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

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

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

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

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

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

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

  

 

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

  

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

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

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

 

नेकाप, २०७४... ... ... ... , िन.नं. ………, पृ� ... 
…… साल …….. मिहना ……..  

उदाहरणाथ� : नेकाप २०७४, माघ, िन.नं.९८८३, प�ृ १६२१ 

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

  

सअ बलेुिटन २०७४ ... ... ... १ वा २, प�ृ ...  
…… साल ……… मिहना …….  

उदाहरणाथ� : सअ बलेुिटन, २०७४, माघ – १, प�ृ १ 



  

  

  
 

म�ूय �.म�ूय �.३०३०।।--    
  

  

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

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

  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

  यो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँयो वेभसाइट खोलेपिछ बायाँतफ�  तफ�  नपेाल कानून पि�का नपेाल कानून पि�का तथातथा  

�यसको तल�यसको तल  सव��च अदालत बलेुिटनसव��च अदालत बलेुिटन  मा ि�लक गनु�होस ्।मा ि�लक गनु�होस ्।  

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

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

  

नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सिंवधानसमेत हालस�म �कािशत नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सिंवधानसमेत हालस�म �कािशत 
अिधकाशं ऐन र िनयमावलीह� नेपाली तथा अिधकाशं ऐन र िनयमावलीह� नेपाली तथा अङ्�ेजीमा र अङ्�ेजीमा र १९१० १९१० 

सालको मुलुक� ऐनसालको मुलुक� ऐन,,  �याय िवकािसनी एवम ्�याय िवकािसनी एवम ्  िविभ�न ऐितहािसक िविभ�न ऐितहािसक 

द�तावेजह� िनद�तावेजह� िन::शु�क पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ । शु�क पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।   
  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..llaawwccoommmmiissssiioonn..ggoovv..nnpp  



 

i

िवषय सूची 

�.
स. 

िन.न.ं/इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

९८८३ 
 

पूण� 
 

कत��य �यान 
 

ला�पा देक� लामा 
(शेपा�) 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �यायकता�ले �याय पान� उ�े�य िलई 
सजायको मा�ा िनधा�रण गनु�पन� ह��छ । 
याि��क�पबाट अिधकतम सजाय गरमेा 
�यायको उ�े�य परा�त ह�न जाने । 

 अपमािनत मनोदशामा रहके� 
�ितवादीबाट घट्न गएको य�तो 
वारदातमा अ.ब.ं१८८ बमोिजम ७ (सात) 
वष� सजाय ह�न मानवीय र �याियक 
�ि�कोणबाट उपयु� ह�ने ।  

१६२१ 

2=  

९८८४ 
 

पूण� 
 

राज� चुहावट 

नेपाल सरकार 
िव�� 

त�णकुमार गु�ा 

 भारतमा बनेको हजमोला के�डी चोरी 
पैठारी गरी नेपालमा �याई नेपालमा 
बनेको भ�ने देखाउन सो के�डी रािखएको 
जारमा नेपालमा बनेको भ�ने लेमुनेट 
लगाएको देिखँदा �ितवादीह�ले राज� 
चुहावट गरकेो भ�ने नै पुि� ह�न आएको 
पाइने ।  

१६३६ 

3=  

९८८५ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण 

नयनबहादुर 
नामजाली 
मगरसमेत 

िव�� 
िज�ला वन 

काया�लय, डोटी 

 कुनै �यि�को दता�को ज�गामा रहकेा 
�खह� िनजी स�पि� भए तापिन �ख 
िव�वा ज�ता जैिवक िविवधता रहकेो 
व�तुह�ले साव�जिनक�पमा नै 
पया�वरणलाई बचाई रा�न म�त 
िदइरहकेो ह��छ । तसथ� य�तो व�तुको 
उपभोग, �योग पया�वरण र जैिवक 
िविवधतालाई �ित नह�ने गरी ह�नु 
वा�छनीय ह�ने ।  

१६४६ 

4=  

९८८६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
�ितषेध / 
परमादेश 

शिम�ला 
महज�नसमेत 

िव�� 
लोक सेवा आयोग 
के��ीय काया�लय, 

अनामनगर, 
काठमाड�समेत 

 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ 
ले �प��पमा बढुवाको लािग उ�मेदवार 
ह�न बढुवा ह�ने पदको �ेणीभ�दा एक 
�ेणीमुिनको पदको लािग आव�यक 
शैि�क यो�यता �यूनतम पु�नुपन� �यव�था 
गरकेोमा िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ८८(३) ले मूल ऐन 

१६५८ 



 

ii

(Parent law) को �यव�थालाई सकुंचन 
गन� स�ने होइन । िनजामती सेवा ऐन 
साधारण कानून र िनयम िवशेष कानून 
मा�न सिकँदैन । ऐनले तोकेको 
यो�यतािवपरीतको िनयम र �य�तो 
िनयमअ�तग�त िनवेदकह�लाई 
उ�मेदवारको सूचीमा समावशे नगन� गरी 
ग�रएको िव�ापनलाई कानूनअनु�पको 
मा�न नसिकने ।  

5=  

९८८७ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

पद ्म कुमारी शाही 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 नेपाल सरकारले िनवेदकलाई १० वष� 
ज�गा िब�� गन� नपाउने गरी िनण�य गराई 
सो िनण�यको पालना ग�ररहकेो 
िनवेदकलाई िवभागीय म��ी�तरीय 
िनण�यबाट मि��प�रषद ्को िनण�यको 
�ितकूल अन�तकालस�म िनवेदकलाई 
असर पन� गरी ज�गा सु��िब��, दान 
दात�य, िधतो जमानत रा� न िनषेध गरकेो 
भूिमसुधार तथा �यव�था म��ी�तरको 
िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने । 

१६६८ 

6=  

९८८८ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

अमृतमान 
राजभ�डारीसमेत 

िव�� 
नेपाल 

सरकारसमेत 

 साव�जिनक �योगका लािग रा�यले 
�यि�को िनजी स�पि�मािथ अिधकार 
�हण गन� स�छ तर यसरी िनजी स�पि� 
�ा� त गदा� कानूनबमोिजमको उिचत 
�ितपूित� िदनुपन� ह��छ । िवना �ितपूित� 
रा�यले �यि�को स�पि� �ा� त गन� 
नस�ने ।  

 एउटै िवषयमा कसैलाई मआु�जा िदने 
कसैलाई निदने गरी रा�यबाट असमान 
�यवहार ग�रनु �वीकाय� ह�न नस�ने ।  

१६७५ 

7=  

९८८९ 
 

सयुं� 
 

अपहरण तथा 
शरीर ब�धक 

प�नालाल 
सहनीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 अपहरणस�ब�धी अपराध मानवता 
िव��को अपराध भएको र �यस 
�कृितको अपराधमा सलं�न �यि�ह�को 
पृथकपृथक भूिमका रहने ह�दँा वारदात 
�थलबाट प�ाउ नपद�मा कसुरमा सलं�न 
रहकेो छैन भनी िन�कष�मा पु�न निम�ने । 

 अपह�रत नाबालकलाई उ�ार गन� �ममा 

१६८१ 



 

iii

भएको गोली हानाहानबाट दुईजनाको 
मृ�यु भई नाबालकको उ�ार गरी 
�याइएको त�य �हरी कम�चारीह�को 
बकप�बाट समिथ�त भइरहकेोमा 
जाहरेवाला र पीिडतको बकप� नह�दैँमा 
कसुर नै �थािपत नभएको भ�न निम�ने ।  

8=  

९८९० 
 

सयुं� 
 

अपहरण तथा 
कत��य �यान 

स�जयकुमार 
पो�ार 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कत��य �यानको कसुरमा ज�म कैदको 
सजाय भइसकेको र द�ड सजायको ८ र 
४१ न.ं बमोिजम सानो खतको कैद 
खािपने भएकोले अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको ३, ७ र ९ न.ं बमोिजमको 
कैद सजाय थप ग�ररहन नपन� ।  

१७०० 

9=  

९८९१ 
 

सयुं� 
 

नकबजती चोरी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

नगे�� खनालसमेत 

 अनुस�धानको �ममा लेखाई िदएको 
�यहोरालाई नै सव��म �माण मानी 
�यसैको आधारमा �ितवादीह�लाई 
सजाय गन� िम�दैन । सो अनुस�धानको 
�ममा लेखाइएको �यहोरा आफँैमा 
िन�प� �माण ह�न स�दैन । �य�ता सा�ी 
�माणलाई �ितवादीह�ले समेत परी�ण 
गन� मौका पाएको ख�डमा मा� सोलाई 
िव� वसनीय �माणको �पमा �हण गन� 
िम�ने ।  

१७११ 

10=  

९८९२ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

चा�स� गु�मुख 
शोभराज 
िव�� 

भ�पुर िज�ला 
अदालत, 

भ�पुरसमेत 

 मुलुक� ऐन, द�ड सजायको ४१ न.ं को 
अि�तम वा�यांश र द�ड सजायको ८ न.ं 
को �यव�थाको सयुं� अ�ययन गदा� 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी फैसला 
भइसकेपिछ अक� सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने कसुर गरकेोमा सो कसुरबापत थप 
कैद ठे�न िम�ने नदेिखने ।  

१७१९ 

11=  

९८९३ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

देवे��कुमार सु�बा 
िव�� 
नेपाल 

सरकारसमेत 

 कुनै पदािधकारी िवदामा रहकेो वा 
काया�लयमा अनुपि�थत रहकेो अव�थामा 
अक� पदािधकारीले िनिम� भई दैिनक 
काय� स� चालन गन� भ� ने कुरा �शासिनक 
सहजताको �ि� टकोणबाट तक� सङ्गत 
ह�न स�छ तर �यसरी िनिम� भई 
कामकाज गन� पदािधकारीले आफूलाई 
कानूनले नै अिधकार निदएको पुनरावेदन 

१७२५ 



 

iv

सु� ने ज�तो ग�भीर िवषयमा िनण�य गन� 
अिधकार रहकेो भनी मा� न निम�ने । 

12=  

९८९४ 
 

सयुं� 
 

दता� बदर दता� 

भुपालबहादुर 
गु�ङ 
िव�� 
नेपाल 

सरकारसमेत 

 एकपटक कुनै �यि�का नाममा �ी ५ को 
सरकारको िनकायले नै दािखल खारजे 
ग�रिदएको ज�गालाई हाल आएर पत� 
सरकारी ज�गा हो भनी भनेको आधारमा 
पत� सरकारी ज�गा मानी �यि�लाई 
हकािधकारबाट वि� चत गदा� �यि�लाई 
अपूरणीय �ित ह�न जाने । 

१७३४ 

13=  

९८९५ 
 

सयुं� 
 

अपहरण तथा 
कत��य �यान 

रणुेदेवी कहार 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै �ृङ्खलाब� वारदात भएको 
अव�थामा कुनै एउटा कसुरमा सजाय 
ठहर गद�मा अ�य ऐनको �योजन पूरा 
ह�दैँन । ��येक ऐनअनुसारको कसुर ठहर 
ह��छ वा ह�दैँन भनी अदालतले अिभयोग 
दाबीअनुसारका सबै ��को िन�पण 
गनु�पद�छ । ठूलो सजाय ह�ने खत वा कसुर 
ठहर ह�दैँमा अ�य कसुरका स�ब�धमा 
सजाय ठहर गन�बाट पि�छन निम�ने । 

१७४३ 

14=  

९८९६ 
 

सयुं� 
 

उ��ेषण 

गङ्गाधर पराजुली 
िव�� 

सूचना तथा स�चार 
म��ालय 

िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत 

 कानूनबमोिजम �थापना वा गठन ह�ने 
साव�जिनक िनकायह�मा साव�जिनक 
िज�मेवारी िनवा�ह गनु�पन� पदािधकारी 
िनयुि� गनु� सुशासन (�यव�थापन तथा 
स� चालन) ऐन, २०६४ को 
प�रिधिभ�समेत पन� ह�दँा रा�यकोषमा 
दािय�व पन� गरी कुनै पिन पदमा कसैलाई 
िनयुि� िदई िनजले काय� आर�भ 
ग�रसकेको अव�थामा िनजलाई �य�तो 
पदबाट हटाउँदा िनण�यकता�ले आधार र 
कारण खोली पारदिश�ता र इमा�दा�रता 
�� ट देिखने गरी गनु�पन�मा िवना कुनै 
आधार र कारण कुनै साव�जिनक पदमा 
काय�रत पदािधकारीलाई िवना कुनै 
त�ययु� आधार, कारण वा कसुर 
आ�मिन� ठ�पमा हटाउनु �यायको रोहमा 
�वीकाय� नह�ने ।  

१७५५ 

 

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

– स�पादक 
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�नण�य नं. ९८८३

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

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

फैसला िमित : २०७४।०९।१३
०७३-NF-००२५

म�ुाः कत��य �यान

पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला नवुाकोट, गाउ ँिवकास 
सिमित ल�याङ वडा नं. ६ घर भई हाल 
कारागार काया�लय काठमाड� अ�तग�त के��ीय 
मिहला कारागारमा थनुामा रहेक� ला�पा देक� 
लामा (शेपा�)

िव��
िवप�ी वादी : िछ�रङ लाब ुलामाको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

 § अपराधीलाई िदइएको सजायबाट भिव�यमा 
समाजमा अ�ले �य�तै �कृितको कसरु 
नग�न ् र समाज भयम�ु रहोस ् भ�न े
द�डको उ�े�य भएपिन सजाय पाएको 
अिभयु�ले सजाय �यिततप�ात ्समाजमा 
पुन�था�िपत ह�न ेअव�थासमेत गराउनुपन� 
भ�ने द�डको आधुिनक मा�यता �थािपत 
भएको पाइने । 

 § �यायकता�ले �याय पान� उ�े�य िलई 
सजायको मा�ा िनधा�रण गनु�पन� ह��छ । 
याि��क�पबाट अिधकतम सजाय गरमेा 
�यायको उ�े�य परा�त ह�न जाने ।

 § अपमािनत मनोदशामा रहके� �ितवादीबाट 

घट्न गएको य�तो वारदातमा अ.ब.ं१८८ 
बमोिजम ७ (सात) वष� सजाय ह�न मानवीय 
र �याियक �ि�कोणबाट उपयु� ह�ने । 

(�करण नं. ८)

पनुरावेदक / �ितवादी को तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
राम�साद ढंुगेल

िवप�ी / वादीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
गणेशबाब ुअया�ल

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०६१, अंक ६, िन.नं.७३९९

स�ब� कानून : 
 § मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी भोजराज शमा�
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी िव�णदुवे पौडेल
 माननीय �यायाधीश �ी िन�यान�द पा�डेय
यस अदालतमा फैसला गन�ः 
 मा.�यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय
 माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल

फैसला
�या. ओम�काश िम� : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ११(१) बमोिजम पनुरावलोकनको 
अनमुितका लािग परकेो िनवेदनमा यस अदालतबाट 
पनुरावलोकनको अनमुित �ा� भई दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको त�य एवं ठहर यस�कार छः-

म जाहेरवाली मतृक साक� लामाको का�छी 
�ीमती ह�,ँ �ितवादी ला�पा दके� लामा (शेपा�) साक� 
लामाको जेठी �ीमती ह�न् । िनज काठमाड� िज�ला 
जोरपाटी ३ ि�थत ब�दै आएक� िथइन् । म तथा �ीमान् 
साक� लामा काठमाड� �वय�भू ि�थतमा ब�दै आएका 
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िथय� । �ीमान् किहले �ितवादी ला�पा दके� लामा 
(शेपा�) को कोठामा जाने गनु�ह���यो । जोरपाटीि�थत 
िनज ला�पा दके� लामा (शेपा�) को कोठामा गएको 
अव�थामा �ीमान् लाई िनज �ितवादीले कुटिपट गन� 
गद�थे । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा �ीमान् 
साक� लामा जोरपाटीि�थत �ितवादीको कोठामा 
आउनभुएको िथयो । सो बेलकुा राित अ.२३.०० 
बजेितर फोनमाफ� त �ीमान् तातो तेलले डढेर घाइते 
भएको र �तपुा सामदुाियक अ�पतालमा उपचार 
भइरहेको छ भनेपिछ मसमेत त�काल �तपुा सामदुाियक 
अ�पतालमा आई हेदा� �ीमान् तेलले टाउकोसमेतमा 
जलेर घाइते अव�थामा देखे ँ। �ीमान् सगँ सोधपछु गदा� 
ला�पा देक� लामा (शेपा�) ले तातो तेल ख�याई िदएको 
हो भ�नभुयो । घटनाबारमेा ब�ुदा �ीमान् र �ीमान् को 
िददी ठुली लामा र अ�कलमान मो�ानसमेत िनज 
ला�पा देक� लामा (शेपा�) को कोठामा गएका र ला�पा 
देक� लामा (शेपा�) ले खाने तेल तताएर �ीमान् साक� 
लामालाई टाउकोबाट ख�याई िदएको र �ीमान् 
घाइते भई उपचार गराउन अ�पताल आएका रहेछन्, 
�ीमान् को उपचार ह�दँाह�दँ ैिमित २०६८।१।२४ गतेका 
बेलकुा म�ृय ुभएको ह�दँा िनज ला�पा देक� लामा (शेपा�) 
लाई कानूनबमोिजम कारवाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िछ�रङ लाब ुलामाको जाहेरी दरखा�त ।

मतृक साक� लामाको टाउको पछािड 
भागबाट कपालसमेत जलेको, कपाल घिु�एको, टाउको 
पछािडबाट दायाबँाया ँ कान ह�दैँ दायाबँाया ँ गालाको 
छाला जलेर िनलोकालो डाम भएको, मखुस�म छाला 
जलेको, छाितको भाग तथा दाया ँ कुममािथ घाटँी 
छेउमा छाला जलेको िनलोकालो डाम देिखएको, 
छातीमा २x२ से.मी. मा छाला िपि�सएको, दाया ँ
हातको पाखरुा नाडी, पाखरुा ह�केला तथा औलंाह�मा 
छाला कालोिनलो, जलेको डाम र फोकाह� उठेको, 
मतृकको टाउको पछािडदेिख तल गध�न ढाडस�मको 
भाग छाला डढेको िनलोकालो डाम बाया ँ ख�ुाको 

घुडँाको पाङ्�ामा २ से.मी. गोलाईमा छाला िप�सेको 
भ�नेसमेत �यहोराको लासजाचँ �कृित मचु�ुका ।

हामीह� अ�कलमान तामाङ र ठुलीमाया 
लामाको साक� लामा �मशः मामा र भाइ नाता 
पद�छ । हामीह� िमित २०६८।१।२३ गतेका 
िदन गाउबँाट काठमाड� साक� लामालाई भेट्न 
आएका िथय� । िनजको जेठी �ीमती जोरपाटी ३ 
ि�थतमा बि�छन्, का�छी �ीमती �वय�भू ि�थतमा 
बि�छन् । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा 
हामीह�लाई साक� लामाले िनजको जेठी �ीमतीको 
कोठा जोरपाटी ३ ि�थतमा िलएर गएका िथए । बेलकुा 
अं २३.०० बजेितर हामीह� कोठामा आइपगेुका 
िथय� । कोठामा ला�पा दके� लामा (शेपा�) खाना 
बनाउदैँ िथइन् । िनजले तरकारी छैन भनेपिछ साक� 
लामा तरकारी िक�न बािहर जान ला�दा बािहर पानी 
प�ररहेको कारण छाता मा�यो । छाता छैन भनेपिछ 
साक� लामा �यितकै बािहर गई कुखरुाको मास ुतरकारी 
िलएर आएका िथए । िनज साक� लामाले �य�ो छाता 
कता हािलस् भनेर ला�पा देक�लाई गाली गन� थाले । 
दवैु जनाबीच भनाभन भई िववाद भयो र झगडासमेत 
भयो । साक� लामाले ला�पा देक�लाई लातीसमेतले   
हाने यसरी झगडा नगनु�  भनेर मैले गालीसमेत गरे ँ । 
केहीबेर झगडा भएन, ला�पा देक� कोठाबािहर िन�केर 
गएका िथए, बािहरबाट १ थान पोका खाने तेल �याएर 
आई िकचनमा ता�केमा हाली तताउदैँ िथइन् । हामी 
सोही िकचन कोठामा बिसरहेका िथय� । बहुारीले 
तरकारी पकाउन लागेक� होला भनेर �यित वा�ता 
गरने� । साक� लामा आ�नै सरुमा कराउदँ ै िथए । सो 
अव�थामा िनज ला�पा दके� लामा (शेपा�) ले तातेको 
ता�केको तेल ता�केसिहत उठाएर िकचनको ढोकाितर 
गएक� िथइन् । िनज ढोकाितर नगई ए�कासी फक� र साक� 
लामा भएको ठाउमँा आई ला�पा देक� लामा (शेपा�) ले 
हातमा बोकेक� ता�केमा भएको तातो खाने तेल साक� 
लामाको टाउकोबाट शरीरको भागमा ख�याई िदयो । 
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सोही तेलका थोपाह�ले म अ�कलमान तामाङलाई 
समेत पोलेको छ, साक� लामा तेलले पोलेपिछ कराउदँ ै
बािहर िन�केर गए, राितको समयमा कहा ँ गएको 
हो भ�ने हामीलाई थाहा भएन, �तपुा सामदुाियक 
अ�पतालमा उपचार भइरहेको कुरा भोिलप�ट थाहा 
भयो । उपचारको �ममा िनज साक� लामाको िमित 
२०६८।१।२४ गतेका बेलकुा अं. २२.०० बजेितर 
म�ृय ुभएको हो । यसरी ला�पा दके� लामा (शेपा�) ले 
साक� लामालाई तातो खाने तेल तताएर टाउकोबाट 
शरीरमा ख�याई िदई सोही पीडाबाट म�ृय ुभएको हो 
भ�नेसमेत �यहोराको एकै िमलानको अ�कलमान 
तामाङ र ठूलीमाया लामाको कागज ।

काठमाड� िज�ला जोरपाटी ३ परुानो अरब 
ब�क ि�थतमा रहेको ना��याल  शेपा�को ३ तला भएको 
प�क� घरको भइु ँ तलाको ��याटमा ला�पा देक� 
लामा (शेपा�) ले भाडामा िलई िनज ला�पा दके� लामा 
(शेपा�) समेतका प�रवार ब�ने गरकेो सोम�ये उ�र 
पूव�को िकचन कोठामा हेदा� दि�णतफ� को िभ�ामा 
बेिसन भएको िसमे�टको िकचन �लाब रहेको, सो 
�लाबमािथ िसिल�डर पाइपसमेत जडान भएको 
�यासँ चलुो रहेको, सो चलुोमािथ िसिलङमा काठको 
समाउने िबडँ भएको �ाइ�यान रहेको, िकचनिभ� 
२ िफट उचाईको काठको �याक रहेको सो िकचन 
कोठामा फेला परकेो �ाइ�यान �हरीले उठाएको, 
सोही कोठािभ� िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा 
ला�पा देक� लामा (शेपा�) ले साक� लामालाई खाने 
तेल तताएर टाउकोबाट शरीरमा ख�याई िदई घाइते 
भएको भ�ने घटना�थल �कृित मचु�ुका ।

साक� लामा मेरो �ीमान् हो । जाहेरवाली 
िछ�रङ लाब ु लामा मेरो �ीमान् को का�छी �ीमती 
ह�न् । म तथा मेरो छोराछो�रसिहत काठमाड� िज�ला 
जोरपाटी ३ ि�थतमा डेरा गरी ब�दै आएका िथय� । 
�ीमान् र जाहेरवाली �वय�भू ि�थतमा ब�दै आउन ु
भएको िथयो । �ीमान् किहलेकाही ँमेरो कोठामा आउने 

गनु�ह���यो । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा अं. ७ 
बजेितर �ीमान् ले फोन गनु�भयो र कोठामा पाह�ना िलएर 
आउछुँ भनेकाले मैले खाना पकाएर बसे ँ। बेलकुा अं. 
७.३० बजेितर �ीमान् जेठी सास ुठुलीमाया तामाङ र 
अका� िनजको �वाइ ँनाता पन� आउनभुयो । तरकारी 
नभएको ह�दँा �ीमान् लाई मास ुतरकारी िलएर आउन ु
भने ँ । बािहर पानी प�ररहेको ह�दँा छाता खोइ भ�न ु
भयो । मैले छैन भने �ीमान् पानीमा िभजेर जानभुयो र 
केहीबेरमा कुखरुाको मास ुिलएर आउनभुयो । खाने तेल 
कम भएको ह�दँा मैले पिन बािहर पसलबाट खाने तेल 
एक (१) पोका िलएर आए ँ। मासलुाई रो� गरी पकाए ँ। 
मास ुथालमा ताररे राखे ँ। �ाइ�यानमा रो� गररे बाकँ� 
रहेको तेल िकचनको पि�चमतफ�  �याकमािथ राखेक� 
िथए ँ। �ीमान् ले ते�ो छाता खोइ त ? भनी मलाई िनह� ँ
खो�यो, हामीबीचमा िववाद भयो, �ीमान् ले मलाई 
िपट्न ुभयो, मैले पिन लाता म�ुकाले हाने ँ । हामीबीच 
लछारपछार ह�दँा जेठी सासलेु झगडा नगर भ�नभुयो । 
म िकचनको पूव�तफ� को भइुमँा िसलौटामा अचार िप�दै 
िथए ँ । �यस बेलामा िकचनको पि�चममा �याकमािथ 
रहेको काठको म�ुलो िनका�ने �ममा सो म�ुलो 
निजकै राखेको �ाइ�यानको तेल घो�टीयो र तातो तेल 
�ीमान् को टाउको र शरीरमा प�यो । �ीमान् अ�ािलएर 
उपचार गन� जानभुयो । कुन अ�पताल गए त�काल 
थाहा भएन । पिछ फोन गदा�  स�पक�  भएन । भोिलप�ट 
�तपुा सामदुाियक अ�पताल उपचार गराएको थाहा 
पाए,ँ सो अ�पतालमा जादँा जाहेरवालीसमेत आएका 
रहेछन् । �ीमान् को उपचार भइरहेको िथयो । िमित 
२०६८।१।२५ गते पनुः म �ीमान् लाई भेट्न भनी सो 
अ�पतालमा जादँा �ीमान् को अिघ�लो बेलकुा नै म�ृय ु
भएको रहेछ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी ला�पा 
देक� लामा (शेपा� ) को बयान ।

ला�पा देक� लामा (शेपा�) समेतका प�रवार 
मेरो घरको भइुतँलामा पूर ै��याट भाडामा िलई ब�दै 
आएका िथए । िनजको �ीमान् साक� लामा किहले 
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काही ँ आउने जाने गदा� रहेछन् । िनज काठमाड� 
िज�ला �वय�भू ि�थतमा का�छी �ीमतीसगँ ब�दा 
रहेछन् । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा म आ�नै 
घरमा मािथ�लो तलामा कोठामा िथए, सो बेलकुा अ.ं 
११ बजेितर हेदा� केही देिखन र तल भइु ँतलाितर केटा 
मा�छे आि�एर कराएको सनेु ँके रहेछ भनी बािहर हेदा� 
केही दिेखन र तल भइुतँलामा आई हेदा� ला�पा देक� 
लामाको कोठा अगािड �यासेजमा ठूलीमाया तामाङ 
िथयो । अका� एकजना भाइ ट्वाइलेट बाथ�मबाट 
िन�कँदै िथयो । ला�पा दके� लामा पिन दिेखन के 
भयो भनी सो�दा िनजह�ले ला�पा देक� लामाले 
साक� लामालाई खाने तेल तताएर ख�याई िदयो भनेर 
भिनन् । म िकचनमा गई हेदा�  िकचनमा चूलोमा एकातफ�  
�यासँ बिलरहेको िथयो र मैले �यासँ िनभाए,ँ �यसपिछ 
मैले पिन सामा�य होला भनेर राितको समयमा 
ह�ला नगनु�होस् भनी आ�नो कोठाितर आएर सतेु ँ । 
भोिलप�ट िबहान ह�ला ख�ला सनेु ँ बेलकुा ला�पा 
देक� लामाले एक पोका खाने तेल तताएर साक� 
लामालाई टाउकोबाट शरीरमा ख�याई िदएको र 
साक� लामा घाइते भई उपचार गन� �तपुा सामदुाियक 
अ�पताल गएका रहेछन् । उपचार गराउदँा गराउदँ ै
िनजको िमित २०६८।१।२४ गतेका बेलकुा म�ृय ु
भएको रहेछ भ�नेसमेत �यहोराको ना��याल  शेपा�को 
कागज ।

म काठमाड� िज�ला �वय�भू ि�थत साक� 
लामाको घरको भइुतँला कोठामा भाडामा ब�दै आएको 
छु । िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा राित अ.ं 
११ बजेितर साक� लामाको का�छी �ीमती िछ�रङ 
लाब ुलामाले �ीमान् तेलले जलेर बौ� ि�थत �तपुा 
सामदुाियक अ�पतालमा उपचाराथ� छ र े मेरो साथी 
जाउ ँ भनेपिछ मसमेत जाहेरवालीसगँ बौ� ि�थत 
�तपुा सामदुाियक अ�पतालमा आए ँ । अ�पतालमा 
ईमरजे�सीमा साक� लामा उपचार गराई रहेको 
िथयो । टाउकोसमेतमा तातो तेलले पोलेर घाइते 

भएको िथयो । घटना कसरी भएको हो भनी सो�दा 
ला�पा देक� लामाले बेलकुा राित खाने तेल तताएर 
ख�याई िदयो भनेर भ�नभुयो । �यसपिछ घटनाका 
बारमेा ब�ुदा िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा 
काठमाड� िज�ला जोरपाटी ३ ि�थत ला�पा देक� 
लामा (शेपा� ) को कोठामा िनजले साक� लामालाई 
तातो तेल ख�याई िदएको रहेछ, तेलले पोली उपचार 
गन� उ� अ�पतालमा आएका रहेछन् । उपचार गराउदैँ 
िमित २०६८।१।२४ गतेका बेलकुा म�ृय ु भएको हो 
भ�नेसमेत �यहोराको डोमा लामाको कागज ।

साक� लामाको म�ृयकुो कारण Scalds भ�ने 
पो�माट�म �रपोट�  ।

िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, घटना�थल 
तथा लासजाचँ �कृित मचु�ुका, च�मिदद गवाह 
ठूलीमाया लामा र अ�कलमान तामाङको कागज, 
घटना�थल �कृित मचु�ुका अ�कलमान तामाङको 
घाउजाचँ केस फारम �रपोट� , ना��याल शेपा� र डोमा 
शेपा�को कागज र पो�माट�म �रपोट�समेतका त�य 
आधार �माणह�बाट �ितवादी ला�पा दके� लामा 
(शेपा�) ले िमित २०६८।१।२३ गतेका बेलकुा िनजको 
आ�नै िकचन कोठामा साक� लामासगँ िववाद, झगडा 
गरी मनमा �रसइवी िलई साक� लामाको �यान िलने 
मनसायले १ �याकेट खाने तेल �ाइ�यानमा तताई 
सो तातो खाने तेलले साक� लामाको टाउकोदेिख 
शरीरमा समेत ख�याई उ� तातो तेलले पोली जली 
साक� लामा ग�भीर घाइते भएकोमा उपचार गराउदँा 
गराउदैँ िनजको िमित २०६८।१।२४ गतेका बेलकुा 
अं. २२.०० बजे म�ृय ु भएकोले िनज �ितवादी 
ला�पा दके� लामा (शेपा�) ले गरकेो उ� कसरुज�य 
काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. मा 
प�रभािषत १३(३) बमोिजमको कसरु अपराध ह�दँा 
िनज �ितवादी ला�पा देक� लामा (शेपा�) लाई सोही 
ऐन महलको १३(३) बमोिजम सजाय ह�न मागदाबी 
िलई स�कल िमिसल र �ितवादीलाई यसै अिभयोग 
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प�साथ ��ततु ग�रएको �यहोरा अनरुोध ग�रएको छ 
भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग प� ।

जाहेरी दरखा�त सनुी पाए ँसोको �यहोरा झठुा 
हो मेरो साचँो �यहोरा यो छ िक िमित २०६८।१।२३ 
गतेका िदन बेलकुा मेरो कोठामा पाह�ना आएकाले 
कुखरुाको मासकुो रो� बनाई बाकँ� रहेको तातो तेल 
�याकमा राखेक� िथए ँ । मेरो लो�ने साक� लामाले 
मलाई ल�ीले कुट्न खोजी �याकबाट ल�ी िनका�दा 
उ� तेल उनको शरीरमा पन� गई िनज घाइते भएका 
ह�न् । �यसपिछ मैले िनजको शरीरमा िचसो पानी 
ख�याई िदएपिछ उनी बौ� �तपुामा उपचार गन� गई 
सोको भोिलप�ट िनज साक� लामाको म�ृय ु भएको 
हो । मैले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान 
सनुी पाए ँसोमा भएको सिहछाप र बयान �यहोरा मेरो 
हो । अिभयोग प� पढी बाची सनुी पाउदँा सनुी पाए ँ
सोमा उ�लेख भएअनसुारको मैले केही ग�ती कसरु 
नगरकेो ह�दँा मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी ला�पा देक� लामा (शेपा�) ले स�ु 
अदालतसम� गरकेो बयान ।

िमिसल संल�न त�काल �ा� �माणका 
आधारमा यी �ितवादी कसरुदार होइनन् भ�न सिकने 
अव�था नह�दँा पिछ �माण ब�ुद ैजादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने नै ह�दँा हाल पपु��को लािग यी �ितवादी ला�पा 
देक� लामा (शेपा�) लाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१२१ नं. 
बमोिजम थुनवुा पजु� िदई थुनामा रा�न स�बि�धत 
कारागार काया�लयमा पठाई िदने गरी मलुकु� ऐन 
अ.बं. १२४(ग) नं. बमोिजम यो आदेश पचा� गरी िदए ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िमित २०६८।२।२० को थुनछेक 
आदेश ।

�ितवादी ला�पा देक� लामा (शेपा�) ले मतृक 
साक� लामालाई तेल तताएर िनज मतृकको टाउकोमा 
तातो तेल ख�याई मारकेो होइन, �यसमा मलाई िव�ास 
ला�दनै । �ितवादी र मतृकबीच रा�ो स�ब�ध िथयो । 
िनजह�बाट झगडा भएको िथएन भ�नेसमेत �यहोराको 

�ितवादी ला�पा देक� लामा (शेपा�) का सा�ीह� 
डोमािडक� शेपा� र पे�बा शेपा�ले अदालतमा आई गरकेो 
एकै िमलानको बकप� कागज ।

मतृक साक� लामाले �ितवादी ला�पा देक� 
लामा (शेपा�) लाई कुटिपट गन� खो�दा साक� लामा 
दराजमा ठोि�कन गई दराजमािथ कराईमा रािखएको 
तातो तेल िनज साक� लामाको टाउकोमा घो�टन गई 
पोलेपिछ भाइ आफँै भागी उपचार गन� अ�पताल गएको 
हो । �रसको झोकँमा िमित २०६८।१।२५ मा मैले 
कागज लेखाएको हो । सोमा भएको सिहछाप मा� मेरो 
हो के-के लेखी सही गराए मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत 
�यहोराको घटना िववरण कागजका सा�ी ठूलीमाया 
तामाङले गरकेो बकप� कागज ।

�ितवादीको कत��यबाटै मतृकको म�ृय ु
भएको देिखदँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । घटनाको 
अव�था प�रि�थित तथा पूव��रसइवी नभएकोसमेतका 
आधार �माणबाट यी �ितवादीलाई उपयु��बमोिजम 
हदैस�मको सजाय गदा� चक� ह�ने भई घटी सजाय ह�नपुन� 
उिचत देखेकोले कैद वष� ७ मा� ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
�यहोराको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।५।२१ को फैसला ।

�याकमािथ तताएर रािखएको तातो तेल 
पोिखएर मतृकको टाउकोमा पन� गएको हो । यो वारदात 
कत��य नभई दघु�टना भएको कुरा िमिसल सलं�न 
कागजातबाट पिु� भइरहेको घटना र त�यको सही 
िववेचना तथा िव�ेषण नगरी मलाई कसरुदार ठहर 
गन� गरी भएको स�ु अदालतको फैसला फौजदारी 
कानून �याय तथा सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत भएकोले बदर गरी �याय 
िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा िदएको पनुरावेदन 
िजिकर ।
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यसमा मतृक साक� लामाको म�ृय ुकत��यबाट 
भएको हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा �ितवादी ला�पा 
िडक� लामा शेपा� अनसु�धान तथा अदालतमा 
समेत कसरुमा इ�कार रहेक� र ��य�दश� भिनएक� 
मतृकक� िददी ठूलीमाया तामाङले अदालतसम� 
गरकेो बकप�समेतको �माणको मू�याङ्कनको 
रोहमा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।५।२१ गतेको फैसला फरक पन�स�ने दिेखदँा 
छलफलको िनिम� अ.बं. २०२ नं. तथा पनुरावेदन 
अदालत, िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ बमोिजम 
पनुरावेदन सरकारी विकल काया�लय, पाटनलाई 
पेसीको जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।४।२९ 
को आदेश ।

मािथ उि�लिखत जाहेरीको �यहोरा, 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका, घटना�थल मचु�ुका 
र अनसु�धानको �ममा बिुझएका ठूलीमाया 
तामाङसमेतले गरकेो कागजसमेतबाट मतृकको 
म�ृय ुतातो तेल टाउको तथा शरीरको भागमा पन� गई 
उपचारको �ममा सोही कारणबाट �तपुा सामदुाियक 
अ�पतालमा भएको भ�ने कुरामा िववाद दिेखएन । अब 
उ� घटना के कसरी घट्न गएको रहेछ, मतृकलाई 
यी �ितवादीले टाउकोमा तातो तेल ख�याई िदएको 
कारण उ� घटना भएको हो होइन भ�नेतफ�  िवचार 
गदा�, मतृक र �ितवादी �ीमान् �ीमती भएको कुरामा 
िववाद देिखदँैन । मतृकका �ितवादीसिहत दईु �ीमती 
भएको र �ितवादी जेठी �ीमती भएको कुरामा पिन 
िववाद देिखदैँन । वारदात भएको िदन अथा�त् िमित 
२०६८।१।२३ गतेका िदन मतृक यी �ितवादी बसेको 
कोठामा गएको भ�ने कुरामा पिन िववाद देिखदँैन । उ� 
कोठामा घटना घट्दाको समयमा अ�कलमान तामाङ 
र ठूलीमाया तामाङ पिन रहे भएको भ�ने देिख�छ । 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत 
बयान गदा� उ� वारदातको िदन आ�नो कोठामा जेठी 

सास ु र िनजको �वाई ं आएका, घरमा खाना पकाई 
राखेक� िथए ँ । तरकारी �याइिदनस्ु भनी �ीमान् लाई 
भनेपिछ पानी परकेोले पानीमा ��दै �ीमान् ले 
तरकारी कुखरुाको मास ुिलएर आउनभुयो । मैले आफँै 
गएर एक िलटर तेल रो� बनाउन �याए, रो� बनाए ँ । 
उ�ेको तातो तेल िकचनमा भएको काठको �याकमािथ 
राखे ँ। �ीमान् ले मलाई छाता िकनेको कता रािखस् भ�दा 
सोही िवषयमा धकेला धकेल म�ुकाम�ुक� भयो । म 
अचार िप�न लागेको बेलामा मतृकले आज िक यसलाई 
माछु�  िक छोरालाई माछु�  भनी �ाइ�यानसिहतको 
सो तेल मतृकको टाउकोमा घोि�टयो । िचसो पानी 
छक� ँ । �यसपिछ �ीमान् उपचार गराउन भनी 
िन�के । केहीबेरमा मैले जाहेरवाला कता ह�नहु��छ 
भनी फोन गरे ँ । जाहेरवालीले के मतलब भनी राखी 
िदयो । भोिलप�ट �ीमान् लाई फोन गदा� �तपुा 
सामदुाियक अ�पतालमा उपचार गराउदैँ छु 
भ�नभुयो । जाहेरवाली र िनजका आफ�त पिन 
िथए । मलाई �ीमान् सगँ भेट गन� िदएन । भोिलप�ट 
िमित २०६८।१।२५ गते अ�पतालमा जादँा ऐ. 
२४ गते बेलकुा नै �ीमान् को म�ृय ुभएको रहेछ भनी 
बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादीको उ� बयानबाट 
पिन मतृकको म�ृय ु तातो तेल टाउकोमा पन� गएको 
कारणबाट नै भएको हो भ�ने देिख�छ । अ�पतालबाट 
िझकाइएको िमिसल संल�न कागजबाट पिन मतृकको 
म�ृय ु तातो तेलले पोलेको कारणले उपचार ह�दँाह�दैँ 
म�ृय ुभएको हो भ�ने दिेख�छ ।

मतृकको म�ृय ु �ितवादीले नै तातो तेल 
टाउकोमा ख�याएको कारणले भएको हो वा �ितवादीको 
बयानमा उ�लेख गर ेज�तो �ाइ�याननिजक राखेको 
आल ु कुट्ने म�ुलो ता�ने �ममा �ाइ�यानसिहतको 
मतृकको टाउकोमा घोि�टएको कारणले भएको हो 
भ�नेतफ�  िवचार गदा� घटना�थल त�काल रहेका 
मािनसह�ले मौकामा मािथ उ�लेख गरअेनसुार 
गरकेो कागजबाट यी �ितवादीले नै तेल ख�याएको 
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भ�ने देिख�छ । िमित २०६८।१।२३ मा तातेको तेल 
टाउकोमा परकेो कारण ऐ. २४ गते मतृकको म�ृय ु
भएको कुरामा िववाद देिखदैँन ।

घटना�थलको �कृित, लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, मौकामा घटना दे�ने �यि�ह�ले गरकेो 
मािथ त�य ख�डमा उि�लिखत कागजह�बाट यी 
�ितवादीले नै मतृकको टाउकोमा तातो तेल ख�याई 
िदएको भ�ने नै पिु� ह�न आएको देिखदँा स�ु िज�ला 
अदालतले यी �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गदा� 
उ�लेख गरकेो आधार �माणलाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखन आएन । स�ु िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ वष� मा� सजाय गन�को 
लािग राय लगाएको तफ�  िवचार गदा� यी �ितवादी र 
मतृकका बीचमा त�काल झगडा पन� गएको भ�ने 
मािथ उि�लिखत त�काल वारदात�थलमा भएका 
मािनसह�ले ग�रिदएको कागजबाट देिख�छ । वारदात 
ह�नभु�दा अगािड मास ुपकाई खान खोजेको अव�था 
देिख�छ । लो�ने �वा�नीको बीचमा मतृक लो�नेलाई 
मानु�  नै पन�स�मको अव�था िमिसलबाट दिेखएको 
छैन । तैपिन मान� �यि� यी �ितवादी नै हो भ�ने मािथ 
िववेिचत आधार �माण र प�रि�थितबाट देिखएकोले 
अपराध ह�दँाको स�पूण� अव�थालाई िवचार गदा� 
कसरुदार यी �ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय 
िददँा चक� ह�नेज�तो देखी स�ु िज�ला अदालतले 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ वष� मा� कैद ह�नका 
लािग लगाएको रायलाई प�रवत�न गनु�पन� अव�था 
देिखएन । यसरी मािथ उ�लेख गरअेनसुार स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई प�रवत�न गनु�पन� 
स�मको अव�था देिखएन । पनुरावेदक �ितवादीले 
कसरुमा इ�कारी छु, अदालतमा वादी प�ले �माण 
पेस गन� सकेको छैन । स�ुको फैसला निमलेकोले 
बदर गरी सफाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको मािथ 
त�य ख�डमा उि�लिखत िलएको िजिकरतफ�  हेदा� यी 
�ितवादीको पित मतृक तातो तेलकै कारण मरकेोमा 

िववाद छैन । प�रि�थितज�य �माणबाट �यो तातो 
तेल यी �ितवादीले नै ख�याएको भ�ने दिेखन आएको 
छ । मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले �यही कुरा भनेका 
छन् । िनजह�को मौकाको कागजलाई िव�ास गन�पन� 
अव�था देिखएको छ । जाहेरवालीले अदालतमा 
बकप� गन� नआए पिन ती च�मिदद गवाह नभएको 
ह�दँा र अ�य �माणको आधारमा कसरु ठहर भएकोले 
यी �ितवादीको मािथ उि�लिखत पनुरावेदन िजिकर 
र िनजको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाले 
गनु�भएको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

तसथ�, मािथ िववेचना ग�रएको जाहेरीको 
�यहोरा, लास जाचँ �कृित मचु�ुका, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, मौकामा 
बिुझएका मािनसले गरकेो कागज, यी �ितवादीले 
�वीकार गरकेा त�यसमेतका आधार �माणबाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट �ितवादी ला�पा देक� 
लामा (शेपा�) लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम ७ वष�को कैद ह�नको लािग राय 
लगाई गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�ने �यहोराको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।८।१८ को फैसला ।

��ततु म�ुामा म पनुरावेिदका �ितवादी 
ला�पा देक� लामा (शेपा�) को वारदातमा कुनै संल�नता 
छैन भनी घटनाको यथाथ� स�य िववरण मौकामा नै 
बयान �ममा अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गरकेो र अदालतसम� बयान गदा�समेत सोही यथाथ� 
स�य साचँो �यहोरा खलुाई बयान गरकेो अव�था छ । 
मबाट उ� वारदातमा मतृकको �यान िलने िकिसमको 
कुनै काय� भएको िथएन, छैन । उ� वारदातमा मैले 
मतृकलाई तेल खनाएको भ�ने कुरा कुनै �माणले पिु� 
छैन । उ� घटना एक दःुखद ्दघु�टना मा� हो । सो 
दघु�टनाप�ात् मतृकलाई तेलले पोलेकोमा उ� पोलेको 
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ठाउहँ�मा मैले ह�प� िचसो पानी हािलिदएको 
अव�था िथयो । यिद मतृकलाई मैले मान� िनयतले 
तेल खनाएको भए मतृकलाई पोलेको ठाउमँा िकन 
िचसो पानी हाली माया दया दसा�उने िथए ँ र सोतफ�  
�यायकता�ले �यान�ि� िदएको प�ुयाएको अव�था 
छैन । तरकारी पकाई बाकँ� रहेको �याकमा रािखएको 
तेलमा मतृक आफँै ठोि�कएर उ� तेल िनजको टाउको 
तथा शरीरमा आफँै पोिखएकोमा सोतफ�  िवचार नगरी 
मतृकलाई मान�कै लािग तेल तताएको र ख�याई िदएको 
भ�ने हचवुा र अनमुानको भरमा �यायकता� भावनामा 
बगी एकाङ्क� भई आ�मिन� िकिसमले स�ुको 
फैसलालाई यथावत् सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको उ� फैसला कानून, �यवहार र �यायका 
मा�य िस�ा�तसमेतको िवपरीत रहेको छ ।

��ततु म�ुामा पनुरावेिदका �ितवादीलाई 
�हरीले प�ाउ गरी �याएको अव�था नभई म आफँै 
नै महानगरीय �हरी व�ृ बौ�मा पितको अव�था 
ब�ुन गएको िथए ँ । यिद मैले मतृकलाई िनयतवश 
उ� वारदात घटाएको भए म भा�ने उ�कने िथए ँ । 
�यहा ँजाहेरवाली सौताले जाहेरी िदई िनजले नै मलाई 
��ततु म�ुामा षड्य��पूव�क फसाइएको कुरा बिुझएका 
�यि� ठूलीमाया तामाङले अदालतमा उपि�थत भई 
गरकेो बकप�बाट समेत पिु� भएको अव�था एकाितर 
छ भने अक�ितर िनज जाहेरवालीलाई बकप�का 
लािग अदालतबाट पटकपटक अ.बं. ११५ नं. 
बमोिजम िझकाउदँासमेत िनज उपि�थत नभएको 
र अदालतबाट िनजलाई �.५०।– ज�रवानासमेत 
ह�नलेु पिन सो जाहेरी झ�ुा भएको पिु� ह��छ । मतृकले 
सामा�य कुरामा िववाद गरकेो र उ� िववादमा सामा�य 
भनाभन भएको र �यहा ँभएका पाह�नाले झगडा नगर 
भनेपिछ आफू चपु लागेर अचार िप�न बसेकोमा मादक 
पदाथ�समेत सेवन गरकेा मतृक नै िकचन �याकमा 
रहेको आल ु िप�ने म�ुलोले मलाई िपट्नका लािग 
िझ�ने �ममा आफँै ए�कासी ठोि�कई �ाइ�यानमा 

तरकारी पकाएर बाकँ� रहेको तातो तेल पोिखन गई 
मतृकलाई पोली उपचारका लािग िनज �वयं नै बौ� 
पीपलबोट ि�थत �तपुा सामदुाियक अ�पताल गएको 
हो जनु कुरा मैले मौकामा र अदालतमा समेत बयानमा 
खलुाएको छु । अिभयोग दाबीबमोिजम िनज मतृकलाई 
मान�कै लािग भनी मैले पूव� तयारीका साथ बजारबाट 
तेल �याई तताई मतृकको शरीरमा खनाई िदएको 
होइन । जनु कुरा सरासर झ�ुा हो । जाहेरी दरखा�तमा 
जे भ�यो �यो नै एक मा� �माण होइन । �यसलाई 
मा� �माणमा िलन निम�ने भनी धेर ै िस�ा�तह� 
�ितपादन भएका छन् । मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
कुनै मनसाय, पूव��रसइवी, तया�रसमेत केही छैन । सो 
कुरा पिु� ह�ने कुनै ठोस, व�तिुन� �माण अिभयोजन 
(वादी) प�ले पेस दािखला गन� सकेको अव�था 
छैन । सो पिु� गन� दािय�व �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ ले वादीको ह�ने �� कानूनी �यव�था छ । मौकामा 
बिुझएका �यि�ले गरकेो कागजलाई �माणमा िलन 
िम�दैन िकनक� उ� कागज गन� �यि�ले अदालतमा 
आई बकप� गरकेो अव�था छैन । केवल शंकाको 
भरमा िकचेनको �याक र मािनसको हाइटलाई तलुना 
गरी दाजँी हचवुा िकिसमले सतही�पमा तेल पोिखन 
नस�ने भनी अनमुान गरी घटनाको सम� अव�था र 
प�रि�थितको समेत समिुचत मू�याङ्कन र िव�ेषण 
नै नगरी हचवुाका आधारमा अिभयोग दाबीबमोिजमको 
हदैस�मको सजाय सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।५।२१ मा भएको फैसलालाई नै यथावत 
सदर ैगरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।८।१८ मा भएको फैसला �िुटपूण� भएको ��ै 
ह�दँा उ� फैसला उ�टी भई अिभयोग दाबीबाट सफाई 
पाउन ुपद�छ ।

म िनद�ष �यि�मािथ जाहेरवाली सौताले 
आ�नो �ितशोध सा�ँनका लािग हचवुाका भरमा मेरो 
िव��मा �रसइवीकै कारणले जाहेरी िदएको र उ� 
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जाहेरी �यहोरालाई अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गरी �मािणत गरके� छैन । �यसैगरी ��य�दश�का 
�पमा रहेको बिुझएका मािनसह� म�येक� ठूलीमाया 
तामाङले अदालतमा उपि�थत भई वारदातमा मैले 
मतृकलाई तातो तेल हालेको होइन भनी ���पमा गरकेो 
बकप�बाट खलुाएको कुरासमेतको प�रि�थितज�य 
�माणतफ�  �यायकता�ले �यान�ि� नै निदई केवल 
याि��क िकिसमले भावनामा बगी मानवीय संवेदना एव ं
िववेकपूण� िकिसमले �यायको रोहमा फैसला गनु�पन�मा 
म�ुाको त�य तथा �माणह�को समिुचत मू�याङ्कन 
नै नगरी म ज�तो अबला, िनद�ष मिहलालाई कत��य 
�यान ज�तो ग�भीर फौजदारी म�ुामा ऐनबमोिजम 
हदसै�मको सजाय गन� गरी भएको फैसला नै यथावत् 
सदर भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलासमेत िमलेको छैन ।

��ततु म�ुामा मेरातफ� का सा�ीह� तथा 
च�मिदद गवाहक��पमा रहेक� ठूलीमाया लामाले 
बकप� गदा� ���पमा मतृकलाई मैले नै तेल खनाई 
िदएको नभई मतृक �वयम्  नै िकचेनको �याकमा 
राखेको तातो तेल घोि�टई मतृकलाई पोलेको र 
दघु�टना भएको स�य यथाथ� कुरालाई �यायकता�बाट 
मनन नगरी बेवा�ता भएको अथा�त् उ� वारदातमा 
च�मिदद गवाहको �पमा रहेक� ठूलीमाया तामाङको 
बकप�समेतको ��य� �माणलाई अवमू�यन भई 
मलाई कत��य �यान ज�तो ग�भीर संगीन फौजदारी 
अपराधमा अनमुान र हचवुाकै भरमा कसरुदार ठहर 
गरी हदैस�मको सजाय गनु�  �याय, कानून तथा सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत भई �िुटपूण�, 
कानून �ितकूलको उ� फैसलाह� उ�टी गरी ��ततु 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम उ� अिभयोग दाबीबाट 
सफाई िदलाई पाउन ुपद�छ ।

अतः ��ततु म�ुामा म पनुरावेिदका 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध 
नगरकेो, घटनाको �यहोरा अिधकार�ा� अिधकारी 

तथा स�मािनत अदालतसम� समेत त�यमा कुनै फरक 
नपारी कसरुमा पूण� इ�कार रही बयान गरकेो, मेरो उ� 
इ�कारी बयान गरकेो कुरालाई मेरातफ� का सा�ी तथा 
च�मिदद गवाहका �पमा उ� िमितका िदन मतृकसगँ 
पाह�ना ला�न आएक� ठूलीमाया तामाङसमेतले 
अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गरी मतृक मेरो 
भाइ ह�न्, िनज आफँै नै �याकमा ठोि�कएको र तेल 
घोि�टई िनज मतृकलाई पोली उ� दघु�टना भई दःुखद ्
िनधन भएको भनी गरकेो बकप�लाई �माणको �पमा 
�हण नै नगरी मलाई हदैस�म सजाय गन� गरकेो 
फैसला निमलेको, जाहेरी िदने जाहेरवाली पटकपटक 
अदालतबाट बोलाउदँासमेत अटेर गरी स�य कुरा 
ख�ुने डरले बकप�का लािग अदालतमा उपि�थत 
भएकोसमेत अव�था छैन । अदालतमा उपि�थत 
नभएकै कारण िनजलाई �.५०।– ज�रवानासमेत 
भएको अव�था छ । मतृकलाई मान� िनयत भएको 
भए घटनाप�चात् त�काल िनज मतृकलाई िचसो 
पानी ख�याई िदएको अव�था छ । तसथ� िमिसल 
सलं�न स�पूण� कुराह�ले मैले नै वा मेर ै कत��यबाट 
मतृक पितको म�ृय ु भएको भ�ने कुनै ठोस सबदु 
�माणको अभावमा केवल शंका तथा अनमुानकै भरमा 
�यायकता� कठोर बनी फैसला गरकेो अव�था छ, जनु 
�िुटपूण� अ�यायपूण� छ । मािथका �करणमा िलएका 
िजिकरह� तथा शकंाको सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ 
भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�तसमेत 
िवपरीत भएको काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।५।२१ मा भएको फैसलालाई यथावतै सदर 
कायम गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७०।८।१८ मा भएको फैसला कानून, फौजदारी 
�यायका मा�य िस�ा�तह� �ितकूलको ह�दँा उ� 
फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई 
�याय पाउ ँ भ�ने �यहोराको �ितवादी ला�पा देक� 
लामा (शेपा�) को पनुरावेदन िजिकर ।

��ततु म�ुामा �ितवादीले मतृकउपर तातो 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, माघ

1630

तेल ख�याई िदएको भ�ने �यहोरा लेखाउने ठूलीमाया 
तामाङले अदालतमा बकप� गदा� मतृक साक� लामाले 
�ितवादी ला�पा दके� लामा (शेपा� ) लाई कुटिपट गन� 
खो�दा साक� लामा दराजमा ठोि�कन गई दराजमािथ 
कराईमा रािखएको तातो तेल िनज साक� लामाको 
टाउकोमा घो�टन गई पोलेपिछ भाइ आफँै भागी 
उपचार गन� अ�पताल गएको हो । �रसको झोकँमा िमित 
२०६८।१।२५ मा मैले कागज लेखाएको हो । सोमा 
भएको सिहछाप मा� मेरो हो के-के लेखी सही गराए 
मलाई थाहा छैन भनी लेखाउन ु भएक� हकमा मािथ 
नै भिनयो �याकमा रहेको तेल मतृकको टाउको आिद 
मािथ�लो भागमा पोिखने कुरा प�रि�थितज�य �माण 
र �वाभािवक अनमुानयो�य छैन । मौकाको कागज 
�रसको झोकँमा लेखाएक� भ�ने िनज ठूलीमायाको 
िजिकरको हकमा कोसगँ कुन कुरामा �रस उठ्यो 
सो ख�ुदैन । मतृककै कारणले तेल खसेको भए 
मतृकसगँ पो �रस उठ्न ु  प�य� । �य�तो अव�थामा 
�ितवादी िव�� कागज िकन गनु�  प�यो  िवचारणीय 
छ । सा�ी ठूलीमायाको कागज घटना�मसगँ 
िसलिसलाब��पमा आब� छ जबिक िनजको बकप� 
घटना�मसगँ िबलकुल मेल खादँैन । यस अव�थामा 
स�ु र पनुरावेदन अदालतले झ� यो अदालत पिन 
िनजको बकप�लाई अिव�सनीय मा�दछ ।

�ितवादीको मौकाको र क�रब क�रब सोही 
िमलानको अदालतको बयानमा �ीमान् अ�ािलएर 
उपचार गन� जानभुयो कुन अ�पताल गए त�काल 
थाहा भएन । पिछ फोन गदा� स�पक�  भएन । भोिलप�ट 
�तपुा सामदुाियक अ�पताल उपचार गराएको थाहा 
पाए,ँ सो अ�पतालमा जादँा जाहेरवालीसमेत आएका 
रहेछन् । �ीमान् को उपचार भइरहेको िथयो । िमित 
२०६८।१।२५ गते पनुः म �ीमान् लाई भेट्न भनी 
सो अ�पतालमा जादँा �ीमान् को अिघ�लो बेलकुा 
नै म�ृय ुभएको रहेछ भनी उ�लेख भएको �यहोराबाट 
मतृकउपर तातो तेल परपेिछ �ितवादीले मतृकको 

उपचारमा कुनै चासो िलएक� देिखदैँन ।
िमिसलका यी सबै व�तिु�थितले �ितवादी 

िव��को अिभयोग दाबीलाई �मािणत गरकेो र सो 
�माणह� असङ्गत रहेको भनी �ितवादीले �ित�माण 
गजुान� सकेको नदेिखएकोले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनसमेतको फैसला उ�टी गरी सफाई पाउ ँ भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहराएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।८।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  ।

जहासँ�म घटनाको अव�था, प�रि�थित 
तथा पूव��रसइवी नभएको समेतका आधार �माणबाट 
यी �ितवादीलाई कैद वष� ७ मा� ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु 
र पनुरावेदन अदालतले मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम �य� गरकेो रायको सवाल छ मलुकु� ऐन 
अ.बं. १८८ नं. आकिष�त ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादीले 
वारदात घट्ने एक वा मह�वपूण� कारण मतृकको 
�यवहार भएको कुराको पिु� गनु�  अिनवाय� ह��छ । 
वारदात घट्नमुा मतृकको ग�ती र पीिडत �यसबाट 
िनणा�यक िहसाबले �भािवत भएको पिन देिखनै 
पछ�  । मतृकको ग�ती र �ितवादीको �िति�याबीच 
स�तलुन िम�न ु पिन आव�यक ह��छ । पित प�नीका 
बीचमा घरायसी कुरामा सोधपछु र िववाद ह�ने 
कामकुरा सामा�य �यवहारिभ� पछ�  । �यस�ममा 
यदाकदा झगडा र किहलेकाही ँशारी�रक कुटिपट पिन 
ह�न स�छ । तर �यसको �िति�या यो हदस�म ह�न ु
भएन । मतृकले �ितवादीलाई कुटिपट आिद गरी 
हेरिवचार नगरकेो र �ितवादीले सबैथोक सहेर बसेक� 
देिखदँनै । ियनी अल�ग ��याट िलएर बसेक� िछन् । 
िववादको �ममा यीनले पिन मतृक �ीमान् लाई कुटेक� 
िछन् । कुरा बराबरीमा िथयो । �ितवादीबाट मतृकउपर 
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छलपूव�क तातो तेल ख�याउने काम ह�न ुभनेको धोखा 
हो । आपरािधक मनसाय हो । तातो तेलले िजउ 
पोलेपिछको पीडाको वण�न श�दबाट ह�दँैन । यो भनेको 
िन�कै यातनापूण� म�ृय ुहो । �यसपिछ पिन �ितवादीले 
मतृकलाई कुनै हेरिवचार गरके� दिेखदैँन । अि�तम 
समयस�म मतृकलाई आफूले तातो तेल ख�याएक� 
होइन आफंँै पोिखएको हो भनी अदालतलाई ढाट्ँने 
काम भएको छ । के आधारमा राय लगाउने? अतः 
�ितवादीलाई कैद वष� ७ ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनसमेतले �य� गरकेो रायसगँ सहमत ह�न सिकएन 
भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७२।८।७ मा भएको 
फैसला ।

म �ितवादीले अनसु�धान र अदालतसम� 
भएको यथाथ� �यहोरा खलुाई बयान गरकेो मैले 
मतृकलाई तेल ख�याएको भ�ने कुनै �माणबाट पिु� 
भएको छैन । मास ुरो� गरी बचेको बाकँ� तेल �याकमा 
राखेको अव�थामा तेल आफँै पोिखएर पोलेको शरीरमा 
मैले िचसो पानी हािलिदएको अव�थालाई िवचार नै 
नगरी मतृकउपर छलपूव�क तातो तेल ख�याउने काम ह�न ु
भनेको धोखा हो । आपरािधक मनसाय हो र यातनापूण� 
म�ृय ुहो भनी कसरु ठहर गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
फैसला भई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ वष� कैद गन� 
गरी भएको फैसलालाई उ�टी गरी सफाई पाउन ु
पद�छ । च�मिदद गवाहको �पमा रहेक� ठुलीमाया 
लामाले बकप� गदा� मतृक �वयम्  नै िकचेन �याकमा 
ठोिकँदा तातो तेलले पोलेको भनी गरकेो बकप�लाई 
�माणमा िलनपुन�मा निलएको, मेरो कत��यबाट मतृक 
पितको म�ृय ुभएको भ�ने �माण केही नभएको, वादी 
प�ले �माण प�ुयाउन नसकेको अव�थामा शंकाको 
सिुवधा �ितवादीले पाउने फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत मलाई कसरुदार ठहर गरी भएको 
स�मािनत अदालतको िमित २०७२।८।७ को फैसला 
उ�टी गरी सफाई पाउन पनुरावलोकनको अनमुित 
पाउ ँ भ�ने �ितवादीको यस अदालतमा परकेो 

पनुरावलोकनको िनवेदन ।
यसमा मौकामा कागज गन� ठुलीमाया 

तामाङले अदालतमा बकप� गदा� �ितवादी ला�पा 
देक� लामा शेपा�ले बयान गरकेो कुरालाई नै समथ�न ह�ने 
गरी बकप� ग�रिदएको र जाहेरवालीलाई अ.बं. ११५ 
नं. बमोिजम िझकाउदँासमेत अदालतमा आई बकप� 
गरी आ�नो जाहेरी �यहोरालाई समथ�न गन� सकेको 
अव�था देिखदँनै भने अ�य व�तिुन� �माणबाट वादीको 
दाबी �मािणत भएको अव�थासमेत िव�मान नदेिखदँा 
राम अयो�या सहनीको जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� 
फटक भ�ने अनपु सहनीसमेत भएको कत��य �यान 
म�ुा (ने.का.प. २०६५, अंक ४ िन.नं. ७९५३) मा 
�ितपािदत िस�ा�तको �ितकूल देिखएकोले सािबक 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) र 
�चिलत �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ११(१)
(ख) को अव�था िव�मान रहेकोले पनुरावलोकनको 
अनमुित �दान ग�रएको छ । िवप�ीलाई सोको सूचना 
िदई िनयमबमोिजम गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित 
२०७३।१०।१४ मा भएको आदशे ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदनसिहतको िमिसल 
अ�ययन ग�रयो ।

पनुरावेिदकाका तफ� बाट उपि�थत  िव�ान्  
अिधव�ा �ी राम�साद ढंुगेलले मतृक �याकमा 
ठोि�कँदा �याकमा रहेको तातो तेल पोिखएर िनजको 
टाउकोसमेतमा परबेाट िनजको म�ृय ु भएको भनी 
�ितवादीले मौकामा र अदालतमा बयान गनु�  भएक� 
छ । �ितवादी �याकमा ठोि�कएबाट िनजको टाउको 
लगायतको अंगमा तातो तेल परकेो भनी अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतबाट वादीले अिभयोग दाबीलाई 
शकंारिहत तवरबाट �मािणत गन� सकेको छैन । 
शकंाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने ह�दँा पनुरावेिदका 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गरकेो स�ु अदालतको फैसला र �यसलाई 
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सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, र यस अदालतबाट 
सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने ठहरी भएको 
फैसला उ�टी गरी पनुरावेिदकालाई सफाई िदलाई 
पाउ ँभनी बहस गनु�भयो । ��यथ� नेपाल सरकारका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी 
गणेशबाब ु अया�लले �ितवादीले आ�नो �ीमान् लाई 
कुखरुाको रो� बनाउन भनेर �ीमान् ले �याइिदएको 
तेल तताई �ीमान् लाई ख�याएको त�य �थािपत 
भएको छ । �ितवादीले िजिकर िलए ज�तै �याकबाट 
तातो तेल पोिखई �ीमान् लाई पोलेको अव�था भए 
यी �ितवादीले आफँैले उपचार गराउन ल�न ुपन�मा सो 
गरकेो नदेिखएको, वारदातको भोिलप�ट हि�पटल 
पगेुको भने पिन उपचारमा संल�न रहेको अव�था 
नदेिखदँा यस अदालत संय�ु इजलासबाट कसरुदार 
ठहर गरी भएको फैसला सदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

स�ु र पनुरावेदन अदालतले अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादी ला�पा देक� लामा (शेपा� ) लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) 
नं. को कसरुमा सोही १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
गरी ७ वष� कैद ह�ने भनी �य� भएको राय सदर नभई 
यस अदालतबाट कसरु ठहर गरी �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गरी अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम रायसगँ सहमत ह�न सिकएन भनी भएको 
फैसलाउपर पनुरावलोकनको िनवेदनमा अनमुित �ा� 
भई पेस भएको ��ततु म�ुामा यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट भएको फैसला िमलेको छ छैन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� देिखन आयो ।

��ततु म�ुामा �ितवादी ला�पा देक� (साक� 
लामा) मतृकको जेठी �ीमती भएक�, मतृक का�छी 
�ीमतीसाथ आ�नो घर �वय�भूमा रहेका र �ितवादी 
जोरपाटीमा डेरा िलई बालब�चासिहत छु�ै बसेक�, 
िमित २०६८।१।२३ गते बेलकु� १९.३० बजेितर 
 साक� लामा जोरपाटी ि�थत �ितवादीको कोठामा 

पाह�नासिहत आएका र अं. २३ बजेितर तातो तेलले 
पोलेको कारण उपचार ह�दँाह�दँै भोिलप�ट िनजको 
म�ृय ुभएकोमा िववाद छैन । यस स�ब�धमा �ितवादी 
ला�पा देक� लामा(शेपा�) ले मतृकको �यान िलने 
मनसायले १ �याकेट खाने तेल �ाइ�यानमा तताई सो 
तातो खाने तेलले साक� लामाको टाउकोदेिख शरीरमा 
समेत ख�याई मारके� भ�ने वादीको अिभयोग दाबी 
देिख�छ । �ाइ�यानमा रो� गररे बाकँ� रहेको तेल 
िकचनको पि�चमतफ�  �याकमािथ राखेक� िथए ँ । 
�ीमान् ले छाता खोइ त भनी िनह� ँ खोजेपिछ िववाद 
भएको, �ीमान् ले मलाई िपट्न ु भयो, मैले पिन लात 
म�ुकाले हाने । हामीबीच लछारपछार ह�दँा जेठी सासलेु 
झगडा नगर भ�नभुयो । �यसबेलामा मतृकले िकचनको 
पि�चममा �याकमािथ रहेको काठको म�ुलो िनका�ने 
�ममा सो म�ुलो निजकै राखेको �ाइ�यानको तेल 
घोि�टयो र तातो तेल �ीमान् को टाउको र शरीरमा 
प�यो भ�ने �ितवादी ला�पा दके� लामा (शेपा�) को 
मौकाको र अदालतको बयान दिेख�छ ।

मादक पदाथ�समेत सेवन गरकेा मतृकले 
िकचन �याकमा रहेको आल ु िप�ने म�ुलो 
पनुरावेिदकालाई िपट्नका लािग िझ�ने �ममा आफँै 
ए�कासी ठोि�कई �ाइ�यानमा तरकारी पकाएर बाकँ� 
रहेको तातो तेलले मतृकलाई पोलेकोमा उ� पोलेको 
ठाउहँ�मा आफूले ह�प� िचसो पानी हािलिदएको, 
आफूले उ� वारदात घटाएको भए भा�न ुउ�कन ुपन�मा 
आफंँै महानगरीय �हरी व�ृ, बौ�मा पितको अव�था 
ब�ुन गएक�, ��य�दश� ठूलीमाया तामाङले मतृक मेरो 
भाइ ह�न्, िनज आफँै नै �याकमा ठोि�कएको र तेल 
घोि�टई िनज मतृकलाई पोली उ� दघु�टना भई दःुखद ्
िनधन भएको भनी अदालतमा गरकेो बकप�लाई 
�माणको �पमा �हण नगरकेो, जाहेरवालीलाई 
बकप�का लािग अदालतबाट पटकपटक अ.बं. ११५ 
नं. बमोिजम िझकाउदँासमेत िनज उपि�थत नभएको 
र अदालतबाट िनजलाई �.५०।– ज�रवाना भएको, 
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मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै मनसाय, पूव��रसइवी, 
तया�रसमेत केही नभएको, केवल शंकाको भरमा 
िकचेनको �याक र मािनसको हाइटलाई तलुना गरी 
तेल पोिखन नस�ने भनी हचवुाका आधारमा �ितवादी 
िव�� िन�कष� िनकाली सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरेको यस अदालत संय�ु इजलासको फैसला 
उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई िदलाई पाउ ँभ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर दिेख�छ ।

अब अिभयोग दाबीबमोिजम यी �ितवादीले 
आ�नै �ीमान् साक� लामा (मतृक) को टाउकोमा तातो 
तेल ख�याई िदएको कारणबाट म�ृय ुभएको हो वा यी 
�ितवादीको मौका र अदालतको बयान तथा पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम तातो तेल रहेको �याकमा मतृक 
ठोि�कन गई सो तेल पोिखई िनजको टाउकोलगायतको 
ठाउमँा पोली सो कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको हो 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

२. यी �ितवादीको मौकाको बयानमा 
"�ाइ�यानमा रो� गररे बाकँ� रहेको तेल िकचनको 
पि�चमतफ�  �याकमािथ राखेक� िथए ँ। �ीमान् ले छाता 
खोइ त ? भनी मलाई िनह� ँखो�यो, हामीबीचमा िववाद 
भयो, �ीमान् ले मलाई िपट्न ु भयो, मैले पिन लाता 
म�ुकाले हाने ँ। हामीबीच लछारपछार ह�दँा जेठी सासलेु 
झगडा नगर भ�न ुभयो । म िकचनको पूव�तफ� को भइुमँा 
िसलौटामा अचार िप�दै िथए ँ। �यसबेलामा िकचनको 
पि�चममा �याकमािथ रहेको काठको म�ुलो िनका�ने 
�ममा सो म�ुलो निजकै राखेको �ाइ�यानको तेल 
घोि�टयो र तातो तेल �ीमान् को टाउको र शरीरमा 
प�यो" भनी भएको घटना�मलाई उ�लेख गरकेो 
देिख�छ ।

३. �ितवादीले आ�नो �ीमान् लाई सामा�य 
झगडाको कारण शरीरमा तातो तेल ख�याएको 
कारण उपचार ह�न नसक� म�ृय ुभएको भ�ने िजिकर 
भएकोमा तेल आफूले ख�याएको नभई मलाई कुट्ने 
मनसायले म�ुलो िझ�ने �ममा �ाइपेनको तेल पोिखई 

िजउमा परी पोिलएको िजिकर �ितवादीले िलएकोमा 
िकचन कोठामा िसमे�टको िकचन �लाब रहेको, सो 
�लाबमािथ िसिल�डर पाइपसमेत जडान भएको 
�यासँ चलुो रहेको, सो चलुोमािथ िसिलङमा काठको 
समाउने िबडँ भएको �ाइ�यान रहेको, िकचनिभ� 
२ िफट उचाईको काठको �याक रहेको सो िकचन 
कोठामा फेला परकेो �ाइ�यान �हरीले उठाएको भ�ने 
व�तिु�थित मचु�ुकाबाट देिखदँा �याकमा भइुबँाट २ 
िफटको उचाईमा रहेको तेल घोि�टई टाउको र िजउमा 
पन� स�भावना िव�ासय�ु रहेको देिखएन ।

४. िमिसल संल�न मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदन हेदा� "टाउको पछािड भागबाट कपालसमेत 
जलेको, कपाल घिु�एको, टाउको पछािडबाट दायाबँाया ँ
कान ह�दँै दायाबँाया ँगालाको छाला जलेर िनलोकालो 
डाम भएको, मखुस�म छाला जलेको, छातीको भाग 
तथा दाया ँ कुममािथ घाटँी छेउमा छाला जलेको 
िनलोकालो डाम दिेखएको, छातीमा २x२ से.मी. मा 
छाला िपि�सएको, दाया ँहातको पाखरुा नाडी, पाखरुा 
ह�केला तथा औलंाह�मा छाला कालोनीलो, जलेको 
डाम र फोकाह� उठेको, मतृकको टाउको पछािडदेिख 
तल गध�न ढाडस�मको भाग छाला डढेको नीलोकालो 
डाम बाया ँख�ुाको घडुाको पाङ्�ामा २ से.मी. गोलाईमा 
छाला िप�सेको" समेतको लास जाचँ मचु�ुकामा र 
शव परी�ण �ितवेदनमा देिखदँा मतृकको शरीरमा 
भएका घा खत २ िफटको �याकमा रहेको तेल पोिखदँा 
मतृकको टाउकोमा पन� होइन िक ख�ुा आिद शरीरको 
त�लो भागमा तेल पोिखने स�भावना रह�छ तर तेल 
मतृकको शरीरको टाउकोलगायतको मािथ�लो भागमा 
खसेको देिख�छ ।

५. �ितवादी ला�पा दके� लामा (शेपा�) 
ले तातो तेल ख�याई िदएको हो भनी �ीमान् सगँ 
सोधपछु गदा� भ�नभुयो भ�ने मतृकक� का�छी प�नी 
िछ�रङ लाब ु लामाको जाहेरी दरखा�त देिख�छ । 
ला�पा देक�ले १ थान पोका खाने तेल �याएर आई 
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िकचनमा ता�केमा हाली तताउदँै िथइन् । साक� 
लामा आ�नै सरुमा कराउदैँ िथए । सो अव�थामा 
िनज ला�पा देक� लामा (शेपा�) ले तातेको ता�केको 
तेल ता�केसिहत उठाएर िकचनको ढोकाितर गएको 
ए�कासी फक� र साक� लामा भएको ठाउमँा आई 
हातमा बोकेक� ता�केमा भएको तातो खाने तेल साक� 
लामाको टाउकोबाट शरीरको भागमा ख�याई िदयो 
सोही तेलका थोपाह�ले म अ�कलमान तामाङलाई 
समेत पोलेको छ, साक� लामा तेलले पोलेपिछ कराउदँ ै
बािहर िन�केर गए, राितको समयमा कहा ँ गएको 
हो भ�ने हामीलाई थाहा भएन, �तपुा सामदुाियक 
अ�पतालमा उपचार भइरहेको कुरा भोिलप�ट थाहा 
भयो भ�नेसमेत �यहोराको एकै िमलानको अ�कलमान 
तामाङ र ठूलीमाया लामाको कागज �यहोरा रहेको 
छ । िमित २०६८।१।२३ गते बेलकुा अं.११ बजेितर 
भइु ँ तलाितर केटा मा�छे आि�एर कराएको सनुे ँ के 
रहेछ भनी बािहर हेदा�  केही देिखन ँर तल भइुतँलामा 
आई के भयो भनी सो�दा ठूलीमाया तामाङ र अका� 
एकजना भाइ दखेे ँ । ला�पा दके� लामा पिन दिेखइन् 
के भयो भनी सो�दा िनजह�ले ला�पा देक� लामाले 
साक� लामालाई खाने तेल तताएर ख�याई िदयो 
भनेर भने भ�नेसमेत �यहोराको घरधनी ना��याल 
शेपा�समेतको मौकामा ग�रिदएको कागजबाट समेत यी 
�ितवादीले नै मतृकलाई तातो तेल ख�याइ िदएको 
भ�ने त�य �थािपत भएको दिेखयो ।

६. आफू मौका र अदालतमा इ�कार रहेक�, 
सो इ�कारी ��य�दश� ठूलीमायाको बकप�बाट 
समिथ�त भएको, जाहेरवालीलगायत वादीका सा�ीले 
मौकाको भनाईलाई अदालतमा बकप� गरी समथ�न 
गनु�पन�मा बकप� गन� अनपुि�थत रहेको र मौकामा 
कागज गन� �यि�ह� म�ये ठूलीमायाबाहेक अ� �यि� 
बकप� गन� नआएको र ठूलीमायाले पिन मौकाको 
कागजिवपरीत बकप� गरके�ले शंकाको सिुवधा 
पाउन ु पन� भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेपिन मौकामा 

वारदात�थलमा रहेका अकलमानले यी �ितवादीले 
मतृकको िजउमा तेल ख�याई िदएको र सो तेल आ�नो 
िजउमा समेत परकेो �यहोराको कागज गरकेोमा 
अकलमानको शारी�रक जाचँ ह�दँा तेलबाट पोिलएको 
देिखएको िमिसल संल�न रहेको घा जाचँ �ितवेदनबाट 
देिखदँा िनजको बकप� नभएपिन तेलबाट पोिलएको 
देिखई वारदातको प�्ुयाई भएको देिखदँा केबल 
जाहेरवालीले अदालतमा उपि�थत भई मौकामा गरकेो 
कागजलाई बकप� गरी पिु� गन� नसकेको भ�ने यस 
अदालतको पनुरावलोकनको अनमुित �दान गरकेो 
आदशे र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

७.  यी �ितवादीले तातो तेल ख�याइ िदएकै 
कारण मतृकको म�ृय ुभएको त�यको प�्ुयाई ं भएकोले 
मािथ िववेचना ग�रएको जाहेरीको �यहोरा, लास जाचँ 
�कृित मचु�ुका, घटना�थल �कृित मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन, मौकामा बिुझएका मािनसले गरकेो 
कागज, यी �ितवादीले �वीकार गरकेा त�यसमेतका 
आधार �माणबाट यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०७२।८।७ मा �ितवादी ला�पा देक� 
लामा (शेपा�) लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर गरकेो फैसला 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै ।

८. यी �ितवादीउपर आ�नै �ीमान् लाई खाना 
पकाउने बेलामा भएको सामा�य झगडाबाट तातो तेल 
ख�याई िदएको कारण �ीमान् को म�ृय ुभएको देिखई 
कसरु ठहर भएको र कसरुबमोिजम सजाय गदा� सजाय 
चक� पन� जा�छ िक भ�नेतफ�  समेत �ि� िदनपुन� देिखन 
आयो । अपराधीलाई सजाय गनु�  द�डको उ�े�य हो । 
अपराधीलाई िदइएको सजायबाट भिव�यमा समाजमा 
अ�ले �य�तै �कृितको कसरु नग�न् र समाज भयम�ु 
रहोस् भ�ने द�डको उ�े�य भएपिन सजाय पाएको 
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अिभय�ुले सजाय �यिततप�ात् समाजमा पनु�था�िपत 
ह�ने अव�थासमेत गराउनपुन� भ�ने द�डको आधिुनक 
मा�यता �थािपत भएको छ । यी �ितवादी आ�नो 
५ जना छोराछोरी िलई अल�गै बसी जीवन िनवा�ह 
गरकेो र �ीमान् का�छी �ीमतीसिहत अल�गै बसेको र 
वारदातका िदन �ीमान् आफंँै पाह�नासिहत आई खाना 
बनाउने समयमा भएको सामा�य झै-झगडाको िवषयमा 
उ�प�न िववादमा पाह�नाह�कै अगािड �ीमतीलाई 
ला�ीसमेतबाट कुटिपट गरकेो र �यसपिछ पिन छाता 
हराएको भनी गाली गद� बसेकोमा �रस था�न नसक� 
तातो तेल �ीमान् लाई ख�याई िदएको कारण म�ृय ु
भएको देिखदँा �ितवादीले आ�नो �ीमान् पिहलेदेिख 
मानु�पन�स�मको कारण र मनसाय रहेको नदेिखएको, 
पूव��रसइवी पिन नदेिखएको, मतृकले कुटिपट गरकेो 
कुरा �ितवादीको शारी�रक जाचँबाट प�्ुयाई ं भएको र 
द�ड िनधा�रण स�ब�धमा यस अदालतबाट �थािपत 
भएका मापद�डमा अपराध ह�नपुन� प�रि�थित, पीिडत 
प�को मनोभावना, िवगतको आपरािधक �विृ� भए 
नभएको, कसैको बहकाउ वा दबाबमा अपराध नगर े
नगरकेो... लगायतका अव�था हेनु�पन� भनी शाि�त 
िव.क. िव�� नेपाल सरकार भएको (ने.का.प. २०६१, 
अंक ६, िन.नं.७३९९) कत��य �यान म�ुामा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा यी �ितवादीको मािथ 
िववेिचत आधारसमेत र िनजको ५-५ जना स�तान 
भएको र स�तानको पालनपोषणको िज�मेवा�रसमेत यी 
�ितवादीको िज�मामा रहेका मानवीय �ि�कोणसमेत 
अवल�बन गरी सजाय िनधा�रण गनु�पन� ह�दँा मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�त महलको १८८ नं. बमोिजम कैद 
वष� सात (७) ह�ने िन�कष�मा पगेुको िज�ला अदालत 
र पनुरावेदन अदालतका माननीय �यायाधीशह�को 
रायसगँ असहमत ह�न स�ने दिेखन आएन । सजाय 
कम गन� निम�ने भनी यस अदालतका माननीय 
�यायाधीशह�को रायसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
सकेन । �यायकता�ले �याय पान� उ�े�य िलई सजायको 

मा�ा िनधा�रण गनु�पन� ह��छ । याि��क�पबाट अिधकतम 
सजाय गरमेा �यायको उ�े�य परा�त ह�न जा�छ । 
�ीमान् (मतृक) ले अक� िववाह गरी �ितवादीमािथ 
सौता थपेको छ भने बािहरबाट आएका पाह�नाका 
अगािड छाता हराएको भनी कुटिपट गनु�का साथै 
गालीसमेत गरकेो कारणबाट ��ततु वारदात घटेको 
कुरा िमिसल संल�न कागजातबाट देिखन आएको छ । 
अपमािनत मनोदशामा रहेक� �ितवादीबाट घट्न गएको 
य�तो वारदातमा अ.बं. १८८ बमोिजम ७ (सात) वष� 
सजाय ह�न मानवीय र �याियक �ि�कोणबाट उपय�ु 
नै भएकोले अ.बं.१८८ नं.ले �ितवादीलाई कैद वष� ७ 
(सात) ह�ने ठहछ�  । अ� कुरामा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी ला�पा 
देक� लामा (शेपा�) लाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहरी अदालती ब�दोब�त महलको १८८ नं. बमोिजम 
कैद वष� सात (७) ह�ने ठहरकेोले िनजलाई सात वष� कैद 
ह��छ । िनज �ितवादी िमित २०६८।१।२५ गतेदेिख 
थनुामा बसेको देिखदँा सोही िमितबाट कैद गणना 
गरी ७ वष� पगेुपिछ थनुाम�ु ह�ने गरी कैद पजु� िदन ु
र काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाको तपिसल 
ख�डको लगत नं. १ मा राखेको लगत क�ा गरी िदन ु
भनी काठमाड� िज�ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू..१ 
 न�कल मा�ने सरोकारवालालाई ला�ने द�तरु िलई
न�कल िदनू ...........२
 दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई
िदनू ...............३

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।
�या. दीपककुमार काक�
�या. केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
इित संवत् २०७४ साल पसु १३ गते रोज ५ शभुम् ।
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का
फैसला िमित : २०७३।११।१२

०६६-CF-००१२

म�ुा : राज� चहुावट

पनुरावेदक / वादी : राज� अनसु�धान िवभागको 
�ितवेदनले नेपाल सरकार

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

महानगरपािलका वडा नं.३५ ि�थत डाबर 
नेपालका �ब�धक त�णकुमार ग�ुा

 § अदालतले कानूनको �या�या गदा� 
क�तो कानून बनाउन ुउपयु� ह��छ भनी 
िवधाियकाको अिधकार खो�ने होइन 
िवधाियकाले सो कानून बनाउँदा कुन 
उ�े�यले बनाएको हो भनी िवधाियकाको 
मनसाय हनुे�पछ� । कानूनमा �यु� श�द 
तथा वा�यको �या�या गदा� कानून 
�या�याको िनयमअनुसार नै गनु�पन� ।

 § कानूनको शाि�दक �या�या गदा� कानूनको 
तक� पूण�, िववेकस�मत, �यावहा�रक एवम ्
�यायपूण� अथ� िन�क�छ भने कानूनको 
शाि�दक �या�या नै गनु�पछ� । तर 
कानूनको शाि�दक �या�या गदा� कानूनको 
िववेकस�मत, �यायपूण� र �यवहा�रक अथ� 
निन�कने अव�थामा कानूनको �या�याको 

�विण�म िनयमलाई अनुशरण गरी उ� 
कानूनमा भएका अ�य दफाह� समेतको 
सापे�तामा राखेर कानूनको स�दभ� 
सुहाउँदो  र सु�प� �या�या गनु�पन� । 

(�करण नं. ५)
 § िवधाियकाले दफा ८ को �यव�था गदा� 

राज� चुहावटको सूचना �ा� भएको 
३० िदनिभ�ै अनुस�धान तहिककात 
ग�रस�न ुपन� गरी �यव�था गरकेो हो भनी 
�या�या ह�न गएको अव�थामा दफा २० मा 
अनुस�धान तहिककात समा� भएको ३५ 
िदनस�ममा म�ुा दायर गनु�पन� भनी र ऐ. 
दफा १३ मा अनसु�धानको िसलिसलामा 
बढीमा ४५ िदनस�म अिभयु�लाई थनुामा 
रा�न सिकने भनी �यव�था गनु�पना�को 
औिच�य नै समा� ह�न े देिखँदा राज� 
चुहावटको सूचना �ा� भएको ३० िदनिभ�ै 
अनुस�धान तहिककातको काय� स�प�न 
ग�रस�न ुपन� गरी िवधाियकाले समयसीमा 
िनधा�रण गरकेो हो भनी अथ� गन� सिकने 
अव�था नह�ने । 

(�करण नं. ७)
 § भारतमा बनेको हजमोला के�डी चोरी 

पैठारी गरी नपेालमा �याई नेपालमा बनेको 
भ�ने देखाउन सो के�डी रािखएको जारमा 
नपेालमा बनकेो भ�ने लेमनेुट लगाएको 
देिखँदा �ितवादीह�ले राज� चुहावट 
गरकेो भ�न ेनै पुि� ह�न आएको पाइने । 

(�करण नं. ८)
 § राज� चुहावट (अनसु�धान तथा 

िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को 
�या�या गदा� सो ऐनको दफा १३ र २० एव ं
अ�य दफाह� समेतको सापे�तामा गनु�पन� 
गरी यस अदालतको सयुं� इजलासबाट 

�नण�य नं. ९८८४
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०६४-CR-०००७ को ��तुत म�ुामा िमित 
२०६७।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर 
गरी उि�लिखत दफा ८ को स�ब�धमा 
नेपाल सरकार िव�� पृ�वीमान 
िसहंसमतेको राज� चुहावट म�ुा सवंत ्
२०५९ सालको फौ.पु.नं.२७०३, ३२०६ 
र ३२३२ मा यस अदालतको सयंु� 
इजलासबाट भएको �िलङ ओभर�ल 
ह�ने । 

(�करण नं. ९)

पनुरावेदक / वादीको तफ� बाट : िव�ान् 
उप�यायािधव�ाह� �ान�साद भषुाल तथा 
ह�रशंकर �वाली

��यथ� / �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ाह� 
नारायण नेपाल, राम�साद भ�डारी, महेश 
थापा, िवनय �थािपत

अवलि�बत निजर : 
स�ब� कानून :

 § राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) 
ऐन, २०५२ को दफा ८

स�ु फैसला गन� �यायाधीशः 
 मा.िज�ला �या. �ी  भरत�साद अिधकारी
पनुरावेदन तहबाट फैसला गन�ः 
 माननीय �यायाधीश �ी ह�रराम कोइराला
 माननीय �यायाधीश �ी माधव�साद चािलसे
यस अदालतको संय�ु इजलासमा फैसला गन�ः 
 स.�.�यायाधीश �ी राम�साद �े�
 मा. �यायाधीश �ी कृ�ण�साद उपा�याय

फैसला
�या. जगदीश शमा� पौडेल : पनुरावेदन 

अदालत, पाटनको िमित २०६३।११।१४ को 

फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१)(ग) अ�तग�त यस अदालतमा दायर ह�न आएको 
��ततु म�ुाको सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार छ:-  

नेपालि�थत डाबर नेपाल �ा.िल.को भारतमा 
बनेको हजमोला �या�डी (कम�ख �लम) चोरी पैठारी 
गरी नेपालमा �याई के�डीह� भ�रएको �लाि�क जारमा 
नेपाली लेबलु लगाई नेपाली उ�ोगको नाउमँा अवैध 
कारोबार गरकेो भ�ने सरुाक�को �रपोट�  पन� आएको । 

यस िवभागबाट डाबर नेपाल �ा.िल.काठमाड� 
काया�लय, ऐजनको काठमाड�को थोक िब�ेता लिु�बनी 
�ेिडङ �ा.िल., म�ुय िवतरक लनुा �ेिडङसमेतका 
गोदामह� चेक जाचँ गदा� हजमोला के�डी (कम�ख 
�लम) भएको �लाि�क जारिभ� Made in India by 
Dabur Nepal Limited भनी लेिखएका के�डीह� 
राखी जारबािहर Made in Nepal by Dabur Nepal 
Limited Pvt. Ltd. भनी लेबलु लगाइएको अव�थामा 
फेला परकेो भनी तयार ग�रएको मचु�ुका । 

नेपालमा तयार भएका कम�ख �लममा 
Made in India by Dabur  India Limited 
छािपएकोले िसमराि�थत �याट काया�लयको मौिखक 
�वीकृित िलएको भ�नेसमेत �यहोराको डाबर नेपाल 
�ा.िल.को िव�ीय �ब�धक तथा क�पनी सिचव ए. 
मेहराले राज� अनसु�धान िवभागमा गरकेो बयान । 

सो स�ब�धमा �याट काया�लयमा सोधनी 
गदा� यसबार ेकुनै �वीकृित निदएको भ�ने जवाफ �ा� 
ह�न आएको र Made in India by Dabur  India 
Limited लेिखएको लेमनेुट वायपर आयात नभएको 
भ�ने वीरग�ज भ�सार काया�लयबाट �ा� जवाफ ।

आ�नो क�पनीको गोदाममा राज� 
अनसु�धान िवभागले छापा मादा� Made in India by 
Dabur  India Limited लेिखएका के�डीह� फेला 
पा�रएको हो । यसबार े राज� अनसु�धान िवभागले 
िनरी�ण गदा�  मा� थाहा भयो भ�नेसमेत �यहोराको 
लिु�बनी �ेिडङ �ा.िल.का �मखु स�चालक समुन 



नेपाल कानून पि�का, २०७४, माघ

1638

शा�यले राज� अनसु�धान िवभागसम� गरकेो बयान । 
नेपालमा तयार भएका हजमोला के�डीह� 

(कम�ख �लम) मा �योग गन� लेमनेुट वायपर भारतबाट 
आयात ग�रएका ह�दँा भूलबस Made in India by 
Dabur  India Limited लेिखएका वायपरले लेमनेुट 
ग�रएको हो । तर के�डी नेपालमै बनेको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको डाबर नेपाल �ा.िल. का महा�ब�धक 
त�णकुमार ग�ुाले राज� अनसु�धान िवभागसम� 
गरकेो बयान ।

डाबर नेपाल �ा.िल.का िव�ीय �ब�धक 
ए.मेहरा, महा�ब�धक त�णकुमार ग�ुा, लिु�बनी 
�ेिडङ �ा.िल.का समुन शा�य र लनुा �ेिडङका �मखु 
स�चालक �कुम शमशेर राणासमेतको िमलेमतोले 
भारतबाट अवैध हजमोला के�डी (कम�ख �लम) 
पैठारी गरी �लाि�क जारबािहर Made in Nepal 
लेखी िब�� िवतरण गरको देिखदँा राज� चहुावट 
(अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ३ 
र ४ को कसरुमा ऐ. दफा २३(१) अनसुार सजाय ह�न 
माग दाबी िलई म�ुा चलाउन ुपन� भ�ने िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, काठमाड�को िमित २०५८।६।१८ 
को िनण�य । 

डाबर नेपाल �ा.िल.का िव�ीय �ब�धक 
ए.मेहरा, महा�ब�धक त�णकुमार ग�ुा लिु�बनी 
�ेिडङ �ा.िल.का समुन शा�य र लनुा �ेिडङका �मखु 
स�चालक �कुम शमशेर राणासमेत भई िमलेमतो गरी 
भारतमा बनेको हजमोला के�डीह� नेपालमा चोरी पैठारी 
गरी �लाि�क जारमा �याक गरी जारको बािहर नेपालमा 
बनेको लेबलु लगाई िब�� िवतरण गरी हजमोला के�डी 
भारतबाट नेपालमा पैठारी गदा� कानूनबमोिजम बझुाउने 
राज� नबझुाई ज�मा �.१,२८,०८८।- िकलो�ामको 
ह�ने भा.�.३८,४२,६४०।- बराबरको ने.�. 
६१,५३,९८७।९६ त�कालीन भ�सार मू�याङ्कन 
अनसुारको मू�य �.६४,६१,६८७।३६ िस.आई.
एफ.मू�य ह�न आउने र सोमा ला�ने १६ �ितशत 

भ�सार महसलुले ह�ने िबगो �.१०,३३,८६९।९८ 
राज� चहुावट गरी राज� चहुावट (अनसु�धान तथा 
िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४ को कसरु 
गरकेो त�य पिु� ह�न आएकाले िनज त�णकुमार ग�ुा, 
ए.मेहरा, समुन शा�य र �कुम शमशेर राणालाई ऐ. 
दफा २३(१) अनसुार हदैस�मको सजाय गरी बरामद 
भएको हजमोला के�डी ऐ. दफा ३३ बमोिजम जफत 
गरी ऐ. दफा २९ बमोिजम सरुाक�लाई परु�कारसमेत 
िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग प� ।

म स�चालक रहेको लनुा �ेिडङ क�पनी �ा.
िल.�यापा�रक सं�था हो । यसले डाबर नेपाल �ा.िल. 
बाट उ�पािदत व�त ु ख�रद गरी िब�� गद�छ । हा�ो 
क�पनी होलसेल िब�ेता भएकाले िब�� ग�रने व�त ु
हजमोला के�डी हामीले खोलेर िब�� िवतरण नगन� ह�दँा 
कहाकँो लेबलु लगाएको छ भ�ने थाहा ह�दँनै भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी �कुम शमशेर  राणाको काठमाड� 
िज�ला अदालतसम�को बयान ।

होलसेल िब�ेता लनुा �ेिडङ क�पनीबाट 
थोक ख�रद गरी बजारमा िब�� िवतरण गन� हो । 
लनुा �ेिडङबाट ख�रद गरी िलएको हजमोला के�डी 
काटु�नह� िसलब�दी लािग आउने र काटु�निभ� 
रहेको जार पिन िसलब�दी ह�ने भएकाले हामीले सो 
स�ब�धमा थाहा पाउने ��न नै ह�दैँन । चोरी पैठारी गरी 
न�याएको ह�दँा मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी समुन शा�यले काठमाड� िज�ला 
अदालतसम� गरेको बयान ।

बरामद भएको हजमोला हा�ो नेपाली 
उ�पादन के��बाट उ�पादन भएको हो । लागेको लेबलु 
नेपाली लेबलु भारतबाट िझकाउदँा िमिसएर आएको 
र कामदारले नहेरकेाले इि�डयाको लेवल िमिसएर 
टािँसन गएको मा� हो भ�नेसमेत �यहोरा ए.मेहराले 
काठमाड� िज�ला अदालतसम� गरकेो बयान ।

नेपालमा उ�पािदत हजमोला के�डीमा �योग 
ह�ने लेमनेुट र डाबर इि�डयामा �योग ह�ने लेमनेुट 
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तयार गन� मेिसन एउटै अथा�त् एकै �थानमा छपाई ह�ने 
र नेपालको लेमनेुट इि�डयामा तयार ग�रएको ह�दँा उ� 
लेमनुेट नेपालमा �याउदँा डाबर इि�डयामा �योग ह�ने 
लेमनुेट िमिसएर आई नेपालबाट उ�पािदत के�डीमा 
�य�तो लेमनेुट ला�न गएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
त�णकुमार ग�ुाले काठमाड� िज�ला अदालतसम� 
गरकेो बयान ।

अिभयोग दाबीमा उि�लिखत १,२८,०८८ 
के.िज.हजमोला के�डीमा ह�ने भारतीय मू�य 
बराबरको उि�लिखत मू�य �.६१,५३,९८७।९६ 
को त�कालीन भ�सार मू�याङ्कनअनसुारको मू�य 
�.६४,६१,६८७।३६ िस.आई.एफ. मू�य ह�न 
आउने वादी दाबीमा लेिखएअनसुारको १६ �ितशत 
भ�सार महसलुले ह�ने िबगो �.१०,३३,८६९।९८ 
�ितवादीम�येका �ब�धक त�णकुमार ग�ुा र िव� 
�ब�धक क�पनी सिचव अि�नी मेहराले राज� चहुावट 
(अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा 
३ र ४(ग) बमोिजम राज� चहुावट गरकेो ठहरकेाले 
िबगो �.१०,३३,८६९।९८ �ितवादीह� त�णकुमार 
ग�ुा र अि�नी मेहराबाट दामासाहीले बराबरको 
िहसाबले असलुउपर गरी ऐ. ऐनको दफा २३(१) 
बमोिजम �ितवादीम�येका �ब�धक त�णकुमार 
ग�ुालाई �.२,००,०००।– र अि�नी मेहरालाई 
�.१,५०,०००।– ज�रवाना तथा जनही १/१ िदन 
कैद ह�ने ठहछ�  । अका� �ितवादीह� लिु�बनी टेि�ङ 
�ा.िल. का �मखु स�चालक समुन शा�य र लनुा 
�ेिडङ क�पनी �ा.िल.का �मखु स�चालक �कुम 
शेमशेर राणाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६१।१२।३ को फैसला । 

�ितवादीम�येका अ�णकुमार ग�ुा तथा 
अि�नी मेहरालाई िबगोबमोिजम ज�रवाना र ३ वष� 
कैद सजाय गनु�पन�मा िनकै कम ज�रवाना र कैद 
गरकेो तथा अ�य �ितवादीह�लाई राज� चहुावट 

गरकेोमा अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ुको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी सबै �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा परकेो पनुरावेदन प� ।

हद�यादिभ� दायर नगरकेो अिभयोग प� 
खारजे गनु�पन�मा िविभ�न गलत त�यह� उ�लेख 
गरी फैसला गरकेो स�ुको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी �कुम शमशेर 
राणाको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा परकेो पनुरावेदन 
प� ।

यसमा �ितवादीह�म�ये एकथरी हजमोला 
उ�पादन गन� र अक� थरीले िब�� िवतरण गन� गरकेो 
कुरा �वीकार गरी सकेपिछ सो उ�पािदत हजमोला 
के�डी रहेको �याकमा भारतबाट उ�पािदत हजमोला 
रहेको आफूलाई थाहा नभएको भनी अनिभ�ता �कट 
गरकैे आधारमा �ितवादीम�ये कसैलाई सफाई िदने, 
कसैलाई �यूनतम् सजाय गरकेो स�ु फैसला फरक 
पन� स�ने देिखएकोले पनुरावेदन नगन� िवप�ीह�लाई 
छलफलको लािग अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िझकाई 
वादी �ितवादीह�को पनुरावेदन पर�पर सनुाई 
िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको आदेश ।

यसमा िमत २०५६।३।११ देिख अनसु�धान 
तहिहकात गरी िमित २०५८।६।२९ मा मा� अिभयोग 
प� दायर भएको देिख�छ । राज� चहुावट (अनसु�धान 
तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को �याद 
३० िदनिभ� अनसु�धान तहिककात तथा दफा २० 
बमोिजम ३५ िदनिभ� अिभयोग प� दायर ह�न सकेको 
अव�था नदेिखदँा म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी िनण�य 
िन�पण ग�ररहन ुपरने । अिभयोग प� खारजे गनु�पन�मा 
म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी िनण�य गरकेो काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६१।१२।३ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई अिभयोग प� अ.बं. १८० 
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नं. बमोिजम खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६३।११।३ 
को फैसला । 

डाबर नेपालले उ�पादन गरकेो भ�ने 
उ�लेख भएको �लाि�कको जारिभ� डाबर इि�डया 
िलिमटेडबाट उ�पादन भएको हजमोला के�डी बरामद 
भएको भ�ने त�यमा िववाद छैन । राज� चहुावट 
(अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा 
२० ले राज� चहुावटस�ब�धी म�ुा दायर गन� हद�याद 
अनसु�धान तथा तहिककात समा� भएको िमितले 
३५ िदन ह�ने भनी �प� �यव�था गरकेो छ । दफा 
८ को �यव�थाले दफा २० को िवशेष �यव�थालाई 
िव�थािपत गन� नस�ने ह�दँा ��ततु म�ुा हद�याद नाघी 
दायर भएको भ�न िम�दैन । दफा ८ को �यव�था म�ुा 
चलाउने हद�यादको लािग होइन । दफा ८ र २० को 
बनोटलाई हेदा� पिन कारवाही चलाउने र म�ुा चलाउने 
भ�ने पथृकपथृक अव�थाको लािग सो �यव�था भएको 
देिख�छ । अनसु�धान तहिककात समा� भएको िमितले 
३५ िदनिभ� म�ुा दायर भएको छैन भ�ने िजिकर िलन 
नसकेको अव�थामा हद�याद नाघेको भ�ने आधार 
देखाई खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा पन� 
आएको पनुरावेदन प� ।

यसमा राज� चहुावट (अनसु�धान तथा 
िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ र २० मा �यव�था 
ग�रएका बे�लाबे�लै अव�थाका �याद ह�न् । ऐ.ऐनको 
दफा ८ को अव�था अनसु�धानको काम कारवाहीसगँ 
स�बि�धत छ । अनसु�धान तथा तहिककात स�ु 
गनु�  भ�न ु र म�ुा दायर गनु�  भ�नकुो अव�था बे�लै 
हो । अनसु�धानको कारवाही अपराधको सूचना �ा� 
भएपिछ ३० िदनिभ� स�ु ग�रने हो । ��ततु म�ुामा 
सूचना �ा� भएपिछ ३० िदनिभ� अनसु�धान र 

तहिककात स�ु भई �य�तो अनसु�धान र तहिककात 
यित िमितिभ�ै समा� ह�नपुन� भ�ने ऐनले नतोकेको 
अव�थामा �य�तो अनसु�धान र तहिककात समा� 
भई ऐ.ऐनको दफा २० को �यादिभ� दायर गरकेो 
अिभयोग प�लाई अनसु�धान र तहिककात स�ु गनु�पन� 
�यादसगँ जोडी खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला िवचारणीय ह�दँा अ.बं.२०२ नं. 
बमोिजम ��यथ�ह�लाई िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालत संय�ु इजलासको 
िमित २०६६।३।२१ को आदेश ।  

बरामद भई आएको हजमोला �या�डीमा 
उ�लेख भइरहेको �यहोराबाट भारतमा बनेको 
हजमोला �या�डीलाई नेपालमा बनेको भ�ने �लाि�क 
जारिभ� राखी राज� चहुावट गरेको त�य �मािणत 
भइरहेको दिेखदँा पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी 
भई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठहछ�  । राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) 
ऐनको दफा ८ बमोिजम ३० िदनिभ� अनसु�धान 
तहिककात स�प�न नभएको भ�ने आधारमा नेपाल 
सरकार िव�� प�ृवीमान िसंहको राज� चहुावट 
म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०६६।१।१४ मा 
अिभयोग प� खारजे गन� गरी भएको �िलङसगँ सहमत 
ह�न नसिकएको ह�दँा ��ततु म�ुाको संय�ु इजलासको 
लगत क�ा गरी सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ३(१)(ख) बमोिजम ��ततु म�ुा पूण� 
इजलाससम� पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको संय�ु 
इजलासको िमित २०६७।३।१६ को फैसला ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट िव�ान्  
उप�यायािधव�ाह� �ी �ान�साद भषुाल तथा �ी 
ह�रशंकर �वालीले �ितवादीह�ले भारतमा उ�पादन 
भएका हजमोला �या�डीको चोरी पैठारी गरी नेपालमा 
�याई जारमा हाली जारबािहर नेपालमा बनेको  लेवल 
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लगाई राज� चहुावट गरकेो पिु� भएको अव�थामा ऐनको 
गलत �या�या गरी हद�याद नरहेको भनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला �िुटपूण� रहेको 
छ । राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, 
२०५२ को दफा ७ बमोिजम राज� चहुावटस�ब�धी 
उजरुी परमेा �यसमा कम�चा�रसमेतको संल�नता रहन 
स�ने ह�दँा उजरुी परी अनसु�धानको काय� थालेको 
३० िदनिभ�ै म�ुा दायर गरी स�न ुपन� भनी ऐ. दफा 
८ मा भएको �यव�थाको �या�या गन� िम�दैन । उ� 
दफा ८ को �या�या गदा� दफा १३ र २० समेतको 
सापे�तामा हे�रन ु पछ�  । दफा ८ मा अनसु�धानको 
कारवाही चलाउने कुरा उ�लेख गरकेो छ । कारवाही 
चलाउनकुो अथ� अनसु�धानको कारवाही चलाउन ुपछ�  
भ�ने हो । उ� ऐनको दफा १३ अनसुार अनसु�धानको 
िसलिसलामा अिभय�ु प�ाउ परमेा िनजलाई बढीमा 
४५ िदनस�म थनुामा रा�न सिक�छ । ऐ. दफा २० 
मा अनसु�धान समा� भएको िमितले ३५ िदनस�ममा 
म�ुा दायर गनु�पन� भनी हद�याद तोकेको ह�दँा ��ततु 
म�ुा हद�याद िभ�ै परकेो छ । राज� चहुावट एउटा 
ग�भीर अपराध भएको, राज� चहुावटस�ब�धी कसरु 
स�पि� श�ुीकरणको कसरु ज�तै राि��य मा�ै होइन 
अ�तरा�ि��य �तरस�म तािनने ह�दँा उ� ऐनको दफा 
८ को �या�या गदा� िनरपे��पमा नगरी अ�य दफाह� 
समेतको सापे�तामा ग�रन ुपन� ह�दँा यस अदालतबाट 
नेपाल सरकार िव�� प�ृवीमान िसंहको राज� चहुावट 
म�ुामा िमित २०६६।१।१४ मा भएको �िलङलाई 
बदर गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने बहस ��ततु गनु�भयो । 

��यथ� �ितवादी डाबर नेपालको तफ� का 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी नारायण नेपाल, �ी राम�साद 
भ�डारी र �ी महेश थापाले डाबर नेपालको लाभ 
हािनको स�पूण� दािय�व िलने डाबर नेपाल �ा.िल.लाई 
िवप�ी नबनाई क�पनीका कम�चारीलाई सजाय गन� 
निम�ने अव�थामा �ार�भमै बद ्िनयतसाथ म�ुा दायर 

भएको �प� देिख�छ । राज� चहुावटस�ब�धी म�ुामा 
िवशेष अदालत ऐनको काय�िविध अवल�बन गनु�पछ�  । 
२०६४।१।७ मा िवप�ीले पनुरावेदनको फैसला बझेुको 
अव�थामा सोको ३५ िदनको �याद २०६४।२।१० 
मा समा� ह�ने ह�दँा त�प�चात् दायर भएको पनुरावेदन 
हद�यादिवहीन रहेको भनी संय�ु इजलाससम� पेस 
भएको बहस नोटमा खलुाइएको भए पिन �यसतफ�  
सयं�ु इजलासले िववेचना गरकेो छैन । �य�तै 
राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐनको 
दफा ८ मा उजरुी परकेो ३० िदनिभ� अनसु�धान 
तथा तहिककात गरी कारवाही चलाउन ु पन� भनी 
हद�याद तोकेको अव�थामा २०५६।३।१० मा परकेो 
उजरुीमा २०५८।६।२९ मा� आएर म�ुा दायर गरकेो 
काय� नै हद�यादिवहीन रहेको छ । ऐनको �या�या 
गदा� स�बि�धत दफा दफाको छु�ाछु�ै गनु�पन� ह�दँा 
स�मािनत अदालतबाट प�ृवीमानको म�ुाको �िलङ 
कायम ह�नपुछ�  भ�ने बहस ��ततु गनु�भयो । 

��यथ� �ितवादी समुन शा�यको तफ� बाट 
िव�ान्  अिधव�ा �ी िवनय �थािपतले काठमाड�को 
लािग होलसेलर भएको ह�दँा लनुा �ेिडङबाट डाबर 
नेपालका सामान �याई िब�� िवतरण गन� हो । 
इि�डयाबाट सामान आयात गन� काय� मेसस� लिु�बनी 
�ेिडङ �ा.िल.का �मखु स�चालकको होइन । ��ततु 
म�ुाको अिभयोग दाबी नै हद�याद नाघी परकेो र 
पनुरावेदनसमेत हद�यादिवहीन रहेको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसलालाई कायम गरी 
प�ृवीमानको म�ुाको �िलङ कायम ह�नपुछ�  भ�ने बहस 
��ततु गनु�भयो । 

उि�लिखत बहस सनुी िमिसल सलं�न 
कागजातह�को अ�ययन गरी यस अदालतबाट भएको 
फैसला िमलेको छ छैन र प�ृवीमान िसंहसमेत ��यथ� 
/ �ितवादी भएको संवत् २०५९ सालको फौ.प.ुनं. 
२७०३ को राज� चहुावट म�ुामा यस अदालतको 
सयं�ु इजसालबाट िमित २०६६।१।१४ मा भएको 
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फैसलामा �ितपािदत िस�ा�त कायम ह�ने हो होइन 
भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� डाबर नेपाल �ा.
िल.का महा�ब�धक त�णकुमार ग�ुा, ऐ. का िव� 
�ब�धक अि�नी मेहरा, लिु�बनी �ेिडङ �ा.िल.का 
�मखु स�चालक समुन शा�य र लनुा �ेिडङ �ा.
िल.का �मखु स�चालक �कुम शमशेर राणासमेतले 
िमलेमतो गरी भारतमा उ�पािदत हजमोला के�डी 
नेपालमा चोरी पैठारी गरी जारमा �याक गरी जारको 
बािहर नेपालमा बनेको लेबलु लगाई िब�� िवतरण 
गरी भारतबाट नेपालमा पैठारी गदा� कानूनबमोिजम 
बझुाउनपुन� राज� चहुावट गरी राज� चहुावट 
(अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा 
३ र ४(ग) को कसरु गरकेा ह�दँा �ितवादीह�लाई ऐ. 
ऐनको दफा २३(१) अनसुार सजाय गरी ऐ. दफा ३३ 
बमोिजम बरामदी के�डी जफत गरी ऐ. २९ बमोिजम 
सरुाक�लाई परु�कार िदलाई पाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी 
रहेकोमा �ितवादीह�म�ये समुन शा�य र �कुम 
शमशेर राणालाई सफाइ िदई �ितवादीह� त�ण ग�ुा 
र अि�नी मेहरालाई ऐ. ऐनको दफा ३ र ४ (ग) को 
कसरुमा �ितवादी त�ण ग�ुालाई �.२,००,०००।- र 
िव� �ब�धक तथा क�पनी सिचव अि�नी मेहरालाई 
�.१,५०,०००।- ज�रवाना तथा दवुै �ितवादीह�लाई 
जनही एक एक िदन कैद गन� गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाउपर 
वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादीह� �कुम शमशेर 
राणा र अि�वनी मेहराको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
अिभयोग प� हद�यादिभ� दायर ह�न आएको नदिेखदँा 
अिभयोग प� खारजे गनु�पन�मा म�ुाको त�यिभ� �वेश 
गरी िनण�य िन�पण गरेको स�ुको फैसला उ�टी भई 
अिभयोग प� अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारजे ह�ने 
भनी फैसला भएउपर वादी नेपाल सरकारको यस 
अदालतमा पनुरावेदन परकेो देिखयो । यस अदालतको 

सयं�ु इजलासबाट पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको  फैसलालाई उ�टी गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गरी यसै िवषयमा 
नेपाल सरकार िव�� प�ृवीमान िसंहसमेतको सवंत् 
२०५९ सालको फौ.प.ुनं. २७०३ को राज� चहुावट 
म�ुामा िमित २०६६।१।१४ मा भएको फैसलामा 
कायम भएको �िलङसगँ सहमत ह�न नसकेको भनी 
��ततु म�ुा पूण� इजलाससम� पेस ह�न आएको 
पाइयो । 

३. यसमा िमित २०५६।३।११ देिख 
अनसु�धान तहिककात �ार�भ भएकोमा िमित 
२०५८।६।२९ मा अिभयोग प� दायर गरकेो काय� 
राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, 
२०५२ को दफा ८ िवपरीत रहेको भनी पनुरावेदन 
अदालतबाट स�ुको फैसलालाई उ�टी गरी अिभयोग 
प� खारजे ह�ने ठहर गरी भएको फैसलामा उ� ऐनको 
दफा ८ र २० समेतको �या�या�मक �िुट भएकाले 
पनुरावेदन अदालतको उ� फैसला बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको 
पाइ�छ । यस अदालतको संय�ु इजलासबाट ऐ. ऐनको 
दफा ८ को �यव�थाको �या�या गदा� ऐ. दफा २० तथा 
सो ऐनमा रहेका कानूनी �यव�थाह�को सापे�तामा 
रहेर �या�या गनु�पन� भनी पनुरावेदन अदालतको 
फैसला बदर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर ठहर गद� ऐ. दफा ८ बमोिजम ३० 
िदनिभ� अनसु�धान तहिककात स�प�न नभएको 
भ�ने आधारमा अिभयोग प� खारजे गन� गरी यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट नेपाल सरकार िव�� 
प�ृवीमान िसंहको म�ुामा कायम भएको �िलङसगँ 
असहमित जनाई फैसला भएको दिेखदँा ��ततु म�ुामा 
उ� ऐनको दफा ८ को �या�या स�ब�धमा उठेको 
��नमा िनण�य गनु�पन� दिेखन आयो । 

४. यसमा राज� चहुावट (अनसु�धान 
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तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ मा “राज� 
चहुावट स�ब�धमा दफा ७ बमोिजम िवभागसम� 
�ा� ह�न आएको सूचना वा अ�य कुनै �ोतबाट �ा� 
भएको जानकारीको आधारमा िवभागले तीस िदनिभ� 
यस ऐनबमोिजम अनसु�धान तथा तहिककात गरी 
कारवाही चलाउन ु पन�छ” भ�ने �यव�था रहेको छ । 
राज�स�ब�धी िववादह�लाई िछटो छ�रतो कारवाही 
िकनारा गन�का लािग राज�  चहुावटस�ब�धी ऐन लागू 
भएको भ�ने उ� ऐनको ��तावनाबाटै देिख�छ । उ� 
ऐनको दफा ६ अनसुार राज� चहुावटस�ब�धी स�पूण� 
म�ुाको अनसु�धान तहिककात र त�स�ब�धी अ�य 
कारवाही राज� अनसु�धान िवभागले गन� �यव�था 
रहेको पाइ�छ । ऐ. दफा ७ मा राज� िवभागले राज� 
चहुावटस�ब�धी सूचना �ा� गन� स�ने �यव�था रहेको 
छ । ऐ. दफा १३ मा अनसु�धानको िसलिसलामा 
अिभय�ुलाई थुनामा रा�न स�ने अविधको �यव�था 
गरकेो र ऐ. दफा २० मा म�ुा दायर गनु�पन� �यादको 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । 

५. अदालतले कानूनको �या�या गदा� क�तो 
कानून बनाउन ु उपय�ु ह��छ भनी िवधाियकाको 
अिधकार खो�ने होइन िवधाियकाले सो कानून 
बनाउदँा कुन उ�े�यले बनाएको हो भनी िवधाियकाको 
मनसाय हेनु�पछ�  । कानूनमा �य�ु श�द तथा वा�यको 
�या�या गदा� कानून �या�याको िनयमअनसुार नै 
गनु�पछ�  । कानूनको शाि�दक �या�या गदा� कानूनको 
तक� पूण�, िववेकस�मत, �यावहा�रक एवम् �यायपूण� 
अथ� िन�क�छ भने कानूनको शाि�दक �या�या नै 
गनु�पछ�  । तर कानूनको शाि�दक �या�या गदा� कानूनको 
िववेकस�मत, �यायपूण� र �यवहा�रक अथ� निन�कने 
अव�थामा कानूनको �या�याको �विण�म िनयमलाई 
अनशुरण गरी उ� कानूनमा भएका अ�य दफाह� 
समेतको सापे�तामा राखेर कानूनको स�दभ� सहुाउदँो  
र स�ुप� �या�या गनु�पछ�  । 

६. ��ततु म�ुामा राज� चहुावट (अनसु�धान 

तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को �या�या 
गदा� सो दफामा भएको ३० िदनिभ� अनसु�धान तथा 
तहिककातको काय� गनु�पन�छ भ�ने भएको �यव�थाले 
राज� अनसु�धान िवभागमा राज� चहुावटको सूचना 
�ा� भएको िमितले ३० िदनिभ�ै अनसु�धान तथा 
तहिककातको काय� पूरा गरी ३५ िदनिभ� म�ुा दायर 
ग�रस�न ुपन� गरी �यव�था भएको हो वा होइन भ�ने 
स�ब�धमा हेनु�पन� देिखयो ।

७. राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) 
ऐन, २०५२ को दफा ८ मा राज� िवभागमा जनुसकैु 
�ोतबाट राज� चहुावटस�ब�धी सूचना �ा� भएमा 
३० िदनिभ� अनसु�धान तहिककात गरी कारवाही 
चलाउन ु पन�छ भनी रािखएको �यव�थालाई राज� 
अनसु�धान िवभागमा राज� चहुावटस�ब�धी सूचना 
�ा� भएको ३० िदनिभ�ै राज� अनसु�धान िवभागले 
अनसु�धान तहिककातको काय� पूरा ग�रस�न ुपन� गरी 
सो �यव�था ग�रएको होला भनी अनमुान गनु�भ�दा 
पिहले उ� ऐनमा भएका अ�य �यव�थाह� समेतलाई 
हेरी �या�या गनु�पन� दिेखन आयो । सो ऐनको दफा 
१३ मा “सो ऐनअ�तग�त प�ाउ परकेो �यि�लाई 
म�ुा हेन� अिधकारीको �वीकृित िलई अनसु�धानको 
िसलिसलामा बढीमा ४५ िदनस�म थनुामा रा�न 
सिकने” भ�ने �यव�था रहेको छ । ऐ. को दफा २० मा 
“यस ऐनबमोिजमको कसरुमा म�ुा दायर गन� हद�याद 
अनसु�धान तथा तहिककात समा� भएको िमितले 
३५ िदनस�म ह�नेछ” भ�ने �यव�था रहेको छ । य�तो 
अव�थामा कानून �या�याको िनयमअनसुार उ� ऐनको 
दफा ८ को �या�या गदा� सो दफालाई िनरपे� �पमा 
हेरी कानूनको शाि�दक �या�या गदा� अ�य दफाह�मा 
भएको �यव�थाको औिच�य नै मन� जाने ह�दँा अ�य 
दफाह�को सापे�तामा राखेर �या�याको �विण�म 
िनयमअनसुार �या�या गनु�पन� दिेखयो । िवधाियकाले 
दफा ८ को �यव�था गदा� राज� चहुावटको सूचना �ा� 
भएको ३० िदनिभ�ै अनसु�धान तहिककात ग�रस�न ु
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पन� गरी �यव�था गरकेो हो भनी �या�या ह�न गएको 
अव�थामा दफा २० मा अनसु�धान तहिककात समा� 
भएको ३५ िदनस�ममा म�ुा दायर गनु�पन� भनी र ऐ. 
दफा १३ मा अनसु�धानको िसलिसलामा बढीमा ४५ 
िदनस�म अिभय�ुलाई थनुामा रा�न सिकने भनी 
�यव�था गनु�पना�को औिच�य नै समा� ह�ने दिेखदँा 
राज� चहुावटको सूचना �ा� भएको ३० िदनिभ�ै 
अनसु�धान तहिककातको काय� स�प�न ग�रस�न ुपन� 
गरी िवधाियकाले समयसीमा िनधा�रण गरकेो हो भनी 
अथ� गन� सिकने अव�था भएन । राज� चहुावटस�ब�धी 
कसरु स�पि� श�ुीकरणको कसरु ज�तै ग�भीर 
�कृितको अपराध हो । यो कसरुको स�ब�ध रा��िभ� 
मा� सीिमत नभई अ�तरा�ि��य �तरस�म फैिलएर 
रहनस�ने एवं राज� चहुावटमा कम�चा�रसमेतको 
संल�नता रहनस�ने कुरालाई म�येनजर राखी 
िवधाियकाले दफा १३ र २० समेतको �यव�था गरकेो 
देिखदँा राज� चहुावटको कसरुमा सूचना �ा� भएको 
३० िदनिभ�ै अनसु�धानको कारवाही पूरा ह�न नस�ने 
भ�ने िवधाियकाको �प� मनसाय रहेको पाइयो । 
अनसु�धान तहिककातको कारवाही यित नै समयिभ� 
सिकस�न ु पन� भनी उ� ऐनमा �प� समयसीमा 
िकटान भएकोसमेत देिखएन । राज� चहुावटको सूचना 
�ा� भएको ३० िदनिभ� अनसु�धान तथा तहिककात 
गनु�पन� भ�ने भएको �यव�थाको �या�या गदा� ३० 
िदनिभ�ै अनसु�धान तथा तहिककातको कारवाही 
स�प�न ग�रस�न ुपछ�  भ�ने नभई सूचना पाएको ३० 
िदनिभ� अनसु�धान तथा तहिककातको कारवाही 
स�ु ग�रस�न ुपन� गरी �यव�था गरकेो भ�ने दिेखदँा 
उ� दफा ८ को �यव�थाको �या�या गदा� दफा १३ 
र दफा २० समेतको सापे�तामा गनु�पन� भनी यस 
अदालतबाट िमित २०६७।३।१६ मा स�माननीय 
�धान�यायाधीश �ी राम�साद �े� र माननीय 
�यायाधीश �ी कृ�ण�साद उपा�यायबाट भएको 

फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकएन ।  
८. अब ��तुत म�ुामा िमित २०५६।३।११ 

देिख अनसु�धान तथा तहिहकातको काय� स�ु भई 
िमित २०५८।६।२९ मा म�ुा दायर भएको भ�ने िमिसल 
सलं�न कागजातबाट देिखन आयो । २ वष�भ�दा बढी 
समयपिछ म�ुा दायर भएकोमा हद�याद नरहेको 
भ�ने ��यथ� �ितवादीह�को िजिकर रहेको पाइयो । 
राज� अनसु�धान िवभागले िमित २०५६।३।११ मा 
अनसु�धानको काय� �ार�भ गरपेिछ िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, काडमाड�बाट पटक पटक थप 
अनसु�धानको लािग राज� अनसु�धान िवभागलाई 
िनद�शन िदएको िमिसल संल�न कागजातबाट ख�ुन 
आएको देिखदँा अनसु�धानको काय� �ार�भ गरपेिछ 
सो िवषयमा कुनै कारवाही नगरी २ वष�भ�दा बढी 
समयस�म राज� अनसु�धान िवभाग चपु लागेर बसी 
२ वष�भ�दा पछािड उ� म�ुा दायर भएको भ�ने 
नदिेखई सो िवषयमा अनसु�धानको कारवाही चाल ु
रिहरहेको भ�ने नै दिेख�छ । डाबर नेपाल �ा.िल.का 
महा�ब�धक �ितवादी त�णकुमार ग�ुा, ऐ. का िव� 
�ब�धक अि�वनी मेहरा, लिु�बनी �ेिडङ �ा.िल. का 
�मखु स�चालक समुन शा�य र लनुा �ेिडङ �ा.िल. 
का �मखु स�चालक �कुम शमशेर राणासमेत भई 
भारतमा बनेको हजमोला के�डीलाई चोरी पैठारी गरी 
नेपालमा बनेको भ�ने देखाउन बािहरी जारमा नेपालमा 
बनेको भ�ने लेबल लगाई राज� चहुावट गरी राज� 
चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ 
को दफा ३ (४)(ग) अ�तग�तको कसरु गरकेा ह�दँा 
�ितवादीह�लाई ऐ. दफा २३(१) बमोिजम सजाय गरी 
ऐ. दफा ३३ बमोिजम उ� हजमोला के�डी बरामद गरी 
ऐ. दफा २९ बमोिजम सरुाक�लाई परु�कार िदलाई पाउ ँ
भ�ने म�ुय अिभयोग दाबी रहेको पाइयो । �ितवादीह� 
त�णकुमार ग�ुा तथा अि�वनी मेहराले अदालतसम� 
बयान गदा� भारति�थत डाबर िलिमटेड र नेपाल ि�थत 
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डाबर िलिमटेडका लेमनुेटह� एकै �थानमा उ�पादन 
भएका र ती लेमनेुट नेपालमा आयात गदा� भूलवश 
भारतमा बनेको भ�ने लेमनुेट आयात ह�न गई नेपालमा 
उ�पािदत �या�डीमा सो लेमनुेट ला�न गएकोस�म हो, 
हजमोला �या�डी नेपालमा नै बनेको हो भनी बयान 
गरकेो देिखयो । डाबर नेपाल �ा.िल. को काठमाड�को 
लािग थोक िब�ेता लिु�बनी �ेडस� �ा.िल. र नेपालका 
लािग म�ुय िवतरक लनुा �ेिडङ क�पनी एव ं डाबर 
नेपाल �ा.िल.समेतका गोदामह�बाट बरामद भएका 
हजमोला के�डीह�का जारबािहर Made in Nepal 
by Dabur Pvt. Ltd. लेबलु लगाइएको र सो जारिभ� 
Made in India by Dabur India Ltd. भ�ने 
लेिखएका के�डीह� रहेका अव�थामा फेला परकेोले 
के�डीह� रहेका गोदाममा िसलछाप लगाइएको भ�ने 
िमिसल संल�न बरामदी मचु�ुकाबाट देिखन आयो । 
�ितवादीह�ले उ� के�डीह� नेपालमा नै उ�पादन 
भएको तर भूलबस भारतमा बनेको भ�ने लेबलुस�म 
ला�न गएको भ�ने िजिकर िलए पिन सो िजिकर �मािणत 
गन� कुनै ठोस र व�तिुन� �माण गजुान� सकेकोसमेत 
देिखएन । �ितवादीह�ले �माणको �पमा पेस गरकेो 
��ापनप�को फोटोकपीमा आयाितत लेमनेुटको �� 
िववरणसमेत उ�लेख ह�न नसकेको अव�थामा उ� 
लेमनुेट भूलबस नै नेपालमा आयात भएको भ�ने 
�ितवादीह�को भनाइलाई नै ठोस �माणको �पमा 
िलन निम�ने ह�दँा भारतमा बनेको हजमोला के�डी 
चोरी पैठारी गरी नेपालमा �याई नेपालमा बनेको भ�ने 
देखाउन सो के�डी रािखएको जारमा नेपालमा बनेको 
भ�ने लेमनेुट लगाएको देिखदँा �ितवादीह�ले राज� 
चहुावट गरकेो भ�ने नै पिु� ह�न आएको पाइयो । यसरी 
�ितवादीह� त�णकुमार ग�ुा र अि�वनी मेहराले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम १२८०८८ के.जी. 
हजमोला के�डीमा ह�ने भारतीय मू�य बराबरको नेपाली 
मू�य �. ६१,५३,९८७।९६ को त�कालीन भ�सार 

मू�याङ्कनअनसुार मू�य िबगो �. ६४,६१,६८७।३६ 
िस.आई.एफ. मू�य ह�न आउने रकमको वादी दाबीमा 
लेिखएअनसुारको १६% भ�सार महसलुले ह�ने िबगो 
�.१०,३३,८६९।९८ राज� चहुावट (अनसु�धान 
तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४(ग) 
बमोिजम राज� चहुावट गरकेो ठहर गरी �ितवादीह� 
त�णकुमार ग�ुा र अि�वनी मेहराबाट सो िबगो �. 
१०,३३,८६९।९८ दामासाहीले बराबर असलु गरी 
ऐ. ऐनको दफा २३(१) बमोिजम �ितवादी त�णकुमार 
ग�ुालाई �.२,००,०००।- र अि�वनी मेहरालाई 
�.१,५०,०००।- ज�रवाना गरी दवुै �ितवादीह�लाई 
जनही १/१ िदन कैद ह�ने ठहर गरी भएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरी उ� ऐनको दफा ८ 
को �ावधानको �या�या गदा� अनसु�धानको कारवाही 
स�ु भएको ३० िदनिभ� कारवाही चलाई स�नपुन� 
भनी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०६६।१।१४ मा माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� 
लाल र माननीय �यायाधीश �ी भरतराज उ�ेतीबाट 
वादी नेपाल सरकार िव�� �ितवादी प�ृवीमान 
िसंहसमेतको (सवंत् २०५९ सालको फौ.प.नं. 
२७०३) म�ुामा �थािपत �िलङलाई ओभर�ल गरी 
उ� दफा ८ को �यव�थाको �या�या गदा� दफा १३ 
र दफा २० समेतको सापे�तामा गनु�पन� भनी यस 
अदालतबाट िमित २०६७।३।१६ मा स�माननीय 
�धान�यायाधीश �ी राम�साद �े� र माननीय 
�यायाधीश �ी कृ�ण�साद उपा�यायबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकएन ।

९. तसथ� मािथ िववेिचत त�य, �माण एवं 
�यव�थासमेतबाट �ितवादीम�येका लिु�बनी �िडङ्ग 
�ा.िल. का �मखु स�चालक समुन शा�य नेपालबाट 
उ�पादन ह�ने हजमोला के�डी नेपाल रा�यभर िब�� 
गन� र लनुा �ेिडङ �ा.िल. का �मखु स�चालक �कुम 
शमशेर राणा उ� के�डी काठमाड� उप�यकाका लािग 
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िब�� िवतरण गन�स�मका �यि� रहेका र हजमोला 
के�डी िलदँा ख�ुला�पमा नभई ब�ा ब�दी �पमा 
िलने थोक िब�ेता ह�दँा उ� के�डीह� नेपालमा 
बनेका ह�न् होइनन् भनी शकंा गन� सिकने ि�थितसमेत 
नभएको भ�ने आधारमा िनज �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी एव ं�ितवादीह� 
त�णकुमार ग�ुा र अि�वनी मेहराले राज� चहुावट 
(अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा 
३ र ४(ग) बमोिजम राज� चहुावट गरकेो ठहर गरी 
िनज �ितवादीह�बाट िबगो �.१०,३३,८६९।९८ 
(� .दश लाख ते�ीस हजार आठ सय उना�स�री 
पैसा अ�ठान�बे) दामासाहीले बराबर असलु गरी ऐ. 
दफा २३(१) बमोिजम �ितवादी त�णकुमार ग�ुालाई 
�.२,००,०००।- (�. दईु लाख) र अि�वनी मेहरालाई 
�.१,५०,०००।- (�. एक लाख पचास हजार) 
ज�रवाना गरी दवैु �ितवादीह�लाई जनही १/१ (एक 
/ एक) िदन कैद ह�ने ठहर गरी िमित २०६१।१२।३ मा 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०६७।३।१६ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठहछ�  । राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, 
२०५२ को दफा ८ को �या�या गदा� सो ऐनको दफा 
१३ र २० एवं अ�य दफाह� समेतको सापे�तामा 
गनु�पन� गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी राम�साद �े� र 
माननीय �यायाधीश �ी कृ�ण�साद उपा�यायबाट 
िमित २०६७।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर 
गरी सो दफा ८ को स�ब�धमा नेपाल सरकार िव�� 
प�ृवीमान िसंहसमेतको राज� चहुावट म�ुा (संवत् 
२०५९ सालको फौ.प.ुनं. २७०३, ३२०६ र ३२३२) 
मा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट माननीय 
�यायाधीश �ी िगरीशच�� लाल र माननीय �यायाधीश 
�ी भरतराज उ�ेतीबाट भएको �िलङ ओभर�ल 
ह�ने ठहछ�  । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 

िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइ 
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. दीपककुमार काक�
�या. मीरा खड्का 

इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल फागनु १२ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदशे िमित २०७३।११।१२
०७२-WF-०००२

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : िज�ला डोटी बछ� गा.िव.स. वडा नं. ४ ब�ने 
नयनबहादरु नामजाली मगरसमेत

िव��
िवप�ी : िज�ला वन काया�लय, डोटी
 

 § रा�यले �यि�को िनजी स�पि�को 
उपयोगमा ब�देज लगाउँदा िनि�त 
कानूनी सीमा, �ि�या, मापद�ड र 

&

�नण�य नं. ९८८५
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काय�िविधह�को प�रिध (Ambit) िभ� 
रहरे गनु� पद�छ । �य�ता प�रिध, आधार 
र सीमाह� रा�यले कानून�ारा िनधा�रण 
गरकेो ह��छ । �यसैले रा�यले �यि�को 
िनजी स�पि�को �योग वा उपयोगमा रोक 
वा ब�देज लगाउँदासमेत कानूनले िनिद�� 
गरकेा आधार, सीमा तथा �याियक मू�य र 
मा�यतािभ� रहरे गनु�पन� । 

(�करण नं. ५)
 § रा�यले साव�जिनक िहतको लािग �यि�को 

िनजी स�पि�मा समेत कानूनबमोिजम 
िनय��ण र िनयमन गन� स�छ । साव�जिनक 
िहत भ�नाले कुनै खास �यि� वा 
�यि�ह�को �यि�गत िहतमा मा� सीिमत 
ह�दैँन । साव�जिनक िहत बह�जनिहताय 
अथा�त् बह�स�ंयक सव�साधारण जनता 
वा जनसमुदायको वृह�र िहतसगँ साथ�क 
स�ब�ध रहकेो ह�दँा रा�य य�ता िवषयमा 
बढी सवेंदनशील ह�नै पन� । 

(�करण नं. ६)
 § मानव जीवनका लािग �व�छ वातावरण 

अप�रहाय� ह��छ । �दूिषत वातावरणमा 
मानव जीवनको मा� होइन सम�त �ाणी 
र वन�पित जगतकै अि�त�व खतरामा   
पद�छ । यस ि�थितमा सम�त मानव 
जाितको बाँ�न पाउने हक नै समा� ह�ने । 

 § �दूिषत वातावरणको असर कुनै �यि�, 
समूह, समाज र देशिभ� मा� सीिमत नभई 
यसको �भाव, असर र दु�प�रणाम सम�त 
मानव, �कृित र यहाकँा जीवज�तुह�मा 
पद�छ । वातावरण सरं�णको िवषय कुनै 
रा��को सीमा वा राि��यताको प�रिधभ�दा 
�यापक आव�यकतासगँ स�बि�धत छ । 
�यसैले वातावरण सरं�ण ग�रनु र ह�न ु

आज सम�त िव�कै साझा िच�ता, चासो, 
सरोकार र िहतको िवषय ह�ने । 

(�करण नं. ७)
 § कुनै �यि�को दता�को ज�गामा रहकेा 

�खह� िनजी स�पि� भए तापिन 
�ख िव�वा ज�ता जैिवक िविवधता 
रहकेो व�तुह�ले साव�जिनक�पमा नै 
पया�वरणलाई बचाई रा�न म�त िदइरहकेो 
ह��छ । तसथ� य�तो व�तुको उपभोग, 
�योग पया�वरण र जैिवक िविवधतालाई 
�ित नह�ने गरी ह�नु वा�छनीय ह�ने । 

(�करण नं. ९)
 § स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हकको अथ� It 

does not mean only animal 
existence, it means right to life 
with human dignity भ�ने भएकोले 
यस हकले सबै �कारको मौिलक एव ंमानव 
अिधकारको उपभोग गद� �दूषणरिहत 
�व�छ वातावरणमा बाँ�न पाउने 
हकसमेतलाई समेट्ने । 

(�करण नं. ११)
 § जैिवक िविवधता र वातावरण सरं�णको 

लािग जुनसकैु �े� चाह े�यो साव�जिनक वन 
होस ्वा िनजी वन नै िकन नहोस ्तोिकएका 
वन पैदावारमा �यापा�रक �योजनका लािग 
कटान एवम ् ओसारपसारमा �ितब�ध 
लगाउन स�ने नै देिखन े। 

(�करण नं. १९)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा न�द�साद 
अिधकारी

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् नायब महा�यायािधव�ा 
िकरण पौडेल र सह�यायािधव�ा रमा पराजलुी
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अवलि�बत निजर :
 § स.अ.बलेुिटन, वष� १०, अङ्क १७, पूणा�ङ्क 

२२७, पसु १-१५, २०५८, प.ृ९
 § ने.का.प. २०६३, अकं २, िन.नं.७६५७, 

प.ृ२७०
स�ब� कानून : 

आदेश
�या. िव��भर�साद ��े : नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) 
बमोिजम यस अदालतमा पन� आएको ��ततु म�ुाको 
संि�� त�य एवं ठहर यस�कार छः- 

�रट िनवेदन �यहोराः
हामी िनवेदकह� सामा�य िकसान ह� । 

खेतीपाती गरी जीवनयापन गद� आएका छ� । हामी 
िनवेदकका नाममा दता� रहेको ज�गाह� म�ये िज�ला 
डोटी बछ� गा.िव.स. वडा नं. ४ को ज�गाम�ये म 
नयनबहादरु नामजाली मगरका नाममा िक.नं. ११ को 
�े.फ. ७-१०-०-०, िक.नं. ४१ को �े.फ. १९-१-३-
३, िक.नं. ६९ को �े.फ. २-६-३-३ म िभमबहादरु 
नामजालीमा नाममा िक.नं. १७३ को �े.फ. २-१३-
१-२, िक.नं. १८३ को १६-२-०-२, िक.नं. २१९ को 
�े.फ. ११-१२-१-३, िक.नं. २२० को �े.फ. ७-१-०-
३, िक.नं. २२१ को �े.फ. ६-६-१-१, म ड�बरबहादरु 
प�ली मगरका नाममा िक.नं. १६९ को �े.फ. ५-४-
२-३, हसंराज लामछाने थापा मगरका नाममा िक.नं. 
२४२ �े.फ. ७-१-०-२, रोजबहादरु िसरोली मगरका 
नाममा िक.नं. २३२ को �े.फ. १४-१२-०-१, िक.नं. 
२३८ को �े.फ. २-८-२-०, कण�बहादरु पलुामी 
मगरका नाममा िक.नं. २३० को �े.फ. ६-७-०-०, 
केहरी साउदको नाममा िक.नं. १७४ को �े.फ. ३-४-
०-०, िक.नं. १८९ को �े.फ. १५-८-२-०, रनिजत 
प�ली मगरको नाममा िक.नं. १८५ को �े.फ. १०-

१३-०-३, खिगराम िसरोली मगरको नाममा िक.नं. 
२२९ को �े.फ. २२-२-३-१, िक.नं. २३९ को �े.फ. 
२-२-३-३, िवर िसं भूलका नाममा िक.नं. २०४ को 
�े.फ.१५-१३-३-१,  रतनबहादरु बगाली मगरका 
नाममा िक.नं. २४० को �े.फ. १०-३-०-१, िक.नं. 
१५६ को �े.फ. ११-०-३-२, िक.नं. २२३ को 
�े.फ. ४-२-१-१, िक.नं. २४८ को �े.फ. ०-९-२-
१, कण�बहादरु बगाली मगरका नाममा िक.नं. ७६ को 
�े.फ. २-१-०-०, िक.नं. १३४ को �े.फ. ७-०-३-
३, िक.नं. १३६ को �े.फ. ५-०-३-० िक.नं. १३८ 
को �े.फ. १६-४-०-० समेतका ज�गाह� दता� रहेका 
छन् । उ� ज�गाह�मा सालजातका बढुा परुाना 
�खह� रहेको कारणले बालीनाली उ�पादनमा �ास 
आई दिैनक जीवन िनवा�हमा बाधा तथा किठनाई 
उ�प�न भएको छ । 

उ� ज�गामा भएका �खह� कटान मछुान 
गरी िब�� िवतरण गरी आयआज�न गन� पाउ ँ भनी 
िज�ला वन काया�लय डोटीमा हामी िनवेदकह�ले 
िविभ�न िमितमा िनवेदन िदएका िथय� । िज�ला वन 
काया�लय डोटीले “त�कालीन �ी ५ को सरकार वन 
तथा भूसरं�ण म��ालयको सूचना नेपाल राजप� 
ख�ड ५१ स�ंया ३६ िमित २०५८।९।१६ को भाग 
३ मा �कािशत सूचनाको दफा ५ बमोिजम �यापा�रक 
�योजनका �ख कटान िब�� गन� र ओसार पसार गन�को 
लािग यस काया�लयबाट इजाजत िदन निम�ने �यहोरा 
जानकारी गराइ�छ” भनी िमित २०७०।१०।२३, 
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा आदेश गरकेो 
छ । िवप�ीको उ� आदेश िनण�यबाट िनवेदकह�को 
सिंवधान�ारा �द� स�पि� उपयोग गन� पाउने 
सा�पि�क हकमा आघात पन� गएको छ । 

वन ऐन, २०४९ को दफा ७०(क) मा 
"त�कालीन �ी ५ को सरकारले नेपाल राजप�मा 
सूचना �काशन गरी जैिवक िविवधता र वातावरण 
सरं�णको लािग तोिकएको वन पैदावारको संकलन 
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कटान उपयोग ओसारपसार िब�� िवतरण वा 
िवदशे िनकासीमा �ितब�ध लगाउन स�नेछ" भ�ने 
�यव�थाबमोिजम िमित २०५८।९।१६ मा �कािशत 
नेपाल राजप�को सूचनाले हा�ो खेतीयो�य ज�गामा 
ह�क�  बढेका सिदय�देिख सरं�ण गरकेो �ख िव�वाको 
उपयोग गन� रोक लगाउन िम�दैन । िनजी ज�गामा 
संरि�त गरकेा �खह� वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) 
तथा उि�लिखत राजप�को �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
भएको �यव�थासमेतले वन पैदावारिभ� नपन� ह�दँा वन 
पैदावारको हकमा �कािशत सूचनालाई आधार िलई 
िनजी ज�गामा रहेको �ख उपयोग गन� रोक लगाउन 
िम�दैन । िवप�ीको उ� काय� गैरकानूनी छ । 

िनवेदकह�को िनजी आवादी ज�गामा रहेका 
सालजातका �खह� कटान, ओसार पसार िब�� 
िवतरण गरी आय आज�न गन� रोक लगाउने गरी िवप�ी 
िज�ला वन काया�लय, डोटीबाट िमित २०७०।१०।२३, 
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा भएको दरपीठ 
िनण�य आदेश उ��ेषणको आदेशले बदर गरी उ� 
सालजातका �खह� कटान, ओसारपसार िब�� 
िवतरण गरी आय आज�न गन� इजाजत िदन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन प� ।

यस अदालतको कारण देखाउ आदेशः 
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदन 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी गनु�  नपन� हो, आदेश 
जारी गनु�  नपन� मनािसब आधार र कारण भए सोसमेत 
खलुाई यो �याद सूचना �ा� भएका िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५(प��) िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस 
गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७०।११।२८ को 
आदेश ।

िवप�ीह�को िलिखत जवाफः 
िनवेदकसमेतका नाम दता�को आवादी ज�गामा 

भएका सालका �खह� कटान, ओसार पसार िब�� 
िवतरण गन� इजाजत पाउ ँभनी िनवेदकह�ले िविभ�न 
िमितमा िज�ला वन काया�लय, डोटीमा िनवेदन िदएका 
िथए । िज�ला वन काया�लय डोटीले सालजातका 
�खह� �यापा�रक �योजनका लािग कटान तथा 
ओसारपसार गन� इजाजत िदन निम�ने भनी िदएको 
जानकारी वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क ले िदएको 
अिधकार �योग गरी िमित २०५८।९।१६ को नेपाल 
राजप� भाग ३, ख�ड ५१, सं�या ३६ मा �कािशत 
यस म��ालयको सूचनाका आधारमा िनण�य भएको 
हो । वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क मा जैिवक िविवधता 
र वातावरण सरं�णका लािग तोिकएको वन पैदावारको 
सकंलन, कटान, उपयोग, ओसार पसार िब�� िवतरण 
वा िवदेश िनकासीमा �ितब�ध लगाउन स�ने कानूनी 
�यव�था छ । सोही कानूनी �यव�थाअन�ुप िमित 
२०५८।९।१६ को नेपाल राजप� भाग ३, ख�ड 
५१, सं�या ३६ मा �कािशत सूचनाको बुदँा नं. ५ मा 
“�यापा�रक �योजनका लािग कटान ओसार पसार र 
िवदेश िनकासी गन� �ितब�ध लगाएका �खह� म�ये 
ख�ड (ग) मा साल उ�लेख भएको छ ।

िनवेदकले वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा 
ग�रएको “वन पैदावार” को प�रभाषािभ� आ�नो िनजी 
�ख िव�वा भएको ज�गा नपन� भनी दाबी िलएका छन्। 
वन ऐन, २०४९ को दफा २(क) मा “वन” को प�रभाषा 
ग�रएको छ । “वन” भ�नाले पूण� वा आिंशक�पमा 
�खह�ले ढािकएको �े� स�झन ुपछ� ” भिनएको छ । 
यस प�रभाषािभ� िनवेदकह�को �खह�ले ढािकएको 
ज�गासमेत पद�छ । िनजी ज�गामा भएका �खह� 
िनज �योजनका लािग उपभोग गन� रोक नलगाउने 
स�ब�धमा प�ाचार भएको छ । तर, �यापा�रक 
�योजनका लािग कानूनबमोिजम रोक लगाइएको 
हो । िवप�ीको काय�बाट िनवेदकह�को स�पि�स�ब�धी 
हकमा आघात नपारकेो ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीम�येको नेपाल सरकार वन तथा 
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भूसंर�ण म��ालय, वन िवभाग र नेपाल सरकार वन 
तथा भूसंर�ण म��ालयको तफ� बाट पन� आएको एकै 
�यहोराको पथृक पथृक िलिखत जवाफ । 

त�कालीन �ी ५ को सरकार वन तथा 
भूसंर�ण म��ालयको सूचना नेपाल राजप� ख�ड 
५१ सं�या ३६ िमित २०५८।९।१६ को भाग ३ 
मा �कािशत सूचनाको दफा ५ बमोिजम �यापा�रक 
�योजनको लािग साल �ख कटानी ओसार पसारमा 
�ितब�ध लगाएको ह�दँा कानूनले िनषेध गरकेो 
काय�लाई यस िनद�शनालयबाट समेत �यापा�रक 
�योजनका लािग कटान ओसारपसार गन� अनमुित िदन 
िम�दैन । यस िनद�शनालयले कानूनको सदैव पालना 
गरी आ�नो �े�ािधकारिभ� रही काम गद� आएको 
छ । कानूनले िदएको दािय�व पालना गद�, साव�जिनक 
सरोकारको िवषयमा िनर�तर अनगुमन गनु�  र मािथ�लो 
िनकायह�को आदशे िनद�शन पालना गनु�  मातहतका 
काया�लयको कत��य हो । िनवेदकको कानून�ारा �द� 
हकिधकारमा आघात नपारकेो ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीम�येको सदुरु पि�मा�चल 
�े�ीय वन िनद�शनालयको तफ� बाट पन� आएको 
िलिखत जवाफ ।

पूण� इजलासमा पेस गनु� भ�ने आदेशः 
यसमा य�तै �कृितको िववाद समावेश 

भएको िनवेदक टेकबहादरु भ�डारीले दायर गरकेो 
०६७-WO-०५२३ को उ��ेषणय�ु परमादशेको �रट 
िनवेदनको सनुवुाइ ह�दँा य�तै �कृितको �रट िनवेदनमा 
पर�पर िवरोधी र िभ�नािभ�नै राय �य� गरी िनण�य 
भएको ह�दँा रायमा एक�पता कायम ह�न नसक� 
एक�पता कायम गन�का लािग िमित २०७०।११।१२ 
को आदशेले पूण� इजलाससम� पेस भएको दिेखदँा 
��ततु �रट िनवेदनको िनण�य पिन पूण� इजलासबाट 
ह�न उपय�ु देिख�छ । िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७२।१२।२९ को आदेश ।

िनवेदकतफ� का कानून �यवसायीको बहसः 
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 

यस इजलाससम� पेस भएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी 
न�द�साद अिधकारीले वन तथा भूसरं�ण म��ालयको 
नेपाल राजप� ख�ड ५१ सं�या ३६ भाग ३ िमित 
२०५८।९।१६ मा �कािशत सूचनाले �ितब�ध 
लगाएको वन पैदावारका स�ब�धमा मा� कटान, मछुान 
र ओसार पसारमा रोक लगाएको हो । िनवेदकको िनजी 
आवादी ज�गामा सरं�ण गरी ह�का�एका �खह� वन 
पैदावारिभ� पद�नन् । यी �खह� िनवेदकको िनजी 
स�पि� ह�न् । िमित २०५८।९।१६ मा �कािशत नेपाल 
राजप�को सूचनाले वातावरण सरं�ण वा जैिवक 
िविवधतामा असर पान� गरी तोिकएका वन पैदावारमा 
मा� कटान मछुानमा रोक लगाएको छ । िनवेदकको 
िनजी ज�गामा लगाएका �खह� कटान गदा� वातावरण 
सरं�ण वा जैिवक िविवधतामा असर पन� होइन । िनजी 
आवादी ज�गाका �खह� वनको प�रभाषािभ� नपन� 
ह�दँा उ� �खह�लाई वन पैदावारिभ� पान� िम�दैन । 
िनवेदकको सिंवधान तथा कानून�ारा �द� स�पि�को 
उपभोग गन� पाउने हकलाई गैरकानूनी �पमा संकुचन 
गन� िम�दनै । िज�ला वन काया�लय िसलगढी 
डोटीको िमित २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ 
र २०७०।१०।२६ को िनण�यले िनवेदकको िनजी 
ज�गामा रहेका साललगायतका �खह�लाई कटान 
मछुान गरी िब�� िवतरण गन� रोक लगाएकोले उ� 
गैरकानूनी िनण�यलाई उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
िनवेदकको िनजी ज�गामा रहेका �खह� कटान 
मछुान र िब�� िवतरण गन� िदन ुभनी िवप�ीका नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ीतफ� का कानून �यवसायीको बहसः 
�यसैगरी िवप�ी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
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उपि�थत िव�ान् नायब महा�यायािधव�ा �ी िकरण 
पौडेल र सह�यायािधव�ा �ी रमा पराजलुीले वन ऐन, 
२०४९ को दफा ७०क र वन िनयमावली, २०५१ को 
िनयम १२ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 
�कािशत गरी जैिवक िविवधता र वातावरण संर�णको 
�योजनका लािग तोिकएको वन पैदावारको सकंलन, 
कटान, उपभोग, ओसारपसार िब�� िवतरण वा िवदेश 
िनकासीमा �ितब�ध लगाउन स�ने कानूनी �यव�था 
गरकेो छ । सोही कानूनी �यव�थाअनसुार नेपाल 
सरकार, वन तथा भूसंर�ण म��ालयको नेपाल राजप� 
ख�ड ५१ सं�या ३६ भाग ३ िमित २०५८।९।१६ 
मा �कािशत सूचनाले साल �ख कटान तथा ओसार 
पसारमा �ितब�ध लगाएको छ । नेपाल सरकार, वन 
तथा भूसरं�ण म��ालयले नेपाल राजप�मा िमित 
२०५८।९।१६ मा �कािशत सूचना कानून हो । सोही 
कानूनका आधारमा िज�ला वन काया�लय िसलगढी 
डोटीले साल तथा अ�ना �जाितका �खह� कटान, 
ओसारपसार र िब�� िवतरण गन� इजाजत निदने 
िनण�य गरेको हो । ऐन तथा िनयमावलीले िदएको 
अिधकार �योग गरी जैिवक िविवधता तथा वातावरण 
संर�ण गन� उ�े�यले नै राजप�मा सूचना �कािशत 
गरकेो हो । िज�ला वन काया�लयको िनण�य के कुन 
कारणले �िुटपूण� र गैरकानूनी छ सो कुरा िनवेदकले 
स�माण िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेको छैन । �यि�को 
िनजी ज�गामा रहेका �खह� िनजी�पमा उपभोग 
गन� पाए पिन �यापा�रक�पमा िब�� िवतरण गन� 
पाउदँैन । �यि�ले िनजी स�पि� िनरपे��पमा उपयोग 
गन� पाउदँैन । �यि�ले िनजी स�पि�को उपभोग गदा� 
�चिलत कानूनले तोकेको सत�, र �ि�या पूरा गररे 
मा� गनु�पद�छ । िवधाियकाले �दान गरकेो अिधकार 
�योग गरी नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत भएको 
र सो राजप�का आधारमा िज�ला वन काया�लय 
िसलगढी डोटीले सालका �ख कटान, ओसारपसार 
र िब�� िवतरण गन� इजाजत निदने भनी गरकेो िनण�य 

कानूनस�मत भएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

यसमा यस अदालतबाट य�तै �कृितको �रट 
िनवेदनमा पर�पर िवरोधी र िभ�नािभ�नै राय �य� गरी 
िनण�य भएको ह�दँा रायमा एक�पता कायम ह�न नसक� 
एक�पता कायम गन�का लािग िमित २०७०।११।१२ 
मा आदेश भई पूण� इजलाससम� पेस भएको देिखदँा 
��ततु �रट िनवेदनको िनण�य पिन पूण� इजलासबाट 
ह�न उपय�ु दिेखदँा पूण� इजलासमा िनयमानसुार पेस 
गनु�  भ�ने िमित २०७२।१२।२९ मा आदेश भई ��ततु 
�रट िनवेदन पूण� इजलाससम� पेस भएको देिखयो ।

यस अदालतको अि�तम आदेशः 
२. िव�ान् कानून �यवसायीह�को उपयु�� 

बमोिजमको बहस िजिकर सनुी िनवेदनसिहतको 
िमिसल कागजातह�को अ�ययन गरी हेदा�  हामी 
िनवेदकह�को िनजी हक भोगको ज�गामा लगाएको 
साल, अ�ना, स�लो आिद जातका �खह� ठूला 
बढुा भई बालीनालीको उ�पादनमा �ास आई दैिनक 
जीवनयापनमा समेत बाधा उ�प�न भएकोले ती �खह� 
कटान, मछुान गरी िब�� िवतरण गन� अनमुित पाउ ँभनी 
िज�ला वन काया�लय िसलगढी डोटीमा िनवेदकह�ले 
िविभ�न िमितमा िनवेदन िदएकोमा नेपाल सरकार, 
वन तथा भूसंर�ण म��ालयले िमित २०५८।९।१६ 
मा िज�ला वन काया�लय िसलगढी डोटीले नेपाल 
राजप�मा �कािशत सूचनाका आधारमा िनजी ज�गामा 
रहेका साल र अ�ना जातका �खह� �यापा�रक 
�योजनका लािग कटान, मछुान र ओसारपसार गन� 
इजाजत िदन निम�ने भनी िमित २०७०।१०।२३, 
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा गरकेो िनण�य 
गैरकानूनी भएकोले सो िनण�य बदर गरी िनवेदकको 
िनजी ज�गामा लगाएका साल, स�लो, अ�ना जातका 
�खह� कटान, ओसार पसार तथा िब�� िवतरण 
गन� इजाजत िदन ुभनी िवप�ीका नाममा परमादेशको 
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आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन माग रहेको 
देिख�छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क ले िनजी 
आवादी ज�गामा रहेका सालका �खह� कटान, 
ओसारपसार र िनकासी गन� रोक लगाएको छ । सो 
ऐनले िदएको अिधकार �योग गरी नेपाल सरकार, 
वन तथा भूसंर�ण म��ालयले िमित २०५८।९।१६ 
मा नेपाल राजप� भाग ३, ख�ड ५१ सं�या ३६ मा 
�कािशत सूचना कानूनस�मत छ । जैिवक िविवधता 
र वातावरण संर�णको �योजनको लािग तोिकएको 
वन पैदावारको संकलन, कटान, ओसारपसार िब�� 
िवतरण वा िवदेश िनकासीमा �ितब�ध लगाउन स�ने 
कानूनी �यव�थाबमोिजम िज�ला वन काया�लय 
िसलगढी डोटीले साल, अ�ना, जातका �खह� 
कटान, मछुान, ओसारपसार र िब�� िवतरण गन� 
अनमुित निदएको हो । कानूनबमोिजम साल, अ�ना 
जातका �खह� कटान िब�� िवतरण ओसारपसार 
गन� �ितब�ध लगाएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ीह� नेपाल 
सरकार वन तथा भूसंर�ण म��ालयसमेतको िलिखत 
जवाफ रहेको देिखयो । 

३. िनवेदकह�का नाममा दता� रहेका 
ज�गामा साल जातका �खह� ठूलो बढुा परुाना 
भई बास�थानसमेतमा �ित प�ुयाई बालीनाली 
उ�पादनमा �ास आएकोले उ� �खह� कटान 
मछुान िब�� िवतरण गरी आय आज�न गन� पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िज�ला वन काया�लय, िसलगडी 
डोटीमा िमित २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ 
र २०७०।१०।२६ मा िनवेदकह�को िनवेदन 
परकेो देिख�छ । उ� िनवेदनमा “त�कालीन �ी ५ 
को सरकार वन तथा भूसंर�ण म��ालयको नेपाल 
राजप� ख�ड ५१, स�ंया ३६ िमित २०५८।९।१६ 
को भाग ३ मा �कािशत सूचनाको दफा ५ बमोिजम 
�यापा�रक �योजनका लािग सालका �खह� 
कटान, मछुान ओसारपसारमा �ितब�ध लगाएकोले 

मागबमोिजम �यापा�रक �योजनका लािग साल 
जातका �खह� कटान मछुान िब�� िवतरण र 
ओसारपसार गन�को लािग यस काया�लयबाट इजाजत 
िदन निम�ने” भनी िज�ला वन काया�लय िसलगढी 
डोटीबाट िमित २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र 
२०७०।१०।२६ मा नै िनण�य भएको देिख�छ । 

३. जीवन, �वत��ता र स�पि� मािनसको 
मौिलक हक ह�न् । मािनसको जीवन स�मानपूव�क बा�ँन 
यी कुराह�को अप�रहाय�ता रहेको ह��छ । �यसैले 
यी अिधकारह� मािनसको जीवन जीउने आधार 
�त�भका �पमा रहेको ह��छ । िवप�ी िज�ला वन 
काया�लय िसलगढी डोटीबाट िमित २०७०।१०।२३, 
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा भएको 
िनण�यले िनवेदकको संिवधानले ��याभूत गरकेो 
स�पि�स�ब�धी हकमा आघात प�ुयाएको छ भनी 
स�पि�स�ब�धी मौिलक हकको अहम् �� उठाई 
िनवेदकले �रट िनवेदन िदएको पाइ�छ । त�काल बहाल 
रहेको नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१९ मा स�पि�स�ब�धी हकको �यव�था ग�रएको छ । 
उ� धारा १९ को उपधारा (१) मा “��येक नाग�रकलाई 
�चिलत कानूनको अधीनमा रही स�पि� आज�न गन�, 
भोग गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को अ�य कारोबार 
गन� हक ह�नेछ” भ�ने �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी 
नेपालको सिंवधानको धारा २५ मा स�पि�को हकको 
�यव�था ग�रएको छ । धारा २५ को उपधार (१) हेदा� 
“��येक नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक 
लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक 
ह�नेछ” भ�ने संवैधािनक �यव�था भएको पाइ�छ ।

४. उपयु�� वा�यांशह�मा “कानूनको 
अधीनमा रही” भ�ने श�दावलीको �योग भएको 
छ । संिवधान िनमा�ताले उ� श�दावलीको �योग 
��येक नाग�रकले आ�नो स�पि�को उपभोग गदा� 
कानूनको अधीनमा रही मा� गन� पाउने र कानूनको 
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उ�लङ्घन, बिख�लाप वा कानूनबमोिजम बाहेक 
स�पि�को उपभोग वा उपयोग गन� नपाउने भ�ने 
उ�े�य वा अिभ�ायले नै रािखएको हो । �यसैले 
संिवधान�ारा �द� स�पि�स�ब�धी हक िनरपे� हक 
होइन । स�पि�स�ब�धी हक कानूनको अधीनमा रही 
सापेि�त�पमा उपभोग गन� पाउने हक हो । �यसैले 
कानून िवपरीतका जनुसकैु काय�बाट नाग�रकले 
स�पि� आज�न गन�, स�चय गन� वा उपयोग गन� पाउने 
छुट कसैलाई पिन िनरपे� �पमा कानूनले �दान गरकेो 
छैन । ��येक नाग�रकले �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� र 
स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक ह�ने देिख�छ ।

५. बहृद ् साव�जिनक िहतको लािग रा�यले 
�यि�को स�पि�मािथ िनय��ण र संकुचन गन� स�ने 
मा�यतालाई अपवादको �पमा �वीकार ग�रएको 
पाइ�छ । खास गरी Eminent Domain र Police 
Power को िस�ा�तअनसुार रा�यले �यि�को िनजी 
स�पि� मािथ िनय��ण, िनयमन र अंकुश लगाउन 
स�ने मा�यता रहेको छ । तथािप, यसको �योगसमेत 
रा�यले िनरकुंश र असीिमत�पमा गन� स�दैन । 
रा�यले �यि�को िनजी स�पि�को उपयोगमा ब�दजे 
लगाउदँा िनि�त कानूनी सीमा, �ि�या, मापद�ड र 
काय�िविधह�को प�रिध (Ambit) िभ� रहेर गनु�पद�छ । 
�य�ता प�रिध, आधार र सीमाह� रा�यले कानून�ारा 
िनधा�रण गरकेो ह��छ । �यसैले रा�यले �यि�को 
िनजी स�पि�को �योग वा उपयोगमा रोक वा ब�दजे 
लगाउदँासमेत कानूनले िनिद�� गरकेा आधार, सीमा 
तथा �याियक मू�य र मा�यतािभ� रहेर गनु�पद�छ ।

६. रा�यले साव�जिनक िहतको लािग �यि�को 
िनजी स�पि�मा समेत कानूनबमोिजम िनय��ण र 
िनयमन गन� स�छ । साव�जिनक िहत भ�नाले कुनै 
खास �यि� वा �यि�ह�को �यि�गत िहतमा मा� 
सीिमत ह�दैँन । साव�जिनक िहत बह�जनिहताय अथा�त् 
बह�स�ंयक सव�साधारण जनता वा जनसमदुायको 

बहृ�र िहतसगँ साथ�क स�ब�ध रहेको ह�दँा रा�य 
य�ता िवषयमा बढी संवेदनशील ह�नै पद�छ ।

७. मानव जीवनका लािग �व�छ वातावरण 
अप�रहाय� ह��छ । �दूिषत वातावरणमा मानव जीवनको 
मा� होइन सम�त �ाणी र वन�पित जगतकै अि�त�व 
खतरामा पद�छ । यस ि�थितमा सम�त मानव जाितको 
बा�ँन पाउने हक नै समा� ह��छ । �यसैले जैिवक 
िविवधता र वन जंगलको सरं�ण गरी �व�छ एवं 
�व��य वातावरण कायम रा�न ुआमजनताको िहत र 
सरोकारको िवषय हो । वनजगंल, जैिवक िववधताको 
िवनास र अ�य िविवध कारणले गदा� वातावरण िदन 
�ितिदन �दूिषत ब�दै गएको छ । �दूिषत वातावरणको 
असर कुनै �यि�, समूह, समाज र दशेिभ� मा� सीिमत 
नभई यसको �भाव, असर र द�ुप�रणाम सम�त मानव, 
�कृित र यहाकँा जीवज�तहु�मा पद�छ । वातावरण 
सरं�णको िवषय कुनै रा��को सीमा वा राि��यताको 
प�रिधभ�दा �यापक आव�यकतासगँ स�बि�धत छ । 
�यसैले वातावरण सरं�ण ग�रन ु र ह�न ु आज सम�त 
िव�कै साझा िच�ता, चासो, सरोकार र िहतको िवषय 
हो ।

८. िनवेदकह�ले िज�ला वन काया�लय 
िसलगढी डोटीमा िमित २०७०।१०।२३, 
२०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा न�बरी आवादी 
ज�गाका साल जातका �खह� कटान मछुान र िब�� 
िवतरण गन� अनमुित पाउ ँभनी माग गरकेो देिख�छ । 
ती सबै िनवेदनह� टाइप गरी एकै �यहोरा लेिखएको 
देिखन आयो । साथै ती िनवेदनह�मा उ�लेख गरकेो 
िक�ा न�बरको ज�गामा के कुन जातको कित थान 
�खह� रहेका छन् भ�ने उ�लेख छैन । िनवेदनमा 
ज�गाको िक�ा न�बर र साल जातस�म उ�लेख छ । 
�यो िक�ा ज�गाह�मा िनवेदनमा लेिखएअनसुारको 
�ख रहेको दिेखने कुनै भरपद� �माण पेस ग�रएको 
छैन । सबै िनवेदनह�को �यहोरा एउटै ढाचँामा रहन,ु 
कुन िक�ा ज�गामा कितवटा कुन जातको �ख रहेको 
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भनी आधार �माण खलुाउन नस�न ु ज�ता काय�ले 
िनवेदकको िनजी दता�को ज�गामा िनवेदनमा उ�लेख 
भए अनसुारको �ख रहेको भ�ने भनाई �थम �ि�मा 
नै िव�सनीय देिखएन । साथै िनजी न�बरी आवादीको 
काठ दाउराको नाममा अवैध�पमा राि��य वन 
�े�समेतको �ख कटान गरी िमसाएको र ओसारपसार 
ग�रएको भ�ने बिुझन आएको ह�दँा उ� काय�को 
िनराकरण गन�को लािग िमित २०६७।२।१७ मा िनण�य 
भएको ह�दँा सोही िनण�यानसुार गन� गराउन ुह�न भ�ने 
वन िवभागको च.नं. ३७५ िमित २०६८।२।१९ को 
प�बाट दिेख�छ । उ� प�को �करण नं. २ मा अ�ना र 
कमा� �जाितका �खह� वन जंगलमा मा� पाइने र यी 
�जाितह�को वन नस�रीह�मा िव�वा उ�पादन तथा 
व�ृरोपणसमेत गन� गरकेो नपाइएको र िनजी आवादीमा 
आफँै लगाई ह�का�एको �खह� पाइने स�भावना 
�यून रहेकोले यी �जाितह�को लािग आवादीबाट 
�यवसाियक �योजनको लािग �ितब�ध लगाउने 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । यसबाट िनजी दता�को 
ज�गामा भएको �ख कटान ओसारपसारको अनमुित 
िलई त�करह�ले राि��य वनका �खह� कटान गरी 
िमसाएर त�कर गन� गरकेो गनुासोका आधारमा वन 
िवभागले उ� िनण�य गरकेो दिेखन आयो । 

९. कुनै �यि�को दता�को ज�गामा रहेका 
�खह� िनजी स�पि� भए तापिन �ख िव�वा ज�ता 
जैिवक िविवधता रहेको व�तहु�ले साव�जिनक�पमा 
नै पया�वरणलाई बचाई रा�न म�त िदइरहेको ह��छ । 
तसथ� य�तो व�तकुो उपभोग, �योग पया�वरण र जैिवक 
िविवधतालाई �ित नह�ने गरी ह�न ु वा�छनीय ह��छ । 
�ख िव�वाले पया�वरणलाई प�ुयाउने फाइदाबाट 
आम जनताह� र �वयम् िनवेदकह� पिन लाभाि�वत 
भइरहेका ह��छन् । �ख िव�वाले जैिवक िविवधतालाई 
बचाई रा�न म�त गद�छ । अतः �य�तो स�पि�को 
उपभोग आफू मा� होइन, आ�नो िछमेक� समाजको 
समेत िहत हेरी गनु�पन� नै ह��छ । यसो भ�नकुो अथ� 

िनजी ज�गामा लगाएका �ाकृितक�पमा नै रहेको 
�खह�को �वािम�व ज�गाधनीमा नै रहदँनै भ�ने 
होइन । िनजी दता�को ज�गामा रहेको �ख ज�गाधनी 
कै स�पि� मा�न ु पद�छ । तर, �यसको उपभोग गदा� 
पया�वरणलाई �ित प�ुने, वन जंगलको �ख काटी िनजी 
ज�गाको �ख हो भनी त�करह�लाई बाटो खोिलिदने 
िनयतबाट ह�नहु�दैँन ।

१०. िनवेदकह�को िनजी ज�गामा 
वा�तिवक�पमा िनवेदनमा उ�लेख भएअनसुारको 
�ख रहेको छ भ�ने नै शंका�पद छ । तसथ� नेपाल 
सरकारले िनजी स�पि�मा पिन िनय��ण गरी केही 
जातका �खह� कटान गरी िब�� �यापार गन� �ितब�ध 
लगाएको देिख�छ ।

११. नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १६ (१) मा “��येक �यि�लाई �व�छ 
वातावरणमा बा�ँने हक ह�नेछ”  भ�ने उ�लेख छ ।  
�व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने हकलाई अझ जोड 
िदएर हाल बहाल रहेको नेपालको संिवधानको धारा 
३० (१) मा “��येक नाग�रकलाई �व�छ र �व��य 
वातावरणमा बा�ँन पाउने हक ह�नेछ” भ�ने उ�लेख 
छ । �यसैगरी धारा १६ (१) मा “��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ” भ�ने �यव�था 
गरकेो छ । उ� संवैधािनक �यव�थाले �दूषणरिहत 
�व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउन ु ��येक नेपाली 
नाग�रकको मौिलक हक भएको कुरालाई पिु� गछ�  । 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको अथ� It does not 
mean only animal existence, it means right 
to life with human dignity भ�ने भएकोले यस 
हकले सबै �कारको मौिलक एव ं मानव अिधकारको 
उपभोग गद� �दूषणरिहत �व�छ वातावरणमा बा�ँन 
पाउने हकसमेतलाई समेट्छ ।

१२. रा�यको नीितह� अ�तग�त धारा ५१ 
को (छ) को देहाय (६) मा “वातावरणीय स�तलुनका 
लािग आव�यक भूभागमा वन �े� कायम रा�ने” नीित 



1655

रा�यले िलएको देिख�छ । यसबाट जनसाधारणमा 
वातावरणीय �व�छताको चेतना जगाई भौितक 
िवकासस�ब�धी ि�याकलापह��ारा वातावरणमा 
�ितकूल असर पन� निदन एव ं वातावरण तथा दलु�भ 
व�यज�तकुो िवशेष संर�णमा रा�यले �ाथिमकता 
िदनपुन� देिख�छ । सबै �कारका �ाकृितक स�पदाह� 
देशका साझा स�पि� ह�न् । �ाकृितक स�पदा तथा 
�ोत साधन सबैको साझा स�पि� भएकोले �यसको 
�योग सामािजक िहतमा ह�न ुवा�छनीय देिख�छ ।

१३. उपयु�� संवैधािनक �यव�थाको 
अित�र� नेपालले अ�तरा�ि��य मह�वको 
िसमसारस�ब�धी रामसार महासि�ध, १९७१ 
(Ramsar Convention on Wetlands of 
International Importance 1971), संकटाप�न 
व�यज�त ु तथा वन�पितको अ�तरा�ि��य 
�यापारस�ब�धी महासि�ध, १९७३ (Convention 
on International Trade in Endangered 
Species and Wild Fauna and Flora 
1973) CITES, जैिवक िविवधतास�ब�धी 
महासि�ध, १९९२ (Convention on Biodiversity 
1992) लगायतका जीवज�त,ु  वन�पित र �ाकृितक 
�ोत साधन र वातावरण संर�णसगँ स�बि�धत 
अ�तरा�ि��य महासि�धह�लाई अनमुोदन गरी प� 
रा��समेत भइसकेको अव�था ह�दँा ती महासि�धह�बाट 
िसिज�त दािय�वह� ज�तो िसमसार �े�को संर�ण 
गनु�पन�,  िव��यापी�पमा दलु�भ ह�दैँ गएका बोटिब�वा 
तथा जीवज�तकुो अ�तरा�ि��य �यापार िनय��ण गन�, 
जैिवक िविवधताको संर�ण गन�, जैिवक स�पदाको 
उपयोग गदा� उ� स�पदाको �ास नह�ने गरी िनर�तर 
उपभोग गन� पाउने िहसाबले गन�, जैिवक वशंानिु�त 
उपयोगबाट �ा� ह�ने फाइदा समानपुाितक त�रकाले 
िवतरण गन� �यव�था िमलाउने, िवकास िनमा�णको 
काम गदा� वातावरणीय �ित कम ह�ने गरी स�चालन गन� 
आिद दािय�वह�बाट नेपाल उ�कन िम�ने दिेखदँैन ।

१४. वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क मा 
“नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत 
गरी जैिवक िविवधता र वातावरण संर�णको �योजनका 
लािग तोिकएको वन पैदावारको कटान उपभोग ओसार 
पसार िब�� िवतरण वा िवदेश िनकासीमा �ितब�ध 
लगाउन स�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । 
�यसैगरी वन िनयमावली, २०५१ को िनयम १२ मा 
“नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन 
गरी कुनै खास िकिसमको वन पैदावारको संकलन, 
उपभोग, िब�� िवतरण तथा  ओसारपसारमा �ितब�ध 
लगाउन स�नेछ” भ�ने कानूनी �ावधान रहेको छ । 
�य�तै उ� िनयमावलीको िनयम १३(२) मा “नेपाल 
सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी कुनै 
खास िकिसमको वन पैदावारको िवदेश िनकासीमा 
�ितब�ध लगाउन स�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था 
गरकेो देिख�छ । 

१५. उपयु��ानसुारको वन ऐन तथा 
सोअ�तग�त बनेको िनयमावलीको कानूनी �यव�था 
हेदा�  िवधाियकाले नेपाल सरकारलाई नेपाल राजप�मा 
सूचना �कािशत गरी कुनै खास िकिसमको वन 
पैदावारको कटान, ओसारपसार, िब�� िवतरण र 
िवदेश िनकासीसमेतमा �ितब�ध लगाउन स�ने 
गरी अि�तयारी �दान गरकेो देिखएको छ । सोही 
अि�तयारीबमोिजम नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा 
िमित २०५८।९।१६ मा सूचना �कािशत गरी कुनै 
खास िकिसमको �ख तथा वन पैदावारको कटान, 
 ओसार पसार िब�� िवतरण गन�समेत िनषेध वा रोक 
लगाएको देिख�छ । वन ऐन तथा वन िनयमावलीले 
�दान गरकेो अि�तयारीअ�तग�त नेपाल सरकारले वन 
तथा भूसंर�ण म��ालयको िमित २०५१।१२।२० 
को नेपाल राजप�मा �कािशत सूचनाले चापँ, खयर, 
साल, िसमल, सतीसाल, िवजयसाल र ओखर 
�जाितका �खह� सङ्कलन, उपयोग, िब�� िवतरण, 
ओसारपसार र िवदेश िनकासीमा �ितब�ध लगाएको 
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देिख�छ । सो �ितब�धलाई नेपाल राजप�को ख�ड 
५० सं�या ४३ भाग ३ िमित २०५७।११।१ को 
राजप�को सूचनाले िनर�तरता िदएको र �यसपिछ 
ख�ड ५१, सं�या ३६ भाग ३ िमित २०५८।९।१६ 
को सूचना र त�प�ात् ख�ड ५७ सं�या २९, भाग 
३ िमित २०६४।७।१९ को नेपाल राजप�ले जैिवक 
िविवधता र वातावरण संर�ण गन�का लािग साल र 
अ�ना �जाितका �खह�लाई िनर�तर �ितब�ध 
लगाएको देिखयो । 

१६. वन तथा भूसरं�ण म��ालयले नेपाल 
राजप�मा िमित २०५८।९।१६ मा �कािशत सूचना 
िवधाियकाले िनमा�ण गरकेो वन ऐन, २०४९ को दफा 
७०क अ�तग�त ��योिजत �यव�थापन (Delegated 
legislation) को �पमा �काशन भएको देिखयो । 
यसरी ऐनको अधीनमा रही �कािशत ग�रएको सूचनाले 
कानूनसरह मा�यता पाउछँ । �यसैले नेपाल सरकार 
वन तथा भूसंर�ण म��ालयले िमित २०५८।९।१६ 
मा �कािशत भएको सूचना कानूनअनसुार �कािशत 
भएको देिखदँा उ� सूचनालाई कानूनिवपरीत भयो भनी 
मा�न िम�ने देिखदँैन । िनवेदकले उ� �कािशत नेपाल 
राजप�को सूचनालाई चनुौती िदई बदरका लािग माग 
गरकेोसमेत देिखदँैन । उ� कानूनअन�ुप �कािशत 
भएको सूचनाले िनजी ज�गामा भएको वन पैदावारको 
िनजी�पमा उपभोग गन� पाउने भए तापिन �यापा�रक 
�योजनका लािग �ख कटान गन�, एक ठाउबँाट अक� 
ठाउमँा ओसारपसार गन�, कुनै अक��पमा स�ाप�ा 
प�रवत�न गन� वा िवदेश िनकासी गन�समेत �ितब�ध 
लगाएको देिख�छ । 

१७. िनवेदकतफ� का कानून �यवसायीले 
िववािदत �खह� िनजी ज�गामा रहेका ह�न् । वन 
�े�िभ�का �खह� नभएकाले �यावसाियक �योजनका 
लािगसमेत कटान एवं ओसारपसार गन� पाउन ु पछ�  
भ�ने िजिकर िलएको देिखयो । यस स�दभ�मा िवचार 
गदा� नेपाल सरकार वन तथा भूसरं�ण म��ालयको 

िमित २०५८।९।१६ को सूचनाले कुनै खास �थानमा 
लगाइएका वन पैदावारमािथ मा� �ितब�ध लगाएको 
भ�ने देिखदैँन । केही �खह� ज�तै चापँ, खयर, साल, 
िसमल आिदको कटान तथा ओसारपसारमा �ितब�ध 
लगाई सो सूचना जैिवक िविवधता र वातावरण संर�ण 
गन� �मखु उ�े�यका साथ जारी भएको र यसको 
सरं�णमा �ितकूल �भाव पान� गरी कसैले �यापा�रक 
�योजनका लािग तोिकएका �खह� कटान गन� पाउछँ 
भनी अथ� गन� िम�दैन । जैिवक िविवधता र वातावरण 
सरं�णको लािग जनुसकैु �े� चाहे �यो साव�जिनक 
वन होस् वा िनजी वन नै िकन नहोस् तोिकएका वन 
पैदावारमा �यापा�रक �योजनका लािग कटान एवं 
ओसार पसारमा �ितब�ध लगाउन स�ने नै देिखदँा 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहस बुदँामा सहमत ह�न 
सिकएन ।

१८. अब िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो, होइन सो स�ब�धमा िवचार गनु�पन� देिखयो । 
वन तथा भूसंर�ण म��ालयले िमित २०५८।९।१६ मा 
�कािशत सूचना राि��य वनको वन पैदावारको हकमा 
मा� लागू ह�ने हो । िनजी आवादी ज�गामा लगाएको 
साल, अ�ना जातका �खह� वन पैदावार होइनन् । 
ती �खह� कटान ओसारपसार गन� पाउने हो भ�ने 
िनवेदकको िनवेदन माग रहेको दिेखयो । त�कालीन 
�ी ५ को सरकार वन तथा भूसरं�ण म��ालयले 
िमित २०५८।९।१६ मा नेपाल राजप�को ख�ड ५१, 
स�ंया ३६, भाग ३ मा �कािशत सूचना हेदा� “�ी ५ को 
सरकारले वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क ले िदएको 
अिधकार �योग गरी जैिवक िविवधता र वातावरण 
सरं�णको लािग देहायबमोिजमको वन पैदावारमा 
�ितब�ध लगाइएको छ” भनी सूचना �कािशत भएको 
देिखयो । सो सूचनाको बुदँा नं. ५ मा देहायका �खह� 
�यापा�रक �योजनका लािग कटान, ओसारपसार 
र िवदेश िनकासी गन� �ितब�ध लगाइएको देिख�छ 
। ती �खह�मा (क) चापँ (Michelia champaka 
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m. Kisopa) (ख) खयर (Acacia catechu) (ग) 
साल (Shorea gobusta) (घ) िसमल (Bombax 
Ceiba) (ङ) सितसाल (Dalbergia Latifulia) 
(च) िवजयसाल (Pterocarpus marsupium) (छ) 
ओखर (Juglans regia) �जाितका �खह� कटान, 
मछुान, ओसारपसार र िब�� िवतरणमा �ितब�ध 
लगाएको छ । जैिवक िविवधता भ�नाले संसारमा 
िव�मान स�पूण� �ाणी, वन�पती तथा सू�म जीवाणमुा 
पाइने �जातीय िभ�नता ितनीह� बीचको अ�त�स�ब�ध 
हो ।

१९. वन ऐन, २०४९ को दफा २(क) 
ले वनको प�रभाषा गरकेो छ । दफा २(क) बमोिजम 
“वन” भ�नाले पूण� वा आिंशक�पमा �खह�ले 
ढािकएको �े� स�झन ु पछ� ” भ�ने उ�लेख भएको 
छ । यस प�रभाषाले वन भ�नाले सरकारी वन, िनजी 
वन, सामूदाियक वन, संरि�त वन, कबिुलयत वन 
तथा राि��य वन आिद िविवध वनका �कारह�लाई 
समेटेर सम� वनको प�रभािषत गरकेो छ । चाहे �यो 
सरकारी वन होस् वा िनजी वन नै िकन नहोस् पूण� 
वा आंिशक�पमा �खह�ले ढािकएको �े�लाई वन 
ऐनअनसुार वन स�झन ुपद�छ । यस प�रभाषाबाट िनजी 
ज�गामा आंिशक वा पूण��पमा �खह�ले ढािकएको 
�े�लाई वन ऐनअनसुार वन भनी मा�नपुन� दिेख�छ । 

२०. �यसैगरी वन ऐन, २०४९ को दफा 
२(ग) मा “वन पैदावार” को प�रभाषा गरकेो छ । वन 
पैदावार भ�नाले “वनमा रहेको वा पाइएको वा वनबाट 
�याइएको दहेायको पैदावारलाई स�झनपुछ� ः- 

(१) काठ दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको 
तेल, बो�ा, लाहा, िपपला िपपली वा 

(२) �ख, पात, फल, फूल, मौवा, िचराइतो, 
कुटक� र सबै �कारका जगंली जडीबटुी, 
वन�पित तथा ितनका िविभ�न भाग वा अशं” 
......... भनी प�रभािषत गरकेो छ ।

२१. नेपाल सरकार वन तथा भूसंर�ण 
म��ालय�ारा राजप�मा �कािशत सूचनाले िनजी 
हकको ज�गामा रहेका साल जातका �खलाई िनजी 
�योजनमा लगाउन (उपभोग गन�) �ितब�ध लगाएको 
देिखएन । स�बि�धत वन काया�लयबाट अनमुित िलई 
तोिकएको सत� पालना गद� िनजी हक �वािम�वको 
ज�गामा रहेको वन पैदावार �यापा�रक �योजनमा 
�याउने, ओसार पसार गन�, िनकासी गन� वा कुनै�पमा 
स�प�ा गन� ज�ता मा�यमबाट कारोबार गन� कुरामा 
बाहेक िनजी घरबास वा उपभोगमा �याउन पाउने नै 
देिखयो । सो हदस�म बाहेक वन ऐन, २०४९ को दफा 
७०क बमोिजम �कािशत सूचनाअनसुार िनषेिधत 
साल जातका �खह� आफूखशुी �यापा�रक �पमा 
उपभोग गन�, िब�� िवतरण गन� र ओसारपसार गन� पाउ ँ
भ�ने िनवेदकको माग कानूनसङ्गत देिखएन ।

२२. अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट िनजी हकको ज�गामा रहेका �खह� 
�यापा�रक �योजनका लािग बाहेक िनजी �योजनका 
लािग उपभोग वा �योग गन� पाउने नै ह��छ । यस 
अदालतबाट िनवेदक उ�जर िसहं घत�समेत िव�� 
िज�ला वन काया�लय दाङसमेत भएको २०५७ 
सालको �रट नं. २९६९ को उ��ेषणय�ु परमादशे (स. 
अ. बलेुिटन, वष� १०, अङ्क १७, पूणा�ङ्क २२७, 
पसु १-१५, २०५८ प.ृ ९) र िनवेदक झलककुमारी 
पौडेल िव�� नेपाल सरकार वन तथा भूसंर�ण 
म��ालयसमेत भएको ०६९-WO-०७३४ उ��ेषणय�ु 
परमादेशको �रट िनवेदनमा िनवेदकका िनजी ज�गामा 
रहेका �खह� �यापा�रक �योजनका लािग बाहेक 
िनजी �योजनका लािग उपभोग गन� रो�न निम�ने भनी 
यस अदालतबाट भएको िनण�याधार र �या�यासगँ यो 
इजलास सहमत छ । यसरी भएको �या�या र कायम 
ग�रएको िस�ा�तलाई अ�यथा ठहर गरी रहन ुपन� कुनै 
उिचत कारण देिखएन । �यापा�रक �योजनका लािग 
िनजी ज�गामा रहेका िनजी वन पैदावारको कटान, 
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उपभोग र िब�� िवतरण गन� पाउने गरी िनवेदक 
�ाने���साद थपिलया िव�� वन तथा भूसंर�ण 
म��ालय िसंहदरबार काठमाड�समेत भएको संवत् 
२०६० सालको �रट नं. ३४८२, िनवेदक मदनबहादरु 
शाह समेत िव�� िज�ला वन काया�लय, कैलाली 
धनगढीसमेत भएको संवत् २०६२ सालको �रट नं. 
२५९३, िनवेदक ह�र�साद अिधकारी िव�� �ी ५ 
को सरकार, वन तथा भूसंर�ण म��ालय बबरमहल 
काठमाड�समेत भएको सवंत् २०५८ सालको �रट नं. 
२९१४ को उ��ेषणय�ु परमादेश (ने.का.प.२०६३, 
अंक २, िन.नं.७६५७, प.ृ२७०) समेतको िववादका 
स�दभ�मा उ�लेख भएको िनण�याधार, �या�या र 
िनण�यसगँ यो इजलास सहमत ह�न सकेन । उि�लिखत 
िववादह�का स�दभ�मा यस अदालतबाट कायम 
ग�रएका िस�ा�तह� ��ततु िनण�यको प�रणाम�व�प 
�ित�थािपत र अमा�य (Over-rule) भएको भनी 
घोिषत ग�रिदएको छ ।

२३. अतः नेपाल सरकारबाट राजप�मा 
�काशन ग�रएको सूचनाबाट साल जातको �ख कटान 
गरी िनजी �योगमा लगाउन (स�बि�धत �यि�ले आफँै 
उपभोग गन�) �ितब�ध लगाएको देिखएन । स�बि�धत 
वन काया�लयबाट अनमुित िलई तोिकएको सत�को 
पालना गरी िनजी हक �वािम�वको ज�गामा रहेको वन 
पैदावार िनजी घरबास वा उपभोगमा �याउन पाउने 
नै देिखयो । सो हदस�म बाहेक �य�तो वन पैदावार 
�यापा�रक �योजनमा �याउन वा ओसारपसार गन� वा 
िनकासी गन� वा कुनै�पमा स�ाप�ा ज�ता मा�यमबाट 
कारोबार गन� �ितब�ध लगाउने गरी नेपाल सरकारले 
वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क समेतका कानून�ारा 
�द� अि�तयारीको प�रिधिभ� रहेर राजप�मा सूचना 
�कािशत गरी िनषेध गरकेो देिखयो । िनषेिधत साल 
जातका �खह� कटान गरी �यापा�रक उपभोगमा 
�याउन, िब�� िवतरण, स�ाप�ा, ओसारपसार गन� 
पाउ ँभ�ने िनवेदकको दाबी कानूनअनकूुल देिखएन । 

�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । दायरीबाट ��ततु �रट 
िनवेदनको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाई 
िदनू ।

उ� रायमा हा�ो सहमती छ ।
�या. ई�र�साद खितवडा
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत: �ेम�साद �यौपाने 
इित संवत् २०७३ साल फा�गनु १२ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी सशुीला काक�

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
फैसला िमित : २०७३।१२।२०

०७३-WO-०४२२

िवषय : उ��ेषण / �ितषेध / परमादेश 

िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल �थायी  
ठेगाना भई हाल िवशेष अदालत बबरमहलमा 
टा.ना.स.ु पदमा काय�रत शिम�ला महज�नसमेत

िब��
िवप�ी : लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लय, 

अनामनगर, काठमाड�समेत

 § ��यायोिजत िवधायनको मु�य मा�यता 
भनेको यो सशंोधनको िहसाबले नरम 
(Flexible) ह��छ भने यो िनयि��त 

&

�नण�य नं. ९८८६
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(Controlled) कानून हो । जिहले पिन 
��यायोिजत िवधायन जनक कानून 
(Parent Law) को िवपरीत बनाउन 
नसिकन े ह��छ । ��यायोिजत िवधायन 
िनमा�ण गदा� जिहले पिन �शासिनक 
कानूनका आधारभूत िस�ा�तलाई �वीकार 
गररेै बनाउनपुन� ह��छ । �यायका मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ��यायोिजत िवधायन 
िनमा�ण गन� सिकँदैन । सव��च िवधायनले 
��यायोजन नगरकेो िवषयमा �यव�था गन� 
सिकँदैन । ��यायोिजत िवधायन सव��च 
िवधायनको उ�े�यअनसुारको ह�नुपन� । 

 § िनजामती सवेा ऐन, २०४९ को दफा २१ 
ले �प��पमा बढुवाको लािग उ�मेदवार 
ह�न बढुवा ह�न े पदको �णेीभ�दा एक 
�णेीमिुनको पदको लािग आव�यक शैि�क 
यो�यता �यूनतम पु�नुपन� �यव�था गरकेोमा 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८८(३) ले मूल ऐन (Parent 
law) को �यव�थालाई सकुंचन गन� स�न े
होइन । िनजामती सेवा ऐन साधारण कानून 
र िनयम िवशेष कानून मा�न सिकँदैन । 
ऐनले तोकेको यो�यतािवपरीतको िनयम 
र �य�तो िनयमअ�तग�त िनवेदकह�लाई 
उ�मेदवारको सूचीमा समावेश नगन� गरी 
ग�रएको िव�ापनलाई कानूनअनु�पको 
मा�न नसिकन े। 

(�करण नं. ८)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा कृ�ण�साद 
सापकोटा तथा िव�ान् अिधव�ाह� भीमाजु�न 
आचाय�, राम�साद �जापित र शंकर सवुेदी

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् �यायािधव�ा रवेतीराज 
ि�पाठी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. सपना �धान म�ल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा 
(२) र (३) बमोिजम यसै अदालतको �े�ािधकार 
िभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं�� त�य एवं ठहर यस�कार रहेको छ ।

हामी िनवेदक नेपाली नाग�रक ह� । हामी हाल 
नेपाल सरकारको िनजामती कम�चारीअ�तग�त नेपाल 
�शासन सेवाको टाइिप� ना.स.ु (रा.प. अनंिकत �थम 
�ेणी) पदमा ५ वष�भ�दा बढी अविधदेिख एउटै पदमा 
िविभ�न काया�लयमा काय�रत छ� । हामी सबैले �माण 
प� तहको शैि�क यो�यता हािसल गरकेा छ� । िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ (यसपिछ ऐन भिनने) को दफा २४घ 
१क मा जे�ता र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा बढुवा 
ह�ने �यव�था गरकेो र सो दफाको उपदफा १ ख�ड (ग) 
ले राजप�ाङ्िकत पदको लािग यो�यता तोक� देहाय 
ख�ड १ ले राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणीको पदको 
लािग स�बि�धत िवषयमा क�तीमा �माण प� तह वा 
सोसरहको शैि�क यो�यता ह�नपुन� �यव�था गरकेो छ । 

हामी िनवेदक ज�तै �माण प� तह मा� 
उ�ीण� गरकेा टाइिप� ना.स.ु ह�लाई िवगतका रा.प. 
ततृीय �ेणीको पदमा बढुवा िसफा�रस गरी िनयिु� 
िदएका कैय� उदाहरण छन् । सोस�ब�धी कागजात पिन 
यसैसाथ पेस गरकेा छ� । �करण नं. १ मा उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाअनसुार िवप�ी लोक सेवा आयोगले 
िवगतमा टाइिप� ना.स.ु लाई राजप�ाङ्िकत ततृीय 
�ेणीमा बढुवा गदा� �माण प� तह उ�ीण� गरकेालाई 
स�भा�य उ�मेदवार मानी िव�ापन गरकेो र सोही 
शैि�क यो�यता भएका राजभाइ �े� (कम�चारी सकेंत 
नं. १६९३८१), गोिव�द�साद खितवडा (कम�चारी 
सकेंत नं. १७२६१६) लगायतह�लाई हाल बहाल 
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रहेको िनयमअ�तग�त नै रा.प. ततृीय �ेणीको पदमा 
बढुवा िसफा�रस गरी िनयिु� पिन िदइसकेको छ । 

यस �ममा िवप�ी लोक सेवा आयोग सूचना 
तथा �काशन शाखाले रा.प. ततृीय �ेणी (अ�ािविधक) 
शाखा अिधकृत वा सो सरहको पदमा जे�ता र 
काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेदवारबाट दरखा�त आ�ान गरी सूचना 
नं. ५१४।०७२।७३ िमित २०७२।८।२३ मा �कािशत 
गरकेो िथयो । सो सूचनाअनसुार िमित २०७२।९।२८ 
स�म दरखा�त िदने �याद तोिकएको िथयो । सो सूचना 
नं. ५१४।०७२।७३ बमोिजम हामी िनवेदकह� म�ये 
शिम�ला महज�न लगायतले स�भा�य उ�मेदवारको 
यो�यता पगेुको ह�दँा दरखा�त िदन जादँा टाइिप� 
ना.स.ु को हकमा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८८(३) ले �नातक उ�ीण� गरकेो ह�नपुन� 
�यव�था भएको भनी हामी �माण प� तह उ�ीण� गरकेा 
िनवेदकह�को दरखा�त दता� गन� इ�कार ग�रयो । यो 
इ�कारीले हामी टाइिप� ना.स.ु पदमा लामो समयदेिख 
काय�रत कम�चारीह� ऐनको दफा २४घ १क (१) को 
देहाय ख�ड (ग) बमोिजम अ�य सेवा समूहका ना.स.ु 
कम�चारीले उपभोग गरकेो हकको �चलनबाट हामीलाई 
वि�चत गरी िवभेदकारी, असमान �यवहार ग�रयो । 
विृ� िवकासको अवसरबाट वि�चत गन� काम ग�रयो । 
यस स�दभ�मा सूचना नं. ५१४ लाई �प� गन� �ममा 
िवप�ी नं. १ ले िमित २०७२।८।२९ मा िनण�य गरी 
िनण�य काया��वयनको लािग िवप�ी नं. ४ लाई च.नं. 
३५ िमित २०७२।८।२९ को प� पठाएको रहेछ । यस 
सूचनाउपर िविवध सेवाका क��यटुर अपरटेर ना.स.ु 
सरहले सो सूचनाबमोिजम बढुवाको दरखा�त िलई 
समावेश गन� इ�कार गरकेो भनी स�मािनत अदालतमा 
�रट िनवेदन दायर गरकेो र अदालतको अ�त�रम 
आदेशले सो सूचनाबमोिजम बढुवा �ि�या रोिकएको 
िथयो ।

ना.स.ु सरहका क��यटुर अपरटेरह�ले 

दायर गरकेो म�ुामा भएको अ�त�रम आदशेबाट 
रोिकएको बढुवा �ि�या स�मािनत अदालतबाट 
िमित २०७३।७।२ मा परमादेश जारी भएपिछ हाल 
क��यटुर अपरटेरह�लाई पिन स�भा�य उ�मेदवारमा 
समावेश गन� गरी हाल िवप�ी लोक सेवा आयोग�ारा 
िमित २०७३।७।१० मा सूचना नं. ३१८/०७३/७४ 
को सूचना गोरखाप� दैिनकमा �कािशत गरकेो 
छ । सो सूचनाको पनु� ख�ड (घ) मा पिन �माण प� 
तह उ�ीण� गरकेा �यि� स�भा�य उ�मेदवार ह�ने भनी 
उ�लेख छ । तर पिन �माण प� तह उ�ीण� गरकेा 
हामी टा.ना.स.ु िनवेदकह�ले स�भा�य उ�मेदवारको 
�पमा सामेल ह�न नपाउने गरी पनुः �कािशत गरकेो 
पिछ�लो सूचना पिन कानून तथा संिवधानिवपरीत 
छ । िवप�ीको काम कारवाहीबाट समानताको 
सवंैधािनक हक कुि�ठत भएकोले अ�य �भावकारी 
वैकि�पक उपचारको �यव�था नभएकोले िवप�ीउपर 
यो िनवेदन गन� आएका छ� । 

समान अव�थाका अ� टाइिप� ना.स.ु 
लाई �दान गरकेो हक हामीलाई �दान नगन� रा�यको 
नीित िवभेदकारी छ । कानूनको समान संर�ण पाउने 
हकबाट हामी वि�चत भएका छ� । विृ� िवकासको 
समान अवसरबाट वि�चत भएका छ� । मौिलक हकको 
�चलनमा बाधा प�ुयाएको छ । मौिलक हक कुि�ठत 
भएको छ । �य�तो काम कारवाहीले सवंैधािनक 
मा�यता पाउन स�दैन । कानूनको वैधािनकताको 
िवषयमा स�मािनत अदालतमा म�ुा िवचाराधीन ह�दँाह�दैँ 
हामीलाई समावेश नगन� गरी सूचना �कािशत गनु�  
कानूनिवपरीत छ । नेपालको सिंवधानको धारा १७(१)
(च), धारा १८(१), धारा २५(१), धारा ३३, ३४, ३६ 
ले ��याभूत गरकेा हक हामी िनवेदकले �चलनमा रोक 
लगाउने पूण� आशकंा िव�मान छ । 

हामी िनवेदकलाई स�भा�य सूचीमा समावेश 
नगरी िवप�ी आयोग�ारा िमित २०७३।७।१० मा 
�कािशत सूचना नं. ३१८/०७३/७४ को सूचना 
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हामीलाई स�भा�य सूचीमा समावेश नगन� हदस�म 
उ��ेषणको आदशेले बदर गरी सो सूचनाबमोिजम 
बढुवा �ि�या अगािड नबढाउन ु भनी �ितषेधको 
आदेश जारी ग�रपाऊँ । हामी िनवेदकको समेत 
दरखा�त बझुी �ितयोिगताबाट िनवेदकह�लाई समेत 
सामेल गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेसमेत 
जारी ग�रपाऊँ । िवप�ी�ारा बढुवा �ि�या अगािड 
बढाउने �वल आशंका रहेकोले ��ततु म�ुाको अि�तम 
िकनारा नलागेस�म िनवेदकह�लाई बाहेक गरी सूचना 
नं. ३१८/०७३/७४ अ�तग�त बढुवास�ब�धी कारवाही 
अगािड नबढाउन ु र बढुवा �ि�याबाट पदपूित�  गन� 
�ि�या रो�न ु भनी सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१ अ�तग�त अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो? 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै 
कारण भए यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी 
िवप�ीह�लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ पर े वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । 

अ�त�रम आदशे िदने निदने स�ब�धमा 
छलफल गन� िमित २०७३।८।१० गतेको 
िवप�ीह�लाई सूचना िदन ुभ�नेसमेत �यहोराको िमित 
२०७३।८।७ को यस अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासबाट भएको आदेश ।

लोक सेवा आयोग�ारा िमित २०७३।७।१० 
मा �कािशत सूचना नं. ३१८।०७३-०७४ को 
सूचनाको पनु� ख�ड (घ) मा िनवेदकह�लाई 
बाहेक गरी �माण प� तह उ�ीण� गरकेा क��यटुर 
अपरटेरलाई स�भा�य उ�मेदवार ह�ने भनी उ�लेख गरी 
बढुवा गन� गरी गरकेो िव�ापनमा दरखा�त फाराम िलन 
िम�ने देिखएन भनी लोक सेवा आयोगले �कािशत 
गरकेो सूचनास�ब�धी िवषय छ, िनजामती सेवा ऐन, 

२०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) मा बढुवाको 
िनिम� उ�मेदवार ह�न बढुवा ह�ने पदको �ेणीभ�दा 
एक �ेणी मिुनको पदको लािग तोिकएबमोिजमको 
शैि�क यो�यता र देहायबमोिजमको �यूनतम सेवा 
अविध पगेुको ह�नपुन�छ भनी सो उपदफाको देहाय 
(क) मा राजप� अनङ्िकत पदको िनिम� तीन वष� 
र ख�ड (ख) मा राजप�ाङ्िकत पदको िनिम� पाचँ 
वष� उ�लेख भएको छ । साथै उ� दफाको उपदफा 
(२) मा उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन मिहला, आिदवासी / जनजाित, मधेशी, दिलत, 
अपाङ्ग र िपछिडएको �े�मा �थायी बसोबास भएको 
िनजामती कम�चारीह�को उि�लिखत सेवा अविधमा 
एक वष� कम सेवा अविध भए पिन बढुवाको लािग 
स�भा�य उ�मेदवार ह�ने �यव�था रहेको छ । �यसैगरी 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को 
उपिनयम (१) मा यस प�र�छेदमा अ�य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन िनजामती सेवाका �र� टाइिप� 
पदह�को पूित� र टाइिप� पदमा काय�रत िनजामती 
कम�चारीको बढुवा "टाइिप� वग�करण योजना" र 
समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा 
सूचना �काशन गरी तोिकएको काय�िविधबमोिजम 
ग�रनेछ भ�ने �यव�था रहेको र उपिनयम (२) मा 
उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
टाइिप� िनजामती कम�चारी स�बि�धत सेवाको 
अ�ािविधकतफ� को राजप�अनङ्िकत पदको बढुवामा 
स�भािवत उ�मेदवार ह�न पाउनेछन् भ�ने �यव�थाका 
अित�र� सोही उपिनयमको �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
"तर काय� स�पादन तथा अनभुवको आधारमा बढुवा 
ह�न यस िनयमको �यव�थाले बाधा प�ुयाउने छैन" 
भनी उ�लेख भएको छ । साथै उ� िनयमावलीको 
उपिनयम (३) मा उपिनयम (२) बमोिजमको स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न स�बि�धत िनजामती कम�चारीले नेपाल 
सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको िनकायबाट 
स�चािलत सेवासगँ स�बि�धत क�तीमा एक मिहनाको 
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तािलम िलएको र बढुवा ह�ने पदको लािग आव�यक 
पन� �यूनतम शैि�क यो�यता �ा� गरेको ह�नपुन� 
कानूनी �यव�था रहेको छ । जहासँ�म लोक सेवा 
आयोग�ारा िमित २०७३।७।१० मा �कािशत सूचना 
नं. ३१८।०७३-७४, को सूचनास�ब�धी िवषय छ, 
उ� सूचनाबमोिजमको स�भा�य उ�मेदवारह�को 
स�ब�धमा स�बि�धत िनकायको िलिखत जवाफबाट 
�प� ह�ने नै ह�दँा यस काया�लयको िलिखत जवाफमा 
केही उ�लेख गरी रहन ु परने । �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट परकेो िलिखत 
जवाफ । 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले 
बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणी मिुनको पदको लािग सेवा 
�वेशका िनिम� तोिकएको �यूनतम शैि�क यो�यता 
भएका �यि� उ� पदका लािग उ�मेदवार ब�न स�ने 
�यव�था गरकेो, िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८७ ले आ�त�रक �ितयोिगतामा समावेश 
ह�नका लािग एक तह मिुनको पदका िनिम� तोिकएको 
�यूनतम शैि�क यो�यता भएमा यो�य ह�ने �यव�था 
गरकेो स�दभ�मा िनयम ८८ को उपिनयम (३) को 
अप�या�या गरी बढुवा ह�ने पदको �यूनतम शैि�क 
यो�यता आव�यक पन� भनी उ�लेख गरकेो िनण�य बदर 
गरी पाउन �रट िनवेदकह�को म�ुय मागदाबी रहेको 
छ । सो माग दाबीमा नै उि�लिखत िनयम ८८ को 
उपिनयम (३) को अप�या�या गरी िनवेदकह�लाई 
उ�मेदवार ह�नबाट वि�चत गरकेो भ�ने देिखएको तर 
िनयम ८८ को उपिनयम (३) मा कुनै �या�याको 
ग�ुजायस नभई �प� र बोधग�य �ावधान रहेबाट 
सो �ावधानको अप�या�या गन� �� नै रहदँैन । सो 
�ावधान �प� रहेको र सोबमोिजम �रट िनवेदकह� 
उि�लिखत िव�ापनको पदका िनिम� उ�मेदवार ह�न 
अयो�य रहेको अव�था छ । 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को 

(१) ले सम� िनजामती सेवामा बढुवाका लािग शैि�क 
यो�यताको �यव�था गरकेो दिेख�छ । जसअनसुार 
सामा�यतयाः बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणी मिुनको 
पदको शैि�क यो�यता भएका �यि� उ�मेदवार ह�न 
पाउछँन् । सो ऐनको दफा ७५ ले "नेपाल सरकारले सबै 
िनजामती सेवामा सामा�य�पमा लागू ह�ने वा बे�लाबे�लै 
सेवा वा समूहको लािग पथृक�पले लागू ह�ने िनयमह� 
बनाउन स�ने" भ�ने �यव�था गरकेो र सोबमोिजम 
टाइिप� र क��यटुर अपरटेरलाई मा� लागू ह�ने गरी 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को 
�यव�था भएको छ । सो िनयमले टाइिप� र क��यटुर 
अपरटेर पदको बढुवाको �यव�था गरकेो छ । िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को सामा�य �ावधान 
हो र दफा ७५ ले िदएको अिधकारबाट �यव�था 
भएको िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
८८ को िवशेष �ावधान हो । िवशेष �ावधान िवशेष 
सेवा समूहलाई लागू ह�ने हो । रा.प. ततृीय �ेणीको 
उही एउटै पदमा �शासन सेवाको रा.प.अनं. �थम 
�ेणीको काय�रतका हकमा बढुवाको शैि�क यो�यताको 
स�दभ�मा िनयममा छु�ै िवशेष �यव�था नभएबाट 
िनजह�का हकमा ऐनको दफा २१ आकिष�त ह�ने 
हो । तर ऐनले िदएको अिधकारअ�तग�त िनयमले िवशेष 
�यव�था गरकेा क��यटुर अपरटेर र टाइिप� पदबाट 
�शासन सेवाको मािथ�लो पदमा बढुवाका लािग 
शैि�क यो�यताका स�ब�धमा िनयममा भएको िवशेष 
�यव�था मतुािबक नै ह�नपुन� ह��छ । तसथ�ः िवशेष र 
सामा�य �यव�थाका बीच असमानता कायम भएको 
भ�न िम�दैन । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८८ को उपिनयम (२) ले टाइिप�को 
स�बि�धत सेवाको अ�ािविधकतफ�  पिन उ�मेदवार ह�न 
पाउने �यव�था गरकेोमा उपिनयम (३) ले "कि�तमा 
१ मिहनाको तािलम िलएको र बढुवा ह�ने पदका लािग 
आव�यक पन� �यूनतम शैि�क यो�यता हािसल गरकेो 
ह�नपुन�छ" भनी बढुवा ह�ने पदको लािग आव�यक पन� 
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�यूनतम शैि�क यो�यता ह�नपुन� बा�या�मक �यव�था 
गरकेो छ । टाइिप�को बढुवास�ब�धी उ� िवशेष 
�यव�था क��यटुर अपरटेरका हकमा समेत लागू ह�ने 
भनी उपिनयम (६) ले उ�लेख गरबेाट नेपाल �शासन 
सेवाको रा.प. ततृीय �ेणीको शाखा अिधकृत पदमा 
बढुवा ह�न क��यटुर अपरटेरले पिन क�तीमा �नातक 
उ�ीण� गरकेो ह�नपुन� िवशेष �यव�था उ� उपिनयमले 
गरकेो दिेख�छ । िनयमले नै टाइिप� तथा िविवध 
सेवाका कम�चारीलाई �शासन सेवामा बढुवा गदा� फरक 
यो�यता आव�यक पन� गरी िवशेष �यव�था गरकेो 
अव�थामा �रट िनवेदकह�ले ऐनको सामा�य �यव�था 
देखाई एउटै पदमा बढुवाका लािग फरक यो�यता कायम 
गन� गरी आयोगले गरकेो िनण�य कानूनस�मत् भएन 
भ�ने िजिकर िलएको ह�दँा िनवेदकह�को िजिकर नै 
उपयु�� कानूनी �ावधानह�को िवपरीत रहेकाले उ� 
�रट िनवेदन खारजे भागी रहेको छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको दरखा�त �यव�थापन के��को 
तफ� बाट उपसिचव िशवकुमार काक�को िलिखत 
जवाफ ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले 
बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणी मिुनको पदको लािग सेवा 
�वेशका िनिम� तोिकएको �यूनतम शैि�क यो�यता 
भएका �यि� उ� पदका लािग उ�मेदवार ब�न स�ने 
�यव�था गरकेो, िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८७ ले आ�त�रक �ितयोिगतामा समावेश 
ह�नका लािग एक तह मिुनको पदका िनिम� तोिकएको 
�यूनतम शैि�क यो�यता भएमा यो�य ह�ने �यव�था 
गरकेो स�दभ�मा िनयम ८८ को उपिनयम (३) को 
अप�या�या गरी बढुवा ह�ने पदको �यूनतम शैि�क 
यो�यता आव�यक पन� भनी उ�लेख गरकेो िनण�य बदर 
गरी पाउन �रट िनवेदकह�को म�ुय मागदाबी रहेको 
छ । सो माग दाबीमा नै उि�लिखत िनयम ८८ को 
उपिनयम (३) को अप�या�या गरी िनवेदकह�लाई 
उ�मेदवार ह�नबाट वि�चत गरकेो भ�ने देिखएको तर 

िनयम ८८ को उपिनयम (३) मा कुनै �या�याको 
ग�ुजाइस नभई �प� र बोधग�य �ावधान रहेबाट 
सो �ावधानको अप�या�या गन� �� नै रहदँैन । सो 
�ावधान �प� रहेको र सोबमोिजम �रट िनवेदकह� 
उि�लिखत िव�ापनको पदका िनिम� उ�मेदवार ह�न 
अयो�य रहेको अव�था छ । 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को 
(१) ले सम� िनजामती सेवामा बढुवाका लािग शैि�क 
यो�यताको �यव�था गरकेो दिेख�छ । जसअनसुार 
सामा�यतयाः बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणी मिुनको 
पदको शैि�क यो�यता भएका �यि� उ�मेदवार ह�न 
पाउछँन् । सो ऐनको दफा ७५ ले "नेपाल सरकारले सबै 
िनजामती सेवामा सामा�य�पमा लागू ह�ने वा बे�लाबे�लै 
सेवा वा समूहको लािग पथृक�पले लागू ह�ने िनयमह� 
बनाउन स�ने" भ�ने �यव�था गरकेो र सोबमोिजम 
टाइिप� र क��यटुर अपरटेरलाई मा� लागू ह�ने गरी 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को 
�यव�था भएको छ । सो िनयमले टाइिप� र क��यटुर 
अपरटेर पदको बढुवाको �यव�था गरकेो छ । िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को सामा�य �ावधान 
हो र दफा ७५ ले िदएको अिधकारबाट �यव�था 
भएको िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
८८ को िवशेष �ावधान हो । िवशेष �ावधान िवशेष 
सेवा समूहलाई  लागू ह�ने हो । रा.प. ततृीय �ेणीको 
उही एउटै पदमा �शासन सेवाको रा.प.अनं. �थम 
�ेणीको काय�रतका हकमा बढुवाको शैि�क यो�यताको 
स�दभ�मा िनयममा छु�ै िवशेष �यव�था नभएबाट 
िनजह�का हकमा ऐनको दफा २१ आकिष�त ह�ने 
हो । तर ऐनले िदएको अिधकारअ�तग�त िनयमले िवशेष 
�यव�था गरकेा क��यटुर अपरटेर र टाइिप� पदबाट 
�शासन सेवाको मािथ�लो पदमा बढुवाका लािग 
शैि�क यो�यताका स�ब�धमा िनयममा भएको िवशेष 
�यव�था मतुािबक नै ह�नपुन� ह��छ । तसथ�ः िवशेष र 
सामा�य �यव�थाका बीच असमानता कायम भएको 
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भ�न िम�दैन । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८८ को उपिनयम (२) ले टाइिप�को 
स�बि�धत सेवाको अ�ािविधकतफ�  पिन उ�मेदवार ह�न 
पाउने �यव�था गरकेोमा उपिनयम (३) ले "कि�तमा 
१ मिहनाको तािलम िलएको र बढुवा ह�ने पदका लािग 
आव�यक पन� �यूनतम शैि�क यो�यता हािसल गरकेो 
ह�नपुन� छ" भनी बढुवा ह�ने पदको लािग आव�यक पन� 
�यूनतम शैि�क यो�यता ह�नपुन� बा�या�मक �यव�था 
गरकेो छ । टाइिप�को बढुवास�ब�धी उ� िवशेष 
�यव�था क��यटुर अपरटेरका हकमा समेत लागू ह�ने 
भनी उपिनयम (६) ले उ�लेख गरबेाट नेपाल �शासन 
सेवाको रा.प. ततृीय �ेणीको शाखा अिधकृत पदमा 
बढुवा ह�न क��यटुर अपरटेरले पिन क�तीमा �नातक 
उ�ीण� गरकेो ह�नपुन� िवशेष �यव�था उ� उपिनयमले 
गरकेो दिेख�छ । िनयमले नै टाइिप� तथा िविवध 
सेवाका कम�चारीलाई �शासन सेवामा बढुवा गदा� फरक 
यो�यता आव�यक पन� गरी िवशेष �यव�था गरकेो 
अव�थामा �रट िनवेदकह�ले ऐनको सामा�य �यव�था 
देखाई एउटै पदमा बढुवाका लािग फरक यो�यता कायम 
गन� गरी आयोगले गरकेो िनण�य कानूनस�मत भएन 
भ�ने िजिकर िलएको ह�दँा िनवेदकह�को िजिकर नै 
उपयु�� कानूनी �ावधानह�को िवपरीत रहेकाले उ� 
�रट िनवेदन खारजे भागी रहेको छ, खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको लोक सेवा आयोगतफ� बाट र 
सिचव मध�ुसाद र�ेमीको तफ� बाट परकेो िलिखत 
जवाफ ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १८ को उपिनयम (३) मा उपिनयम (२) 
बमोिजम स�भा�य उ�मेदवार ह�न स�बि�धत िनजामती 
कम�चारीले नेपाल सरकारले तोकेको िनकायबाट 
स�चािलत सेवासगँ स�बि�धत क�तीमा एक मिहनाको 
तािलम िलएको र बढुवा ह�ने पदको लािग आव�यक 
पन� �यूनतम शैि�क �ा� गरकेो ह�नपुन� �यहोरा 
उ�लेख भएको छ । यस कानूनी �यव�थाअनसुार 

टाइिप� िनजामती कम�चारी स�बि�धत सेवाको 
अ�ािविधकतफ� को बढुवामा स�भािवत उ�मेदवार ह�न 
बढुवा ह�ने पदका लािग आव�यक पन� �यूनतम शैि�क 
यो�यता हािसल गरकेो ह�नपुन� देिख�छ । लोक सेवा 
आयोगले सोही कानूनी �यव�थाअनसुार यो�यता 
पगेुको उ�मेदवारको दरखा�त �वीकृत गरकेो र यो�यता 
नपगेुको हकमा दरखा�त दता� नगरकेो स�ब�धमा यस 
म��ालयसमेतलाई िवप�ी बनाएको काय� कानूनस�मत 
देिखदँनै । यस म��ालयको कुन काय� वा िनण�यबाट 
�रट िनवेदकह�को हक अिधकारमा हनन् प�ुन गएको 
हो, सो िवषयमा समेत खलुाउन सकेको नदेिखएको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे भागी छ । �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको सामा�य �शासन 
म��ालयका तफ� बाट सिचव पूण� च�� भ�राईको 
तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका िव�ान् व�र� 
अिधव�ा �ी कृ�ण�साद सापकोटा तथा िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी िभमाजु�न आचाय�, �ी राम�साद 
�जापित तथा �ी शंकर सवुेदीले िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. बमोिजम बढुवाको 
लािग िमित २०७३।७।१२ को गोरखाप� दैिनकको 
सूचनामा स�भा�य उ�मेदवारह�ले बढुवा ह�ने पदको 
लािग आव�यक �यूनतम शैि�क यो�यता �िवणता 
�माण प� तह उ�ीण� गरकेो ह�नपुन� र रा.प.अ. �थम 
�ेणीमै काय�रत टाइिप� नायब स�ुबा र नेपाल िविवध 
सेवाको क��यटुर अपरटेर पदको हकमा िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ बमोिजम 
यो�यता ह�नपुन� छ भनी एउटै पदमा फरक फरक 
यो�यता तोक� �रट िनवेदकह�लाई संिवधान�ारा 
��याभूत समानताको हकबाट वि�चत ग�रएकोले 
ऐनको �ावधानिवपरीत िनयमावलीमा फरक यो�यताको 
�यव�था गराई समान अव�थाका �यि�ह�बीचमा 
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असमान �यवहार भएकोले उ� सूचना उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी �रट िनवेदकह�लाई पिन 
िव�ापनबमोिजमको पदमा स�भा�य उ�मेदवारको 
सूचीमा सामेल गराई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको बहस 
िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी  लोक सेवा  आयोगसमेतको  तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् �यायािधव�ा �ी रवेतीराज ि�पाठीले 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को 
उपिनयम २ मा स�भा�य उ�मेदवार ह�न स�बि�धत 
िनजामती कम�चारीले नेपाल सरकार वा नेपाल 
सरकारले तोकेको िनकायबाट स�चािलत सेवासगैँ 
स�बि�धत िवषयमा एक मिहनाको तािलम िलएको र 
बढुवा ह�ने पदको लािग आव�यक पन� �यूनतम शैि�क 
यो�यता �ा� गरेको ह�नपुन� भ�ने �यव�था उ�लेख 
भएको र उ� �यव�था नेपाल िविवध सेवामा रहेका 
क��यटुर अपरटेर तथा सहायक क��यटुर अपरटेर 
पदको लािगसमेत लागू ह�ने गरी भएको �प� कानूनी 
�यव�थाबमोिजम िनवेदकह�को शैि�क यो�यता 
नपगेुको आधारमा दरखा�त अ�वीकार ग�रएको ह�दँा 
िनयमावलीको �यव�थाको नै Clear गरकेो िवषयमा 
अप�या�या गन� �� नै नह�ने भएकाले झ�ुा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको बहस िजिकर 
��ततु गनु�भयो ।

उि�लिखत िव�ान् कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकरसमेत सनुी िमिसल संल�न �रट िनवेदन 
तथा िलिखत जवाफसिहतका कागजातह�को 
अ�ययन गरी हेदा� ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� हो होइन भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� लोक सेवा आयोग 
सूचना तथा �काशन शाखाले रा.प. ततृीय �ेणी 
(अ�ािविधक) शाखा अिधकृत वा सो सरहको पदमा 
जे�ता र काय� स�पादन मू�याङ्कन�ारा ह�ने बढुवाको 
लािग स�भा�य उ�मेदवारबाट सूचना नं. ३१८/०७३-

०७४ बाट िमित २०७३।७।१० मा दरखा�त आ�ान 
ग�रएकोमा िमित २०७२।९।२८ स�म दरखा�त िदने 
�याद तोिकएमा टाइिप� ना.स.ु र िविवध सेवाका 
क��यटुर अपरटेर पदका लािग िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८(३) ले �नातक 
उ�ीण� गरकेो ह�नपुन� �यव�था रहेको भनी दरखा�त 
दता� गन� अ�वीकार गरकेो र अ�य सेवा समूहका ना.स.ु 
कम�चारीलाई �िवणता �माण प� तह भए बढुवाको 
स�भा�य उ�मेदवार ब�न पाउने कानूनी �यव�था 
राखी हामी टाइिप� र िविवध सेवाका क��यटुर 
अपरटेरलाई िनयमावलीको िनयम ८८(३) बमोिजम 
िवभेदकारी �यव�था गरकेाले उ� सूचना उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी हामी िनवेदकलाई समेत स�भा�य 
उ�मेदवारको सूचीमा सामेल गराउन परमादेशको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �रट िनवेदन 
रहेको देिख�छ ।

३. िवप�ी लोक सेवा आयोगसमेतको 
िलिखत जवाफ हेदा� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २१ ले बढुवा ह�ने पदभ�दा १ �ेणी मिुनको पदको 
लािग सेवा �वेशका लािग तोिकएको �यूनतम शैि�क 
यो�यता भएका �यि� उ� पदको लािग उ�मेदवार ब�न 
स�ने �यव�था गरकेो, िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ८७ ले आ�त�रक �ितयोिगतामा 
समावेश ह�नका लािग एक तह मिुनको पदका िनिम� 
तोिकएको �यूनतम शैि�क यो�यता भएका �यि� 
उ�मेदवार ह�न पाउने छन् भ�ने �यव�था गनु�का साथै 
ऐनको दफा ७५ ले नेपाल सरकारले सबै िनजामती 
सेवामा सामा�य�पमा लागू ह�ने वा बे�लाबे�लै सेवा 
वा समूहको लािग पथृक�पले लागू ह�ने िनयमह� 
बनाउन स�ने" भ�ने �यव�था गरकेो र सोबमोिजम 
टाइिप� र क��यटुर अपरटेरलाई मा� लागू ह�ने गरी 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ 
को �यव�था भएको र ऐनको दफा २१ को �यव�था 
सामा�य �यव�था रहेको र िनयम ८८ को �यव�था 
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िवशेष �यव�था भएकोले क��यटुर अपरटेर र टाइिप� 
पदबाट �शासन सेवाको मािथ�लो पदमा बढुवाका 
लािग िनयममा भएको �यव�था मतुािबक नै ह�ने ह�दँा 
िनवेदकह�को िजिकर नै उपयु�� कानूनी �यव�थाको 
�ितकूल भएकोले �रट िनवेदन खारजेभागी छ भ�ने 
�यहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ ।

४. िनवेदक क��यटुर अपरटेरह� िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ मा उि�लिखत 
नेपाल िविवध सेवाअ�तग�तको राजप� अनङ्िकत 
�थम �ेणीको िनजामती कम�चारी भएकोमा िववाद 
देिखदँैन । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ७६ बमोिजम पिन बढुवाको लािग स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न स�बि�धत सेवा, समूह, उपसमूहको 
बढुवा ह�ने पदभ�दा एक �ेणी मिुनको पदमा काय�रत 
ह�नपुन� देिख�छ । यी क��यटुर अपरटेरह� िविवध 
सेवामा काय�रत रहेको र िनजह� काय�रत िविवध 
सेवा समूहमा बढुवाका लािग मािथ�लो पद नभएकोले 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ 
को उपिनयम (२) मा उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन टाइिप� िनजामती कम�चारी 
स�बि�धत सेवाको अ�ािविधकतफ� को पदको बढुवामा 
स�भािवत उ�मेदवार ह�न पाउनेछन् भ�ने �यव�था 
उ�लेख भएको दिेख�छ । �यसैगरी सोही िनयमको 
उपिनयम (६) मा उपिनयम (१)(२) र (३) मा रहेको 
बढुवास�ब�धी �यव�था नेपाल िविवध सेवामा रहेका 
क��यटुर अपरटेर तथा सहायक क��यटुर अपरटेर 
पदमा काय�रत िनजामती कम�चारीको हकमा समेत लागू 
ह�नेछ भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । उ� �यव�थाले 
टाइिप� र िविवध सेवाका क��यटुर अपरटेरह�लाई 
अ�ािविधकतफ� को बढुवामा सहभागी ह�न स�ने नै 
देिखयो ।

५. िनवेदकह�ले िनवेदनमा एउटै पदमा 
बढुवा ह�न �शासनतफ� को नायब स�ुबाको हकमा बढुवा 

ह�ने पदभ�दा एकतह मिुनको पदको लािग चािहने 
शैि�क यो�यता भए ह�ने र टाइिप� र िविवध सेवाका 
क��यटुर अपरेटरको हकमा बढुवा ह�ने पदको लािग 
चािहने �यूनतम शैि�क यो�यता आव�यक पन� भनी 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८(३) 
ले िवभेदकारी �यव�था गरकेो भनी उठाएको िजिकरका 
स�ब�धमा िवचार गदा� िनजामती कम�चारीको बढुवाको 
स�ब�धमा के क�तो यो�यता आव�यक पन� हो त 
भ�ने स�ब�धमा िनजामती सेवा ऐनको दफा २१ मा 
भएको �यव�थालाई हेनु�पन� ह��छ । उ� ऐनको दफा 
२१ठ मा बढुवाको िनिम� उ�मेदवार ह�न बढुवा ह�ने 
पदको �ेणीभ�दा एक �ेणी मिुनको पदको लािग 
तोिकएबमोिजमको शैि�क यो�यता राजप� अनंिकत 
पदको िनिम� सेवा अविध तीन वष� र राजप�ाङ्िकत 
पदको िनिम� पाचँ वष�को सेवा अविध पूरा गरकेो 
ह�नपुन� �ावधान उ�लेख भएको दिेख�छ । िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(१क) ले बढुवा 
ह�ने पदको एक तह मिुनको पदमा आव�यक शैि�क 
यो�यता भए बढुवा ह�न स�भा�य उ�मेदवार ब�न स�ने 
देिख�छ । िनवेदकह�सगँ एक तह मिुनको शैि�क 
यो�यता र सेवा अविधसमेत परुा भएको िवषयमा िववाद 
देिखदँनै । 

६. जहासँ�म �शासन सेवाका िनजामती 
कम�चारीह�को हकमा बढुवा ह�ने पदभ�दा एक तह 
मिुनको पदको लािग आव�यक पन� शैि�क यो�यता भए 
ह�ने र टाइिप� र िविवध सेवाका क��यटुर अपरटेरह�को 
हकमा सेवा �वेशको लािग चािहने �यूनतम शैि�क 
यो�यता नै आव�यक पन� भनी िनजामती सेवा 
िनयमावलीको िनयम ८८(३) मा ग�रएको �यव�था 
िवभेदकारी �यव�था हो होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गनु�पन� ह�न आयो । खासगरी िनजामती सेवा ऐन 
िवधाियका�ारा िनिम�त कानून भएको र िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले अिधकार ��यायोजन 
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गरी िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० बनेको 
देिख�छ । ऐनले अिधकार ��यायोजन गरकेो िवषयमा 
िनयमावलीमा काय�िविधगत र �ि�यागत िवषयह� 
रा�न सिकने र ऐनले अिधकार निदएको िवषयमा 
िनयमावलीले थप �यव�था गन� स�दैन भ�ने कानून 
तजु�माको सामा�य िस�ा�त हो । 

७. ऐनमा उ�लेख भएबमोिजमको यो�यता र 
सेवा अविध पूरा ग�रसकेको अव�थामा िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८(३) ले ऐनले गरकेो 
बढुवा ह�ने पदको लािग आव�यक पन� ऐनको दफा 
२१ को �यव�थालाई संकुचन गन� गरी िनवेदकह�को 
हकमा मा� शैि�क यो�यता बढुवा ह�ने पदको लािग सेवा 
�वेश गदा� आव�यक पन� शैि�क यो�यता नै आव�यक 
रहेको भनी छु�ै यो�यताको माग गरकेो दिेखन 
आयो । खासगरी िवधायीकाले अिधकार ��यायोजन 
गररे के क�ता िवषयमा िनयमावली ब�न स�ने हो 
त भ�ने स�ब�धमा िवचार गनु�पन� भई सो स�ब�धमा 
सै�ाि�तक िवषयमा समेत िव�ेषण गनु�पन� दिेखन 
आयो ।

८. ��यायोिजत िवधायनको म�ुय मा�यता 
भनेको यो संशोधनको िहसाबले नरम (Flexible) 
ह��छ भने यो िनयि��त (Controlled) कानून 
हो । जिहले पिन ��यायोिजत िवधायन जनक कानून 
(Parent Law) को िवपरीत बनाउन नसिकने 
ह��छ । ��यायोिजत िवधायन िनमा�ण गदा� जिहले पिन 
�शासिनक कानूनका आधारभूत िस�ा�तलाई �वीकार 
गररे ैबनाउनपुन� ह��छ । �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत 
��यायोिजत िवधायन िनमा�ण गन� सिकँदैन । सव��च 
िवधायनले ��यायोजन नगरकेो िवषयमा �यव�था गन� 
सिकँदनै । ��यायोिजत िवधायन सव��च िवधायनको 
उ�े�यअनसुारको ह�नपुन� ह��छ (Delegated 
legislation has to be in conformity with the 
objective of the parent Act) । ��ततु िववादको 

स�दभ�मा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ठ 
मा बढुवाको लािग उ�मेदवार ह�न चािहने �यूनतम सेवा 
अविध र शैि�क यो�यता स�ब�धमा �यव�था गरकेो 
देिख�छ । उ� �यव�थालाई हेदा� समान अव�थाका 
कम�चारीह� बीच असमान �यवहार गरकेो देिखन 
आयो । य�तो अव�थामा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २१ ले �प��पमा बढुवाको लािग उ�मेदवार 
ह�न बढुवा ह�ने पदको �ेणीभ�दा एक �ेणी मिुनको 
पदको लािग आव�यक शैि�क यो�यता �यूनतम 
प�ुनपुन� �यव�था गरकेोमा िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ८८(३) ले मूल ऐन (Parent law) 
को �यव�थालाई संकुचन गन� स�ने होइन । िनजामती 
सेवा ऐन साधारण कानून र िनयम िवशेष कानून मा�न 
सिकँदैन । ऐनले तोकेको यो�यतािवपरीतको िनयम र 
�य�तो िनयमअ�तग�त िनवेदकह�लाई उ�मेदवारको 
सूचीमा समावेश नगन� गरी ग�रएको िव�ापनलाई 
कानूनअन�ुपको मा�न सिकँदैन ।

९. म�ुय ऐनले नै बढुवाको लािग उ�मेदवार 
ह�न रोक नलगाएको अव�थामा सोअ�तग�तको िनयमले 
ऐनबमोिजम यो�य उ�मेदवारलाई अयो�य िनधा�रण गन� 
स�दनै । �यसरी ऐनको िवपरीत बनेको िनयमावलीको 
�यव�थालाई टेकेर िवप�ीम�येको लोक सेवा आयोगले 
सूचना नं. ३१८/०७३-०७४ बाट गरकेो िव�ापनलाई 
कानूनअन�ुपको मा�न सिकएन ।

१०. अतः मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार 
कारण र �माणह� समेतबाट लोक सेवा आयोग�ारा 
िमित २०७३।७।१० मा �कािशत सूचना नं. 
३१८/०७३/७४ को िनवेदकह�लाई स�भा�य सूचीमा 
समावेश नगन� गरी �काशन गरकेो सूचना सो हदस�म 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह��छ । अब िनवेदकह�लाई 
समेत समावेश गन� गरी िनजह�को समेत दरखा�त 
बझुी बढुवामा समावेश गराउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी ग�रिदएको 
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छ । आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू । ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िनयमानसुार 
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
स.�.�या. सशुीला काक�

इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् ।

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

फैसला िमित : २०७१।०७।२८
०६९-WO-०५६५

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : बिद�या िज�ला मोितपरु गाउ ँिवकास िसिमत 
वडा नं. ६ ब�ने सूय� बहादरु िसंहको �ीमती वष� 
४० िक पदम् कुमारी शाही

िव��
��यथ� : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 

िसहंदरबार, काठमाड�समेत

 § िनवेदकको सिंवधान �द� स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन� र बेचिबखन गन� 

हकािधकारमा अनुिचत �ितव�ध लगाएको 
िनण�यले वैधािनक आधार �हण गन� 
नस�ने ।

 § नपेाल सरकारले िनवेदकलाई १० वष� 
ज�गा िब�� गन� नपाउने गरी िनण�य 
गराई सो िनण�यको पालना ग�ररहकेो 
िनवेदकलाई िवभागीय म��ी�तरीय 
िनण�यबाट मि��प�रषद ्को िनण�यको 
�ितकूल अन�तकालस�म िनवेदकलाई 
असर पन� गरी ज�गा सु��िब��, दान 
दात�य, िधतो जमानत रा�न िनषेध गरकेो 
भूिमसुधार तथा �यव�था म��ी�तरको 
िनण�य उ��षेणको आदेश�ारा बदर ह�ने । 

(�करण नं. ६)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य िव�े�र�साद 
गौतम र र�ा ब�याल

��यथ�को तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
कुल�साद पा�डे

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. गोपाल पराजुली : नेपालको अ�त�रम 

सिंवधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम यस 
अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको 
सिं��त �यहोरा एवं ठहर यस�कार रहेको छ :–

म िनवेदकको नाउमँा िज�ला बिद�या मोितपरु 
गा.िव.स. वडा नं.६ / ग को िक.नं.९८ ज.िव.०-१-० 
र ऐ.ऐ. िक.नं. १०२ को ०-२-० समेतको ज�गामा 
एकलौटी हकभोग कायम छ । उ� ज�गाह� मैले 
२०२८ सालदेिख आवाद गरी, २०४८ सालमा घर 
बनाई, २०५० सालमा नाप न�सा गराई २०५५ 
सालमा सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट 

&

�नण�य नं. ९८८७
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ज�गाधनी दता� �माण पजुा�समेत �ा�त ग�रसकेको 
छु । मैले �ा�त गरकेो उ� ज�गाधनी दता�  �माण पजुा�मा 
मालपोत काया�लयले �े�ता कायम गरकेो िमितले १० 
वष�स�म उ� ज�गा बेचिबखन तथा दान दात�य गन� 
नपाउने लगायतका सत�ह� रािखएको िथयो र मालपोत 
काया�लय बिद�याबाट सो सत�ह� िमित २०५५।८।१५ 
गतेबाट लागू ह�ने िनण�यसमेत भइसकेको छ । 

मेरो सो पजुा�मा तोिकएको सत� अविध िमित 
२०६५।८।१४ गते समा�त भइसकेको छ र उ� 
�करणमा उ�लेख गरकेो ज�गाम�ये िक.नं. ९८ को 
ज.िव. ०-१-० म�ये ०-०-१४ ज�गा ितलक बढुा 
�े�ीलाई र बाकँ� ०-०-६ ज�गा कमला रावतलाई िब�� 
गन� भनी राजीनामाको िलखतसिहत मालपोत काया�लय 
बिद�यामा जादँा सो िलखतको रिज��ेशन नगरी 
"सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट काय� स�प�न 
नह�दँा स�मको लािग �माण पजुा�मा तोिकएको अविध 
�यितत भइसके पिन �य�तो ज�गा बेचिबखनसमेत 
गन� नपाउने गरी उ� �ितब�ध यथावत् रा�ने नेपाल 
सरकार म��ी�तरको िमित २०६८।३।२८ को िनण�य 
अनसुार" भ�ने आधारमा मेरो उ� ज�गाको रिज��ेशन 
नगरी िमित २०६९।६।२१ मा दरिपठ ग�रयो । उ� 
दरिपठ आदेश सवंैधािनक तथा कानूनी �ि�टकोणबाट 
समेत बदर भागी छ भनी िन�नानसुारको िनवेदन   
गद�छु । 

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा धारा १९(१) ले ��येक नाग�रकलाई �चिलत 
कानूनको अधीनमा रही स�पि� आज�न गन�, भोग 
गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� 
हकको �यार�ेटी गरकेो छ । नेपाल सरकारलाई मेरो 
स�पि�उपर अनिुचत ब�देज लगाउन स�ने कुनै 
अिधकार छैन । िमित २०६८।३।२८ को िनण�य 
कानूनी बलहीन भएको ह�दँा उ� िनण�य खारजे भागी 
छ । नाग�रकको स�पि�उपर िबना कानून अित�मण 
गन� पाइदँैन र मौिलक हकउपर अनिुचत ब�देज लगाउन 

नपाउने अिधकारलाई हा�ो संिवधानले आ�मसाथ 
समेत गरकेो छ । सरकारले नाग�रकको स�पि� यसरी 
रो�का रा�ने वा रा�न स�ने कुनै पिन कानूनको 
िव�मानता छैन । साथै, मैले उ� ज�गाह�मा आ�नो 
प�र�म, मेहेनत तथा स�पि�समेत लगाई घर तथा 
अ�य भौितक संरचनाको िनमा�ण गरकेो छु । मेरो सो 
स�पि� रो�का गन� अिधकार िवप�ीह�लाई छैन । 
नेपाल सरकारको उ� िनण�य नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १२(२) को �ितकूल छ र 
सो िनण�यले कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन �यि�को 
वैयि�क �वत��ता अपहरण ह�ने छैन भ�ने सवंैधािनक 
�यव�थाको �ितकुल छ । साथै उ� िनण�य मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ८(ख) को �ितकूलसमेत छ । 
उ� दफाअनसुार मा� घर ज�गा रो�का रहन स�छ । 
सरकारले रो�का रा�ने भनी गरकेो िनण�य र मालपोत 
काया�लयले गरकेो उ� दरिपठसमेत कानूनस�मत  
छैन । 

तसथ� िवप�ीह�बाट भए गरकेो उि�लिखत 
काय�ले मेरो मौिलक हकमा ग�भीर आघात पारकेो र 
�चिलत कानूनिवपरीतको काय�समेत भई �वत��ता, 
समानताको हक तथा मेरो स�पि�को हकमा अकुंश 
लगाउने तथा सरकारको उ� िनण�य �वे�छाचा�रसमेत 
भएको ह�दँा सो स�ब�धमा अ�य वैकि�पक एवं 
�भावकारी उपचारको बाटो नभएकाले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) 
बमोिजम सरकारको उ� िमित २०६८।३।२८ को 
िनण�य तथा सो िनण�यका आधारमा भए गरकेा प�ाचार 
तथा स�पूण� काय�ह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
मेरो उ� राजीनामाको िलखत कानूनबमोिजम पा�रत 
गनु�  गराउन ुभनी परमादशेलगायत अ�य उपय�ु आ�ा 
आदशे र पजु�समेत जारी गरी �याय पाऊँ । साथै ��ततु 
म�ुाको �कृित अनसुार शी�ाितशी� अ��य ह�नपुन� 
भएकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ३८ र ६३ बमोिजम अ�ािधकारको आदेशसमेत 
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जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� हो, यो 
आदेश �ा� भएको िमितले बाटोको �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भ�ने िवप�ी 
ह�को नाउमँा यस अदालतबाट जारी भएको िमित 
२०६९।८।१९ को कारण देखाउ आदशे । 

नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्को िमित 
२०६८।८।२० को िनण�यानसुार मलुकुमा रहेको 
वा�तिवक सकुु�बासीह�को पिहचान गरी ितनीह�को 
सम�या समाधानको िनिम� ज�गासमेत िवतरण गन� 
गरी सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग गठन भई 
सो आयोग काय�रत रहेको अव�थामा यस अगािड 
सकुु�बासीको हैिसयतले ज�गा �ा�त गरकेा र ज�गाधनी 
दता� �े�ता �माण पजुा�मा हक ह�ता�तरण गन� अविध 
�यितत भइसकेका �यि�ह�ले सो ज�गा िब�� 
िवतरण गरी पनु: सकुु�बासी ब�ने तथा सकुु�बासीको 
हैिसयतले पनु: ज�गा �ा�त गन�तफ�  कारवाही अगािड 
बढाउने र सकुु�बासी ब�दै जाने �विृ�ले �ो�साहन 
पाउन स�ने देिखएकोले सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोगबाट काय� स�प�न नह�दँास�म त�कालको लािग 
सकुु�बासीको हैिसयतले �ा�त गरकेो ज�गाको हकमा 
ज�गाधनी दता� �े�ता �माण पजुा�मा तोिकएको अविध 
�यितत भइसके पिन �य�तो ज�गाको बेचिबखन 
वा अ�य कुनै �कारले हक ह�ता�तरण गन� वा कुनै 
ब�क तथा िव�ीय स�ंथामा िधतोब�धक गन� नपाउने 
गरी उि�लिखत �ितब�ध यथावत राखी सोअनसुार 
गनु�  गराउन ुह�न नेपाल सरकार (म��ी�तर) को िमित 
२०६९।३।२८ मा िनण�य भई िमित २०६९।४।२ 
गते भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको च.नं. 
५५ बाट प�रप� भएको हो । िवप�ी �रट िनवेदकले 
मािथ उि�लिखत ज�गा िवगतको सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगबाट �ा�त गरकेो र सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोग काय�रत रहेको अव�था ह�दँा िवभागको 

सो प�रप�अनसुार हाललाई राजीनामा िलखत पा�रत 
ह�न नस�ने भनी काया�लयबाट दरिपठ गरी िदएको 
भ�ने मालपोत काया�लय, बिद�याको िलिखत जवाफ । 

सकुु�बासीलाई िवतरण भएको ज�गाको 
यसरी तोिकएको अविध �यितत भई हक ह�ता�तरण 
गन� िददँा नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को िमित 
२०६८।८।२० को िनण�यानसुार मलुकुमा रहेका 
वा�तिवक सकुु�बासीह�को पिहचान गरी ियनीह�को 
सम�या समाधानको िनिम� ज�गासमेत िवतरण 
गन� गरी यस सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग 
गठन भई आयोग काय�रत रहेको अव�थामा यस 
अगािड सकुु�बासीको हैिसयतले ज�गा �ा�त गरकेा र 
ज�गाधनी �े�ता / �माण पजुा�मा हक ह�ता�तरण गन� 
अविध �यितत भइसकेका �यि�ह�ले सो ज�गा िब�� 
िवतरण गरी पनु: सकुु�बासी ब�ने तथा सकुु�बासीको 
हैिसयतले पनु: ज�गा �ा�त गन�तफ�  कारवाही अगािड 
बढाउने र सकुु�बासी ब�दै जाने �विृ�ले �ो�साहन 
पाउन स�ने देिखएकोले गिठत सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगबाट काय� स�प�न नह�दँास�मका लािग 
सकुु�बासीको हैिसयतले �ा�त गरकेो ज�गाको हकमा 
मा� ज�गाधनी दता�  �े�ता / �माण पजुा� तोिकएको 
अविध �यितत भइसकेपिन �य�तो ज�गाको बेचिबखन 
वा अ�य कुनै �कारले हक ह�ता�तरण गन� वा िधतो 
ब�धक रा�न रोक लगाउने िवषयको नेपाल सरकार 
म��ी�तरको िमित २०६९।३।२८ को िनण�य पूण�त: 
कानूनस�मत भएको �यहोरा स�मािनत अदालतसम� 
सादर अनरुोध छ । सकुु�बासीको हैिसयतले �ा�त 
गरकेो ज�गा आयोगको काय� जारी रहेकै अव�थामा 
िब�� िवतरणलगायतका हक ह�ता�तरणस�ब�धी काय� 
गन� िदने हो भने सो ज�गा िब�� गरी पनु: सकुु�बासी 
ब�दै जाने �विृ�ले �ो�साहन पाई सकुु�बासी सम�या 
समाधान गन� रा�यको िनितलाई नै अ�त�य�त पारी 
यो सम�या झन िवकराल ह�दैँ जाने ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे भागी छ । खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
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�यहोराको सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगका 
तफ� बाट ऐ. का अ�य� भि��साद लािमछानेको 
िलिखत जवाफ । 

िवप�ी िनवेदकले दाबी िलन ुभएको िवषयमा 
यस काया�लयको के, क�तो सलं�नता रहेको हो भ�ने 
समब�धमा कुनै कुरा उ�लेख गनु�भएको छैन । यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाउन पना�को कुनै कारण र 
आधार िनवेदनमा उ�लेख ग�रएको छैन । िववादको 
िवषयव�तसुगँ कुनै स�ब�ध नै नरहेको र सिंवधान 
तथा कानूनबमोिजम पूरा गनु�पन� के, कुन दािय�व पूरा 
नगरकेो कारण यस काया�लयलाई ��यथ� बनाउन ु
परकेो हो भ�ने आधारभूत त�य नै �थािपत ह�न 
नसकेको ��ततु िनवेदन �थम �ि�टमा नै खारजे भागी 
ह�दँा खारजे ग�रपाऊँ । नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लय संिवधान तथा �चिलत 
नेपाल कानूनको प�रपालना गरी गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका सिंवधान 
तथा कानून �द� हक, अिधकारह�को स�मान, 
संर�ण एवं स�ब��न गद� उपभोगको सिुनि�तता 
�दान गन� कुरामा �ितब� रहेको छ । जहासँ�म �रट 
िनवेदकले दाबी िलएको िवषय छ, त�स�ब�धमा सो 
काय� यस काया�लयबाट नभई माननीय भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ी�यूको िनण�यका कारण िवप�ी 
िनवेदकको हक, िहतमा असर परकेो भनी िवप�ी 
िनवेदक �वयम् ले आ�नो िनवेदनमा उ�लेख गनु�  
भएको ह�दँा यस काया�लयसगँ पूण�त: अस�बि�धत 
सो िवषयका स�ब�धमा ��ततु िलिखत जवाफमा 
केही उ�लेख ग�ररहन आव�यक भएन । िववादको 
िवषयका स�ब�धमा स�बि�धत िनकायको िलिखत 
जवाफबाट �प�ट ह�ने नै  छ । अत: उपयु�� आधार र 
कारणसमेतबाट िनवेदन मागबमोिजम यस काया�लयका 
नाउमँा कुनै आदशे जारी ह�न नस�ने भएकोले यस 
काया�लयलाई ��यथ� कायम गरकेो हदस�म �रट 
िनवेदन खारजे भागी ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको तफ� बाट 
ऐ. का सिचव राजमुानिसंह म�लको िलिखत जवाफ । 

सकुु�बासीलाई िवतरण भएको ज�गाको 
यसरी तोिकएको अविध �यितत भई हक-ह�ता�तरण 
गन� िददँा नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित 
२०६८।८।२० को िनण�यानसुार मलुकुमा रहेका 
वा�तिवक सकुु�बासीह�को पिहचान गरी ियनीह�को 
सम�या समाधानको िनिम� ज�गासमेत िवतरण 
गन� गरी सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग गठन 
भई सो आयोग काय�रत रहेको अव�थामा यस 
अगािड सकुु�बासीको हैिसयतले ज�गा �ा�त गरकेा र 
ज�गाधनी दता� �े�ता / �माण पजुा�मा हक ह�ता�तरण 
गन� अविध �यितत भइसकेका �यि�ह�ले सो ज�गा 
िब�� िवतरण गरी सकुु�बासी ब�ने तथा सकुु�बासीको 
हैिसयतले पनु: ज�गा �ा�त गन�तफ�  कारवाही अगािड 
बढाउने र सकुु�बासी ब�दै जाने �विृ�ले �ो�साहन 
पाउन स�ने देिखएकोले गिठत सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगबाट काय� स�प�न नह�दँास�मका लािग 
सकुु�बासीको हैिसयतले �ा�त गरकेो ज�गाको हकमा 
मा� ज�गाधनी दता� �े�ता / �माणपजुा�मा तोिकएको 
अविध �यितत भइसकेपिन �य�तो ज�गाको बेचिबखन 
वा अ�य कुनै �कारले हक ह�ता�तरण गन� वा िधतो 
ब�धक रा�न रोक लगाउने िवषयको नेपाल सरकार 
म��ी�तरको िमित २०६९।३।२८ को िनण�य पूण�त: 
कानूनस�मत भएको �यहोरा स�मािनत अदालतसम� 
सादर अनरुोध छ । सकुु�बासीको हैिसयतले �ा�त 
गरकेो ज�गा आयोगको काय� जारी रहेको अव�थामा 
िब�� िवतरणलगायतका हक ह�ता�तरणस�ब�धी काय� 
गन� िदने हो भने सो ज�गा िब�� गरी पनु: सकुु�बासी 
ब�दै जाने �विृ�ले �ो�साहन पाई सकुु�बासी सम�या 
समाधान गन� रा�यको नीितलाई नै अ�त�य�त 
पारी यो सम�या झन िवकराल ह�दँ ैजाने ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे भागी छ । खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको तफ� बाट ऐ. का 
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सिचव सशुील िघिमरकेो िलिखत जवाफ ।
यसमा नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को 

िमित २०६८।३।२८ को स�कल िनण�य िझकाई 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७१।३।२७ 
को आदशेबमोिजम भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयको च.नं. २२४७ िमित २०७१।७।२५ को 
प�साथ मि��प�रषद् को िमित २०६८।८।२० को 
िनण�यको �ितिलिपका साथै भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयको िमित २०६९।३।२७, २०६९।६।२२, 
२०७०।३।२० र २०७०।४।२९ का िनण�यसिहतको 
स�कल िमिसल महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
�ा� ह�न आएको ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा�य �ी 
िव�े�र�साद गौतम र �ी र�ा ब�यालले िनवेदकले 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग, िज�ला काय� 
सिमित बिद�याबाट िविधवत् �ा�त गरकेो ज�गा 
आयोगले बेचिबखन गन� रोक लगाएको अविध भ�ुान 
भइसकेपिछ आफूखसुी बेचिबखन गरी हक ह�ता�तरण 
गन� पाउन ु पन�मा मालपोत काया�लयमा पेस भएको 
राजीनामाको िलखत दरिपठ ग�रिददँा िनवेदकको 
आ�नो दता� �े�ता कायम रहेको स�पि� बेचिबखन 
गरी हक ह�ता�तरण गन� िनषेध गरकेो काय�बाट 
संिवधान �द� हकािधकारमा अनिुचत ब�देज ला�न 
गएको दिेख�छ । अतः िवप�ी मि��प�रषदक्ो उ� 
िमित २०६८।३।२८ को गैरकानूनी िनण�य उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतले र िवप�ी 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेतका 
तफ� बाट िव�ान् उप�यायािधव�ा �ी कुल�साद 
पा�डेले नेपाल सरकारले देशको सकुु�बासी सम�या 
समाधान गन� के��ीय �तर र िज�ला �तरमा समेत 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग गठन गरी 

भूिमहीन नाग�रकह�लाई बसोबासका लािग ज�गा 
िवतरण गद� आएको र �यसरी िवतरण ग�रएका ज�गा 
�ा�त गन� �यि�ह�ले �य�तो ज�गा बेचिबखन गरी पनु: 
सकुु�बासी ब�ने अव�था सजृना नहोस् भनी िनि�चत 
अविधका लािग ज�गा बेचिबखनमा रोक लगाउने िनण�य 
गरकेो हो, घर ज�गािवहीन नाग�रकलाई रा�यले ज�गा 
िददँै जाने र ज�गा �ा� गन� �यि�ले �यसरी �ा� गरकेो 
ज�गा बेचिबखन गद� जाने हो भने सकुु�बासी सम�या 
काला�तरस�म पिन िनराकरण ह�न स�ने देिखदँैन । 
सकुु�बासी नाग�रकको िहत संर�णकै लािग सरकारले 
उ� िनण�य गरकेो ह�दँा �रट िनवेदन जारी ह�ने अव�था 
छैन भ�नेसमेतले गनु�भएको बहस िजिकर सिुनयो । 

उि�लिखत िव�ान् कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकर सनुी िमिसल सलं�न �रट िनवेदनलगायत 
िलिखत जवाफसमेत अ�ययन गरी हेदा� यसमा िनवेदन 
मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो, होइन भ�ने 
स�ब�धमा नै िनण�य िदनपुन� देिखयो । 

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िज. बिद�या 
मोितपरु गा.िव.स. वडा नं. ६(ग) िक.नं. ९८ �े�फल 
०-१-० िबगाहा र िक.नं. १०२ �े�फल ०-२-० 
िबगाहा ज�गा मैले २०५५ सालमा सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगबाट ज�गाधनी �माण पजुा� �ा�त गरी 
मेरो एकलौटी हक भोग �वािम�व रहेको ज�गा हो । सो 
ज�गा १० वष�स�म बेचिबखन गन� नपाउने सत� रहेकोमा 
सो अविध िमित २०६५।८।१४ मै समा�त भइसकेको 
छ । उ� ज�गा बेचिबखनका लािग राजीनामाको 
िलखतसिहत मालपोत काया�लय, बिद�यामा जादँा 
सो िलखतको रिज��ेशन नगरी म��ी�तरको िमित 
२०६८।३।२८ को िनण�यबमोिजम रिज��ेशन गन� 
निम�ने भनी िमित २०६९।६।२१ मा दरिपठ ग�रएको 
काय�बाट मेरो संिवधान �द� स�पि� आज�न गन�, भोग 
गन� तथा बेचिबखन गन� हकमा �ितकूल असर पन� 
गएको ह�दँा म��ी�तरको उ� िमित २०६८।३।२८ 
को िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी मेरो 
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कानूनबमोिजमको राजीनामाको िलखत पा�रत गनु�  
भनी िवप�ीको नाउमँा परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराले पदम्कुमारी शाहीको 
�रट िनवेदन पेस भएकोमा सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगले वा�तिवक सकुु�बासी पिहचान गरी 
सकुु�बासी सम�या दीघ�कालीन�पमा िनराकरण गन� 
िवतरण ग�रएका ज�गा िनि�त अविधस�म बेचिबखन 
गन� रोक लगाइएको र हाल गिठत आयोगले समेत 
सकुु�बासीह�लाई ज�गा िवतरण गन� काय� ग�ररहेको 
छ । पूव� आयोगले िवतरण गरकेा ज�गा बेचिबखन गन� 
रोक लगाएको अविध समा�त भइसकेको भए तापिन 
ज�गाधनीलाई �य�ता ज�गा बेचिबखन गन� अनमुित 
िददँा सकुु�बासीको हैिसयतले �ा� गरेको ज�गा 
िब�� गरी पनु: सकुु�बासीकै अव�थामा आउने र यो 
सम�या दीघ�कालस�म पिन िनराकरण ह�न नस�ने ह�दँा 
नेपाल सरकार (म��ी�तर) को िमित २०६९।३।२८ 
को िनण�यले सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग 
काय�रत रहेको अविधस�म �य�तो ज�गा बेचिबखन 
गन� वा अ�य िकिसमले हक ह�ता�तरण गन� �ितब�ध 
लगाउने गरी िनण�य भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग, भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालय, मालपोत काया�लय, बिद�याको एकै 
िमलानको िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ भने िवप�ी 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयले ��ततु 
िववादको स�ब�धमा माननीय भूिमसधुार तथा �यव�था   
म��ी�यूको िनण�यको कारण िवप�ी िनवेदकको हक 
िहतमा असर परेको भ�ने �वयम्  िनवेदकको भनाई 
रहेको ह�दँा सो स�ब�धमा केही भिनरहन परने, सो 
िवषय स�ब�धमा स�बि�धत िनकायबाटै �प�ट ह�नेछ 
भ�नेसमेत �यहोराको िलिखत जवाफ पेस ह�न आएको 
देिखयो ।

३. यसमा �रट िनवेदनको �करण २ मा 
“सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट काय� 
स�प�न नह�दँास�मको लािग �माण पजुा�मा तोिकएको 

अविध �यितत भइसकेपिन �य�तो ज�गा बेचिबखन 
गन� नपाउने गरी उ� �ितब�ध यथावत रा�ने नेपाल 
सरकार (म��ी�तर) को िमित २०६८।३।२८ को 
िनण�यानसुार” भ�ने उ�लेख भएको तथा भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालय, सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोग र मालपोत काया�लय बिद�याको िलिखत 
जवाफको �करण २ मा समेत “�माण पजुा�मा 
तोिकएको अविध �यितत भइसकेपिन �य�तो ज�गाको 
बेचिबखन गन� वा अ�य कुनै �कारले हक ह�ता�तरण 
गन� वा कुनै ब�क तथा िव�ीय सं�थामा िधतोब�धक 
गन� नपाउने गरी लगाइएको �ितब�ध यथावत राखी 
सोअनसुार गनु�  गराउन ुह�न नेपाल सरकार (म��ी�तर) 
को िमित २०६८।३।२८ मा िनण�य भएको” भ�ने 
उ�लेख भएको दिेख�छ तर यस अदालतको िमित 
२०७१।३।२७ को आदेशानसुार उि�लिखत िमित 
२०६८।३।२८ को िनण�यसिहतको स�कल िमिसल 
पठाइिदन माग ग�रएकोमा भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयको िमित २०७०।७।२५ को प�साथ �ा� 
स�कल िनण�यसिहतको िमिसल अ�ययन गरी हेदा� 
सकुु�बासीह�लाई पूव� आयोगले िवतरण गरकेा ज�गा 
बेचिबखन गन� लगाएको �ितब�धको अविध भ�ुान 
भइसकेको भए तापिन हाल गिठत सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोग काय�रत रहेको अव�थामा �यसरी 
ज�गा बेचिबखन गन� अनमुित िदने हो भने ज�गा �ा� 
गन� सकुु�बासीले �ा� गरकेा ज�गा बेचिबखन गरी 
पनुः सकुु�बासी ब�दै जाने र सकुु�बासीको सम�या 
काला�तरस�म पिन िनराकरण ह�न नस�ने ह�दँा 
�य�ता ज�गा बेचिबखन गन� वा अ�य िकिसमले हक 
ह�ता�तरण गन� रोक लगाउने गरी माननीय भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ी�यूबाट िमित २०६९।३।२७ मा 
िनण�य भएको दिेखदँा �रट िनवेदन र िलिखत जवाफमा 
नेपाल सरकार (म��ी�तर) को िमित २०६८।३।२८ 
को िनण�य भिनए तापिन स�कल िमिसलबाट देिखएको 
िनण�य िमित २०६९।३।२७ नै कायम ह�ने दिेखयो ।  
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४. देशमा उपल�ध साधन र �ोतको 
�यायोिचत िवतरण गरी सम�ुनत समाजको िनमा�ण 
गनु�  लोक क�याणकारी रा�यको �मखु दािय�व हो । 
सोहीअन�ुप नै ज�गा जिमन र घरबासको �यव�था 
नभएका वा�तिवक सकुु�बासीह�को पिहचान गरी 
साधन �ोतले �याएस�म �य�ता �यि�ह�लाई �यूनतम् 
जीिवकोपाज�न र बसोबासका लािग ज�गा उपल�ध 
गराउन िविभ�न चरणमा के��ीय �तर तथा िज�ला 
�तरमा सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग गठन गरी 
ज�गा िवतरण ह�दँ ैआएको पाइ�छ । वा�तवमा भूिमहीन 
�यि�ह�लाई रा�यले ज�गा जिमन उपल�ध गराउन ु
नै पन� भ�ने बा�या�मक (mandatory) �यव�था भने 
होइन, तथािप  नाग�रकको �यूनतम् जीिवकोपाज�न र 
बसोबासको �यव�था गनु�  रा�यको �मखु कत��य पिन 
हो । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
३३(झ) ले "सकुु�बासी, कमैया, हिलया, हरवा चरवा 
लगायतका आिथ�क, सामािजक�पले पछािड परकेा 
वग�लाई ज�गालगायत आिथ�क सामािजक सरु�ाको 
�य�था गन� नीित िलने" भ�ने रा�यको दािय�व उ�लेख 
भएको र सोही दािय�वअ�तग�त सरकारले सकुु�बासी 
सम�या िनराकरण गन� यी िनवेदक ज�ता भूिमहीन 
नाग�रकह�लाई छनौट गरी ज�गा जिमन िवतरण गन� 
नीित अि�तयार गरकेो देिख�छ । 

५. यी िनवेदकलाई २०५५ सालमा 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट ज�गाधनी 
�माण पजुा� िवतरण ग�रएको र �यसरी िवतरण ग�रएको 
ज�गा १० वष�स�म बेचिबखन गन� वा अ�य किसमले 
हक ह�ता�तरण गन� रोक लगाएकोमा सो अविध िमित 
२०६५।८।१४ मै समा�त भइसकेको भ�ने उ�लेख 
भएको दिेखयो । यसरी �ा� भएको ज�गा १० वष�पिछ 
स�ु�िब�� गन� पाउने गरी िवतरण भएकोमा तोिकएको 
समयाविध समा� भइसकेपिछ पिन पनु: �य�तो 
ज�गा िब�� िवतरण गन�मा रोक लगाइएको िनण�यमा 
त�कालको लािग रो�का राखेको भनेपिन किहलेस�म 

िब�� िवतरण गन� नपाउने हो, �� ह�न आएको 
देिखएन । सकुु�बासीको सम�या किहलेस�ममा 
समाधान भइस�ने हो? �यसको ग�ु योजना के हो? 
िनवेदकको ज�गा रो�का रािखएकै कारणले मा� 
सकुु�बासी सम�या समाधान ह�ने हो भ�ने �� आधार 
र कारण पिन खलुी आएको देिखएन । सकुु�बासीको 
अथ�, प�रभाषा, उनीह�को रोजगार वा ज�गािवहीन, 
पेसािवहीन, ग�रब, िनमखुा, असहायको लािग रा�यले 
िनित िमित िनधा�रण गदा� आ�नो नीित �� गनु�पन� 
ह��छ तथािप यी िनवेदकको परु ै ज�गा रो�का रा�ने 
गरकेो काय�ले नेपाल सरकारले पूव�वत् �पमा िदएका 
सत� पालना भएको अव�थामा अिनि�चत कालस�म 
बेचिबखन गन� वा अ�य �ि�याले हक ह�ता�तरण गन� 
रोक लगाउने गरकेो काय� औिच�यपूण� देिखएन ।

६. �रट िनवेदकले भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ी�तरको िमित २०६८।३।२८ को िनण�यले 
आ�नो ज�गा बेचिबखन गन� रोक लागाएको ह�दँा सो 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भनी �रट िनवेदन गरकेो दिेखए 
तापिन िवप�ी भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयबाट 
�ा� स�कल िमिसलसिहतको िट�पणी आदेश हेदा� 
पूव� सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगले १० वष�का 
लािग बेचिबखन गन� नपाउने सत� राखी िवतरण गरकेा 
ज�गा सो अविध भ�ुान भइसकेपिछ पिन बेचिबखन 
गन� वा अ�य िकिसमले हक ह�ता�तरण गन� पनुः 
रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार म��ी�तरबाट 
िमित २०६९।३।२७ मा िनण�य भएको देिखयो । 
जनुसकैु िमितको िनण�य भए तापिन �य�तो िनण�यले 
िनवेदकको संिवधान �द� स�पि� आज�न गन�, भोग 
गन� र बेचिबखन गन� हकािधकारमा अनिुचत �ितब�ध 
लगाएको दिेखदँा �य�तो िनण�यले वैधािनक आधार 
�हण गन� स�दैन । िविधवत् �पमा �ा� गरकेो ज�गा 
तोिकएको अविधस�म बेचिबखन नगरी बसेका यी 
िनवेदकले सो अविधपिछ पिन ज�गा बेचिबखन गन� 
वा अ�य िकिसमले हक ह�ता�तरण गन� नपाउने हो 
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भने िनजको स�पि�स�ब�धी अिधकार संकुिचत ह�न 
जाने देिख�छ । तसथ� नेपाल सरकारले यी िनवेदकलाई 
१० वष� ज�गा िब�� गन� नपाउने गरी िनण�य गराई सो 
िनण�यको पालना ग�ररहेको िनवेदकलाई िवभागीय 
म��ी�तरीय िनण�यबाट मि��प�रषदको िनण�यको 
�ितकूल अन�तकालस�म िनवेदकलाई असर पन� गरी 
ज�गा स�ु� िब��, दान दात�य, िधतो जमानत रा�न 
िनषेध गरकेो भूिमसधुार तथा �यव�था म��ी�तरको 
िमित २०६९।३।२७ को िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । 

७. िनवेदकले िवप�ी मालपोत काया�लय, 
बिद�यामा ज�गा पा�रतका लािग पेस गरकेो िलखत 
स�ब�धमा कानूनको रीत पगेुको, अ�य कारणले 
रो�का नरहेको वा मािथ उि�लिखत मि��प�रषदक्ो 
िनण�यबाहेक अ�य कारणबाट रो�का नरहेको र 
कानूनको रीत प�ुयाई िलखत पा�रतको लािग माग 
गरमेा �य�तो िलखत कानूनबमोिजमको द�तरु िलई 
पा�रत ग�रिदन ु भनी िवप�ीका नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ह�नेसमेत ठहछ�  । ��ततु आदेशको 
जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू । �रट िनवेदन दता�को 
दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख 
शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. दीपकराज जोशी

इजलास अिधकृतः केशव�साद िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल काि�क २८ गते रोज ६ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी
आदेश िमित : २०७४।०२।०७

०६९-WO-१२५३

िवषयः उ��ेषण

िनवेदक : काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १९ म�िहटी ब�ने 
वष� ६३ को अमतृमान राजभ�डारीसमेत

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

मि��प�रषदक्ो काया�लय िसंहदरबारसमेत

 § धािम�क परोपकारी काय� गन�को लािग 
राखेको गुठी ज�गामा सडक िनमा�ण भएको 
अव�थामा �यसको मआु�जासमते नपाउने 
हो भने गुठीको आ�दानीको �ोत गु�न 
पुगी जुन उ�े�यबाट गठुी रािखएको हो 
�यसको पूित� ह�न नसक� �ितकूल असर 
पन� जाने देिख�छ । जसको प�रणाम�व�प 
गुठीको उ�े�य नै परािजत भई धम�लोपको 
अव�था उ�प�न ह�ने जाने ह��छ र धािम�क 
�वत��ता, �वधम�को काय�मा �ितकूल 
असर पन� गई धािम�क आ�थामा चोट पु�न 
स�ने । 

(�करण नं. ३)
 § साव�जिनक �योगका लािग रा�यले 

�यि�को िनजी स�पि�मािथ अिधकार 
�हण गन� स�छ तर यसरी िनजी स�पि� 

&

�नण�य नं. ९८८८
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�ा�त गदा� कानूनबमोिजमको उिचत 
�ितपूित� िदनुपन� ह��छ । िवना �ितपूित� 
रा�यले �यि�को स�पि� �ा�त गन� 
नस�ने । 

(�करण नं. ४)
 § एउटै िवषयमा कसैलाई मआु�जा िदन े

कसैलाई निदने गरी रा�यबाट असमान 
�यवहार ग�रनु �वीकाय� ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ५)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य िव� भ�राई 
र ह�रहर पौडेल

िवप�ीको तफ� बाट : 
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून : 

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

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� परी दायर ह�न 
आएको ��ततु िनवेदनको संि�� त�य र ठहर 
यस�कार छः-

हामी दाजभुाइह�को संय�ु नाममा मालपोत 
काया�लय, कलंक� काठमाड�मा दता� हक रहेको 
हामीह�को पूण� हकभोग �वािम�वको काठमाड� िज�ला 
छैमले गा.िव.स. वडा नं. ४ट िक�ा नं. ३२ �े�फल 
रोपनी ३-८-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं. ४५ �े�फल रोपनी 
१०-०-०-०, ऐ.ऐ. िक.नं. ४३ �े�फल रोपनी ०-१२-
०-० र ऐ.ऐ. वडा नं. ४ठ िक�ा नं. २८ �े�फल रोपनी 
४-१०-०-० ज�गा हामीह�को िनजी गठुी चलाउने 
�योजनको लािग रािखएको िनजी गठुीअ�तग�तको 
ज�गा हो । उ� ज�गाको आय�ताबाट वष�नी वैशाख 
पूिण�माका िदन नारायण भगवानको पूजाआजा गरी 
दाजभुाइह� भेला भई भोज (�साद) खादँ ैआइरहेको 

छ� । जसअनसुार सो िनजी गठुी हामीह�ले स�चालन 
गद� गठुी धम� सं�कृितको संर�ण हामीह�ले य�िप गरी 
आएका छ� ।

हामी िनवेदकको पूण� हकभोग �वािम�वको 
िनजी गठुीको उ� ज�गाम�ये िक�ा नं. ४५ �े�फल 
रोपनी  १०-०-०-० म�ये ७-११-०-० बाकँ� िक.नं. 
३२, िक.नं. २८ पूर ैगरी ज�मा �े�फल रोपनी १५-
१३-०-० ज�गा िवप�ी नेपाल सरकार भौितक योजना 
तथा िनमा�ण म��ालयको िमित २०६६।११।४ को 
म��ी�तरीय िनण�यअनसुार काठमाड�-तराई फा� 
�याक आयोजनाको लािग ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
बमोिजम ज�गा अिध�हण भई िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�बाट िमित २०६८।४।१८ को 
गोरखाप� दैिनकमा मआु�जाको लािग �कािशत 
सूचनाअनसुार िवप�ीले अिध�हणमा िलएको अव�था 
छ ।

ज�गा �ाि� स�ब�धमा िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�बाट �कािशत सूचनाअनसुार 
अिध�हणमा परकेो उ� ज�गाको हामी िनवेदकह�ले 
पाउनपुन� मआु�जा रकमको स�ब�धमा ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ को दफा १३(२) बमोिजम मआु�जा 
िनधा�रण सिमितको िमित २०६८।८।५ को बैठक�ारा 
�.७८,९६,०००।- मआु�जा रकम िनधा�रण भएको 
िथयो । जसअनसुार फा� �याक सडक योजनाले 
िज�ला �शासन काया�लयलाई हामीले पाउने मआु�जा 
रकम िकटान गरी सोको भ�ुानी ग�रिदनको लािग 
लेखेको उ� प�को स�ब�धमा उि�लिखत िक�ा 
ज�गाको हामी िनवेदकह�को नाममा दता� रहेको 
ज�गाधनीको नाम लगत क�ा गरी काठमाड� तराई 
मधेश फा� �याक सडक आयोजनाको नाममा 
ज�गाधनी दता� �माण प� कायम ग�रिदनकुा साथै 
बाकँ� रहने ज�गा फुकुवा ग�रएको �यहोरा िनद�शानसुार 
अनरुोध छ भनी मालपोत काया�लयलाई प�ाचार गरी 
िदएको छ । िज�ला �शासन काया�लयले लेखेको उ� 
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िमित २०६९।३।११ को प�को स�ब�धमा मालपोत 
काया�लयले िवप�ी िज�ला �शासन काया�लयलाई 
िमित २०६९।३।१२ को प�माफ� त अिध�हणमा 
परकेो िनवेदकको मािथ उि�लिखत िक�ा ज�गाह� 
िनजी गठुी जिनएको दिेखएको र उ� �कृितको ज�गा 
स�मािनत सव��च अदालतको िमित २०६४।१०।१० 
को फैसला तथा भूिमसधुार तथा �यव�था िवभागको 
िमित २०६४।१०।२९ को प�अनसुार स�ा प�ा, 
रिज��ेशन गरी हक ह�ता�तरण गन� रो�का भइरहेकोले 
िनजी गठुी हटाई उ� ज�गा आयोजनाको नाममा लगत 
क�ा गन� निम�ने भनी िज�ला �शासन काया�लयलाई 
जवाफ� प� पठाई सोहीबमोिजमको जानकारी सडक 
आयोजनाको िमित २०६९।१२।१४ को प�बाट हामी 
िनवेदकलाई िदइएको अव�था छ ।

िवप�ीले अिध�हण गरकेो िनवेदकको 
ज�गाको मआु�जा कानूनबमोिजम िनवेदकले �ा� 
गन�बाट वि�चत गराइएको र यसबाट िनवेदकको 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १३, 
१७(३), १९, २३ समेत�ारा �द� समानताको हक, 
सं�कृितस�ब�धी हक, स�पि�को हक, धम�स�ब�धी 
हकमािथ आघात प�ुयाउने काय� भएको र सोको 
�चलनको लािग अ�य वैकि�पक उपचारको माग�समेत 
पया�� नभएको ह�दँा धारा ३२, १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
यो िनवेदन िलई उपि�थत भएका छ� । िनवेदकलाई 
मआु�जा िदनबाट वि�चत गराउने गरी भएका काम 
कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी मआु�जा 
िदन ु भ�ने परमादशेको आदेश जारी ह�नपुद�छ भनी 
िन�न िनवेदन गद�छ� ।

अिध�हणमा परकेो ज�गा िनवेदकको िनजी 
गठुी ज�गा भएकोमा िववाद छैन । सोको आय�थाबाट 
हा�ो गठुी चलाउनपुन� ह��छ । िनजी गठुी िनवेदकको 
धम�, सं�कृितसगँ जोिडएको स�पि�समेत हो । िवप�ीले 
मआु�जा रकम िनवेदकलाई िदएको अव�थामा सो 

मआु�जा रकमको आ�दानीबाट हामी िनवेदकको 
िनजी गठुी धम� स�ंकृितको िनर�तरता कायम ह�नस�ने 
ह��छ । सरकारले नाग�रकको स�पि� अिध�हण 
गदा� कुनै मआु�जा तथा कुनै �ितपूित�  निदई गन� 
पाइदँैन । िनजी गठुीको ज�गामा यस अदालतको 
फैसलाको आधार देखाई िनवेदकलाई मआु�जा 
िदनबाट वि�चत गन� िम�ने ह�नै स�दनै । ज�गामा 
सडक खलुी मोटर गिुडसकेको ह�दँा न त कुनै आय�ता 
आउने अव�था छ, न त अिध�हणको मआु�जा रकम 
नै िवप�ीबाट �ा� ह�न सकेको छ । यस ि�थितमा हामी 
िनवेदकको िनजी गठुी पूजा धम� सं�कृितको िनर�तरता 
िदनलाई आय�ताको अभावमा किठनाई पन� गई सोको 
लोप ह�न जाने अव�था टड्कारो �पमा आएको छ । 

साथै यस अदालतको िमित २०६४।१०।१० 
को फैसलाले गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा 
२५(२)(ग) र दफा ३६, संिवधानसगँ बािझएको ह�दँा 
अमा�य र बदर घोिषत भएको हो । िनवेदकको ज�गा 
ऐनको दफा २(ञ) ले प�रभाषा गरअेनसुार कसैको 
नाममा दता�  नभएको गठुी सं�थानको स�पूण� अिधकार 
रहेको गठुी तैनाथी ज�गा होइन । उ� ज�गा िनवेदकको 
िनजी गठुी स�पि� भएको ह�दँा गठुी सं�थान मातहतको 
ज�गा होइन । साथै मआु�जा िनधा�रण सिमितले 
मआु�जा रकम िनधा�रण गरी िनकासा भइसकेको 
अव�था छ । िवप�ीले �वयम्  सरकारी गठुी ज�गाको 
हकमा मआु�जा रकम भ�ुानी िदने तर हामी िनवेदक 
सव�साधारण नाग�रकको गठुी सं�थान मातहत ह�दैँ 
नभएको िनता�त िनजी गठुी स�पि�को ज�गाको 
मआु�जा रकम भने िविभ�न वहाना गरी गलत आधार 
र कारण देखाई मआु�जा िदनबाट वि�चत गराउने 
घोर अ�यायपूण� काय� िवप�ीबाट भएको छ । जनु 
काय� समानताको हक िव�� भई कानूनको �ि�मा 
िवभेदका�रसमेत छ । नाग�रकको स�पि� मआु�जा 
अथा�त् �ितपूित�  निदइकन साव�जिनक िहतको लािग 
िवप�ी नेपाल सरकारले अिध�हण वा �ा� गन� स�ने 
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�यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ तथा 
अ�य �चिलत कुनै पिन कानूनले गरकेो छैन ।

अतः िनवेदकलाई मआु�जा िदनबाट वि�चत 
गराउने गरी काठमाड� तराई मधेश फा� �याक सडक 
योजनाले िनवेदकलाई जानकारी गराएको च.नं. २०३, 
िमित २०६९।१२।१४ को प�लगायत यस स�ब�धमा 
िनवेदकको हक िहतमा असर पान� गरी िवप�ीह�बाट 
जे जित िनण�य आदेश काम कारवाही तथा प�ाचार 
भएका छन् सोसमेत स�पूण� उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी िनधा�रण भइसकेको मआु�जा रकम अिवल�ब 
िनवेदकलाई भ�ुानी िदन ु िदलाउन ुभनी परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� 
हो? मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै 
आधार कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना 
पाएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी यो आदशे र िनवेदनको �ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी 
गरी िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ ��ततु 
िनवेदनलाई अ�ािधकार िदई िनयमानसुार पेस गनु�  
भ�ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।

ज�गा �ाि� र मआु�जा िदने िवषय 
कानूनबमोिजम ह�ने ह�दँा यस काया�लयको हकमा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत िज�ला �शासन 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदकको दाबीको ज�गा अिध�हण 
स�ब�धमा यस िवभागबाट कुनै िनण�य नभएको र 
�रट िनवेदनमा उि�लिखत यस िवभागको िमित 
२०६४।१०।२९ को प�ाचार स�मािनत सव��च 
अदालतको िमित २०६४।१०।२२ को प�बाट 
लेखी आएबमोिजम भएको ह�दँा ��ततु िवषयमा यस 
िवभागलाई िवप�ी बनाइरहनपुन� अव�था नह�दँा िवना 

आधार यस िवभागलाई िवप�ी बनाई िदएको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ ।

िनवेदकले माग गरकेो िवषय यस काया�लयको 
काय� �े�िभ� नपन� भएको ह�नाले गलत मनसायले द:ुख 
िदने िनयतले यस काया�लयलाई िवप�ी बनाएको उ� 
दाबी खारजे ग�रपाउ ँभ�ने नापी काया�लय, कलंक�को 
िलिखत जवाफ ।

काठमाड�-तराई फा� �याक आयोजनाले 
मआु�जा उपल�ध नगराउदँा गठुी धम� सं�कृितको 
सरं�ण गन� सम�या भएको भनी िनवेदकले उ�लेख 
गरकेोमा िनजह�ले मआु�जा �ा� गन� यस म��ालयको 
के कुन िनण�य आदेशले के क�तो बाधा परकेो हो? �रट 
िनवेदनमा किहकँतै उ�लेख भएको छैन । तसथ� िवना 
आधार र �माण िवप�ी बनाई दायर भएको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िनवेदक �काशमिण शमा� िव�� नेपाल 
सरकारसमेत भएको २०५८ सालको �रट नं. ७७ 
को िनवेदनउपर सनुवुाइ भई स�मािनत सव��च  
अदालतबाट िमित २०६४।१०।१० मा उ� 
ऐनको दफा २५ उपदफा (२) ख�ड (ग) र दफा 
३६ अमा�य बदर घोिषत भएकोले सोही आदेशका 
आधारमा भूिमसधुार तथा �यव�था िवभागको िमित 
२०६४।१०।२९ को प�बाट गठुी रतैानी ज�गाको 
नामसारी, दा.खा. रिज��ेशन िक�ाकाट गरी हक 
ह�ता�तरण गन� रो�का भइरहेको प�र�े�यमा उ� 
ज�गाको िक�ाकाट गरी आयोजनाको नाममा हक 
ह�ता�तरण, नामसारी दािखल खारजे गन� काम 
कारवाही अिघ बढाउन नसिकएको हो । तसथ� ��ततु 
�रट िनवेदन औिच�यपूण� नह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत काठमाड� तराई-मधेश फा�ट �याक सडक 
आयोजना र भौितक पूवा�धार तथा यातायात �यव�था 
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म��ालयको एकै �यहोराको छु�ाछु�ै िलिखत जवाफ ।
नाग�रकका सिंवधान तथा कानून �द� हक 

अिधकारको स�मान संर�ण एवं स�ब��न गरी उपभोगको 
सिुनि�चतता �दान गन� कुरामा नेपाल सरकार किटब� 
रहेको छ । जहासँ�म िनजी गठुीस�ब�धी िवषय छ, तत् 
स�ब�धमा िनवेदक �काशमिण शमा�समेत िव�� 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्समेत िवप�ी भएको संवत् 
२०५८ सालको �रट िनवेदनमा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा 
२५ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) र ऐ. दफा ३६ 
फैसला भएको िमित २०६४।१०।१० देिख अमा�य 
र बदर घोिषत भएको छ । गठुी ज�गाको संर�ण गन� 
दािय�व नेपाल सरकारको भएकोले राजगठुी, िनजी 
गठुी वा छुट गठुी कुनै पिन िकिसमको गठुी ज�गा कुनै 
पिन िकिसमले िब�� िवतरण वा हक ह�ता�तरण गन�, 
स�ाप�ा गन� वा अ�यकोष खडा गरी गठुी ज�गा रतैानी 
न�बरमा प�रवत�न गरी िलन नपाउने �यव�था गनु�  
भनी आदशे जारी भएको छ । िनजी गठुीका स�ब�धमा 
स�मािनत अदालतबाट भएको उि�लिखत आदेशको 
सबैले पालना गनु�  नै पन� ह��छ । अतः उपयु�� आधार 
र कारणसमेतबाट मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न 
नस�ने भई िवप�ीको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु मू�ामा 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा�य �ी 
िव�व भ�राई, �ी ह�रहर पौडेलले िनवेदकको िनजी 
गठुीको ज�गा िवप�ी काठमाड� तराई मधेश फा�ट 
�याक सडक आयोजनाका लािग अिध�हण भएकोमा 
�यसको मआु�जा िदन निम�ने भनी िवप�ीबाट भएको 
िनण�य सिंवधान र �चिलत कानूनिवपरीत भएको ह�दँा 
बदर गरी िनधा�रण भएको मआु�जा रकम िदन ु भनी 
परमादशेको आदेश जारी ह�नपुछ�   भनी गनु�भएको 

बहससमेत सिुनयो ।
िव�ान्  अिधव�ाह��ारा ��ततु भएको 

उपयु�� बहस सनुी िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  यसमा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� ह�न आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� काठमाड� िज�ला 
छैमले गा.िव.स. वडा नं. ४ ट िक.नं. ३२ को �े�फल 
३-८-०-०, ऐ. ऐ. िक.नं. ५५ को १०-०-० म�ये 
�े�फल ७-११-०, िक.नं.३२ को ३-८-० ज�गा नेपाल 
सरकार भौितक योजना तथा िनमा�ण म��ालयको 
िनण�यानसुार काठमाड� तराई / मधेश फा�ट �याक 
आयोजनाको लािग िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�को िमित २०६८।४।१८ को िनण�यानसुार 
अिध�हण भएकोमा िववाद छैन । उ� ज�गा अिध�हण 
भएप�चात् मआु�जा िनधा�रण सिमितको िमित 
२०६८।८।५ को िनण�यानसुार �.७८,९६,०००।- 
मआु�जा रकम िनधा�रण गरी भ�ुानीका लािग सडक 
आयोजनाले िमित २०६९।३।८ को प��ारा िज�ला 
�शासन काया�लयलाई लेखी पठाएकोमा सोहीबमोिजम 
अिध�हणमा परकेा िनवेदकह�को नामको ज�गाको 
लगत क�ा गरी सडक आयोजनाको नाममा 
ज�गाधनी �माण पजुा� कायम गरी िदन ुभनी मालपोत 
काया�लयलाई लेखी पठाएकोमा उि�लिखत ज�गाह� 
िनजी गठुी जिनएको ह�दँा सव��च अदालतको िमित 
२०६४।१०।१० को फैसला र भूिमसधुार �यव�था 
िवभागको िमित २०६४।१०।२९ को प�ानसुार िनजी 
गठुी हटाई सडक आयोजनाका नाममा लगत क�ा 
गन� निम�ने �यहोराको मालपोत काया�लय, कलंक�को 
प�ानसुार मआु�जा िवतरणको काय� रोिकएको 
देिख�छ । यसरी िनवेदकको ज�गा सडक आयोजनाको 
लािग िविधवत् अिध�हण भई मआु�जा रकमसमेत 
िनधा�रण भइसकेकोमा अि�तम समयमा आएर सव��च 
अदालतबाट भएको फैसलाको कारण देखाई मआु�जा 
रकम िदन इ�कार गरकेो देिखयो ।
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३. िववािदत ज�गा िनजी गठुीको हो भ�नेमा 
ि�िवधा रहेको छैन । यही गठुीको आ�दानीबाट वैशाख 
पूिण�माका िदन नारायण भगवान् को पूजाआजा गरी धम� 
सं�कृितको संर�ण ग�ररहेको भ�ने िनवेदकको भनाई 
रहेको देिख�छ । यसरी दवेी देवताको पूजाआजा गरी 
धम� सं�कृितको संर�ण गन� �योजनका लािग उ� 
ज�गाको आय�ता खच� भइरहेकोमा िववािदत ज�गा 
सडक आयोजनािभ� परबेाट गठुीको आ�दानीको 
�ोत नै गमेुको भ�नेमा पिन अ�यथा तक�  गन� ठाउ ँ
छैन । धािम�क परोपकारी काय� गन�को लािग राखेको 
गठुी ज�गामा सडक िनमा�ण भएको अव�थामा �यसको 
मआु�जासमेत नपाउने हो भने गठुीको आ�दानीको �ोत 
ग�ुन पगुी जनु उ�े�यबाट गठुी रािखएको हो �यसको 
पूित� ह�न नसक� �ितकूल असर पन� जाने देिख�छ । 
जसको प�रणाम�व�प गठुीको उ�े�य नै परािजत भई 
धम�लोपको अव�था उ�प�न ह�ने जाने ह��छ र धािम�क 
�वत��ता, �वधम�को काय�मा �ितकूल असर पन� गई 
धािम�क आ�थामा चोट प�ुन स�छ । परापूव�कालदेिख 
चलेको धािम�क काय�को स�चालन स�ुयवि�थत गरी 
सामािजक, धािम�क �ित�ालाई यथास�भव संर�ण र 
स�ब��न  गनु�  अिहलेको आव�यकता पिन हो । धम� 
सं�कृितको संर�ण नह�दँा सामािजक मू�य मा�यता 
रहन नसक� धािम�क सिह�णतुामा �ितकूल असर पन� 
जाने कुरामा सचेत ह�नपुन� ह��छ ।

४. साव�जिनक �योगका लािग रा�यले 
�यि�को िनजी स�पि�मािथ अिधकार �हण गन� स�छ 
तर यसरी िनजी स�पि� �ा�त गदा� कानूनबमोिजमको 
उिचत �ितपूित� िदनपुन� ह��छ । िबना �ितपूित� 
रा�यले �यि�को स�पि� �ा�त गन� स�दैन । ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले 
कुनै साव�जिनक कामको लािग कुनै ज�गा �ा�त गन� 
आव�यक ठहराएमा यस ऐनबमोिजमको मआु�जा िदने 
गरी जनुसकैु ठाउकँो जितसकैु ज�गा �ा�त गन� स�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । यसैगरी नेपालको 

अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा 
(२) मा "साव�जिनक िहतको लािग बाहेक रा�यले कुनै 
�यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा�त गन� वा �य�तो 
स�पि�उपर कुनै �कारले कुनै अिधकारको सजृना 
गन� छैन" भ�ने �यव�था रहेको छ भने उपधारा (३) मा 
रा�यले कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा� गदा� 
कानूनबमोिजम �ितपूित� िदइने छ भ�ने �यव�था रहेको 
छ । उपयु�� सवंैधािनक एवं कानूनी �यव�थाअनसुार 
पिन साव�जिनक �योगका लािग आव�यक भएमा 
रा�यले कसैको पिन स�पि� अिध�हण गन� स�ने 
तर यसरी अिध�हण गदा� स�बि�धत ज�गाधनीलाई 
मआु�जा  िदनपुन� बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ ।

५. सडक आयोजनािभ� परी अिध�हणमा 
परकेा नेपाल सरकारका गठुीले समेत कानूनबमोिजम 
मआु�जा रकम पाइसकेका छन् भ�ने िनवेदकको 
दाबीलाई िवप�ीतफ� बाट ख�डन ह�न सकेको 
देिखदँनै । यसरी एउटै िवषयमा कसैलाई मआु�जा 
िदने कसैलाई निदने गरी रा�यबाट असमान �यवहार 
ग�रन ु�वीकाय� ह�न स�दैन । जहासँ�म यस अदालतको 
फैसलाबाट गठुी जिनएका ज�गाह�को कुनै पिन 
�यहोराले हक ह�ता�तरण गन�, िधतो जमानी िदन र 
स�ाप�ालगायतका काय� गन� िनषेध गरकेो भ�ने �� 
छ उ� आदेशमा गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा 
२५ को उपदफा (२) को ख�ड (ग) र ऐ. दफा ३६ 
बदर घोिषत भएको देिख�छ । जनु गठुी सं�थानको 
स�पूण� अिधकार रहेको गठुी तैनाथी ज�गाको स�दभ�मा 
भएको हो । ��ततु िववाद गठुी सं�थान मातहतको 
ज�गाको नभई िनवेदकको िनजी गठुी स�पि� भएको 
ह�दँा उ� आदेशको कारणबाट िनवेदकलाई िनजबाट 
ज�गाको ितरो यथावत् ह�ने गरी ज�गा अिध�हण गन� र 
लगतसमेत क�ा नगन� �कारको जानकारीको प�ाचार 
भएको दिेखदँा �य�तो काय�लाई बदर गराई रहन ुपन� नै 
नभई �वतः बदर ह�ने नै ह��छ । तसथ� िनवेदकह�लाई 
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आ�नो िनजी गठुीको ज�गाबाट मआु�जा पाउनबाट 
वि�चत गराउन िम�ने देिखदँनै । 

६. मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
िनवेदकह�को ज�गा काठमाड�-तराई मधेश फा� 
�याक सडक आयोजनािभ� परी अिध�हण भई 
उ� ज�गाह�बाट फा� �याक सडक तयारसमेत 
भई यातायात सचुा� भइसकेको स�दभ�मा िवप�ी 
आयोजनाले िनधा��रत गरकेो मआु�जा रकम यी 
िनवेदकले पाउन ु पन� नै दिेखदँा िनधा��रत मआु�जा 
रकम यथाशी� िनवेदकलाई भ�ुानी िदन ु भनी 
िवप�ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
फैसला िमित : २०७४।०५।०४

म�ुाः- अपहरण तथा शरीर ब�धक

०७१-CR-१३८७
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला पसा� वीरग�ज 

उपमहानगरपािलका वडा नं. १३ मा घर भई 
हाल कारागार काया�लय पसा� वीरग�जमा 
कैदमा बसेको प�नालाल सहनी 

िव��
��यथ� / वादी : अशोक अ�वालको जाहेरीले नेपाल 

सरकार 

०७१-CR-१५६८
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला पसा� वीरग�ज 

उपमहानगरपािलका वडा नं.१३ को हाल 
कारागार काया�लय, पसा� वीरग�जमा कैदमा 
रहेको कुनाल अ�वाल 

िव��
��यथ� / वादी : अशोक कुमार अ�वालको जाहेरीले 

नेपाल सरकार 

०७१-CR-१६२१
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला पसा� वीरग�ज 

उपमहानगरपािलका वडा.नं.१४ हाल वडा 
नं.१३ घर भई कारागार काया�लय पसा�मा 
कैदमा रहेको राजन बाब ुबािनया 

&

�नण�य नं. ९८८९
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िव��
��यथ� / वादी : अशोक अ�वालको जाहेरीले नेपाल 

सरकार 

०७३-CR-०१०९
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला पसा� वीरग�ज 

उपमहानगरपािलका वडा नं.१३ घर भई 
कारागार काया�लय पसा�मा कैदमा रहेको 
िसके�दर यादव 

िव��
��यथ� / वादी : अशोक अ�वालको जाहेरीले नेपाल 

सरकार 

 § अपहरण तथा शरीर ब�धक िलन ेअपराध 
सगंिठत तवरले ह�ने गरकोले �य�तो 
अपराधमा �ायः एकभ�दा बढी �यि�को 
सलं�नता रहकेो ह��छ । य�ता �कृितको 
अपराधमा िविभ�न �यि�ह�को िविभ�न 
भूिमका ह�न स�ने र म�ुय वारदात घटाउन े
�थलमा वा�तिवक�पमा वारदातमा 
सलं�न �यि�ह� भ�दा कम स�ंयामा 
�यि�ह� उपि�थत भई वारदात घटाएको 
ह�ने । तर य�तो वारदातमा घटना�थलमा 
नदेिखने �यि�ह�को भूिमका गौण वा 
सहायक नह�ने । िनजह�को भूिमका 
वारदात �थलमा देिखने �यि�ह�को 
जि�कै वा अझै मह�वपूण� ह�ने । 

(�करण नं. १२)
 § अपहरणस�ब�धी अपराध मानवता 

िव��को अपराध भएको र �यस 
�कृितको अपराधमा सलं�न �यि�ह�को 
पृथकपृथक भूिमका रहने ह�दँा वारदात 
�थलबाट प�ाउ नपद�मा कसुरमा सलं�न 
रहकेो छैन भनी िन�कष�मा पु�न निम�ने ।

 § अपह�रत नाबालकलाई उ�ार गन� �ममा 
भएको गोली हानाहानबाट दुईजनाको म�ृयु 
भई नाबालकको उ�ार गरी �याइएको त�य 
�हरी कम�चारीह�को बकप�बाट समिथ�त 
भइरहकेोमा जाहरेवाला र पीिडतको 
बकप� नह�दैँमा कसुर नै �थािपत नभएको 
भ�न निम�ने । 

(�करण नं. १४)

पनुरावेदक / �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
रामािशष यादव र वैतिनक अिधव�ा शोभा 
काक�

��यथ� / वादीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
रमा पराजलुी

अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :  

स�ु तहमा फैसला गन�ः-
 माननीय �यायाधीश �ी अमतृबहादरु ब�नेत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
 माननीय �यायाधीश �ी िड�लीराज आचाय�
 माननीय �यायाधीश �ी िवनोद�साद शमा�

फैसला
�या. ओम�काश िम� : �याय �शासन 

ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम दायर भई यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको 
सिं��त त�य एवं ठहर यस�कार छः- 

मेरो नाित वष� ८ को �लोक अ�वाल िमित 
२०६९।१०।१३ को बेलकुा ५ बजेितर वीरग�ज 
१३ ि�थत टाउन हल निजक बालमि�दरमा खे�ने 
�ममा हराएकोले उसको साथीह� तथा आ�ना 
आफ�त, साथी, नातेदारकहा ँसोधपछु गदा�समेत कही ँ
कतै नरहेकोले हराएको ह�दँा खोजतलास ग�रपाउ ँ
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भ�नेसमेत �यहोराको गोवध�नलाल अ�वालले िज�ला 
�हरी काया�लय, पसा�मा िमित २०६९।१०।१४ मा 
िदएको िनवेदन ।

िज�ला पसा�, भेिडहारी गा.िव.स., वडा 
नं.९ ि�थत रामनाथ िगरीको घरआगँनमा अध�चेतन 
अव�थामा रहेको अ�दाजी वष� २५ को घाइते �यि�को 
दािहने हातले समाती राखेको अव�थामा कटुवा ब�दकु 
नाल-१ र िनजले लगाएको पाइ�टको अगािडको दािहने 
ख�तीमा गोली ३ राउ�ड साथै अध�चेतन अव�थामा 
रहेको अ�दाजी वष� २२ को घाइते अक� �यि�को 
दािहने हातले समाती राखेको अव�थामा कटुवा 
ब�दकु नाल-१ र िनजले लगाएको पाइ�टको अगािड 
दािहने ख�तीमा गोली राउ�ड २ फेला पारी घरको 
कोठाको कुनामा पीिडत �लोक अ�वाललाई फेला 
पारकेो भ�नेसमेत �यहोराको घटना�थल तथा बरामदी 
मचु�ुका ।

अशोक अ�वालको छोरा वष� ८ को 
�लोक अ�वाललाई अपहरणकारीले अपहरण गरी 
ब�धक बनाई राखेको भ�ने सूचनाको आधारमा मेरो 
कमा�डको टोलीले िमित २०६९।१०।२२ को िबहान 
४ बजेको समयमा िज�ला पसा�, भेिडहारी गा.िव.स., 
वडा नं.९ गिदयानी टोलमा प�ुदा ए�कासी गोली फायर 
गरकेोले �हरीले पिन गोली फायर गद� अगािड बढ्द ै
जादँा केही �यि�ह� सो घरबाट िन�क� भा�न सफल 
भएका र दईुजनालाई घरआगँनमा घाइते अव�थामा 
तथा एकजना मिहला र एकजना प�ुषलाई समेत 
घरआगँनमा फेला पारकेो हो । फेला पारकेो मिहला 
तथा प�ुष सोही घरधनी रामनाथ िगरीको �ीमती 
र�भा देवी र छोरा अजय िगरी भनी बताएको, घाइतेह� 
दवुैजनाको साथबाट गोली फायर भई खोका चे�बरमा 
अड्िकएको अव�थामा रहेको कटुवा ब�दकु नाल-
२ र गोली राउ�ड-५ समेत फेला परकेो, सो घरको 
कोठािभ� अपह�रत �लोक अ�वाल फेला परकेो 
हो । पीिडत तथा प�ाउ परकेा �यि�ह�बाट ख�ुन 

आएका �लोक अ�वाललाई अपहरण गन� काय�मा 
सलं�न रहेका कुनाल अ�वाल, राजनबाब ु बािनया, 
प�नालाल सहनी, िसिक�दर यादव, र�भादवेी िगरी 
र अजय िग�रसमेतलाई प�ाउ गरी बरामद हितयार 
र गोलीसमेत दािखला गरकेो छु भ�नेसमेत �यहोराको 
�.िन. मनोहर�साद भ�ले िज�ला �हरी काया�लय, 
पसा�मा पेस गरेको �ितवेदन ।

मेरो छोरा वष� ८ को �लोक अ�वाल िमित 
२०६९।१०।१३ िदनको १७:३० बजेबाट हराएकोमा 
िनजलाई अपहरणकारीले अपहरण गरी ब�धक बनाई 
राखेकोले िमित २०६९।१०।२२ को िबहान ४ बजे 
�हरीले छोरालाई सकुशल उ�ार गरी �याएको 
हो । छोरालाई उ�ार गन� �हरी टोली पसा�  िज�लाको 
भेिडयारी गा.िव.स., वडा नं. ९ मा प�ुदा अपहरणकारीले 
�हरीलाई गोली फायर गरकेोले �हरीतफ� बाट पिन गोली 
फायर भएकोमा केही अपहरणकारी भा�न सफल भएका 
र दईुजनालाई घाइते अव�थामा हातहितयारसिहत 
फेला पारकेो, घरधनी र�भादवेी िगरी र िनजकै छोरा 
अजय िग�रसमेतलाई िनय��णमा िलएको छ । पीिडत 
छोरालाई सकुशल उ�ार गरी �याएको भ�ने थाहा पाई 
आई छोरालाई भेटी ब�ुदा छोरालाई अपहरण गन�मा 
र�भा देवी, अजय िगरी, कुनाल अ�वाल, राजनबाब ु
बािनया, प�नालाल सहनी, िसिक�दर यादवसमेतको 
सलं�नता रहेको भ�ने बिुझएकोले कारवाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अशोक अ�वालले िज�ला �हरी 
काया�लय, पसा�मा िदएको जाहेरी दखा��त ।

िमित २०६९।१०।१३ का िदन वीरग�ज 
ि�थत घर अगािड बाल मि�दरको क�पाउ�डमा 
खेली कपडा फेन� घरमा गएको अव�थामा काका 
कुनाल अ�वालले एरो�लेन िकनी िद�छु भनी मलाई 
ठाकुर राम �या�पसको लेिडज हो�टल पछािडस�म 
प�ुयाई सो ठाउमँा भएका दईुजना मािनसलाई देखाई 
ितमीलाई ियनीह�ले एरो�लेन िकनी िद�छन्, ितमी 
ियनीह�सगँ जाउ ँभनी काका साइकल चढी घरितर 
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आउन ुभएको हो । मलाई मोटरसाइलको बीचमा राखी 
दवुैजना मोटरसाइकलमा चढी िलएर गएको र साझँपख 
एउटा घरको छेउ बाटोमा प�ुयाई एकजना िनलो पाइ�ट 
लगाउने प�ुष �यि�लाई िज�मा िदई यसको काकालाई 
िलएर आउछुँ भनी दवैु जना फक� आएका ह�न् । िनलो 
पाइ�ट लगाउने मािनसले मलाई निजकै रहेको घरमा 
िलएर जादँा सो घरमा ३ जना प�ुष र एक जना मिहला 
िथए । मैले उनीह�लाई एरो�लेन िकिनिदन ुभनेकोमा 
काका आउछँ, भोली िबहानै ितमीलाई एरो�लेन िकनी 
िद�छु, रोए गोली हानी िद�छु भनी सानो ब�दकुसमेत 
देखाएका िथए । चाउचाउ िदएकोले चाउचाउ 
खादँाखादैँ टेबलेट भेटेकोले िनकाली फाली िदई सोही 
घरमा सतेुकोमा भोिलप�ट मेरो आमा बबुासगँ पैसा 
मा�नछु, आमा बबुाको स�पक�  न�बर मा�दा मलाई 
याद नभएकोले ठुलोबबुाको ९८०४२२९८१० नं. 
को न�बर बताई िदएको ह� ँ। सो घरमा रहेक� मिहलाले 
खाना पकाई िदने गरके� िथइन् । िमित २०६९।१०।२२ 
का िदन ए�कासी गोली फायर भएको आवाज सनुी 
कुनामा लकु� बसेकोमा �हरी पगुी मलाई उ�ार गरी 
िलई आएको हो भ�नेसमेत �यहोराको पीिडत �लोक 
अ�वालले अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज ।

अपहरण भएको �लोक अ�वाललाई र�भादेवी 
िगरीको घरमा ब�धक बनाई राखेको अव�थामा िमित 
२०६९।१०।२२ गते अपहरणम�ु गराउने �ममा 
आगँनमा फेला परकेो प�ुष �यि�ह�को उपचारको 
�ममा म�ृय ु भएको, लासह� म�ये एउटा लास 
र�भादेवी िगरीको छोरा संजय िगरीको र अक� लास 
िवनेश महरा (राम) को हो, हेरी िचनी सनाखत गरी 
िदए ँ भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह� राजनबाब ु
बािनया, अजय िगरी, र�भादेवी िगरी, िसिक�दर यादव, 
प�नालाल सहनी र कुनाल अ�वालले गरकेो सनाखत 
कागज ।

िमित २०६९।१०।१३ का िदन मेरो छोरा 
संजय िगरी र एकजना केटाले ब�चा िलई मेरो घरमा 

आएकोले मैले "को हो? िकन �याएको?" भ�दा 
हामीह� िमली वीरग�जबाट माडवारीको छोरा उठाई 
�याएकोले यसलाई यहा ँ ब�धक बनाई राखी यसको 
आमा बबुासगँ पैसा मागी पैसा िदएपिछ छोडी िदने र 
पैसा बाडँी िलने खाने भ�ने स�लाह भएको छ । यो 
ब�चालाई खाना बनाई िदने काम ित�ो भएकोले ितमीले 
पैसा पाउ�ँयौ भनेकोले मैले पिन �लोक अ�वाललाई 
िमित २०६९।१०।१३ को साझँदेिख मेरो घरमा 
ब�धक बनाई रा�दा खाना बनाई िदएको ह� ँ । िमित 
२०६९।१०।२२ का िदन िबहान म सिुतरहेको बेलामा 
गोली पड्केको आवाज सनुी उठी बािहर आउदँा मेरो 
छोरा स�जय िगरी तथा छोराको साथीसमेतलाई घाइते 
अव�थामा देखेक� ह� ँ । िनजह�को साथबाट �हरीले 
कटुवा ब�दकु र गोलीसमेत बरामद गरी ब�चाको उ�ार 
गरी मलाईसमेत प�ाउ गरी �याएको हो । घाइते छोरा 
र िनजको साथी िवनेश महराको उपचारको �ममा 
म�ृय ु भएको भ�ने कुरा थाहा पाएको ह� ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी र�भादेवी िगरीले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

म िभ�वा बजारमा डेरा कोठा िलई �यही ँ
बसी उ.मा.िव. िभ�वा, पसा�मा ९ क�ामा पढ्छु । 
िमित २०६९।१०।२१ राित ८ बजेितर घरमा आउदँा 
आमा, दाई संजय िगरी, अक� एकजना प�ुष �यि� 
र सानो ब�चासमेत रहेकोले मैले यो ब�चा कसको 
हो ? िकन �याई राखेको? भ�दा आमा, दाई र अक� 
प�ुष �यि�ले यो ब�चाको बारमेा ितमीले जानकारी 
िलनपुन� आव�यकता छैन भनी भनेकोले थप कुरा ब�ुन 
सिकन । खाना खाई सतेुकोमा िमित २०६९।१०।२२ 
को िबहान ४:०० बजे अ�ँयारोमा ए�कासी गोली 
फायर भएको आवाज सनुी उठ्दा दाई सजंय र उसको 
साथीले हान हान भ�दै ढोकाितर भागी दौड्द ैगदा� गोली 
फायर गरी बािहर िनि�कँदै गरकेो देखी म डरले घरको 
कुनामा लकु� बसे ँ । गोली फायर ब�द भएपिछ बािहर 
आउदँा आमा र�भादेवी पिन घर बािहर आई पगेुक� 
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िथइन् । �हरीले आमा र मलाई िनय��णमा िलएका 
ह�न् । दाई सजंय िगरी र िनजको साथी घाइते अव�थामा 
घर आगँनमा िथए । िनजह�को हातबाट �हरीले 
कटुवा ब�दकु गोलीसमेत बरामद गरी घरिभ� भएको 
ब�चालाई उ�ार गरी �याएका ह�न् । �हरीले सोधपछु 
गदा� ती ब�चा �लोक अ�वाल रहेको भ�ने थाहा पाएको 
ह� ँ । िनज ब�चालाई िमित २०६९।१०।१३ देिख 
दाई संजय िग�रसमेतले अपहरण गरी ब�धक बनाई 
राखेको भ�ने कुरा पिछ मा� थाहा पाएको ह� ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी अजय िगरीले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

जाहेरवालाको छोरा �लोक अ�वाललाई 
अपहरण गरी ब�धक बनाई राखेको वारदातमा म, 
प�नालाल सहनी, राजनबाब ुबािनया, कुनाल अ�वाल, 
र�भादेवी िगरी तथा संजय िगरी, िवनेश महरा, सरुशे 
राम, िवनोद राम र मोहन वण�वालसमेतको संल�नता 
छ । हामी साथीह�ले िमित २०६९।९।२० मा 
वीरग�ज ि�थत बौ�ीमाई मि�दरमा बसी स�लाह गरी 
िनज �लोक अ�वाललाई अपहरण गरी लगी ब�धक 
बनाई राखी िफरौती रकम िलई छाड्ने र पैसा बाडँी 
िलने खाने भनी योजना बनाई िमित २०६९।१०।१३ 
मा अपहरण गरी िलई गएको हो । अपहरण गदा� मैले 
�हरीको गितिविध ब�ुने काम गरकेो ह� ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी िसिक�दर यादवले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

साथीह� कुनाल अ�वाल, प�नालाल 
सहनी, सरुशे राम, िवनोद राम, िवनेश महरा, मोहन 
वण�वाल, िसिक�दर यादव, संजय िगरी र मसमेत 
िमित २०६९।९।२० ितर बौ�ीमाई मि�दरिनर बसी 
वीरग�जबाट कुनै पैसावाला मािनस अपहरण गरी 
िफरौती रकम िलई बाडँी खाने भ�ने कुराको योजना 
बनाएका ह� । िमित २०६९।१०।२ मा पिन हामी 
सबैजना सोही मि�दरमा बसी कुनाल अ�वालको 
भितजो �लोक अ�वाललाई अपहरण गन� भनी सबै 

जनाबीच कुरा भई ब�चालाई घरबाट �याउने काम 
कुनालले गन�, प�नालाल र मैले संजय िगरीको घरस�म 
प�ुयाउने, संजय िगरी र िवनेश महराले ब�चालाई 
ब�धक बनाई रा�ने, अ� साथीह�ले �हरीको 
गितिविधबार े बझुी खबर गन�, सरुशे रामले सो काम 
गन� आव�यक पन� कटुवा ब�दकु गोली तयार गन� भनी 
स�लाह गरी सोही िदन मोहन वण�वालको घरमा सबै 
जना बसी स�लाह गरी आ-आ�नो स�पक�  न�बर िदई 
िलई सबैजना तयारीमा ब�न ुभनी घरमा गएको ह� । 
िमित २०६९।१०।६, ऐ.१० गते र ऐ.१२ गते पिन 
�यास गदा� काम ह�न नसकेकोले ऐ.१३ गते िबहान 
१०/११ बजेितर प�नालालले बौ�ीमाई मि�दरमा 
आउन ुभनी सबैजना बसी कुरा ह�दँा आज काम भएन 
भने �लोक अ�वाल भोली भारत जादैँ छ, आज 
जसरी पिन काम गनु�पछ�  भनी स�लाह गरी बसेका 
िथय� । सो िदनको पौने चार बजेितर प�नालाल र 
कुनाल अ�वालले मलाई फोन गरी मोटरसाइकल 
िलई ठाकुरराम �या�पस पछािड �योतीनगर पलुमा 
आउन ु भनेकोले म सो ठाउमँा प�ुदा प�नालाल पिन 
साइकलमा पगेुको र कुनाल अ�वालले �लोकलाई 
पैदल िलई सो ठाउमँा आई पगेुको ह�दँा पूव� स�लाह 
योजनाबमोिजम कुनाल अ�वालले �लोक अ�वाललाई 
रा�ो एरो�लेन िकनी िदन ुभनी हामीलाई िज�मा लगाई 
िनज कुनाल फिक� एका िथए । प�नालालले �लोक 
अ�वाललाई मोटरसाइकलमा लगी सजंय िगरीको घर 
छेउमा प�ुयाई िवनेश महरा र संजय िगरीलाई िज�मा 
लगाउदँा पिन एरो�लेन िकनी िददैँ गनु�  यसको अंकल 
कुनाललाई िलई आउछुँ भनी फक� आएको हो । मेरो 
काम �लोक अ�वाललाई सजंय िगरीको घरस�म 
प�ुयाउने िज�मा रहेकोले प�ुयाई घरमा आई बसेको हो । 
िमित २०६९।१०।२२ को िबहान �लोक अ�वाललाई 
�हरीले उ�ार गदा� सजंय िगरी र िवनेश महरा घाइते भई 
उपचारको �ममा म�ृय ुभएको हो । �हरीले सजंयको 
आमा र भाइ तथा मलाईसमेत प�ाउ गरी �याएको 
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हो । �लोक अ�वाललाई अपहरण गरी मेरो आ�नै 
ना.२३ प. ७०३३ नं. को मोटरसाइकलमा राखी 
लगेको हो । �लोक अ�वाललाई अपहरण गरी ब�धक 
बनाई राखी �.२५/३० लाख �पैयासँ�म िफरौती 
रकम मा�ने िज�मा सरुशेराम र िवनोदरामसमेतलाई 
िदएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी राजनबाब ु
बािनयाले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो 
बयान ।

�लोक अ�वाललाई अपहरण गरी ब�धक 
बनाई रा�ने काय�मा प�नालाल सहनी, राजनबाब ु
बािनया, िसिक�दर यादव, र�भा दवेी िगरी, संजय िगरी, 
िवनेश महरा, सरुशे राम, िवनोद राम, मोहन वण�वाल र 
मसमेतको संल�नता छ । म तथा प�नालालसमेतले कुनै 
पैसावाला �यि�लाई अपहरण गरी ब�धक बनाई राखी 
पैसा िलई बाडँी खाने स�लाह गरी िनज प�नालालले 
कुनै पैसावाला छ भने प�ा लगाउन ु भनेकोले िमित 
२०६९।९।२९ मा दाई अशोक अ�वालको घरमा पगुी 
भेटघाट गरी आउदँा िनज प�नालालले ित�ो दाईकै 
छोरा उठाई लगेपिछ रा�ो पैसा आउछँ, दाईको छोरा 
उठाउन सिजलो पिन ह��छ, कुनै सामान िकनी िद�छु 
भने ब�चा साथमा आई हा�छ, घर बािहर �याउने 
काम ित�ो, अ� काम हामी गरी हा�छ� भ�ने कुरा 
गरकेा िथए । सोहीअनसुार िमित २०६९।१०।६, 
ऐ.१० गते, ऐ.१२ गते समय निमलेकोले ऐ. १३ गते 
िदनको पौने चार बजेितर �लोक अ�वाललाई मैले 
रा�ो एरो�लेन िकनाई िद�छु भनी िलई गई प�नालाल 
र राजनबाबसुगँ फोन स�पक�  गरी ठाकुरराम �या�पस 
पछािड �योितनगर पलु छेउमा प�ुयाउदँा प�नालाल 
र राजनबाब ु आई पगेुकोले उनीह�सगँ भएको 
स�लाहअनसुार �लोकलाई अंकलह�ले रा�ो एरो�लेन 
िकनी िद�छन् भनी मोटरसाइकल चढाई पठाई म घरमा 
आई बसेको हो । मैले �लोकलाई घरबाट िलई गई 
उनीह�को िज�मा लगाएको ह� ँ। पैसा मा�नेलगायतका 
सबै काम प�नालाल, सरुशे राम, िवनोद रामसमेतको 

भएकोले �यसपिछ के कसो गर े मलाई थाहा भएन । 
�लोक अ�वाललाई ब�धक बनाई राखी �.२५/३० 
लाखस�म रकम मागी िलई बाडँी िलने खाने भनेको 
िथयो । िमित २०६९।१०।२२ मा �हरीले भितजोलाई 
उ�ार गरी �याएपिछ मलाईसमेत प�ाउ गरी �याएको 
हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी कुनाल अ�वालले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

वीरग�जका कुनै पैसावाला �यि�लाई 
अपहरण गरी ब�धक बनाई पैसा िलनपुछ� , प�ा 
लगाउदैँ गनु�  भनी मैले कुनाल अ�वाललाई भनेकोमा 
दाईकै छोरा अपहरण गर� भनी बौ�ीमाई मि�दरमा 
बसी सबै साथीह�बीच स�लाह भएकोले कुनाल 
अ�वालले �लोक अ�वाललाई िसिस�याखोला 
ए�रयास�म प�ुयाउने, सो ठाउबँाट म र राजन बािनयाले 
सजंय िगरीको घरमा प�ुयाउने, सजंय िगरी र िवनेश 
रामले �लोक अ�वाललाई सरुि�त रा�ने, हितयारको 
�यव�था सरुशेराम र मसमेतले गन�, अ� साथीह�ले 
अपहरण गदा� �हरीको गितिविध ब�ुने र िफरौती रकम 
मा�ने भ�ने स�लाह भई आ-आ�नो स�पक�  न�बर िलई 
िदई िज�मेवारी तोिकएको िथयो । िमित २०६९।१०।६, 
ऐ.१० र ऐ.१२ गते पिन तयारी भई अपहरण गन� योजना 
बनाएकोमा ती िदन कुनाल अ�वालले ब�चा �याउन 
नसकेकोले िमित २०६९।१०।१३ गते १०/११ 
बजेितर सबैजना बौ�ीमाई मि�दरमा ज�मा भई मोहन 
वण�वालको घरमा बसी छलफल गरी आज उठाएन� भने 
भोिल �लोक अ�वालसमेत भारत जाने ह�दँा आज जसरी 
पिन उठाउने भ�ने तयारी गरी क�रब ४ बजेितर कुनाल 
अ�वालले मलाई फोन गरी राजनबाब ुबािनया र ितमी 
िछटो आउ भनी भनेकोले राजन र म फोन स�पक�  गद� 
�योितनगर पलुमा प�ुदा कुनालले �लोक अ�वाललाई 
िलई आएको ह�दँा पूव� स�लाह अनसुार एरो�लेन िकनी 
िद�छु भनी मोटरसाइकलमा राखी म र राजनबाबलेु 
िलई संजय िगरीको घर छेउमा प�ुयाउदँा िनज संजय 
िगरी, िवनेश महरासमेत आई पगेुकोले िनजह�लाई 
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पिन एरो�लेन िकनी िदन ुभनी िज�मा लगाई आएको 
हो । �लोक अ�वाललाई अपहरण गरी २५/३० लाख 
िफरौती रकम मागी बाडँी िलने खाने भनी कुरा भएको 
हो । पैसा मा�ने र हितयार गोलीसमेतको �यव�था िनज 
सरुशे रामसमेतले नै िज�मा िलएको िथयो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी प�नालाल सहनीले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िज�ला पसा�, वीरग�ज उपमहानगरपािलका, 
वडा नं.१३ ि�थत राजनबाब ु बािनयाको घरको 
�यासेजबाट ना.२३ प ७०३३ नं. को मोटरसाइकल 
बरामद भएको भ�नेसमेत �यहोराको बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६९।१०।१३ िदनको १७:०० 
बजेको समयमा जाहेरवालाको छोरा वष� ८ को �लोक 
अ�वाललाई कुनाल अ�वाल, प�नालाल सहनी, 
िसिक�दर यादव, संजय िगरी, िवनेश महरा चमार, 
िवनोद राम, सरुशे राम, मोहन वण�वालसमेतले अपहरण 
गरी र�भादेवीसमेतले ब�धक बनाई रा�न सहयोग 
गरकेोमा िमित २०६९।१०।२२ को िबहान �हरी 
पगुी दोहोरो फायर भई सजंय िगरी र िवनेश रामसमेत 
घाइते भएकोमा िनजह�को नेशनल मेिडकल कलेजमा 
उपचार ह�दँाह�दैँ म�ृय ुभएको भ�ने थाहा पाएको ह� ँ। िनज 
�ितवादीह� अवैध हातहितयार साथमा राखी अपहरण 
गन� काय�मा सलं�न भई िहड्ँने �यि�ह� भएकोले 
िनजह� उपर कारवाही ह�नपुछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
�याम�साद कुम�, िदपे�� कुमार खेतान र ह�रिकशोर 
चौरिसयाले लेखाइिदएको व�तिु�थित मचु�ुका ।

िमित २०६९।१०।१३ का िदन अपहरण 
भएको �लोक अ�वालको उ�ार गन� �.िन. 
मनोहर�साद भ�को कमा�डमा खिटएको �हरी 
टोलीले िमित २०६९।१०।२२ को िबहान ४:०० बजे 
िज�ला पसा� , भेिडहारी गा.िव.स. वडा नं.९ मा प�ुदा 
ए�कासी गोली फायर गरकेोले जवाफ� गोली फायर 
गद� �ोिलङ गद� र�भादवेी िगरीको घर आगँनमा प�ुदा 
२ जनालाई घाइते अव�थामा हातमा कटुवा ब�दकु, 

गोली तथा गोलीका खोकासमेत फेला पारी बरामद गरी 
िनजह�लाई िनय��णमा िलई सो घरबाट र�भादेवी 
िगरी र अजय िगरीलाई िनय��णमा िलई �लोक 
अ�वालको उ�ार गरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको 
�.ज.बोधबहादरु तामाङ र सयु�बहादरु थापाले गरकेो 
घटना िववरण कागज ।

िमिसल संल�न गोवध�नलाल अ�वालको 
िनवेदन, बरामदी मचु�ुका, �हरी �ितवेदन, जाहेरी 
दरखा�त, �लोक अ�वालको कागज, लासजाचँ 
मचु�ुका, �ितवादीह�को सनाखत कागज, 
�ितवादीह�को बयान कागज, बरामदी मचु�ुका, 
व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका आधार �माणबाट 
�ितवादीह� कुनाल अ�वाल, िसिक�दर यादव, 
राजनबाब ु बािनया, प�नालाल सहनी, सरुशे राम, 
िवनोद राम, मोहन वण�वाल, र�भादवेी िगरी र अजय 
िग�रसमेतले जाहेरवालाको नाबालक छोरा वष� ८ को 
�लोक अ�वाललाई अपहरण गरी लगी ब�धक बनाई 
राखी मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको १,२ र ३ नं. को कसरु अपराध 
गरकेोमा िनज अपहरणकारीम�ये अजय िगरी र िवनेश 
महराको उ�ारको �ममा दोहोरो िभड�तमा परी म�ृय ु
भएकोले िनजह�को हकमा मलुकु� ऐन, १७६ नं. 
आकिष�त ह�ने ह�दँा कुनै दाबी िलई रहन ुपरने । अ�य 
�ितवादीह� कुनाल अ�वाल, िसिक�दर यादव, 
राजनबाब ु बािनया, प�नालाल सहनी, सरुशे राम, 
िवनोद राम, मोहन वण�वाल, र�भादवेी िगरी र अजय 
िग�रसमेतले धेरजैना िमली संगिठत तवरले नाबालक 
�लोक अ�वाललाई अपहरण गरी ब�धक बनाएकोले 
िनजह�लाई सोही महलको ३ नं. अनसुार सजाय र 
७ नं. र ९ नं. बमोिजम थप सजायसमेत गरी सोही 
महलको १२ नं. बमोिजम �ितपूित�समेत िदलाई 
पाऊँ । साथै फरार रहेका �ितवादीह� मोहन 
वण�वाल, सरुशे राम र िवनोद रामउपर अदालतबाट 
कानूनबमोिजम �याद जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
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�यहोराको अिभयोग प� ।
िमित २०६९।१०।२१ का िदन मैले 

निचनेका मािनसह�ले एकजना ब�चालाई मेरो घरमा 
�याई छोडी गएका िथए । �यसको भोिलप�ट िमित 
२०६९।१०।२२ को िबहान �हरी आई मलाईसमेत 
प�ाउ गरी लगेका ह�न् । जाहेरी �यहोरा झठुा हो । 
जाहेरवालाको छोरालाई अपहरण गन� काय�मा मेरो कुनै 
संल�नता छैन । दाबीको कसरु मैले नगरकेो ह�दँा सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी र�भा 
देवीले पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६९।१०।२२ का िदन मेरो 
घरबाट �हरीले मलाई प�ाउ गरकेो हो । मेरो दाईले 
ब�चा अपहरण गरी घरमा राखेको कुरा मलाई थाहा 
िथएन । म २०६९।१०।२१ को राित घरमा आई 
बसेको हो । उ� घटनाबार ेमलाई केही थाहा िथएन । 
भोिलप�ट िबहान �हरी आई मलाईसमेत प�ाउ गरी 
�याएको हो । को-को �यि� िमली के उ�े�यले ब�चा 
अपहरण गरी घरमा �याई राखेको हो मलाई थाहा 
छैन । मैले अपहरण गरकेो छैन । मउपरको जाहेरी 
�यहोरा झठुा भएकोले मलाई सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी अजय िगरीले पसा� 
िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

मलाई आजभ�दा ३२ िदन अगािड 
वीरग�जको �गितनगरबाट प�ाउ गरकेो हो । िकन 
प�ाउ गरकेो हो थाहा छैन । मउपरको िकटानी जाहेरी 
झठुा हो । अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु मैले नगरकेो 
ह�दँा सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी प�नालाल सहनीले पसा� िज�ला अदालतमा 
गरकेो बयान ।

िमित २०६९।१०।२२ को िदन आदश� 
नगरबाट मलाई �हरीले प�ाउ गरकेो हो । िकन प�ाउ 
गरकेो हो थाहा छैन । जाहेरी �यहोरा गलत हो । मैले 
�लोक अ�वाललाई अपहरण गरकेो छैन । अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु मैले नगरकेो ह�दँा मलाई सजाय 

ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िसके�� 
यादवले पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६९।१०।२२ का िदन िबहान ७ बजे 
मेरो आ�नै घरबाट मलाई �हरीले प�ाउ गरकेोले िकन 
प�ाउ गरेको हो मलाई थाहा छैन । जाहेरी �यहोरा झठुा 
हो । वारदात िमित र समयमा म आ�नो पसल खोली 
बसेको िथए ँ। वारदातमा मेरो कुनै सलं�नता नभएकोले 
मलाई सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी राजनबाब ुबािनयाले पसा� िज�ला अदालतमा 
गरकेो बयान ।

मलाई मेरो आ�नै घरबाट �हरीले प�ाउ 
गरकेोले प�ाउ गरकेो बार ेमलाई थाहा छैन । जाहेरी 
�यहोरा झठुा हो । प�नालाल सहनी र राजनबाब ु
बािनयासमेतलाई मैले िचनेको छैन । उ� वारदातमा 
मेरो संल�नता छैन । अिभयोग दाबी झठुा भएकोले 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
कुनाल अ�वालले पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो 
बयान ।

�ितवादी मोहन वण�वाल, िवनोद राम र सरुशे 
रामको नाममा स�ु अदालतबाट जारी भएको �याद 
�ितवादी मोहन वण�वालको नाममा िमित २०७०।१।४ 
मा तथा �ितवादी िवनोद राम र सरुशे रामको नाममा 
िमित २०७०।२।२९ मा तामेल भएको तामेली समा�ान 
�याद ।

जाहेरवालाको छोरा �लोक अ�वाललाई 
अपहरणकारीले अपहरण गरी लगेको हो होइन मलाई 
थाहा छैन भ�नेसमेत �यहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका 
�याम�साद कुम�ले पसा�  िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�लोक अ�वाललाई अपहरणकारीह�ले 
अपहरण गरी �ितवादी र�भादेवीको घरमा ब�धक 
बनाई राखेका िथए । मसमेतको टोलीले िनज �लोक 
अ�वाललाई अपहरणम�ु गरकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवेदक �.ना.िन. मनोहर�साद भ�ले 
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पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।
�लोक अ�वाललाई अपहरणकारीह�ले 

अपहरण गरी �ितवादी र�भादवेीको घरमा ब�धक 
बनाई राखेका िथए । मसमेतको टोलीले िनज �लोक 
अ�वाललाई अपहरणम�ु गरकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको मौकामा कागज गन� सूय�बहादरु थापाले पसा� 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

िमित २०६९।१०।२२ को िबहान म 
भेिडयाहीमा अपहरण भएको ब�चालाई उ�ार गन� 
गएको िथए ँ। ब�चाको नाम मलाई याद भएन भ�नेसमेत 
�यहोराको घटना िववरण कागज गन� बोधबहादरु 
तामाङले पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

जाहेरवालाको छोरा �लोक अ�वाललाई 
अपहरणकारीले अपहरण गरी लगेको हो होइन 
मलाई थाहा छैन भ�नेसमेत �यहोराको व�तिु�थित 
मचु�ुकाका �यि� ह�रिकशोर चौरिसयाले पसा� िज�ला 
अदालतमा गरकेो बकप� ।

यी �ितवादी अपहरण गन� ब�धक बनाउने 
ज�ता काय� गन� खालका मािनस होइनन् भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी राजनबाब ु बािनयाका सा�ी 
रामायण दासले पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो  
बकप� ।

�ितवादी कुनाल अ�वालले जाहेरवालाको 
छोरा �लोक अ�वाललाई अपहरण गरकेा होइनन् 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी कुनाल अ�वालको 
सा�ी राजबहादरु �सादले पसा� िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादी र�भादेवी आ�नो घर गहृ�थी गन� 
खालक� मािनसह� ह�न् । अपहरण गरी शरीर ब�धक 
बनाउने काय� गरके� छैनन् भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी र�भादेवी र अजय िग�रसमेतका सा�ी 
रामउ�े�य िगरीले पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

�ितवादी िसके�� यादव अपहरण गन� काय�मा 

सलं�न छैनन् भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी िसके�� 
यादवका सा�ी ल�मण साहले पसा� िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

�ितवादी प�नालाल सहनीले अपहरण गरी 
जाहेरवालाको छोरालाई लगेको होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी प�नालाल सहनीका सा�ी राधे 
सहनीले पसा� िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

यसमा �ितवादीह� सरुशे राम, िवनोद राम 
र मोहन वण�वाल अदालतबाट �याद जारी ह�दँासमेत 
हािजर ह�न नआई फरार रहेको देिखदँा वारदातमा 
िनजह�को संल�नता नरहेको भए िनजह� फरार 
ह�नपुन� अ�य कुनै कारण देिखदँैन । �ितवादीह�ले 
�लोक अ�वालको बाबसुगँ िफरौती रकम मागी सो बाडँी 
खाने भनी िनजह� बीच भएको योजना, स�लाह र 
सहमित र सहयोगबाट सगंिठत�पमा िनजह�ले गनु�पन� 
कामको िज�मेवारीबमोिजम िमित २०६९।१०।१३ मा 
ललाई फकाई �लोक अ�वाललाई अपहरण गरी लगी 
�ितवादी र�भादेवीको घरमा राखेको अव�थामा िमित 
२०६९।१०।२२ का िदन �हरीले �लोक अ�वालको 
उ�ार गरकेो भ�ने त�य पिु� ह�न आएकोले �ितवादीह� 
कुनाल अ�वाल, राजनबाब ुबािनया, प�नालाल सहनी, 
िसके�� यादव, र�भादेवी िगरी, सरुशे राम, िवनोद राम 
र मोहन वण�वाललले मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको १ र ३ नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो ठहछ�  । िनजह�लाई सोही महलको ३ नं. 
बमोिजम जनही ७(सात) वष� कैद र �.५०,०००।- 
(पचास हजार) ज�रवाना ह�ने साथै िनजह�ले वष� ८ को 
नाबालक �लोक अ�वालालाई संगिठत�पमा अपहरण 
गरी ब�धक बनाएको देिखन आएकोले िनजह�लाई 
सोही महलको ७ नं. र ९ नं. बमोिजम २।२ वष�का 
दरले जनही ४ (चार) वष� थप कैदसमेत ह�ने ठहछ�  
र सोही महलको १२ नं. बमोिजम �लोक अ�वाल 
अपहरण भएको िमित २०६९।१०।१३ देिख िनजले 
अपहरणबाट छुटकारा पाएको िमित २०६९।१०।२२ 
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स�मको ज�मा िदन १० को �ितिदन �.५००।- का 
दरले ह�न आउने ज�मा �.५०००।- (पाचँ हजार) 
जनही �ितवादीह�बाट पीिडतलाई �ितपूित�बापत 
िदलाई भराई िदने ठहछ�  । अका�  �ितवादी अजय िगरीले 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो अव�था र जाहेरी 
दरखा�तमा िनजको नाम िव�� ख�डमा उ�लेख भए 
तापिन िनजको भूिमकाको बारेमा केही उ�लेख ह�न 
सकेको दिेखएन । अपह�रत बालक �लोक अ�वालले 
गरकेो कागजबाट िनजलाई अपहरण गन� काय�मा 
यी �ितवादीको सलं�नता रहे भएको भ�ने दिेखन 
आएन । अ�य �ितवादीह�ले गरकेो बयानमा अपहरण 
गन� योजना, सहमित, स�लाह र अपहरण काय�मा समेत 
यी �ितवादीको सलं�नता रहेको भनी यी �ितवादीलाई 
पोल गरकेो पिन नदेिखएकोले यी �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत ह�ने नदिेखदँा �माणको 
अभावमा �ितवादी अजय िगरीले आरोिपत कसरुबाट 
सफाई पाउने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पसा� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला ।

कुनै �यि�उपर अिभयोग लगाउन ु मा� 
कसरुदार ठहर गन� र साजय गन�को लािग पया��त 
ह�दँनै । सो कुरा �वत��, ठोस तथा शंकारिहत 
�माणह�बाट पिु� ह�नपुछ�  । ��ततु म�ुामा म �ितवादी 
प�नालाल सहनीले जाहेरवालाको नाबालक छोरा 
�लोक अ�वाललाई अपहरण गरी ब�धक बनाई राखेको 
भ�ने कुरा कुनै सबदु �माणबाट �मािणत छैन । िमित 
२०६९।१०।१४ का िदन गोवध�नलाल अ�वालले 
खोजतलास ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा म �ितवादी 
प�नालाल सहनीसमेतले �लोक अ�वाललाई अपहरण 
गरी ब�धक बनाई राखेको कुरा उ�लेख नगरी मेरो नाित 
वष� ८ को �लोक अ�वाल हराएको भनी उ�लेख गरकेो 
र िनज गोवध�नलाल अ�वाल अदालतमा सा�ीको 
�पमा उपि�थत नभएको ह�दँा �माणको �पमा �हण 
गन� नसिकने सो िनवेदनसमेतलाई आधार िलइएको 
छ । िमित २०६९।१०।२२ को घटना�थल 

खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकाबाटै पिन �लोक 
अ�वाल फेला परकेो घर मेरो नभएको उ� घर गाउमँा 
म नरहेको, नभएको, बरामद भएको कटुवा ब�दकु तथा 
गोली मेरो नभएको, �लोक अ�वाललाई मैले अपहरण 
नगरकेो, िनज �लोक अ�वाललाई मैले उ� गाउ ँ
घरस�म नप�ुयाएको तथा मैले ब�धक नबनाएको भ�ने 
कुरा �प� ह�दँाह�दँै सो घटना�थल खानतलासी तथा 
बरामदी मचु�ुकालाई मेरो िव��मा �माण िलइएको 
छ । िमित २०६९।१०।२२ �.िन. मनोहर�साद भ�ले 
िदनभुएको �ितवेदन तथा िनजले अदालतमा गरकेो 
बकप�मा �लोक अ�वाललाई अपहरण गन� वारदातमा 
प�नालाल सहनीसमेत संल�न रहेको भनी उ�लेख गर े
तापिन उनको �यस �ितवेदन तथा बकप�लाई �माणमा 
िलन िम�दैन । िकनक� उनी ��य� �माण होइनन् । 
��ततु म�ुामा जाहेरवालाको छोरा �लोक अ�वाललाई 
मैले अपहरण गरी ब�धक बनाई राखेको वा अ�य कुनै 
िकिसमले उ� वारदातमा मेरो संल�नता रहेको भ�ने 
कुरा यी �ितवेदकले ��य��पमा देखेको, सनेुको वा 
थाहा पाएको हो भनी ले�न लेखाउन नसकेकोले उ� 
�ितवेदन तथा बकप�लाई मेरो िव��मा �माणमा 
िलन निम�ने ह�दँा मलाई कसरुदार ठहर गरी स�ु 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी प�नालाल सहनीको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डामा परकेो पनुरावेदन प� ।

मउपर लगाइएको अिभयोग दाबी �मािणत 
ह�ने कुनै पिन �वत�� �माण वादी प�ले ��ततु म�ुामा 
दािखल गन� सकेको छैन । िमित २०६९।१०।१३ का 
िदन बेलकुा ५ बजे �लोक बालमि�दरमा खे�ने �ममा 
हराएको भनी मौिखक सूचना िज�ला �हरी काया�लय, 
पसा�मा िमित २०६९।१०।१४ मा जाहेरवालाको िपता 
गोवध�न अ�वालले िनवेदन िदनभुएको िथयो । िमित 
२०६९।१०।२२ मा �लोक अ�वालको िपताले जाहेरी 
दरखा�त िददँा �लोक अ�वाल घरबाट अपहरण 
भएको भ�दै मसमेतको नाम उ�लेख गरकेा छन् । 
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मौकामा जाहेरवालाको िपताले िदनभुएको िनवेदन र 
पिछबाट अथा�त् िवल�ब गरी नव� िदनमा जाहेरवालाले 
िदएको जाहेरी दखा��तमा उि�लिखत �यहोरा पर�पर 
एक आपसमा बािझएको, �य�तो बािझएको जाहेरीको 
आधारले दोषी ठहर गन� िम�दनै । �यसैले स�ु फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदक �ितवादी कुनाल 
अ�वालको पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

�ितवादी अजय िगरीकै घरमा बालकलाई 
अपहरण गरी १० िदनस�म राखेको देिख�छ । १० 
िदनस�म िनजको घरमा पीिडत बालकलाई रा�दा 
िनजलाई अपहरण गरकेो तथा ब�धक बनाई राखेको 
स�ब�धमा थाहा जानकारी रहेको भ�ने �प� दिेखएको 
छ । िनजका आमा तथा दाजसुमेत िमली अपहरण गरी 
राखेको देिखई सकेपिछ िनजलाई सो बारमेा केही थाहा 
जानकारी नह�ने भ�ने कुरा िव�वासलायक देिखदैँन । 
िनज मौकामा घटना�थलबाट प�ाउ परकेो दिेखएको 
तथा मौकाको घटना�थल मचु�ुकाको रोहबरमा बसी 
सिहछापसमेत गरकेो देिख�छ । िनजसमेत उपर 
िकटानी जाहरी परकेो दिेखई अपह�रत बालक �लोक 
अ�वालको कागजबाट समेत मलाई प�ाउ गन�मा यी 
�ितवादीको समेत संल�नता रहेको भ�ने �यहोरा लेखाई 
िदएको समेतका िमिसल संल�न आधार �माणह�बाट 
िनज �ितवादीको समेत नाबालक �लोक अ�वाललाई 
अपहरण गन� काय�मा संल�न रहेको भ�ने �मािणत 
भएको अव�थामा िनज �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाई िदने गरी भएको फैसला बदरभागी 
रहेको छ । यी �ितवादी अजय िगरी र कसरु ठहर 
भएका �ितवादीह� समान�तरका कसरुदार रहेको 
देिखएको अव�थामा अ�य �ितवादीह�लाई सजाय 
गरी समान�तरका यी �ितवादीलाई अ�य �ितवादीह� 
सरह सजाय गनु�पन�मा सो नगरी भएको स�ु फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा सो हदस�म उ�टी गरी िनजलाई समेत 

कसरुदार ठहर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा परकेो 
पनुरावेदन प� ।

जाहेरी दखा��त, पीिडत �लोक अ�वालको 
कागज र अिधकार�ा�त अिधकारीसम� भएको 
भिनएको बयान कागजलाई आधार िलई मलाईसमेत 
कसरुदार ठहर गरी फैसला ग�रएको छ । सो जाहेरी अ�य 
कुनै �माणबाट पिु� भएको छैन । �लोक अ�वाललाई 
मैले अपहरण गरकेो वा शरीर ब�धक बनाई राखेको 
भनी उ� जाहेरीमा उ�लेख भएकोसमेत छैन । �हरीमा 
भएको सािबतीकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गन� 
िम�दैन । म �ितवादीले अिभयोग दाबीअनसुारको 
कुनै कसरु अपराध नै गरेको होइन भनी अदालतसम� 
ई�कार रही बयान गरकेो छु । मेरो ई�कारी बयान वादी 
प�कै सा�ीले गरकेो बकप�बाट �मािणत भइरहेको 
छ । मलाई सफाई िदने गरी फैसला गनु�पन�मा सो 
नगरी कैद र ज�रवाना गरी मबाट �ितपूित�समेत 
भराई िदने ठह�याएको स�ुको फैसला �िुटपूण� छ । 
सनाखत कागजलाई मेरो िव��मा �माणमा �हण गन� 
िम�दैन । काकाले ि�िसयाको पलुस�म प�ुयाएपिछ 
एरो�लेन िकनी िद�छु भनी मोटरसाइकलमा राखेको र 
घरस�म लाने �यि�म�येका ियनी पिन ह�न् भनी सनाखत 
कागजमा उ�लेख भए पिन सो कुरा अ�य �माणबाट 
पिु� भएको छैन । उ� सनाखत कागज अ.ब.ं को १७३ 
नं. िवपरीत छ । �लोक अ�वाल बरामद भएको कोठामा 
मेरो उपि�थित भएको वा सो घर कोठाबाट म प�ाउ 
परकेो वा मेरो ना.२३ प.७०३३ नं. को मोटरसाइकल 
बरामद भएको भ�ने कुरा खानतालसी तथा बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिखदँनै । जाहेरी पनु�भ�दा पूव� गोवध�न 
अ�वालले िमित २०६९।११।१४ मा िदनभुएको 
िनवेदनमा मेरो नाउ ँ उ�लेख छैन । पीिडत �लोक 
अ�वालले िमित २०६९।१०।२२ मा गरकेो कागजमा 
मेरो नाउ ँउ�लेख नभएको ह�दँा मलाई कसरुदार ठहर 
गरकेो स�ु फैसला उ�टी गरी सफाई पाउ ँभ�नेसमेत 
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�यहोराको पनुरावेदक �ितवादी राजनबाब ुबािनयाको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा परकेो पनुरावेदन प� ।

जाहेरवालाको छोरा �लोक अ�वालको 
अपहरण अपराधमा मेरो सलं�नता िथएन । मेरो 
संल�नता भएको भनी कसैले भनेको पिन छैन । 
नाबालकलाई अपहरण गन� काय�मा म संल�न रहे 
भएको �माणबाट पिु� भएको छैन । अपहरण काय�लाई 
सघाउ प�ुयाउने िकिसमको कुनै कुकृ�य मैले गरकेो 
छैन । ब�चा �याई रा�न ु पन� कारण मलाई नबताई 
राखेकोले मैले ब�चालाई खाना बनाई खवुाएको 
िथए ँ। खानाबाट ब�चाको �वा��यमा �ितकूल असर 
नपरकेो, ब�चालाई कुटेको, दःुख िदएको, �पैया ँ
मगाउ भनी भनेको छैन । मैले कसरु गरेको भनी कुनै 
सा�ीले पिन नभनेकोले अपहरण काय�मा जािनजानी 
मेरो संल�नता भएको दिेखने आधार �माण नभई मलाई 
कसरुदार ठह�याउने गरी स�ुबाट भएको फैसला 
�यायोिचत नह�दँा उ�टी गरी आरोिपत कसरुबाट 
सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
र�भादेवी िगरीको पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा परकेो 
पनुरावेदन प� । 

��ततु म�ुामा सव��थम अनसु�धान 
अिधकृतले िमित २०६९।१०।२२ मा िज�ला पसा� 
गा.िव.स. भेिडहारी वडा नं. ९ ि�थत खडा गरकेो 
घटना�थल, खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकामा म 
�ितवादीको उपि�थित छैन र मेरो रोहबरमा भएको पिन 
होइन । पीिडत भिनएका नाबालक वष� ८ को �लोक 
अ�वालले मलाई अपहरण गरी ब�धक बनाई रा�ने 
काय�मा मेरो संल�नता रहेकोमा िव�वास ला�छ भनी 
शंकाको आधारमा देखाएका मा� छन् । सो सनाखत 
कागजमा िनज नाबालकलाई सनाखत नै नगराई 
सिहछाप गन� भ�दा मैले सिहछाप गन� इ�कार गदा� मलाई 
�हरी िहरासतमा कुटिपट गरी म पढ्ने ले�ने �यि�को 
हात समाती बढुी औलंाको �या�चे लगाइएको छ । सो 
किथत सनाखत कागज कुन दजा�को �हरी कम�चारी वा 

कुन �हरी कम�चारीले तयार गरकेो हो उ�लेख नभएबाट 
सो सनाखत कागज सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा १६(१) को िवपरीत बेरीतको सनाखत कागज 
हो । �लोक अ�वालले िज�ला अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गर ेनगरकेोतफ�  समेत मू�याङ्कन नै नगरी 
अिभयोग दाबीबमोिजम म �ितवादीलाई सजाय ह�ने 
गरी भएको फैसला �िुटपूण� छ । ��ततु म�ुामा बेरीतको 
गैरकानूनी सनाखतको कागजको आधारमा अनसु�धान 
अिधकृतले मलाई िहरासतमा राखी अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� म �ितवादी िसके�दर यादवलगायत 
अ�य स�पूण� �ितवादीह�लाई बयान नै नगराई 
िनम�मतापूव�क कुटिपट गरी कागजमा जबरज�ती 
सिहछाप गराइएको छ । पीिडत भिनएका नाबालक 
वष� ८ को �लोक अ�वालसगँ अनसु�धान अिधकृतले 
िमित २०६९।१०।२२ मा घटना िववरणको कागज 
गराउदँा म �ितवादी िसके�दर यादवको उ� अपहरण 
गन� काय�मा यो य�तो काय� गरेको िथयो वा िनजको 
उपि�थित यस �कारको िथयो भनी भ�न र लेखाउन 
नसकेकोबाट म �ितवादी िसके�दर यादव िनद�ष रहेको 
�मािणत छ । मलाईसमेत कसरुदार ठहर ग�रएको स�ु 
फैसला निमलेको ह�दँा मेरो हकमा उ�टी गरी सफाई 
पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदक �ितवादी 
िसके�दर यादवको पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा 
परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादीह�ले सामिुहक योजना र 
काय�िवभाजन तथा काया��वयनका साथ ८ वष�य 
नाबालक �लोक अ�वाललाई अपहरण गरी ब�धक 
बनाउने कसरु गरकेोमा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
सािबत भई पर�पर पोल गन� �ितवादीह�को मौकाको 
सािबतीलाई �ितवेदकसमेतका �यि�ह�को बकप�ले 
समथ�न ग�ररहेको देिखन आएकोले �ितवादीह� 
र�भादेवी िगरी, कुनाल अ�वाल, राजनबाब ु बािनया, 
प�नालाल सहनी, िसके�� यादव, सरुशे राम, िवनोद 
राम तथा मोहन वण�वालले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
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कसरु गरकेो ठह�याई िनजह�लाई जनही ११ (एघार) 
वष� कैद तथा �.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ 
जनही ज�रवाना ह�ने र पीिडतले यी �ितवादीह�बाट 
जनही �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ �ितपूित� 
भराई िलन पाउने ठह�याई �ितवादीम�येका अजय 
िगरीलाई मा� अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुबाट 
सफाई िदने गरकेो पसा�  िज�ला अदालतको फैसला 
�यायको रोहमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  
भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भएको फैसला ।

जाहेरवालाको नाबालक छोरा �लोक 
अ�वाललाई अपहरण गरी लगी ब�धक बनाई राखेको 
घटना वारदातमा म �ितवादीको संल�नता रहेको भ�ने 
कुरा वादी नेपाल सरकारले कुनै सबतु �माणबाट 
"अदालतमा" पिु� गन� सकेको छैन । �लोक अ�वाल 
फेला परकेो घर मेरो नभएको, उ� घर गाउमँा म 
नरहेको, नभएको उ� घर गाउमँा म �काउ नपरकेो, 
बरामद भएको कटुवा ब�दकु तथा गोली मेरो नभएको, 
�लोक अ�वाललाई मैले अपहरण नगरकेो, िनज 
�लोक अ�वाललाई मैले उ� गाउ ँघरस�म नप�ुयाएको 
तथा मैले ब�धक नबनाएको भ�ने कुरा �प� छ । उ� 
वारदातमा मेरो संल�नता रहेको भ�ने कुरा �ितवेदकले 
��य��पमा देखेको, सनेुको वा थाहा पाएको हो 
भनी ले�न लेखाउन सकेका छैनन् । जाहेरवाला 
सा�ीका �पमा अदालतमा उपि�थत भई आफूले 
जाहेरी दरखा�तमा लेखाएको कुरालाई बकप� गरी 
समथ�न गरकेो ि�थित िव�मान नभएकोले उ� जाहेरी 
दरखा�तको �यहोराले अपराध पिु� गन� �मािणक 
मह�व �हण गन� स�दैन । घटना िववरण कागज तथा 
सनाखत कागज गन� �यि� �लोक अ�वाल अदालतमा 
उपि�थत भई आ�नो सो मौकामा �य� गरकेो 
कुरालाई समथ�न गन� गरी बयान बकप� गन� सकेको 
अव�था छैन । यस ि�थितमा उ� पीिडतको घटना 
िववरण कागज तथा सनाखत कागजमा उि�लिखत 

कुराले म �ितवादीसमेतको िव��मा �माणमा 
लगाउन निम�ने �� छ । �य�तै गरी म�ुाको वारदात 
�थािपत ह�न ुर �ितवादी उपरको कसरु �मािणत ह�न ु
भनेको अलगअलग िवषय भएकोले पीिडत �लोक 
अ�वाललाई �ितवादी र�भा देवीको घरबाट �हरीले 
फेला पारकेो भ�ने त�यमा िववाद नभए तापिन सो 
त�यले म �ितवादीसमेतले योजना बनाई स�लाह 
सहमित गरी िफरौती रकम िलने उ�े�यले �लोक 
अ�वाललाई अपहरण गरी लिग ब�धक बनाई राखेको 
भ�ने कुरा पिु� ह�दैँन । अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान �यहोरा �हरी आफँैले लेखेर मलाई डराई ध�काई 
जबरज�ती सिहछाप गराएको हो । �हरीले य�तै 
गरी अ�य �ितवादीह�ले पिन मसमेतलाई पोल गरी 
कसरुमा सािबत भई आ�नो �वे�छाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान नगरकेोले म �ितवादी 
प�नालाल सहनीसमेतलाई कसरुदार ठह�याई सजाय 
िदने गरी  भएको फैसला �याय तथा कानूनको िवपरीत 
भई �िुटपूण� ह�दँा सो फैसला बदर गरी सफाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी प�नालाल सहनीको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�लोक अ�वाललाई अपहरण गरकेो 
वारदातमा म संल�न नरहेको, ��ततु म�ुामा 
अनसु�धानको िसलिसलामा तयार भएका िलखतह� 
कुनै पिन �वत�� एव ं व�तिुन� �माणबाट मउपरको 
अिभयोग �मािणत भएको छैन । सबदु �माणको 
समिुचत�पमा मू�याङ्कन एवं िववेचनासमेत नगरी 
फौजदारी �यायका िस�ा�त एवं स�मािनत सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
हचवुा र अनमुानको भरमा अनसु�धान अिधकारी�ारा 
जबरज�ती गराइएको सािबतीलाई आधारमानी मउपर 
ला�नै नस�ने  मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको १ नं. र ३ नं. बमोिजमको कसरु 
ठह�याई भएको फैसला कानूनस�मत नरहेकोले उ� 
फैसला उ�टी गरी मलाई अिभयोगबाट सफाई िदलाई 
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पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी कुनाल अ�वालको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

��ततु वारदातको जाहेरी दरखा�त, 
पीिडतले अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज तथा 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान िमिसल 
संल�न अ�य कुनै कागजबाट �मािणत भएको 
छैन । �लोक अ�वाललाई मैले अपहरण गरकेो वा शरीर 
ब�धक बनाई राखेको भनी उ� जाहेरीमा उ�लेख 
भएकोसमेत छैन । �हरीमा भएको सािबतीकै आधारमा 
कसैलाई दोषी ठहर गन� िम�दैन । म �ितवादीले 
अिभयोग दाबीअनसुारको कुनै कसरु अपराध नै गरकेो 
होइन भनी अदालतसम� ई�कार रही बयान गरकेो 
सो मेरो ई�कारी बयान वादी प�कै सा�ीले गरकेो 
बकप�बाट पिु� �मािणत भइरहेको छ । सनाखत 
कागजमा पीिडतलाई मोटरसाइकलमा राखी मसमेतले 
लगेको भ�ने कुरा देखाइए पिन सो पिु� छैन । के कित 
न�बरको मोटरसाइकलमा लिगएको हो सो सनाखत 
कागजबाट ख�ुदैन । पीिडत भनी नामाकरण ग�रएका 
�लोक अ�वाल बरामद भएको कोठामा मेरो उपि�थित 
भएको वा सो घर कोठाबाट म प�ाउ परकेो वा मेरो 
ना.२३ प ७०३३ नं. को मोटरसाइकल बरामद भएको 
भ�ने कुरा खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिखदँैन । सहअिभय�ुह�को पोल अ�य �माणबाट 
पिु� भएको छैन । िनज �ितवादीह� अदालतमा बयान 
गदा� अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान हा�ो 
होइन । �हरीले जबरज�ती सिहछाप गराएका छन् 
भनी अदालतमा इ�कारी बयान गरकेा रहेछन् । मेरो 
ना.२३ प.७०३३ न�बरको मोटरसाइकल मेरो घरबाट 
र मलाई पिन मेर ैघरबाट प�ाउ ग�रएको कुरा िमित 
२०६९।१०।२८ मा भएको खानतलासी तथा बरामदी 
मचु�ुकाबाट �मािणत छ भने मोटरसाइकलमा राखी 
पीिडतलाई प�ुयाएको भनी मउपर आरोप लगाएपिन सो 
आरोप वादी प�ले शकंारिहत तवरबाट पिु� �मािणत 
गन� नसकेको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 

भएको फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी राजनबाब ु बािनयाको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

��ततु म�ुामा बेरीतको गैरकानूनी सनाखतको 
कागजको आधारमा अनसु�धान अिधकृतले मलाई 
िहरासतमा राखी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
मलगायत अ�य स�पूण� �ितवादीह�लाई बयान 
नै नगराई िनम�मतापूव�क कुटिपट गरी जबरज�ती 
सिहछाप गराएको हो । पीिडत भिनएका नाबालक वष� 
८ को �लोक अ�वालसगँ अनसु�धान अिधकृतले िमित 
२०६९।१०।२२ मा घटना िववरणको कागज गराउदँा 
म �ितवादी िसके�दर यादव उ� अपहरण गन� काय�मा 
यो य�तो काय� गरकेो िथयो वा िनजको उपि�थत यस 
�कारको िथयो भनी भ�न र लेखाउन सकेका छैनन् । 
म �ितवादी िसके�दर यादवले िनज नाबालक वष� ८ 
को �लोक अ�वालको अपहरण काय�मा के काम गरकेो 
जसबाट अिभयोग दाबी समिथ�त भइरहेको छ भनी 
फैसलामा वा अिभयोग दाबीमा समेत उ�लेख नभए 
पिन गो�वारा�पमा अ�य �ितवादीह�लाई सजाय 
गदा� म िनद�ष �यि�लाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय भएको रहेछ । व�तिुन� सबतु �माणको 
अभावमा गैरकानूनी तवरबाट ��ततु म�ुाका अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलाई कैद र ज�रवानाको सजाय ह�ने 
गरी भएको फैसला कानून तथा �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तसमेत िवपरीत भएकोले बदर गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
िसके�दर यादवले यस अदालतमा िदएको पनुरावेदन 
प� ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको िमिसल 
सलं�न कागज अ�ययन ग�रयो । �ितवादी प�नालाल 
सहनीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
रामािशष यादव र वैतिनक अिधव�ा �ी शोभा काक�ले 
�ितवादी प�नालाल सहनीले के क�ता अपराध गरकेा 
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ह�न् भनी अिभयोग दाबीबाट देिखदैँन । पीिडतले 
अदालतमा आएर बकप� गन� सकेको अव�थासमेत 
छैन । मौकामा कागज गन� �हरी जवानह� अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गदा� प�नालाल सहनीलाई 
वारदात �थलमा देखेको छैन । िनजलाई �यहाबँाट 
प�ाउ गरकेो होइन भनी लेखाएका छन् । पीिडतले 
�ितवादीलाई सनाखत गरकेो भनी दखेाइएको कागज 
कानूनको रीत प�ुयाई गरकेो देिखदँैन । यसरी व�तिुन� 
�माणको अभावमा िनज �ितवादीलाई सजाय गन� 
गरी भएको स�ु फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादी प�नालाल 
सहनीले आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने पद�छ भनी 
बहस ��ततु गनु�भयो ।

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
रहन ु भएका िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी रमा 
पराजलुीले �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा सािबत रही एक अका�लाई पोल 
गद� बयान गरकेा रहेछन् । बालक �लोक अ�वाललाई 
अपहरण गरपे�चात् �ितवादी र�भादेवी िगरीको घरमा 
लगेर राखेको अव�थामा �हरीले उ�ार गन� जादँा 
दोहोरो झडपमा फाय�रङ ह�दँा संजय िगरी र िवनेश 
रामलाई गोली लािग उपचारको �ममा िनजह�को म�ृय ु
भएको िथयो । संजय िगरी �ितवादी र�भादेवी िगरीको 
छोरा ह�न् । पीिडतले �ितवादी र�भादेवीसमेतलाई 
पिहचान गरकेो �यहोरासाथ आफू अपहरण पदा�देिख 
म�ु ह�दँास�मको घटना �ममा उ�लेख गरी कागज 
गरकेोसमेतबाट �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो 
देिखएकोले पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी 
ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एवं बहस िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भएको फैसला िमलेको छ, छैन? पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, 

होइन ? साही स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।
२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह� 

कुनाल अ�वाल, िसिक�दर यादव, राजनबाब ुबािनया, 
प�नालाल सहनी, सरुशे राम, िवनोद राम, मोहन 
वण�वाल, र�भा दवेी िगरी र अजय िगरीसमेतले वष� 
८ को �लोक अ�वाललाई अपहरण गरी लगी ब�धक 
बनाई राखी मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको १,२ र ३ नं. को कसरु गरकेोमा िनज 
�ितवादीह�लाई सोही महलको ३ नं. अनसुार सजाय 
गरी ऐजनको ७ नं. र ३ नं. अनसुार थप सजाय ह�न माग 
दाबी िलई अिभयोग प� दायर भएको रहेछ । �ितवादीह� 
र�भादेवी िगरी, िसिक�दर यादव, राजनबाब ु बािनया, 
कुनाल अ�वाल, प�नालाल सहनीले आरोिपत कसरु 
�वीकार गरी अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गरपेिछ अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रहेका छन् । पसा� िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह� कुनाल अ�वाल, राजनबाब ु बािनया, 
प�नालाल सहनी, िसके�� यादवसमेतले मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ 
नं. र ३ नं. बमोिजमको कसरु गरकेोले सोही ३ नं. 
बमोिजम ७ वष� कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना तथा 
ऐजनको ७ नं. र ९ नं. बमोिजम २/२ वष�का दरले 
जनही ४ वष� थप कैद सजाय ह�ने �.५,०००।- जनही 
�ितवादीह�बाट पीिडतलाई �ितपूित�  भराइिदने ठहरी 
फैसला भएकोमा सोउपर पनुरावेदन परी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठहरी फैसला भएको मा सोउपर �ितवादीह� 
िसके�� यादव, प�नालाल सहनी, राजन बाब ुबािनया 
र कुनाल अ�वालको यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको देिखयो ।

३. गोवध�नलाल अ�वालले िमित 
२०६९।१०।१४ मा वष� ८ को �लोक अ�वाल िमित 
२०६९।१०।१३ दिेख हराएको र फेला नपरकेोले 
खोजतलास ग�रपाउन िज�ला �हरी काया�लय, 
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पसा�मा िनवेदन िदएको देिख�छ । �हरीले खोजतलास 
गद� जादँा भएको फाय�रङमा गोली लािग संजय िगरी 
र िवनेश महराको म�ृय ु भएको र सोही ठाउ ँ िज�ला 
पसा� गा.िव.स. भेडीहारी वडा नं. ९ ि�थत रामनाथ 
िगरीको खपडाको छानो इ�ँाको पखा�ल भएको 
घरको पूव� उ�रप�ीको कोठामा पीिडत ब�चा �लोक 
अ�वाल फेला परकेो भने खान तलासी तथा बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिख�छ । ब�चा बरामद भएपिछ अशोक 
अ�वालले �ितवादीह�को नामसमेत उ�लेख गरी 
िमित २०६९।१०।१३ मा �लेन िकिनिद�छु भनी 
अपहरण गरी लगेका ह�न् भनी जाहेरी िदएका छन् । 
पीिडत �लोक अ�वालले एरो�लेन िकिनिद�छु भनी 
ठाकुर राम बह�मखुी �या�पस पछािड लगी अक� 
�यि�को िज�मा लगाई �यहाबँाट ब�धक बनाई राखेको 
ठाउ ँपसा� िज�लाको भेडीहारी गा.िव.स.को ९ नं. वडा 
गिदयानी टोलमा �याई प�ुयाएको हो भनी आ�नो 
�यहोरा लेखाएका छन् । यसरी खोजतलास गन� िदएको 
िनवेदन, खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका, जाहेरी 
दखा��त तथा पीिडतको कागजसमेतबाट वष� ८ को 
नाबालक �लोक अ�वाललाई अपहरण गरी ब�धक 
बनाएको वारदात �थािपत भएको छ ।

४. उ� वारदातमा यस अदालतमा 
पनुरावेदन गन� �ितवादीह�को के क�तो संल�नता 
रहेको छ भ�ने स�दभ�मा हेदा�, �ितवादीह� राजनबाब ु
बािनया, प�नालाल सहनी, िसिक�दर यादव र कुनाल 
अ�वाल पीिडत �लोक अ�वाल फेला परकैे िदन िमित 
२०६५।१०।२२ मा प�ाउ परकेो देिख�छ । पीिडत 
�लोक अ�वालका बबुा अशोक अ�वालले जाहेरी 
िददँा कुनाल अ�वालले छोरालाई एरो�लेन िकनी 
िदने बहानामा िमित २०६९।१०।१३ मा घरबाट लगी 
वीरग�ज ि�थत ठाकुर राम बह�मखुी �या�पस पछािड 
प�ुयाएर �ितवादीह� राजनबाब ुबािनया र प�नालाल 
सहनीसमेतको िज�मा लगाएको िनजह�ले पसा� 
िज�ला गा.िव.स. भेिडयारी वडा नं. ९ गािदयानी टोल 

प�ुयाएपिछ अक� अपहरणकारीको िज�मा लगाएको 
ती अपहरणकारीले �ितवादी र�भादेवी िगरी र अजय 
िगरीको घरमा लगी ब�धक बनाई राखेको अव�थामा 
�हरीले उ�ार गदा� दईु जना अपहरणकारीलाई 
गोलीसमेत लागेको िथयो भनी उ�लेख गरकेा छन् ।

५. �ितवादीह�लाई पीिडत बालकले 
अनसु�धानको �ममा यी �ितवादीह�समेत िनजलाई 
अपहरण गन� काय�मा संल�न रहेको भनी �ितवादीह�लाई 
सनाखत ग�रिदनकुा साथै अनसु�धानको �ममा कागज 
गदा� िमित २०६९।१०।१३ का िदन काका नाता पन� 
कुनाल अ�वाल एरो�लेन िकनी िद�छु भनी वीरग�ज 
ि�थत ठाकुर राम बह�मखुी �या�पसको लेिडज हो�टेल 
पछािड प�ुयाएपिछ एक जना मोटरसाइकल र एक जना 
साइकलमा चढी आएका मा�छेह�को िज�मा लगाई 
ियनीह�ले एरो�लेन िकनी िद�छन्, म घरमा गएर 
पैसा िलएर आउछुँ भनी साइकल िलएर गएछ । अक� 
मोटरसाइकल िलएर आएको मा�छेले मोटरसाइकल 
चलाएको र साइकल िलएर आएको मा�छे पछािड बसी 
बीचमा मलाई राखी िलएर गए । ितनीह�ले पिन मलाई 
म�ु गराइएको ठाउमँा प�ुयाई एक जना िनलो पाइ�ट 
लगाएको �यि�लाई िज�मा लगाई एरो�लेन िकनी देउ 
हामी यसको काकालाई िलएर आउछँ� भनी गए । ती 
केटाले निजकै भएको घरमा िलएर गएको र रोइस् 
कराइस् भने गोली मा�रिद�छु भनी सानो ब�दकुसमेत 
देखाएको िथयो । िमित २०६९।१०।२२ मा �हरीले 
उ�ार गरकेो िथयो । मलाई ब�धक बनाई राखेको घरमा 
भएक� मिहलाको नाम र�भादेवी िगरी र िनजका छोरा 
अजय िगरीलाई �हरीले प�ाउ गरी �याएको हो भनी 
वारदातको िसलिसलेवार त�रकाले वण�न गद� कागज 
ग�रिदएका छन् । 

६. �ितवादी िसके�� यादवले �ितवादीह� 
कुनाल अ�वाल, प�नालाल सहनी, राजनबाब ुबािनया 
र िनजसमेत भई �लोक अ�वाललाई अपहरण गन� 
योजना बनाएको र अपहरणको िदन िनजले आ�नो 
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घरमा बसी �हरीको गितिविध हेरकेो भनी आरोिपत 
कसरुमा सािबत रही अनसु�धानको �ममा बयान 
गरकेा छन् । �ितवादी राजनबाब ु बािनयाले �लोक 
अ�वाललाई अपहरण गरी ब�धक बनाई राखेको 
वारदातमा मलगायत प�नालाल सहनी, िसिक�दर 
यादव, कुनाल अ�वाल र प�नालाल सहनीले पिन 
आरोिपत कसरु �वीकार गरी एक अका�लाई पोल गद� 
बयान गरकेो दिेख�छ । पीिडत �लोक अ�वाललाई 
उ�ार गन� खिटएका �हरी कम�चारीह�ले खोजतलास 
गद� जादँा िज�ला पसा� गा.िव.स. भेिडहारी वडा नं. ९ 
ि�थत �ितवादी र�भादेवी िगरीको घरमा पीिडतलाई 
ब�धक बनाई राखेको भनी सरुाक� पाई उ�ार गन� 
जादँा �हरी टोलीउपर नै फायरीङ्ग खोलेकोले �हरीले 
समेत आ�म सरु�ाको लािग फायरीङ्ग गदा� �हरीको 
गोली लािग स�जय िगरी र िवनेस महरा घाइते भएकोमा 
िनजह�को उपचारको �ममा म�ृय ु भएको िमिसल 
संल�न कागजबाट देिख�छ । र�भादवेी िगरीको घरबाट 
िनजलाई र अजय िगरीलाई िनय��णमा िलई पीिडत 
बालक �लोक अ�वाललाई उ�ार गरकेो हो भनी 
उ�ारमा खटेका �हरी कम�चारीह�ले घटना िववरण 
कागज ग�रिदएका छन् । 

७. �ितवादीह� कुनाल अ�वाल, िसिक�दर 
यादव, प�नालाल सहनी र राजनबाब ु बािनयाले 
अदालतमा बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार 
गरकेो देिख�छ । िमिसल सलं�न �ितवादीह�का 
सा�ीह�ले िनजह�को अदालतसम� भएको इ�कारी 
बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो दिेखए पिन 
पीिडतलाई उ�ार गन� बेला प�ाउमा परेक� अका� 
�ितवादी र�भादवेी िगरीले आ�नो घरबाट पीिडत 
बालकलाई �हरीले फेला पारकेो हो भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । �य�तै पीिडतको उ�ारमा खिटएका 
सरु�ाकम�ह� मनोहर�साद भ� र सूय�बहादरु 
थापाले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� �लोक 
अ�वाललाई र�भादेवी िगरीको घरबाट उ�ार ग�रएको 

सोही �ममा अपहरणकारी र सरु�ाकम� बीच दोहोरो 
गोली हानाहान ह�दँा २ जना अपहरणकारी घाइते भएको 
र उपचारको �ममा म�ृय ु भएको तथा �ितवादीह� 
र�भा िगरी र िनजका छोरा अजय िगरीलाई त�काल 
िनय��णमा िलएको हो भनी लेखाई िदएको दिेख�छ ।

८. पीिडत नाबालक �लोक अ�वाललाई 
�ितवादी र�भादेवी िगरीको घरबाट फेला पारी 
�हरीबाट उ�ार ग�रएको त�यमा िववाद भएन । 
पीिडतलाई फेला पारकैे बखत �ितवादी र�भादेवी िगरी 
र अजय िगरीलाई प�ाउ गरी �याएको कुरा �ितवादी 
र�भा देवीले अनसु�धानको �ममा एवं अदालतमा 
समेत �वीकार गररे बयान गरकेो देिख�छ । य�िप 
िनज अदालतमा बयान गदा� आफू आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रहेको दिेख�छ । िनजले अनसु�धानको �ममा 
बयान गदा� आरोिपत कसरु �वीकार गद� यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई समेत पोल ग�रिदएको दिेख�छ । 
पीिडत �लोक अ�वालले अनसु�धानको �ममा कागज 
गदा� �ितवादी कुनाल अ�वालले िनजलाई घरबाट 
िलएर गएको र वीरग�ज ि�थत ठाकुर राम बह�मखुी 
�या�पसको लेिडज हो�टेल पछािड लगी अ�य 
दईु जना �यि�को िज�मा लगाएको भनी लेखाएका 
छन् । �ितवादी कुनाल अ�वालले आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही अदालतमा बयान गरपेिन अनसु�धानको 
�ममा कसरुमा सािबत रहेका छन् । अनसु�धानको 
�ममा भएको सो बयान जबरज�ती गराइएको हो भ�ने 
कुराको �माण िनजले पेस गन� सकेका छैनन् । यसका 
अित�र� िनज आरोिपत कसरु नगरकेो भए जाहेरवाला 
र पीिडत बालकले िनजलाई िकटान गरी जाहेरी िदन ुर 
अनसु�धानको �ममा कागज गनु�को अ�य कुनै कारण 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट देिखदँैन ।

९. �य�तै �ितवादी िसिक�दर यादव �ितवादी 
कुनाल अ�वालले पीिडतलाई िनजको घरबाट िलएर 
गइरहेको अव�थामा चोकमा बसी �हरी आए नआएको 
िनगरानी गररे बसेका िथए भ�ने कुरा कुनाल अ�वालको 
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अनसु�धानको �ममा भएको बयानबाट देिख�छ । यी 
�ितवादीले पिन अनसु�धानको �ममा बयान गदा� सो 
कुरा �वीकार गरकेा छन् । अदालतमा इ�कार रही 
अनसु�धानको उ� बयान �हरीले पिहलेदेिख तयार 
गररे राखेको र सिहछाप मा� गराएको हो भनी िजिकर 
िलएका छन् । तर अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
सािबत डर �ासबाट भएको कुरालाई �मािणत गन� कुनै 
�माण पेस गन� सकेको देिखदैँन ।

१०. �ितवादीह� प�नालाल सहनीसमेतले 
कुनाल अ�वालले �लोक अ�वाललाई ठाकुरराम 
�या�पसको लेिडज हो�टेल पछािड �याएपिछ मोटर 
साइकलमा राखी संजय िगरीको घरस�म प�ुयाएको 
भनी िनजह�को अनसु�धानको �ममा भएको बयान 
पीिडत �लोक अ�वालको अनसु�धानको �ममा 
भएको कागज एव ंअशोक अ�वालको जाहेरी दरखा�त 
�यहोराबाट समिथ�त भएको देिख�छ । यी �ितवादीह�ले 
अनसु�धानको �ममा भएको उ� बयान आ�नो 
इ�छािवपरीत भएको हो भनी अदालतसम� बयान गदा� 
उ�लेख गरकेो भएपिन उ� बयान इ�छािवपरीतको हो 
भ�ने त�यलाई �मािणत गन� कुनै �माण ��ततु गरकेो 
पाइदँैन ।

११. यसरी िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, 
बरामदी मचु�ुका, पीिडत अ�वालको कागज, घटना 
िववरण कागज, �ितवादीह�को अनसु�धानको �ममा 
भएको बयानसमेतबाट िमित २०६९।१०।१३ मा 
�लोक अ�वालको अपहरण भएको, �हरीले िमित 
२०६९।१०।२२ को िदन पसा� िज�ला भेिडहारी 
गा.िव.स. वडा नं. ९ गिदयानी टोल ि�थत �ितवादी 
र�भादेवी िगरीको घरबाट �लोक अ�वाललाई उ�ार 
ग�रएको र उ�ारको �ममा भएको दोहोरो िभड�तमा 
�ितवादी र�भादवेी िगरीको छोरा सजंय िगरी र िवनेश 
राम �हरीको गोली लािग घाइते भई उपचारको �ममा 
म�ृय ुभएको त�य �थािपत भएको छ । उ� वारदातमा 
�ितवादी कुनाल अ�वालले �लोक अ�वाललाई घरबाट 

�याई �ितवादीह� प�नालाल सहनी र राजनबाब ु
बािनयाको िज�मा लगाएको िनज �ितवादीह�ले 
पीिडत बालकलाई सजंय िगरीको घरस�म प�ुयाएको 
देिखएबाट �ितवादीह�ले पूव�योजना एव ं तयारीका 
साथ नाबालक �लोक अ�वाललाई संगिठत�पमा 
अपहरण गरी �याई ब�धक बनाएको देिखयो । सो 
काय�मा �ितवादी िसिक�दर यादवले �हरी आए 
नआएको िनगरानी गरी बसेको देिख�छ ।

१२. �ितवादी िसिक�दर यादवले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गदा� आफू वारदात �थानमा 
उपि�थत नभएका पीिडतले आफूलाई सनाखत गन� 
नसकेको �हरीले वारदात �थलबाट आफूलाई प�ाउ 
गन� नसकेकोले आफू िनद�ष रहेको भनी िजिकर 
िलएको देिख�छ । अपहरण तथा शरीर ब�धक िलने 
अपराध संगिठत तवरले ह�ने गरकोले �य�तो अपराधमा 
�ायः एकभ�दा बढी �यि�को संल�नता रहेको ह��छ । 
सगंिठत�पमा ग�रने य�ता अपराधह�मा सलं�न 
सबै �यि�ह� एकैचोटी वारदात �थलमा देखापनु�  
आव�यक ह�दँनै । य�ता �कृितको अपराधमा िविभ�न 
�यि�ह�को िविभ�न भूिमका ह�नस�ने र म�ुय वारदात 
घटाउने �थलमा वा�तिवक�पमा वारदातमा सलं�न 
�यि�ह� भ�दा कम सं�यामा �यि�ह� उपि�थत 
भई वारदात घटाएको ह��छन् । तर य�तो वारदातमा 
घटना�थलमा नदेिखने �यि�ह�को भूिमका गौण वा 
सहायक ह�दँैन । िनजह�को भूिमका वारदात�थलमा 
देिखने �यि�ह�को जि�कै वा अझै मह�वपूण� ह��छ । 
िमिसल संल�न कागजबाट पिन यी �ितवादी वारदात 
�थलमा कही ँ पिन उपि�थित रहेको देिखदँनै तर 
िनजले सरुाक� बसी �हरी आएको नआएको हेरी अ�य 
�ितवादीह�लाई सोको सूचना िदन बसेको देिख�छ ।

१३. �ितवादी कुनाल अ�वालले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गदा� आफू वारदातमा सलं�न 
नभएको भनी िजिकर िलए पिन पीिडत नाबालकले नै 
िनज �ितवादीले पीिडतलाई घरबाट लगी प�नालाल 
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सहनी र राजनबाब ु बािनयाको िज�मा लगाएको 
देिख�छ । िनज �ितवादीले पिन अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान आ�नो �वे�छाले नभई कुटिपट 
गरी सिहछाप गराएका ह�न् भनी िजिकर िलए पिन 
सोलाई �मािणत गन� �माणह� पेस गन� सकेका 
छैन । �ितवादीह� प�नालाल सहनी र राजनबाब ु
बािनया पीिडतलाई कुनाल अ�वालबाट िलई पसा� 
िज�ला भेिडहारी गा.िव.स. वडा नं. ९ ि�थत र�भादेवी 
िगरीको घरमा प�ुयाएको देिखएबाट ��ततु वारदातमा 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले संगिठत�पमा काय� 
िवभाजन गरी पीिडत वष� ८ को �लोक अ�वालको 
अपहरण गरकेो देिखन आयो ।

१४. आरोिपत कसरुमा इ�कारी रही 
अदालतमा बयान गन� कुनाल अ�वाल, प�नालाल 
सहनी, िसके�� यादवसमेतका �ितवादीह� मौकामा 
प�ाउ नपरकेा र पीिडत नाबालक �लोक अ�वाल 
र जाहेरवालाको अदालतमा बकप� ह�न सकेको 
नपाइए पिन �ितवादीह� कसरुमा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� सािबत रही बयान गरकेो रहेछन भने 
सो सािबती �वे�छाबाट नभएको स�ब�धमा कुनै �माण 
िनजह�बाट ��ततु भएको पाइदँनै । अपहरणस�ब�धी 
अपराध मानवता िव��को अपराध भएको र �यस 
�कृितको अपराधमा संल�न �यि�ह�को पथृकपथृक 
भूिमका रहने गरकेो ह�दँा वारदात �थलबाट प�ाउ 
नपद�मा कसरुमा संल�न रहेको छैन भनी िन�कष�मा 
प�ुन िम�दैन । अपह�रत नाबालकलाई उ�ार गन� 
�ममा भएको गोली हानाहानबाट दईुजनाको म�ृय ु
भई नाबालकको उ�ार गरी �याइएको त�य �हरी 
कम�चारीह�को बकप�बाट समिथ�त भइरहेकोमा 
जाहेरवाला र पीिडतको बकप� नह�दैँमा कसरु नै 
�थािपत नभएको भ�न िम�दैन ।

१५. सजाय स�ब�धमा भएको कानूनी 
�यव�था हेदा� , मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 

ब�धक िलनेको महलको ३ नं. मा अपहरण गन� वा शरीर 
ब�धक िलने �यि�लाई सात वष�देिख प�� वष�स�म 
कैद र पचास हजार �पैयादँिेख दईुलाख �पैयासँ�म 
ज�रवाना ह�ने �यव�था रहेको छ । यसका अित�र� 
सोही महलको ७ नं. मा संगिठत�पमा �य�तो काम 
गन� �यि�लाई थप दईु वष� कैद तथा ९ नं. मा �य�तो 
कसरु मिहला वा नाबालक िव�� भएमा थप दईु वष� 
सजाय गनु�पन� �यव�था रहेको छ । ��ततु वारदातमा 
�ितवादीह� दईु जनाभ�दा बढी भई संगिठत �पमा ८ 
वष�को नाबालकलाई अपहरण गरकेो र ब�धक बनाई 
िमित २०६९।१०।१३ देिख २०६९।१०।२२ स�म 
�हरीले उ�ार नग��जेलस�म ब�धक बनाई राखेको 
देिखएकोले मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ३ नं.को अित�र� ऐजनको ७ र ९ नं. 
समेत आकिष�त ह�ने देिखयो ।

१६. अब यी �ितवादीह�लाई ह�ने 
सजायतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी राजनबाब ुबािनयाको 
यस अदालतमा पनुरावेदन परपेिछ िनज कैदमा रहेको 
कारागार काया�लयमा पेसीको जानकारी पठाउदँा 
कारागार काया�लय जग�नाथ दवेल, काठमाड�बाट 
�ितवादी राजनबाब ुबािनयाको िमित २०७३।१०।१८ 
मा वीर अ�पतालमा म�ृय ु भएको भनी जानकारी 
�ा� भएकोले िनजको हकमा मलुकु� ऐन अदालती 
ब�दोब�तको महलको १७६ नं.ले खतबात नला�ने 
ह�दँा िनजको हकमा केही ग�ररहन ुपरने । �ितवादीह� 
कुनाल अ�वाल, प�नालाल सहनी र िसिक�दर 
यादव �मश २०,१९ र १८ वष�का रहेका छन् । 
िनजह�ले यसभ�दा अगािड पिन कुनै अपराध 
गरकेो नदेिखएकाले िनजह� पटके अपराधी रहेको 
देिखदँनै । यसका साथै िनजह�ले पीिडतसगँ 
�ूरतापूव�क �यवहार गरकेो वा पीिडतलाई कुटिपटसमेत 
गरकेो दिेखदैँन । ब�धक बनाएर राखेको ठाउमँा �हरी 
उ�ार गन� जादँा �ितकार गन� �यि�ह�मा िनजह�को 
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संल�नता रहेको नदेिखएको ह�दँा मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. ले तोकेको 
�यूनतम् सजाय अथा�त् ७ वष� कैद र �.५०००।- 
ज�रवाना गदा�समेत यी �ितवादीह�लाई सजायको 
मा�ा पया�� ह�न गई कानूनको मनसायसमेत पूरा ह�ने 
देिख�छ । यसको अित�र� दईुजनाभ�दा बढी �यि� 
भई संगिठत�पमा वारदात घटाएकोले ऐजन महलको 
७ नं. बमोिजम थप दईु वष� कैद तथा ��ततु वारदात 
८ वष�को नाबालक िव�� घटाइएकोले ऐजन महलको 
९ नं. बमोिजम थप २ वष� कैद गरी ज�मा कैद वष� ११ 
तथा पीिडत �लोकलाई िमित २०६९।१०।१३ देिख 
२०६९।१०।२२ स�म ज�मा १० िदन ब�धक बनाई 
राखेकोले ऐजन महलको १२ नं. बमोिजम िनजलाई 
प�ुन गएको शारी�रक तथा मानिसक �ितसमेतलाई 
िवचार गदा� �ितिदन �.५००।- का दरले ह�न 
आउने �.५०००।- �ितवादीह�बाट पीिडतलाई 
�ितपूित�बापत भराई िदएको फैसलालाई अ�यथा 
ग�ररहन परने । आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउन ुपद�छ 
भनी �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन ।

१७. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारण एव ं
�माणबाट पनुरावेदक �ितवादीह� कुनाल अ�वाल, 
िसके�दर यादव, प�नालाल सहनीसमेतले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई िनजह�लाई 
जनही ११ (एघार) वष� कैद तथा जनही �.५०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने र पीिडतले �ितवादीह�बाट �.५०००।- 
�ितपूित�  भराई िलन पाउने ठह�याई पसा�  िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालई सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।१०।१३ 
को फैसला यस अदालतमा पनुरावेदन गन� 
�ितवादीह� कुनाल अ�वाल, प�नालाल सहनी र 
िसके�दर यादवको हकमा िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को 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. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

फैसला िमित : २०७४।०३।१९

म�ुाः अपहरण तथा कत��य �यान

०७१-CR-०९४१
पनुरावेदक / �ितवादी : िज�ला सनुसरी इन�वा 

नगरपािलका वडा नं. १ घर भई हाल कारागार 
काया�लय मोरङ िवराटनगरमा थनुामा रहेको 
स�जयकुमार पो�ार 

िव��
��यथ� / वादी : भवुने�वर यादवको जाहेरीले नेपाल 

सरकार

&

�नण�य नं. ९८९०
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०६९-CR-०४९८
पनुरावेदक / वादी : भवुने�वर यादवको जाहेरीले नेपाल 

सरकार 
िव��

��यथ� / �ितवादी : िज�ला सनुसरी इन�वा 
नगरपािलका वडा नं.१ ब�ने स�जय कुमार 
पो�ार 

 § वारदातमा नेपालबाट नाबालकलाई 
अपहरण गरी भारत पु�याई भारतमा 
नै रहकेो अव�थामा �यान मारकेोले 
कत��य गरी �यान मारकेो कसुरमा समते 
बिह���ीय ��ेािधकार लागू ह�ने अव�था 
रहने भएकोले नेपालकै अदालतको 
बिह���ीय ��ेािधकार (Extraterritorial 
jurisdiction) लागू ह�ने । 

(�करण नं. ६)
 § अिभयोग दाबीअनुसारको कसरुगरबेापत 

ह�ने सजायबार े िववेचना नगरी अिधकतम 
सजाय ह�ने कसरुस�मको सजाय ह�ने भनी 
ठहर गनु�लाई कानूनअनु�पको िनण�यको 
स�ंा िदन सिकँदैन । धेरै कसुरबापत भएको 
सजायको हद तो�ने स�ब�धमा �चिलत 
कानूनबमोिजम सजाय गािभन स�न े
ह�दँा कसुरदारले आरोिपत कसरुह� गर े
नगरकेो कुरा ठहर गनु� �यायकता�को कत��य 
ह�न आउने । 

(�करण नं. ७)
 § कत��य �यानको कसुरमा ज�म कैदको 

सजाय भइसकेको र द�ड सजायको ८ र 
४१ न.ं बमोिजम सानो खतको कैद खािपन े
भएकोले अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 

िलनकेो ३, ७ र ९ न.ं बमोिजमको कैद 
सजाय थप ग�ररहन नपन� । 

(�करण नं. ८)

पनुरावेदक / �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
सरुशे महतो

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी राम�साद अिधकारी
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 मा.म�ुय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी
 माननीय �यायाधीश �ी िग�रराज पौड्याल

फैसला
�या. ओम�काश िम� : �याय �शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६९/२/३० को फैसलाउपर 
पनुरावेदन पन� आएको ��ततु म�ुाको सिं��त त�य र 
ठहर यस�कार छः-

िमित २०६७।३।१९ गते बेलकु� अं. 
३,४ बजेको समयमा मेरो नाित वष� ७ को िनर�जन 
यादवलाई ट्या�टरमा खेत जो�न लागेको छ कुन खेत 
जो�ने हो हजरुआमालाई सोधेर आइज भनी िनजको 
आमाले पठाएकोमा हजरुआमा खेतबाट फक� आउदँा 
नाित खोई भनी िनजलाई सो�दा मैले देिखन भनेपिछ 
खोजतलास गद� जादँा बाटोमा सेतो सट�, �याप 
टोपी, फुल पाइ�ट लगाएको अं. २०-३० वष�जितको 
अप�रिचत प�ुष मािनसले िनर�जन यादवलाई 
साइकलमा राखी लगेको भ�ने थाहा पाई ब�ुदै जादँा 
भारत सपुोल िज�ला मोतीपरु प�चायत ह�रपरु गाउमँा 
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एकजना मतृ बालकको लास छ भ�ने कुरा थाहा पाई 
सो �थानमा गई हेदा� मेरो नाित िनर�जन यादवको 
घाटँीमा धा�रलो हितयारले रटेी िवभ�स ह�या गरकेो 
ह�दँा अपराधीह� प�ा लगाई हदैस�मको कारवाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको भवुने�वर यादवको 
जाहेरी दखा��त । 

िज�ला सनुसरी इन�वा न.पा.१ ि�थत 
िज�ला �वा��य काया�लय, सनुसरीको शवगहृको 
�लाइडमा उ�ानो अव�थामा रहेको मतृक िनर�जन 
यादवको लासलाई ओ�टाई प�टाई हेदा�  दवैु कानबाट 
रगत िन�क� सकेुको, लासको घाटँीमा ८ इ�च ल�बाई, 
४ इ�च चौडाई र ५ इ�च चौडाई भई कािटएको, 
मतृकको अनहुारमा रगत लतपि�एको, गाला ख�ुा तथा 
शरीरको अ�य भागमा पोलेको ज�तो कालो फोकाह� 
देिखएको भ�ने घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका । 

िज�ला सनुसरी भो�ाहा ७ ि�थत पूव�मा 
नारायण यादवको घर पि�ममा इ�ीलाल कामतको 
ना�ता पसल, उ�रमा केशव ग�ुाको घर, दि�णमा 
बलराम यादवको २ त�ले प�क� घर सो घरको 
रखेदखे म�ुनादेवले गरकेो, घरको िभ�ामा स�जय 
पो�ारले राखेको ATLAS लेिडज साइकल �हरीले 
बरामद गरकेो ४ िक�लासिहतको बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६७।३।१९ गते म आ�नो घरमै िथए,ँ 
म घरबािहर िन�कँदा एकजना सेतो �याप टोपी, कालो 
िज�स पाइ�ट आकासे सेतो सट� लगाएको अ.२०-२५ 
वष�को मािनसले बीचमा िनलो ह�रयो, अगािड पछािड 
�टील दराज कलर भएको लेिडज साइकलको पछािड 
के�रयरमा िनर�जन यादवलाई राखी हा�ँदै गफ गद� 
गएको देखेको ह�,ँ उ� साइकल हा�ँने �यि�लाई मैले 
िच�न सिकन र ब�चा घरमा आएन, कहा ँ गयो भनी 
ह�ला ह�दँा िनज मािनसले लगेको भ�ने थाहा पाएको ह� ँ
भ�ने िमना मगरले ग�रिदएको घटना िववरण कागज ।

िमित २०६७।३।१९ गते म आ�नो 
घरमैा िथए,ँ बबुा भवुने�र यादव खेतमा जानभुएको 

िथयो र अ. िदनको ३:३० बजेको समयमा इन�वा 
१ ब�ने स�जयकुमार पो�ार घरमा आए, उहा ँ
अगािड पिन आउने जाने गनु�ह���यो र नानीह�लाई 
चकलेट िदनहु���यो �यो िदन केही पिन �याउन ु
भएको रहेनछ । िनजले गफ गद� जादँा मेरो मोबाइल 
न�बर मागे र तपाईको न�बर िदनहुोस् भ�दा उहालेँ 
९८४२०९३०४३ नं. बताई िनज जान ला�दा मेरो 
छोराले िमठाई िक�न पैसा िदन ुभनेपिछ म िकनी िद�छु 
भनेर ताने केिहिछन पिछ स�रीको ट्या�टरवाला खेत 
जोताउने छैन - के कित जो�न ुछ भनी सोधेपिछ मैले 
मेरो छोरा िनर�जन यादवलाई जा हजरुआमालाई खेत 
जोताउने मािनस आएको छ भन् भनी बोलाउन पठाए ँर 
िनज हजरुआमालाई बोलाई फक� आएनन । हजरुआमा 
घर आएपिछ नाित कहा ँछ भनी सो�दा मैले देिखन 
भनेपिछ कता गयो भनी सोधखोज गद� जादँा एकजना 
सेतो �याप टोपी, कालो िज�स पाइ�ट, आकासे सेतो 
सट� लगाएको अ. २०-२५ वष� मािनसले बीचमा 
िनलो ह�रयो, अगािड पछािड �टील दराज कलर 
भएको लेिडज साइकलको पछािड केरीयरमा िनर�जन 
यादवलाई राखी हा�ँदै गफ गद� गएको भ�ने कुरा 
थाहा पाए ँब�चा बेलकुास�म नआए पिछ खोजतलास 
भइरहेको िथयो । िमित २०६७।३।२१ गते भारत 
सपुौल करजाइनमा छोरा िनर�जन यादवको मतृ लास 
फेला परकेो हो, �यसरी मेरो छोराको घाटँी रटेी िवभ�स 
ह�या भएको ह�दँा अपराधी प�ा लगाई कारवाही 
ग�रपाउ ँ भनी तारादेवी यादवले �हरीमा ग�रिदएको 
कागज । 

जाहेरवालाको घर र मेरो घर निजकै छ, 
िमित २०६७।३।१९ गते आ�नो धान खेतमा म 
काम गद� िथए ँ�यसैबेला िनर�जन यादवलाई एकजना 
सेतो �याप टोपी, िज�स पाइ�ट, आकासे सेतो सट� 
लगाएको अ.ं २०।२५ वष� मािनसले बीचमा िनलो 
ह�रयो अगािड पछािड ि�टल दराज कलर फरक 
भएको लेिडज साइकलको पछािड के�रयरमा िनर�जन 
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यादवलाई राखी हा�ँदै गफ गद� जादँै गरकेो दखेेक� 
ह�,ँ ब�चा बेलकु�स�म घरमा नआए पिछ खोजतलास 
भइरहेको िथयो । िमित २०६७।३।२१ गते भारत 
सपुौल करजाइनमा िनर�जन यादवको मतृ लास फेला 
परकेो भ�ने सनुेक� ह� ँ भनी िगतादेवी उरावले गरी 
िदएको कागज । 

िमित २०६७।३।१९ गते म आ�नो 
िप.िस.ओ.मा िथए ँ । सोहीबेला इन�वा १ ब�ने 
स�जयकुमार पो�ार मेरो िप.िस.ओ.मा िनलो ह�रयो 
अगािड पछािड �टील दराज कलर फरक भएको 
लेिडज साइकलमा भीमनगरबाट ७:३० बजे बेलकुा 
आई साइकल राखी िदनहुोस ् म इन�वा जा�छु 
भनेपिछ बलराम यादवको घरमा साइकल राखी 
िदएको हो । स�जयकुमार पो�ार मेरो सालोको छोरा हो 
िचनजान भएकोले मा� साइकल राखी िदएको ह� ँभनी 
म�ुनाकुमार देवले गरकेो कागज । 

िमित २०६७।३।१९ गते बेलकु� अ. 
३।४ बजेको समयमा मेरो नाित वष� ७ को िनर�जन 
यादवलाई ट्या�टरबाट खेत जो�ने मािनस आएको 
छ हजरुआमालाई सोधेर आइज भनी पठाएकोमा 
हजरुआमा खेतबाट फिक�  आउदँा नाित खोई भनी 
िनजलाई सो�दा नाित मैले देिखन भनेपिछ खोजतलास 
गद� जादँा बाटोमा सेतो सट�, �याप टोपी, फुल पाइ�ट 
लगाएको अ. २०-३० वष�जितको अप�रिचत प�ुष 
मािनसले िनर�जन यादवलाई साइकलमा राखी 
लगेको भ�ने थाहा पाई कारवाहीका लािग िमित 
२०६७।३।२२ गते नै जाहेरी दखा��त िदइसकेको छु, 
िमित २०६७।३।१९ गते मेरो घरमा सेतो �याप टोपी 
सेतो सट� , कालो पाइ�ट, लेिडज साइकल िलई आएका 
िज�ला सनुसरी इन�वा न.पा. १ ब�ने �याम पो�ारको 
छोरा भएको र गाउलेँह�ले उ� ह�िलया भएको 
�यि�ले नै मेरो नाितलाई साइकलमा राखी लगेको 
कुरा ख�ुन आएको र उ� �थानबाट अ�ण झासमेत 
िमली राजमाग�को पि�म ह�दँै अपहरण गरी लगेको कुरा 

आएकोले के कुन उ�े�यले अवोध बालकलाई अपहरण 
गरी लगी भारतको करजाइनमा प�ुयाई धा�रलो हितयार 
�योग गरी कत��य गरी मारकेा ह�न् कानूनबमोिजम 
कारवाही ग�रपाउ ँ भ�ने भवुने�र यादवको जाहेरी 
दखा��त । 

भवुने�र यादवको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी स�जयकुमार पो�ारसमेत भएको 
अपहरण तथा कत��य �यान म�ुामा वारदात िमितदेिख 
फरार रहेको �ितवादी स�जय पो�ार इन�वा १ मा 
लकु�िछपी िहिँडरहेको अव�थामा प�ाउ गरी दािखला 
गरकेो हो भ�ने �हरीको �ितवेदन । 

िज�ला सनुसरी इन�वा १ ि�थत रहेको पूव� 
फिक� एको काठको घरको मािथ उ�र फिक� एको कोठामा 
स�जय पो�ार स�ुने र ब�ने गरकेो कोठामा खानतलासी 
गदा� ७२१० मोडेलको �ीपेड िसमसिहतको नोिकया 
मोबाइल िसम नं. ९८४२०९३०४३ को मोबाइल 
थान १ बरामद भएको िठक साचँो हो भ�ने बरामदी   
मचु�ुका । 

िमित २०६७।३।१९ गते म भो�ाहा ७ 
ि�थत रहेको भवुने�र यादवको घर गएको िथए ँ र 
म पिहलादेिख नै िनजको घर गई ब�ने िनर�जन 
यादवसगँ बो�ने हा�ँने चकलेट िदने गद�थे ँर सो काम 
मैले िनज िनर�जन यादवलाई अपहरण गन� सिजलो 
ह��छ भ�ने मनसायले गरकेो िथए ँर सो िदन िनजको 
घरमा एकिछन बसी गफ गरी घरबाट मा�छेह� काम 
िवशेषले बािहर गएको मौका छोपी िनर�जनलाई ललाई 
फकाई घमुाउन ला�छु भनी हा�ँदै बो�द ैअपहरण गरी 
भारतस�म लगेको हो । िनजलाई अपहरण गन� योजना 
१ ह�ा अगािड नै इन�वा ६ बस �टै�ट घर भई भारत 
सपुौल बनेलीप�ी झाजी टोल ब�ने अ. वष�२८।२९ 
को अ�ण झासगँ स�लाह भएको िथयो । अपहरणका 
िदन मैले अ�ण झालाई ९८४१६७५८९३ मा फोन 
गरे ँर िनजले मेरो घर छेउको बस चोकमा आइज भने 
र म उ� ठाउमँा गए ँ । दवैु जना सनुसरी खोलाको 
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पलुस�म सगैँ गयौ ँ । पलुको छेउमा पगेुपिछ म घरमा 
गएर ब�चालाई िलएर आउछुँ ितमी यहाबँाट िहडेँर 
वै�णव पे�ोल प�पमा बिसरा�न ुभनेर म िनर�जनको 
घरमा गए ँ र िनर�जन यादवको आमासगँ गफगाफ 
गरी मैले मेरो मोबाइल ९८४२०९३०४३ न�बरको 
फोन िनर�जनको आमालाई िटपाए ँ र आखँा छली 
ब�चालाई मैले अपहरण गरी भारतको बसमतीयाको 
रोड ह�दैँ भीमनगरमा �याए ँ र मैले अ�ण झालाई 
तैलेँ यो काम स�टाउन ु पछ�  भनेर िनज िनर�जन 
यादवलाई अ�ण झाको िज�मा लगाए । अ�ण झाले 
ब�चा िनर�जनलाई करजायनको नहर ह�दँ ैएउटा गाउ ँ
छ �यही ँ आफ�तकोमा रा�छु भनेर मलाई भनेका 
िथए । हामीह� बीच िनजलाई अपहरण गरी ब�धक 
बनाई रकम अस�ुने र आधा आधा बाड्ँने स�लाह 
भएको िथयो । िमित २०६७।३।२० गते अपराधबाट 
ब�नको लािग आमा र भाइसगँ भवुने�र यादवको 
घर गए ँ र गाउलेँह�ले मलाई शंका गरकेा रहेछन् । 
उता ब�चा धेर ै �ने कराउने गरकेोले लकुाई रा�न 
गा�हो भयो भनी अ�ण झासगँ फोनमा कुरा भएको र 
मलाई समेत शंका गरी गाउमँा हो ह�ला भई तह�का 
मि�चएपिछ म आि�ई डर लागी अपराधबाट बा�ँनलाई 
ब�चालाई मारी एका�त ठाउमँा फाली िदन ुभनी अ�ण 
झालाई फोन गरी भनेको िथए ँ। िमित २०६७।३।२१ 
गते अ�ण झालाई फोन गदा� ब�चा कहा ँ छ भनी 
सो�दा िनजले िनर�जन यादवलाई मारी नहरको 
छेउमा खा�डो खनेर परुकेो छु भ�यो । यसरी हामीले 
िनज ब�चाको ह�या गरकेो हो र म लकु�िछपी िहडेँको 
अव�थामा िमित २०६६।३।२४ गते िबहान �हरीले 
प�ाउ गरकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको स�जय कुमार 
पो�ारले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

िमित २०६७।३।१९ गते म आ�नै घरमा नै 
िथए ँर गम� भएकोले घर छेउको �खमनुी बसी रहेको 
िथए ँ �यही बेला िनर�जन यादवलाई एकजना सेतो 
�याप टोपी, िज�स पाइ�ट र आकासे सेतो सट�  लगाएको 

अ. २०।२५ वष� मािनसले बीचमा िनलो ह�रयो अगािड 
पछािड ि�टल दराज कलर फरक भएको लेिडज 
साइकलको पछािड के�रयरमा राखी हा�ँदै गफ गद� 
जादैँ गरकेो देखेको ह� ँ। ब�चा बेलकुास�म नआए पिछ 
खोजतलास भइरहेको िथयो । िमित २०६७।३।२१ 
गते भारत सपुौल करजाइनमा िनर�जन यादवको मतृ 
लास फेला परकेो भ�ने सनेुको ह� ँभनी िसतादवेी झाले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।  

िमित २०६७।३।१९ गते म आ�नो घरमा 
िथए ँ। िछमेक� िमना मगरको घर आगँन छेउमा भएको 
छहारीको मिुन िसतलमा बिसरहेको िथए,ँ �यही बेला 
िनर�जन यादवलाई एकजना सेतो �याप टोपी, िज�स 
पाइ�ट र आकासे सेतो सट�  लगाएको अ. २०।२५ 
वष�को मािनसले बीचमा िनलो ह�रयो अगािड पछािड 
ि�टल दराज कलर फरक भएको लेिडज साइकलको 
पछािड के�रयरमा राखी हा�ँदै गफ गद� जादँै गरकेो 
देखेको ह� ँर ब�चा बेलकुास�म नआएपिछ खोजतलास 
भइरहेको िथयो । िमित २०६७।३।२१ गते भारत 
सपुौल करजाइनमा िनर�जन यादवको मतृ लास फेला 
परकेो सनेुको ह� ँ भ�ने �यहोराको लाहारी उरँावले 
ग�रिदएको घटना िववरण कागज । 

िमित २०६७।३।२१ गते म आ�नो 
िप.िस.ओ.मा िथए,ँ सोही बेला इन�वा १ ब�ने 
स�जयकुमार पो�ारले मेरो िप.िस.ओ. बाट फोन 
ग�ररहेका िथए, इ�टरनेटबाट फोन गरकेो ह�दँा िवदेश 
नै गरकेो ह�नपुछ� , िनजले के कहा ँफोन गरकेा ह�न् - के 
के कुरा गर ेसो मलाई थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको 
अशोक साहले ग�रिदएको घटना िववरण कागज । 

िमित २०६७।३।१९ गते जाहेरवालाको 
नाित िनर�जन यादवलाई अपहरण गरी साइकलमा 
हाली लाने �यि� को हो भनी िज�ला �हरी काया�लय, 
सनुसरीको अपराध अनसु�धान शाखाको कोठाको 
पि�म साइडको िभ�ामा एकै लाइनमा ४ जनालाई 
राखी सोधनी ग�रएकोमा सोही लाइनमा पूव� मोहडा 
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बनाई उ�याई स�जयकुमार पो�ारलाई बायाबँाट 
ते�ो र दायाबँाट दो�ोमा राखी पालैपालो िमना मगर, 
लहरी उरँाव, िसतादेवी झा, उपे�� उरावलाई सनाखत 
ग�रिदनहुोस ्भनी िचनाउदँा बायाबँाट ते�ो, दायाबँाट 
दो�ो �थानमा उिभएका �यि�ले नै ब�चालाई 
साइकलमा राखी गफ गद� अपहरण गरी िलई गएका ह�न् 
भनी ग�रिदएको सनाखत कागज । 

�ितवादी स�जय कुमार पो�ारले उ�लेख 
गरकेा मोबाइल न�बरह�बाट पटकपटक फोन भएको 
देिखएको पाना ३ को Call detail रहेको ।

Death is Caused By Cut throat injury 
भ�ने िनर�जन यादवको शव परी�ण �ितवेदन ।

स�जय पो�ार, अ�ण झा र गड्ुढ भ�ने गौरी 
झासमेतको संल�नतामा उि�लिखत घटना घटेको ह�दँा 
अ�ण झा र गौरी झालाई खोजतलास गदा� फेला पान� 
नसिकएको भ�ने �.ना.िन. मनोज पौडेलको �ितवेदन । 

िमित २०६७।३।१९ गते हामी बाटोमा 
िथय�, �यहीबेला िनर�जन यादवलाई एक जना सेतो 
�याप टोपी, कालो िज�स पे�ट, आकासे सेतो सट� 
लगाएको अ. २०।२४ वष� मािनसले बीचमा िनलो 
ह�रयो अगािड पछािड ि�टल दराज कलर फरक 
भएको लेिडज साइकलको पछािड केरीयरमा िनर�जन 
यादवलाई राखी हा�ँदै गफ गद� जादै गरकेो दखेेको ह� ँ
र ब�चा बेलकुास�म नआएपिछ खोजतलास भइरहेको 
िथयो । िमित २०६७।३।२१ गते भारत सपुौल 
करजाइनमा िनर�जन यादवको मतृ लास फेला परकेो 
सनेुको ह� ँ र िनज बालकलाई स�जय कुमार पो�ार, 
अ�ण झासमेतले अपहरण गरी घाटँी रटेी कत��य गरी 
मारकेो ह�दँा कानूनबमोिजम कडा कारवाही ग�रपाउ ँ
भ�ने व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�ले ग�रिदएको 
कागज । 

िमित २०६७।३।१९ गते िज�ला सनुसरी 
भो�ाहा घर भएका िनर�जन यादवलाई िनजैको घरबाट 
अपहरण गरी धा�रलो हितयारले घाटँी रटेी िवभ�स 

ह�या गरकेो वारदात �थािपत ह�न आएकोले मलुकु� 
ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको 
१, ३, ७, ९ र १२ नं. बमोिजम कसरु गरकेो देिखदँा 
ऐ. को ३ नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय गरी ऐ. 
महलको ७ र ९ नं. बमोिजम थप सजाय ह�न ऐ. १२ 
नं. बमोिजम �ितपूित� भराई पाउन र �ितवादीह�ले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) र 
१३(४) नं. को कसरुसमेत गरकेोले �ितवादी अ�ण 
झालाई सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय 
ह�न, स�जयकुमार पो�ार र गौरी झालाई ऐ.महलको 
१३(४) नं. बमोिजम सजाय ह�न साथै िनजह�ले 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४(ग) को कसरु गरकेो ह�दँा ऐ. को 
दफा १५(ग) बमोिजम सजाय ह�न र फरार �ितवादी 
अ�ण झाको नाउमँा कानूनबमोिजम �याद जारी ह�न र 
गौरी झा िवदेश भएकोले िनज नेपाल सरहदमा फेलापर े
यसै अिभयोगबाट कारवाही ह�न मागदाबी िलई पेस 
भएको अिभयोग प� । 

मतृक िनर�जन यादवलाई िनजकै घरभ�दा 
केही टाढा खेतबाट म र सहअिभय�ु अ�ण झा भई 
िमित २०६७।३।१९ गते अ.४ बजेितर अपहरण गरी 
लगेका ह� । मैले िनज ब�चालाई घ�ुन जाउ ँ भनेर 
साइकलमा हामीले िनजलाई काखमा राखेर अ�ण 
झाले देखाएको बाटो ह�दँै भारतको भीमनगरस�म 
प�ुयाएका ह� । उ� �थानबाट म फिक� ई आए ँ िनज 
अ�ण झाले के कहासँ�म लगे थाहा भएन, ब�चालाई 
िनजले नै कत��य गर ेगराएका ह�न् कत��य गरी मान�मा 
मेरो संल�नता छैन, अपहरण गरी िफरौती मा�नपुछ�  
र सो रकमको आधा रकम ितमीलाई िद�छु भनेकोले 
मैले िनजलाई अपहरण गन� सहयोगस�म गरकेो ह� ँ । 
म भीमनगरबाट फक� र आएपिछ िनज अ�ण झालाई 
फोनबाट कुरा गदा�  ब�चा म�यो भ�यो र के भएर म�यो 
भ�दा ब�चा िनकै रोयो तसथ� िनजलाई मैले िवषाल ु
पदाथ� खवुाए ँत�प�ात् उ म�यो भ�यो, घटनामा गौरी 
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झा संल�न िथए वा िथएनन मलाई थाहा भएन, ग�ती 
भएको ह�दँा कानूनले जो ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी स�जय कुमार पो�ारले अदालतमा गरकेो 
बयान । 

पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
�ितवादी स�जय कुमार पो�ारलाई पपु��को िनिम� 
अ.बं. ११८ को दहेाय दफा २ नं. बमोिजम थुनामा 
राखी म�ुाको पपु�� गनु�  भ�ने िमित २०६७।४।१८ गते 
को स�ु अदालतको थुनछेक आदेश । 

�. अ�ण झाको नाउमँा यस अदालतबाट 
जारी भएको ७० िदने �याद िमित २०६७।५।२२ मा 
तामेल भएकोमा िनज उपि�थत नभई स�ु �याद गजुारी 
फरार रहेको । आदेशानसुार जाहेरवाला भवुने�र 
यादव, व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस र मौकामा 
कागज गन� मािनसह� तारादेवी, सीतादेवी मगर, 
गीता उराव, स�यदेव यादवले यी �ितवादीसमेतका 
िमलोमतोवाट मतृक िनर�जन यादवलाई अपहरण गरी 
कत��य गरी मारकेो हो भनी ग�रिदएको बकप� िमिसल 
सामेल रहेको ।

फरार �ितवादी अ�ण झाका हकमा अ.ब.ं 
१९० नं. बमोिजम म�ुतबी रा�दै अका� �ितवादी 
स�जयकुमार पो�ारले दाबीबमोिजम कसरु गरकेो 
देिखदँा अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको ३ नं. 
एवं �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम कसरु 
गरकेो दिेखदँा िनजलाई ज�म कैदसमेतको सजाय 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेतको सनुसरी िज�ला अदालतको 
फैसला ।

घटनापिछ गाउ ँ समाजको ठूलो दबाब र 
आ�नो तथा प�रवारको सरु�ाको खाितर बा�य भएर 
अपहरणस�ममा आ�नो संल�नता �वीकार गर े पिन 
नाबालकलाई कत��य गरी मारकेो भ�ने कुरा िमिसल 
संल�न कुनै पिन त�य तथा �माणले पिु� गरकेो अव�था 
छैन । केवल जाहेरवालालगायत वादीका एकतफ� 
भनाईह� र जबरज�ती मलाई गराइएको सािबतीको 

आधारमा कसरुदार ठहर ग�रएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा उ�टी गरी 
सफाई पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादी स�जयकुमार 
पो�ारको पनुरावेदन अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� । 

स�ु िज�ला अदालतको अिभयोग 
दाबीबमोिजम अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलने 
महलको ३ नं. र �यानस�ब�धी महलको १३(४) 
नं. को कसरु �थािपत ग�रसकेपिछ उि�लिखत 
आधारह�बाट �ितवादी स�जयकुमार पो�ारलाई 
सोही महलको ७ र ९ नं. ह�ने थप सजाय तथा १२ नं. 
बमोिजम �ितपूित�  भराई िदने र मानव बेचिबखन ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०३४ को दफा ४(ग) को 
कसरुमा ऐ. दफा १५(ग) को अिभयोग दाबीतफ�  सजाय 
गनु�पन�मा सो नग�रएको हदस�मको स�ुको फैसला 
�िुटपूण� रहेकोले उ�टी गद� अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
नै सजाय ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

जाहेरवालाले अदालतमा आई गरकेो िकटानी 
बकप�, व�तिु�थित मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले 
गरकेो बकप� र यी �ितवादीले अदालतमा गरकेो 
बयानको आधार र �माणबाट यी �ितवादीसमेत सलं�न 
भई मतृक िनर�जन यादवलाई चकलेट खवुाउछुँ भनी 
ललाई फकाई अपहरण गरी भारतको भीमनगर प�ुयाई 
ह�ला ह�ने डरले घाटँी रटेी ह�या गरकेो अिभयोग पिु� 
ह�न आयो । यसरी �ितवादी स�जयकुमार पो�ारले 
दाबीबमोिजम कसरु गरकेो देिखदँा अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको ३ नं. एवं �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. बमोिजम िनजलाई ज�म कैदसमेतको सजाय 
गन� गरी स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला अ�यथा 
मा�न िम�ने देिखएन । तसथ�: पनुरावेदक �ितवादी 
स�जयकुमार पो�ारलाई अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ३ नं. तथा �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं. को कसरुमा ज�मकैद सजाय 
ह�ने ठह�याई स�ु सनुसरी िज�ला अदालतवाट िमित 
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२०६८।३।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६९/२/३० को फैसला ।

मैले नै जाहेरवालाको नाित मतृक 
िनर�जनलाई साइकलमा लगेको हो भनी दे�ने कोही 
छैन । साइकल दशीको �पमा बरामद भएको पिन 
छैन । मलाई िचनाई सनाखतसमेत गराइएको अव�था 
छैन । जाहेरीमा मेरो भूिमका के हो ? सो पिन खलुाएको 
छैन य�तो अव�थामा िकटानी जाहेरी मानेर मलाई 
सजाय गरकेो कानूनस�मत छैन । वारदातपिछ गाउ ँ
समाजको दबाबबाट मलाई अदालतमा अपहरण गरकेो 
�वीकार गन� लगाई बयान गराइएको हो । �यसमा पिन 
मैले �वीकार गरकेो अपहरणभ�दा बढी कसरु कायम 
गरी सजाय ग�रएको छ । सोसमेत कानूनिवपरीत 
छ । अतः म िव�� कुनै पिन ठोस �माण नरहेको 
अव�थामा  मलाई ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरसमेतको फैसला उ�टी 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी स�जयकुमार 
पो�ारको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प� ।

�ितवादी / ��यथ�लाई �यानस�ब�धी 
महलको दाबीअनसुार कसरु ठहर भएको छ तथा 
अपहरण तथा शरीर ब�धकको हकमा ३ नं. बमोिजम 
कसरुसमेत ठहर भएको छ तर सोही महलको ७ 
नं. बमोिजम २ जना भई अपराध गरबेापत र ९ नं. 
बमोिजम नाबालक िव�� अपराध गरबेापत थप सजाय 
िदनेतफ�  तथा १२ नं. बमोिजम �ितपूित� भराई िदनेतफ�  
फैसला मौन छ । मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को ४(ग) को कसरुमा १५(ग) 
को मागदाबीतफ�  समेत मौन रहेकोसमेतको हदस�म 
फैसला �िुटपूण� रहेकोले बदरभागी छ । कसरु कायम 
भएपिछ सजाय तोिकनपुन�मा सो नभएको र ह�नपन� 
थप सजायह� नगरकेो फैसला �िुटपूण� रहेकोले बदर 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पन� आएको पनुरावेदन प� ।

यसमा मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको ३ नं. बमोिजम कसरु ठहर भएपिछ 
सोही नं. बमोिजम �ितवादीलाई ज�रवाना गनु�पन�मा 
सो गरकेो नदेिखनकुो साथै, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को कसरुमा 
दाबी गरकेो स�ब�धमा समेत केही नबोली भएको 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला मलुकु� 
ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको ३ नं. 
तथा अ.बं. १९२ नं. को �िुट भई फरक पन� देिखदँा 
र दवुै प�को पनुरावेदन परकेो देिखदँा पर�पर सनुाई 
पेस गनु�  भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतको िमित 
२०७४/१/६ को आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
�ितवादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
सरुशे महतोले अदालतमा �ितवादी पूण��पमा सािबत 
छैनन् । �ह�रसम�को सािबतीलाई ठोस �माण�ारा 
पिु� गन� सकेको अव�था पिन छैन । य�तोमा नेपाल 
सरहद बािहर भएको वारदातको स�ब�धमा समेत 
�ितवादीलाई कसरुदार कायम गन� गरी भएको फैसला 
�िुटपूण� रहेकोले उ�टी ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहस 
सनुी िमिसलसमेत अ�ययन गरी िवचार गदा� पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेको छ, छैन भनी 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२. यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी 
स�जय कुमार पो�ारसमेत भई ७ वष�को नाबालक 
िनर�जन यादवलाई अपहरण गरी िवदेश भारत 
प�ुयाई घाटँी काटी �यान मारकेोले अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको १, ३, ७, ९ र १२ 
नं. को कसरुमा ऐ. को ३ नं. बमोिजम सजाय गरी 
ऐ. को ७ र ९ नं. बमोिजम थप सजाय गरी १२ नं. 
बमोिजम �ितपूित�समेत भराई पाउन र यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई १ र १३(४) नं. को कसरुमा सजाय 
गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
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ऐन, २०६४ को दफा ४(ग) को कसरुमा दफा 
१५(ग) बमोिजमसमेत सजाय ह�न माग भई अिभयोग 
प� दायर भएकोमा स�ु िज�ला अदालतबाट यी 
पनुरावेदक / �ितवादीलाई अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको ३ नं. एव ं�यानस�ब�धीको महलको 
१३(४) नं. बमोिजमको कसरुमा ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याई फैसला भएको र सोउपर वादी �ितवादी 
दवुै प�को पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन परकेोमा 
स�ु फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर वादी तथा �ितवादी स�जयकुमार 
पो�ारको यस अदालतमा दोहोरो पनुरावेदन पन� 
आएको देिखयो ।

३. जाहेरवाला भवुने�वर यादवले िदएको 
२०६७/३/२२ को जाहेरी दरखा�तमा नाबालक नाित 
मतृक िनर�जन यादवलाई २०६७/३/१९ गते िदउसो 
अप�रिचत �यि�ले साइकलमा राखी िलई गएको तथा 
पिछ िनज नाबालकको लास िवदेश भारतमा फेला 
परकेो भ�ने उ�लेख छ । पिछ पनुः िदएको दो�ो 
जाहेरीमा यी पनुरावेदक �ितवादी स�जय कुमार 
पो�ारले नाित िनर�जनलाई साइकलमा राखी लगेको 
भ�ने िकटानी गरी लेखाई िदएको दिेख�छ । नाबालक 
िनर�जन यादवलाई सेतो �याप लगाएको �यि�ले 
लेिडज साइकलमा राखी लगेको भ�ने घटना�थल 
मचु�ुका रहेको र सनुसरी िज�ला ह�रपरु ९ ि�थत 
म�ुना देवले रखेदखे गरकेो घरिभ� स�जय पो�ारले 
राखेको ATLAS  लेिखएको बीचमा ह�रयो िनलो रङ्ग 
भएको लेिडज साइकल बरामद भएको त�य बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिख�छ । मतृकको दवुै कानबाट रगत 
िन�क� सकेुको, घाटँीमा धा�रलो हितयारले काटेको 
गिहरो घाउचोट रहेको भ�ने लासजाचँ मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । तथा घाटँीमा काटेको कारण म�ृय ु भएको 
भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखएको अव�था छ । 
�ितवादी स�जय कुमार पो�ारले अनसु�धानमा गरकेो 
बयान, अदालतको बयान तथा बिुझएका िमना मगर, 

िच�देवीलगायतका �यि�ह�को कागज र बकप� 
�यहोरासमेतको आधारबाट नाबालक वष� ७ को 
िनर�जन यादवलाई अपहरण गरी घाटँी काटी �यान 
मा�रएको भ�ने वारदात पिु� ह�न आयो ।

४. अब ��ततु वारदातमा यी पनुरावेदक/
�ितवादीको के क�तो संल�नता छ र के क�तो 
सजाय ह�नपुन� हो भ�नेतफ�  िवचार गदा�, बिुझएका 
िमना मगर, गीता उरावले २०/२५ वष�को मािनसले 
बीचमा िनलो ह�रयो रङ्ग भएको लेिडज साइकलमा 
िनर�जन यादवलाई राखी लगेको देखेको हो भनी 
कागज ग�रिदएको तथा मतृकक� आमा तारादेवीले 
२०६७/३/१९ गते �ितवादी स�जय पो�ार िदउसँो 
घरमा आएका र फोन न�बर िदई गएका िथए भनी 
खलुाएको देिख�छ । बिुझएका म�ुनाकुमार देवले 
�ितवादी स�जयले आ�नो िपिसओबाट िवदशे फोन 
गरकेो र साइकल रािखिदन ु भनेकोले रािखिदएको 
िथए ँ भनी कागज ग�रिदएको समेत दिेखएको छ । 
यी पनुरावेदक �ितवादी स�जय कुमार पो�ारले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� िफरौती मा�ने 
स�लाह भएबमोिजम नाबालक िनर�जन यादवलाई 
आफँैले अपहरण गरी साइकलमा राखी लगेको र अ�ण 
झासमेतको साथ भई भारत प�ुयाई छाडेको र पिछ 
ब�चाले धेर ैह�ला गन� �न कराउन थालेपिछ फोनबाट 
िनजलाई मा�रिदने स�लाह भएअनसुार मारकेो हो 
भनी बयान गरकेो दिेख�छ । बिुझएका असोक शाह, 
िच�ादेवी मगरसमेतका �यि�ह�ले साइकलमा राखी 
नाबालक िनर�जनलाई िलई जाने �यि�लाई देखेको 
हो, देखे िच�नस�छु भ�नेसमेतको �यहोरा लेखाई 
कागज ग�रिदएको देिख�छ । सोबमोिजम िच�देवी, 
िगता उरावसमेतका �यि�ह�बाट सनाखत गराउदँा 
िनज �ितवादी स�जय पो�ारलाई िचनी सनाखतसमेत 
ग�रिदएको देिख�छ । बिुझएका ह�रनारायण पो�ार, 
गंगा यादव, ल�मी म�डलसमेतका �यि�ह�ले यी 
पनुरावेदक �ितवादीले मतृकको अपहरण गरी �यान 
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मारकेो हो भनी लेखाइिदएको देिखएको र �ितवादी 
स�जय कुमार पो�ारले अदालतमा आई बयान 
गदा�समेत मतृकलाई आफँैले अपहरण गरी लगेको हो 
भनी लेखाई िदएको दिेख�छ ।

५. मतृक िनर�जन यावदलाई लेिडज 
साइकलमा राखी सेतो �याप लगाएको �यि�ले लगेको 
देखेको भनी िमना मगरसमेतका �यि�ह�ले भनेकोमा 
�यसरी लैजानेले �यि� यी पनुरावेदक �ितवादी स�जय 
पो�ार रहेको कुरा सनाखत कागज तथा ह�रनारायण 
पो�ारसमेतका बिुझएका �यि�ह�को कागजबाट 
पिु� भएको देिख�छ । �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा� अपहरण गन� मा� संल�न भएको �यान मान� 
कुरामा सहमित िथएन भनी भने तापिन अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान करकाप वा डर�ासबाट 
भएको देिखने आधार छैन । �यान मान� कुरामा 
सहमित िथएन भनी भने तापिन अका� �ितवादी अ�ण 
झासमेतको स�लाहबमोिजम िफरौती िलने योजना 
बनाई आफँैले िनज मतृक िनर�जन यादवलाई घरबाट 
िलई गएको तथा �ितवादी अ�ण झासगँ राजमाग�मा 
भेट भई िनजसमेत सगैँ भई भारत प�ुयाएको भ�ने 
�ितवादीको बयानबाट ख�ुन आएको छ । �ितवादी 
अ�ण झासगँ मतृक रहेको र िनजसगँ यी पनुरावेदक 
�ितवादीको पटकपटक फोन स�पक�  भएको त�य 
िमिसल संल�न call detail बाट देिखएको ह�दँा 
फोनबाटै नाबालकलाई मान� स�लाह भएको भ�ने यी 
पनुरावेदकको अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान 
त�यपरक�पबाट पिु� भइरहेको दिेख�छ । िनजले 
अपहरणमा �योग गरकेो लेिडज साइकल म�ुनादेवलाई 
भनी िनजकै िप.िस.ओ. निजकको घरमा राखेको भ�ने 
कुरा साइकलको बरामदी मचु�ुका तथा म�ुनादवेको 
कागजसमेतबाट पिु� भइरहेको देिखएको छ । 
बिुझएका स�यदेव यादव, गीता उराव, िच�ादवेी मगर, 
तारादेवीलगायतका �यि�ह� तथा जाहेरवालासमेतले 
अदालतमा आई बकप� गरी अनसु�धानको �ममा 

भएको कागज समथ�न गरी बकप� ग�रिदएको तथा 
लासजाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
यावत् त�य �माणको आधारमा यी पनुरावेदक 
�ितवादी स�जय कुमार पो�ारसमेत भई िफरौती मा�ने 
योजना बनाई नाबालक वष� ७ को िनर�जन यादवलाई 
अपहरण गरी भारत प�ुयाई पनुरावेदककै योजना र 
वचनमा घाटँी काटी �यान मार ेमराएको भ�ने स�माण 
पिु� ह�न आयो ।

६. अब ��ततु वारदात िवदेश भारतमा 
भएकोले नेपाल कानूनबमोिजम �े�ािधकारिभ� 
नपन� हो िक भ�नलाई ��ततु अपराध नाबालकलाई 
सरं�कको म�जरुीबेगर अपहरण गरी भारत प�ुयाई 
�यान मारकेो कसरुको वारदात भएको देिखएको ह�दँा 
सो कसरु अपराधमा लागू ह�ने मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको ११ नं. को कानूनी 
�यव�थासमेतलाई अवलोकन गनु�पन� ह��छ । उ� ११ नं. 
मा उ�लेख भएअनसुार “कसैले कुनै �यि�लाई नेपाल 
बािहर लगी यस महलबमोिजम अपहरण गन� वा शरीर 
ब�धक िलने वा नेपाल नाग�रकलाई नेपाल बािहर यस 
महलबमोिजम अपहरण गन� वा शरीर ब�धक िलने काय� 
गर ेगराएको रहेछ भने िनजले नेपालिभ�ै कसरु गरसेरह 
मानी �य�तो �यि�लाई यस महलबमोिजम सजाय 
गनु�पछ� ” भ�ने बिह���ीय �भाव (extraterritorial 
jurisdiction) �दान गन� गरी कानूनी �यव�था रहेको 
देिखयो । उि�लिखत कानूनी �यव�थाको िववेचना गरी 
हेदा�  नेपाल बािहर बसी अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलने महलअ�तग�तको कसरु गरमेा नेपालिभ�ै कसरु 
गरसेरह मािनने र कसैले नेपाली नाग�रकउपर नेपाल 
बािहर यस महलबमोिजमको कसरु गरकेो अव�थामा 
पिन नेपालिभ�ै कसरु गरसेरह मानी सजाय गन� 
�यव�थासमेत गरेको देिख�छ । यसरी नेपाल बािहर 
बसी नेपालमा अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलअनसुारको कसरु गन� र जहासँकैु बसी नेपाली 
नाग�रक िव�� अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
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िलनेको महलअनसुारको कसरु गरमेा नेपालिभ�ै गरकेो 
मानी �े�ािधकार कायम ह�ने गरी कानूनी �यव�था 
गरकेो देिखयो । सोही महलको ८ नं. ले “कसैले कुनै 
�यि�लाई अपहरण गरी वा शरीर ब�धक िलई िनजउपर 
�चिलत कानूनबमोिजम सजाय ह�ने अ�य कुनै कसरु 
गरकेो रहेछ भने �य�तो �यि�लाई यस महलबमोिजम 
ह�ने सजायको अित�र� सो कानूनबमोिजम ह�ने 
सजायसमेत गनु�पछ� ” भ�ने �यव�था रहेबाट अपहरण 
गरी ब�धक बनाएको �यि�उपर अ�य कसरु भएमा समेत 
सोही महलले िनद�श गरअेनसुार सजाय ग�रने भएकोले 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलने कसरुसगैँ भएका 
अ�य कसरुका हकमा समेत बिह���ीय �े�ािधकार 
लागू ह�ने �प� दिेख�छ । ��ततु वारदातमा नेपालबाट 
नाबालकलाई अपहरण गरी भारत प�ुयाई भारतमा नै 
रहेको अव�थामा �यान मारकेोले कत��य गरी �यान 
मारकेो कसरुमा समेत बिह���ीय �े�ािधकार लागू ह�ने 
अव�था रहने भएकोले नेपालकै अदालतको बिह���ीय 
�े�ािधकार (Extra Territorial Jurisdiction) 
लागू ह�ने देिखएकोले सनुसरी िज�ला अदालतको 
�े�ािधकारको अभाव रहेको भ�ने पनुरावेदकतफ� को 
कानून �यवसायीको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

७. �ितवादीउपर अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको ३ नं., ७ नं. र ९ नं. समेतको कसरुमा 
सजायको माग दाबी रहेको स�दभ�मा उ� ३ नं. को 
कानूनी �यव�था हेदा�  “कसैलाई �यान िलने, कुटिपट 
गरी चोट प�ुयाउने... छुटकारा रकम (िफरौती) िलने वा 
शरीर ब�धकमा िलएको �यि� वा िनजको हकवालाको 
धन स�पि� �ा� गन�... उ�े�यले यस महलको १ वा 
२ नं. बमोिजम अपहरण गरमेा वा शरीर ब�धक िलएमा 
सो गन� गराउने �यि�लाई सात वष�दिेख प�� वष�स�म 
कैद र पचास हजार �पैयादँेिख दईु लाख �पैयासँ�म 
ज�रवाना र लेिखएबाहेक अ�य उ�े�यले अपहरण गरमेा 
वा शरीर ब�धक िलएमा चार वष�देिख आठ वष�स�म 
कैद र प�चीस हजार �पैयादँेिख एक लाख �पैयासँ�म 

ज�रवाना ह��छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । तथा सोही महलको ७ नं. मा “दईु वा दईुभ�दा 
बढी �यि� िमली वा संगिठत�पमा कुनै �यि�लाई 
अपहरण गरकेो वा शरीर ब�धक िलएको भए सो काममा 
सलं�न सबै �यि�लाई यस महलबमोिजम ह�ने सजायमा 
दईु वष� थप गरी सजाय गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोले अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलने कसरु 
एकभ�दा बढी �यि� िमलेर गरकेो वा संगिठत�पमा 
गरकेो अव�थामा अ�य सजायको अित�र� थप २ 
वष� कैद ह�ने दिेख�छ । �य�तै गरी ९ नं. मा रहेको 
�यव�था हेदा� “यस महलको १,२ वा ३ नं. बमोिजमको 
कसरु मिहला वा नाबालक िव�� ग�रएको भए यस 
महलबमोिजम ह�ने सजायमा दईु वष� थप गरी सजाय 
गनु�पछ� ” भनी नाबालक र मिहला िव�� अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धक िलने कसरु भएमा थप २ वष� सजाय 
गनु�पन� गरी कानूनी �यव�था गरकेो देिखयो । ७ नं. र 
९ नं. मा “गनु�पछ� ” भ�ने वा�यांश रहेकोले थप सजाय 
गन� उ� कानूनी �यव�थाह� बा�या�मक रहेकोसमेत 
देिखन आउछँ । अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु 
गरबेापत ह�ने सजायबार े िववेचना नगरी अिधकतम 
सजाय ह�ने कसरुस�मको सजाय ह�ने भनी ठहर गनु�लाई 
कानूनअन�ुपको िनण�यको स�ंा िदन सिकँदैन । धेर ै
कसरुबापत भएको सजायको हद तो�ने स�ब�धमा 
�चिलत कानूनबमोिजम सजाय गािभन स�ने ह�दँा 
कसरुदारले आरोिपत कसरुह� गर ेनगरकेो कुरा ठहर 
गनु�  �यायकता�को कत��य ह�न आउछँ ।

८. अतः मािथ िववेिचत त�य �माणको 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादी स�जय कुमार पो�ारले 
नाबालक वष� ७ को िनर�जन यादवलाई संर�कको 
म�जरुी बेगर अपहरण गरी कत��य गरी �यान मारकेो 
त�य पिु� भएको ह�दँा िनज �ितवादी स�जय कुमार 
पो�ारलाई अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
३ नं. बमोिजम कसरु कायम ग�रसकेपिछ कानूनले 
िनधा��रत सजाय गनु�पन�मा सोबमोिजम सजाय नगरकेो 
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र �यानस�ब�धीको महलको १३(४) नं. बमोिजमको 
कसरुमा ज�मकैद ह�ने मा� ठह�याई भएको सनुसरी 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।२।३० 
को फैसला केही उ�टी भई िनज पनुरावेदक / �ितवादी 
स�जय कुमार पो�ारलाई �यानस�ब�धीको महलको 
१३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने तथा अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ७ 
वष� कैद ह��छ । दईु जना वा सोभ�दा बढी �यि� िमली 
अपहरण गरकेो दिेखएकोले ऐ. महलको ७ नं. बमोिजम 
थप २ वष� कैद र नाबालक िव�� कसरु गरकेोसमेत 
देिखएकोले ऐ. महलको ९ नं. बमोिजम थप २ वष� कैद 
ह�ने र ऐ. महलको ३ नं. बमोिजम िनज �ितवादीलाई 
�.५०,०००/- ज�रवाना ह�ने र ऐ. महलको १२ नं. 
बमोिजम �ितवादीबाट मतृकका हकदारले �ितिदन 
�.२,०००/- का दरले �ितपूित�समेत भराई पाउने 
ठहछ�  । कत��य �यानको कसरुमा ज�मकैदको सजाय 
भइसकेको र द�ड सजायको ८ र ४१ नं. बमोिजम 
सानो खतको कैद खािपने भएकोले अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको ३, ७ र ९ नं. बमोिजमको कैद 
सजाय थप ग�ररहन परने । मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(ग) 
अनसुारको कसरु भएको पिु� ह�न नसकेकोले �यसतफ�  
समेत सजाय ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
पनुरावेदक / �ितवादी स�जय कुमार पो�ारलाई 
�यानस�ब�धीको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने 
तथा अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको ३ नं. 
बमोिजम ७ वष� कैद तथा ऐ. को ७ र ९ नं. बमोिजम 
थप ४ वष� कैद ह�ने ठहरकेोमा द�ड सजायको ८ र 
४१ नं. बमोिजम सानो खतको कैद खािपने भएकोले 
ज�मकैदको लगत राखी असलु गनु�  भनी स�ु िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाइ िदनू ..............................१

मतृकका हकवालाले पनुरावेदक �ितवादीबाट 
�ितिदनको �.२,०००/- का दरले ह�ने  ज�रवाना 
�ितवादीबाट िदलाई भराई पाउ ँभनी नेपाल सरहदको 
जेथा दखेाई दरखा�त िदएमा कानूनबमोिजम भराई 
िदन लगत रा�न ु भनी स�ु अदालतमा लेखी पठाइ 
िदनू ............................................................२
��ततु फैसलाको जानकारी पनुरावेदक �ितवादीलाई 
िदई म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाइ िदनू ....................................................३

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

इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
फैसला िमित : २०७३।०५।१६

०७०-CR-०१३६

म�ुाः नकबजनी चोरी

पनुरावेदक / वादी : सजुन ढंुगानाको जाहेरीले नेपाल 
सरकार 

िव��
��यथ� / �ितवादी : नवुाकोट िज�ला आ�ा गा.िव.स. 

वडा नं. ३ ब�ने नगे�� खनालसमेत

&

�नण�य नं. ९८९१
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 § अनसु�धानको �ममा लेखाई िदएको 
�यहोरालाई नै सव��म �माण मानी 
�यसैको आधारमा �ितवादीह�लाई 
सजाय गन� िम�दैन । सो अनुस�धानको 
�ममा लेखाइएको �यहोरा आफँैमा 
िन�प� �माण ह�न स�दैन । �य�ता सा�ी 
�माणलाई �ितवादीह�ले समेत परी�ण 
गन� मौका पाएको ख�डमा मा� सोलाई 
िव�वसनीय �माणको �पमा �हण गन� 
िम�ने । 

(�करण नं. ४)

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

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

स�ु तहमा फैसला गन�ः
 मा.िज�ला �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा 
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः
 माननीय �यायाधीश �ी केशरीराज पि�डत

 माननीय �यायाधीश �ी िव�णदुेव पौडेल

फैसला
�या. चोले�� शमशेर ज.ब.रा.: �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) 
बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भई 
पनुरावेदनको रोहमा दता� भई यस इजलाससम� 
पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको संि��त त�य र ठहर 
यस�कार छ:-

िमित २०६१।६।१८ का िबहान राित २:३० 
बजेको समयमा चोरह� आई घरको गारो भ�काई िभ� 

पसी मोटरसाइकलको हे�डल लक तोडी चोरी गरी 
लगेको कुरा िबहान उठेपिछ मा� थाहा पाएको हो । उ� 
मोटरसाइकल खोजतलास गदा� फेला पान� नसकेकोले 
मोटरसाइकल पता लगाई पाउ ँभनी सजुन ढंुगानाको 
िमित २०६१।६।१८ को जाहेरी दखा��त ।

काठमाड� िज�ला महाकँाल गा.िव.स. वडा नं. 
७ ि�थत जाहेरवाला सजुन ढंुगानाको घरिभ� रािखएको 
ठाउबँाट बा.१६प. ९०१० नं. को मोटरसाइकल 
हराएको भ�नेसमेत �यहोराको घटना�थल �कृित 
मचु�ुका ।

िमित २०६१।३।१८ मा बा.१६प.९०१० 
नं. को मोटरसाइकल घरबाटै चोरी भएको भनी जाहेरी 
दखा��त िदएप�चात् चोरी गन� �यि�ह�को खोजी गन� 
�ममा नगे�� खनाल, महेश दलुाल, राज ु पि�डत, 
िकशोर अिधकारी, िवनोद पि�डतसमेतले चोरी गरकेो 
यिकन ह�न आएकोले िनज िवनोद पि�डतसमेतलाई 
प�ाउ गरी चोरीको महलअनसुार कारवाही ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको सजुन ढंुगानाको िमित 
२०६१।७।१२ को जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०६१।६।१८ को राित सजुन 
ढंुगानाको नाउमँा रहेको बा.१६प.९०१० नं. को 
मोटरसाइकल न�बर �लेट प�रवत�न गरी िब�� 
िवतरणको सरस�लाहको लािग मोटरसाइकल 
कोटे�वर चोकको उ�र पूव�तफ� को बस�टपको 
पािक� ङको सडक पेटीमा राखी नगे�� खनाल, महेश 
दलुाल, राज ुपि�डत उिभरहेको अव�थामा फेला पारी 
प�ाउ गरी दािखला गन� �याएका भ�ने �हरी �ितवेदन 
तथा बरामदी मचु�ुका ।

िमित २०६१।६।१७ को राित अथा�त् िमित 
२०६१।६।१८ को १:०० बजेको समयमा म महेश 
दलुाल, िकशोर अिधकारीसमेत ३ जना िकशोर 
अिधकारीको घरबाट च�पल कारखाना गई सो 
�थानमा राज ुपि�डत, िवनोद पि�डत अक� नाम थाहा 
नभएको �यि�सगँ भेट भई जाहेरवालाको घरमा गई 
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म, िवनोद पि�डत र महेश दलुाल बािहर बसी कोही 
आउछँ िक भनी घर बािहर ब�य� । अ�य नाम थाहा 
नभएको मािनस जाहेरवालाको घरिभ� पसी उ� 
घरको ४ इ�चको गा�ोसमेत तोडी जाहेरवालाको घरमा 
भएको बा.१६प.९०१० नं. को मोटरसाइकल िनकाली 
सोही �थानबाट ५०० िमटरस�म डो�याई उ� 
मोटरसाइकल िब�� गरी पैसा बाडँी िलने सहमितमा 
म महेश दलुाल र िकशोर अिधकारी मोटरसाइकल 
चढी िकशोर अिधकारीको घरमा गय�, पिछ िवनोद 
पि�डतले मोटरसाइकल िक�ने मािनस िलई आउछुँ 
भनेकोले मोटरसाइकल देखाउन कोटे�वर चोकमा 
लादँा �हरी�ारा प�ाउमा परी आएको हो भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी नगे�� खनालले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान ।

िमित २०६१।६।१७ को राित अथा�त् िमित 
२०६१।६।१८ को १:०० बजेको समयमा म, नगे�� 
खनाल, िकशोर अिधकारीसमेत ३ जना िकशोर 
अिधकारीको घरबाट च�पल कारखाना गई सो �थानमा 
राज ुपि�डत, िवनोद पि�डत अक� नाम थाहा नभएको 
�यि�सगँ भेट भई जाहेरवालाको घरमा गई म, िवनोद 
पि�डत र महेश दलुाल कोही आउछँ िक भनी घर बािहर 
ब�य� । अ�य नाम थाहा नभएको मािनस जाहेरवालाको 
घरिभ� पसी उ� घरको ४ इ�चको गा�ोसमेत तोडी 
जाहेरवालाको घरमा भएको बा.१६प.९०१० नं. 
को मोटरसाइकल िनकाली सोही �थानबाट ५०० 
िमटरस�म डो�याई उ� मोटरसाइकल िब�� गरी पैसा 
बाडँी िलने सहमितमा म, नगे�� खनाल र िकशोर 
अिधकारी मोटरसाइकल चढी िकशोर अिधकारीको 
घरमा गय�, पिछ िवनोद पि�डतले मोटरसाइकल 
िक�ने मािनस िलई आउछुँ भनेकोले मोटरसाइकल 
देखाउन कोटे�वर चोकमा लादँा �हरी�ारा प�ाउमा 
परी आएको हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी महेश 
दलुालले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान ।

िवनोद अिधकारीले एउटाको घरबाट 

मोटरसाइकल �याउन ुपछ�  जानपुछ�  है भनेकाले िमित 
२०६१।६।१७ को बेलकुा अ.ं २४:०० बजेको समयमा 
िवनोद पि�डतसमेत भई चोरी गरकेा ह� भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी राज ु पि�डतले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान ।

िमित २०६१।७।१८ िदन जाहेरवालाको 
मोटरसाइकल चोरी भएको हो । सो मोटरसाइकल 
खोजतलास गद� जादँा �यसको न�बर प�रवत�न गरी 
िब�� गन� िहडेँको बेला मोटरसाइकलसिहत मािनसह� 
प�ाउ परकेा ह�न् भनी जाहेरवालाले भनेपिछ थाहा 
पाएको हो भ�नेसमेत �यहोराको पारस कोइरालाले 
अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको कागज ।

िमित २०६१।७।१८ मा जाहेरवालाको 
मोटरसाइकल चोरी भएको कुरा पारस कोइरालाले 
भनेपिछ थाहा पाएको हो । पिछ उ� मोटरसाइकल 
सिहत मािनसह� समेत प�ाउ परकेा ह�न् भनी 
थाहा पाए ँ भ�नेसमेत �यहोराको िनराजन भ�राइले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज ।

िमित २०६१।६।१८ को िबहान राित २:३० 
बजेको समयमा �ितवादीह� िकशोर अिधकारी, नगे�� 
खनाल, महेश दलुाल, राज ुपि�डत र िवनोद पि�डतले 
जाहेरवालाको घरमा गई पखा�ल भ�काई बा.१६प. 
९०१० नं. को मोटरसाइकल चोरी गरी िलएको ह�दँा 
�ितवादीह�को काय� चोरीको महलको १ र ३ नं. 
बमोिजमको कसरु देिखन आएकोले �ितवादीह� 
नगे�� खनाल, महेश दलुाल, राज ु पि�डत र िवनोद 
पि�डतलाई सोही महलको १४(१) नं. बमोिजम 
सजाय ह�न तथा �ितवादीह� महेश दलुाल र नगे�� 
खनालको उमेर १५ वष� भ�ने देिखदँा िनजह�लाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
बमोिजम सजाय ह�ने र जाहेरवालाको मोटरसाइकल 
बा.१५प.३३५४ जाहेरवालालाई िफता� िदलाई पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग माग दाबी ।

मेरो कोठासगैँ मास ुपसल गरी ब�ने िकशोर 
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अिधकारीले दोकान लोक�थलीमा सन� भएकोले 
हामी सामान ओसान� गय� । बेलकुा फक� दा िढलो 
भएकोले िकशोर अिधकारीले मोटरसाइकल िलई जाउ ँ
भनेकोले नगे�� खनाल र म मोटरसाइकलमा आउदँा 
लोक�थलीमा चेक ह�दँा हामीसगँ कागजप� नभएकोले 
�हरीले प�ाउ गरकेो हो । मोटरसाइकल िकशोर 
अिधकारीले आ�नै हो भ��यो पिछ चोक�मा आएपिछ 
उसको मोटरसाइकल होइन रहेछ भ�ने थाहा भयो । 
राज ुपि�डतलाई पिछ समातेको हो, उ� मोटरसाइकल 
मैले चोरी गरकेो होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
महेश दलुालले काठमाड� िज�ला अदालतमा गरकेो 
बयान ।

म र साथी महेश दलुाल, िकशोर अिधकारीको 
पसल सान� सहयोग गन� लोक�थली गय�, फक� दा 
िढलो भएकोले र गाडी नपाएकोले िकशोरले उसको 
मोटरसाइकल िलएर जाउ भनी िदयो । महेशले 
मोटरसाइकल चलायो म पछािड बसेर आउदँा 
लोक�थलीमा चेिकङमा पदा� हामीसगँ कागजात 
लाइसे�स केही नभएकोले �हरीले प�ाउ गरकेो हो । 
पिछ िकशोरको मोटरसाइकल होइन रहेछ भ�ने थाहा 
पाए,ँ िकशोरले मेरो मोटरसाइकल भ��यो, उसले 
कहाबँाट �यायो थाहा भएन । मैले मोटरसाइकल 
चोरकेो होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी नगे�� 
खनालले काठमाड� िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

म एक �ाईभर पदमा ब�कमा जािगर खाने 
�यि�, मलाई असोज २२ गते राित घरबाट ८:३० 
बजे सोधपछुको लािग भनी िसिभलमा गएका �हरीले 
�याएर चार हात ख�ुा आखँामा प�ी बाधेँर कुटे । त�ले 
कितवटा मोटरसाइकल चोरी ग�रस ् भनी एक रात 
इ��पे�टरको कोठामा राखी भोिलप�ट वडा �हरी 
काया�लय, िठमीमा पठाई मलाई �हरीले कुटिपट गररे 
चोरी म�ुा लगाएको हो । जाहेरवालालाई म िचि�दन, 
िवनोद पि�डत मेरो भाइ हो ऊ बस�ुधारामा कोठामा 
ब�छ, हाल ऊ कहा ँछ थाहा छैन भ�नेसमेत �यहोराको 

�ितवादी राज ुपि�डतले काठमाड� िज�ला अदालतमा 
गरकेो बयान ।

�ितवादी राज ु पि�डतलाई िमित 
२०६१।६।२२ मा �हरीले िनजको घर धापासीबाट 
प�ाउ गरकेो हो । िनज कृिष िवकास ब�कमा काम गन� 
�यि� भएकोले िनजलाई मोटरसाइकल चोरी गरी रहन ु
पन� कुनै आव�यकता नै छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी राज ु पि�डतका सा�ी िशवराम थापाले 
काठमाड� िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

राज ु पि�डतलाई �हरीले िनजको घर 
धापासीबाट प�ाउ गरकेो हो । िनज मोटरसाइकल 
चोरी गरी रहने खालका मािनस होइनन् भ�नेसमेत 
�यहोराको �ितवादी राज ु पि�डतका सा�ी राम ु
पि�डतले काठमाड� िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।

यो मोटरसाइकल िकशोर अिधकारीले 
�ितवादीलाई िदएको हो । कोठाको समान सादा� 
फक� ने बेलामा िढलो भएको ह�दँा िनजले िदएको 
हो । सो मोटरसाइकल िलएर आउदँा कुनै कागज प� 
नभएकोले चेक जाचँ गदा� �हरीले लोक�थलीबाट 
समातेको हो । �ितवादीले मोटरसाइकल चोरी गरकेो 
होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी महेश दलुालको 
सा�ी ह�र दलुालले काठमाड� िज�ला अदालतमा 
गरकेो बकप� ।

महेश दलुाल र नगे�� खनालले िकशोर 
अिधकारीलाई कोठा सान� गएकोमा सो िदन िढलो 
भएकोले िनज िकशोर अिधकारीले आफूले �योग 
ग�ररहेको मोटरसाइकल िनज �ितवादीह�लाई 
िदएकोमा सो मोटरसाइकल िलएर आइरहेको बेला 
कागज नभएकोले चेकजाचँको �ममा �हरीले प�ाउ 
गरकेो हो । �ितवादी नगे�� खनालले मोटरसाइकल 
चोरी गरकेो होइन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
नगे�� खनालले काठमाड� िज�ला अदालतमा गरकेो 
बकप� ।
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िमित २०६२।८।१३ मा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट फैसला ह�दँा �ितवादीह� महेश दलुाल, 
नगे�� खनाल र राज ु पि�डतले अिभयोगबाट सफाई 
पाउने ठहरकेो र िवनोद पि�डतको हकमा ��तुत म�ुा 
तामेलीमा रहेकोमा िनज �ितवादी िवनोद पि�डतका 
नाउमँा समा�ान जारी गरी अ.बं. ११० नं. समेतको 
रीत प�ुयाई तामेल गरी गराई िनजको हकमा र अ�य 
�ितवादीह�को हकमा समेत जो जे ब�ुन ुपन� आव�यक 
ह��छ बझुी सबदु �माणह�को िववेचना र मू�याङ्कन 
गरी सबै �ितवादीह�लाई स�ुको तारखे तोक� ��ततु 
म�ुाको स�ु िमिसल काठमाड� िज�ला अदालतमा 
पठाई िदने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
फैसला भई पनुः िमित २०६४।९।२० मा िज�ला 
अदालत दता�  भई कारवाही अगािड बढेकोमा �ितवादी 
िवनोद पि�डतका नाउमँा �याद िमित २०६४।१०।४ 
मा िनजको घर दलैोमा तामेल भएकोमा िनजले सोको 
�याद गजुारी बसेको िमिसल सामेल रहेको ।

�ितवादीम�येका राज ु पि�डतलाई आ�नो 
कोठाबाट प�ाउ गरी लगेको दिेखएको र �ितवादी 
महेश दलुाल र नगे�� खनालको साथबाट चोरीको 
मोटरसाइकल बरामदस�म भएकोमा सो मोटरसाइकल 
िकशोर अिधकारीले चलाउन िदएको भनी कसरुमा 
इ�कार रही गरकेो बयान सा�ीबाट समेत समिथ�त 
भइरहेको अव�थामा िनजह�ले चोरी गरी �योग गरकेो 
भ�ने पिु� ह�ने ठोस �माणको अभावमा वादी दाबी प�ुन 
नसक� सफाई पाउने ठहछ� , �ितवादीम�येका िवनोद 
पि�डतको हकमा िनजका नाममा जारी भएको �याद 
गजुारी बसेको दिेखदँा िनज हािजर वा प�ाउ भएका 
बखत कारवाही गन� गरी चोरीको १०(१) नं. बमोिजम 
मलुतबी राखी िदने ठहछ�  भ�नेसमते �यहोराको 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६५।१।१८मा 
भएको फैसला ।

�ितवादीह�ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयानमा सािबती बयान गरकेो र 

जाहेरवालाले �ितवादीह�को नामसमेत लेखाई जाहेरी 
िदएको अव�थामा जाहेरवाला र बरामदी मचु�ुकाका 
मािनस अदालतमा बकप� गन� आउन नस�दमैा 
दसीका सामानसिहत प�ाउ परकेा �ितवादीह�ले 
इ�कारी बयान िददैँमा सफाई नपाउने ह�दँा स�ुको 
�िुटपूण� फैसला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पन� आएको 
पनुरावेदन प� ।

�ितवादीह�ले मोटरसाइकल चोरी गरकेोमा 
सािबती भई मौकामा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान र िनज �ितवादीह�बाट चोरीको मोटरसाइकल 
बरामद भएको बरामदी मचु�ुकासमेतको प�र�े�यमा 
सफाई िदने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा छलफलको लािग 
��यथ� िझकाउन ु भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको आदेश ।

�ितवादीह�ले चोरी गरकेो दे�ने 
��य�दश� सा�ी कोही देिखएको छैन । �ितवादीह� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेका छन् । चोरीको 
मोटरसाइकलसिहत प�ाउ परकेा महेश र नगे��ले 
आ�नो साथमा चोरीको मोटरसाइकल रहन आएको 
अव�था �प�ट गरकेा छन् । चोरीको मोटरसाइकल 
�ितवादी महेश र नगे��को साथबाट बरामद 
भएकोबाट सो चोरी काय� यी ��यथ� �ितवादीह�ले 
गरकेा रहेछन् िक भनी आशंका गन� सिकने ह��छ । तर 
�य�तो आशंकाको भरमा मा� फौजदारी अिभयोग 
�थािपत ह�न स�ने ह�दँैन । शंकाको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउछँ । चोरीको मोटरसाइकल आफूह�सगँ बरामद 
ह�नपुन� कारण भनी �ितवादीह�ले दखेाएको कारण 
अस�य हो र यी �ितवादीह�ले नै जाहेरवालाको 
मोटरसाइकल चोरी गरकेा रहेछन् भनी शंकारिहत 
तवरले िव�व�त ह�न सिकने स�मको व�तिुन�ठ �माण 
वादी प�बाट पेस ह�न सकेको पाइएन । यस ि�थितमा 
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�ितवादी महेश दलुाल, नगे�� खनाल र राज ुपि�डतले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहराएकोसमेत 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला ।

जाहेरवालाले िमित २०६१।८।४ को िदन 
अदालतमा आई चोरीको मोटरसाइकल सनाखत गरी, 
चोरी गरी मोटरसाइकल िलई िहड्ँने �ितवादीह�को 
नामसमेत िकटानीसाथ लेखाई िदएको दिेख�छ । 
चोरीको सामान साथमा िलई िहडेँका �ितवादीह�ले 
िकशोर अिधकारीले िदएको मोटरसाइकल भनी उ�लेख 
गर ेतापिन उ� �यि� देखाउन, प�ाउन तथा निजकै 
पसलको सामान बोकेको भनी दाबी गन�ले िनजको 
पसलसमेत देखाउन नसकेको अव�थामा आ�नो 
साथबाट बरामद भएको मोटरसाइकल आफूह�ले 
चोरकेो होइन भ�ने �ितवादीह�को अ�मािणत बयान 
तथा चोरी गरकेो दे�ने ��य�दश� नभएको भ�ने हचवुा 
िनण�याधार आधार िलई �ितवादीह�लाई सफाई िदने 
गरी भएको फैसला सदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको उ� फैसलामा मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको दफा १ र ३ नं. को कानूनको �या�याको 
ग�भीर �िुट भएकोले म�ुा दोह�याई हेरी अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको नेपाल सरकारले यस अदालतमा 
परकेो िनवेदन प� ।

यसमा �ितवादीह� महेश र नगे�� 
खनालका साथबाट जाहेरवालाको चोरी भएको 
भिनएको मोटरसाइकल िवना कागजात बरामद भएको 
देिख�छ । बरामद भएको मोटरसाइकल आफूह�ले 
िब�� गरी आएको रकम बाड्ँने उ�े�यले उ� 
मोटरसाइकल िलएर जाने िसलिसलामा प�ाउ परकेो 
पाइ�छ । सजायबाट छुट पाउ ँभ�ने �ितवादीले �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम सोको �माण 
प�ुयाउने भार िनज �ितवादीमा रहने ह�दँा िनजले सो 

दािय�व पूरा गरकेो देिखएन । मोटरसाइकल चोरी 
भएको अव�थामा यी �ितवादीह�लाई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने 
ठह�याएको फैसलामा मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ 
र ३ नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ७(क) 
र २७(१), ५४ र मलुकु� ऐन, अ.बं. १८४क, १८५ र 
ने.का.प. २०६७ अकं ८ िन.नं. ८४४४ प�ृठ १३९६ 
मा �ितपािदत िस�ा�तका समेतको �िुट रहेको देिखदँा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा 
(१) को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम िन�सा �दान 
ग�रएको छ भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतबाट 
भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी सरु�े� थापाले जाहेरवालाको 
चोरी भएको मोटरसाइकलको न�बर प�रवत�न गरकेो 
अव�थामा �ितवादीह�बाट बरामद भएको कुरा 
बरामदी मचु�ुकाबाट देिखएको ह�दँा उ� मोटरसाइकल 
�ितवादीह�ले बेची खाने उ�े�यले चोरी गरकेो �मािणत 
भइरहेको छ । �ितवादीह�ले उ� मोटरसाइकल बेची 
खाने उ�े�यले चोरकेो भनी िनजह�को  अनसु�धानको 
�ममा  भएको बयान �यहोराबाट पिन �� भइरहेको 
अव�थामा िनज �ितवादीह�को इ�कारी बयानको 
आधारमा मा� िनजह�लाई सफाई िदने गरी भएको 
फैसलामा �माणको उिचत मू�याङ्कन नभएको ह�दँा 
सो फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु 
गनु�भयो ।

उपयु��बमोिजमको त�य एव ं बहस िजिकर 
रहेको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेको छ, छैन? पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो, होइन? सोही 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।
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२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह� 
नगे�� खनाल, महेश दलुाल, राज ु पि�डत र िवनोद 
पि�डतले जाहेरवालाको घरमा गई पखा�ल भ�काई 
बा.१६प.९०१० नं. को मोटरसाइकल चोरी गरकेोले 
चोरीको महलको १३ नं. को कसरुमा १४(१) नं. 
बमोिजम सजाय मागदाबी गरी अिभयोग प� दायर भएको 
देिखयो । �ितवादीह� नगे�� खनाल, महेश दलुाल र 
राज ुपि�डतले अनसु�धानको �ममा आरोिपत कसरु 
�वीकार गरी बयान गर े पिन अदालतमा आरोिपत 
इ�कार रही बयान गरकेोमा िनज �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठह�याई भएको स�ु 
फैसला पनुरावेदन अदालतबाट सदर ह�ने ठहरकेोमा 
सोउपर वादीको यस अदालतमा दोहो�याई पाउ ँ
िनवेदन परी िन�सा �दान भई पनुरावेदनको रोहमा 
��ततु म�ुा पेस ह�न आएको देिखयो ।

३. ��ततु म�ुाको अनसु�धान काय� सजुन 
ढंुगानाको िमित २०६१।६।१८ को जाहेरी दरखा�त 
परपेिछ �ार�भ भएको पाइ�छ । िमित २०६१।७।१२ 
मा �ितवादीह� महेश दलुाल, नगे�� खनाल र राज ु
पि�डतबाट चोरीको उ� बा.१६प.९०१० नं. को YBX 
यामाहा मोटरसाइकल बरामद भएको खानतलासी तथा 
बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । बरामदी मचु�ुका तयार 
भएकै िमितमा जाहेरवालाले यी �ितवादीह�लाई समेत 
िकटान गरी अक� जाहेरी िदएका छन् । �ितवादी नगे�� 
खनाल, महेश दलुाल र राज ुपि�डतले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� आरोिपत कसरुमा �वीकार रही 
बयान गरकेा छन् । अदालतमा आई �ितवादी महेश 
दलुालले िनजको कोठासगैँ मास ु पसल गरी ब�ने 
िकशोर अिधकारी मास ु पसल लोक�थली सान� 
ला�दा सामान सान� गएको बेला िढलो भएकोले िनज 
िकशोर अिधकारीले मोटरसाइकल िलएर जाउ भनी 
आ�नो मोटरसाइकल िदएकोले नगे�� खनाल र िनज 
चढेर आएकोमा िनजह�सगँ कुनै कागज नभएकोले 
प�ाउ गरकेो हो भनी बयान गरकेो देिख�छ । सोही 

�यहोरालाई समथ�न ह�ने गरी नगे�� खनालले समेत 
बयान गरकेो देिख�छ । �य�तै अका� �ितवादी राज ु
पि�डत पिन आरोिपत कसरुमा इ�कार रही �हरीले 
अनसु�धानको �ममा कुटिपट गरकेो कुरासमेत 
लेखाएको देिख�छ । अनसु�धानको �ममा कागज गन� 
िनराजन भ�राई र पारस कोइरालाले मोटरसाइकल 
चोरी भएको थाहा पाएको भनी लेखाएको दिेखए 
पिन कसले चोरकेो हो भ�ने कुरा लेखाउन सकेको 
देिखदँनै । यसका साथै यी कागज गन� मािनसह� 
घटनाको ��य�दश� रहेको दिेखदैँन । अनसु�धानको 
�ममा कागज गन� मािनसह�ले सोलाई प�ुट्याई ं ह�ने 
गरी अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेोसमेत 
पाइदँैन । �ितवादीह�ले अदालतसम� गरकेो इ�कारी 
बयानलाई �ितवादीह�का सा�ीले समथ�न ह�ने गरी 
अदालतसम� बकप� ग�रदएका छन् । 

४. �ितवादीह�बाट बरामद भएको भिनएको 
मोटरसाइकल �ितवादीह�को सगँसाथमा कसरी 
आयो भनी हेदा� �ितवादीह� नगे�� खनाल र महेश 
दलुाल िनजह�का साथी िकशोर अिधकारीको मास ु
पसल सान� जादँा फक� ने बेलामा िढलो भएकोले िनजले 
आ�नो सगँसाथमा भएको मोटरसाइकल िलएर जान 
भनेकाले मोटरसाइकल �ितवादीह� नगे�� खनाल र 
महेश दलुालले िलएर आएको अव�था देिख�छ । �य�तै 
�ितवादी राज ुपि�डतलाई �हरीले बरामदी मचु�ुकामा 
उ�लेख गरकेो िदन प�ाउ नगरी िमित २०६१।६।२२ 
मा िनजको घरबाट प�ाउ गरकेो कुरा िनजको बयान 
एवं सा�ीह�ले अदालतमा गरकेो बकप�बाट देिखएको 
तर बरामदी मचु�ुकामा बसेका सा�ीह�ले अदालतमा 
उपि�थत भई बकप�समेत नगरकेोले उ� बरामदी 
मचु�ुका पिन शकंा�पद रहेको देिखयो । अनसु�धानको 
�ममा लेखाई िदएको �यहोरालाई नै सव��म �माण 
मानी �यसैको आधारमा �ितवादीह�लाई सजाय 
गन� िम�दैन । सो अनसु�धानको �ममा लेखाइएको 
�यहोरा आफँैमा िन�प� �माण ह�न स�दैन । �य�ता 
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सा�ी �माणलाई �ितवादीह�ले समेत परी�ण 
गन� मौका पाएको ख�डमा मा� सोलाई िव�वसनीय 
�माणको �पमा �हण गन� िम�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह� नगे�� खनाल र महेश दलुालको 
साथबाट उ� चोरीको मोटरसाइकल बरामद भएको 
भनी बरामदी मचु�ुकाबाहेक अ�य कुनै �माणबाट 
िनज �ितवादीह�ले उ� मोटरसाइकल चोरकेो 
भनी �मािणत भएको दिेखदँैन । तर उ� बरामदी 
मचु�ुका पिन शंका�पद रहेको एवं यी �ितवादीह�ले 
उ� मोटरसाइकल िनजह�को सगँसाथबाट बरामद 
ह�नकुो कारणसमेत आ�नो अदालतसम�को बयानमा 
उ�लेख गराएको एवं सो बयान �यहोरा िनजह�को 
सा�ीबाट पिु�समेत भएको अव�थामा शंका�पद 
बरामदी मचु�ुकालाई नै कसैलाई कसरुदार ठहर गन� 
पया�� �माण मा�न िम�दनै ।

५. यसरी ��ततु वारदातको ��य�दश� 
कोही नभएको जाहेरवाला आफँै पिन ��य�दश� 
नभएको, िमित २०६१।७।१२ मा तयार भएको 
भिनएको बरामदी मचु�ुका पिन शंका�पद देिखएको, 
�ितवादीह� नगे�� खनाल र महेश दलुालको साथबाट 
बरामद भएको मोटरसाइकल िनजह�सगँ आउन ु
पन� अव�था िनजह�ले आ�नो अदालतमा भएको 
बयानमा उ�लेख ग�रसकेको दिेखएकोले िनजह� 
उपर लगाइएको अिभयोग शंकारिहत तवरले �मािणत 
ह�न आएको दिेखएन । फौजदारी म�ुाको �ितवादीह� 
उपर लगाइएको आरोप शंकारिहत तवरले पिु� नभएको 
अव�थामा शकंाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने ह�दँा 
�ितवादीह�लाई सफाई िदने गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न िमलेन । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुद�छ भ�ने वादीको िजिकर एव ंयस अदालतबाट 
िमित २०७०।३।२६ मा म�ुा दोह�याई हेन� िन�सा 
�दान गदा� उ�लेख भएको आधारसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

६. तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण एव ं

�माणबाट वादी दाबी नप�ुने गरी �ितवादीह� राज ु
पि�डत, महेश दलुाल र नगे�� खनालले सफाई पाउने 
ठह�याएको काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।३।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु । 
�या. अिनलकुमार िस�हा

इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 
माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई

आदशे िमित :२०७४।०४।२९
०७३-WO-०९०४

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : France २० Avenue Every ७५०१३ 
Paris घर भई हाल कारागार काया�लय 
जग�नाथदेवलमा कैदमा रहेका चा�स� ग�ुमखु 
शोभराज (Charles Gurumukh Shovaraj)

िव��
िवप�ी : भ�परु िज�ला अदालत, भ�परुसमेत 

 § मलुुक� ऐन, द�ड सजायको ८ न.ं को कानूनी 
�यव�थाअनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय भएको िमितमा थुनाबाट भागेको 
वा छुटेको अव�थामा अक� कसुर गरकेो 
अव�थामा बाहके सव��वसिहत ज�मकैद 
भएपिछ थप सजाय ह�ने नदेिखने । 

(�करण नं. ९)
 § मलुुक� ऐन, द�ड सजायको ४१ न.ं को 

अि�तम वा�याशं र द�ड सजायको ८ 
न.ं को �यव�थाको सयुं� अ�ययन गदा� 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी फैसला 
भइसकेपिछ अक� सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने कसुर गरकेोमा सो कसरुबापत थप कैद 
ठे�न िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं. १०)
 § कानूनको शासनमा कानून सव�परी 

ह��छ । कुनै पिन �यि�लाई कसुर गदा�को 
अव�थामा कायम रहकेो कानूनले 
तोकेभ�दा बढी सजाय गन� िम�दैन । 
�चिलत कानूनको अि�तयारी िबना वा 
कानूनभ�दा बािहर गई सजाय ह�न ुर ग�रनु 
कानूनको शासनिवपरीत ह�न जाने । 

(�करण नं. ११)

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा�य सकु�तला 
थापा र रामब�ध ुशमा�

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
सि�जवराज र�ेमी

अवलि�बत निजर :
 § ने.का.प. २०७२, अंक ११, िन.नं.९५००

स�ब� कानून :  

आदेश
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोिजम 
यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� पन� ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं��त त�य र ठहर यस�कार छ :-

भ�परु िज�ला अदालतको ०७०-CR-
००९३ को कत��य �यान म�ुामा िमित २०७१।६।१ मा 
फैसला ह�दँा म िनवेदकलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ (३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहरी फैसला भएको िथयो । सो फैसलाको 
तपिसल ख�डमा म िनवेदक थुनामा परकेो िमित 
२०६०।०६।०२ ह�नपुन�मा अथा�त् २०७०।०३।०१ 
को आदशेले थुनामा परकेो देिखदँा सोही िमितबाट कैद 
क�ा ह�ने गरी थुनामा रा�न लगत कसी कैदी पजु� िदन ु
भनी उ�लेख भएको रहेछ । सो फैसलाबमोिजमको कैदी 
पजु� मलाई िदइएको िथयो । सो फैसलाको तपिसल 
ख�ड संशोधन गरी िहरासत िमित स�याई पनुः कैदी 
पजु� पाउ ँभनी मैले भ�परु िज�ला अदालतमा िनवेदन 

�नण�य नं. ९८९२
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िदए ँ। िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम 
५३ अनसुार फैसला संशोधन गन� िम�ने देिखएन 
भनी भ�परु िज�ला अदालतबाट आदेश भयो । सो 
आदेशउपर मैले उ�च अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ 
नं. बमोिजम िनवेदन िदएकोमा पिन िज�ला अदालतको 
आदेशलाई सदर ग�रयो । उ� आदशे कानूनस�मत 
नभएको, सो आदेशले मेरो मौिलक हक हनन भएको र 
अ�य सामा�य उपचारको �यव�था पिन नभएकोले यो 
िनवेदन िलई आएको छु ।

म िनवेदक िमित २०६०।०६।०२ देिख नै 
लगातार थनुामा रहेको छु । यसि�थितमा मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १२० नं. द�ड सजायको ८, १० र ४१  नं. र 
ने.का.प. २०७२, अंक ११, िन.नं. ९५०० अनसुार 
िमित २०६०।६।२ देिख असलु ह�ने गरी तपिसल 
ख�डमा संशोधन ह�नेअ�तग�तको िवषय भई िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ५१, ५२ 
र ५३ ले संशोधन गन� ��नमा कुनै िववाद नै छैन् । 
कानूनले संशोधन गन� सिकनेमा संशोधन नग�रएबाट 
मेरो नेपालको संिवधानको धारा १६,१७,१८ र २० 
बमोिजमको मौिलक हक उ�लङ्घन भएकोले धारा 
४६ र १३३ बमोिजम उ� आदेश बदर गरी उ� 
फैसलाको तपिसल ख�डमा मेरो िनवेदनबमोिजम िमित 
२०६०।०६।०२ दिेख गणना गन� गरी परमादेशलगायत 
अ�य उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको 
िनवेदन प� ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ िलन ु भ�नेसमेतको �यहोराको यस 
अदालतको िमित २०७३।१२।०६ को आदेश ।

वादी नेपाल सरकार �ितवादी चा�स� शोभराज 
ग�ुमखु भएको ०७०-CR-००९३ को कत��य �यान 
म�ुामा �ितवादी चा�स� ग�ुमखु शोभराजले मतृक 
आरम�ड लर�ेट �या�रयरलेाई कत��य गरी मारकेो 

कुरा पिु� भएको ह�दँा �ितवादी चा�स� शोभराज 
ग�ुमखुलाई �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहरी िमित 
२०७१।०६।०१ मा यस अदालतबाट फैसला भएको 
देिख�छ । सो फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।०८।०८ मा फैसला 
भएको देिख�छ । �ितवादी चा�स� ग�ुमखु शोभराजले 
अ.बं. १२० नं. बमोिजम थुनामा परकेो िमित स�याई 
पाउ,ँ मलुकु� ऐन द�ड सजायको महलको ४१ नं. 
बमोिजम ठूलो कैद / एकै वारदातको कैद हद गरी 
सशंोिधत कैद �याद ठेिकएको प� िदलाई पाउ ँर फैसला 
सशंोधन गरी िहरासत िमित स�याई पाउ ँभनी कारागार 
काया�लय जग�नाथदवेलबाट अलगअलग तीनवटा 
िनवेदन परकेो िथयो । ती िनवेदन इजलाससम� पेस 
ह�दँा, ��ततु म�ुाको फैसलाको उि�लिखत त�यबाट 
उ� फैसलाको सामा�य �िुट सशंोधन गन� िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ५१ र ५२ 
अनसुारको िवषय देिखदैँन । फैसलामा �प� िकटान 
गरी कारण र अव�था ितिथ िमित र सो िमित उ�लेख 
भएको कारणसमेत लेिखएको कुरालाई कुनै टाइप 
वा लेखनको सामा�य �िुट भ�न िमलेन । सो कारण 
अव�था लेिखएको �यान म�ुाको फैसलाको अिभ�न 
अंग भएको तपिसल ख�ड र सो फैसलामा उि�लिखत 
िवषय सो फैसला गन� �यायाधीशसगँ समान�तरको 
�यायाधीशबाट िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ५३ अनसुार फैसला हेरफेर सशंोधन 
गन� िम�ने देिखएन । कानूनबमोिजम गनु�  भनी िमित 
२०७३।०७।१२ मा आदेश भयो । सोउपर यी 
िनवेदकले उ�च अदालत, पाटनमा अ.ब.ं १७ नं. को 
िनवेदन गरी सो िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित 
२०७३।०७।१२ मा भएको आदेश बेरीतको नदेिखदँा 
प�रवत�न ग�ररहन परने भनी िमित २०७३।०९।०७ मा 
आदशे भएको पाइ�छ । तसथ� उि�लिखत भए ग�रएका 
काम कारवाहीबाट �रट िनवेदकको कुनै पिन हक 
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अिधकारको हनन नभएको ह�दँा यस अदालतसमेतलाई 
िवप�ी बनाई िदएको �रट जारी ह�न स�ने अव�था 
िव�मान नभएको ह�दँा िवप�ीबाट दायर भएको �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको भ�परु 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

िनवेदन दाबीको कत��य �यान म�ुामा फैसला 
संशोधन ग�रपाउ ँ भनी िनवेदकले यस अदालतमा 
िदएको अ.बं. १७ नं. बमोिजमको �रट िनवेदनमा 
िनवेदन मागबमोिजम फैसला सशंोधन गन� निम�ने भनी 
भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।०७।१२ 
मा भएको आदेश बेरीतको नदेिखदँा प�रवत�न ग�ररहन ु
परने भनी यस अदालतबाट िमित २०७३।०९।०७ मा 
आदेश भएको र उ� आदेश कानूनस�मत भएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
उ�च अदालत, पाटनको िलिखत जवाफ ।

वादी नेपाल सरकार िवप�ी चा�स� ग�ुमखु 
शोभराज भएको भ�परु िज�ला अदालतको ०७०-
CR-००९३ कत��य �यान म�ुाको फैसलासिहतको 
िमिसल साथै पेस भएको रहेछ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा�य �ी सकु�तला थापा 
र �ी रामब�ध ु शमा�ले िनवेदक िमित २०६०।६।२ 
देिख नै िनर�तर�पमा थनुामा छन् । भ�परु िज�ला 
अदालतको ०७०-CR-००९३ को कत��य �यान 
म�ुामा िमित २०७१।६।१ मा फैसला ह�दँा िनवेदकलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी फैसला 
भएको िथयो । सो फैसलाको तपिसल ख�डमा िनवेदक 
थुनामा परकेो िमित २०६०।०६।०२ ह�नपुन�मा 
अथा�त् २०७०।०३।०१ को आदेशले थनुामा परकेो 
देिखदँा सोही िमितबाट कैद क�ा ह�ने गरी थुनामा 
रा�न लगत कसी कैदी पजु� िदन ुभनी उ�लेख भई 
सोहीबमोिजमको कैदी पजु� िनवेदकलाई िदइएको 

छ । िनवेदक िमित २०६०।६।२ देिख नै लगातार 
थनुामा रहेकोले भ�परु िज�ला अदालतको तपिसल 
ख�डमा उि�लिखत कुरा मलुकु� ऐन द�ड सजायको  
८ र ४१ नं. मा भएको कानूनी �यव�था �ितकूल 
छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम भएका 
काम कारवाहीबाट िनवेदकको नेपालको संिवधानको 
धारा १६,१७,१८ र २० बमोिजमको मौिलक हक 
उ�लङ्घन भएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेशको 
आदशे जारी ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो ।

िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
सह�यायािधव�ा �ी सि�जवराज रे�मीले िज�ला 
अदालतबाट िनवेदकलाई कसरुदार ठहर गरी सजाय 
गन� गरी भएको फैसलालाई पनुरावेदन अदालतले 
सदर गरी यस अदालतबाट समेत साधक सदर 
भइसकेको अव�था छ । यसरी तहतह ह�दँै फैसला 
भई अि�तम भइसकेको िवषयमा �रट �े�ािधकारबाट 
�वेश गन� िम�दैन । िनवेदक पथृकपथृक वारदातका 
कत��य �यान म�ुामा कसरुदार ठहर भएका छन् । 
�यसैगरी जाली राहदानी,  �यान मान� उ�ोग म�ुामा 
पिन कसरुदार ठहर भई फैसला भएका छन् । स�म 
िनकायबाट फैसला भई अि�तम भइसकेको िवषयमा 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�था नह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� बहस िजिकर सनुी िमिसल अ�ययन 
गरी हेदा� िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� 
हो, होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन  
आयो ।

२. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, म िनवेदक 
िमित २०६०।६।२ देिख िनर�तर थनुामा रही बसी 
आएको छु । भ�परु िज�ला अदालतको ०७०-CR-
००९३ को कत��य �यान म�ुामा िमित २०७१।६।१ 
मा फैसला ह�दँा मलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी फैसला भएको िथयो । सो फैसलाको तपिसल 
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ख�डमा म िनवेदक थुनामा परकेो उि�लिखत िमित 
२०६०।०६।०२ ह�नपुन�मा िमित २०७०।०३।०१ को 
आदेशले थुनामा परकेो देिखदँा सोही िमितबाट कैद क�ा 
ह�ने गरी पजु� िदन ुभनी उ�लेख भई सोहीबमोिजमको 
कैदी पजु� िदइयो । सो फैसलाको तपिसल ख�ड 
संशोधन ग�रपाउ ँभनी मैले भ�परु िज�ला अदालतमा 
िनवेदन गरकेोमा फैसला संशोधन गन� निम�ने भनी 
आदेश भयो । उ�च अदालतले पिन िज�ला अदालतकै 
आदेश सदर ग�यो । म िनवेदक िमित २०६०।०६।०२ 
देिख नै लगातार थनुामा रहेकोले उ� आदेश मलुकु� 
ऐन अ.बं. १२० नं. द�ड सजायको ८, १० र ४१  
नं. र ने.का.प. २०७२, अकं ११, िन.नं. ९५०० 
अनसुार �ितकूल भएकोले िमित २०६०।०६।०२ 
देिख कैद गणना गन� गरी परमादेशलगायत अ�य 
उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन दाबी 
देिखयो । कानूनबमोिजम भए गरकेा काम कारवाहीबाट 
िनवदकको हक हनन् नभएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेछ ।

३. यस�कार िनवेदकलाई ठेिकएको कैद 
�चिलत कानूनबमोिजम छ छैन ? भ�ने नै ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनण�य िदनपुन� िवषयव�त ुरहेको पाइयो ।

४. मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ८ नं. र 
४१ नं. ले एकभ�दा बढी कसरु गरकेो ठहर भएका 
कसरुदारलाई के कसरी कैद ज�रवाना तो�ने र सोको 
हद के कित ह�ने भ�ने स�ब�धमा काय�िविधगत �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाको अधीनमा 
रही ��ततु िववादको िन�य�लमा प�ुन ुपन� देिखयो ।

५. �यसतफ�  हेदा� मलुकु� ऐन द�ड सजायको 
महलको ८ नं.मा “एकै जनाले धेर ैपटक सव��वसिहत 
ज�मकैद वा ज�मकैद वा अ� सजाय ह�ने खत 
गरकेो भए पिन कुनै खतमा सव��वसिहत ज�मकैद 
र ज�मकैदम�ये ठूलो सजाय भएपिछ सानो सजाय 
ह�ने खत वा सो सजायह� म�ये कुनै सजाय भएपिछ 

अ� सानो सजाय ह�ने खत खािपदँैन । सव��वसिहत 
ज�मकैद वा ज�मकैद ह�ने वा भएको कसैले �याद 
गजुारी फरार भएको वा कैद थुनामा बसेको वा कैद 
थनुाबाट भागेको वा धरौटी जमानी ता�रखमा छुटेको 
अव�थामा ठूलो सजाय ह�ने खत गर ेसोही ठूलो सजाय 
गनु�पछ�  । फे�र ज�मकैदको सजाय ह�ने खत गरकेोमा 
ज�मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपिछ चार वष� थपी र 
घटी सजाय ह�ने खत गरकेोमा खतअनसुार बढीमा चार 
वष�स�म थपी कैद गनु�पछ�  ।’’ भ�ने कानूनी �यव�था 
देिख�छ । �यसैगरी सोही महलको ४१ नं.मा “एकै 
मािनसलाई एकै वा धेर ै म�ुाको धेर ै कलमको कैद 
ठे�न ु परमेा जनु कलममा कैदको सबभ�दा ठूलो हद 
छ सो हद नना�ने गरी एकै वा धेर ैम�ुामा एकै वा धेर ै
कलममा गरी कैद ठे�न ुपछ�  । �यसरी कैद ठेिकएकोमा 
कैद भ�ुान ह�न नपाउदँै अक� कलममा कैद ठे�न ुपन� 
भयो र अिघ ठेिकएको ज�मा कैदभ�दा पिछ ठे�नपुन� 
कलमको हद बढी छ भने अिघ कैद ठे�दा थनुामा 
परकेो िमितदेिख पिछ ठेिकएको कलमको हद नना�ने 
गरी कैद ठे�न ु पछ�  । अिघ ठेिकएको कैदभ�दा पिछ 
ठे�ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठे�न ु
पद�न । फैसला, कैदी पजु�, कैद ठे�ने िकताबमास�म 
खलुाई िदनपुछ�  र पिछ ठेिकने कलमको हद घटी भए 
पिन अिघ कैद गदा� ठूलो कलमको हद नपगेुको रहेछ 
भने सो नपगु िदनस�म पिछ�लो कलममा कैद गनु�पछ�  । 
धर ैकलमको कैदको हद बराबर ह�न आयो भने सोम�ये 
एक कलमको कैद ठे�न ुपछ�  । अ� कलमका हकमा 
फैसला, कैदी पजु�, कैद ठे�ने िकताबस�म खलुाउन ु
पछ�  । तर फैसला भइसकेपिछ कैद नब�दै वा थुना 
कैद बसेको अव�थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा 
भागेको अव�था अक� कसरुगरकेोमा सो कसरुबापत 
कानूनबमोिजम थप कैद ठे�न ु पछ�  ।” भ�ने कानूनी 
�यव�था देिख�छ ।

६. �माणमा आएको कण�बहादरु काक�को 
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जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी यी िनवेदक 
भएको ०७०-CR-००९३ को कत��य �यान म�ुामा 
यी िनवेदकलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद 
ह�ने ठहरी िमित २०७१।०६।०१ मा भ�परु िज�ला 
अदालतबाट फैसला भएको देिखयो । सो फैसलाको 
तपिसल ख�डमा िमित २०७०।०३।०१ को आदेशले 
पपु��को लािग थुनामा परेको देिखदँा सोही िमितबाट 
कैद क�ा ह�ने गरी थनुामा रा�न लगत कसी कैदी 
पजु� िदन ु भनी उ�लेख भएको पाइयो । सो फैसला 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।०८।०८ 
को फैसलाले सदर गरकेो र िमित २०७३।१२।२५ मा 
साधक सदरसमेत भई अि�तम भएको पाइयो ।

७. उि�लिखत म�ुा पनु�भ�दा अगावै �हरी 
�ितवेदनले वादी �ी ५ को सरकार �ितवादी यी 
िनवेदक भएको २०६० सालको स.फौ.नं. ३१६/९०१ 
को कत��य �यान म�ुामा कोिजनो �ो�जीलाई कत��य 
गरी मारकेो अिभयोगमा मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम िनवेदकलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६१।४।२८ मा फैसला भएको 
रहेछ । ��ततु म�ुामा यी िनवेदक िमित २०६०।६।२ 
देिख �हरी िहरासतमा रहेको देिखदँा सोही िमितदेिख 
िनजलाई लागेको कैद क�ी ह�ने गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतले िमित २०६१।६।७ च.नं. ५२६ को प�बाट 
कैद ठेक� पठाएको दिेखयो । ��ततु म�ुामा काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६२।४।२० र यस अदालतको 
िमित २०६७।४।१४ को फैसलाले सदर गरी अि�तम 
भइसकेको अव�था रहेछ ।

८. यस�कार यी िनवेदकउपर िमित 
२०३२।९।८ को वारदातको िवषयलाई िलएर  
काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको कत��य �यान 

म�ुामा िमित २०६०।०६।०२ देिख नै थनुामा रही 
बसी आएको त�यमा कुनै िववाद दिेख�न । िनज 
थनुामा रहेकै अव�थामा िमित २०३२।९।६ को 
वारदातलाई िलएर म�ुा चली त�काल अिभय�ु ख�ुन 
नआएको कारण भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०३३।९।२२ मा म�ुा तामेलीमा रहेकोमा �ितवादी 
प�ाउ परपेिछ पनुः अनसु�धान भई अिभयोग प� दायर 
गरी सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहरी फैसला भएको 
देिखयो । उि�लिखत भ�परु िज�ला अदालतमा 
चलेको पिछ�लो कत��य �यान म�ुामा िनवेदकलाई 
काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको अिघ�लो 
कत��य �यान म�ुामा भएजित नै अथा�त् सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय भएको पाइयो ।

९. नेपालको �चिलत कानूनमा सव��वसिहत 
ज�मकैद सबैभ�दा ठूलो सजाय रहेको देिख�छ । 
िनवेदकलाई पिहला काठमाड� िज�ला अदालतमा 
चलेको कत��य �यान म�ुामा सव��वसिहत ज�म कैदको 
सजाय भएकोमा फैसलानसुारको कैद सजाय भ�ुान 
ग�ररहेको अव�थामा िनवेदकउपर अक� कत��य �यान 
म�ुाको कारवाही चली भ�परु िज�ला अदालतबाट 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरकेो 
देिख�छ । िनवेदकउपर भ�परु िज�ला अदालतमा 
चलेको दो�ो कत��य �यान म�ुा पिहलो कत��य �यान 
म�ुा चिलरहेको अव�थामा थुनामा नै वा थनुाबाट भागी 
घटाएको वारदातउपरको नभई िनज पिहलो कत��य 
�यान म�ुामा प�ाउ पनु�  अगावै घटाएको वारदातको 
स�ब�धमा अनसु�धान भई म�ुा दायर गरी फैसला 
भएको देिख�छ । मलुकु� ऐन द�ड सजायको ८ नं. को 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय भएको िमितमा थनुाबाट भागेको 
वा छुटेको अव�थामा अक� कसरु गरकेो अव�थामा 
बाहेक सव��वसिहत ज�मकैद भएपिछ थप सजाय ह�ने 
देिखदँनै । तसथ� िमित २०६०।६।२ मा कत��य �यान 
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म�ुामा प�ाउ परी िनर�तर थुनामा रहेका िनवेदकलाई 
िनज प�ाउ पनु�भ�दा अगािड घटाएको वारदातका 
िवषयमा भ�परु िज�ला अदालतमा चलेको कत��य 
�यान म�ुामा भएका फैसलाअनसुार कैद ठे�दा सोही 
पिहले प�ाउ परी थुनामा रहेकै िमितबाट कैद क�ी 
ह�ने गरी कैद ठे�न ु पन� ह��छ । तर, भ�परु िज�ला 
अदालतले कत��य �यान म�ुामा कैद ठे�दा उ� म�ुामा 
पपु��को लािग थनुामा रहेको िमित २०७०।०३।०१ 
लाई कायम गरी कैद �याद ठेकेको देिखयो ।

१०. मलुकु� द�ड सजायको ८ नं. मा भएको 
कानूनी �यव�थाले धरौटी जमानीमा छुटेको अव�थामा 
फेरी अ� अपराध गरकेोमा फेरी ज�मकैदको सजाय 
ह�ने खत गरकेोमा अिघ�लो ज�मकैद भोगी छुट्न 
पाउने भएपिछ ४ वष� थपी र घटी सजाय ह�ने खत 
गरकेोमा खतअनसुार बढीमा ४ वष�स�म कैद गनु�पन� 
�यव�था गरकेो पाइयो । �यसैगरी द�ड सजायको 
महलको ४१ नं. को अि�तम वा�यांशमा “तर फैसला 
भइसकेपिछ कैद नब�दै वा थनुा कैद बसेको अव�थामा 
वा थनुा कैदबाट छुटेको वा भागेको अव�था अक� 
कसरु गरकेोमा सो कसरुबापत कानूनबमोिजम थप 
कैद ठे�न ुपछ� ” भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । द�ड 
सजायको ४१ नं. को उ� अि�तम वा�यांश र द�ड 
सजायको ८ नं. को �यव�थाको सयं�ु अ�ययन गदा� 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी फैसला भइसकेपिछ 
अक� सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने कसरु गरकेोमा सो 
कसरुबापत थप कैद ठे�न िम�ने देिखदँैन । भ�परु 
िज�ला अदालतमा चलेको कत��य �यान म�ुा 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाले कसरुदार 
ठहर भइसकेपिछ घिटत वारदातका िवषयसगँ 
स�बि�धत नभई िनज काठमाड� िज�ला अदालतमा 
चलेको कत��य �यान म�ुामा प�ाउ पनु�  अगािड नै 
घिटत वारदातसगँ स�बि�धत देिखयो । तसथ� द�ड 
सजायको ८ नं. र ४१ नं. को कानूनी �यव�थाबाट 

िनवेदक उपर चलेका उि�लिखत दईुवटा कत��य �यान 
म�ुाको कैद खािपने नभई गािभने देिखन आयो ।

११. कानूनको शासनमा कानून सव�परी  
ह��छ । कुनै पिन �यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा 
कायम रहेको कानूनले तोकेभ�दा बढी सजाय गन� 
िम�दैन । �चिलत कानूनको अि�तयारी िबना वा 
कानूनभ�दा बािहर गई सजाय ह�न ु र ग�रन ुकानूनको 
शासनिवपरीत ह�न जा�छ । धेर ैअपराध गरकेो आधार 
र कारणबाट कानूनले तोकेकोभ�दा बढी सजाय गन� 
छुट कानूनले िददँनै ।

१२. नेपालको सिंवधानको धारा १७ को 
उपधारा (१) ले “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन 
�यि�लाई वैयि�क �वत��ताबाट वि�चत ग�रने 
छैन” भ�ने र धारा २० को उपधारा (४) ले “… कुनै 
पिन �यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा कानूनमा 
तोिकएभ�दा बढी सजाय िदइने छैन” भ�ने सवंैधािनक 
हकको �यव�था गरकेो देिख�छ । माथी िववेिचत आधार 
कारणह�बाट िनवेदकको हकमा मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको ८ नं. र ४१ नं. ले कैद �याद ठे�ने स�ब�धमा 
गरकेो कानूनी �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी भ�परु 
िज�ला अदालतबाट िनवेदकलाई कैद ठेक� पठाएको 
देिखएकोले िनवेदकका हकमा संिवधान�ारा ��याभूत 
ग�रएका उि�लिखत हकको ��य� उ�लङ्घन भएको 
देिखयो ।

१३. तसथ� िनवेदक िमित २०६०।०६।०२ 
बाट लगातार थुना तथा कैदमा रहेको देिखएकोले 
भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०६।०१ 
को फैसलाको तपिसल ख�डमा िमित २०७१।३।१ 
देिख कैद क�ी ह�ने भनेको हदस�म िमलेको नदेिखदँा 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह��छ । अब िनवेदकलाई िनज 
थनुामा रहेको िमित २०६०।०६।०२ बाट कैद क�ा ह�ने 
गरी कैद ठे�न ुभनी भ�परु िज�ला अदालतका नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । यो आदेशको जानकारी 
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महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई 
िदई िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. केदार�साद चािलसे

इजलास अिधकृत : आन�दराज प�त
इित संवत् २०७४ आि�न २९ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
फैसला िमित : २०७४।०८।०३

०७०-WO-०४८०

िवषयः- उ��ेषण / परमादेश

िनवेदक : िज�ला लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा 
नं. १६ घर भई त�काल खा� स�ंथान अ�चल 
काया�लय, काठमाड�बाट गैरकानूनी�पमा 
सेवाबाट हटाइएको व�र�ठ अिधकृत 
दवेे��कुमार स�ुबा

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, वािण�य तथा आपूित� 

म��ालय, िसहंदरबार काठमाड�समेत

 § व�तुतः कानूनमा जे जुन काय� जे जुन 
पदािधकारीबाट स�प�न गनु�पन� भनी 
तोिकएको ह��छ, तत ्तत ् पदािधकारीले 
नै गनु�पन� ह��छ । कुनै िनकायले कुनै 
कम�चारीलाई िवभागीय कारवाही �व�प 
कुनै सजाय गन� िनण�य गरकेोमा सोउपरको 
पुनरावेदन सु�ने यो िनकाय र पदािधकारी 
ह�ने भनी कानूनमा नै �प�ट तोिकएकोमा 
सोही िनकाय र पदािधकारीले नै पुनरावेदन 
सुनी िनण�य गनु�पन� ।

 § कुनै पदािधकारी िवदामा रहकेो वा 
काया�लयमा अनपुि�थत रहकेो अव�थामा 
अक� पदािधकारीले िनिम� भई दैिनक 
काय� स�चालन गन� भ�न ेकुरा �शासिनक 
सहजताको �ि�टकोणबाट तक� सङ्गत ह�न 
स�छ तर �यसरी िनिम� भई कामकाज 
गन� पदािधकारीले आफूलाई कानूनले नै 
अिधकार निदएको पुनरावेदन स�ुने ज�तो 
ग�भीर िवषयमा िनण�य गन� अिधकार रहकेो 
भनी मा�न निम�ने ।

(�करण नं. ७)
 § स�चालक सिमितको िनण�यउपर �रट 

िनवेदकले िदएको पुनरावेदन स�ुने 
अिधकार भनेको िवशु� �शासिनक 
काय� नभई अध��याियक �कृितको काय� 
हो । य�तो अिधकार �याियक मन लगाएर 
�योग ग�रने अिधकार भएकाले कानूनमा नै 
�प�ट�पमा यो पदािधकारीले पुनरावेदन 
सु�ने भनी तोिकएको हो । य�तो अिधकार 
कानूनले तोिकएको अिधकारी बाहके 
अ�लाई ��यायोजन ह�न स�ैन र िनिम� 
भई कामकाज गन�ले �योग गन� स�ने पिन 
नह�ने । 

(�करण नं. ८)

&

�नण�य नं. ९८९३
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िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा शेरबहादरु 
के.सी. तथा िव�ान् अिधव�ाह� रामच�� 
पौडेल र योगे��बहादरु अिधकारी

िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् उप�यायािधव�ा 
केशव�साद प�त, िव�ान् अिधव�ा यवुराज 
�े�

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प. २०६५, अकं २, िन.नं.७९३०

स�ब� कानून :  

आदेश
�या. सारदा�साद िघिमर े : त�कालीन 

नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा ३२ 
र १०७(२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको संि�� त�य एवं आदेश यस�कार रहेको 
छ ।

िनवेदकको िनवेदन �यहोरा
म िनवेदक िमित २०४६।११।०८ मा व�र�ठ 

सहायक पदमा िनय�ु भई सेवारत रिहरहेकोमा िमित 
२०६४ मा अिधकृत र २०६७ मा व�र�ठ अिधकृत 
पदमा पदो�नती भई िनवेदन ख�डमा उि�लिखत 
�थानमा सेवारत रिहरहेको िथए ँ । सो अव�थामा 
नेपाल खा� सं�थान िविनयमावली, २०६४ को 
प�र�छेद १२ को िविनयम १०७(३)(ख)(ग) को 
कसरु आरोप लगाई ऐ.िविनयम १०६ को उपिविनयम 
१(ग) अनसुार िमित २०६९।९।१ गतेदेिख लागू ह�ने 
गरी सेवाबाट हटाउने र �.१०,२६,६८०/१४ �याज 
भराउने भनी िवप�ी सं�थानको स�चालक सिमितको 
िमित २०६९।१२।२२ गतेको १६९४ औ ं बैठकबाट 
जानकारी गराइ�छ भनी जानकारी पाइसकेप�चात् 
उ� िवप�ीको अ�यायपूण� िनण�य बदर गरी पाउन 

िविनयमावलीको िविनयम ११२(क) बमोिजम 
वािण�य तथा आपूित� म��ालयका सिचव�यू सम� 
पनुरावेदन प� पेस गरकेोमा िवप�ी वािण�य तथा 
आपूित� म��ालयका िनिम� सिचव िदपक सवेुदीबाट 
गैरकानूनी�पमा ह�दँै नभएको �े�ािधकार �हण गरी 
िमित २०७०।६।१६ मा म पनुरावेदकको पनुरावेदन प� 
अ�वीकृत गरी िवप�ी सं�थानको स�चालक सिमितको 
२०६९।१२।२२ गतेको िनण�य सदर गन� गरकेो 
जानकारी िमित २०७०।८।३० मा जानकारी पाई उ� 
गैरकानूनी िनण�यह� बदर ग�रपाउनँ अ�य वैकि�पक 
उपचारको अभावमा स�मािनत अदालतसम� ��ततु 
िनवेदन प�साथ उपि�थत भएको छु ।

म िनवेदकउपर स�ंथानलाई �ा�त भएको 
रकम �ा�त भएकै िदन वा भोिलप�टै ब�कमा दािखला 
गनु�पन�मा सो नगरी आफूखसुी घिटबढी दािखला गन� 
गरकेो भनी आरोप लगाइएको छ । सं�थानमा �ा�त 
ह�ने रकम सोही िदन वा �यसको भोिलप�ट दािखला 
गन� गरकेो िथए ँ। अ�चल काया�लयमा �ा�त ह�ने रकम 
नेपाल ब�क िलिमटेडका कम�चारी आई रकम संकलन 
ह�न नसकेकोस�म हो । म िनवेदक लेखा �मखु, �क 
स�चालन शाखा �मखु तथा �यािसयरको िज�मेवारी 
िदएकोले म एकजना कम�चारीले अ�यािधक काय�बोझ 
�यहोनु�  पन� ह�दँा केही रकम जोड घटाउमा तलमािथस�म 
भएको हो । बाकँ� रकमसमेत म िनवेदकलाई नेपाल 
खा� सं�थानको सेवाबाट हटाउने गरी भएको िवप�ी 
स�चालक सिमितको िमित २०६९।१२।२२ गते िनण�य 
र सोलाई सदर गन� गरी िवप�ी वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयका िनिम� सिचवको िमित २०७०।६।१६ 
गतेको िनण�य �याियक मनिवपरीत भई �िुटपूण� छ ।

म िनवेदकउपर भएको िवप�ी नेपाल खा� 
स�ंथान स�चालक सिमितको िनण�यउपर नेपाल 
खा� सं�थान िविनयमावली, २०६४ को िविनयम 
११२ बमोिजम िवप�ी वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयका सिचवसम� पनुरावेदन ला�ने �यव�था 
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छ । म िनवेदकले िमित २०७०।१।२६ गते पेस गरकेो 
पनुरावेदन प� वािण�य तथा आपूित� म��ालयका 
सिचव�यू सम� पेस गरकेो छु । यसरी म िनवेदकले 
पेस गरकेो पनुरावेदन प�उपर िवप�ी म��ालयका 
सिचव�यूले िनण�य गनु�पन�मा अिधकार र अि�तयार 
नपाएका िवप�ी िनिम� सिचव िदपक सवुेदीले मेरो 
पनुरावेदन प� अ�वीकृत गन� गरी भएको हो । िवप�ी 
िनिम� सिचव िदपक सवेुदीलाई म िनवेदकको 
पनुरावेदन प�उपर पनुरावेदन स�ुने अिधकार कुनैपिन 
कानूनले �दान गरकेो छैन उ� अिधकार कहीकँतैबाट 
��यायोजनसमेत भएको छैन र ��यायोजन ह�न पिन 
स�दैन । �यसैगरी म िनवदेकलाई िनल�बन गदा� िमित 
२०६९।९।५ को िनण�य भनी �योभ�दा अिघ�लो िमित 
२०६९।९।१ गतेबाट लागू ह�ने गरी भनी िनण�य गरबेाट 
समेत िवप�ीको काय� स�ुबाटै �िुटपूण� रहेको �प�ट 
ह��छ ।

अतः म िनवेदकलाई िवप�ी नेपाल खा� 
सं�थानको सेवाबाट हटाउने िमित २०६९।१२।२९ 
गतेको िवप�ी नेपाल खा� सं�थान स�चालक  
सिमितको बैठक नं.१६९४ को िनण�य र �यसलाई सदर 
गन�गरी भएको िवप�ी नेपाल सरकार वािण�य तथा 
आपूित� म��ालयका िनिम� सिचव िदपक सवुेदीको 
िमित २०७०।६।१६ गतेको िनण�यसमेत नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, 
१९ सं�थान ऐन, २०२१, नेपाल खा� स�ंथान 
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम ११२(क) ११३, 
११४ साथै स�मािनत सव��च अदालतबाट ने.का.प. 
०६७ िन.नं. ८४६५, प�ृठ ७१३, ने.का.प. ०६६ िन.नं. 
८०७१ प�ृठ २१६ सव��च अदालत बलेुिटन वष� १९ 
अंक २० प�ृठ ४ मा �ितपािदत निजर िस�ा�त एवम् 
�याियक मनिवपरीत एवम् �े�ािधकारिवहीन भएकोले 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई पूव�वतः 
सेवामा बहाल गराई िनल�बन भएको अविधदेिख 
पनुव�हाली भएको िमितस�मको िनयमानसुार पाउने 

तलब, भ�ा तथा अ�य सिुवधासमेत �दान गनु�  
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ । साथै ��ततु िववादमा म िनवेदकको पेसा 
रोजगारीको िवषय जोिडएकोले अ�ािधकार िदई 
सनुवुाइ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िनवेदन प� ।

यस अदालतको �ारि�भक आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ननपन� कुनै 
कारण भए यो आदेश �ा�त भएका िमितले बाटाका 
�यादबाहेक १५ िदनिभ� िलिखत जवाफ पठाउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा सूचना पठाई िलिखत जवाफ 
आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू� ।
��ततु �रट िनवेदन कम�चारीलाई सेवाबाट हटाएउपर 
पन� आएकोले िछटो िन�पण ह�नपुन� अव�था देिखदँा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
६३(च५) बमोिजम अ�ािधकार �दान ग�रिदएको 
छ भ�नेसमेत �यहोराको यस अदालतबाट िमित 
२०७०।१०।६ गते भएको आदेश ।

िवप�ी नपेाल खा� स�ंथान स�चालक सिमितका 
अ�य� उ�मकुमार भ�राईको िलिखत जवाफ

िवप�ी सं�थानको सात� तहको व�र�ठ 
अिधकृतको �पमा सं�थान अ�चल काया�लय, 
थापाथलीमा काय�रत रहदँा सं�थानको नगदलगायतको 
िहसाब िकताब िविभ�न खातामा �िव�ट गन�, 
स�ंथानले �ा�त गरकेो रकम ब�ुने, ब�कमा ज�मा 
गन�लगायतका काय�ह� गनु�ह���यो । िवप�ीले यसरी 
स�ंथानको नगदस�ब�धी कारोबार गन� गरकेोमा आ.व. 
२०६८।०६९ मा सं�थानको आ�त�रक लेखापरी�ण 
ह�ने �ममा स�ंथानको �.५५,४८,२५५।- बराबरको 
िहसाब िमलान ह�न नसकेकोमा िवप�ीले िमित 
२०६९।९।१, २०६९।९।४ र २०६९।९।५ मा 
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उ� िमलान ह�न नसकेको रकम िज�ला �शासन 
काया�लयको रोहबरमा स�ंथानमा दािखला गनु�भएको 
िथयो । यसबाट िवप�ीले अक�तफ�  सं�थानको रकम 
समयमै ब�कमा ज�मा नगरकेो कारण सं�थानले 
आफूले िलएको कजा�बापत २०६८ �ावणदेिख 
२०६९ मंिसरस�म क�रब �.१०,२६,६८०।- ��य� 
�पले हािन नो�सानी पन� गएको �वतः िस� छ । 
यसरी सं�थानको नगद िहनािमना गरी सं�थानलाई 
��य��पले हािन नो�सानी प�ुयाउने काय� गन�लाई 
नेपाल खा� सं�थान कम�चारी सेवा सत�स�ब�धी 
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम १०३(ख) ले 
सं�थानको सेवाबाट हटाउन सिकने �यव�था गरकेो 
छ । िवप�ीले सं�थानको नगदी हािन गरकेो पिु� भइरहेको 
अव�थामा सं�थानको स�चालक सिमितले िमित 
२०६९।१२।२२ गते सं�थानको िविनयमबमोिजमको 
�ि�याह� अवल�बन गरी िवप�ीलाई “सं�थानको 
सेवाबाट भिव�यमा अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट 
हटाउने” िनण�य भएको िथयो । िवप�ीले एकातफ�  
सं�थानमा िमित २०६९।११।२८ मा पेस गरकेो 
पिहलो िलिखत �प�टीकरणको पाचँौ र अि�तम 
�करणह� एव ं िमित २०६९।१२।२१ मा पेस गरकेो 
दो�ो िलिखत �प�टीकरणको दो�ो �करणमा आफूले 
ग�ती गरकेो त�य ��य� एव ं परो��पमा �वीकार 
गनु�भएको छ । िवप�ीले आफूले िहनािमना गरकेो रकम 
िमित २०६९।९।१, २०६९।९।४ र २०६९।९।५ 
गते �मशः �.११,००,०००।-, १३,००,०००।- 
तथा १३,५०,०००।- र १८,००,०००।- समेत 
गरी ज�मा �.५५,५०,०००।- सं�थानमा दािखला 
गनु�भएबाट िवप�ीले आफूले आ�नो पिदय हैिसयत एव ं
ज�मेवारीबमोिजम काय� नगरी अ��य ग�ती गनु�भएको 
पिु� ह��छ । िवप�ीले ��ततु �रटमा यी त�यह� 
उ�लेख नगरी लकुाउन ुभएको देिख�छ ।

िवप�ीले सं�थानमा िमित २०६९।९।१ 
गते िदनभुएको िनवेदनमा आफूले सं�थानलाई 

ितनु�  बझुाउनपुन� रकमम�ये ११,००,०००।- समेत 
स�ंथानमा ज�मा गरकेो �यहोरा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यसरी स�ंथानसम� आफूले ग�ती �वीकार 
ग�रसकेपिछ सं�थानले �वभािवक�पमा छानिबन 
गन�का लािग िवप�ीलाई सं�थानको िविनयमावली, 
२०६४ को िविनयम १०९ बमोिजम िवप�ीले 
ग�ती �वीकार गरकेो िमित अथा�त् २०६९।९।१ गते 
देिख लागू ह�ने गरी िनल�बन गरकेो हो । स�ंथानले 
िविनयमावलीको िविनयम १०९ बमोिजम िवप�ीलाई 
िनल�बन गरकेो, सं�थानले िवप�ीले गरकेो 
नगद, िज�सीलगायतका कारोबारह� स�ब�धमा 
वािण�य तथा आपूित� म��ालयको उपसिचव�यूको 
नेत�ृवमा छानिबन गराएको, छानिबन सिमितले 
िमित २०६९।१०।१५ गते पेस गरकेो �ितवेदनले 
िवप�ीलाई दोषी िकटान गरको, स�ंथानबाट 
िविनयमको �ावधानबमोिजम पटकपटक �प�टीकरण 
सोधी िवप�ीलाई आ�नो कुरा भ�ने मौकासमेत िदई 
िवप�ीको �प�टीकरण िच� ब�ुदो नभएकाले सं�थान 
स�चालक सिमितबाट सं�थान िविनयमावलीको 
िविनयम १०३(ख) बमोिजम िवप�ीलाई “सं�थानको 
सेवाबाट भिव�यमा अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट 
हटाउने” िनण�य भई सोहीबमोिजम िवप�ीलाई 
स�ंथानको सेवाबाट हटाइएको हो । िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ४६ र ४७ बमोिजम 
सिचवले �योग गन� अिधकार िनिम� सिचवले �योग 
गन� स�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । यसबाट िनिम� 
सिचव�यूको िमित २०७०।६।१६ को पनुरावेदन 
िनण�य �चिलत कानूनअन�ुप भएको पिु�ट ह��छ । 
यसरी िविभ�न कागजातह�बाट दोषी पिु�ट भइरहेको 
अव�थामा पिन आफू इमा�दार भएको िजिकर िलई 
दायर ��ततु �रट िनवेदन सफा हातको िस�ा�तिवपरीत 
रहेको ह�दँा खारजेभागी छ खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको नेपाल खा� सं�थान स�चालक सिमितका 
अ�य� उ�मकुमार भ�राईको िलिखत जवाफ ।
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िवप�ी वािण�य तथा आपूित� म��ालयको िलिखत 
जवाफ

नेपाल खा� सं�थानको िविनयमावली, 
२०६४ को िविनयम १०६ को उपिविनयम (१) को 
ख�ड (ग) अनसुार भिव�यमा स�ंथानको सेवाको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी सं�थानको सेवाबाट हटाउने गरी 
नेपाल खा� सं�थानको स�चालक सिमितको िमित 
२०६९।१२।२२ को १६९४ औ ंबैठकबाट िनज �रट 
िनवेदकलाई सं�थानको व�र�ठ अिधकृतको पदबाट 
हटाएको िनण�यको िव�� िच� नबझुेकोले नेपाल 
खा� सं�थान (काय� स�चालन तथा कम�चारी सेवा 
सत� र सिुवधास�ब�धी) िविनयमावली, २०६४ को 
िविनयम ११२ बमोिजम यस म��ालयमा पनुरावेदन 
परकेो िथयो । सो पनुरावेदनउपर आव�यक जाचँबझु 
गदा� �रट िनवेदकले सं�थानको रकम िहनािमना गरकेो 
कुरामा दिुवधा देिखन नआएको र उ� िविनयमावली, 
२०६४ को िविनयम १०७ को उपिविनयम (१) 
को ख�ड (ग) अनसुार भिव�यमा सं�थानको 
सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी सं�थानको 
सेवाबाट हटाउन स�ने भ�ने �प�ट कानूनी �यव�था 
भएअन�ुप िनज �रट िनवेदकलाई उिचत सनुवुाइको 
मौका िदई सं�थानको स�चालक सिमितले पदबाट 
हटाएको िनण�यको पनुरावेदनउपर पनुः िवचार नगरी 
सं�थानको स�चालक सिमितको िनण�यलाई सदर 
गरकेो कानूनस�मत भएकोले �रट िनवेदकको िजिकर 
तक� सङ्गत नदिेखदँा �रट िनवेदन खारजेभागी छ ।

िनिम� सिचवले पनुरावेदनउपर कारवाही 
गरकेो भ�ने स�ब�धमा कुनै काया�लयको �मखु िबरामी 
भई वा अ�य कुनै कारणले काया�लयमा अनपुि�थत 
भएमा िनज मातहतको दरब�दी कम�चारीम�ये 
िनकटतम् जे�ठ िनजामती कम�चारीले िनजको िनिम� 
जनाई काय� स�चालन गन� स�ने अिधकार िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ तथा िनजामती सेवा िनयमावली, 

२०५० को िनयम ४६ बमोिजम मातहतको 
कम�चारीलाई कानूनतः �ा�त भएकै अिधकारअ�तग�त 
त�कालीन सिचव स�वा भई अक� सिचवको स�वा 
नभएको अव�थामा म��ालयको दरब�दीमा काय�रत 
सहसिचवह� म�ये जे�ठ कम�चारीको नाताले गरकेो 
काम कारवाहीलाई अ�यथा भ�न िम�ने होइन । साथै, 
िनिम� सिचव रहेको अव�थामा �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयमा सिचव�तरको बैठकमा 
म��ालयको सिचवको हैिसयतले भाग िलने तथा 
काय� स�पादन िनयमावली, २०६४ बमोिजम नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्मा िनिम� सिचवको हैिसयतले 
��ताव पठाउनेलगायतका अ�य काम कारवाहीह� 
गन� स�ने अव�था कानूनबमोिजम िनिम� सिचवलाई 
पिन �ा�त भएअन�ुप �रट िनवेदकको पनुरावेदनउपर 
कानूनस�मत तवरले गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भयो 
भनी िलएको �रट िनवेदन िजिकर कानूनस�मत तथा 
तक�  र त�यसङ्गत नदिेखएकोले �रट िनवेदन िजिकर 
खारजे भागी छ । यसथ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयको िलिखत जवाफ ।

िवप�ी वािण�य तथा आपूित� म��ालयका 
सहसिचव तथा त�कालीन िनिम� सिचव िदपक 
सुवेदीको िलिखत जवाफ

नेपाल खा� स�ंथानको स�चालक सिमितको 
िमित २०६९।१२।२२ को १६९४ औ ंबैठकबाट िनज 
�रट िनवेदकलाई सं�थानको व�र�ठ अिधकृतको पदबाट 
हटाएको िनण�यको िव�� यस म��ालयमा पनुरावेदन 
परकेो िथयो । उ� पनुरावेदनउपर आव�यक जाचँबझु 
गदा� नेपाल खा� सं�थान काय� स�चालन तथा कम�चारी 
सेवा सत� र सिुवधास�ब�धी िविनयमावली, २०६४ को 
िविनयम ११४ बमोिजम पनुरावेदन स�ुने अिधकारीको 
हैिसयतले उ� पनुरावेदनउपर पनुः िवचार नगरी 
स�ंथानको स�चालक सिमितको िनण�यलाई सदर 
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गरकेो कानूनस�मत भएकोले �रट िनवेदकको िजिकर 
तक� सङ्गत नदिेखदँा �रट िनवेदन खारजे भागी छ ।

िनिम� सिचवले पनुरावेदनउपर कारवाही 
गरकेो भ�ने स�ब�धमा कुनै काया�लयको �मखु 
काया�लयमा अनपुि�थत भएमा िनज मातहतको 
दरब�दी कम�चारीम�ये िनकटतम् जे�ठ िनजामती 
कम�चारीले िनजको िनिम� जनाई काय� स�चालन 
गन� स�ने अिधकार िनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ४६ 
बमोिजम मातहतको कम�चारीलाई कानूनतः �ा�त 
भएकै हो । सोअ�तग�त त�कालीन सिचव स�वा 
भई अक� सिचवको स�वा नभएको अव�थामा 
म��ालयको दरब�दीमा काय�रत सहसिचवह�म�ये 
जे�ठ कम�चारीको नाताले गरकेो काम कारवाहीलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने होइन । साथै, िनिम� सिचव 
रहेको अव�थामा �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयमा सिचव�तरको बैठकमा म��ालयको 
सिचवको हैिसयतले भाग िलने तथा काय� स�पादन 
िनयमावली, २०६४ बमोिजम नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्मा िनिम� सिचवको हैिसयतले ��ताव 
पठाउने लगायतका अ�य काम कारवाहीह� गन�स�ने 
अव�था कानूनबमोिजम िनिम� सिचवलाई पिन 
�ा�त भएअन�ुप �रट िनवेदकको पनुरावेदनउपर 
कानूनस�मत तवरले गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भयो 
भनी िलएको �रट िनवेदन िजिकर कानूनस�मत तथा 
तक�  र त�यसङ्गत नदेिखएकोले �रट िनवेदन िजिकर 
खारजे भागी छ । यसथ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयका सहसिचव तथा त�कालीन िनिम� सिचव 
िदपक सवुेदीको िलिखत जवाफ ।

अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

पेस भएको ��ततु िनवेदनको िमिसल अ�ययन 

गरी िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र�ठ 
अिधव�ा �ी शेरबहादरु के.सी. तथा िव�ान्  
अिधव�ाह� �ी रामच�� पौडेल र �ी योगे��बहादरु 
अिधकारीले िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनण�यउपर 
िविनयमावलीको िविनयम ११२(क) बमोिजम वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयका सिचव�यू सम� पनुरावेदन 
ग�रएकोमा अिधकार नभएका उ� म��ालयका िनिम� 
सिचव िदपक सवेुदीबाट गैरकानूनी�पमा �े�ािधकार 
�हण गरी िमित २०६०।६।१६ मा पनुरावेदन प� 
अ�वीकृत ह�ने गरी िनण�य ग�रयो । िनवेदकको पनुरावेदन 
प�उपर म��ालयका सिचवले नै िनण�य गनु�पछ�  । 
अिधकार नपाएका िनिम� सिचवले िविनयमावलीको 
िविनयम ११४ को काय�िविध पालना नगरी िनण�य 
भएको छ । सो िनण�य नेपाल खा� सं�थान (काय� 
स�चालन तथा कम�चारी सेवा सत� र सिुवधास�ब�धी) 
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम ११२(क), ११३, 
१४४ समेतको िवपरीत छ । िनिम�को हैिसयतमा 
काय� गन�ले त�काल नगरी नह�ने दिैनक काय� स�चालन 
गन�स�मको काय�मा अिधकार सीिमत ह��छ । सो 
िविनयमावलीबमोिजम सजाय पाएका अिधकृत �तरका 
कम�चारीले स�बि�धत म��ालयको सिचवसम� 
पनुरावेदन गनु�पन� भनी �प�ट उ�लेख भएको छ । 
िनवेदकलाई नेपाल खा� सं�थानको सेवाबाट हटाउने 
िमित २०६९।१२।२९ को िनण�य र सोलाई सदर 
गन� गरी भएको वािण�य तथा आपूित� म��ालयका 
िनिम� सिचव िदपक सवेुदीको िमित २०७०।६।१६ 
को िनण�य �िुटपूण� भएकाले उ��ेषणको आदशेले बदर 
गरी सेवामा बहाल गराई िनल�बन भएको अविधदेिख 
पनुव�हाली भएको िमितस�मको तलब भ�ा तथा अ�य 
सिुवधासमेत �दान गन� परमादशेको आदेश जारी 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बहस गनु�भयो ।

िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी केशव�साद प�त, िव�ान्  अिधव�ा 
�ी यवुराज �े�ठले िनजामती सेवा िनयमावलीको 
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िनयम ४६ मा कुनै काया�लयको �मखु अनपुि�थत 
भएमा िनज मातहतको जे�ठ िनजामती कम�चारीले 
िनजको िनिम� जनाई दैिनक काय� स�चालन गनु�पन� 
�यव�था रहेकोले िनिम� सिचवबाट िनवेदकलाई 
नेपाल खा� सं�थानको िविनयमावली, २०६४ को 
िविनयम १०६ (१)(ग) अनसुार भिव�यमा सं�थानको 
सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी सं�थानको 
सेवाबाट हटाउने िनण�य भएको हो । िनवेदकले नेपाल 
खा� सं�थानको रकम �.५५,४८,२२५। िहनािमना 
गरकेो हो । पिछ कारवाहीको �ममा िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�को रोहबरको िनवेदकले रकम 
िहनािमना गरकेो �वीकारी पटक पटक गरी रकम 
बझुाएको अव�था पिन छ । िनवेदकको पनुरावेदनउपर 
पनुः िवचार नगरी स�ंथानको स�चालक सिमितको 
िनण�यलाई कानूनस�मत �पमा सदर गरकेो हो । 
िनवेदक िविभ�न कागजातह�बाट दोषी पिु�ट भइरहेको 
अव�थामा दायर भएको �रट िनवेदन �वतः खारजेभागी 
ह�दँा मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� होइन । �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस गनु�भयो ।

उ� बहससमेत सनुी �रट िनवेदन र िलिखत 
जवाफसिहतका िमिसल सलं�न कागजात अवलोकन 
गरी िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

२.  िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदक आ�नो 
सेवामा सेवारत रिहरहेको अव�थामा नेपाल खा� 
सं�थान िविनयमावली, २०६४ को िविनयम १०७(३)
(ख)(ग) को कसरु आरोप लगाई िविनयम १०६ को 
१(ग) अनसुार िमित २०६९।९।१ गतेदेिख लागू ह�ने गरी 
सेवाबाट हटाउने र �.१०,२६,६८०।१४ �याजसमेत 
भराउने भनी नेपाल खा� सं�थानको स�चालक 
सिमितबाट िमित २०६९।१२।२२ मा िनण�य गरकेो, 
सो िनण�यउपर वािण�य तथा आपूित� म��ालयका 
सिचवसम� पनुरावेदन प� पेस गरकेो िथए ँ। वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयका िनिम� सिचवबाट नभएको 

�े�ािधकार �हण गरी सं�थानको स�चालक सिमितको 
िनण�य सदर गन� गरी िमित २०७०।६।१६ मा िनण�य 
भयो । आफूले सं�थानलाई ितनु�  बझुाउनपुन� रकम 
दािखला ग�रसकेको अव�थामा पिन सेवाबाट हटाउने 
गरी सं�थानबाट भएको िनण�य र सो िनण�यलाई सदर 
गन� गरी वािण�य तथा आपूित� म��ालयको िनिम� 
सिचवबाट भएको पनुरावेदन िनण�यसमेत �िुटपूण� 
भएकाले बदर गराई पाउ ँभ�ने िनवेदकको म�ुय �रट 
िनवेदन रहेको देिख�छ ।

३. �रट िनवेदकको कारणबाट नेपाल खा� 
स�ंथानको खातामा िमलान वा िभडान नभएको रकम 
�.५५,४८,२२५।- िनवेदकले िहनािमना गरकेो कुरा 
िनजले �वीकार गरकेो अव�था छ । यसरी सं�थानको 
नगद, िज�सी हािन नो�सानी गरकेो कसरुमा भिव�यमा 
स�ंथानको सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी 
स�ंथानको सेवाबाट हटाउन �यव�था भएअन�ुप 
िनवेदकलाई उिचत सनुवुाइको मौका िदई सं�थानको 
स�चालक सिमितले पदबाट हटाएको हो । सो िनण�यउपर 
�रट िनवेदकले पनुरावेदन गदा� स�ंथानको स�चालक 
सिमितको िनण�य सदर भएकोले कानूनस�मत भएको 
काम कारवाहीउपर �रट िनवेदकको िजिकर तक� सङ्गत 
छैन भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयसमेतको िलिखत जवाफ रहेको छ ।

४. यी �रट िनवेदक िवप�ी खा� स�ंथानमा 
काय�रत रहदँा सं�थानको अ�चल काया�लय, 
काठमाड�को आ.व. ०६८।६९ को आ�त�रक लेखा 
परी�ण गन� �ममा खातापाता उपल�ध गराई काय� 
स�प�न गराउन मौिखक तथा िलिखत जानकारी 
गराउदँासमेत काया�लयमा उपि�थत नह�न ु भएकोले 
उपल�ध खाता तथा िबल भरपाईको आधारमा 
स�ंथानको क�रब �.५५,४८,२५५।- बराबरको 
िहसाब िमलान िभडान नभएकोले सो रकम िनवेदकबाट 
िहनािमना भएको ह�दँा सं�थानको िविनयमावली, 
२०६४ (संशोधनसिहत) को प�र�छेद १२ को 
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िविनयम १०९(१) तथा िविनयम ११०(१) मा भएको 
�यव�थाअनसुार िमित २०६९।९।१ देिख नै लागू ह�ने 
गरी िनवेदकलाई ६० िदन िनल�बनमा रा�ने भनी 
स�चालक सिमितको िमित २०६९।९।५ मा बसेको 
१६८१ औ ंबैठकबाट िनण�य भएको देिख�छ । वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयका पदमनारायण �े�ठको 
संयोजक�वमा गिठत छानिबन सिमितको जाचँबझुको 
काय� समा�त नभएको ह�दँा िनल�बनको �याद समा�त 
भएकै िमितदेिख लागू ह�ने गरी बढीमा ६० िदन 
िनल�बनको अविध थप गन� गरी स�चालक सिमितको 
िमित २०६९।११।१ को १६९० औ ंबैठकबाट िनण�य 
भएको देिख�छ ।

५. िनवेदकले आ�नो िज�मेवारी असल 
िनयतबाट िनवा�ह गरकेो नदेिखएको �प�ट ह�दँा िनजको 
�प�टीकरण स�तोषजनक नदेिखएकोले नपगु रकमको 
�याज �.१०,२६,५८०।१४ समेत िनजबाट असलु 
गन� र िनजलाई सं�थानको िविनयमावली, २०६४ 
(संशोधनसिहत) को पर�छेद १२ को िविनयम १०६ 
को उपिविनयम १(ग) अनसुार भिव�यमा सं�थानको 
सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी सं�थानको 
सेवाबाट हटाउने गरी स�चालक सिमितको िमित 
२०६९।१२।२२ को १६९४ औ ं बैठकबाट िनण�य 
ग�रएको र सो िनण�यउपर िनवेदकले नेपाल खा� 
सं�थान काया�लय स�चालन तथा कम�चारी सेवा 
सत� र सिुवधास�ब�धी िविनयमावली, २०६४ को 
िविनयम ११२ बमोिजम वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयका सिचवसम� पनुरावेदन गरकेो देिख�छ । 
सो पनुरावेदन स�ब�धमा िनज िनवेदकले सं�थानको 
नगद हािन नो�सानी गन� अिभ�ायले कामकाज 
गरकेो देिखदँा िनजलाई नेपाल खा� सं�थानको 
स�चालक सिमितको िमित २०६९।१२।२२ को 
िनण�यले भिव�यमा सं�थानको सेवाको लािग अयो�य 
नठह�रने गरी सं�थानको सेवाबाट हटाउने गरी गरकेो 
िनण�य मनािसब दिेखएको भनी िमित २०७०।६।१६ 

मा वािण�य तथा आपूित� म��ालयका िनिम� सिचव 
दीपक सवेुदीबाट स�चालक सिमितको िनण�य सदर 
भएको दिेखयो । �रट िनवेदकले म�ुय�पमा सोही 
िनण�यलाई चनुौती िदई िनिम� सिचवबाट आफूले 
िदएको पनुरावेदनउपर िनण�य गन� �े�ािधकार नभएको 
भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ ।

६. यी िनवेदकले नेपाल खा� सं�थान 
काया�लय स�चालन तथा कम�चारी सेवा सत� र 
सिुवधास�ब�धी िविनयमावली, २०६४ को िविनयम 
११२ बमोिजम वािण�य तथा आपूित� म��ालयका 
सिचवसम� पनुरावेदन गरकेोमा िववाद छैन । उ� 
पनुरावेदनउपर िनिम� सिचवले िनण�य गरी पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ठहर गरकेो भ�ने कुरामा पिन िववाद 
छैन । यस त�यका स�ब�धमा िवप�ीह�को तफ� बाट 
��ततु भएको िलिखत जवाफमा समेत अ�यथा भिनएको 
छैन । नेपाल खा� स�ंथानको िविनयमावली, २०६४ 
(संशोधनसिहत) को िविनयम ११२ मा पनुरावेदन 
स�ुने अिधकारीअ�तग�त िवभागीय कारवाहीको सजाय 
पाएकोमा िच� नब�ुने कम�चारीले प�तीस िदनिभ� 
देहायको अिधकारीसम� पनुरावेदन िदन स�नेछ भनी 
िविनमय ११२(क) मा यस िविनयमावलीबमोिजम 
सजाय पाएका अिधकृत �तरका कम�चारीले स�बि�धत 
म��ालयको सिचवसम� तथा िविनयम ११२(ख) मा 
यस िविनयमावलीबमोिजम सजाय पाएका सहायक 
�तरका कम�चारीले अ�य�माफ� त सिमितसम� 
पनुरावेदन िदन सिकने �यव�था रहेको देिखन आयो । 

७. व�ततुः कानूनमा जे जनु काय� जे जनु 
पदािधकारीबाट स�प�न गनु�पन� भनी तोिकएको ह��छ, 
तत् तत् पदािधकारीले नै गनु�पन� ह��छ । कुनै िनकायले 
कुनै कम�चारीलाई िवभागीय कारवाही �व�प कुनै 
सजाय गन� िनण�य गरकेोमा सोउपरको पनुरावेदन 
स�ुने यो िनकाय र पदािधकारी ह�ने भनी कानूनमा नै 
�प�ट तोिकएकोमा सोही िनकाय र पदािधकारीले नै 
पनुरावेदन सनुी िनण�य गनु�पद�छ । कुनै पदािधकारी 
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िबदामा रहेको वा काया�लयमा अनपुि�थत रहेको 
अव�थामा अक� पदािधकारीले िनिम� भई दिैनक 
काय� स�चालन गन� भ�ने कुरा �शासिनक सहजताको 
�ि�टकोणबाट तक� सङ्गत ह�नस�छ तर �यसरी 
िनिम� भई कामकाज गन� पदािधकारीले आफूलाई 
कानूनले नै अिधकार निदएको पनुरावेदन स�ुने ज�तो 
ग�भीर िवषयमा िनण�य गन� अिधकार रहेको भनी मा�न 
िम�ने ह�दैँन ।

८. ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले 
म�ुय�पमा आफूले िदएको पनुरावेदनउपर तोिकएको 
अिधकारीले िनण�य गनु�पन�मा िनिम� भई काम गन�ले 
�े�ािधकारिवपरीत िनण�य ग�रएको भ�ने िजिकर 
िलएको अव�था छ । स�चालक सिमितको िनण�यउपर 
�रट िनवेदकले िदएको पनुरावेदन स�ुने अिधकार 
भनेको िवश�ु �शासिनक काय� नभई अध��याियक 
�कृितको काय� हो । य�तो अिधकार �याियक मन 
लगाएर �योग ग�रने अिधकार भएकाले कानूनमा नै 
�प�ट�पमा यो पदािधकारीले पनुरावेदन स�ुने भनी 
तोिकएको हो । य�तो अिधकार कानूनले तोिकएको 
अिधकारीबाहेक अ�लाई ��यायोजन ह�न स�ैन 
र िनिम� भई कामकाज गन�ले �योग गन� स�ने पिन  
ह�दँनै ।

९. ने.का.प. २०६५ अंक २ िन.नं. ७९३० 
मा �कािशत िनवेदक इि�दरा झा िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय धनषुासमेत भएको उ��ेषणको 
�रट िनवेदनमा “कसैलाई पिन कारवाही गन� अिधकार 
भनेको अिधकार�ा�त अिधकारीले मा� �योग गनु�पन� 
िवषय ह�दँा सोबाहेक अ�ले �योग गरमेा कानूनको 
�ि�टमा आपि�जनक र दोषपूण� ह�न जाने र �य�तो 
�िुट अिधकार �े�ा�मक �िुट ह�ने र य�तो अिधकार 
�े�ा�मक �िुट भएको िनण�य कानूनको �ि�टमा अमा�य 
ह�ने” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ ।

१०. िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ४६ 

को �यव�थाअनसुार िनिम� भई कामकाज गरकेो 
कानून�ितकूल नह�ने भनी िजिकर िलएतफ�  सो 
�यव�था स�ब�धमा हेदा� कुनै काया�लयको �मखु 
िबरामी भई वा अ�य कुनै कारणले छोटो अविधको 
लािग अनपुि�थत भएमा िनज मातहतको दरब�दी वा 
िवशेष दरब�दीिभ�को वा �र� दरब�दीमा काजमा 
खिटएको कम�चारीम�ये िनकटतम् जे�ठ िनजामती 
कम�चारीले िनजको िनिम� जनाई दैिनक काय� 
स�चालन गनु�पन� छ भ�ने �यव�था ग�रएको पाइ�छ । 
ऐनको उ� �यव�थाअनसुार पिन काया�लयको दैिनक 
काय� स�चालन गन�स�म िनिम� भई काय� गन�ले गन� 
पाउने अिधकार रह�छ । नेपाल खा� सं�थानको 
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम ११२(क) मा 
िवभागीय कारवाहीअ�तग�त सजाय पाएका अिधकृत 
�तरका कम�चारीले िदएको पनुरावेदनउपर िनिम� 
सिचवले नभई स�बि�धत म��ालयको सिचवले नै उ� 
पनुरावेदनलाई सदर वा बदर गन� अिधकार रह�छ । 
तर ��ततु िववादमा िनिम� सिचवबाट �रट िनवेदकले 
िदएको पनुरावेदन सनुी िनण�य गरकेो देिखएकोले 
मािथ उ�लेख भएको कानूनी �यव�था र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा उ� िनण�य �िुटपूण� भएको 
देिखन आयो ।

११. तसथ�, मािथ िववेिचत आधार 
र कारणसमेतबाट नेपाल खा� सं�थानको 
िविनयमावली, २०६४ को िविनयम ११२ ले 
पनुरावेदन स�ुने अिधकारी स�बि�धत म��ालयको 
सिचवलाई तोिकएकोमा िनजले नै �य�तो पनुरावेदन 
सनुी िनण�य गनु�पन�मा सो नगरी यी िनवेदकले िदएको 
पनुरावेदन प�लाई अिधकार नै नभएको िनिम� 
सिचवले नेपाल खा� स�ंथानको स�चालक सिमितको 
िमित २०६९।१२।२२ को िनण�यलाई सदर गन� गरी 
िमित २०७०।६।१६ मा गरकेो िनण�य अिधकार�े�को 
अभावमा �िुटपूण� दिेखएकाले उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रिदएको छ । अब िनवदेकको पनुरावेदनमा 
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कानूनबमोिजम पनुरावेदन स�ुने अिधकार�ा�त 
पदािधकारीबाट िनण�य गनु�  भनी िवप�ी वािण�य तथा 
आपूित� म��ालयका नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने 
ठहछ�  । यो आदेशको काया��वयनको लािग आदेशको 
�ितिलिप महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ी 
वािण�य तथा आपूित� म��ालयमा पठाई दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. बमकुमार �े�ठ

इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ३ गते रोज १ शभुम् ।

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

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
फैसला िमित :२०७३।०९।२८

०७२-CI-११४५

म�ुाः- दता� बदर दता�

पनुरावेदक / वादी : धनषुा िज�ला, भरतपरु 
गा.िव.स.वडा नं. २ ब�ने भपुालबहादरु ग�ुङ

िव��
��यथ� / �ितवादी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्सिचवालयसमेत

 § सरकार तथा यसका िनकायह�ले नगनु�पन� 
काम गरकेो वा गनु�पन� काम नगरकेो 
कारणबाट कसैको हक िहतमा नै असर 
पानु� वा हक अिधकार खो�नु �यायोिचत 
नह�ने ।

 § एकपटक कुनै �यि�का नाममा �ी ५ को 
सरकारको िनकायले नै दािखल खारजे 
ग�रिदएको ज�गालाई हाल आएर पत� 
सरकारी ज�गा हो भनी भनेको आधारमा 
पत� सरकारी ज�गा मानी �यि�लाई 
हकािधकारबाट वि�चत गदा� �यि�लाई 
अपूरणीय �ित ह�न जाने ।

 § �ी ५ को सरकार तथा यसको िनकाय 
मालपोत र ज�गाको आव�यक �यव�था 
गन� अिधकार�ा�त �ी ५ को सरकारको 
�ितिनिधका �पमा रहने िज�दार 
कचहरीले दाखेल खारजे तथा सकार 

&

�नण�य नं. ९८९४
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ग�रिदएको �िुटपूण� नै भएको भए पिन हाल 
आएर कसैको हक �वािम�व नै खोिसन े
काय� गनु� �यायोिचत ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ७)

पनुरावेदक / वादीको तफ� बाट : िव�ान् व�र� अिधव�ा 
�याम�साद खरले

��यथ� / �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 
उ�व पडुासैनी

अवलि�बत निजर : 
 § ने.का.प. २०४५, िन.नं.३४३८, प.ृ४०२
 § ने.का.प. २०५५, िन.नं.६५७९, प.ृ४३६

स�ब� कानून :  

स�ु तहमा फैसला गन�:-
 माननीय �यायाधीश �ी हेमराज प�त
पनुरावेदन तहमा फैसला गन�ः-
 माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु शाही 
 मा. �यायाधीश �ी कुमार�साद पोखरले

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

२०७३ को दफा १२ बमोिजम म�ुा दोह�याई हेन� गरी 
यस अदालतबाट िमित २०७२/०८/२४ मा अनमुित 
�ा�त भई पनुरावेदनको �पमा दता� ह�न आएको ��ततु 
म�ुाको त�य र ठहर यस�कार रहेको छः- 

म िफरादीले जनकपरु नगरपािलका वडा 
नं.२ मा ब�ने ड�बर जङ्ग राणाको नाउमँा सािबकमा 
न�बरी रहेको धनषुा िज�ला, �.त. मौजे भरतपरुको 
सािबक िक.नं.२२ को ४-१६-१६ र िक.नं.२३ को 
२-१४-१५ समेत ७-११-११ ज�गा मालपोत बाकँ�मा 
िमित २०२५/०१/२६ मा िज�दार शेरबहादरुबाट 
ब�दोब�तीमा सकार गरी ३८५०।- खच� लगाई ज�गामा 
आली धरु बनाई २०२६ सालस�मको मालपोत बझुाई 

त�कालीन माल काया�लयबाट दािखल खारजेसमेत 
गरी भोगचलन गद� आएको ज�गा हो । सािबक 
दता�वाला ड�बरजङ्ग राणाले मैले पोत बाकँ�मा 
सकार गरकेो उपयु�� ज�गाको िज�दारले गरकेो पजनी 
माल सवाल िवपरीत भएकोले बदर ग�रपाउ ँ भनी 
िमित २०२६/०८/०६ मा त�कालीन अ�चलाधीश 
काया�लय, धनषुामा िनवेदन दायर गरकेोमा �यहाबँाट 
धनषुा मालमा पठाई धनषुा मालबाट अदालतमा 
जान भएको िमित २०२७/०५/३० को फैसलाउपर 
ड�मरजङ्ग राणाले �मखु िज�ला अिधकारीसम� 
पनुरावेदन गदा� मालको िनण�य सदर ह�ने गरी फैसला 
भएको िथयो । सोउपर म�यमा�चल �े�ीय अदालतमा 
पनुरावेदन पदा� स�ुकै सदर ह�ने ठहरी िमित 
२०३१/०३/२६ मा फैसला भएको िथयो । पिछ वादी 
ड�बरजङ्ग राणा �ितवादी भपुालबहादरु ग�ुङसमेत 
भई चलेको बेरीतको ब�दोब�त बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
म�ुा तहतह ह�दैँ म�यमा�चल �े�ीय अदालतबाट 
िमित २०४४/०९/२३ मा वादी दाबी खारजे ह�ने ठहरी 
अि�तम फैसला भयो । यसरी म िफरादीले मालपोत 
बाकँ�मा सकार गरी दा.खा. समेत गरी आएको उ� २ 
िक�ा ज�गाह� सभ� नापीमा धनषुा िज�ला, भरतपरु 
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) िक.नं.६७ मा ७–८–६ नापी 
कायम भएको हो । सो ज�गा मालपोत बाकँ�मा सकार 
गरकेो र ज�गा नापीमा छुट ह�न गएकोले छुट ज�गा 
दा.खा. दता� ग�रपाउ ँभनी २०५२ सालमा मालपोत 
काया�लय धनषुामा िनवेदन िददँा उ� िक.नं.६७ को 
ज�गा �ी ५ को सरकारको िम�हा महलमा दता� �े�ता 
कायम भइसकेकोले सरकारी ज�गा �यि� िवशेषका 
नाममा दता� गन� निम�ने भनी िमित २०६१/११/२७ 
मा िनण�य भयो । िक.नं.६७ को ७-८-६ ज�गा नापीमा 
�ी ५ को सरकारको नाममा नापी भएको होइन । कुनै 
�यि� िवशेषको ज�गा सोझै �ी ५ को सरकारको 
िम�हा महलमा जान स�दैन । आ�नो ज�गा �यि�ले 
िम�हाको लािग कारवाही चलाएको अव�थामा मा� 
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िम�हा ह�नस�छ । �े�ता रा�ने काया�लयले �यि�को 
स�पि� सरुि�त गनु�पन�मा मेरो स�पि� आ�नो 
मनखशुी �ी ५ को सरकारको भ�न ु गैरकानूनी हो । 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अनसुार मैले 
आफूले मालपोत बाकँ�मा सकार गरी दा.खा. समेत 
गरी आएको िक.नं.२२ र २३ को ज�गा नै सभ� नापीमा 
धनषुा िज�ला, भरतपरु गा.िव.स.वडा नं.२(ङ)  
िक.नं.६७ मा ज.िव.७-८-६ कायम भई दता�  छुट भई 
ज�गाधनीमा �ी ५ को सरकार (िम�हा महल) मा दता� 
भएकोले उ� ज�गाको दता� बदर गरी मेरो नाममा दता� 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको िफराद दाबी । 

वादी दाबीको धनषुा िज�ला, भरतपरु 
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) को िक.नं.६७ को ७–८–६ 
ज�गा िमित २०२४/०१/१५ मा नापन�सा भई िमित 
२०२४/०५/२७ मा उ� ज�गाको ज�गाधनी दता� �े�ता 
�ी ५ को सरकारको नाउमँा (िम�हा महल) कायम 
भएको हो । ज�गाको �वािम�वको �माण ज�गाधनी 
दता� �े�तालाई मा�नपुन� भएकोले सोअनसुार उ� 
ज�गाको ज�गाधनी �ी ५ को सरकार हो । उ� ज�गाको 
िफ�डबकुमा कुनै �यि�को नाउ ँउ�लेख नभई जोताहा 
तथा िवरही महलमा “पत�” र कैिफयत महलमा 
“आवादीलायक ऐलानी पत�” जिनएको समेतबाट उ� 
ज�गाको �वािम�व �ी ५ को सरकारमा ह��छ । उ� 
िक.नं.६७ को ज�गा वादीले ब�दोब�तीमा सकार गरकेो 
भिनएको िमित २०२५/०१/२६ भ�दा एक वष� पिहले 
नै िमित २०२४/०१/१५ मा नाप न�सा भई िमित 
२०२४/०५/२७ मा ज�गाधनी दता� �े�ता �ी ५ को 
सरकारको नाममा (िम�हा महलमा) कायम भएको हो । 
दूिषत दता� भएको होइन । वादीले ब�दोब�तीमा सकार 
गरकेो ज�गा नै सभ� नापीको उ� िक.नं.६७ को ज�गा 
भए सो ज�गा आ�ना नाउमँा हक कायम गराई आ�ना 
नाउमँा दता�समेत गराउनेतफ�  सो ब�दोब�तीमा सकार 
गरकैे िमित २०२५/०१/२६ बाट कारवाही चलाउनपुन� 
कारण िसज�ना भएकोमा त�काल ज�गा पजनीको १७ 

नं. अनसुार २ वष�िभ� नालेस उजरु गनु�पन�मा सो 
�यादिभ� िफराद दायर नगरी हाल २०६२ सालमा 
आएर िफराद दाबी गरकेो ह�दँा िफराद हद�यादिभ�को 
छैन, खारजेयो�य छ भ�नेसमेत �यहोराको मालपोत 
काया�लय धनषुाको �ितउ�र प� ।

वादी दाबीको धनषुा िज�ला, भरतपरु 
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) सािबक िक.नं.६७ को 
ज�गा हाल िक.नं.१७१ र १७२ ज�गा भएको हो । 
उ� सरकारी पत� ज�गाको सभ� नापी न�सा िमित 
२०२४/०१/१५ मा भई सोही समयमा उ� ज�गा पत� 
जिनएको िफ�डबकु तथा न�साबाट ��ट देिख�छ । 
उ� ज�गा िमित २०२४/०१/१५ मा नापी भई िमित 
२०२४/०५/२७ मा �े�ता पजुा�समेत बिनसकेको 
अव�थामा िमित २०२५/०१/१६ मा ब�दोब�ती 
गदा� त�कालीन नापी गो�वाराबाट ज�गाको अव�था 
र �ि�या िमलाई गनु�पन� िथयो । सो नगरी अिहले 
आएर दाबी गरकेो िनयमसङ्गत छैन । नाप न�साको 
समयमा बाझँो पत� नै िथयो । िफ�डबकु �े�ताबाट 
बाझँो पत� दिेखने उ� ज�गा वादीलगायतका �यि� 
िवशेषको नभई �ी ५ को सरकारको ह��छ र वादी 
दाबी खारजेयो�य छ भ�नेसमेत �यहोराको नापी शाखा 
धनषुाको �ितउ�र प� ।

के क�ता �माणिभ�का ज�गा �यि� िवशेषको 
नाउमँा दता� ह��छ, सो स�ब�धमा िनण�य गन� अिधकार 
ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन, २०३४ 
ले नापी गो�वारा र मालपोत काया�लयलाई छ । उ� 
काया�लयह�बाट उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 
ज�गा दता� गरकेोले उ� काया�लयको िनण�यलाई 
अ�यथा भ�न स�ने अव�था रहदैँन । ज�गाको 
नापजाचँ र दता�को स�दभ�मा ऐनले ज�गावालालाई 
तोकेको कत��य िफरादीले पूरा गरकेो देिखदँैन । ऐनको 
हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�थालाई उ�लङ्घन 
गन�ले �याय पाउन स�दैन । िफ�डबकुको कैिफयत 
महलमा आवादलायक भ�ने लेिखदैँमा �यि�को ज�गा 
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हो भ�ने �मािणत ह�न स�दैन । �यसैले वादीको िफराद 
खारजेयो�य छ भ�नेसमेत �यहोराको भूिम सधुार तथा 
�यव�था म��ालयको �ितउ�र प� ।

िवप�ीले यस काया�लयको के क�ता 
काम कारवाहीबाट िनजको के-क�तो हक अिधकार 
हनन् भएको हो? सो कुराको �प�ट िजिकर निलई 
िवना आधार र कारण यस काया�लयलाई �ितवादी 
बनाइिदएको िफराद दाबी खारजेयो�य छ भ�नेसमेत 
�यहोराको त�कालीन �ी ५ को सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको �ितउ�र प� ।

कानूनले िनिद��ट गरकेो काय�िविध पूरा गरी 
भएको ज�गाको दता� �ि�यामा िच� नब�ुने प�ले 
कानूनले तोकेको िमितिभ� उजरु गनु�पन�मा सो नगरी 
आधार �माणिवना त�कालीन �ी ५ को सरकारको 
�वािम�वमा रहेको ज�गालाई आ�नो भनी िलएको 
दाबी खारजेयो�य छ, साथै नापी िवभागलाई िवना 
कारण िवप�ी बनाइएकोले िफराद दाबीबाट फुस�द पाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको नापी िवभागको �ितउ�र प� ।

वादी दाबीलाई समथ�न गद� वादीका सा�ी 
मोहन महतो, काशी�साद जयसवालको बकप� ।

िववािदत ज�गा िमित २०२४/०१/१५ मा 
नापी ह�दँा आवादीलायक ऐलानी पत� भनी कैिफयत 
महलमा उ�लेख भएको भ�ने �वयम्  िफराद दाबीबाट 
देिखएको छ । य�तो आ�नो नाममा दता� ह�नपुन� ज�गा 
�ी ५ को सरकारका नाममा दता� भएको भए त�काल 
ज�गा पजनीको महलको १७ नं.मा भएको कानूनी 
�यव�थाअनसुार २ वष�िभ� नालेस उजरु गनु�पन�मा 
हद�याद नघाई दायर ह�न आएको ��ततु िफरादबाट 
कारवाही गन� िम�ने नदेिखदँा ��ततु िफराद खारजे ह�ने 
ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको धनषुा िज�ला अदालतको 
िमित २०६४/०३/२६ को फैसला ।

ज�गा पजनीको १७ नं. बमोिजम २ वष�िभ� 
नालेस िदनपुन� भ�ने तक�  कानूनसङ्गत छैन । 
िज�दारको ब�दोब�ती सदर ह�ने िक बदर ह�ने भनी 

िविभ�न �याियक िनकायमा म�ुा चिलरहेबाट उ� 
ब�दोब�त सदर नह��जेलस�म दता� हकको �चलनको 
कानूनी कारवाही अगािड आउन स�ने भएन । ज�गा 
मेरो भोगमा नै रहेको िथयो । �वािम�वस�ब�धी िववाद 
िविभ�न अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव�थामा 
हद�यादको ��न यसमा उपि�थत ह�न स�दनै । 
म�ुा िदनपुन� कारण मालपोतको फैसलाबाट उ�प�न 
भएकोले सोबाट हद�यादिभ�ै िफराद गरकेो छु । तसथ� 
स�ु अदालतको फैसला उ�टी गरी वादी दाबीअनसुार 
उ� ज�गा मेरो नाममा दता� ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको वादीको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा 
परकेो पनुरावेदन प� । 

स�ुको फैसला फरक पन� स�ने देिखदँा 
��यथ� िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०६७/०३/३० गते 
भएको आदेश ।

�वयम्  पनुरावेदकले नै २०२४ मा नापी ह�दँा 
उ� ज�गा पत� जिनई धनीको नाम छुट भई नाप न�सा 
भएको त�यलाई �वीकार ग�रसकेको अव�थामा उ� 
ज�गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख)(२) 
बमोिजम सरकारी ज�गाअ�तग�त पन� देिखदँा भोग चलन 
गरकैे आधारमा पनुरावेदकको नाममा दता� ह�न स�ने 
अव�था देिखदँैन । यस िवभागलाई ��यथ� �ितवादी 
बनाउनपुन� कारणसमेत केही छैन भ�नेसमेत �यहोराको 
भूिम सधुार तथा �यव�था िवभागको िलिखत �ितवाद ।

सािबक िक.नं.२२ र २३ नै हालको िक.नं.६७ 
हो भनी िमिसल सलं�न �े�ता �माणबाट पिु�ट ह�न 
सकेको छैन । यिद िक.नं.६७ सािबक िक.नं.२२ र 
२३ को भई ड�बरजङ्ग राणाको दता�को भए सो 
कुरा िफ�डबकुको कैिफयतमा जनाउनपुन�मा सोमा 
पत� ऐलानी जिनएबाट पनुरावेदकले हक �ा�त गरकेो 
भनी उ�लेख गरकेो िमित अगावै िक.नं.६७ कसैको 
नाममा दता�  नभई पत� जिनई िमित २०२४/०५/२७ 
मा �ी ५ को सरकारको नाममा ज�गाधनी �माण 
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पजुा� तयार भएको देिख�छ । यसरी िक.नं.२२ र २३ 
ब�दोब�तीमा िलनभु�दा अगािड नै नाप न�सा भई 
कायम भएको िक.नं.६७ को दता�लाई दूिषत भनी मा�न 
सिकँदनै । यी पनुरावेदक समान त�यमा यस अदालतमा 
�वेश ग�रसकेको र मालपोत काया�लयले दाबीको 
ज�गा पनुरावेदकका नाममा दता�  नह�ने भनी िमित 
२०६१/११/२७ मा गरकेो िनण�य सव��च अदालतबाट 
समथ�न भइरहेको अव�थामा पनुः सोही ज�गा बदर 
ग�ररहनपन� अव�था नह�दँा पनुरावेदकको िफराद दाबी 
प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६८/१२/२७ को 
फैसला ।

मैले ब�दोब�तीमा पाएको ज�गाको सािबक 
दता� �े�ता र दवुै िक�ा ज�गाको ४ िक�ला छ । 
ब�दोब�तीअन�ुप मेरो नाममा दता� दा.खा. भई मालपोत 
बिुझएको छ । त�कालीन कानूनी �यव�थाअनसुार मैले 
सकार गरी भोगचलन गरी ितरो ितरी आएको ज�गाको 
न�सा सज�िमन गरी ४ िक�ला िभडाई उही ज�गा हो वा 
अक� हो भनी यिकन गन�तफ�  नलागी सािबक िक.नं.२२ 
र २३ बाट आएको नलेिखएकोबाट ज�गा िभडेन भ�न ु
िम�दैन । पिहलेको म�ुामा दता�को मा� माग ग�रएको 
र यसमा दता� बदरसमेतको माग ह�दँा त�य उही 
होइन । यसमा मैले ब�दोब�तीमा सकारी मेरो नाममा 
दता� दा.खा. भई मालपोत ितरी भोगचलन भई 
आएको ज�गा ह�दँा ज�गाको ४ िक�ला िभड्छ िभड्दैन 
हेरी सोको आधारमा दता� गनु�पन� रा�यको दािय�व 
हो । �यसैले पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला 
दोह�याई हे�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको वादीको यस 
अदालतमा परकेो िनवेदन ।

सरकार �वयम् ले यी िनवेदकलाई िदएको 
ज�गा नै िववािदत ज�गा हो, होइन? होइन भने कुन 
ज�गा सकार गरकेो हो िवप�ीले देखाउन स�नपुद�छ 
। �माण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) को कानूनी 
�यव�थाको िव�मानतामा सोको िव�लेषण नगरी 

भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६८/१२/२७ को फैसलामा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३, २७(२), ५४ मलुकु� ऐन अ.बं.१८४क, १८५ 
नं. समेतको �या�या�मक �िुट िव�मान ह�नकुा साथै 
ने.का.प. २०५४ को िन.नं.६३१७ मा �ितपािदत 
कानूनी िस�ा�तसमेतको �या�या�मक �िुट रहेको 
देिखदँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)
(क)(ख) बमोिजम ��ततु म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान ग�रिदएको छ भ�नेसमेत �यहोराको यस 
अदालतको िमित २०७२/०८/२४ को यस अदालतको 
आदशे । उ� आदेशानसुार ��ततु म�ुा यस अदालतमा 
पनुरावेदनसरह दता�  ह�न आएको ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) 
२(ख३) ले सरकारी वा साव�जिनक भनी प�रभािषत 
ज�गा ऐ. ऐनको दफा २४(१)(२) ले �यि� िवशेषका 
नाममा दता� गन� �ितब�ध लगाएको र दता� गरकेोमा 
समेत �वतः बदर ह�ने भनी ऐनमा �यव�था भएकोले 
सोअनसुार �ी ५ को सरकारको नाममा दता� भएको 
ह�दँा िनवेदकका नाममा दता� गन� निम�ने भनी मालपोत 
काया�लय धनषुाले गरकेो िनण�य स�मािनत अदालतबाट 
अि�तम भएको हो । य�तो ब�दोब�तीबाट ज�गा �ा�त 
गनु�  अगावै िमित २०२४/०५/२७ मा नाप न�सा भई 
पत� जिनई नेपाल सरकारको नाममा दता�  �े�ता 
कायम भइसकेको सरकारी ज�गालाई पनुः दाबी गरकेो 
��ततु िनवेदन खारजेभागी छ भ�नेसमेत �यहोराको 
क�रब एकै िमलानको भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभाग र नापी िवभागले यस अदालतमा पेस गरकेो 
िलिखत �ितवाद ।

िनयमबमोिजम सा�तािहक तथा आजको 
दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादी भपुालबहादरु ग�ुङका तफ� बाट 
िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी �याम�साद खरलेले 
मालपोत बाकँ�मा िक.नं.२२ र २३ को ज�गा २०२६ 
सालस�मको मालपोत ितरी िमित २०२५/०१/२६ 
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मा सािबकको िजिमदारी पटवारी सबालको दफा 
२८ बमोिजम िज�दारबाट सकार गरी मालपोतबाट 
दािखल खारजे गरकेा ह�न् । सोही िक.नं.का ज�गाह� नै 
िक.नं.६७ कायम भएको हो भनी िमित २०३६/०३/२९ 
को धनषुा िज�ला अदालतको फैसलामा पिन उ�लेख 
छ । सािबकदेिख नै �यि�को नाममा रहेको ज�गा नेपाल 
सरकारले आ�नो बनाउन पिन स�ने देिखदैँन । �यसैले 
नेपाल सरकारको नाममा दता� भएको उ� ज�गाको 
दता� बदर गरी वादी दाबीबमोिजम वादीको नाममा दता� 
गराई पाउ ँभनी बहस गनु�भयो । �य�तै ��यथ�ह�को 
तफ� बाट िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी उ�व पडुासैनीले 
िववािदत िक.नं.६७ नं. को ज�गा ब�दोब�तीबाट �ा�त 
गरकेो भिनएको छैन । िक.नं.२२ र २३ को ज�गाबाट 
िक.नं.६७ भएको भ�ने पिन कतै देिखदँनै । हकभोगको 
ज�गा नापीमा पत� देिखएमा उसै बखत उजरु गनु�पन�मा 
सो गरकेो पिन दिेखदैँन । �यसैले उ� िक.नं.६७ को 
ज�गाको नेपाल सरकारको दता� बदर गरी आ�नो 
नाममा दता� ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादीको िजिकर 
प�ुन स�दैन भनी बहस गनु�भयो ।

यसरी दवैु प�को बहससमेत सनुी िमिसल 
अ�ययन गरी हेदा� यसमा स�ुको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको छ, छैन? तथा 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�छ, स�दैन? भ�ने 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� ह�न आयो । पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुले फैसला गदा�  िलएका आधार र पनुरावेदन 
वादीको पनुरावेदन िजिकरसमेत हेदा� उपयु�� िनण�यमा 
प�ुन िन�न ��ह�को िन�पण गनु�पन� ह�न आयो ।

१.  पनुरावेदक वादीको सो ज�गाको दता� बदर 
गरी आ�नो नाममा दता� ग�रपाउ ँभ�ने िफराद 
हद�यादिभ�को छ, छैन?

२. सािबक धनषुा िज�ला, �.त. मौजे भरतपरुको 
िक.नं.२२ र २३ को ज�गा पनुरावेदक वादी 
भपुालबहादरु ग�ुङले मालपोत बाकँ�मा 
सकारकेो हो, होइन?

३. िववािदत धनषुा िज�ला भरतपरु 
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) िक.नं.६७ को ज.िव. 
७–८–६ ज�गा उ� सािबक धनषुा िज�ला, 
�.त. मौजे भरतपरुको िक.नं.२२ र २३ को 
ज�गाबाट कायम ह�न आएको हो, होइन?

४. यिद उ� िक.नं.२२ र २३ को ज�गा 
भपुालबहादरु ग�ुङले सकारकेो र सोही 
ज�गाबाट नै उ� िक.नं.६७ कायम ह�न गएको 
हो भने उ� ज�गा यी पनुरावेदकले सकार गर े
अगािड नै नेपाल सरकारको िम�हा महलमा 
दता� भएको सदर ह��छ वा पिछ िनजले सकार 
गरकेो सदर ह��छ?  

२. ��यथ� �ितवादीह�ले िफराद 
हद�यादिभ�को नभएको भनी दाबी िलएको 
देिख�छ । सोको िनराकरणका लािग सव��थम पनुरावेदक 
वादीको सो ज�गाको दता�  बदर गरी आ�नो नाममा दता� 
ग�रपाउ ँभ�ने िफराद हद�याद िभ�को छ, छैन? भ�ने 
पिहलो ��न स�ब�धमा िवचार गनु�पन� ह�न आयो । यी 
पनुरावेदक वादीले दूिषत दता� बदर गरी आ�नो नाममा 
ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी िफराद दायर गरकेो दिेख�छ । 
यसमा यित समयिभ� आउनपुन� भनी कुनै हद�यादको 
�यव�था गरकेो पाइदँनै । यसमा पिन यस ज�गाका 
स�ब�धमा िज�दारले गरकेो पजनी बदर ग�रपाउ ँ
भनी सािबक दता�वाला ड�बरजङ्ग राणा २०२६ 
सालदेिख नै िनवेदन गरी िविभ�न अड्डा अदालतमा 
�वेश गरकेो पाइएको छ । अ��यमा म�यमा�चल 
�े�ीय अदालतबाट िमित २०४४/०९/२३ मा िनज 
ड�बरजङ्गको वादी दाबी खारजे ह�ने ठहरी फैसला 
भएको पाइएको छ । उ� मालपोत बाकँ�मा सकार 
गरकेो ज�गा नापीमा छुट ह�न गएकोले छुट ज�गा 
दा.खा.दता�  ग�रपाउ ँभनी मालपोत काया�लय, धनषुामा 
िमित २०५२/०९/१२ मा यी पनुरावेदकले िनवेदन 
िदएकोमा सो काया�लयले सरकारी ज�गा रहेको भनी 
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गरकेो िनण�यउपर �ी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुमा 
पनुरावेदन गदा� पिन हद�यादका आधारमा िफराद 
खारजे भएको अव�था देिखएन । यी वादीले छुट ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँ भनी मालपोत काया�लयमा 
िनवेदन िदएकोमा मालपोत काया�लयबाट
िमित २०६१/११/२७ मा सरकारी ज�गा �यि�को 
नाममा दता� नह�ने भनी िनण�य गरकेोले मा� यी वादी 
पनुरावेदकको दता�  बदर गन�का लािग िफराद िदनपुन� 
कारण िसज�ना भएको पाइ�छ । िमित २०६१/११/२७ 
मा सो कारण िसज�ना भएपिछ िमित २०६२/०५/२६ 
मा यी वादीले िफराद दता� गरकेो पाइएको छ । यसरी म�ुा 
गनु�पन� कारण िसज�ना भएको िमितले ज�गा पजनीको 
१७ नं. र ज�गा िम�नेको १८ नं.को हद�यादिभ�ै म�ुा 
दायर गरकेो ह�दँा हद�यादिवपरीत दायर भयो भ�न 
िम�ने देिखदँनै । यसै ज�गाको �वािम�वको िवषयलाई 
िलएर पटकपटक म�ुा च�दै आइरहेको देिखएको र 
िनर�तर�पमा आ�नो ज�गाको िवषयमा जाग�क 
भइरहेको दिेखन आएको छ ।

३. सािबक धनषुा िज�ला, �.त. मौजे 
भरतपरुको िक.नं.२२ र २३ को ज�गा पनुरावेदक वादी 
भपुालबहादरु ग�ुङले मालपोत बाकँ�मा सकारकेो हो, 
होइन? भ�ने दो�ो ��न स�ब�धमा िवचार गदा� यसमा 
धनषुा िज�ला, �.त. मौजे भरतपरुको िक.नं.२२ र 
२३ को ज�गा ड�बरजङ्ग राणाको नाममा सािबक 
न�बरी रहेको देिख�छ । उ� िक.नं.२२ र २३ ज�गाको 
त�कालीन िज�दार पटवारी सवालअन�ुप बाकँ� 
मालपोत �.८६०।६५ बझुी आ�नो नाममा ब�दोब�त 
सकार ग�रपाउ ँ भनी यी वादी भपुालबहादरुले 
िज�दारी कचहरीमाफ� त �ी ५ को सरकारमा िमित 
२०२५/०१/२६ मा दरखा�त िदई सोअन�ुप उ� 
िक�ा ज�गाह� िनज भपुालबहादरु ग�ुङले सकार 
गरी िलएको पाइयो । सो ज�गाह� िनजले २०२६ 
सालस�मको मालपोतसमेत ितरी मालपोतबाट 
दािखल खारजेसमेत ग�रिलएको िमिसलबाट दिेखएको 

छ । यस स�ब�धमा यसै म�ुाका �ितवादीह�ले पिन 
कहीकँतै अ�यथा भ�न सकेको छैन । साथै सोही 
ज�गाह� ब�दोब�तीमा सकारकेो बेरीतको हो भ�ने 
िवषयलाई िलएर उ� िक�ा ज�गाह�को सािबक 
ज�गाधनी ड�बरजङ्ग राणाले २०२६/०८/०६ मा 
अ�चलाधीश काया�लय धनषुा, मालपोत काया�लय 
धनषुा, िज�ला �शासन काया�लय धनषुा, धनषुा 
िज�ला अदालतलगायतका अड्डा अदालतह�मा 
सोही ज�गाको ब�दोब�तीमा सकारकेो वा पजनी 
बदर ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको पाइ�छ । यसरी 
िदएको िनवेदनमा पिन स�बि�धत अड्डा अदालत 
सो ज�गालाई ब�दोब�तीमा सकारकेोमा असहमत 
रहेको देिखदँनै । यसबाट उ� िक�ा ज�गाह� यी 
पनुरावेदकले मालपोत बाकँ� ब�दोब�तीमा नै सकारकेो 
पिु�ट ह�न आउछँ ।

४. यसरी उि�लिखत िक.नं.२२ र २३ को 
ज�गा भपुालबहादरु ग�ुङले ब�दोब�तीमा �वीकारकेो 
पिु�ट ह�न आएपिछ िववािदत धनषुा िज�ला भरतपरु 
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) िक.नं.६७ को ज.िव. ७–८–६ 
ज�गा उ� पनुरावेदकले सकार गरकेो सािबक धनषुा 
िज�ला, �.त. मौजे भरतपरुको िक.नं.२२ र २३ को 
ज�गाह�बाट कायम ह�न आएको हो, होइन? भ�ने 
ते�ो ��नका स�ब�धमा िवचार गनु�पन� ह�न आयो । 
पनुरावेदक वादी भपुालबहादरु ग�ुङले उ� िक.नं.२२ 
र २३ को ज�गा नै नापी ह�दँा िक.नं.६७ कायम भएको 
भनी दाबी िलएको पाइ�छ । यी ��यथ� �ितवादीले 
उ� िक.नं.२२ र २३ नै नापी ह�दँा िक.नं.६७ कायम 
भएको भनी भ�न नसिकने भनी िजिकर िलएको तथा 
स�ु र पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा�समेत सो 
कुरालाई आधार िलए पिन यी ��यथ� �ितवादीह�ले 
उ� िक�ा ज�गाह�बाट कुन िक�ा ज�गा कायम भए 
भनी भ�न सकेको देिखदँैन । िमिसल संल�न अ�य 
कागज �माणह�बाट समेत सो ज�गाबाट अ�य कुनै 
िक�ा ज�गा कायम भएको देिखदँैन । साथै सोही 
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िक.नं.का ज�गाह� नै िक.नं.६७ कायम भएको हो 
भनी वादी ड�बरजङ्ग राणा �ितवादी यीनै पनुरावेदक 
भपुालबहादरु ग�ुङसमेत भएको बेरीतको ब�दोब�ती 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने म�ुामा धनषुा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०३६/०३/२९ मा भएको फैसलामा पिन 
उ�लेख छ । उ� ज�गा रीतपूव�क ब�दोब�तीमा िलएको 
देिखएकोले उ� ब�दोब�ती सदर ह�ने भनी धनषुा 
िज�ला अदालतबाट पनुः िमित २०४०/०८/२७ 
मा भएको फैसलामा समेत उ�लेख भएको पाइएको 
छ । सो फैसला जनकपरु अ�चल अदालतबाट 
िमित २०४१/११/१५ मा समेत सदर भई सोउपर 
पनुरावेदन परी म�यमा�चल �े�ीय अदालतबाट 
समेत यी पनुरावेदक वादीले उ� ज�गा ब�दोब�तीमा 
पाएकोलाई �वीकारी फैसला भई सो फैसला अि�तम 
अव�थामा रहेको पाइएको छ ।

५. यसरी िमिसल सलं�न कागज �माण 
हेदा�, धनषुा िज�ला, �.त. मौजे भरतपरुको सािबकमा 
ड�बरजङ्ग राणाको नाममा रहेको िक.नं.२२ र २३ 
को ज�गा मालपोत बाकँ�मा यी पनुरावेदक �ितवादीले 
सकार गरकेो र सोही ज�गाह� सभ� नापीमा ऐलानी 
पत� जिनई िक.नं.६७ कायम भई नेपाल सरकारका 
नाममा नाप जाचँ भएको ��ट ह��छ ।

६. यसरी उ� िक.नं.२२ र २३ को ज�गा 
भपुालबहादरु ग�ुङले ब�दोब�तीमा सकारकेो र 
सोही ज�गाबाट नै उ� िक.नं.६७ कायम ह�न गएको 
भ�ने देिखएको अव�थामा उ� ज�गा यी पनुरावेदकले 
सकार गर ेअगािड नै नेपाल सरकारको िम�हा महलमा 
दता� भएको सदर ह��छ वा पिछ िनजले सकार गरकेो 
सदर ह��छ? भ�ने चौथो ��नका स�ब�धमा िवचार 
गनु�पन� ह�न आयो । ��यथ� �ितवादीह�ले उ� ज�गा 
यी पनुरावेदक वादी भपुालबहादरु ग�ुङले िमित 
२०२५/०१/२६ मा मालपोत बाकँ�मा सकानु�भ�दा 
अगािड २०२४ सालमा सभ� नापी ह�दँा नै पत� जिनई 

नेपाल सरकारका नाममा दता� भइसकेकोले िनजले 
सकार गरकेो बदर ह�नपुन� हो भनी िजिकर िलएको तथा 
स�ु र पनुरावेदन अदालतसमेतले सो कुरालाई समेत 
फैसलामा आधार िलएको पाइ�छ । सोतफ�  हेदा� पिहले 
नै पत� जिनई वादी नेपाल सरकारको नाममा दता� 
भइसकेको ज�गा यी पनुरावेदक वादीको नाममा कसरी 
मालपोत बाकँ�मा सकार ह�न प�ुयो भ�ने स�ब�धमा 
��यथ� �ितवादीह�ले केही खलुाउन सकेको 
देिखदँनै । पिहले पत� जिनई �ी ५ को सरकारको 
िम�हा महलमा दता�  भएको पिछ आएर �यि�को नाममा 
दता� ह�न स�दैन भ�ने कानूनी �यव�थासमेत रहे भएको 
पाइदँैन । यिद �यसरी पत� जिनई नेपाल सरकारको 
नाममा भइसकेको ज�गा ब�दोब�तीमा �यि�ले 
सकार गन� नपाउने भए त�काल िज�दार कचहरीले 
सोस�ब�धी �ि�या अगािड बढाई िनजको नाममा 
सकार गनु�पन� नै िथएन । यसरी त�कालीन िज�दार 
पटवारी सवालअन�ुप ड�बरजङ्ग राणाबाट यी 
पनुरावेदकले बाकँ� मालपोत ितरी सकार गरकेो ज�गा 
िनजले िनयमानसुार मालपोत ितरी कुनै �कारले हक 
ह�ता�तरण गरकेो वा कुनै आ�नो दािय�व पूरा नगरी 
कानूनअनसुार �ी ५ को सरकारको ह�ने अव�थाको 
िव�मानतासमेत रहेको पाइदँैन । उ� ज�गाको 
िफ�डबकुमा आवादीलायक पत� भ�ने उ�लेख छ । सो 
ज�गा मालपोत बाकँ� रहेर मा� पत� जिनएको देिख�छ । 
य�तो ज�गा त�काल �चिलत कानूनअनसुार मालपोत 
ितरी �यि�ले सकान� स�ने नै देिखन आउछँ । त�काल 
�चिलत कानूनको रीत प�ुयाई यी पनुरावेदक वादीले 
सकार गरी िलएको ज�गा िनजकै हक �वािम�वमा रहने 
ह�दँा सािबक दता� बदर भई यी पनुरावेदक वादीको 
नाममा दता� कायम ह�ने नै देिख�छ । यस स�ब�धमा 
यस अदालतबाट िफ�डबकुमा पत� जिनए पिन 
िनवेदकको हक भोग दता� िभ�को देिखए दता� गरी िदन 
निम�ने भ�न कानूनसङ्गत नह�ने भनी िस�ा�तसमेत 
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�ितपािदत छ । (ने.का.प.२०४५, िन.नं.३४३८, 
प.ृ४०२) �य�तै िनजी हकको ज�गा कानूनले अ�यथा 
नगरसे�म �यि�ले आ�नो नाउमँा दता� गरी हक 
भोगसमेतको काय� गन� नपाउने भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखने भ�ने िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको 
पाइ�छ । (ने.का.प.२०५५, िन.नं.६५७९, प.ृ४३६)  

७. सरकार तथा यसका िनकायह�ले 
नगनु�पन� काम गरकेो वा गनु�पन� काम नगरकेो कारणबाट 
कसैको हक िहतमा नै असर पानु�  वा हक अिधकार 
खो�न ु �यायोिचत ह�दँैन । अथा�त् एकपटक कुनै 
�यि�का नाममा �ी ५ को सरकारको िनकायले नै 
दािखल खारजे ग�रिदएको ज�गालाई हाल आएर पत� 
सरकारी ज�गा हो भनी भनेको आधारमा पत� सरकारी 
ज�गा मानी �यि�लाई हकािधकारबाट वि�चत 
गदा� �यि�लाई अपूरणीय �ित ह�न जा�छ । यसमा 
पिन त�कालीन अव�थामा मालपोत काया�लयको 
�ितिनिधका �पमा रहेको िज�दारले २०२५ 
सालमा नै मालपोत बाकँ�मा अथा�त् ब�दोब�तीमा यी 
पनुरावेदक �ितवादीको नाममा सकार गराई मालपोत 
काया�लयले यी पनुरावेदक �ितवादीको नाममा दाखेल 
खारजे ग�रिदएको ज�गा हाल २०२४ सालकै सभ� 
नापीमा पत� जिनएकै आधारमा िनजलाई उ� ज�गाको 
हकबाट वि�चत गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । िज�दार 
कचहरीले ब�दोब�तीमा िदन ुभनेको नेपाल सरकारले 
िदएसरह नै ह�ने ह�दँा ��यथ� �ितवादीह�को उ� 
िजिकर तथा स�ु र पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा� 
िलएको उ� आधारलाई उिचत मा�न सिकएन । �ी ५ 
को सरकार तथा यसको िनकाय मालपोत र ज�गाको 
आव�यक �यव�था गन� अिधकार�ा�त �ी ५ को 
सरकारको �ितिनिधका �पमा रहने िज�दार कचहरीले 
दाखेल खारजे तथा सकार ग�रिदएको �िुटपूण� नै 
भएको भए पिन हाल आएर कसैको हक �वािम�व नै 
खोिसने काय� गनु�  �यायोिचत ह�न स�दैन । तसथ� यी 

पनुरावेदकले सकार गर ेअगािड नै नेपाल सरकारको 
िम�हा महलमा दता� भएको सदर ह�न स�दैन । त�काल 
�चिलत कानूनअनसुार ज�गास�ब�धी काम गन� �ी 
५ को सरकारको आिधका�रक �ितिनिधको �पमा 
रहेको िज�दार कचहरी र मलपोत काया�लयसमेतले 
यी पनुरावेदक भूपालबहादरु ग�ुङका नाममा सकार र 
दािखल खारजे ग�रिदएको सदर ह��छ । 

८. अतः उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
धनषुा िज�ला, भरतपरु गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) 
िक.नं.६७ को ज.िव.७-८-६ नापी कायम भएको 
ज�गा िफ�डबकुमा आवादी लायक पत� भनी जिनई 
यी पनुरावेदक वादी भपुालबहादरु ग�ुङको नाममा 
दता� छुट ह�न गएको देिखएकोले स�ु धनषुा िज�ला 
अदालतबाट हद�यादका आधारमा िफरादप� खारजे 
ह�ने ठहरी िमित २०६४/०३/२६ मा भएको फैसला र 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िफराद दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई िमित २०६८/१२/२७ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई िववािदत उ� 
ज�गाको नेपाल सरकारको नाममा भएको दता� बदर 
गरी िनज भूपालबहादरु ग�ुङको नाममा दता� ह�ने ठहछ�  
। सो ठहना�ले अ�मा तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल
मािथ ठहर ख�डमा धनषुा िज�ला, भरतपरु 
गा.िव.स.वडा नं.२(ङ) िक.नं.६७ को ज.िव.७-८-
६ को दता� बदर भई पनुरावेदक वादी भपुालबहादरु 
ग�ुङका नाममा दता� कायम ह�ने ठहरी फैसला भएकोले 
सो िक�ा ज�गा वा सो िक�ा ज�गाबाट हाल नया ँ
िक�ा ज�गा कायम ह�न आएको भए सो नया ँ कायम 
िक�ा ज�गाको दता� बदर गरी िनयमानसुार गरी िनज 
भपुालबहादरु ग�ुङका नाममा दता� �े�ता कायम गनु�  
भनी स�बि�धत मालपोत काया�लयमा लेखी पठाइिदन ु
भनी स�ु िज�ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू ----१
��ततु फैसलाको न�कल मा�न आउने सरोकारवालाई 
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िनयमानसुार गरी न�कल िदनू ----२
��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार गरी बझुाइिदनू ------३

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

इजलास अिधकृत : यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७३ साल पसु २८ गते रोज ५ शभुम् ।

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

फैसला िमित : २०७४।०५।२७

म�ुाः- अपहरण तथा कत��य �यान

०७१-CR-११३६
पनुरावेदक / �ितवादी : �मोद महतो कहारको �ीमती 

िज�ला बारा गा.िव.स. भगवानपरु वडा नं.१ 
घर भई हाल कारागार पसा� वीरग�जमा थुनामा 
रहेक� रणेदेुवी कहार

िव��
��यथ� / वादी : िसयाराम�साद यादवको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७१-CR-१३९६
पनुरावेदक / वादी : िसयाराम�साद यादवको जाहेरीले 

नेपाल सरकार
िव��

��यथ� / �ितवादी : बारा िज�ला, भगवानपरु 
गा.िव.स.वडा नं.९ ब�ने रामच�� कहारसमेत

 
 § कुनै �ङ्ृखलाब� वारदात भएको 

अव�थामा कुनै एउटा कसुरमा सजाय 
ठहर गद�मा अ�य ऐनको �योजन पूरा 
ह�दैँन । ��येक ऐनअनुसारको कसरु ठहर 
ह��छ वा ह�दैँन भनी अदालतले अिभयोग 
दाबीअनुसारका सबै ��को िन�पण 
गनु�पद�छ । ठूलो सजाय ह�न ेखत वा कसुर 
ठहर ह�दैँमा अ�य कसरुका स�ब�धमा 
सजाय ठहर गन�बाट पि�छन निम�ने ।

 § मलुुक� ऐन, द�ड सजायको महलको ४१ 
न.ं को �यव�था सजाय ठहर भइसकेपिछ 
कैद ठे�न े स�ब�धमा अपनाउने िविध 
स�बि�धत ह�नस�न ेकैदको हद कायम गन� 
स�मको �यव�था हो । �यान र अपहरण 
गरी दुवै कसरु ठहर ग�रएको कारणबाट 
द�ड सजायका महलको ४१ न.ं िवपरीत 
ह�दैँन । ठहर भएको कैद असलु गन� (कैद 
ठे�ने) स�दभ�मा भन ेउ� ४१ न.ं मा रहकेो 
�ावधानको अनुशरण ग�रनुपन� । 

(�करण न. ५)

पनुरावेदक / �ितवादीको तफ� बाट : िव�ान् 
उप�यायािधव�ा ह�रशंकर �वाली, िव�ान् 
अिधव�ा शोभा काक�

��यथ� / वादीको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा 
रामािशष�साद यादव

&

�नण�य नं. ९८९५
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अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

स�ु फैसला गन� :
 मा.�यायाधीश �ी अवधिवहारी �साद िस�हा
पनुरावेदन तहमा फैसला गन� :
 माननीय �यायाधीश �ी कुमार�साद पोखरले
 माननीय �यायाधीश �ी स�रता शमा�

फैसला
�या. ई�वर�साद खितवडा : सािबक �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) तथा �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम यस 
अदालतको �े�ािधकारमा रहेको ��ततु म�ुाको संि�� 
त�य र ठहर यस�कार छ :

िमित २०६७।११।३० गते बेलकुा १७:०० 
बजेको समयमा िज�ला बारा, भगवानपरु गा.िव.स. 
वडा नं. ९ ब�ने िसयाराम �साद यादवको छोरी वष� 
१ िक रािधकाकुमारी हराई बेप�ा भएकोमा िमित 
२०६७।१२।१५ गतेका िदन िज�ला बारा, हिद�या 
गा.िव.स. वडा नं. १ ि�थत थलही खोलामा मतृक 
रािधका कुमारीको लास सडी गली दगु�ि�धत अव�थामा 
फेला परकेो भ�ने �यहोराको घटना�थल लास जाचँ 
मचु�ुका । 

िज�ला बारा भगवानपरु गा.िव.स. वडा नं. ९ 
ब�ने �मोद महतो कहारको �ीमती रणेदुवेी कहारको घर 
कोठाको खाटमिुन नया ँमाटोले खा�टो परुकेो, ख�दा 
सिजलोसगँ आउनेँ गरकेो, िभ�बाट ग�ध आइरहेको, 
खा�टो निजकै खपुा� १, िवषादीको ब�ासमेत बरामद 
भएको भ�नेसमेत �यहोराको घटना�थल मचु�ुका ।

िमित २०६७।११।३० गतेका िदन म 
जाहेरवालाको छोरी वष� १ िक रािधका कुमारी 
आ�नै घर आगँनमा खेिलरहेको अव�थामा �ितवादी 
रणेदेुवीसमेतले िमली उठाई �ितवादी रामच�� कहार, 

वजृिकशोर महतो, सीता देवी, रणेदुेवी र रामा�ा�साद 
यादवसमेतको राय स�लाहमा कत��य गरी मारी 
मतृक लास खोलामा फाली िदएको अव�थामा िमित 
२०६७।१२।१५ गते मतृक लास फेला परकेोले 
कानूनबमोिजम कारवाही ग�रपाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
िसयाराम�साद यादवको जाहेरी दरखा�त ।

िमित २०६७।११।२८ गतेका िदन 
जाहेरवालाको �ीमती च�दिनयादेवीसगँ मेरो 
मोबाइलको िवषयलाई िलई वादिववाद ह�दँा च�दिनया 
देवीले मेरो कपाल तानी कुटिपट गरेक� र िनजको �ीमान् 
जाहेरवाला िसयाराम यादवले गाली गलौज गरकेोले मैले 
सोही कुराको �रसइवी राखी िमित २०६७।११।३० 
गतेका िदन बेलकुा १७:०० बजे जाहेरवालाको छोरी 
रािधकाकुमारीलाई आगँनबाट उठाई �याई आ�नो 
घरमा िवषादी सेवन गराई टाउकोमा खपुा�ले �हार गरी 
कत��य गरी मारी घरिभ� खाटमिुन खा�टोमा परुी ४ 
िदनपिछ मतृक लास िनकाली घर प�रवारका �ितवादी 
रामच�� कहार, वजृिकशोर महतो, सीतादवेीको राय 
स�लाहमा मतृक लास वजृिकशोर र राम�ा यादवले 
खोलामा लगी फालेको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
रणेदुेवी कहारको बयान कागज । 

मतृक रािधका कुमारी यादवको म�ृय ुHead 
Injury बाट भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदन ।

िमित २०६७।११।२८ गते बेलकुाको समयमा 
मसगँ �ितवादी रणेदुेवीको मोबाइलको िवषयलाई 
िलएर वादिववाद ह�दँा मैले कपाल तानी कुटिपट गरकेो, 
�ीमान् ले गाली गलौज गरकेो, प�चायतीमा माफ� 
मगाएकोले िनज �ितवादी रणेदेुवीले ममािथ �रस राखी 
िमित २०६७।११।३० गतेका िदन मेरो छोरी वष� १ 
को रािधकाकुमारी यादवलाई घर आगँनबाट उठाई 
अपहरण गरी आ�नो घरमा �याई �ितवादी रामच�� 
कहार, वजृिकशोर महतो, सीता दवेी, रणेदुेवीसमेतका 
बीच राय स�लाहले िवषादी सेवन गराई कत��य गरी 
मारी मतृक लास रामा�ा�साद यादवले समेत िमली 
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खोलामा फालेको अव�थामा फेला परकेो हो भ�नेसमेत 
�यहोराको मतृकक� आमा च�दनीदेवी यादवको 
कागज । 

िमित २०६७।११।३० गते अ�दाजी १६:४० 
बजेको समयमा जाहेरवालाक� छोरी रािधकाकुमारी 
आ�नै घर आगँन अगािड खेिलरहेको र �ितवादी 
रणेदेुवी कहार आ�नै घर अगािड सडकमा उिभरहेको 
अव�थामा देखेको ह� ँ। पिछ जाहेरवालाको छोरी हराई 
बेप�ा भएकोमा त�काल खोजतलास गदा� फेला 
नपरकेोले पिछ िमित २०६७।१२।१५ गते रािधका 
कुमारीको लास खोलामा फेला परकेो, रणेदुेवीको 
घरिभ� खाटमिुन गाडेको खा�टो रहेको र सोबाट ग�ध 
आइरहेकोले �ितवादी रामच�� कहार, वजृिकशोर 
महतो, सीता देवी, रणेदुवेीसमेतको िमलेमतो राय 
स�लाहमा रािधका कुमारीलाई उठाई �याई कत��य 
गरी मारकेो बिुझन आएको भ�नेसमेत �यहोराको घटना 
िववरण कागज । 

िमित २०६७।११।२८ गतेका िदन 
जाहेरवालाको �ीमती च�दिनया देवी र �ितवादी 
रणेदेुवी कहारबीच मोबाइलको िवषयमा वादिववाद 
एवं झगडा ह�दँा च�दिनया देवीले रणेदुवेीलाई कुटिपट 
गरकेो कारण �रसइवी िलई �ितवादी रणेदुवेी कहारले 
िमित २०६७।११।३० गते �ितवादी रामच�� कहार, 
वजृिकशोर महतो, सीतादवेीको रायस�लाहमा 
जाहेरवालाको छोरी वष� १ िक रािधका कुमारीलाई 
घरबाट उठाई अपहरण गरी �याई िनजह�को राय 
स�लाहमा कत��य गरी मारी मतृक लास �ितवादी 
वजृिकशोर महतो र रामा�ा�साद यादवले खोलामा 
लगी लास फािलिदएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
मध�ुसाद यादवसमेतले गरकेो व�तिु�थित मचु�ुका ।

�ितवादी रणेदेुवी कहारले मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक रा�नेको महलको १ 
नं. र �यानस�ब�धी महलको १ नं. तथा १३(३) नं. 
अनसुारको कसरु गरकेो ह�दँा सो कसरुमा िनजलाई 

अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको ३ नं. र ९ 
नं. अनसुार र �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अनसुार समेत सजाय गरी पाउन तथा रामच�� 
कहार, वजृिकशोर महतो, सीता देवी र रामा�ा�साद 
यादवसमेतले अपहरण गन� काय�मा द�ु�साहन तथा 
आदशे िदई मान� काय�मा षड्य��समेत गरकेो देिखदँा 
िनजह�लाई अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
४ नं. ले ह�ने सोही महलको ३ नं. अनसुार सजाय गरी 
ऐ. ९ नं. अनसुार थप सजाय तथा �यानस�ब�धी 
महलको १६ नं. अनसुार समेत सजाय ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको अिभयोग प� मागदाबी । 

मैले जाहेरवालीको छोरीलाई मारकेो 
होइन । िमित २०६७।११।३० गते म घर गाउमँा 
िथइन । गाउबँाट टाढा गोठमा दाउरा िलन गएकोमा 
फक� आउदँा जाहेरवालीको छोरी हराएको ह�ला 
ख�ला सनेुको हो । मैले अपहरण गरकेो होइन । मेरो 
जेठाज ु वजृिकशोर महतोको मोबाइल जाहेरवालीको 
प�नी च�दिनयादेवीले चोरी लगेकोमा जेठाज ु
वजृिकशोर िनजक� प�नी सीतादवेीले जाहेरवालाको 
प�नीसगँ झैझगडा गरकेा िथए । सोही �रसइवीबाट 
अपहरण गरी मारकेो कुरा मैले थाहा पाएको हो । 
जाहेरवालीक� छोरीलाई वजृिकशोर, सीता देवी, 
स�ज ुदेवीसमेतले अपहरण गरी मारकेो हो, मैले होइन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी रणेदुेवी कहारले स�ु 
बारा िज�ला अदालतमा गरकेो बयान ।

िमित २०६७।११।३० गतेमा रौतहटको 
सहबैठवा गा.िव.स. वडा नं. ५ मा िवगन महतो कहार 
कहा ँ गएको ह� ँ । �यहा ँ िबहान १० बजे पगेुको िथए ँ । 
मैले जाहेरवालीको छोरीलाई अपहरण गरी कत��य 
गरी मारकेो होइन । मैले अपराध गरकेो नह�दँा मलाई 
सजायसमेत ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी रामच�� महतो कहारले स�ु बारा िज�ला 
अदालतमा गरकेो बयान ।

�ितवादी वजृ िकशोर, सीता देवी, 
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रामा�ा�साद यादवसमेतले तामेल भएको �याद गजुारी 
बसेको ।

मेरी �ीमतीसगँ मोबाइलको िवषयमा रणेदेुवी 
र सीतादेवीको झगडा भएको िथयो । मेरी छोरीलाई 
कसले मारकेा ह�न् थाहा छैन । रणेदुेवी उपर शंकाका 
आधारमा जाहेरी िदएको ह� ँ । नदी िकनारामा छोरीको 
लास फेला परकेो, िनधारमा चोट िथयो भ�नेसमेत 
�यहोराको जाहेरवाला िसयाराम �साद यादवले स�ु 
बारा िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

मेरी छोरी घरबाट हराएक� र नदीको 
छेउमा लास भेटेको हो । रणेदुवेीसगँ झगडा भएको 
िथयो । रणेदुेवीले मारकेो हो भ�नेसमेत �यहोराको 
घटना िववरणका मािनस च�दिनया दवेी यादवले स�ु 
बारा िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

रािधकाकुमारीलाई कसले अपहरण गरी 
मारकेा ह�न् मलाई थाहा छैन । च�दिनया र रणेदुेवीबीच 
मोबाइलका िवषयमा झगडा भएको िथयो भ�नेसमेत 
�यहोराको घटना िववरण कागज गन� महादेव राउत 
अिहरले स�ु बारा िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

रािधकाकुमारीलाई कसले अपहरण गरी 
मारकेा ह�न् मलाई थाहा छैन । अनसु�धानका �ममा 
भएको कागजमा रहेको �यहोरा मेरो होइन भ�नेसमेत 
�यहोराको घटना िववरण कागज गन� सिुनत राउतले 
स�ु बारा िज�ला अदालतमा गरेको बकप� ।

िमित २०६७।११।३० गते �ितवादी 
रामच�� महतो मेरो घरमा आई िमित २०६७।१२।५ 
गते आ�नो घरमा फिक� एका ह�न् । िनजउपरको दाबी 
झ�ुा हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी रामच�� 
महतोका सा�ी न�दलाल महतोकहारले स�ु बारा 
िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।

रामच�� महतो िमित २०६७।११।३० गते 
आ�नो घरमा नभई ससरुाली गएका िथए । िनजउपरको 
अिभयोग दाबी झ�ुा हो भ�नेसमेत �यहोराको �. 
रामच�� महतोको सा�ी िबजलुी महतोले स�ु बारा 

िज�ला अदालतमा गरकेो बकप� ।
�ितवादीम�येको वजृिकशोर महतो, 

सीता देवी कहार, रामा�ा�साद यादव फरार ह�दँा 
िनजह�का हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम मलुतबी 
राखी िदने, रािधकादेवीलाई �. रणेदुवेीले कत��य 
गरी मारकेो दिेखदँा �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने 
ठहछ�  । अपहरण तथा शरीरब�धकतफ�  सजाय ग�ररहन ु
परने । �ितवादीम�येका रामच�� कहारका हकमा 
अिभयोग मागदाबी प�ुन स�दैन भ�नेसमेत �यहोराको 
बारा िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।३।७ मा 
भएको फैसला ।

म र मेरो पित वजृिकशोर महतो ०६७।११।३० 
गते घरमा खानिपन गरी अ�दाजी १०/११ बजे िदउसँो 
फुपू िबरामी परकेो खबर पाई फुपू कहा ँ गा.िव.स. 
िप�ाढी वडा नं. ७ रामएकवाल फुफाको घरमा गएका 
हौ । �यहा ँ बसी फुपूको हेर िवचार दबाईसमेत गरकेा 
िथयौ ँ। ५/६ िदन �यही ँबसी चै� ६ गते ०६७ सालमा 
घर फक� आएका हौ । हामी दवैु पित प�नी सगँसगैँ गई 
आएका हौ ँ। मैले जाहेरवालाको छोरीलाई अपहरण गरी 
कत��य गरी मारकेो होइन र मैले मान� सरस�लाहसमेत 
िदएको होइन । के कसरी मार े मलाई थाहा छैन 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी सीता देवी कहारले 
स�ु अदालतमा गरकेो बयान ।

अिभयोग प� �यहोरा सनुी पाए,ँ 
०६७।११।३० गते िबहान म र मेरो प�नी सीता देवी 
कहार खानिपन गरी १०×११ बजे िप�ाढी वडा नं. ७ 
रामएकवाल फुफाको प�नी हा�ो फुपू िबरामी परकेो 
खबर पाई �यहा ँगएका हौ ँ। फुपूकहा ँनै ५/६ िदन बसी 
िबरामी परकेो हेर िवचार गरी िमित २०६७।१२।६ गते 
घर फक� आएका ह� । मैले जाहेरवालाको छोरीलाई 
सरस�लाह गरी अपहरण गरी कत��य गरी मारकेो 
नह�दँा मलाई सजाय ह�नपुन� होइन छैन । के कसले 
मारी खोलामा फाले भ�ने कुरा गाउघँरमा म फुपू 
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कहाबँाट घर आएपिछ थाहा पाएको ह� ँ । जाहेरवालाले 
के कारणले ममािथ यो जाहेरी िदए मलाई थाहा छैन । 
अ�य कागजको स�ब�धमा मलाई थाहा छैन । म गाउ ँ
घरमा नभएकोले थाहा भएन भ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी वजृिकशोर महतो कहारले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

िमित २०६७।११।३० गतेका िदन म आ�नो 
घरमा िबहानदेिख खेतमा काम गरी बेलकुा घरमा आई 
खानिपन गरी घरमा सतेुको ह� ँ । मैले कसैको छोरा 
छोरीलाई अपहरण गरी कत��य गरी मारकेो नह�दँा मलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन छैन । मउपरको अिभयोग झठुा 
हो । रणेदुेवी कहारले के लेखाए लेखाएन िनजै जाननु् । 
िनजले गरकेो बयान झठुा हो । मैले कुनै अपराध गरकेो 
नह�दँा मलाई सजाय ह�नपुन� होइन छैन भ�नेसमेत 
�यहोराको रामा�ा�साद यादवले स�ु अदालतमा 
गरकेो बयान ।

�ितवादीह� िमित २०६७।१२।३० गते 
बारा िज�ला िप�ाडी गा.िव.स. वडा नं. ७ मा आ�नो 
फूपकुो घरमा गएका र िमित २०६७।१२।६ गते मा� 
फक� आएका ह�न् । िनजह� उपरको अिभयोग दाबी 
झ�ुा हो भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी वजृिकशोर 
महतो र सीता देवीका सा�ी भखुलकुमार साहले गरकेो 
बकप� ।

िमित २०६७।११।३० गते बेलकुा ५ बजे 
�ितवादी आ�नै घरमा िथए । म पिन �यही ँ िथए ँ । 
जाहेरवालाक� छोरीको कसले ह�या गरकेा ह�न् मलाई 
थाहा छैन भ�नेसमेत �यहोराको �. रामा�ा यादवको 
सा�ी रामकृत राय यादवले गरेको बकप� ।

�ितवादीह� िमित २०६७।११।३० गते 
आ�नो फूपकुो घर िपपराढी गएका िथए । चै� ६ गते 
मा� घरमा फिक� एका ह�न् । अपहरण तथा ह�यामा 
िनजह�को हात छैन भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादी 
वजृिकशोर महतो र सीता देवी कहारको सा�ी 
�मोदकुमार महतोले गरकेो बकप� ।

रािधकादेवीलाई �. रणेदुेवी बाहेकका अ�य 
�ितवादीह� उपरको अिभयोग पिु� ह�ने िन�या�मक 
सबतु �माणको अभावमा अिभयोग दाबी प�ुन 
स�दनै । आरोिपत कसरुबाट �ितवादीह�ले सफाई 
पाउने ठहछ�  भ�ने �यहोराको स�ु बारा िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।०१।०३ गतेको फैसला । 

रणेदुेवी कहारलाई कत��य गरी �यान 
मारकेोतफ�  सजाय ठहर भएपिन शरीर ब�धक तथा 
अपहरणतफ�  केही नबोिलएको स�ु फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा सो हदस�मको स�ु फैसला उ�टी गरी अपहरण 
तथा शरीरब�धक िलनेको महलको ३ र ९ नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाऊँ । जाहेरवालाको �ीमती च�दिनया 
देवी र �ितवादी रणेदुवेी कहारबीच मोबाइलको 
िवषयमा भएको िववाद र कुटिपटसमेतको �रसइवीबाट 
रणेदुेवी कहार र िनजको प�रवारका सद�यह� 
समेतले जाहेरवालाको वष� १ िक छोरी रािधकालाई 
ब�धक बनाई ह�या गरकेो भ�ने कुरा �ितवादी रणेदुेवी 
कहारको घर कोठाको �कृित, िनजको मौकाको र 
अदालतको पोलसिहतको सािबती बयान, शव परी�ण 
�रपोट�समेतबाट षड्य�� र सो ह�या गन�मा संल�नता 
रहेको पिु� भएको अव�था छ । �ितवादीम�येक� 
रणेदुेवी एक जनाले मा�ै मौकामा कसरु �वीकार गरी 
बयान गरकेो र िनजले अदालतमा अ�य �ितवादी 
वजृिकशोर र सीतादेवीसमेतले कत��य गरी मारकेो हो 
भनी पोलसिहतको बयान गरके� छन् । जाहेरवाला र 
�ितवादी घर आगँन जोिडएका िछमेक� भएको देिखएको 
र घटना िववरणका मािनसह� महादेव राउतसमेतले 
�ितवादी र जाहेरवाला प�बीच मोबाइलको िवषयमा 
झगडा भएको हो भनेको र सोही झगडाको �रसइवीबाट 
आफूह�ले जाहेरवालाको छोरी रािधकालाई अपहरण 
गरी ह�या गरेको भनी रणेदेुवीले मौकामा र अदालतमा 
गरकेो बयानलाई समिथ�त ह�न आएको र िमित 
२०६९।३।७ को फैसलाले सो त�यलाई �वीकार गद� 
रणेदुेवी कहारलाई सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय 
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ग�रएकोमा अ�य �ितवादीलाई सफाई िदने गरी भएको 
हदस�मको स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा परकेो वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन प� ।

�हरीमा ग�रएको बयान डर�ास पारी 
लेिखएको बयानमा सिहछाप गराएका ह�न् । अदालतमा 
म �ितवादी कसरुमा ई�कार छु । मतृकलाई मैले 
�हार गरकेो, िवष खवुाएको भ�ने कुरा �मािणत 
छैन् । जाहेरवाला सो घटनाको ��य�दश� होइनन् । 
म पनुरावेदक �ितवादीसगँ जाहेरवालाको मोबाइल 
स�ब�धमा �रसइवी िथयो भ�ने कुरा िनजको भनाई 
बाहेक अ�य कुनै �माणबाट देिखएको छैन । �यसमा 
पिन मोबाइलका िनह�मँा नाबालक ब�चाको नै �यान 
िलने अव�था ह�दँनै । म पनुरावेदकले अपहरण गरी 
शरीर ब�धक बनाएको होइन तथा कत��य नगरकेो 
ह�दँा म �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको रणेदेुवी 
कहारको पनुरावेदन प� । 

यसमा दोहोरो पनुरावेदन परकेो र िमिसल 
संल�न �माणह�को समिुचत मू�याङ्कन नभइरहेको 
स�दभ�मा �माण मू�याङ्कनको रोहबाट स�ुको 
फैसला िवचारणीय भई फरक पन� स�ने दिेखदँा 
छलफलको लािग मलुकु� ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत, िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ को �योजनाथ� पनुरावेदन गन� �ितवादीको 
हकमा दवैु प�को पनुरावेदन सनुाई पनुरावेदन नगन� 
�ितवादीह�का हकमा �याद जारी गरी िझकाई 
िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०७१।०१।२३ को आदेश । 

��ततु म�ुामा हामी �ितवादीह�ले 
जाहेरवालाक� छोरीलाई अपहरण गन� काय�मा 
द�ु�साहन तथा मान� काय�मा षड्य�� गरकेो भ�ने 

कुरा �वत�� र व�तिुन� �माण�ारा पिु� भएको 
अव�था नह�दँा हामी �ितवादीलाई सफाई िदने गरी 
भएको फैसला सदर ह�नपुद�छ भ�नेसमेत �यहोराको 
रामच�� महतो कहार, वजृिकशोर महतो, सीता देवी 
कहार, रामा�ा �साद यादवसमेत जना ४ को िलिखत 
�ितवाद ।

�ितवादीम�येक� रणेदुवेी कहारलाई कत��य 
�यानतफ� को अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गरी 
अ�य �ितवादीह�लाई सफाई िदने गरी भएको बारा 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।९ र २०७०।१।३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
तर अिभयोग मागदाबीबमोिजम अपहरण तथा शरीर 
ब�धकको महलको ३ र ९ नं. बमोिजम सजाय तो�ने र 
ऐ.ऐ. को १२ नं. बमोिजम �ितपूित�समेत भराउन ुपन�मा 
सो गरकेो नदेिखदँा सो हदस�म स�ु बारा िज�ला 
अदालतको उ� फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�रई उ� 
महलको ३ नं. बमोिजम कैद वष� ८ र ज�रवाना �. 
एकलाख र ऐ.९ नं. बमोिजम थप २ वष� कैद एवंम् ऐ. 
१२ नं. बमोिजम जाहेरवालाले �ितवादी रणेदेुवीबाट 
�ितपूित�बापत �.५००।– भराई िलन पाउनेसमेत 
ठहछ�  । अ�य �ितवादीह�लाई समेत सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
र अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँ भ�ने �ितवादी 
रणेदुेवी कहारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै 
भ�ने �यहोराको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।०९।०१ को फैसला ।

िववादको ज�रया म पनुरावेदक �ितवादी 
उपरको होइन भ�ने कुरा जाहेरी �यहोरावाट �� 
भइरहेको अव�थामा सो जाहेरी �यहोरालाई फैसला 
ह�दँाको अव�थामा गि�भरतापूव�क नहे�रएको,मतृकको 
लास अक� गा.िव.स. स�म भगवानपरु गा.िव.स.बाट 
लगी �या�ँन स�ने अव�था म पनुरावेदक �ितवादीको 
नरहेको र सो कुरालाई वादी नेपाल सरकारले ठोस 
सबदु �माणबाट �मािणत गन� सकेको अव�था नरहेको, 
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�ह�रसम� ग�रएको सािबती बयान अ�य �वत�� 
�माणबाट �मािणत ह�न नसकेको, घटना�थल �कृित 
मचु�ुकाअनसुारको खा�डो म पनुरावेदक �ितवादीले 
किहले खनेको हो र सो खा�डो ख�दा अ�य प�रवारका 
सद�यह�को भूिमका के रहेको िथयो भ�ने बारमेा कुनै 
िव�ेषण नगरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको 
फैसला बदर गरी मेरो पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको 
�ितवादी रणेदेुवी कहारले यस अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदन िजिकर ।

वजृिकशोर कहारको मोबाइल मतृकको 
आमाले चोरी गरकेो भनी वजृिकशोर कहारले लगाएको 
आरोपमा मतृकको आमा, बाब ु र जेठाज ु वजृिकशोर 
र िनजको �ीमती सीतादेवीबीच झगडा भएको िथयो 
भनी �ितवादी रणेदुवेीले अदालतमा गरकेो बयानको 
स.ज. ४ मा लेखाएको, �ितवादी रणेदुवेीलाई घरमा 
ए�लै छाडी अ�य �ितवादीह� वारदातप�ात् फरार 
भई जाहेरवालासमेतलाई Hostile बकप� गराएपिछ 
रणेदेुवी कहार र रामच�� कहारको हकमा िमित 
२०६९।३।७ मा फैसला भइसकेपिछ मलुतबीमा 
रहेका �ितवादी वजृिकशोर, सीतादेवी र रामा�ा�साद 
यादव अदालतमा आई बयान गदा� कसरुमा इ�कारी 
भएकै कारण साधारण तारखेमा रा�ने गरी स�ुले 
आदेश गरपेिन सो आदेशउपर वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा िनवेदन पदा� 
िमिसल सलं�न �माणको रोहबाट �ितवादी सीतादेवी 
र वजृिकशोर महतो कहारलाई पपु��को लािग थुनामा 
राखी कारवाही गनु�  भनी िमित २०६९।१०।२५ मा 
पनुरावेदन अदालतबाटै आदेश भएको र �यसपिछ 
�ितवादीह� वजृिकशोर र सीतादेवी फरार रही आ�ना 
सा�ी �माण केही िदन नसकेको, मौकामा कसरुमा 
सािबत ह�ने �ितवादी रणेदुेवी कहारले अदालतमा 
बयान गदा� वारदातमा जेठाज ु वजृिकशोर, ससरुा 
रामच��, सीतादेवी संल�न रही रािधकादेवीको ह�या 

गरी आफू स�ुने पलङमिुन खाडल खनी गािडएको र 
४ िदनपिछ जेठाजसुमेतले खाडलबाट िझक� थलही 
खोलामा लगी फालेको भनी गरकेो बयानबाट उ� 
वारदातमा �ितवादी ५ जनाकै संल�नता रहे भएको 
पिु� ह�दँाह�दैँ जेठाज,ु ससरुा, साससुमेत रहे भएको 
एकासगोलको घरमा घरक� सबैभ�दा कम उमेरक� 
�ितवादी रणेदुेवीले जेठाजकुो मोबाइल चोरी गरकेो 
�रसइवी िलई जाहेरवालाको छोरी अपहरण गरी �याई 
ए�लै मारी दबाएको सगोलका अ�य सद�यको �यसमा 
कुनै हात नरहेको भनी �ितवादी जना ४ लाई सफाई 
िदने गरी भएको स�ु फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला �िुटपूण� ह�दँा �ितवादी 
रणेदुेवी कहारलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय गर ेपिन अ�य �ितवादी वजृिकशोर, रामच��, 
सीतादवेी र रामा�ा�साद यादवलाई सफाई िदने 
गरी भएको फैसला सो हदस�म उ�टी गरी सफाई 
पाउने �ितवादीह� जना ४ लाई समेत अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको 
वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदन िजिकर ।

यसमा �ितवादी रणेदेुवी कहार उपर एउटै 
वारदातमा अपहरण तथा शरीर ब�धक र कत��य 
�यान म�ुा चलेकोमा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
कत��य �यान म�ुामा सजाय भइसकेपिछ उही वारदात 
िलएर चलेको अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा पिन 
सजाय गरकेो सो अदालतको िमित २०७१।९।१ को 
फैसला मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४१ नं. 
को िवपरीत भएको दिेखएको र वादी �ितवादी दवैुले 
पनुरावेदन गरकेो देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.व.ं२०२ नं. 
को �योजनाथ� �ितवादी रणेदेुवी कहारको पनुरावेदन 
परकेो हकमा वादी नेपाल सरकारलाई पेसीको सूचना 
िदन ुर वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन परकेो हकमा 
सो पनुरावेदन पनुरावेदक �ितवादीह�लाई सनुाई 
सफाई पाएका �ितवादीह� रामच�� कहार, वजृिकशोर 
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महतो, सीतादेवी कहार र रामा�ा�साद यादवलाई 
िझकाई िनयमानसुार पेस गनु�  भनी यस अदालतबाट 
िमित २०७४।२।१८ मा भएको आदेश ।

जाहेरवाला िसयाराम �साद यादवले हामी 
�ितवादीह�लाई समेत िवप�ी बनाई जाहेरी िदए तापिन 
िनजले बकप� गदा� आ�नो जाहेरी �यहोरालाई समथ�न 
नगरी छोरी रािधकाकुमारी यादवलाई कत��य गरी 
क-कसले मारकेा ह�न् थाहा भएन, शकंाको आधारमा 
रणेदेुवीलाई प�ाउ गराएको हो शंकाको आधारमा 
िकटानी जाहेरी िदएको िथए,ँ ितनीह�को काम होइन 
भनी बकप� गरकेो छ । �ितवादी रणेदुेवी स�ुने गरकेो 
घर कोठाबाट बरामद भएको भिनएको िचजव�तकुो 
कानूनबमोिजम बरामदी मचु�ुका खडा नभएको, 
मतृकक� आमा च�दिनया देवी यादवले अदालतसम� 
बकप� गदा� अनसु�धानका �ममा हामीह� उपर 
लगाएको आरोपलाई ख�डन गद� छोरीलाई कसले 
मारकेो हो मलाई थाहा छैन भनी बकप� गरके�, घटना 
िववरण कागज गन� सिुनत राउत अिहर र महादवे 
राय यादवले मतृकलाई िनज �ितवादीह�ले मारकेो 
होइन भनी अदालतसम� बकप� गरकेो छ । रा�ोसगँ 
िहड्ँन, बो�न नस�ने अव�थाको वष� १ को नाबालक 
रािधकाकुमारीलाई निजकै रहेको जाहेरवालाको घर 
आगँनबाट एउटी मिहलाले उठाई �याई कत��य गरी मान� 
कुरा अस�भव नरहेको, सहअिभय�ु रणेदेुवीले केवल 
अदालतमा हामी �ितवादी उपर लगाइएको अिभयोग 
दाबीभ�दा बािहर गई फरक ढंगले कसरु गरकेो भनी पोल 
गरकेो आधारमा मा� हामी �ितवादीह�लाई कसरुदार 
ठहराई सजाय गन� सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तह� समेतबाट िम�ने नह�दँा मािथ उि�लिखत 
आधारह� समेतबाट हामी �ितवादीह�लाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाई िदने स�ु बारा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला र सो फैसलालाई सदर ह�ने ठहराई 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� नभई कानून तथा �यायसङ्गत भएको ह�दँा 

सो फैसलालाई नै सदर गरी �याय इ�साफ ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह� रामच�� महतो 
कहार, वजृिकशोर महतो कहार, सीतादवेी कहार र 
रामा�ा�साद यादवको सयं�ु िलिखत �ितवाद । 

िनयमबमोिजम दैिनक म�ुा पेसी सूचीमा 
चढी पेस ह�न आएको ��ततु म�ुाको पनुरावेदन 
प�सिहतको स�ु तथा रकेड� िमिसलसमेत अ�ययन 
गरी पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
उपि�थत महा�यायािधव�ाको काया�लयका िव�ान्  
उप�यायािधव�ा �ी ह�रशंकर �वालीले जाहेरवालाक� 
�ीमती र �ितवादी रणेदुेवीबीच मोबाइलको िवषयमा 
झगडा परकेो भ�ने देिखएको, सोही �रसइवीबाट १ 
वष�क� रािधकादेवीलाई िनजको घरबाट अपहरण गरी 
आ�नो घरमा �याई अ�य �ितवादीह�को स�लाह र 
सहयोगमा ह�या गरी घर कोठािभ� खा�डो खनी गाडी 
सोबाट ग�ध आउन थालेपिछ नदीमा लगी फािलएको 
भनी �ितवादी रणेदुेवीले अनसु�धानको �ममा र 
अदालतमा समेत बयान गरकेो, रािधकाको टाउकोमा 
परकेो चोटको कारण म�ृय ु भएको भ�ने दिेखएको, 
घटना�थलबाट िवषको िड�बा, खपुा�समेत भेिटएको 
अव�थामा एकैघरका सबै �यि�ह�को िमलेमतोबाट नै 
उ� वारदात पिु� भएको देिखन आएकोमा रणेदुेवीलाई 
मा� कसरुदार ठहर गरी अ�यलाई सफाई िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला �िुटपूण� 
भएकाले अ�य �ितवादीह�लाई समेत अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुद�छ भनी बहस िजिकर 
गनु�भयो । पनुरावेदक �ितवादी रणेदेुवी कहारका 
तफ� बाट उपि�थत वैतिनक विकल िव�ान्  अिधव�ा 
�ी शोभा काक�ले �ितवादी कसरु गरकेोमा अदालतमा 
ई�कार िछन्, घटनाका ��य�दश� कोही पिन छैनन्, 
जाहेरवालालगायतले अदालतमा बकप� गदा�समेत 
�ितवादीलाई िकटान गरी पोल गन� सकेका छैनन्, 
सामा�य झगडामा नाबािलकालाई कत��य गरी मारकेो 
होला भनी अनमुानसमेत गन� निम�ने ह�दँा �ितवादीलाई 
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कसरुदार ठहर गरकेो स�ु फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी 
ह�नपुद�छ भनी बहस गनु�भयो । अ�य �ितवादीह�का 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी रामािशष 
�साद यादवले जाहेरवाला तथा घटना िववरणका 
मािनसह�ले अदालतमा बकप� गदा� मौकाको �यहोरा 
पिु� गराउन सकेका छैनन्, �ितवादीह� वारदात 
भिनएको िमित समयमा घरमा नरहेको भनी गरकेो 
ई�कारी बयान िनजह�को सा�ीबाट पिु� भएको छ, 
१ वष�क� ब�चीलाई निजकै रहेको जाहेरवालाको घर 
आगँनबाट एउटी मिहलाले उठाई �याई कत��य गरी 
मान� कुरा अस�भव नरहेको अव�थामा �यान ज�तो 
ग�भीर अपराधमा अनमुानका आधारमा प�रवारका 
अ�य सद�यको पिन संल�नता छ भनी कसरुदार 
ठहर गन� निम�नेसमेत ह�दँा �ितवादी रामच�� कहार, 
वजृिकशोर महतो, सीतादेवी कहार र रामा�ा�साद 
यादवका हकमा भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसला सदर ह�नपुद�छ भनी गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो ।

अब यसमा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भएको फैसला िमलेको छ छैन ? �ितवादी रणेदेुवी 
कहार तथा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�छ, स�दैन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

२. सव��थमत: �ितवादी रणेदुेवीको 
पनुरावेदन िजिकरका स�दभ�मा िनण�यतफ�  िवचार गदा� 
मेरी छोरी १ वष�क� रािधका कुमारी आ�नै घर आगँनमा 
खेिलरहेको अव�थामा �ितवादी रणेदुेवीसमेतले उठाई 
अ�य �ितवादीसमेतको राय स�लाहमा कत��य गरी 
मारी मतृकको लास खोलामा फाली िदएको अव�थामा 
िमित २०६७।१२।१५ गते मतृक लास फेला परकेो 
भ�नेसमेत �यहोराको मतृकका वावकुो िकटानी जाहेरी 
दरखा�त परकेो देिख�छ । थलही खोलामा मतृक 
रािधका कुमारीको लास सडी गली दगु�ि�धत अव�थामा 
फेला परकेो भ�ने घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका रहेको 

छ । �ितवादी रणेदेुवी कहारको घर कोठाको खाटमिुन 
नया ँखा�टो परुकेो, ख�दा सिजलोसगँ आउने गरकेो, 
िभ�बाट ग�ध आइरहेको, खा�टो निजकै खपुा� १, 
िवषादीको ब�ासमेत बरामद भएको भ�ने घटना�थल 
मचु�ुका रहेको देिख�छ । �ितवादी रणेदुेवी कहारले 
अनसु�धान अिधकारीसम� जाहेरवालाक� �ीमतीसगँ 
मोबाइलको िवषयमा वादिववाद ह�दँा जाहेरवालाक� 
�ीमतीले कपाल तानी कुटिपट गरके� र जाहेरवालाले 
गाली गलौज गरकेोले सोही कुराको �रसइवी राखी 
जाहेरवालाक� छोरी मतृक रािधका कुमारीलाई म 
ए�लैले आगँनबाट उठाई �याई घरमा िवषादी सेवन 
गराई टाउकोमा खपुा�ले �हार गरी कत��य गरी मारी 
खाटमिुन खा�टोमा परुी ४ िदनपिछ मतृक लास 
िनकाली घर प�रवारको अ�य �ितवादीसमेतको राय 
स�लाहमा मतृक लास �ितवादी म�येका वजृिकशोर र 
रामा�ाले खोलामा फालेको हो भनी मतृक बािलकालाई 
अपहरण गरी मारी फालेकोमा सािबत रही बयान गरकेो 
देिख�छ । अदालतसम�को बयानमा आफू कसरुमा 
इ�कारी रही अ�य �ितवादीह�लाई पोल गरी बयान 
गरकेो पाइ�छ । िमिसल संल�न रहेको शव परी�ण 
�ितवेदनबाट रािधका कुमारीको म�ृय ुHead Injury 
बाट भएको भ�ने दिेख�छ । मतृकक� आमा चदनीयाले 
अदालतसम�को बकप�मा रणेदेुवीसगँ मोबाइलको 
िवषयमा झगडा भएको िथयो । रणेदुवेीले मेरी छोरीलाई 
मारकेो हो भनी बकप� गरकेोसमेत पाइयो ।

३. �ितवादी रणेदेुवी कहारले अदालतसम� 
बयान गदा� आरोिपत कसरुमा ई�कार रहे पिन 
रािधकाकुमारीको ह�या भएको कुरा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । िनजले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� िसलिसलाब��पमा ��येक घटना�म खलुाई 
आरोिपत कसरुमा सािबत भई �यहोरा लेखाएको 
देिखयो । �ितवादी रणेदेुवीको उ� सािबती बयान 
घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका, Autopsy 
Report समेतका �माण कागजातह�बाट समिथ�त 
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भएको छ । �ितवादी रणेदुेवी स�ुने कोठामा दगु��ध ह�न,ु 
खा�डो खनेको र परुकेो अव�था दिेखन,ु बािलकाको 
म�ृय ु टाउकोमा परकेो चोटबाट भएको देिखन,ु 
टाउकोमा खपुा�ले �हार गरकेो भनी �ितवादी रणेदुवेीले 
बयान गनु�समेतको अव�थातफ�  िवचार गदा� िनजले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान अ�य 
भरपद�, िव�सनीय र �वत�� �माणबाट समिथ�त 
भएको देिखयो । तसथ� िनज �ितवादी रणेदेुवीले गरकेो 
उि�लिखत बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ 
बमोिजम �माण ला�ने नै देिखन आयो । यसरी �ितवादी 
रणेदेुवी उपरको अिभयोग �माण�ारा शंकारिहत 
तवरबाट पिु� भइरहेको दिेखदँा िनजलाई कत��य गरी 
�यान मारकेो कसरुदार ठहर गरकेो फैसला मनािसब 
नै दिेखयो । यस अव�थामा घटनाको ��य�दश�को 
�पमा नरहेका जाहेरवालाले स�ुमा शकंास�म �य� 
गरी िदएको जाहेरी दखा��त �ितकूलको बकप� गरकेो 
भ�नेस�मको आधारमा �ितवादीलाई िनद�ष ठहर गनु�  
मनािसब ह�दँनै । 

४. �ितवादी रेणदुवेी कहार उपर अपहरण 
तथा शरीर ब�धकको कसरुमा समेत सजायको 
मागदाबी रहेको र पनुरावेदन अदालतले ठहरसमेत 
गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाक� केवल एक वष� उमेरक� 
अवोध बािलकालाई िनजको घर आगँनमा खेिलरहेको 
ठाउबँाट उठाई लगेको, आ�नो कोठामा प�ुयाएको, 
क�जामा राखेको र �यसपिछ ह�या गरकेो दिेखएको 
छ । अका�को नाबालक छोराछोरीलाई छलकपटपूण� 
तवरबाट उठाई लैजाने र क�जामा रा�ने काय�लाई 
अपहरण गरी शरीर ब�धक िलएको काय� मा�नपुद�छ । 
मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
१ नं. मा "कसैले ........नाबालक र मानिसक�पमा 
अ�व�थ �यि�लाई िनजको िहतको िनिम� िनजको 
बाब,ु आमा र संर�णको म�जरुीबाहेक कुनै ठाउमँा 
लैजान ह�दँैन । सो गर ेअपहरण गरकेो मािननेछ" भ�ने 
�यव�था रहेको छ । ऐ. को ३ नं. मा कसैलाई �यान 

िलने उ�े�यले यस महलको १ वा २ नं. बमोिजम 
अपहरण गरमेा वा शरीर ब�धक िलएमा सो गन� 
गराउने �यि�लाई सात वष�देिख प�� वष�स�म कैद र 
पचासहजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने �ावधान रहेको 
छ । उि�लिखत कानूनी �ावधानतफ�  �ि�गत गदा� 
�ितवादी रणेदुेवीले रािधका कुमारीलाई अपहरण गरी 
लगेर आ�नो क�जामा राखेपिछ ह�या गरकेो घटना�म 
भएकोले सो काय�लाई अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलने कसरु मा�न ुपन� दिेखयो । तसथ� अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलएको कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब नै देिखन आयो ।

५. यस अदालतबाट मलुकु� ऐन, अ.बं. 
२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाउने आदेश ह�दँा 
�ितवादीउपर एउटै वारदातमा अपहरण तथा शरीर 
ब�धक र कत��य �यान म�ुा चलेकोमा पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट कत��य �यान म�ुामा सजाय 
भइसकेपिछ उही वारदातको िवषयलाई िलएर चलेको 
अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा पिन सजाय गरकेो 
फैसला मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४१ नं. 
को िवपरीत भएको देिखएको भ�ने आधार �हण गरकेो 
स�दभ�मा पिन कानूनको �योगस�ब�धी केही �सङ्ग 
उ�लेख गनु�  आव�यक देिखयो । वारदात एउटै भए 
पिन िभ�न / िभ�न कानून आकिष�त ह�ने एकभ�दा बढी 
कसरु भएको ह�न स�छ । उदाहरणका लािग अपहरण 
गरी ब�धक बनाउने, जबरज�ती करणी गन�, साथमा 
रहेको गरगहना खोसी िलने र अ�तत: �यान मान� गरी 
एउटै आपरािधक �ङ्ृखलामा चार वटा फरक / फरक 
ऐनका �ावधान आकिष�त ह�ने अव�था रह�छ । कुनै 
�ङ्ृखलाब� वारदात भएको अव�थामा कुनै एउटा 
कसरुमा सजाय ठहर गद�मा अ�य ऐनको �योजन पूरा 
ह�दैँन । ��येक ऐनअनसुारको कसरु ठहर ह��छ वा ह�दँनै 
भनी अदालतले अिभयोग दाबीअनसुारका सबै ��को 
िन�पण गनु�पद�छ । ठूलो सजाय ह�ने खत वा कसरु ठहर 
ह�दैँमा अ�य कसरुका स�ब�धमा सजाय ठहर गन�बाट 
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पि�छन िम�दैन । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
४१ नं. को �यव�था सजाय ठहर भइसकेपिछ कैद 
ठे�ने स�ब�धमा अपनाउने िविध स�बि�धत ह�न स�ने 
कैदको हद कायम गन� स�मको �यव�था हो । �यान र 
अपहरण गरी दवुै कसरु ठहर ग�रएको कारणबाट द�ड 
सजायका महलको ४१ नं. िवपरीत ह�दँनै । ठहर भएको 
कैद असलु गन� (कैद ठे�ने) स�दभ�मा भने उ� ४१ नं. 
मा रहेको �ावधानको अनशुरण ग�रन ु पद�छ । तसथ� 
��ततु िवषयमा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम आदेश गदा� 
उ�लेख ग�रएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

६. अब अ�य �ितवादीह� रामच�� महतो 
कहार, वजृिकशोर महतो कहार, सीतादेवी कहार र 
रामा�ा�साद यादवलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने �यहोराको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� जाहेरवालाको 
�ीमती च�दिनयादेवीसगँ मोबाइलको िवषयमा 
वादिववाद ह�दँा िनजले �ितवादी रणेदेुवीको कपाल 
तानी कुटिपट गरके� र िनजको �ीमान् जाहेरवाला 
सीयाराम यादवले गाली गलौज गरकेाले सोही 
कुराको �रसइवी राखी ए�लैले जाहेरवालाको छोरी 
रािधकालाई आगँनबाट उठाई �याई आ�नो घरमा 
िवषादी सेवन गराई टाउकोमा खपुा�ले �हार गरी कत��य 
गरी मारी घरिभ� खाटमिुन खा�टोमा परुी ४ िदनपिछ 
मतृकको लास िनकाली घरप�रवारका अ�य �ितवादी 
रामच�� कहार, वजृिकशोर महतो, सीतादेवी र रामा�ा 
यादवले खोलामा लगी फालेको भनी �ितवादी रणेदेुवी 
कहारले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेो 
देिखयो । िनजले बयान गदा� लास दबाउने काय�मा 
अ�य �ितवादीह�को संल�नता रहेको त�य �� 
खलुाई पोल गरकेो पाइ�छ । �ितवादी रणेदेुवीले अ�य 
�ितवादीह� उपर पोल गरी अदालतसम� समेत 
बयान गरकेो देिख�छ । बािलकाको ह�या गरी घरिभ� 
खा�डो खनी गाडेको र �यसको दगु��ध फैिलएपिछ घर 
प�रवारमा रहेका अ�य �ितवादीह�ले समेत थाहा पाई 

लास दबाउने लकुाउने र आपरािधक दािय�वबाट ब�ने 
उ�े�यले �ितवादीह�ले लास लगी थलही खोलामा 
फालेको त�य �मािणत भएको छ । घटना�म तथा 
लासको अव�था, कोठािभ� बािलकालाई खा�डो खनी 
गाडेको ठाउकँो �कृितलगायतका �माणतफ�  िवचार 
गदा� एउटै घरमा रहेका यी रामच�� कहारसमेतका 
�ितवादीह�को लास दबाउने, लकुाउने काय�मा 
सलं�नता रहेको त�य पिु� भएको छ । वारदातप�ात् 
फरार रहेका उि�लिखत �ितवादीह�ले पिछ 
अदालतमा बयान गदा� कसरुमा ई�कार रहेकोस�मकै 
आधारमा िनजह�लाई िनद�ष मा�न सिकने देिखदैँन । 
�यानस�ब�धी महलको ४ नं. मा ".......लास जाचँ भई 
नस�दै दबाउनका मतलबले लास जलाउने, गाडने, 
फा�ने वा सो कुरा गन� लाउनेलाई अ� कानूनले ह�ने 
सजायमा सो गरबेापत छ मिहना थपी कैद गनु�पछ� " 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । यस �ावधानबमोिजम 
कत��य गरी मा�रएको मािनसको लास दबाउने उ�े�यले 
लास फा�ने काय�मा �ितवादीह� रामच�� कहार, 
वजृ िकशोर महतो, िसतादेवी कहार र रामा�ा�साद 
यादवसमेतको संल�नता रहेको दिेखन आएकोले 
िनजह�ले �यानस�ब�धीको ४ नं. बमोिजमको स�म 
कसरु गरकेो देिखयो । सोबाहेक �यान मान� वचन िदने, 
अपहरण गन�, शरीर ब�धक रा�नेलगायतका अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु यी रामच�� कहारसमेतका 
४ जना �ितवादीले गरकेो भ�ने �माणबाट प�ुी ह�न 
आएको पाइएन ।

७. अत: उपयु�� िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादी रणेदेुवी कहारलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद, अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम 
८ वष� कैद र एकलाख �पैया ँज�रवाना, नाबािलकालाई 
अपहरण गरकेो ह�दँा ऐ. महलको ९ नं. बमोिजम थप २ 
वष� कैद र ऐ. को १२ नं. बमोिजम �. ५००।– �ितपूित� 
भराई िदने ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत, 
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हेट�डाको िमित २०७१/९/१ को फैसला मनािसब 
देिखदँा सो हदस�म सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� 
म�येका रामच�� कहार, वजृिकशोर महतो, सीतादेवी 
कहार तथा रामा�ा�साद यादवलाई सफाई िदएको 
हदस�म पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको उ� फैसला 
केही उ�टी भई िनजह� चारजनालाई कत��य गरी 
मा�रएको मािनसको लास दबाउने उ�े�यले लास 
फा�ने काय�मा संल�न रहेको कसरुमा �यानस�ब�धी 
महलको ४ नं. बमोिजम जनही ६ मिहना कैद र �. 
१०।– का दरले ज�रवानासमेत ह�ने ठहछ�  । सो हदस�म 
बाहेक वादी नेपाल सरकारको तथा �ितवादी रणेदेुवी 
कहारसमेतको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । अ�मा 
तपिसलबमोिजम गनू� ।

तपिसल ख�ड
मािथ ठहर ख�डमा लेिखएबमोिजम �ितवादी रणेदेुवी 
कहारलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद, अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ८ वष� 
कैद र एकलाख �पैया ँज�रवाना, ऐ. महलको ९ नं. 
बमोिजम थप २ वष� कैद र ऐ.को १२ नं. बमोिजम 
�.५००।- �ितपूित� जाहेरवालालाई भराइिदने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१/०९/०१ को फैसला सदर ह�ने ठहर भएको 
ह�दँा सोहीबमोिजम कैद, ज�रवाना तथा �ितपूित�को 
लगत राखी कानूनबमोिजम असलु गनू� ---------१
�ितवादीह� म�येका रामच�� कहार, वजृिकशोर 
महतो, सीतादवेी कहार तथा रामा�ा�साद यादवलाई 
सफाई िदएको हदस�म पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
उ� फैसला केही उ�टी भई िनजह� चार जनालाई 
�यानस�ब�धी महलको ४ नं. बमोिजम जनही ६ मिहना 
कैद र �.१०।- का दरले ज�रवानासमेत ह�ने ठहरकेाले 
िनज �ितवादीह�म�ये रामच�� कहार पपु��का लािग 
िमित २०६८/१२/०६ देिख िमित २०६९/०३/०६ 
स�म थनुामा रही िमित २०६९/०३/०७ मा 

थनुाम�ु भएको ह�दँा िनजको हकमा थनुामा रहेको 
अविध क�ा गरी बाकँ� अविधको मा� र अ�य 
�ितवादीह�को हकमा मािथ ठहरबेमोिजमको कैद र 
ज�रवानाको लगत कसी असलु उपर गनु�  भनी स�ु 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू -------------२
यो फैसलाको जानकारी स�बि�धत कारागार 
काया�लयमाफ� त पनुरावेदक �ितवादी रणेदुेवी 
कहारलाई िदनू ----------------------------------३
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानूसार 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू -----४

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत: िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल भा� २७ गते रोज ३ शभुम् ।

&
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

आदेश िमित : २०७३।०९।२५
०७२-WO-०५६८

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : का�क� िज�ला, चापाकोट गा.िव.स.वडा नं.८ 
घर भई राि��य समाचार सिमितको स�चालक 
पदबाट हटाइएका गङ्गाधर पराजलुी

िव��
िवप�ी : सूचना तथा स�चार म��ालय िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत

 § कानूनी रा�य तथा �जाताि��क शासन 
प�ितमा आ�ना कानूनी अिधकार र कत��य, 
कानून�ारा अ�तिन�िहत िवशेषािधकार 
तथा कानून�द� �विववेकािधकारको 
�योग गदा� �वे�छाचारी�पमा कदािप गनु� 
ह�दैँन । हरके �य�ता �वेिववेकािधकारको 
�योग गदा� औिच�यताको तािक� क�पमा 
पुि�ट ह�न ज�री ह�ने । 

 § बहालवालालाई हटाउनु र नयाँलाई 
रा�नकुो तािक� क कारण तथा 
औिच�यताको पुि�ट ह�नपुद�छ । �यसैले 
�य�तो िनण�य गदा� औिच�यपूण� र तािक� क 
आधार कारण खोली गनु�पन� ह��छ । अ�यथा 
जसले जे काम जसरी गदा� पिन ह�ने भई 
कानूनको शासनको नै बिख�लाप ह�न पु�ने । 

(�करण नं. ४)

 § कानूनबमोिजम �थापना वा गठन ह�ने 
साव�जिनक िनकायह�मा साव�जिनक 
िज�मवेारी िनवा�ह गनु�पन� पदािधकारी 
िनयुि� गनु� सशुासन (�यव�थापन 
तथा स�चालन) ऐन, २०६४ को 
प�रिधिभ�समते पन� ह�दँा रा�यकोषमा 
दािय�व पन� गरी कुनै पिन पदमा कसैलाई 
िनयुि� िदई िनजले काय� आर�भ 
ग�रसकेको अव�थामा िनजलाई �य�तो 
पदबाट हटाउँदा िनण�यकता�ले आधार र 
कारण खोली पारदिश�ता र इमा�दा�रता 
��ट देिखने गरी गनु�पन�मा िवना कुनै आधार 
र कारण कुनै साव�जिनक पदमा काय�रत 
पदािधकारीलाई िवना कुनै त�ययु� 
आधार, कारण वा कसुर आ�मिन�ठ�पमा 
हटाउनु �यायको रोहमा �वीकाय� नह�ने । 

(�करण नं. ५)
 § कानूनी मा�यताअनु�पको �ि�या 

नअपनाउन ेहो भन ेगरकेो काय� जितसुकै 
तािक� क, औिच�यपूण� र वैध भए पिन 
�यसमा शंका गन� �श�त ठाउँ रह�छ र 
�यसको औिच�यता र वैधता पुि�ट ह�न 
नस�ने ।  

(�करण नं. ७)
 § अ�त�रम आदेश कायमै रहदँाका बखत 

�य�तो आदेशबाट रोक लगाइएको काम गनु� 
जबरज�तीपनको पराका�ठा नै मा�नुपछ�,  
कुनै पिन नेतृ�व वग�बाट सिंवधानले य�तो 
अपे�ा गद�न । अदालतले कुनै �रट िनवेदन 
�वीकार गरपेिछ र अ�त�रम आदेश कायमै 
रहकेा बखत �य�तो िनवेदन वा अ�त�रम 
आदेशलाई िन��ायोिजत तु�याउन 
चािलन े कपटपूण� �यवहारलाई अदालतले 
पिन ग�भीर�पमा िलनपुन� ।

�नण�य नं. ९८९६
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 § सरकारका िज�मेवार िनकाय वा 
पदािधकारीले अदालतसम� िवचाराधीन 
िवषयलाई �भािवत तु�याउन पूवा��हयु� 
तवरबाट कुनै काम गनु� ह�दैँन भ�ने कुराको 
ह�ेका रा�न ुअ�याव�यक ह�न े। 

(�करण नं. १०) 

िनवेदकको तफ� बाट : िव�ान् अिधव�ा सधुा खितवडा
िवप�ीको तफ� बाट : िव�ान् सह�यायािधव�ा 

कृ�णजीवी िघिमरे
अवलि�बत निजर :
स�ब� कानून :

आदेश
�या. अिनलकुमार िस�हा : नेपालको 

संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 
�े�ािधकारअ�तग�तको भई दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनको संि��त त�य एवं आदेश यस�कार 
रहेको छः-

म राि��य समाचार सिमितको स�चालक 
सिमितको पदमा िमित २०७२/०२/२० को 
म��ी�तरको िनण�यबाट राि��य समाचार सिमित 
ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(ख) बमोिजम २ वष�को 
लािग राि��य समाचार सिमित स�चालक सिमितको 
सद�य पदमा िनयिु� पाई िज�मेवारीपूव�क काम गद� 
आइरहेकोमा  मलाई गैरकानूनी तथा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत िवप�ी माननीय म��ी�यूबाट िमित 
२०७२/१०/१० को िनण�य र सो िनण�यका आधारमा 
च.नं.३९६ प�बाट मेरो िनयिु� �वे�छाचारी�पमा 
बदर ग�रिदएको छ । ऐ. ऐनको दफा ९ मा स�चालकको 
िनिम� तोकेका अयो�यता पिन मेरो छैन । य�तै 
दफा १० मा स�चालकलाई हटाउन स�नेस�ब�धी 
�यव�था छ । सोअनसुार मलाई हटाउनपुन� अव�था 
पिन छैन । यसरी मलाई कुनै कानूनबमोिजमको कारण 

िवना उ� पदबाट हटाउने गरी भएको िनण�य कानून, 
यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त तथा �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत भई मेरो सिंवधान तथा 
कानून�द� हकको हनन् ह�न गएकोले उ� िनण�य 
र सोसगँ स�बि�धत प� तथा स�पूण� काम कारवाही 
उ��ेषणको आदेशबाट बदर गरी मलाई िनयिु� िमित 
२०७२/०२/२० देिख २ वष�स�म िनिव�वाद�पमा काम 
गन� िदन ुभनी परमादेशलगायत आव�यक आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत �यहोराको गङ्गाधर पराजलुीको 
िनवेदन प� ।

िमित २०७२/१०/२९ मा यस अदालतबाट 
िवप�ीका नाममा कारण देखाउ आदेश र अ�त�रम 
आदशे छलफलका लािग २०७२/११/०९ मा पेसी 
तो�न ुभ�ने आदेश भएको ।

िनवेदकले पाएको िनयिु�बमोिजमको काम 
गन� गराउनबाट नरो�न ु भ�नेसमेत �यहोराको यस 
अदालतको िमित २०७२/११/०९ मा भएको अ�त�रम 
आदशे ।

िनवेदकलाई िनजको दाबीअनसुारको 
राि��य समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ 
को उपदफा (१)(ख) बमोिजम नभई उ� ऐनको दफा 
८(१)(घ) बमोिजम िनय�ु ग�रएको हो । ऐ.ऐनको दफा 
८(४) मा सोही दफाको (१)(घ) अ�तग�त मनोिनत 
स�चालकको काया�विध पूरा नह�दँ ै िनजको स�ा 
नेपाल सरकारले अ�य कुनै �यि�लाई मनोनयन गन� 
स�ने कानूनी �यव�थाअन�ुप िनजको स�ामा अ�य 
�यि�लाई मनोनयन गरकेो ह�दँा यस म��ालयको िमित 
२०७२/१०/१० को िनण�य कानूनबमोिजम नै रहेकोले 
बदर ह�नपुन� होइन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत �यहोराको िवप�ी सूचना तथा स�चार 
म��ालय र आ�नो हकमा समेत ऐ.म��ालयका म��ी 
शेरधन राईको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकलाई िनजको दाबीअनसुारको राि��य 
समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा 
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(१)(ख) बमोिजम नभई उ� ऐनको दफा ८(१)(घ) 
बमोिजम िनय�ु ग�रएको हो । ऐ.ऐनको दफा ८(४) मा 
सोही दफाको (१)(घ) अ�तग�त मनोिनत स�चालकको 
काया�विध पूरा नह�दँै िनजको स�ा नेपाल सरकारले अ�य 
कुनै �यि�लाई मनोनयन गन� स�ने कानूनी �यव�था 
अन�ुप िनजको स�ामा अ�य �यि�लाई मनोनयन 
गरकेो ह�दँा यस म��ालयको िमित २०७२/१०/१० 
को िनण�य कानूनबमोिजम नै रहेकोले बदर ह�नपुन� 
होइन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
�यहोराको िवप�ी राि��य समाचार सिमित र ऐ.को 
स�चालक सिमितको बोड�को सयं�ु िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु म�ुामा 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा �ी 
सधुा खितवडाले िनवेदकलाई नेपाल सरकारले िमित 
२०७२/०२/२० को म��ी�तरको िनण�यबाट राि��य 
समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(ख) 
बमोिजम २ वष�को लािग राि��य समाचार सिमित 
स�चालक सिमितको सद�य पदमा िनयिु� गरकेो 
हो । िनजको २ वष� काया�विध बाकँ� छँदै र उ� ऐन 
र अ�य कुनै �चिलत कानूनबमोिजम पिन िनजलाई 
सो पदबाट हटाउनपुन� अव�था नभएको ि�थितमा 
�ाकृितक �यायको समेत प�रपालना नभई िनजलाई 
हटाउने गरी भएको िनण�य गैरकानूनी तथा �वे�छाचारी 
भएकोले सो िनण�य बदर ह�नपुन� हो भनी बहस 
गनु�भयो । �य�तै िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी कृ�णजीवी िघिमरलेे 
िनवेदकलाई िनजको दाबीअनसुारको राि��य समाचार 
सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ख) 
बमोिजम नभई उ� ऐनको दफा ८(१)(घ) बमोिजम 
िनय�ु ग�रएको हो । यसरी िनय�ु भएकोलाई ऐ.ऐनको 
दफा ८(४) अनसुारको काया�विध पूरा नह�दँै पिन 
िनजको स�ा नेपाल सरकारले अ�य कुनै �यि�लाई 
मनोनयन गन� स�ने नै ह��छ । यो कामलाई बढी 

�भावकारी बनाउन पिन आव�यक ह��छ । तसथ� 
उ� िमित २०७२/१०/१० को सूचना तथा स�चार 
म��ालयको िनण�य कानूनबमोिजम नै रहेकोले बदर 
ह�नपुन� होइन । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस 
��ततु गनु�भयो । यसरी दवुै प�को बहस िजिकर सनुी 
िमिसल अ�ययन गरी हेदा� ��ततु म�ुामा िनवेदन 
मागदाबीअनसुारको आदेश जारी गन� िम�छ, िम�दनै? 
भ�ने स�ब�धमा नै िनण�यमा प�ुनपुन� ह�न आयो ।

यसमा िनवेदक गङ्गाघर पराजलुी 
२०७२/०२/२० को सूचना तथा स�चार म��ालयको 
म��ी�तरीय िनण�यअनसुार राि��य समाचार सिमित 
ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) बमोिजम राि��य 
समाचार सिमितको स�चालक सिमितको सद�य 
पदमा २ वष�को लािग िनयिु� भएको देिखएको छ । 
यसरी दईु वष�को लािग िनय�ु भएकोमा िनजलाई 
उ� राि��य समाचार सिमितको सद�य पदको 
िज�मेवारीबाट हटाउने गरी िमित २०७२/१०/१० मा 
सूचना तथा स�चार म��ालयको म��ी�तरको िनण�य 
भई यी िनवेदकलाई च.नं.३९६ िमित २०७२/१०/१२ 
मा प�समेत पठाएको पाइयो । काया�विध बाकँ� छँदै 
हटाएको काय� गैरकानूनी भई आ�नो संवैधािनक तथा 
कानूनी हकसमेत हनन् ह�न गएकोले बदर ग�रपाउ ँभनी 
िनवेदक यस अदालतमा �वेश गरकेो पाइयो । यस 
स�ब�धमा िवप�ीह�ले िनवेदकलाई राि��य समाचार 
सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) अनसुार 
स�चालक सिमितको सद�य पदमा िनयिु� गरकेो र 
�यसरी िनयिु� ह�ने �यि�लाई ऐ.ऐनको दफा ८(४) 
अनसुारको काया�विध पूरा नह�दँै पिन हटाई िनजको 
स�ा नेपाल सरकारले अ�य कुनै �यि�लाई मनोनयन 
गन� स�ने नै ह�दँा �रट िनवेदन खारजेभागी छ भनी 
िलिखत जवाफमा िजिकर िलएको पाइएको छ ।

२. उपयु��ानसुारको स�दभ�मा िनण�यमा प�ुन 
िनवेदकले दाबी िलएको र िवप�ीह�ले िजिकर िलएको 
त�य स�ब�धमा राि��य समाचार सिमित ऐन, २०१९ 
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मा भएको कानूनी �यव�था र यसस�ब�धी सै�ाि�तक 
आधार आिदका बारमेा िववेचना गनु�पन� ह�न आयो । 
राि��य समाचार सिमित ऐन, २०१९ को दफा ८ मा 
बोड�को गठन र स�चालकह�को काया�विधअ�तग�त 
ऐ.को उपदफा (१) मा स�चालकह�को बोड�मा 
देहायबमोिजमका ५ जना स�चालकह� रहनेछन् भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ ।

१. सिमितका महा�ब�धक,
२. गैरसरकारी सेयरहो�डरम�येबाट साधारण 

सभा�ारा िनवा�िचत एक जना,
३. सरकारी सेयरबापत नेपाल सरकारले 

मनोिनत गरकेो एक जना, 
४. प�का�रता, �काशन वा सािह�य �े�मा 

�याती �ा�त �यि�म�येबाट नेपाल सरकारले 
मनोिनत गरकेो एक जना,

५. सिमितको काम गन� सेयर हो�डर 
कम�चारीम�येबाट िनवा�िचत एक जना । 

३. यसरी िनवा�िचत वा मनोिनत 
स�चालकह�को काया�विध ४ वष�को ह�नेछ भ�ने 
�यव�था ऐ. दफाको उपदफा (३क) मा छ । यसैगरी 
ऐ.को उपदफा (४) मा उपदफा (१) को ख�ड (ग) र (घ) 
अ�तग�त मनोिनत स�चालकको काया�विध पूरा नह�दँ ै
िनजको स�ा नेपाल सरकारले अ� कुनै �यि�लाई 
मनोिनत गन� स�नेछ भ�ने �यव�था रहेको छ ।

४. यसमा िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
िनयिु� प� हेदा�  यी िनवेदकलाई ऐ.ऐनको दफा ८(१)
(घ) बमोिजम २ वष�को िकटानी पदाविध तोक� िनयिु� 
प� िदइएको देिखयो । यसरी दफा ८(१)(घ) बमोिजम 
प�का�रता, �काशन वा सािह�य �े�मा �याती �ा�त 
�यि�को हैिसयतले नेपाल सरकारले मनोिनत गरकेो 
स�चालकलाई काया�विध पूरा नह�दँै पिन िनजलाई 
हटाई िनजको स�ामा अक� �यि�लाई मनोिनत 
गन� स�ने नै देिखन आयो । रा�य स�चालनका 
स�ब�धमा कितपय कामह�लाई सरकारले िलएको 
नीितअन�ुप �भावकारी बनाउन य�तो �यव�था 

आव�यक पिन ह�न जा�छ । तर य�तो �यव�थाको 
पालना गदा� रा�य, यसका संरचना, िनकाय तथा 
अिधकारीह� �वे�छाचारी भने ह�न ु ह�दँनै । सबैखाले 
�वे�छाचा�रतालाई िनषेध गद� अंकुश लगाउन नै 
कानूनी रा�य तथा �जाताि��क शासन �णालीको 
आव�यकता महससु ग�रएको हो । �यसैले कानूनी 
रा�य तथा �जाताि��क शासन प�ितमा आ�ना 
कानूनी अिधकार र कत��य, कानून�ारा अ�तिन�िहत 
िवशेषािधकार तथा कानून�द� �विववेकािधकारको 
�योग गदा� �वे�छाचारी�पमा कदािप गनु�  ह�दैँन । हरके 
�य�ता �वेिववेकािधकारको �योग गदा� औिच�यताको 
तािक� क�पमा पिु�ट ह�न ज�री ह��छ । सामा�यतयाः 
सरकार प�रवत�न अिघ िनय�ु भई काय�रत 
रहेकाह�लाई हटाई राजनीितक आ�थाका आधारमा 
नया ँिनयिु� ग�रने प�रपाटी देिखएको छ । केबल अक� 
�यि�लाई चयन वा िनयिु� गन� पाउने भ�दैमा काय�रत 
वा बहालवालालाई जथाभावी हटाई अक� रा�ने भ�ने 
ह�दैँन । अिघ काम ग�ररहेकोबाट के कसरु भयो वा के 
ल�य हािसल भएन र प�रवत�न िकन अप�रहाय� छ 
भ�ने िव�लेषण गरकेो र िन�कष�मा प�ुने �य�नसमेत 
ग�रएको देिखदँैन । बहालवालालाई हटाउन ुर नयालँाई 
रा�नकुो तािक� क कारण तथा औिच�यताको पिु�ट 
ह�नपुद�छ । �यसैले �य�तो िनण�य गदा� औिच�यपूण� र 
तािक� क आधार कारण खोली गनु�पन� ह��छ । अ�यथा 
जसले जे काम जसरी गदा� पिन ह�ने भई कानूनको 
शासनको नै बिख�लाप ह�न प�ुदछ । 

५. कानूनबमोिजम �थापना वा गठन ह�ने 
साव�जिनक िनकायह�मा साव�जिनक िज�मेवारी 
िनवा�ह गनु�पन� पदािधकारी िनयिु� गनु�  सशुासन 
(�यव�थापन तथा स�चालन) ऐन, २०६४ को 
प�रिध िभ�समेत पन� ह�दँा रा�यकोषमा दािय�व पन� 
गरी कुनै पिन पदमा कसैलाई िनयिु� िदई िनजले 
काय� आर�भ ग�रसकेको अव�थामा िनजलाई �य�तो 
पदबाट हटाउदँा िनण�यकता�ले आधार र कारण खोली 
पारदिश�ता र इमा�दा�रता ��ट दिेखने गरी गनु�पन�मा 
िवना कुनै आधार र कारण कुनै साव�जिनक पदमा 
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काय�रत पदािधकारीलाई िवना कुनै त�यय�ु आधार, 
कारण वा कसरु आ�मिन�ठ�पमा हटाउन ु �यायको 
रोहमा �वीकाय� ह�दैँन । रा�यउपर दािय�व पन� �य�ता 
साव�जिनक पदमा ह�ने िनयिु�लाई आ�था वा �यि�गत 
सि�नकटताको आधारमा भत� के��को �पमा �थािपत 
गन� �य�नलाई अदालतले आखँा िच�लेर ब�न स�ने 
ह�दँनै ।

६. यसको अथ� अिघ िनय�ु भई बसेकाह� 
आफूलाई िनय�ु गन��ित मा� आ�थावान् भई पद 
मा�ै ओगटी तलब भ�ा मा� िलई जीिवकोपाज�न 
गन� भ�ने होइन । िनजह�ले पिन आ�नो िनयिु�को 
उ�े�य अन�ुप तथा काय�रत िनकाय वा सं�थाको 
िहतमा पूण� बफादा�रताका साथ काम गनु�पन� र आ�नो 
पदीय िज�मेवारी अन�ुप कुनै कसै पिन मोलािहजा 
नगरी सशुासन कायम रा�न ु �य�ता पदािधकारीको 
पिन कत��य ह��छ । य�ता पद ओगट्ने तर सं�था 
वा िनकाय�ित उ�रदायी भई काय� नगरकेा कारण 
िविभ�न स�ंथाह� अधोगिततफ�  लागेको अनेक� 
उदाहरण हामीसम� टड्कार ै देिखएको छ । यसतफ�  
सिवकमा िनयिु� पाई काय�रत रहेका िनवेदक ज�ता 
�यि�ह� संवेदनशील ह�न ु आव�यक छ । िनयिु� 
पाई काम नगन�, ��टाचार वा गैरकानूनी काय�तफ�  
उ�मखु ह�ने, �मतािवहीन एवं स�बि�धत ऐन, िनयम, 
िविनयमिवपरीत काम गन�ह�लाई समयाविध िकटान 
भई िनयिु� पाएकै कारण अदालतले म�त गन� 
स�दैन । तर ��ततु िनवेदकका हकमा य�तो कुनै 
कारण खलुाई पदम�ु गरकेो देिखएन ।

७. साव�जिनक िनकाय तथा पदािधकारीले 
आफूले गन� कामको औिच�यता प�ुट्याइकँो लािग 
िनयिु� वा बखा��त गन� वा सेवा िनव�ृ गन� काय� गदा� 
तथा आ�नो कानूनबमोिजमको अिधकारको �योग 
उिचत �ि�या अिनवाय� पालना गरी गनु�  ज�री ह��छ । 
कानूनी मा�यता अन�ुपको �ि�या नअपनाउने हो भने 
गरकेो काय� जितसकैु तािक� क, औिच�यपूण� र वैध भए 
पिन �यसमा शंका गन� �श�त ठाउ ँरह�छ र �यसको 
औिच�यता र वैधता पिु�ट ह�न स�दैन । कानून अन�ुपको 

�ि�यामा आफू िव�� ह�न लागेको काय�को स�बि�धत 
प�ले जानकारी पाउने, सोउपर आफूले आ�ना 
कुरा रा�न पाउने िवषयसगँ स�बि�धत �ि�याह� नै 
पद�छन् । य�ता �ि�याले �वे�छाचा�रतामा िनय��ण 
गरी िनण�यको �व�छता र औिच�यता प�ुट्याइ ँ गन� 
सहयोग गद�छ । य�ता �ि�याको अवल�बन नगरी 
ग�रएका काम कारवाहीलाई �व�छ र औिच�यपूण��पमा 
भएको नमानी बदर ह�ने ह��छ ।

८. आफू िव�� ह�ने काम कारवाहीको 
जानकारी पाई सोमा आ�ना कुरा रा�न पाउने ज�ता 
�ि�या�मक कुराह� �ाकृितक �यायको िस�ा�तसगँ 
स�बि�धत छन् । यो �ाकृितक �यायअ�तग�त पन� 
�व�छ सनुवुाइको मा�यता हो । �याियक, अध��याियक 
र �शासिनक जे ज�तो �कृितको काम भए पिन हरके 
कानूनअन�ुपको अिधकार र कत��य पालना गनु�पन� 
िनकाय वा अिधकारीले आ�नो िनण�य वा कामबाट 
कसैलाई कुनै मका� पन� भएमा िनजलाई सो गन� लागेको 
िनण�य र काम कारवाहीको बारमेा सूचना िदई आ�ना 
कुरा भ�ने पया��त मौका िदनपुद�छ । यो िनण�यको 
�व�छता र औिच�यता प�्ुयाइकँो लािग आव�यक र 
स�बि�धत प�को अिधकारको �पमा समेत िवकास 
भएकोले स�बि�धत कानूनमा य�तो �ि�याको बारमेा 
उ�लेख नभएको भए पिन यसलाई अिनवाय��पमा 
पालना गनु�पन� ह��छ । अ�यथा �यि�मा आफू िव�� 
ह�न लागेको कामको सूचना पाउने र सोमा सनुवुाइको 
मौका पाउने अ�तिन�िहत हक कुि�ठत ह�न गई यसैका 
कारण िवना औिच�यता �यि� अ�य हकसमेतबाट 
वि�चत ह�न जा�छ । �यसैले य�तोमा सरकारको 
�वे�छाचा�रता िनय��ण गरी जनताको हकािधकारको 
सरं�ण गन� िनकायको �पमा �यायपािलकाले 
आव�यक कदम चा�नपुन� नै ह��छ ।

९. यसमा नेपाल सरकारको िमित 
२०७२/०२/२० को म��ी�तरीय िनण�यबाट       
िनवेदकलाई राि��य समाचार सिमितको स�चालक 
सिमितको सद�य पदमा राि��य समाचार सिमित ऐन, 
२०१९ को दफा ८(१)(घ) बमोिजम िकटानी २ वष�को 
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काया�विध तोक� िनयिु� ग�रएको देिख�छ । सो २ वष�को 
काय�काल पूरा नह�दैँ िनजलाई िमित २०७२/१०/१० 
को नेपाल सरकारको म��ी�तरीय िनण�य र सोका 
आधारमा लेिखएको िमित २०७२/१०/१२ को 
प�बाट िनजलाई पदबाट हटाइएको पाइयो । यसरी 
पदबाट हटाउदँा कुनै हटाउन सिकने उ� ऐन तथा 
�चिलत अ�य कानूनमा �यव�था भएबमोिजमको 
आधार र कारण तथा सत� पिन रहे भएको पाइएन । 
उ� ऐनको दफा ८(४) अनसुार नेपाल सरकारले 
�विववेकअनसुारको अिधकार �योग गरी िनजलाई 
पदबाट हटाउने िनण�य गदा� पिन सो िनण�यको आधार 
कारण खोली औिच�यता �थािपत गनु�पन�मा सो केही 
गरकेो पाइदँैन । �य�तै िनण�य गनु� पूव� सो िनण�यबाट 
��य� �भािवत ह�ने �यि�लाई जानकारी िदनपुन�मा 
कुनै सूचना तथा प�ाचार गरी सनुवुाइको मौका 
िदएकोसमेत दिेखदैँन । िवप�ीह�ले आ�नो िलिखत 
जवाफमा समेत िनण�य गदा� यी िनवेदकलाई जानकारी 
िदएको बारमेा र पदबाट हटाउने गरी िनण�य गदा�को 
कुनै आधार कारण तथा औिच�यताको बारमेा केही 
भ�न सकेको पाइदैँन । यसरी कुनै आधार कारणिवना र 
मका� पन� स�बि�धत �यि�लाई जानकारी निदई िनण�य 
गनु�  भनेको जथाभावी तथा �वे�छाचारी िनण�य गनु�  नै 
हो । य�तो िनण�य कानूनी रा�य तथा �जाताि��क 
प�ितको मा�यतािवपरीत ह�ने ह�दँा कदािप �वीकाय� 
ह�दँनै । 

१०. िनवेदकलाई यसरी पदबाट 
हटाएउपर ��ततु �रट परी यस अदालतबाट िमित 
२०७२/१०/२९ मा अ�त�रम आदेश जारी भएप�चात् 
पन� आएको सूचना तथा स�चार म��ालय र ऐ.का 
म��ीको िलिखत जवाफबाट िनवेदकको स�ा अक�  
�यि� मनोनयन गरकेो भ�ने ख�ुन आएको िवषयलाई 
पिन अदालतले गि�भरताका साथ हेनु�पन� ह��छ । 
अ�त�रम आदेशिवपरीत भएको काम कारवाहीलाई 

वैधािनक काय� मा�न सिकने अव�था रहदैँन । अ�त�रम 
आदशे कायमै रहदँाका बखत �य�तो आदशेबाट रोक 
लगाइएको काम गनु�  जबरज�तीपनको पराका�ठा नै 
मा�नपुछ� , कुनै पिन नेत�ृव वग�बाट सिंवधानले य�तो 
अपे�ा गद�न । अदालतले कुनै �रट िनवेदन �वीकार 
गरपेिछ र अ�त�रम आदशे कायमै रहेका बखत �य�तो 
िनवेदन वा अ�त�रम आदेशलाई िन��ायोिजत त�ुयाउन 
चािलने कपटपूण� �यवहारलाई अदालतले पिन ग�भीर 
�पमा िलनपुन� ह��छ । सरकारका िज�मेवार िनकाय 
वा पदािधकारीले पिन अदालतसम� िवचाराधीन 
िवषयलाई �भािवत त�ुयाउन पूवा��हय�ु तवरबाट कुनै 
काम गनु�  ह�दँनै भ�ने कुराको हे�का रा�न ुअ�याव�यक 
ह��छ । यसैबाट संिवधान र �यायपािलका�ितको 
स�मान �दिश�त ह��छ ।

११. अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
यी िनवेदक गङ्गाधर पराजलुीलाई पदबाट हटाउने 
गरी िमित २०७२/१०/१० मा भएको नेपाल सरकार 
(माननीय म��ी�तर) को िनण�य, सोका आधारमा 
लेिखएको िमित २०७२/१०/१२ च.नं.३९६ को 
सद�य पदबाट हटाएको भ�ने प�, सो पदमा अ�लाई 
िनयिु� िदएको भिनएको िनण�य र सोसगँ स�बि�धत 
स�पूण� काम कारवाहीह� उ��ेषणको आदेशबाट बदर 
ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई िमित २०७२/०२/२० 
को िनयिु�का आधारमा पूव�वत् पदमा काम गन� 
िदन ुभनी िवप�ीका नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने 
ठहछ�  । आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई 
िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा. आन�दमोहन भ�राई

इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७३ साल पसु २५ गते रोज २ शभुम् । 
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