदालत राजिवराजले 
लेनदेन �यवहारको १० नं.को हद�यादिभ� िफराद पन� 
नआएको र लगाउको जालसाजी म�ुामा उि�लिखत 
िनण�याधार अवल�बन गरी स�ु फैसला उ�टी 
ह�ने ठह�याई भएको फैसला सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत �याियक िस�ा�तिवपरीत ह�नकुो साथै 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४(क), १८५,१८९, लेनदेन 
�यवहारको ४० नं., ज�गा पजनीको १७ नं., िकत� 
कागजको १०, १८ नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३, ५४ को �ितब�धा�मक वा�यांशको िवपरीत 
रहेकोले उ� फैसलालाई बदर गरी स�ु अदालतको 
फैसला कायम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको रामरती 
देवी यादवसमेतको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदनप� । 

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी सितशकुमार झाले यी वादीह� र 
�ितवादी देवनारायण यादव एकासगोलका अंिशयार 
भएको त�यमा िववाद दिेखदँैन । एकासगोलमा रहेका 
अंिशयारह�को नाममा रहेको स�पि� अ�यथा �मािणत 
नभएस�म सबैको अंशहक ला�ने कुरामा पिन िववाद 
छैन । िवप�ी देवनारायण यादवले यी पनुरावेदकह�को 
समेत अशं हक ला�ने पैतकृ स�पि� ियनीह�लाई 
थाहा जानकारी नै निदई साली रणेकुुमारी यादवलाई 
िलखत पा�रत ग�रिदएको र िवप�ी रणेकुुमारी यादवले 
अ�य िवप�ीह�लाई िब�� गरी हक ह�ता�तरण गरी 
अंशहकबाट वि�चत गन� उ�े�य राखेको त�य पिु�ट 
ह�न आउछँ । िववािदत ज�गा पनुरावेदकह�ले नै 
जोती कमाइरहेको कारण िलखत पा�रत भएको लामो 
समयस�म थाहा जानकारी ह�न नसकेको र जानकारी 
ह�नासाथ कानूनका �यादिभ�ै िफराद दायर गरकेाले 
हद�यादको आधारमा िफराद दाबी प�ुन नस�ने भनी 

पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
उ� फैसला बदर गरी स�ु अदालतको फैसला सदर 
कायम ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

उपयु��ानसुारको िव�ान्  कानून �यवसायीको 
उि�लिखत बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल संल�न 
कागज �माणह�को अ�ययन गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७१।०९।१ मा भएको फैसला 
िमले निमलेको के रहेछ ? वादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरअनसुार ह�नपुन� हो वा होइन ?  सो स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� ह�न आयो । 

२. अब िनण�यतफ�  िवचार गदा�, हामीह�को 
समेत अंश हक ला�ने सगोलको पैतकृ स�पि� िवप�ी 
दवेनारायण यादवको नाममा दता�  कायम रहेको िज�ला 
िसराहा, गा.िव.स. औरही वडा नं. १ को िक.नं. १९६ 
को ०-१०-७१/

२
 हामीह�ले नै भोगचलन ग�ररहेकोमा 

उ� ज�गा िनजले िवप�ी रणेकुुमारी यादवलाई र 
िवप�ी रणेकुमारी यादवले िवप�ी उि�म वरहीलाई 
र उि�म वरहीले िवप�ीह� िदपोदेवी र जगिवरलाई 
िलखत पास ग�रिदएको स�पूण� िलखतह� र उ� 
िलखतको आधारमा दता�  भएको हाल िक.नं.१९६ 
िक�ाकाट भई कायम भएको िक.नं.३०४५ र िक.नं. 
३०४६ को ज�गाह� िवप�ीह�को नामबाट दता� 
बदर गरी पूव�बाट ४ ख�डको २ ख�ड हा�ो नाममा 
छु�ाछु�ै दता� ग�रपाउ ँभ�ने वादीह�को म�ुय िफराद 
दाबी भएको पाइ�छ । िवप�ी दवेनारायण यादवको 
नाममा दता� कायम रहेको िक.नं.१९६ को ज�गा िमित 
२०६१।३।२७ मा र.नं. १०५७२ बाट रिज��ेसन 
पास गरी िलई भोगचलन गरी आएकोमा उ� ज�गा 
उि�म बरहीलाई िमित २०६६।७।२७ मा र.नं. 
४५६८ बाट राजीनामाको िलखत पास ग�रिदएको ह� ँ। 
२०६१ सालमा ख�रद गरकेो ज�गाको स�ब�धमा िमित 
२०६६।८।२९ मा मा� िफराद दायर गरकेाले उ� 
िफराद हद�यादस�ब�धी कानूनका साथै अदालतबाट 
�ितपादन भएको िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�दँा 
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खारजे ग�रपाउ ँ भनी �ितवादी रणेकुमारी यादवको 
तथा िववािदत ज�गा म �ितवादी उि�म वरहीले 
�ितवादी रणेकुुमारी यादवबाट ख�रद गरी िलई बहुारी 
िदपोदेवी ठाकुर र छोरा जगिवरलाई हक ह�ता�तरण 
गरी हकभोग ग�ररहेको ह�दँा हद�याद नाघी दता� भएको 
िफराद खारजे ग�रपाउ ँ भनी �ितवादी उि�म वरही, 
जगिवर ठाकुर वरही, िदपोदवेी ठाकुरसमेतको संय�ु 
�ितउ�र िजिकर रहेको देिख�छ । 

३. लगाउको फौ.नं. २२४२ र २२४५ को 
जालसाजी म�ुामा वादी दाबीबमोिजम चार ख�डको 
दईु ख�ड िलखत दता� बदर गरी सोही हदस�म नरम 
गरम गरी दता�समेत ह�ने ठहछ�  भनी स�ु िसराहा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।४।३१ मा फैसला 
भएकोमा अशं म�ुा पनु�भ�दा क�रब १४ मिहना पिहले 
नै िलखत गरी िलने िदने काय� भएको, वादीले लेनदेन 
�यवहारको १० नं.को हद�यादिभ� नालेस गरकेो 
नदिेखएको र लगाउको जालसाजी म�ुामा उि�लिखत 
िनण�याधारलाई आधार मानी वादी दाबी प�ुन नस�ने 
देिखएकाले स�ु फैसला उ�टी ह�ने ठह�याइ पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।९।१ मा भएको 
फैसलामा िच� नबझुाई वादीह�को तफ� बाट यस 
अदालतमा ��ततु पनुरावेदन पन� आएको देिखयो । 

४. वादीह�ले यस अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदनमा हामीह�को समेत अशं हक ला�ने िक.नं. 
१९६ को ज�गा िवप�ी देवनारायण यादवको नाममा 
दता� कायम रहेकोमा िनजले हामीह�लाई थाहा 
जानकारी नै निदई िमित २०६१।३।२७ मा �ितवादी 
रणेकुुमारी यादवलाई राजीनामा िलखत पा�रत गरी 
िदएका रहेछन् । िनज �ितवादीले �ितवादी उि�म 
वरहीलाई र उि�म वरहीले �ितवादीह� िदपोदेवी र 
जगिवरलाई िलखत पास ग�रिदएको उ� ज�गाह� 
िमित २०६६।८।२१ स�म हामीह�ले नै भोगचलन 
गरी रहेको कारण सो िब�� �यवहार बेलैमा थाहा ह�न 
नसकेको हो । िब�� गरकेो थाहा जानकारी ह�नासाथ 

िफराद दायर गरकेो अव�था ह�दँा िफरादलाई मलुकु� 
ऐन लेनदेन �यवहारको ४० नं., ज�गा पजनीको १७ 
नं., िकत� जालसाजीको १८ नं. को हद�यादिभ�कै 
मा�न ुपन� अव�थामा पनुरावेदन अदालत राजिवराजले 
लेनदेन �यवहारको १० नं.को हद�यादिभ� िफराद 
पन� नआएको भनी वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी स�ु 
अदालतको फैसलालाई सदर कायम ग�रपाउ ँ भ�ने 
िजिकर िलएको देिख�छ । 

५. वादीह�ले िलएको पनुरावेदन िजिकरका 
स�ब�धमा हेदा�, �ितवादी देवनारायण यादवले आ�ना 
नाममा दता�  कायम भएको िज�ला िसराहा, गा.िव.स. 
औरही वडा नं. १ को िक.नं. १९६ को ०-१०-७१/

२
 ज�गा 

िवप�ी रणेकुुमारी यादवलाई िमित २०६१।३।२७ मा 
र.नं.१०५७२ बाट राजीनामा पा�रत ग�रिदएको र सोही 
ज�गा िनज रणेकुुमारी यादवले िमित २०६६।७।२७ मा 
�ितवादी उि�म वरहीलाई र �ितवादी उि�म वरहीले 
िमित २०६६।८।७ मा �ितवादीह� िदपोदेवी यादव र 
जगिवर यादवलाई राजीनामा पा�रत गरी तहतह िब�� 
गरकेो देिख�छ । उ� िववािदत ज�गा हाल िक�ाकाट 
भई िक.नं.३०४५ र िक.नं.३०४६ कायम भएको 
दिेखयो । यसरी तहतह िब�� ह�दैँ गएको िववािदत ज�गा 
आफूह�ले नै भोगचलन ग�ररहेको कारण िलखत 
पा�रत भएको लामो समयस�म थाहा जानकारी ह�न 
नसकेको हो, िमित २०६६।८।२३ मा न�कल सारी 
थाहा पाएको भनी  यी पनुरावेदक वादीह�ले मलुकु� 
ऐन, लेनदने �यवहारको ४० नं., ज�गा पजनीको १७ नं. 
र िकत� जालसाजीको १८ नं. को हद�यादको आधार 
िलई िमित २०६६।८।२९ मा मा� िफराद दायर गरेको 
दिेख�छ । पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट मूल 
िलखत िमित २०६१।३।२७ मा पा�रत भएकाले सोही 
िमितबाट हद�याद �ार�भ ह�नेमा वादीले मलुकु� ऐन, 
लेनदेन �यवहारको १० नं.बमोिजमको हद�याद नघाई 
िफराद दायर गरकेाले हद�यादलाई आधार मानी स�ु 
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फैसलालाई उ�टी गरी िफराद खारजे गरकेो अव�था 
छ । 

६. ��ततु िववादमा पनुरावेदक वादीह�ले 
िजिकर िलएको हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�था के 
रहेछ भनी हेदा�, लेनदेन �यवहारको ४० नं. मा ‘‘य�तो 
�यवहार गरकेो सदर ह�दैँन भनेको, नािलस सुिनने 
छैन भनकेो, नाबालकको धन िबगान�लाई बेइमानी 
गरकेो, �याजको �याज खाएको, �याजमा दश�ददेिख 
बढ्ता लेखाएको वा लखब�धक िलदँा बढ्ता िलएको 
बढ्ता करार लेखाएको यित कुरामा हद�याद 
ला�दैन । यस महलमा अ�य� हद�याद लेिखएको 
वा हद�याद ला�दैन भनकेो कुरामा बाहके अ�मा 
भए गरकेो िमितले दुई वष�िभ� नािलस निदए ला�न 
स�दैन’’ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । उ� 
कानूनी �यव�था र मलुकु� ऐन लेनदने �यवहारको १० 
नं. मा अंश नभएका अंिशयारले सगोलको अचल 
स�पि� बेचिबखन गदा� वा कुनै िकिसमले हक 
छाडी िददँा ऐनले आफूखूसी गन� पाउने अ�को 
म�जुरी िलन नपन�मा बाहके अ�मा एकासगोलको 
अिंशयार सा�ी बसकेो वा िनजह�को म�जुरी 
भएमा मा� प�का ठहछ� । सा�ी पिन नबसेको र 
म�जुरीको िलखत पिन नभए म�जुर नह�नेले एक 
वष�स�ममा थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ� उजुर 
ग�यो र िनजको म�जुरी ठह�रएन भने िनजको हक 
जित िफता� गराई िदनपुद�छ भ�ने कानूनी �यव�था 
अ�तस��बि�धत रहेको देिखन आउछँ । �यसैले 
उ� कानूनी �यव�थाह�लाई एकआपसमा तलुना 
वा दाजेँर हेनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा वादीह�ले 
िमित २०६१।३।२७ मा पा�रत भएको िलखतका 
स�ब�धमा िमित २०६६।८।२९ मा मा� �ितवादीह� 
िव�� िलखत बदर दता� बदर दता�  म�ुा दायर गरकेो 
देिख�छ । वादीह�ले दाबी िलएको कानूनी �यव�था 
अ�य� हद�याद नलेिखएको अव�थामा मा� आकिष�त 
ह�ने हो, लेनदेन �यवहारको महलको १० नं. मा 

�प�ट �पमा हद�याद तोिकएको अव�थामा उ� 
हद�यादलाई अनदेखा गरी वादीले दाबी िलएको 
हद�यादलाई अवल�बन गनु�  �यायसङ्गत देिखदँैन । 
यसै स�दभ�मा यसै अदालतको संय�ु इजलासबाट 
पनुरावेदक योिजतराज �धान िव�� गोपाल शि� 
मा�के भएको िलखत बदर दता� बदर दता� कायम म�ुा 
ने.का.प.२०६५ िन.नं.७९८२ मा मलुकु� ऐन, लेनदेन 
�यवहारको १० नं. ले एकातफ�  अिंशयारको हकको 
सरु�ा गरकेो पाइ�छ भने अक�तफ�  साह�को हकको 
पिन संर�ण गरकेो पाइ�छ । रकम हाली ज�गा ख�रद 
गन� साह� सदैव खतरामा रहने भ�ने ह�दँैन । �यसको 
लािग हद�यादको �यव�था ग�रएको हो । आफूलाई मन 
लागेको अव�थामा िलखतको न�कल साद� हद�याद 
कायम गररे नािलस गन� पाउने भ�ने ऐनको मनसाय 
होइन भनी �या�या भएको सो िस�ा�त ��ततु म�ुामा 
सा�दिभ�क भई आकिष�त ह�ने नै देिख�छ । 

७. �य�तैगरी वादीह�ले दाबी िलएको मलुकु� 
ऐन ज�गा पजनीको १७ नं. को कानूनी �यव�था हेदा�, 
तालुकदारले खापी खाएका बाहके एकको हकको 
ज�गा अक�ले दता� गराएकोमा थाहा पाएको िमितले 
छ मिहनािभ� र अ� कुरामा भए गरकेो िमितले दुई 
वष�िभ� नािलस निदए ला�न स�दैन भनी उ�लेख 
भएको दिेख�छ । वादीले िमित २०६१।३।२७ मा 
पा�रत भएको मूल िलखतलाई आधार नमानी पिछ�लो 
िमितमा पा�रत भएको िलखतह�लाई आधार मानी 
हद�यादको गणना गरकेो भए तापिन एउटै ज�गाका 
स�ब�धमा तहतह िब�� भई नािलस परकेो अव�थामा 
मूल िलखत बदर नगरी पिछ�लो िलखत बदर गन� 
कानूनत: िम�नेसमेत नदिेखदँा हद�यादको गणना 
गदा� िलखत पा�रत भएको पिहलो िमितलाई नै आधार 
मा�नपुन� ह��छ । 

८. वादीह�ले िववािदत ज�गा आफूह�ले 
नै भोगचलन गरी आएको कारण िब�� गरकेो �यवहार 
समयमै जानकारी ह�न नसकेको हो भ�ने िजिकर िलए 
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तापिन कानूनले िनधा�रण गरकेो हद�याद नाघेपिछ मा� 
न�कल सारी थाहा पाएको भ�ने आधारमा जिहलेसकैु 
िलखत बदर गराउनका लािग िफराद दायर गन� हक 
िदने हो भने कानूनमा हद�यादको �ावधान रा�नकुो 
कुनै औिच�य नै रहदँनै । यसका साथै वादीह� र 
�ितवादी दवेनारायण यादव एकासगोलमै बसेको 
अव�थामा �ितवादीले िमित २०६१।३।२७ मा पा�रत 
ग�रिदएको िलखतका स�ब�धमा के कित कारणले 
िमित २०६६।८।२३ मा मा� थाहा जानकारी भएको 
हो सो कुराको त�यय�ु आधार वादीह�ले खलुाउन 
सकेको अव�था िमिसलबाट देिखन नआएको र 
कानूनमै थाहा पाइस�न ु पन� समयाविध िकटान गरी 
हद�याद स�ब�धमा �यव�था भएकाले त�यय�ु 
भरपद� आधार र कारणको अभावमा भएको कानूनी 
�यव�थालाई नजरअ�दाज गन� िम�ने पिन देिखदँनै । 
�यसकारण हद�यादको आधारमा वादी दाबी खारजे 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
मनािसब नै देिखन आयो । 

९. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।४।३१ मा भएको फैसला उ�टी गरी हद�याद 
नाघी दायर भएको वादीको िफराद दाबी नप�ुने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७१।९।१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी दाबीबमोिजम िववािदत राजीनामाको 
िलखत बदर गरी आ�ना नाममा दता� ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक वादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.�काशमान िसंह राउत
इजलास अिघकृतः मनुा अिघकारी ढकाल
इित संवत् २०७६ साल पसु २३ गते रोज ४ शभुम् । 

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

फैसला िमित : २०७६।९।२१
०७०-CI-१२९१

म�ुाः अंश चलन

िनवेदक / वादी : िज�ला भ�परु, छािलङ गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं. ५ ब�ने शाि�त चौधरी (�े�ठ)

िव��
िवप�ी / �ितवादी : मोरङ िज�ला मगृोिलया �थायी 

ठेगाना भई हाल िज�ला भ�परु, छािलङ 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ५ ख�रपाटी 
ब�ने चडुाबहादरु �े�ठसमेत

§ िववाह दता� िववाहलाई पुि� गन� एक 
िव�सनीय तथा आिधका�रक �माण हो 
तर िववाह दता� नभएको अव�थामा िववाह 
नै नभएको भनी िन�कष�मा पु�न ुतक� सङ्गत 
नह�ने । 

(�करण नं.६)
§ राहदानीमा आ�नो नामसिहत पितको थर 

नराखेको र िनकटतम �यि�को महलमा 
पितको नाम नराखेको भ�ने नै आधारमा 
�ीमती होइन भनी अथ�बोध गनु� उिचत 
नह�ने । 

(�करण नं.७)

वादीका तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी 
गंगा�साद पौडेल, िव�ान् वैतिनक 

�नण�य नं. १०४४२
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अिधव�ा�य �ी रिजता थापा तथा �ी 
इि�दरा िसलवाल

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� सव� �ी 
कृ�ण�साद कटुवाल, �ी �भाकर खनाल, 
�ी चेतनाथ िघिमर,े �ी �रता मैनाली, �ी 
अजु�न खनाल, �ी सीता शरण म�डल

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०४३, अंक ५, िन.नं.२७३५
§ ने.का.प.२०५५, अकं ८, िन.नं.६५८८
§ ने.का.प.२०७४, अंक ६, िन.नं.९८३३

स�ब� कानून :
§ �माण ऐन, २०३१

स�ु तहमा फैसला गन�ः 
माननीय �यायाधीश �ी च�डीराज ढकाल
भ�परु िज�ला अदालत 

पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
माननीय �यायाधीश �ी फिण��द� शमा�
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकुमार पोखरले
पनुरावेदन अदालत पाटन

फैसला
�या.सपना �धान म�ल : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड 
(क) र (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी पन� 
आएको िनवेदनमा िन�सा �दान भई पनुरावेदनको 
�पमा दायर ह�न आएको ��ततु म�ुाको सिं��त त�य 
एवं ठहर यस�कार छः

िवप�ी चडुाबहादरु �े�ठ मेरो पित 
ह�नहु��छ । उहासँगँ २०५० साल भाइटीकाको िदन 
िववाह भई पित प�नीको स�ब�ध �थािपत भएको 
हो । िनजसगँ िववाह ह�नभु�दा अगािड मेरो �थायी 
प�रवार िनयोजन भइसकेकोमा िवप�ी पितको जेठी 
�ीमती च��माया �े�ठको तफ� बाट छोरा सिवन �े�ठको 
जायज�म भएकाले िनज सिवनलाई आ�नो छोरा 

मानी माया ममता िदने सहमितबाट िवप�ी पितसगँ 
िववाह भएको हो । हामीिबच कुनै झै-झगडा मनमटुाव 
िथएन । जेठी �ीमती परलोक भएको १ वष� निब�दै 
िवप�ीले चेतना लोकसम �े�ठलाई मेरो सौता बनाई 
िववाह गरी िभ�याउन ु भएको िमित २०६०।११।२३ 
मा� थाहा पाएको र सोप�ात् मलाई खान लाउनसमेत 
निदएकोले िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो 
छुिटएको िमित कायम गरी ४ भागको १ भाग अंश पाउ ँ
भ�ने िफराद दाबी । 

िमित २०५० सालको भाइिटकाको िदन 
िववाह गरकेो भ�ने कथन िब�कुल त�यहीन हो । 
मेरी जेठी �ीमती च��माया �े�ठ जीिवत छँदै म 
एक �हरी अिधकृतको हैिसयतले कसैसगँ दो�ो 
िववाह गन� वा अक� �ीमती �याउन �चिलत नेपाल 
कानूनअनसुार �वतः गैरकानूनी काय� ह�ने ह�दँा िनज 
शाि�त चौधरीसगँ िववाह गरकेो छैन । आ�नो �ीमान् 
�यामशंकर चौधरीसगँ िविधवत् �पमा स�ब�ध 
िव�छेद पिन नभएको र सरु�े�राज �े�ठसगँ अंश तथा 
बह�िववाह म�ुा दायर गरी िवचाराधीन रहेकै अव�थामा 
िवप�ीले पनुः २०५० सालमै मसगँ िववाह गरेको 
भने तापिन िनजले २०५१।७।८ मा तदनसुार २५ 
अ�टोबर, १९९४ मा �ा�त गरकेो राहदानीको नाम, 
थर ठेगानाको महलमा शाि�त चौधरी, काठमाड�-१ र 
िनकटम �यि�को महलमा रामबाब ुचौधरी नारायणचौर, 
न�साल काठमाड� भनी उ�लेख भएबाट िनजसगँ 
मेरो कुनै �कारको नाता स�ब�ध नभएको ��ट छ । 
िवप�ीले त�यहीन आधारह� अिघ सारी स�मािनत 
अदालतलाई समेत गमुराहमा पारी दायर ह�न आएको 
��ततु िफराद खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
िमित २०६२।३।१३ गतेको संय�ु �ितउ�र प� । 

�ितवादी सिवन �े�ठका नाउमँा जारी भएको 
३० िदने इतलायनामा �याद िमित २०६२।१।२२ 
मा तामेल भई �ितउ�र निफराई स�ु �याद ै गजुारी 
बसेको देिख�छ । 
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पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीको िववाह 
भएको यिकन िमित थाहा छैन, पिछ सानीआमाको 
प�रचय गराउदँा मेरो सानबुबुा भ�ने िचनेको हो । 
चडुाबहादरुले दो�ो िववाह गरकेो भ�ने थाहा पाएको 
ह� ँ। कोसगँ किहले िववाह गरकेो भ�ने मलाई थाहा छैन । 
सानी आमाले चडुाबहादरुसगँ दो�ो िववाह गरकेो थाहा 
पाएपिछ अंश म�ुा िदएको ह�दँा १ भाग अशं पाउन ु
पन� हो भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी आन�द 
चौधरीले गरकेो बकप� । 

यी वादी �ितवादीिबच २०५० सालको 
भाइिटकाको िदन िववाह भएको हो । उ� िववाहमा 
मसमेत िथए ँ । िववाहपिछ सगैँ बसेको हो । �यसपिछ 
चडुाबहादरुले दो�ो िववाह गरकेा रहेछन् । दो�ो 
िववाह गरकेो थाहा पाएपिछ अंश म�ुा गरकेो हो । 
दाबीबमोिजम ४ भागको १ भाग अंश पाउन ु पन� हो 
भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी रािधका खनालले 
गरकेो बकप� । 

पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरी �े�ठ 
र �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठको २०५० सालको 
भाइिटकाको िदन काठमाड�मा िववाह भएको हो । 
�ितवादीले २०६१ सालमा दो�ो िववाह गरकेोले 
वादीले अंश म�ुा िदएको र वादीले अंश पाउन ुपन� हो 
भ�नेसमेत बेहोराको वादीका सा�ी जानक� ब�यालले 
गरकेो बकप� । 

�ितवादी चडुाबहादरु �े�ठ र मेरोिबचमा 
२०५० साल भाइिटकाको िदन हो, मिहना स�झना 
भएन िनजले प�नी �वीकार गरी िनज पित चडुाबहादरु 
भारतको म�ासमा मगृौलास�ब�धी उपचार गन� गएको 
बेला िनजले लेखेको प�समेतले मेरो पित सािबत 
भइसकेको र ससरुा गोपीलाललाई थाइ�या�डको 
राजदरबारमा लगी मसमेतलाई दश�न भेट ह�दँा िनज 
चडुाबहादरुले लेखेको प�बाट पिन मलाई प�नी 
�वीकारकेा छन् । सोसमेतबाट िनजसगँ मेरो पित 
प�नीको नाता रहेको भ�ने बेहोराको पनुरावेिदका वादी 

शाि�त चौधरीले अ.बं.८० नं. बमोिजम नाता स�ब�धमा 
गरकेो बयान । 

मेरो च��माया �े�ठसगँ २०२८ सालमा 
िववाह भएकोमा िनजको िमित २०५९ साल 
फा�गणु ११ गते �वगा�रोहण भएको हो । सोप�ात् 
मैले २०६०।८।१२ गते म जनकपरुमा काय�रत ह�दँा 
काठमाड� कमलपोखरी िनवासी चेतना लोकसमसगँ 
वैिदक पर�पराअनसुार जनकपरुमै िववाह भएको 
हो । भाइिटकाको िदन मेरो र शाि�त चौधरीिबच िववाह 
भएको छैन । िनजले बयानमा उ�लेख गनु�भएको कुरा 
सबै अ�य िचठीप�ह�को िवषयमा २०५५ सालमा 
म अचेत अव�थामा िकड्नी केयर से�टर न�सालमा 
लिगएको रहेछ । कानूनबमोिजम िकड्नी दान आ�नै 
प�रवारका सद�य बबुा, आमा, �ीमती वा पित, 
दाज,ु भाइ वा िददी बिहनीह�ले म�जरुीमा दान िदन 
स�छन् । ��यारोपणका लािग भारतको सिुवधा 
स�प�न सहरह�मा मा� ह��छ । शाि�त चौधरीले 
िकड्नी दान गरी जीवन र�ा गरी प�ुय कमाउछुँ भ�ने 
कुरा राखी मलाई भेट्न ुभएको बखत मलाई अ�जे�सन 
पेपरमा सही गराएको रहेछ । अङ्ग ��यारोपण गन� 
�ममा काम नगरी मलाई झ�ुयाई सही गराएको 
रहेछ । िनजसगँ िववाह भएको होइन र कुनै नाता 
स�ब�ध छैन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी चडुाबहादरु 
�े�ठले अ.बं.८० नं. बमोिजम गरकेो बयान । 

चडुाबहादरु �े�ठको जेठी �ीमती 
च��मायाको २०५९ सालमा िनधन भएपिछ साथी 
भाइ नाताका मािनसह�को सरस�लाहमा चडुाबहादरु 
�े�ठसगँ िववाह भएको हो, हा�ो वैवािहक जीवनमा 
मानिसक तथा सामािजक �ित�ामा आचँ आउने गरी 
िवप�ीले �माण पेस गरकेो दिेख�छ । िनज शाि�त 
चौधरीसगँ चडुाबहादरुले िववाह गरकेो छैन भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी चेतना लोकसम �े�ठले अ.बं.८० 
नं. बमोिजम गरकेो बयान । 

आदेशबमोिजम �ा�त तायदाती 
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फाटँवारीअनसुार ४ भागको १ भाग अंश वादीले 
पाउने हो, होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा�  वादी र �ितवादी 
चडुाबहादरु �े�ठको िबचमा लो�ने �वा�नी नाता 
स�ब�ध नै कायम ह�न नस�ने देिखएकोले िववाहको 
िहसाबले अंश पाउ ँ भनी गरकेो िफराद दाबीलाई 
मनािसब मा�न िमलेन । �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठ 
पित, चेतना लोकसम सौता र सिवन �े�ठ सौतातफ� को 
छोरा ह�दँा ज�मा ४ अंिशयार भएको ४ भागको १ 
भाग अंश पाउ ँभ�ने िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको भ�परु िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।८।२ को फैसला । 

अंशब�डाको २०, २१, २२ र २३ नं. 
बमोिजम वादी �ितवादीसगँ तायदाती फाटँवारी माग 
गरकेोमा िवप�ीले अ.बं.१७ नं. बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा िनवेदन गदा� तायदाती माग गन� 
आदशे बदर भएको छैन । नातातफ�  िववाद भएकोमा 
अ.बं.८० नं. बमोिजम बयान भइसकेपिछ ग�रएको 
तायदाती आदेशमा पित प�नीको नाता देखाई 
फाटँवारी मािगएको छ । पनुरावेदन अदालतले 
आदशे गदा� फैसला ह�दँा िवचार ह�न स�ने नै भने पिन 
तायदाती फाटँवारी मागेको समयभ�दा पछािड मेरो 
िव��मा कुनै �माणह� सङ्किलत रहेको छैन । यस 
अव�थामा सम� �माणमा तायदाती माग गन� आदशेमा 
िवचार भइसकेकोले पनुरावेदन अदालतबाट आदेश 
भइसकेप�ात् भ�परु िज�ला अदालतले पनुः अ�यथा 
िवचार गन� स�ने अव�था छैन । यस अव�थामा सो 
तायदाती आदेशको िवपरीत भ�परु िज�ला अदालत 
जान नस�ने ह�दँा सो अकाट्य आदशेबाट मेरो वादी 
दाबी नप�ुने फैसला गनु�  अ�यायको पराका�ा भई 
�िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला उ�टी गरी दाबीबमोिजम 
�याय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� । 

��यथ� चडुाबहादरु �े�ठले २३ अग�त 
२००१ मा His majesty the king and Her 

majesty the Queen, The Royal Palace of 
Thailand, Bangkok लाई लेखेको प�मा "my 
writer wife Mrs. Shanti Chaudhary” भनी 
उ�लेख गरकेो प�र�े�यमा समेत िनजलाई �ीमतीको 
�पमा अंिशयार कायम नगरी िफराद दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याइएको स�ुको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा िवचारणीय देिखदँा छलफलको लािग अ.बं.२०२ 
नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को 
िनयम ४७ बमोिजम ��यथ� िझकाई आएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको आदेश । 

यसमा िववाहप�ात् िववाह दता� नगराएको 
अव�था, थाइ�या�डका राजारानीलाई स�बोधन गरी 
लेिखएको िलखत तथा पनुरावेदक पनुरावेिदका वादी 
शाि�त चौधरीले िकड्नी िदने �ममा तयार ग�रएको 
Letter of Consent मा �ितवादी चडुाबहादरु 
�े�ठलाई रोगले ��त भएको अव�थामा शभुिच�तक 
भनी िव�ासमा पारी अ�ययन नगरी सहीछाप गराएको 
भ�ने �ितवादीको बयान र त�ण पि�कामा पनुरावेिदका 
वादी शाि�त चौधरीले आफू एकल मिहला भनी िदएको 
अ�तवा�ता�का आधार तथा �माणह�बाट िनजह� पित 
प�नी ह�न् भनी िन�या�मक �पमा पिु� नभएको ह�नाले 
अिंशयारका नाताका मािनस नह�ने ि�थितमा वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरी भ�परु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।८।२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६८।८।१ को फैसला । 

स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।८।२ मा भएको फैसलाउपर पनुरावेिदका 
वादी शाि�त चौधरीको पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
पनुरावेदन परकेोमा उ� अदालतबाट स�ु 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको फैसलामा िच� 
बझुेन । म िनवेिदकाको िवगतमा २ जना पितसगँको 
दा�प�य जीवन असफल रहेको भनी यस म�ुासगँ 
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स�ब� नभएका बेहोरा उ�लेख गरी भएको फैसला 
भेदभावपूण� छ । एकैसाथ तीनजना पित रहने कानूनी 
�यव�था नभएकोले िवप�ी चडुाबहादरु �े�ठसगँ 
नाता कायम नह�ने भनी गरकेो फैसला मलुकु� ऐन, 
लो�ने �वा�नीको महलको २ नं. िवपरीत रहेको छ । 
�ितवादी चडुाबहादरु �े�ठले २३ अग� २००१ मा 
थाइ�या�डका राजारानीलाई स�बोधन गरी लेिखएको 
िनवेदन तथा िव.आर.िसंहलाई मैले िकड्नी िदने �ममा 
१० नोभे�बर १९९९ मा तयार पा�रएको Letter of 
Consent मा म िनवेिदकालाई �ीमती भनी स�बोधन 
गरकेा छन् । उि�लिखत कागज बेहोरामा भएको 
सहीछापलाई �ितवादीले आ�नो भनी �वीकारकेा 
छन् । यसैगरी राि��य वािण�य ब�क बालाज ुशाखामा 
िवप�ी चडुाबहादरु �े�ठले खाता खो�दा शेषपिछ 
इ�छाइएको �यि�को नाममा म िनवेिदकालाई नै 
उ�लेख गरकेा छन् । इ�छाइएको �यि�मा नाम रा�दमैा 
प�नी सािबत नह�ने तर म िनवेिदकाको राहदानीमा 
िनकटतम �यि�मा िवप�ीको नाम उ�लेख नभएकोले 
िनज िवप�ी पित नाताको नभएको भनी भएको फैसला 
�माण �हणको �ि�कोणले िवरोधाभाषपूण� रहेको छ । 
त�ण पि�कामा उ�लेख भएको असङ्गत त�यलाई 
�माणको आधार बनाई भएको फैसला िमलेको छैन । 
तसथ� िवप�ी चडुाबहादरु �े�ठ म िनवेिदकाको �ीमान् 
ह�न् भनी �मािणत भइरहेको अव�थामा म िनवेिदकाले 
अंिशयारको हैिसयतले ४ अंश भागको १ भाग अंश 
पाउनपुन�मा वादी दाबी प�ुन न�कने ठहर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानून एवं निजर 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�दँा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख�ड (क) 
र (ख) बमोिजम म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीको तफ� बाट यस 
अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� ।                                                                 

यसमा यसै लगाउको नं ०६८-RI-२१६० 
को बह�िववाह म�ुामा आज यसै इजलासबाट म�ुा 

दोहो�याउने िन�सा �दान भएकोले सो म�ुासगँ ��ततु 
म�ुा पिन अ�तर �भािवत भएको ह�दँा सो म�ुामा िदइएका 
आधार कारणसमेतबाट पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलामा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
को उपदफा (१) को ख�ड (क) र (ख) को िव�मानता 
रहेको देिखदँा ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
ग�रएको छ । कानूनबमोिजम गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस अदालतको िमित २०७१।०२।२३ को आदेश । 

अदालतको ठहर
िनयमानसुार िनण�याथ� यस इजलाससम� 

पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको स�पूण� िमिसल 
कागजात अ�ययन गरी िन�नबमोिजमको बहससमेत 
सिुनयो । 

पनुरावेदक नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी गंगा�साद 
पौडेल, िव�ान् वैतिनक अिधव�ा�य �ी रिजता थापा 
तथा �ी इि�दरा िसलवालले पनुरावेिदका वादी शाि�त 
चौधरी  र �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठिबच २०५० 
साल भाइिटकाको िदन िववाह भएको िथयो । �ितवादी 
चडुाबहादरु �े�ठले आ�नो पिहलो �ीमती रहदँाको 
अव�थामा पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीसगँ िववाह 
गरकेो कारण िववाह दता� गन� प�रवेश निमलेको हो 
र िववाह भएको कुरा लकुाउन ु पन� अव�था रहेको 
िथयो । जेठी �ीमती परलोक भएको १ वष� निब�दै 
�ितवादी चडुाबहादरु �े�ठले �ितवादी चेतना लोकसम 
�े�ठलाई िववाह गरकेा ह�न् । �ितवादी चडुाबहादरु 
�े�ठले २३ अग� २००१ मा थाइ�या�डका 
राजारानीलाई स�बोधन गरी लेिखएको िनवेदनमा तथा 
१० नोभे�बर १९९९ मा तयार पा�रएको Letter of 
Consent मा जाहेरवाली शाि�त चौधरीलाई �ीमती 
भनी स�बोधन गरकेा छन् । उि�लिखत कागज बेहोरामा 
भएको सहीछापलाई �ितवादीले अ�यथा भ�न सकेको 
छैन । राि��य वािण�य ब�क बालाज ुशाखामा िवप�ी 
चडुाबहादरु �े�ठले खाता खो�दा शेषपिछ इ�छाइएको 
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�यि�को नाममा शाि�त चौधरीलाई नै उ�लेख 
गरकेा छन् । �हरी अिधकृतज�तो �यि�ले पटक-
पटक िविभ�न कागजातमा शाि�त चौधरीलाई Wife 
भनी स�बोधन गनु�  कुनै संयोग (coincidence) हो 
भ�न िम�ने अव�था ह�दँैन । एक पटक �ीमती भनेर 
�वीकार ग�रसकेको अव�थामा पिछ �ीमती होइन 
भनेर दाबी गनु�  िवब�धनको िस�ा�त �ितकूल ह��छ । 
पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीको �ीमान्  �ितवादी 
चडुाबहादरु �े�ठ ह�न् भनेर पिु�ट ह�दँाह�दैँ �ितवादी 
चडुाबहादरु �े�ठ पित, चेतना लोकसम सौता र सिवन 
�े�ठ सौतातफ� को छोरा ह�दँा ज�मा ४ अंिशयार भएको 
४ भागको १ भाग अंश पाउ ँभ�ने िफराद दाबी प�ुन 
नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको भ�परु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला ग�भीर �िुटपूण� भएको ह�दँा उ� 
फैसला उ�टी गरी वादीलाई ४ भागको १ भाग 
अंश िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको बहस ��ततु 
गनु�भयो । 

��यथ�ह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ाह� सव� �ी कृ�ण�साद कटुवाल, �ी �भाकर 
खनाल, �ी चेतनाथ िघिमर,े �ी �रता मैनाली, �ी अजु�न 
खनाल, �ी सीता शरण म�डलले पनुरावेिदका वादी 
शाि�त चौधरीको सरु�े�राज �े�सगँ २०५५।३।२६ 
स�म अंश चलन म�ुा तथा बह�िववाह र गाली 
बेइ�जती म�ुा चिलरहेको अव�थामा २०५० साल 
भाइिटकाको िदन �ितवादी चडुाबहादरु �े�सगँ िववाह 
भएको भ�ने जाहेरवालाको भनाइ झ�ा भएको पिु� 
ह��छ । काित�क मिहनामा िववाह ह�दँनै र िववाह भएको 
पिु� ह�ने व�तिुन� �माण वादीले ��ततु गन� सकेको 
अव�था छैन । २३ अग� २००१ मा थाइ�या�डका 
राजारानीलाई स�बोधन गरी लेिखएको िनवेदन तथा 
१० नोभे�बर १९९९ मा तयार पा�रएको Letter of 
Consent पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीले आफँैले 
तयार पारी िबरामी भई िसिक�त अव�थामा रहेका 

�ितवादी चडुाबहादरु �े�ठलाई सहीछाप गराएका 
ह�न् । �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठले आ�नो बयानमा 
उ� कागजातमा भएका सहीछापलाई �वीकारेको 
भए तापिन सो कागजातको बेहोरालाई इ�कार गरेको 
अव�था छ । िकड्नी ��यारोपणको लािग दाता खो�ने 
�यि�को माफ� त नै रकम बझुाउन ु पन� ह�दँा राि��य 
वािण�य ब�क बालाज ु शाखामा �ितवादी चडुाबहादरु 
�े�ठले खाता खो�दा शेषपिछ इ�छाइएको �यि�को 
नाममा शाि�त चौधरीलाई उ�लेख गरकेा ह�न् । �ितवादी 
चडुाबहादरु �े�ठ र चेतना लोकसम �े�ठिबच २०५९ 
मङ्िसर १२ मा िववाह प�चमीको िदन िववाह स�प�न 
भएको र धनषुाबाट िववाह दता� �माणप� िलएका ह�न् । 
अतः �माणको मू�याङ्कन भई ४ भागको १ भाग अंश 
पाउ ँभ�ने वादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
भएको स�ुको फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�नपुछ�  भनी बहस 
��ततु गनु�भयो । 

यसमा िवप�ी पित चडुाबहादरु �े�ठसगँ 
२०५० साल भाइिटकाको िदन िववाह भएको 
हो । िवप�ी पितले जेठी �ीमती परलोक भएको १ वष� 
निब�द ै िवप�ी चेतना लोकसम �े�ठलाई मेरो सौता 
बनाई िववाह गरी मलाई खान लाउनसमेत निदएकोले 
िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छुिटएको िमित 
कायम गरी ४ भागको १ भाग अशं पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीको िफराद 
दाबी रहेकोमा िमित २०५० सालको भाइिटकाको 
िदन िववाह गरकेो भ�ने कथन िबलकुल त�यहीन 
हो । िनज शाि�त चौधरीसगँ िववाह गरकेो छैन । 
आ�नो �ीमान् �यामशकंर चौधरीसगँ िविधवत् �पमा 
स�ब�ध िव�छेद पिन नभएको र सरु�े� राज �े�ठसगँ 
अशं तथा बह�िववाह म�ुा दायर गरी िवचाराधीन रहेकै 
अव�थामा िवप�ीले पनुः २०५० सालमै मसगँ िववाह 
गरकेो भने तापिन िनजले २०५१।७।८ मा तदनसुार 
२५ अ�टोबर, १९९४ मा �ा�त गरकेो राहदानीको 
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नाम, थर ठेगानाको महलमा शाि�त चौधरी, काठमाड�-
१ र िनकटतम �यि�को महलमा रामबाब ु चौधरी 
नारायणचौर, न�साल काठमाड� भनी उ�लेख भएबाट 
िनजसगँ मेरो कुनै �कारको नाता स�ब�ध नभएको 
��ट छ । वादीको  िफराद खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीह�को स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतमा परकेो संय�ु �ितउ�र िजिकर देिख�छ । 
��ततु म�ुामा वादी र �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठको 
िबचमा लो�ने �वा�नी नाता स�ब�ध नै कायम ह�न 
नस�ने दिेखएकोले वादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने 
ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको भ�परु िज�ला अदालतको 
फैसलाउपर पनुरावेदन अदालत पाटनमा वादीको 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहरी भएको 
फैसलाउपर यस अदालतमा म�ुा दोहो�याई पाउ ँभ�ने 
िनवेदन परकेोमा सोमा म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान भई पनुरावेदनको रोहमा दता� भई िनण�याथ� पेस 
ह�न आएको देिख�छ । 

सम� िमिसल अ�ययन एवं दवैुतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको 
बहससमेतका आधारमा यस म�ुामा मलुतः िन�न 
��को िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो । 

(क) पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरी र 
�ितवादीम�येका चडुाबहादरु �े�ठ �ीमान् 
�ीमतीका नाताका मािनस ह�न वा होइनन् ? 

(ख) वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी भ�परु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६८।८।१ को फैसला िमलेको छ वा     
छैन ? 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, यी पनुरावेिदका 
वादी शाि�त चौधरीले ��ततु म�ुाका �ितवादी 
चडुाबहादरु �े�सगँ २०५० सालको भाइिटकाको 

िदन आ�नो िववाह भएको र तदपुरा�त िनजसगँ पित 
प�नीको �पमा ब�दै आएकोमा िनज चडुाबहादरुले 
चेतना �े�ठ लोकसमसगँ पनुः िववाह गरी आफूलाई 
प�नीको �पमा उिचत �यवहार नगरी अपमानजनक 
�यवहार गरकेाले ४ ख�डको १ ख�ड स�पि� पाउन 
अशंको दाबी िलई िफराद गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
चडुाबहादरु �े�ठको जेठी �ीमती च��माया �े�ठको 
तफ� बाट दईु छोराह�को जायज�म भएकोमा जेठो छोरा 
सिवन �े�ठको २०५६ साल �ावणदेिख अमे�रकामा 
अ�ययनको लािग बसोबास रहेको र का�छो छोरा 
�िवणको २०४० सालमै �वगा�रोहण भइसकेको भ�ने 
दिेख�छ । �यसैगरी जेठी �ीमती च��माया �े�ठको 
२०५९ सालमा परलोक भएपिछ �ितवादीह� 
चडुाबहादरु �े�ठ र चेतना लोकसम �े�ठिबच २०६१ 
पौष १२ मा िववाह स�प�न भई िज�ला �शासन 
काया�लय धनषुाबाट िमित २०६२।१।५ मा िववाह 
दता� �माणप� िलएको िमिसल संल�न िववाह दता�को 
�माणप�बाट देिख�छ । अब पनुरावेिदका वादी शाि�त 
चौधरी र ��यथ�म�येका चडुाबहादरु �े�ठ पित 
प�नी नाताका मािनस ह�न् होइनन् भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�, �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठले साव�जिनक 
�पमै पित प�नी भनी िचनाउदैँ िहडेँको र अ�य�त 
 औपचा�रक र साव�जिनक �पमा २३ अग�त २००१ 
मा His majesty the king and Her majesty 
the Queen, The Royal Palace of Thailand, 
Bangkok लाई लेखेको प�मा सहीछाप गरकेो र 
"My writer wife Mrs. Shanti Chaudhary" 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । यसैगरी िकड्नी रोगबाट 
थिलएका वादीका असल िम� B.R. Singh नाम गरेका 
मािनसलाई शाि�त चौधरीले िकड्नी िदने �ममा १८ 
नोभे�बर सन् १९९९ मा तयार ग�रएको Letter of 
Consent मा चडुाबहादरुले शाि�त चौधरीलाई आ�नो 
�ीमती भनी स�बोधन गरकेो र सो िलखतमा समेत 
िनजले सहीछाप गरकेो पाइ�छ । यी िलखतमा परेको 
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१०४४२ - शाि�त चौधरी (�े�) िव. चडुाबहादरु �े�समेत

सहीछापलाई �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठले अ.बं. ८० 
नं. बमोिजम गरकेो बयानमा आ�नो सहीछाप होइन 
भनी अ�वीकार गरकेो अव�था पिन छैन । 

३. यस अित�र� २०५६।४।६ मा राि��य 
वािण�य ब�क, बालाज ु शाखामा खाता खो�दा 
चडुाबहादरु �े�ठले आ�नो शेषपिछ इ�छाइएको 
�यि�को नाममा शाि�त चौधरीलाई उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । आ�नै प�रवारका सद�यह� रहेको 
अव�थामा पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीलाई 
इ�छाइएको �यि�मा राखेको काय�ले पिन �ितवादी 
चडुाबहादरु �े�ठको पनुरावेिदका वादी शाि�त 
चौधरीसगँको नाता केवल सामा�य िचनजानस�म मा� 
सीिमत िथयो भ�न िम�ने देिखदँैन । 

४. जहासँ�म �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठले 
गरकेो बयानमा अङ्ग ��यारोपण गन� �ममा शाि�त 
चौधरीले आफूलाई झ�ुयाई सही गराएको भनी उ�लेख 
गरकेो अव�था छ, �हरी अिधकृतज�तो �यि�ले 
एक मा� नभई िविभ�न िलखतह� अ�ययन नगरी 
सहीछाप गरकेो भनी अनमुान गनु�  तक� सङ्गत ह�दँैन । 
यसरी �ितवादी �वयम् ले उि�लिखत कागजातह�मा 
पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीलाई �ीमती भनी 
स�बोधन गरकेो, इ�छाइएको �यि�मा शाि�त 
चौधरीलाई उ�लेख गरकेो तथा िलखतमा परकेो 
सहीछापलाई समेत �वीकारकेो काय�बाट िनजह� 
पित प�नी नाताका होइनन् भ�न िम�ने दिेखएन । यसै 
स�ब�धमा न.ेका.प. २०४३, अकं ५, िन.न.ं २७३५ 
मा “�ितवादीले ह�ता�र सहीछाप गरकेो र सो कुरालाई 
�वीकार गरकेो दिेख�छ । िमिसल सलं�न िलखतको 
�माणबाट नै लो�ने �वा�नी कायम गरकेो देिखँदा 
पि�मा�चल �े�ीय अदालतको इ�साफ मनािसब छ ।” 
भनी कानूनी िस�ा�त �ितपािदत भएको छ । 

५. �माण ऐन २०३१ को दफा ३४ मा “कुनै 
�यि�ले लेखेर, वचनले वा आचरण�ारा कुनै �यि�लाई 
कुनै कुरा य�तो हो भ�ने िव�ासमा पारी वा �य�तो 

िव�ासमा पन� िदई सो �यि�बाट कुनै काम गराएमा वा 
ह�न िदएमा िनज र सो �यि�का िबचमा चलेको कुनै 
म�ुामा सो कुरा �य�तो होइन वा िथएन भनी िनजले 
ख�डन गन� पाउने छैन ।” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोमा �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठले पनुरावेिदका 
वादी शाि�त चौधरीलाई िविभ�न कागजमा �ीमती 
भनी �वीकार गरी पिछ �ीमती होइनन् भनी इ�कार 
गनु�  िवब�धनको मा�य िस�ा�तको �ितकूल रहेको 
दिेख�छ । 

६. �यसैगरी वादी र �ितवादीिबच भएको 
िववाह �मािणत गन� िववाहको दता�  �माणप� नभएको 
भ�ने स�दभ�मा नेपाली समाजको प�रवेशलाई िववेचना 
गन� उपय�ु देिखयो । नेपाली समाजमा आ�नो धम� 
तथा पर�पराअनसुार िववाह गन� �चलन रहेको छ । 
�यि�गत घटना दता� गन� कानूनी �ावधान भए तापिन 
सोको अिनवाय� �पमा अ�यास नभएको अव�थालाई 
पिन अदालतले म�यनजर गनु�पन� ह��छ । िववाह दता� 
िववाहलाई पिु� गन� एक िव�सनीय तथा आिधका�रक 
�माण हो तर िववाह दता� नभएको अव�थामा िववाह नै 
नभएको भनी िन�कष�मा प�ुन ुतक� सङ्गत ह�दैँन । 

७. जहासँ�म राहदानीमा आ�नो नामसिहत 
�ीमान् को थर नराखेको अव�थामा �ीमती कायम 
नह�ने भ�ने िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�, कुनै पिन 
�यि�लाई आ�नो नाम, थर छा�ने �यि�गत अिधकार 
रहेको ह��छ । राहदानीमा आ�नो नामसिहत पितको 
थर नराखेको र िनकटतम �यि�को महलमा पितको 
नाम नराखेको भ�ने नै आधारमा �ीमती होइन भनी 
अथ�बोध गनु�  उिचत ह�दैँन । यस स�ब�धमा “प�नी 
हो भनी �वीकारकेो सा�ी राखी ग�रएको कागजले 
िववाहको कानूनी मा�यता नै ह��छ भ�ने पिन होइन 
तर उ� कागजले वैवािहक स�ब�धमा रहेको 
आ�मीय र सामािजक स�ब�धको �वीकारोि� गरेको 
छ । िववाह दता� गनु�पन� कानून रहे तापिन नेपालमा 
हालस�म �यि�गत घटना दता� ऐनको �भावका�रता 
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नरहेको अव�थामा �ेम िववाह सामािजक साँ�कृितक 
िववाहलाई अ�यथा भ�न निम�ने तथा िनयुि�को 
फाराम भदा� पितको नाम नराखेको र नाग�रकता 
लो�नेको नामबाट िकन निलएको भ�ने ��मा मिहलाले 
कुन थर िलने उसको �विनण�यको अिधकार रहेको, 
मिहला अिधकारस�ब�धी महासि�ध (CEDAW) 
को धारा १६ ले पा�रवा�रक नामथर छा�ने �यि�को 
�यि�गत अिधकार हो (Right to choose a family 
name) भ�ने मा�यता �थापना भएको अव�थामा 
आ�नो �वत�� पिहचानसिहतको पा�रवा�रक जीवनको 
हक रहेको ह��छ । तसथ�, नाग�रकतामा वा िनयुि�को 
फाराममा पितको नाम उ�लेख नगनु� वा पितको 
नामबाट नाग�रकता निलनुको अथ� �ीमती होइन भ�ने 
पुि�को आधार ह�न नस�ने ।” भनी न.ेका.प. २०७४, 
अकं ६, िन.नं.९८३३ मा िस�ा�तसमेत �ितपािदत 
भएको छ । अतः पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरी र 
�ितवादी चडुाबहादरु �े�ठ पित प�नी नाताका मािनस 
ह�न् भ�ने देिखन आयो । 

८. अब दो�ो �� अथा�त्  पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेको छ वा छैन भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� , उ� फैसलामा पनुरावेिदका वादी शाि�त 
चौधरीको सरु�े�राज �े�सगँ िमित २०५५।३।२६ 
स�म अंश चलन तथा बह�िववाह र गाली बेइ�जती 
म�ुा चिलरहेको कारणबाट वादीको एकैसाथ दईुजना 
पित ह�ने कुरालाई कानूनले प�रक�पना नगरकेो भ�ने 
आधार िलएको देिख�छ । यस स�दभ�मा त�कालीन 
मलुकु� ऐनको लो�ने �वा�नीको महलको २ नं. मा 
अक� िववाह गरमेा पिहलो िववाह �वतः िव�छेद ह�ने 
�यव�था रहेको साथै हाल सरु�े�राज �े�सगँको उ� 
म�ुामा िनज सरु�े�राज �े�ठ वादीका पित होइनन् भ�ने 
ठहरबेाट पिन पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
िमलेको देिखएन । 

९. �यसैगरी त�ण पि�कामा पनुरावेिदका 
वादी शाि�त चौधरीले आफू एकल मिहला भनी िदइएको 

अ�तवा�ता�को स�ब�धमा हेदा�, प�पि�कामा �कािशत 
साम�ीको �ामािणक मह�व ब�ुनपुन� ह��छ । �माण 
कानूनको मा�य िस�ा�तअनसुार कुनै पिन कुरालाई 
�माणको �पमा �ा� ह�न स�ब�ता र सा�दिभ�कता 
अथा�त्  Relevancy  ह�नपुछ�  । म�ुामा प�ह�को च�र� 
असल वा खराब छ भ�ने कुरा �माणमा िलन ह�दैँन भनी 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २४ मा उ�लेख ग�रएको 
छ । 

१०. नेपालको संिवधानको धारा २८ मा 
“कुनै पिन �यि�को िजउ, आवास, स�पि�, िलखत, 
त�याङ्क, प�ाचार र च�र�स�ब�धी िवषयको 
गोपनीयता कानूनबमोिजम बाहेक अनित��य 
ह�नेछ ।” भनी गोपनीयताको हक सिुनि�त ग�रएको 
तथा अ�नपूण� राणाको म�ुामा (ने.का.प. २०५५, 
अंक ८, िन.न.ं६५८८) गोपनीयताको हकको (Right 
to privacy) �प� �यव�था भएबाट गोपनीयताको 
अित�मण गन� निम�ने भनी िस�ा�त �ितपािदतसमेत 
भएको अव�थामा कुनै पिन मिहलाको िवगतमा के 
क�तो स�ब�ध वा म�ुा िथयो भ�ने आधारमा िनजको 
च�र�मािथ आ�ेप लगाउन ु नैितक एवं कानूनस�मत 
ह�दँैन । तसथ� पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीको 
त�ण पि�कामा �कािशत अ�तवा�ता�लाई �माणको 
�पमा �ा� गरी भएको फैसला िमलेको देिखएन । 

११. पिहलो ��मा ग�रएको सिव�तार 
िववेचनाले पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरी र 
�ितवादी चडुाबहादरु �े�ठ पित प�नी नाताका मािनस 
ह�न् भ�ने पिु�ट भएको दिेख�छ । मलुकु� ऐन, अंशब�डा 
महलको १ नं. मा "अशंब�डा गदा� यस महलमा अ�य 
न�बरको अधीनमा रही बाब,ु आमा, लो�ने, �वा�नी 
छोराछोरीह�को िजयिजयैको गनु�पछ� " भ�ने �यव�था 
रहेको छ । स�पूण� िमिसल संल�न �माणह�बाट 
पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरी �ितवादी चडुाबहादरु 
�े�ठको �ीमती ह�न् भनी �मािणत भइरहेको अव�थामा 
पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीले अिंशयारको 
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हैिसयतले ४ अशं भागको १ भाग अंश पाउने ठहछ�  । 
१२. तसथ�, मािथ िववेिचत म�ुाको त�य आधार र कारणह�बाट वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी 

भएको भ�परु िज�ला अदालतको िमित २०६६।८।२ मा भएको फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६८।८।१ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो 
छुिटएको िमित कायम गरी तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत दता� �े�ता िभडेस�मका स�पूण� स�पि�बाट ४ 
अंश भाग लगाई सोको १ भाग पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीले अंश छुट्याई िलन पाउने ठहछ�  । अ�यमा 
तपिसलबमोिजम गनू� । 

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा उ�लेख भएबमोिजम पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीले �ितवादी चडुाबहादरु �े�ठबाट 
४ भागको १ अशं भाग पाउने ठहरकेोले तायदातीमा उि�लिखत भएको स�पूण� स�पि�बाट फैसलाबमोिजम 
अंशब�डा ग�रपाउ ँभनी पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीको कानूनका �यादिभ� दरखा�त पर ेफैसलाअनसुार 
ब�डा छुट्याई िदन ुभनी स�ु भ�परु िज�ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू ..............................................१

तायदातीमा उि�लिखत स�पि�को िववरण
�ितवादी चडुाबहादरु �े�को नाममा भएको स�पि� िववरणः
िस.न.ं िज�ला गा.िव.स. वडा न.ं िक.न.ं �े.फ. कैिफयत

१ मोरङ मगृौिलया ७ (क) १८७
०-४-० (सोमा 

बनेको घर)
ज�गाको मू�य २,००,०००।-

घरको मू�य ५०,०००।-
�ितवादी सिवन �े�को नाममा भएको स�पि� िववरणः
िस.न.ं िज�ला गा.िव.स. वडा न.ं िक.न.ं �े.फ. कैिफयत

१ भ�परु छािलङ्ग ५ ६५०
०-६-२-० (सोमा 

बनेको घर)
ज�गाको मू�य १,००,०००।-

घरको मू�य ५०,०००।-

पनुरावेिदका वादी शाि�त चौधरीले िफराद दता� गदा�  �.२००।- दािखल गरी िफराद दायर गरकेो देिखएकोले सो 
रकम �ितवादीह�बाट भराई पाउने ह�दँा ऐनका �यादिभ� सो रकम भराई पाउ ँभनी वादीको दरखा�त पन� आए 
�ितवादीह�बाट वादीलाई सो रकम भराई िदन ुभनी स�ु भ�परु िज�ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू .........२
न�कल मा�ने सरोकारवालाह�बाट िनयमानसुार ला�ने द�तरु िलई न�कल िदनू .....................................३
��ततु फैसला अपलोड गरी म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई  
िदनू ......................................................................................................................................४

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.प�ुषो�म भ�डारी
इजलास अिधकृतः मितना शा�य
इित संवत् २०७६ पौष २१ गते रोज २ शभुम् । 
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 
माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही 

फैसला िमित : २०७६।८।१८
०७२-CR-०७८७

िवषयः- जबरज�ती करणी

पनुरावेदक / वादी : दवेबहादरु (प�रवित�त नाम) को 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : तनह� ँ िज�ला दवेघाट गा.िव.स. 

वडा नं. २ ब�ने िदपक ग�ुङसमेत

§ करणीको कसुरमा ह�नुपन� अ�य कुराह�को 
िव�मानता भएपिछ पीिडतको योिनलाई 
िलङ्गले नै छोएको हो वा शरीरको अ�य 
अङ्गले छोयो भ�न े कुरा करणीको 
िविधशा�ीय मा�यतामा गौण िवषय ह�ने l

§ जबरज�ती करणीको कसुरमा अका�को 
शरीरलाई िनजको चेतयु� इ�छाबेगर 
िनय��णमा िलई यौनाङ्गलगायत 
शरीरका अ�य अङ्ग ��यङ्गको ससंग� 
गराई आ�नो यौन चाहना पूरा गन� 
कसुरदारको मूल उ�े�य रह�छ l पीिडतको 
योिनमा घष�णसमेत भएको कुरा योिन रातो 
भई सुि�नएको भ�ने बेहोराको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाटै पुि� भइरहकेो 

अव�था ह�दँा एका�त कोठामा लगी 
बािलकाको क��समेत खोली, शरीरमा 
चढी, यौनाङ्ग चलाइखेलाई गरी घोची 
कसरुदारको एकप�ीय चाहनामा वीय� 
�खलन गराई �ितवादी तृ� भई िव�ाम 
िलएको त�य �थािपत भएको देिखँदाको 
काय� आफँैमा करणीको कसरु हो भ�नलाई 
पया�� ह�न ेl

(�करण नं.२)
§ बा� त�वको उपि�थितले कसरु पूण� ह�न 

नपाएको अव�था ह�नका लािग कसुरको 
जुन अव�थामा बा� त�वको �वेश 
ह��छ, प�रि�थित �यही िब�दुबाट मोिडई 
कसरुज�य काय�को प�रणाममा �ितकूल 
�भाव परकेो ह�नुपन� l

§ घटनामा बािलकाले “दु�यो” भनेपिछ 
�ितवादीले उनको पेटमा वीय� �खलन 
गराई यौन काय�लाई पूण�ता िदएको 
अव�थामा योिन बािहर वीय� �खलन 
गराएकोलाई बा� त�वको उपि�थितले 
कसरु पूरा नभएको भनी मा�न नसिकने l 

§ घटना भइरहकैे समयमा अथ�पूण� र 
सयंोिगक त�रकाले देखा पन� तर त�कालीन 
प�रि�थितलाई �भावा�तर गरी कसुर पूरा 
ह�नबाट जोगाउन स�म नह�ने �य�तो 
त�वलाई अपराध पूरा ह�न ह�त�ेप गन� 
बा� त�वको �पमा �हण गन� नसिकन ेl

(�करण नं.३)
§ इजलासबाट जबरज�ती करणीको कसुर 

ठहर भएको अव�थामा �ितपूित� के कित 
कसबाट भराइिदने र पीिडतलाई के क�तो 

�नण�य नं. १०४४३
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हािन वा �ित पुगेको छ भ�ने आधार 
कारणतफ�  हनुे�पन� । 

(�करण नं.१०)

पनुरावेदक / वादीका तफ� बाट : 
��यथ� / �ितवादीका तफ� बाट : वैतिनक िव�ान्  

अिधव�ा �ी इि�दरा िसलवाल
अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प. २०६३, िन.नं. ७९२३
§ ने.का.प. २०६३, िन.नं. ७६५२
§ ने.का.प. २०६६, िन.नं. ८१४२

स�ब� कानून :
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वय) ऐन, २०७४
§ �माण ऐन, २०३१
§ बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ / २०७५

स�ु तहमा फैसला गन�
 माननीय �यायाधीश �ी उमेश कोइराला
 तनह� ँिज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�
 माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना
 मा. �यायाधीश �ी जग�नाथ महतो “िसंह”
 पनुरावेदन अदालत पोखरा

फैसला
�या.सपना �धान म�ल : पनुरावेदन 

अदालत पोखराको िमित २०७२/०१/२८ को 
पनुरावेदक�य फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १२ बमोिजम दता� भई दोहो�याई हेन� अनमुित 
पाएको ��ततु म�ुाको त�य र ठहर दहेायबमोिजम 
रहेको छ: 

त�य ख�ड
िमित २०७०/०१/०५ गते बेलकुा १७:०० 

बजेको समयमा आ�नो घरकोठाबाट बािहर िन�केर 
मेरी ४ वष�क� छोरी आबँखैुरनेी A (प�रवित�त नाम) लाई 
बोलाउदैँ खोजी गदा� छोरी नबोली तारानाथ व�तीको 
बारीमा रहेको केराको �खमा आड लगाई, आ�नो 
पे�टी तल सारी पे�टीिभ� दवुै हात राखी बिसरहेको 
अव�थामा फेला पारी म छोरी भएको ठाउमँा जादँा 
अनहुार रातोिपरो बनाई िहड्ँन नसिकरहेको अव�थामा 
भएक� छोरीलाई सो�दा �ितवादीह� िदपक ग�ुङ, 
समुन �े� र नवराज व�तीले मोबाइलमा गेम खेलाई 
मेरो योिनमा घोचेको भनी भनेको ह�दँा जबरज�ती 
करणी गन� �ितवादीह�उपर कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको देवबहादरु (प�रवित�त 
नाम) को जाहेरी दरखा�त । 

िमित २०७०/०१/०६ को प�ादशेअनसुार 
प�रवित�त नाम देवबहादरुको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार र �ितवादी िदपक ग�ुङसमेत भएको 
जबरज�ती करणी म�ुामा वारदातप�ात् भागी फरार 
भएका �ितवादीह�लाई हामी �हरी टोलीले फेला 
पारी प�ाउ गरी आव�यक कानूनी कारबाहीको 
लािग दािखला गरकेा छ� भ�नेसमेत बेहोराको �हरी 
�ितवेदन । िज�ला तनह� ँ देवघाट गा.िव.स. वडा 
नं. २ ि�थत तारानाथ व�तीको घरको कोठािभ� 
जाहेरवालाको छोरीलाई िमित २०७०/०१/०५ गते 
अ�दाजी १६:०० बजेको समयमा �ितवादीह� िदपक 
ग�ुङसमेतका �यि�ह�ले पालैपालो जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने बेहोराको घटना�थल मचु�ुका । 

िमित २०७०/१/५ गते प�ाउ परेका 
�ितवादी िदपक ग�ुङले लगाई आएको िनलो रङको 
क��  थान १, समुन �े�ले लगाएको क��  थान १ र 
नवराज व�तीले लगाएको क��  थान १ इलाका �हरी 



नेपाल कानून पि�का, २०७७, जेठ

352

काया�लय आबँखैुरेनी तनह�कँो अपराध अनसु�धान 
शाखामा बरामद ग�रएको भ�नेसमेत बेहोराको 
खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका । 

प�रवित�त नाम आबँखुैरनेी A लाई िमित 
२०७०/०१/०५ को िदन �ितवादीह� िदपक 
ग�ुङसमेतले ललाई फकाई मोबाइलमा गेम खेलाई 
सोही िदन १६:०० बजेको समयमा िज�ला तनह� ँ
देवघाट गा.िव.स. वडा नं. २ ि�थत तारानाथ व�तीको 
घर कोठामा लगी जबरज�ती करणी गन� िनज �ितवादी 
नै ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको पीिडतले ग�रिदएको 
सनाखत कागज । 

िमित २०७०/०१/०५ गते १६:०० बजेको 
समयमा मलाई िदपक ग�ुङले मोबाइलमा गेम 
खेलाइिद�छु भनी बोलाउन ुभयो । मेरो घर र नवराज 
व�तीको घर निजकै छ । मैले िदपक ग�ुङ, समुन 
�े� र नवराज व�तीलाई रा�री िच�दछु । उ� िदन 
मलाई िदपक ग�ुङले सधैजँ�तो मोबाइलमा गेम खे�न 
बोलाएपिछ म नवराज व�तीको घर गएक� िथए ँ। नवराज 
व�ती घरमै ह�नहु���यो l एकिछनपिछ समुन �े� पिन 
आउनभुयो । केहीबेर गेम हे�रसकेपिछ मलाई मोबाइल 
गेम दखेाउदँै समुन �े� दाइले नवराज व�तीको घरको 
कोठामा लैजान ुभयो । नवराज व�तीले समुन �े�लाई 
कोठा देखाई िदनभुयो अिन समुनले अ�ँयारो कोठामा 
लगी मेरो क��  र पे�टी खोली मेरो योिनमा घोची िनचोरी 
िदनभुयो । फेरी �यही कोठामा िदपक ग�ुङ दाइ आई 
मलाई मोबाइल दखेाउदँै अक� कोठामा लगी खाटमा 
सतुाउन ु भयो र मेरो क��  पे�टी खोली मेरो योिनमा 
घोची िनचोन� था�न ुभयो l मलाई बे�सरी द�ुयो l म 
कराएपिछ दाइले पे�टी लगाई िदनभुयो । समुन �े� 
र नवराज व�तीले ढोकाबाट हे�ररहन ु भएको िथयो 
भ�नेसमेत बेहोराको आबँखुैरनेी A ले लेखाइिदएको 
कागज । 

आबँखैुरनेी A को �वा��य साधारण रहेको, 
योिन वा क��मा वीय� नपाइएको, क�याजाली �याितएको 
भ�ने भरतपरु अ�पतालको िमित २०७०/०१/०५ 
र योिन सिु�नएको, रातो रहेको, क��मा सकेुको 
वीय�ज�तो पदाथ� देिखएको, �योगशाला परी�णमा वीय� 
नपाइएको, क�याजाली न�याितएको भ�ने बेहोराको 
िमित २०७०/०१/०६ को दमौली अ�पतालको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन l

िमित २०७०/०१/०५ गतेका िदन मेरो 
घरनिजकै रहेको तारानाथ व�तीको छोरा नवराज 
व�ती मेरो साथी भएको कारणले अ�दाजी १५:०० 
बजेको समयमा म नवराजको घरमा गएको िथए ँ । 
आबँखैुरनेी A नवराज व�तीको घर अगािड बाटोमा 
खेिलरहेक� िथइन् । केही समयपिछ समुन �े� पिन 
हामी भएको ठाउमँा आयो । �यितबेला दाइ दाइ भ�दै 
आबँखैुरनेी A हामी भएको ठाउमैँ आइपिुगन् । �यितबेला 
म, समुन र नवराज मोबाइलमा गेम खेिलरहेका िथय� । 
�यितबेला समुनले आबँखैुरनेी A लाई नवराज व�तीको 
घरको खाली कोठामा ल�यो र अ�दाजी २ िमनेटपिछ 
दवुैजना बािहर आए र पीिडतलाई मैले अक� कोठामा 
लगी मोबाइलमा गेम खेलाउदँ ै पीिडतको क��  खोलेर 
योिनमा िलङ्ग िछराउन खोजे,ँ सानो ब�चा भएकोले 
उसलाई द�ुछ भनी मैले योिनको बािहर बािहर चलाई 
पेटमा वीय�पतन गराए ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
िदपक ग�ुङको मौकाको बयान । 

हाल मसगैँ प�ाउ परकेा िदपक ग�ुङ 
र नवराज व�ती मेरा साथीह� ह�न् । िमित 
२०७०/०१/०५ गतेका िदन अ�दाजी १५:३० बजेको 
समयमा मलाई िदपक ग�ुङले नवराज व�तीको घरमा 
बोलाएको कारणले म उसको घरमा गए ँ । हामी तीनै 
जनाले िदपक ग�ुङको मोबाइलमा गेम खेिलरहेका 
िथय� । आबँखैुरनेी A खेिलरहेको ठाउबँाट हामी भएको 
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ठाउमँा आइन् र हामीसगैँ गेम खेिलन् । म नवराजको 
घरको कोठामा गए ँ। आबँखैुरनेी A म सगँसगैँ पिछपिछ 
आइन् । उनलाई मैले कोठािभ� राखी उनको योिनमा 
औलंाले स�ुस�ुयाए,ँ उनको क��  खोिलिदए ँ। अिन क��  
लगाई िदए ँl �यसो गरपेिछ अ�दाजी ३-४ िमनेटपिछ म 
र पीिडत बािहर आय� भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
समुन �े�को मौकाको बयान । 

हाल मसगैँ प�ाउ परकेा िदपक ग�ुङ र 
समुन �े� मेरो साथीह� ह�न् । िमित २०७०/०१/०५ 
गतेका िदन अ�दाजी १५:०० बजेको समयमा 
मेरो साथी िदपक ग�ुङ मेरो घरमा आयो l �यसको 
आधा घ�टापिछ समुन �े� पिन आयो l �यितबेला 
आबँखैुरनेी A मेरो घरबािहर बाटोमा खेिलरहेक� 
िथइन् । उ� समयमा हामी मोबाइलमा गेम खेिलरहेका 
िथय� । मेरो िददी, बबुा काम िवशेषले घरबािहर 
जानभुएको िथयो । घरमा हा�ो प�रवार कोही पिन 
िथएन । उ� समयमा आबँखैुरनेी A खे�दै-खे�दै हामी 
बसेको ठाउमँा आइन् l अ�दाजी १६:०० बजेको िथयो 
होला, मेरो घरको गोदाम कोठामा समुन �े�ले पिहला 
आबँखैुरनेी A लाई िलएर गयो l �यहािँभ� उसले के 
ग�यो मलाई थाहा भएन । अ�दाजी ४–५ िमनेटको 
िबचमा समुन र पीिडत कोठाबािहर िन�केपिछ िदपक 
ग�ुङले म र मेरो बबुा स�ुने कोठामा पीिडतलाई िलई 
गयो । ४–५ िमनेटपिछ दवुैजना बािहर िन�के । िदपक 
र समुन दवुैजनालाई मेरो घरको खाली कोठामा मैले 
नै लिगिदएको हो l मैले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो छैन भ�नेसमेतको बेहोराको �ितवादी नवराज 
व�तीको मौकाको बयान । 

िमित २०७०/०१/०५ गते आ�नो डेरा 
कोठामा �ीमान् र छोरीसमेत बिसरहेको िथय� । 
िदउसँो खाना, ना�ता खाएपिछ मेरो छोरी आबँखैुरनेी 
A कोठाबाट खे�न भनी बािहर गइन् । उ� िदन 

हामी सबै प�रवारलाई बेलकुाको खाना मेरो माइतीमा 
बोलाएकोले बेलकु�पख छोरीलाई िलई आउनको लािग 
मेरो �ीमान् दवेबहादरु (प�रवित�त नाम) लाई भ�दा 
�ीमान् छोरी िलन जानभुयो l मैले कोठाबाट बािहर 
हेदा� मेरो �ीमान् ले छोरीको हात समाितरहन ु भएको 
िथयो l छोरी रातो मखु लगाई उिभएर बिसरहेक� 
िथइन् l छोरीलाई के भयो भनी फकाई फु�याई सो�दा 
िदपक ग�ुङले मोबाइलमा गेम खे�न आउ भनी 
बोलाएपिछ िदपक ग�ुङ भएको ठाउ ँनवराज व�तीको 
घरमा गएको िथए ँ l �यहा ँ नवराज व�ती पिन िथए l 
मलाई िदपक ग�ुङले मोबाइलमा गेम देखाई िददँै 
गदा� समुन �े� पिन आए l केहीबेर गेम हे�रसकेपिछ 
मोबाइल गेम देखाउदैँ समुन �े�ले नवराज व�तीको 
घरको कोठामा िलएर गयो l उ� कोठा नवराज व�तीले 
नै दखेाई िदयो l अिन समुन �े�ले मेरो क��  र पे�टी 
खोिलिदयो l मेरो योिनमा हातले घोची स�ुसमुाई 
िदनभुयो l �यसपिछ िदपक ग�ुङ आई अक� कोठामा 
लगी मलाई खाटमा सतुाई िदयो र मेरो योिनमा उसको 
िलङ्गले घो�न था�यो l मलाई द�ुयो l म उठी जान 
ला�दा नवराज व�ती र समुन �े�ले ढोकाबाट हे�ररहेका 
िथए भनी बताएकोले मेरी छोरीलाई जबरज�ती 
करणी गन� िनज �ितवादीह�लाई िनजह�ले गरेको 
ि�याकलापअनसुार कानूनबमोिजम हदैस�मको 
कारबाही सजाय होस् भ�नेसमेत बेहोराको पीिडतक� 
आमा देवीमाया (प�रवित�त नाम) ले ग�रिदएको घटना 
िववरण कागज । 

िमित २०७०/०१/०५ गते १६:०० बजेको 
समयमा म आ�नो घरमा िथए ँ। मेरो घर मेरो िददीको 
घर सगँसगैँ हो । सो िमित र समयमा िददीको छोरी 
आबँखैुरनेी A बािहर खे�न गएको ह�दँा मेरो िभनाज ु
दवेबहादरु घरबाट बािहर िन�क� छोरीलाई खो�न 
जादँा तारानाथ व�तीको बारीमा क��  तल सारी दवैु 
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हात पे�टीिभ� राखी उिभएको अव�थामा िभनाजलेु 
फेला पारी आउ भनी बोलाउदँा छोरी नआई बसेपिछ 
मेरो िददी देवीमाया पिन छोरी भएको ठाउमँा जानभुयो l 
म पिन उ� �थानमा गए ँ। मेरो िददीले छोरीलाई फकाई 
फुलाई के भयो भनी सो�दा छोरीले मलाई िदपक 
ग�ुङले मोबाइलमा गेम खे�न आउ भनी बोलाएपिछ 
िदपक ग�ुङ भएको ठाउ,ँ नवराज व�तीको घरमा 
गएको िथए ँ । �यहा ँनवराज व�ती पिन िथए l मलाई 
िदपक ग�ुङले मोबाइलमा गेम दखेाई िददैँ गदा� समुन 
�े� पिन आए l केहीबेर गेम हे�रसकेपिछ मोबाइल 
गेम देखाउदैँ समुन �े�ले नवराज व�तीको घरको 
कोठामा िलएर गयो l उ� कोठा नवराज व�तीले नै 
देखाइिदयो l समुन �े�ले मेरो क��  र पे�टी खोली, मेरो 
योिनमा हातले घोची स�ुस�ुयाई िदनभुयो l �यसपिछ 
िदपक ग�ुङ आई अक� कोठामा लगी मलाई खाटमा 
सतुाइिदयो l मेरो योिनमा उसको िलङ्गले घो�न 
था�यो, मलाई द�ुयो र म उठी जान ला�दा नवराज 
व�ती र समुन �े�ले ढोकाबाट हे�ररहेका िथए भनी 
छोरीले बताएकोले िददीको पीिडत छोरीलाई जबरज�ती 
करणी गन� िनज �ितवादीह�लाई िनजह�ले गरकेो 
कसरुअनसुार कानूनबमोिजम हदैस�मको कारबाही 
सजाय होस ्भ�नेसमेत बेहोराको फुलकुमारी मगरको 
घटना िववरण कागज । 

िमित २०७०/०१/०५ गते मािनसह�को 
जमघट देखेपिछ के भएको रहेछ भनी ब�ुदा 
जाहेरवालाक� छोरी आबँखैुरनेी A लाई �ितवादीह� 
िदपक ग�ुङले मोबाइलमा गेम खे�न आउ भनी 
बोलाएप�ात् आबँखैुरनेी A िदपक ग�ुङ भएको ठाउ ँ
नवराज व�तीको घरमा गएको र �यहा ँनवराज व�ती 
पिन भएकै बखत आबँखैुरनेी A लाई मोबाइलमा गेम 
देखाउदैँ गदा� समुन �े�समेत उ� �थानमा आई केहीबेर 
गेम हे�रसकेपिछ नवराज व�तीले समुन �े�लाई कोठा 

दखेाई िदएपिछ समुन �े�ले मोबाइलमा गेम दखेाउदँै 
आबँखैुरनेी A लाई कोठामा लगी आबँखैुरनेी A को क��  
र पे�टी खोली योिनमा हातले घोची स�ुस�ुयाएप�ात् 
िदपक ग�ुङ उ� कोठामा गई आबँखैुरनेी A लाई अक� 
कोठामा लगी खाटमा सतुाई िदपक ग�ुङले आ�नो 
िलङ्गले योिनमा घोची आबँखुैरनेी A लाई दखेुपिछ 
आबँखैुरनेी A जान ला�दा नवराज व�ती र समुन �े�ले 
हे�ररहेको भ�ने थाहा पाएका ह� । िन�दनीय अपराध 
गन� �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम हदैस�मको 
कारबाही र पीिडतलाई उिचत �ितपूित�समेत िदलाई 
भराइिदनपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको पिव�ा ग�ुङ र 
िदपक मगरले गरकेो एकै िमलानको छु�ाछु�ै घटना 
िववरण कागज । 

�ितवादीह�म�ये िदपक ग�ुङले मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. िवपरीत 
सोही महलको ३(१) अ�तग�तको कसरु घटाएको, 
�ितवादीह� नवराज व�ती र समुन �े�ले गरकेो कसरु 
सोही ऐनको सोही महलको ४ नं. अनसुार भएको ह�दँा 
िदपक ग�ुङउपर सोही ऐन र महलको ३ (१) नं. मा 
उि�लिखत सजाय, समुन �े� र नवराज व�तीउपर 
सोही ऐन र महलको ४ नं. मा उि�लिखत हदैस�मको 
सजाय गरी पीिडतलाई सोही ऐन र महलको १० नं. 
अनसुार �ितपूित�समेत भराइ पाउ ँ भ�ने बेहोराको 
अिभयोग मागदाबी । 

िमित २०७०/०१/०५ गते पीिडत आबँखैुरनेी 
A नवराज व�तीको घरमा बिसरहेक� िथइन् । िदपक 
ग�ुङले बोलाएपिछ म नवराज व�तीको घरमा गएको 
िथए ँ। िभ� पीिडत, �ितवादी िदपक ग�ुङ र नवराज 
व�ती िथए । ितिनह�ले िभ� पीिडतलाई के–के गर े
मलाई केही थाहा भएन । मैले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गन� काम गरकेो छैन भनी �ितवादी समुन �े�ले 
अदालतसम� गरकेो बयान । 
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वारदातको िमित र समयमा म नवराज 
व�तीको घरमा मोबाइलमा गेम खेली बिसरहेको 
िथए ँl सोही समयमा पीिडत हामी बसेको ठाउमँा आएर 
गेम हेन�  थािलन् । नवराज भा�सामा खाना पकाउन 
गए । �ितवादी समुन र पीिडत बािलका नवराजको घरको 
गोदाम कोठामा गई २-३ िमनेटपिछ बािहर िनि�कए । 
�यसपिछ पीिडत म भएितर आइन् l मैले अक� कोठामा 
लगे ँ र पीिडतको पे�टी खोली नाइटोभ�दा तल मैले 
वीय� खसालेको ह� ँ । करणी गरकेो होइन । नवराजले 
पिन गरने । समुनले के ग�यो थाहा भएन भनी �ितवादी 
िदपक ग�ुङले अदालतमा गरकेो बयान । 

वारदातको िदन समुन �े�, िदपक ग�ुङ 
र मसमेत मेरो घरमा कुरा गरी बसेका िथय� । 
�यसपिछ मेरो बबुा घरमा आई मलाई खाना बनाउन 
भ�नभुयो l म खाना बनाउन गए ँ। सो समयमा पीिडत 
बािहर आगँनमा खेिलरहेक� िथइन् । �ितवादी िदपक 
ग�ुङ र समुन �े�ले पीिडतलाई मेरो घरको गोदाम 
कोठामा लगेका ह�न् । �यहा ँलगेर के-के गर ेमलाई थाहा 
भएन । मैले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भनी �ितवादी नवराज व�तीले अदालतमा गरकेो 
बयान । 

पिहले मलाई थाहा भएन, �हरीले उजरुी 
िदनपुछ�  भनी लेखाए । �यसै लहलहैमा लागी उजरुीमा 
सही ग�रिदए ँ। पिछ ब�ुदा �ितवादीह� िनद�ष रहेछन् । 
आ�नै बैनी भितजीज�ती सधै ँखेलाउने केटाह� ह�न्, 
उनीह�ले �य�तो काम गन� स�दैनन्, जाहेरी झ�ुा हो 
भनी जाहेरवालाले गरकेो बकप� । 

िमित २०७०/०१/०५ को मौकाको बेहोरा 
झठुा हो । �हरीले बोलाई सही गर भनेपिछ मलाई पढी 
बाची नसनुाई सही गराएका ह�न् । मैले भनेर सो बेहोरा 
लेिखएको होइन । सही गर भनेपिछ सहीछापस�म 
गरके� ह� ँभनी देवीमायाले गरकेो बकप� । 

मेरो मौकाको कागजी बेहोरा पढी नसनुाई 
�हरीले एकतफ� सही गर, रोहवरमा ब�नपुछ�  भनी 
सही गराएका ह�न् । मैले �ितवादीह�ले जबरज�ती 
करणी गरकेा ह�न् भनी भनेकै िथइन । मैले जानेस�मको 
साचँो बेहोरा यित नै हो भनी फुलकुमारी मगरले गरेको  
बकप� । 

मलाई यी �ितवादीह� िदपक ग�ुङसमेतले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गर ेगरनेन् सो स�ब�धमा 
थाहा छैन l �हरीमा गरकेो कागज बेहोरा �हरीले मलाई 
नसनुाई सहीछाप गराएका ह�न् भनी पिव�ा ग�ुङले 
गरकेो बकप� । 

�ितवादी समुन �े� भरतपरुि�थत मामाको 
घरमा बसेर पढ्ने मािनस ह�न् । िनज देवघाटमा 
ब�दैनन् । िनज आफँै नाबालक भएकोले �य�तो 
काय�मा संल�न भएज�तो ला�दैन । पिछ कुरा ब�ुदा 
घटना भएको होइन भ�ने सनेुको िथए ँ भनी समुन 
�े�को सा�ी ितजकुमारी �े�ले गरकेो बकप� । 

�ितवादी नवराज व�ती गाउघँरमा रा�ो 
मािनस ह�न् l कसैको नरा�ो नगन�, रा�ो च�र� भएको 
मा�छे ह�दँा उ� घटना �ितवादी नवराजले घटाएको 
कुरामा मलाई िव�ास ला�दैन भनी नवराज व�तीका 
सा�ी टेकराज सापकोटाले गरकेो बकप� । 

घटनाको अ�ययनबाट पीिडत बािलकामािथ 
जबरज�ती करणी भई नसकेको, सोको उ�ोगस�म 
भएको भ�ने देिखएको छ । �ितवादीह�म�येका समुन 
�े�को उमेर वारदात ह�दँाका समयमा एघार वष� भएको 
र िदपकले यौन द�ुय�वहार गरपेिछ पीिडत बािलका 
बािहर िन�कन ला�दा नवराज व�ती ढोकामा रहेको 
भ�नेबाहेक नवराज व�तीको संल�नता दिेखने अ�य 
�माणह� पेस ह�न नसकेको त�यसमेत िवचार गरी 
�यूनतम सजाय िनधा�रण ग�रन ु �यायोिचत ह�ने ह�दँा 
�ितवादीम�येका समुन �े� र नवराज व�तीलाई �मश: 
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उमेर र संल�नताको मा�ालाई िवचार गरी जनही ६ 
मिहना कैदको सजाय ह�ने ठहर गरी कम उमेर र खराब 
चालचलन नभएको भ�ने आधारमा समुन �े�लाई 
ठहर गरकेो सजाय बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ५० को उपदफा (२) बमोिजम त�काललाई 
�थगन ग�रिदएको l �ितवादी िदपक ग�ुङको हकमा 
जबरज�ती करणीको ३ नं. को देहाय (१) मा उि�लिखत 
�यूनतम कैदको सजाय िनधा�रण ग�रन ु उपय�ु ह�ने 
भएकाले दश वष� कैदको सजायलाई आधार बनाउदँा 
उ�ोगस�म ठहरकेोले �ितवादी िदपकलाई आधा 
अथा�त्  ५ वष� कैदको सजाय ह�ने ठहर े पिन ियनको 
उमेर सो� वष� पूरा नभएको ह�दँा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११ आकिष�त ह�ने भई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय 
(१), ऐ. ५ नं. र बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११ को उपदफा (३) समेतका आधारमा 
�ितवादी िदपक ग�ुङलाई २ वष� ६ मिहना कैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु तनह� ँिज�ला अदालतको 
िमित २०७०/१०/२७ को फैसला । 

�ितवादी िदपक ग�ुङले मौकामा बयान 
गदा� पीिडतको क��  खोलेर योिनमा िलङ्ग िछराउन 
खोजेको कुरा �वीकार गरकेो, अदालतमा बयान गदा� 
पीिडतको पे�टी खोली नाइटोभ�दा तल वीय�पात 
गराएको सािबत रहेको अव�था छ । पीिडतको 
�वा��य परी�ण गदा� योिन सिु�नएको, भरतपरु 
अ�पतालको प�मा पीिडतको योिनको क�याजाली 
�याितएको र ग�ुाङ्गमा रातोपन रहेको भ�ने उ�लेख 
भएको अव�थामा सङ्किलत सबदु �माणह�को 
त�यपरक मू�याङ्कन नगरी जबरज�ती करणीको 
वारदातलाई जबरज�ती करणीको उ�ोग मा� ठहर 
गरकेो तनह� ँ िज�ला अदालतको फैसलामा �माण 
मू�याङ्कनको ��य� �िुट ह�दँा सो �िुटपूण� फैसला 

बदर गरी ��यथ�ह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु ठहर गरी सजाय र पीिडतलाई �ितपूित� िदलाई 
भराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट सािबक पनुरावेदन अदालत पोखरामा परेको 
पनुरावेदनप� । 

�ितवादी िदपक ग�ुङले अदालतमा समेत 
पीिडतको योिन घोचेको र वीय� पतन गराएको त�यलाई 
�वीकार गरकेो अव�थामा �ितवादी िदपक ग�ुङले 
पीिडत बािलकालाई जबरज�ती करणीको काय� 
गरकेो नभई उ�ोगस�म गरकेो ठह�याई जबरज�ती 
करणीको ३ नं. को देहाय (१) बमोिजम दश वष� कैदको 
सजायलाई आधार बनाई ऐजनको ५ नं. अनसुार 
�यसको आधा अथा�त्  ५ वष� कैद सजाय ह�ने र िनज 
�ितवादी नाबालक देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११ को उपदफा (३) बमोिजम २ 
वष� ६ मिहना कैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु 
तनह� ँ िज�ला अदालतको फैसला िमलेकै देिख�छ । 
�ितवादी नवराज व�तीको बयानले वारदात�थलमा 
िनजको उपि�थित भएको तर यौन द�ुय�वहार 
गरकेो देिखदँैन भने उ� कुरा अ�य त�यबाट समेत 
खलेुको पाइदैँन । �ितवादी समुन �े�ले बािलकाको 
योिन स�ुस�ुयाएकोस�म देिखएको अव�थामा यी 
दवुै �ितवादीह� पीिडतउपर यौन द�ुय�वहार ह�नमुा 
िज�मेवार रहेको भनी स�ु िज�ला अदालतबाट यी 
�ितवादीह� नवराज व�ती र समुन �े�ले जबरज�ती 
करणीको ४ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो भनी �ितवादी 
नवराज व�तीको कसरुमा संल�नताको मा�ा र �ितवादी 
समुन �े�को अ�य�त कम उमेरको कारण जनही ६ 
मिहना कैदको सजाय ह�ने ठह�याई स�ु अदालतले 
गरकेो फैसला िमलेकै देिख�छ । �ितवादीह�को 
उमेरको आधारमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को कानूनी �ावधानबमोिजम ग�रएको सजायस�ब�धी 
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�यव�था �ासङ्िगक छैन भनी भ�न सिकने अव�था 
देिखदँनै । ��ततु म�ुाका पीडक र पीिडत दवुै प� 
उमेर नपगेुका नाबालक देिखदँा नाबालकको हकमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन आकिष�त ह�न ु �वाभािवक 
र कानूनस�मत ह��छ । यस �ि�कोणबाट समेत वादी 
नेपाल सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । तसथ�, स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।१०।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
िमित २०७२/०१/२८ मा भएको फैसला । 

पीिडत ४ वष�क� नाबािलगलाई करणी गरकेो 
त�य �माण खलुाई �ितवादीह�म�येका िदपक 
ग�ुङउपर मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(१) नं. बमोिजम र �ितवादी�य नवराज व�ती र 
समुन �े�उपर कसरुको मा�ाको आधारमा ऐ. को ४ 
नं. बमोिजम सजाय गरी �ितवादीह�बाट पीिडतलाई 
�ितपूित� िदलाइिदनकुा साथै नाबािलग �ितवादी समुन 
�े�का हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ को उपदफा (२) बमोिजम ह�न मागदाबी 
िलई अिभयोगप� दायर गरकेोमा मागदाबीबमोिजम 
नभई कम सजाय गरकेो स�ु तनह� ँ िज�ला अदालत 
र स�ु फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट भएको फैसलामा �माणको समिुचत 
मू�याङ्कन नग�रएको ह�दँा �यसरी भएको फैसला 
�िुटपूण� छ भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारले 
पेस गरकेो म�ुा दोहो�याई हे�रपाउकँो िनवेदन l 

पनुरावेदन अदालतको फैसलामा पीिडत 
बािलकाको योिन घोचेको र वीय�पतन गराएको भनी 
�ितवादीले �वीकार गरकेो भ�ने उ�लेख गदा�गद� 
जबरज�ती करणी उ�ोग ठह�याई गरकेो स�ु र 
पनुरावेदन तहको फैसला जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र ३ नं. समेतको �या�या�मक �िुट भई 

यस अदालतबाट ने.का.प. २०६६, अंक ५, िन.नं. 
८१४२ र ने.का.प. २०६५, अंक १, िन.नं. ७९२३ 
मा �ितपािदत कानूनी िस�ा�त �ितकूल देिखएकोले 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा 
(१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम दोहो�याई हेन� 
िन�सा �दान ग�रएको भ�ने बेहोराको यस अदालतको 
िमित २०७२/६/६ को आदशे । 

ठहर ख�ड
पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 

िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी कमलराज प�थीले 
बहस गदा� यो जबरज�ती करणीको पूण� अपराध 
हो l करणीको उ�ोगमा सजाय गन� गरी अिघ�ला 
अदालतह�बाट भएको फैसला िमलेको छैन l म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा पाएको आधारमा अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु ठहर ह�नपुछ�  भ�ने दाबी ��ततु 
गनु�भयो l साथै, �ितवादीह�को तफ� बाट �ितर�ा गनु�  
ह�ने वैतिनक िव�ान्  अिधव�ा �ी इि�दरा िसलवालले 
नाबािलगह�को ि�याकलापमा अपराधका लािग 
आव�यक पन� मनसाय त�वको अभाव ह��छ l यस 
घटनामा कुनै अपराध कम� भएको छैन l िज�ास ुबाल 
िब�याइकँो प�रणामलाई अपराध मानी �ितवादीलाई 
सजाय गन� िम�दनै l नाबािलगका अनपेि�त 
�यवहारलाई सधुारको मौका �दान ग�रनपुछ�  भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो l 

�ितवादीह� िदपक, नवराज र समुन िमली 
नाबािलगलाई करणी गरकेो भ�ने जाहेरी बेहोरा, 
मोबाइलमा गेम खे�न बोलाई कोठामा लगी समुनले 
योिनमा चलाई तथा िदपकले शरीरमा चढी योिनमा 
घोचेको र आफूलाई दखेुको, नवराजले कोठामा 
लिगिदएको हो भनी पीिडत बािलकाले लेखाइिदएको 
दिेख�छ l �ितवादीह�को बयानतफ�  हेदा� िदपकले 
बािलका करणी गरकेो भ�ने कुरा अ�वीकार गर ेपिन 
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पीिडत बािलकालाई घरको कोठामा ए�लै लगी उनको 
क��  खोली शरीरमा चढेको, योिनमा िलङ्ग िछराउन 
खो�दा सानो ब�चालाई द�ुछ भनी योिनको बािहर 
बािहर िलङ्ग चलाई बािलकाको नाइटो तल वीय�पतन 
गराएको कुरा अदालतमा समेत आई �वीकार गरकेो 
पाइ�छ l अका� �ितवादी समुनले पीिडत बािलकालाई 
कोठामा लगी उनको योिन स�ुस�ुयाएको भनी 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेो भए पिन 
सोको �ितकूल ह�ने गरी अदालतमा बयान िदएको 
देिख�छ l �ितवादीम�येका नवराजले बािलकालाई 
करणी गरकेो भनी पीिडत बािलका, �ितवादी 
नवराज �वयम् ले गरकेो बयान र सह�ितवादीह�ले 
गरकेो बयान कागजातसमेतबाट खलेुको देिखएन 
तर नवराजले िदपक र समुनलाई कोठामा लागेको र 
िदपकले बािलकालाई यौनाचार गदा� कोठा बािहरबाट 
हे�रराखेको भनी पीिडतले बताएको देिख�छ l पीिडत 
बािलकाको �वा��य परी�ण, घटना भएकै िदन 
भरतपरु अ�पतालमा र भोिलप�ट दमौली अ�पतालमा 
ग�रएकोमा भरतपरु अ�पतालको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा पीिडतको क�याजाली �याितएको भनी 
लेिखएको पाइ�छ भने दमौली अ�पतालले िदएको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा क��मा सकेुको वीय�ज�तो 
देिख�छ भनी लेिखएको छ l दवैु अ�पतालमा गरकेो 
�वा��य परी�णमा बािलकाको योिन रातो भएको र 
सिु�नएको भ�ने कुरा उ�लेख भएको देिख�छ l 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलिवपरीत कसरु अपराध गरकेोले �ितवादी 
िदपकलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
३नं. को देहाय (१) �ितवादी समुन र नवराजलाई 
सोहीको ४ नं. बमोिजम हदैस�म र नाबािलग �ितवादी 
समुनलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
१२ को उपदफा (२) अनसुार सजाय गरी पीिडतलाई 

�ितपूित� िदलाई पाउ ँ भ�ने म�ुय अिभयोग दाबी 
रहेकोमा स�ु अदालतबाट फैसला ह�दँा जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को ख�ड (ग) अनसुार करणी 
ह�नलाई िलङ्ग योिनमा केही मा�ामा भए पिन �वेश 
गरकेो ह�नुपन� भ�ने िनण�याधार िलई योिनमा खेलाएको 
र बािहरी भागमा घष�ण गराएको त�य �वा��य परी�ण 
�ितवेदन र बािलकाको कथनबाट �थािपत भएको, 
बािलकाले द�ुयो भनी िच�याएबाट बािहरी ह�त�ेपको 
स�भावना देिखएकोले िदपक ग�ुङको हकमा करणी 
नभई करणीको उ�ोग ठहर गरी सजाय भएको तथा 
�ितवादी समुन र नवराजलाई सोही कसरुमा मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको ४ नं. अनसुार सजाय 
गरी �ितवादी समुनको हकमा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ५० को उपदफा (२) बमोिजम 
सजाय �थगन ग�रिदएको स�ु फैसला र सोलाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन तहबाट फैसला भएको देिख�छ l 

अिभयोग दाबीअनसुार जबरज�ती करणीको 
कसरु कायम ह�नपुन�मा सोको उ�ोगस�म ठहन� भनी 
भएको पनुरावेदन तहको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा �िुटपूण� भएको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर रहेकोमा पनुरावेदन अदालतको 
सो फैसला ने.का.प. २०६३ िन.नं. ७९२३, ने.का.प. 
२०६६ िन.नं. ८१४२ को िस�ा�त �ितकूल भई 
िवचारणीय देिखएको भ�ने आधारमा यस अदालतले 
म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गरकेो दिेख�छ l 

अब, ��ततु कसरु जबरज�ती करणी हो 
वा जबरज�ती करणीको उ�ोग हो सो कुरा ठहर गरी 
तनह� ँिज�ला अदालतको स�ु फैसला सदर ह�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको स�ब� फैसला 
िमले निमलेको तथा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने नस�ने स�ब�धमा फैसला गनु�पन� 
दिेखयो l 
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२. करणीको कसरु �थािपत ह�नलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को देहाय (ग) 
मा भएको �यव�थाअनसुार योिनमा िलङ्ग केही मा� 
भए पिन �वेश गरकेो ह�नपुन�मा बािलकाले द�ुयो भनी 
िच�याएका कारण बा� त�वको उपि�थितले योिनमा 
िलङ्ग �वेश गन� नपाई करणीको कसरु पूण��पमा 
�थािपत ह�न नसकेकोले सो वारदात जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�म ठहन� भनी पनुरावेदन तहबाट 
भएको फैसलामा िनण�याधार �हण गरकेो पाइ�छ l 
य�तो अव�थामा बािलकामािथ जबरज�ती करणी 
नै भएको हो वा करणीको उ�ोगस�म भएको हो 
भनी ठहर गनु�पन� भएकोले �यसतफ�  िववेचना गनु�पन� 
भयो l मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं. को देहाय ख�ड (ग) मा योिनमा िलङ्ग केही मा� 
�वेश गरकेो रहेछ भने पिन यस �योजनको िनिम� 
जबरज�ती करणी भएको मािनने भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ l अिभयोगबमोिजमको कसरु के क�तो 
�कृितको हो भनी हेदा�, पीिडत बािलकाले िदपक दाइले 
आफूलाई कोठामा लगी सतुाई क��  खोली शरीरमा 
चढी योिनमा चलाएको, बे�सरी घोचेको र आफूलाई 
दखेुको भनी लेखाएको पाइ�छ भने �ितवादी िदपकले 
पीिडत बािलकालाई कोठाको अ�ँयारोमा लगी सतुाई, 
उनको क��  खोली योिनमा खेलाई चलाईसमेत गरी 
बािलकालाई द�ुछ भनी योिनको बािहर बािहर िलङ्ग 
खेलाई बािलकाको नाइटो तल वीय��खलन गराएको 
भनी मौका तथा अदालतमा समेत आई बयान गरकेो 
देिख�छ l �ितवादीम�येकै नवराजले अदालतमा 
बयान गदा� िदपकले बािलकालाई कोठामा िलई गएको, 
आफूले बािलका िच�याएपिछ मा� थाहा पाएको भनी 
उ�लेख गरकेो, जाहेरीको बेहोराबाट पीिडत बािलका 
केराको �खको आडमा क��मिुन हात घसुारी िन�रह 
अव�थामा मखु रातोिपरो बनाई बसेको, िहडँाउन 

खो�दा िहड्ँन नसकेको भ�ने प�रि�थितज�य अव�था 
र पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट खलेुको 
योिन सिु�नई रातो भएको भ�ने त�यसमेतको समिुचत 
मू�याङ्कन गदा�  अिभय�ुको िलङ्गलगायत शरीरका 
अ�य अङ्गले बािलकाको योिनमा छोए घोचेको 
छैन भनी मा�न िम�ने अव�था दिेखदँैन l सोही िदन 
ग�रएको पीिडत बािलकाको �वा��य परी�णबाट 
योिन रातो भई सिु�नएको भ�ने देिखएबाट बािलकाको 
योिनमा घष�ण भएको नै देिख�छ l करणी गन� आशयले 
बािलकालाई कोठामा लगी सतुाई, क��  खोली शरीरमा 
चढेको त�यलाई �ितवादी �वयम् ले नै �वीकार गरेको 
र सोही बखत बािलका हठात् िच�याएको ते�ो �यि�ले 
सनेुको देिखदँासमेत �ितकार गन� मानिसक र शारी�रक 
�पमा स�म नभइसकेक� पीिडत बािलकाको �य�तो 
िच�याहट करणीको समयमा ह�ने असहज प�रि�थितको 
�वाभािवक �िति�या होइन, िथएन भ�ने कुरा अ�यथा 
पिु� ह�न सकेको अव�थासमेत देिखएन l करणी गन� 
उ�े�य िलई बािलकाको क��  खोली िनजको शरीरमा 
चढेको र बािलका िच�याएको भ�ने त�यको संयोिजत 
िव�ेषण गदा� यौनाङ्ग िवकिसत नभएको र यौने�छा 
नै नह�ने चार वष�य किललो उमेरक� बािलकाको 
योिन�छेदन गन� चे�ा�व�प बािलकाको योिनमा 
घोचपेच गन� काय� गरेबाटै पीिडत बािलकाको �िति�या 
एक �वाभािवक र बालसलुभ भएको मा�नपुन� ह��छ l 
�वा��य परी�ण �ितवेदनले समेत बािलकाको योिन 
रातो भई सिु�ननकुो अथ� यसमा ठोस व�तकुो घष�ण 
भएकै िथयो भनी मा�नपुन� ह��छ l यस वारदातमा 
�ितवादी िदपकको मौका र अदालतमा गरकेो बयान 
प�रि�थितज�य �माण, पीिडत बािलकाको भनाइ र 
�वा��य परी�ण �ितवेदनका आधारमा �ितवादी 
िदपक ग�ुङले करणीको कसरु गरकैे मा�नपुन� 
दिेख�छ l के क�तो करणीज�य काय�लाई करणीको 
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कसरुको �पमा िलने भनी हा�ो �याियक अ�यासमा 
केही सै�ाि�तक मा�यताह� पिन िवकिसत भएका 
छन् ज�तो िक “जबरज�ती करणी ह�नको लािग 
योिनमा िलङ्ग पूण� �वेश गरेकै ह�नुपन�, Hymen 
�याितएकै ह�नुपन�, वीय� योिन वा सोको वरपर भएकै 
ह�नुपछ�  भ�ने अिनवाय�ता नरहेको, िलंगको पूण� �वेश 
र योिनमा वीय� �खलन नभएको मा� आधारमा करणी 
होइन, करणीको उ�ोग हो भ�नु �यायसङ्गत नह�ने” 
(ने.का.प. २०६३, िन.नं. ७९२३, मु�ा - जबरज�ती 
करणी, अजु�नबहादुर पा�डे िव��  �ी ५ को सरकार), 
“बािलकाको उमेर अ�य�त कम भएकै कारणले गदा� 
बािलकाको योिनिभ� िनजको िलङ्ग �वेश नगरकैे 
आधारमा िनजको ि�यालाई जबरज�ती करणीको 
उ�ोगका �पमा सीिमत गराउन निम�ने” (ने.का.प. 
२०६६ िन.नं. ८१४२, मु�ा- जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव�� टेकबहादुर �े�ी), “जबरज�ती 
करणीको कसुर मिहलाको शरीर र इ�जतमािथ 
यौनइ�छा पूरा गन� उ�े�यबाट ग�रने आ�मणको 
�पमा िलनुपन� l अबोध बािलकालाई आ�नो िलङ्ग 
चलाउन लगाउने र िनजको योिन�ारस�म िलङ्ग 
पु�याई वीय� �खलन गराई आ�नो यौन स�तुि� 
िलने काय�लाई केवल करणीको उ�ोग मा� हो भनी 
�या�या गनु� जबरज�ती करणीस�ब�धी कानूनी 
�यव�थाको भावनाअनुकूल नह�ने l योिनमा िलङ्ग 
�वेश नगरसे�म कसुर ह�ँदैन भनी सबै अव�थामा 
मा�ने हो भने शारी�रक �पमा कमजोर मिहलामािथ 
ह�ने यौनज�य अपराधबाट �ितवादीले उ�मुि� पाउने 
अव�था आउन स�ने” (ने.का.प. २०६३, िनण�य 
स�ंया ७६५२, मु�ा- जबरज�ती करणी, िव�णु 
अिधकारी िव�� नेपाल सरकार) भनी िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको पाइ�छ l य�तो अव�थामा �ितवादी 
दीपकबाट यी नाबािलगमािथ भएको करणीज�य 

काय�लाई जबरज�ती करणी भएको होइन भनी भ�न 
सिकने अव�था भएन l करणीको कसुरमा ह�नपुन� 
अ�य कुराह�को िव�मानता भएपिछ पीिडतको 
योिनलाई िलङ्गले नै छोएको हो वा शरीरको अ�य 
अङ्गले छोयो भ�न े कुरा करणीको िविधशा�ीय 
मा�यतामा गौण िवषय हो l जबरज�ती करणीको 
कसरुमा अका�को शरीरलाई िनजको चेतयु� 
इ�छाबेगर िनय��णमा िलई यौनाङ्गलगायत 
शरीरका अ�य अङ्ग ��यङ्गको ससंग� गराई 
आ�नो यौन चाहना पूरा गन� कसुरदारको मूल उ�े�य 
रह�छ l पीिडतको योिनमा घष�णसमेत भएको कुरा 
योिन रातो भई सुि�नएको भ�ने बेहोराको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाटै पुि� भइरहकेो अव�था ह�दँा 
एका�त कोठामा लगी बािलकाको क��समेत खोली, 
शरीरमा चढी, यौनाङ्ग चलाईखेलाई गरी घोची 
कसरुदारको एकप�ीय चाहनामा वीय� �खलन गराई 
�ितवादी तृ� भई िव�ाम िलएको त�य �थािपत 
भएको देिखँदाको काय� आफँैमा करणीको कसुर हो 
भ�नलाई पया�� छ l �ितवादी िदपकले बािलकाको 
योिनसमेतलाई मा�यम बनाई आफू सिुवधाजनक 
तवरले �खिलत भई बािलकालाई क��समेत 
लगाइिदएको देिखदँा ��ततु वारदातमा करणीको कसरु 
अपराध स�प�न भएकै भ�ने देिखन आउछँ l य�तो 
काय�लाई करणीको उ�ोग मा� भएको भनी सीिमत 
गन� सिकने अव�था ह�दैँन l मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. मा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� 
बािलकालाई िनजको म�जरुी िलई करणी गरेको 
भए पिन जबरज�ती करणी नै ह�ने भ�ने �यव�थाका 
कारण यी बािलकाको उमेर १० वष�भ�दा कमै भएको 
अव�थाको य�तो करणीज�य कसरुलाई जबरज�ती 
नै भएको मा�नपुन� ह��छ l पीिडत बािलकाले भने 
लेखाएको कुरालाई के कुन हदस�म �माणको �पमा 
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�हण गन� ह��छ भ�ने स�ब�धमा हेदा�, यस वारदातमा 
एकाितर पीिडतले लेखाइिदएको कुरालाई बािलकाको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन, व�तिु�थित मचु�ुका, 
अिभय�ुको बयानसमेतले समथ�न गरकेो अव�था 
छ भने अक�ितर आफूलाई करणी गन� कसरुदारलाई 
समेत पीिडत बािलकाले करणीप�ात् पिन '...दाइले...
गनु�भयो' ज�तो आदराथ� श�दले स�बोधन गरकेो 
र पीिडत बािलकाको उमेर अ�य�त कम अथा�त्  चार 
वष�को मा� भएको ह�दँा पीिडत बािलकाले छलकपट 
र पूवा��हीपूण� त�रकाले �ितवादीह�मािथ आरोप 
लगाएको भ�नेसमेत देिखदैँन l जबरज�ती करणी 
मु�ामा सामा�यतया ��य�दश� सा�ीको उपि�थित 
नह�ने ह�ँदा पीिडत नै घटनाको आधारभूत गवाह हो । 
िनजले अनुस�धान अिधकारी तथा अदालतसम� 
�य� गरकेो कुरालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१० (ख) (क) बमोिजम ��य� र िनणा�यक �माणको 
�पमा िलनुपन� भनी िस�ा�तसमेत िवकिसत भएको
(ने.का.प. २०६३ िन.नं. ७९२३, मु�ा- जबरज�ती 
करणी, अजु�नबहादुर पा�डे िव��  �ी ५ को सरकार) 
अव�थामा ��ततु वारदातमा व�तिुन�ता र वा�तिवक 
त�यको उजागर गन� समथ� पीिडतको मौकाको भनाइ 
अ�य कुराह��ारा खि�डत ह�न नसकेको अव�थामा 
�माणको �पमा �ा� ह�ने नै भयो l

३. पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
बािलकालाई दखेुको भ�ने कुरालाई बा� त�वको 
उपि�थित भएको मानी कसरु पूरा ह�न नसकेको भनी 
िववेचना ग�रएको पाइ�छ l बा� त�वको उपि�थितले 
कसुर पूण� ह�न नपाएको अव�था ह�नका लािग 
कसुरको जुन अव�थामा बा� त�वको �वेश ह��छ, 
प�रि�थित �यही िव�दुबाट मोिडई कसरुज�य 
काय�को प�रणाममा �ितकूल �भाव परकेो 
ह�नुपद�छ l यस घटनामा बािलकाले “दु�यो” भनेपिछ 

�ितवादी िदपकले उनको पेटमा वीय� �खलन 
गराई यौन काय�लाई पूण�ता िदएको अव�थामा 
योिनबािहर वीय� �खलन गराएकोलाई बा� त�वको 
उपि�थितले कसुर पूरा नभएको भनी मा�न सिकने 
देिखँदैन l घटना भइरहकैे समयमा अथ�पूण� र सयंोिगक 
त�रकाले देखा पन� तर त�कालीन प�रि�थितलाई 
�भावा�तर गरी कसुर पूरा ह�नबाट जोगाउन स�म 
नह�ने �य�तो त�वलाई अपराध पूरा ह�न ह�त�ेप गन� 
बा� त�वको �पमा �हण गन� सिकँदैन l करणीबाट 
पीिडत बािलकाको उमेर अ�य�तै कम भएको ि�थितमा 
िनजको योिनमा घष�ण भएको देिखन ुनै करणीको कसरु 
भएको भ�नलाई पया�� ह�ने निजर �थािपत भइसकेको 
अव�थामा ��ततु वारदातमा �ितवादी िदपक ग�ुङले 
४ वष�क� यी पीिडत बािलकालाई जबरज�ती करणी 
गरकैे ठहछ� , य�तो घटना प�रि�थितलाई करणीको 
उ�ोगमा सीिमत गन� िम�ने दिेखदैँन l 

४. अब, उि�लिखत कसरुमा अ�य 
�ितवादीह�को के कुन हदस�मको संल�नता दिेख�छ 
�यसतफ�  हेनु�पन� ह��छ l संल�न अ�य �ितवादीम�येका 
समुन �े� र नवराज व�तीले जबरज�ती करणीको 
महलको ४ नं. मा उि�लिखत कसरु गरकेोले 
िनजह�लाई सोही महलमा उि�लिखत हदैस�मको 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी रहेको छ l 
जबरज�ती करणीको महलको ४ नं. मा भएको कानूनी 
�यव�था हेदा� जबरज�ती करणी गन� भएको कुरा 
जानी थाहा पाई ह�ल गरी सँग लागी जाने समाउने र 
सो काममा म�त िदनेलाई जनही तीन वष�स�म कैद 
गनु�पछ�  l सो� वष�मुिनक� �वा�नी मािनसका स�ब�धमा 
भने दो�बर सजाय ह��छ भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ l सो अिभयोग दाबी स�ब�धमा िवचार गदा�, 
वारदात�थलमा यी दईु �ितवादीह� मौजदु रहेको 
भ�ने कुरामा िववाद दिेखएन l पीिडत बािलकाले 
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मौकामा ग�रिदएको कागजमा समुन दाइले पे�टी 
खोली बे�चमा सतुाई योिनमा घोची िनचोरी िदएको 
भनी उ�लेख गरके� िछन् भने यो करणीको वारदात 
�ितवादी नवराजको घरमा भएको भ�ने देिख�छ l 
�ितवादी नवराजले बयानको िसलिसलामा आफू 
सो बखत खाना पकाउन गएको, िदपक र नवराजले 
बािलकालाई िभ� िलई गएका िथए - �यहा ँउनीह�ले 
के गर ेजािनन,ँ मैले ब�चा कराएपिछ थाहा पाएको ह� ँ
भनी उ�लेख गरकेा छन् l �ितवादीम�येका समुनले 
बािलकालाई करणी गरकेो कुरा अदालतको बयानमा 
अ�वीकार गर े पिन बािलकाको मौकाको बयान, 
समुन �वयम् ले नै अनसु�धान अिधकारीसम� 
कबलु गरकेो कुरा र �ितवादीम�येकै िदपकले पिहले 
समुनले बिलकाकालाई कोठामा िलई गएको र पिछ 
आफूले अक� कोठामा िलएको भनी गरकेो बयानबाट 
समुनले अदालतमा गरकेो बयान �वत�� �माण र 
प�रि�थितबाट समिथ�त ह�नस�ने अव�था भएन l 
िनजले बािलकामािथ यौन द�ुय�वहार गरकैे देिख�छ l 

५. अका� �ितवादी नवराज व�तीको यस 
कसरुमा अिभयोगबमोिजमको सलं�नता छ छैन 
भनी हेदा� , �ितवादी नवराज �वयम् ले ��य� �पमा 
बािलकालाई यौन दरुाचार गरकेो भ�ने िमिसल सलं�न 
त�यबाट खलेुको देिखदैँन र वादी प�को दाबी पिन 
�यस�कारको छैन l यसबाट �ितवादी नवराज आफँैले 
बािलका करणी गरकेो भ�ने दिेखदैँन तथािप कसरुको 
वारदात नवराजको घरमा भएको र िनजले कसरु 
अपराधलाई रो�नेतफ�  केही नभनी नगरी बसेको 
बािलकाको भनाइ र अ�य �ितवादीको बयानसमेतबाट 
समिथ�त भएको अव�था छ l यस घटनाका पीिडत 
बािलका र अ�य �ितवादीह� नाबािलग भए पिन नवराज 
व�तीको ज�मदता�  �माणप�मा खलेुको ज�मिमित 
२०५३/१०/१९ को आधारमा हेदा�  यी �ितवादी घटना 

ह�दँाका बखत त�कालीन कानूनी �यव�थाअनसुार 
बािलग रहेको देिख�छ l बािलग भइसकेका �यि�को 
कत��य य�तो गैरकानूनी ि�याकलापलाई द�ु�साहन 
गन�तफ�  ह�नपुन�मा �य�तो नभई आ�नै घर कोठािभ� 
िलई गएक� बािलका कराएको सनेुर पिन सोधीखोजी 
नगरी, अपराध ह�नबाट रो�नेतफ�  कुनै चासो निदई 
बािहरबाट हे�रराखेको भ�ने देिखएकोले यो कसरु 
घट्नमुा नवराज पिन सो हदस�म िज�मेवार भएको 
मा�नपुन� ह��छ l नवराज आफँैले बािलकालाई करणी 
गन� काम नगर े पिन आ�ना साथीह�को काय�लाई 
िनयाली बसी बला�कारको घटना घटेको देिखन 
आउछँ l तसथ�, यी �ितवादीह� समुन �े� र नवराज 
व�तीले यस वारदातमा जबरज�ती करणीको महलको 
४ नं. अ�तग�तको कसरु अपराध गरकैे ठहछ�  l  

६. अब, कसरु ठहरकेा �ितवादीह�लाई 
के क�तो सजाय गनु�पन� हो भ�ने स�ब�धमा �वेश 
गर� l �ितवादी िदपक ग�ुङले बािलकालाई 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनजलाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं. को दहेाय (१) बमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादीको मागदाबी रहेको 
पाइ�छ l सजायको मागदाबीको कानूनी �यव�थाले 
दश वष� मिुनक� बािलकालाई करणी गरकेो भएमा 
कसरुदारलाई १० देिख १५ वष�स�म कैद सजाय 
गनु�पन� ह��छ l पीिडतको उमेर दश वष�मिुन भएको 
कुरामा िववाद भएन l बािलकालाई करणी गरेको 
ठहर भएका �ितवादी िदपक ग�ुङलाई ह�ने 
सजायको स�ब�धमा िवचार गदा�, बािलकाले घो�यो 
द�ुयो भनेपिछ योिनिभ� िलङ्ग �वेश नगराई 
योिनमा घष�ण गरी चलाई खेलाई गरी बािहर ै अथा�त्  
बािलकाको शरीरको बािहरी भागमा वीय�पतन गराएको 
दिेख�छ l साथै, ब�योिगनी मा.िव. देवघाटले 
खलुाइिदएको िदपक ग�ुङको ज�मदता� �माणप�मा 
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िनजको ज�मिमित २०५४/०९/२४ उ�लेख भएको 
देिखदँा घटना ह�दँाका बखत अथा�त्  २०७० साल 
वैशाख ०५ गतेस�म �ितवादी िदपकको उमेर १६ 
वष� पूरा भएको देिखदँनै l य�तो अव�थामा �ितवादी 
िदपकलाई बािलका करणीको कसरुमा मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको ३ नं. को दहेाय (१) मा 
भएको सजायको �यूनतम अथा�त्  १० वष�को कैद 
सजाय मनािसब ह�ने देिखयो l तर, बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (३) अनसुार 
१४ वष�देिख १६ वष�भ�दा मिुनको बालकले गरकेो 
अपराधमा �य�तो सजायको आधा मा� सजाय गर े
प�ुने भएकोले यही उमेर समूहका �ितवादी िदपक 
ग�ुङलाई ठहरकेो कसरुमा उि�लिखत दश वष�को 
आधा अथा�त्  ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  l   

७. �य�तै �ितवादीह� नवराज र समुनलाई 
के कित सजाय गनु�  उपय�ु ह��छ भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� यी दवुैजना �ितवादीको हकमा जबरज�ती 
करणीको महलको ४ नं. बमोिजमको कसरु ठहरकेो 
अव�था छ l उ� कसरुमा कसरुदारलाई जनही ३ 
वष�स�म कैद गनु�पन� र सो� वष�भ�दा कम उमेरक� 
�वा�नी मािनसका हकमा सजाय दो�बर ह�ने भ�ने 
�चिलत मलुकु� ऐनको कानूनी �यव�था भएको 
पाइयो l ज�मदता� �माणप�बाट �ितवादी समुनको 
उमेर ११ वष� देिखएको र िनजले बािलकाको योिन 
स�ुस�ुयाएस�मको कसरु गरकेो अव�थामा िनजको 
उमेरसमेतलाई िवचार गरी सजाय गनु�  उपय�ु ह�ने 
देिख�छ l �ितवादी नवराजको ज�मदता� �माणप�बाट 
खलेुको िमित २०५३/१०/१९ को ज�मिमितको 
आधारमा �चिलत बालबािलका ऐन, २०४८ मा 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुार �यस बखत िनज 
बािलग भएको मा�नपुन� भई बािलका करणी ह�दँा 
वारदात�थलमै रहेर पिन बचाउ �ितकार गनु�को 

साटो चपु लागी बसेको तथा घरको कोठा देखाई िदई 
साथीह�लाई करणी गन� तरता�य िमलाइिदएको त�य 
पिु� ह�न आएको आधार कारणसमेतबाट �ितवादीह� 
नवराज र समुनलाई जनही १ (एक) वष�को कैद सजाय 
गनु�  मनािसब ह�ने दिेखयो l 

८. �ितवादी समुनलाई ठहरकेो कैद सजाय 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५० को 
उपदफा (२) बमोिजम �थगन गन� भनी स�ु अदालतले 
गरकेो फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०७२/०१/२८ को फैसलालाई 
अ�यथा भ�नपुन� तथा यी �ितवादीले एक वष�िभ�मा 
�य�तै �कृितको सजाय पाएको अ�य कसरु गरकेो भ�ने 
िमिसल संल�न कागजातबाट ख�ुन देिखन नआएकोले 
�ितवादी समुनलाई भएको पूर ैकैद सजाय �थगन ह�ने 
भनी पनुरावेदन अदालत पोखराले गरकेो ठहर सो 
हदस�म िमलेकै देिख�छ l 

९. �ितवादी नवराजलाई १ वष�को कैद 
सजाय ठहर े पिन फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ को “कुनै 
कसुरका स�ब�धमा कसुर गदा�का बखतभ�दा सजाय 
िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने 
रहेछ भने घटी सजाय िनधा�रण गनु�पन�छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था, बािलग ह�न १८ वष� पूरा भएको ह�नपुन� भ�ने 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २ को ख�ड 
(ञ) मा भएको �यव�था तथा मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४५(४) र बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) को “सो� वष� वा सो� 
वष�भ�दा मािथ र अठार वष�भ�दा कम उमेरको �यि�ले 
कुनै कसुर गरमेा िनजलाई उमेर पुगेको �यि�लाई 
कानूनबमोिजम ह�ने सजायको दुई ितहाई सजाय ह�नेछ”
भ�ने कानूनी �यव�थाको रोहमा िनजले भ�ुान गनु�पन� 
कैद सजायतफ�  िवचार गनु�पन� देिख�छ l कानूनले 
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नै सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम 
घटी सजाय ह�ने रहछे भन ेघटी सजाय गनु�पन� भनी 
�यव�था गरकेोमा बािलग ह�ने सािबकको उमरे हद 
१६ वष�बाट हाल १८ वष� पु�याइएको अव�थामा 
त�कालीन कानूनी �यव�थाअनुसार कसरु गदा�का 
बखत कसुरदार बािलगै रहकेो मा�नपुन� भए तापिन 
उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार, सजाय िनधा�रण 
गदा�का बखत �चलनमा रहकेो कानूनले बािलग 
ह�न िनधा�रण गरकेो उमेर हदलाई नै मा�यता िदई 
सजाय िकटान गनु�पन� ह��छ l तसथ�, पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट िमित २०७२/०१/२८ मा भएको 
��ततु फैसला यस इजलासबाट आंिशक उ�टी 
भई �ितवादीह�लाई ह�ने सजायसमेत फरक परकेो 
स�दभ�मा वारदातको बखत १६ वष� २ मिहनाको उमेर 
भएका �ितवादी नवराजले िनजलाई ठहरकेो कैदको 
दईु ितहाई मा� सजाय भ�ुान गर ेप�ुने सिुवधा पाउने 
भई िनजले ठहरबमोिजमको १ वष�को दईु ितहाईले 
िहसाब गदा� ह�न आउने ८ (आठ) मिहना मा� कैद 
सजाय भ�ुान गनु�पन� दिेखयो l   

१०. �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय गरी पीिडत बािलकालाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको १० नं. बमोिजम 
�ितपूित�समेत िदलाई भराइिदनपुन� भ�ने अिभयोग 
दाबीको स�ब�धमा िवचार गदा� , उ� महलमा करणी 
ठहरमेा पीिडतको मानिसक वा शारी�रक �ितको 
िवचार गरी अदालतले मनािसव ठह�याएबमोिजमको 
�ितपूित� कसरुदारबाट भराइिदनपुन� भ�ने 
देिख�छ l स�ु अदालतको फैसला र सोको 
पनुरावेदक�य परी�णबाट यस म�ुामा करणीको 
कसरु नै ठहर नभएको अव�थामा �ितपूित�को ��मा 
�वेश नग�रए तापिन यस इजलासबाट जबरज�ती 
करणीको कसरु ठहर भएको अव�थामा �ितपूित�  के 

कित कसबाट भराइिदने र पीिडतलाई के क�तो हािन 
वा �ित पगेुको छ भ�ने आधार कारणतफ�  हेनु�पन� 
ह��छ l वारदातको अव�थामा पीिडत बािलकाको उमेर 
४ वष�को अ�य�त नाजकु रहेको भ�ने देिखन आउछँ l 
प�रवारले खो�दा बािलकालाई जनु अव�थामा फेला 
पारकेा िथए �यस अव�थामा बािलकाको मानिसक 
अव�था िव�� रहेको भ�ने देिख�छ l जबरज�ती 
करणी पीिडतको इ�छािवपरीतको काय� ह�ने भएकोले 
ती सानी बािलकामा सो घटनाले चीरकालस�म असर 
छोड्ने सामािजक प�रणामसमेत समािहत ह��छ l पीिडत 
बािलकाले आ�नो िव�मिृतबाहेकको अव�थामा उ� 
घटनालाई हाल के कसरी िलएक� िछन् र भिव�यमा यस 
घटनाले उनको जीवनमा के क�तो असर छोड्ला भ�ने 
कुरा अनसु�धानबाट नदेिखएको अव�थामा व�तिुन� 
�पमा �या�या गन� िन�य नै किठन छ l बािलकाको 
मानिसक र सामािजक �ित�ामा �ितकूल असर 
पन� स�ने कुरासमेतलाई िवचार गदा� यस वारदातमा 
पीिडत भएक� बािलकालाई �.५०,०००/- (पचास 
हजार �पैया)ँ स�मको �ितपूित� भराइिदन मनािसब 
ह�ने दिेखयो l 

११. अतः ��ततु वारदातमा पीिडत 
बािलकालाई �ितवादी िदपक ग�ुङले जबरज�ती 
करणी गरकेो र मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
३ नं. को देहाय ख�ड (१) बमोिजम कसरुदारलाई 
१० वष�को सजाय ह�ने कानूनी �यव�था भए पिन 
यी �ितवादी नाबािलग भएकोले िनजलाई �चिलत 
बालबािलका ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनसुार 
५ (पाचँ) वष� मा� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  l �ितवादीह� 
समुन �े� र नवराज व�तीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको ४ नं. अ�तग�तको कसरु अपराध गरेको 
ठहरकेोले यी �ितवादी�यलाई जनही १ (एक) वष�को 
सजाय ह�ने ठहर े पिन �ितवादी समुन �े�को हकमा 
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�चिलत बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
५० को उपदफा (२) बमोिजम िनजलाई भएको १ 
वष�को कैद सजाय �थगन ह�ने र �ितवादी नवराज 
व�तीको हकमा फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ तथा मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ४५(४) को कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा िनजलाई ८ (आठ) मिहना 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  l साथै, जबरज�ती करणीको 
कसरु ठहर भएका �ितवादीम�येका िदपक ग�ुङबाट यी 
पीिडत बािलकाले उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
पचास हजार �पैया ँ �ितपूित�  भराई िलन पाउने 
ठहछ�  l ��ततु वारदातमा �ितवादी िदपक ग�ुङले 
गरकेो कसरु करणीको उ�ोग ह�ने ठहरी िनजलाई २ वष� 
६ मिहना कैद सजाय गन� तथा �ितवादी समुन �े� र 
नवराज व�तीलाई उि�लिखत कसरुमा ६ मिहना कैद 
सजाय गन� भनी ठहर भएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०७२/०१/२८ को उ� फैसलामा 
यसै �करणमा उि�लिखत हदस�म सहमत ह�न नसक� 
सोही हदस�म आंिशक उ�टी ग�रिदएको छ l अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� l  

तपिसल
�ितवादी िदपक ग�ुङको हकमा २ वष� ६ मिहना कैद 
सजाय ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत पोखराको 
फैसला आंिशक उ�टी भई िनजलाई ५ (पाचँ) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहरकेोले फैसलाबमोिजमको लगत कसी 
कैद असलु गनु�  भनी स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाई िदनू -------------------------------------१ 
�ितवादी समुन �े�को हकमा ६ मिहना कैद सजाय 
भएको पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला आंिशक 
उ�टी भई िनजलाई १ (एक) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर े
पिन बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५० 

को उपदफा (२) बमोिजम िनजलाई भएको पूर ैसजाय 
�थगन ग�रिदएकोले सोहीबमोिजम गनु�  भनी तनह� ँ
िज�ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू -----------------२  
�ितवादी नवराज व�तीको हकमा ६ मिहनाको कैद 
सजाय ह�नेगरी भएको पनुरावेदन अदालत पोखराको 
फैसला आिंशक उ�टी भई िनजलाई १ वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहर ेपिन िनजले फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ समेतका 
आधारमा ठहरकेो कैदको एक ितहाई सजाय छुट पाउने 
भई ८ (आठ) मिहना मा� कैदमा ब�नपुन� भएकोले 
िनज �ितवादीको हकमा सोबमोिजमको लगत कसी 
कैद असलु गनु�  भनी तनह� ँ िज�ला अदालतमा लेखी 
पठाई िदनू --------------------------------------------३
पीिडत बािलकाले पचास हजार �पैया ँ �ितपूित�  
पाउने ठहरकेो सो �ितपूित� रकम भराई पाउ ँ भनी 
पीिडतको तफ� बाट दरखा�त परमेा ठहर ख�डमा 
लेिखएबमोिजम �ितवादी िदपक ग�ुङबाट (िनजका 
नाउमँा कुनै स�पि� नभए िनजको अंश भागमा पन� 
आउने स�पि�बाट) तथा सो अव�थासमेत नभए 
कानूनबमोिजम खडा भएको पीिडत राहत कोषबाट 
र �य�तो कोष खडा नभएको भए नेपाल सरकारबाट 
पीिडतलाई �ितपूित� भराई िदन ु भनी तनह� ँ िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाई िदनू -------------------------४
फैसला अदालतको िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल बझुाई िदनू --------५

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.ड�बरबहादरु शाही

इजलास अिधकृतः तारा�साद डागँी
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर १८ गते रोज ४ शभुम् । 
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सव��च अदालत, सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�
आदेश िमित : २०७६।११।२९

िवषयः उ��ेषण

०७५-WO-१००५
�रट िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं.११ ि�थत 
दिलत गैरसरकारी महासघंका तफ� बाट 
अि�तयार�ा� अिधव�ा भ� िव�कमा�समेत

िव��
िवप�ी : �याय प�रषद,् �याय प�रषदक्ो काया�लय 

रामशाहपथ, काठमाड�समेत

०७५-WO-१०१३
�रट िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं.१० ब�ने अिधव�ा 
उ�मबहादरु �े�

िव��
िवप�ी : �याय प�रषदक्ा स�माननीय अ�य� तथा 

�धान �यायाधीशसमेत

§ समाजका कमजोर वग� खास गरी दिलत, 
आिदवासी र मिहलाह�लाई सिंवधानले 
पया�� मा�ामा समथ�न �दान गरकेो ह�दँा 
�यस आधारमा उनीह�लाई कानून 
िनमा�णको �ि�यादेिख नै रा�यका सबै 

अङ्ग, िनकाय र �े�मा समावेशीको �पमा 
सहभागी गराएर सिुवधा र सह�िलयतसमेत 
�दान ग�रनु पन� । 

(�करण नं.२५)
§ �यायाधीश िनयुि�मा समाजको िविभ�न 

��ेबाट पिन �ितिनिध�व गराउन ुपन� भ�ने 
िस�ा�त (Principle of reflection of 
Society) को साथ साथै स�मता (Merit) 
को िस�ा�त पिन सगँसगैँ आउने । 

§ कुनै पिन साव�जिनक पदको िनयुि�मा 
स�मता (Merit) लाई नै �ाथिमकता 
िदनुपन� । 

(�करण नं.२६)
§ एउटा िलङ्ग, वग� र जाितमा िविवध-

जाितह� ह�ने ह�दँा �यायाधीश िनयुि� 
गदा�का हरके पटकमा नै सबै समावेशी 
वग�ह�बाट िनयुि� गन� सिकने अव�था 
ह�न स�दैन । ती जातीह�बाट �यायाधीश 
िनयुि� गदा� स�मतालाई नै �ाथिमकता 
िदनुपदा� िनजामती सवेा ऐनले झै 
आर�णको लािग छुट् याएको �ितशतको 
समक�मा राखेर िनयुि� गन� सिकने 
अव�था नह�ने । 

§ �यायाधीश पदमा िनयुि�को मु�य 
आधार सेवािभ�बाट व�र�ता र स�मता 
हो भने बार अथा�त ् कानून �यवसायी 
र कानूनवे�ाबाट �यावसाियक द�ता, 
(Professional Competency) 
स�मता (Merit) र पेसागत आचरण नै हो, 
यसमा दिलत, अपाङ्ग, मिहला, जनजाित, 
आिदवासी जनजाित, मधेसी, मुसलमान र 
पछािड परकेा वग�को आधारमा िपकअप, 

�नण�य नं. १०४४४
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आर�ण र कोटा स�मताभ�दा मािथ 
ह�न स�दैन । स�मतािभ� नै समावेशी 
अ�तिन�िहत रहकेो ह��छ, स�मतािवनाको 
समावेिशताले �ाथिमकता पाउन स�दैन र 
ह�न पिन नह�न े। 

(�करण नं.३४)
§ �यायापािलकाको सु�ढीकरणको लािग 

िज�ला र उ�च अदालतमा नै बढीभ�दा 
बढी �याय, कानून सेवा र �यावसाियक 
�े�मा सारवान ् र काय�िविध कानूनको 
�योग र फैसला काया��वयनको स�ब�धमा 
तािलम र द�ता �ा� गरकेो स�म 
�यि�लाई �ित�पधा��मक �णालीबाट 
�यायाधीश िनयुि� गन� प�ित नै उपयु� 
�णाली ह�न े। 

(�करण नं.३९)
§ �यायाधीश िनयुि�को काय� व�र�ता, 

स�मता, �यावसाियक द�ता, आचरण र 
इमा�दा�रता आिद गुण (Quality) ह�को 
त�यगत एव ंव�तुगत आधारमा समावेशी 
िस�ा�तसमेतलाई �यानमा राखेर 
िनयुि�कता� वा िनयुि� गन� स�ंथाले गन� 
िवषय ह�न े। 

(�करण नं.४२)

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� 
�यामकुमार िव�कमा�, �काश नेपाली, 
अिधव�ाह� उ�मबहादरु �े� र िदपक 
िव�म िम�

िवप�ीका तफ� बाट : सह�यायािधव�ा �ी च��का�त 
खनाल

अवलि�बत निजर : 
§ ने.का.प.२०६१, अंक ४, िन.नं.७३७४

स�ब� कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ �याय प�रषद ् ऐन, २०७३
§ िनजामती सेवा ऐन, २०४९

आदशे
�या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकारिभ� पन� आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि�� त�य एव ंठहर यस�कार छः-

त�य ख�ड
हामी िनवेदक अिधव�ाह� �काश नेपाली र 

�यामकुमार िव�कमा� कानून �यवसायीका साथै दिलत 
समदुायका �यि�समेत ह� । हामी दिलत समदुायको 
मानव अिधकारको संर�ण र �चलनका लािग काय� 
गन� सामािजक अिभय�तासमेत ह�दँा साव�जिनक 
सरोकारका िवषय उठान गरी अदालतमा िनवेदन िलई 
आउन हामीलाई हकदयैा प�ुछ । नेपालको वत�मान 
संिवधानले समानपुाितक समावेिशताको िस�ा�तलाई 
आ�मसात् गरकेो छ । संिवधानको धारा ४०(१) मा 
दिलतको हकअ�तग�त नेपालका दिलत समदुायलाई 
रा�यका सबै िनकायमा समानपुाितक समावेशी 
िस�ा�तको आधारमा �ितिनिध�व र सहभािगता 
गराउनका लािग कानूनबमोिजम िवशेष �यव�था ग�रने 
छ भ�ने �यव�थालाई मौिलक अिधकारको �पमा 
सं�थागत ग�रएको पाइ�छ । यसका अलावा संिवधानको 
धारा ४२ को सामािजक �यायको हकअ�तग�त पिन 
आिथ�क, सामािजक वा शैि�क �ि�ले पछािड परेका 
अ�य समदुायको साथ साथै दिलत, िपछिडएका वग�, 
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अ�पसं�यक, सीमा�तीकृत र अपाङ्गता भएका �यि� 
उ�पीिडत वा िपछिडएको �े�का नाग�रक तथा आिथ�क 
�पले िवप�न खस आय�लाई समानपुाितक समावेशी 
िस�ा�तका आधारमा रा�यका िनकायमा सहभािगता 
ह�ने हकलाई मौिलक हकको �पमा सं�थागत ग�रएको 
पाइ�छ । 

नेपालको सिंवधानको धारा १६ मा 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक तथा धारा १८ मा 
समानताको हकको ��याभूित छ । �य�तै धारा 
३८(१), ४०(१), ४२ लगायतका धाराह�मा मिहला, 
दिलतलगायत िविभ�न उ�पीिडत वग� समदुायको 
लािग समानपुाितक समावेिशताको हकलाई मौिलक 
हकको �पमा सं�थागत ग�रएको छ । संिवधानको 
उ� समानपुाितक समावेिशताको भावनाको मम�लाई 
कायम गद� �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ 
मा �यायाधीशको पदमा िनयिु� तथा िसफा�रस गदा� 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तबमोिजम गनु�पन� 
कानूनी �यव�था छ । 

यसै स�दभ�मा �याय प�रषद ्को िमित 
२०७४।१२।१९ को बैठकको िनण�यअनसुार सव��च 
अदालतमा ५ जना र उ�च अदालतमा १८ जना गरी 
ज�मा २३ जना �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस 
ग�रएको छ । उ� सं�यामा �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रस ह�दँा १३.८(%) �ितशत जनसं�या 
रहेको दिलत समदुायबाट �ितिनिध�व भएको 
छैन । संिवधानको धारा ४०(१) मा नेपालका दिलत 
समदुायलाई रा�यका सबै िनकायमा समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तको आधारमा सहभागी ह�ने हक ह�ने 
भ�ने �यव�था ग�रएको र �याय प�रषद्  ऐन २०७३ को 
दफा ५(१) मा समानपुाितक समावेशी िस�ा�तबमोिजम 
�यायाधीश िनयिु�को लािग िसफा�रस गनु�पन� भ�ने 
कानूनी �यव�थासमेतको पालना नगरी ग�रएको �याय 

प�रषद ्को उ� िनण�य संिवधान तथा कानूनको िवपरीत 
भई बदरभागी छ । 

िवप�ीह�को काय�बाट संिवधानको धारा 
१६, १८, ४२ तथा ४०( १) को मौिलक हक 
तथा �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५(१) को 
कानूनी �यवव�थाको ग�भीर उ�लङ्घन भएको छ । 
कानूनको सव��चता कायम गद� िविधको शासनलाई 
मूत��प िदन रा�यका िविभ�न िनकायबाट ग�रने 
यस �कारका गैरसवंैधािनक काय�लाई िन�तेज पाद� 
संवैधािनक सव��चता कायम गनु�  स�मािनत सव��च 
अदालतको �मखु दािय�व हो । सिंवधानले िनिद�� 
गरकेो �यव�था तथा िस�ा�तअनसुार िविधको शासन 
कायम गरी देशलाई शाि�त र स�बिृ�तफ�  अगािड 
बढाउनको लािग मािथ उि�लिखत संवैधािनक तथा 
कानूनी �यव�थाअनसुार �याय प�रषद ्को िमित 
२०७५।१२।१९ को �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाऊँ । साथै पिछ 
ह�ने हरके �यायाधीश िनयिु�ह�मा संिवधान तथा 
कानूनमा उि�लिखत �यव�थाह�को पूण� काया��वयन 
गन� समानपुाितक समावेशी िस�ा�त अवल�बन गरी 
�यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस तथा िनयिु� गन� 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशसमेतको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको अिधव�ा भ�बहादरु िव�कमा�, 
अिधव�ा �काश नेपाली र अिधव�ा �यामकुमार 
िव�कमा�को ०७५-WO-१००५ को संय�ु िनवेदन 
प� । 

म �रट िनवेदक २०४६ सालमा �.प.नं. 
२०६४ को अिधव�ाको �माणप� िलई २०४६ 
सालदेिख िनर�तर �पमा कानून �यवसायीको �पमा 
�याय�े�मा ि�याशील रही आएको छु । यही िमित 
२०७५।१२।१९ गते �याय प�रषद ्बाट सव��च 
अदालतका लािग ५ र उ�च अदालतका लािग १८ 
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गरी २३ जनाको नाम �यायाधीश िनयिु�का लािग भनी 
िसफा�रस गरकेो छ । हालै भएको �यायाधीशह�को 
िमित २०७५।१२।२० गते स�ु भएको तीन िदने ते�ो 
राि��य स�मेलनमा समेत �यायाधीश िसफा�रसका 
स�ब�धमा �खर �पमा आलोचना�मक िट�पणी भएको 
छ । �यायालयमा �यायाधीश िनयिु� गदा� यो�यता, 
�मता, िवषयव�तकुो �ान, पेसा तथा नैितक आचरण 
गणुसमेतलाई उ�च �ाथिमकतामा रािखन ुपन�मा �याय 
प�रषद ्ले �यसो गन� सकेको देिखदँैन । 

�याय प�रषद ्ले िमित २०७०।२।२६ मा 
त�कालीन पनुरावेदन अदालतमा �यायाधीश िनयिु�का 
लािग िसफा�रस गदा� �याय प�रषद्  ऐन, २०४७ को 
दफा ४ख बमोिजम व�र� अनभुवी, िवषयव�तकुो 
�ान काय�कुशलता, इमा�दा�रतालगायतलाई आधार 
मानी िसफा�रस गनु�पन� कानूनी �यव�था भएको 
देिख�छ । सो कानूनी �यव�थाबमोिजम �यायाधीश 
िनयिु�का लािग िसफा�रस नभएको दिेखएपिछ म 
िनवेदकले िमित २०७०।३।५ गते �याय प�रषद ्को 
िनण�य िव��मा िदएको �रट िनवेदन यसै स�मािनत 
अदालतमा िवचाराधीन रिहरहेको अव�थामा पनुः 
िमित २०७५।१२।१९ गते �याय प�रषद ्ले �यायाधीश 
िनयिु�का लािग गरकेो िसफा�रस �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ मा भएको कानूनी �यव�थासमेतको िवपरीत 
रहेकोले यस स�मािनत इजलाससम� यो �रट िनवेदन 
िलई उपि�थत ह�न ुपरकेो बेहोरा िनवेदन गद�छु । 

जनताका मौिलक हकको पहरदेारीको लािग 
पिन स�म �यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रस 
ह�नपुन�मा �याय प�रषद ्बाट िमित २०७५।१२।१९ मा 
ग�रएको �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रससमेतबाट 
�यायालय�ितको जनआ�थामा आघात पगेुको छ । 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा �यायाधीश 
िनयिु�को िसफा�रसका आधारह� उ�लेख ग�रएको 

छ । जसमा व�र�ता, अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, 
काय�कुशलता, इमानदारी, िन�प�ता, पेसागत तथा 
नैितक आचरण, साव�जिनक जीवनमा आज�न गरेको 
�याित, �याय र कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका 
�ि�कोणबाट �यायाधीशको पदमा िनय�ु गन� उपय�ु 
भएको �यि�लाई �यायाधीश िनयिु� गन� �यव�था 
रहेको छ । �यायाधीश िनयिु� गदा� �याय प�रषद ्ले 
संिवधानको अधीनमा रही समानपुाितक समावेशी 
िस�ा�तको आधारमा नेपाली नाग�रकलाई �यायाधीश 
पदमा िनयिु�को लािग िसफा�रस गन�छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाको 
समेत �याय प�रषद ्को िमित २०७५।१२।१९ को 
िनण�यबाट ग�भीर उ�लङ्घन गन� काम भएको छ । 

�याय प�रषद् को २०७५।१२।१९ को 
�यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रस गन� िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी अब उ�ा�त �याय 
प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रस गदा� 
�याय प�रषद ् ऐन २०७३ ले �यव�था गरबेमोिजम 
िनि�त िनद�िशका, मापद�डसमेत बनाई सोही 
आधारमा कानून �यवसायी तथा �यायकम�लाई 
�यायाधीश िनयिु�को लािग िसफा�रस गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा नेपालको सिंवधान, २०७२ 
को धारा १३३(२)(३) बमोिजम परमादेशलगायत 
उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु�समेत जारी ग�रपाऊँ । 

आमनाग�रकह�को आ�थाको के��को 
�पमा रहेको �यायालयअ�तग�त स�मािनत उ�च 
अदालत तथा सव��च अदालतमा �यायाधीश 
िनयिु�का लािग �याय प�रषद ्�ारा भएको िमित 
२०७५।१२।१९ को िनण�यको काया��वयन, िसफा�रस 
ह�नभुएका महानभुावह�को साव�जिनक सनुवुाइ तथा 
पद बहालीसमेत नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
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िनयम ४९ बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँ
साथै ��ततु िवषय �यायपािलकासगँ ��य� सरोकार 
रा�ने आम नाग�रकह�को चासो, िच�ता र सरोकारको 
िवषय भएको ह�दँा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ७३ बमोिजम अ�ािधकारसमेत 
िदई पेसी तारखे तोक� लगातार सनुवुाइ ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको अिधव�ा उ�मबहादरु �े�को ०७५-WO-
१०१३ को िनवेदनप� । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
आदशे जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो 
आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िवप�ीह�का हकमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखतजवाफ पेस गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा यो आदशे र �रट िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू�  । अ�त�रम आदेश माग भएको स�दभ�मा िवचार 
गदा�, िनवेदकह� दिलत जाित समदुाय प�ृभूिमका 
रहेका र यही चै� १९ गते भएको �यायाधीश िनयिु�मा 
नेपालको संिवधान, २०७३ र �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ५(१) ले गरकेो �यव�थाबमोिजम 
समानपुाितक समावेिशता भएन भ�ने िनवेदन िजिकर 
ह�दँा उ� िजिकरको �कृित र गा�भीय� ��ततु �रट 
िनवेदनको अि�तम टुङ्गो ला�ने बखत नै स�बोधन 
एवम् िन�य�ल ह�ने �कृितको ह�दँा अिहलेलाई अ�त�रम 
आदशे जारी ग�ररहन ुपरने । कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने 
�रट नं. ०७५-WO-१००५ को उ��ेषण म�ुामा यस 
अदालतको िमित २०७५।१२।२८ मा भएको आदेश । 

�याय प�रषदले् िमित २०७०।०२।२६ मा 
गरकेो �यायाधीश िनयिु�को िव��मा ियनै िनवेदकले 
दायर गरकेो ०६९-WO-१३२५ को �रट िनवेदनमा 

िमित २०७६।१।१५ गतेको तारखे तोिकएको छ भनी 
िनवेदकले बे�चसम� िजिकर गनु�भएको ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदनलाई समेत सोही �रट िनवेदनसगँ साथै 
राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालtबाट 
�रट नं. ०७५- WO-१०१३ को उ��ेषणय�ु �रट 
िनवेदनमा  िमित २०७६।१।२ मा भएको आदेश । 

�याय प�रषद्को िमित २०७५।१२।१९ को 
�यायाधीश िनयिु�को िसफा�रसको स�दभ�मा यसै 
�कृितको यस अदालतमा दता� भएको ०७५-WO-
१००५ उ��ेषणसमेतको �रट िनवेदनको िमिसलसगँ 
��ततु िनवेदन साथै राखी िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
यस अदालतबाट �रट नं. ०७५-WO-१०१३ को 
उ��ेषणय�ु �रट िनवेदनमा िमित २०७६।१।९ मा 
भएको आदेश । 

�याय प�रषद ्बाट िमित २०७५।१२।१९ 
मा भएको �यायाधीश िनयिु�को स�ब�धमा परेको 
यसै लगाउको �रट नं. ०७५-WO-१००५ को 
उ��ेषण परमादेशसमेतको �रट िनवेदनमा िलिखत 
जवाफ माग भएको दिेख�छ । सोही िवषयमा परेको 
��ततु �रट िनवेदनमा पनुः िलिखत जवाफ मगाइरहन 
परने । अ�त�रम आदेश माग गरेको स�ब�धमा िवचार 
गदा�, िवषयव�तकुो गा�भीय�, संवेदनशीलता तथा 
अदालती �ि�यागत िवषयलाई िवचार गदा� ��ततु 
�रटको अि�तम टुङ्गो ला�दाको अव�थामा स�बोधन 
ह�ने िवषय भई सोही अव�थामा िन�य�ल ह�ने नै ह�दँा 
हाललाई अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन परने । 
कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतबाट �रट नं. 
०७५-WO-१०१३ को उ��ेषणय�ु �रट िनवेदनमा 
२०७६।१।१३ मा भएको आदेश । 

िनवेदकले िनवेदनप�मा समानपुाितक 
समावेिशताको िस�ा�तलाई वत�मान नेपालको 
संिवधानले मौिलक हकको �पमा सं�थागत गरेको 
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छ । यसैगरी �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५(१) 
मा �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस गदा� समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तको आधारमा ग�रनपुन� भ�ने �प� 
कानूनी �यव�था भए तापिन िवप�ी �याय प�रषद ्को 
िमित २०७५।१२।१९ को बैठकको िनण�यानसुार 
सव��च अदालत र उ�च अदालतको �यायाधीशको 
पदमा ज�मा २३ जनालाई िसफा�रस गदा� उ� 
कानूनी �यव�था तथा संिवधानको धारा ४०(१) को 
समानपुाितक समावेशी िस�ा�तलाई समेत बेवा�ता 
गरी १३.८% जनस�ंया भएको दिलत समदुायको 
�ितिनिध�वलाई वि�चत गरकेो छ । िवप�ीह�को 
तफ� बाट संिवधानको धारा १६, १८, ४२ तथा 
४०(१) को मौिलक हक तथा �याय प�रषद्  ऐन, 
२०७३ को दफा ५(१) को कानूनी �यव�थाको 
ग�भीर उ�लङ्घन भएको ह�दँा उ� �याय प�रषद ्को 
िमित २०७५।१२।१९ को �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रस उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी पिछ 
ह�ने हरके �यायाधीश िनयिु�ह�मा संिवधान तथा 
कानूनमा उि�लिखत �यव�थाह�को पूण� काया��वयन 
गन� समानपुाितक समावेशी िस�ा�त अवल�बन गरी 
िसफा�रस गन� िवप�ीको नाउमँा परमादेशसमेतको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने दाबी िलएको दिेखयो । 

�याय प�रषद ् �यायाधीशको िनयिु�, स�वा, 
अनशुासनस�ब�धी कारबाही, बखा�सी र �याय 
�शासनस�ब�धी अ�य िवषयको िसफा�रस गन� वा 
परामश� िदन संिवधानबमोिजम गिठत िनकाय हो । 
यस प�रषद ्ले संिवधान एवं कानूनबमोिजम तोिकएको 
िज�मेवारी िनवा�ह गरी आएको छ । �याय प�रषद ्को 
िमित २०७५।१२।१९ को बैठकमा सव��च अदालत 
र उ�च अदालतका �यायाधीश िनयिु�का लािग 
िसफा�रसस�ब�धी िनण�य भएको हो । उ� िनण�यमा 
सव��च अदालतको �यायाधीशको पदमा नेपालको 

संिवधानको धारा १२९ बमोिजम सव��च अदालतको 
�यायाधीश ह�न यो�यता पगेुका, �याय प�रषद्  ऐन, 
२०७३ को दफा ५ मा उि�लिखत आधारमा र उ�च 
अदालतको �यायाधीशको पदमा नेपालको संिवधानको 
धारा १४० को उपधारा (२) तथा �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ५ समेतका आधारमा िसफा�रस 
ग�रएको भ�ने उ�लेख भएको अव�था छ । िसफा�रस 
भएका �यि�ह�म�ये ५ जना सव��च अदालतको 
�यायाधीशको पदमा र १८ जना उ�च अदालतको 
�यायाधीशको पदमा िनयिु�का लािग िसफा�रस 
ग�रएका छन् । जसमा मिहला, आिदवासी जनजाित, 
मधेसी, मिु�लमसमेतको सहभािगता भएको अव�था 
छ । �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा ५(१) ले �याय 
प�रषद ्ले संिवधानको अधीनमा रही समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तबमोिजम देहायका आधारमा कुनै 
नेपाली नाग�रकलाई �यायाधीशको पदमा िनयिु�को 
लािग िसफा�रस गन� छ भनी दहेाय (क) मा संिवधान 
र यस ऐनबमोिजम �यायाधीशको पदमा िनय�ु ह�न 
यो�यता पगेुको (ख) मा व�र�ता, अनभुव, िवषयव�तुको 
�ान, काय�कुशलता, इमा�दारी, िन�प�ता, पेसागत 
तथा नैितक आचरण, साव�जिनक जीवनमा आज�न 
गरकेो �याित, �याय र कानूनको �े�मा गरेको 
योगदानसमेतका �ि�कोणबाट �यायाधीशको पदमा 
िनय�ु गन� उपय�ु भएको भ�ने उ�लेख भएको छ । 

िनवेदकले यसै कानूनी �यव�थासमेतलाई 
हवाला िदई �याय प�रषद् को िनण�य मौिलक हक 
एव ं कानूनअन�ुपको भएन भ�ने दाबी िलएको 
दिेख�छ । यस संिवधान एव ं कानून जारी भएपिछ 
भएका िनयिु�को िसफा�रस हेदा� िमित २०७३।९।२८ 
मा उ�च अदालतको �यायाधीश पदमा िनयिु�को 
िसफा�रस गदा� मिहला, आिदवासी जनजाित, 
मधेसी, मिु�लम, दिलतसमेतबाट िसफा�रस भएको 
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देिख�छ । संिवधान र कानूनले समावेशीको 
�योजनका लािग िनि�त �ितशत तोक� िसफा�रस 
गनु�पन� बा�यकारी �यव�था नगरकेो र िसफा�रस गदा� 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५(१)(ख) मा 
उि�लिखत आधारलाई समेत �याल गनु�पन� अव�था 
देिख�छ । िवगतमा िनवेदककै समदुायबाट पिन 
�यायाधीश िनयिु�मा िसफा�रस गरकेो देिखदँा �याय 
प�रषद ्ले समावेिशताको िस�ा�त अवल�बन गरने, 
िनवेदकह�को मौिलक हक एवं उ� ऐनको दफा ५ 
को उ�लङ्घन भयो भ�ने तक�  �यायोिचत नह�दँा �रट 
िनवेदन जारी ह�ने अव�थाको छैन, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको �याय प�रषद ् र �याय प�रषद ्को 
सिचवालयको संय�ु िलिखत जवाफ । 

आदेश ख�ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी िनवेदकह�का 
तफ� बाट उपि�थत  िव�ान्  अिधव�ाह� �यामकुमार 
िव�कमा�, �काश नेपालीले प�रषद ्को िमित 
२०७४।१२।१९ को बैठकको िनण�यअनसुार 
सव��च अदालतमा ५ जना र उ�च अदालतमा १८ 
जना गरी ज�मा २३ जना �यायाधीश िनयिु�को 
िसफा�रसमा १३.८(%) �ितशत जनसं�या रहेको 
दिलत समदुायबाट �ितिनिध�व नभएकोले उ� 
िनण�य संिवधानको धारा ४०(१) र �याय प�रषद ् ऐन, 
२०७३ को दफा ५(१) मा समानपुाितक समावेशी 
िस�ा�तबमोिजम �यायाधीशको पदमा िनयिु�को 
लािग िसफा�रस गनु�पन� कानूनी �यव�थासमेतको 
बिख�लाप ग�रएकोले उ� िनण�य संिवधान तथा 
कानूनको िवपरीत भई बदरभागी छ बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
बहससमेत सिुनयो । 

साथै िनवेदक उ�मबहादरु �े�का तफ� बाट 

िनवेदक अिधव�ा �वयम्  र अिधव�ा �ी िदपकिव�म 
िम�ले �याय प�रषद्  ऐन, २०७३ को दफा ५ मा 
िनयिु�को लािग िसफा�रसका आधारह� भनी 
व�र�ता, अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय�कुशलता, 
इमानदारी, िन�प�ता, पेसागत तथा नैितक आचरण, 
साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो �याित, �याय र 
कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका �ि�कोणबाट 
�यायाधीशको पदमा िनय�ु गन� उपय�ु भएको 
�यि�लाई �यायाधीश िनयिु� गन� �यव�था रहेको र 
�यायाधीश िनयिु� गदा� �याय प�रषद ्ले संिवधानको 
अधीनमा रही समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको 
आधारमा नेपाली नाग�रकलाई �यायाधीश पदमा 
िनयिु�को लािग िसफा�रस गन�छ भ�ने कानूनी �यव�था 
भएकोमा �याय प�रषद ्को िमित २०७५।१२।१९ को 
िनण�यबाट उ� कानूनी र संवैधािनक �यव�थाको 
ग�भीर उ�लङ्घन गन� काम भएकोले उ� िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी अब उ�ा�त �याय 
प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु�का लािग िसफा�रस गदा� 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ ले �यव�था गरबेमोिजम 
िनि�त िनद�िशका, मापद�डसमेत बनाई सोही 
आधारमा कानून �यवसायी तथा �यायकम�लाई 
�यायाधीश िनयिु�को लािग िसफा�रस गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा नेपालको सिंवधान, २०७२ 
को धारा १३३(२)(३) बमोिजम परमादेशलगायत 
उपयु� आ�ा आदेश वा पुज�समेत जारी ग�रपाउँ भनी 
गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

यसैगरी िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
सह�यायािधव�ा �ी च��का�त खनालले संिवधान 
र कानूनले समावेशीको �योजनका लािग िनि�त 
�ितशत तोक� िसफा�रस गनु�पन� बा�यकारी �यव�था 
नगरकेो र �याय प�रषद ्को िमित २०७५।१२।१९ को 
िनण�य �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५(१)(ख) 
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मा उि�लिखत आधारलाई समेत �याल गरी िवगतमा 
�यायाधीश िनयिु� गदा� िनवेदककै समदुायबाट पिन 
�यायाधीश िनयिु�मा िसफा�रस गरकेो देिखदँा �याय 
प�रषद ्ले समावेिशताको िस�ा�त अवल�बन गरने, 
िनवेदकह�को मौिलक हक एव ं उ� ऐनको दफा 
५ को उ�लङ्घन भयो भ�ने तक�  �यायोिचत छैन । 
यसैगरी एउटा मा� कारण आधारबाट �यायाधीशको 
िनयिु� ह�नपुछ�  भ�ने िवप�ीको भनाइ संिवधान, ऐन 
एवं  मापद�डअनकूुल नभएको तथा सकारा�मक 
िवभेदस�ब�धी �यव�थालाई अझ �यवि�थत गन� प�रषद ्
तयार रही पूव�िनयिु�भ�दा बढी समावेशी प�लाई जोड 
िदएको ह�नाले �रट िनवेदन जारी ह�ने अव�था छैन, 
खारजे ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक�य 
साव�जिनक सरोकारको िवषय र दिलत समदुायको 
मानवािधकारको प�मा लागेका दिलत जाित र 
जनजाितका प�ृभूिम भएका कानून �यवसायी 
रहेका छन् । िनवेदकह�को �याय प�रषद ्को िमित 
२०७५।१२।१९ को बैठकको िनण�यानसुार सव��च 
अदालतमा ५ जना र उ�च अदालतमा १८ जना 
गरी ज�मा २३ �यायाधीशको िसफा�रस ग�रदँा 
१३.८ �ितशत जनस�ंया भएको दिलत समदुाय र 
जनजािततफ� बाट आवेदकह�म�ये व�र� ह�दँाह�दैँ पिन 
दिलत समदुायबाट एउटा पिन �ितिनिध नह�दँा र व�र� 
जनजाितका कानून �यवसायीलाई समेत िनयिु�मा 
उपे�ा ग�रदँा रा�यको हरके िनकायमा समानताको 
हक र समानपुाितक समावेशीको आधारमा िनयिु�मा 
�थान िदइने भनी नेपालको सिंवधानको धारा १८, 
३८(१) ४०(१) र ४२ र �याय प�रषद ्ऐन, २०७३ 
को दफा ५(१) को �ावधानको िवपरीत रहेकोले �याय 
प�रषदक्ो िमित २०७५।१२।१९ को �यायाधीश 
िनयिु�को िसफा�रस उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 

गरी पिछ ह�ने �यायाधीश िनयिु�मा सिंवधान र ऐनको 
मािथ उि�लिखत �यव�थाह�को पूण� काया��वयन 
गन� समानपुाितक समावेशी िस�ा�त अवल�बन गरी 
व�र� कानून �यवसायीसमेतलाई �ाथिमकता िदई 
�यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस तथा िनयिु� गन� 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशसमेतको आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । साथै उ� िनण�य काया��वयन गन� उपयु�� 
काया�लय िनकायको नाममा उपयु�� िनण�य िसफा�रस 
स�ब�धमा कुनै काय� नगन� नगराउन सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको िजिकर 
रहेको र सोको िलिखत जवाफमा �याय प�रषद्को 
िमित २०७५।१२।१९ को बैठकको िनण�यमा सव��च 
अदालतको �यायाधीशह�को पदमा नेपालको 
संिवधानको धारा १२९ बमोिजम यो�यता पगेुका 
�याय प�रषद ्ऐन, २०७३ को दफा ५ मा उि�लिखत 
आधार र उ�च अदालतको �यायाधीशको पदमा 
नेपालको संिवधानको धारा १४० को उपधारा (२) 
तथा �याय प�रषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ समेतको 
आधारमा ग�रएको िसफा�रसमा मिहला, आिदवासी, 
जनजाित, मधेसी, मिु�लमसमेतको सहभािगता रहेको 
छ । संिवधान र कानूनले समावेशीको �योजनको लािग 
िनि�चत �ितशत तोक� िसफा�रस गनु�  पन� बा�यकारी 
�यव�था नगरकेो र िसफा�रस गदा� नेपालको संिवधान, 
२०७२ र �याय प�रषद ्ऐन, २०७३ को दफा ५(१) 
(ख) मा उि�लिखत आधारलाई समेत �याल गनु�  
पन� अव�था देिख�छ । िवगतमा िनवेदककै दिलत 
समदुायबाट पिन �यायाधीश िनयिु�मा िसफा�रस 
गरकेो देिखदँा �याय प�रषद ्ले समावेशीको िस�ा�त 
अवल�बन गरने, िनवेदकह�को मौिलक हक एवं 
उ� ऐनको दफा ५ को उ�लङ्घन भयो भ�ने तक�  
�यायोिचत नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
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बेहोरा उ�लेख छ । 
उपयु�� िनवेदन िजिकर एवं िलिखत जवाफको 

बेहोरा र �याय प�रषद् को िमित २०७५।१२।२९ 
को िसफा�रस अ�ययन गरी दवुै प�को िव�ान्  
अिधव�ाह�को बहस िजिकरसमेत सनुी िनण�यतफ�  
िवचार गदा� , िनवेदकह� िनवेदकम�येका �रट 
िनवेदक दिलत गैरसरकारी संघ र िनवेदक�य दिलत 
समदुायका अिधव�ासमेत रहेका छन् । िनवेदकह�को 
�याय प�रषद�्ारा िमित २०७५।१२।१९ मा सव��च 
अदालतमा ५ जना र उ�च अदालतमा १८ जना 
�यायाधीशह�को नाम िसफा�रस गदा� नेपालको 
सिंवधानको दफा १६, १८, ३८ (१), ४०(१), 
४२ र �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५(१) 
बमोिजम स�मानपूव�क बा�ँन पाउने, समानताको हक 
र साथै समानपुाितक समावेशी िस�ा�तबमोिजम 
िनवेदकह�को समदुायबाट िसफा�रस भएन भ�ने 
िनवेदनको म�ुय िजिकरको स�दभ�मा मूलतः िन�न 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयोः

(क) नेपालको संिवधान र �याय प�रषद् ऐन, 
२०७३ मा �यायपािलकामा समानपुाितक 
समावेशीबार ेके क�तो �यव�था रहेको छ ? 

(ख) सिंवधानमा अ�तरनीिहत सामािजक र 
आिथ�कलगायतका िविवध ल�य, उ�े�य 
र समानपुाितक समावेशी िस�ा�तिबच के 
क�तो संवैधािनक र कानूनी अ�तरस�ब�ध 
रहेको छ ? 

(ग) समानपुाितक समावेशीको िस�ा�त िनरपे� 
वा सापे� के हो ? �यायाधीश िनयिु�मा 
समानपुाितक समावेशीको िस�ा�तलाई 
काया��वय �पमा के कसरी अपनाउने 
ग�रएको छ ? र अपनाउन ुपन� ह��छ । 

२. पिहलो ��नको स�दभ�मा सव��थम 
नेपालको संिवधान, २०७२ को ��तावनालाई हेदा�, 
“... सामािजक �याय सिुनि�चत गन� समानुपाितक 
समावेशी र सहभािगतामलूक िस�ा�तका 
आधारमा समतामूलक समाजको िनमा�ण गन�”
भ�ने रहेको छ भने धारा ३८(४) मा रा�यका सबै 
िनकायमा मिहलालाई र धारा ४०(१) मा दिलतलाई 
समानुपाितक समावेशी िस�ा�तको आधारमा 
सहभािगता ह�ने भ�ने �यव�था रहेको छ । 

३. धारा १८(१) मा सबै नाग�रक कानूनको 
�ि�मा समान ह�ने र कसैलाई पिन कानूनको समान 
सरं�णबाट वि�चत ग�रने छैन भनी समानताको हक 
�दान गरकेो छ । सोको �ितब�धा�मक �या�यांशमा 
ती सामािजक वा सा�ँकृितक �ि�ले िपछिडएका 
मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी जनजाित, 
मधेसी, था�, मिु�लम, उ�पीिडत वग�, िपछडा वग�, 
अ�पस�ंयक, िसमा�तकृत, लैङ्िगक तथा यौिनक 
अ�पस�ंयक, अपाङ्गता भएका �यि� अस� 
र असहाय, िपछिडएका �े� र आिथ�क �पले 
िवप�न खस, आय�लगायतका नाग�रकको सरं�ण, 
सश��करण वा िवकासका लािग कानूनबमोिजम 
िवशेष �यव�था गन� रोक लगाएको मािनन ेछैन भ�ने 
�यव�था रहकेो छ । यसैगरी धारा ४२ को (१) मा 
“सामािजक �यायको हकअ�तग�त यी जाितह�लाई 
समानुपाितक समावेशी िस�ा�तका आधारमा 
रा�यका िनकायमा सहभािगताको हक ह�ने छ” भ�ने 
�ावधान रहेको छ । 

४. नेपालको सिंवधान, २०७२ को 
�यायपािलकाको भाग ११ को धारा १२९ मा 
संवैधािनक प�रषद्को िसफा�रसमा �धान �यायाधीश 
र �याय प�रषदक्ो िसफा�रसमा सव��च अदालतको 
अ�य �यायाधीश र धारा १४० बमोिजम उ�च 
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अदालतको म�ुय र अ�य �यायाधीश र धारा १४९ 
बमोिजम िज�ला अदालतका �यायाधीशह�लाई 
िनय�ु गन� �ावधान रहेको छ । �याय प�रषद ्ले तीनै 
तहका अदालतका �यायाधीश िनयिु� गदा� �याय 
प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा उि�लिखत 
�यव�था एव ंऐ. को दफा ५(१) मा रहेको समानपुाितक 
समावेशीको िस�ा�तसमेतलाई आधारको �पमा िलन ु
पन� भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । संिवधानको 
�यायाधीश िनयिु�स�ब�धी धारा १२९, १४० र 
१४९ को �यव�थामा समानपुाितक समावेशीको 
आधार उ�लेख छैन । 

५. �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा 
५(१) मा पिन “�याय प�रषद ्ले संिवधानको अधीनमा 
रही समानपुाितक समावेशी िस�ा�तबमोिजम, 
यो�यता, व�र�ता, अनभुव, िवषयव�तकुो �ान ....
आिदको आधारमा �यायाधीश पदमा िनयिु�को लािग 
िसफा�रस गनु�  पन� �यव�था गरकेो छ । �याय प�रषद ् 
ऐनको दफा ५(१) मा रहेको �यायाधीश िनयिु� 
गदा� अङ्गीकार गनु�  पन� समानपुाितक समावेशीको 
�यव�थालाई नेपालको सिंवधानको ��तावना, धारा 
१८ अ�तग�तको समानताको हक र �यसअ�तग�त खास 
एवं िवशेष समदुायको नाग�रकको लािग सकारा�मक 
िवभेदअ�तग�त कानूनबमोिजम िवशेष �यव�था गन� 
सिकने भ�ने �ितब�धा�मक �यव�था र धारा ३८ 
अ�तग�त मिहलाको हक, धारा ४०(१) अ�तग�तको 
दिलतको हक, धारा ४२ अ�तग�त सामािजक 
�यायको हकमा रहेको समानपुाितक समावेशीको 
�यव�थाह�बाट नै िन�तृ भएको मानी �याय प�रषद ्
ऐन, २०७३ को दफा ५(१) को (ख) मा उि�लिखत 
�यायाधीश पदमा िनयिु�को िसफा�रस गदा�  िलइने 
व�र�ता, अनभुव, िवषयव�तकुो �ान, काय� कुशलता, 
इमानदारी, िन�प�ता, तदा�कता, नैितक आचरण, 

साव�जिनक जीवनमा आज�न गरकेो �याित, �याय र 
कानूनको �े�मा गरकेो योगदानसमेतका आधारह�सगँ 
जोडेर उ� समावेशीको िस�ा�तलाई अपनाउन ु पन� 
ह��छ ।  भारतमा �यहाकँो सिंवधानको धारा १२४ (२) 
र २१७(१) मा सव��च अदालत र उ�च अदालतका 
�यायाधीशह�को िनयिु�को बारमेा �यव�था गरेको 
छ । उ� �यव�थाअनसुार सव��च अदालतको 
�धान �यायाधीश र अ�य चार व�र� �यायाधीशह� 
संल�न रहेको कलेिजयमको सर स�लाहमा सव��च 
अदालतका �यायाधीश, उ�च अदालतका म�ुय 
�यायाधीश र म�ुय �यायाधीशको सरस�लाहमा समेत 
उ�च अदालतको अ�य �यायाधीशह�को िनयिु� गन� 
�यव�था गरकेो छ ।    

६. नेपालको संिवधानले रा�यको हरके 
िनकायमा मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी 
जनजाित, मधेसी, था�, मिु�लमलगायत आिथ�क 
�पले िवप�न खस आय�लाई समेत समानपुाितक 
समावेिशताको िस�ा�तअ�तग�त सहभािगता गराउन ु
पन� भ�ने म�ुय ल�य राखेको छ । सबै जाित�ित 
सामािजक �याय �दान गन� सिंवधानको ल�य रहेको 
ह�दँा सिंवधानको उ� उ�े�य र ल�य पूित� गन� पिन 
आव�यक छ । सामािजक �ाि�तलाई सफल बनाउन 
एव ंसमाजका हरके वग� र जाितलाई सामािजक �याय 
�दान गररे हरके वग� र जाितिबच रहेको आिथ�क 
असमानताको दरुीलाई कम गरी आिथ�क समानताको 
ल�यसमेतलाई �ा� गन�मा पिन समानपुाितक 
समावेशीको िस�ा�तलाई संिवधानले अङ्गीकार 
गरकेो छ । 

७. भारतमा संिवधान िनमा�णपिछका केही 
वष�स�म �यायाधीश िनयिु� सव��च अदालतका 
�धान �यायाधीश र अ�य �यायाधीशको स�लाहबाट 
ह�दँै आएकोमा कानून तथा �यायम��ीको �यायाधीश 
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िनयिु�स�ब�धी एक िनद�िशत प�ले स�ुवात भएको 
पिहलो �यायाधीश म�ुामा (First judges case)18

�यायाधीश िनयिु�मा सरकारको िवचार मह�वपूण� ह�ने 
भ�ने फैसला भएपिछको एकदशकस�म �यायाधीश 
िनयिु�मा काय�पािलकाको दबाब ह�न ला�यो र ऊ हावी 
ह�न था�यो । �यसपिछ दो�ो �यायाधीश म�ुा (Second 
Judge case)19 को फैसलाबाट भारतको संिवधानको 
��तावनाले स�म र �वत�� �यायपािलकाको 
िस�ा�तलाई आ�मसात् गरकेो ह�दँा �यायाधीशको 
िनयिु� �धान �यायाधीशले सव��च अदालतको दईु 
व�र� �यायाधीश ‘कलोिजयम’ को स�लाहमा गनु�  
पन� भनी भएको फैसलालाई ते�ो �यायाधीश म�ुा 
(Third Judges case)20 मा अिलकित फरािकलो 
बनाएर चार व�र� �यायाधीशको स�लाहमा गनु�  पन� 
र �यसमा �धान �यायाधीशको िवचार नै िनणा�यक ह�ने 
भ�ने फैसलाले “कलोिजयम” प�ितलाई �यायाधीश 
िनयिु�मा �वत�� �यायपािलकाको माग�को �पमा 
अङ्गीकार ग�यो । �यायाधीश िनयिु�मा “कलोिजयम” 
प�ितको काय�मा भइरहेको आलोचनालाई �यायाधीश 
िनयिु� कुनै पैनल वा किमसनको िसफा�रसमा ह�नपुछ�  
भ�ने काय�पािलकाको अवधारणाअ�तग�त �यायाधीश 
िनयिु� ६(छ) सद�यीय आयोगको िसफा�रसमा 
ह�ने र गनु�  पन� भ�नेसमेतको �ावधान राखी 
सरकारले ससंद ्बाट बनाएको National Judicial 
Appointment Act, 2014 को कानूनी �यव�थाले 
पिन �यायाधीश िनयिु�मा काय�पािलकाको ह�त�ेप 
बढाउने ह�दँा पिछ एक म�ुाको21 रोहबाट उ� ऐ�ट 

18 S.P. Guptfa V. Union of India 1981 Supp Scc 87
19 S.C. Advocates-on-Record Association V. Union of 

India 1993, 4 Scc 441.
20 Special Refrencem No. 106 (1998) 7 Scc 739.
21 SC’S Advocates-on-Record Association V. Union 

of India. W.P. (Civil) 13 of 2015 (Supreme Court of 
India, 569 (NJAC’ Case)  (See for more details, The 

पिन सव��च अदालतबाट खारजे ह�न गयो र अ�ततः 
भारतको स�दभ�मा �यायाधीश िनयिु�मा ‘कलेिजयम’ 
प�ित नै �वत�� र स�म रहेको भ�ने िन�कष� रहन 
गयो । 

८. भारतको सिंवधान र कुनै ऐनमा पिन 
समानपुाितक समावेशीको िस�ा�तको आधारमा 
�यायाधीश िनयिु�मा िसफा�रस गन� भ�ने उ�लेख 
छैन । तर सिंवधानको ��तावनाले नै स�म र �वत�� 
�यायपािलकाको अवधारणालाई �वीकारकेो ह�दँा सो 
उ�े�य पूित�को लािग भारतीय समाजको िविवधताको 
कारणले समाजको िविभ�न �े� र जाितका �यि�लाई 
स�मता र समावेशीको आधारमा सव��च र उ�च 
अदालतको �यायाधीश पदमा िनय�ु गन� ग�र�छ । 

९. नेपालको स�दभ�मा हेन� हो भने, हा�ो 
संिवधानको ��तावनामा नै �वत��  र स�म 
�यायपािलकाको अवधारणालाई अगँालेको छ । 
सिंवधानको ��तावनामा उ�लेख भएको स�म र 
�वत�� �यायपािलकाको अवधारणालाई बिलयो 
बनाउन सिंवधानको ��तावना र अ�य मौिलक 
हकह�म�ये समानता, दिलत, मिहला र सामािजक 
�यायको हकमा अ�तरिनिहत रहकेो समानुपाितक 
समावेशी िस�ा�तको आधारमा नेपालको 
सिंवधानको �यायपािलकास�ब�धी भाग ११ मा 
भएको �यव�थाबमोिजम �यायाधीश िनयुि� गदा� 
िलइने व�र�ता, अनुभव, िवषयव�तुको �ान, काय� 
कुशलता, इमा�दा�रता, िन�प�ता, तदा�खता, 
नैितक एवं पेसागत आचरण, साव�जिनक जीवनमा 
�ा� गरकेो �याित, कानून र �यायको �े�मा गरकेो 

Three judges cases: How Three Judgments made the 
Modern Indian Judiciary, by Sudhanva Shetty Shetty, 
18 oct. 2018.  (thelogicalIndian.com) Should be Judges 
Cases be Revisited ? By Anuradha Mukharjee 27
Feb 2018, Indian Corporate Law,  A Cyriliamarchand 
Mangaldas Blog. cyriliamarchand blogs.com 
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योगदान आिदसमतेका आधारह�िभ� रहरे गनु� पन� 
ह��छ । 

१०. दो�ो र ते�ो ��नको स�दभ�मा संय�ु 
�पमा िवचार गदा�, संिवधानले �जाताि��क गणत��को 
�णालीलाई अगँालेको छ । यो शासन �णालीअ�तग�त 
रा�यको हरके तहमा जनताको ��य�तः सहभािगता, 
उपि�थित र �ितिनिध�व ह�ने र गराउने अवधारणालाई 
जोड िद�छ । नेपाली समाज िविवधताय�ु छ । 
जनगणना २०६८ ले एक सय पि�चस (१२५) थरीका 
जात जाितह� नेपाली समाजमा रहेका छन् । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ देिख मा� समानपुाितक 
समावेशीको िस�ा�तले संवैधािनक �थान �ा� गरकेो 
हो । नेपालको संिवधानले पिन मिहला केही िवशेष 
जन-जात-जाित र आिथ�क र सामािजक �पमा पिछ 
परकेा खस आय� जाितम�येका लाई पिन समानपुाितक 
समावेशीको िस�ा�तका आधारमा रा�यका हरके 
अङ्ग र िनकायमा समावेश गराउन ुपन� भ�ने �यव�था 
गरकेो छ । यो संिवधानको सामािजक र आिथ�क 
ल�यलाई सबल बनाएर पूरा गन� उिचत सा�य पिन 
हो । मिहलालगायत अ�य िपछिडएका अ�पस�ंयक 
जन-जात-जाित र आिथ�क र सामािजक �पले पछािड 
परकेा समदुायका �यि�लाई रा�यको नीित िनमा�णको 
तहदेिख हरके अङ्ग र िनकायको िनण�य गन� तहस�म 
प�ुयाउन सके मा� रा�यको सामािजक र आिथ�क ल�य 
पूरा ह�ने गद�छ । समाजका मिहला र िविभ�न जन-जात-
जाितको �ितिब�ब (Reflection) रा�य स�चालनका 
सबै िनकाय र �े�मा ह�न र देिखन आव�यक ह�न 
जा�छ । �यायपािलकामा पिन समानपुाितक समावेशी 
िस�ा�तको आधारमा मिहला र सबै अ�पसं�यक, 
आिथ�क र सामािजक �पले पिछ परकेा जन-जात-
जाितबाट सामािजक �ितिब�बको �पमा समावेश गन� 
नीितलाई �ाथिमकता िददँ ैजान ुपन� ह��छ । अ�त�रम 

संिवधानपिछ वत�मान सिंवधान र साथै �याय प�रषद ्
ऐन, २०७३ ले समेत �यायपािलकामा समानपुाितक 
समावेशीको िस�ा�तको आधारमा �यायाधीश िनय�ु 
गनु�  पन� भनी �प� �यव�था ग�रएको छ । संिवधानको 
भावनाबमोिजम रा�यका सबै िलङ्ग, अ�पसं�यक, 
सामािजक र आिथ�क �पले पछािड परेका 
जनजाितलाई रा�यका सबै तह, अङ्ग र िनकायमा 
समावेश र सहभािगता गराउन ुपन� रा�यको कत��य नै 
ह�न आउछँ । �यायाधीश िनयिु�मा समावेशी पिन कम 
रहेको छ भ�ने गनुासो सगँसगैँ वत�मान सिंवधान जारी 
ह�नअुिघ समावेशीपन कम रहे पिन यो संिवधानपिछ 
समानपुाितकलाई पछ् याउदँै जनशि�को आधारमा 
समावेशीपन अिघ बिढरहेको छ । �यायाधीश िनयिु� 
संिवधान र �याय प�रषद ् ऐनले गरकेो समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तको आधारमा ग�रन ुपछ�  भ�ने �ायसः 
मिहला, अ�पसं�यक आिदवासी, मधेसी र दिलत 
समदुायले िविभ�न आधारबाट आ�नो सरोकारलाई 
अगािड �याउने गरकेो देिख�छ । 

११. भारतमा सन् १९९९ को जनवरीमा 
भएको सव��च र उ�च अदालतका �यायाधीश 
िनयिु�को िवषयमा दिलत जाितका रा��पित�य 
के.आर. नारायनन्  र सन् २०१७ मा रामनाथ 
कोिभ�डले आ�नो सरोकार जोडी संिवधान र 
रा�यको सामािजक उ�े�य पूित�को लािग तीसगँ 
स�बि�धत अनसूुची जाित (Scheduled caste) र 
अ�य अनसूुची जनजाित (Scheduled tribes) र 
मिहलाबाट पिन िनयिु� ह�नपुछ�  भ�ने आ�नो िवचार 
अिभलेखीकरणको लािग भनी जारी गर े । �यसको 
सगँसगैँ िव�ान् ह�ले �यायाधीश िनयिु�मा अनसूुिचत 
जाित (Scheduled caste), आिदवासी जनजाित 
(Scheduled Tribes) र मिहलाको िनयिु�मा पिन 
�यावसाियक द�ता (Professional Competency) 
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लाई �ाथिमकता िदनपुछ�  भ�ने धारणाह� राखे ।22

यही समयदेिखबाट भारतमा सव��च अदालत र उ�च 
अदालतको �यायाधीश िनयिु�मा दिलत र आिदवासी 
जनजाितलाई पिन समेट्न ु पन� िवषय सगँसगैँ 
�यावसाियक (Professional Competency) द�ता 
र स�मता पिन जोिडएर अगािड आयो । 

१२. यसै स�दभ�मा दो�ो �यायाधीश 
म�ुा (Second judges case)23 मा �यायाधीश 
Pandian ले �य� गरकेो िवचार मह�वपूण� छ, “It is 
essential and vital for the establishment of 
real participatory democracy that all section 
of classes of people, be they backward 
classes or scheduled castes or scheduled 
tribes or minorities or women, should be 
afforded equal opportunity so that the 
judicial administration is also participate 
in by the outstanding and meritorious 
candidates belonging to all sections of the 
society and not by any selective  or insular 
group “… clarifying that he was not asking 
for quota or reservation for any one …  
though appointment of judges to superior 
judiciary should be made purely on merit, 
it must be ensured that all sections of the 
people are duly represented so that there 
may not be any grievance of neglect from 
any section or class of society.” 

१३. Reflective Judiciary को अथ�मा 
आर�ण  र कोटा पिन समावेश ह��छ भ�ने कुरामा 
ि�िवधा ह�न ह�दैँन । तर �यायाधीश िनयिु�मा आर�ण 
22 India Today, Jan. 25, 1999 P.22 and The New Indian 

Express. 26 Nov. 2017(newindianexpress.com)
23 (1993) 4 SCC 441.

र कोटा �णाली लाग ुह�न ुपन� भनी कसैले पिन भनेका 
छैनन् । अदालतबाट स�पादन ह�ने �यायको ल�यलाई 
�ा� गन�, �यसलाई कायम राखी रहन, सधुार गन�, 
अदालत�ित जनताको आ�था अिधक मा�ामा 
अिभविृ� गन� र �यसको मा�यमबाट स�म र �वत�� 
�यायपािलकालाई स�ुढीकरण गन� �यायापािलकामा 
पिन समाजका िविभ�न जात जाितलाई समावेश 
(Reflection of the society) गराउन ुपन� त�यलाई 
�दयङ्गम गनु�  पद�छ । भारतको Judges case मा 
अदालतले पिन यही िस�ा�त र कानूनलाई �ितपादन 
गरकेो छ । �यायाधीश आफूह�ले नै �यायाधीश 
िनयुि�को काय� गन� ह�दँा �यसमा आ�नो पूण� 
िज�मेवारी स�झेर �यायाधीश िनयुि�मा उदार र 
फरािकलो भावना राखी दूरदश� भएर स�बि�धत 
��े काय�पािलका, बार र कानूनवे�ाह�को 
(Jurists) सुझावलाई समते उ�सािहत गनु� 
पद�छ । �यायपािलका-काय�पािलका र 
�यव�थािपकाबाट �वत�� ह�ने मा� नभई अ�तहीन 
सामािजक �ाि�त (Social Revolution) को काय� 
अिवरल �पमा ग�ररहन स�मसमते ह�नुपछ� । 

१४. यसै स�दभ�मा िव�ान्  G. Shetreet 
को िन�न िवचार मह�वपूण� रहेको छः “An important 
duty lies upon the appointment authorities 
to ensure a balanced composition of the 
judiciary, ideologically, Socially, culturally 
and the like. This is based on a doctrinal 
ground, which has been suggested; the 
principle of fair reflection. This doctrinal 
approach may be supported by additional 
arguments.  …. As such it cannot be 
composed in total disregard of the society. 
Hence, due regard must be given to the 
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consideration of fair reflection.24

Pursuing the same theme at another 
place he says that:25    

Judges decide cases upon 
background understandings based on 
fundamental values of the system. These 
understandings are judge-made and are 
based on the interpretation of the judge. If 
the judiciary is not reflective of society as 
a whole, the adjudication may be based 
on background understandings strongly 
colored by a narrower set of values.” 

१५. िव�ान्  Shetreet को िवचारमा �याियक 
अ�यासह�बाट �यायाधीशको �याय स�पादनको 
काय�मा उसको सामािजक प�ृभूिमको पिन मह�वपूण� 
भूिमका ह��छ भ�ने त�यह� �थािपत भइसकेका 
छन् । अझ �प� पाद� उनी भ�छन्  “...Not a 
numerical or accurately Propositional 
representation but only a fair reflection 
of the society in the judiciary is expected. 
Such reflection is necessary for the 
independence as well as competence of 
the judiciary.  िव�ान्  Shetreet को यो िवचार 

24 M.P. Singh “Merit” in the Appointment of Judges Cite 
as (1999) 8 Scc (Jour)1 (See also Supreme courts. 
Com) 

25 N. Redlich, Judges as Instruments of Democracy, 
in S. Shetreet (Edn.), The Role of Courts in Society 
(1988) P.149, 156. He repeats that “the judiciary 
must fairly reflective of the society it judges in terms 
of ideological inclinations, geographical distribution 
cultural traditions and ethinic composition;  For similar 
views also see, M.L. Friedland, A Place Apart: Judicial 
Independence and Accountability In Canada, (1995)
P.246 (Prescribed in the M.P. Singh’s Articles Ibid.7) 

िनजी तवरमा नभई उनीले अ�य ��यात िव�ान् को 
भनाइ र अ�तरा�ि��य संिवदाको (Declaration) 
आधारमा िनधा�रण गरकेा ह�न् ।26 यी घोषणाप�मा The 
process and standards of judicial selection 
shall give due consideration to ensuring a 
fair reflection by the judiciary of the society 
in all its aspects.” भनी उ�लेख छ । 

१६. यसरी नै िव�ान्  Henry Abraham 
ले “Balancing ‘representation’ on basis of 
religion, geography, race and sex has also 
played a major role in presidential choice of 
Supreme court nominees” in the US27  भनी 
�य� गरकेो िवचारमा �यायाधीशको िनयिु�, सबै धम�, 
भूगोल, जाित र िलङ्गको आधारमा स�तिुलत ढंगले 
गनु�पछ�  भ�ने रहेको छ । 

१७. भारतमा संिवधान �ार�भ ह�दँाका 
बखत यो �णाली अपनाउने ग�रएको िथएन । भारत 
�वत�� भएपिछ पिन केही उ�च अदालतह�मा 
�यहा ँ जनु समदुायको बाह��यता िथयो �यही 
समदुायबाट बढी �यायाधीशको िनयिु� ह�ने 
गद��यो ।28 यसबारकेा आलोचनाह� भने 

26 See Draft Universal Declaration of the Independence 
of justice (“Singhvi Declaration”) 1989 Para 11(a)  
reprodunce in CILj Bulletin No. 25-26 P 38 at 41
(Apr-Oct 1990) and the Universal Declaration on the 
Independence of justice (Montreal Declaration 1983
Para 2, 13. 

27 S. Shetreet Judicial Independence: New conceptual 
dimensions at contemporary Challenges, in S. Shetreet 
and J.  Deschenes (eds) Judicial Independence; The 
Contemporary Debate (1985) P. 594, 635 See also 
N. Redlich, Judges as instrument of Democracy, in S. 
Shetreet (Edn.) The Rule of court in Society (1988) P. 
480. (Mentioned in M.P. Sing’s Article Ibid at 7.)

28 See the examples of Calcutta and Cochin HC’s 
providing representation to Muslims and Christians 
respectively  in The Hindustan Times, P.2  cols. 3-4
24-1-1999
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�यायपािलकालाई �ितिबि�बत बनाउने  (Reflective 
Judiciary) िस�ा�तअनकूुल िथएनन् । समयको 
�मसगैँ िवशेष गरी सव��च अदालतको �यायाधीश 
पदको िनयिु�मा िविभ�न भौगोिलक �े� (Regions) 
र अ�पसं�यक समदुायबाट �ितिनिध�व गराउनमा 
जोड गन� लािगयो । 

१८. रा�यको हरके अङ्ग र िनकायका 
िविभ�न पदमा िनयिु� गदा� समावेशी िस�ा�तलाई 
अङ्गीकार गनु�  पन� आवाजह� िनर�तर �पमा आउने 
गरकेो र आइरहेका छन् । रा�यको हरके अङ्ग र 
िनकायका पदह�को िनयिु�मा सबै िलङ्ग, वण�, रगं, 
वग�, धम�, िस�ा�त, जातजाित र �े�बाट समेत समावेश 
ह�नपुछ�  भ�नेमा कुनै ि�मत रहेको नै छैन । रा�यको 
सामािजक �यायको ल�य पिन समाजका सबै िलङ्ग, 
रगं र वण�का जातजाितलाई रा�यका हरके अङ्ग 
िनकाय र तहमा समावेशी िस�ा�तबमोिजम िनयिु�को 
मा�यमबाट �ितिनिध�व गराउन ु हो । यी त�यलाई 
बेलायतको सव��च अदालतका �यायाधीश Lady 
Hale ले “Everyone with the requisite ability 
and Personal qualities should feel that the 
Judiciary is open to them, what are their 
religion or belief, their sexual orientation, 
their socio-economic background or 
origins…. obviously, diversity is Important 
for fairness or equality diversely is important 
to enhance the Quality of decision-
making… With research indicating that 
“diverse collective bodies make betters 
decision than homogenous ones…” …. In 
the same way, Judging should be informed 
by different experience relating to race, 

disability and class.”29. र Lord Chancellor, 
David Gauke को िवचार “…Encouraging 
Diversity is Important in fostering a legal 
system that better reflects represents the 
range of voices in our society.”30 ले �प�
पाद�छ । �यायपािलकाले �यायाधीश िनयिु�को 
स�दभ�मा यही िस�ा�तलाई अङ्गीकार गनु�  पन� ह��छ । 

१९. समावेशीको िस�ा�तअ�तग�त 
समाजका ��येक िलङ्ग र जातजाितले आ�नो रगं, 
वण�, जाित, धम� र �े�को आधारमा रा�यबाट �ा� गन� 
सामािजक �यायको आ�नो िह�सा र भाग �ा� गन� 
हो । समाजको िविवधताअनसुारको िलङ्ग, जातजाित 
आिदको �ितिब�ब (Reflection) �यायपािलकामा 
�यायाधीश िनयिु�को मा�यमबाट देिखन ुपन� ह��छ । 
भारतमा यस िस�ा�तअ�तग�त िवशेषगरी सिंवधानमा 
उि�लिखत अनसूुिचत जाित, (Scheduled caste) 
जनजाित (Scheduled Tribes) र अ�य पछािड 
परकेा वग� र जातजाितह� (Other Backward 
Classes) लाई �यायाधीश िनयिु�मा िलने ग�रएको 
छ । अमे�रकामा मिहला र िवशेष गरी  अ�ेत जाित र 
पिछ�लो समयमा िविभ�न महादेशबाट आएर बसोबास 
गरकेा नाग�रकलाई पिन यदाकदा िनयिु� गन� ग�रएको 
छ । यसरी नै बेलायतमा पिन मिहलालगायत िविभ�न 
धम�का �यि�, कमनवे�थका नाग�रक र अ�पसं�यक 

29 UK’s Leading Judge speaks out on the Importance of 
Diversity Published By Havrey Slade 21 aug. 2017. 
eachother.org.uk

30 Boosting Judicial Diversity to better reflect society by 
Dr. David Cowan, 26 april. 2019 Global legal Post. 
m. globallegalpost.com. Similarly Christina Blacklaws 
said Judicial appointments “should draw on a wide 
range of backgrounds and experience to send clear 
message to every one from the diverse communities 
that ....our court reflect society. This in turn, helps 
under pin the perception that the justice system is 
impartial, balanced and fair.”
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समदुायका �यि�ह�लाई पिन िनयिु�मा समावेश 
गन� ग�रएको छ । नेपालमा समावेशीपनमा िवशेषगरी 
मिहला, जनजाित, आिदवासी जनजाित, दिलत, 
मधेसी र मसुलमान जनजाितलाई िलने गरकेो 
पाइ�छ । नेपालमा १२५ थ�रका जातजाितको 
सामािजक िविवधता रहेको छ । िस�ा�ततः 
�यायपािलकामा यी िविवध जातजाितको �ितिब�ब 
(Reflection) �यायाधीश िनयिु�बाट ह�न ु पन� ह��छ 
भ�ने नै हो । 

२०. समावेशीपन िकन आव�यक र 
मह�वपूण� छ ? भनी हेदा�, “Diversity is necessary 
in the Judiciary become without possibility 
of violation of rights have increased 
significantly. In the absence of diversity, 
the Judiciary Indirectly discriminates on 
the basis of gender, Cast, Religion etc…. 
Diversity can establish the trust of Institution, 
facilitate coordination between them, and 
thereby enhance thought and sensitivity 
towards different communities.31

२१. A Judiciary consisting of diversity 
historically indicates public acceptance and 
thus there is an invaluable message for the 
inclusion of excluded communities in the 
mainstream. This increase the credibility of 
the courts among the affected communities. 
It seems to people about the judiciary 
without diversity that they have no voice in 
it.... Of course, with increasing diversity in 
the judiciary, the quality of Judicial decision 

31 See Diversity in Judiciary: Why is it Necessary? by 
Manoj Abhigyar. 31 May, 2018, roundatableIndia.co.in

increases.32 �यायाधीश िनयिु�मा िविभ�न 
जातजाितको समावेशीपनले �यायपािलकाको स�मता 
र �वत��तामा बल प�ुछ । �याय �दान गन� काय� 
चनुौितपूण� ह�ने ह�दँा िलङ्ग र जातजाितको भावना र 
संवेदनाबमोिजम �याय �दान गन� काय�मा सघाउ प�ुन 
जा�छ । कानूनलाई गितशील र प�रप�क बनाउनमा पिन 
म�त गछ�  । सबै धम�, वग�, रगं, जातजाित र समदुायको 
�यायपािलका र �याय�ित आ�था र िव�वास बढाउने 
काम गछ�  । जातजाित िवशेषको हक अिधकार�ितको 
संवेदनशीलतालाई पिन ब�ुने र �यसलाई सवंोधन गन�मा 
म�त प�ुयाउछँ । �याियक �ि�याको काय�मा िलङ्ग र 
जातजाितको आधारमा सो�ने भावना र �ि�कोणमा नै 
फरक र िविवधपन आउने ह�दँा �यसले �यायलाई स�ुढ 
बनाउमा सघाउ प�ुयाउछँ । यी प�ृभूिम र अव�थाले 
�यायापािलकामा समावेशी िस�ा�तबमोिजम मिहला, 
जनजाित, आिदवासी जनजाित, दिलत, मधेसी र 
मसुलमान आिद समावेशी समूहबाट पिन �यायाधीशमा 
िनयिु� गन� गरकेो देिख�छ । 

२२. संिवधान िनमा�ताले �यायाधीशले 
कानूनलाई समय र प�रि�थितअनकूुल �योग गरी 
कानूनलाई गितशील बनाएर नै समाजमा प�रवत�न 
�याउने भएकाले �यायाधीश िनयिु�मा सामािजक 
�ितिब�ब (Social reflection) ह�नपछ�  भ�ने िवचार 
�य� गरकेा ह�न् । सामािजक प�रवत�नको उ�े�य 
त�लो (Down trodden) र कमजोर वग� (Weaker 
section) लाई पिन िनण�य तहको �थानस�म प�ुयाउने 
पिन रहेको ह��छ । �यायाधीश िनयिु� गन� �यायाधीशको 
समूह, पैनल, आयोग वा प�रषद्ले �यायाधीश िनयिु� 
गन� काय�बाट सामािजक चेतना �याएर समाज प�रवत�न 
गन� अिभयानमा उनीह�को पिन ग�भीर कत��य, 
उ�रदािय�व एवं िज�मेवारीसमेत रहेको ह��छ । यस 

32 Ibid
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कारणले �यायाधीश िनयिु�मा समाजका �य�ता 
वग�लाई पिन यथोिचत �थान िदन ुपद�छ । 

२३. सामािजक प�रवत�न केवल 
�यायपािलकाबाट मा� पूरा ह�ने होइन । रा�य 
स�चालनको मलू ख�बा नै सिंवधान हो, हामीले 
कानूनको शासनअ�तग�त �याय, �वत��ता, 
समानता र भातृ�वमा आधा�रत �जाताि��क 
समाज �थापना गन� ल�यलाई अङ्गीकार गरकेा 
छ� । �यायाधीश कानून र सिंवधानको �या�याकार 
मा� हैन, यदाकदा कानून िनमा�ता पिन हो । 
कानूनको �योग, �या�या र सबलीकरण गन� काय�को 
मा�यमबाट �याय, �वत��ता, समानता र भातृ�व 
सुिनि�त गरी समाजलाई प�रवत�न गन� स�ब�धमा 
�यायपािलकाले �यव�थािपका र काय�पािलकाभ�दा 
कम भूिमका खेलेको ह�दैँन । 

२४. �यव�थािपका र काय�पािलकामा ज�तो 
�यायपािलकामा स�ंया�मक र समानपुाितक �पमा 
�ितिनिध�व नह�ने भए पिन समाजको िविवधताअनसुार 
सै�ाि�तक �ि�कोणसिहतका सबै िलङ्ग, वग�, 
धम�, �े� र जातजाितको िन�प� �पले �ितिनिध�व 
गराउन स�न ुपद�छ । य�तो �ितिनिध�व संिवधानसगँ 
मेल खाने मा�ै होइन िक अ�य�त आव�यक पिन 
हो । कानून सामािजक वा�तिवकताको निजक रहेको 
ह��छ । कानूनले आ�नो च�र�लाई गमुाएको ह�दैँन 
भ�नेतफ�  जोड िदइरहन आव�यक पद�न । केही हदस�म 
कानून िनमा�ताह�ले पिन सामािजक�पमा �ितिनिध�व 
गन� ह�दँा कानूनले सामािजक वा�तिवकतालाई पिन 
छोएको ह�नपुछ�  भ�ने कुरालाई सव��थम उनीह�बाट नै 
सिुनि�त ग�रन ुपद�छ । 

२५. कानूनले समाजको िविभ�न इ�छा, 
चाहना र िहतलाई पिन सेवा गरकेो ह��छ । कानून 
िनमा�णमा सबै वग� र जातजाितह�को समान सहभािगता 

भए उनीह�सगँ स�बि�धत चासोका िवषयह�मा पिन 
रा�ोसगँ स�बोधन ह�नस�छ । यसकारणले िनि�त 
�पमा �यायपािलकामा पिन िविभ�न �े�का सरोकार 
समूहह�को सहभािगता गराउन ज�री ह��छ । 
समाजका कमजोर वग� खासगरी दिलत, आिदवासी 
र मिहलाह�लाई सिंवधानले पया�� मा�ामा समथ�न 
�दान गरकेो ह�दँा �यस आधारमा उनीह�लाई 
कानून िनमा�णको �ि�यादेिख नै रा�यका सबै 
अङ्ग, िनकाय र �े�मा समावेशीको �पमा 
सहभागी गराएर सुिवधा र सह�िलयतसमते �दान 
ग�रनु पद�छ । 

२६. �यायाधीश िनयिु�मा समाजको 
िविभ�न �े�बाट पिन �ितिनिध�व गराउन ु पन� भ�ने 
िस�ा�त (Principle of reflection of Society) को 
साथ साथै स�मता (Merit) को िस�ा�त पिन सगँसगैँ 
आउछँ । संिवधानिवद ्ह�को भनाइ छ िक उदार 
संिवधानको पर�पराअनसुार संिवधानले �यायाधीश 
िनयिु�मा स�मता (Merit) को साथसाथै सामािजक 
�याय (Social justice) लाई पिन बढावा िदने गद�छ । 
कुनै पिन साव�जिनक पदको िनयिु�मा स�मता (Merit) 
लाई नै �ाथिमकता िदनपुन� कुरामा कुनै िववाद ह�न 
स�दैन । स�मता (Merit) कुनै िनि�चत एवं िनधा�रण 
ग�रएको �तर भने होइन । स�मता (Merit) को अथ� 
कुनै िनि�चत ल�य �ाि� गन�सगँ स�बि�धत �तर एवं 
गणु (qualities) हो । �यायाधीश िनयिु�को स�दभ�मा 
स�मता (Merit) लाई �ाथिमकता िदन ु पन� कुरामा 
संिवधान िनमा�ता र िनयिु�कता�ले �यान िदने गरकेा र 
साथै केही िवकिसत �जाताि��क दशेका अदालतबाट 
�यससगँ स�बि�धत फैसलामा पिन िस�ा�त �ितपादन 
भएका िवषय ह�न् । य�िप स�मताको प�रभाषा 
संिवधान र कुनै �याियक िनण�यमा उ�लेख ग�रएको 
छैन । भारतमा �यायाधीश कृ�ण ऐअरले उ�लेख 
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गरकेो श�दह� Judge Case मा �यायाधीश पी. एन. 
भगवतीले �यायाधीश क�तो ? र उसका अित�र� 
गणु र �तर क�तो ह�नपुछ�  ? भनी उ�लेख गद� भनेका 
छन् ।33 “The choice of judge for the higher 
courts which makes and declares the law of 
land must be tune with the philosophy of the 
constitution. Not mastery of the law alone, 
but social vision and creative craftsmanship 
are important in puts in successful justicing.” 
उनले सोही म�ुामा अगािड भनेका छन्  :-34 "What 
is necessary is to have judges who are 
prepared to fashion the new tools,  forge 
new methods, innovate  new strategies 
and evolve a new jurisprudence, who are 
judicial statement with a social vision and 
a creative faculty and who have, above 
all, a deep sense of commitment to the 
constitution with an activists approach and 
obligation for accountability not to any party 
to power nor to the opposition nor to the 
classes which are vociferous but to the half 
hungry millions of India who are continually 
denied their basic human rights. We need 
judges who are alive to the socio-economic 
realities of Indian life, who are anxious to 
wipe every tear from every eye, who one 
has faith in the constitutional values and 
who are ready to use law as an instrument 
for achieving the constitutional objectives. 
This has to be the broad blueprint of the 

33 1981 Supp. SCC 87 At 222.
34 Ibid at 222-223

appointment project for the higher echelons 
judicial service" 

२७. दो�ो �यायाधीश म�ुामा (Second 
judges case) �यायाधीश बमा�  (Verma J.) ले 
�यायाधीशह�मा ह�न पन� गणुह�बार े यसरी उ�लेख 
गरकेा छन् :35 Legal expertise, ability to handle 
cases, proper personal conduct and ethical 
behavior, firmness and fearlessness are 
obvious essential attributes of a person 
suitable for appointment as a superior judge.” 
भारतमा पिछका दईु �यायाधीश म�ुा36 (Judges 
case) मा �धान �यायाधीश सव��च अदालतका व�र� 
�यायाधीशबाट र अ�य �यायाधीशह� उ�च अदालतका 
व�र� �यायाधीशह�बाट िनयिु� गनु�  नै �यायाधीश 
िनयिु�को गणु र �तर (quality) हो भ�नेमा सबै 
�यायाधीशह�को एक मत रहेको छ । यही िवचारलाई 
नै ते�ो �यायाधीश म�ुा (Third judges cases) मा 
�प�सगँ उ�लेख गरी �वीका�रएको छ । �यायाधीश 
िनयिु�मा स�मतालाई (Merit) नै पूव�सत�को �पमा 
िवचार ग�रने र व�र�भ�दा स�म �यि�ले िनयिु�मा 
�ाथिमकता पाउने छ भ�ने अवधारणा पिन सगँसगैँ 
रहदँ ैआएको छ । यसरी स�मतालाई (Merit) व�र�ता 
(Seniority) भ�दा िभ�न मा�दै �यायाधीश िनयिु�मा 
स�मतासिहतको व�र�तालाई अ��थान िदनपुन� 
अवधारणा पिन समाना�तर �पमा नै बिलयो ह�ने गरेको 
छ । स�मता (Merit) भनेको के हो ? भनी शाि�दक 
�पमा प�रभाषा भने ग�रएन । अमे�रक� िव�ान्  अ�ाहमले 
�ेकफट�को भनाइ उ�ृत गद� “.... A judge of the 
supreme court must have the qualities of a 
philosopher, historian and prophet. भनेको 

35 Ibid at 592-93
36 (1998) 7 Scc 739. 
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िवचारमा Brennan J. ले थ�दै �यायाधीश अ�यिधक 
सहनशील र धैय�वान् (Inordinate Patience)
ह�नपुछ� 37 भनी र साथै िव�ान्  Maimonids को 
भनाइलाई उ�ृत गद� िव�ान्  Mckay ले �यायाधीशको 
लािग “Wisdom, humility, fear of God, disdain 
for money, love of truth, love of fellowmen, 
good reputation”38 ज�ता गणु र यो�यताह� 
ह�नपुद�छ भनी औ�ंयाइएका िवशेषणह� मह�वपूण� 
रहेका छन् । 

२८. संिवधानले �यायाधीश िनयिु�को 
आधार स�मता (Merit) लाई पिन व�र�ताको 
समक�तामा नै मानेको छ तर सिंवधान, कानून र 
अदालतले पिन स�मताको प�रभाषा र �या�या गरकेो 
छैन । यसको निजकसगँ िम�दो ज�ुदो प�रभाषा र 
अिभ�यि�मा �धान �यायाधीश सव��च अदालतका 
व�र� �यायाधीशबाट र सव��च र उ�च अदालतका 
अ�य �यायाधीश उ�च अदालतका म�ुय र व�र� र 
िज�ला �यायाधीशबाट नै िनयिु� ग�रने प�रपाटीलाई 
धेर ैहदस�म अङ्गीकार ग�रएको छ । �यायपािलकाको 
ि�थरता, स�ुढीकरण र �याय स�पादनको लािग 
यो बिलयो र स�म पाटो पिन हो । सव��च र उ�च 
अदालतमा सेवाबािहर बार र कानूनवे�ा (jurist) 
बाट िनय�ु गनु�  पदा� यो अव�था पूण�तः लाग ु ह�न 
स�ने अव�था देिखदँनै । बहृत् र िविवध �कृितको 
गणु (quality) ह�लाई हेनु�  पन� अव�थामा स�मता 
(Merit) लाई कुनै खास �कारले प�रभाषा गन� सिकँदैन 

37 S. Shetreet, Judicial Independence: New Conceptual 
dimensions and Contemporary Challenges, 
in S. Shetreet of J. Deschenes (eds); Judicial 
Independence: The Contemporary Debete, 594, 635
(1985)P. 594, 635. (See In M.P. Sings’s Article Ibid.7)

38 R.B. Mckay, Appointments and Disappointinents:  
Judicial Selection in the federal court in S. Shetreet 
(Eds); The Role of Courts in Society at 212 (1988) 
(mention in the Article of M.P. Singh Id at 7) 

र �यो िववाद र छलफलको िवषय पिन ह�न स�दैन । 
िकनभने िविवध �कृितका स�मताका गणुह�मा कुनै 
अिघ र पिछ कुनै कमी र वेशी पिन ह�ने ह��छ । यसको 
अथ� स�मता (Merit) के हो ? र य�तो ह�नपुछ�  ? भ�ने 
�वत�� एव ंिन�प� िवचार उपेि�त ह��छ भ�ने होइन । 
स�मता (Merit) को िवषय छलफल र तक�  िवतक� बाट 
िनधा�रण ह�न आव�यक छ । स�मता (Merit) को 
िवषयमा िनधा�रण गन� िनयिु� गन� िनकाय सानो छ 
र उसका �ि�याह� गो�य छन् भने �यसलाई िदन ु
ह�दँैन । यिद िनयिु� गन� िनकायले उ�च संवैधािनक 
अङ्गको �पमा हैिसयत राखेको छ भने उसको 
काममा हामीले िव�ास गनु�  पद�छ । उसको काय�बाट 
स�मता (Merit) लाई �हण गन� आधारमा िभ�नता भए 
�यसका िनधा�रणमा प�्ु याइहँ� िदने प�रपाटी उपय�ु 
ह�ने दिेख�छ । 

२९. स�मता (Merit) िनधा�रणको लािग 
कुनै आधारह� (Guidance) िलन िम�ने गरी तयारी 
अव�थाका समाधानका सू�ह� रहेका ह�दँैनन् । 
सामा�यतः यित भ�न सिक�छ िक सिंवधान र कानूनले 
कानूनको �ि�या�ारा केही फरािकलो त�यह� �ा� 
गन� आधार िनधा�रण गरकेो छ । यो केवल समाजका केही 
कमजोर वग�-दिलत, आिदवासी जनजाित र मिहलालाई 
मा� संर�ण गन� नभई �यायाधीश िनयिु�को स�मता 
(Merit) को स�ब�धमा सम� आधार ह�न स�दछ । 

३०. समावेशी स�ब�धमा रा�यको कानूनी 
आधार हेदा� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७(७) को उपदफा (१) मा “जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन िनजामती सेवालाई समावेशी बनाउन 
खु�ला �ितयोिगता�ारा पूित� ह�ने पदम�ये प�तािलस 
�ितशत पद छुट् याई सो �ितशतलाई सत�ितशत 
मानी देहायबमोिजमका उ�मदेवारिबचमा मा� 
छु�ाछु�ै �ित�पधा� गराई पदपूित� ग�रने छ” भनी 
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मिहलामा तेि�स �ितशत, आिदवासी जनजाितमा 
स�ाइस �ितशत, मधेसीमा बाइस �ितशत, दिलतमा 
नौ �ितशत, अपाङ्गमा पाचँ �ितशत र िपछिडएको 
�े�मा चार �ितशत पद आर�णको �पमा छुट् याएको 
पाइ�छ । �याय प�रषद ् ऐन, २०७३ को दफा ५(१) 
मा �यायाधीश पदमा िनयिु�को लािग आर�णको 
�पमा �यसरी पद स�ंया नछुट् याएर समानपुाितक 
समावेशीको आधारमा िनयिु� गनु�पछ�  भनेको 
छ । �जाताि��क गणत��ा�मक �णाली अपनाएको 
नेपालको संिवधानको ल�य पिन रा�यको हरके 
�े� र तहमा समानपुाितक समावेशीको िस�ा�तको 
आधारमा सबै वग� र जात जाितलाई �थान िदन ु
पन� भ�ने नै रहेको छ । नेपाली समाज पिन िविभ�न 
सामािजक िविवधताले भ�रएको ह�दँा �यायाधीश 
िनयिु�मा पिन य�तो िविवधताको झलक देिखनपुछ�  
भ�ने त�यलाई िनयिु�मा आ�मसात् ग�रदँै आइएको 
छ । �यायपािलकाले �याय स�पादनको काय� मा� न 
गररे �याियक �ि�याको मा�यमबाट कानून िनमा�णको 
�ि�यामा सवलीकरण गन� काय�समेत गद�छ । �याय 
स�पादनको मा�यमबाट नै �यायपािलकाले पिन 
समाजमा सामािजक �ाि�त �याएर रा�यको पनु: 
सरंचना गन� महान एवं पिुनत काय�मा टेवा प�ुयाउने 
गद�छ । �यायपािलकामा �यव�थािपका र 
काया�पािलकामा ज�तै सं�या�मक र समानपुाितक 
�पमा रा�यका हरके �े�बाट �ितिनिध�व ह�न नसके 
पिन सामािजक र जातीय िविवधताको आधारमा 
�ितिनिध�व गराउदँ ैआइएको छ । 

३१. �यायापािलकामा िनजामती सेवामा 
ज�तै कुनै जातजाित िलङ्ग िवशेषको लािग �यायाधीश 
िनयिु�मा कुनै आर�ण र कोटा ह�दँैन । अमे�रकामा 
पिन अ�ेत जाितको लािग र भारतमा पिन अनसूुिचत 
जाित (Scheduled caste) र अनसूुिचत आिदवासी 

जनजाित (Scheduled Tribes) र अ�य पछािड 
परकेा जातजाितको (Other Backward Classes) 
लािग �यायपािलकामा �यायाधीश िनयिु�को 
लािग आर�ण र कोटाको �ावधान छैन । िनजामती 
सेवाको आरि�त र कोटाको पदमा पिन उनीह�िबच 
नै �ित�पधा��मक परी�ा िलई यो�य उ�मेदवारलाई 
छनौट गन� ग�र�छ । �यायाधीश पदमा पिन िनयिु�को 
समयमा उपल�ध उ�मेदवारिबचको स�मतालाई नै हेन� 
ग�रएको छ । �यायाधीश पद कानूनी यो�यता पुगेको 
आधारमा मा� इ�छुक उ�मेदवारले अिधकारको 
�पमा नै दाबी गन�, पाउने र िनयुि� गरी हा�न ेपद 
पिन होइन । �यायाधीश पदमा िनयुि� ह�न कानूनी 
यो�यता पु�न पन� पिहलो सत� भए पिन जुनसकै वग�, 
जाित र िलङ्गको लािग कानूनी सेवा, �यावसाियक 
द�ता, सारवान ्र काय�िविधगत कानूनको �योग र 
फैसला काया��वयन गन� �े�मा स�म ह�नु पन� अक� 
मह�वपूण� सत� हो । अ�तरा�ि��य अिभलेख र घोषणा 
प�ह�ले पिन �याियक अिधकारी स�म, इमा�दार र 
नैितक �पले उ�च एवं कानूनको �योग र काया��वयन 
गन�स�ब�धमा तािलम �ा� गरकेो �यि� ह�नपुछ�  भनी 
भनेको छ । 

३२. स�मताको पूण� प�रभाषा ऐन कानूनमा 
र अदालतबाट पिन कुनै म�ुाको रोहमा ग�रएको 
छैन । िव�ान्  Corner को “It is essential that high 
quality, experienced candidates from all 
backgrounds seek Judicial careers. Given 
that appointments typically involve senior 
practiners at that height of their professional 
success, It is reasonable to assume that 
more women and visible minorities will join 
the bench as more of them have senior 
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positions …”39 भ�ने मत यस स�दभ�मा सा�दिभ�क 
रहेको देिख�छ । सै�ाि�तक, �यावहा�रक र �योगा�मक 
�पमा हेदा� स�मता (Merit) िभ� �थमतः स�ंथागत 
र �यावसाियक द�ता नै पन� गद�छ । यसिभ� उसले 
क�ता क�ता म�ुामा आ�नो �यावसाियक द�ता कुन 
�तरस�म हािसल गरकेो छ ? क�ता क�ता म�ुाको 
बहस पैरवीमा उपि�थत ह�ने गरकेो छ ? रा�य र 
समाज�ितको सामािजक दािय�व पूरा गन�तफ�  क�तो 
भूिमका रहने गरकेो छ ? आ�नो �यवसाय�ितको 
इमा�दा�रता र सम� आचरण एवं च�र� क�तो छ ? 
भ�ने त�यह� पन� गद�छन् । 

३३. सव��च एवं उ�च तहको अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनयिु� ह�न सम�मा, �यावसाियक 
द�ताको साथ साथै अनुस�धानकता�, इितहासिवद,् 
दश�नशा�ी, धैय�वान र सहनशील, कानूनी 
�पमा द�, म�ुा एवं िववादलाई समाधान गन� 
स�ने �मता, उ�च �यि�गत आचरण र नैितक 
�यवहार, भय र डरिवहीनको मनोिव�ान, रा�यको 
आिथ�क अस�तुलन हटाउनमा �यासरत रहने, 
ग�रबी उ�मलुनमा सोच रा�न,े कानून र �यायका 
िस�ा�तलाई नयाँ �पमा �योग गन� स�ने, नयाँ 
िविधशा�को िवकास गन� स�न,े सामािजक 
�यायको �े��ित उ�च �यि��व कायम गरकेो, 
सि�य �ि�कोण र िज�मेवारी वहन गन�सिहतको 
सिंवधान�ित गिहरो र अथ�पूण� �ितब�ता भएको, 
स�ा र िवप�मा भएको कुनै पिन पाट� र चक� र ठूलो 
आवाज गन� (Vociferous) वग��ित झुकाव नरा�ने, 
सधैभँरी आधारभूत मानवािधकारबाट इ�कार 
र उपेि�त नाङ्गा, भोका एवं ग�रब जनता�ित 
सवेंदनशील रही हरकेको आसँु हटाउनलाई िचि�तत 
39 Speaker’s Corner: Why Judicial Diversity matters? 

Published in Law Times 2 Feb. 2015, www.
lawtimesnews.com

भइरहने, नपेाली जीवनको सामािजक र आिथ�क 
(Social and Economic) वा�तिवकतासगँ 
प�रिचत भएको, �यायपािलकाको �वत��ता 
र स�मतासमेतका अ�य सवैंधािनक म�ूय�ित 
िव�वास राखी सवैंधािनक ल�य र उ�े�यलाई 
�ाि� गन�तफ�  कानूनलाई साधनको �पमा िलने 
र साथै सिंवधानको सामािजक दश�नको धारसगँ 
िहड्ँन स�ने �यि� ह�नुपछ� । �यायाधीश िनयुि�मा 
�यायपािलकाको िवशेष �थानको लािग बढी 
चासो र सरोकार रहने ह�दँा �यसमा सोहीबमोिजम 
सश� अनभुवको पृ�भूिम, स�मता, द�ता एवं 
�यायपािलकाको �वत��ता र स�ुढीकरणका 
योजना र काय�गत नीितमा दुर�ि�समेत रहकेो ह�नु 
पन� ह��छ । �यायाधीशमा कानूनको अ�ययन ह�नकुो 
साथ साथै �याय स�पादनको काय� सफलतापूव�क पूरा 
गन� सामािजक �ि�कोण, रचना�मक एवं िसज�नशील 
कौशलता र द�तासमेत मह�वपूण� मािनन जा�छ । 
संिवधानको भावना पिन �यायपािलकामा स�मताको 
मापद�डिभ� पन� समावेशी जनशि� नै समावेशीपनको 
लािग यो�य ह�ने भ�ने नै रहेको छ । 

३४. �यायापािलका सेवािभ� हेदा�, 
आचरणमा पटक-पटक िवचलन आएको र ह�ने 
गरकेो र ग�भीर �कृितको िववादमा पटक-पटक 
उजुरी परकेो अव�थामा बाहके सव��च र उ�च 
अदालतको �यायाधीशमा व�र�, मु�य र अ�य 
�यायाधीशह�म�येबाट नै िनयुि� गन� गरकेो 
�चलन रहदैँ आएको छ । �थम�ि�मा यसैलाई नै 
स�मता (Merit) को आधार भ�ने ग�रएको छ । 
अदालतको �याियक काय�को साथ साथै रचना�मक 
एवं िसज�नशील �कृितका �यव�थािपक�य र 
कानून र �यायको �े�मा गरकेा अनुस�धानमूलक 
काय�ह�को आधारमा पिन स�मतालाई निजकबाट 
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१०४४४ - अिधव�ा भ� िव�कमा�समेत िव. �याय प�रषद ्, �याय प�रषद् को काया�लय, काठमाड�समेत

हने� र मू�याङ्कन गन� ग�रएको ह��छ । भारतमा 
पिन ते�ो �यायाधीश म�ुाबाट �े�, िलङ्ग, जाित र 
�यि�लाई भ�दा पिन स�मतालाई बढी �ाथिमकता 
िदने गरकेो पाइ�छ । संिवधानतः कानून �यवसायीको 
सगंठन बार र कानूनवे�ाबाट पिन �यायाधीश िनयिु� 
ह�ने गद�छन् । यसरी �यायाधीश िनयिु� गदा� म�ुयतः 
मािथ उि�लिखत �कृितको स�मता ह�न ज�री छ । 
स�म �यि�लाई िनयिु� गदा� आर�ण र कोटाको कुनै 
मह�व र �थान नै ह�दँनै । दिलत, अपाङ्ग, मिहला, 
जनजाित, आिदवासी जनजाित, मधेसी, मसुलमान 
र पछािड परकेा आिद समावेशी वग�बाट �यायाधीश 
िनयिु� गनु�  पदा� स�मह�म�येबाट नै गन� हो । एउटा 
िलङ्ग, वग� र जाितमा िविवध-जाितह� ह�ने ह�दँा 
�यायाधीश िनयिु� गदा�का हरके पटकमा नै सबै 
समावेशी वग�ह�बाट िनयिु� गन� सिकने अव�था ह�न 
स�दनै । ती जाितह�बाट �यायाधीश िनयिु� गदा� 
स�मतालाई नै �ाथिमकता िदन ुपदा� िनजामती सेवा 
ऐनले झै आर�णको लािग छुट् याएको �ितशतको 
समक�मा राखेर िनयिु� गन� सिकने अव�था ह�न 
स�ैन । थोर ै �यायाधीश पद �र� भएको अव�थामा 
स�भवत: सेवा बािहरबाट, दिलत, अपाङ्ग, जनजाित, 
आिदवासी जनजाित, मिहला, मधेसी, मसुलमान र पिछ 
परकेा वग�ह�बाट िनयिु� ह�न नस�ने अव�था पिन पन� 
स�छ । िनय�ु ह�न स�ने अव�था भए पिन िनयिु�मा 
ती सबै जातजाित समावेश ह�न स�ने अव�था पिन ह�न 
स�दनै । �यायाधीश पदमा िनयुि�को म�ुय आधार 
सेवािभ�बाट व�र�ता र स�मता हो भन ेबार अथा�त ् 
कानून �यवसायी र कानूनवे�ाबाट �यावसाियक 
द�ता, (Professional Competency) स�मता 
(Merit) र पेसागत आचरण नै हो, यसमा दिलत, 
अपाङ्ग, मिहला, जनजाित, आिदवासी जनजाित, 
मधेसी, मसुलमान र पछािड परकेा वग�को आधारमा 

िपकअप, आर�ण र कोटा स�मताभ�दा मािथ ह�न 
स�दैन । स�मतािभ� नै समावेशी अ�तिन�िहत रहकेो 
ह��छ, स�मता िवनाको समावेिशताले �ाथिमकता 
पाउन स�दैन र ह�नु पिन ह�दैँन । यहीिँनर बेलायतको 
सव��च अदालतको मिहला �यायाधीश Lady Hale 
को  “... Diversity and merit one indeed 
competing rather than complementary 
values40 भ�ने िवचारलाई मह�वपूण� �पमा मनन 
गनु�पद�छ । स�मताको मापद�डमा औसत �पमा 
कमजोर रहकेो कुनै पिन त�काका वग� र �यि�ले 
स�ंथा कमजोर ह�न ेगरी समावेशीलाई अिधकारको 
�पमा दाबी गन� पिन ह�दैँन । व�र�ता र स�मता 
�यायाधीश िनयुि�मा म�ुय दुई आधार �त�भ 
भएको ह�दँा समावेिशतामा पिन यस आधारलाई 
उपयु� कारणिवना उपे�ा गन� र प�छाई हा�न िम�ने 
ह�दैँन । समावेिशताको अस�तुलनलाई स�मता र 
गुण एव ं�तर (Merit and Quality) सगँ कुनै पिन 
स�झौता नगरी स�बोधन गनु� पद�छ । समावेशीको 
�योग िनयु� गन� �यि� / िनकायको दया, िनगाह, 
�विववेक, �वे�छाचारी र ह�ने �यि�को अिधकार 
र दबाबको �पमा ह�न े नभई स�मता (Merit) 
ज�ता िनता�त नीितगत र व�तुगत आधारमा ह�ने 
र गन� िवषयव�तु ह�ने गद�छन । िनजामती पदको 
समावेशीतफ�  िव�ापन भएजितको पदस�ंया जित 
उ�मेदवार सफल ह�न नसकेको त�यलाई हामीह�ले 
यही नीितगत प�ृभूिमको स�दभ�मा स�झन उपय�ु ह�ने 
दिेख�छ ।  

३५. ��ा�तको �पमा अ�य मलुकुमा हेदा�, 
भारतको सव��च अदालतमा ३४ (३५ दरब�दीमा) 
�यायाधीशमा तीन जना मिहला र एक जना दिलतबाट 
रहेका छन् । भारतको �याियक इितहासमा उ�च 

40 See above no 12.
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अदालतबाट सव��च अदालतमा दिलत जाितबाट 
अिहलेस�म दईु जना मा� �यायाधीश िनयिु� भएकोमा 
उनी सरकारी विकलको प�ृभूिमबाट उ�च अदालतमा 
िनय�ु भई म�ुय �यायाधीशबाट सन् २०१९ 
को मेमा एक दशकपिछ मा� सव��च अदालतको 
�यायाधीश पदमा िनय�ु भएका ह�न् । �यसअिघ 
दिलतबाट सन् १९८५ मा उ�च अदालतमा िनय�ु 
भएका �यायाधीश के.जी. बालकृ�णनन् सन् २०१० 
मा �धान �यायाधीशबाट अवकाश भएका िथए । 
उ�च अदालतमा सन् १९८३ स�म अनसूुिचत जाित 
(Scheduled Caste) बाट ६ जना मा� �यायाधीश 
िथए, जनजाित (Scheduled Tribes) बाट 
िथएनन् । संसदीय सिमितले (Parliamentary 
committee  on the welfare of SC’s & ST’s) 
सन् १९९९-२००० मा िदएको �ितवेदनअनसुार 
सन् १९९८ स�म ४९१ काय�रत �यायाधीशम�ये 
अनसूुिचत जाित (SC’s) बाट १५ जना र जनजाित 
(ST’s) बाट ५ जना मा� �यायाधीश रहेका 
िथए । उ�च अदालततफ�  सन् २०१८ को माच�स�म 
मिहलातफ�  ६७० जना काय�रत �यायाधीशमा ७३ जना 
मा� (१०.८९ �ितशत)  �यायाधीश काय�रत रहेका 
छन् ।41 अमे�रकामा कानूनी �पमा अ�ेत जाितलाई 
दिलत समान �यवहार गन� ग�रएको छ । �यहाकँो सव��च 
अदालतमा काय�रत ११ �यायाधीशम�ये तीनजना 

41 70 years of Indian Judiciary/Opinion:  The court must 
Reform So that they can preserve- Seven – must-DOS. 
By Rumapal, Arghya Sen Gupta, Feb.3, 2020. www.
outlookindida.com See also what stops women rising 
in the judiciary. 29 Jan. 2020 by Sheha Alexamadas 
(livemint.com). and also see caste & Judiciary: Roiling 
for Dalit and Advise Judges in Supreme Court of 
India By C. Ahmed fayiz, Published on 3 April. 2019. 
roundtableindia.com; Only 73 women judges in High 
courts: Govt tells Parliament Panel, Published in The 
Economic Times 13 Jan. 2019 m.economictimes.com  

मिहला र एकजना अ�ेत (Black judge / African-
American) �यायाधीश रहेका छन् । २३ रा�यको 
सव��च अदालतमा गोरा जाितको �यायाधीशह�को 
मा� बे�च रहेको छ । जसम�ये १२ रा�यमा २० �ितशत 
जनता अ�ेत जाितका छन् ।१३ रा�यका सव��च 
अदालतमा किहले पिन अ�ेत जाितका �यायाधीश 
रहेका छैनन् । अमे�रकामा ४० �ितशत जनस�ंया 
अ�वेत जाितको रहेकोमा रा�यका सव��च अदालतमा 
१५.५ �ितशत मा� अ�ेत जाितका �यायाधीश छन् । 
सन् २०१९ को मेमा �यसमा ०.५ �ितशत मा� बढेको 
छ ।42 रा�यको सव��च अदालतमा मिहला �यायाधीश 
(Gender diversity) ३७ �ितशत मा� छन् । सन् 
२०१९ मा यसमा एक �ितशत मा� विृ� भएको छ । 
नेपालमा मिहला र अ�य समावेशी जातजाितमा ०६८ 
सालको जनगणानसुार स�पूण� जनसं�याको मिहलामा 
५१.४ �ितशत, मधेसीमा १४.८३ �ितशत, था�मा 
६.५६ �ितशत, मसुलमानमा ४.३९ �ितशत (तीनै 
थरका जाितमा ज�मा २५.७८ �ितशत) आिदवासी 
जनजाितमा २४.२ �ितशत र नेवारमा ४.९९ �ितशत 
(गरी ज�मा २८.९७ �ितशत) र पहाडी दिलतमा 
८.१२ �ितशत र मधेसी दिलतमा ४.४१ �ितशत 
(गरी ज�मा १२.५३ �ितशत) (िनवेदनमा दिलतको 
जनसं�या हालको भनी १३.८ �ितशत उ�लेख) रहेको 
छ । नेपालको �यायपािलकामा वत�मान अव�थामा 
सव��च अदालतमा २१ जनाको दरब�दीमा १९ 
जना काय�रत �यायाधीशम�ये मिहलामा-तीन जना, 
आिदवासी जनजाित-पाचँ जना, मधेसी-एक जना र 
िपछिडएको �े�बाट - एक जना गरी समावेशीमा दश 
जना (५०%) रहेका छन् भने उ�च अदालतको म�ुय 
�यायाधीशमा सात जनाको दरब�दीमा ६ वटा पूित�  

42 State Supreme court Diversity: By Alicia Bannon 
Janna adelstein, 20 Feb. 2020. brennancenter.org
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भएम�ये आिदवासी जनजाितबाट-एक जना (१६.६७) 
रहेका र अ�य १५३ जनाको दरब�दीको �यायाधीशमा 
१४९जना काय�रत रहेम�ये मिहलाबाट १७ जना, 
आिदवासी जनजाितबाट १६ जना, मधेसीबाट १४ 
जना, दिलतबाट ३ जना र िपछिडएको �े�बाट ३ 
जना गरी समावेशीमा ५३ जना (३५.५७ �ितशत) 
रहेका छन् ।43 अ�य िवकािसत �जाताि��क मलुकुको 
तलुनामा नेपालको �यायपािलकामा �यायाधीश पदको 
िनयिु�मा सबै �ि�कोणले समावेशीपन कम भएको 
भ�न िम�ने अव�था देिखदैँन । 

३६. उ� �ितशत �यायाधीशका पद 
�र� ह�दँाको समयमा दिलत र अ�य जातजाित र 
जनजाितबाट िनय�ु सं�या र �ितशत समावेशी 
नीितभ�दा धेर ैटाढा छैन । म�ुय कुरा दिलतलगायत 
सबै समावेशी समदुायबाट �यायाधीश पदको लािग 
यो�य र स�म उ�मेदवार �ा� ह�न ुपन� कुरा मह�वपूण� 
ह�न जा�छ । �चरु र पया�� �यावसाियक द�तासिहतको 
अनभुविवना �यायाधीश पदमा िनयिु�को लािग स�म 
उ�मेदवार मािनन जादँनै । िनयिु�कता� वा िनयिु� गन� 
िनकाय �यायाधीश िनयिु�मा आवेदक ज�ता कुनै वग� 
र जात जाित�ित पूवा��ह (Bias) ह�न ु पन� कारण नै 
छैन । सव��च अदालत र उ�च अदालतमा �यायाधीश 
िनयिु� गदा� नेपालको संिवधान र �याय प�रषद् ऐन, 
२०७३ ले गरकेो �ावधानका मकसदिभ� नै रहेर 
गनु�पछ�  । 

३७. जसरी �यायाधीश िनयिु�मा 
िनयिु�कता� वा िनयिु� गन� िनकाय आवेदक वा 
कसै�ित  पिन पूवा��ही (bias) ह�न ु ह�दँैन �यसरी नै 

43 नोटः समावेशी �यायाधीशको उ� सं�यामा �याय प�रषद ्को िमित 
२०७५।१२।१९ को िसफा�रस पिछ िमित २०७६।८।५  मा िनयिु� 
भएका भ�ये चार जना मिहला, एक/एक जना दिलत र जनजाितबाट 
िनय�ु भएका �यायाधीशको सं�यासमेत थप ग�रएको छ । �ोतः 
�याय प�रषद् सिचवालय । 

सो िनयिु�उपर िनवेदक वा कसैले पिन िनयिु�कता� 
वा िनय�ु गन� िनकाय र िनय�ु भएका �यि� / 
�यायाधीश�ित पूवा��ही भएर उजरु िदन ह�दँनै । 
�यायकता�ले िन�प� भएर �यायस�पादनको काय� 
गरझे� �यायाधीश िनयिु�उपरको उजरुी कुनै पिन 
�कारको पूवा��ह र प�पात नराखी िन�प� भावले िदन ु
पद�छ । �यायाधीश िनयिु�को िवषय िनयिु�पिछ ग�भीर 
र सवंेदनशील चरणमा �वेश ग�रसकेको ह��छ । िनयिु� 
भएका �यायाधीश �यि� िवशेषबाट �यायपािलका 
सं�थासगँ आव� भइसकेका ह��छन् । �यायपािलका 
रा�यको अित मह�वपूण� र सवेंदनशील अङ्ग 
हो । यो मतदानको �णाली�ारा �थािपत स�ंथा 
नभएको ह�दँा �यव�थािपका, काय�पािलका र अ�य 
सघंस�ंथाह�मा झ� सद�य स�ंयाको आधारमा 
िववाद गन� र अि�थरता बनाउने अङ्ग होइन । 
यस कारणले िनयुि�कता� र िनयुि� गन� िनकायले 
पिन �यायाधीश िनयुि�का सबै मापद�डह�लाई 
उ�च �पले म�ूयाङ्कन गरी व�तुगत आधारमा नै 
िन�प� भएर िनयु� गन� गनु� पद�छ भने �यसउपर 
उजुर गन�ले पिन सतही र लहडको आधारमा मा� 
गनु� ह�दैँन । �यसरी नै अदालत पिन �य�ता उजुरीको 
आधारमा �यायपािलका िववाद र अि�थरताको 
भुमरीमा पन� गरी िनण�य गन�तफ�  उ�त ह�नु ह�दैँन । 
�यायाधीश िनयुि� िव��को उजुरीको कारबाहीमा 
ग�भीर आधारबाहके �यायपािलकाको ि�थरतालाई 
बढी मह�व र �थान िदनु पद�छ । 

३८. समावेशीपनको आधारमा िविभ�न जाित, 
धम�, सामािजक र आिथ�क प�ृभूिमबाट िनय�ु भएका 
�यायाधीशबाट ग�रने �याय स�पादनको काय�मा आफूले 
अ�ययन गरकेो सं�थालगायत आ�ना सबै सामािजक 
एव ंआिथ�क प�ृभूिम र अनभुव (Background and 
Experience) को �भाव पन� भई �यससगँ सरोकार 
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रहने िविभ�न िनजी िवचार, सोचाइ र िवशेषताह� (…
Justice to a judge personal characteristics) 
को आधारमा �यायमा पिन िविवधता (Difference 
makes a Difference)  ह�ने भ�ने आलोचकह�को44

भनाइ ह�दँा समावेशीपनबाट लैङ्िगक, जातीय र धािम�क 
ज�ता वग�य एव चा�रि�क र सा�ँकृितक िवशेषता 
रहेका �यायका उपभो�ाका मम� र भावनाबमोिजमको 
�याय �दान गन� र उपभो�ालाई सोको �ाि�मा िव�वास 
ह�ने भए समान मूलधारका बह�सं�यक अ�य सबै 
िलङ्ग र धम�का जातजाितलाई पिन समावेशीपनबाट 
यिु�सङ्गत (Rational) ढंगले िन�प� र पूवा��हरिहत 
भएर समान �पमा �याियक भावना राखेर �याय 
�दान गन� काय� ह�ने छ भ�नेमा िव�ास िदलाउन स�न ु
पद�छ । अतः समावेशीपनलाई स�ंथा र �णालीको 
गहना, आकष�ण, स�ुदरता, जातजाितको सामािजक 
�ितिनिध�व एव ं �ितिब�ब, िनयु� ह�ने �यि�को 
पिन स�मता र अहम ्पनको �पमा मा� निलएर 
यस नीितलाई स�पूण� जातजाितको लािग सफल र 
पूण� �याय स�पादनको स�म अशं, धार र आधारको 
�पमा िलन ेर �यसलाई �योग गन� मा�यता रा�नु 
पद�छ । 

३९. �याय प�रषद�्ारा िमित 
२०७५।१२।१९ मा सेवािभ�का केडर र बार अथा�त्  
कानून �यवसायीह�बाट िसफा�रस ग�रएका सव��च 
र उ�च अदालतका माननीय �यायाधीशह�को 
हकमा िनजह� अयो�य र अस�म रहेको र िनजह� 
वा अ�य कुनै समावेशी जाित समूहबाट िनय�ु ह�न 
नपन� भ�ने िनवेदकको िजिकर नभई उ� िनयिु�मा 
िनवेदकह�म�ये दिलत समदुायबाट समावेशस�म 
नभएको र आिदवासी जनजाित (नेवार) को समावेशी 

44 How Diversity Damages Justices? By Jon Holbrook, 
8th May. 2014, www.spiked-online.com

उ�मेदवार िनवेदक व�र� ह�दँाह�दँै पिन आफूलाई 
िनय�ु नग�रएकोले उ� िनयिु� बदर ह�न ु पन� भ�ने 
िजिकर रहेको छ । िनवेदकह�को नाम �याय प�रषद ्ले 
अ�ाविधक गररे रािखरहने समावेशी समदुाय र जात 
जाितको सूचीमा रहने ह�दँा �यायाधीश िनयिु�मा 
िनवेदकह� उ�मेदवारको �पमा रही नै रहेका 
ह��छन् । �याय प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु� गदा� 
मिहला, जनजाित, आिदवासी जनजाित, मधेसी, 
दिलत एवं मसुलमान आिद समावेशी जाितको 
समदुायबाट �मशः िनयिु� गद� आइरहेको छ । उ�च 
अदालत र सव��च अदालतको �यायाधीश पदमा 
िनयिु� ग�रने समावेशी िलङ्ग र िविवध जात जाितमा 
�यावसाियक द�तासिहतका उ�च आचरण र गणु 
भएका उ�मेदवारह� पया�� मा�ामा ह�न आव�यक 
छ । हरके समावेशी जाितमा �यावसाियक द�ता, 
उमेर, आचरण र इमानदा�रतालगायतका सबै �े�बाट 
उपय�ु र स�म भएका �यि�ह�को पया�� मा�ामा 
उपल�ध ह�न सकेको अव�था छैन । आधारभूत 
यो�यता पगेुका �यि� मा� �यायाधीश िनयिु�मा 
यो�य ह�न नस�ने कुरालाई हामीले बझेुका नै छ� । 
�यायपािलकाको स�ुढीकरणको लािग िज�ला र 
उ�च अदालतमा नै बढीभ�दा बढी �याय, कानून 
सवेा र �यावसाियक �े�मा सारवान ् र काय�िविध 
कानूनको �योग र फैसला काया��वयनको स�ब�धमा 
तािलम र द�ता �ा� गरकेो स�म �यि�लाई 
�ित�पधा��मक �णालीबाट �यायाधीश िनयुि� गन� 
प�ित नै उपयु� �णाली ह�ने ह��छ । �यायाधीश 
िनयिु�मा मिहला, जनजाित, आिदवासी जनजाित, 
मधेसी, दिलत, मसुलमान अपाङ्ग र अ�पसं�यक 
सबै समदुायलाई यही िस�ा�त र अवधारणाअ�तग�त 
नै समावेश गद� जाने काय�गत नीित अपनाउन उपय�ु 
ह�ने दिेख�छ । 
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४०. िव�वका �मखु �जाताि��क �णाली 
भएका मलुकुह�ले �यायपािलकामा �यायाधीश 
िनयिु�को स�दभ�मा समावेशीको िस�ा�तलाई 
अङ्गीकार गरकेा छन् । कुनै पिन ठुला �जाताि��क 
मलुकुको �यायपािलकामा समावेशीपन अझ पिन 
पया�� मा�ामा ह�न सकेको छैन ।45 समावेशी िस�ा�तमा 
भौगोिलक �े�, धम�, जाित, रगं, िस�ा�त र िलङ्गको 
आधारमा �यायाधीश पदमा िनयिु� गन� प�रपाटीलाई 
िचनाउने ग�रएको छ । अ�य मलुकुमा भ�दा हा�ो 
�यायपािलकामा �यायाधीश िनयिु� गदा� दिलत, 
मिहला, आिदवासी जनजाित, मधेसी आिद वग�ह�बाट 
कम �ितशत िनय�ु गरकेो अव�था छैन । �यायाधीश 
िनयिु�मा समावेशीपन िवकिसत �जाताि��क 
मलुकुको अनपुातमा हा�ो मलुकुमा स�म उ�मेदवार 
उपल�ध भएस�म कम रहेको अव�था छैन । समावेशी 
जाित र िलङ्गह�बाट पिन स�म उ�मेदवार उपल�ध 
भएस�म नीितगत दायरामा नै रहेर �यायाधीश िनय�ु 
गन� गरकेो अव�था छ । 

४१. �यायाधीश िनयुि� गन� �यि�, स�ंथा 
एव ंप�रषद ्बाट �यायाधीश िनयुि� गदा�को समयको 
अव�था र प�रि�थितबमोिजम िविवध �े�को 
स�तुलनको आधारमा उ�मेदवारको पिन व�र�ता, 
स�मता, द�ता एव ं आचरणलगायतका पृ�भूिम, 
िनजा�मक अव�थासगँको हैिसयतसमतेका स�पूण� 
प�ह�को अ�ययन गररे यो�य ठानी िन�कष�मा पुगी 
�यायाधीश िनयुि�को िनण�य ह�न े ह�दँा �यायाधीश 
िनयुि�मा कुनै अमुक �यि�को नह�न ु पन�, िकन 
भयो ? कुनै अमकु �यि�को ह�नु पन�, िकन भएन ? र 

45 See for more details, State Supreme Court Diversity- 
Feb.2020, Updates. By Alicia Bannon Janna 
Adelstein. Published by Brennan Centre for Justice. 
www.brennancenter.org. See Diversity Died (Again):  
The Indian Supreme court and its Appointments By 
Surendra Kumar, May 10, 2019 in blog-iaci-aidc.org 

कुनै समदुायबाट अथा�त ् िनवेदकह�को िनयुि� ह�नु 
पन� हो भ�ने स�दभ�सगँ स�बि�धत यो�यता, स�मता, 
आचरण र नैितकताज�ता िवषयव�तुमा ग�भीर 
र उ�च �कृितको व�तुगत आधार र कारणबाहके 
अ�य अव�था, सोको पृ�भूिम, �वाथ�, इ�छा, 
शि�, िस�ा�त, स�ब�ध, आसय, िवचार, आ�ह, 
पूवा��ह आिद अमूत� एवं अपरो� ढंगका जिटल 
िवषयह�िभ� म�ुाको रोहबाट �वेश गरी यिकन 
साथ भ�न सिकने अव�था ह�दैँन र �यसो गनु� �व�थ 
पर�परा पिन मािनन जादैँन । यस कारणले यसअिघ 
पिन �यायाधीश िनयिु�को स�दभ�माः “सवैंधािनक 
एवं कानूनी �ावधानको पृ�भूिममा अिधकार �ा� 
िनकायले सिंवधान र कानूनको मम� र भावनाअन�ुप 
स�पूण� प�ह�को बृहङ्गम मू�याङ्कन र िव�लेषण 
गरी सव��च अदालतको �यायाधीशको पदमा 
िनयुि�को लािग कुनै �यि�लाई यो�य ठह�याई 
िसफा�रस ग�रएको अव�थामा िसफा�रसकता� 
िनकायको िवषयगत स�तुि�को औिच�यिभ� �वेश 
गनु� �रट ��ेािधकारको सै�ाि�तक मा�यताको 
�ि�कोणबाट समते उपयु� नह�ने”46 भनी �ितपािदत 
िस�ा�तलाई ियनै य�तै य�तै प�ृभूिममा मनन गनु�  पन� 
ह��छ । 

४२. �यायाधीश िनयुि�को काय� 
व�र�ता, स�मता, �यावसाियक द�ता, आचरण र 
इमा�दा�रता आिद गुण (Quality) ह�को त�यगत 
एवं व�तुगत आधारमा समावेशी िस�ा�तसमेतलाई 
�यानमा राखेर िनयुि�कता� वा िनयुि� गन� स�ंथाले 
गन� िवषय ह�न ्। �यायाधीश िनयिु�मा िनवेदकलगायत 
कुनै पिन अमकु �यि� पर ेनपर ेवा पन� भए नभए पिन 
�यायपािलका एवं �याय प�रषद ्ले �र� पदह�को 
46 िनवेदक अिधव�ा सवुोधमान नापीतसमेत िव�� स�माननीय 

�धान �यायाधीश सव��च अदालतसमेत, उ��ेषणसमेत, ने.का.प. 
२०६१, अङ्क ४, िन.नं. ७३७४
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स�ंयाको आधारमा समावेशी िस�ा�तअ�तग�त 
मिहला, दिलतलगायत अ�य सबै जनजाितबाट 
�यायाधीश िनयिु� ह�दैँ आएको र आगामी िदनह�का 
�यायाधीश िनयिु�मा पिन उ� नीितलाई अवल�बन 
गद� जानेमा कुनै शंका र ि�िवधा मािनरहन ुपन� अव�था 
देिखन आउदँैन । यस कारणले िनवेदकको िनवेदन 
िजिकर  औिच�यपूण� रहेको दिेखदैँन । 

४३. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट �याय प�रषद ्बाट िमित २०७५।१२।१९ मा 
सव��च अदालतमा ५ जना र उ�च अदालतमा १८ 
जना गरी ज�मा �र� २३ �यायाधीश पदमा िनयिु�को 
लािग ग�रएको िसफा�रस दिलत समदुायबाट समावेश 
नह�दँा सो िसफा�रस उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
उ� पदमा दिलत समदुायबाट िनवेदकह�समेतलाई 
िनयिु�को िसफा�रस गन� परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन िजिकर प�ुन स�दैन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।   

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत: सिद�ा नेपाल
इित संवत् २०७६ साल फागनु २९ गते रोज ५ शभुम् । 

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७६।७।५

म�ुाः कत��य �यान

०७४-CR-०६७४
पनुरावेदक / �ितवादी : �याङ्जा िज�ला केवर े

भ��याङ गा.िव.स. वडा नं. ७ घर भई हाल 
कारागार काया�लय �याङ्जामा थनुामा रहेक� 
क�पना िव.क.

िव��
��यथ� / वादी : पिवसरा िव.क.को जाहेरीले नेपाल 

सरकार
०७४-CR-११७४

पनुरावेदक / वादी : पिवसरा िव.क.को जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव��
��यथ� / �ितवादी : िज�ला �याङ्जा केवर ेभ��याङ 

गा.िव.स. वडा नं. ७ ब�ने सोिभतबहादरु 
िव.क.समेत

§ �याियक सि�यता र �यायकता�को 
�विववेक�य अिधकार कानूनी िछ� �योग 
गरी िसिमत मािनसलाई फाइदा वा बेफाइदा 
पु�नगेरी होइन क� यसलाई �यायकता�ले 
नै �यायको कसीमा उ�च नैितकता र 
िववेकका साथ �योगमा �याउनुपन� । 

(�करण नं.३)

�नण�य नं. १०४४५
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१०४४५ - क�पना िव.क.समेत िव. नेपाल सरकार

वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
बिु�लाल �े�

�ितवादीका तफ� बाट : िव�ान्  वैतिनक अिधव�ा �ी 
इि�दरा िसलवाल

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :
§ मलुकु� अपराध संिहता, २०७४
§ फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४
स�ु तहमा फैसला गन�:
 मा.िज�ला �या. �ी िशवबहादरु रानाभाट
 �याङ्जा िज�ला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�:
 माननीय �यायाधीश �ी �ा�रकामान जोशी
 माननीय �यायाधीश �ी बालच�� शमा�
 उ�च अदालत पोखरा

फैसला
�या.कुमार र�ेमी : �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतको 
पनुरावेदन दायरीमा दता� ह�न आएको ��ततु म�ुाको 
सिं�� त�य र ठहर यस�कार छ :

म�ुाको त�य
िमित २०७१।११।१४ गतेका िदन साझँ 

क�रब ६ देिख ७ बजेको समयमा केवर े भ��याङ 
गा.िव.स. वडा नं.-७ ता�के ब�ने वष� ८ क� कालो 
वण� दवैु गालामा कुकुरले टोक� खत बसेको र दातँ 
िछि�एको �रता िव.क. नाम गरके� मेरी छोरी घरबाटै 
हराएक� ह�दँा शङ्का लागेका मेर ै�ीमान् सोिवत िव.क. 
र सौता क�पना िव.क.मािथ कडाइका साथ िनगरानी 
ग�रपाउ ँभ�ने पिवसरा िव.क.को िनवेदन । 

िज�ला �याङ्जा केवर े भ��याङ गा.िव.स. 
वडा नं.-७ ता�केि�थत पूव�मा िच�बहादरु सा�को बारी, 
पि�म लोकबहादरु सोती मगरको पाखो ज�गा, उ�रमा 
िच�बहादरु सा�को बारी, दि�णमा लोकबहादरु 
थापाको बारी यित चारिक�लािभ� उ�जड िसहं 
रानाको खरबारीमा बनमारा झारको �याङमिुन साढे 
३ िफट ल�बाई, डेढ िफट चौडाई, डेढ िफट गिहराई 
भएको खाडलमा गलुाबी र सेतो िमिसएको �याकेट 
िनलो िमड्डी सोभ�दा मिुन मािनसको सा�ादेिख 
तलको दाया ँख�ुासमेत रहेको सोदेिख १५ िफट पि�म 
तलतफ�  जिमनमा टाउकाको मानव अि�थप�जर रहेको 
भ�ने चारिक�लासिहतको लासजाचँ मचु�ुका । 

िमित २०७१।१२।३० गते अ�दाजी 
१३:०० बजेको समयमा िज�ला �याङ्जा केवर े
भ��याङ गा.िव.स. वडा नं.-७ ता�केि�थत पाखो 
खरबारीमा गलुाबी र सेतो रगंको �याकेट िनलो 
िमड्डी भएको मािनसको दाया ँख�ुाको भाग टाउकोको 
अि�थप�जर कपालका र�ह�समेत फेला परकेोमा 
उ� कपडा तथा मानव अि�थप�जरसमेत हेदा� मेरी 
छोरी वष� ८ क� �रता िव.क. िमित २०७१।११।१४ गते 
हराउदँाका अव�थामा उि�लिखत कपडाह� लगाएक� 
र ती मेर ै छोरीले लगाउने गरकेा कपडा भएकोले 
उ� अि�थप�जर कंकाल मेर ैछोरीको ह�नपुद�छ भनी 
उि�लिखत कपडा तथा कपालका र�ह�समेत हेरी 
सनाखतसमेत ग�रिदए ँ भ�नेसमेत बेहोराको पिवसरा 
िव.क.को सनाखत कागज । 

िज�ला �याङ्जा केवर े भ��याङ गा.िव.स. 
वडा नं.-७ ता�केि�थत पूव�मा िदलबहादरु थापाको 
बारी, पि�म खरबारी, उ�र लोकबहादरु थापाको 
बारी, दि�ण उ�जड िसहं रानाको खरबारी यित 
चारिक�लािभ� झमती दला�मीको बारीमा मिहलाको 
ज�तो दिेखने कपालका काला र�ह� फेला पारी बरामद 
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गरकेो भ�ने चारिक�लासिहतको बरामदी मचु�ुका । 
िमित २०७१।११।१४ गते साझँ अ�दाजी 

१८:०० बजेको समयमा मेरी छोरी वष� ८ क� 
�रता िव.क. मेर ै सौता बिहनी क�पना िव.क.को 
घरअगािड खेिलरहेकै अव�थामा साझँ पदा�समेत 
घरमा नआएक�ले खोजतलास गदा� सो समयमा मेरी 
सौता  क�पना िव.क.समेत डेढ घ�टास�म घरमा 
नभएको र डेढ घ�टापिछ घरमा आएपिछ िनजलाई 
सोधपछु गदा� कुनै जानकारी निदएक� र खोजतलासकै 
�ममा िमित २०७१।१२।३० गते अ�दाजी १३:०० 
बजेको समयमा िज�ला �याङ्जा केवर े भ��याङ-७ 
ता�केि�थत पाखो खरबारी ज�गामा िनज छोरीले 
हराउदँाका अव�थामा लगाएका गलुाबी र सेतो �याकेट 
िनलो िमड्डी तथा दाया ँख�ुाको भाग खाडलमा आधा 
अव�थामा तथा टाउकोको अि�थप�जर, कपालका 
र�ह�समेत फेला परकेो ह�दँा िनज मेरी छोरीलाई 
मेर ै�ीमान् सोिवतबहादरु िव.क., िज�ला तनह� ँकाह� ँ
िशवपरु गा.िव.स. वडा नं.-९ घर भई हाल ऐ.�यास 
न.पा.- वडा नं.-१ ब�ने वष� ३९ को िस�कुमार शाही, 
िज�ला स�यान ि�वेणी गा.िव.स. वडा नं.-४ ब�ने 
वष� ४४ को ह�र�साद बोहरासमेतको सहयोगमा मेर ै
सौता वष� २१ क� क�पना िव.क.ले कत��य गरी मारके� 
ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको 
पिवसरा िव.क.को जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०७१।११।१४ गते अ�दाजी १७ 
बजेको समयमा म आ�नै घरमा िथए ँ l य�तैमा िनज 
जाहेरवाली मेरी सौता िददी पिवसरा िव.क.को छोरी 
वष� ८ क� �रता िव.क. मेर ै घरअगािड माटो ढुङ्गा 
चलाउदैँ खेिलरहेक� िथई l मैले िनजलाई बोलाई नानी 
जाउ बबुालाई र�सी �याइदउेभ�दा िनज �रता िव.क.ले 
नसनेुज�तो अटेर गररे बसी l एकिछनपिछ मेरो �ीमान् 
र मेरो बबुा ह�र�साद बोहरासगँ म शौचालय गएर 

आउछुँ  भनी िनज �रता िव.क.लाई घरबाट दि�णतफ�  
अ�दाजी ५०० िमटर पर पाखो खरबारीमा िलई गई 
िनजलाई एकिछन यही ँ बस, म अ�को बारीमा घासँ 
काट्न जानी हो भनी ५/७ िमनेट सोही �थानमा राखी 
अि�थप�जर फेला परकेो �थानभ�दा पूव� दि�णतफ�  
रहेको दिुधलोको �खमा पिहला िनज �रता िव.क.को 
घाटँीमा रसी बाधँी �खको हागँाह� छु��एको कापमा 
डोरी बाधँी का�लामा तल खसाई िदएपिछ िनज �रता 
िव.क. एकिछन फटफटाउदँा  फटफटाउदँै च�न 
छाडेपिछ �खबाट डोरी खोली जिमनमा राखेपिछ 
घाटँीबाट डोरी िनकाली अिघ�लो िदन अथा�त्  
सोही �थाननिजकै खनेको खाडलमा िनज �रता 
िव.क.ले लगाएका कपडासिहत हाली माटोले परुी 
सो हेन� नसक� उ� खाडल ख�न घरबाट अिघ�लो 
िदन लगेको फ�वा (कोदाली) सोही �थान निजकै 
रहेको बनमाराको �याङमा लकुाई राखी िनज �रता 
िव.क.लाई झ�ुड्याएको डोरी िलई क�मरमा बाधँी 
सल ओडेर घरमा आएपिछ �ीमान् ले र�सी �याइिदन 
भनेकोले िनज जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को घरमा 
र�सी िलन जादँा अ�ले शङ्का गछ�न् भनेर िददी 
का�छी �रता खोई त भनेक�मा सौता िददी पिवसरा 
िव.क.ले खोई कहा ँमरके� छे भ�नभुयो l र�सी िलएर 
घरमा आइसकेपिछ मेरो �ीमान् र ससरुाबवुा न�दलाल 
िव.क.ले र�सी खानभुयो l �यसप�ात् जाहेरवाली सौता 
िददीको माइली छोरीले �रता बिहनी हराई, घरमा छैन 
भ�दै आएपिछ वरपर तल मािथ हो-ह�ला भएपिछ गाउ ँ
िछमेकसमेत भई िनज �रता िव.क.को खोजतलासमा 
लागे ँ । जाहेरीमा उ�लेख गरकेा िस�बहादरु शाहीले 
िवगत २ मिहना पिहला म तथा मेरो �ीमान् मेरो 
माइती घरमा जादँा मािनस झिु�डएको डोरी हिँसयाले 
नकाटेको भएमा (२/३) करोड �पैया ँपछ�  भनी भनेको 
मैले सनुेको ह�दँा धेर ै पैसा पछ�  भनी मैले िनज �रता 



395

१०४४५ - क�पना िव.क.समेत िव. नेपाल सरकार

िव.क.लाई झ�ुड्याई डोरी िब�� गन�का लािग नै 
यो सबै गरके� ह� ँ l िनज �रता िव.क.लाई झ�ुड्याई 
मारकेो िनलो रङ्गको नाइलनको डोरी िनजलाई मारी 
खाडलमा परुपेिछ डोरी घरमा �याई घरको पि�म 
उ�रतफ� को कोठािभ� काठको चेपमा रातोमा सेतो 
धका� भएको कपडाले बेरी लकुाई राखेक� ह� ँ l खाडल 
ख�न �योग गरकेो कोदालो फ�वा घरको पि�मतफ�  
गा�ोको सरुमा रहेको कुखरुाको खोरमािथ राखेक� 
ह� ँ l िनज �रता िव.क.लाई मैले मारकेो गाउ ँ िछमेकले 
शङ्का गछ� न् भनेर मैले माइती घरबाट �.५०,०००/- 
(पचास हजार) िझकाई आमाले आई.एम.ई.बाट 
�ीमान् सोिवतबहादरु िव.क.को नाममा पठाइिदएको 
सो पैसा वािलङ बजारमा आई िनकाली सोही पैसाले 
यताउता खोजतलास गरके� ह� ँl िनज �रता िव.क.लाई 
मैले मारकेो घर प�रवार अ�य कोही कसैलाई थाहा 
छैन l मैले िमित २०७१।११।१४ गते �रता िव.क.लाई 
झ�ुड्याई मारपे�ात् िनज िस�बहादरु शाहीलाई मैले 
डोरी पाएक� छु, िलन आउनस्ु भनी फोन गरके� 
िथए ँ l मेरो बबुा ह�र�साद बोहरा वैदेिशक रोजगारको 
लािग िभसा लगाएकाले काठमाड� जान आउन निजक 
पछ�  भनी िवगत पौष मिहनाको २६/२७ गतेितर 
मेरो घरमा आउन ु भएको र िनज माघ मिहनाको 
अि�तमस�म मेर ैघरमा बसी काठमाड� जान ुभएको हो l 
िनज िस�बहादरु शाही २०७१ सालको माघ मिहनाको 
७/८ गतेितर मेरो घरमा आई वािलङ महो�सव भरी 
मेर ैघरमा बसी २२/२३ गतेितर घरमा गएका ह�न् l सो 
समयमासमेत िनजले मािनस झिु�डएको डोरी पाएमा 
२/३ करोड पछ�  भ�ने गद�थे भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी क�पना िव.क.ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान कागज बेहोरा । 

िज�ला �याङ्जा केवर े भ��याङ गा.िव.स. 
वडा नं.-७ ता�केि�थत पूव� बालादेवी कोट जाने गोरटेो 

बाटो, पि�म केवर-ेता�के क�ची �ामीण सडक, उ�र 
न�दलाल िव.क.को २ तले ढुङ्गा र िटनले छाएको 
क�ची घर, दि�ण बाल तपस �ा.िव.को भवन यित 
चारिक�लािभ� �ितवादी क�पना िव.क.समेत ब�दै 
आएको दि�ण मोहडा गरी िबचमा ग�ली पूव�पि�म 
२/२ वटा कोठा गरी ४ कोठाको मािथ�लो तलामा 
िटनले छाएको ठुलो १ कोठा भएको प�क� �ितवादी 
क�पना िव.क.समेत ब�ने गरकेो घर कोठाह�समेत 
क�पना िव.क.ले िमित २०७२।०१।०३ गते 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान िददँा खलुाई 
लेखाई िदएअनसुार खानतलासी िलदँा पि�म उ�रको 
कोठा खोली िभ� काठह� रहेको उ� काठको चेपमा 
रातोमा कालो सेतो धका� भएको कपडाको पोको रहेको, 
सो पोको खोली हेदा� पोकोिभ� मािनसको ज�तो 
दिेखने र�ह� टािसएको १३ िफट ७ इ�च ल�बाइ १ 
इ�च गोलाइ भएको िनलो रङ्गको नाइलनको डोरी र 
सो घरको पि�मतफ�  गा�ोको सरुमा काठको िटनको 
छानो भएको कुखरुाको खोरको छानोमा राखेको २ 
िफट ८ इ�च ल�बाई, ६ इ�च गोलाई भएको काठको 
िबडँ भएको ९ इ�च ल�बाई भएको पासोसिहतको 
फलामको कोदालीसमेत फेला पारी बरामद ग�रएको 
चारिक�लासिहतको बरामदी मचु�ुका । 

िज�ला �याङ्जा केवर े भ��याङ गा.िव.स. 
वडा नं.-७ ता�केि�थत पूव�मा िच�बहादरु सा�को 
बारी, पि�ममा लोकबहादरु सोित मगरको ज�गा, 
उ�रमा िच�बहादरु सा�को बारी, दि�ण लोकबहादरु 
थापाको बारी, यित चारिक�लािभ� उ�जड िसहं 
रानाको बारीको िढकमा २ िफट गोलाई १५ िफट उचाइ 
भएको दिुधलोको �ख रहेको �खको फेददिेख ५ िफट 
३ इ�च उचाइमा उ�र दि�ण २ वटा हागँाह� फैिलई 
कापे रहेको हागँाको कापदेिख त�लो बारीस�मको दरुी 
८ िफट ९ इ�च, �खको फेददिेख १५ िफट उ�र 
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पि�म साढे ३ िफट ल�बाइ, डेढ िफट चौडाइ, डेढ 
िफट गिहराइको खाडल रहेको उ� �खको फेददेिख 
५ िफट ३ इ�च उचाइमा रहेको उ� कापमा िज�ला 
�याङ्जा केवर े भ��याङ गा.िव.स. वडा नं.-७ ब�ने 
वष� २१ क� क�पना िव.क.ले िज�ला �याङ्जा 
केवर े भ��याङ गा.िव.स. वडा नं.-७ ब�ने िनज 
जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को का�छी छोरी वष� ८ क� 
�रता िव.क.लाई िमित २०७१।११।१४ गते साझँको 
समयमा िनलो नाइलनको डोरीले घाटँीमा बाधँी 
�खमा झ�ुड्याई कत��य गरी मारकेो �ितवादी क�पना 
िव.क.ले िमित २०७२।०१।०३ गते अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� खलुाई लेखाइिदएको बयानअनसुार 
िनजै �ितवादी क�पना िव.क.ले देखाई िदएबमोिजमको 
चार िक�लासिहतको घटना�थल मचु�ुका । 

िमित २०७२।०१।०३ गते अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� �ितवादी क�पना िव.क.ले बयान िददँा 
खलुाई लेखाइिदएअनसुार �ितवादी क�पना िव.क. 
ब�ने घर कोठाबाट बरामद भई आएका मािनसको 
ज�तो देिखने कपालका र�ह� टािँसएको पूरा ल�बाइ 
१३ िफट ७ इ�च, गोलाइ १ इ�च  भएको िनलो रङको 
नाइलनको डोरी १ थान र २ िफट ८ इ�च ल�बाइ, ६ 
इ�च गोलाइ भएको काठको िबडँ, ९ इ�च ल�बाइ भएको 
पासोसिहतको फलामको कोदाली थान १ समेत मैले 
िमित २०७१।११।१४ गते िनज जाहेरवाली पिवसरा 
िव.क.को का�छी छोरी वष� ८ क� �रता िव.क.लाई 
झ�ुड्याई कत��य गरी मारी घरमा लगी घरको पि�म 
उ�रतफ� को कोठािभ� काठको चेपमा रातोमा सेतो 
कालो धका� भएको कपडाले बेरी लकुाई राखेको डोरी 
हो र उ� कोदाली िनज �रता िव.क.लाई झ�ुड्याई 
कत��य गरी मारपेिछ खाडल खनी पनु�का लािग �योग 
गरी घरमा लगी घरको पि�मतफ�  गा�ोको सरुमा रहेको 
कुखरुाको खोरको छानामािथ राखेको कोदाली हो भनी 

उ� िनलो रङ्गको नाइलनको डोरी तथा कोदालीसमेत 
दखेी हेरी िचनी सनाखत ग�रिदए ँभ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी क�पना िव.क.को सनाखत l 

िमित २०७१।११।१४ गते साझँ अ�दाजी 
१८:०० बजेितर म आ�नै घरमा बिसरहेको अव�थामा 
िनज का�छी �ीमती क�पना िव.क.ले ९ मिहनाको 
छोरो मसगँ छोडी म शौचालय गएर आउछुँ भनी घरबाट 
गएक�मा �य�तै १ डेढ घ�टापिछ ह�याङ-फ�याङ 
गद� घरमा आएपिछ कहा ँमरके� िथइस् यितखेरभ�दा 
िनज �ीमती क�पना िव.क.ले शौचालय गएक� िथए ँl 
आमाको फोन आएर फोनमा कुरा गन� लागे ँ�यसपिछ 
�रचाज� काड� िलन दउेराली गएक� िथए ँभनेपिछ मैले 
माि�तर िददीसगँ गएर १ बोतल र�सी �याइिदन 
भनेकोमा िनज जाहेरवाली मेरी जेठी �ीमती पिवसरा 
िव.क.बाट १ बोतल र�सी �याएपिछ मेरो बबुा 
न�दलाल िव.क. र मैले र�सी तथा खानासमेत खाई 
स�ुने तयारीमा ला�दा मेरी जेठी �ीमतीतफ� क� छोरी 
संिगता र छोरो �ी बहादरुसमेत म ब�ने घरमा आई दाइ 
दाइ (मलाई िनजह�ले दाइ भ�ने ह�दँा) का�छी बिहनी 
�रता घरमा छैन भनेपिछ िनज का�छी �ीमतीको बबुा 
ह�र�साद बोहरासमेत मेर ैघरमा भएको ह�दँा म तथा 
िनज जाहेरवाली पिवसरा िव.क. समेतले वरपर तल 
मािथ खोजतलास गदा� फेला नपरपेिछ भोिल खो�न 
भनेर घरमै सिुतयो l यसरी अक� िदन पिन �थानीय 
�लबसमेत भई �हरीसमेतलाई खबर गरी खोजतलास 
गदा�समेत िनज छोरी �रता िव.क.फेला प�रनन् l �यसपिछ 
खोजतलास गन� �ममा िमित २०७१।१२।३० गते 
अ�दाजी १३:०० बजेको समयमा िज�ला �याङ्जा 
केवर े भ��याङ गा.िव.स. वडा नं.-७ ता�केि�थत 
पाखो खरबारी ज�गामा िनज छोरीले लगाउने �याकेट 
िमड्डी कपडा दाया ँख�ुा र टाउकाको अि�थप�जर, 
कपालका र�ह�समेत फेला परकेो हो l यसरी िनज 
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छोरी �रता िव.क. िमित २०७१।११।१४ गते अ�दाजी 
१८:०० बजेको समयमा हराएक� र सोही समयमा 
�ितवादी का�छी �ीमती क�पना िव.क.समेत एक डेढ 
घ�टाजित हराएर ह�याङ-फ�याङ गद� घरमा आएक� 
हो l जाहेरवाली मेरी जेठी �ीमती पिवसरा िव.क.तफ� क� 
का�छी छोरी �रता िव.क. हराएपिछ खोजतलास गन� 
�ममा का�छी �ीमती क�पना िव.क.ले आमालाई 
फोन गरी पैसा पठाइिदन ु भ�छु भनी फोन गरपेिछ 
िनजको आमाले स�यानबाट छोरी हराएको ४/५ 
िदनपिछ आई.एम.ई.माफ� त मेरो नाममा �.५०,००० 
पचास हजार पठाई िदएपिछ म वािलङ बजार आई पैसा 
िनकाली सोही पैसाले किहले कता किहले कता गरी 
लामा झा�ँ�समेत गरी खोज तलास गरकेा ह� l िनज 
�ितवादी क�पना िव.क., म तथा �ितवादी िस�बहादरु 
शाही भई का�छी �ीमती क�पना िव.क.समेत िवगत २ 
मिहनाजित पिहला का�छी �ीमती क�पना िव.क.को 
माइती घरमा जादँा र िनज िस�बहादरु शाही माघ 
मिहनामा वािलङ महो�सव च�दाका बखत मेरो घरमा 
आउदँा मािनस झिु�डएको रसी पाइएमा महङ्गोमा 
िब�� ह��छ भ�ने कुरा भएको हो l मू�य यिकन थाहा 
भएन l �ितवादी िस�बहादरु शाहीसगँ िवगत डेढ 
वष�जित पिहला मेर ैगाउकँा एकजना भारतीय भतुपूव� 
सैिनक सनुाखरीमाफ� त िचनजान भएको हो l िनज 
मेरो ससरुा ह�र�साद बोहरा २०७१ सालको पौष 
मिहनाको २५/२६ ितर मेरो घरमा आई माघ मिहनाको 
अि�तमितर काठमाड� गएका ह�न् l िनज ससरुाले 
वैदेिशक रोजगारीका लािग िभसा लगाएकाले काठमाड� 
जान आउन निजक सिजलो ह��छ भनी मेरो घरमा 
ब�दै आएका ह�न् । िनज जाहेरवाली मेरी जेठी �ीमती 
पिवसरा िव.क.तफ� क� का�छी छोरी हराएको समय र 
िनज �ितवादी का�छी �ीमती क�पना िव.क.समेत 
सोही समयमा शौचालय जा�छु भनी एक डेढ घ�टापिछ 

ह�याङ-फ�याङ गद� घरमा आएक� तथा िनज छोरीले 
लगाउने गरकेा कपडा दाया ँ ख�ुा खाडलमा परुेको 
अव�थामा फेला परपेिछ सोधपछु गदा� िनज �ितवादी 
क�पना िव.क.ले घरबाट िलई गई झ�ुड्याई कत��य 
गरी मारी सोही ठाउमँा खाडल खनी खाडलमा परुेक� 
भ�ने थाहा पाएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
सोिवतबहादरु िव.क.को बयान कागज । 

िमित २०७२।०१।०४ गतेको प�साथ मेरो 
िज�मामा पो�माट�मको लािग �ी ि�भवुन िव�िव�ालय 
िश�ण अ�पताल महाराजग�ज, काठमाड� पठाइएको 
मानव अि�थप�जर कंकालको पो�माट�मप�ात् 
िड.एन.ए. �योजनाथ� िनकािलएको नमनुा र �योगशाला 
परी�ण �योजनाथ� छुट्याइएको र�ह�समेत दािखल 
गरकेो छु भ�ने बेहोराको �.स.िन. िजवन कुवरँको �हरी 
�ितवेदन । 

संवत् २०७१ साल पौष मिहनाको �य�तै 
२७/२८ गतेितर मेरो छोरी जाहेरीमा उि�लिखत 
�ितवादी क�पना िव.क.को घर िज�ला �याङ्जा 
केवर े भ��याङ गा.िव.स. वडा नं.-७ ता�के आएको 
ह� ँ l म िनज छोरीकै घरमा ब�दै गरकेो अव�थामा 
िमित २०७१।११।१४ गते साझँ िनज छोरी क�पना 
िव.क., �वाइ ँ सोिबतबहादरु िव.क. तथा मसमेतले 
खाना खाई स�ुने तरखर गन� ला�दाका अव�थामा िनज 
छोरी क�पना िव.क.को सौता पिवसरा िव.क.को छोरी 
संिगता िव.क.ले का�छी बिहनी �रता िव.क. घरमा छैन, 
कहा ँ गई भ�दै हामीह� भएको ठाउमँा आएपिछ म, 
मेरो �वाई सोिबतबहादरु िव.क., जाहेरवाली पिवसरा 
िव.क. समेतले तलमािथ यताउता खोजतलास गदा� 
राितस�म फेला नपरपेिछ छोरी क�पना िव.क.को घरमा 
सिुतयो l अक�िदन �थानीय मािनसह� आई 
�हरीसमेतलाई जानकारी गराई खोजतलास ग�रयो l 
फेला प�रनन् l मैले वैदेिशक रोजगारको लािग कतार 
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जान भनी िभषा लगाएको ह�दँा काठमाड� आउजाउ 
सिजलो ह��छ भनी िनज छोरीको घरमा बसेको र लामो 
समयस�म िभषा नआएको ह�दँा चै� मिहनाको १२/१३ 
गतेस�म पिन िनज छोरी क�पना िव.क.को घरमा बसी 
चै� मिहनाको १५ गतेितर घरमा नगई काठमाड� गएको ह� ँ
l पिछ काठमाड�मै भएका बखत िमित २०७१।१२।३० 
गते िज�ला �याङ्जा केवर ेभ��याङ गा.िव.स. वडा 
नं.-७ ता�के ि�थत पाखो खरबारी ज�गामा िनज 
जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को छोरी �रता िव.क.ले 
लगाउने �याकेट, िमड्डी कपडा दाया ँ ख�ुा अध� 
प�ुरएको अव�थामा सोही निजकै टाउको अि�थप�जर 
तथा कपालका र�ह�समेत फेला परकेो भ�ने म प�ाउ 
परपेिछ िमित २०७२।०१।०२ गते थाहा पाएको र 
िनज जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को छोरी �रता िव.क. 
हराउदँाका िदन िमित २०७१।११।१४ गते साझँ 
परपेिछ मेरी छोरी क�पना िव.क.समेत शौचालय गएर 
आउछुँ भनी एक डेढ घ�टा हराई ह�याङ-फ�याङ 
गद� आएक� िथई सो समयमा म िनजै छोरीको घरमा 
िट.िभ.कोठामा िट.िभ. हेरी बिसरहेको िथए ँl जाहेरीमा 
उि�लिखत िस�बहादरु शाही २/३ मिहना पिहले मेरी 
छोरी क�पना िव.क.र �वाई ं सोिवतबहादरु िव.क.सगँ 
मेरो घरमा गएका िथए, सोही समयमा िचनजान भएको 
हो l सोही समयमा िनज िस�बहादरु शाहीले मािनस 
झिु�डएर मरकेो डोरी हिँसयाले नकाटेको भएमा धेर ै
पैसा पछ�  र े भ�ने कुरा गद�थे l सोही कुरा मेरो छोरी 
क�पना िव.क.ले सनेुक� होली l जाहेरवालाक� छोरी 
�रता िव.क. हराएक�मा खोजतलास गदा�समेत फेला 
नपरपेिछ अ�य� �थानमा खोजतलास गन�का लािग 
पैसा भएन भनेपिछ �ितवादी छोरी क�पना िव.क.र 
�वाई ंसोिवतबहादरु िव.क.ले आमालाई फोन गरी पैसा 
खोजेर पठाइिदन ुभनेक�मा मेरी  �ीमतीले पैसा छैन 
कहाबँाट पठाउने भ�दा छोरी तथा �वाइ ँसोिबतबहादरु 

िव.क.ले समेत तपाइलेँ भिनिदनहुोस् भनेकाले मैले 
�ीमतीलाई खोजेर पठाइदेउ भनेपिछ �ीमती पाव�ती 
बोहराले �.५०,०००/- (पचास हजार) पैसा खोजेर 
आई.एम.ई.गरी �वाइ ँसोिबतबहादरु िव.क. को नाममा 
पठाएपिछ िनजले िनकाली �रता िव.क.लाई खोजतलास 
गन� यताउता िहडेँका ह�न् l िनज जाहेरवाली पिवसरा 
िव.क.को छोरी �रता िव.क. हराउदँाका बखत मेरी 
छोरी �ितवादी क�पना िव.क.पिन शौचालय जा�छु 
भनी एक डेढ घ�टा हराई आएक� र हालस�म ब�ुदा 
क�पना िव.क.ले िनज �रता िव.क.लाई झ�ुड्याई 
कत��य गरी मारी खाडल खनी परुकेो भ�ने थाहा पाएको 
ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी ह�र�साद बोहराको 
बयान कागज । 

िवगत एक डेढ वष� पिहला जाहेरीमा 
उि�लिखत �ितवादी क�पना िव.क.को �ीमान् मेर ै
घरतफ�  दमौली बजारमा भेट भई बोलचाल ह�दँाह�दँै 
िनजसगँ िचनजान भई क�पना िव.क.सगँ पिन 
िचनजान िथयो l िनज जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को 
छोरी वष� ८ क� �रता िव.क.हराएको भ�ने मैले जाहेरीमा 
उि�लिखत �ितवादी सोिबतबहादरु िव.क.लाई िमित 
२०७१ सालको फागनु मिहनाको १५/१६ गतेितर 
फोन गरकेोमा िनजले छोरी �रता िव.क.हराएर खो�दैछ� 
भनेपिछ थाहा पाएको ह� ँl �यसप�ात् िनज �रता िव.क.को 
िमित २०७१।१२।३० गते अ�दाजी १३:०० बजेको 
समयमा िज�ला �याङ्जा केवर े भ��याङ गा.िव.स. 
वडा नं.-७ ता�केि�थत पाखो खरबारीमा कपडा र दाया ँ
ख�ुाको भाग आधा परुकेो अव�थामा तथा टाउकोको 
अि�थप�जर र कपालका र�समेत फेला परकेो भ�ने म 
प�ाउ परपेिछ थाहा पाएको ह� ँ l िनज जाहेरवालीको 
छोरी हराउनभु�दा पिहला म िनज �ितवादी क�पना 
िव.क.को घरमा गएको िथए ँl �यसप�ात् १० िदनजित 
बसी घरमा फक� को िथए ँ l िनज जाहेरवालीको छोरी 
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�रता िव.क.लाई मारी खा�टो खनी परुी दबाउने काय�मा 
मेरो संल�नता छैन िनज �ितवादी क�पना िव.क., 
सोिवतबहादरु िव.क.सगँ िनज क�पना िव.क.को 
माइती घरमा २०७१ सालको पौष मिहनामा जादँाका 
बखत ह�र�साद बोहरासगँ मेरो िचनजान भएको हो l 
िनज �रता िव.क. हराउदँाका बखत �ितवादी क�पना 
िव.क. घरबाट शौचालय जा�छु भनी हराएक�मा एक 
डेढ घ�टापिछ घरमा आएक� भ�ने मैले थाहा पाएको 
र िनजको घरमा म आउदँा ब�दा आनीबानीसमेत 
हेदा�  िनजै �ितवादी क�पना िव.क.ले �रता िव.क.लाई 
कत��य गरी मारकेो ह�नपुद�छ l िनज �रता िव.क.लाई 
कत��य गरी मान� दबाउने काय�मा अ�य �ितवादीह� 
सोिवतबहादरु िव.क. र ह�र�साद बोहराको के क�तो 
सलं�नता छ मलाई थाहा छैन l िनज �रता िव.क. 
हराएपिछ �य�तै ५/६ िदनपिछ िनज क�पना िव.क.ले 
आ�नो �ीमान् सोिबतबहादरु िव.क.को मोबाइल 
नं.९८०५८११३५२ बाट मेरो ९८१३३२३२७९ नं. 
मा फोन गरी डोरी पाइएको छ िलन आउनस्ु भनेक� 
ह�न् l �यसबेला मैले िनजलाई भोिलपस�ितर आउछुँ 
भनेको ह� ँ l िनज �ितवादी क�पना िव.क.र िनजको 
�ीमान् सोिबतबहादरु िव.क.सगँ क�पना िव.क.को 
माइती घरमा जादँा ह�र�साद बोहरासमेतसगँ यसरी 
मािनसह� झिु�डएर मरकेो डोरी फलामले नछोएको 
ह�नी हो भने बह�म�ुय धेर ै पैसा पछ�  भ�ने कुरा भएका 
ह�न् l सोही अव�थामा िनज क�पना िव.क.ले सनुी 
जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को छोरी वष� ८ क� �रता 
िव.क.लाई झ�ुडाई कत��य गरी मारी दबाउने काय� गरके� 
होिलन् भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िस�बहादरु 
शाहीले ग�रिदएको बयान कागज । 

िड.एन.ए. परी�णको लािग के��ीय 
िविध िव�ान �योगशाला सामाखशुी काठमाड�मा 
भौितक सबदु पठाएको भ�ने वडा �हरी काया�लय 

वािलङ �याङ्जाको च.नं.९६५ र च.नं.९६६ िमित 
२०७२।०१।०९ गतेको प� । 

�ितवादी क�पना िव.क. मेरी छोरी हो l 
सोिबतबहादरु िव.क. �वाइ ँ ह�न् l ह�र�साद बोहरा 
मेरो �ीमान ह�न् l िस�बहादरु शाही िमित २०७१ 
सालको पौष मिहनामा मेरी छोरी क�पना िव.क.र 
�वाई ं सोिवतबहादरु िव.क.सगँ मेरो घरमा गएकोले 
सो अव�थामा िचनेक� ह� ँl सो अव�थामा िस�बहादरु 
शाही १९/२० िदन बसेर आएका ह�न् l िमित २०७१ 
सालको फागनु मिहनाको १५ गते साझँ �य�तै ६/७ 
बजेको ह�दँो हो, मेरो �ीमान् ह�रबहादरु बोहरा के 
क�तो अव�थामा छन्, स�चो िबस�चो ब�ुन भनी 
मेरो मोबाइल नं.९८०९५९९३४५ बाट मोबाइल 
नं.९८०५८११३५२ मा छोरी क�पना िव.क.लाई 
फोन गदा� सौताक� छोरी हराएर खो�न िहडेँका छ� 
भनेक�ले मैले िनज जाहेरवालीको छोरी �रता िव.क. 
हराएको थाहा पाएक� ह� ँ l �यसको ३/४ िदनपिछ 
िनज छोरी क�पना िव.क.ले मलाई फोन गरी सौताको 
छोरी हराएकोले खोजतलास गन�का लािग पैसा भएन 
पचास हजार खोजेर पठाई िदनस्ु भनेक�मा मैले पैसा 
पाइदैँन भनेपिछ मेरो �ीमान् ह�र�साद बोहरालाई 
क�पना िव.क.ले भ�न लगाएक�ले मैले पचास हजार 
पैसा खोजी स�यान िज�लाको लहुाम बजारबाट 
आई.एम.ई. गरी सोिबत िव.क.को नाममा पठाई 
िदएक� ह� ँ l मेरो �ीमान् ह�र�साद बोहरा वैदेिशक 
रोजगारको लािग काठमाड�बाट िभषा लगाउन ुभएकोले 
काठमाड� जान आउन सिजलो ह��छ भनी छोरीको 
घरमा आई ब�नभुएकोमा चै� मिहनाको �य�तै 
१४/१५ गते काठमाड� जान ुभएकोमा चै� मिहनाको 
३० गतेबाट �ीमान् को फोन नलागेपिछ कहा ँ गएको 
भनी खोजतलास सोधपछु गदा�को �ममा वडा �हरी 
काया�लय वािलङमा भएको भ�ने थाहा पाएप�ात् 
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िनज जाहेरवालीको छोरी �रता िव.क.को िमित 
२०७१।१२।३० गते िज�ला �याङ्जा केवर ेभ��याङ 
गा.िव.स. वडा नं.-७ ता�केि�थत पाखो खरबारीमा 
टाउकोको अि�थप�जरसमेत फेला परकेो भ�ने थाहा 
पाएक� ह� ँ l सो स�ब�धमा िनज �ितवादी मेरी छोरी 
क�पना िव.क.सगँ ब�ुदा िनज जाहेरवालीको छोरी �रता 
िव.क.लाई िमित २०७१।११।१४ गते साझँ �ितवादी 
मेरी छोरी क�पना िव.क.ले झ�ुड्याई कत��य गरी मारी 
खाडलमा परुके� भ�ने थाहा पाएक� बझुेक� ह� ँ l उ� 
वारदातमा अ�य �ितवादीह� सोिबतबहादरु िव.क., 
िस�बहादरु शाही तथा ह�र�साद बोहराको के क�तो 
सलं�नता छ, सो मलाई थाहा भएन l मािनस झ�ुड्याई 
कत��य गरी मान�ह�लाई कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको पाव�ती बोहराको कागज । 

जाहेरवाली पिवसरा िव.क., �ितवादी क�पना 
िव.क. तथा सोिबतबहादरु िव.क. मेरै िचनजानका 
िछमेक� मािनस ह�न् भने �ितवादी िस�बहादरु शाही 
मैले भारतीय सेनामा जािगर खादँाका अव�थादेिख 
िच�दै आएको छु l म भारतीय सेनामा जािगर खाई िवगत 
७/८ वष� पिहला अवकाश पाएको ह� ँl िनज िस�बहादरु 
शाहीको घर तनह�कँो दमौली बजारमै हो l म २ वष� पिहला 
मेर ै गाउकँा िनज �ितवादी सोिबतबहादरु िव.क.सगँ 
काठमाड� जादँै गदा� िस�बहादरु शाही तनह�कँो 
दमौली बजारमा भेट भई एकआपसमा कुराकानी 
ह�दँा िनज �ितवादी सोिबतबहादरु िव.क.को समेत 
िनज �ितवादी िस�बहादरु शाहीसगँ िचनजान भएको 
हो l त�प�ात् िनज �ितवादी सोिबतबहादरु िब.क.को 
घरमा िस�बहादरु शाही पटक-पटक आउजाउ गन� 
र झा�ँ�का हात पाइएमा बह�म�ुय ह��छ भ�ने गद�थे l 
मैले िनज जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को छोरी वष� ८ 
क� �रता िव.क. िमित २०७१।११।१४ गते साझँदेिख 
हराएक� भ�ने �यसकै ५/६ िदनपिछ थाहा पाएको ह� ँ

भने िमित २०७१।१२।३० गते अ�दाजी१३:०० 
बजेको समयमा िज�ला �याङ्जा केवर े भ��याङ 
गा.िव.स. वडा नं.७ ता�केि�थत पाखो खरबारी ज�गामा 
िनज जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को छोरी वष� ८ क� 
�रता िव.क. हराउदँाका बखत लगाएका कपडाह� र 
एउटा ख�ुा खाडलमा आधा प�ुरएको अव�थामा फेला 
परकेो र सोही �थान निजकै टाउकोको अि�थप�जर 
कंकाल कपालका र�ह�समेत फेला परकेो थाहा 
पाएको ह� ँl सो स�ब�धमा ब�ुदा मतृक �रता िव.क.िमित 
२०७१।११।१४ गते साझँ हराउदँाका बखत �ितवादी 
क�पना िव.क.समेत घरमा डेढ घ�टा नभएको र 
क�पना िव.क.को बबुा ह�र�साद बोहरासमेत लामो 
समयदिेख क�पना िव.क.को घरमा ब�दै आएको र 
�ितवादीह� िस�बहादरु शाही, ह�र�साद बोहरा, 
सोिबतबहादरु िव.क.समेतले �रता िव.क. हराउदँाका 
समय पिहलेदिेख लामा झा�ँ�को कुरा गन� ब�ने ज�ता 
कुराबाट िनज �रता िव.क.लाई िनजै �ितवादीह�ले 
षड्य�� बनाई कत��य गरी मारकेो भ�ने ला�छ l यसरी 
कत��य गरी मान� िनज �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम 
कडा कारबाही ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोराको सनुाखरी 
भ�ने दवेबहादरु थापाको कागज । 

जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को छोरी वष� ८ 
क� �रता िव.क. लाई मैले झ�ुड्याई कत��य गरी मारी 
�य�तै ८/९ िदनपिछ मैले ९८१६१०९१४२ न�बरको 
मोबाइल �योग गन� भए तापिन सो अव�थामा मैले 
मेरो �ीमान् सोिबतबहादरु िव.क.को मोबाइल न�बर 
९८०५८११३५२ बाट �ितवादी िस�बहादरु शाही 
लाई िनजको मोबाइल न�बर ९८१३३२३२७९ मा 
फोन गरी झ�ुड्याई मारकेो डोरी िलन आउन ुभनेक� 
ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी क�पना िव.क.ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� िदएको तित�बा बयान । 

मतृक �रता िव.क.को अि�थप�जर कंकालको 
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पो�माट�म �ितवेदन पठाई िदनहु�न भनी महानगरीय 
�हरी व�ृ महाराजग�ज काठमाड�लाई लेखेको �हरी 
स�चार । 

जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को छोरी �रता 
िव.क. िमित २०७१।११।१४ गते साझँदेिख हराएको 
भ�ने मैले िमित २०७१।११।१५ गते िबहान पानी 
िलन गएको अव�थामा थाहा पाएक� ह� ँ l �रता िव.क. 
हराएपिछ िनज जाहेरवाली पिवसरा िव.क. तथा गाउ ँ
िछमेकले खोजतलास गदा�समेत िनज �रता िव.क. 
फेला प�रनन् l यसरी खोज तलास गन� �ममा िनज 
जाहेरीमा उि�लिखत �ितवादी क�पना िव.क.िनज 
जाहेरवालीको छोरी �रता िव.क. हराउदँाका समयमा 
एक डेढ घ�टा हराएक� भ�ने िनजका घर प�रवारबाट 
थाहा पाई �थानीय मािनसह�समेतले िनज क�पना 
िव.क.लाई सोधपछु गदा� कुनै जानकारी िदइनन् l म 
िमित २०७१।१२।३० गते अ�दाजी १३:०० बजेको 
समयमा बा�ालाई घासँ काट्न भनी मेर ै माइतीको 
हजरुबबुा उ�जड िसंह रानाको पाखो खरबारीमा गई 
दिुधलो नामको घासँ काटी थोर ैभयो भनी अक� �खको 
पिन काट्न ुपय� भनी अक� �खको घासँ काट्न जादँा 
सोही �थान निजकै बनमारा झारको �याङ मनुी गलुाबी 
सेतो रगंको �याकेट तथा िमड्डी कपडा खाडलमा अध� 
परुकेो दखेेपिछ म सो �थानबाट आि�दँै �कुलतफ�  आई 
�थानीय मािनससमेतलाई सो कुरा बताएपिछ �थानीय 
मािनसह�समेत आई हेदा� िनज जाहेरवाली पिवसरा 
िव.क.को छोरी �रता िव.क.ले लगाउने कपडा ह�न् भ�ने 
थाहा पाई त�काल �हरीलाई खबर गरी �हरीसमेत 
आई उि�लिखत कपडा तथा अ�य �थानसमेतमा 
हेदा�  उ� कपडाह�भ�दा तल दाया ँ ख�ुाको भाग 
खाडलमा प�ुरएको टाउको अि�थप�जर कंकाल 
कपालका र�ह�समेत फेला परकेो हो l उ� फेला 
परकेा कपडाह�समेत जाहेरवाली पिवसरा िव.क.लाई 

दखेाई सनाखतसमेत ग�रिदएक� ह�न् l ब�ुदै जादँा िनज 
�रता िव.क.लाई �ितवादी क�पना िव.क.ले झ�ुड्याई 
कत��य गरी खाडल खनी परुेक� भ�ने थाहा पाएक� ह� ँl 
िनज �रता िव.क.हराउनभु�दा पिहलेदिेख नै जाहेरीमा 
उि�लिखत �ितवादीह� िस�बहादरु शाही, ह�र�साद 
बोहरासमेत िनज क�पना िव.क. र सोिबतबहादरु 
िव.क.को घरमा आउने जाने लामो समयस�म ब�ने र 
िनज सोिबतबहादरु िव.क. र क�पना िव.क.समेत भई 
लामा झा�ँ� गन�, किहले कता किहले कता डु�ने ज�ता 
कुराह� पिहलेदेिख नै गाउघँरमा स�ुदै आएक� िथए ँl 
यसरी �ितवादीह� िस�बहादरु शाही, ह�र�साद 
बोहरासमेत िनज क�पना िव.क. र सोिबतबहादरु 
िव.क.का पिहलादेिखका य�ता गितिविधह�ले गदा� 
िनज �ितवादीह�ले नै योजना बनाई षड्य�� गरी िनज 
�रता िव.क.लाई कत��य गरी मारी खाडलमा दबाउने 
काय� गरकेोमा िव�ास ला�छ l यसरी कत��य गरी मारी 
दबाउने �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम कडाभ�दा 
कडा कारबाही ह�नपुद�छ भ�ने बेहोराको िलला सोतीले 
ग�रिदएको कागज । 

िमित २०७१।११।१४ गते साझँ म मेरो 
छोरा सोिबतबहादरु िव.क.को घर गएकोमा िनज 
छोराले ९ मिहनाको छोरालाई काखमा िलएर बसेका 
िथए l छोरो रोएको िथयो भने ह�र�साद बोहरा 
घरिभ� बिसरहेका िथए l एकडेढ घ�टा ब�दासमेत 
बहुारी क�पना िव.क. लाई घरमा नदखेेपिछ कहा ँगई 
भ�दा शौचालय गएक� हो भ��यो छोराले l �यसपिछ 
एकिछनमा बहुारी ह�याङ-फ�याङ गद� आएक�मा 
छोराले र�सी िलन पठायो र क�पना िव.क.ले र�सी 
�याई िदएपिछ म र छोराले र�सी खाई खाना खान घरमा 
गएकोमा जाहेरवालीको का�छी छोरी मेरी नाितनी �रता 
िव.क. घरमा छैन भनेपिछ वरपर तलमािथ खोजतलास 
गदा�समेत प�ो नलागेपिछ सो राित सिुतयो l अक� 
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िदनदिेख पिन खोज तलास ग�यो र यसरी ४/५ िदनपिछ 
िनज क�पना िव.क.ले माइतीघरबाट �.५०,०००।- 
(पचास हजार) समेत मगाई खोजतलास गन� िनह� ँ
पारी �ितवादी िस�बहादरु शाहीको घरतफ�  जाने त 
किहले बटुवल जाने l जादँा पिन दवुैजना सगैँ जाने 
गथ� l िनज नाितनी �रता िव.क. हराउनभु�दा 
पिहलादेिख नै �ितवादी ह�र�साद बोहरा, िस�बहादरु 
शाही, िनज क�पना िव.क., छोरा सोिवतबहादरु 
िव.क.को घरमा आई लामा झा�ँ� ब�ने भ�दै ठाउ ँ
ठाउमँा जाने गद�थे l यसै �ममा िमित २०७१।१२।३० 
गते अ�दाजी १३:०० बजेको समयमा िज�ला 
�याङ्जा केवरे भ��याङ-७ ता�केि�थत खरबारी 
ज�गामा नाितनीले हराउदँाका बखत लगाएका कपडा 
तथा दाया ँख�ुाको भाग खाडलमा परुकेो अव�थामा र 
टाउकोको अि�थप�जर, कपालका र�ह�समेत फेला 
परपेिछ ब�ुदै जादँा �ितवादी क�पना िव.क.ले कत��य 
गरी मारी खाडलमा परुकेो भ�ने थाहा पाएको ह� ँl यसमा 
�ितवादीह� ह�र�साद बोहरा, िस�बहादरु शाही, 
सोिबतबहादरु िव.क. समेतको संल�नतामा कत��य 
गरी मारी खाडलमा परुकेोमा पूण� िव�ास ला�छ l िनज 
�ितवादीह�लाइ कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा 
कारबाही ह�नपुद�छ भ�ने बेहोराको न�दलाल िव.क.को 
कागज । 

िमित २०७१।११।१४ गते साझँ म आ�नै 
घरमा िथए ँl िनज मतृक मेरो बिहनी �रता िव.क. पिन 
घरमै िथइन् l जाहेरवाली आमा पिवसरा िव.क. घासँ 
काट्न बारीमा गई साझँ घास काटेर घरमा आउन ुभएको 
हो l यसरी घरमै रहे बसेकोमा बेलकुा बिहनी �रता िव.क. 
घरमा भाडँा धनेु काम सक� �ितवादी क�पना िव.क. र 
सोिबतबहादरु िव.क. ब�ने घरअगािड गई खेिलरहेक�मा 
राितस�म घरमा नआएपिछ िनज क�पना िव.क.को 
घरमा बसी होली भनी बिहनी संिगता िव.क.लाई जाउ 

का�छीलाई बोलाएर आउ भनेकोमा बिहनी संिगता 
सौतेनी आमा क�पना िव.क.को घरमा गई बिहनी खोई 
भनी सोधपछु गदा� बिहनी िनजह� ब�ने घरमा नभएको 
थाहा पाएपिछ त�काल बिहनी सिंगताले बिहनी 
छैन भ�दै घरमा आई l म तथा जाहेरवाली पिवसरा 
िव.क.समेतले वरपर तलमािथ खोजतलास गदा� फेला 
नपरपेिछ सो िदन राितस�म खोजी सिुतयो l अक� िदन 
पिन गाउ ँिछमेकसमेतलाई खबर गरी खोजतलास गदा� 
फेला प�रनन् l यसै �ममा िमित २०७१।१२।३० गते 
घरभ�दा पर पाखोबारी ज�गामा मािनसको कपडाह� 
खाडलमा अध� प�ुरएको अव�थामा छ भ�ने खबर पाई 
�थानीय मािनस तथा जाहेरवाली पिवसरा िव.क. र 
मलगायत भई गएर हेदा� िनज बिहनी �रता िव.क.ले 
हराउदँाका समयमा लगाएका कपडाह� देखी त�काल 
�हरीलाई खबर गरपेिछ �हरीसमेत आई हेदा� सोही 
कपडाह�भ�दा मिुन खाडलमा दाया ँ ख�ुाको भाग 
सोही �थाननिजकै टाउकोको अि�थप�जर कंकाल 
कपालका र�ह�समेत फेला परकेोमा उ� कपडाह� 
खाडलबाट बािहर िनकाली हेदा� दखेी िचनी मेरो 
आमा जाहेरवाली पिवसरा िव.क.ले सनाखतसमेत 
ग�रिदन ुभएको हो l यसमा मेरी बैनी �रता िव.क. िनज 
सौतेनी आमा क�पना िव.क. र बबुा सोिबतबहादरु 
िव.क.को घरअगािडतफ�  खे�दाखे�दैका अव�थादेिख 
हराएक�, �ितवादी ह�र�साद बोहरा लगभग एक मिहना 
पिहलादिेख क�पना िव.क.को घरमा ब�दै आएका र 
�ितवादी िस�बहादरु शाही पटक पटक िनजह�का 
घरमा आउजाउ गन�, �यहा ँब�दा पिन लामा झा�ँ�का 
कुरा गन� ज�ता कुराह�बाट िनज मेरो बिहनी �रता 
िव.क.लाई �ितवादी क�पना िव.क., सोिवतबहादरु 
िव.क., िस�बहादरु शाही, ह�र�साद बोहराले योजना 
बनाई षड्य��पूव�क कत��य गरी मारी खाडलमा 
दबाउने काय� गरकेोमा पूण� िव�ास ला�छ l यसरी मेरी 
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नाबािलग बिहनी �रता िव.क.लाई कत��य गरी मान� 
िनज �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा 
कारबाही ह�नपद�छ भ�ने बेहोराको �ीबहादरु िव.क.ले 
ग�रिदएको कागज । 

िमित २०७१।११।१४ गते म िव�ालयबाट 
क�रब १७:०० बजेको समयमा घरमा आई ना�ता 
खाजा खाई बारीमा मल बो�न लागे ँ l बिहनी �रता 
िव.क.ले बा�ा चराउदँ ै िथई l आमा पिवसरा िव.क. 
घासँ काट्न जान ुभएको िथयो l मैले मल बो�दा बो�दै 
बिहनीले बा�ा बाधँी l मलाई मलको भारी घचेड्िददैँ 
भाडँाह� धनुे गरके� िथई l य�तैमा मैले मल बोिकरहेकै 
अव�थामा अि�तम पटक मल िलएर बारीमा गई 
घरमा आउदँा बिहनी घरमा िथइन l मैले कतै खे�न 
गएक� होली भनी त�काल वा�ता ग�रन ँl एकिछनपिछ 
आमासमेत घासँ काटेर आएपिछ राितस�म पिन 
घरमा नआएपिछ �ितवादीह� मेर ैबबुा सोिबतबहादरु 
िव.क. र सौतेनी आमा क�पना िव.क.ब�ने घरमा 
गएक� होली भनी िनजह� ब�ने घरमा जादँा यहा ँत 
छैन भनेपिछ त�काल वरपर तल मािथ खोजतलास 
गदा� राितस�म फेला नपरके� ह�नाले सो िदन घरमा 
आई सिुतयो l अक� िदनदेिख किहले कता किहले 
कता गरी खोजतलास गदा�समेत कुनै जानकारी पाउन 
सिकएन l मेरी यी बिहनी हराउनभु�दा पिहलादेिख नै 
�ितवादी सोिबतबहादरु िव.क.को घरमा �ितवादीह� 
ह�रबहादरु बोहरा ब�दै आएका िथए भने �ितवादी 
िस�बहादरु शाही पटकपटक आउने जाने ब�ने 
गद�थे l उि�लिखत �ितवादीह�ले िनजै �ितवादी 
क�पना िव.क.को घरमा बसी लामा झा�ँ�का हातह� 
पाउन सिकयो भने बह�मू�य पद�छ भनी कुरा गन� 
गद�थे l म सानै भएकाले सबै कुरा बिुझन ँl िनज मेरो बिहनी 
�रता िव.क. िमित २०७१।११।१४ गते बेलकुा घरबाट 
हराउन ुर मेरी सौतेनी आमा क�पना िव.क.समेत एक 

डेढ घ�टाको लामो समयस�म ९ मिहनाको छोरालाई 
घरमै छाडी िहडेँक� र घरमा आउदँा ह�याङ-फ�याङ 
गद� आएक�समेतका कुराह�बाट िनज �ितवादीह� 
क�पना िव.क. सोिवतबहादरु िव.क., िस�बहादरु 
शाही र ह�र�साद बोहरासमेतले योजना बनाई षड्य�� 
गरी मेरो बिहनीलाई कत��य गरी मारी खाडलमा 
परुकेोमा पूण� िव�ास ला�छ l िनज �ितवादीह�लाई 
कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा कारबाही ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बेहोराको संिगता िव.क.को कागज । 

�ितवादी िस�बहादरु शाहीले �योग 
गन� ९८१३३२३२७९ नं. को मोबाइलबाट 
�ितवादी सोिवतबहादरु िव.क.को मोबाइल 
नं.९८०५८११३५२ �ितवादी ह�र�साद बोहरा 
९८१२८९६५७२, �ितवादी क�पना िव.क. को 
मोबाइल नं. ९८१६१०९१४२ मा पटक पटक 
स�पक�  भएको र �ितवादी सोिबतबहादरु िव.क.को 
९८०५८११३५२ नं. बाट �ितवादी क�पना िव.क.को 
आमा पाव�ती बोहराको ९८०९५९९३४५ नं. मा 
�ितवादी िस�बहादरु शाहीको ९८१३३२३२७९ नं. 
मा पटकपटक स�पक�  भएको बेहोराको कल िडटे�स 
अिभलेखको िव�ेषण । 

िमित २०७१।११।१४ गते साझँ जाहेरवाली 
पिवसरा िव.क.को छोरी वष� ८ क� �रता िव.क.हराएक� 
र िमित २०७१।१२।३० गते अ�दाजी १३:०० बजेको 
समयमा िज�ला �याङ्जा केवर े भ��याङ गा.िव.स. 
वडा नं.७ ता�केि�थत पाखो खरबारी ज�गामा िनज 
�रता िव.क. हराउदँाका अव�थामा िनजले लगाएका 
�याकेट, िमड्डी कपडा दाया ँख�ुाको भाग खाडलमा 
अध� प�ुरएको अव�थामा र सो �थान निजकै मानव 
टाउकोको अि�थप�जर र कपालका र�ह�समेत फेला 
परकेोमा िनज �रता िव.क.हराउन ुपिहले �ितवादीह� 
िस�बहादरु शाही, ह�र�साद बोहरा, �ितवादी 
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सोिबतबहादरु िव.क. र क�पना िव.क.को घरमा पटक 
पटक आउने जाने, लामो समयस�म ब�ने, उनीह� जना 
४ भई ठाउ-ँठाउमँा घ�ुन िहड्ँने िनजै �ितवादीह�को 
घरमा बसी लामा झा�ँ� गन� र �रता िव.क. हराएप�ात् 
�ितवादी क�पना िव.क. र सोिवतबहादरु िव.क.ले 
क�पना िव.क.को माइतीघरबाट खोजतलासको 
िनह�मँा पैसासमेत मगाएका तथा �रता िव.क हराउदँाका 
समयमा �ितवादी क�पना िव.क.समेत एकडेढ घ�टा 
हराएक�लगायतका कुराह�बाट जाहेरवालीको छोरी 
�रता िव.क.लाई िनज �ितवादीह�ले योजना बनाई 
षड्य��पूव�क कत��य गरी मारी खाडलमा दबाउने काय� 
गरकेोमा पूण�िव�ास ला�दछ िनज �ितवादीह�लाई 
कानूनबमोिजम कडाभ�दा कडा कारबाही ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेत बेहोरा भएको क�रब एकै िमलानको पहल िसंह 
थापा, लोकबहादरु सा�, ऋिषराम थापा,  ब�ुबहादरु 
राना, धनबहादरु सा�समेतका मािनसह�ले लेखाई 
िदएको व�तिु�थित मचु�ुका । 

�ितवादी क�पना िव.क.ले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो देिखदँा िनजलाई 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�न र 
�ितवादीम�येका सोिवतबहादरु िव.क., ह�र�साद 
बोहरा र िस�बहादरु बंसी भ�ने िस�बहादरु शाहीले 
सोही ऐनको �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत 
१३(४) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो देिखदँा 
िनजह�लाई सोही ऐन महलको १३(४) नं. बमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको अिभयोग    
मागदाबी । 

मैले बा�े (दिुधलो) को �खमा बाधँी डोरीको 
अक� टु�पाितरको भागले �रता िव.क.को घाटँीमा पासो 
लगाइिदई का�लाबाट धकेली िदएक� ह� ँ। एकिछनस�म 
चलमलाएपिछ छोरीको म�ृय ु भएको हो । घटनामा 

मेरो मा� संल�नता रहेको छ । कानूनबमोिजम होस् 
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी क�पना िव.क.ले स�ु 
अदालतमा गरकेो बयान । 

मैले मेरो आ�नै छोरीलाई मानु�पन� कुनै कारण 
छैन र मान� तथा मान�मा सहयोग गन� कुनै काम गरेको 
छैन । म िनद�ष छु । मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
सोिवतबहादरु िव.क.ले स�ु अदालतमा गरकेो बयान । 

मतृक �रता िव.क.को म�ृय ुस�ब�धमा मेरो कुनै 
संल�नता रहेको छैन । मसमेत मािथ आरोप लगाउनकुो 
कारण मा� म सोिवतबहादरुको घरमा आउने जाने 
गरकेाले हो । म मािथको आरोप झ�ुा हो l अिभयोग 
दाबीअनसुार मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराको िस�बहादरु शाहीले स�ु अदालतमा गरेको 
बयान । 

मसमेत िव��को जाहेरी बेहोरा झठुा 
हो । उ� अपराध घटाउनमा मेरो कुनै संल�नता 
छैन । म िनद�ष छु । मलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी 
ह�र�साद बोहराले अदालतमा गरकेो बयान । 

�ितवादीह� उि�लिखत कसरु अपराधमा 
संल�न छन् भ�ने बेहोराको वादीतफ� का सा�ी तथा 
�ितवादीह� िनद�ष छन् भ�ने बेहोराको �ितवादीह�का 
सा�ीह�ले गरकेो बकप� िमिसल सामेल रहेको l

िमिसलमा उि�लिखत त�य, सङ्किलत 
�माणह�, लास �कृित मचु�ुकामा उि�लिखत 
िववरण, �ितवादी क�पना िव.क.ले गरकेो सािबती 
बयान, बरामदी मचु�ुका, सनाखत कागज, घटना�थल 
मचु�ुकाका फोटोह�समेतका �माण कागजातह�बाट 
�यसरी फेला परकेो लास / अि�थप�जर रीता िव.क.को 
भएको र �ितवादी क�पना िव.क.ले घाटँीमा रसीले 
कसेर िनज रीतालाई कत��य गरी मारकेो त�य �थािपत 
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ह�न आयो भने मा�छे झ�ुड्याइएको रसीको आिथ�क 
मू�य �श�त ह�ने भ�ने अप�या�रलो एवं अवा�तिवक 
कुरा सनेुको आधारमा बहकाउमा परी ह�या गरकेो 
भ�ने त�यसमेत िमिसल सलं�न सबदु �माणले पिु� 
गरकेो दिेखयो । ��ततु म�ुाको घटनाको म�ुय कारण 
नै �ितवादी िस�बहादरु शाही, ह�र�साद बोहरा 
तथा सोिबतबहादरु िव.क. िबच मा�छे झु�ड्याइएको 
डोरी र �यसको पन� स�ने मोलको स�ब�धमा भएको 
कुराकानीले अ��य� �पमा �ितवादी क�पना 
िव.क.ले आपरािधक मनसाय िनमा�ण गरी सोहीअनसुार 
आपरािधक काय� गन� द�ु�साहन िमलेको देिखएको 
छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी क�पना िव.क.ले मान� नै 
मनसायले �रता िव.क.लाई घरबाट पर लगी घाटँीमा 
पासो कसी झ�ुड्याई मारकेो त�य �माणबाट पिु� ह�न 
आएको ह�दँा िनजले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ 
नं. र १३(३) नं. बमोिजमको अपराध गरकेो ठहना�ले 
िनज �ितवादी क�पना िव.क.लाई सोही ऐन र महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह��छ भने अ�य �ितवादीह� सोिवतबहादरु िव.क., 
ह�र�साद बेहोरा र िस�बहादरु शाहीलाई ऐ. महलको 
१७(३) नं. बमोिजम जनही १(एक) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको स�ु �याङ्जा िज�ला 
अदालतको िमित २०७३।०३।२७ को फैसला । 

स�ु अदालतले गरकेो फैसलामा िच� नबझुाई 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादी क�पना िव.क.को 
अलगअलग पनुरावेदन परकेोमा स�ु अदालतबाट 
भएको म�ुाको िववेचना र �माणको मू�याङ्कनलाई 
अ�यथा भ�नपुन� कारण नदेिखदँा �याङ्जा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३/०३/२७ मा भएकै फैसला 
सदर ह�ने भनी उ�च अदालत पोखराबाट िमित 
२०७३/१२/०१ मा भएको फैसला l

उ�च अदालत पोखराबाट भएको फैसलामा 

िच� बझेुन । म पनुरावेदक �ितवादी र मतृकिबच 
मािनस मानु�  पन�स�मको पूव��रसइवी केही िथएन l 
अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत अपराध 
कसरु �वीकार गरी �याय िन�पणमा सहयोग गरेक� 
छु l मािनस झ�ुड्याइएको डोरीको मू�यको लोभले 
घटना ह�न प�ुयो, अिहले प�ाताप भएको छ l तसथ�, 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई गरकेो स�ु 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालतको फैसला 
चक� पन� र �यायोिचतसमेत नह�ने ह�दँा अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम घटी सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी क�पना िव.क.ले यस 
अदालतमा पेस गरकेो पनुरावेदनप� । 

क�पना िव.क. बाहेकका अ�य 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भनी िलएको 
अिभयोग दाबी िलएकोमा िनजह�लाई सोहीको 
१७(३) नं. बमोिजमको सजाय गनु�  �यायोिचत ह�ने 
भनी स�ु अदालतले गरकेो फैसला सदर गन� उ�च 
अदालत पोखराको फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १० र १८ को कानूनी �िुट भएकोले सो फैसला 
बदर गरी अिभयोग दाबीअनसुारकै सजाय ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
यस अदालतमा पेस गरकेो पनुरावेदन प� l  

अदालतको ठहर 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय आफूलाई 

चक� परकेोले पनुिव�चार ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादी क�पना 
िव.क.को र यी क�पना िव.क. बाहेक घटनाका अ�य 
�ितवादीह� सोिवतबहादरु िव.क., ह�र�साद बोहरा र 
िस�बहादरु शाहीलाई पिन अिभयोग दाबीअनसुारको 
सजाय ठहर ह�नपुछ�  भ�ने िजिकरसिहतको नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको 
िमिसल अ�ययनका �ममा दिेखयो l �यान मान� काय�मा 
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म�ुय �ितवादी क�पनालाई संयोग पा�रिदने काय� 
अ�य �ितवादीह�ले गरकेो त�य िमिसल �माणबाट 
पिु� भएकोले यी अ�य �ितवादीह�लाई समेत 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम नै सजाय 
ह�नपुन� हो भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट �ितर�ा गनु�ह�ने िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी 
बिु�लाल �े�ले गनु�भएको बहस तथा सजाय �वीकार 
गरी प�ातापसमेत गरकेो अव�था र ९ मिहने िशशकुो 
आमा भएको कारण पनुरावेदक �ितवादी क�पनालाई 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. अनसुार 
सजाय छुट ग�रन ु�यायोिचत ह�ने भ�ने िजिकरसिहतको 
पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट �ितर�ा गनु�ह�ने 
सव��च अदालतका िव�ान्  वैतिनक अिधव�ा �ी 
इि�दरा िसलवालले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो l

म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी िव�ान्  कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरसमेत सिुनसकेपिछ 
��ततु म�ुामा �ितवादी रहेक� पनुरावेदक क�पनालाई 
ठहर भएको सजाय घटाउने अव�था छ छैन ? अ�य 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीअनसुारको सजाय 
ह�नपुन� हो होइन ? भ�ने कुरा हेरी यस म�ुामा उ�च 
अदालत पोखराबाट भएको फैसला िमलेको निमलेको 
के छ भनी िनण�य गनु�पन� देिखयो l

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी क�पना 
िव.क.ले बािलकालाई �खमा झ�ुड्याई कत��य 
गरी मारकेो कुरा िकटानी जाहेरी, िनज �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� गरकेो बयान, 
लास जाचँ मचु�ुका, घटना�थल मचु�ुका, व�तिु�थित 
मचु�ुका, बिुझएका मािनसह�को बेहोरा तथा �ितवादी 
क�पना �वयम् ले पेस गरकेो पनुरावेदनप�मा �वीकार 
गरकेो ह�दँा िनज �ितवादी क�पनाले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो कुरामा थप िववेचना 
ग�ररहनै परेन र अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो 

होइन भ�नेतफ�  यी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसमेत 
छैन l तसथ�, िनजलाई ठहर भएको सजाय िमलेको छ 
छैन भ�ने कुरा मा� हेर ेप�ुने देिखयो l 

३. �ितवादी क�पना िव.क.लाई ठहरेको 
कसरुमा गरकेो सजाय िमलेको छ छैन भनी हेदा�, 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरुमा ऐजनबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गन� िनण�य गरकेो स�ु अदालतको 
फैसलालाई उ�च अदालतले पनुरावेदनको रोहबाट 
हेरी सदर ग�रिदएको अव�था छ l यी पनुरावेिदकाले 
कसरु �वीकार गरी �याय िन�पणमा सहयोग गरकेो, 
वारदात�ित हाल प�ाताप रहेको, मािनस झ�ुड्याएको 
डोरीलाई करोड� पछ�  भनी अ�धिव�ासमा परी के 
गरे ँ भ�नेसमेत जानकारी नभई घटना घटाएको, 
साङ्घाितक हितयार �योग नगरकेो, आ�नो उमेर 
भख�रकै भएको कारणबाट गरकेो सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय चक� भएको ह�दँा सो फैसला 
उ�टी गरी मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ 
नं. बमोिजम कम सजाय ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन 
िजिकर देिखयो l ��ततु म�ुामा यी पनुरावेदक 
�ितवादी क�पना िव.क.ले आ�नो सौता िददी अथा�त्  
जाहेरवाली पिवसरा िव.क.को ८ वष�क� नाबािलग छोरी 
�रता िव.क.लाई �ूरता एवं िनम�म त�रकाले झ�ुड्याई 
मारकेो र अपराध लकुाउनका लािग मतृकको लास 
दबाउने िछपाउने उ�े�यले खाडलमा परुकेोसमेत 
दिेख�छ भने यी बािलकाको ह�या गन�लाई अ�ह�को 
समेत उ�साहटमा लामो समयदिेख योजना बनुी 
अपराध काय� स�प�न गरकेो दिेखन आउछँ l मतृक 
बािलकाको उमेर हेदा�समेत झै-झगडा र नोकझोकमा 
परी आवेशमा आई वा िनज बािलकासगँ कुनै कुराको 
बदला िलनलाई उनको ह�या गरकेो भ�ने दिेखदँैन l 
�ितकार गन� पिन नस�ने एक अवोध छोरीलाई पैसाको 
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लोभमा योजनाब� त�रकाले पासो लगाई मारकेो र 
िनज छोरी डोरीको पासोमा छटपटाउदँासमेत िनद�यी 
ब�नस�ने यी कसरुदार मिहलालाई उ� सजाय चक� 
पन� भयो भनी छुट िदन �यायको रोहमा मनािसब देिखन 
आएन l मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. 
ले सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद गनु�पन� भएका 
मु�ामा सािबत ठहर े पिन इ�साफ गन� िनण�यकता�को 
िच�ले भिवत�य हो िक भ�न ह�नेस�मको शकंाले वा 
अपराध गरकेो अव�था िवचार गदा� कसुरदारलाई 
ऐनबमोिजमको सजाय िददँा चक� ह�ने भई घटी सजाय 
ह�नुपन� िच�ले दखेेमा ऐनले गनु�पन� सजाय ठहराई 
आ�ना िच�ले देखेको कारणसिहतको खुलासा 
राय पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गन� ह�ने र 
अि�तम िनण�य िदनेले पिन �य�तो देखेमा ऐनले ह�ने 
सजायमा घटाई तो�न ह�ने कानूनी �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । व�तुतः अपराधको प�रि�थित र 
कसुरदारको मनसाय त�वलाई समेत अ�य�त 
सुझबुझका साथ िव�ेषण गरी कसुरअनुसारको 
�याय परोस ् भ�नका िनिम� सजाय िनधा�रण गन� 
स�ब�धमा �यायकता�लाई �विववेक�य अिधकार 
�योग गन� िदने गरी यस �कारको कानूनी �यव�था 
भएको पाइ�छ l �याियक सि�यता र �यायकता�को 
�विववेक�य अिधकार कानूनी िछ� �योग गरी 
सीिमत मािनसलाई फाइदा वा बेफाइदा पु�ने 
गरी होइन िक यसलाई �यायकता�ले नै �यायको 
कसीमा उ�च नैितकता र िववेकका साथ �योगमा 
�याउनुपन� ह��छ l तसथ�, अपराध �वीकार गरकेो र 
हालको प�ातापको कारणले मा� मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. को �योग गरी यी पनुरावेदक 
�ितवादी क�पना िव.क.को सजाय घटाउन िम�ने 
अव�था देिखएन । 

४. �ितवादी क�पना िव.क.लाई सव��वसमेत 

ह�ने गरी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� उ�च अदालतको ��ततु फैसला भने 
प�रवित�त कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िवचारणीय 
दिेख�छ l मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४० को उपदफा (२) मा सव��व ह�ने गरी सजाय 
ग�रने छैन भ�ने कानूनी �यव�था, फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को 
दफा ५ मा भएको कुनै कसरुका स�ब�धमा कसरु 
गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का बखत 
कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने रहेछ भने घटी सजाय 
ह�ने गरी िनधा�रण गनु�  पन�छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
प�र�े�यमा स�ु �याङ्जा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत पोखराबाट 
भएको फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखदँा यी 
पनुरावेदक �ितवादी क�पना िव.क.उपरको सव��वको 
सजाय ह�ने गरी खडा भएको लगत क�ा गनु�पन� अव�था 
दिेखयो । 

५. वादी नेपाल सरकारले िलएको पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�, मूलत: �ितवादीम�येका 
सोिवतबहादरु िव.क., ह�र�साद बोहरा र िस�बहादरु 
शाहीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीत १३(४) नं. बमोिजम कसरु गरकेो देिखदँा 
िनजह�लाई ऐजनको १७(३) बमोिजम सजाय गरेको 
उ�च अदालतको फैसला िमलेको नभई सो फैसला 
उ�टी गरी ऐ. महलको १३(४) नं. बमोिजम अिभयोग 
दाबीअनसुारकै सजाय ह�नपुछ�  भनी पनुरावेदन 
िजिकर िलएको पाइ�छ l �ितवादी सोिवत िव.क.ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� िमित २०७१।११।१४ 
मा साझँ �ीमती क�पना िव.क.ले नौ मिहनाको 
छोरालाई मेरो साथमा छाडी बािहर गएकोमा डेढ 
घ�टापिछ ह�याङ-फ�याङ गद� आएक� िथइन्, सोही 
समयमा छोरी रीता िव.क. हराएकोमा खोजतलास गन� 
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�ममा नभेिटएपिछ खोजतलासका लािग सासूसगँ 
क�पनाले �.५०,०००।- माग गरी मेरो नाममा पठाई 
िदनभुएको िथयो । पिछ लास फेला परी ब�ुद ै जादँा 
�ीमती क�पनाले ह�या गरकेो थाहा भयो l सो ह�यामा 
मेरो कुनै स�लाह र योजना िथएन । गत माघ मिहनामै 
िस�बहादरु शाही मेरो घरमा आएको बखत मािनस 
झिु�डएको रसी पाएमा महङ्गोमा िब�� ह��छ भनी 
बताएकोस�म हो भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले तदन�ुप नै 
स�ु अदालतमा पिन बयान गरकेो दिेख�छ । �य�तै 
�ितवादीह� ह�र�साद बोहरा र िस�बहादरु शाहीले 
अिधकार�ा� अिधकारी एवं स�ु अदालतसम� मा�छे 
झ�ुड्याइएको रसीको रा�ो मू�य पछ�  भ�ने गफका 
स�दभ�मा कुरा भएको हो तर उि�लिखत घटना तथा 
अपराधमा आ�नो कुनै िकिसमको संल�नता र सहयोग 
छैन भनी बयान गरकेो देिख�छ । 

६. जाहेरी दरखा�तको बेहोरा एवं 
जाहेरवालाको बकप�बाट यी �ितवादीह�समेतको 
योजना, स�लाह र वचनअनसुार रीता िव.क.को ह�या 
भएको भ�ने देिखयो । मौकामा कागज गन� न�दलाल 
िव.क. समेतका भनाइले उ� जाहेरी बेहोरा समिथ�त 
भएको अव�था छ । ��ततु म�ुाको अपराध र आपरािधक 
काय�को �मखु कारणीको �पमा रहेक� �ितवादी 
क�पना िव.क.ले अिधकार�ा� अिधकारी एव ं स�ु 
अदालतसम� उ� अपराध आफूले मा� घटाएको भनी 
�प� �पमा बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�म�ये 
सोिवतबहादरु िव.क. र ह�र�साद बोहरा �ितवादी 
क�पना िव.क.को �मश: आ�नै �ीमान् र बबुा 
नाताको देिख�छ भने िस�बहादरु शाही बबुाको साथी 
रहेको देिख�छ । मा�छे झिु�डएको डोरीको रा�ो मू�य 
पछ�  भ�ने कुरा िस�बहादरु शाहीले ह�र�साद बोहराको 
घरमा भेट ह�दँाको समयमा भनेको भ�नेस�म ��ततु 

म�ुाको िमिसल सलं�न �ितवादीह�को बयानबाट 
दिेखएको छ तर सो �योजनाथ� यी अ�य �ितवादीह�ले 
मतृक बािलकालाई नै मान� भ�ने काय�मा कुनै वचन 
िदएको, योजना तथा षड्य�� गरकेो र मान� काय�मा 
वारदात �थलमा उपि�थत भएको वा जोरजलुमु गरेको 
भ�ने त�य िमिसल संल�न कुनै पिन �माणबाट देिखन 
आएन । �ितवादीह�को इ�कारी बयानलाई िनजह�को 
सा�ी बकप�ले समथ�न गरकेो गरकेो अव�था 
दिेखयो । यी �ितवादीह�ले मतृकलाई मान� यो 
यसरी यसबेला वचन िदएको वा वारदात �थलमा यी 
�ितवादीह� उपि�थत भई मतृकलाई मान� िजउमा यो 
यसरी हात हालेको भनी वादी नेपाल सरकारले �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम व�तिुन� एवं 
िव�सनीय �माण गजुान� सकेकोसमेत देिखदँैन । 

७. उपयु�� अव�थामा अनमुानकै भरमा 
अिभयोग दाबीबमोिजम िनज �ितवादीह�लाई सजाय 
गन� फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तले िददँैन । 
कानूनतः मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) 
नं. ले जुनसुकै कुरा ग�रकन पिन �यान माना�मा वचन 
िदनेलाई वा वारदात भइरहेको ठाउँमा गई मान�लाई 
संयोग पा�रिदन िनिम� मन� मािनसको िजउ हात हाली 
प�� समाती िदनेलाई ज�मकैद गनु�पन� कानूनी �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । यस स�दभ�मा, िमिसल सलं�न त�य 
�माणबाट उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजमको त�य 
�थािपत ह�न नसकेको अव�थामा पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(४) 
नं. बमोिजम नै िनज �ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुछ�  
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने दिेखएन । 
तसथ�, िनज �ितवादीह�ले रसी पासोस�ब�धी मू�यको 
कुराकानी गरकेो वा सोस�मको ि�याले अ��य� 
�पमा म�ुय अपराध गन� �ितवादी क�पना िव.क.लाई 
अपराध काय� गन� द�ु�साहन िमलेको देिखदँा र यी 
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�ितवादीह� �यान मान� मतलबीको �पमा रहेकोस�म 
पाइएकोले �यानस�ब�धीको १७(३) नं. ले िनज 
�ितवादीह�लाई जनही एक वष� कैद ह�ने ठह�याई स�ु 
अदालतले गरकेो फैसला सदर गन� गरी भएको उ�च 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने दिेखएन l

८. अतः ��ततु म�ुामा �ितवादी क�पना 
िव.क.ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ नं. िवपरीत 
र १३(३) नं. बमोिजमको अपराध गरकेो ठहरकेोले 
िनज �ितवादी क�पना िव.क.लाई सोही ऐन र महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद र अ�य �ितवादीह� 
सोिवतबहादरु िव.क., ह�र�साद बेहोरा र िस�बहादरु 
शाहीलाई ऐ. ऐन र महलको १७(३) नं. बमोिजम 
जनही १(एक) वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई �याङ्जा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३/०३/२७ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत पोखराको 
िमित २०७३/१२/०१ को फैसला सो हदस�म िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  l ��ततु म�ुामा �ितवादी 
क�पना िव.क.लाई सव��वको सजायसमेत ह�ने ठहर 
गरकेो �याङ्जा िज�ला अदालतको सो फैसलालाई 
सदर गन� उ�च अदालत पोखराको फैसला हाल 
�चिलत मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
४० को उपदफा (२) र फौजदारी कसरु (सजाय 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा भएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम कायम ह�न नस�ने भई 
िनज �ितवादी क�पना िव.क.को हकमा सव��व ह�ने 
गरी ठहरकेो लगतस�म क�ा ह�ने ठहछ�  l वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन l अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� l 

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी क�पना 
िव.क.लाई भएको सव��वको सजाय नह�ने भएकोले 
िनज �ितवादी क�पना िव.क.को हकमा सव��व ह�ने गरी 

कायम भएको लगत क�ा ग�रिदनू भनी स�ु �याङ्जा 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू-----------------१
��ततु म�ुाको फैसला अदालतको िव�तुीय �णालीमा 
अपलोड गरी िमिसलको अिभलेख रा�ने �यव�था 
िमलाउनू----------------------------------------------२

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

इजलास अिधकृतः तारा�साद डागँी
इित संवत् २०७६ साल काित�क ५ गते रोज ३ शभुम् ।

—— & ––

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
फैसला िमित : २०७६।३।९

०७५-RB-०५६४

म�ुा: बैिकङ कसरु (चेक अनादर)

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला कैलाली िटकापरु 
नगरपािलका वडा नं. १ �लक नं. बी ब�ने 
टंकबहादरु काक�को छोरी वष� २९ क� 
िनम�ला सोडारी

िव��
��यथ� / वादी : गणेशकुमार रावलको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

�नण�य नं. १०४४६
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§ कानूनमा देवानी र फौजदारी तथा 
दुिनयावँादी फौजदारी र सरकारवादी 
फौजदारी भई म�ुा च�नस�ने साझा माग� 
िव�मान रहकेो अव�थामा जुन कानूनी 
माग� अपनाई �याियक उपचार खो�दा 
समाजमा शाि�त र अमनचयन कायम भई 
�यि� �यि�िबचको �यवहार र स�ब�ध 
िनयिमत एवं पीिडतलाई �भावकारी 
�याियक उपचार �ा� ह��छ सोही माग�लाई 
कानूनको अ�यास गन� िव� समहू र 
�यायकता�ह�ले अवल�बन गनु�पन� । 

§ जब एउटै कसुरमा कानूनी उपचार �ा� 
गन� दोहोरो माग�को उपि�थितको �� 
आउँछ �य�तो ि�थितमा अ�यथा �यव�था 
भएकोमा बाहके पीिडतको हक अिधकार 
अिधकािधक जुन कानूनी माग� अवल�बन 
गदा� सरुि�त रह�छ सोही माग�को 
अवल�बन गरी �याियक उपचार �ा� गन� 
बाटो देखाइिदनु �यायकता�को कत��य ह�न ेl 

§ कानूनमा काय�िविधको दोहोरोपन रहकेो 
अव�थामा दुिनयावँादी भई च�नस�ने 
फौजदारी �कृितका कसुरको �याियक 
उपचार पीिडतको िफरादबाटै ह�नस�ने 
तथा �य�तो िफरादबाट कानूनी उपचार 
माग गदा� पीिडतको हक अिधकारमा 
ताि�वक वा नकारा�मक असर पन� 
अव�था नरहदँास�म �य�तो िववादलाई 
सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन 
उपयु� नह�ने ।

(�करण नं.५)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
�ी िच�देव जोशी

��यथ� / वादीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�यायािधव�ा 
�ी अजु�न�साद कोइराला

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन�
माननीय �यायाधीश �ी िड�लीराज आचाय�
माननीय �यायाधीश �ी िदनेश�साद यादव
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलास

फैसला
�या. कुमार र�ेमी : �याय �शासन ऐन, २०७३ 

को दफा ९ उपदफा (१) को ख�ड (क) बमोिजम उ�च 
अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको फैसलाउपर 
पनुरावेदन दता� भई कारबाहीमा चढेको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य र इजलासको ठहर यस�कार छ :-

िमित २०७३।०५।१४ गते मबाट नगद 
�.१७,८५,०००।- (स� लाख पचासी हजार) 
र पनुः िमित २०७३।०५।१५ गते केही रकम 
पगेुन भनी �.१,००,०००।- (एक लाख) गरी 
ज�मा १८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी 
हजार) िलई िनज िवप�ीले आ�नो नाउकँो खाता 
नं.०१११५२१३८१३ को िस�ाथ� ब�क िल. शाखा 
काया�लय टीकापरुबाट १७,८५,०००।- (स� लाख 
पचासी हजार) िलन ु भनी िमित २०७३।१२।२९ 
गते चेक िदएक� र िमित २०७४।०६।०२ गते 
�.१,००,०००।- (एक लाख) नेपाल एस.िव.आई. 
ब�क शाखा काया�लय टीकापूरको चेक िदइएकोमा उ� 
चेकह� पटकपटक ब�कमा गई साट्न खो�दा खातामा 
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पैसा नभएको भनी िफता� ग�रिदएको र िनजलाई समेत 
जानकारी गराउदँा आनाकानी गन�, तेरो पैसा िद�न 
भ�नेज�ता श�दह�मा जवाफ िदई जानीजानी ठगी गन� 
मनसाय राखेका ह�दँा कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा�त ।

जाहेरवाला गणेशकुमार रावल मेरो िददीको 
�ीमान् िभनाज ुनाता ला�दछन् । जाहेरवाला िभनाज ु
तथा िनजक� �ीमतीसगँ मेरो लेनदेन कारोबार 
चिलआएको िथयो । सोही�ममा २०७३ साल पौष 
मिहनामा जाहेरवाला गणेशकुमार रावलक� �ीमती मेरो 
िददी नाता पन� दगुा�  रावलसगँ �यापार �यवसाय गन� 
भनी केही रकमको आव�य�ा भएकोले केही सहयोग 
ग�रिदन ु प�यो भनी कुराकानी गरपे�ात् िनज िददी 
दगुा�  रावलबाट ऋण सापटीबापत �.१२,५०,०००।- 
(बा� लाख पचास हजार) िलएक� ह� ँ । उ� रकम एक 
वष�िभ� च�ुा गन� गरी भाकासिहतको तमसकुसमेत 
गरी िलएक� छु । सो रकमबापत मैले पटकपटक 
�याजबापतको रकमसमेत िदइसकेक� छु । मैले िलएको 
ऋण सापटको रकम च�ुा ग�रिदन भनी २०७४ साल 
आि�न मिहनामा िददी दगुा�  रावलका �ीमान् िनज 
जाहेरवाला मेरो घरमा आएको ह�दँा ऋण सापट क�ी 
ह�ने गरी िमित २०७४।०६।०२ गतेको मेरो नाममा 
रहेको खाताबाट नेपाल एस.िव.आई. ब�क िल. को 
चेकमा द�तखत ग�रिदएक� ह� ँ । जाहेरवालाले जाहेरी 
दरखा�तमा संल�न गरकेो िस�ाथ� ब�क टीकापूरको 
मेरो नाममा रहेको खाताको चेक मैले िदएक� होइन । 
मैले कामको िसलिसलामा बािहर जानपुन� भएकाले 
उ� ब�कको चेकमा ह�ता�र गरी पसलको घरा�मा 
राखेको अव�थामा िनज जाहेरवाला गणेशकुमार 
रावलले मसमेतलाई झ�ुयाई चेक िलई गएको र उ� 
चेकमा आफुखसुी रकम र िमित उ�लेख गरी चेक 
अनादरसमेत गरेको कुरा हाल आएर मा� थाहा पाएको 

ह� ँ। चेकमा उ�लेख गरबेमोिजमको रकम िलएक� होइन । 
पटक-पटक �याजबापतको रकमसमेत िदइसकेक� ह�दँा 
मैले जाहेरवालाक� �ीमतीलाई �.१२,५०,०००।- 
(बा� लाख पचास हजार) मा� च�ुा गन� बाकँ� छ । 
�यापार �यवसाय िब�ेका कारण मैले ितनु�पन� रकम 
िफता� गन� सकेक� छैन । मेरो ब�क खातामा पया�� रकम 
मौ�दात नभएको ह�दँा मैले िदएको चेक अनादर भएको 
हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी िनम�ला सोडारीको 
बयान ।

�ितवादी िनम�ला सोडारीले जाहेरवालाबाट 
�यापार �योजनको लािग आिथ�क सम�या 
दखेाई मसगँ समेत घर स�लाह गरी ३ मिहनाको 
भाका राखी िमित २०७३।०५।१४ गते नगद 
�.१७,८५,०००।- (स� लाख पचासी हजार) र 
पनुः ऐ.१५ गते १,००,०००।- (एक लाख) ऋण 
सापटी गरी ज�मा �.१८,८५,०००।- (अठार लाख 
पचासी हजार) िलएको हो । सोप�ात् उ� रकम भाका 
नाघीस�दासमेत िफता� निदएप�ात् जाहेरवालाले 
पटकपटक रकम मा�न खो�दा स�पक� िवहीन भई 
ब�दै आएकोमा �ितवादी िनम�ला सोडारीले आफूले 
लगेको ऋणसापट रकमको भ�ुानी िलन भनी िमित 
२०७३।१२।२९ मा �.१७,८५,०००।- (स� लाख 
पचासी हजार) को िस�ाथ� ब�क टीकापरु शाखाको र 
िमित २०७४।०६।०२ मा �.१,००,०००।- (एक 
लाख) को नेपाल एस.िव.आई. ब�क िल. टीकापरु 
कैलालीमा आ�नो नाममा रहेको खाताको चेक 
जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले भ�ुानी िलने गरी चेक 
िदइएकोमा उ� चेक सटही गन� जादँा खातामा रकम नै 
नभएको भनी चेक अनादर भइआएको अव�थामा िनज 
�ितवादीलाई खातामा रकम नै नभएको चेक िदइएको 
भनी जाहेरवालाले भ�दा उ�टै धाकध�क� िदनकुा 
साथै ित�ो पैसा िद�न जे गन� स�छौ गर भनी ह�काई 
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पठाएको भनी जाहेरवालाबाट सनुी थाहा पाएको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको टेकबहादरु रावलले ग�रिदएको 
कागज ।

�ितवादी िनम�ला सोडारीले जाहेरवालाबाट 
�यापार �योजनको लािग आिथ�क सम�या दखेाई ३ 
मिहनाको भाका राखी िमित २०७३।०५।१४ गते नगद 
�.१७,८५,०००।- (स� लाख पचासी हजार) र पनुः 
ऐ.१५ गते १,००,०००।- (एक लाख) ऋण सापटी 
गरी ज�मा �.१८,८५,०००।– (अठार लाख पचासी 
हजार) िलएको भ�ने जाहेरवालाबाटै सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ। सोप�ात् उ� रकम भाका नाघीस�दासमेत िफता� 
निदएप�ात् जाहेरवालाले पटक–पटक रकम मा�न 
खो�दा स�पक� िवहीन भई ब�द ै आएकोमा �ितवादी 
िनम�ला सोडारीले आफूले लगेको ऋण सापटी 
रकमको भ�ुानी िलन भनी िमित २०७३।१२।२९ 
गते �.१७,८५,०००।- (स� लाख पचासी हजार) 
को िस�ाथ� ब�क टीकापूरको र िमित २०७४।०६।०२ 
गते �.१,००,०००।- (एक लाख) को नेपाल एस.िव.
आई. ब�क िल. टीकापरु कैलालीमा आ�नो नाममा 
रहेको खाताको चेक जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले 
भ�ुानी िलने गरी चेक कािटिदएकोमा उ� चेक लगी 
िनज जाहेरवाला सटही गन� जादँा खातामा रकम नै 
नभएको भनी चेक अनादर भई आएको अव�थामा 
िनज जाहेरवालाले खातामा रकम नै नभएको चेक िकन 
िदएको भनी �ितवादीलाई भ�दा उ�टै धाकध�क� 
िदनकुा साथै ित�ो पैसा िद�न जे गन� स�छौ गर भनी 
ह�काई पठाएको भनी जाहेरवालाबाट सनुी थाहा 
पाएको ह� ँ भ�नेसमेत बेहोराको राजपतु नरबहादरु 
शाहले ग�रिदएको कागज ।

�ितवादी िनम�ला सोडारीले जाहेरवालाबाट 
�यापार �योजनको लािग ३ मिहनाको भाखा राखी 
िमित २०७३।५।१४ गते नगद �.१७,८५,०००।- 

(स� लाख पचासी हजार) र पनुः ऐ.१५ गते 
१,००,०००।- (एक लाख) ऋण सापट गरी ज�मा 
�.१८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) 
िलएको कुरा मैले जानकारी पाएको िथए ँ । सोप�ात् 
उ� रकम भाका नाघी स�दासमेत िफता� निदएप�ात् 
जाहेरवालाले पटक–पटक रकम मा�न खो�दा 
स�पक� िवहीन भई ब�दै आएकोमा �ितवादी िनम�ला 
सोडारीले आफूले लगेको ऋण सापट रकमको 
भ�ुानी िलन भनी िमित २०७३।१२।२९ गते 
�.१७,८५,०००।- (स� लाख पचासी हजार) को 
िस�ाथ� ब�क टीकापूरको र िमित २०७४।०६।०२ गते 
�.१,००,०००।- (एक लाख) को नेपाल एस.िव.आई. 
ब�क िल. टीकापरु कैलालीमा आ�नो नाममा रहेको 
खाताको चेक जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले भ�ुानी 
िलने गरी चेक काटीिदइएकोमा उ� चेक लगी िनज 
जाहेरवालाले सटही गन� जादँा खातामा पया�� रकम नै 
नभएको भनी चेक अनादर भई आएको अव�थामा िनज 
�ितवादीलाई खातामा रकम नै नभएको चेक िदइएको 
भनी जाहेरवालाले भ�दा उ�टै धाकध�क� िदनकुा 
साथै ित�ो पैसा िद�न जे गन� स�छौ गर भनी ह�काई 
पठाएको भनी जाहेरवालाबाट सनुी थाहा पाएको ह� ँ
भ�नेसमेत बेहोराको मोहन रावलले ग�रिदएको कागज ।

�ितवादीउपर परेको जाहेरी दरखा�त, िस�ाथ� 
ब�क र एस.िव.आई. ब�कको प�, बिुझएका �यि�ह�ले 
ग�रिदएको कागजसमेतका आधार �माणह�बाट 
�ितवादी िनम�ला सोडारीले जाहेरवालाबाट ३ 
मिहनाको भाका राखी ज�मा �.१८,८५,०००।- 
(अठार लाख पचासी हजार) कजा� सापटी िलएको 
र जाहेरवालाले सापटी रकम िफता� मा�दा आ�नो 
नाममा िस�ाथ� ब�क िटकापरु शाखामा रहेको खाता 
नं. ०१११५२१३८१३ बाट �.१७,८५,०००।- 
र एस.िव.आई. ब�कमा आ�नो नाममा स�चालन 
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रहेको खाता नं.२२०१५२४३५००६५८ बाट 
�.१,००,०००।- (एक लाख) को चेक काटी 
उ� खातामा पया�� मौ�दात रकम नभएको भनी 
जानीजानी चेक काटी िदएको भ�ने स-�माण पिु� 
ह�न आएकोले िनज �ितवादी िनम�ला सोडारीको उ� 
काय� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३ (ग) िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो देिखदँा 
िनज �ितवादी िनम�ला सोडारीलाई सोही ऐनको दफा 
१५(१) नं. अनसुार िबगो �.१८,८५,०००।- (अठार 
लाख पचासी हजार) बराबर ज�रवाना र ३ मिहना कैद 
सजाय गरी जाहेरवालाको िबगो �.१८,८५,०००।- 
(अठार लाख पचासी हजार) समेत िनज �ितवादी 
िनम�ला सोडारीबाट जाहेरवालालाई िदलाई भराई 
पाउनसमेतको मागदाबी िलइएको छ । ��ततु म�ुामा 
प�ाउ परके� �ितवादी िनम�ला सोडारी र सलं�न 
स�कल िमिसल यसै अिभयोग प�साथ पेस गरकेो 
देिखयो ।

मैले िमित २०७४।०६।०२ गते 
�.१,००,०००/- (एक लाख) को एस.िव.आई. ब�क 
शाखा काया�लय िटकापूरको चेक काटी जाहेरवाला 
गणेशकुमार रावललाई िदएक� ह�,ँ ऋण सापटी केही 
िलएक� िथइन ँ । ब� मैले नै िनजलाई सापटी िदन 
�.१,००,०००।- को चेक िदएक� ह� ँ। िस�ाथ� ब�कको 
�.१७,८५,०००।- को चेकमा रहेको द�तखत मेर ै
हो । मैले नै गरके� ह� ँ । �यसमा लेिखएको िलखतचाही ँ
मैले लेखेक� होइन । �यो खाली चेकमा कसले लेखे 
भ�ने जाहेरवालालाई नै थाहा होला । मैले िस�ाथ� 
ब�कको मेरो खाताको चेक आ�नो पसलमा रा�ने 
गथ� । िनज जाहेरवाला मेरा िभनाज ु भएको र मेरो 
पसलमा आउने जाने गनु�ह���यो । घरा�बाट कितबेला चेक 
िझकेछन् मलाई थाहा भएन । सो कुरा मैले चेक अनादर 
म�ुामा जाहेरी िदएप�ात् मा�ै थाहा पाएक� ह� ँ। स-सानो 

मनमटुाव भएकै कारण िभनाजलेु �य�तो �प�च गरी 
झ�ुयाई चेक अनादर गरी म�ुा िदएका ह�न् । लेनदेन 
िवषयबाट जाहेरी परकेो होइन भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िनम�ला सोडारीले िमित २०७५।१।५ गते 
उ�च अदालत िदपायलको महे��नगर इजलाससम� 
गरकेो बयान ।

�ितवादीउपर ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३(ग) िवपरीतको कसरु अपराधमा 
सोही ऐनको दफा १५(१) बमोिजम सजाय गरी िबगो 
�.१८,८५,०००।- जाहेरवालालाई �ितवादीबाट 
िदलाई भराई पाउने र िबगोबमोिजमको ज�रवानाको 
मागदाबी िलई अिभयोग प� पेस भएको दिेख�छ । 
िमित २०७३।१२।२९ गतेको िस�ाथ� ब�कको चेकबाट 
�.१७,८५,०००।- गणेशकुमार रावलको नाममा 
�ितवादीले चेक काटी िदएको र िमित २०७४।०६।०२ 
गते �.१,००,०००।- को चेक काटी िदएकोमा खातामा 
मौ�दात नभएको कारणबाट चेकको भ�ुानी नभएको 
दिेख�छ । उ� दवैु थान चेकमा भएको सहीछापलाई 
आ�नो हो भनी �ितवादीले �वीकार गरी अदालतसम� 
बयान गरकेो दिेख�छ । अनसु�धानको �ममा भएको 
बयानमा १२ लाख ५० हजार िलएको त�य �वीकार 
गरी आज अदालतको बयानमा �.१ (एक) लाख 
िलएको भनी �य� गरकेो कुरा पेस भएको दसी �माण 
(चेकह�) बाट मेल खाएको देिखएन । पेस भएका 
चेकह�मा भएको सहीछाप �ितवादीले आ�नो हो भनी 
�वीकार ग�रआएको ह�दँा यी �ितवादी त�काल �ा� 
�माणबाट कसरुदार होइनन् भ�ने िव�ास गन� मनािसब 
आधार नह�दँा पिछ ब�ुद ैजादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
म�ुा पपु��को लािग अ.बं. ११८ बमोिजम �ितवादी 
िनम�ला सोडारीबाट नगद धरौट �. १८,८५,०००।- 
(अठार लाख पचासी हजार) वा सोबापतको ब�क 
�यार�ेटी वा जेथा जमानत िदए िलई म�ुा पपु��को लािग 
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तारखेमा रा�नू । िदन नसके कानूनबमोिजमको थनुवुा 
पजु� िदई कारागार काया�लय क�चनपरुमा थनुामा 
रा�न पठाई िदनू । अिभयोग प�मा उि�लिखत वादी 
नेपाल सरकारको सा�ीह� र �ितवादीको सा�ीह� 
िनयमानसुार बझुी पेस गनु� , िमिसल संल�न दसीका 
चेकह� खामब�दी गरी िमिसलसाथ रा�न ुभ�नेसमेत 
बेहोराको उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासको िमित २०७५।०१।०५ को आदेश ।

�ितवादीले जाहेरवालालाई एस.िव.आई. 
ब�कको �.१,००,०००।- (एक लाख) को चेक 
काटी िदएको िठक हो । िस�ाथ� ब�कको चेक िदएको 
होइन । �ितवादी िनम�ला सोडारीको होलसेल पसल 
छ, सो पसलमा �यापारीलाई िदन भनी राखेका चेकह� 
िनज जाहेरवालाले लगेको ह�नस�छ । जाहेरवालाबाट 
�ितवादीले �.१ लाख मा� ५,६ मिहनापिछ िफता� 
गन� गरी िलएक� ह�न्, बाकँ� सबै झ�ुा हो भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादीका सा�ी निवन काक�ले उ�च 
अदालत िदपायल, महे��नगर इजलाससम� िमित 
२०७५।०२।१३ मा गरकेो बकप� ।

�ितवादी िनम�ला सोडारी साली नाता ला�ने 
र �यापार �यवसायसमेत चलाइरहेक�ले िव�ासमा 
परी एकपटक १७,८५,०००।- र अक�पटक 
�.१,००,०००।- िदएको िथए ँ l भाखामा पैसा िफता� 
भएन, पटक पटक घरमा बोलाई छलफल गदा�समेत 
पैसा िफता� गन� मानेन, पिछ आ�नो खातामा रकम 
नभएको चेक काटी मलाई िदएको र सो चेक साट्न भनी 
स�बि�धत ब�कमा जादँा चेक सािटएन, बाउ�स भयो । 
अिन जाहेर गरकेो ह� ँभ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला 
गणेशकुमार रावलले उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासमा िमित २०७५।०२।१३ गतेमा 
गरकेो बकप� ।

आपसमा प�रिचत �यि�का िबचमा भएको 

लेनदेन �यवहार, िबगो रकम र वारदातको �कृितलाई 
हेदा� ठहरबेमोिजमको कसरुमा िनजलाई १ (एक) 
मिहनास�म कैद गनु� मै कानूनको मकसद पूरा ह�ने 
दिेख�छ । िबगोबमोिजम ज�रवाना ह�ने भ�ने ऐनको 
दफा १५ को उपदफा (१) को �यव�थाअनसुार नै 
िनजलाई ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाले आ�नो िबगो 
िनजबाट भराई िलन पाउनेसमेत दिेख�छ । �ितवादी 
िनम�ला सोडारीले अिभयोग दाबीबमोिजम ब�िकङ कसरु 
गरकेो देिखएकोले िनजलाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजम 
१(एक) मिहना कैद तथा �.१८,८५,०००/- (अठार 
लाख पचासी हजार) ज�रवाना ह�ने र जाहेरवाला गणेश 
रावलले सोबमोिजमको िबगो �ितवादीबाट भराई पाउने 
ठहछ�  भ�ने स�ु उ�च अदालत िदपायल महे��नगर 
वािण�य इजलासको िमित २०७५/०३/२७ को 
फैसला ।

िवप�ीको �ीमतीसगँ मैले १२ लाख ५० 
हजार िदन बाकँ� छ भनी तमसकु ग�रिदई �याजसमेत 
बझुाएक� छु l मैले जाहेरवालालाई १ लाखको एस.िव.
आई. ब�कको चेक िदएको हो, १७ लाख ८५ हजारको 
िस�ाथ� ब�कको चेकको िलखत मेरो होइन l ममािथ 
लगाइएको अिभयोग ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ अ�तरको कसरु होइन l ब�कबाट रकम 
भ�ुानी भएको अव�थासमेत छैन l मलाई लगाइएको 
अिभयोग ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनको ��तावना 
र मम�िवपरीत छ l चेक िविनमय अिधकारको द�ताबेज 
हो l खातामा रकम ज�मा नभइकन भ�ुानी नभएको 
ख�डमा धारकले सो बाउ�स चेक िदने �यि�उपर 
िविनमय अिधकार ऐनअ�तग�तको कारबाही चलाउन 
पाउने गरी िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ ले गरेको 
�यव�थालाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनले खारजे 
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नगरी यथावत् नै राखेकोले सो ऐन यथावत् रहदँारहदैँ 
बाउ�स चेक िदएकै आधारमा ब�िकङ कसरु भयो भ�ने 
अव�थासमेत ह�ने होइन l िववािदत चेकमा भएको 
द�तखत मेरो भएपिन सोिभ�को िलखत मेरो होइन l 
िभडाई हेरमेा स�े िकत�समेत थाहा ह��छ l स�े िकत�को 
छानिबन नै ग�रएन l झठुा कथनका आधारमा फरबे 
ग�रिदएको जाहेरी र ला�नै नस�ने कानूनबमोिजम 
मलाई कसरुदार ठहर गरकेो उ�च अदालत िदपायल 
महे��नगर इजलासको फैसला उ�टी गरी आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
�ितवादी िनम�ला सोडारीले यस अदालतमा पेस गरकेो 
पनुरावेदनप� ।

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ मा 
िमित २०७३/०६/१८ मा भएको संशोिधत �यव�थाको 
�योग गरी सो िमितपूव� िमित २०७३/०५/१५ मा चेक 
कािटिदएको िवषयमा कारबाही चलाएको र सजाय 
भएको तथा वादी नेपाल सरकार र �ितवादी दगुा�  काक� 
भएको ०६८-CR-०७२३ को म�ुामा यस अदालतबाट 
िमित २०७२/०४/२० मा फैसला गदा� अपनाइएको 
िस�ा�तसमेतका �ि�ले हेदा� उ�च अदालत िदपायल 
महे��नगर इजलासको िमित २०७५/०३/२७ को 
फैसला �माण मू�याङ्कनको �ि�ले समेत िवचारणीय 
देिखएको भनी यस अदालतबाट िमित २०७५/११/२६ 
मा िवप�ी िझकाउने गरी आदेश भएको l

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको पनुरावेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी 
�ितवादी िनम�ला सोडारीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ा �ी िच�दवे जोशीले जाहेरवालाले �ितवादी 
नभएको मौका छोपी िनजको घरा�मा रहेको द�तखत 
मा� भएको खाली चेक लगी आफँैले �यसमा िमित 
र रकम उ�लेख गरी चेक बाउ�स गराई झ�ुा जाहेरी 

रहेको अव�थामा मेरो प�लाई स�ु अदालतले 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरकेो फैसला 
कानूनी �पमा �िुटपूण� छ l उही काय� देवानी दािय�व 
र फौजदारी ह�न स�ैन l चेक अनादरको िवषय ब�िकङ 
कसरु हो भनी ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
ले भनेको छैन l सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीतसमेत भएकोले उ� फैसला उ�टी गरी 
अिभयोगप� खारजे गरी मेरो प�लाई सफाइ िदलाई 
पाउ ँभनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

��यथ� वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी अजु�न�साद 
कोइरालाले  �ितवादीले आ�नो खातामा पया�� 
रकम छैन भ�ने जा�दाजा�दै जाहेरवालालाई चेक 
काटी िदएको त�य �वीकार गरी बयानसमेत गरी 
िदएको र ब�कबाट समेत लेिखआएको अव�थामा 
दाबी िनिव�वाद�पमा पिु� भइरहेको ह�दँा �ितवादीलाई 
स�ु अदालतले अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने 
ठह�याएको फैसला मनािसब नै ह�दँा सदर कायम 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो l 

�ितवादी िनम�ला सोडारीले जाहेरवालाबाट 
३ मिहनाको भाका राखी ज�मा �.१८,८५,०००।- 
(अठार लाख पचासी हजार) कजा� सापटी िलएको 
र जाहेरवालाले सापटी रकम िफता� मा�दा आ�नो 
नाममा िस�ाथ� ब�क िटकापरु शाखामा रहेको खाता 
नं. ०१११५२१३८१३ बाट �.१७,८५,०००।- 
र एस.िव.आई. ब�कमा आ�नो नाममा स�चालन 
रहेको खाता नं.२२०१५२४३५००६५८ बाट 
�.१,००,०००।- (एक लाख) को चेक काटी िदएकोमा 
खातामा पया�� मौ�दात रकम नभएको भनी जानीजानी 
चेक काटी िदएको भ�ने स-�माण पिु� ह�न आएकोले 
िनज �ितवादी िनम�ला सोडारीको उ� काय� ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) 
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िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो देिखदँा िनज �ितवादी 
िनम�ला सोडारीलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा 
(१) अनसुार िबगो �.१८,८५,०००।- (अठार लाख 
पचासी हजार) बराबर ज�रवाना र ३ मिहना कैद 
सजाय गरी जाहेरवालाको िबगो �.१८,८५,०००।- 
(अठार लाख पचासी हजार) समेत िनज �ितवादी 
िनम�ला सोडारीबाट जाहेरवालालाई िदलाई भराई 
पाउनसमेतको मागदाबी रहेकोमा �ितवादी िनम�ला 
सोडारीले अिभयोग दाबीबमोिजम ब�िकङ कसरु गरकेो 
देिखएकोले िनजलाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३ को दहेाय (ग) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजम १(एक) 
मिहना कैद तथा �.१८,८५,०००/- (अठार लाख 
पचासी हजार) ज�रवाना ह�ने र जाहेरवाला गणेश 
रावलले सोबमोिजमको िबगो �ितवादीबाट भराई पाउने 
ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासले फैसला गरकेो दिेखयो । उ� फैसलामा 
�ितवादी िनम�ला सोडारीले िच� नबझुाई वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग दाबीबमोिजम ब�िकङ कसरुमा 
सजाय गरकेो स�ु फैसला उ�टी गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी यस अदालतमा पनुरावेदन 
गरकेो देिख�छ ।

२. अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने 
�ितवादी िनम�ला सोडारीले पेस गरेको पनुरावेदन 
िजिकरमा िवचार गदा�, �ितवादी िनम�ला सोडारीले 
जाहेरवालाका नाममा िस�ाथ� ब�क िटकापरु शाखामा 
रहेको खाताबाट �.१७,८५,०००/- र एस.िव.आई. 
ब�कबाट �.१,००,०००/- (एक लाख) भ�ुानी िलन ु
भनी चेक काटी िदएकोमा ती खाताह�मा पया�� 
मौ�दात रकम नभएको भनी स�बि�धत ब�कह�बाट 
चेक अनादर भएको देिख�छ । ��ततु चेक अनादर 
भएकोले �ितवादी िनम�ला सोडारीउपर ब�िकङ कसरु 

तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १५(१) बमोिजम सजाय ह�नका 
लािग अिभयोग दाबी पेस भएको देिखयो ।

३. ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३ को (ग) मा “आ�नो खातामा मौ�दात 
रकम नभएको जानीजानी चेक काटी िदन नह�ने” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखयो । सो ऐनको दफा 
३(ग) को िनषेिधत काम गरमेा ऐ. ऐनको दफा १५(१) 
अनसुार �य�तो कसरु गन� �यि�लाई सजाय गदा�  िबगो 
भराई िबगोबमोिजमको ज�रवाना र ३ मिहनास�मको 
कैद सजाय ह�ने �यव�था भएको पाइ�छ । �यसैगरी, 
िविनमय  अिधकारप� ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) 
मा “ब�कमा आ�नो िन�पे छैन वा िन�ेप भए पिन 
पया��त छैन भ�ने जानीजानी कुनै �यि�ले चेक काटी 
कसैलाई ह�ता�तरण गरमेा र �यसरी ह�ता�तरण 
ग�रएको चेक भु�ानीको लािग स�बि�धत ब�कसम� 
��तुत गदा� पया��त िन�पे नभएको कारणबाट 
ब�कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्न े�यि�बाट 
चेकमा उि�लिखत रकम र �याजसमेत धारकलाई 
भराई चेक काट्न े�यि�लाई तीन मिहनास�म कैद 
वा तीन हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दुवै सजाय 
ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ ।

४. �ितवादी िनम�ला सोडारीउपर लगाइएको 
अिभयोग दाबी हेदा� मािथ उि�लिखत २ वटा ऐनको 
�यव�थाम�ये जनुचािह ँकानूनी �यव�थासगँ कसरुको 
बढी सािम�यता रह�छ सोही कानूनी �यव�थाबमोिजम 
कसरु �थािपत गरी तदन�ुप नै कसरुदारलाई सजायको 
भािगदार बनाइन ु�यायोिचत ह��छ । ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐनमा 'चेक अनादर' लाई �प� �पमा प�रभािषत 
ग�रएको पाइदँैन । य�िप उि�लिखत दवुै ऐनमा भएको 
�यव�थाको मूल मकसदलाई हेदा�  ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को ��तावनामा “ब�िकङ तथा 
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िव�ीय �णालीको कारोबारमा ह�न स�ने कसरुज�य 
काय�बाट ब�क तथा िव�ीय �णालीमा पन� असर 
र जोिखमलाई �यून गरी ब�िकङ तथा िव�ीय 
�णाली�ित िव�सनीयता अिभवृि� गन� ब�िकङ 
कसुर तथा सजायका स�ब�धमा कानूनी �यव�था 
गन�” भनी उ�लेख भएको देिख�छ भने िविनमय 
अिधकारप� ऐन, २०३४ को ��तावनामा “ब�िकङ 
कारोबारलाई स�ुयवि�थत गन�को लािग िविनमय 
अिधकारप�को प�रभाषा गन� र त�स�ब�धी अ�य 
�यव�था गन�” भ�ने �यव�था ग�रएको छ l यस 
स�दभ�मा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनले कारोबारमा 
ह�नस�ने कसरुज�य काय�बाट ब�क तथा िव�ीय 
�णालीमा पन� असर तथा जोिखमलाई �यूनीकरण 
गन� उ�े�य िलएको देिखयो भने िविनमय अिधकारप� 
ऐनले िविनमय अिधकारप�को प�रभाषा गरी ब�िकङ 
कारोबारलाई स�ुयवि�थत गन� ल�य राखेको दिेखयो ।

५. यसरी एकै �कारको कसरुमा देवानी र 
फौजदारी दािय�व तथा कानूनी उपचारका माग�ह� 
�स�त रहेको अव�थामा कानूनको सम� उ�े�यलाई 
आ�मसात् गरी िववेचना ग�रनपुद�छ । �ितवादी 
िनम�ला सोडारीउपर यहा ँ जनु कसरु लगाइएको छ, 
सो कसरु सरकारवादी भई च�ने फौजदारी �कृितको 
छ । कानूनमा देवानी र फौजदारी तथा दिुनयावँादी 
फौजदारी र सरकारवादी फौजदारी भई म�ुा च�नस�ने 
साझा माग� िव�मान रहेको अव�थामा जनु कानूनी माग� 
अपनाई �याियक उपचार खो�दा समाजमा शाि�त र 
अमनचयन कायम भई �यि� �यि�िबचको �यवहार 
र स�ब�ध िनयिमत एव ं पीिडतलाई �भावकारी 
�याियक उपचार �ा� ह��छ सोही माग�लाई कानूनको 
अ�यास गन� िव� समूह र �यायकता�ह�ले अवल�बन 
गनु�पद�छ । सबै कानूनी �णालीमा कसरुको 
�कृितअनसुारको अिभयोजन गन� िनि�त काय�िविध 

तय ग�रएको ह��छ l जब एउटै कसरुमा कानूनी उपचार 
�ा� गन� दोहोरो माग�को उपि�थितको �� आउछँ 
�य�तो ि�थितमा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक 
पीिडतको हक अिधकार अिधकािधक जनु कानूनी 
माग� अवल�बन गदा� सरुि�त रह�छ सोही माग�को 
अवल�बन गरी �याियक उपचार �ा� गन� बाटो 
दखेाइिदन ु�यायकता�को कत��य ह�न आउछँ l कानूनमा 
काय�िविधको य�तो दोहोरोपन रहेको अव�थामा 
दिुनयावँादी भई च�नस�ने फौजदारी �कृितका 
कसरुको �याियक उपचार पीिडतको िफरादबाटै 
ह�नस�ने तथा �य�तो िफरादबाट कानूनी उपचार माग 
गदा� पीिडतको हक अिधकारमा ताि�वक वा नकारा�मक 
असर पन� अव�था नरहदँास�म �य�तो िववादलाई 
सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन उपय�ु ह�दैँन l 
य�तो ग�रएमा सरकारको अनाव�यक �ोत साधन र 
समयको द�ुपयोगसमेत ह�ने अव�था िसिज�त ह��छ l 
अझ, ��ततु िववादमा �ितवादीको कसरु �थािपत ह�ने 
हो भने िविनमय अिधकारप� ऐनअ�तग�त म�ुा नचलाई 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनअ�तग�त सरकारवादी 
म�ुाको �पमा अिभयोजन गन� हो भने पीिडतले पाउने 
�याियक उपचारसमेत कुि�ठत ह�ने देिखयो l िकनिक 
य�तो �थािपत भएमा िविनमय अिधकारप� ऐनमा 
पीिडतले �याजसमेत भराई िलन पाउछँ तर ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐनअ�तग�त कसरु �थािपत भएमा 
पिन पीिडतले लेना रकमको �याज भराई िलन पाउने 
भ�ने �यव�था ग�रएको देिखदैँन l मािथ िववेिचत 
ऐनह�को ��तावनाको बेहोराबाट यी ऐनह�ले 
स�बोधन गन� खोजेको िवषयव�त ु एउटै अथा�त्  
ब�िकङ कारोबार नै देिखए पिन िनयमन गन� खोजेको 
�े� िव�कुल िभ�न देिखयो । ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐनले ब�िकङ कारोबारमा ह�नस�ने आपरािधक 
ि�याकलापलाई िनषेध गन� उ�े�य राखेकामा अक�ले 
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ब�िकङ कारोबारलाई प�रभािषत गरी �व�थ �पमा 
स�चालन गन� खोजेको पाइयो ।

६. कानूनले दवैु ऐनले तोकेका माग�म�ये 
कुनै एक ऐनले तोकेको माग� अवल�बन गन� स�ने छुट 
िदएको अव�थामा रहेको ��ततु िवषयमा �ितवादीलाई 
ब�िकङ कसरुको अिभयोगमा सजाय गदा� �ितवादी र 
पीिडत दवुैलाई �याय नपन� दिेख�छ । ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ अ�तग�तका म�ुामा नेपाल 
सरकारवादी ह�ने र �य�ता म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को अनसूुची-१ मा परकेो मािनने 
ह�दँा यस ऐनअ�तग�तको कसरु मानी अदालतबाट 
सजाय गदा� कैद र िबगोबमोिजम ज�रवाना भई 
जाहेरवालालाई िबगो भराइिदन ुपन� गरी फैसला भएको 
पाइ�छ । यस अव�थामा कानूनले ज�रवानालाई पिहलो 
�ाथिमकतामा राखी असलुउपर ग�रसकेपिछ मा� 
िबगो भराउनेतफ�  जाहेरवालाले छु�ै कारबाही चलाउन ु
पन� र िबगो भराउने स�पि� नरहेमा �ितवादीलाई  एक 
वष�स�म कैद गराउन स�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 
यस अव�थामा पीिडतले �याय पाउने अव�था थप 
पेिचलो र अिनि�त ह�न जाने देिखयो l 

७. �ितवादी िनम�ला सोडारीले 
अदालतसम� बयान गदा� मैले िमित २०७४।६।२ गते 
�.१,००,०००/- (एक लाख) को एस.िब.आई. ब�क 
शाखा काया�लय िटकापूरको चेक काटी जाहेरवाला 
गणेशकुमार रावललाई िदएक� ह�,ँ ऋण सापटी केही 
िलएक� होइन । ब� मैले नै िनजलाई सापटी िदन 
�.१,००,०००।– को चेक िदएक� ह� ँ। िस�ाथ� ब�कको 
�. १७,८५,०००/- को चेकमा रहेको द�तखत मेर ै
हो, �यसमा लेिखएको िलखतचाही ँमैले लेखेक� होइन । 
मैले पसलमा ह�ता�र गरी राखेको �यस खाली चेकमा 
कसले लगी कसले के लेखे भ�ने जाहेरवालालाई नै 
थाहा होला” भनी बयान गरकेो पाइ�छ । स�बि�धत 

ब�कबाट चेकअनसुारको रकम �ितवादीको ब�क 
खातामा मौ�दात नरहेको भनी स�बि�धत ब�कले 
लेिखिदएको अव�था छ ।

८. �ितवादी िनम�ला सोडारीको एस.िब.आई. 
ब�क र िस�ाथ� ब�कलाई िदएको भ�ुानी आदेशको चेक 
खातामा पया�� मौ�दात नरहेको भनी चेक अनादर 
भएको कुरामा िववाद छैन । यसरी आ�नो खातामा 
पया�� रकम नभएको कुराको जानकारी ह�दँाह�दँै खाताको 
रकमले नखा�ने गरी चेक कािटिदएको अव�था ह�दँा 
र उ� िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ को दफा 
१०७(क) मा चेक काट्ने �यि�बाट चेकमा उि�लिखत 
रकम र �याजसमेत धारकलाई भराई �य�तो चेक 
काट्ने �यि�लाई सजायसमेत ह�ने �यव�था ग�रएको 
ह�दँा �य�तो गलत काम गन� �यि�लाई सजाय र �य�तो 
गलत काय�बाट पीिडत �यि�लाई आफूले पाउन ुपन� 
रकम र �याजसमेत भराई िलन पाउने �यव�था भएको 
अव�थामा �ितवादीबाट भएको उ� काय� िविनमय 
अिधकारप� ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अ�तग�त 
नै पन� देिखन आयो । ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ मा यस�कारको काय�बाट पीिडत ह�ने 
�यि�लाई राहत िदनेस�ब�धी कुनै �यव�था भएको 
पाइदैँन । यस�कारको कसरुलाई िविनमय अिधकारप� 
ऐन, २०३४ अ�तग�त राखेर कारबाही ग�रएको ख�डमा 
पीिडतलाई राहत िदने काय� र कसरु गन� �यि�लाई कैद 
तथा ज�रवानासमेत ह�ने काय�समेत समेिटने देिखयो ।

९. य�तै िवषयव�त ु समेिटएको वादी 
महे���साद यादवको जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� 
दगुा�  काक� �ितवादी भई चलेको ब�िकङ कसरु (०६८-
CR-०७२३) को म�ुामा आफूले काटेको चेकलाई 
खा�ने रकम आ�नो खातामा नभएको भ�ने जानीजानी 
चेक काटी ब�क तथा िव�ीय �णालीमा असर पान� गरी 
भ�ुानी िलनेिदने काय� मा� ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
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ऐन, २०६४ अ�तग�त पन� �प� भएको र ��तुत म�ुामा 
सो अव�थाको िव�मानता नरही �यि� �यि�िबच 
भएको िविनमय कारोबार चेक काट्ने �यि�को खातामा 
पया�� रकम नभएको कारण स�बि�धत ब�कबाट चेक 
अनादरस�म भएको देिखदँा अिभयोग प� खारजे गन� 
भनी यस अदालतबाट िनण�य भएको छ l सोही म�ुामा 
'�यि�ले ब�िकङ �णालीलाई नै नो�सान पान� गरी गन� 
आपरािधक काय� र �यि� �यि�िबच भएको िविनमय 
कारोबारबाट िसिज�त ह�ने द�ुकृितलाई अलगअलग 
कानूनले िभ�निभ�न कसरुको �पमा प�रभािषत गरकेो 
साथै �यसको लािग कानूनी उपचारको माग� र �ा� ह�ने 
उपचारसमेत फरक ढङ्गबाट िनधा�रण गरपेिछ �यसको 
पालना र �योग पिन सोहीअन�ुप ग�रन ु वा�छनीय 
ह��छ । गलत �ि�याबाट सही िन�कष�मा प�ुन नसिकने 
भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ (ने.का.प. 
२०७२, अंक ८, िनण�य नं. ९४५२) ।

१०. िमित २०७३/६/१८ मा ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पिहलो सशंोधन ह�दँा 
कसैले ब�क तथा िव�ीय सं�थाबाट रकम भ�ुानी माग 
गदा� आ�नो खातामा मौ�दात रकम नभएको जानी 
जानी चेक कािटिदएमा ब�िकङ कसरु ह�ने भिनएको 
छ l य�तो कानूनी �यव�थाबाट कसैले आ�नो खातामा 
मौ�दात रकम नभएको जानी जानी चेक कािटिदई 
भ�ुानी मा�ने काय� गरबेाट मा� पिन ब�िकङ कसरु ह��छ 
भ�ने �यव�था भएबाट िन:स�देह उ� काय� ब�िकङ 
कसरु हो l यो संशोधनपछािडको हकमा कानूनको 
ि�िवधा हटाइएको अव�था रहेको देिख�छ तर मौजदुा 
कानून (िविनमय अिधकारप� ऐन) मै कािटएको 
चेक भ�ुानीयो�य नभई चेक अनादर भएमा �यसको 
कानूनी दािय�व के ह�ने भ�ने �प� �यव�था भइसकेको 
अव�थामा ग�ती गन�लाई सोही कसरुमा उ�लेख 
ग�रएको कानूनी दािय�व िसज�ना ह�ने मािनन ु पद�छ l 

दवुै कानूनी �यव�थाको तलुना�मक अ�ययन गरी 
पीिडतको अिधक हक सरुि�त ह�ने कानूनबाट �याय 
िन�पण गनु�  �ेय�कर ह��छ भ�ने कुरा मािथ नै िववेचना 
ग�रसिकएको छ l सिुवधा स�तलुनको िहसाबले समेत 
�प� कानूनी दािय�व िकिटएको त�कालको मौजदुा 
कानूनमा भएको उपचारको माग�बाटै पीिडतले बढी 
सिुवधा �ा� गन�स�ने अव�था ह�दँाह�दँै पीिडतको हक नै 
कुि�ठत ह�ने गरी ब�िकङ कसरुअ�तग�त अिभयोग लगाई 
सरकारवादी म�ुाको रोहबाट हेरी इ�साफ ग�रएको 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको 
��ततु म�ुाको फैसला पनुरावेदनको रोहमा उिचत 
मा�न सिकएन l उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासबाट भएको उ� फैसला मािथ िववेिचत आधार 
कारणबाट बदर ह��छ l 

११. यसरी �यि� �यि�का िबचमा िविनमय 
अिधकारप� ऐन, २०३४ अ�तग�त च�न यो�य भई 
कसरु �थािपत भएको अव�थामा धारकले �याजसमेत 
भराई िलन पाउने �यव�थालाई नजरअ�दाज गरी 
��ततु म�ुा सरकारवादी फौजदारी म�ुाअ�तग�त नै 
च�दछ भनी मा�न सिकने अव�था नदेिखदँा �ितवादी 
िनम�ला सोडारीले अिभयोग दाबीबमोिजम ब�िकङ कसरु 
गरकेो देिखएकोले िनजलाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजम १ 
(एक) मिहना कैद तथा �.१८,८५,००/- (अठार लाख 
पचासी हजार) ज�रवाना ह�ने र जाहेरवाला गणेशकुमार 
रावलले सोबमोिजमको िबगो �ितवादीबाट भराई िलन 
पाउने ठह�याई भएको स�ु उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ� फैसला उ�टी भई �ितवादी िनम�ला सोडारीउपर 
लगाइएको अिभयोग दाबी खारजे ह�ने ठहछ�  । सो 
ठहना�ले अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।



नेपाल कानून पि�का, २०७७, जेठ

420

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम स�ु उ�च 
अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको फैसला 
उ�टी भई अिभयोग दाबी खारजे ह�ने ठहरकेाले स�ु 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको िमित 
२०७५/३/२७ को उ� फैसलाबमोिजम राखेको लगत 
क�ा गनु�  भनी स�ु कैलाली िज�ला अदालतमा लेखी 
पठाई िदनू --------------------------------------------१
�ितवादी िनम�ला सोडारीलाई अ�य म�ुा वा बेहोराबाट 
थनुामा रा�न ु नपन� भए यस म�ुाको कैद थनुाबाट 
छोिडिदन ुभनी पनुरावेदक थनुामा रहेको कारागारमा 

लेखी पठाइसिकएको देिखदँा सो स�ब�धमा केही 
ग�ररहन ुपरने ----------------------------------------२
यसको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी बझुाई िदनू ---------------------------------------३ 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ड�बरबहादरु शाही

इजलास अिधकृत : तारा�साद डागँी
इित सवंत् २०७६ साल असार ९ गते रोज २ शभुम् ।
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