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स पादन तथा काशन सिमित
माननीय यायाधीश ी सपना धान म ल, सव च अदालत
-अ य
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल, सव च अदालत
- सद य
मु य रिज ार ी नृप वज िनरौला, सव च अदालत
- सद य
नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय- सद य
रिज ार ी नारायण साद प थी, सव च अदालत
- सद य
अिधव ा ी
साद पो ेल, कोषा य , नेपाल बार एसोिसएसन
- सद य
व र अिधव ा ी खगे साद अिधकारी, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन- सद य
ा.डा.िवजय िसंह िसजापित, िडन, ि भूवन िव िव ालय, कानून संकाय
- सद य
सहरिज ार ी ह रराज काक , सव च अदालत
- सद य सिचव

स पादक : ी वु कुमार ढकाल
स पादन तथा काशन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी देवीकुमारी चौधरी
शाखा अिधकृ त ी ने साद पौडेल
शाखा अिधकृ त ी नरेश काक
नायब सु बा ी आचाय
िस.क. ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी राजेश ितमि सना

भाषािवद् : ी रामच फुयाल
िब शाखा :
ना.स.ु ी अजुन चौधरी

कािशत सङ् या : ३५०० ित

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
मु ण अिधकृ त ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
नायब सु बा ी िशवह र अिधकारी
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर बुकबाइ डर ी र नमाया महजन
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
सहायक िडजायनर ी रसना ब ाचाय
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
िसिनयर ेस यान ी अजनु िघिमरे
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बक
ु बाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
बक
ु बाइ डर ी धनमाया मान धर

नेपाल काननू पि काको उ रण गनु पदा
िन नानुसार गनु पनछ :

नेकाप, २०७७..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ ...

उदाहरणाथ : नेकाप, २०७७, काि क, िन.नं.१०५२८, पृ १२७७

सव च अदालत बल
ु ेिटनको उ रण गनु पदा
िन नानुसार गनु पनछ :

सअ बुलेिटन, २०७७, ... ... ...- १ वा २, पृ ...

उदाहरणाथ : सअ बुलेिटन, २०७७, काि क – १ वा २, पृ १
सव च अदालतको वेभसाइट www.supremecourt.gov.np
मा गई दायाँतफ
तफ काशनह मा ि लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल
कानून पि का तथा सव च अदालत बुलेिटन मा समािव िनणयह
पढ् न र डाउनलोड गन सिकनेछ ।

साथै, नेपाल कानून पि का मा

कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख
हालस म) हेन, पढ् न तथा सुरि त गन www.nkp.gov.np मा जानुहोला ।

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

िन द तु नीितिनपुणा यिद वा तुव तु
ल मी: समाऽिवशतु ग छतु वा यथे ं ।
अ ैव वा मरणं म तु युगा
गा तरे वा
या या पथ: िवचलि त पदं न धीरा: ।।८४।।
- भतहृ र नीितशतकम्
अथ: िन दा ग न् वा शंसा, ल मी आउन् वा जाउन,्
आजै मनुपरोस् वा काला तरमा,
यी कुनै कुराको कि पिन िच ता नराखी
याियक मागमा ला नेह किह यै िवचिलत हदँ ैनन् ।

सूचना

सव च अदालतबाट २०७५ सालमा कािशत नेपाल कानून पि का
अित र ाङ् क २०७१ सीिमत मा ामा रहेकाले आ नो ित सरु ि त गन स बि धत
सबैको लािग जानकारी गराइ छ ।
ने.का.प.को अित र ाङ् क २०७२ र २०७३ मश: काशन हदँ ै गरेको पिन
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव च अदालतबाट नेपाल कानून पि का
संवैधािनक इजलास ख डको छु ै काशन भएको जानकारी गराउन चाह छ । यस
वष वातावरणसँग स बि धत फैसलाह को सँगालो, २०७६ पिन काशन भएकाले
आ नो ित बेलैमा सरु ि त गन स बि धत सबैको लािग अनरु ोध छ ।
मू य .७५।-

मु क : सव च अदालत छापाखाना

.
स.

िन.नं./इजलास/
िववरण

१०५२८

1=

पूण
ब दी
य ीकरण

१०५२९

2=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

िवषय सचू ी
प / िवप

िवषयको सारसङ् ेप

पृ

 अिभयोजन प ले आव यक माण
सङ् कलन गरी सङ् किलत माणको
आधारमा अिभयु को पिहचान प ट गरी
मु ा दता गनुपदछ । अव था र
प रि थितअनुसार पिछ प ाउ परेको
यि नै आरोिपत यि हो भनेर खु ने
िभमबहादुर तामाङ
ठोस सबुत माण पेस गनु अनुस धान
िव
िस धुपा चोक
एवम् अिभयोजनकताको कानूनी दािय व १२७७
िज ला अदालत,
हो । कसैलाई आरोप लगाउनु र प ाउ
िस धुपा चोकसमेत
गनु कुनै औपचा रकतास म पूरा गन
िवषय होइन । अिभयु को बाबुको नाम र
वतन नै फरक प ररहेको, यि एउटै हो
भ ने आिधका रक माणबेगर हचुवा
ढङ् गबाट यि
एउटै हो भ नु
कानूनस मत नहने ।
 िनवेदक क पनीले आफूले काय स पादन
गद आएको पल
ु िनमाणको ठे का अक
अिधव ा जगदीश
क पनीलाई निदन र िदइएमा आफूलाई
आचाय
ितपूित भराउन माग गरेको भए पिन
िव
स झौताबमोिजम काय स पादन नगरी
सावजिनक ख रद
१२८७
कारबाहीमा परी कालोसचू ीमा परेको
अनुगमन कायालय,
क पनीले आफूले पूरा गन नसके को
ताहाचल,
िज मेवारी अ लाई िदइए ितपूित
काठमाड समेत
ितनुपछ भनी िलएको िनवेदन दाबी
यायोिचत नदेिखने ।
i

१०५३०
3=

संयु
उ ेषण

१०५३१
4=

संयु
अंशब डा

१०५३२
5=

संयु
जबरज ती
करणी

 िव ालय यव थापन सिमितका सबै काय
र ि यालाई वीकारी, कािशत
िव ापनमा फाराम भरी, िलिखत
परी ामा सि मिलत भई, सो परी ाको
नितजा कािशत भइसके पिछ बाँक
दीपाकुमारी वली
ि यामा
संल न
हन
छाडी
िव
िश ा िवकास तथा
अगािडदेिखका सबै कामकारबाही १२९५
सम वय इकाई,
अपारदश , गैरकानूनी र अिनयिमत भए
रो पासमेत
भनी सो सबै िनणय र कामकारबाही बदर
ग रपाउँ भ ने दाबीबाट व छ र िन प
ित पधामा सहभागी हन पाउने समानता
र वत ताको हकबाट वि चत ग रएको
भ न निम ने ।
 माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा
भएको कानूनी यव थाले िववाद नरहेको
सामा य अव थामा मा जुनसुकै
अंिशयारको नामको स पि सगोलको
िललाधर रजाल
मा नु पन ह छ तर कुनै अंिशयारले कुनै
(जैसी)
िव
स पि आ नो िनजी हो भनी माण पेस १३००
बेल साद रजाल
गदछ र सो माणलाई अ य अंिशयारले
(जैसी) समेत
स माण ख डन गन स दैनन् भने यस
अव थामा अंशब डा महलको १८ नं.
बमोिजम य तो स पि िनजी आजनको
मा नुपन देिखने ।
 जबरज ती करणी ज तो ग भीर
कृितको अपराधबाट पीिडतलाई
शारी रक, मानिसक तथा सामािजक ित
ठु पी भ ने िवकास
पु दछ । पीिडतलाई हने य तो ितको
िव कमा
१३०५
िव
पूण पले िनराकरण गन स भव नभए
नेपाल सरकार
पिन ितपिू त (compensation) रकम
उपल ध गराई आिथक राहत िदलाउनु
रा यको दािय वअ तगत पन ।
ii

१०५३३
6=

संयु
ब दी
य ीकरण

१०५३४
7=

संयु
िकत जालसाजी

१०५३५
8=

संयु
कत य यान

१०५३६
संयु
9=

मानव अपहरण
तथा शरीर
ब धक

 कुनै मु ा आंिशक पमा िफता िलन, िदन
पिन िम दैन । एउटै मु ाका ितवादीम ये
कसैको हकमा मु ा िफता गन र कसैको
हकमा नगन कुरा मु ा िफतास ब धी
अवधारणा र सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा २९ को भावना र मम
ितकूल हने ।
 अंश मु ामा अंिशयारको हक कायम हने
ठहर भएकोमा िनजको हकमा समेत िब
यवहार गन हकािधकार कुनै अ य
अंिशयारलाई हदँ ैन । स पि को
जगिदश यादव
िव
स ब धमा मु ा अदालतमा िवचाराधीन
रामच यादव
रहेको अव थामा य तो स पि अि तम
टु ङ्गो नला दै हक ह ता तरण ग रएको
कायको प रणाम िवचाराधीन मु ामा जे
िनणय ह छ सोहीअनुसार नै हने ।
 मु ामा कुन सजायको माग गरेको हो
पुनरावेदनप मा
पट
नखुलाई
यानस ब धी महलको ५ र ६ नं.
सुकबहादुर प रयार
बमोिजम ग रपाउँ भनी समि गत कानूनी
(दमाई) समेत
यव था उ लेख गरी िजिकर िलएकोमा
िव
घटी सजायको िजिकर िलने यि ले
नेपाल सरकार
आ नो काय र घटना कुन कानूनको कुन
न बरको दायरामा परी घटी सजाय हनु
पदछ भनी छु ट् याएर िजिकर िलनुपन ।
 उ ोगस ब धी अपराधमा सजायको
उ े य अपराधीलाई मा दु साहन गन
नेपाल सरकार
नभई खतरनाकपूवक ग रने अपरािधक
िव
कायलाई पिन दु साहन गनु भएकाले
राजु मगरसमेत
मुलुक ऐन, अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलने महलको ५ नं. को ‘कसुर गरी
िखका साद
ितमि सनासमेत
िव
मि प रषद,्
धानम ी तथा
मि प रषदको
्
कायालयसमेत

iii

१३१५

१३२२

१३३१

१३५५

१०५३७
10=

संयु
खोटा चलन

१०५३८
11=

संयु
उ ेषण

नसके को’ र मुलुक अपराध संिहता,
२०७४ को दफा ३४(१) को ‘कसरु गन’
मनसायसिहत पीिडतलाई िनय ण वा
क जामा िलई extraneous factor को
पमा त कालै हरीले ह त ेप गरी
पीिडतलाई छु टाई अपहरणको काय पूण
हन नसके को अव थामा कसुरदारह
dangerous proximity to the end
or success को अव थामा मा पगु ेको
तर कसुर गरी नसके को अव था मा नु
पन ।
 कुनै काय अपराध हो भ नका लािग
नेपाल सरकार
य तो काय कानून ारा िनषेिधत हनुका
िव
साथै इि छत प रणाम िनका नुमा यस १३६९
नरे बहादुर
कायमा संल न यि को मनसाय के िथयो
िब.सी.समेत
भनी हे रनुपन ।
 आ नो अिधकार छ भ दै पूवा हयु एवं
गैरिज मेवारीपूण ढङ् गले तुत हने,
आ नो अिधकारको अिधक योग वा
दु पयोग गन र प रि थित र प रवेशले
आव यक नदेिखए पिन आ नो शि
दशन गन छु ट कुनै हरी कमचारीलाई
तेजबहादुर बढु ा
हदँ ैन । सवमा य मानव अिधकारको
िव
१३७६
िज ला हरी
पालन गरी जनताको हक अिधकारको
कायालय, बाँकेसमेत
सुर ा र संर ण गन िज मेवारी पाएका
हरी शासनमा कायरत रा सेवकले
अनाव यक पमा आ नो शि दशन
गरी अिधकार दु पयोग गनले िज मेवारी
बहन गनुपन र कानूनबमोिजम
कारबाहीको भागी हनुपन ।
iv

१०५३९

12=

संयु
ब दी
य ीकरण

१०५४०

13=

संयु
ब दी
य ीकरण

१०५४१
14=

संयु
कत य यान

 कुनै मु ा हेन अि तयारी छ भ दैमा
जुनसुकै अिधकारीले जुनसुकै मु ामा
िदपलाल
प ाउ परेको यि लाई थनु ामा रा न
िम रङिसङ भ ने
अनुमित िदन वा याद थप गन स दैन,
िदपक िम रङिसङ
१३८१
िव
यसो गन पिन हदँ ैन । सो कसुरस ब धी
महानगरीय हरी
मु ा हेन े ािधकार याद थप गन
वृ , गौशालासमेत
अिधकारीलाई कानूनले दान गरेको हनु
अिनवाय हने ।
 िनवेदकको अ ेशन गरेको र िव व यापी
पमा फैिलएको कोिभड-१९ को कारण
िनजको वा यमा सङ् मण हन स ने
मदनबहादुर काक
स भावना भएको अनुमान गरी
िव
कानूनबमोिजम स म अदालतबाट भएको
कारागार कायालय,
१३८७
फैसलाअनुसार लागेको कै द र
जग नाथदेवल,
ज रवानाबापत कै दमा बसी रहेको
काठमाड
िनवेदकलाइ घरैमा बसी कै द भु ान गन
आदेश जारी गनु ब दी य ीकरणको
िस ा तिवपरीत हन जाने ।
माणको अभावमा
 ठोस आधार
अदालतमा इ कारी बयान गरेकै आधारमा
वारदात घटाएको बेलामा घटना थलमा
झ ला भ ने औशान
मौजुद नरही अ य िथएँ भनी िलएको
खाँसमेत
िजिकर माण ारा पिु गन नसके को १३९१
िव
अव थामा
अिधकार ा
नेपाल सरकार
अिधकारीसम को बयानलाई वे छाले
गरेको बयान होइन भ नु तकसङ् गत
नहने ।
v

िनकायबाट साधारण
 अिधकार ा
अिधकार े अ तगत मु ाको िनयिमत
ि याका
स दभमा
माणको
संयु
मू याङ् कन गरी गरेका िनणय वा १४१८
आदेशअनस
ु ार थनु ामा परेको िवषयलाइ
ब दी
िलएर ब दी य ीकरणको आदेश जारी
य ीकरण
गनु याियक मा यताअनुकूल नदेिखने ।
 आवेश े रत ह या हनको लािग
अिभयु मा यान मान रसइवी, मनसाय
१०५४३
र यान जान स छ भ ने ान
रिव खनाल
(knowledge) समेत रहे भएको देिखनु
िव
संयु
१४२९
हदैन । अथात् रसइवी, मनसाय वा मन
नेपाल सरकार
स ने ानपूवक ग रएको ह यालाई
कत य यान
आवेश े रत ह याको प रभाषािभ पन
गरी या या गन निम ने ।
 एउटै घटनाका स ब धमा कुनै एक
ितवादीले अनुस धानको ममा गरेको
बयानमा फरक पन गरी अदालतसम
बयान गदछ र सोही घटनामा संल न अका
१०५४४
ितवादीले अदालतसम बयान गदा
अनुस धानको
ममा बयान गन
संयु
नेपाल सरकार
ितवादीको बयान बेहोरासँग मेल खाने
िव
१४३७
गरी बयान गदछ र उ अनुस धानको
मानव बेचिबखन िवनोद ऋिषदेवसमेत
बयानलाई जाहेरी बेहोरा, व तुि थित
तथा
मुचु का र अदालतबाट मािणत भएको
ओसारपसार
पीिडताको बयान बेहोराबाटसमेत
समिथत छ भने अनुस धानको ममा
गरेको िनज ितवादीको बयानलाई
अ यथा भ नुपन अव था नहने ।
१०५४२

15=

16=

17=

गणेश भ राई
िव
िज ला शासन
कायालय,
का ेपला चोक,
धुिलखेलसमेत
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१०५४५
18=

संयु
उ षे ण /
परमादेश
१०५४६

19=

संयु
कत य यान

१०५४७
20=

संयु
उ ेषण /
परमादेश

 आफूलाई मा लाभ हने खालका त य
गोपाल के .सी.
उ लेख गरी िववादको मल
ू त यलाई
िव
ओझेलमा पारी वा हदँ ै नभएका त य
नेपाल लायन
१४५१
बहउ ेशीय सहकारी
उ लेख गरी रट े बाट उपचारको माग
सं था
ग र छ भने यसलाई सफाहात िलएर
िलिमटेडसमेत
अदालत वेश गरेको मा न निम ने ।
 आवेश े रत काय र यसको िति या
(reaction) को िबचमा यिद आवेश
शा त हने समय (cooling off period)
सुरज म डल
िव
ह छ भने उ समय, मनसाय त वको १४६२
नेपाल सरकार
िसजना (creation of intention) हन
या हने भएकोले य तो कायलाई
आवेश े रत भ न निम ने ।
 कायपािलकाको थानमा आफूलाई रा ने
अिधव ा के शरजंग
चाहना यायपािलकाको कदािप रहँदैन ।
के .सी.समेत
तर दािय व सिु पएका िनकायह ले
िव
आ नो दािय व िनवाह नगरेमा
नेपाल सरकार,
१४७४
यायपािलकाले आ नो संवैधािनक
वा य तथा
कत य िनवाह गन ममा के ग रयो वा
जनसं या म ालय,
ग रएन, वा के गनुपन हो सो अव य
काठमाड समेत
हेनुपन ।

vii

नणय नं . १०५२८

नै फरक प ररहेको, यि एउटै हो भ ने
आिधका रक माणबेगर हचवु ा ढङ् गबाट
यि एउटै हो भ नु कानूनस मत नहने ।
§ यि को पिहचान (Identity) नै प
नगरी र सो स ब धमा त यपूण अनस
ु धान
नै नगरी एउटै यि हो भनी िन कष
िनका नु कानूनस मत नहने ।
( करण नं.४)

सव च अदालत, पूण इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
माननीय यायाधीश डा. ी मनोजकुमार शमा
आदेश िमित : २०७७।६।१५
०७७-WF-०००१
िवषय : ब दी य ीकरण
िनवेदक : िस धपु ा चोक िज ला, तातोपानी गाउँ
िवकास सिमित वडा नं. ४, हाल भोटेकोशी
गाउँपािलका वडा नं. ४, घर भई कारागार
कायालय िस धपु ा चोकमा गैरकानूनी
पमा थनु ामा रहेको वीरबहादरु तामाङको
हकमा िनजको एकाघरको भाइ ऐ. ऐ. ब ने
िभमबहादरु तामाङ
िव
िवप ी : िस धपु ा चोक िज ला अदालत,
िस धपु ा चोकसमेत
§ अिभयोजन प ले आव यक माण
सङ् कलन गरी सङ् किलत माणको
आधारमा अिभयु को पिहचान प ट
गरी मु ा दता गनुपदछ । अव था र
प रि थितअनस
ु ार पिछ प ाउ परेको
यि नै आरोिपत यि हो भनेर खु ने
ठोस सबुत माण पेस गनु अनुस धान
एवम् अिभयोजनकताको कानूनी दािय व
हो । कसैलाई आरोप लगाउनु र प ाउ
गनु कुनै औपचा रकतास म पूरा गन िवषय
होइन । अिभयु को बाबुको नाम र वतन

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ी
मक
ु ु द साद पौडेल, ी नीलम साद गौतम
र ी यामनारायण सापकोटा
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
यामकुमार भ राई
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६८, अङ् क ११, िन.नं.८७१७
§ ने.का.प.२०७३, अङ् क ८, िन.नं.९६६१
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क ८, िन.नं.१०३३१
स ब कानून :
§ िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९
आदेश
या.दीपककुमार काक : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोिजम
दायर भएको ततु िनवेदनमा संयु इजलासका
माननीय यायाधीशह िबच मतै य हन नसक सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(क)
बमोिजम पूण इजलाससम
ततु हन आएको छ ।
िववादको संि त त य एवं ठहर यस कार रहेको छ:
त यख ड
वीरबहादरु तामाङ म िनवेदकका दाजु
हन् । िनजको नाम गो दे तामाङ हो भनी िज ला हरी
कायालय िस धपु ा चोकबाट प ाउ गरी िज ला
अदालत िस धपु ा चोकले िमित २०७३।१।२२
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
को फै सलाअनस
ु ार भनी कारागार कायालय
िस धपु ा चोकमा थनु ामा पठाएको रहेछ । िमित
२०६८।६।३० गते िबहान काठमाड बाट तातोपानी
जान लागेको रा. १ च ३२० नं. को िजपमा अवैध
त रकाले लक
ु ाई िछपाई अमे रक डलर चाइनाको
खासातफ जान लागेको सूचनाको आधारमा गो दे
तामाङ ाइभरलाई अमे रक डलर २,३६,५३१।सिहत उ गाडीमा बरामद भएकोले सोलाई िबगो कायम
गरी िनज फरार रहेकोले चालक गो दे तामाङउपर
िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को
दफा ३(१), ४(१) र ५(२) बमोिजमको कसूरज य
कायमा सोही ऐनको दफा १७(१) बमोिजम सजाय
गरी बरामद भएको डलर जफत हने मागदाबी िलई
राज व अनस
ु धान िवभागले िस धपु ा चोक िज ला
अदालतमा मु ा दता गरी िस धपु ा चोक िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।१।२२ मा िवदेशी िविनमय
(िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को दफा ३(१), ४(१) र
५(२) बमोिजमको कसूर गरेको ठहछ, बरामद डलर
जफत हने ठहछ, दफा १७(१) बमोिजम िबगोबमोिजम
. १,८६,१४,९८९.७०/- ज रवाना हने ठहछ, दफा
१७(९) बमोिजम १ मिहना कै द थप सजाय ह छ भ ने
फै सलाअनस
ु ार िस धपु ा चोक िज ला अदालत,
तहिसल शाखाले १ मिहना कै द र ज रवानाबापत १०
वष कै द भनी िमित २०७६।८।२४ मा च.नं.१७६०
बाट कारागार िस धपु ा चोकमा थुनामा पठाएको रहेछ ।
सव थम मेरो दाजु वीरबहादरु तामाङ
हन् । गो दे तामाङ होइनन् । िवगत १० वषदेिख
मानिसक स तल
ु न गमु ाई नाङ् गै िहड् ने अधपागल
हन् । िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट न कल सारी
हेदा मु ा चलाउनेलाई नचलाई एउटा अधपागललाई
याद तामेल भयो भनी फै सला गरेको देिख छ । गाडी
धनी र बयान िलएका मािनसलाई राज व अनस
ु धान
िवभागले मु ा चलाएको छै न । याद तामेल भयो भएन
जानकारी नै नहने मािनसलाई कसरी याद तामेल

भयो, फै सलामा उ लेख छै न । ग रब प रवारको
आिथक हैिसयत नभएको, अधपागल यि लाई गो दे
तामाङ यही हो भनी वीरबहादरु तामाङलाई प ाउ
गन, थुनामा रा ने काय गैरकानूनी छ । गाडी मािलकले
पिन गो दे तामाङ ाइभर हो भनेको अव थामा
के कित कारणले वीरबहादरु तामाङलाई प ाउ
गरी थनु ामा रा ने काम भयो । सो बारेमा जानकारी
िदएको छै न । अमे रक डलरको मािलकलाई खोजी
गनपनमा
सो नगरी अ य कोही कसैलाई ितवादी
ु
नबनाई एउटा ाइभरलाई मा स पूण दोष थोपरी
मु ा चलाउनु र सोहीअनस
ु ार फै सला गनु कानून
िवपरीत छ । नाम ठेगाना निम ने अधपागल यि लाई
फै सलाअनस
ु ारको दोषी तँ नै हो भनी प ाउ गरी
थनु ामा रा नु नेपालको संिवधान र चिलत नेपाल
कानून िवपरीत छ । िस धपु ा चोक िज ला अदालतको
िमित २०७३।१।२२ को फै सलालाई आधारमानी
त कालीन अव थामा हँदै नभएको कानून योग गरी
तहिसल शाखाले ज रवानाबापत १० वष कै द गरेको
छ । िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को
दफा १७(८) मा ज रवानाबापत ४ वषभ दा बढी कै द
हन नस ने यव था गरेको छ । अिभयोग दाबी र फै सला
िवपरीत भएको तहिसल शाखाको कै द ठेिकएको प नै
कानून िवपरीत हँदा बदर ग रपाऊँ । नाम नै निमलेको,
उ सवारी साधनको चालक नै नभएको, मानिसक
स तल
ु न गमु ाएको यि लाई फै सला काया वयन भनी
िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को दफा
१७ (८) िवपरीत तहिसल शाखाले कै द ठेक कारागार
कायालयमा थनु ामा राखेको काय नेपालको संिवधानको
धारा १६, १७, २० ारा द मौिलक हकका साथै
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को प र छे द १५
दफा १६४(५) तथा मल
ु क
ु देवानी संिहता, २०७४
िवपरीत नाग रक अिधकार हनन् भएकोले मौिलक
हक अिधकार कुि ठत हन गएको छ । तसथ ब दी
वीरबहादरु तामाङलाई अदालतसम उपि थत
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१०५२८ - िभमबहादरु तामाङ िव. िस धपु ा चोक िज ला अदालत, िस धपु ा चोकसमेत
गराई गैरकानूनी थनु ाबाट मु गनु भनी िवप ीह का
नाममा नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३(३)
बमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाऊँ
भ नेसमेत यहोराको िनवेदक िभमबहादरु तामाङको
यस अदालतमा दायर भएको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
आदेश जारी हनु नपन आधार र कारण भए सोसमेत
साथै राखी यो आदेश ा भएको िमितले बाटाका
यादबाहेक ३(तीन) िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी ततु
रट िनवेदनको ितिलिप साथै राखी िवप ीह को
नाममा सूचना याद जारी गरी िलिखत जवाफ ा
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु ।
साथै िनवेदनमा उि लिखत सीमा हरी चौक , कोदारी
िस धपु ा चोकको प ले वादी नेपाल सरकार ितवादी
गो दे तामाङ भई िमित २०७३।१।२२ मा फै सला
भएको ०७१-CR-००५० नं. को िवदेशी िविनमय
अमे रक डलर ओसारपसार मु ाको स कल िमिसल
र भए माण िमिसलसमेत सु िस धपु ा चोक िज ला
अदालतबाट िझकाउनु भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतको िमित २०७६।१०।७ को आदेश ।
यसमा यस िज ला हरी कायालय
िस धपु ा चोकबाट फै सला काया वयनको िसलिसलामा
खिटएको हरी टोलीले िविभ न अदालतको
फै सलाबमोिजम कै द, ज रवाना तोक फरार रहेका
ितवादीह को खोज तलास गद जाने ममा िमित
२०७६/०८/२३ गते िबहान १०:०० बजेको समयमा
स मािनत िस धपु ा चोक िज ला अदालतको चलानी
नं. ४९१ िमित २०७६।०५।१० गतेको प साथ यस
कायालयमा ा हन आएको ितवादीह को लगत
िकताबको लगत नं. ११७८ मा लगत किसएका िवदेशी
िविनमय अमे रकन डलर ओसारपसार मु ाका फरार
ितवादी िज ला िस धपु ा चोक सािबक तातोपानी

गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ४ हालको भोटेकोशी
गाउँपािलका वडा नं. २ ब ने िस चे तामाङको
छोरा वष ३२ को गो दे तामाङलाई स बि धत
वतनबाटै िनय णमा िलई रतपूवक प ाउ गरी
िमित २०७६/०८/२४ गते यस कायालयमा दािखला
गरेकोमा िनज फरार ितवादी गो दे तामाङसँग िनजको
प रचय खु ने कागजात स ब धमा सोधपछ
ु गदा गो दे
तामाङ भ ने मािनस मै हँ । मेरो बबु ाको नाम िस चे
तामाङ हो मलाई २०६८ सालमा िवदेशी िविनमय
अमे रकन डलर ओसार पसारको मु ा लागेको िथयो
भनी जानकारी गराएको र िनज गो दे तामाङलाई
प ाउ गनको लािग यस कायालयबाट खिटएको हरी
टोलीलाई समेत गाउँ घरका मािनसले गो दे तामाङ
नाम गरेको मािनस ियनै हन् भनी देखाई िदएको र
सोधपछ
ु को ममा समेत गो दे तामाङ भ ने मािनस
म नै हँ भनी िकटान गरी गो दे तामाङको नाममा यस
कायालयबाट जारी ग रएको अदालतको आदेशको
प ाउ पज
ु मा समेत रािजखस
ु ीका साथ रेखा मक
सहीछाप गरी बिु झिलएको हँदा सोही आधारमा िनज
गो दे तामाङलाई िमित २०७६/०८/२४ गते नै
िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा पेस गदा सोही
िमितमा िनजलाई ठहरेको कै द १ मिहना र लागेको
ज रवाना .१,८६,१४,९८९/७० (एक करोड
छयासी लाख चौध हजार नौ सय उना न बे पैयाँ
स री पैसा) भु ानको लािग स मािनत अदालतबाटै
िज ला कारागार कायालय िस धपु ा चोकमा पठाएको
हो । िनज फरार ितवादी गो दे तामाङलाई िमित
२०७६/०८/२३ गते प ाउ गरी सो िदन थनु वु ा पज
ु
िदई, वा य परी णसमेत गराई कानूनको रत पु याई
मानव अिधकारको पूण पालना गद याियक िहरासतमा
राखी कानूनको यादिभ ै िमित २०७६/०८/२४ मा
िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा उपि थत गराइएको
हो । ितवादी गो दे तामाङलाई िदइएको प ाउ पज
ु ,
दािखला ितवेदन, ितवादीको वा य परी ण
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
ितवेदन, थनु वु ा पज
ु , अदालतमा उपि थत गराएको
प र अदालतले कै द ठे क पठाएको बोधाथ प समेत
यसै साथ संल न छ । िनज ितवादी गो दे तामाङउपर
यस कायालयबाट कानूनबमोिजम बाहेक कानून
िवपरीत हने कुनै पिन काय नभएको हँदा िवप ीको
िनवेदन कानूनको िछ खोजी फै सला काया वयन
हन निदनको लािग कपोलकि पत झु ा यहोरा
उ लेख ग रिदएकोले ततु रट िनवेदन खारेज गरी
पाउँन सादर अनरु ोध ग र छ भ नेसमेत यहोराको
िज ला हरी कायालय, िस धपु ा चोकको िमित
२०७६।१०।१४ गतेको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदक गो दे तामाङलाई
िस धपु ा चोक िज ला अदालतको च.नं. १७६०
िमित २०७६/०८/२४ गतेको कै द ठेक पठाइएको
प अनस
ु ार ०।१।० (एक मिहना) कै द र .
१,८६,१४,९८९।७० (एक करोड छयासी लाख
चौध हजार नौ सय उनान बे पौयाँ स री पैसा)
ज रवानासमेत ठहर भएकोले िनज ितवादी गो दे
तामाङलाई िमित २०७६/०८/२३ गतेदिे ख गणना हने
गरी िमित २०७६/०९/२३ गतेस म कै दमा रा नू ।
िनवेदकलाई मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा
४६ को उपदफा २(क) बमोिजम १०।०।० (दश वष)
कै दशजाय ह छ । िनजलाई लागेको ज रवानाबापत
िमित २०८६/०९/२३ गतेस म कै दमा रा नु भनी कै द
ठे क पठाएको प को अधारमा कानूनत: ितवादीलाई
थनु ामा रािखएको हो । यस कायालयबाट याियक
आदेशको काया वयन मा ग रएको हँदा िनजलाई
कानून िवपरीत थनु ामा नरािखएको यहोरा सादर
अनरु ोध गदछु । ततु िनवेदन झु ा भएकोले खारेज
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको कारागार कायालय,
िस धपु ा चोकको िमित २०७६।१०।१४ गतेको
िलिखत जवाफ ।
यस िवभागबाट अनस
ु धान भई िवदेशी
िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को दफा ३(१),

४(१) र ५(२) बमोिजमको कसूरज य कायमा सोही
ऐनको दफा १७(१) बमोिजम सजाय गरी बरामद िवदेशी
मु ा जफतसमेतको मागदाबी िलई िस धपु ा चोक
िज ला अदालतसम वादी नेपाल सरकारको तफबाट
अिभयोगप दायर भएकोमा िस धपु ा चोक िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।०१।२२ मा भएको फै सला
काया वयनको लािग सोही अदालतको तहिसल
शाखाले रट िनवेदकलाई थनु ामा रा न पठाएको भ ने
देिखएको र अदालतबाट भएको फै सला काया वयनको
लािग थनु ामा रािखएको काय गैरकानूनीसमेत नरहेको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको
राज व अनस
ु धान िवभागको िमित २०७६।१०।१४
गतेको िलिखत जवाफ ।
वादी नेपाल सरकार ितवादी गो दे तामाङ
भएको िवदेशी िविनमय अमे रक डलर ओसार
पोसार मु ामा यस अदालतको ढड् डा लगत नं.
११७९ को रेकडमा ितवादी गो दे तामाङलाई
िमित २०७३।०१।२२ को फै सलाले िवदेशी िविनमय
अमे रक डलर ओसार पोसार मु ामा ठहरेको ०-१-०
मिहना कै द र ज रवाना .१,८६,१४,९८९।७० (एक
करोड छयासी लाख चौध हजार नौ सय उनानन बे
पैयाँ स री पैसा) को हकमा िनज ितवादी गो दे
तामाङ फरार रहेको हँदा यस अदालतको च.नं. १७६०
िमित २०७६।०८।२४ को कै दी पज
ु िदई कै द ठे क
पठाइएकोमा िज ला हरी कायालय िस धपु ा चोकको
च.नं. २१६५ िमित २०७६।०८।२४ गतेको प साथ
िमित २०७६/०८/२३ गते प ाउ गरी उपि थत
गराइएकोमा िनज ितवादी गो दे तामाङलाई ठहरेको
कै द र ज रवाना .१,८६,१४,९८९।७० (एक करोड
छयासी लाख चौध हजार नौ सय उनान बे पैयाँ
स री पैसा) को हकमा सोधनी गदा िनज ितवादीले
उ ज रवाना ितन सि दन भनी कागज लेखी लेखाई
यस अदालतमा चढाएकोले उ ज रवानाको हकमा
मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४६ को
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१०५२८ - िभमबहादरु तामाङ िव. िस धपु ा चोक िज ला अदालत, िस धपु ा चोकसमेत
उपदफा २(क) मा "कै द र ज रवाना दवु ै सजाय हने
कसूरमा ज रवाना नितरेबापतको कै द िनधारण गदा
दश वषभ दा बढी नहने गरी कै द गनु पनछ" भ ने
कानूनी यव था रहेकोले ितवादी गो दे तामाङलाई
सोही कानूनबमोिजम ज रवानाबापतमा १०।०।०
(दश वष) कै द ठेक पठाइएको हँदा िवप ीको िनवेदन
कानूनको िछ खोजी फै सला काया वयन हन निदन
दता हन आएकोले िनवेदकको रट िनवेदन खारेज
गरी पाउन स मािनत अदालतसम सादर अनरु ोध छ
भ नेसमेत यहोराको िमित २०७६।१०।१३ गतेको
िस धपु ा चोक िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।
यसमा िज ला
शासन कायालय,
िस धपु ा चोकबाट िमित २०६०।८।७ मा नाग रकता
माणप नं.११७१०२ बाट वीरबहादरु तामाङले
नेपाली नाग रकताको माणप ा गरेको हो, होइन ?
िनज वीरबहादरु तामाङको नाउँबाट यस कायालयबाट
नेपाली नाग रकताको माणप जारी गरेको देिखए सो
नाग रकता माणप को मािणत ितिलिप र नदेिखए
सोहीबमोिजमको जवाफ िज ला शासन कायालय,
िस धपु ा चोकबाट मगाई आएपिछ िनयमानस
ु ार पेस
गनहोला
भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको िमित
ु
२०७६।१२।१० को आदेश ।
यस अदालतको िमित २०७६।१२।१०
को आदेशानस
ु ार िमित २०७६।२।३२, च.न. ७७३३३३३९९१ बाट िज ला शासन कायालय,
िस धपु ा चोकमा प ाचार ग रएकोमा सो स ब धमा
िमित २०६०।८।७ मा यस कायालयबाट खिटई गएको
नाग रकता टोलीबाट ११७१०२ नं. को नाग रकता
माणप वीरबहादरु तामाङको नाउँमा जारी भएको
देिखएकाले सोको मािणत ितिलिप िज ला शासन
कायालय िस धपु ा चोकबाट ा भई िमिसलसाथ
संल न रहेको पाइयो ।
यस अदालतको िमित २०७७।०३।२२ का
आदेशानस
ु ार िमित २०७७।०४।०६ च.नं. ७७३-

३-३३६२०७ बाट वीरबहादरु तामाङको नाममा
िमित २०६०।०८।०७ मा जारी भएको ना. .नं.
११७१०२ नं. को नाग रकतामा लागेको वीरबहादरु
तामाङको सहीछाप र िमित २०७६।०९।१० मा गो दे
तामाङले िमिसल संल न कागजातह को न कल
पाऊँ भनी िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा िदएको
िनवेदनमा लागेको गो दे तामाङको सही तथा या चे र
िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट जारी भएको िमित
२०७१।११।०९ मा गो दे तामाङले बझ
ु ेको यादमा
लागेको गो दे तामाङको सहीछाप एक आपसमा
िभड् छ िभड् दैन परी ण ितवेदन यस अदालतमा
पठाइिदनु भनी राि य िविध िव ान योगशालामा
प ाचार ग रएकोमा िमित २०७७।०४।२६ च.नं.
७४ बाट ा परी ण ितवेदनमा िनवेदक गो दे
तामाङले िमित २०७६।०९।१० गते िमिसलमा
संल न कागजातह को न कल उपल ध गराई पाऊँ
भनी िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा पेस गरेको
िनवेदनको िनवेदक महलमा लगाइएको एकवटा
या चे छाप (िव-१) िज ला शासन कायालय,
िस धपु ा चोकबाट िमित २०६०।०८।०७ मा
वीरबहादरु तामाङको नाममा जारी ग रएको ना. .नं.
११७१०२ भएको नेपाली नाग रकताको ितिलिपको
माण-प बाहकको औ ंठाको छापको दायाँ महलमा
लगाइएको या चे छाप (न-१) सँग िम दछ । िमित
२०७६।०९।१० गते िनवेदनमा ग रएको िव-२
को द तखत तथा तामेल िलखतको यादवालाले
बझ
ु ी िलएकोमा भ ने थानह मा भएका िव-३ का
द तखतह को बनावटमा (pattern) नै िभ नता
भएकोले यी द तखतह लाई एक-आपसमा िव ततृ
तल
ु ना मक अ ययन गन सिकएन भ ने वै ािनक
अिधकृत िपयषु मान शा यको परी ण ितवेदन ा
भई िमिसल सामेल रहेको पाइयो ।
ततु रट िनवेदनमा मु ाका घटना म,
िलिखत जवाफ र संल न िमिसल हेदा िनवेदक
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वीरवहादरु तामाङको नाम कही ँ कतै उ लेख भएको
पाइँदनै । अदालतबाट पठाइएको याद गो दे तामाङले
बझ
ु ेको देिख छ । िनज गो दे तामाङ र वीरबहादरु
तामाङ एउटै यि हन् भ ने यहोरा कही ँकतैबाट
पिन व तिु न पमा खल
ु ेको पाइँदैन । िस धपु ा चोक
िज ला अदालतको िमित २०७६।८।२४ को कै द ठेक
पठाइएको भ ने प हेदा िनज गो दे तामाङ फरार
रहेको अव थामा िमित २०७६।८।२३ मा प ाउ गरी
उपि थत गराएको भ ने देिखयो । कै द भोिगरहेको
यि वा तवमा अिभयोगप मा ितवादी बनाइएका
आइतमान तामाङको नाित, िच से तामाङको छोरा
गो दे तामाङ नभई आइतमान तामाङको छोरा हो
भनी वीरबहादरु तामाङको तफबाट िनवेदन दायर
भएको देिखयो । उि लिखत ि याकलापह हेदा यी
ि याकलापह सङ् गिठत पमा भएकोमा िववाद
देिखँदनै । यस कृितका सङ् गिठत पमा ग रने
अपराधमा यि ले आ नो पिहचान लक
ु ाई अदालतमा
यि को प रचयका आधारमा िववाद िसजना गरी
फरक प रचय भनी वा तिवक अपराधी नै प ाउ गरेको
भएपिन काला तरमा फरक प रचय खु ने माण पेस
गरी अदालतलाई झु यानमा पान स ने अव था भई
अिभयोगप मा नाम उ लेख भई कसूर ठहर भएको
गो दे तामाङ र िनवेदक वीरबहादरु तामाङ एकै यि
हन भ ने शङ् कारिहत तवरबाट हाल िकटान गन स ने
अव था नहँदा िनवेदकको हकमा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी भई िनजलाई थुनाबाट मु हने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको यस अदालतका संयु
इजलासका माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार
िस हाको राय ।
यि को वैयि क वत ताको संर ण
गन स दभमा ब दी य ीकरणको रट नै शस
र भावकारी उपाय हो । िनवेदक गो दे तामाङले
िमित २०७६।९।१० गते िवषय-िमिसलमा संल न
कागजातह को न कल उपल ध गराइ पाऊँ भनी

िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा पेस गरेको िनवेदक
महलमा लगाइएको एकवटा या चे छाप (िव-१)
िज ला शासन कायालय, िस धपु ा चोकबाट
वीरबहादरु तामाङको नाममा जारी ग रएको ना. .नं.
११७१०२ भएको नेपाली नाग रकताको माणप को
ितिलिपको माणप बाहकको औ ंठाको छापको
दाँया महलमा लगाइएको या चे छाप (न-१) सँग
िम दछ । यसरी जाँच भएर आउँदा नाग रकता र
कारागार कायालयमा वयम् थनु ामा रहेको यि गो दे
भ ने यि ले िदएको िनवेदनमा लागेको या चे छाप
एक आपसमा िम छ िभड् छ भनी राि य िविधिव ान
योगशालाबाट जाँच ितवेदन ा भएकाले, थनु ामा
रहेका यि गो दे तामाङ र वीरबहादरु तामाङ
फरक यि हो भ ने देिखन आएन । यसरी या चे
छाप नै िमली िभडी आएको अव था हँदा ततु
रटको स दभमा िनवेदकले माग गरेबमोिजमको
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु भ ने ी
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हाको रायसँग
सहमत हन नसिकएकोले ततु मु ा सव च अदालत
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(क) बमोिजम
पूण इजलासमा पेस गनू भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतका संयु इजलासका माननीय यायाधीश
ी बमकुमार े को राय ।
यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस हन
आएको ततु रट िनवेदनको िमिसल अ ययन गरी
िनवेदकको तफबाट रहनु भएका िव ान् अिधव ाह
ी मक
ु ु द साद पौडेल, ी नीलम साद गौतम र ी
यामनारायण सापकोटाले हा ो प गो दे तामाङ
नभई आइतमान तामाङको छोरा वीरबहादरु तामाङ
हन् । नाममा नै फरक रहेको, सवारी साधनको चालक
अनमु ित नै नभएको एवम् मानिसक स तल
ु नसमेत
गमु ाएको यि लाई फै सलामा उ लिखत यि
गो दे तामाङ हो भनी िवदेशी िविनमय अमे रक
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१०५२८ - िभमबहादरु तामाङ िव. िस धपु ा चोक िज ला अदालत, िस धपु ा चोकसमेत
डलर ओसारपसार मु ामा गलत सरु ाक का आधारमा
गैरकानूनी पमा प ाउ गरी थनु ामा रािखएको काय
बदिनयतपूण भएको अव थामा िनवेदकलाई िवप ीको
गैरकानूनी थनु ाबाट मु ग रिदनू भनी िवप ीह को
नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने भनी यस
अदालतको संयु इजलासका माननीय यायाधीश
ी अिनलकुमार िस हाबाट य भएको राय कायम
हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
हनु भएका िव ान् सह यायािधव ा ी यामकुमार
भ राईले रट िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ामा
रािखएको नभई सवारी धनीले समेत नाम खल
ु ाएको,
गो दे तामाङ जनु ठाँउका हन सोही ठाँउमा गई प ाउ
गरेको, प ाउ गदा गो दे तामाङ भ ने यि आफू नै
हो भनी िनवेदकले वीकार गरेको र िनवेदकलाई कै द
याद ठेक पठाउने िज ला अदालतको तहिसलदारको
िनणयउपर िच नबझ
ु े मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
६१ नं. बमोिजमको उपचारमा जानपु नमा िनवेदक
यस अदालतको असाधारण अिधकार े माफत
आएका छन् । अतः स पूण याियक िकया पूरा गरी
िस धपु ा चोक िज ला अदालतले अि तम
फै सलाबमोिजम
थनु ामा
राखेको
हँदा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन नस ने
ठह याएको यस अदालतको संयु इजलासका
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े को राय सदर
हनु पदछ भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
नाम नै निमलेको, उ सवारी साधनको
चालक नै नभएको, मानिसक स तल
ु न गमु ाएको
िनवेदकलाई फै सला काया वयन भनी िवदेशी िविनमय
(िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को दफा १७ (८) िवपरीत
तहिसल शाखाले कै द ठेक कारागार कायालयमा
थनु ामा राखेको काय नेपालको संिवधानको धारा
१६, १७ र २० एवं मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को प र छे द १५ दफा १६४(५) समेत ितकूल

भएकाले िनवेदकलाई उ गैरकानूनी थनु ाबाट मु
गनू भनी िवप ीह का नाममा नेपालको संिवधानको
धारा ४६ र १३३(३) बमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको रट
िनवेदन तथा गाउँ घरका मािनसले गो दे तामाङ
नाम गरेको मािनस ियनै हन भनी देखाई िदएको र
सोधपछ
ु को ममा समेत गो दे तामाङ भ ने मािनस
म नै हँ भनी िकटान गरी अदालतको आदेशको प ाउ
पज
ु मा समेत रािजखस
ु ीका साथ रेखा मक सहीछाप
गरी बिु झिलएको हँदा सोहीको आधारमा िनज गो दे
तामाङलाई िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा
उपि थत गराइएको, गो दे तामाङलाई िस धपु ा चोक
िज ला अदालतले कै द ठेक पठाएको प को अधारमा
याियक आदेशको काया वयनको िसलिसलामा
थनु ामा रािखएको हँदा गैरकानूनी नरहेको, वादी नेपाल
सरकार ितवादी गो दे तामाङ भएको िवदेशी िविनमय
अमे रक डलर ओसार पोसार मु ामा अदालतको
ढड् डा लगत नं. ११७९ को रेकडमा िवदेशी िविनमय
अमे रक डलर ओसार पोसार मु ामा ठहरेको ०-१० (एक) मिहना कै द र .१,८६,१४,९८९।७० (एक
करोड छयासी लाख चौध हजार नौ सय उनानन बे
पैयाँ स री पैसा) ज रवानाको हकमा सोधनी गदा
िनज ितवादीले उ ज रवाना ितन सि दन भनी
कागज लेखी लेखाई अदालतमा चढाएकोले उ
ज रवानाको हकमा मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा २(क) बमोिजम कै द ठेक पठाइएको हँदा
िवप ीको रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।
संयु
इजलासका
माननीय
यायाधीशह िबच मतै य हन नसक सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)
(क) बमोिजम यस इजलाससम पेस हन आएको
ततु रट िनवेदनमा कानून ितकूल िनवेदकलाई
ब दी बनाइएको छ वा छै न ? िनवेदकको मागबमोिजम
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ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने हो वा होइन ?
भ ने नमा के ि त रही िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, यसमा िज ला
हरी कायालय िस धपु ा चोकको प समेतका आधार
कारणबाट िमित २०६८।६।३० गते रा. १ च ३२०
को िजपमा अवैध पमा अमे रक डलर २,३६,५३१।ओसारपसार गदा उ िजप गो दे तामाङले चलाएको
भ ने त य खल
ु ी आएको र िनज सवारी चालक
गो दे तामाङ हालस म फे ला नपरी फरार रहेको हँदा
िनज गो दे तामाङले नै उ अमे रक डलर अवैध
ओसारपसार गरेको त य पिु भई िनजलाई िवदेशी
िविनमय (िनयिमत गन) ऐन, २०१९ को दफा ३(१),
४(१) र ५(२) बमोिजमको कसूरज य कायमा बरामद
भएको अमे रक डलर २,३६,५३१।- को हने ने. .
१,८६,१४,९८९।७० (एक करोड छयासी लाख
चौध हजार नौ सय उनान बे र पैसा स री) लाई
िबगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७(१) बमोिजम
सजाय गरी बरामद भएको अमे रक डलर जफत
हनक
ु ा साथै सोही ऐनको दफा १७(९) बमोिजम थप
सजाय ग रपाऊँ भ ने अिभयोग मागदाबी रहेकोमा
यी िनवेदक ितवादीलाई िवदेशी िविनमय िनयिमत
गन ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोिजम तजिबजी
िबगोबमोिजम . १,८६,१४,९८९।७० ज रवाना र
ऐ. ऐनको दफा १७(९) बमोिजम १ मिहना थप कै द
हने र बरामद भएको अमे रक डलर २,३६,५३१
जफत हने ठहर गरी िस धपु ा चोक िज ला
अदालतबाट फै सला भएको देिखयो । िनज ितवादी
गो दे तामाङ िमित २०७६।८।२३ गते प ाउ परेको
भनी िज ला हरी कायालय िस धपु ा चोकको च.नं.
२१६५ िमित २०७६।८।२४ को प साथ उपि थत
गराएको हँदा िस धपु ा चोक िज ला अदालतको िमित
२०७३।१।२२ को फै सलाबमोिजम िस धपु ा चोक
िज ला अदालत तहिसल शाखाले १ मिहना कै द

र ज रवानाबापत १० वष कै द गनु भनी िमित
२०७६।८।२४ मा च.नं. १७६० को प साथ कारागार
कायालय, िस धपु ा चोकमा थुनामा पठाएउपर सो
थनु ा गैरकानूनी भनी िनवेदकले यस अदालतमा दायर
गरेको ब दी यि करणको िनवेदनउपर सनु वु ाइ हँदा
िमित २०७७।५।२ मा संयु इजलासका माननीय
यायाधीशह िबच मतै य हन नसके कोले सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(२)(क)
बमोिजम ततु मु ा पूण इजलासमा पेस हन आएको
देिखयो ।
३. िस धपु ा चोक िज ला अदालतको
लगतमा उ लेख भएबमोिजमको कै द ज रवाना लागेको
यि आफू नरहेको हँदा अिभयु को वा तिवक
पिहचान नै यिकन नगरी आफूलाई गैरकानूनी पमा
थनु ामा रािखएको भ ने नै मु य िनवेदन िजिकर रहेको
देिख छ । अनस
ु धानबाट यी िनवेदक वीरबहादरु
तामाङको नाम कतै खल
ु ेको पाइँदैन । अदालतबाट
पठाइएको यादशमेत गो दे तामाङले बझ
ु ेको
देिखएको छ । गो दे तामाङको नामबाट िमिसल
संल न कागजातह को न कल पाऊँ भनी कारागार
कायालयमाफत िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा
पेस गरेको िनवेदनमा लागेको या चे सहीछाप र
गो दे तामाङले बझ
ु ेको भिनएको तामेली यादमा
लागेको सहीछाप एकआपसमा िभड् छ, िभड् दैन भ ने
स ब धमा तल
ु ना मक अ ययन गन सिकएन भ ने
परी ण ितवेदन ा भएको देिख छ । सामा यतया
कारागारिभ गो दे तामाङको नाममा सजाय
कािटरहेको यि ले सो नामबाहेक अ य नामबाट
कारागार बािहर प ाचार गनस ने अव था हँदैन ।
हरीले प ाउ गदा म नै गो दे हँ भनी सही ग रएको
कागज वा कारागार िभ बाट गो दे तामाङको नाममा
िनवेदन लेखी सहीछाप गरी कारागार कायालयमाफत
कागजातह को न कल माग गरेको कारणबाट मा ै
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१०५२८ - िभमबहादरु तामाङ िव. िस धपु ा चोक िज ला अदालत, िस धपु ा चोकसमेत
यि को प रचय प रवतन हने होइन । िस धपु ा चोक
िज ला अदालतको िमित २०७६।८।२४ को कै द
ठे क पठाइएको भ ने प हेदा िनज गो दे तामाङ
फरार अव थामा रहेकोमा िमित २०७६।८।२३
गते प ाउ परेको भनी िज ला हरी कायालय,
िस धपु ा चोकले िमित २०६८।८।२४ को प साथ
उपि थत गराएको भ ने देिख छ । अिभयोगप मा
तथा फै सला हँदा आइतमान तामाङको नाित, िच से
तामाङको छोरा गो दे तामाङ लेिखएको छ । यसरी
प ाउ पदा तयार भएको ितवेदनमा ितवादी गो दे
तामाङको बाबक
ु ो नाम िस चे तामाङ भ ने उ लेख
छ भने अिभयोगप मा िनजको बाबक
ु ो नाम िच से
तामाङ लेिखएको छ । हाल थनु ामा रहेको भिनएका
यि को नाग रकताबाट ियनी िस चे तामाङ वा िच से
तामाङको छोरा नभई आइतमान तामाङको छोरा हो
भ ने देिखएको छ । िनज वीरबहादरु तामाङको िमित
२०६०।८।७ मा जारी नाग रकता न बर ११७१०२
रतपूवकको रहेको िज ला शासन कायालय,
चौताराको िमित २०७७।१३।१६ को प बाट खु न
आउँछ । वतनको स ब धमा हेदा िनवेदनमा यी
िनवेदकले आ नो बसोबास िस धपु ा चोक िज ला,
तातोपानी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ४ हाल
भोटेकोशी गाउँपािलका वडा नं. ४ भ ने खल
ु ाएको
देिखएको छ भने िमित २०७६।८।२३ को प ाउ पज
ु ,
प ाउ गदाको हरी ितवेदन र थुनवु ा पज
ु समेतमा
हाल भोटेकोशी गाउँपािलका वडा नं. २ भ ने उ लेख
भएबाट वतनसमेतमा एक पता देिखएको पाइँदनै र
सो वतनको स ब धमा अनस
ु धानको ममा प
पान सके को अव था पिन छै न ।
४. अनस
ु धान र माणको आधारमा मा
रा यले कुनै शङ् िकत यि ित अिभयोग लगाउन
स दछ । अनस
ु धान र माणबाट कुनै यि दोषी
देिखएमा रा यले य तो यि उपर चिलत सारवान

र कायिविध कानूनबमोिजम कसूरको मा ाबमोिजम
कानूनले यव था गरेको सजायको माग दाबी िलई
मु ा दायर गनपन
ु ह छ । आरोिपत यि ले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसूर गरेको र प ाउ परेको यि
नै आरोिपत यि हो भ ने त य मािणत गन
दािय व हा ो चिलत कानूनले वादी प उपर राखेको
छ । अिभयोजन प ले आव यक माण सङ् कलन
गरी सङ् किलत माणको आधारमा अिभयु को
पिहचान प ट गरी मु ा दता गनपदछ
। अव था र
ु
प रि थितअनस
ु ार पिछ प ाउ परेमा पिछ प ाउ परेको
यि नै आरोिपत यि हो भनेर खु ने ठोस सबतु
माण पेस गनु अनस
ु धान एवम् अिभयोजनकताको
कानूनी दािय व हो । कसैलाई आरोप लगाउनु र प ाउ
गनु कुनै औपचा रकतास म पूरा गन िवषय होइन ।
अिभयु को बाबक
ु ो नाम र वतन नै फरक प ररहेको,
यि एउटै हो भ ने आिधका रक माण बेगर
हचवु ा ढङ् गबाट यि एउटै हो भ नु कानूनस मत
हँदैन । आिधका रक माणबाट पिु गराउन सके मा
अदालतको फै सला काया वयन गन सिकने ह छ ।
फै सला काया वयनको काय यि ह को अिधकारको
उपभोग, चलन, िनय णसँग स बि धत िवषय
हो । सामा यतया फै सला काया वयकै चरणमा समेत
याियक िववेकको योग गनपन
ु ह छ । यि को
पिहचान (Identity) नै प नगरी र सो स ब धमा
त यपूण अनस
ु धान नै नगरी एउटै यि हो भनी
िन कष िनका नु कानूनस मत हँदनै । अिभयोग
दाबीअनस
ु ारको कसूर गरेको भ ने वत एवं
व तिु न माणबाट थािपत भएमा मा स बि धत
कसूरदारलाई सजाय गन सिकने भएकोले माणबाट
कसूर गरेको भ ने थािपत हनपु न र यि को पिहचान
(Identity) प भइरहेको छ भने िनजलाई लागेको
सजायको काया वयन हन स छ ।
५. िवप ीह को तफबाट उपि थत

1285

नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
िव ान् सह यायािधव ाले िनवेदकलाई कै द याद
ठे क पठाउने िज ला अदालतको तहिसलदारको
िनणयउपर िच नबझ
ु े मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको
६१ नं. अनस
ु ार उपचारमा जानपु नमा यस अदालतको
असाधारण अिधकार े अ तगत आएको िमलेन भनी
उठाउनु भएको िजिकर स ब धमा िववेचना गनपन
ु
देिखयो । ततु िनवेदनको िवषय यि को वत ता
(Liberty) सँग स बि धत छ । वत ता कुनै पिन
लोकताि क र स य समाजको लािग मह वपूण
सवाल हो । मािनसका आधारभूत हक अिधकारह
हरहालतमा संर ण हनपु छ भ ने मा यतालाई मानव
अिधकारस ब धी अ तराि य कानूनले आ मसात्
गरेको मूलभूत िस ा त हो । मानव अिधकारको िविभ न
अ तरव तमु ये वैयि क वत ता (Personal
Liberty) को िवषय सवािधक मह वको िवषय हो र यो
यादै संवेदनशील िवषय पिन हो ।
६. फौजदारी कसूर गरेको अव थामा
फौजदारी दािय वबाट कसैले पिन उ मिु पाउनु
हँदैन । तर व तगु त आधारिबना नै कसूरमा संल न
रहेको यि को पिहचान नै प नगरी एवं सो
स ब धमा व तिु न अनस
ु धान नै नगरी कुनै पिन
यि उपर फौजदारी कसूर गरेको आरोपमा सजाय
िदलाउनु कानून र यायको मा य िस ा तको िवपरीत
हन जा छ । ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने
अव था स ब धमा यस अदालतबाट अनेक िववादका
स दभमा या या, िववेचना भई िस ा त ितपादन
भएका छन् । यस अदालतबाट उमेश गु ङ िव
नेपाल सरकार भएको कत य यान मु ामा (ने.का.प.
२०६८, अङ् क ११, िन.नं. ८७१७) त यगत र
त यसङ् गत आधारिबना नै परेको हरी ितवेदनको
आधारमा कसैउपर फौजदारी मु ामा अिभयोग
लगाउँदैमा अिभयोजन प को कत य पूरा भएको मा न
निम ने, कसूरमा संल न रहेको यि को पिहचान

नगरी नाम िमलेकै आधारमा माणिबना अिभयोग
लगाउनु अिभयोजन प को दािय व नहने भ ने या या
भएको छ । िनवेदक तेि जङ शेपा िव काठमाड
िज ला अदालतसमेत भएको ब दी य ीकरणको
िनवेदनमा (ने.का.प. २०७३, अङ् क ८ िन.नं.९६६१)
अिभयु को बाबक
ु ो नाम नै फरक र वतन नै फरक
प ररहेको र एउटै यि हो भ ने आिधका रक
माण बेगर हचवु ा ढङ् गबाट यि एउटै हो भ नु
कानूनी राजको उपहास हन जाने, यि को पिहचान
(Identify) नै प ट नगरी र सो स ब धमा त यपूण
अनस
ु धान नै नगरी एउटै यि हो भनी िन कष
िनका नु कानूनस मत् नहने, कुनै पिन यि उपर
अिभयोगदाबी गदा उसको यि गत िववरण प टसँग
उ लेख गन िज मेवारी अिभयोगकतामा रहने,
अिभयोगमा उि लिखत िववरणमा अ प टता भएमा
वभावतः यसको Benefit of Doubt ितवादीमा
जाने भ ने या या भएको छ । यसैगरी ेमबहादरु
तामाङको हकमा धने लामा िव नवु ाकोट िज ला
अदालत भएको ब दी य ीकरणको िनवेदनमा (ने.
का.प. २०७६, अङ् क ८, िन.नं. १०३३१) कै द
लागेको यि र कै द असल
ु गन प ाउ परेको यि
एउटै रहे भएको नदेिखएको अव थामा उनाऊ
यि बाट भएको कसूरको स ब धमा अ य यि लाई
प ाउ गदा िनजको संिवधान द बाँ न पाउने हक र
वत ताको हकमा ग भीर आघात पु न जाने भनी यस
अदालतबाट िस ा तसमेत कायम भएको देिख छ ।
यसरी उि लिखत निजरह मा कायम भएका िस ा त
ततु मु ामा प तः आकिषत हने देिख छ ।
७. उि लिखत निजरह मा कायम भएको
िस ा तह समेतबाट फै सला काया वयनको
स दभमा समेत कै द ज रवाना लागेको यि एवं
प ाउ परेर आएको वा प ाउ गरेर याइएको यि
एउटै हो भनी व तिु न पमा यिकन गरेर मा फै सला
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१०५२९ - अिधव ा जगदीश आचाय िव. सावजिनक ख रद अनगु मन कायालय, ताहाचल, काठमाड समेत
काया वयनको िसलिसलामा कसैलाई थनु ामा रा नु
पन कुरा प हन आउँछ । अिभयु अथवा कै द एवं
ज रवाना लगेको यि नै यिकन पमा पिहचान हन
नसके को अव थामा सरु ा िनकायले प ाउ गरेर
याएकै भरमा िबना
कै द तोक थुनामा रा ने
एवं रा न पठाउने आदेश गदा यि को वैयि क
वत ताको हनन हन जाने ह छ । अतः ततु
िववादमा पिन यि को पिहचान खु ने व तिु न ठ
माणको अभावमा हाल कै दी जीवन िबताइरहेको
यी िनवेदक वीरबहादरु तामाङ र अिभयोगप मा नाम
उ लेख भई कसूर ठहर भएको गो दे तामाङ एकै
यि हन भ ने शङ् कारिहत तवरबाट पिु हन सके को
देिखएन।यस ि थितमा िनवेदक वीरबहादरु तामाङलाई
िवदेशी िविनयम अमे रक डलर ओसारपसार मु ाको
फै सलाको काया वयनको िसलिसलामा कै दी पज
ु िदई
िमित २०६८।६।३० को वारदातमा िमित २०७५।५।१
देिख लागु भएको मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
को दफा ४६ को उपदफा २ को देहाय(क) बमोिजम
भनी १०(दश) वष कै दमा रा न पठाएको कायसमेत
िु टपूण एवम् कानून िवपरीत देिखयो । यस ि थितमा
िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट यी िनवेदकको
नाममा जारी भएको िमित २०७६।८।२४ को कै दी पज
ु
बदर भई यी िनवेदकलाई गैरकानूनी थनु ाबाट त काल
मु गनु भनी सव च अदालत िनयमावली, २०७४
को िनयम ३७(क) बमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने ठहछ भनी यस अदालतका संयु
इजलासका माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार
िस हाबाट य भएको राय मनािसब देिखयो । िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी भई
िनवेदकलाई ततु िववादका स दभमा बनाएको
ब दी अव थाबाट त काल थुनामु ग रिदनू भनी
िवप ीह का नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी हने ठहछ । िनवेदकलाई थुनामु ग रिदनू भनी

संि आदेश जारी भइसके काले थप के ही ग ररहन
परेन । यो आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िवप ीह लाई िदनू । ततु रट
िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा हामी सहमत छ ।
या.ई र साद खितवडा
या.डा.मनोजकुमार शमा
इजलास अिधकृत : न ता गैरे
इित संवत् २०७७ साल आि न १५ गते रोज ५ शभु म् ।
—— & ––

नणय नं . १०५२९

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी सु मालता माथेमा
आदेश िमित : २०७६।१।९
०७४-WO-०४११
िवषयः- उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : दोलखा िज ला िभमे वर नगरपािलका वडा
नं.१ मा थािपत िव.टी. / े डस / े
जे.भी. को तफबाट अ. ा. काठमाड िज ला,
काठमाड महानगरपािलका, वडा नं.१०
ब ने अिधव ा जगदीश आचाय
िव
िवप ी : सावजिनक ख रद अनगु मन कायालय,
ताहाचल, काठमाड समेत

1287

नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
§ िनवेदक क पनीले आफूले काय स पादन
गद आएको पल
ु िनमाणको ठे का अक
क पनीलाई निदन र िदइएमा आफूलाई
ितपूित भराउन माग गरेको भए पिन
स झौताबमोिजम काय स पादन नगरी
कारबाहीमा परी कालोसूचीमा परेको
क पनीले आफूले पूरा गन नसके को
िज मेवारी अ लाई िदइए ितपूित
ितनपछ
भनी िलएको िनवेदन दाबी
ु
यायोिचत नदेिखने ।
( करण नं.११)
िनवेदकको तफबाट :
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायिधव ा
वु कुमार चौहान
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ सावजिनक ख रद ऐन, २०६३

ी

आदेश
या.दीपककुमार काक : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र धारा १३३ बमोिजम
उ ेषणयु परमादेशसमेतको माग गरी दायर हन
आएको ततु िनवेदनको संि त य एवं ठहर
यस कार रहेको छ:
िस धपु ा चोक िज लाको िसयाले ि थत
सनु कोशी नदीमा स पल
ु िनमाण योजनाथ िवप ी
िडिभजन सडक कायालय र िनवेदकिबच स झौता
भएको हो । स झौताअनस
ु ार िवप ी िडिभजन सडक
कायालय, च रकोटबाट ा न साअनस
ु ारको
Workshop Drawing िडिभजन मख
ु बाट वीकृत
भई Variation Order हन बाँक रहेको िथयो ।
Variation Order वीकृितको लािग सावजिनक ख रद
ऐनको दफा ५४ बमोिजम हामीले िमित २०७३।१।२२

गते िनवेदन िदएकोमा िवप ी कायालयबाट यायोिचत
सनु वु ाइ भएन । िडिभजन सडक कायालयले १७६.९
मे.ट. िनि कने गरी Workshop Drawing पेस गन
भनेकोमा हामी िनवेदकले जलप नेपालले तयार गरेको
२१९.९७ मे.ट. को Drawing Design वीकृितको
लािग कायालयमा पेस गरेका िथय । उ कायालयले
यसलाई वीकृित िदएको भए पिन भे रएसन
अडरको वीकृित ा नभएकोले िनमाण काय सु
हन सके न । हामीले पल
ु को साम ी िनमाणका लािग
Jalap Nepal Pvt. Ltd सँग स झौता गरी उ
क पनीले स झौता तथा वीकृत Drawing बमोिजम
लगभग ६० ितशतभ दा बढी फे ि के सनको काम
स प न ग रसके को र बाँक ४० ितशत काम यही
२०७२ साल काितक मसा तिभ स प न हने र
या पनाइिजङको काम २०७२ मङ् िसर १५ गतेस म
स प न भई ढुवानीसमेत भई स ने भनी पल
ु को
Structure को काम स प न भइसके को, बाँक Trust
को काम मा बाँक रहेको भनी िवप ीलाई जानकारी
गराएको अव थालाई िवप ी नं. २ बाट बेवा ता गरी
सनु वु ाइको मौका निदई ठे का ख रद स झौता िमित
२०७३।५।६ गते भङ् ग गरी, िमित २०७३।९।५ मा
. ५०,००,०००।- र . ३२,८७,०००/- का २ वटा
Performance Bond समेत जफत गदा िवप ीबाट
िनवेदकलाई सनु वु ाइको मौका दान ग रएन । िनवेदक
जे.भी.ले काम गरेको िबल भु ानी पाऊँ भनी िवप ी
नं. २ सम िमित २०७३।६।१४ गते िनवेदन िदएको
रकम . ७६,३९,७९९।२२ हालस म िनवेदकले दफा
५७ बमोिजम नपाएकोले उ रकम िवप ी िडिभजन
सडक कायालयबाट पाउनपु छ । ऐनको दफा ५८
बमोिजम ख रद स झौता काया वयनको िसलिसलामा
उ प न हने कुनै िववाद आपसी सहमितबाट
समाधान गनु पन उ लेख भएकोले िनवेदकले दफा
५८(१) बमोिजम िमित २०७३।०९।७ गते िदएको
िनवेदनउपर कुनै सनु वु ाइ नभएप ात् िनवेदक जे.भी.
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१०५२९ - अिधव ा जगदीश आचाय िव. सावजिनक ख रद अनगु मन कायालय, ताहाचल, काठमाड समेत
ले िमित २०७३।११।३ गते नेपाल म य थता प रषद्
ने का (NEPCA) लिलतपरु सम एडजिु डके टर
(Adjudicator) िनयु ग रपाऊँ भनी िदएको
िनवेदनउपर हालस म Adjudicator िनयु समेत
ग रएन । िनवेदक जे.भी.ले िमित २०७२।१०।११,
िमित २०७३।३।९, िमित २०७३।४।२५ मा िदएको
िनवेदनउपर कुनै सनु वु ाइ नगरी िमित २०७४।७।८
गते िवप ी नं. २ बाट िनयम १२१ बमोिजम ख रद
स झौताको रकम .१,५२,५८,९४७।१ को २५
ितशत थप ज रवाना लगाउने गरी गैरकानूनी काय
ग रयो । उ ठे का अ य कसैलाई िदएको अव थामा
चिलत कानूनबमोिजम िनवेदक जे.भी.लाई हने
नो सानीको यायोिचत ितपूितसमेत िनवेदकले
पाउनपु छ । यसैगरी िवप ी नं. १ बाट सावजिनक ख रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम १४१ को उपिनयम
५, ६, ७, ८, ९, १० बमोिजमको ि या पूरा नगरी
एकतफ पमा कालोसूचीमा रा न लगाउने काय
सनु वु ाइको िस ा तिवपरीत भएकोले कालोसूचीमा
रा ने िवप ी नं.१ को िमित २०७४।८।२० को िनणय
यायोिचत छै न । यसरी नदीमा िनर तर पानी बिगरहन,ु
थानीय उपभो ा सिमित र कृषकले अवरोध िसजना
गन,ु अित िवकट े , ढुवानीमा सम या, अ यािधक
बसाद र बायाँ एबटु मे टमा थानीय कृषकको ठूलो
खेतीयो य ज गाह परेकोले एबटु मे टको जग ख न
नसके को ( याद थप गदाको आधार), २०७२ सालमा
महाभूक प एवं तराइमा भएको नाकाब दीको कारणले
गदा िसमे ट, यािबन तार, पे ोल, िडजेल, स रया
(छड) ज ता ोत साधनको अभाव, ािविधक
टोलीले थलगत अवलोकन नगन,ु यस िनवेदकसँग
काय स प न गन आइरहेका अवरोधको समाधान गन
सम वय नगन,ु महाभूक प र नाकाब दी आउनु साथै
एक पटक याद थप भए पिन उ सम या समाधान
नहन,ु दफा ५ बमोिजम भे रएसन आदेश निदन,ु
दफा ५७ बमोिजम िमित २०७३।६।१४ गते पेस

गरेको िबलअनस
ु ार .७३,३९,७९९।२२ भु ानी
निदन,ु जी.सी.सी.को २४.१ को ावधानअनस
ु ार
Adjudicator िनयु गरी िववाद समाधान नगनु
ज ता िवषम प रि थित एवं काबु बािहरको प रि थित
भएकोमा िवप ी नं. २ सँग िमित २०६८।३।२४ गते
भएको ख रद स झौताबमोिजम क रब ७० ितशत
काय स प न भइसके को अव थामा काम िढलो
भएकै कारण िनवेदकलाई लाख पैयाँ नो सान
पारी एकतफ पमा सनु वु ाइको मौकासमेत निदई
िनवेदकको स पि िहनािमना हने गरी हािन नो सानी
पु याउने िनयत राखी िवप ीबाट एकतफ पमा उ
पल
ु िनमाण ठे काको करार ऐन, २०५६ को दफा
७ बमोिजम सनु वु ाइको िस ा त एवं करार कानूनका
िस ा तिवपरीत करार भङ् ग गरी सावजिनक ख रद
ऐन, २०६३ को दफा ५३ समेत र ऐ. िनयमावली,
२०६४ को िनयम १२० समेतका िवपरीत काम
गरेको हँदा बाँक काम स प न गछु भ दाभ दै सो
मौकासमेत निदई याद थप नगरी िनवेदकलाई अ य त
मका पु याएको हँदा िवप ी िनकायले उ ठे का
स झौताको िमित २०६९।३।२५ को कायादेशिवपरीत
याद नबढाउने गरी भएको िनणय, बक जमानत
जफत गन गरी भएको िमित २०७३।९।५ को प ाचार
एवं िनणय, िवप ी नं. २ ले िमित २०७४।१।१४ मा
कालोसूचीमा रा नु भनी गरेको गरेको प ाचार एवं
िनणय, िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा ने गरी िवप ी नं.
१ बाट िमित २०७४।८।२० गते भएको िनणयलगायत
िनवेदकको बक जमानत जफत गनसमेतका प ाचार
एवं िवप ीका िनणय तथा िनवेदकको हक िहतमा असर
पु याउने िवप ीका स पूण िनणय एवं प ाचारह
उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी िनवेदकले िवप ी
िनकायबाट ठे का स झौता गरी िनमाण काय गरी
आएको साइटको िनर तर अनगु मन गरी बाँक िनमाण
काय स प न गन िनवेदकलाई थप समय उपल ध
गराउनु साथै कुनै िववाद रहेमा दफा ५८ (२) बमोिजम
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Adjudicator िनयु गरी िववाद समाधान गनु भनी
िवप ी नं. २ र ३ को नाममा परमादेशलगायत जो
चािहने आ ा आदेश वा पज
ु जारी ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? आदेश
जारी हन नपन भए आधार र कारणसिहत यो आदेश ा
भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ी
नं. ३ को हकमा आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको
ितिनिधमाफत् र िवप ी नं. १ र २ को हकमा
महा यायािधव ाको कायालयमाफत् िलिखत जवाफ
पेस गनू भनी िवप ीह का नाममा यो आदेश र रट
िनवेदनको ितिलिप साथै राखी याद सूचना पठाई
सोको जानकारी महा यायािधव ाको कायालयलाई
िदई यादिभ िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार पेस गनू । साथै अ त रम आदेश माग
भए स ब धमा िवचार गदा दवु ै प राखी छलफल गनु
उपयु हने देिखएकाले अ त रम आदेशका स ब धमा
छलफलका लािग िमित २०७४।९।२६ को पेसी
तोक सोको सूचना िवप ीह लाई िदई िनयमानस
ु ार
पेस गनु । सो अविधस मको लािग सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालयको िमित २०७४।५।२० को िनणय
तथा सोको आधारमा ेिषत प ाचार काया वयन नगनू
नगराउनू भनी िवप ीह का नाउँमा सव च अदालत
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(२)(ख) बमोिजम
अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ भ ने यहोराको
यस अदालतबाट िमित २०७४।०९।१९ मा भएको
आदेश ।
िनवेदकसँग भएको ठे का तोिडएको
िडिभजन सडक कायालय, दोलखाको सावजिनक
सूचना िमित २०७४।०९।०१ मा कािशत भएको
अव था देिखयो । परफमे स ब ड जफत गन र
कालोसूचीमा रा ने कुरा सोही ठे का तोिडने िवषयसँग
स बि धत भई अि तम िनणय हँदा िवचार हने नै हँदा

हाल मागबमोिजम अ त रम आदेश जारी गन िमलेन ।
कानूनबमोिजम गनु भ ने यहोराको यस अदालतबाट
िमित २०७४।१०।०७ मा भएको आदेश ।
िस धपु ा चोक िज लाको िसयाले ि थत
सनु कोशी नदीमा पल
ु िनमाण गन कायको लािग
टे डर आ ान ग रएकोमा उ कायको लािग
िवप ी िव.टी / े डस / े जे.भी. ले ठे का पाई
िमित २०६८।३।११ मा बोलप वीकृत भएको
िथयो । बोलप वीकृत भई िवप ी जे.भी. र यस
िडिभजनिबच िमित २०६८।३।२४ मा ठे का स झौता
भएको िथयो । िवप ी जे.भी. र यस कायालयिबच .
५,८१,७२,५४६।६० पैयाँ म.ु अ. करबाहेक ३०
मिहना अविधमा स प न गन गरी ख रद स झौता
भएकोमा स झौताबमोिजम िनमाण यवसायीबाट
.२,२०,६६,२८६/३१ म.ु अ. करसमेतको िबल
भु ानी भइसके को छ । उ रकम भु ान भइसके पिछ
िवप ी जे.भी. ले काम गन छाडेको हो । सो पल
ु िनमाण
काय सचु ा गन िवप ीलाई पटकपटक मौिखक
तथा िलिखत जानकारी गराउँदासमेत िनमाण काय
सचु ा गनु भएन । तसथ बा य भएर बाँक िनमाण
काय स प न गनको लािग यस कायालयबाट िमित
२०७२।१०।१६ को राि य दैिनक पि कामा सूचना
कािशत गरी सूचना कािशत भएको िमितले १५
िदनिभ कायालयमा स पक राखी काय स प न
हन नस नक
ु ो कारण संशोिधत कायतािलका र
संशोिधत कायतािलका अविधिभ काय स प न गन
ितब तासिहत प ीकरण पेस गरी काय अगािड
बढाउन अनरु ोध ग रएको िथयो । िवप ीलाई पटकपटक स झौताबमोिजम िनमाण काय सचु ा गराउन
यास गदासमेत िवप ीबाट काय गन कुनै पहल
नभएको तथा म यमा चल े ीय सडक िनदशनालय
बबरमहलको िमित २०७३।७।९, च.नं.२५३ को
प बाट ठे का फरफारक गन स ब धमा प समेत ा
भएबमोिजम र ठे का स झौताअनस
ु ार काय स प न
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गनपन
ु अविध याद थपसमेत हाल समा भइसके को
हँदा ख रद स झौताको GENERAL CONDITION
OF CONTRACT को बदुँ ा नं.५८, ५८.२, A, C,
F बमोिजम पे क जमानतको अविध २०७१ आषाढ
मसा त साथै काय स पादन जमानतको अविध
२०७२ ावण मसा तस ममा समा भइसके को
हँदा बा य भएर यस कायालयबाट िवप ी जे.भी. सँग
ठे का समापन गनपरे
ु को हो । िवप ीले रटमा उ लेख
गरेज तो पल
ु िनमाण हने थान िवकट ए रयासमेत
नभएको, उ पल
ु िनमाण नहँदा थानीय जनतालाई
य असर परी जनजीवन क कर रहेको र पल
ु
िनमाण थल हाइवेबाट २०।३० िमटरको दरु ीिभ ै
रहेकोले िवकट ए रया नभएको, य तो थानमासमेत
िनमाण काय सचु ा नगरेको हँदा तथा िवप ी जे.भी.
ले स झौताअनस
ु ारको दािय वको सारभूत पालना
गरेन । स झौताअनु पको दािय व िनवाह नगरेको,
काय गित स झौताअनु प नभएको साथै दािय व
पालना गन त पर नरहेको तथा िवमाको याद थपसमेत
नगरेको हँदा उ ठे का समापन गरी कालोसूचीमा
रा न िसफा रस ग रसके को साथै अ य िनमाण
क पनीसँग उ पल
ु िनमाण कायको लािग िमित
२०७४।३।२५ मा स झौता भई स झौताबमोिजम तु
गितमा पल
ु िनमाण काय भइरहेको हँदा िवप ीको रट
िनवेदन औिच यहीन भएकोले खारेज भागी छ, खारेज
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी िडिभजन सडक
कायालयको िलिखत जवाफ ।
यस सं थालाई िवप ी बनाउनपु नस मको
कुनै आधार कारण छै न । म य थ िनयु गन वा
नगन भ ने स ब धमा स बि धत प ह नै वत र
जवाफदेही रह छन् । यस सं थाको कुनै पिन कारको
अिधकार र कत य रहँदैन । िवप ीले आ नो रट
िनवेदनमा एडजिु डके टर िनयिु को लािग िनवेदन
िदएको भ ने स ब धमा य तो कुनै िनवेदन परेको
नदेिखएको र एडजिु डके टर िनयु गन वा नगन भ ने

िवषयमा प ह स तु भएप ात् उनीह कै सहमितमा
िनयु ग रने हँदा यस सं थाको कुनै पिन कारको
िनणय लागु हन स दैन । यसकारण यस सं थाले
एडजिु डके टर िनयिु गरेन भ न िम दैन । कुन कानूनले
कसरी य तो भिनएको हो सो कुरा िवप ीले आ नो
रट िनवेदनमा खल
ु ाउन सके को छै न । अतः िवप ीको
रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको
नेपाल म य थता प रषदक
् ो िलिखत जवाफ ।
पल
ु िनमाण कायको गित स तोषजनक
नभएकोले तोिकएको समयमा काय स प न गन ी
िडिभजन सडक कायालय, दोलखाले ी िव.टी. /
े डस / े जे.भी.लाई पटकपटक ताके ता गदासमेत
अटेर गरी बसेको फायल संल न कागजातबाट
देिख छ । स झौताबमोिजमको काय तोिकएको
समयमा स प न हन नसके को कुरालाई ी िव.टी. /
े डस / े जे.भी. ले यस कायालयमा पेस गरेको
िलिखत प ीकरणमा वीकार गरेको छ । जे.भी. ले
स झौताबमोिजम तोिकएको समयमा काय स प न
नगरेकोले य तो काम स प न भएपिछ पाउनु पन
सिु वधा पाउनबाट सवसाधारण जनता वि चत रहेको,
सरकारी ठे का णाली ित सवसाधारणमा नकारा मक
भावनाको जागतृ हने अव थाको िसजना गरेको,
सरकारले बजेट छुट्याई िवकास काय गन खोजेको
कायलाई अवरोध गन खोजेको तथा कायालयलाई
अनाव यक कायमा अ झन पन प रि थित िसजना
गरेको देिख छ । िव.टी. / े डस / े जे.भी. ले
स झौताबमोिजम तोिकएको समयमा काय स प न
नगरी सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को दफा ६३
को उपदफा (१) को ख ड (ग) बमोिजमको कसूर
गरेको देिखँदा सोही ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१)
बमोिजम कालोसूचीमा रा ने सूचना काशन भएको
िमितदेिख लागु हने गरी िनज ी िव.टी. / े डस /
े जे.भी. लाई एक वषका लािग कालोसूचीमा रा दा
यस कायालयबाट भएको िनणय कानूनबमोिजम यस
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
कायालयले सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४
को िनयम १४१ को उपिनयम ५, ६, ७, ८, ९, १०
बमोिजमको ि या पूरा नगरेको भ ने रट िनवेदकको
दाबीको स ब धमा ऐ.को िनयम १४१(७) मा िलिखत
प ीकरण पेस गदा उपदफा ६ बमोिजम संयु
सनु वु ाइको लािग अनरु ोध भएकोमा यस कायालयले
यसरी सनु वु ाइ गन उिचत ठानेमा य तो सनु वु ाइ गन
भ ने यव था रहेको छ । उ िनयम १४१(७) को
यव थाअनस
ु ार रट िनवेदकह ले संयु सनु वु ाइको
माग गदमा वा सो गनपन
ु यव था नभई य तो माग
आएमा र सो उिचत देिखएमा मा सोको यव था गन
हो । यस कायालयबाट िलिखत प ीकरण माग भई
िव.टी. े डस / े जे.भी. ले िमित २०७४।०४।१०
मा आ नो िलिखत प ीकरण यस कायालयमा पेस
गरेको त यलाई लक
ु ाई सनु वु ाइको िस ा तिवपरीत
भएको िनणय भनी झु ा दाबी िलई दायर रट िनवेदन
खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको िवप ी
सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयको िलिखत
जवाफ ।
यसमा िडिभजन सडक कायालय नं.१
च रकोटबाट िमित २०७४।१।१४ मा िनवेदकलाई
कालोसूचीमा रा न िसफा रस गन िनणयसिहतको
स कल फाइल र िनवेदकह लाई कालोसूचीमा
रा न गरेको सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयको
िमित २०७४।०८।२० को िनणयसिहतको स कल
फाइल स बि धत कायालयबाट िझकाई आएपिछ
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतबाट िमित
२०७५।०१।१० मा भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी सूचीमा
चढी िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु
िनवेदनमा िवप ी सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालय र िडिभजन सडक कायालयका तफबाट
उपि थत िव ान् सह यायिधव ा ी वु कुमार
चौहानले िनवेदकले ठे का स झौताअनु पको काय

तोिकएको समयाविधिभ स प न गन नसके को,
पटक-पटक ताके ता गदा पिन बेवा ता गरेको, संशोिधत
कायतािलका र सो ितको ितब ता पिन य
नगरेको कारण िनवेदकसँग भएको ठे का स झौता,
चिलत ऐन कानूनको अधीनमा रही भङ् ग गरी
Performance Bond जफत ग रएको तथा िनवेदक
क पनीलाई कालोसूचीमा रािखएको हो । हाल अक
क पनीसँग उ पल
ु िनमाणको ठे का स झौता भई
ती पमा काय अगािड बिढरहेको अव थामा ठे का
स झौतामा िनवेदक क पनीलाई नै िनर तरता िदनु
पनलगायतका दाबी गरी दायर भएको औिच यहीन
िनवेदन खारेज हनपु छ भनी बहस गनभयो
ु ।
उपयु बमोिजमको बहस िजिकरसमेत सनु ी
िमिसल संल न कागजातह समेत अ ययन गरी हेदा
िनवेदन मागबमोिजम िवप ीह का िव उ ेषण
परमादेशसमेतको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िस धपु ा चोक
िज लाको िसयाले ि थत सनु कोशी नदीमा पल
ु िनमाण
गन योजनाथ िवप ी िडिभजन सडक कायालय
नं.१, च रकोट र िनवेदक िव.टी. / े डस / े
जे.भी. िबच िस धपु ा चोक िज लाको िसयाले ि थत
सनु कोशी नदीमा ि टल स पल
ु िनमाण योजनाथ
िमित २०६८।३।२४ मा पैयाँ ५,८१,७२,५४६.६०
मा ठे का स झौता भएकोमा स झौताबमोिजमका
सतह पालना नगरी िवप ीह ले ठे का स झौता
अ य गन, बक जमानत जफत गन, िबल भु ानी
नगन, िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा नेलगायतका
काय गरेका हँदा स झौतािवपरीतका काय उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी ठे कालाई िनर तरता िदन,ु
थप समय उपल ध गराउन,ु एडजिु डके टर िनयु गनु
भ नेलगायतमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन
ततु िनवेदन िदएको देिखयो ।
३. िनवेदकले उपयु
दाबी िलए
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पिन स झौताबमोिजम िनमाण यवसायीलाई
.२,२०,६६,२८६।३१ म.ु अ. करसिहतको िबल
भु ानी भइसके पिछ िनजले िनमाण कायमा बेवा ता
गरेको, समय थप ग रिदए पिन काय गित नभएको,
संशोिधत कायतािलका र यसअनु पको ितब ता
पेस गन नसक रा य ितको जनआ थासमेतमा
ग भीर असर पु याएको अव था हँदा बा य भई
िनवेदकसँगको ठे का स झौता भङ् ग गरी अक
यवसायीमाफत् काय स पादन ग रँदै आएको अव था
छ । स झौता भङ् ग भइसके पिछ बै ँक जमानत जफत
ग रएको, कालोसूचीमा रािखएकोलगायतका काय
िनयमस मत पमा भएको हँदा झु ो िनवेदन खारेज
हनपु छ भनी ितवाद गरेको पाइयो ।
४. िनवेदनको त यलाई हेदा दवु ै प िबच
भएको स झौताअनु प तीस मिहनािभ काय स प न
ग रस नु पन सतनामा रहेको ततु ठे कामा देशमा
उ प न िवषम प रि थितलाई याल गरी काय स प न
गन समयाविध के ही थप ग रएको लामो अविध यितत
हँदा पिन िनवेदकले स झौताअनु प काय गित
गरेको देिखएन । िनवेदकले ७० ितशत काय स प न
भइसके को भ ने िजिकर िलए पिन स झौताअनु प
काय गित नभएपिछ िनवेदकलाई तोिकएको
काय स प न गराउन पटकपटक ताके ता गदा पिन
बेवा ता गरेको भनी िमित २०७२।१०।१६ गतेको
राि य दैिनक पि कामा संशोिधत कायतािलका एवं
यस ितको ितब तासमेत माग गरी ठे का दान
गन िवप ी कायालयबाट िनवेदकलाई प ीकरण
सोिधएको देिखयो । प ीकरणमा काय स पादनका
िनि त कायतािलका र ितब ता खोिजएकोमा
िनवेदकले स बि धत प लाई आ त पान सके को
देिखएन भने यसअनु पको दाबी पेस गरेको िथएँ भनी
िनवेदकले िजिकर िलन पिन सके को पाइएन ।
५. िनवेदकले काय सचु ा नगरेको,
म यमा चल े ीय सडक िनदशनालयले ठे का

स झौता फरफारक गन ताके ता गरेको, पे क
जमानतको अविध २०७१ आषाढ मसा त र काय
स पादन जमानतको अविध २०७२ ावण मसा तमा
नै समा भइसके को अव थामा िनवेदक क पनीले
िबमासमेतको याद थप नगरी दािय व पालना गन
त परता देखाएको पाइएन । यसबाट िनवेदक प
काय स पादन ित ग भीर नरहेको भ ने कुरामा िववाद
रहेन ।
६. तोिकएको काय स प न पिन नगन र िच
बु दो प ीकरण एवं काय गितको मागिच पिन पेस
नगरेपिछ िवप ी िडिभजन सडक कायालयले िमित
२०७३।५।६ मा िनवेदकसँगको ठे का स झौता भङ् ग
गरेको देिखयो । साथै स झौता भङ् ग भइसके पिछ
कानूनबमोिजम नै िमित २०७४।१।१४ मा िनवेदक
क पनीलाई १ वषको लािग कालोसूचीमा रा नु भनी
िवप ी सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयलाई
िसफा रस ग रएअनु प नै सावजिनक ख रद अनगु मन
कायालयबाट िमित २०७४।८।२० मा िनवेदक
क पनीलाई १ वषका लािग कालोसूचीमा रा ने िनणय
गरेको देिखयो ।
७. स झौता भएको २०६८ सालबाट
सतबमोिजम तीस मिहनािभ काय स प न गनु पन
िनवेदकले िवप ी िडिभजन सडक कायालयबाट
िमित २०७३।५।६ मा ठे का स झौता भङ् ग
नह जेलस ममा पिन काय स प न गन सके को
देिखएन । देशको िवषम प रि थितको महसस
ु गरी
ठे का स झौता गन िडिभजन सडक कायालयले
एकपटक समयाविध थप ग रएकै देिखयो भने
िनमाण थल पिन िनवेदकले िजिकर िलएज तो किठन
भौगोिलक अव थामा नरहेबाट भौगोिलक जिटलताका
कारण काममा िवल ब भएको मा न स ने देिखएन ।
िनवेदक आफै ँ ले वीकार गरेको सतनामाबमोिजमको
काय नगरी िववादका दवु ै प को सहमितमा िनयु हने
म य थकता िनयिु ग रिदएन भनी नेपाल म य थता
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
प रषद् गहु ानु पिन अनिु चत नै देिखयो ।
८. िवप ी िडिभजन सडक कायालयले
जफत गरेको दईु वटा Performance Bond र काम
गरेको िबल भु ानी पाऊँ भनी िनवेदकले िजिकर
िलएको भए पिन िनवेदकले िडिभजन सडक कायालय
नं. १ सँग स झौता गरी पे क रकमसमेत िलई
स झौताबमोिजमको काय नगरेका कारण िनवेदकसँगको
ठे का स झौता कानूनस मत पमा भङ् ग भइसके पिछ
िमित २०७३।९।५ मा Performance Bond जफत
गरेको देिखएबाट सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ को
दफा ५२ क को (छ) बमोिजम पिन कानूनस मत
पमा नै जफत ग रएको Bond िफता पाउने देिखएन
भने िनवेदकले पिहले नै पे क िलइसके को अव थामा
पनु : िबल भु ानी ग ररहन पन देिखएन ।
९. यसरी िनि त समयाविधिभ काय स प न
गछु भनी कबोल गन िनवेदकले लामो समय िबितस दा
पिन काय स प न नगरेको र ताके ता गदा पिन बेवा ता
गरेको देिखयो । य तो अव थामा सावजिनक ख रद
ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) मा “देहायको अव थामा
बोलप दाता, तावदाता, परामशदाता, सेवा दायक,
आपूितकता, िनमाण यवसायी वा अ य यि , फम,
सं था वा क पनीलाई िनजको कायको गा भीयको
आधारमा सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयले
एक वषदेिख तीन वषस म कालोसूचीमा रा न
स नेछ” भनी उि लिखत यव था र उपदफा (१)
को देहाय (ग) मा “ख रद स झौता काया वयन गदा
सारभूत िु ट गरेको वा स झौताअनु पको दािय व
सारभूत पमा पालना नगरेको” भ ने अव था वत:
िव मान देिखन आयो । य तो अव थामा िवप ी
िडिभजन सडक कायालयको िसफा रसमा सावजिनक
ख रद अनगु मन कायालयले िनवेदक िव.टी. / े डस
/ े जे.भी. लाई सोही ऐनको दफा ६३ को उपदफा
(१) को ख ड (ग) बमोिजमको कसूरमा ऐजन ऐनको
दफा ६३ को उपदफा (१) बमोिजम १ वषका लािग

िमित २०७४।८।२० बाट लागु हने गरी कालोसूचीमा
रािखएको काय कानूनस मत नै देिखयो ।
१०. िनवेदकले आफूलाई कालोसूचीमा
रा दा सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ को
िनयम १४१ को उपिनयम ५, ६, ७, ८, ९ समेतको
ि या पूरा नग रएको भ ने दाबी िलएको भए पिन
ऐजन िनयमको उपिनयम ७ मा सावजिनक ख रद
अनगु मन कायालयले क पनीलाई कालोसूचीमा रा दा
सावजिनक सनु वु ाइ गन पन बा या मक यव था
नभई कायालयको वैि छक अिधकारअ तगतको
भ ने देिखएको र उपिनयम १० मा क पनीले पेस
गरेका कागजातका आधारमा पिन िनणय िलन सिकने
यव था भएबाट िनवेदकको दाबी थािपत हन
आएन ।
११. िनवेदक क पनीले आफूले काय
स पादन गद आएको पल
ु िनमाणको ठे का अक
क पनीलाई निदन र िदइएमा आफूलाई ितपूित
भराउन माग गरेको भए पिन स झौताबमोिजम काय
स पादन नगरी कारबाहीमा परी कालोसूचीमा परेको
क पनीले आफूले पूरा गन नसके को िज मेवारी
अ लाई िदइए ितपूित ितनपछ
ु भनी िलएको िनवेदन
दाबी यायोिचत देिखएन ।
१२. यसरी िवप ी सडक िडिभजन कायालय
र सावजिनक ख रद अनगु मन कायालयबाट भएका
Performance Bond जफत गन तथा िबल भु ानी
रो ने, ठे का स झौता र गन, िनवेदक क पनीलाई
कालोसूचीमा रा नेलगायतका काय िनयमस मत
पमै भएको अव थामा िनवेदकले दाबी गरेज तो
उ कायह उपर उ ेषण परमादेशसमेतका आदेश
जारी गनु पन देिखएन । िनवेदकले पल
ु िनमाणको
ततु ठे काको िज मेवारीमा िनर तरता दान गन
परमादेशको आदेश जारी हन माग गरेकोमा िनवेदक
क पनीले स झौताबमोिजमको काय स पादन
नगरेपिछ हाल अक क पनीसँग स झौता भई तु

1294

१०५३० - दीपाकुमारी वली िव. िश ा िवकास तथा सम वय इकाई, रो पासमेत
गितमा काय स पादन भइरहेको भ ने देिखएबाट
िनवेदन िजिकर िनरथक देिखन आयो । यसैगरी
िनवेदकले आफूलाई कालोसूचीमा रािखएकोले
कालोसूचीबाट हटाइ पाउन दाबी िलएकोमा िनवेदक
कालोसूचीमा रहेको अविध िमित २०७४।८।२० बाट
एक वष वत: समा भइसके को अव थामा िनवेदन
िजिकरको औिच यसमेत नरहेबाट मागबमोिजम आदेश
जारी गनपन
ु देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ । िनवेदन दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.सु मालता माथेमा

§

िव ालय यव थापन सिमितका सबै
काय र ि यालाई वीकारी, कािशत
िव ापनमा फाराम भरी, िलिखत परी ामा
सि मिलत भई, सो परी ाको नितजा
कािशत भइसके पिछ बाँक ि यामा
संल न हन छाडी अगािडदेिखका सबै
कामकारबाही अपारदश , गैरकानूनी र
अिनयिमत भए भनी सो सबै िनणय र
कामकारबाही बदर ग रपाऊँ भ ने दाबीबाट
व छ र िन प ित पधामा सहभागी हन
पाउने समानता र वत ताको हकबाट
वि चत ग रएको भ न निम ने ।
( करण नं.६)

इजलास अिधकृत: सभु ाशच दाहाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ९ गते रोज २ शभु म् । िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी किपलच
पोखरेल
िवप ीका तफबाट :
—— & ––
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०४६, अङ् क १२, िन.नं.४०२२
§ ने.का.प.२०५०(क), अङ् क ४,िन.नं.४७२३
नणय नं . १०५३०
स ब कानून :
सव च अदालत, संयु इजलास
आदेश
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
या.मीरा खडका : नेपालको संिवधानको
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
धारा ४६र १३३(२)(३) बमोिजम पन आएको ततु
आदेश िमित : २०७६।७।२१
रट िनवेदनको संि त त य र आदेश यस कार छ:०७५-WO-०४६१
त यख ड
यथ म येको शहीद खगे जन ाथिमक
मु ा:- उ ेषण
िव ालयमा िश ा िवभागबाट ा अनदु ान रकमबाट
िनवेदक : रो पा िज ला, गंगादेव गाउँपािलका वडा नं. तलब भ ा पाउनेगरी १ जना आधारभतु -तह िश क
िनयिु गनपन
ु भएको हँदा िमित २०७५।५।१५ देिख
३ ब ने दीपाकुमारी वली
२०७५।५।२९ स म दरखा त िदने समय राखी िमित
िव
िवप ी : िश ा िवकास तथा सम वय एकाइ, रो पासमेत २०७५।५।१५ मा िव ापन भएको िथयो । सो िव ापन
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
सूचनाअनस
ु ार िमित २०७५।६।२१ मा स चािलत
िलिखत परी ामा दरखा त िदने १० जनाम येबाट
मसिहत ५ जना परी ामा सहभागी भएका िथय । िमित
२०७५।६।२२ मा यथ ह ले िलिखत परी ामा
सहभागी भएकाम ये मसिहत ४ जनाको नाम िलिखत
परी ामा सफल भएका भनी काशन गरेको रहेछ । उ
िश क छनौट र िनयिु सँग स बि धत अगािडदेिख
नै अपारदश भएको र िवप ीह ले आफूअनक
ु ू लका
यि छनौट गन भनी सावजिनक पमा भ दै
िहँडेकोले कामकारबाही स ब धमा जानकारी िलन
खो दा यथ ह ले जानकारी िदन निम ने भनी मेरो
िलिखत िनवेदन दता गन इ कार गरेको हँदा यो रट
िनवेदन िलई उपि थत भएक छु ।
कामकारबाहीमा अिनयिमतता भएको िववरण
िन नअनस
ु ार छ । िमित २०७५।६।१५ मा यथ
िव ालय यव थापन सिमितको अ य सरु वीर
वलीको अ य तामा ९ जना र अ य उपि थत भनी
अनिधकृत यि ह १४ जनाको नाम उ लेख गरी
बैठक बसेको यहोरा उ लेख गरी भेला ग रएको र
िव ापन, िश कको तलब र िविवध एजे डा उ लेख
छ । सो कुरा िनणय पिु तकामा देिखएको छ । पिहले
िव ापन काशन गरेको र यसप ात् मा भेला बैठक
बसेको भ ने यहोरा िमित २०७५।५।१९ को िनणयबाट
देिखएको छ । जे सद य, कायकारीणी अ य
बिलभ वली, िनमला वली, ढाँका के .सी.,जलेशकुमार
के .सी., िमला िव वली सहभागी सो बैठकमा िश क
छनौट सिमितस ब धी एजे डा उ लेख छ । उ
बैठकले िनमला वली, िवषयिव ह ह रबहादरु बढु ा,
खलिसंह बढु ा, िन. धाना यापक िमला िव वली र
ोत यि शेरबहादरु डाँगी रहेको छनौट सिमित गठन
गरेको बैठकको िनणय पिु तकामा उ लेख छ । यथ
िश क छनौट सिमितको गठन नै िश ा ऐन, २०२८
तथा िश ा िनयमावली, २०५९ िवपरीत छ ।
यथ
छनौट सिमितको िमित

२०७५।६।२२ को बैठकले िलिखत परी ामा सफल
उ मेदवारह भनी दीपाकुमारी वली, भरत के .सी.,
सािव ा वली, संगीता वलीको नाम मा उ लेख
छ । प सङ् या र चलानी नं. उ लेख गरी आिधका रक
ह ता र नभएको रिज टरको पानामा िलिखत
परी ामा सफल उ मेदवारको नाम उ लेख भएको छ ।
िमित २०७५।६।२२ नितजा काशन स ब धमा भ ने
उ लेख भएको यहोरा उि लिखत कागजमा िलिखत
र मौिखक परी ामा सफल उ मेदवार र वैकि पक
उ मेदवार भ ने मा उ लेख गरी नाम खाली रािखएको
देिख छ ।
यथ ह ले िश क छनौट सिमित गठन
नगरी िव ापन गरेको, गठन ग रएको भिनएको िश क
छनौट सिमित िश ा ऐन, २०२८ र िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम ९६ (क) र ९७ मा उि लिखत
अिनवाय तथा बा या मक कानूनी ावधानको पालना
ग रएको छै न । िज ला िश ा कायालयको ितिनिध
बेगर आफूखस
ु ी गिठत यथ छनौट सिमितलाई
िश क छनौटका लािग िलिखत तथा मौिखक
परी ालगायत कुनै पिन कारको परी ा स चालन
गन, सोको आधारमा नितजा काशन गन र िनयिु को
िसफा रस गनलगायतका कुनैपिन कामकारबाही
गन अिधकार चिलत नेपाल कानूनले िदएको
छै न । यथ ह को आपसी िमिलमतोमा अनिधकृत
पमा गाउँपािलकाका अ य समेत छनौट सिमितको
बैठकमा बसी अनिधकृत ह त ेप गरी आफूअनक
ु ू लका
यि छनौट गनका लािग चिलत कानून िवपरीतका
कामकारबाही गरेको ट देिखएको छ ।
यथ ह को य तो मनोमानीपूण र
बदिनयतपूण कामकारबाहीबाट मैले व छ ित पधा
गरी उ पदमा िनयिु हन पाउने आ नो अिधकारबाट
वि चत भई नेपालको संिवधानको धारा १८ र ३३ ारा
याभूत रोजगारीको हकमा ग भीर एवं ितकूल असर
परेको हँदा उ िश क छनौट स ब धमा यथ ह का
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तफबाट सु देिख नै भएगरेका छनौट सिमित गठन,
परी ा स चालन, नितजा काशन, अ तरवाताको
िमित तो नेलगायतका यससँग स बि धत स पूण
िनणय एवं कामकारबाहीह नेपालको संिवधानको धारा
१३३(२) र (३) बमोिजम उ ेषणको आदेश ारा बदर
गरी उ िश क िनयिु सँग स बि धत कामकारबाही
चिलत कानूनबमोिजम गन गराउनु भनी यथ ह का
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ ।
साथै यो रट िनवेदनको अि तम िकनारा नलागेस म
सोस ब धी स पूण कामकारबाही यथाि थितमा
रा नु भनी यथ ह का नाममा सव च अदालत
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम अ त रम
आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको िमित
२०७५।८।३ को रट िनवेदन-प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन
हो ? आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार र कारण
भए बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ िवप ी नं. १
ले महा यायािधव ाको कायालयमाफत र अ य
िवप ीह को हकमा आफै ँ वा आ नो कानूनबमोिजमको
ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो
आदेश र िनवेदनको ितिलिपसमेत साथै राखी
िवप ीह को नाउँमा याद सूचना जारी गरी िलिखत
जवाफ परे वा अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार
गरी पेस गनु । िनवेदकले अ त रम आदेश माग गरेतफ
िवचार गदा दवु ै प लाई राखी छलफल गन उपयु
हने देिखँदा अ त रम आदेशको छलफलको लािग िमित
२०७५।८।१३ गते को तारेख तो नू । साथै छलफल
नभएस म िनयिु स ब धी कुनैपिन िनणय काया वयन
नगनु नगराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ को २
(ख) बमोिजम अ पकािलन अ त रम आदेशसमेत जारी
गरी िदएको छ । सोको जानकारी िवप ीह लाई िदई

िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यहोराको यस अदालतबाट
िमित २०७५।८।४ मा भएको आदेश ।
अ त रम आदेशको छलफलको िनि त पेस
भएको ततु िनवेदनमा िश क िनयिु गन स ब धमा
िव ालय यव थापन सिमितबाट िविध र ि याको
अनशु रण गरेको नदेिखएको, िमिसल संल न बैठकका
िनणय अिभलेखह पिन रत िविध पूरा गरेको
नदेिखएको समेतका कारणबाट िश ा िनयमावली,
२०५९ को िनयम ९६(क), ९७ समेतका कानूनको
िु ट देिखँदा िमित २०७५।८।४ मा एक यायाधीशको
इजलासबाट जारी भएको अ त रम आदेशलाई
िनर तरता दान ग रिदएको छ । सोको जनाउ
िवप ीह लाई िदनु भ ने यहोराको यस अदालतबाट
िमित २०७५।११।२१ मा भएको आदेश ।
यस अदालतबाट जारी भई रतपूवक तामेल
भएको सूचना यादिभ िवप ीह ले िलिखत जवाफ
ततु नगरेको अव था रहेछ ।
यसमा रट िनवेदकतफबाट िमित
२०७६।६।१।४ स म बहस नोट दािखल गन लगाई
िमित २०७६।६।७ मा िनणय सनु ाउन पेसी तोक
िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०७६।५।१२ को आदेश ।
िमित २०७५।०६।२१ मा िव ालय
यव थापन सिमितको अ य को अ य तामा
बसेको भिनएको बैठकमा िश ा िनयमावली, २०५९
को िनयम ९६(क) मा यव था ग रएको अिनवाय
ोत यि को नाम उ लेख गरेको छै न । सोसमेत
यथ ह बाट िनवेदनमा उ लेख भएबमोिजम िश क
छनौट र िनयिु स ब धी िश ा ऐन र िनयमावलीले
िनधारण गरेका अिनवाय सत र कानूनी यव थाको
पालना नगरी मनोमानीपूण र बदिनयतपूवक ग रएका
कामकारबाहीबाट िनवेदकलाई नेपालको संिवधानको
धारा १७(च), १८ र ३३ ारा याभतु मौिलक
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
हकबाट वि चत गरेकोले रट िनवेदन जारी ग रपाऊँ
भ नेसमेत रट िनवेदकको तफबाट पेस भएको िलिखत
बहस नोट ।
िमित २०७६।६।७ को िदन इजलास
नबसेकोले िनणय सनाउने िमित आजको लािग
तोिकएको रहेछ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक मु ा पेसी सूचीमा
चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु रटमा
िनवेदनसिहतका स पूण कागजातह को अ ययन
ग रयो । िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा
ी किपलच पोखरेलले िवप ी िनकायह ले िश क
छनौट र िनयिु स ब धमा अगािडदेिख भए गरेका
कामकारबाहीह िश ा ऐन र िनयमावलीले िनधारण
गरेको िविध र ि या अवल बन गरी पारदश पमा
गरेको नदेिखएको र बाँक कायसमेत कानूनबमोिजम
व छ पले हने अव था नदेिखँदा त स ब धमा भए
ग रएका स पूण काम कारबाही ार भबाटै उ ेषणको
आदेश ारा बदर गरी चिलत कानूनबमोिजम यी
िनवेदकलाई समेत व छ ित पधामा समावेश गराई
िनयिु स ब धी काय गनु भनी िवप ीह का नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
उपरो अनस
ु ार बहस सनु ी िनवेदकको
तफबाट ततु ग रएको िलिखत बहस नोट तथा
िमिसल कागजात अ ययन गरी हेदा, िनवेदन
मागबमोिजमको रट जारी हनपु न हो वा होइन ? भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, रट िनवेदक
िव ािपत ाथिमक िव ालय िश क पदको परी ाका
ित पध रहेको देिख छ । यी िनवेदकले िवप ी
शहीद खगे जन ाथिमक िव ालय यव थापन

सिमितको िनणयानस
ु ार िश क छनौट सिमितबाट
कािशत िव ापनमा तोिकएको दरखा त िदने
यादिभ दरखा त िदई िमित २०७५।६।२१
मा स चािलत िलिखत परी ामा समावेश भएको
देिख छ । उ िलिखत परी ाको िमित २०७५।६।२२
मा नितजसमेत कािशत भई सो नितजामा आ नो
नाम कािशत भएको भएपिन अ तवातामा सहभागी
हन छाडी भए ग रएका कामकारबाही ित शङ् का
उठाई िमित २०७५।८।३ मा िश क छनौट स ब धमा
भएका अगािड नै देिखका स पूण िनणय, िव ापन,
परी ा णाली र नितजासमेत बदर होस् भनी रट
िनवेदन िलई अदालतसम आएको पाइ छ । िवप ी
िव ालय यव थापन सिमितसमेतका कामकारबाही
कानून िवपरीत भएको भए यसलाई चनु ौती िदन
त काल कानूनी उपचारको बाटो रो नपु नमा सो
नगरी सो िव ापनलाई वीकारी आफूले पिन
िव ापन ग रएको पदको लािग दरखा त िदई िलिखत
परी ामा सामेल भएको र िलिखत परी ाको नितजामा
सफल भएकोसमेत िनवेदनबाट खु न आएको
छ । अब पिछ लो ित पधामा आफू असफल
हने आँकलन गरी बाँक ि यामा समावेश हन
छाडी पिहलादेिखकै कामकारबाहीउपर चनु ौती िदन
िनवेदक यस अदालतसम रट िनवेदन िलई आएको
देिख छ । आ नो उ े य पूरा नहने अनमु ानको भरमा
भइसके का र अब हने बाँक ि यागत कामकारबाही
बदर गरी मा न अदालतको असाधारण े ािधकार
हण गरी आउने यि लाई अदालतले सहयोग गन
स ै न । अदालतमा यायको याचना गन आउने
िनवेदक सफाहात िलई आउनु पदछ । यो यायको
सवमा य िस ा त हो ।
३. यस स ब धमा यस अदालतबाट
िदगिवजय चौधरी िव
मु य सिचव, ी ५
को सरकार मि प रषद् सिचवालयसमेत भएको
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१०५३० - दीपाकुमारी वली िव. िश ा िवकास तथा सम वय इकाई, रो पासमेत
उ ेषण िनवेदनमा (ने.का.प.२०५० (क), अङ् क
४, िन.नं.४७२३) िनवेदकले जनु परी ालाई
संिवधानिवपरीत छ भनी यस अदालतको
असाधारण अिधकार े मा वेश गरी रट िनवेदन
िदएको हो सोही परी ामा िनवेदक वयं सि मिलत
भएर परी ा िदएको देिख छ । आफू परी ामा
सि मिलत हने र पिछ परी ा नै गैरसंवैधािनक छ
भनी आएको िनवेदकलाई व छ िवचारले आएको
भ न िम ने देिखएन । आफूले िदएको परी ालाई
आफैँ गैरसंवैधािनक भनी िनवेदकलाई िनवेदन
े मा वेश गन अिधकार हदँ ैन भनी रट िनवेदन
खारेज भएको पाइ छ ।
४. माण कानूनसँग स बि धत िवब धनको
िस ा तअनस
ु ार कुनै यि ले प रि थित र
ि यालाई वीकारी आ नो आचरण वा यवहार ारा
कुनै काम कुरा ग रसके पिछ सो काम वा कुरा य तो
िथएन वा होइन भ न स ै न भ ने सवमा य कानूनी
मा यता रहेको छ । सो िस ा त र कानूनी मा यता
रहेको प र े मा समेत यी िनवेदकको आचरण र
यवहारबाटै िनज िश क छनौटस ब धी िव ालय
यव थापन सिमितको िनणय र यससँग स बि धत
ि याकलापमा सु बाटै संल न रही िनधा रत
समयसीमा र ि याबमोिजम परी ामा सहभागी भएको
देिख छ । आ नोसमेत नामसिहत िलिखत परी ाको
नितजा कािशत भइसके पिछ बाँक ि यामा सहभागी
हन छाडी अगािडदेिखका र बाँक समेत कामकारबाही
बदर ग रपाऊँ भनी िनवेदक यो रट िनवेदन िलएर यस
अदालतमा वेश गरेको देिखँदा िनज वतः िवबि धत
भएकोसमेत देिखन आयो ।
५. यस स ब धमा यस अदालतबाट
िनवेदक शंकर िसंह थापासमेत िव
महे
सं कृत िव िव ालय कायकारी प रषदसमे
् त
भएको उ ेषणयु परमादेशको रट िनवेदनमा (ने.

का.प.२०४६, अङ् क १२, िन.नं.४०२२) कािशत
िव ापनबमोिजम िनवेदकह ले पिन आवेदन
िदई िलिखत परी ामा सि मिलतसमेत भई
परी ामा असफल भएपिछ मा सो िव ापनलाई
चुनौती िदने, अ यथा मािणत गन यास गन
िनवेदकह पूणत िववि धत देिख छन् । िकनिक
िनवेदकह बाट कािशत िव ापन बारेमा त काल
आपि जनाइएको पाइँदैन । िव ािपत पदमा
वे छापूवक आवेदन गरी परी ामा सि मिलत
भई यसको प रणाम आ नो ितकूल हन गएपिछ
मा िव ापनलाई चुनौती िदन तुत रट िनवेदन
दायर गरेको पाइ छ । अतः िनवेदकह को दाबी
कानूनस मत मा न िमलेन भनी रट खारेज ग रएको
पाइ छ ।
६. मािथ िववेिचत त य, आधार, कारण,
कानूनी यव था र निजरसमेतको आधारमा पिहला
िव ालय यव थापन सिमितका सबै काय र
ि यालाई वीकारी, कािशत िव ापनमा फाराम
भरी, िलिखत परी ामा सि मिलत भई, सो परी ाको
नितजा कािशत भइसके पिछ बाँक ि यामा
संल न हन छाडी अगािडदेिखका सबै कामकारबाही
अपारदश , गैरकानूनी र अिनयिमत भए भनी सो सबै
िनणय र कामकारबाही बदर गरी पाउन िनवेदक ततु
रट िनवेदन िलई आएको देिख छ । यस अव थामा
िनवेदकको िजिकरअनस
ु ार िनजको रोजगारी गनपाउने
हक तथा सोको लािग व छ र िन प ित पधामा
सहभागी हन पाउने समानता र वत ताको
हकबाट वि चत ग रएको भ न िम ने नदेिखई
िनवेदन मागबमोिजमको रट जारी हन स ने अव था
देिखएन । तसथ ततु रट िनवेदन खारेज हने
ठहछ । यस अदालतबाट िमित २०७५।८।४ देिख जारी
भएको अ त रम आदेश खारेज ह छ । रट िनवेदनको
दायरीको लगत क ा गन । आदेश िव तु ीय णालीमा
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अपलोड गरी िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा
बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.बमकुमार े
इजलास अिधकृत : फणे वरी िघिमरे
इित संवत् २०७६ साल काितक २१ गते रोज ५ शभु म् ।
—— & ––

नणय नं . १०५३१

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
फै सला िमित : २०७६।८।३
०७१-CI-०२६४
मु ाः- अंशब डा

माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)
मा भएको काननू ी यव थाले िववाद
नरहेको सामा य अव थामा मा जुनसुकै
अंिशयारको नामको स पि सगोलको
मा नु पन ह छ तर कुनै अंिशयारले कुनै
स पि आ नो िनजी हो भनी माण पेस
गदछ र सो माणलाई अ य अंिशयारले
स माण ख डन गन स दैनन् भने यस
अव थामा अंशब डा महलको १८ नं.
बमोिजम य तो स पि िनजी आजनको
मा नपु न देिखने ।
( करण नं.२)

पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् व र
अिधव ा य ी ह रहर दाहाल, ी
राम साद गौडेल र ी याम साद खरेल
िवप ी / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा
ी यदनु ाथ खनाल र अिधव ा ी िवशे र
ढकाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१

पनु रावेदक / वादी : नारायणद भ ने ह र साद सु तहमा फै सला गनः
मा. िज ला यायाधीश ी लेखनाथ ढकाल
जैसीको छोरा, पवत िज ला, शंकर पोखरी
िचतवन िज ला अदालत
गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल िचतवन
िज ला, र.न.पा. वडा नं. ३ हािजपरु ब ने पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
िललाधर रजाल (जैसी)
माननीय यायाधीश ी िवनोद साद शमा
िव
पनु रावेदन अदालत, हेट डा
िवप ी / ितवादी : नारायणद भ ने ह र साद
जैसीको छोरा, पवत िज ला, शंकर पोखरी
फै सला
गा.िव.स. वडा नं. ४ घर भई हाल िचतवन
या.दीपककुमार काक : सािबक याय
िज ला, र.न.पा. वडा नं. ३ हािजपरु ब ने
शासन ऐन, २०४८ तथा याय शासन ऐन,
बेल साद रजाल (जैसी) समेत
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१०५३१ - िललाधर रजाल (जैसी) िव. बेल साद रजाल (जैसी) समेत
२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतको
े ािधकारअ तगत पनु रावेदन पन आएको ततु
मु ाको संि त य एवम् ठहर यस कार छःत यख ड
िपता नारायणद भ ने ह र साद र आमा
रडी कुमारीबाट िवप ीह जेठो दाजु बेल साद
र माइलो दाजु गंगाधर तथा का छो म िफरादी
िललाधरको ज म भएको हो । िपताको २०४२ सालमा
र आमाको म सानै हँदा मृ यु भएको हो । हामी भाइह
हालस म छु ी िभ न भएका छै नौ ँ । म भारतमा नोकरी
गरी ब ने र िवप ी दाजहु नेपालमा ब ने हँदा
िनजह ले पवत तथा िचतवनको स पि ित ो होइन
भनी मलाई निदई एकलौटी खान खोजेको हँदा िफराद
परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम
गरी पेस भएको तायदाती फाँटवारीबाट हामी वादी
ितवादी ३ अंिशयारको ३ भाग लगाई मेरो १ भाग
िदलाई चलनसमेत चलाई पाऊँ भ नेसमेत यहोराको
वादीको िफरादप ।
मैले िवप ीलाई खान लाउन निदई घरबाट
िनकाला गरेको छै न । अंश पिन िद न भनेको छै न ।
हामीसँग भएको सबै स पि ब डा ला ने हो । सगोलको
स पि ब डा भएमा मेरो पिन म जरु ी नै छ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी बेल साद रजाल जैसीको
ितउ रप ।
वादीको दाबी झु ा हो । िपता ह र सादको
२ ीमतीम ये का छी आमा देवीमाया पिन
हनहु छ । िनज आमातफबाट छोरा तल
ु सी साद
र छोरीको ज म भई छोरीको िववाह भइसके को छ ।
छोरा तल
ु सी साद बेखबर छन् । मैले असाम आयल
इि डयामा नोकरी गरी कमाएको पैसाले िचतवन
र ननगरमा ०-९-० ज गा िकनेको छु । सो स पि मेरो
िनजी हो, ब डा ला ने होइन । वादीले का छी आमा
देवीमाया र तल
ु सी सादलाई अंशहकबाट वि चत गन
िनजह लाई अंिशयार नदेखाई नालेस गरेकोले िफराद

खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी गंगाधर
रजाल (जैसी) को ितउ रप ।
नारायणद भ ने ह र सादका २ ीमतीम ये
म का छी ीमती हँ । मबाट छोरा तल
ु सी साद र
छोरीको ज म भएकोमा छोरीको िववाह भइसके को
छ । िचतवनको ज गा गंगाधरको िनजी कमाइको
हो । पवतको स पि लाई ५ भाग लगाई यसबाट म
र छोरा तल
ु सी सादले पिन १/१ भाग अंश पाउनु
पछ भ नेसमेत यहोराको अ.ब. १३९ नं. बिु झएक
देवीमाया जैसीले गरेको बयान ।
अदालतको आदेशानस
ु ार वादी ितवादीका
सा ीह को बकप , तायदाती फाँटवारी र ज गाको
े ता उतार स बि धत मालपोत कायालयबाट ा
भई िमिसल सामेल रहेको ।
ऋणको हकमा साहको दाबी उजरु परेको
अव थामा पिछ ठहरेबमोिजम हने गरी दता े ता
िमले िभडेको तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत स पूण
स पि लाई ५ भाग लगाई यसको १ भाग अंश
वादीले ितवादीबाट पाउने भ ने सु िचतवन िज ला
अदालतबाट भएको फै सला ।
मेरो नाउँ दताको िचतवन हािजपरु ५क
िक.नं. २७३ को ज गामा वादीसमेतको कमाई परेको
र पैतक
ृ स पि बेची जोडेको देखाउने के ही माण
छै नन् । सो ज गा मैले २०४२ सालदेिख नै ाइभर
पेसा गरी र पिछ सन् १९९०/०६/०६ (िव.सं.
२०४७/०२/१३) देिख हालस म म असाम आयल
इि डयामा नोकरी गद आएको तलब ज मा गरी
कमाएको पैसाले िमित २०४९/०३/०८ मा ेमकुमारी
उ ेतीबाट .२०,५००/- मा राजीनामा पा रत गरी
िलएको हँ । मैले आयल इि डयामा नोकरी गरेको
माणह एवं अंिशयार आमा देवीमाया जैसीले गरेको
बयान तथा मेरा सा ीह को बकप समेतबाट उ
ज गा मेरो िनजी आजनको हो भ ने कुरा मू याङ् कन
नै नगरी उि लिखत मेरो िनजी आजनको स पि
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ब डा गन गरी सु िज ला अदालतले गरेको िु टपूण
फै सला उ टी गरी सो ज गा मेरो िनजी ठह याई पाऊँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी गंगाधर रजाल (जैसी)
को त कालीन पनु रावेदन अदालत हेट डामा िदएको
पनु रावेदनप ।
यसमा अंिशयारम येक देवीमाया जैसीले
बयान गदा िचतवनमा भएको स पि गंगाधर जैसीको
िनजी आजनको हो भनी बयान ग ररहेको स दभमा
सु फै सला फरक पन स ने देिखँदा छलफलका
लािग यथ लाई िझकाई आएपिछ वा अविध यितत
भएपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने त कालीन
पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित २०७०/०५/२१
को आदेश ।
मैले िमित २०४७ सालदेिख आयल इि डया
िलिमटेडमा काम गरी कमाएको रकमबाट िक.नं. २७३
को े.फ. ०-९-० ज गा मेरो िनजी आजनको स पि
हो भ ने माण पेस गरेको पनु रावेदक गंगाधर जैसीको
िनवेदनप ।
िक.नं. २७३ को ज गा ितवादीम येक देवी
मायाले सो ज गा गंगाधर जैसीको िनजी आजनको
भनी प उ लेख गरेको अव थामा िनजी आजन
नठह याई अंशब डा हने गरी गरेको सु िचतवन
िज ला अदालतको फै सला सो हदस म िमलेको
नदेिखँदा उ टी भई िक.नं. २७३ को ज गामा ितवादी
गंगाधर जैसीको िनजी आजन कायम भई िचतवन
िज ला अदालतको इ साफ के ही उ टी गरी पनु रावेदन
अदालत हेट डाबाट िमित २०७०/०९/२८ मा भएको
फै सला ।
पवत शंकर पोखरीमा ह र साद जैसीका
नाममा रहेको पैतक
ृ ज गा ह र सादको मृ यपु ात्
ितवादी बेल साद जैसी र गंगाधर जैसीका नाममा
संयु नामसारी भएको छ । ितवादी बेल साद र म
िललाधरको पिन मेहनत पा र िमकको रकम याई
सगोलमै रहेको अव थामा गंगाधरका नाममा िचतवन

िज ला सािबक हािजपरु गा.िव.स. वडा नं. ५/क िक.नं.
२७३ को .े फ. ०-९-० ज गा ख रद ग रएको िथयो ।
िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित
ितवादीले वीकार गरेका र वादी ितवादीले सगोलमा
धन कमाएको र बढे बढाएको कुरामा समेत ितवादी
गंगाधरले अ यथा भ न सके को अव था छै न । उ
ज गालाई मेरो िनजी आजनको भनी आयल इि डया
िल.को नोकरीको िनयिु प र िनजले बझ
ु ेको तलब
तािलकाले मा िनजको एकलौटी ख रद गरेको मा न
स ने अव था हँदैन । पहाड पवत शंकरपोखरीको
सबै िक ा ज गाह ितवादी वेल साद र गंगाधरको
नाउँमा संयु नामसारी गरी हालस म ब डा नगरी
ितवादी गंगाधरले एकलौटी भोगचलन गरी िक.नं.
२७३ को ज गा ख रद गदा शंकरपोखरीको पैतक
ृ
स पि ले बढेबढाएको आ दानी र म वादीसमेतको
कमाई िमसाई गंगाधरको नाममा ख रद ग रएको
वा तिवक त यलाई मू याङ् कन नगरी उ ज गा
गंगाधरको िनजी कायम गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाले िचतवन िज ला अदालतबाट िक.नं. २७३
को ज गा सगोलमा ब डा ला ने गरी गरेको फै सला
उ टी गरी सो ज गालाई गंगाधरको िनजी आजनको
कायम गरी अ य अंिशयारको अंश वि चत गरी
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित २०७०।०९।२८
मा भएको फै सला अंशब डाको १८ नं., माण ऐन,
२०३१ को दफा ६(क) को कानूनी आधारमा बदर
भागी भएकाले उ टी गरी िचतवन िज ला अदालतबाट
भएको फै सलाबमोिजम ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको
यस अदालतमा दायर गरेको िललाधर रजाल (जैसी)
को पनु रावेदनप ।
यसमा अंशब डाको १८ नं ले मानो नछु दै
एकासगोलमा आजन भएको स पि ब डा गनपन
ु
कानूनी यव था र िनजी भ नेले नै यसको माण
गज
ु ानु पनमा य तो अव थामा िनजी भ ने व तिु न
माणको अभावमा िवप ी गंगाधर जैसीका नामको
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१०५३१ - िललाधर रजाल (जैसी) िव. बेल साद रजाल (जैसी) समेत
िक.नं. २७३ को ज गा ब डा नगन गरी गरेको पनु रावेदन
अदालत हेट डाको िमित २०७०।०९।२८ को फै सला
फरक पन स ने देिखँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०२ नं.
बमोिजम यथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनू भ ने
यस अदालतको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक वादी िललाधर जैसीको तफबाट उपि थत
िव ान् व र अिधव ा य ी ह रहर दाहाल, ी
राम साद गौडेल र ी याम साद खरेलले िचतवन
िज ला सािबक हािजपरु गा.िव.स. वडा नं. ५/क
िक.नं. २७३ को े.फ. ०-९-० ज गा २०४९ सालमा
सगोलमै भएको अव थामा ख रद गरेकोमा िववाद
छै न । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ले
एकाघरसँगका अंिशयारह म ये जनु सक
ु ै अंिशयारको
नाममा रहेको स पि सगोलको स पि हो भनी
अदातलले अनमु ान गनछ भ ने कानूनी यव था छ ।
वादी ितवादीह सबै भारतमा बसेको भ ने िफराद
तथा ितउ रबाट देिख छ । गंगाधर जैसीले मा िवशेष
िशप र ानले सो ज गा ख रद नगरी सबै ितवादीह
सगोलमै भएको अव थामा सो ज गा ख रद गरेको हँदा
पनु रावेदन अदालत हेट डाले िक.नं. २७३ को ज गा
गंगाधरको िनजी आजन भनी गरेको फै सला उ टी गरी
सो ज गासमेत ब डा गरीपाउँ भ नेसमेत यहोराको
बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ ितवादी गंगाधर जैसीको तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी यदनु ाथ खनाल
र अिधव ा ी िवशे र ढकालले वादी ितवादीह
सगोलमै रहेकोमा िववाद छै न । ियनीह का िपता तथा
पितको मृ यपु िछ दाजु बेल साद र हा ो प को नाममा
पवत िज लाको पैतक
ृ स पि को पमा रहेको ज गा
नामसारी ग रएको छ । उ ज गाह बाट पनु रावेदक
वादी िललाधर जैसीले अंश पाउने हो । माण ऐन,

२०३१ को दफा ६(क) को यव था अ यथा मािणत
भएमा बाहेक एकाघरसँगका अंिशयारह म ये जनु सक
ुै
अंिशयारको नाममा रहेको स पि सगोलको स पि
हो भिन अदातलले अनमु ान गन िवषय हो तर ततु
मु ामा हा ो प ले म.ु ऐन, अंशब डा महलको १८ नं.
बमोिजम आ नो िनजी हने माण पेस गरकाले िक.नं.
२७३ मेरो प को िनजी ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
हेट डाको फै सलालाई सदर ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो
छु एको िमित कायम गरी पेस भएको तायदाती
फाँटवारीबाट वादी / ितवादी ३ अंिशयारको ३ भाग
लगाई मेरो १ भाग िदलाई चलनसमेत चलाई पाऊँ
भ ने िललाधर रजाल जैसीको िफरादप भएकोमा
सगोलको स पि ब डा भएमा मेरो पिन म जरु ी नै
छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी बेल साद जैसीको
र िपता ह र सादको २ ीमतीम ये का छी आमा
देवीमाया र िनज आमातफका छोरा तल
ु सी साद पिन
अंिशयार छन् । िचतवनको िक.नं.२७३ ज गा मेरो िनजी
आजनको भई अ य अंिशयारको अंश ला ने होइन ।
वादीले का छी आमा देवीमाया र तल
ु सी सादलाई
अंशहकबाट वि चत गन अंिशयार नदेखाई नालेस
गरेकोले िफराद खारेज ग रपाऊँ भ ने ितवादी गंगाधर
रजाल (जैसी) को ितउ रप रहेकोमा तायदाती
फाँटवारीमा उि लिखत स पि लाई ५ भाग लगाई
यसको १ भाग अंश वादीले ितवादीबाट पाउने
सु िचतवन िज ला अदालतबाट फै सला भएको
देिख छ । िज ला अदालतको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई
ितवादी गंगाधर जैसीले िचतवन हािजपरु ५क िक.नं.
२७३ े.फ. ०-९-० को ज गा मेरो िनजी आजनको
भएकाले सो ज गालाई ब डा गन गरी िचतवन िज ला
अदालतबाट भएको फै सला उ टी ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदनप रहेकोमा िक.नं. २७३ को
ज गा गंगाधरको िनजी आजन कायम गरी त कालीन
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट फै सला भएको
देिख छ । सो फै सलामा िच नबझ
ु ाई वादी िललाधर
जैसीको िचतवन िज ला अदालतबाट भएको
फै सलाबमोिजम ग रपाऊँ भनी यस अदालतमा
पनु रावेदनप दता भएको ततु मु ामा सु िचतवन
िज ला अदालतले वादी दाबीबमोिजम स पूण
स पि ब डा ला ने गरी गरेको फै सलालाई पनु रावेदन
अदालत हेट डाले के ही उ टी गरी िक.नं. २७३ को
ज गा ितवादी गंगाधर जैसीको िनजी कायम हने गरी
गरेको फै सला िमलेको छ, छै न ? पनु रावेदक वादीको
पनु रावेदन िजिकरबमोिजम िववािदत ज गामा िनजको
अंश हक पु ने हो, होइन ? भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, नारायणद
भ ने ह र साद जैसीका २ वटा ीमतीमा जेठी
रडीकुमारी र का छी देवीमाया रहेकोमा जेठीबाट
बेल साद, गंगाधर तथा िललाधर गरी ३ जना र
का छीबाट छोरा तल
ु सी साद तथा १ छोरीसमेत
भएकोमा िपता ह र साद र आमा रडीकुमारीको
परलोक भइसके को तथा का छी आमाबाट जि मएक
छोरीको िववाह भई हाल वादी िललाधर, का छी आमा
देवीमाया, भाइ तल
ु सी साद, ितवादी य बेल साद र
गंगाधर गरी ५ जना अंिशयार रहेको र िनजह िबचमा
अंशब डा नभएको भ नेमा िववाद नभई सु िचतवन
िज ला अदालतले तायदाती फाँटवारीमा उि लिखत
स पि लाई ५ भाग लगाई यसको १ भाग अंश वादीले
ितवादीबाट पाउने भनी फै सला गरेको देिख छ ।
सो फै सलामा ब डा भएको अ य स पि मा वादी
ितवादीको असहमित नभई के वल ितवादी गंगाधर
जैसीले सु देिख नै िचतवन िज ला सािबक हािजपरु
गा.िव.स. वडा नं. ५क िक.नं. २७३ को ज गा मल
ु क
ु
ऐन, अंशब डाको महलको १८ नं. बमोिजम मेरो
िनजी आजनको भ ने ितवाद िजिकर िलइआएको
देिख छ । मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको महलको १८ नं.

मा “मानो नछु ई सँग बसेका अंिशयार छन् भने
जनु सक
ु ै अंिशयारले सगोलको स पि बाट वा
सगोलको खेती, उ ोग, यापार यवसायबाट बढे
बढाएको सगोलको आजन र लेनदेन यवहारको ८
नं. बमोिजम लगाएको ऋण सबै अंिशयारलाई भाग
ला छ । सोबाहेक कुनै अंिशयारले आ नो ान वा
सीप वा यासबाट िनजी आजन गरेको वा कसैबाट
िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको
अपुताली परेको वा ी अंश धनको महलको ५
नं. बमोिजम पाएकोमा य तो आजन वा पाएको
स पि सो आजन गन वा पाउने अंिशयाराको
िनजी ठहरी आफूखुसी गन पाउँछ । ब डा गन कर
ला दैन । अंश नभएपिन मानो छु ई िभ न बसेका वा
रिज ेसन नगरी खित उपित आ नो-आ नो गरी
आ नो िह सासँग मा राखी खानु िपउनु गरेकोमा
एकै ठाँउमा भएपिन मानो छु ई िभ न भएको
ठहछ । य तो कमाएको धन लाएको ऋण आ नो
आ नो ह छ” भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ ।
अब ततु कानूनी यव थानक
ु ू ल यी ितवादी गंगाधर
जैसीको उि लिखत िक.नं. २७३ िमित २०४९/३/९
मा ख रद गरेको ज गा िनजको िनजी आजन हो,
होइन ? भ नेतफ िवचार गदा, यथ ितवादी गंगाधर
जैसीले िक.नं. २७३ ज गा आफूले िमित २०४७
सालदेिख आयल इि डया िल. भारतमा नोकरी गरी
ख रद गरेको भनी िनजले आ नो िनयिु प र तलबी
भरपाइसमेतका माण पेस गरेको हँदा सो स पि
िनजको आ नो ान, सीप र यासबाट िनजी
आजन गरेको देिख छ । यसरी कुनै अंिशयारले आ नो
ान, सीप र यासबाट िनजी आजन गरेको स पि
आफूखुसी गन पाउँने यव थाको सिु नि तता सोही
१८ नं. ले ग रिदएको छ । मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १३९ नं.
बमोिजम बिु झएक वादी सरहक अंिशयार देवीमायाले
सो स पि गंगाधर जैसीको िनजी आजन हो भनी प
पमा बयान गरको देिख छ । िनज देवीमाया वादी
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१०५३२ - ठु पी भ ने िवकास िव कमा िव. नेपाल सरकार
सरहक अंिशयार भएकोले िनजको भनाइलाई अ यथा
मा नपु न देिखँदनै । माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)
मा “अ यथा मािणत नभएस म एकाघरसँगका
अंिशयारह म ये जुनसक
ु ै अंिशयारको नाममा
रहेको स पि सगोलको स पि हो भनी अदातलले
अनुमान गनछ” भ ने कानूनी यव था रहेको
देिख छ । यस कानूनी यव थाले िववाद नरहेको
सामा य अव थामा मा जनु सक
ु ै अंिशयारको नामको
स पि सगोलको मा नु पन ह छ तर कुनै अंिशयारले
कुनै स पि आ नो िनजी हो भनी माण पेस गदछ र
सो माणलाई अ य अंिशयारले स माण ख डन गन
स दैनन् भने यस अव थामा अंशब डा महलको १८
नं. बमोिजम य तो स पि िनजी आजनको मा नपु न
देिख छ । उि लिखत िक.नं. २७३ को ज गा ख रद
गदा सगोलको कुन स पि बेचिबखन गरी ा भएको
आयबाट ख रद गरेको भ ने पनु रावेदक वादीले देखाउन
सके को पाइँदैन भने यथ ितवादी गंगाधर जैसीले
सो ज गा आयल इि डया िल. भारतमा नोकरी गरी
ख रद गरेको भनी िनजले आ नो िनयिु प र तलबी
भरपाइसमेतका माण पेस गरेको अव थामा िनजले
िलएको िनजी आजनतफको दाबीलाई अ यथा मा न
िम ने देिखएन । िनजको नोकरीको आय िववरणबाट
सो ज गा ख रद गन स ने नै देिखयो । य तो त यलाई
अदालतले हण गन स ने नै देिखँदा ततु मु ामा
पनु रावेदक वादीले िक.नं. २७३ को ज गा गंगाधरको
एकलौटी िनजी आजन भनी गरेको फै सला उ टी गरी
सो ज गासमेत ब डा ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन तथा िनजका कानून
यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
३. तसथ उपरो िववेिचत आधार
कारणह बाट स पूण स पि लाई ५ भाग लगाई
यसको १ भाग अंश वादीले ितवादीबाट पाउने भ ने
सु िचतवन िज ला अदालतबाट भएको फै सला के ही
उ टी गरी िक.नं. २७३ को ज गा ितवादी गंगाधरको

िनजी आजन कायम गरी सोबाहेकका अ य तायदातीमा
उि लिखत ज गाह मा यी पनु रावेदक वादीले ५
भागको १ भाग पाउने गरी पनु रावेदन अदालत
हेट डाबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादी िललाधर जैसीको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.कुमार रे मी
इजलास अिधकृतः- नवराज जोशी
इित संवत् २०७६ साल माग ३ गते रोज ३ शभु म् ।
—— & ––

नणय नं . १०५३२

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
माननीय यायाधीश ी पु षो म भ डारी
फै सला िमित : २०७६।८।८
०७५-CR-१२०३
मु ाः- जबरज ती करणी

पनु रावेदक / ितवादी : िज ला ता लेजङ
ु सािबक
थु वेिदन गा.िव.स.वडा नं. २ हाल याङवरक
गाउँपािलका वडा नं. ६ घर भई हाल
कारागार कायालय ता लेजङ
ु मा थनु ामा
रहेका कुलमानको छोरा ठु पी भ ने िवकास
िव कमा
िव
यथ / वादी : प रवितत नाम ता लेजङ
ु -४ को
जाहेरीले नेपाल सरकार
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पनु रावेदन तहमा फै सला गन:माननीय यायाधीश ी टेक साद ढुङ्गाना
§ जबरज ती करणी ज तो ग भीर कृितको
माननीय यायाधीश ी तेजनारायण िसंह राई
अपराधबाट पीिडतलाई शारी रक,
उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलास
मानिसक तथा सामािजक ित पु दछ ।
पीिडतलाई हने य तो ितको पूण पले
फै सला
िनराकरण गन स भव नभए पिन ितपूित
या.िव भर साद े : उ च अदालत
(compensation) रकम उपल ध
गराई आिथक राहत िदलाउनु रा यको िवराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम
दािय वअ तगत पन ।
§ ितवादीको कुनै स पि नभएको कारणले ितवादीको तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन
मा जबरज ती करणीको कसूरबाट दता हन आएको ततु मु ाको संि त य र ठहर
पीिडत यि ले ितपूित नपाउने भ ने यस कार छः
त यख ड
हदँ ैन । य तो अव थामा पीिडतलाई
िज ला ता लेजङ
स बि धत मिहला तथा बालबािलका
ु , थु बेिदन गा.िव.स. वडा
कायालयबाट ितपूित व प उिचत रकम नं. २ ि थत पूवमा नामहाङमा थेबेको बाँसघारी,
उपल ध गराउन आदेश गन स ने गरी पि ममा लेखनाथ नेपालको खेत, उ रमा उपे
जबरज ती करणीको १०ग नं. मा कानूनी भ डारीको खेत र दि णमा िभममाया थेबेको बाँसघारी
यव था ग रएको देिख छ । यसैगरी, यित ४ िक लािभ िड लीराम खितवडाको खेतमा
पीिडतको अिवभावकको यून आय ोत प रवितत नाम ०१(C) कुलबाट घरतफ जाँदै गदा
रहेको देिखएको अव थामा रा य वा कुनै ितवादी ठु पी भ ने िवकास िव.क.ले जङ् गलमा
सामािजक संघसं थाबाट उपल ध हन अमला िटपी िद छु र िब कुट िक न पैसा िद छु भनी
स ने सामािजक सरु ाको याभिू त गरी लोभनमा पारी जबरज ती करणी गरेको भ नेसमेत
यहोराको घटना थल मचु ु का ।
पीिडतलाई राहत िदन उपयु हने ।
म शारदा मा.िव. थु बेिदनमा कायालय
( करण नं.१३)
सहयोगी काम गद आएकोमा िमित २०७३।११।१५
गते घरायसी काम भएकोले १६:१५ बजेितर घरमा
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट :
आइपु दा छोरी रोइरहेक रिहछन् । छोरीको कुल
यथ / वादीका तफबाट :
१३:०० बजे छु ी हने भएकोले म घर पु नु अगावै छोरी
अवलि बत निजर :
घरमा पगु ी रोइरहेक देखी के भयो भनी सो दा छोरीले
स ब कानून :
कुल छु ी भइसके पिछ म घरतफ फकदै गदा ठु पी
§
माण ऐन, २०३१
भ ने िवकास िव.क.ले मलाई बाटोमा ढुक बसेका
रहेछन् । म िज ला ता लेजङ
सु फै सला गन:ु थु वेिदन-२ ि थत
माननीय यायाधीश ी अशोककुमार ब नेत वरडाडा भ ने थानको बाँसझाङ निजक खेतमा
आइपु दा िवकास िव.क.ले मलाई बाँसझाङ निजकै को
ता लेजङ
ु िज ला अदालत
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जङ् गलमा अमला िटपीिद छु, िब कुट िक ने पैसा
िद छु, मसँग िहँड् भनी डो याउँदै लगी िविभ न
लोभनमा पारी ललाई फकाई निजकै रहेको खेतमा
पु याई सोही खेतमा लडाई िनजले मैले लगाएको
सु वाल पे टी खोली िनजले आफूले लगाएको कपडा
खोली िनजको िपसाब फे न खेलाउँदै ठाडो पारी मेरो
िपसाब फे नमा िनजको िपसाब फे न जोडी जबरज ती
मेरो िपसाब फे नमा घस
ु ारेपिछ मलाई दख
ु ेकोले म न
था दा िनज िवकास िव.क. गाउँतफ भागे । सो पीडाले
म िब तारै सो थानबाट उठी घरमा आई बसेक मा
मेरो िपसाब फे नबाट रगत बिगरहेकोले अिहलेस म
दिु खरहेको छ भनी छोरीले बताई देखाएपिछ छोरीलाई
हेदा योिनबाट रगत बिगरहेको र छोरी िहँड्डुल गन
नसक घाइते अव थामा देखेको हँदा िनज ठु पी
भ ने िवकास िव.क.लाई प ाउ गरी जबरज ती करणी
महलबमोिजम हदैस म कारबाही ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको ता लेजङ
ु -४ को जाहेरी दरखा त ।
Abrasion on anterior aspect of
right knee measuring 3cm×2cm. Blood
stain seen on left thigh, posterior aspect
of left leg, left shin and left foot. Perineum:
Injury to perineum seen with grade 2 tear
(including skin and muscles) extending
from fourchette towards the left side of
anus measuring 3cm×2cm muscle deep,
with active bleeding on examination. Vulva:
Injury on lower aspect of left labia minor
continuous with the perinea injury. Vagina:
tear of posterior vaginal wall 1cm deep into
vaginal canal continuous with the perinea
injury. Hymen: is torn with active bleeding
on examination. भ ने र रायमा The injuries
on genital organs are consistent with
recent forceful vaginal penetration भ नेसमेत

यहोराको पीिडत प रवितत नाम ०१(C) को शारी रक
परी ण ितवेदन ।
जाहेरवाला प रवितत नाम ता लेजङ
ु -४ मेरो
सहोदर बबु ा हन् । म हाल १० वषक भएक छु । हाल
म क ा १ मा अ ययन गदछु । िमित २०७३।११।१५
गते घरबाट कुल गई छु ी भएपिछ आ नो घरतफ
फकदै गदा जाहेरी दरखा तमा उि लिखत थानमा
पु दा गाउँकै ठु पी भ ने िवकास िब.क.ले सो थानमा
बाटो ढुक मलाई दे नासाथ अमला िटिपिद छु र
िब कुट िक ने पैसा िद छु, मसँग िहँड् भनी मलाई
डो याउँदै बाँसघारी निजकै रहेको खेतमा लगी लडाई
मैले लगाएको सु वाल ( क) र पे टी खोिलिदई
िनजले आ नो कपडा पे ट, क खोली आ नो
िपसाब फे न खेलाउँदै ठाडो पारी मेरो िपसाब फे नमा
जबरज ती घस
ु ाई द न थालेपिछ मलाई सा ै दख
ु ेकोले
रोई कराउँदा िनजले मलाई यही छाडी भागी गए, म
िब तारै उठी घरमा गई ब दा मेरो िपसाब फे नबाट
रगत बिगरहेकोले मैले घटनाको बारेमा बबु ालाई बतृ ा त
सनु ाएक हँ । िनजले जबरज ती करणी गरेकाले मेरो
िपसाब फे न सा ै दिु खरहेको छ, मेरो बबु ाको साथमा
ता लेजङ
ु िज ला अ पतालमा आई उपचार गराउँदै
आएक छु भ नेसमेत यहोराको पीिडत पिवितत नाम
०१(C) को घटना िववरण कागज ।
िमित २०७३।११।१५ गते १४:०० बजेितर
म िज ला ता लेजङ
ु थु बेिदन गा.िव.स. वडा नं. २
ि थत बरडाँडा भ ने थानको बाँस याङ निजक
खेतमा िथए । उि लिखत थानमा म आ नो काम
िवशेषले घु दै गदा पीिडत प रवितत नाम ०१(C)
कुलबाट आ नो घरतफ फिकदै गरेको मैले देखेपिछ
मलाई करणी गन मन लागेकोले िनजलाई मैले बोलाई
ितमी कुलदेिख आएक ? म यहाँ अमला खान
आएको हँ , के ही माि तर जङ् गलमा जाउँ ितमीलाई
पिन अमला िटिपिद छु र यहाँ िब कुट िकनी खाने
पैसा िद छु, म सँगसँगै िहँड् भनी पीिडतलाई ललाई

1307

नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
फकाई बाटोदेिख डो याउँदै जङ् गल बाँस याङ निजक
खेतमा लगेर समाई भईु माँ सतु ाई िनजले लगाएको
कपडा खोली हतार हतार आ नो कपडासमेत खोली
मेरो उ ेिजत िलङ् ग पीिडतको योिनमा िछराउने
यास गदा निछरेपिछ पीिडतले ऐया, दु यो नगनु
के गनु भएको भनी ँ दै गदा मैले िनजको दवु ै खु ा
फटाउन लगाई समाई जबरज ती मेरो उ ेिजत िलङ् ग
पीिडतको योिनिभ िछराउने यास गदा पीिडत झन
चक वरमा रोएपिछ मैले अ य मािनसह ले थाहा
पाउँछन भनी पीिडतलाई सोही थानमा छाडी भागी
गएको हँ । मैले जबरज ती करणी गदा मेरो उ ेिजत
िलङ् ग योिनिभ पूरै िछराउन सिकन, के ही भाग मा
िछरेको हनपु छ । पीिडतले आ नो घरमा गई घटनाको
बारेमा िनजको बवु ा जाहेरवाला प रवितत नाम
ता लेजङ
ु -४ लाई सनु ाएपिछ म प ाउमा परी आएको
हँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी ठु पी भ ने िवकास
िव कमाले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान
कागज ।
प रवितत नाम ता लेजङ
ु -४ को छोरी
प रवितत नाम ०१(C) को िमित २०६४।११।०५
गते ज म भएको हो भ नेसमेत यहोराको िमित
२०६८।१०।१५ गतेको ज म दता माण प को
ितिलिप ।
िमित २०७३।११।१५ गते १४:०० बजेितर
जाहेरवाला प रवितत नाम ता लेजङ
ु -४ को नाबािलक
छोरी पीिडत प रवितत नाम ०१(C) कुलदेिख घरतफ
फकदै गदा िज ला ता लेजङ
ु थु बेिदन गा.िव.स. वडा
नं. २ ि थत बाटोमा ितवादी िवकास िव कमाले
बाटो ढुक पीिडतलाई ललाई फकाई लोभनमा पारी
एका त थान बाँस याङ निजक खेतमा लगी पीिडतको
सु वाल पे टी खोली िदई जबरज ती करणी गरेको
कारण पीिडतको योिनबाट रगत बगी घाइते भई त काल
उपचारको लािग ता लेजङ
ु िज ला अ पतालतफ
याएको मसमेतलाई थाहा छ । यसरी नाबािलकलाई

लोभनमा पारी जबरज ती करणी गन ितवादी ठु पी
भ ने िवकास िव.क.लाई कानूनबमोिजम कारबाही गरी
पीिडतलाई याय िदलाई ितपूितसमेत िदलाई भराई
िदनपु छ भ नेसमेत यहोराको मि जता तामाङले
गरेको घटना िववरण कागज ।
िमित २०७३।११।१५ गते हाल पीिडत
प रवितत नाम ०१(C) कुलदेिख ए लै आ नो
घरतफ फकने ममा ितवादी ठु पी भ ने िवकास
िव.क.ले बाटोमा ढुक ललाई फकाई एका त थान
खेतमा लगी जबरज ती करणी गरेका रहेछन, सो
कुरा पीिडतले जाहेरवालालाई सनु ाई गाउँमा होह ला हँदा सनु ी थाहा पाई त काल घटना थमा गई
हेदा ितवादीले जबरज ती करणी गरेको थानमा
के ही माटो धसा रएको, झारह मािडएको अव थामा
देिखएको र पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको
पीडाले पीिडत घाइते भई त काल ता लेजङ
ु िज ला
अ पतालमा उपचाराथ याएकोसमेत मलाई थाहा
छ । यसरी ललाई फकाई नाबािलग ए लै भएको
मौका छोपी जबरज ती करणी गन ितवादीलाई
कानूनबमोिजम हदैस मको सजाय गरी पीिडतलाई
याय िदलाई ितपूितसमेत िदलाई भराई िदनपु छ
भ नेसमेत यहोराको शनकुमार तामाङले गरेको घटना
िववरण कागज ।
िमित २०७३।११।१५ गते १४:०० बजेितर
जाहेरवालाको नाबािलग छोरी प रवितत नाम ०१(C)
कुलबाट घरतफ आउँदै गदा बाटोमा ितवादी ठु पी
भ ने िवकास िव.क.ले पीिडतलाई ललाई फकाई
लोभनमा पारी थु बेिदन-२ बरडाँडा भ ने थानको
बासझाङ निजक खेतमा लगी जबरज ती करणी
गरेको पीडाले पीिडत िहड् न नस ने गरी घाइते भई
उपचार गराउन िज ला अ पताल ता लेजङ
ु याएको
र वारदातमा संल न ठु पी भ ने िवकास िव कमालाई
समेत हरीले प ाउ गरी याएको हामीह लाई
थाहा छ । यसरी पीिडत नाबािलका ए लै कुलदेिख
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घरतफ फकने ममा बाटोमा ढुक अमला िटपी िदने,
पैसा िदने, ज ता कुरा गरी एका त थान खेतमा लगी
जबरज ती करणी गन ितवादी ठु पी भ ने िवकास
िव कमालाई कानूनबमोिजम हदैस मको कारबाही गरी
पीिडतलाई याय िदलाई ितपूितसमेत िदलाई भराई
िदनु पछ भ नेसमेत यहोराको च साद थेबे, यदवु ीर
िव कमा र मनकुमारी तामाङले एकै िमलान हने गरी
लेखाई िदएको व तिु थित मचु ु का ।
िमिसल संल न स पूण कागज माणबाट यी
ितवादीले वष ९ क पीिडत ०१(C) लाई िव ालयबाट
फकदै गरेको समयमा िमित २०७३।११।१५ गते
जबरज ती करणी गरेको त य मौकाको पीिडतको
शारी रक परी ण एवं पीिडत र जाहेरवालासमेतका
बिु झएका यि को भनाइबाट पिु
भएकोले
ितवादीलाई जबरज ती करणीको १ र ३(१) को
कसूरमा ऐ. ३(१) नं. बमोिजम सजाय गरी १० नं.
बमोिजम ितपूितसमेत िदलाई पाऊँ भ ने समेत
यहोराको िमित २०७३।१२।९ गतेको अिभयोगप ।
िमित २०७३।११।१५ गते िदउसो १५:३०
बजेितर यी प रवितत नाम ०१(C) कुलबाट घर
फकदै िथई । मैले िनजलाई थु बेिदन गा.िव.स. वडा नं.
२ वरडाँडा भ ने ठाउँमा भेटी करणी गन मन लागी मैले
िनजलाई अमला िटपी िद छु, िब कुट िकिनिद छु भनी
फकाई करणी गन देउ भनी बाटोदेिख के ही मािथ लगी
खेतमा भईु माँ लडाई िनजको कपडा क र पे टी खोली
हतार हतार मेरो आ नो पे टी कपडासमेत खोली मेरो
उ ेिजत िलङ् ग पीिडतको योिनमा िछराउन यास गदा
मेरो िलङ् ग पीिडतको योिनमा निछरेपिछ ऐया, दु यो के
गनु भएको भनी ँ दै िच याउन था दा मैले जबरज ती
पीिडतको योिनमा मेरो िलङ् ग िछराएको हँ । यसपिछ
मैले पीिडतलाई यही घट् ना थलमा छोडी म आ नो
घरतफ गएको िथए । यी पीिडत आ नो घरमा गई सो
कुरा िनजको बाबु जाहेरवालालाई सनु ाएको रहेछ ।
मलाई सोही िदन बेलक
ु ा क रब ६ बजेितर हरीले

प ाउ गरेको हो । मैले पीिडत ०१(C) लाई फकाएर
करणी गरेको हँ । यसैले मलाई कानूनबमोिजम सजाय
हनपु न हो र पीिडतलाई मबाट ितपूित पिन िदलाई
भराई िदनपु न हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी ठू पी
भ ने िवकास िव कमाले िमित २०७३।१२।९ गते
अदालतमा गरेको बयान ।
मैले घट् ना घटेको भोिलप ट मा गाउँमा
होह ला भएर सनु ी थाहा पाएको हँ । पीिडत प रवितत
नाम ०१(C) अ ठ् यारो गरी िहँिडरहेक िछन् भनेर
पिन सनु ेक हँ । पीिडत प रवितत नाम ०१(C)
िव ालयबाट फिकदै गदा ितवादी ठू पी भ ने िवकास
िव कमाले जबरज ती करणी गरेको भ ने सनु ेको हँ ।
िमित २०७३।११।१६ गतेको घट् ना थल मचु ु का र
िमित २०७३।११।२९ गतेको व तिु थित मचु ु कामा
भएको यहोरा र सहीछाप मेरो नै हो भ नेसमेत
यहोराको घट् ना थल मचु ु का तथा व तिु थित
मचु ु कामा ब ने च साद थेवे र यु िवर िव कमाले
िमित २०७३।१२।१४ गते अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७३।११।२६ गतेको घट् ना िववरण
कागजमा भएको सहीछाप र यहोरा मेरो नै हो भ नेसमेत
यहोराको घट् ना िववरण कागज गन मि जता तामाङले
िमित २०७३।१२।१४ गते अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७३।११।१६ गतेको घट् ना थल
मचु ु का र िमित २०७३।११।२९ गतेको व तिु थित
मचु ु काको यहोरा र सहीछाप मेरै हो, ठीक छ ।
ितवादी ठू पी भ ने िवकास िव कमालाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय हनपु न हो भ नेसमेत यहोराको
घट् ना थल मचु ु का तथा व तिु थित मचु ु कामा
ब ने मनकुमारी तामाङले िमित २०७३।१२।१४ गते
अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी ठू पी भ ने िवकास िव.क.ले मेरी
छोरी पीिडत प रवितत नाम ०१(C) लाई कुलबाट
फकदै गदा िब कुट िकनी िद छु, पैसा िद छु, अमला
िटपी िद छु भनी फकाई बाँसघारी निजकै खेतमा लगी
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
लगाएको लगु ासमेत खोली मलाई फटाहा गय भनी
छोरी ँ दै घरमा आई भ दा सनु ेको हँ । छोरीलाई
हेदा क मर मनु ी सबै रगत नै रगत िथयो । िपसाब
फे न ठाउँबाट रगत बिगरहेको िथयो । छोरीको य तो
हालत देखेपिछ मैले हरीलाई खबर गरेको हो । मेरी
छोरीलाई ितवादीले आिथक लोभन देखाई िमित
२०७३।११।१५ गते कुलबाट फकदै गदा जबरज ती
करणी गरेको हँदा अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय
हनु पदछ भ नेसमेत यहोराको प रवितत नाम
ता लेजङ
ु ४ ले िमित २०७३।१२।१४ गते अदालतमा
गरेको बकप ।
मलाई ठू पीले अमला िटपी िद छु, िब कुट
िकनी िद छु र पैसा पिन िद छु भनी फकाई नरा ो
काम ग यो र मेरो सस
ु ु गन ठाउँबाट रगत ब यो । िमित
२०७३।११।१७ गतेको घट् ना िववरण कागजको
यहोरा सनु ाउँदा सनु े । यसमा लेिखएको यहोरा र
या चे सही मेरै हो भ नेसमेत यहोराको पीिडत
प रवितत नाम ०१(C) ले िमित २०७३।१२।१४ गते
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७३।११।१६ गतेको घटना थल
मचु ु काको यहोरा र सहीछाप मेरो नै हो । ितवादी
ठू पी भ ने िवकास िव कमालाई हदैस म सजाय
हनपु न हो भ नेसमेत यहोराको घटना थल मचु ु कामा
ब ने शरन तामाङले िमित २०७३।१२।१५ गते
अदालतमा गरेको बकप ।
पीिडतले लगाएको िभ ी कपडामा "Human
semen was detected” भ ने के ीय हरी
िविधिव ान योगशालाको िमित २०७३।१२।१५ को
परी ण ितवेदन ।
ितवादीले अनस
ु धान अिधकारीसम र
अदालतमा गरेको बयान, पीिडत बािलकाले गरेको
बकप , जाहेरवालाले गरेको बकप , बिु झएका
मनकुमारी तामाङसमेतका यि ले गरेको बकप ,
पीिडतको मौकाको शारी रक परी ण ितवेदन,

के ीय हरी िविधिव ान योगशालाको परी ण
ितवेदनसमेतका िमिसल संल न व तिु न माणबाट
वष ९ क अवोध बािलका पीिडत ०१(C) लाई
ितवादी ठू पी भ ने िवकास िव कमाले जबरज ती
करणी गरेको पिु हन आएकोले ितवादी ठू पी भ ने
िवकास िव कमालाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ३(१) नं. अनस
ु ार
१४ (चौध) वष कै द सजाय हने ठहछ । ितवादीबाट
पीिडतलाई ितपूित भराई िदन सिकने नदेिखएकोले
ितपूितको रकम .७५,०००।– (पचह र हजार)
नेपाल सरकार मिहला तथा बालबािलका कायालय
ता लेजङ
ु बाट पीिडतलाई उपल ध गराई िदन र
पीिडतलाई िश ादी ाको उिचत ब ध गन गराउन
िज ला बाल क याण सिमित ता लेजङ
ु मा लेखी
पठाइिदनेसमेत ठहछ भ ने सु ता लेजङ
ु िज ला
अदालतबाट िमित २०७३।१२।१८ मा भएको
फै सला ।
जाहेरी दरखा तमा घटना भएको भनी
खल
ु ाएको समय भनेको उ यालो नै ह छ, य तो
समयमा खेतमा लगी जबरज ती करणी गय भनी
मलाई आरोप लगाई कसूरमा फसाउने काम गरेको
हो । म पनु रावेदकले पीिडतलाई साथीह साथ घर जाँदै
गरेको बाटोमा भेटी हातमा समाई दोकानस म लानु नै
मेरो अपराध भयो भने मैले पीिडतलाई दोकानस म
लादा मलाई कित सजाय हने सो सजाय मा भो न
तयार छु । जबरज ती करणी गरेको पीिडतमा माण
भेिटए भनी हरीमा गरेको बयान नै अदालतमा गनपछ
ु
भनी मलाई गाउँकै ठुला बडा मिु खयाह ले भनेको
आधारमा नै अ कसैले गरेको अपराधको सजाय
मैले भो नु पन ि थित अिहलेको फै सलाले गरेकोले
उ फै सला उ टी गरी सफाइ पाऊँ भ ने ितवादीको
तफबाट उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासमा
परेको पनु रावेदन-प ।
ितवादी ठु पी भ ने िवकास िव कमाले
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पीिडत वष ९ क अवोध बािलका प रवितत नाम
०१(c) लाई रगतप हने गरी अ य त पासिवक
तरवले जबरज ती करणी गरेको कुरा जाहेरवालाले
ितवादी उपर गरेको िकटानी जाहेरी र सोअनु पको
िनजको बकप , पीिडतको मौकाको कागज तथा
अदालतको बकप , मौकामा बिु झएका मािनसह को
बकप , ितवादीले अिधकार ा अिधकारी
र अदालतमा गरेको सािबती बयान, पीिडतको
वा य जाँच ितवेदन, के ीय हरी िविधिव ान
योगशालाको परी ण ितवेदनसमेतका िमिसल
संल न कागजात तथा अकाट् य माणह बाट
मालाकार पमा पिु भइरहेको देिखयो । पीिडत वष
९ क अवोध बािलकाउपर ितवादीबाट जबरज ती
करणी ज तो समाज र मानवता िव नशृ ंस अपराध
भएको देिखँदा सु ता लेजङ
ु िज ला अदालतबाट
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको ३(१) नं. अनस
ु ार १४ वष कै द
सजाय, ितवादीबाट पीिडतलाई ितपूित भराई िदन
सिकने नदेिखएकोले ितपूितको रकम .७५०००।(पचह र हजार) नेपाल सरकार, मिहला तथा
बालबािलका कायालय, ता लेजङ
ु बाट पीिडतलाई
उपल ध गराइ िदने र पीिडतलाई िश ा दी ाको उिचत
ब ध गन, गराउन िज ला बाल क याण सिमित
ता लेजङ
ु मा लेखी पठाइ िदनेसमेत ठह याइ भएको
फै सला यायोिचत नै देिखयो । तसथ, सु ता लेजङ
ु
िज ला अदालतबाट िमित २०७३।१२।१८ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत
उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित
२०७४।११।१६ मा भएको फै सला ।
म पनु रावेदकले पीिडतलाई जबरज ती
करणी गरेको होइन । जाहेरी दरखा तमा घटना भएको
भनी खल
ु ाएको समय भनेको उ यालो नै ह छ । मैले
पीिडतलाई साथीह सँग घर जाँदै गरेको बाटोमा
भेटी हातमा समाई दोकानस म लगेको हो । मलाई

गाउँकै ठुलाबडाले अपराध वीकार गन लगाएको हँदा
सोसमेतलाई िवचार नगरी भएको फै सला िमलेको
छै न । वादीले शङ् कारिहत तवरले कसूर अपराध
पिु गन सके को अव था नभएकाले शङ् काको भरमा
मलाई कसूरदार ठहर गरेको फै सला बदर ग रपाऊँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवकास िव वकमाको
यस अदालतमा परेको पनु रावेदन प ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी
सूचीमा चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ाको िमिसल संल न कागजातह को अ ययन
ग रयो । िमिसल अ ययन गरी हेदा उ च अदालत
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७४।११।१६
मा भएको फै सला िमलेको छ, छै न ? ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने हो, होइन ? भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
ठु पी भ ने िवकास िव वकमाले वष ९ क पीिडत
०१(C) लाई जबरज ती करणी गरेको हँदा िनज
ितवादीलाई जबरज ती करणीको १ र ३(१) नं.
बमोिजमको कसूरमा ऐ. ३(१) नं. बमोिजम सजाय
गरी ितवादीबाट पीिडतलाई सोही महलको १० नं.
बमोिजम ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउन अिभयोग
मागदाबी िलइएको देिख छ । ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको ३(१) नं. अनस
ु ार १४ (चौध) वष
कै द सजाय गन गरी ता लेजङ
ु िज ला अदालतबाट
फै सला भएको देिखयो । साथै, पीिडतलाई ितपूित
भराई िदन ितवादीको स पि नभएको अव था हँदा
मिहला तथा बालबािलका कायालय, ता लेजङ
ु बाट
.७५०००।- ितपूित उपल ध गराइ िदने र
पीिडतलाई िश ादी ाको उिचत ब ध गन, गराउन
िज ला बाल क याण सिमित, ता लेजङ
ु मा लेखी
पठाउनेसमेत गरी ता लेजङ
ु िज ला अदालतबाट उ
फै सला भएको देिखयो । सो सु फै सलालाई सदर गरी
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उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको
फै सलामा िच नबझ
ु ाई ितवादीको तफबाट यस
अदालतमा पनु रावेदन दता हन आएको पाइयो ।
३. पनु रावेदक ितवादीउपर आरोिपत कसूर
शङ् कारिहत तवरले पिु हन नसके को अव थामा
आफूलाई सजाय गनगरी भएको फै सला निमलेको
हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भ ने
नै ितवादीको मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको
देिखयो । सो पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार
गदा, िमित २०७३।११।१५ गते अ दाजी १५.३०
बजेको समयमा ितवादी ठु पी भ ने िवकास िव.क.ले
अमला िटपी िदने, िब कुट िक ने पैसा िदने भनी ललाई
फकाई वष नौ क प रवितत नाम ०१(C) लाई बाँसझाङ
निजकै को खेतमा लगी जबरज ती करणी गरी छोडी
भागेको हँदा कारबाही ग रपाऊँ भ ने िकटानी जाहेरी
परेको देिख छ । जाहेरवाला अदालतमा उपि थत भई
ितवादीले पीिडत छोरीलाई िविभ न लोभनमा पारी
जबरज ती करणी गरेको, छोरीको क मरमिु न रगत नै
रगत िथयो, िपसाब फे न ठाउँबाट रगत बिगरहेको िथयो
भनी सो जाहेरी यहोरालाई समथन हनेगरी अदालतमा
उपि थत भई बकप समेत ग रिदएको देिख छ ।
४. पीिडत प रवितत नाम ०१(C) ले िमित
२०७३।११।१५ गते कुलबाट घरतफ फकदै गदा
गाउँकै ठु पी भ ने िवकास िव.क.ले मलाई दे नासाथ
अमला िटपी िद छुसमेत भनी मलाई डो याउँदै
बाँसघारी निजकै रहेको खेतमा लगे । मैले लगाएको
कपडा खोली िनजले आ नो िपसाब फे नलाई मेरो
िपसाब फे नमा जबरज ती घस
ु ाई द न थालेपिछ
मलाई सा ै दख
ु ेकोले रोई कराई गदा िनजले मलाई
छाडी भागी गए । म िब तारै उठी घरमा गई ब दा मेरो
िपसाब फे नबाट रगत बिगरहेको िथयो । यसपिछ मैले
घटनाको बारेमा बबु ालाई वतृ ा त सनु ाएक हँ भनी
मौकामा कागज ग रिदएको देिख छ । उ मौकाको
भनाई समथन गरी िनज पीिडत अदालतमा उपि थत

भई बकप समेत ग रिदएको पाइ छ ।
५. पीिडत प रवितत नाम ०१(C) को
शारी रक परी ण ितवेदन हेदा, Injuries on the
bodies: An abrasion on anterior aspect of
right knee measuring 3cm×2cm. Blood stain
seen on left thigh, posterior aspect of left
leg, left shin and left foot भ ने उ लेख भएको
देिख छ । यसैगरी, Genital injuries अ तगत (a)
Perineum: Injury to perineum seen with
grade 2 tear (including skin and muscles)
extending from fourchette towards the left
side of anus measuring 3cm×2cm. muscle
deep, with active bleeding on examination;
(b) Vulva: Injury on lower aspect of left labia
minor continuous with the perinea injury; (c)
Vagina: tear of posterior vaginal wall 1cm
deep into vaginal canal continuous with
the perineal injury; (d) Hymen: is torn with
active bleeding on examination भ ने उ लेख
ग रएको पाइ छ । साथै, Condition of genital
organs का स ब धमा The injuries on genital
organs are consistent with recent forceful
vaginal penetration भ ने यहोरासमेत उ लेख
भएको देिख छ ।
६. पीिडतको उ शारी रक परी ण
ितवेदनको अ ययन गदा, घट् ना वारदातपिछ
आ नो यौनाङ् गबाट रगत बगेको भ ने पीिडतको
भनाई Active bleeding on examination भ ने
उ ितवेदनको यहोराबाट समिथत हन आएको
छ । पीिडतको घडुँ ाको िभ ी भागमा कोत रएको घाउ
रहेको, यौनाङ् ग व रप रको छाला तथा मांशपेसी
याितएको भ नेसमेत यहोरा उ लेख भई यौनाङ् गमा
हालै जबरज ती पले Penetration बाट भएको
घाउ चोट देिखएको भ ने राय उ लेख भएकाले उ
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१०५३२ - ठु पी भ ने िवकास िव कमा िव. नेपाल सरकार
ितवेदनबाट पीिडत नाबािलकाउपर जबरज ती
करणीको वारदात भएको भ ने व तगु त पमै पिु
हन आएको छ । उ त यलाई पीिडतको पे टीमा
मािनसको वीय र रगत भेिटएको भ ने के ीय हरी
िविधिव ान योगशालाको परी ण ितवेदनबाट
शङ् कारिहत तवरले थप पिु गरेको पाइ छ ।
७. उ वारदातमा ितवादीको संल नता
रहे नरहेको स ब धमा हेदा, ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा पीिडतलाई देखी करणी
गन मन लागेकोले अमला िटपी िद छु, िब कुट िक ने
पैसा िद छु भनी फकाइ बाँसघारी निजक खेतमा लगी
लडाइ हतार हतार लगु ा खोली योिनमा िलङ् ग िछराउने
यास गदा िछरेन, पीिडत रोइ कराइ गन थालेकोले
खु ा फान लगाइ जबरज ती िछराउन खो दा चक
वरले रोएक ले अ ले थाहा पाउछन भनी भागेको हँ
भनी कसूरमा सािबती भई बयान गरेको देिख छ । िनज
ितवादीले अदालतमा बयान गदासमेत अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको उि लिखत बयानलाई समथन
गद जबरज ती पीिडतको योिनमा मेरो िलङ् ग िछराएको
हँ भनी कसूर गरेको कुरालाई वीकार गरी अदालतमा
बयान गरेको देिख छ ।
८. मौकामा बिु झएका मि जता तामाङ
तथा व तिु थित मचु ु काका मनकुमारी तामाङले
ितवादीले कसूर गरेको हो भनी गरेको आ-आ नो
मौकाको यहोरा सनाखत गरी सो यहोरालाइ
समथ त हने गरी अदालतमा बकप ग रिदएको
पाइ छ । यसैगरी, घट् ना थल मचु ु का र व तिु थित
मचु ु काका च साद थेवे र यु िवर िव कमाले
ितवादीलाई आरोिपत कसूरमा सजाय हनपु न हो भनी
अदालतमा आई बकप ग रिदएको देिख छ ।
९. उि लिखत िमिसल संल न माणह को
िव लेषण गरी हेदा, थमत: पीिडतको भनाइलाई नै
जबरज ती करणीको वारदातको य माण मािनने
कुरामा कुनै िववाद छै न । पीिडताले ितवादीको नाम

नै िकटान गरी आफूउपर जबरज ती करणी गन यि
ितवादी ठु पी भ ने िवकास िव वकमा नै हो भनी
मौकामा कागज गरी अदालतमा बकप गदासमेत
सोही कुरा खल
ु ाएको छ । एक अबोध नाबािलकाले
आफू मािथ जबरज ती करणी नभएको अव थामा
कुनै यि लाई िकटान गरी दोषी देखाउनु पन कारण
नै रहँदैन । कसैले पीिडतलाई िसकाइ अ ाइ गरेर
ितवादीलाई कसूरको दोष लगाएको हो िक भ नलाई
पिन िनजउपर जबरज ती करणी भएको त य िनजको
शारी रक परी ण ितवेदनबाटै देिखन आएको छ ।
साथै, िनज पीिडताको मौकाको भनाइ र अदालतमा
गरेको बयान यहोरामा ितवादीले नै आफूउपर
कसूर गरेको भ ने कुरा िम न िभड् न आएको छ ।
यसरी अनस
ु धानको समयदेिख अदालत सम समेत
िनर तरता पाएको पीिडतको भनाइलाई अ यथा भनी
शङ् का गनपन
ु ि थित छै न ।
१०. यसैगरी, पीिडत प रवितत नाम
०१(C) वारदातको समयमा ९ वषक नाबािलका
रहेको भ ने िनजको ज मदता माणप बाट देिखन
आएको हँदा िनजलाई करणी गरेको काय नै मल
ु क
ु ऐन,
जबरज ती करणीको १ नं. अनस
ु ार जबरज ती करणी
ठहनमा िववाद छै न । पीिडत नाबािलकाको बबु ाले
ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदनपु न कुनै अ यथा
कारण रहेको भ ने िमिसलबाट खु न आएको छै न ।
ितवादीले अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतमा
समेत कसूर गरेकोमा सािबती भई गरेको बयान कसैको
दबाब वा भावमा परेर गरेको हो भ न िम ने कुनै
आधार देिखँदैन । ितवादीले आरोिपत कसूर नगरेको
भए जबरज ती करणी ज तो जघ य अपराधमा
सािबती भई कसूर वीकार गनपन
ु अव था पिन
रहँदनै ।
११. माण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा
"मु ाका कुनै प ले य गरेको कुनै कुरा िनजका
िव
माणमा िलन ह छ” भ ने कानूनी यव था
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रहेको पाइ छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार ितवादीले
अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतसम य
गरेको िनजको भनाइलाई िव वािसलो माणको पमा
हण गन िम ने नै देिख छ । यसथ, ितवादीउपर
परेको िकटानी जाहेरी, सो जाहेरी यहोरा पु ् याइँ
हने गरी जाहेरवालाले अदालतसम गरेको बकप ,
पीिडतको मौकाको कागज तथा अदालतमा गरेको
बकप , ितवादीले अिधकार ा अिधकारी तथा
अदालतसम गरेको सािबती बयान एवम् पीिडतको
शारी रक परी ण ितवेदन र के ीय हरी
िविधिव ान योगशालाको परी ण ितवेदनसमेतका
िमिसल संल न कागज माणह बाट यी पनु रावेदक
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको कुरा
शङ् कारिहत तवरले पिु हन आएको देिखयो ।
१२. अब, िनज ितवादीलाई उ कसूर
गरेकोमा हन स ने सजायतफ िवचार गदा, मल
ु क
ु
ऐन, जबरज ती करणीको ३ नं. मा “जबरज ती
करणी गनलाई देहायबमोिजम कै द सजाय हनेछ”
भ ने उ लेख भई सो ३ नं. को देहाय नं. १ मा
“दश वषभ दा मुिनक बािलका भए दशदेिख
प वषस म” भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । उ कानूनी यव थाबमोिजम दश वषभ दा
मिु नक नाबािलकालाई जबरज ती करणी गनलाई
दश वषदेिख प वषस म कै द सजाय हनस ने
देिख छ । ततु मु ाका ितवादी ठू पी भ ने िवकास
िव कमाले पीिडत वष ९ क प रवितत नाम ०१(C)
लाई कम उमेरको अबोध बालापनको फाइदा उठाई
अमला िटपी िद छु, िब कुट िक ने पैसा िद छु भनी
लोभनमा पारी ललाई फकाई गरी जबरज ती करणी
गरेको पिु हन आएको छ । तसथ, िनज ितवादीले
योजनाब तवरले मनसायपूवक गरेको उ कसूरको
गा भीयसमेतलाई म यनजर गदा िनज ितवादीलाई
जबरज ती करणीको ३(१) नं. बमोिजम १४ (चौध)
वषकै द सजाय हने गरी उ च अदालत िवराटनगर,

इलाम इजलासबाट भएको फै सला मनािसब नै
देिखयो ।
१३. साथै, पीिडतलाई भराई िदने
ितपूितका स ब धमा हेदा, ितवादीको नाउँमा
कुनै स पि नभेिटएकाले िनज ितवादीबाट
पीिडतलाई ितपूित भराई िदने ि थित नरहेको हँदा
नेपाल सरकार, मिहला तथा बालबािलका कायालय
ता लेजङ
ु बाट .७५०००।- ितपूित पीिडतलाई
उपल ध गराउने गरी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलाससमेतबाट फै सला भएको देिखयो । जबरज ती
करणी ज तो ग भीर कृितको अपराधबाट पीिडतलाई
शारी रक, मानिसक तथा सामािजक ित पु दछ ।
पीिडतलाई हने य तो ितको पूण पले िनराकरण
गन स भव नभए पिन ितपूित (Compensation)
रकम उपल ध गराई आिथक राहत िदलाउनु रा यको
दािय वअ तगत नै पदछ । जबरज ती करणीको
कसूर गन कसूरदारबाट नै पीिडतलाई ितपूित
भराइिदने मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको १०
नं. मा कानूनी यव था रहेपिन यसरी ितवादीबाट
ितपूित भराई िदन सँधै स भव नहन पिन स दछ ।
खासगरी ितवादीको कुनै स पि नभएको अव थामा
ितवादीबाट पीिडतलाई य तो ितपूित भराई िदने
यव थाको काया वयन नै स भव हँदैन । ितवादीको
कुनै स पि नभएको कारणले मा जबरज ती करणीको
कसूरबाट पीिडत यि ले ितपूित नपाउने भ ने पिन
हँदैन । य तो अव थामा पीिडतलाई स बि धत मिहला
तथा बालबािलका कायालयबाट ितपूित व प
उिचत रकम उपल ध गराउन आदेश गन स ने गरी
जबरज ती करणीको १०ग. नं. मा कानूनी यव था
ग रएको देिख छ । यसैगरी, पीिडतको अिवभावकको
यून आय ोत रहेको देिखएको अव थामा रा य वा
कुनै सामािजक संघसं थाबाट उपल ध हन स ने
सामािजक सरु ाको याभूित गरी पीिडतलाई राहत
िदन उपयु नै ह छ । ततु मु ाका ितवादीबाट

1314

१०५३३ - िखका साद ितमि सनासमेत िव. मि प रषद,् धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
पीिडतलाई ितपूित भराइिदने स पि नपाइनक
ु ा
साथै पीिडतको अिवभावकको यून आय ोत रहेको
नणय नं . १०५३३
भ नेसमेत देिखएको अव था हँदा नेपाल सरकार,
सव च अदालत, संयु इजलास
मिहला तथा बालबािलका कायालय ता लेजङ
ु बाट
माननीय यायाधीश ी ई र साद खितवडा
पीिडतलाई .७५०००।- ितपूित उपल ध गराइ
माननीय यायाधीश डा. ी मनोजकुमार शमा
िदने र पीिडतको िश ा िद ाको उिचत ब ध गन,
आदेश िमित : २०७६।९।१६
गराउन िज ला बालक याण सिमित ता लेजङ
ु मा
०७६-WH-०१७६
लेखी पठाउने गरी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
इजलासबाट भएको इ साफसमेत अ यथा देिखएन ।
मु ाः- ब दी य ीकरण
१४. अत: मािथ िववेिचत् आधार
कारणसमेतबाट ितवादी ठु पी भ ने िवकास
िव वकमालाई जबरज ती करणीको ३ (१) नं. िनवेदक : िस धपु ा चोक िज ला, माखा गा.िव.स. वडा
बमोिजम १४ (चौध) वषकै द सजाय हनेसमेत ठहर गरी
नं. ७ हाल प रवितत बलेफ गा.पा. वडा नं.
ता लेजङ
७ ब ने हाल कारागार कायालय, लिलतपरु
ु िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
गरी उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट
न खमु ा थनु ामा रहेको धमान दको नाित
िमित २०७४।११।१६ मा भएको फै सला िमलेकै
वरपितको छोरा वष ६७ को िखका साद
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
ितमि सनासमेत
पु न स दैन । ततु फै सलाको ितिलिप साथैराखी
िव
कारागार कायालय, ता लेजङ
यथ : मि प रषद,् धानम ी तथा मि प रषद्को
ु माफत पनु रावेदक
ितवादी ठु पी भ ने िवकास िव वकमालाई फै सलाको
कायालयसमेत
जानकारी िदनू । यस फै सलाको िव तु ीय ित अपलोड
गरी दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
§ कुनै मु ा आंिशक पमा िफता िलन, िदन
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
पिन िम दैन । एउटै मु ाका ितवादीम ये
ु ाई िदनू ।
कसैको हकमा मु ा िफता गन र कसैको
उ रायमा सहमत छु ।
हकमा नगन कुरा मु ा िफतास ब धी
या.पु षो म भ डारी
अवधारणा र सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा २९ को भावना र मम
इजलास अिधकृतः- िदपे थापा मगर
ितकूल हने ।
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ८ गते रोज १ शभु म् ।
( करण नं.४)

—— & ––

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ी
महेश थापा, ी नारायण साद देवकोटा,
ी गणेश साद अिधकारी, ी िव भर
पराजल
ु ी, तथा ी जनकराम पराजल
ु ी
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यथ का तफबाट : िवदषु ी उप यायािधव ा ी िमित २०५२।०५।१२ गते मु ा िफता िदन म जरु
िदएको िथयो ।
रािधका सवु ाल
हामी िनवेदकह समेत ितवादी भएको उ
अवलि बत निजर :
मु ा त कालीन ी ५ को सरकार मि प रषद्को
स ब कानून :
िमित २०५२।२।४ को िनणयानस
ु ार िफता िलएको
िवषयमा िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट समेत
आदेश
या.ई र साद खितवडा : नेपालको िमित ०५२।०५।१२ मा सहमित दान भएपिछ
संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(३) बमोिजम हामी िनवेदकह समेतको एउटै मु ा भएकाले
दायर भएको ततु रट िनवेदनको संि त य एवं हामीह समेतको मु ा िफता भयो भनी ढु क भई
बिसरहेको अव थामा ए कासी हामी िनवेदकह लाई
ठहर यस कार छः
२० वष कै द हने ठहरेको भनी सो कै द असल
त यख ड
ु गन
लनाम तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल कै दीपज
ु िदई २०७२ सालदेिख कै दमा रािखएको
सरकार र हामी िनवेदकह समेत ितवादी भएको छ । सरकार वादी भई दायर भएको ततु मु ा िफता
कत य यान मु ा िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा भइसके पिछ हामी िनवेदकह लाई प ाउ गरी थनु ामा
दायर भएको िथयो । िस धपु ा चोक िज ला रािखएको काय नेपालको संिवधानको धारा १६, १७,
अदालतबाट मतृ क िजतबहादरु को का लाबाट लडी १८ र २० िवपरीत भई गैरकानूनी र गैरसंवैधािनक छ ।
मु ा िफता िलने िमित २०५२।२।४
ढुङ्गामा परी सोही चोट पीडाका कारण मृ यु भएको
प हन आएकोले ितवादीह ले सफाइ पाउने को सरकारको िनणयअनस
ु ार िस धपु ा चोक
ठहछ भनी िमित २०३९।७।२४ मा फै सला भएको िज ला अदालतबाट िमित २०५२।०५।१२ मा
िथयो । उ मु ामा वादी नेपाल सरकारका तफबाट िफता िदने सहमित दान भएको छ । एउटै मु ाका
म यमा चल े ीय अदालतमा पनु रावेदन परी िमित मु य अिभयु को पमा द रएका नारायण साद
२०४२।१।५।४ मा फै सला हँदा िस धपु ा चोक ितमि सनाले उ मु ाबाट सरकारी मु ास ब धी ऐन,
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी हामी २०४९ को २९(१) बमोिजम छुटकारा पाइसके का
िनवेदकह लाई ज मकै दको सजाय हने गरी फै सला छन् । सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
भयो । म यमा चल े ीय अदालतको उ फै सला २९(१) (ख) अनस
ु ार मु ा िफता िलएपिछ फौजदारी
सव च अदालतबाट िमित २०४५।११।२६।५ मा अिभयोग वा सरकारी दाबी समा भई ितवादीले
सदर हने ठहरी फै सला भएको िथयो । उि लिखत फुसद पाउँछ । तसथ हामी िनवेदकह लाई ३ वषदेिख
कत य यान मु ा त कालीन ी ५ को सरकार, कारागारमा राखेको कानूनतः िमलेको छै न । कानूनको
मि प रषदको
ु ार समान संर ण हामीले पिन पाउनु पदछ । समान
् िमित २०५२।२।४ को िनणयानस
िफता िलएको हँदा उ मु ा िफता हन भनी िज ला ि थितका यि लाई समान यवहार नगरेको हँदा
सरकारी विकल कायालयबाट िस धपु ा चोक िज ला िनवेदकह ले गैरकानूनी पमा ब दी हनु परेको छ ।
अदालतमा प ाचार भएपिछ उ अदालतबाट सरकारी िनवेदकह को उमेर, शारी रक अ व थताबाट पिन
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोिजम जीवनयापन कठोर ब न पिु गरहेको अव थालाई समेत
ितवादीम येका नारायण साद ितमि सनाको हकमा म यनजर गरी हामी िनवेदकह ले पिन कानूनको
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समान संर ण पाउनु पदछ ।
कानूनबमोिजम बाहेक कसैलाई पिन थनु ामा
रा न पाइँदैन । कानूनको उिचत ि या अपनाएर मा
थनु ामा रा नु पन ह छ । हामीह को मु ा २०५२
सालमा अ य भइसके पिछ हाल आएर उ मु ालाई
आधार िलई प ाउ गरी थनु ामा रा ने काय कानूनको
उिचत ि याअनक
ु ू ल हँदैन । यस स ब धमा स मािनत
सव च अदालतबाट कािशत (ने.का.प. २०६१,
िन.नं. ७२३२, प.ृ १९०, ने.का.प. २०४९, िन.नं.
४४५० प.ृ ३१, ने.का.प. २०५३, िन.नं. ६२१८ प.ृ
५२३ र ने.का.प. २०५४, िन.नं. ६३८९ प.ृ ३०७)
िस ा तह अनस
ु ार समेत हामी िनवेदकह लाई
थनु ामा रा न िम दैन । थनु ामा रा ने काम कारबाही
कानून िवपरीत रहेको हँदा हामीलाई थनु ामा रा न
तयार गरेका कागजात, िनणय आदेशलगायतका सबै
काम कारबाही बदर गरी नेपालको सिवधानको धारा
१३३(२) बमोिजम व दी य ीकरणको आदेश जारी
गरी थनु ाबाट मु ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको
िनवेदन दाबी ।
यसमा िनवेदक िखका साद ितमि सनालाई
सव वसिहत ज मकै द, िनवेदकह उमाका त पा य
पराजल
ु ी र देव दोज तामाङलाई ज मकै दको सजाय हने
ठहरी िमित २०४५।११।२६ मा फै सला भई अि तम
भएको र िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट ी ५
को सरकारको िमित २०५२।२।४ को िनणयानस
ु ार
ितवादी नारायण साद ितिमि सनाको हकमा मु ा
िफता िलन म जरु गदछ भनी िमित २०५२।५।१२
मा आदेश भएको देिख छ । यसरी यी िनवेदक
ितवादीह को हकमा अि तम फै सलाबमोिजम कै दी
पज
ु िदई कै दमा रा न पठाएको अव था हँदा यस
अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत िलई
आएको ततु रट िनवेदन दता गन िम ने देिखन
आएन । तसथ सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम १८(२) तथा मल
ु क
ु देवानी कायिविध संिहता,

२०७४ को दफा १२८ बमोिजम दरिपठ गरी िदइएको
छ । िनवेदकह लाई कारागारमाफत जानकारी िदई
कानूनबमोिजम गनु भ ने यस अदालतका रिज ारबाट
भएको िमित २०७६।०८।१६ को आदेश ।
"त कालीन सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा २९(१) मा “ चिलत कानूनबमोिजम
नेपाल सरकार वादी भई हे रने वा नेपाल सरकारको
तफबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको
मु ा मािमला नेपाल सरकारको आदेश भएमा
सरकारी विकलले अ प को सहमित िलई य तो
मु ा िमलाप गन वा अदालतको म जरु ीले य तो
मु ाम ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी
मु ा िफता िलन ह छ र सो भएमा देहायका कुरामा
देहायबमोिजम हनेछ” भनी देहाय (ख) मा “मु ा िफता
िलएकोमा फौजदारी अिभयोग वा सरकारी दाबी समा
भई ितवादीले फुसद पाउँछ” भ ने यव था रहेको
देिख छ । त कालीन ी ५ को सरकारले उि लिखत
मु ा िमित २०५२।०२।०४ मा िफता िलने िनणय
गरेको देिख छ भने िस धपु ा चोक िज ला अदालतले
नारायण साद ितमि सनाको हकमा मा िफता िलन
वीकृित िदएको देिख छ । ततु मु ा िफताको िवषय
त काल चिलत ऐनको या याको िवषय भएको र
उ िवषय इजलासबाट िन पण गनपन
ु हँदा ततु
ब दी य ीकरणको रट िनवदेन दता गन निम ने भनी
यस अदालतका रिज ारबाट िमित २०७६।०८।१६
मा भएको आदेश बेरीतको देिखँदा बदर ग रिदएको
छ । अ य कानूनबमोिजमको रीत पगु ेको भए रट िनवेदन
दता गरी िनयमानस
ु ार गनू" भ ने यस अदालतको िमित
२०७६।०८।१९ को आदेश ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार
कारण भए सबदु माणसिहत याद सूचना पाएका
िमितले बाटाका यादबाहेक ५ (पाँच) िदनिभ
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनू भनी आदेश र िनवेदनको ितिलिपसमेत साथै
राखी िवप ीह का नाममा याद सूचना जारी गरी र
सोको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयसमेतलाई
िदई िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार
गरी पेस गनू । साथै यी ितवादी िव परेको २०५०
सालको स.फौ.नं. १४५५ को कत य यान मु ाको
स कलै िमिसल िस धपु ा चोक िज ला अदालतबाट
र साथै लनाम तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी जीतबहादरु तामाङसमेत भएको
कत य यान मु ामा ितवादीम ये नारायण साद
ितिमि सनाको हकमा मु ा िफता िलने भनी त कालीन
ी ५ को सरकार मि प रषदक
् ो िमित २०५२।२।४
को िनणयको मािणत ितिलिप ५ िदनिभ पठाउनु
भनी महा यायािधव ाको कायालयमाफत िझकाई
ततु मु ा िमित २०७६।९।७ गते पेसीको ता रख
तोक िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७६।०८।२९ को आदेश ।
यस िवभाग मातहतका कारागार
कायालयह ले अदालतबाट भएको फै सला / आदेश
कै दी पज
ु को आधारमा कै दीब दीह लाई थनु ामा रा ने
गरेको िविदतै छ । रट िनवेदकको मु ा मि प रषदले
्
िफता गरेको भिनए तापिन सोको आधारमा िनजलाई
थनु ामु गन कुनै िनकायले िनणय वा आदेश िदएको
देिखँदनै । अदालतबाट भएको फै सलाका आधारमा
जारी ग रएको कै दी पज
ु मा उ लेख भएबमोिजम
िनजह लाई कारागार कायालयले थनु ामा राखेको
देिखएकोले गैरकानूनी थनु ामा राखेको भ ने आधार
देिखँदनै । कारागार यव थापन िवभागलाई िवप ी
बनाई िदएको िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको कारागार यव थापन िवभागको िलिखत
जवाफ ।
लनाम तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार भएको कत य यान मु ामा िस धपु ा चोक

िज ला अदालतबाट िमित २०३९।७।२४ मा
ितवादीह ले सफाइ पाउने ठहरी फै सला भएको
उ मु ामा म यमा चल े ीय अदालतबाट िमित
२०४२।१।५ मा िस धपु ा चोक िज ला अदालतको
फै सला उ टी भई िनवेदकह लाई ज मकै दको
सजाय हने गरी फै सला भएको र म यमा चल े ीय
अदालतको उ फै सला सव च अदालतबाट िमित
२०४५।११।२६ मा सदर हने ठहरी फै सला भएको
छ । सव च अदालतको फै सला अि तम भएपिछ
उ फै सला काया वयन गन ममा िनवेदकह लाई
कानूनबमोिजम प ाउ गरी कै दमा रािखएको हो ।
िनवेदकह िखका साद ितमि सना, उमाका त पा य
र देवदोज तामाङलाई मशः िमित २०७२।११।६,
२०७३।४।३ र िमित २०७२।११।६ मा प ाउ परी
हाल कारागार कायालय न खमु ा थनु ा (कै द) मा रहेको
भ ने देिखएको छ । यित लामो अविध (झ डै ४ वष) स म
कै दमा रहेको िवषयमा हाल आएर ब दी य ीकरणको
िनवेदन िदनु िवल बको िस ा तले समेत िम ने
होइन । रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको सव च अदालत फै सला काया वयन
िनदशनालयको िलिखत जवाफ ।
त कालीन म यमा चल े ीय अदालतबाट
िमित २०४२।०१।०५ मा फै सला हँदा िस धपु ा चोक
िज ला अदालतको फै सला उ टी गरी रट
िनवेदकह लाई ज मकै दको सजाय हने गरी फै सला
भएको र म यमा चल े ीय अदालतको उ फै सला
सव च अदालतबाट िमित २०४५।११।२६ मा सदर
हने ठहरी फै सला भएको िथयो । त कालीन ी ५
को सरकार, मि प रषदको
् िमित २०५२।२।४ को
िनणयानस
ु ार मु ा िफता िलएको र िस धपु ा चोक
िज ला अदालतबाट नारायण साद ितमि सनाको
हकमा मा िमित २०५२।०५।१२ गते मु ा िफता
भएको हो । रट िनवेदकका हकमा मु ा िफता
नभएको यहोरा रट िनवेदक वयंले रट िनवेदनमा
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१०५३३ - िखका साद ितमि सनासमेत िव. मि प रषद,् धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
उ लेख गनभएको
छ । िनवेदकह लाई कत य यान
ु
मु ामा अदालतबाट दोषी ठहर भएअनस
ु ार फै सला
काया वयनको लािग प ाउ गरी थनु ामा रा ने गरी
भएको काय अदालतको फै सला र कानूनअनस
ु ार नै
भएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको गहृ म ालयको िलिखत जवाफ ।
म यमा चल े ीय अदालतबाट िमित
२०४२।०१।०५ मा र सव च अदालतबाट
िमित २०४५।११।२६ मा भएको फै सलाअनस
ु ार
िनवेदकह लाई ज मकै दको सजाय हने ठहर भएको
छ । अदालतबाट भएको ज मकै द सजायको कै द लगत
किसएकोमा काया वयनको लािग अि तयार ा
िनकायबाट प ाउ गरी थनु ामा रा ने गरी भएको काय
कानूनअनस
ु ार नै भएको हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको धानम ी तथा
मि प रषदको
् कायालयको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकह िखका साद ितिमि सनालाई
कत य यान मु ामा िस धपु ा चोक िज ला
अदालतको च. नं. ३१६४ िमित २०७४।०२।११
को कै दी पज
ु , उमाका त पा या पराजल
ु ीलाई च.नं.
१० िमित २०७३।०४।०२ को कै दी पज
ु , र देवदोज
तामाङलाई च.नं. १५९४ िमित २०७२।११।०६ को
कै दी पज
ु अनस
ु ार थनु ामा रािखिदन लेखी आएबमोिजम
िनजह लाई िनयमानस
ु ार थनु ामा रािखएको हँदा रट
िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको कारागार
कायालय न खक
ु ो िलिखत जवाफ ।
सव च अदालतको िमित २०४५।११।२६।५
को फै सलाअनस
ु ार कत य यान मु ाका ितवादी
िखका साद ितमि सना, उमाका त पा या पराजल
ु ी
र देवदोज तामाङलाई ज मकै दको सजाय हने ठहर
भएको हँदा सो फै सला काया वयनका लािग कै द याद
ठे क िनजह लाई कारागार पठाएको हो । सो मु ाका
ितवादी नारायण साद ितमि सना सु मा फरार
रहेको भई मु ा मल
ु तवी रहेको र प ाउ परेपिछ िमित

२०५०।१२।३१।४ गते मल
ु तबीबाट जगाइएको हो ।
यस अदालतबाट िमित २०५२।५।१२।२ गते भएको
आदेशमा ी ५ को सरकार मं.प.को िमित २०५२।२।४
को िनणययानस
ु ार लनाम तामाङको जाहेरीले वादी
ी ५ को सरकार ितवादी िजतबहादरु तामाङसमेत
भएको कत य यान मु ा िफता िलएको, उ
मु ामा हाल कारबाहीका लािग थुनामा रिह कारबाही
चिलरहेका ितवादी नारायण साद ितिमि सनाको
स ब धमा मा मु ा दायर रही कारबाही चिलरहेको,
रा य यव था स चालन गन िज मा िलएको अङ् ग ी
५ को सरकार आफै ँ ले स.म.ु स.ऐन, २०४९ को दफा
२९ अ तगत मु ा िफता िलनको लािग िनणय भई माग
गरेको, अदालतले म जरु िदन निदनको लािग सोही
ऐनको दफा २९(२) मा यव था ग रएकोमा बाहेक
अ य कुनै पिन िकटानी यव था ग रएको नदेिखएको,
ितवादी नारायण साद ितिमि सनालाई राजनीितक
ितशोधमा यस मु ामा फसाइएको हो भनी िजिकर
िलइएको, वादी ी ५ को सरकारको िनणय भएबमोिजम
मु ा िफता िदँदा पीिडत प को स पि स ब धी
कुरामा कुनै पिन असर पन भ ने िमिसल माणबाट
देिखन नआएको भ ने आधारमा “उ मु ा ितवादी
नारायण साद ितिमि सनाको हकमा िफता िदन
यस अदालत म जुर गदछ” भनी उ लेख भएको छ ।
फै सला अि तम भइसके पिछ पिन फै सला काया वयन
हन निदनका लािग दता हन आएको िनवेदन खारेज
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको िस धपु ा चोक िज ला
अदालतको िलिखत जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ इजलाससम पेस हन आएको ततु िववादमा
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी महेश थापा, ी नारायण साद देवकोटा, ी
गणेश साद अिधकारी, ी िव भर पराजल
ु ी, तथा
ी जनकराम पराजल
ु ीले िनवेदकह लाई बहदलवादी
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भएको कारण त कालीन प चायती शासकह ले
झु ा आरोप लगाई फसाएको हो । एउटै मु ा कसैको
हकमा मु ा िफता हने, कसैको हकमा िफता नहने
भ ने हँदैन, एउटै वारदातमा मु य अिभयु को पमा
ठह रएका नारायण साद ितमि सनाको हकमा मु ा
िफता भई छुटकारा पाइसके को छ । िनवेदकह ले
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१)
बमोिजम अिभयोग दाबीबाट फुसद पाउनु पदछ ।
िनवेदकह लाई गैरकानूनी पमा थनु ामा राखेको
हदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनु पदछ भनी
बहस गनभयो
ु । िवप ीका तफबाट उपि थत िवदषु ी
उप यायािधव ा ी रािधका सवु ालले िनवेदकह उपर
कत य यान मु ामा तह-तह अदालतबाट कसूर गरेको
ठहर भएको छ, िनजह लाई फै सला काया वयनको
ममा प ाउ गरी रीतपूवक कै दमा राखेको हँदा थनु ामा
रा ने काय कानूनअनक
ु ू ल छ, ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हने अव था छै न भनी बहस ततु
गनभयो
ु ।
अब यसमा िनवेदकह को हकमा मु ा िफता
भएको हो वा होइन ? िनवेदकह को मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने वा नहने के हो ?
भ ने मा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, लनाम तामाङको
जाहेरीले वादी ी ५ को सरकार ितवादी नारायण साद
ितिमि सना सिहत यी रट िनवेदकह समेत उपर
िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा कत य यान मु ा
चलेको देिखयो । उ कत य यान मु ामा ततु
रट िनवेदकह म येका िखका साद ितमि सनालाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र उमाका त पा या
पराजल
ु ी र देव दोज तामाङलाई सोही महलको
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहरी त कालीन
म यमा चल े ीय अदालतवाट िमित २०४२/१/५
मा र यस अदालतबाट िमित २०४५/११/२६ मा

फै सला भएको पाइयो । सो फै सला अि तम भई बसेको
देिख छ । त काल मु ा च दाका अव थामा (सु मा)
फरार रहेका ितवादी नारायण साद ितिमि सनाको
हकमा मु ा मल
ु तबी रहेकोमा पिछ २०५२ सालमा
िनजका हकमा मु ा मल
ु तबीबाट जगाइएको र कारबाही
ि यामा रहेको अव थामा त कालीन ी ५ को
सरकारको िमित २०५२/२/४ को मु ा िफता िलने
िनणयका आधारमा िस धपु ा चोक िज ला अदालतको
िमित २०५२/५/१२ को िनणय (आदेश) अनस
ु ार
“नारायण साद ितिमि सनाको हकमास म”
मु ा िफता भएको पाइयो । त कालीन ी ५ को
सरकारको २०५२/२/४ को मु ा िफता िलनेस ब धी
िनणयमा र िस धपु ा चोक िज ला अदालतको िमित
२०५२/५/१२ को मु ा िफता िदने िनणयमा यी रट
िनवेदकह उमाका त पा य पराजल
ु ी, देव दोज
तामाङ र िखका साद ितमि सनाको हकमा कुनै
यहोरा उ लेख गरेको देिखन आएन ।
३. मु ा िफता िलने, िदने स ब धमा त काल
चिलत कानूनी ावधानतफ ि गत गदा सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा “ चिलत
कानूनबमोिजम नेपाल सरकार वादी भई हे रने वा नेपाल
सरकारको तफबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर
परेको मु ा मािमला नेपाल सरकारको आदेश भएमा
सरकारी विकलले अ प को सहमितले य तो मु ा
िमलाप गन वा अदालतको म जरु ीले य तो मु ाम ये
नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मु ा िफता िलन
ह छ र सो भएमा देहायका कुरामा देहायबमोिजम
हनेछ” भनी उ लेख भएको र देहाय (ख) मा “मु ा
िफता िलएकोमा फौजदारी अिभयोग वा सरकारी दाबी
समा भई ितवादीले फुसद पाउँछ” भ ने ावधान
रहेको देिख छ ।
४. सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
दफा २९ को योजन र योगको सीमा स ब धमा
िवचार ग रनु आव यक छ । उ दफा २९ बमोिजम
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१०५३३ - िखका साद ितमि सनासमेत िव. मि प रषद,् धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
अदालतमा चलेको मु ा सु तहबाट फै सला नहँदैको
अव थामा यिद कारण पया र मनािसब छन् भने
मु ा िफता िलन, िदन सिकने ह छ । सु तहको
अदालतबाट फै सला भइसके पिछ वा पनु रावेदन तहको
मु ा िफता हन स ने देिखँदैन । यस िवषयमा यस
अदालतबाट कितपय स दभमा या या र िववेचना भई
िस ा त कायम भएका छन् । मु ा िफता िलनु भनेको
सरकारले अिभयु उपर लगाएको अिभयोग वापस
िलने भ नेस म हो । िफताको अिभ ाय अदालतले
अिभयु लाई कसूरदार ठह याएर गरेको सजाय
माफ गन भ ने होइन । सजाय माफ गन अिधकार र
मु ा वापस िलने अिधकार दईु िभ न िभ न कारका
अिधकारह हन् । यसैले अदालत वा अ य याियक
िनकायबाट मु ा फै सला भई अिभयु ले सजाय
पाउने ठहर फै सला भइसके पिछ मु ा िफता गन
िम दैन । ी ५ को सरकार िव. िदलबहादरु लामासमेत
भएको ाचार मु ामा1 पनु रावेदन तहको मु ा िफता
गन िम दैन भनी भएको या यालाई यस कुराको
ा तको पमा िलन सिक छ । मु ा िफता माग
गन सरकारमा रहेको अिधकारअ तगत अदालतबाट
भएको फै सलाअनस
ु ारको द ड ज रवानालाई शु य
बनाउन स ने अिधकार पिन समावेश भएको मा न
िम दैन2 । यसैगरी कुनै मु ा आंिशक पमा िफता िलन,
िदन पिन िम दैन । एउटै मु ाका ितवादीम ये कसैको
हकमा मु ा िफता गन र कसैको हकमा नगन कुरा मु ा
िफतास ब धी अवधारणा र सरकारी मु ास ब धी ऐन,
२०४९ को दफा २९ को भावना र मम ितकूल हन
जा छ ।
५. मु ा िफता िलने गरी िमित २०५२/२/४
मा सरकारबाट भएको िनणय र िस धपु ा चोक िज ला
अदालतको िमित २०५२/५/१२ को मु ा िफता
1
2

ने.का.प.२०५१, अङ् क ७, िनणय नं. ४९४०
पनु रावेदक बलराम पौडेल िव. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६५,
िन.नं. ८०१३, पृ ११०८

िदनेस ब धी िनणय / आदेशमा “नारायण साद
ितिमि सनाको हकमास म” भनी उ लेख भएको
देिख छ । िनजबाहेक यी रट िनवेदकह उमाका त
पा या पराजल
ु ी, देव दोज तामाङ र िखका साद
ितमि सनाको हकमा कुनै कुरा उ लेख भएको
देिखँदैन । आंिशक पमा मु ा िफता िलन र िफता िदन
निम ने वा नहनेमा सो मा यताको ितकूल हनेगरी
उि लिखत कत य यान मु ा िफता ग रएको पाइयो ।
यस अदालतबाट िमित २०४५/११/२६ मा नै फै सला
भई अि तम भएको मु ा क रब ६ वषपिछ िफता िलने,
िदने काय भएको देिख छ । अदालतबाट मु ा फै सला
भई अिभयु ले सजाय पाउने ठहर भइसके पिछ यो मु ा
िफता गन िम ने नै िथएन । यो मा यतासमेतको ितकूल
हने गरी नारायण साद ितिमि सनाको हकमा मु ा
िफता ग रएको देिख छ । तसथ िववािदत यान मु ा
िफता गन स ब धमा त कालीन ी ५ को सरकारले
गरेको िमित २०५२/२/४ को िनणय र िस धपु ा चोक
िज ला अदालतको िमित २०५२/५/१२ को िनणय/
आदेश कानून ितकूल र िु टपूण देिखएको छ । यसरी
भए-ग रएको िु टपूण काम-कारबाही र िनणयको थप
अप या या गरेर रट िनवेदक िखका सादशमेतका
हकमा मु ा िफता भएको अथ लगाई िनजह ले
सजायबाट उ मिु पाउने गरी अिहले रट आदेश जारी
गनु सवथा अनिु चत ह छ ।
६. िनवेदकह का तफबाट मु ाको
त यस ब धी िवषय उठाई फै सलाको प रणाम व प
अ याय परेको छ भनी िजिकर ग रएको देिख छ । यस
अदालतबाट क रब ३१ वष अगािड २०४५/११/२६
मा फै सला भएको र अि तम भई बसेको फै सलाको
अ तर-व तमु ा वेश गरी अिहले रट े ािधकारबाट
इ साफ जाँच गरेको प रणाम आउने गरी हेनु वा
अ यथा िनणय गनु फै सलाको अि तमता (Finality
of Judgment) को िस ा त ितकूल हन जा छ ।
यस कारको को रट े ािधकारबाट िन पण
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
गन िम ने पिन देिखँदैन । िनवेदकह ले उमेर
तथा वा यस ब धी सम या पिन ततु गरेको
नणय नं . १०५३४
पाइयो । जे नाग रकस ब धी ऐन, कारागार ऐन तथा
सव च अदालत, संयु इजलास
िनयमावलीमा रहेका वधानह अनस
ु ार िनवेदकह ले
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े
कुनै सिु वधा सहिलयत पाउने अव था भए तत्स ब धी
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
कानूनको उिचत ि या अपनाई िनणय गनपन
ु ह छ।
फै सला िमित : २०७६।९।२८
ततु रट िनवेदनका स दभमा मु ाका अ तरव त,ु
०६८-CR-००७५
िनवेदकह को वा य अव था वा उमेरस ब धी
कुराह लाई मू याङ् कन गरेर िनवेदन मागबमोिजम
मु ाः- िकत जालसाजी
आदेश जारी गनु मनािसब देिखँदैन ।
७. अतः यस अदालतबाट िमित
२०४५/११/२६ मा भएको फै सलाबमोिजम कानूनी पनु रावेदक / ितवादी : महो री िज ला, िस याही
गा.िव.स. वडा नं. ७ ब ने जगदीश यादव
ि याअनस
ु ार िनवेदकह कै दमा रहेको देिखएको
िव
हँदा गैरकानूनी पमा थुनामा राखेको मा न िमलेन ।
यथ / वादी : महो री िज ला, पडौल गा.िव.स.
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । आदेशको जानकारी
वडा नं. ६ ब ने रामच यादव
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई
िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
§ अदालतमा अंश मु ा िवचाराधीन रहेको
बझ
ु ाइिदनू ।
अव थामा सो अंशदता मु ामा अदालतको
अि तम फैसलाले उ
स पि को
उ रायमा सहमत छु ।
स ब धमा िनधारण ग रएको हक नै
या.डा.मनोजकुमार शमा
चलन हने ह छ । अदालतमा िवचाराधीन
मु ाबाट िववािदत स पि मा जुन
इजलास अिधकृत:- दगु ा साद ब याल
कारले हक िनि त गरी अि तम फैसला
इित संवत् २०७६ साल पौष १६ गते रोज ४ शभु म् ।
भएको ह छ । मु ा पदापदको अव थामा
हक ह ता तरण एवं िब
यवहार
ग रएका िलखतको अि त व सोही मल
ु
मु ाअनस
ु ारकै प रणामअनक
ु ू ल नै हने ।
§ अंश मु ामा अंिशयारको हक कायम
—— & ––
हने ठहर भएकोमा िनजको हकमा समेत
िब यवहार गन हकािधकार कुनै अ य
अंिशयारलाई हदँ ैन । स पि को स ब धमा
मु ा अदालतमा िवचाराधीन रहेको
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१०५३४ - जगिदश यादव िव. रामच यादव
त यख ड
अव थामा य तो स पि अि तम टुङ्गो
मैले आमा दाजभु ाइसमेत उपर िदएको ०५१
नला दै हक ह ता तरण ग रएको कायको
प रणाम िवचाराधीन मु ामा जे िनणय सालको दे.नं.१८२८ को अंश मु ाको अि तम फै सलाले
ितवादी सितया देवीको नाउँ‘मा दता रहेको िक.नं.
ह छ सोहीअनुसार नै हने ।
( करण नं.७) ७८ को ०-१-९ र िक.नं. ३१३ को ०–५–३ ज गाबाट
मैले अंश पाउने ठहरी फै सला भएको छ । यसरी मेरो
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अंश हक ला ने ज गामा मलाई अंश हकबाट वि चत गन
अिधव ा य ी महादेव साद यादव, ी उ े यले मेरो िकत सही गरी जालसाजीपूण त रकाले
खगे साद अिधकारी र अिधव ा ी िमित ०५५।२।१७ मा र.नं.८२२२ बाट िब गरी
राजीनामा पास गरे गराएकोले ितवादीह ले गरेको उ
पु षो म ढुङ्गाना
यथ / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी िकत र जालसाजीपूण कायमा िनज ितवादीह लाई
सजाय गरी पाऊँ भ नेसमेत यहोराको वादी रामच
िवनोद े
यादवको िमित २०६०।६।२३ को िफराद दाबी ।
अवलि बत निजर :
वादीको िफराद दाबी झु ा हो । आमा सितया
§ ने.का.प.२०७२, अङ् क ५, िन.नं.९४०८
§ ने.का.प.२०७५, अङ् क १०, िन.नं.१०११२ देवीले म ितवादी जगदीश यादवलाई ग रिदनु भएको
राजीनामामा वादी वयंले म जरु ी सा ी ब नु भएको
स ब कानून :
छ । वादीको छोरीको िववाह खचको लािग म ितवादी
जगदीश यादवलाई िभनाजु नवलिकशोर यादवले नै सो
सु फै सला गन :
ज गा िक न लगाउनु भएको हो । वादी दाबीअनस
माननीय यायाधीश ी बाले पाखेती
ु ार
हामीले िकत जालसाज गरेका छै नौ ँ। हा ो सा ी माण
महो री िज ला अदालत
बझ
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
ु ी िवप ीको गैरकानूनी दाबीबाट फुसत पाउँ‘ भ ने
यहोराको ितवादी जगदीश यादव र आमा सितया
माननीय यायाधीश ी लोके मि लक
देवीको हकमा नवलिकशोर यादवले पेस गरेको िमित
माननीय यायाधीश ी राजकुमार वन
२०६०।१२।१५ को संयु ितउ रप ।
पनु रावेदन अदालत जनकपरु
ितवादी रामिवहारी यादवका नाउँ‘को याद
िमित २०६०।१२।३० मा तामेल भएकोमा यादिभ
फै सला
या.िव भर साद े : त कालीन ितवाद नगरी िनज ितवादी सु यादै गज
ु ारी बसेको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को िमित २०६६।१२।१५ िमिसलबाट देिख छ ।
वादीका सा ी ऐलनु नदाफले वादी दाबी
को फै सलाउपर मु ा दोहो याई पाऊँ भनी ितवादीको
तफबाट परेको िनवेदनमा सािबक याय शासन िमलानको र ितवादीका सा ी सौखीलाल यादवले
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख ड (क) र (ख) ितउ र िजिकर िमलानको बकप गरी सु िमिसल
अनस
ु ार मु ा दोहो याई हेन िन सा दान भई पेस हन सामेल रहेको ।
ितवादी सितया देवीको िमित
आएको ततु मु ाको संि त य एवं ठहर यस कार
२०६०।१०।२० मा िनधन भइसके को भ ने देिखँदा
रहेको छः1323

नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
अ.बं. १७६ नं. अनस
ु ार िनजलाई के ही सजाय ग ररहन
पन देिखएन । वादीको नाउँको द तखत िकत गरेको
देिखँदा यस हदस मको कायबाट वादीको ४ भागको
१ भाग अंश बेहक हने अव था हँदा वादी दाबीको
राजीनामाको िबगो .१,००,०००।– एकलाख को
४ भागको १ भागस म वादीको हकमा नो सान हने
अव था हँदा .२५,०००।– को िबगो कायम गरी
िकत कागजको ९ नं. अनस
ु ार सैकडा २५ ले हने
.६,२५०।– ितवादी जगदीश यादवलाई ज रवाना
हने ठहछ । ितवादी रामिवहारी यादवको हकमा िकत
कायमा संल न रहेको भनी भ न िम ने य आधार
र माणको अभाव हँदा िनजको हकमा िफराद दाबी
पु न स दैन भ ने यहोराको सु महो री िज ला
अदालतको िमित २०६४।१।४ को फै सला ।
िवप ीको समकालीन ह ता र जाँच नगराई
मलाई ज रवाना हने गरी महो री िज ला अदालतबाट
िमित २०६४।१।४ मा भएको फै सला िु टपूण
रहेकोले समकालीन सही जाँच भएमा िनज िवप ीको
झु ा मु ा िदएको भ ने वतः मािणत ह छ । अतः
िवप ीको समकालीन ह ता र जाँच गराई महो री
िज ला अदालतको फै सला बदर गरी इ साफ िदलाई
पाऊँ भ ने यहोराको पनु रावेदक ितवादी जगदीश
यादवले पनु रावेदन अदालत जनकपरु मा पेस गरेको
पनु रावेदनप ।
अंश मु ाबाट वादीको समेत हक ला ने
ज गा िमित २०५५।२।१७ मा ितवादी सितया
देवी नाम दताको ज गा ितवादी जगदीश यादवलाई
राजीनामा गरी िदएको र सो िलखतको सा ी महलमा
वादीको िकत सही गरी वादीको अंश हक मेटाउन
ितवादीह ले िकत जालसाजी गरेको हँदा उ
िलखत िकत जालसाजी घोिषत गरी पाऊँ भ ने
वादीको दाबी भएकोमा िववािदत राजीनामा िलखतको
सा ीमा वादीको नाममा भएको द तखत र वादीले
िफरादप मा गरेको ह ता र र नमनु ा द तखतसमेत

िविध िव ान योगशालाबाट िवशेष ले जाँच परी ण
गदा िववादीत राजीनामाको सा ी महलमा लागेको
सहीछापसँग वादीको नमनु ा सही िम दैन िभड् दैन
भनी रेखा तथा लेखा िवशेष ले राय िदएको देिखँदा
सो आधारमा िकत कागजको ९ नं. बमोिजम ितवादी
जगदीश यादवलाई कसूरदार ठह याई .६,२५०।–
ज रवाना गन गरी िमित २०६४।१।४ मा महो री
िज ला अदालतबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ भ ने पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
िमित २०६६।१२।१५ को फै सला ।
िवप ीले िमित २०५५।२।१७ को
राजीनामाउपर िमित २०६०।६।२३ मा िदएको िकत
जालसाजी मु ा मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको त कालीन
१८ नं. को हद यादिभ नरहेकोले खारेज गनपन
ु
िफराद खारेज नगरी भएको िनणय िकत महलको १८
नं. तथा अ.बं. १८० नं. को िवपरीत छ । मल
ु क
ु ऐन,
िकत कागजको १८ नं. २०५८ सालमा संशोधन भई
२०५९।५।२७ बाट लागु भएको हद याद त काल
चिलत हद यादको ठाउँमा ा हन नस ने कुरा
स मािनत अदालतबाट ित थािपत निजर तथा
१८ नं. समेतले िनिववाद गदागद भएको फै सलामा
िकत कागजको १८ नं. को िु ट रहेको ट छ । रेखा
िवशेष को रायलाई रेखा िवशेष सँग परी ण गराउँदै
नगराई भएको िनणयमा माण ऐन, २०३१ को दफा
२३ (७) र स मािनत अदालतबाट ने.का.प. २०४३
अङ् क ४ िन.नं. २६८८ मा ित थािपत िस ा तको
देखादेखी िु ट रहेको छ । सितया देवी िवप ीको आमा
रहेको तथा िवप ीले महो री िज ला अदालत र
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट अंश पाइस नक
ु ो
साथै पैतक
ृ ज गा ब डा गनमा वादी ितवादीको
िबच िववादशमेत नरहेको हँदा र िवप ीको छोरीको
िववाह गन आव यक रहेकोले िनज िवप ीको आमाले
सहमित िदई िवप ीसमेतलाई सा ी राखी पास भएको
राजीनामामा िवप ीको सही िकत रहेको होइन ।
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िवप ीको सहमितअनस
ु ार ज गा िब भएको हो । सही
िकत हो भ ने िवप ीको दाबी झु ा तथा बदिनयतपूण
रहेको छ । िवप ीले नमूनामा सही िबगान यास गरेको
ख डमा पिन िनजले नै पटकपटक गरेको सही जनु
अदालतको िमिसलमा छ सँग िभडाउँदा िनजको सही
स े रहेको तथा िवप ीको दाबी िम या रहेको कुरा
अि तम पमा िनिववाद हनेछ । जनु मेरो िजिकरलाई
पनु रावेदन अदालतले पिन बु ने जँचाउने काम गरेको
छै न । उ उ लेख गरेअनस
ु ार पनु रावेदन अदालत
जनकपरु ले महो री िज ला अदालतको फै सलालाई
सदर गरेको िनणयमा उ उि लिखत कानून तथा
निजरको िु ट रहेकोले याय शासन ऐन, २०४८ को
दफा १२(१)(क) (ख) अ तगत मु ा दोहो याई हे रपाऊँ
भनी ितवादी जगदीश यादवले यस अदालतमा िदएको
िमित २०६८।२।२९ को िनवेदनप ।
यसमा िलखत जाँच गन िवशेष लाई नबझ
ु ी
िनजको रायलाई माण लगाई वादी दाबीबमोिजम
जालसाजी ठहराएको सु फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सलामा माण
ऐन, २०३१ को दफा २३(७), दफा ५४ तथा
अ.बं.१८०क को िु ट देिखनक
ु ो साथै यस अदालतबाट
ने.का.प.२०४३ िन.नं.२६८८ प.ृ ३३६ मा ितपािदत
िस ा तसमेतको िवपरीत देिखई िु ट देिखँदा याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) को
आधारमा पनु रावेदनको िन सा दान ग रएको छ भ ने
यस अदालतको िमित २०६८।३।२१ को आदेश ।
यसमा यस अदालतबाट िमित २०६८।३।२१
मा िलखत जाँच गन िवशेष लाई नबझ
ु ी िनजको
रायलाई माण लगाई वादी दाबीबमोिजम जालसाजी
ठह याएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत जनकपरु को फै सलामा माण ऐन, २०३१
को दफा २३(७), दफा ५४ समेतको िु ट देिखएको
भ ने आधारमा मु ा दोहो याई हेन िन सा दान भएको
देिखएको तर सोबमोिजम िवशेष को बकप भएको

नदेिखँदा िलखत जाँच गन िवशेष लाई बकप को
योजनाथ िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गन भ ने यस
अदालतको िमित २०७१।११।१८ को आदेश ।
मैले महो री िज ला अदालतको प साथ
ा त भएको कागजातह मा र.नं. ८२२२, िमित
२०५५।२।१७ को राजीनामा िलखतमा भएको
रामच यादवको सही मसमेतले िवशेष ह को
बोडबाट जाँच गरेको हो । उ िलखतको स ब धमा
िमित २०६३।९।२३ को ितवेदनमा उ लेख भएको
करण २ नं. को ख ड अ देिख ऐ स ममा उ लेख
भएका त यह र ती त यह देिखने इ लाज
ग रएका फोटोह समेतका आधारमा राय िदइएको
हो । रायको िन कष उ ितवेदनको करण ३ मा
उ लेख भएबमोिजम प ग रएको छ । सो ितवेदनमा
भएको सही मेरो नै हो भ ने यहोराको रेखा तथा लेखा
िवशेष ी पदमराज का लेले यस अदालतमा गरेको
िमित २०७२।१।९ को बकप ।
यसमा वादी रामच यादव र ितवादी
नवलिकशोर यादवसमेत भई महो री िज ला
अदालतमा चलेको २०५१ सालको दे.नं. १८२८
को अंशदता मु ामा भएको फै सलासिहतको स कल
िमिसल स बि धत अदालतबाट िझकाउनू भ ने यस
अदालतको िमित २०७५।१२।४ को आदेशानस
ु ार सो
िमिसल ततु मु ाको िमिसल साथै रहेको ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादी जगदीश
यादवको तफबाट उपि थत िव ान् व र अिधव ा य
ी महादेव साद यादव, ी खगे साद अिधकारी
र अिधव ा ी पु षो म ढुङ्गानाले र.नं. ८२२२,
िमित २०५५।२।१७ को राजीनामा िलखतउपर वादी
रामच यादवले िमित २०६०।६।२३ मा मा ततु
जालसाजी मु ा िदएकाले ततु मु ाको िफराद
मल
ु क
ु ऐन, िकत महलको १८ नं. को हद यादिभ
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छै न । यसो हँदा थम ि मै ततु िफराद
खारेजभागी छ । सो िलखतमा वादी रामच यादवको
सही िकत ग रएको भ ने दाबी िलई हा ो प जगदीश
यादवउपरसमेत ततु िकत जालसाजी मु ा िदइएको
छ । सो राजीनामा िलखतमा भएको वादीको सही िकत
गरेको भनी सु तथा पनु रावेदन अदालतले ठहर गरेको
भए तापिन सो िलखतमा वा तवमा वादीले नै सही गरी
सा ी बसेका िथए । के वल िनजले सही गदा िनयतवश
कलम के ही उठाएर सही गरेका हन् । दाबीका िक.नं.
७८ को ०-१-९ र िक.नं. ३१३ को ०-५-३ ज गा िब
गरेको समयमा हा ो प लाई अंशदता मु ामा वादीले
सव च अदालतमा दोहो याई पाऊँ भनी िनवेदन
िदएको कुराको जानकारी िथएन । साथै सो समयमा
सव च अदालतबाट अंश मु ामा िन सा दान पिन
भइसके को अव था रहेकोले य तो अव थामा भएको
कारोबारलाई मु ा पदापद भएको कारोबार भनी अथ
लगाउन िम दैन । अतः उ िमित २०५५।२।१७ को
राजीनामा िलखत जालसाजीपूण रहेको ठहर गरी भएको
महो री िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला िु टपूण छ ।
उ फै सलाह बदर गरी ितवादी जगदीश यादवको
स ब धमा वादी दाबी नपु ने गरी फै सला ग रपाऊँ भनी
बहस ततु गनभयो
ु ।
यथ वादी रामच यादवको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी िवनोद े ले
दे.नं.१८२८ को अंश मु ामा सव च अदालतबाट
िमित २०६०।९।१८ मा मेरो प रामच यादवले
दाबीका िक.नं. ७८ र िक.नं. ३१३ का ज गाह बाट
पिन आ नो अंश छुट्याई िलन पाउने ठहरी अि तम
फै सला भएको छ । सो अंशको िववाद अि तम टुङ्गो
नला दै मेरो प को अंशहक मान िनयतले र.नं. ८२२२,
िमित २०५५।२।१७ को राजीनामा िलखतमाफत मेरो
प वादी रामच यादवको िकत ह ता र गरी उ
ज गाह ितवादीह ले आपसमा हक ह ता तरण

गरेका रहेछन् । सो राजीनामा िलखतमा भएको रामच
यादव नाउँको सही मेरो प को होइन । िलखत जाँच गन
िवशेष ी पदमराज का लेले पिन िलखतमा भएको
सही वादीको नमनु ा सहीसँग निभडेको भ ने राय य
गरी यस स मािनत अदालतमा बकप समेत गरेको
अव था छ । यसैले ितवादीह को संल नतामा सो
राजीनामा िलखतमा वादीको सही िकत ग रएको पिु
भएको अव थामा िज ला तथा पनु रावेदन अदालतले
ितवादीह लाई िकत जालसाजको कसूरमा कसूरदार
ठहर गरी सजायसमेत गन गरी भएको फै सला सदर
कायम हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िमिसल संल न कागजातह को अ ययन
गदा, अंिशयारह िबच ०५१ सालको दे.नं.१८२८ को
अंशदता मु ा च दाच दैको अव थामा सो अंशदता
मु ाका ितवादी सितया देवीको नाउँमा दता रहेको
िक.नं. ७८ को ०-१-९ र िक.नं. ३१३ को ०-५-३
ज गाह आ नो अंश मान उ े यले िकत ह ता र
गरी जालसाजपूण त रकाले र.नं.८२२२, िमित
२०५५।२।१७ को राजीनामाको िलखतमाफत िब
यवहार गरेकोले सो िलखत जालसाज घोिषत गरी
िवप ीह लाई हदै ँस म सजाय गरी पाऊँ भ ने मु य
िफराद दाबी रहेछ । वादीको छोरीको िववाह खचको
लािग सो ज गा िब गन वादी म जरु भई राजीनामा
िलखतमा सा ीसमेत बसेको र उ िलखतमा वादीको
िकत सही गराएको अव था नभएकोले झु ा दाबीबाट
फुसत पाऊँ भ ने ितवादीह को संयु ितउ र
िजिकर रहेको देिखयो । ितवादी सितया देवीको िमित
२०६०।१०।२० मा िनधन भइसके कोले िनजलाई
के ही सजाय ग ररहन नपन, ितवादी जगदीश
यादवलाई िकत कागजको १ र २ नं. को कसूरमा
सोही महलको ९ नं. बमोिजम .६,२५० ज रवाना
हने र ितवादी रामिवहारी यादवको उ िकत कायमा
संल नता रहेको नदेिखँदा िनजको हकमा िफराद दाबी
पु न नस ने ठहर गरी भएको सु महो री िज ला
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अदालतको फै सलालाई नै सदर गन गरी पनु रावेदन
अदालत जनकपरु ले गरेको िमित २०६६।१२।१५ को
फै सलामा िच नबझ
ु ाई ितवादी जगदीश यादवको
तफबाट मु ा दोहो याई हे रपाऊँ भ ने िनवेदन परी
यस अदालतबाट िमित २०६८।३।२१ मा दोहो याई
हेन िन सा दान भएपिछ पनु रावेदनको रोहमा ततु
मु ा िनणयाथ यस इजलाससम पेस भएको पाइयो ।
उपयु त य रहेको ततु मु ामा कानून
यवसायीह को बहस िजिकरसमेत सनु ी ततु
मु ामा पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित
२०६६।१२।१५ मा भएको फै सला िमलेको छ वा
छै न ? पनु रावेदक ितवादी जगदीश यादवको
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ वा स दैन ? भ ने
स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ततु मु ामा
व. राजे र यादव र व. सितया देवीका ३ भाइ
छोराह मशः नवल िकशोर यादव, रामच यादव
र सरु े यादव भएकोमा सो नातास ब धका िवषयमा
ततु मु ाका वादी ितवादीिबच िववाद देिखँदनै ।
साथै ितवादी जगदीश यादव नवल िकशोर यादवको
प नी िच रेखा यादवको भाई नाता पन यि रहेको
पाइ छ । वादी रामच यादव ितवादी सितया देवी
यादवसमेत भई िमित २०५१।२।१६ मा महो री
िज ला अदालतमा दे.नं. १८२८ को अंशदता मु ा
दायर भएको माणको पमा ततु मु ामा साथै
रहेको उ अंशदता मु ाको िमिसल अ ययनबाट
देिख छ । सो मु ामा दाबीका िक.नं. ७८ र िक.नं.
३१३ का ज गाह पिन तायदाती फारममा देखाइएका
छन् । उ अंश मु ामा दाबीका िक.नं. ७८ र ३१३ का
ज गाह समेत अंिशयारह िबच आपसमा अंशब डा
ला ने ठहर भई महो री िज ला अदालतबाट िमित
२०५३।४।१७ मा फै सला भई सोउपर परेको
पनु रावेदनप मा पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
सोही िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहरी िमित

२०५४।२।२९ मा फै सला भएको रहेछ । पनु रावेदन
अदालत जनकपरु को उ फै सलालाई ितवादीह ले
वीकार गरी बसेको देिख छ भने वादी रामच यादवले
सव च अदालतमा दोहो याइ पाऊँ भनी िनवेदन
िदएकोमा सव च अदालतबाट िमित २०५७।११।२ मा
दोहो याइ हेन िन सा दान भई िमित २०६०।९।१८
मा अंश िलनेिदने ठहराई भएको फै सला अि तम भई
बसेको देिख छ । सव च अदालतको सो अंशदता
मु ामा भएको फै सलामा पिन दाबीका िक.नं. ७८ र
३१३ का ज गाह समेत अंिशयारह िबच अंशब डा
ला ने भनी उ लेख ग रएको छ ।
३. यसैिबच दाबीका उ िक.नं. ७८ र िक.नं.
३१३ का ज गाह मा वादी रामच यादवको समेत
अंशभाग ला ने ठहरी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
फै सला भई सो मु ा सव च अदालतमा िवचाराधीन
रिहरहेको अव थामा उ ज गाह र.नं. ८२२२, िमित
२०५५।२।१७ को राजीनामा िलखतमाफत अ य ै
िब ग रएको देिख छ । सो राजीनामा िलखतमा िदने
सितया देवी यादव िलने जगदीश यादव भई सा ीको
ख डमा ततु मु ाका वादी रामच यादवको समेत
नाम र सही रहेको छ । सो िलखत जालसाजीपूण
रहेको र आ नो अंशहक मेट्ने उ े यले िकत सहीछाप
ग रएको भ ने दाबी िलई वादी रामच यादवले ततु
िकत जालसाजी मु ा दायर गरेको देिख छ । ततु
िकत जालसाजी मु ाको िफराद मल
ु क
ु ऐन, िकत
कागजको महलको १८ नं. को हद यादिभ नरहेको
तथा जालसाज भनी दाबी िलइएको राजीनामाको
िलखतमा वादी वयं सा ी बसी सहीछाप पिन गरेको
अव थामा िफराद दाबीबमोिजम िकत जालसाजमा
सजाय हने होइन भ ने ितवादी जगदीश यादवको
मु य पनु रावेदन िजिकर रहेको छ ।
४. ततु मु ामा हद यादको स ब धमा
मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको १८ नं. ले
“सरकारी छाप लागेका कागजह र सरकारी
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अड् डामा रहेको कागजप ह बाहेक अ िकत वा
जालसाजी ग यो भ ने वा मुखका प रप चले िकत कुरा
ग यो वा नपाएको दजा पाए भनी भ यो वा सो भनी
परपजनीसमेत ग यो भ ने कुरामा सो काम भए गरेको
थाहा पाएको िमितले छ मिहनािभ नािलस निदए ला न
स ै न ।” भ ने कानूनी यव था गरेको छ । सो कानूनी
यव थाबमोिजम कसैले िकत वा जालसाजी गरेकोमा
सो कुरा भए गरेको थाहा पाएको िमितले छ मिहनािभ
िफराद दता गनपन
ु भनी हद याद तोके को पाइ छ ।
५. य तै िववाद समावेश भएको पनु रावेदक
ितवादी सूयमित शु ला र यथ वादी गोपीनाथ
चौधरीसमेत भएको राजीनामा बदर मु ामा “सगोलको
कुनै पिन अंिशयारले अंश मु ा दायर गरेपिछ अंश
हकलाई सीिमत वा संकुिचत गन गरी म जुरी वा सा ी
नराखी कुनै िलखत ग र छ भने य ता िलखतलाई
असल िनयतले पा रवा रक िहतको लािग गरेको
वाभािवक यवहार मा न सिकने हँदैन ।” भनी यस
अदालतबाट ने.का.प. २०७५, अङ् क १०, िन.नं.
१०११२ मा निजर कािशत भएको छ ।
६. उपयु कानूनी यव था एवं निजर
िस ा तको रोहमा ततु मु ाको त यगत िव ेषण
गदा, यस मु ाका अंिशयारह िबच अदालतमा दे.नं.
१८२८ को अंशदता मु ा परी िवचाराधीन रहदै ँको
अव थामा अंशमु ाको तायदाती फाराममा उि लिखत
स पि म येबाट िक.नं. ७८ र िक.नं. ३१३ का
ज गाह पनु रावेदक ितवादी जगदीश यादवले
र.नं. ८२२२, िमित ०५५।२।१७ को राजीनामा
िलखतमाफत ा त गरेको देिखयो । ततु मु ामा
अंिशयारह िबच अदालतमा अंशदता मु ा चिलरहेको
र सो अंशदता मु ाको तायदाती फाँटवारीमा
िववािदत ज गाह समेत देखाइएको अव थामा
वादी ितवादीह को अंश हकको न अदालतमा
िवचाराधीन रिहरहेको मा नपु न ह छ ।
७. अदालतमा अंश मु ा िवचाराधीन रहेको

अव थामा सो अंशदता मु ामा अदालतको अि तम
फै सलाले उ स पि को स ब धमा िनधारण ग रएको
हक नै चलन हने ह छ । अदालतमा िवचाराधीन
मु ाबाट िववािदत स पि मा जनु कारले हक िनि त
गरी अि तम फै सला भएको ह छ मु ा पदापदको
अव थामा हक ह ता तरण एवं िब यवहार ग रएका
िलखतको अि त व सोही मल
ु मु ाअनस
ु ारकै प रणाम
अनक
ु ू ल नै हने ह छ । अथात िवचाराधीन मु ामा
ज को हक िनधारण ग रएको ह छ मु ा पदापद ा
गरेको य तो स पि को वत अि त व नरही
मल
ु िवचाराधीन मु ाको फै सलाअनक
ु ू ल नै य तो
ह ता तरण ग रएका िलखतमा भाव रहने ह छ ।
अंश मु ामा अंिशयारको हक कायम हने ठहर भएकोमा
िनजको हकमा समेत िब यवहार गन हकािधकार
कुनै अ य अंिशयारलाई हँदैन । स पि को स ब धमा
मु ा अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव थामा य तो
स पि अि तम टुङ्गो नला दै हक ह ता तरण
ग रएको कायको प रणाम िवचाराधीन मु ामा जे िनणय
ह छ सोहीअनस
ु ार नै हने ह छ ।
८. ततु मु ामा सु िज ला अदालत तथा
त कालीन पनु रावेदन अदालतसमेतबाट िववािदत
िक.नं. ७८ र ३१३ का ज गाह बाट पिन वादी
रामच यादवले अंश पाउने ठहरी फै सला भएको
ि थित रहेको छ । सो फै सला ितवादीह ले वीकार
गरी पनु रावेदन नगरी बसेको देिख छ । ती िक.नं. ७८
र ३१३ का ज गाह मा वादीको समेत अंशहक ला ने
गरी दईु तह अदालतबाट फै सला भई हकको िनधारण
भइसके को छ । अतः अदालतको फै सलाबाट कायम
भएको अंश हकलाई िन कृय पान गरी राजीनामा
िलखत ग रएको प ट भएको छ । अदालतबाट वादीको
अंश हक कायम भइसके को स पि बाट वादीलाई
िवमख
ु गराउने िनयतबाट र अदालतको फै सलालाई
िन कृय पान उ े यले ग रएका राजीनामाको िलखत
दिू षत सोचबाट ग रएको दिू षत िलखतकै पमा
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रह छ । य तो अव थामा िमित ०५५।२।१७ को
राजीनामा िलखत खारेजभागी हने हँदा उ िलखत
जालसाजपूण रहेको दाबी िलई अदालतसम वेश
गन स बि धत अंिशयारह लाई मािथ उि लिखत
िकत महलको १८ नं. को हद यादले रो छ भनी अथ
लगाउन िम दैन । अतः ततु जालसाज मु ाको
िफराद नै हद यादिवहीन रहेकोले िफराद खारेज हने
गरी फै सला ग रपाऊँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
९. यसैगरी, िमित २०५५।२।१७ को
राजीनामा िलखतमा वादी रामच यादवको म जरु ी
रही िनजले सा ीको पमा सहीछाप लगाएकोले सो
िलखतमा भएको वादीको ह ता र िकत नभएकोले सो
िलखत जालसाज ठहर गन निम ने भनी पनु रावेदक
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर रहेको छ । दाबीको
िमित २०५५।२।१७ को राजीनामा िलखत तयार
गरी दाबीको िक.नं. ७८ र ३१३ का ज गाह िब
गन कायमा वादी रामच यादवको म जरु ी नरहेको
भ ने स ब धमा यसै मु ाको लगाउको रहेको ०६८CI-००८० को िलखत बदर दता बदर दता मु ामा
िववेचना भई र.नं. ८२२२, िमित ०५५।२।१७ को
राजीनामा िलखत बदर हने ठहर भइसके को छ । अतः
सो स ब धमा थप चचा ग ररहनु परेन ।
१०. जहाँस म िमित र.नं. ८२२२,
२०५५।२।१७ को राजीनामा िलखतमा वादी रामच
यादवको सही िकत हो वा होइन भ ने सवाल छ सो
स ब धमा हेदा, उ राजीनामा िलखतमा रहेको
सहीछाप िकत रहेको भ दै सो सही आ नो नभएको
भनी वादी रामच यादवले ततु जालसाजी मु ा
दायर गरेको देिख छ । सु अदालतको आदेशबमोिजम
उ िववािदत राजीनामा िलखतमा वादी रामच
यादव नाउँको सहीछाप तथा वादीको नमनु ा
सहीछापसमेत िलई रेखा तथा लेखा िवशेष सम
परी ण गन पठाइएकोमा िविभ न आधार उ लेख गद

राजीनामा िलखतको सहीछाप वादी रामच यादवको
सहीछापसँग िभड् न नआएको भनी राय ा भएको
देिख छ । उ रायलाई समथन गरी िवशेष म येका
पदमराज का लेले यस सव च अदालतमा उपि थत
भई बकप पिन गरेका छन् ।
११. माण ऐन, २०३१ को दफा २३ को
उपदफा (१) (२) ले िवशेष को रायलाई माणमा
िलनपु न यव था गरेको छ । स बि धत े का
िवशेष ले आ नो ान र िववेक योग गरी य
गरेको रायलाई उि लिखत कानूनी यव थासमेतका
आधारमा अ यथा भ न िम ने अव था देिखँदैन । यसै
स ब धमा ने.का.प.२०७२, अङ् क ५, िन.नं.९४०८
मा कािशत पनु रावेदक / वादी शा तबहादरु शाही
(खड् गे) र यथ / ितवादी भाजरु न महजन भएको
लेनदेन मु ामा “िलखत परी णमा द ता हािसल गरेका
िवशेष ह को राय याय स पादनको सहजताको
लािग भएको त यमा िववाद छै न । िलखत परी ण
वै ािनक काय हो । वै ािनक त रकाले िववािदत
िलखतको परी ण हने हँदा िवशेष को राय िव ास
नगन मनािसब आधार र कारण भएमा बाहेक िनजले
य गरेको रायलाई अ वीकार गन निम ने ।” भनी
निजर िस ा त ितपादन भएको छ । ततु मु ामा
ितवादीले िवशेष बाट य गरेको रायलाई अ यथा
हो भनी ठोस माण ारा पिु गन सके को देिखँदैन ।
यसबाट िववािदत राजीनामाको िलखत िविधवत पमा
तयार भएको भ ने देिखन आएन । य तो अव थामा
सो र.नं. ८२२२, िमित ०५५।२।१७ को राजीनामा
िलखतमा रहेको आ नो नाउँको सहीछाप िकत
ग रएको भ ने वादी रामच यादवको दाबी पिु हन
आयो ।
१२. अब, ततु राजीनामाको िलखतमा
वादी रामच यादवको सहीछाप िकत गरेको कसूरमा
ितवादी जगदीश यादवको संल नता रहे नरहेको
स ब धमा हेदा, दाबीका िक.नं. ७८ र ३१३ का
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ज गाह अंिशयारह भ दा बािहरका यि यी
जगदीश यादवलाई िब ग रएको छ । यसबाट उ
ज गा ख रद गन यी ितवादी जगदीश यादव उ
ज गाका अंिशयारह िबच अंशदता मु ा चिलरहेको र
उ ज गामा वादी रामच यादवको अंशहक िनि त
भइसके को छ भ ने त यको बारेमा जानकारी िथयो नै
भ न स ने ि थित रहँदैन ।
१३. राजीनामाको िलखतमा रकम लेनदेन
गरी िब ग रएको भ ने यहोरा उ लेख हने हँदा
राजीनामाको िलखतको कृित सदैव रकम िलने िदने
काय भएको ह छ भनी मा ने ग र छ । सो त य पा रत
राजीनामा िलखतमा उि लिखत यहोराबाट नै प
ह छ । यसैले राजीनामाको िलखतको मा यमबाट
कसैले स पि ा त गदा मू य खल
ु ाई रकम िलने
िदने गरी िब ग रएको ह छ । व ततु ः राजीनामा
िलखतको मु य गणु नै रकम िलनु िदनु गरी स पि
िब ग रएको ह छ ।
१४. ततु मु ामा पनु रावेदक ितवादी
जगदीश यादवले .१,००,०००/- (एक लाख पैयाँ)
रकम लगानी गरी सितया देवीसँग िववािदत दईु िक ा
ज गा ख रद गरेका छन् । िलखत माणबाट नै सो त य
थािपत भएको छ । वादीको आमा सितयादेवीसँग
ख रद गरेको ज गाको िवषयमा वादीसमेतका अ
अंिशयारको पिन अंशहक रहेको त य जानीजानी
रकम लगानी गरी य तो ज गा ख रद गनपन अव था
रहन आउँदैन । यस ि थितमा िनज ितवादी जगदीश
यादव ततु जालसाज मु ामा िववािदत राजीनामा
िलखतमा वादी रामच यादवको िकत सही गन
कसूरमा संल नता रहेको िथयो भनी मा न निम ने हँदा
ितवादी जगदीश यादवलाई जालसाजीमा सजाय गन
मनािसब हने देिखएन । य तो अव थामा वादी रामच
यादवको िकत सहीछाप गरी राजीनामाको िलखत
तयार गरी मल
ु क
ु ऐन, िकत कागजको महलको १ र
२ नं. अनस
ु ारको कसूर गरेको ठहर गरी पनु रावेदक

ितवादीलाई सोही िकत कागज महलको ९ नं.
बमोिजम .६,२५० ज रवाना हने ठहर गरी भएको
सु महो री िज ला अदालतको फै सलालाई सदर
गन गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
फै सला सो हदस म िमलेको देिखन आएन ।
१५. अतः मािथ िववेिचत आधार कारण तथा
माणबाट ततु मु ामा िफराद दाबीबमोिजम रामच
यादवको अंशहक मेट्ने उ े यले िकत सहीछाप गरी
र.नं. ८२२२, िमित २०५५।२।१७ को राजीनामा
िलखत तयार गन कायमा ितवादी जगदीश यादवको
संल नता रहेको नदेिखएकोले िनज पनु रावेदक ितवादी
जगदीश यादवलाई िकत जालसाजको कसूरमा सजाय
हने ठहराएको सु महो री िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरेको त कालीन पनु रावेदन
अदालत जनकपरु को िमित २०६६।१२।१५ को
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
ितवादी जगदीश यादवले िकत जालसाज गरेको भ ने
हदस म वादीको दाबीस म नपु ने ठहछ । िववािदत
िलखत िकत ठहर गरी अ य ितवादीह म ये
सितया देवीको िनधन भइसके कोले सजाय ग ररहन
नपन र रामिवहारी यादवको हकमा िफराद दाबी पु न
नस ने ठहराएको सु महो री िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गरी त कालीन पनु रावेदन अदालत
जनकपरु बाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ह छ
। अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
पनु रावेदक ितवादी जगदीश यादवले िकत जालसाज
गरेको भ ने वादी दाबी नपु ने ठहरी फै सला भएको हँदा
िनजलाई त कालीन पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
ठहर भएको ज रवाना .६,२५०।– िनज ितवादी
जगदीश यादवले र.नं.६१६३, िमित २०६७।२।२
मा दािखला गरेको र पनु रावेदन अदालत जनकपरु को
च.नं. ७३७५, िमित २०६७।२।२ को प ले उ
ज रवानाको लगत क ा भइसके को देिखँदा अब सो
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ज रवानाको लगत स ब धमा के ही ग ररहनु परेन --- १
नणय नं . १०५३५
पनु रावेदक ितवादी जगदीश यादवले िकत जालसाज
सव च अदालत, संयु इजलास
गरेको भ ने वादी दाबी नपु ने ठहरी फै सला भएको
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
हँदा िनजलाई महो री िज ला अदालत र त कालीन
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े ठ
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट ठहर भएको ज रवाना
फै सला िमित : २०७६।१०।१३
. ६,२५०।– िनज ितवादी जगदीश यादवले र.नं.
६१६३, िमित २०६७।२।२ मा त कालीन पनु रावेदन
मु ा:- कत य यान
अदालत जनकपरु मा दािखला गरेको देिखँदा कानूनका
यादिभ उ रकम िफता पाऊँ भनी िनवेदन िदए के ही
०७२-CR-०२४९
पिन द तरु निलई उ रकम िनज ितवादी जगदीश
यादवलाई िफता िदनु भनी उ च अदालत जनकपरु मा पनु रावेदक / ितवादी : का क िज ला, लवाङ् गघलेल
गा.िव.स. वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार
लेखी पठाउनू --------------------------------------- २
कायालय का क मा थनु ामा रहेका सक
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
ु बहादरु
प रयार (दमाई ं)
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ---------३
िव
यथ / वादी : धनराज थापा मगरको जाहेरीले वादी
उ रायमा सहमत छु ।
नेपाल सरकार
या.ह र साद फुयाल
इजलास अिधकृत : क याण खड् का
इित संवत् २०७६ साल पषु २८ गते रोज २ शभु म् ।

—— & ––

०७२-CR-०६९३
पनु रावेदक / ितवादी : का क िज ला, वाङ् गघलले
गा.िव.स. वडा नं. २ घर भई हाल कारगार
कायालय का क मा थनु ामा रहेका जगदीश
गु ङ
िव
यथ / वादी : धनराज थापा मगरको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार
०७२-CR-०७४९
पनु रावेदक / वादी : का क िज ला, रभान गा.िव.स.
वडा नं. ६ ब ने धनराज थापा मगरको
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : का क िज ला, वाङघलेल
गा.िव.स. वडा नं. २ ब ने ओमन नेपालीसमेत
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
§ मु ामा कुन सजायको माग गरेको
हो पुनरावेदनप मा प नखुलाई
यानस ब धी महलको ५ र ६ नं. बमोिजम
ग रपाऊँ भनी समि गत कानूनी यव था
उ लेख गरी िजिकर िलएकोमा घटी
सजायको िजिकर िलने यि ले आ नो
काय र घटना कुन कानूनको कुन न बरको
दायरामा परी घटी सजाय हनु पदछ भनी
छुट् याएर िजिकर िलनुपन ।
( करण नं.१३)
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी गोिव द
उपा याय
ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ी
कृ णकुमारी गु ङ, ी सरोज अिधकारी र
ी िव वराज भ राई
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७४, अङ् क ३, िन.नं.९७७३
§ ने.का.प.२०७५, अङ् क ३, िन.नं.९९७८
§ ने.का.प.२०७५, अङ् क ७, िन.नं.१००५४
§ ने.का.प.२०७५, अङ् क ११, िन.नं.१०१४३
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
§ फौजदारी कसूर (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४
सु तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी राम साद ओली
का क िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी सु मालता माथेमा
माननीय यायाधीश ी ेमराज काक
पनु रावेदन अदालत पोखरा

फै सला
या.बमकुमार े : त कालीन याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोिजम
पनु रावेदन दता भई पेस हन आएको ततु मु ाको
संि त त य एवं ठहर यस कार छःत यख ड
का क िज ला वाङघलेल गा.िव.स.
वडा नं.४ को चेपाखाको फे दी ि थत खोराको मख
ु
लु े, ावल सडकको िकनारामा मतृ क गमबहादरु
थापा मगरको शव रहेको, उ लासको टाउकोदेिख
१ िफट दि ण पूवमा रगत जमी आहाल बनेको, सो
रगतको छे उमा रगत लागेको अं. ८ के .जी.को १ र
अं. १ के .जी.को १ ढुङ्गा गरी २ वटा ढुङ्गा रहेको,
सो ढुङ्गाको छे उमा रगत लागेको कपाल रहेको,
लासको टाउकोदेिख १५ िफटस म रगतका िछकाह
उिछ एको, लासको बायाँ हातदेिख ९ इ च पि ममा
कालो लाि कको अङ् ेजीमा िज–सक लेिखएको
घडीको टाउको र सो घडीको टाउको छे उमा कालो
लाि कको घडीको चेन रहेको, लास रहेको थानदेिख
६० िफट पि म सडकको छे उमा कालो, खैरो र रातो
बु ा भएको गलब दी, गलब दीदेिख ६१ िफट पि ममा
फलामको फोि डङ च कु, च कुदेिख १० िफट
उ र पूवमा सडकदेिख मिु न एकजोर अङ् ेजीमा
ही पो लेिखएको कालो च पल, लासदेिख ५०० िमटर
उ रमा बायाँ छे उमा कालो र खैरो रङ् गको दािहने
खु ाको च पल एक, मतृ क लासको टाउकाको िविभ न
भागमा िथिचएको चोट रहेको, नाकमख
ु बाट रगत
िन क दाँतसमेत भाँिचएको, मतृ क लास निजक रगत
लागेको ढुङ्गाह समेत रहेको, घटना थलमा फे ला
परेको च कु, उ ढुङ्गा तथा घट् ना थलमा ा रगत
ज तो रातो पदाथको वाव र र समेत उठाई याएको
भ ने यहोराको घट् ना थल तथा लासजाँच मचु ु का ।
मेरो छोरा वष–२९ को गमबहादरु थापा
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१०५३५ - सक
ु बहादरु प रयार (दमाई) समेत िव. नेपाल सरकार
मगरलाई परु ानो रसइबी तथा िमित २०६९/०८/११
गते िजप नपठाई िदएको भ ने रसइबीका कारण सोही
साँझ अ दाजी २०:३० बजेको समयमा का क
िज ला वाङघलेल गा.िव.स. वडा नं.२ ब ने
जगिदस गु ङ, मनोज िव.क., अिनल गु ङ, कुमार
प रयार, िवनोद प रयार, स देश िव.क. भ ने स तमान
िव.क., कृ ण प रयार, स तबहादरु गु ङ, ओमन
नेपाली, ानबहादरु गु ङ तथा ऐ. ऐ. ३ ब ने सूय
भ ने सक
ु बहादरु प रयार, िवशाल गु ङ, दगु ाबहादरु
प रयार, रोशन राना, िदपक गौतम, ई छाबहादरु
गु ङ, पूणबहादरु नेपाली र अिनल गु ङसमेतका
१८ जना यि ह ले का क िज ला वाङघलेल
गा.िव.स. वडा नं.४ ि थत को चे पाखाको फे दीमा
लखेटी घेराब दी गरी भा न उ कन निदई ढुङ्गा तथा
धा रलो हितयारसमेतले टाउकोमा हार गरी ह या
गरेका हँदा िनजह लाई प ाउ गरी आव यक कारबाही
ग रपाऊँ भ ने यहोराको धनराज थापा मगरको जाहेरी
दरखा त ।
िमित २०६९/०८/११ गते साँझ रभान
गा.िव.स. वडा नं.६ ब ने गमबहादरु थापा मगरलाई
कत य गरी मारी फरार रहेका यि म ये का क
िज ला वाङघलेल गा.िव.स. वडा नं.३ ब ने सूय
भ ने सक
ु बहादरु प रयार र ऐ. ऐ. २ ब ने जगदीश
गु ङलाई प ाउ गरी दािखला गरेको भ ने यहोराको
वडा हरी कायालय बगर, का क को प सिहतको
दािखला ितवेदन ।
िमित २०६९/०८/११ गते साँझ रभान
गा.िव.स. वडा नं.६ ब ने गमबहादरु थापा मगरलाई
कत य गरी मान कायमा संल न रहेका यस कायालयमा
पन आएको जाहेरी दरखा तको िव
ख डमा
उि लिखत मनोज िव.क., अिनल गु ङ, कुमार
प रयार, िवनोद प रयार, स देश िव.क. भ ने स तमान
िव.क., कृ ण प रयार, स तबहादरु गु ङ, ओमन
नेपाली, ानबहादरु गु ङ, िवशाल गु ङ, दगु ाबहादरु

प रयार, रोशन राना, िदपक गौतम, पूणबहादरु नेपाली
र अिनल गु ङसमेतका १५ जना यि ह उपर
ताहाँ कायालयमा के ही सावजिनक अपराध मु ा
दता गरी अनस
ु धान भइरहेको भ ने बिु झन आएको
हँदा अनस
ु धानप ात् िनज यि ह छुटी जाने
भएमा धनराज थापा मगरको जाहेरी परेको कत य
यान मु ाको अनस
ु धानको लािग िनजह लाई
यस कायालयमा उपि थत गराइिदनु भ ने वडा हरी
कायालय बगर, का क लाई लेिखएको प तथा
उि लिखत यि ह लाई उपि थत गराइएको भ ने
यहोराको िज ला शासन कायालय, का क को िमित
२०६९/०८/१७ गतेको प ।
िमित २०६९/०८/११ गते साँझ रभान
गा.िव.स. वडा नं.६ ब ने गमबहादरु थापा मगरलाई
कत य गरी मारी फरार रहेकाम ये का क िज ला
वाङघलेल गा.िव.स. वडा नं.३ ब ने ई छाबहादरु
गु ङलाई खोजतलास गदा फे ला पारी प ाउ गरी
दािखला गरेको भ ने यहोराको वडा हरी कायालय
बगर, का क को दािखला ितवेदनसिहतको प ।
वाङघलेल गा.िवस. वडा नं.९ िसिदङ
ि थत सयु दय यूवा लवले आयोजना गरेको भिलबल
खेल खेली िजती हामी िव ख डमा उि लिखत
–१८ जना िमित २०६९/०८/११ गते घर फिकन
ला दा साथी स तबहादरु गु ङले गमबहादरु को िजप
ाइभर समु नलाई फोन गरेकोमा िनजले गाडी पठाउन
नमानेपिछ िदनभ रको खेलको थकाइको बाबजदु
लामो बाटो िहँड्नपु न भएकोले िनज गमबहादरु लाई
गाली गद हामीह लाई िजप नपठाउने यसलाई
मौका परेमा िठक पानपछ
ु भनी हो–ह ला गद लु े
भ ने ठाउँमा आई मंगलको दोकानमा िबयर, र सी,
मासस
ु मेत खाँदै गदा मैले गमबहादरु लाई निजकै को
अक दोकानमा खाजा खाँदै गरेको देखी गमे यही
रहेछ, यसले गत वष पिन भिलबल खे दा हामीसँग
झगडा गरेको िथयो । यसलाई आज िठक पानपछ
ु
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
भनी स लाह गरी सोहीबमोिजम ई छाबहादरु गु ङ,
कृ ण प रयार, िवनोद प रयार, दगु ा प रयार, स देश
िव.क. भ ने स तमान िव.क., पूणबहादरु नेपाली
जना–६, गमबहादरु जाने बाटो छे न भनी के ही अगािड
गए, म र जगदीश गु ङ िनजको िनगरानी गन ला यौ
भने बाँक १० जना खाजाको पैसा ितरी हामीलाई
सपोट हने गरी िनजको िपछा गन भनी बसेकोमा मैले
गमबहादरु िहँडेको इसारा िदएपिछ िनजह ले िपछा
गरेका हन् । लु ेबाट िहँडेको अ दाजी १५ िमनेटपिछ
मैले गमबहादरु लाई पछािडबाट ओई पख, हामीलाई
िजप नपठाउने त हैनस् भ दा िनज नरोिकई अगािड
भागेकोले अगािड रहेका साथीह लाई गमे भा यो बाटो
छे नु भनी िच याएँ, पछािड रहेका साथीह ले ए
भा न नदे हान ठोक भ दै हातहातमा ढुङ्गा िलई हा दै
लखेटे, अगािडका साथीह ले बाटो छे क गमबहादरु
भा न नपाएपिछ हामीम ये को–कसले हानेको ढुङ्गा
लागी िनज यही ढलेपिछ मैले र जगदीश गु ङले
ढुङ्गा उचाली गमबहादरु को टाउकोमा पटकपटक
हार गरेका ह । अ य स पूण साथीह ले बाटो छे क
घेरा हालेका हन । िनजसँगको परु ानो रसइबी तथा सो
िदनको रसइबीको कारण सोही हामीह ले हार गरेको
ढुङ्गाको चोटको कारण गमबहादरु को मृ यु भएको
हो भ ने यहोराको ितवादी सूय भ ने सक
ु बहादरु
प रयारको अनस
ु धानको ममा भएको बयान ।
टाउकोको मु य चोटको (Major head
injury) को कारण गमबहादरु थापा मगरको मृ यु
भएको भ ने िनज मतृ कको नामको पो माटम रपोट ।
का क िज ला वाङघलेल गा.िव.स. वडा
नं.९ िसिदङ ि थत भिलबल खेली िजती हामी िव
ख डमा उि लिखत –१८ जना िमित २०६९/०८/११
गते घर फिकन अवेर भएकोले साथी स तबहादरु
गु ङले गमबहादरु को िजप ाइभर समु नलाई फोन
गरेकोमा िनजले गाडी पठाउन नमानेपिछ िदनभ रको
खेलमा थाके को अव थामा िहँड्नु पन भएकोले िनज

गमबहादरु लाई गाली गद हामीह लाई िजप नपठाउने
यसलाई मौका परेमा िठक पानपछ
ु भनी हो–ह ला गद
अ दाजी साँझ ७:३० बजेितर लु े भ ने ठाउँमा आई
मंगलको दोकानमा िबयर, र सी, मासस
ु मेत खादै गदा
साथी सूय भ ने सक
ु बहादरु प रयारले गमबहादरु लाई
निजकै को अक दोकानमा खाजा खाँदै गरेको देखे,
यसले गत वष पिन भिलबल खे दा हामीसँग झगडा
गरेको िथयो । यसलाई आज िठक पानपछ
ु भनेपिछ
हामी सबै स लाह गरी ई छाबहादरु गु ङ, कृ ण
प रयार, िवनोद प रयार, दगु ा प रयार, स देश िव.क.
भ ने स तमान िव.क., पूणबहादरु नेपाली जना–६,
गमबहादरु जाने बाटो छे न भनी के ही अगािड गए,
म र सूय भ ने सक
ु बहादरु प रयार िनजको िनगरानी
गन ला य भने बाँक १० जना खाजाको पैसा ितरी
हामीलाई सपोट हने गरी िनजको िपछा गन भनी
बसेकोमा सक
ु े ले गमबहादरु िहँडेको ईसारा िदएपिछ
अ दाजी ८:३० बजे िनजह लाई िपछा गरेका ह ।
लु ेबाट िहँडेको अ दाजी १५ िमनेटपिछ साथी सूय
भ ने सक
ु बहादरु प रयारले गमबहादरु लाई पछािडबाट
ओई पख, हामीलाई िजप नपठाउने त हैनस् भ दा िनज
नरोक ई अगािड भागेकोले अगािड रहेका साथीह लाई
गमे भा यो बाटो छे नु भनी िच याय , पछािड रहेका
साथीह ले ए भा न नदे, हान ठोक भ दै हातहातमा
ढुङ्गा िलई हा दै लखेटे, अगािडका साथीह ले
बाटो छे क गमबहादरु भा न नपाएपिछ हामीले हानेको
ढुङ्गा लािग िनज यही ढलेपिछ मैले र सूय भ ने
सक
ु बहादरु प रयारले ढुङ्गा उचाली गमबहादरु को
टाउकोमा पटकपटक हार गरेका ह । अ य स पूण
साथीह ले बाटो छे क घेरा हालेका हन । यस कार
गमबहादरु बो न च न छाडेपिछ िनज अब मरे भनी
हामी सबै िहड् य । िनज सँगको परु ानो रसइबी तथा
सो िदनको रसइबीको कारण हामीह ले हार गरेको
ढुङ्गाको चोटको कारण गमबहादरु को मृ यु भएको हो,
उ वारदातको ममा मेरो कपडामा गमबहादरु को
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टाउकोबाट िन क एको रगत लागेकोमा सो कपडा
मैले राितनै धोई पनु लगाएको हँ । घट् ना थलमा ा
बु े गलब दी मेरो हो वारदातको ममा घट् ना थलमा
छुटेछ थाहा भएन भ ने यहोराको ितवादी जगदीश
गु ङको अनस
ु धानको ममा भएको बयान ।
िमित २०६९/०८/११ गते जाहेरीको िव
ख डमा उि लिखत यि म ये ानबहादरु गु ङ
र ई छाबहादरु गु ङ, िसिदङमा भएको भिलबल
खेल हेरी र बाँक हामी –१६ जना सो खेल खेली
साँझ घर फकन अबेर भएकोले साथी स तबहादरु ले
सानो अिनल भ ने अिनल गु ङको फोनबाट समु न
ाइभरलाई िजप याउन फोन गरेकोमा िजपका
साह गमबहादरु थापाले पठाउन नमानेपिछ िनज
स तबहादरु ले सोही कुरा हामीलाई बताए । गमबहादरु
आजकाल धेरै ठुलो भएको छ । हा ो ईलाकामा च ने
गाडी हामीलाई नपठाउने, यसलाई मौका प यो भने
िठक गनपछ
ु भ दै हामीह अ दाजी ६:०० बजे ितर
िहँडी क रब डेढ घ टा पिछ लु े आई पु य । सबै जना
लु े ि थत मंगलको होटलमा र सी, मास,ु िबयर
खाई ब ने ममा साथी सक
ु बहादरु ले गमबहादरु लाई
निजकै को अक होटलमा खाजा खाँदै गरेको देखेछन् ।
सो कुरा हामीलाई बताएपिछ गमबहादरु ले गत वष पिन
हामीसँग झगडा गरेको हो । यसलाई आज मौका परेको
छ िठक पार भनी स लाह गरी सक
ु बहादरु र जगदीश
िनजको िनगरानी गन लागे भने ई छाबहादरु गु ङ,
कृ ण प रयार, िवनोद प रयार, दगु ा प रयार, स देश
िव.क. भ ने स तमान िव.क., पूणबहादरु नेपाली
जना–६ गमबहादरु जाने बाटो छे न के ही अगािड
गए । िनजलाई पछािडबाट िपछा गन भनी हामीह –
१० जना खाजाको पैसा ितन बहानामा पछािड ब य ।
अ दाजी साँझ ८:३० बजे गमबहादरु िहडेको जानकारी
पाएपिछ जगदीश र सक
ु बहादरु उसको पिछपिछ लागे,
हामीह १० जना के ही पिछबाट िपछा गद गय ।
क रब २० िमनेट िहँडेपिछ सक
ु बहादरु समेतले गमे

भा यो भ दै िच याएपिछ हामीह पिछबाट हानहान
भ दै हातहातमा ढुङ्गा िलई दगु य । गमबहादरु को
निजक पगु ेपिछ हामीले पिन ढुङ्गा हा दै पछािडबाट
अ दाजी ५०/६० िमटर खेदपे िछ अगािडको टोलीले
बाटो घेरा हालेकोले िनज गमबहादरु भा न उ कन नपाई
हामीम येले हानेको ढुङ्गा लागी गमबहादरु भईु माँ
ढले । िनज ढलेपिछ सक
ु बहादरु र जगदीशले पटकपटक
ढुङ्गाले टाउकोमा हार गरे । गमबहादरु बो न च न
छाडेपिछ िनज अब मरे भनी हामी सबै िहँड्यौ । िनज
सँगको परु ानो रसइबी तथा सो िदनको रसइबीको
कारण हामीह म येकैले हार गरेको ढुङ्गाको चोटको
कारण गमबहादरु को मृ यु भएको हो भ ने यहोराको
ितवादीह अिनल गु ङ ए, रोशन राना, िदपक
गौतम, िवशाल गु ङ, मनोज िव.क., कुमार प रयार र
ओमन नेपालीको एकै िमलानको अनस
ु धानको ममा
भएको बयान कागज ।
सयु दय यवु ा लबले हा ै गा.िव.स. को वडा
नं.–९ ि थत िसिदङमा आयोजना गरेको भिलवल खे न
हामी िव ख डका दईु िटमका १६ जना र हेनको
लािग ानबहादरु गु ङ र ई छाबहादरु गु ङसमेत
१८ जना गएका िथयौ । िमित २०६९/०८/११
गते भिलबल खेली साँझ घर फकन अबेर भएकोले
साथी स तबहादरु ले समु न ाइभरलाई िजप याउन
भनी फोन गरेकोमा िजपका धनी गमबहादरु थापाले
िजप पठाउन नमानेपिछ िनज स तबहादरु ले सोही
कुरा हामीलाई बताए । सो कुरा सनु ेपिछ आजकल
गमबहादरु धेरै ठुलो भएको छ, हा ो इलाकामा च ने
गाडी हामीलाई नपठाउने, यसलाई िठक गनु पछ भ दै
हामीह अ दाजी ६:०० बजे ितर िहँडी अ दाजी
७:३० बजेमा लु े आई पु य । सबै जना लु े ि थत
मंगलको होटलमा र सी, मास,ु िबयर र िचउरा खाई
ब ने ममा साथी सक
ु बहादरु ले गमबहादरु लाई
निजकै को अक होटलमा खाजा खाँदै गरेको देखेछन् ।
सो कुरा हामीलाई बताएपिछ गमबहादरु ले गत वष पिन
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
हामीसँग झगडा गरेको हो । यसलाई आज मौका परेको
छ िठक पार भनी स लाह गरी िछटो खाजा खाई इ छा
गु ङलगायत हामीह ६ जना गमबहादरु जाने बाटो
छे न के ही अगािड गयौ भने सक
ु बहादरु र जगदीश
िनजको िनगरानी गन लागे । िनजलाई पछािडबाट
िपछा गन भनी अिनल गु ङ ए, अिनल गु ङ िब.,
ानबहादरु गु ङ, रोशन राना, िदपक गौतम, िवशाल
गु ङ, स तबहादरु गु ङ, मनोज िव.क. ओमन नेपाली
र कुमार प रयारसमेत –१० जना खाजाको पैसा ितरी
पिछबाट आउने भनी बसेका िथए । अ दाजी ८:४५
बजे ितर ठाटीको चौतारा निजक गमबहादरु भा यो भ दै
सक
ु बहादरु समेतले िच याएपिछ हामीह के ही पिछ
फक बाटो छे यौ भने पछािडबाट आएका साथीह ले
ढुङ्गाले हा दै भा न नदे भ दै लखेट्दै याएका
िथए । हा ो घेरा ब दीमा परी गमबहादरु उ कन नपाए
पिछ को–कसले हानेको ढुङ्गा लागी िनज ढले, त प ात्
सक
ु बहादरु र जगदीशले पटकपटक ढुङ्गाले टाउकोमा
हार गरे । गमबहादरु बो न च न छाडेपिछ िनज अब
मरे भनी हामी सबै िहड् य । िनज सँगको परु ानो रसइबी
तथा सो िदनको रसइबीको कारण हामीह म येकैले
हार गरेको ढुङ्गाको चोटको कारण गमबहादरु को
मृ यु भएको हो भ ने यहोराका ितवादीह कृ ण
प रयार, दगु ा प रयार, स देश भ ने स तमान िव.क.,
पूणबहादरु नेपाली र िवनोद प रयारको एकै िमलानको
अनस
ु धानको ममा भएको बयान कागज ।
वाङघलेल गा.िवस.वडा नं.–९ ि थत
िसिदङमा सयु दय यवु ा लब ारा आयोिजत भिलबल
खे न भनी जाहेरी दरखा तको िव
ख डमा
उि लिखत हामी वाङघलेल गा.िव.स. वडा नं.–२ र ३
बाट दईु िटमका १६ जना र खेल हेन भनी ानबहादरु
गु ङ र ई छाबहादरु गु ङसमेत–१८ जना िसदीङ
गएकोमा हा ै दवु ै िटम फाइनलमा पगु ेकोले दवु ै
िटमले िमली थम र ि तीय दवु ै परु कार िलई िमित
२०६९/०८/११ गते साँझ घर फकन अवेर भएकोले

साथी स तबहादरु ले मेरो ९८०६७४३४९१ नं. बाट
समु न ाइभरलाई िजप याउन भनी फोन गरेकोमा
िजपका धनी गमबहादरु थापाले िजप पठाउन नमानेपिछ
िनज स तबहादरु ले सोही कुरा हामीलाई बताए । उ
कुरा सनु ेपिछ गमबहादरु आजकाल धेरै ठुलो भएको
छ, हामीलाई गाडी नपठाउने, यसलाई िठक गनु पछ
भ दै हामीह साँझको अ दाजी ५:४५ बजे ितर िहँडी
क रब डेढ घ टा पिछ लु े आई पु य । सबैजना लु े
ि थत मंगलको होटलमा र सी, मास,ु िबयर खाँदै िभ
बािहर गन ममा साथी सक
ु बहादरु ले गमबहादरु लाई
निजकै को अक होटलमा खाजा खाँदै गरेको
देखेछन् । सो कुरा हामीलाई बताएपिछ गमबहादरु ले गत
वष पिन हामीसँग झगडा गरेकोले िनजसँग हा ो परु ानो
रसइबी पिन रहेको र आज पिन िनजले हामीलाई
जानीजानी िजप नपठाएको हो । यसलाई आज मौका
परेको छ िठक पार भनी स लाह गरी सोहीबमोिजम
ई छाबहादरु गु ङ, कृ ण प रयार, िवनोद प रयार,
दगु ा प रयार, स देश िव.क. भ ने स तमान िव.क.,
पूणबहादरु नेपाली जना–६ गमबहादरु जाने बाटो छे न
के ही अगािड गए भने सक
ु बहादरु र जगदीश िनजको
िनगरानी गन लागे । िनजलाई पछािडबाट िपछा गन
भनी मलगायत ानबहादरु गु ङ, रोशन राना, िदपक
गौतम, िवशाल गु ङ, स तबहादरु गु ङ, कुमार
प रयार, ओमन नेपाली, िवनोद प रयारसमेत–१०
जना खाजाको पैसा ितन बहानामा पछािड ब य ।
खाजा खाएको .५,०००।– परु कारबाट िजतेको
रकमम येबाट मैले ितरे । अ दाजी साँझ ८:३० बजे
गमबहादरु िहँडे भनी सक
ु बहादरु ले इशारा गरेपिछ
हामी –१० जना के ही पिछबाट िनजको िपछा गद
गय । क रब १० िमनेट िहँडेपिछ सक
ु बहादरु समेतले
गमे भा यो भ दै िच याएपिछ हामीह पिछबाट हानहान
भ दै हातहातमा ढुङ्गा िलई दगु य । गमबहादरु को
निजक पगु ेपिछ हामीले पिन ढुङ्गा हा दै पछािडबाट
अ दाजी ६०/७० िमटर खेदपे िछ अगािडको टोलीले
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बाटो घेरा हालेकोले िनज गमबहादरु भा न उ कन
नपाई हामीम ये कसैले हानेको ढुङ्गा लागी गमबहादरु
भईु माँ ढले । िनज ढलेपिछ सक
ु बहादरु र जगदीशले
पटकपटक िथलो िथलो हनेगरी ढुङ्गाले टाउकोमा
हार गरे । गमबहादरु बो न च न छाडेपिछ िनज अब
मरे भनी हामी सबैले छोडी गएका ह भ ने यहोराको
ितवादी सानो अिनल भ ने अिनल गु ङ िब. को
अनस
ु ाधानको ममा भएको बयान कागज ।
सयु दय यवु ा लबले हा ै गा.िव.स. को वडा
नं.–९ ि थत िसिदङमा आयोजना गरेको भिलवल
खे न वाङघलेल गा.िवस. वडा नं.–२ र ३ का हामी
िव
ख डमा उि लिखत दईु िटमका १६ जना
र खेल हेनको लािग ानबहादरु गु ङ र मसमेत
१८ जना गएका िथय । िमित २०६९/०८/११ गते
भिलवल खेली साँझ घर फकन अवेर भएकोले साथी
स तबहादरु ले समु न ाइभरलाई िजप याउन भनी
फोन गरेकोमा िजपका धनी गमबहादरु थापाले िजप
पठाउन नमानेपिछ िनज स तबहादरु ले सोही कुरा
हामीलाई बताए । सो कुरा सनु ेपिछ आजकल गमबहादरु
धेरै ठुलो भएको छ, हा ो इलाकामा च ने गाडी हामीलाई
नपठाउने, यसलाई िठक गनु पछ भ दै हामीह
अ दाजी ६:०० बजे ितर िहँडी अ दाजी ७:४५ बजेमा
लु े आई पु य । सबैजना लु े ि थत मंगलको होटलमा
र सी, मास,ु िबयर र िचउरा खाँदै िभ बािहर गन
ममा साथी सक
ु बहादरु ले गमबहादरु लाई निजकै को
अक होटलमा खाजा खाँदै गरेको देखेछन् । सो कुरा
हामीलाई बताएपिछ गमबहादरु ले गत वष पिन हामीसँग
झगडा गरेको हो । यसलाई आज मौका परेको छ िठक
पार भनी स लाह गरी िछटो खाजा खाई पूणबहादरु
नेपाली, कृ ण प रयार, दगु ा प रयार, िवनोद प रयार,
स देश िव.क. भ ने स तमान िव.क. र मसमेत ६ जना
गमबहादरु जाने बाटो छे न भनी के ही अगािड गय
भने सक
ु बहादरु र जगदीशले िनजको िनगरानी गन
लागे । िनजलाई पछािडबाट िपछा गन भनी अिनल

गु ङ ए, िब., ानबहादरु गु ङ, रोशन राना, िदपक
गौतम, िवशाल गु ङ, स तबहादरु गु ङ, मनोज
िव.क. ओमन नेपाली र कुमार प रयारसमेत –१०
जना खाजाको पैसा ितरी पिछबाट आउने भनी बसेका
िथए । अ दाजी ८:५५ बजे गमबहादरु भा यो भ दै
सक
ु बहादरु समेतले िच याएपिछ मसँगै आएका ५
जना पछािड फिकई दौिडई गमबहादरु को बाटो छे न
गए । म के ही समय पहीला सवारी दघु टनामा परी
के ही अस र रातको समय भएकोले घट् ना थलमा
गइन । िनजह ले के ही पर हानहान अझै मरेको छै न
भ दै िच याएको सनु ेको िथएँ । िनज गमबहादरु लाई मान
कायमा मेरो संल नता छै न भ ने यहोराको ितवादी
ई छा भ ने ई छे बहादरु गु ङको अनस
ु धानको
ममा भएको बयान कागज ।
वाङघलेल गा.िव.स.९ िसिदङमा वडा
तरीय भिलबल ितयोिगता भएकोले जाहेरीको
िव ख डमा उि लिखत १६ जना वडा नं. २ र ३
बाट खे न गएका िथए । ई छाबहादरु गु ङ खेल हेन र
म िनजै खेलाडीह सँग खेल पिन हेन र िचया पिन बे न
भनी गएका िथय । िमित २०६९/०८/११ गते सँगै
गएका दवु ै िटमले खेल िजते । सँगै िजपमा फक ला भनी
िनजह सँगै बसेकोमा िजप नआउने भएपिछ िनज
खेलाडीह सँगै म पिन फिकई लु े आई ना ता र सी
मासु खाएका ह । िनजह ले उ ठाउँमा के –कुरा गरे
थाहा भएन । मसमेत १० जना खाजा ना ताको पैसा
ितरी अ दाजी ८:३० बजे ितर िनि कँ दा अ य यि
अगािड गइसके का िथए । क रव १५/२० िमनेट पैदल
िहँडेपिछ जगदीश गु ङ र सक
ु बहादरु नेपालीले भा यो
भा यो भनी िच याएको सनु े । सो सु नासाथ मसँग
रहेका ९ जना ठोक ठोक भा न नदेउ भ दै हातहातमा
ढुङ्गा िटपी अगािड भागे । म रातमा आँखा नदे ने
हदाँ िनजह सँग दगनु सिकन । िनजह िकन दगरु े र
कसलाई ठोक भने सो मलाई थाहा भएन । िव तारै के ही
अगािड पु दा सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङले यी
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
मतृ क गमबहादरु थापालाई भईु माँ ढलेको अव थामा
पटकपटक ढुङ्गाले टाउकोमा हा दै गरेको र अ य
यि ले घेराब दी गरेको देखे । अ तमा िनजह ले
हामीलाई िजप नपठाउने यो गमेले ब ल आज थाहा
पायो भ दै सबैजना िहँडेपिछ मतृ क गमबहादरु थापा
रहेछन भ ने थाहा पाएँ । उ िदन िजप नपठाएको
र परु ानो झगडाको कारणसमेत सो घट् ना घटाएका
रहेछन । सो वारदातमा मेरो कुनै संल नता छै न
भ ने यहोराको ितवादी ानबहादरु गु ङको
अनस
ु धानको ममा भएको बयान कागज ।
िमित २०६९/०८/११ गते जाहेरीको िव
ख डमा उि लिखत यि म ये ानबहादरु गु ङ र
ई छाबहादरु गु ङ, िसिदङमा भएको भिलबल खेल
हेरी र बाँक हामी –१६ जना दईु िटमबाट भिलबल
खेली साँझ घर फकन अबेर भएकोले मैले अिनल
िब. भ ने अिनल गु ङको ९८०६७४३४९१ नं.को
फोनबाट गमबहादरु को िजप ाइभर समु नलाई िजप
याउन भनी समु नको ९८१५१०९८०४ नं. मा फोन
गरेकोमा सँगै रहेका िजपका साह गमबहादरु थापाले
मेरो काम छ, म ितमीह लाई िजप पठाउँिदन भनी
जवाफ िदएकोले मैले पिन भोिल पिन तेरो िजप यतै
चलाउने होलास् हामी पिन हेर कसरी चलाउछस् भनी
जवाफ िदए । िनजले ितमीह ले जे गन स छौ गर
भ दै ठाडो जवाफ िदई फोन राखेपिछ सो कुरा मैले
सबै साथीह लाई सनु ाएँ । सो सनु ेपिछ आजकाल
गमबहादरु धेरै ठुलो भएको छ, हा ो इलाकामा च ने
गाडी हामीलाई नपठाउने, यसलाई मौका प यो भने
िठक गनपछ
ु भ दै हामीह अ दाजी ५:३० बजेितर
िहँडी ७:३० बजेितर लु े आई पु य । सबैजना लु े
ि थत मंगलको होटलमा र सी, मास,ु िबयर खाँदै िभ
बािहर गन ममा साथी सक
ु बहादरु ले गमबहादरु लाई
निजकै को अक होटलमा खाजा खाँदै गरेको देखेछन् ।
सो कुरा हामीलाई बताएपिछ गमबहादरु ले गत वष पिन
हामीसँग झगडा गरेको हो । यसलाई आज मौका परेको

छ िठक पार भनी स लाह गरी के ही िछटो खाजा खाई
ई छाबहादरु गु ङ, कृ ण प रयार, िवनोद प रयार,
दगु ा प रयार, स देश िव.क. भ ने स तमान िव.क.,
पूणबहादरु नेपाली जना–६ गमबहादरु जाने बाटो छे न
के ही अगािड गए भने सक
ु बहादरु र जगदीश िनजको
िनगरानी गन लागे । िनजलाई पछािडबाट िपछा गन
भनी अिनल गु ङ ए, अिनल गु ङ िब., ानबहादरु
गु ङ, रोशन राना, िदपक गौतम, कुमार प रयार,
िवशाल गु ङ, मनोज िव.क. ओमन नेपाली र मसमेत
–१० जना खाजाको पैसा ितन बहानामा पछािड
ब य । अ दाजी साँझ ८:३० बजे गमबहादरु िहँडेको
जानकारी पाएपिछ हामी –१० जना के ही पिछबाट
िपछा गद गय । क रब १५/२० िमनेट िहँडेपिछ
सक
ु बहादरु समेतले गमे भा यौ भ दै िच याएपिछ
हामीह पिछबाट हानहान भ दै हातहातमा ढुङ्गा
िलई दगु य । गमबहादरु को निजक पगु ेपिछ हामीले
पिन पछािडबाट ढुङ्गा हा दै अ दाजी ५०/६० िमटर
खेदेपिछ अगािडको टोलीले बाटो घेरा हालेकोले िनज
गमबहादरु भा न उ कन नपाई हामीम ये कसैले हानेको
ढुङ्गा लागी गमबहादरु भईु माँ ढले । िनज ढलेपिछ
सक
ु बहादरु र जगदीशले पटकपटक ढुङ्गाले टाउकोमा
हार गरे । गमबहादरु बो न च न छाडेपिछ िनज अब
मरे भनी हामी सबै िहड् य । िनजसँगको परु ानो रसइबी
तथा सो िदनको रसइबीको कारण हामीह ले हार
गरेको ढुङ्गाको चोटको कारण गमबहादरु को मृ यु
भएको हो भ ने यहोराको ितवादी स तबहादरु
गु ङको अनस
ु धानको ममा भएको बयान कागज ।
िमित २०६९/०८/११ गते ग१ च ३१७७
नं.को िजपका धनी गमबहादरु थापा मगर साँझ
अ दाजी ७:०० बजे मेरो पसलमा आई खाजा खाँदै
िथए । िनज अ दाजी ८:२० मा िन क गएकोमा सोको
के ही समयप ात मंगलको पसलमा खाजा ना ता
खाइरहेका िसिदङबाट भिलबल खेल िजतेर आएका
भ ने वाङघलेल गा.िव.स. वडा नं.२ र ३ का के टाह
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१०५३५ - सक
ु बहादरु प रयार (दमाई) समेत िव. नेपाल सरकार
हो–ह ला गद गमबहादरु को पिछबाट गएका िथए । िमित
२०६८/०८/१२ गते िबहान वाङघलेल ४ ि थत
गमबहादरु थापाको लास त-िव त अव थामा देखेक
हँ । िनजलाई जाहेरीको िव ख डमा उि लिखत
यि ह ले िजप नपठाई िदएको रसइबी तथा थप
परु ानो रसइबीसमेतका कारण ढुङ्गाले टाउकोमा
हानी मारेका रहेछन भ ने यहोराको लि ना गु ङको
कागज ।
िमित २०६९/०८/११ गते िसिदङमा
भिलबल खे न गएका वाङघलेल गा.िव.स. वडा नं.
२ र ३ का यी जाहेरीको िव ख डमा उि लिखत
ितवादीह ले घरमा आउन िढलो भई मेरो भाइ
गमबहादरु थापासँग िजप मागेका रहेछन् । भाइले
मेरो अ य काम छ, िजप पठाउन सि दन भनेपिछ
सो िवषयलाई िलएर रसइबी िलएका रहेछन् । िनज
यि ह सँग गत वष भिलबल खे दा झगडा परी
मसमेतलाई कुटिपट गरेका िथए । यस कार परु ानो
रसइबी तथा िजप नपठाइिदएको रसइबीका कारण
उि लिखत १८ जना ितवादीह ले ढुङ्गा मढु ा हार
गरी मेरो भाइको ह या गरेका हन भ ने यहोराको
िभमबहादरु थापाको कागज ।
िमित २०६९/०८/११ गते साँझ िसिदङबाट
भिलबल ितयोिगता िजती आएका भनी जाहेरीको
िव ख डमा उि लिखत यि ह अ दाजी ७:३०
बजे मेरो पसलमा आई र सी, मास,ु िबयर र िचउरा
खाँदै िभ बािहर गरी रहेका िथए । िनजम ये पटक
पटक गरी साँझ अ दाजी ८:३० बजेस म सबै जना
िन क गएका हन् । ऐ. भोिलप ट वाङघलेल ४
ि थत को चेपाखाको फे दीमा त-िव त अव थामा
गमबहादरु थापाको मतृ लास मैले पिन देखेको हँ ।
िनजलाई मेरै दोकानबाट खाजा खाई िन क एका
उि लिखत १८ जना यि ह ले नै परु ानो रसइबी
तथा उ िदन िजप नपठाइिदएको भ ने रसइबीको
कारण ह या गरेका रहेछन भ ने मंगलबहादरु गु ङको

कागज ।

मैले के ही मिहना अिघदेिख गमबहादरु थापा
मगरको ग १ च ३१७७ नं.को िजप चलाउँदै आएको
छु । िमित २०६९/०८/११ गते वाङघलेल २ ब ने
स तबहादरु गु ङले मेरो ९८१५१०९८०४ नं.मा
फोन गरी हामी िसिदङमा छ । सेतीघ ास म िजप
िलएर आऊ भनेकोमा मैले फुसद छै न भनी सँगै
रहेका साह गमबहादरु थापालाई फोन िदएँ । िनजह
फोनमा चकाचक गद िथए । यितकै मा ितिमह जे
गन स छौ गर भ दै फोन राखी मलाई िदए । सो साँझ
अ दाजी ६:४५ बजे गमबहादरु लाई लु े छाडी म हे जा
फिकएको हँ । िमित २०६९/०८/१२ गते गमबहादरु को
ह या भएछ भनी सनु ेको हँ । उ िदन िजप पठाउन
नमानेको कारण र िनजह िबचको परु ानो झगडाको
कारणसमेत जाहेरीको िव
ख डमा उि लिखत
यि ह ले गमबहादरु को ह या गरेका रहेछन भ ने
समु नजङ् ग कुवँरको कागज ।
िमित २०६९/०८/१२ गते िबहान
वाङघलेल ४ ि थत को चे पाखाको फे दीमा तिव त
अव थामा गमबहादरु को लास देखेको हँ । िनजको
िमित २०६९/०८/११ गते जाहेरीको िव ख डमा
उि लिखत वाङघलेलको २ र ३ का के टाह सँग
िववाद भएको र िनजह िबच परु ानो रसइबीसमेत
रहेको भ ने सनु ेको हँ । सोही रसइबीको कारण
उपरो उि लिखत यि ह ले गमबहादरु थापालाई
ए लै पारी लखेटी घेराब दी गरी उ थानमा पु याई
भा न उ कन निदई ढुङ्गासमेतले टाउकोमा हार
गरी कत य गरी मारेको भ ने यहोराको तोरणबहादरु
काक समेतको व तिु थित मचु ु का ।
िव
ख डमा उि लिखत सक
ु बहादरु
प रयारसमेतका ितवादीह ले बाटो छे क घेरा हाली
ढुङ्गासमेतले हार गरी टाउकोलगायतका भागमा
ग भीर चोट पु याई ितवादीह को सामूिहक मत
स लाहअनस
ु ार रसइबीको प रणाम व प गमबहादरु
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थापाको मृ यु भएकोले िनज ितवादीह को काय
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३)
नं. को कसूर अपराध देिखँदा िनज ितवादीह लाई
सोही ऐन, महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग मागदाबी ।
म मेरो घर वाङघलेल ३ बाट भिलबल
खे नको लािग २०६९/८/९ गते ऐ. वाङघलेल
९ िसिदङ ि थत सयु दय यवु ा लबले आयोजना
गरेको ितयोिगतामा भाग िलन गएको िथएँ । भिलबल
ितयोिगतामा हा ो िटम थम भयो । उ थानबाट
५:३० बजे सबैजना फ यौ ँ । फकदा लु े भ ने ठाउँमा
आई खाजा, ना ता ग यौ ँ । खाजा ना ता खाँदाखाँदै
८ ब यो । हामीम येका १६ जना अगािड गए, २ जना
म र जगदीश पिछ ब यौ ँ । उ थानमा गमबहादरु
भेट भए । िनज िचनजानका यि हँदा ३ जना सँगै
आयौ ँ । ठाटी भ ने ठाउँमा आइपगु ेपिछ फोरेटी बाटो
नगई अक बाटोबाट आयौ ँ । को चे भ ने ठाउँमा
आइपगु ेपिछ हामीह भ दा िनकै ह ाक ा बिलयो
२९ वषको गमबहादरु दाइले हामी मािथ के िकन हो
ए कासी आ मण गनभयो
। अिन मैले ढुङ्गाले
ु
हाने ँ । अिन जगदीश पिन सँगै िथयो । उसले के ग यो
थाहा भएन । उसले पिन ढुङ्गाले हा यो होला । अिन
गमबहादरु ढलेपिछ हामीह ले िनजलाई छाडी आएका
हौ ँ । हामीह दईु जनाबाहेक अ कोही िथएनौ ँ । च कु
हा ो होइन कसको हो थाहा भएन । गलब दी जगदीश
भाइको हो भ नेसमेत ितवादी सक
ु बहादरु प रवारले
सु का क िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
मसमेत वाङघलेल र िसिदङमा भिलबल
खे न गएको हँदा शङ् काको भरमा मलाईसमेत पोल
गरी जाहेरी िदएको हनपु छ । यी मतृ क गमबहादरु लाई
िपट् ने, घेरा हा ने कुनै कायमा मेरो संल नता छै न ।
म भिलबल याच सिकएपिछ सरासर आ नो घरतफ
लागेको हँ भ नेसमेत ितवादी ओमन नेपालीले सु

का क िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६९/८/११ गते वाङघलेल ९
िसिदङमा भिलबल ितयोिगता भएको र मसमेत
साथीह भिलबल खे न गएका र क रब ५:३०
बजे फक लु े भ ने थानमा आई खाजा ना ता
ग रयो । खाजा खाएपिछ अ साथीह अगािड गए
पछािड म र सक
ु बहादरु बसेका िथयौ ँ । गमबहादरु
यहाँ अक होटलमा खाजा खाई बसेका रहेछन् ।
सह ितवादी सूयले उसलाई िचनेका रहेछन् । हामीह
म सूय र मतृ क गमबहादरु थापासँगै िमली गफ गद
आयौ ँ । उनीह अिल अगािड िथए, म पछािड िथएँ ।
ठाँटी भ ने ठाउँबाट के ही अगािड गएपिछ के कुरामा हो,
दवु ैजना झगडा गन लागे । यि कै मा सूयले ढुङ्गो िटपी
गमबहादरु लाई हानेछन् । छु ् याउन लागेपिछ सूयले
हानेको ढुङ्गा लािग गमबहादरु ढलेछन् । यहाँ दवु ैजना
झगडा गरेछन् र मैले झगडा नगर भनी छु ् याउन
ला दा नमानी मलाईसमेत गमबहादरु ले हा न थालेपिछ
िनजलाई धके लेर म भागी गएको हँ । िनज गमबहादरु को
मृ यु भएको कुरा मैले भोिलप ट िबहान थाहा पाएको
हँ भ नेसमेत ितवादी जगदीश गु ङले सु का क
िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
म उ वारदात थलमा िथइन । मैले
उ घटनाको बारेमा भोिलप ट मा थाहा पाएको
हँ । िमित २०६९/८/९ गतेदिे ख ऐ. ११ गते स म
याङघलेलमा भिलबल ितयोिगता आयोजना भएको
र सो ितयोिगतामा भाग िलई ऐ. ११ गते िसिदङबाट
५ बजे िहँडी, ७ बजे ितर लु े आई खाजा ना ता खाई
क रब ८ बजे ितर घर फ य । हामी १५,१६ जना
साथीसँगै आएका हौ ँ । मसमेत भई घेरा हाली छे केर
मारेको होइन भ नेसमेत ितवादी मनोज िव.क.ले सु
का क िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
म घटनामा संल न छै न । मैले मतृ कलाई
छे केर हा ने काम गरेको होइन । िमित २०६९/८/११
गते भिलबल खेलेर िसिदङबाट मसमेत १८ जना
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ु बहादरु प रयार (दमाई) समेत िव. नेपाल सरकार
भई लु ेस म फ य । यहाँबाट सह ितवादीम येका
ओमन नेपाली काम छ भनी घर गए । बाँक १७ जना
खाजा, ना ता खान बिसयो । खाजा खाई स दा
क रब ८ बजेको िथयो । यसपिछ हामी १५ जना घर
आइयो । सह ितवादी सूय प रयार र जगदीश गु ङ
हा ो काम छ भनी खाजा खाएकै ठाउँमा बसेका
िथए । मतृ कलाई को, कसले, कसरी मारे मलाई थाहा
छै न भ नेसमेत ितवादी अिनल गु ङले सु का क
िज ला अदालतमा गरको बयान ।
िमित २०६९/८/९ गते वाङघलेल
९ िसिदङमा भिलबल खे न गएको र िमित
२०६९/८/११ गते फुटबल याच सिकएपिछ ओमन
नेपाली पिह यै मेरो घरमा काम छ भनी गए । बाँक
साथीह लु े भ ने थानमा मंगलेको दोकानमा खाजा
खाएर घरतफ फिकएका हौ ँ । जाहेरी यहोरा झु ा हो ।
यी मतृ क गमबहादरु को मृ यु के , कसरी भएको हो को,
कसले कत य गरी मारेका हन् सो मलाई थाहा भएन ।
मसमेत बल खे न गएको हँदा शङ् काको भरमा जाहेरी
िदएको हनपु छ । हा ो भिलबल पु का सूय प रयार र
जगदीश गु ङ खाजा खाएपिछ हामीसँग आएका हैनन्
भ नेसमेत ितवादी िवनोद प रयारले सु का क
िज ला अदालतमा गरको बयान ।
िमित २०६९/८/९ गते भिलबल
ितयोिगतामा भाग िलनको लािग िसिदङ गई ऐ. ११
गते ५ बजे िसिदङबाट घर फक बाटोमा आउँदा क रब
७ बजे ितर लु े आइपगु ी खाजा ना ता िचउरा, मासु
खायौ ँ । यहाँबाट क रब ८ बजे ितर हामी १५ जना
आयौ ँ। ओमन अगािड गइसके का िथए । पिछ जगदीश र
सूय बसेका िथए, म प ाउ पनु अगािड झगडाको बारेमा
थाहा िथएन । हामी आएपिछ सूय र गमबहादरु को झगडा
भई, कुटिपटसमेत भएको रहेछ । उ वारदातमा म
िथइन भ नेसमेत ितवादी कुमार प रयारले सु
का क िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६९/८/११ गते मसमेतका

ितवादीह भिलबल खे न भनी िसिदङमा गएको
हँ । २०६९/८/११ गते बेलक
ु ा ७:३० बजे लु े आएर
खाजा खाइयो । खाजा खाइसके पिछ हामीह सबै
आ–आ नो घर जान भनी िहँिडयो । म घरमा गएर
खाना खाएर सतु े ँ । घटना थलमा मेरो उपि थित
छै न । मतृ क गमबहादरु थापालाई हा ने बाटो छे ने,
लखेट्ने कुनै कायमा मेरो संल नता छै न भ नेसमेत
ितवादी स तमान िव.क.ले सु का क िज ला
अदालतमा गरेको बयान ।
मसमेत िमित २०६९/८/९ गते भिलबल
खे न गएको हँदा शङ् काको भरमा मलाई िकटानी
जाहेरी िदएको हनपु छ । म भिलबल याच सिकएपिछ
लु ेमा खाजा खाई आ नो घर गएको हँ । लु ेस म यी
साथीह सँगै आएका हौ ँ । लु ेमा हामी १५ जनाले
खाजा खाई आ–आ नो घर गएका हौ ँ । ओमन नेपाली
खाजा नखाई आ नो घरतफ गएका र सक
ु बहादरु र
जगदीश हा ो काम छ भनी मंगल गु ङको दोकानमा नै
बसेका हन् । म िनद ष छु । यी मतृ क गमबहादरु लाई मान
कायमा म कुनै पिन पमा संल न छै न । अनस
ु धानको
ममा भएको मेरो भिनएको बयान झु ा हो भ नेसमेत
ितवादी पूणबहादरु नेपालीले सु का क िज ला
अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६९/८/११ गते िबहान म र
ानबहादरु िमली भिलबल हेन र िचया, पानीसमेत
िब गन उ े यले िसिदङ गएका िथयौ ँ । िसिदङबाट
सबै साथीह सँगै बेलक
ु ा ५ बजे ितर फिकयौ ँ र ७ बजे
ितर लु े आई खाजा खायौ ँ । ओमन पिहले नै िहँडेका
िथए । हामी खाजा खाएर िहँड्यौ ।ँ दईु जना सूय र जगदीश
पछािड िथए । घटनाको बारेमा भोिलप ट थाहा पाएको
हँ । घटनामा मेरो संल नता छै न भ नेसमेत ितवादी
इ छा भ ने इ छे बहादरु गु ङले सु का क िज ला
अदालतमा गरको बयान ।
िमित २०६९/८/९ गते भिलबल खे न भनी
िसिदङ भ ने ठाउँमा साथीह भई गएको िथएँ । सोही

1341

नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
मिहनाको ११ गते घर फकने ममा लु े खाजा खान
बिसयो । हामीह म येबाट ओमन पिहले नै घरमा
गइसके का िथए । १७ जना भई खाजा खाइसके पिछ
१५ जना घर गइयो । सह ितवादीम येका जगदीश
गु ङ र सूयबहादरु प रयार खाजा थप खाने भनेर
बसेका िथए । मसमेत घर गएको हो । जाहेरी यहोरा
झु ा हो । म घटनामा संल न छै न । गमबहादरु लाई
लखेट्ने, हा ने र छे ने काममा मेरो संल नता छै न ।
अनस
ु धानको बयान यहोरा स य होइन भ नेसमेत
ितवादी दगु ाबहादरु प रयारले सु का क िज ला
अदालतमा गरेको बयान ।
मसमेतका १८ जना सह ितवादी िमित
२०६९/८/१० गते िसिदङमा बल खे न गई िमित
२०६९/८/११ गते भिलबल याच सक हामीम येका
ओमन नेपाली याच सिकएपिछ घरमा काम छ भनी
पिह यै िहँडे । हामी १७ जना सँगै लु ेस म आई
मंगलेको दोकानमा मास,ु िचउरा खायौ ँ । खाजा
खाएपिछ सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङ हामी
पिछ आउँछौ ँ भनी यही ँ बसे । हामी १५ जना आ–
आ ना घरमा गएका हौ ँ। मसमेत भिलबल खे न गएको
हँदा शङ् काको भरमा जाहेरी िदएको हनपु छ । जाहेरी
यहोरा झु ा हो । म िनद ष छु । सफाइ पाऊँ भ नेसमेत
ितवादी कृ ण प रयार दमैले सु का क िज ला
अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६९/८/९ गते भिलबल खे नको
लािग वाङघलेल ९ िसिदङमा गई ११ गते फाइनल
खेल सक क रब ५ बजे ितर िसिदङबाट फक
लु े ि थत मंगले गु ङको होटलमा खाना ना ता
खाय । मास,ु िचउरा खाएको हो, र सी खाएको होइन,
खाजा खाई क रब ८ बजेितर हामीम येका १५ जना
अगािड आयौ ँ । २ जना जगदीश र सूय पछािड बसे ।
ओमन हामीभ दा पिन अगािड नै गएका िथए । क रब
९ बजेितर घरमा पगु ी, खाना खाई घरमै सतु ेको हो ।
मउपरको जाहेरी झु ा हो । म घटना थलमा संल न

छै न । सूय र जगदीश उ घटनामा संल न रहेछन्
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवशाल गु ङले सु
का क िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६९/८/१० गते िसिदङमा िचया,
पानी िब गन गएको र िमित २०६९/८/११ गते
िचया, पानी िब गरी आ नो घरतफ फकको हो ।
िमित २०६९/८/११ गते िचया बेची सके र भिलबलका
टीमसँगै हामी लु े आयौ ँ । िचउरा, मासु खाइयो,
सक
ु बहादरु र जगदीश खाजा खाँदै िथए । हामी १५
जना यहाँबाट आ–आ नो घरतफ लागेका हौ ँ ।
अनस
ु धानमा सह ितवादीह ले लेखाएको बयान
झु ा हन् । िकन झु ा यहोरा लेखाएका हन् । थाहा
भएन भ नेसमेत ितवादी ानबहादरु गु ङले
अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६९/८/९ गते सयु दय यवु ा लब
िसिदङले आयोजना गरेको भिलबल ितयोिगतामा
भाग िलन यसतफ गई ऐ. ११ गते १५ बजेितर फक
लु ेमा क रब ७ बजेितर आइपगु ी, ना तासमेत खाई,
१५ जना घरमा आएका हौ ँ । १ जना पिहला गएका र
२ जनापिछ बसेका िथए । हामी घरमा गई खाना खाई,
सतु ेको हो । हरीले प ाउ गरेपिछ मा घटनाको बारेमा
थाहा भएको हो । मैलस
े मेत िमली घेरा हाली मारेको
भ ने जाहेरीको यहोरा झु ा हो । ितवादीम येका सूय
र जगदीश सँगसँगै गई सँगै फिकएका कारण शङ् काको
भरमा जाहेरी िदनु भएको हो । मेरो घटनामा संल नता
नहँदा, मलाई सजाय हनपु न होइन । म िनद ष छु,
सफाइ पाऊँ भ नेसमेत ितवादी रोशन रानाले सु
का क िज ला अदालतमा गरको बयान ।
भिलबल खे ने योजनले िसिदङमा गएको
हो । भिलबल खेल सके र घर फकने ममा लु े बसी
खाजा खाएर घरमा गएको हो । गमबहादरु थापालाई
लखेट्ने, छे ने र हा ने कायमा मेरो कुनै संल नता
छै न । जाहेरी यहोरा झु ा हो । अनस
ु धानको ममा
गमबहादरु लाई छे ने, लखेट्ने र हा ने कायमा संल न
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छ भनी लेखाएको यहोरा साँचो होइन । पढ् न निदई
सही गर् भने, मैले डरले सहीस म गरेको हँ । म िनद ष
हँदा ततु अिभयोगबाट सफाइ पाउनु पछ भ नेसमेत
ितवादी अिनल गु ङले सु का क िज ला
अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६९/८/९ गते भिलबल खे न
िसिदङ गएको र ऐ. ११ गते क रब ५ बजेितर पैदल
आई क रब ७ बजे लु े आई खाजा, ना ता ग यौ ँ ।
यहाँबाट ८ बजे घरमा आयौ ँ । १५ जना सँगै िथयौ ँ ।
१ जना ओमन पिह यै गएको । २ जना सूय र जगदीश
पछािड बसेका िथए । क रब ९ बजेितर घरमा पगु ी
खाना खाई, घरमै सतु ेको हौ ँ । मैलेसमेत घेरा हाली
गमबहादरु थापालाई मारेको होइन, जाहेरी यहोरा झु ा
हो । म घटनामा संल न छै न र मउपरको दाबी झु ा हो र
झु ा अिभयोगबाट सफाइ पाऊँ भ नेसमेत यहोराको
िदपक गौतमले सु का क िज ला अदालतमा गरको
बयान ।
मतृ क गमबहादरु लाई कत य गन कायमा म
कुनै पिन पमा संल न छै न । म िमित २०६९/८/९ गते
िसिदङमा भिलबल खे न गई िमित २०६९/८/११मा
भिलबलका टीमका साथीसँगै लु ेस म आएको र
लु ेमा खाजा खाएपिछ हामी १५ जना आ–आ नो
घरतफ लागेका हौ ँ । १ जना पिह यै गइसके का
िथए । साथी सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङ
लु ेमै खाजा खाँदै िथए । मसमेत भिलबल खे न गएको
हँदा शङ् काको भरमा मलाईसमेत िकटानी जाहेरी
िदएको हनपु छ । म िनद ष छु, यी मतृ कलाई घेराब दी
गरेको मान मत स लाहमा सामेल भएको होइन । को,
कसले, कसरी मारेका हन् मलाई थाहा भएन । म िनद ष
छु । सफाइ पाऊँ भ नेसमेतको ितवादी स तबहादरु
गु ङले सु का क िज ला अदालतमा गरेको
बयान ।
यस अदालतका आदेश अनस
ु ार ितवादी
जगदीश गु ङका सा ी िचज काजी गु ङ, ितवादी

सूय भ ने सक
ु बहादरु प रयारका सा ी आशबहादरु
दमाई प रयार, जाहेरवाला धनराज थापा मगर,
ितवादी ओमन नेपालीका सा ी बाबरु ाम िव कमा,
मौकामा बिु झएका मािनस िटकाराम लािमछाने,
ितवादी स तमान िव.क. का सा ी डीलबहादरु
िव.क., ितवादी अिनल गु ङका सा ी िवजल
ु ी
गु ङ, ितवादी िदपक गौतमका सा ी माया िज.सी,
ितवादी पूणबहादरु नेपालीका सा ी होमबहादरु
गु ङ, ितवादी स तबहादरु गु ङका सा ी
जु बहादरु गु ङ, ितवादी िवशाल गु ङका सा ी
दिनबहादरु गु ङ, ितवादी कृ णबहादरु दमैका
सा ी िडलबहादरु दमै, ितवादी कुमार प रयारका
सा ी तारा दमै, ितवादी ानबहादरु गु ङका
सा ी शिमला िज.सी, ितवादी मनोज िव.क.का
सा ी च बहादरु िव.क., ितवादी रोशन रानाका
सा ी भरतकुमार गु ङ, ितवादी िवनोद प रयारका
सा ी िभम साद दमै, ितवादी दगु ाबहादरु का सा ी
च बहादरु गु ङ, ितवादी इ छा भ ने इ छे बहादरु
गु ङका सा ी िचजमान गु ङ, ितवादी ठुलो अिनल
गु ङका सा ी टीकाबहादरु गु ङ, मौकामा बिु झएका
मािनस, भीमबहादरु थापा मगर, लिसना गु ङ, सज
ु न
जङ् गबहादरु कुवर र मंगलबहादरु गु ङको बकप
िमिसल सािमल रहेछ ।
िमिसल संल न माणबाट ितवादीह
सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङको हारवाट
नै मतृ क गमबहादरु थापाको मृ यु भएको भ ने
पिु हन आएकोले िनज २ जना ितवादीह लाई
यानस ब धीको १ र १३(३) नं. को कसूरमा ऐ.
१३(३) नं. अनस
ु ार ज मकै द हने ठहछ । ितवादीह
कुमार प रयार, मनोज िव.क., िवनोद प रयार, सानो
अिनल गु ङ भ ने अिनल गु ङ िव, स देश िव.क.
भ ने स तमान िव.क. पूणबहादरु नेपाली, ई छ भ ने
इ छे बहादरु गु ङ, कृ ण प रयार दमाई, दगु ाबहादरु
प रयार, िवशाल गु ङ, रोशन राना, ठूलो अिनल
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
भ ने अिनल गु ङ ए, ानबहादरु गु ङ, स तबहादरु
गु ङ, िदपक गौतम र ओमन नेपालीको उ घटना
वारदात थलमा उपि थित रहे भएको भ ने पिु हन
नआएको हँदा िनज १६ जना ितवादीह ले अिभयोग
दाबीबाट पूण पमा सफाइ पाउने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको सु का क िज ला अदालतको फै सला ।
मतृ क गमबहादरु थापासंग मेरो कुनै
पूव रसइबी िथएन । िनजलाई मान पनस मको कुनै
कारण पिन िथएन । घटना मनसायपूवक योजनाब
त रकाले गराएकोसमेत होइन । मतृ क र म िछमेक
गाउँका बािस दा हौ । वारदातको िदन रातको समयमा
िनजले ममािथ ए कासी कुटिपट गन थालेपिछ
निजकै को ढुङ्गा उठाई हार गरी म घरतफ गएको
हँ । भोिलप ट िनजको यान गएको कुरा थाहा
पाएँ । यसरी मले त कालै आ नो यानको र ाका
लािग ढुङ्गा उचाली हा दा िनजको यान गएको भई
यानस ब धीको ५ नं. बमोिजम भिवत यको अव था
भएको हँदा मलाई ऐ. ६ नं. बमोिजम सजाय हनपु न
हो । यदी वारदातलाई उि लिखत कृितको नमा ने
हो भने पिन यानस ब धीको १४ नं. को अव था
ततु वारदातमा रहेको छ । यान मान पूवयोजना
मनसाय नरहेको त काल कुनै कारणले गदा आवेशमा
आई के ही गदा यान गएमा उ नं. आकषक हन
जा छ । मैले भएको स पूण यहोरा खल
ु ाई अदालतलाई
याय िन पणको लािगसमेत सहयोग गरेकोमा मलाई
अ.बं. १८८ नं. को रायसमेत य नगरी १३(३) नं.
बमोिजम सजाय गन गरी भएको सु का क िज ला
अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी इ साफ
होस् भ नेसमेत यहोराको सक
ु बहादरु प रयारको
पनु रावेदन अदालत पोखरामा परेको पनु रावेदन-प ।
मतृ क गमबहादरु थापासग मेरो कुनै
पूव रसइबी िथएन । िनजलाई मान पनस मको कुनै
कारण पिन िथएन । घटना मनसायपूवक योजनाब
त रकाले गराएकोसमेत होइन । मतृ क र म िछमेक

गाउँका बािस दा ह । वारदातको िदन रातको समयमा
मतृ क गमबहादरु ले शक
ु बहादरु प रयारलाई ए कासी
कुटिपट गन थालेपिछ िनज शक
ु बहादरु ले निजकै को
ढुङ्गा उठाई मतृ कलाई हार गरेका हन् । उ
ढुङ्गाको हारपिछ शक
ु बहादरु भागेका र मतृ कले
मलाईसमेत हा न लागेपिछ धकालेर म घरतफ
गएको हँ । भोिलप ट िनजको यान गएको कुरा थाहा
पाएँ । मैले जानी बिु झकन योजना बनाई मतृ कको मृ यु
गराएको होइन । के वल आ मर ाका लािग त काल
के ही गदा िनजको यान गएको अव थामा मलाई
यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय हने
होइन । त कालै आ नो यानको र ाका लािग के ही
गदा िनजको यान गएको अव था हँदा मलाइ सोही ५
नं. भिवत यको अव था भएको हँदा ऐ. ६ नं. बमोिजम
सजाय हनपु न हो । मैले भएको स पूण यहोरा खल
ु ाई
अदालतलाई याय िन पणको लािगसमेत सहयोग
गरेकोमा मलाई अ.बं. १८८ नं. रायसमेत य नगरी
१३(३) नं. बमोिजम सजाय गन गरी भएको सु का क
िज ला अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी
इ साफ होस् भ नेसमेत यहोराको जगदीश गु ङको
पनु रावेदन अदालत पोखरामा परेको पनु रावेदन-प ।
यी ितवादीह को भिलवल िटमसँग
मतृ कको गतवष पिन झगडा भएको यस पटक पिन िनज
मतृ कलाई गाडी पठाइदेउ भ दा नपठाइिदएको कारण
आफूह लामो बाटो िहँड्न परेकोसमेतका रसइबीका
कारण यी ितवादीह आफू खाजा खाँदै गरेको
होटलभ दा त लो होटलमा मतृ क गमबहादरु ले खाजा
खाँदै गरेको देखेपिछ सामूिहक पमा सरस लाह गरी
आज यसलाई िठक पानपछ
ु भनी कोही बाटो छे न
अगािड जाने कोहीले पछािडबाट हार गन र िनजको
ि याकलाप बझ
ु ी सूचनासमेत िदने भनी योजनाबनाई
मतृ क एका त थान वारदात थलमा पगु ेपिछ सबै
िमली घेरा हाली लात मु का ढुङ्गालगायत जे पायो
यही िचज व तल
ु े मतृ कको टाउकोसमेतका अङ् गमा
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पटकपटक हार गरी मारेको त यमा सबै ितवादीह
मौकामा सािबत रहेका, उ सािबतीलाई वारदात थल
लासको कृितलगायत िमिसल संल न माणह ले
पिु ग ररहेको अव था हँदाहँदै सोको मू याङ् कन
नगरी ततु वारदात घटनामा अ ितवादीह को
कुनै भूिमका र संल नता नरहेको भनी ितवादीह
सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङले अदालतमा
बयान गरेको भ ने आधारमा ितवादीह जना २ उपर
मा अिभयोग दाबीबमोिजमको कसूर कायम गरी अ य
ितवादीह लाई सफाइ िदनेगरी भएको सु का क
िज ला अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन अदालत
पोखरामा परेको पनु रावेदनप ।
यसमा ितवादी सूय भ ने सक
ु बहादरु प रयार
तथा जगदीश गु ङको तफबाट मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८
नं. समेतको योग गरी यनु तम सजाय ग रपाऊँ भनी
पनु रावेदन परेको र अ य सफाइ पाएका ितवादीह
िव वादी नेपाल सरकारको तफबाट अिभयोग माग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाऊँ भनी पनु रावेदन परेको
देिखँदा अ.बं. २०२ नं को योजनाथ छलफलका लािग
पनु रावेदन गन ितवादीह को पनु रावेदनको जानकारी
पनु रावेदन सरकारी विकल कायालय, पोखरालाई िदई
सफाइ पाएका सबै ितवादीह लाई िझकाई आएपिछ
वा अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू भ ने
पनु रारेदन अदालत पोखराको िमित २०७१।९।३ को
आदेश ।
यसमा ितवादीह सक
ु बहादरु प रयार
र जगदीश गु ङले अदालतको बयान र यस
अदालतसम को पनु रावेदन प मा आ मर ाको लािग
हार गदा मतृ कको मृ यु भएको हो भनी िजिकर िलएको
भए तापिन सो त यलाई पिु ट गन माण िमिसल संल न
नहँदा िनज २ जना ितवादीह लाई यानस ब धी
१३(३) नं. बमोिजम सजाय हने ठह याएको सु

फै सला अ यथा देिखएन । अ य ितवादीह को
वारदात थलमा उपि थित रहेको भ ने भनाइ
भरला दो माण ारा पिु हन सके को नदेिखँदा ओमन
नेपालीसमेतका १६ जना ितवादीह ले सफाइ पाउने
गरी भएको ठहरसमेत अ यथा नदेिखई सु का क
िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१२।१२ मा भएको
फै सला सदर हने ठहछ । दवु ैतफको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत
पोखराको िमित २०७२।०२।२६ को फै सला ।
मतृ कलाई मानपनस
मको मेरो पूव रसइबी
ु
र योजना के ही िथएन । म कूल पढ् दा मतृ क र
जाहेरवालाकै घरमा डेरा गरी बसेको हँदा िनजह सँग
रा ो स ब ध िथयो । वारदातको िदन िदउँसो
मसमेतका १८ जना फुटवल खे न हेन गएकोमा
बेलक
ु ा ५ बजेपिछ खेल समा त भई घर फकन
सहजताको लािग मतृ क गमु बहादरु सँग िजप पठाइिदन
माग गरेको हो । तर िनजले मसँग समय छै न भनेपिछ
हामी िहँडेर नै घर फकदै गदा बाटोमा खाजा ना ता
खाने ममा िनज मतृ क गमबहादरु सँग भेट भएको
हो । यहाँ मादकपदाथसमेत खाई घरतफ ला ने
ममा सबैजना अिघ गई सके को िथए । म, मतृ क
गमबहादरु र सह ितवादी जगदीश गु ङ ३ जनामा
बाटोमा सँगै िथय । बाटोमा पन को चेपाखाको फे दीमा
पगु ेपिछ मतृ क गमबहादल
ु े अक माक म मािथ आ मण
गरे । िनजको हातमा च कु पिन िथयो । साँझको समय
िथयो । अ कोही िथएनन् । यसैले मले िनजको
आ मणबाट ब न ढुङ्गा उचाली हानी उ क भागेको र
भोिलप ट िनजको म यु भएको कुरा थाहा पाएको हँ । मैले
आ मर ाको लािग मा सो काय गरेको हो । मतृ कलाई
मानपनस
मको पूवयोजना र मनसाय िथएन । मलाई
ु
आ नो काय ित प चाताप छ । य तो अव थामा मेरो
संवेदनशीलतातफ यान निदई यानस ब धी १३(३)
नं. अनस
ु ार ज मकै द हने ठह याएको सु फै सलालाई
सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत पोखराको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
फै सलामा पनु िवचार गरी पूवयोजना र मनसायिवहीन
अव थामा घट् न गएको आपरािधक कायउपर घटी
सजाय गनको लािग यवि थत कानूनी यव थाह
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको ५ र ६, ७(१),
१४ नं. वा अ.बं १८८ नं. समेतका कानूनी यव थाको
वैकि पक पमा योग गरी सजाय घटाई पाऊँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी सक
ु बहादरु प रयार
(दमाइ) कोतफबाट यस अदालतसम परेको िमित
२०७२।०५।१८ को पनु रावेदन प ।
मेरो चोटको कारणबाट मतृ क गमबहादरु को
मृ यु भएको भ ने िमिसल संल न कुनै माणबाट
देिखँदनै । घटना थलमा उपि थत हनु र घटनामा
संल न हनु अलग कुरा हन् । मैले मतृ कउपर हार गरी
चोट पु याएको घटनाको य दश कोही छै न । मौकामा
कागज गन यि ह ले कत य गरी मारेका रहेछन्
भ नेस म यहोरा लेखाएका छन् । यस अव थामा
घटना थलमा उपि थत भएको कुरालाई वीकारेको र
अ य माणले पिन सो त य पिु ट भएको भनी मलाई
यानस ब धीको १३(३) नं. अनस
ु ार ज मकै द ठहर
गरी भएको सु फै सला सदर गरी भएको पनु रावेदन
अदालत पोखराको फै सला अ यायी हँदा बदर गरी
अिभयोग दाबीबाट छुटकारा िदलाई पाऊँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी जगदीश गु ङको तफबाट यस
अदालतसम िमित २०७२।०८।०८ मा दता हन
आएको पनु रावेदन प ।
घटना थल तथा लास जाँच मचु ु का,
जाहेरी दरखा त, पो टमाटम रपोट, ितवादीह को
मौकाको सािबती बयान, बिु झएका मािनसह को
भनाईसमेतका िमिसल माणबाट िवप ी ख डमा
उि लिखत १८ जना ितवादीह सबैको सामिु हक
चोट हारबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने प
देिख छ । जाहेरवालाले अदालतमा आई सबै
ितवादीह उपर िकटानी बकप ग रिदएको छ । कसूर
ठहर भएका ितवादीह सक
ु बहादरु नेपाली र जगदीश

गु ङले मौकामा बयान गदा सबै सह ितवादीह उपर
पोल गरी यहोरा लेखाएको छ । वारदातको के ही समय
अगािड िजप मा दा गमबहादरु ले पठाउन नमानेपिछ
सोही िवषय र गतवषको भिलबल खेलमा भएको
झगडाको िवषयलाई िलएर मौका िमलेमा गमबहादरु लाई
िठक पान स लाह सबै ितवादीह िबच भएको
भ ने िमिसलबाट देिखइरहेको छ । यस अव थामा
ितवादीह सक
ु बहादरु र जगदीशबाहेकका १६
जना ितवादीह लाई सफाइ िदने गरी भएको सु
फै सलालाई सदर ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
पोखराको फै सला िमिसल माणको समिु चत
मू याङ् कन नै नगरी, ितवादीह को अदालतको
बयानलाई आधार िलई माण मू याङ् कनको
रोहमा िवरोधाभाषपूण मापद ड अपनाई सबैजना
ितवादीह वारदात थलमा उपि थत नरहेको भ ने
िनणयाधार बनाई भएको भई िु टपूण हँदा बदर गरी
सु र पनु रावेदन अदालतबाट सफाइ पाएकासमेत
सबैजना ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
नै सजाय ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल
सरकारको तफबाट यस अदालतमा पन आएको िमित
२०७२।०८।१३ को परु नावेदन-प ।
यसमा पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित
२०७२।०२।२६ मा भएको फै सलाउपर वादी नेपाल
सरकार र ितवादीह जगदीश गु ङ र सक
ु बहादरु
दमाइको पनु रावेदन परेको देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन
अ.बं. २०२ नं. को योजनाथ परेका पनु रावेदनह
पर पर सनु ाई वादी नेपाल सरकारको पनु रावदेनको
हकमा पनु रावदेन अदालतबाट सफाइ पाउने यथ
ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. २०२ नं. को
योजनाथ याद सूचना जारी गरी हािजर भए वा
अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू भ ने यहोराको
यस अदालतबाट भएको िमित २०७४।०९।१७ को
आदेश ।
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१०५३५ - सक
ु बहादरु प रयार (दमाई) समेत िव. नेपाल सरकार
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ाको िमिसल संल न
कागज माणह को अ ययन ग रयो । पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी गोिव द उपा यायले वारदातको
िमित २०६९।०८।११ को िदन ितवादीह १८ जना
फुटवल खेली हेरी फकने ममा मतृ क गमबहादरु सँग
गाडी मागेकोमा िनजले पठाउन इ कार गरेको र
अिघ लो वषको फुटवल खेलको समयमा पिन
गमबहादरु सँग िववाद परेको कारण रसाई सबैजना
ितवादीह ले आपसमा स लाह गरी साँझ ८:१५
बजेको समयमा कसैले पछािडबाट लखेट्ने, कसैले
अगािड गई बाटो छे ने गरी को चेपाखाको फे दीमा
पगु ेपिछ मतृ क गमबहादरु लाई भेटी सबैजना भई ला ी
मु का र ढुङ्गासमेतले हार गदा मतृ क गमबहादरु को
मृ यु भएको त य िकटानी जाहेरी दरखा त, मौकाको
बयान र घटना िववरण कागजसमेतबाट देिख छ ।
घटना थलमा फे ला परेका रगत लागेका २ वटा ढुङ्गा,
गलब दी आ नो हो भनी ितवादी जगदीश गु ङले
सनाखत गरेकोसमेतका माणह बाट यी सबैजना
ितवादीह को कत यबाट मतृ क गमबहादरु को मृ यु
भएको देिखएको अव थामा २ जना ितवादीह लाई
मा यानस ब धीको १३(३) नं. अनस
ु ार कसूरदार
ठह याई अ य १६ जना ितवादीह लाई सफाइ
िदने गरी भएको सु का क िज ला अदालतको
फै सला सदर ठह याई भएको पनु रावेदन अदालत
पोखराको फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी सफाइ पाएका
१६ जनासमेत सबैजना ितवादीह लाई अिभयोग
दाबीबमोिजम यानस ब धीको १३ (३) नं. अनस
ु ार
सजाय ग रपाऊँ भनी आ नो बहस ततु गनभयो
ु ।
पनु रावेदक ितवादी जगदीश गु ङको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी कृ णकुमारी
गु ङले ितवादी जगदीश गु ङको संल नताबाट

मतृ कको मृ यु भएको भ ने भरपद माण िमिसलमा
छै न । िनज ारा नै मतृ क मािथ हार भएको भ ने दे ने
य दश सा ी कोही छै न । िनज घटना थलमा
उपि थत हँदैमा कत यमा सहभागी भयो भ ने अथ गरी
र मौकाको सािबती बयानलाई आधार मानी ज मकै द
ज तो कडा सजाय गनगरी भएको सु फै सला सदर
गनगरी भएको पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला
बदर गरी मेरो प लाई कम सजाय ग रपाऊँ भनी
आ नो बहस ततु गनभयो
ु ।
पनु रावेदक ितवादी सूय भ ने सक
ु बहादरु
प रयारको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी सरोज अिधकारी र ी िव वराज भ राईले
मादक पदाथको नशामा रहेको मतृ क गमबहादरु ले
साँझको समयमा सँगसँगै घरतफ गइरहेको अव थामा
ितवादी सक
ु बहादरु प रयारउपर ए कासी आ मण
गरेको कारण आफूभ दा बलवान् रहेको गमबहादरु को
आ मणबाट ब नको लािग ढुङ्गा हार गरी भागेको
अव थामा िनज गमबहादरु को मृ यु भएको हँदा
मेरो प लाई आ मर ाको सिु वधा दान ग रपाऊँ ।
मनसाय र पूवयोजनाको अभावमा यानस ब धीको
१३ (३) नं. अनस
ु ार सजाय हने गरी भएको सु र
पनु रावेदन अदालत पोखराको फै सला िु टपूण हँदा
बदर गरी यानस ब धीको १४ नं. बमोिजम घटी
सजाय ग रपाऊँ भनी आ नो बहस ततु गनभयो
ु ।
उपरो अनस
ु ारको बहस िजिकर सनु ी
िमिसल संल न कागजातको अ ययन गदा, ितवादी
सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङसिहतका १८
जना ितवादीह ले मतृ क गमबहादरु लाई घेरा हाली
टाउकोमा ढुङ्गासमेतले हार गरी सोही चोटको
कारण गमबहादरु को मृ यु भएको हँदा िनज सबैजना
ितवादीह लाई यानस ब धीको १ नं. िवपरीतको
कसूरमा ऐ. १३ (३) नं. अनस
ु ार सजाय ग रपाऊँ
भ ने अिभयोग मागदाबी रहेको देिख छ । सु का क
िज ला अदालतबाट ितवादीह सक
ु बहादरु प रयार
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र जगदीश गु ङलाई यानस ब धीको १३(३) नं.
अनस
ु ार ज मकै द हने र अ य १६ जना ितवादीह को
वारदातमा संल नता नदेिखँदा िनजह लाई सफाइ
हने ठहर गरी भएको फै सला नै पनु रावदेन अदालत
पोखराबाट सदर भएकोमा सो फै सलाउपर िच
नबझ
ु ी वादी नेपाल सरकार तथा ितवादीह
सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङ दवु ैतफबाट यस
अदालतसम ततु पनु रावेदन पन आएको देिख छ ।
उपयु त य र िजिकर भएको ततु मु ामा
िन न ह को िन पण हनपु न देिखन आएको छ ।
१. मतृ क गमबहादरु थापा मगरको मृ यु
कत यवाट भएको हो, होइन ?
२. अिभयोग दािबमा उि लिखत सबै
ितवादीह को वारदातमा संल नता रहेको
छ, छै न ? अिभयु ह म ये वारदात
घटाउनमा को कसको के क तो भूिमका
रहेको छ ?
३. ितवादीम येका सूय भ ने सक
ु बहादरु
प रयारले
िनजको
पनु रावेदनमा
यानस ब धीको ५ र ६, ७(१), १४
वा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम होस भ ने
बहसिु वधाको िजिकर िलएको देिखँदा
सोअनस
ु ार आ मर ासमेतको सिु वधा पाउने
वा सजाय घटी हने अव था छ, छै न ?
४. ितवादीम येका जगदीश गु ङले आ नो
पनु रावेदनप मा अिभयोग दाबीबाट पूण
सफाइ पाऊँ भनी िलएको िजिकरअनस
ु ार
िनजले सफाइ पाउन स ने अव था छ,
छै न ?
५. सु का क िज ला अदालतको फै सला सदर
गरी भएको पनु रावेदन अदालत पोखराको
फै सला िमलेको छ, छै न ? र पनु रावेदकह
वादी नेपाल सरकार र ितवादीह को
पनु रावदेन िजिकर पु न स ने हो, होइन ?

२. पिहलो
तफ िवचार गदा
ितवादीह उपर िकटानी जाहेरी परेको पाइ छ ।
घटना थल मचु ु काबाट का क िज ला वाङघलेल
गा.िव.स. वडा न. ४ को चे पाखाि थत खोरामख
ु
जाने ावेल ग रएको क ची सडकको िकनारमा मतृ क
गमबहादरु थापाको शव रहेको, लासको टाउकोदेिख
एक िफट दि ण पूवमा रगत जमी आहाल बनेको,
सो रगतको छे उमा रगत लागेको अ दाजी ८ के .जी.
को १ र १ के .जी. को १ गरी दईु वटा ढुङ्गा रहेको,
लासको टाउकोदेिख १५ िफटस म रगतका िछटाह
उिछ एको भ नेसमेत िववरण देिख छ ।
३. यसैगरी पो टमाटम रपोटमा major
head injury ..multiple crushed injury in head
depressed skull fracture भ नेसमेत उ लेख
भएको पाइ छ । टाउको, िनधार र आँखाको भाग
तिव त अव थामा रहेको मतृ कको मतृ शरीरको
ति वर िमिसल संल न रहेको छ । यो त यसँग
सा दिभक हनेगरी यस अदालतबाट नेपाल सरकार
िव तारानाथ यौपानेसमेत भएको कत य यान
मु ामा (ने.का.प.२०७५, अङ् क११, िन.नं.१०१४३)
यस कृितको घटनामा मतृ शरीर आफैँले कथा भ छ
(Dead body tells the tale) भ ने अवधारणा
रहेको छ भनी या या भएकोसमेत पाइ छ ।
४. वारदात भएको भिनएको िमित र समयमा
ितवादीह सक
ु बहादरु र जगदीशसमेतका यि ह
भिलबल खेलमा सहभागी भई घर फकदै गदा लु े ि थत
खाजा खाने ममा मतृ क गमबहादरु र ितवादीह को
भेट भएको कुरा ितवादीह ले खाजा खाएको
होटलको होटलधनी मंगल गु ङ र मतृ क गमबहादरु ले
खाजा खाएको होटलको होटलधनी लि ना गु ङले
मौकामा ग रिदएको कागजसमेतबाट खु न आएको
पाइ छ । सो िदन िदउँसो गमबहादरु र ितवादीम येका
स तबहादरु िबच िजप पठाइिदने िवषयमा बाता भएको
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१०५३५ - सक
ु बहादरु प रयार (दमाई) समेत िव. नेपाल सरकार
र गमबहादरु ले िजप पठाउन इ कार गरेको कुरा िजप
ाइभर समु नजङ् ग कुवरको मौकाको कागजबाट
देिख छ । होटलको निजकै पन को चे पाखाको फे दीमा
मतृ क गमबहादरु गु ङको लास भेिटएको घटना थल
रहेको देिख छ । उि लिखत िमिसल संल न त यगत
सबदु माणसँग तादा यता रहने ितवादीह
सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङको अदालतमा
भएको बयान यहोरा र मािथ उि लिखत कानूनी
िस ा तसमेतबाट मतृ क गमबहादरु थापा मगरको मृ यु
कत यबाट नै भएको पिु हन आएको पाइ छ ।
५. दो ो
अिभयोिजत सबै
ितवादीह को वारदातमा संल नता िथयो, िथएन ?
ितवादीह म ये को कसको के क तो भूिमका रहेको
िथयो भ ने िवषय पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरको स दभमा िवचारणीय भई
सोतफ हेदा अिभयोग दािबमा उि लिखत सबै १८
जना ितवादीह िमित २०६९।८।११ गतेको िदन
भिलबल खेल ितयोिगतामा कोही खे न र कोही हेन
गएको भ ने जाहेरी दरखा त, ितवादीह को मौकाको
र अदालतसम को बयान यहोरा तथा मौकामा कागज
ग रिदने समु नजङ् ग कुँवरसमेतका यि ह को कागज
यहोरासमेतबाट देिख छ ।
६. सोही िदन सोही खेल थानबाट फकदाको
समयमा घटेको उ वारदातमा को कसको के क तो
संल नता रहेको िथयो भ नेबारेमा साँझ क रब ५.४५
बजे खेल समा भएपिछ िनज सबैजना ितवादीह
आ-आ नो घर फकनपु न भई िजप धनी मतृ क गमबहादरु
थापा मगरलाई िजप पठाईिदन अनरु ोध गदा गमबहादरु ले
िनजह को अनरु ोध नमानी िजप नपठाइिदएपिछ गत
वषको फुटबल खेलको बेला पिन गमबहादरु ले झगडा
गरेको र अिहले पिन हामीलाई िजप पठाउन इ कार
गरेको कुराले रस उठी मौका पारी िनजलाई िठक
पान स लाह गद पैदलै िहँड्दै घर फकने ममा लु े
ि थत मंगलको दोकानमा बसी खाजा खाँदैगदा मतृ क

गमबहादरु समेत सोही थानको अक होटलमा खाजा
खाइरहेको अव थामा देिखएपिछ िनजउपर आ मण
गन स लाह भएको र सो स लाहअनस
ु ार स देश िव.क.
समेतका ६ जना ितवादीह गमबहादरु को बाटो
छे न भनी अगािड गएका, ितवादीह सक
ु बहादरु
र जगदीश गमबहादरु िहँडेपिछ िनजको िपछा गद
त कालै िहँडेका र अ बाँक १०जना ितवादीह
खाजाको पैसा ितरी पिछपिछ यिह बाटो गएकोमा
लु ेबाट िहँडेको क रव १५ िमनेटपिछ गमबहादरु लाई
भेटी ितवादीह सक
ु बहादरु र जगदीशले गमे भा यो
बाटो छे क भनी िच याएपिछ अगािड र पछािड रहेका
अ य ितवादीह समेत भई गमबहादरु लाई घेरा हाली
ितवादीह ले ढुङ्गाले हानी गमबहादरु लाई ढलाएको
र ढलेपिछ जगदीश गु ङ र सक
ु बहादरु प रयारले
पटकपटक ढुङ्गा, ला ा र मु काले टाउकोमा हार
गरी मारेको भ नेसमेतको यहोरा िनज ितवादीह को
मौकाको बयानबाट देिख छ ।
७. ितवादीह को उ मौकाको बयान
यहोरा एक अका ितवादीको बयान यहोरासँग
मेल खान गई ितवादीह को भनाई र घटनाको
त यमा ताद यता रिह सबैजना ितवादीह को
वारदातमा संल नता रहेको भ ने देिखएको भए तापिन
अदालतसम बयान गदा ितवादीह म ये सूय भ ने
सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङ २ जना बाहेकका
अ य १६ जना ितवादीह ले िमित २०६९।८।११
गतेको िदन आफूह जगदीश र सक
ु बहादरु प रयारसँगै
िसिदङ भ ने ठाउँमा भिलबल खे न गई साँझमा सँगसँगै
फक लु े भ ने ठाउमा आई खाजा ना ता गरेको हो । तर
आफूह सह ितवादीह सक
ु बहादरु र जगदीशलाई
लु ेमा नै छाडी पिहले नै घरतफ लागेका ह भनी
एकै िमलान हने िकिसमको यहोरा लेखाएको पाइ छ
भने ितवादीम येका जगदीश गु ङ र शक
ु बहादरु
प रयारले अदालतमा बयान गदा सह ितवादीह को
सोही यहोरालाई समथन हने गरी आफूह २ जना
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लु ेबाट अ य सह ितवादी साथीह लाई छाडी
अबेरस म वसेको हो, सो समयमा मतृ क गमबहादरु सँग
लु ेमा भेट भएको हो र हामी ३ जना सँगसँगै फकका
ह । यस समयमा अ य कोही पिन िथएनन् भनी एकै
िमलानको बयान यहोरा लेखाएको पाइ छ ।
८. ितवादीह ले मौकाको बयानमा सबैको
संल नता र मत स लाहमा मतृ कमािथ हार भएको
हो भनी लेखाएको भए तापिन ितवादी सक
ु बहादरु
र जगदीशबाहेकका अ य १६ जना ितवादीह को
वारदात घटाउनमा के क तो भूिमका िथयो भ नेतफ
हेदा िनज ितवािदह सक
ु बहादरु र जगदीशको
मौकाको बयानमा समेत अगािड जाने र पछािड रहेका
सह ितवादी साथीह ले घेरा हाली छे क को कसको
ढुङ्गाबाट हो गमबहादरु ढलेपिछ आफूह २ जनाले
ला ी मु काले हानेको हो, अ य को कसले के कसरी
हाने भ न सि दन भनी लेखाएको पाइ छ । अदालतमा
बयान गदा ती सबैजना पिहले नै खाजा खाएर छु एर
गएको, मतृ क गमबहादरु सँग भेट हँदा आफूह २ जना
मा भएको उ लेख गरी अ य १६ जना ितवादीह
घटना थलमा उपि थत नरहेको भनी उ लेख
ग रिदएको देिख छ ।
९. िकटानी जाहेरीमा ितवादीह ओमन
नेपाली, कुमार प रयार, मनोज िव.क., िवनोद
प रयार, सानो अिनल गु ङ भ ने अिनल गु ङ
िब., श देश िव.क. भ ने स तमान िव.क., पूणबहादरु
नेपाली, इ छा भ ने ई छे बहादरु गु ङ, कृ ण
प रयार दमाई, दगु ाबहादरु प रयार, िवशाल गु ङ,
रोशन राना, ठूलो अिनल तथा अिनल गु ङ भ ने
अिनलकुमार गु ङ, ानबहादरु गु ङ, स तबहादरु
गु ङ, िदपक गौतमसमेतको नाम उ लेख भई िनज
१६ जना ितवादीह मौकाको बयानमा सािबती
रहेको भएपिन अदालतको बयानमा इ कारी रहेको
पाइ छ । वारदातमा मु य भूिमका रहेको देिखएका
ितवादीह सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङले

अदालतमा बयान गदा वारदातमा आफूह बाहेक अ
कसैको उपि थित िथएन भनी बयान गरेको देिख छ ।
ितवादीह सक
ु बहादरु र जगदीशबाहेकका अ य १६
जना ितवादीह समेतको वारदातमा संल नता रहेको
िथयो भ ने सो त य पिु गन अ य कुनैपिन व तिु न
िव ासलायक आधार िमिसलबाट देिखँदैन ।
१०. यस स ब धमा नेपाल सरकार िव
च बहादरु गु ङ भएको जबरज ती करणी मु ामा
(ने.का.प.२०७५, अङ् क ७, िन.नं.१००५४)
अनुस धान अिधकारीसम भएको बयान व तुिन
माणह वाट समिथत हनु आव यक ह छ ।
आफूसम कुनै जाहेरी परेको छ भने जाहेरी
मा को भरमा अ य माणह को सङ् कलनलाई
बेवा ता गनु अनुस धानकताबाट अपेि त हदँ ैन ।
अनस
ु धानका ममा भएका बयानमा मा सीिमत
नभई यसका िविभ न कडीह ह छन, य तो
बयान माण तथा स बि धत त यह को समि गत
िव ेषणप ात् मा यायकताबाट सही याय
िदन स ने अव था ह छ । जाहेरीको यहोरा तथा
अनुस धान अिधकारीसम का पीिडत भिनएका
यि को बकप एक मह वपूण आधारको पमा
िलइ छ । तथािप व तिु न माणबाट य ता
यहोराह पुि हन सके न भने य तो जाहेरी
दरखा त र अनुस धान अिधकारीसम को बयानको
यहोरालाई थप माणको रोहमा पिन िव षे ण गनु
आव यक ह छ । जाहेरीको यहोराको आधारमा
अनुस धान अगािड बढाउनु अनस
ु धानकताको
कत य हो र सोही ज रयाबाट व तिु न ज रयास म
पु नपु न ह छ भनी या या भएको पाइ छ ।
११. यसैगरी नेपाल सरकार िव
हार ढुङ्गाना भएको कत य यान र रहजनी चोरी
मु ामा (ने.का.प.२०७५, अङ् क ३, िन.नं.९९७८)
अिधकार ा अिधकारीसम ितवादीले गरेको
सािबती बयानलाई अ य वत माणले समथन
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नगरेको अव थामा वा अ य वत
माणले
ितवादीउपरको आरोप पिु नगरेको अव थामा
ितवादीह का िव मा िनरपे
पमा माण
ा मा न िम ने नदेिखने भनी िस ा त ितपादन
भएको पाइ छ । उि लिखत त य, घटना िववरण
तथा थािपत कानूनी िस ा तसमेत रहेको प र े मा
जाहेरी र अनस
ु धानको सािबती बयानको आधारमा
मा सबैजना ितवादीह को वारदातमा संल नता
रहेको भ ने त य पिु हन स ने देिखएन । तसथ
वारदात थलमा उपि थत नभएको भ ने आधारमा सु
र पनु रावेदन अदालतको फै सलाले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठहरेका ितवादीह ओमन नेपाली,
कुमार प रयार, मनोज िव.क., िवनोद प रयार, सानो
अिनल गु ङ भ ने अिनल गु ङ िब., स देश िव.क.
भ ने स तमान िव.क., पूणबहादरु नेपाली, इ छा भ ने
ई छे बहादरु गु ङ, कृ ण प रयार दमाई, दगु ाबहादरु
प रयार, िवशाल गु ङ, रोशन राना, ठूलो अिनल तथा
अिनल गु ङ भ ने अिनलकुमार गु ङ, ानबहादरु
गु ङ, स तबहादरु गु ङ, िदपक गौतमसमेतका १६
जना ितवादीह लाई समेत दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाऊँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने देिखएन ।
१२. अब ते ो
पनु रावेदक ितवादी
सूय भ ने सक
ु बहादरु प रयारको मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको ५, ६, ७ (१), १४ नं. वा अ.बं.
१८८ नं. लाई वैकि पक पमा योग गरी घटी सजाय
ग रपाऊँ भ ने पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा,
यानस ब धीको ५ नं. मा यान िलने इिबलाग वा
मनसाय नभई कसैले आफूले गरेको कत यले मािनस
मला भ ने ज तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा
यसै ारा के ही भई कुनै मािनस मन गएको भिवत य
ठहछ भ ने उ लेख छ । ऐ. ६ नं.मा भिवत य भई
मािनसको यान मरेकोमा देहायबमोिजम सजाय
ह छ भनी िन न सजायको यव था गरेको पाइ छ ।

एउटा कामको िनिम
सावधानीसँग
हातहितयार उठाएकोमा के ही यहोराले
अ लाई ला न गई भिवत य परेकोमा तीन
सय पैयाँस म ज रवाना ह छ ...............१
होस् नपु याई वा हेलच याँई गरी कुनै काम
गदा भिवत य परेकोमा पाँच सय पैयाँस म
ज रवाना वा दुई वषस म कै द वा दुवै सजाय
ह छ ..................................................२
र ा िश ा गनले मनको िहतको िनिम
कुटिपट वा अ कुनै काम कुरा गदा भिवत य
परेकोमा पचास पैयाँस म ज रवाना
ह छ...................................................३
र ा िश ा गनबाहेक अ कसैले कसैलाई
कुटिपट गदा भिवत य परेकोमा पाँच सय
पैयाँस म ज रवाना वा दईु वषस म कै द वा
दुवै सजाय ह छ ...................................४
लेिखएदेिख बाहेक अ कुरा भई भिवत य
परेकोमा दुई सय पैयाँस म ज रवाना
ह छ...................................................५
१३. ततु मु ामा उि लिखत ५ म ये कुन
सजायको माग गरेको हो पनु रावेदनप मा प नखल
ु ाई
यानस ब धीको ५ र ६ नं. बमोिजम पिन संर ण
ग रपाऊँ भनी समि गत कानूनी यव था उ लेख
गरी िजिकर िलएको पाइ छ । घटी सजायको िजिकर
िलने यि ले आ नो काय र घटना कुन कानूनको कुन
नं. को दायरामा पदछ भनी छुट्याएर िजिकर िलनपु न
ह छ । पनु रावेदनप मा सो उ लेख गरेको अव था
छै न । ततु मु ाको घटना िववरण, कसूर हँदाको
प रि थितसमेतको आधारमा भिवत य मा न र यो
वारदातमा यो नं. को सिु वधा यी ितवादीको हकमा
आकिषत हनस ने नदेिखँदा यसतफको िनजको
िजिकर पु न स दैन ।
१४. यानस ब धीको ७(१) नं. को
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
दाबीतफ हेदा, उ नं. मा कसैले हातहितयार िलई
वा निलई आफनो यान िलनास मको जोरजल
ु मू
गन लागेकोमा य तालाई प ाउ गन वा गुहार
म त मा न नसिकने वा मागे पिन बखतमा म त
पु न नस ने वा य ताको प जाबाट भागी उ क
आफनो यान बचाउनसमेत फुसत नपाउने
अव थामा आफूले के ही नगरे आ नो यान रहँदैन
भ ने पूरा िव ास भई यान बचाउनका खाितर
उसै मौकामा के ही गदा सो जुलूमीको यान मरेको
अव थामा यानमाराको बात ला दैन भनी उ लेख
गरेको पाइ छ ।
१५. उ कानूनी यव था रहेको प र े मा
सो पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार गदा वारदातको
समय रातको ८:१५ बजे भ ने खु न आएको
देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादी सक
ु बहादरु ले सु
िज ला अदालतमा बयान गदा र यस अदालतसम
गरेको पनु रावेदन प मा समेत र सीको नशामा समेत
रहेको मतृ क गमबहादरु ले आफूमािथ आ मण गरेको
र ितवादी जगदीशले समेत छुट्याउन नसके पिछ
मैले मतृ क गमबहादरु उपर ढुङ्गा उचाली हानी िनज
ढलेपिछ भागेको हँ भनी आ नो यहोरा उ लेख गरेको
पाइ छ । रातको समयमा एका त थानमा घटना
भएको, घटना थलमा घाइते साथीलाई छाडी आफू
घरमा गई सतु ेको र भोिलप ट मा मतृ क गमबहादरु को
मृ यु भएको जानकारी पाएको भ ने कुरा य गरेको
पाइ छ । यसरी उि कएर गएपिछ अ मािनसह सँग
भेट भएपिछ स यत य बताई हारगहु ार गरी अ यको
सहायता िलएर आफूले घाइते बनाई छाडेको र सीको
नशामा परेको साथीको उ ारको िनि त यी ितवादीले
यास गनस ने अव था रहेकोमा सो के ही गरेकोसमेत
देिखँदनै । यस अव थामा मतृ क साथी भएको र
िनजसँग कुनै पूवइिवलाग के िह नरहेको भ ने भनाई
आफै ँ मा िवरोधाभासपूण रहेकोसमेत पाइ छ ।
१६. माणको पमा सु िमिसल सामेल

रहेको मतृ कको मतृ शरीरको त वीरबाट मतृ शरीरको
टाउकोको भागमा िवभ स चोट देिखँदा ितवादीको
एकपटक मा ढुङ्गा हार गरी भागेको भ ने भनाइ
िव ासयो य रहेको देिखँदैन । ितवादी जगदीश
गु ङसमेत एकसाथ रही दवु ैजना मतृ कको िव मा
रहेको भ नेसमेत प देिखएको अव थामा ए लो
यि को आ मणबाट ब न २ जना यि असफल
भई आ मर ाथ उपाय खोजेको भ ने भनाइ पिन
िव ासयो य रहे भएको देिखँदैन । यस स ब धमा
ल मी लावती िव
नेपाल सरकार भएको
कत य यान मु ामा (ने.का.प.२०७४, अङ् क ३,
िन.नं.९७७३) आ मर ा र ितर ा फौजदारी
कानूनले िनधारण गरेका य ता प रि थितह
हन् जसको िव मानता भएको मािणत भएमा
वा थािपत भएमा वारदातमा मिु छएको यि ले
आपरािधक दािय वाट छुट पाउने वा सजायमा कमी
हने अव था ह छ । आफूलाई गैरकानूनी आ मण
ग ररहेको अव थामा उ आ मणबाट ब न नस ने
वा भा न नपाउने अव था भई आफू ब नको लािग
ितकृया मक बल योग गदा यान मन गएको
अव थामा आपरािधक दािय ववाट छुट वा उ मिु
पाउने भ ने काननू ी म सद हो अिपतु आ मर ाको
दाबी िलने प ले उ सुिवधा पाउनुपन अव थाको
िव मानता भएको थािपत गनस नु पदछ । य तो
दाबी नै दािय वबाट उ मिु को आधार हन स दैन
भनी या या भएको स दभसमेतबाट र आ मर ाको
िजिकर िलने यी ितवादीले माणको भार आफै ँले पिु
गनु पनमा सो गन नसके को तथा यी ितवादीको शरीरमा
कुनै घा चोट र ितकारका िच समेत नदेिखएको
हँदा ततु वारदात िववरण यानस ब धीको ७(१)
नं. बमोिजम आ मर ाको प रभाषािभ पन स ने
देिखएन ।
१७. अब यानस ब धीको १४ नं. अनस
ु ार
घटी सजाय ग रपाऊँ भ ने िजिकर स ब धमा उ नं.
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मा रहेको कानूनी यव था यान मानाको मनसाय
रहेनछ, यान िलनपु नस मको इवी पिन रहेनछ,
लुक चो रकन हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा
उठे को कुनै कुरामा रीस था न नसक जोिखमी
हितयारले हानेको वा िवष खुवाएकोमा बाहेक
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का इ यािदले
हा दा सोही चोट पीरले ऐनका यादिभ यान
मरेमा दश वष कै द गनपछ
ु भ ने रहेको पाइ छ । यस
नं. को योग हनको लािग सामा य अव थामा पीिडतले
नै उ ेिजत गराई ितवादीले आ नो िनय ण गमु ाई
त काल उठेको रस था न नसक ितकार व प
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का इ यािदले हा दा
सोही चोट पीरले घटना घट् न गई मा छे मरेको हनु
पदछ । ततु मु ामा मादक पदाथको नशामा समेत
रहेका मतृ कले अक मात आफूमािथ आ मण गरेको
कारण आफूले ढुङ्गा उठाई हानी भागेको भ ने यी
पनु रावेदक सक
ु बहादरु को िजिकर छ । तर मतृ शरीरको
टाउकोको भागमा ग भीर िकिसमका धेरवै टा घा चोट
देिखएका छन् । यी ितवादीले आफूह लाई िलन
िजप नपठाएको कारण रस उिठरहेको िथयो भनी
आ नो मौकाको बयानमा खल
ु ाएको त य मौकामा
घटना िववरण खल
ु ाइिदने िजप ाइभर समु न कुवरले
लेखाइिदएको िदउँसो ितवादी स तबहादरु र
मतृ किबच फोनमा कुरा हँदा मतृ क गमबहादरु ले िजप
पठाउन इ कार गरी झकदै फोन राखेको िथयो भ ने
यहोरासंग मेल खान गई मतृ कसँग ितवादीह को
मनमटु ाव रहेको भ ने देिख छ । यस अव थामा
ितवादीले मतृ कउपर हार गनपन
ु रसइबी के ही
िथएन भनी पनु रावेदन प मा िजिकर िलनु मा सजाय
घटाउनमा पया आधार हन स दैन । यसलाई
पिु गन अ य वत माण पिन हनु पदछ । तसथ
अ यिधक बल योग भएको र वारदातमा संल न
ितवादीह एकभ दा बढी रहेको ततु वारदातमा
ितवादी सक
ु बहादरु प रयारलाई आ मर ासमेतको

सिु वधा ा हन स ने अव था देिखएन ।
१८. यसैगरी चौथो
ितवादी जगदीश
गु ङको पूण सफाइ िदलाइ पाऊँ भ ने िजिकरसँग
स बि धत भई सोतफ िवचार गदा िनजले सु
अदालतमा गरेको बयानमा सह ितवादी सक
ु बहादरु ले
मतृ क गमबहादरु को आ मणबाट ब न ढुङ्गा उचाली
हानेपिछ गमबहादरु ले मउपर पिन आ मण गन लागेको
हँदा आफूले धकालेर िहडेको हँ भनी उ लेख गरेको
छ । यस अदालतसम को पनु रावेदन प मा समेत
रातको समयमा र सीको नशामा रहेका मतृ कलाई
घाइते बनाइ ए लै छाडी गएको कुरालाई िनजले
वीकार गरेको पाइ छ । िनजले सु अदालतमा
बयान गदा आफू िनद ष रहेको कुराको िजिकर िलन
सके को छै न । घटना रातको समयमा एका त थानमा
भएको भ ने िमिसल माणबाट प देिखइरहेको
छ । वारदातको समयमा मतृ क, सह ितवादी सक
ु बहादरु
र मबाहेक अ कोही िथएन भनी यी ितवादी
जगदीशले समेत अदालतमा बयान गरेको देिख छ ।
यस अव थामा आफूले मतृ क गमबहादरु उपर हार
गरेको दे ने सा ी माण िमिसल संल न नरहेको हँदा
दाबीबाट पूण सफाइ पाऊँ भ ने पनु रावेदन िजिकरलाई
वभािवक मा न सिकने आधार नहँदा त स ब धमा
थप या या ग ररहनु पन देिखएन ।
१९. पाँच तथा अि तम को स ब धमा
िवचार गदा मािथ करण- करणमा िववेचना ग रएको
त य, माण, आधार र कारणबाट अिभयोग प मा
उि लिखत मतृ क गमबहादरु थापा मगरको मृ यु
कत यबाटै हन गएको भ ने देिखन आएको, वारदातमा
ितवादीह सूय भ ने सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश
गु ङको मु य भूिमका देिखई िनजह कै चोट हारबाट
मतृ कको मृ यु भएको मािथ उ लेख भई िववेचना
ग रएको आधार माणबाट पिु भएको पाइयो । अ य
ितवादीह को वारदातमा संल नता रहेको भरपद
माण अिभयोजन प ले जटु ाउन सके को पाइएन ।
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तसथ ितवादीह सूय भ ने सक
ु बहादरु प रयार
र जगदीश गु ङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय हने
र अ य ितवादीह ओमन नेपाली, कुमार प रयार,
मनोज िव.क., िवनोद प रयार, सानो अिनल गु ङ
भ ने अिनल गु ङ िब., श देश िव.क. भ ने स तमान
िव.क., पणु बहादरु नेपाली, इ छा भ ने ई छे बहादरु
गु ङ, कृ ण प रयार दमाई, दगु ाबहादरु प रयार,
िवशाल गु ङ, रोशन राना, ठूलो अिनल तथा अिनल
गु ङ भ ने अिनलकुमार गु ङ, ानबहादरु गु ङ,
स तबहादरु गु ङ, िदपक गौतमसमेत १६ जना
ितवादीह लाई अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ हने
ठहर गरी भएको सु फै सला सदर हने ठहर गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पोखराको िमित २०७२।२।२६
को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ ।
२०. अब कसूर ठहर भएका ितवादीह लाई
ठहरेको ज मकै दको सजाय गदा चक पछ िक
भनी िवचार गदा, वारदातको समयमा ितवादीह
सक
ु बहादरु प रयार र जगदीश गु ङको उमेर मशः
२४ र १७ वष देिख छ । मतृ क र ितवादीह साथी
साथी रही मतृ क गमबहादरु सँग िजप पठाइदेऊ भनी
यी ितवादीह ले अनरु ोध गरेकोसमेत देिखएबाट
ितवादीह ले मतृ कलाई मानपनस
मको ठूलो
ु
रसइबी रहेको र मानस मको मनसाय िलई धेरै
अगािडदेिखको पूवयोजना र तयारी रहेको नदेिखई
आफूह िदनभ र फुटबल खेली थिकत भएको र
साँझ प रसके को अव थामा घर फिकनको लािग
आ नो े मा च ने िजप पठाइिदन मतृ कसँग अनरु ोध
गदा मतृ क गमबहादरु ले िजप पठाउन इ कार गरेपिछ
उठेको रसको कारण झडप हँदा मतृ कको मृ यु भएको
भ ने देिख छ । ितवादीह ले मौका र अदालतको
बयानसमेतबाट घटना िववरण खल
ु ाइिदई याियक
ि यामा सहयोग गरेको अव थासमेत देिख छ ।
उपरो त यगत व तिु थितलाई िवचार गदा यी

ितवादीह लाई ज मकै दको सजाय गदा चक
पन देिखएको हँदा िनज दवु ज
ै ना ितवादीह लाई
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा
१४५(१) (क) र फौजदारी कसूर (सजाय िनधारण
तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७(क)
बमोिजम १५ वष कै द सजाय हने ठहछ । साथै सबै
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम ज मकै दको
सजाय ग रपाऊँ भ ने वादी नेपाल सरकारको तथा
आ मर ाको लािग हार गरेको हँदा सिु वधा पाऊँ
भ ने ितवादी सूय भ ने सक
ु बहादरु प रयारको र
आफूले मतृ कलाई हार गरी मारेको भ ने माण
नहँदा पूण सफाइ िदलाइ पाऊँ भ ने ितवादी जगदीश
गु ङको पनु रावदेन िजिकर पु न स दैन । अ मा
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल ख ड
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादीह
सक
ु बहादरु नेपाली र जगदीश गु ङलाई जनही १५
(प ) वष कै द सजाय हने ठहर भएकोले िनजह को
हकमा सु फै सलाबमोिजम राखेको ज मकै दको लगत
क ा गरी ततु फै सलाबमोिजम जनही १५ (प )
वष कै दको लगत राखी िनजह थनु ामा रहेको १५
(प ) वष यितत भएपिछ थनु ामु ग रिदनू भनी सु
का क िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू ---------१
ततु फै सला िव तु ीय णालीमा अपलोड गनू र
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू -----------------------२
उ रायमा सहमत छु ।
या.मीरा खडका
इजलास अिधकृत : फणे वरी िघिमरे
इित संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शभु म् ।
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सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सु मालता माथेमा
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७६।११।७
०७०-CR-०६०७
मु ाः मानव अपहरण तथा शरीर ब धक
पनु रावेदक / वादी : िमलन म ातीसमेतको जाहेरीले
नेपाल सरकार
िव
यथ / ितवादी : िज ला संखवु ासभा तामाफोक
गाउँ िवकास सिमित वडा नं. १ हाल ते थुम
याङलङ
ु ब ने काजन े एवम् स बेग
भ ने राजु मगरसमेत
§

वा िनय ण वा क जामा िलई उ काय
परू ा गन ममा कुनै extraneous factor
को ह त ेप भएको वा अिभयु य तो
काय गन dangerous proximity to
the end or success को निजक पुगी
असफल भएको हनु पन ।
§ उ ोगस ब धी अपराधमा सजायको
उ े य अपराधीलाई मा दु साहन गन
नभई खतरनाकपूवक ग रने अपरािधक
कायलाई पिन दु साहन गनु भएकाले
मुलुक ऐन, अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलने महलको ५ नं. को ‘कसूर
गरी नसके को’ र मल
ु ुक अपराध संिहता,
२०७४ को दफा ३४(१) को ‘कसूर गन’
मनसायसिहत पीिडतलाई िनय ण वा
क जामा िलई extraneous factor
को पमा त कालै हरीले ह त ेप गरी
पीिडतलाई छुटाई अपहरणको काय पूण
हन नसके को अव थामा कसूरदारह
dangerous proximity to the end
or success को अव थामा मा पगु ेको
तर कसरू गरी नसके को अव था मा नु
पन ।
( करण नं.१५)

हरीले सवारी साधन िनय णमा
िलई हितयारसिहत अपहरणको काय
स प न गन उ त रहेका खतरनाक
ितवादीह लाई त काल neutralize
गरी अपहरणको काय स प न हन नसके को
अव थामा अपराध पूण भई अपहरण भई
सके को मा न निम ने ।
पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
( करण नं.१०)
ी यामकुमार भ राई तथा शाखा अिधकृत
§ अपहरण तथा शरीर ब धक िलने कायको
ी िशिशर लािमछाने
उ ोग हनमा अिभयु को य तो काय गन
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
मनसाय यथे पमा मािणत हनु पदछ ।
ी भरतमिण गौतम, ी िटकाराम पो ेल
अपहरण गन कायको तयारी परू ा भएको
तथा ी उमेशकुमार िनरौला
हनु पदछ । अपहरण तथा शरीर ब धक अवलि बत निजर :
िलन य तो तयारी दशन भई पीिडतलाई
§ ने.का.प.२०७४, िन.नं.९८३०, अङ् क ६,
िनय ण वा क जामा िलने य न भएको
पृ ११०७
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§ ने.का.प.२०७२, िन.नं.९३८६, अङ् क ४
§ ने.का.प. २०७२, िन.नं. ९४१८, अङ् क ६
§ ने.का.प. २०७०, िन.नं.९०८१, अङ् क ११
§ ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८७६१, अङ् क १
§ ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८८२५, अङ् क ५
§ ने.का.प. २०६८, िन.नं.८७३४, अङ् क १२
§ ने.का.प. २०६८, िन.नं.८७२३, अङ् क ११
§ ने.का.प. २०६६, िन.नं.८२८५, अङ् क १२
§ ने.का.प. २०६२, िन.नं.७४८६, अङ् क १
§ ने.का.प. २०५१, िन.नं.४८९०, अङ् क ४
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी काजीबहादरु राई
सनु सरी िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. मु य यायाधीश ी गोपाल पराजल
ु ी
मा. यायाधीश ी नरे कुमार िशवाकोटी
पनु रावेदन अदालत िवराटनगर
फै सला
या.ह र साद फुयाल : त कालीन
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।९।१
को फै सलाउपर त कालीन याय शासन ऐन, २०४८
को दफा ९ बमोिजम वादी नेपाल सरकारको तफबाट
यस अदालतमा पनु रावेदन दता भई पेस हन आएको
ततु मु ाको संि त त य र ठहर यस कार छ :मलाई काजन े नाम भनी बताउने राजु
मगरले मेरो डेरामा समेत आई हितयार देखाउँदै मेरो
साह नवीन राजभ डारीको िवषयमा सोधपछ
ु गरेको,
िनजको प रवार तथा गाडी हामी क जा गछ । ितमीले
सहयोग गनपछ
ु भनेकोमा मैले डरले ह छ भनेको
िथए । सो पिछ िनजह ले मलाई पटकपटक फोन गरी

ध काउँदै सोबारेमा सोधपछ
ु गन गरेको, सो िवषयमा
मैले साह नवीन राजभ डारीलाई पिन सनु ाएको
िथएँ । यसै ममा िनजह ले मलाई िमित
२०६६।१०।१४ गते िबहान फोन गरी ितमीले
चलाउने गरेको या टर कहाँ जा छ भनी सोधेकोले
मैले िवराटनगर जा छ भनेको िथएँ । मलाई साहले
िवराटनगरबाट सामान िलएर आऊ भनेकोले आफूले
चलाउने गरेको को. १ त ३९०० नं. या टर चलाई
जाँदै गदा इटहरी ि थत गोखा िडपाटमे ट अगािड
ितवादीह ले मलाई या टर रो न लगाई िनजह
या टरमा चढी हितयार पे तोल देखाउँदै हामीले
भनेको थानमा लैजाऊ न मा रिद छु भनेकाले
िनजह ले भनेबमोिजम नै या टर िलई जाँदै गदा
खनार गा.िव.स.वा.नं. ३ ि थत पु दा हरीले थाहा
पाई मलाई मु गरेको हो र िनजह को साथबाट
बरामदी मचु ु कामा उ लेख भएअनस
ु ार हातहितयार
बरामद गरेको हो । िनज ितवादीह ले मलाई र
सवारी साधनलाई क जामा िलई साहबाट िफरौती
रकम मा ने उ े यले योजनाब ढङ् गले अपहरण
गरी त काल ब धक बनाएकोले आव यक कारबाही
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको िमलन म ातीको जाहेरी
दरखा त ।
को १ त ३९०० नं. या टर र चालकलाई
क जामा िलई अपहरण गरी लाँदै गरेको िवशेष
सरु ाक का आधारमा मसमेतको हरी टोली ग तीकै
ममा िज ला सनु सरी खनार गा.िव.स. वडा नं. ३
ि थत कोशी राजमागमा को १ त ३९०० नं. या टर
चालकले या टर चलाउँदै हो ह ला गरेको सनु ी
या टर रो न लगाई बु दा चालकलाई क जामा िलई
लगेकै अव थामा िनज ितवादीह राजु मगर र समु न
लइु टेलको साथबाट मोबाइल, नगद तथा ीनेटसमेत
बरामद भएकोले आव यक कारबाही ग रपाऊँ
भ नेसमेत यहोराको .ना.नी. िकरण गु ङको
ितवेदन ।
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ितवादी समु न लइु टेलको साथबाट
९८४२२५९०९९ नं. को िसमसिहतको नोिकया
३११० मोडलको मोबाइल थान १, अगाडी चु चो
दवु ैतफ धार भएको दाप र िबँडसिहतको छुरी थान १,
कालो झोला थान १ । यसैगरी ितवादी राजु मगरको
साथबाट लाि क हे ड ि नेट थान १, कटुवा पे तोल
थान १, ९८४२७१७९६९ नं. िसम काडसिहतको
मोबाइल थान-१, जनमिु सेना लेिखएको काड थान
१, कालो झोला थान १, मेरो मोवाइलको िसमकाड
थान १, रिसद िस.नं. ५०७ देिख ५५६ स मको बक
ु
थान १, िस.नं. ५५७ देिख ६०५ स मको थान १,
जसम ये िस.नं. ५५७ देिख ५६९ को अधक ी रिसद
मा भएको, िनजको कालो पस िभ . १,०००।–
दरका नोट थान ९, . ५००।– दरका नोट थान ११
र .१००।- दरको नोट थान १, . ५०।– दरको नोट
थान ३, . २०।– दरको थान ४ र .५।– दरको नोट
थान २ बरामद भएको भ ने मौकाको बरामदी मचु ु का ।
िमित २०६६।१०।३ गते मैले को १ त
३९०० नं. या टर चालक िमलन म ातीलाई फे ला
पारी पे तोल देखाई िनजको साह नवीन राजभ डारीको
बारेमा सोधपछ
ु गरेको र िनजको घरको प रवार सद य
तथा सवारी अपहरण गरी रकम माग गन उ े यले
स पूण िववरण िलई िनजलाई डर ास देखाई गएको र
पिछ िनजलाई मोबाइलबाट स पक गरी या टर िलई
बािहर जाने कुरा सनु ेको र सोहीबमोिजम हामी दवु ैले
उ या टरलाई इटहरी ि थत गोखा िडपाटमे ट
पसल अगाडी कुरी बसेको र या टर उ थानमा
आएपिछ हामीह ले या टर रो न लगाई चालकलाई
िनय णमा िलई या टरसमेत क जा गरी अपहरण
गरी लाने ममा हरीले हामीलाई प ाउ गदा बरामदी
मचु ु कामा उि लिखत िचजव तस
ु िहत प ाउ गरेको
हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी राजु मगरको बयान ।
हामी दवु ैजना माओवादीको जनमिु सेनामा
सँगसँगै रहेको र जनमिु बाट हामीह भागेपिछ एक

अकामा स पक गद रहेकोमा ितवादी राजु मगरले
धनी मािनस नवीन राजभ डारीको बारेमा कुरा
गद िनजको प रवारको तथा सवारी साधन क जा
गरेको ख डमा पैयाँ िफरौती िलन सिक छ भनी
बताएको र मसमेत उ कुरामा सहमत भएकोमा
िमित २०६६।१०।१४ गते िनज राजु मगरले मलाई
फोन गरी नवीन राजभ डारीको को १ त ३९००
नं. या टर अपहरण गरी अ ात थलमा लानु
पछ । गोखा िडपाटमे ट अगाडी आउनु भनेकोले म उ
थानमा गएको र उ या टर जाहेरवालाले चलाई
याउने ममा हामीह ले या टर रो न लगाई
छुरी पे तोल देखाउँदै अपहरण गरी लाँदै गदा हरीले
फे ला पारी हामीह लाई प ाउ गरेको र राजु मगरले
बोके को ब दक
ु तथा मैलेसमेत बोके को सरसामानह
बरामद भएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी समु न
लइु टेलको बयान ।
ितवादी राजु मगरले चलाउने गरेको
९८४२७१७९६९ र ९८०७३११८३९ िसमबाट
िविभ न िमितमा फोन गरेको फोनको िववरण पठाएको
भ ने नेपाल टेिलकमको प ।
ितवादी राजु मगरबाट बरामद भएको
पे तोल चालु र दु त हालतमा रहेको भ ने इलाका
हरी कायालय इटहरीको ब धक शाखाको रपोट ।
मेरो को १ त ३९०० नं. सवारी या टरमा
चालकको काम गन जाहेरवाला िमलन म ातीलाई
त काल काजन भ ने हाल नाम खल
ु ेका राजु मगरले
िमित २०६६।१०।३ गते साँझ घरतफ जाने ममा
हितयार देखाई क जामा िलई मेरो प रवारको बारेमा
सोधपछ
ु गरेको र सवारी साधन अपहरण गरी िफरौती
रकम िल छौ, तपाई ंले सहयोग गनु पछ भनी डर ास
देखाएको कुरा िनज जाहेरवालाले सनु ाएका िथए ।
सो पिछ िनजै जाहेरवालाको मोवाइलमा उि लिखत
ितवादीले पटकपटक फोन गद ध काएको कुरासमेत
बताएकोमा िमित २०६६।१०।१४ गते मैले िनज
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
जाहेरवालालाई िवराटनगरबाट सर सामान याउन
भनी पठाएकोमा िनजले उ या टर चलाई िलई
जाने ममा ितवादी राजु मगर र समु न लइु टेलले
पे तोलसमेत देखाई अपहरण गरी या टरसमेत
क जामा िलई जाने ममा हरीले थाहा पाई या टर
तथा चालक जाहेरवालालाई मु गराएको कुरा थाहा
पाएँ । म घटना थलमा जाँदा या टर तथा चालक
मु भइसके का िथए र िनज ितवादीह को साथबाट
पे तोल तथा ि नेटसमेत बरामद भएको देखेको हँ
भ नेसमेत यहोराको बिु झएका नवीन राजभ डारीको
कागज ।
िमित २०६६।१०।१४ गते िव ख डमा
उि लिखत ितवादीह समु न लइु टेल र राजु मगरले
को १ त ३९०० नं. या टर र सो या टर चालक
जाहेरवाला िमलन म ातीलाई पे तोल देखाई अपहरण
गरी क जामा िलई लाने ममा हरीले या टर
तथा चालक जाहेरवालालाई मु गराएको र िनज
ितवादीह को सँगसाथबाट पे तोल ि नेटसमेत
बरामद भएको हो । िनज ितवादीह ले या टर
सवारी धनीबाट िफरौती िलने उ े यले उ वारदात
घटीत गरेका हन् भ नेसमेत यहोराको गणु राज
खितवडासमेतले लेखाई िदएको व तिु थित मचु ु का ।
ितवादीह को सँगसाथबाट बरामद भएको
लाि क हे ड ि नेट िमित २०६६।११।३ गते िन कृय
(िड पोज) गरेको भ नेसमेत यहोराको पवु पतृ ना
हेड वाटर इटहरीको प ।
िमित २०६६।१०।१४ गते ितवादीह
समु न लइु टेल र राजु मगरले को १ त ३९०० नं. को
या टर र सो या टर चालक जाहेरवाला िमलन
म ातीलाई पे तोल देखाई अपहरण गरी क जामा
िलई लाने ममा हरीले या टर तथा चालक
जाहेरवालालाई मु गराएको हँदा िनज ितवादीह
काजन े भ ने स बेग भ ने राजु मगर, िवकास भ ने
समु न लइु टेल र गोमा देवी माङमु िल बूको उ काय

मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको १,२ र ३ नं. बिखलाप कसूर अपराध देिखँदा
िनजह लाई ऐ. महलको ३ नं. बमोिजम सजाय गरी
ऐ. महलको ७ नं. बमोिजम थप सजायसमेत ग रपाऊँ
भ नेसमेतको अिभयोगप ।
राजु मगरले िफरौतीको रकम माग गन सिकने
कुरा गरी मलाई बोलाए पिछ िमित २०६६।१०।१४ गते
िफरौतीको कुरा भएको भनेको नवीन राजभ डारीको
या टर (को १ त ३९०० नं. को ) आई इसारा
गरेपिछ या टर चालकले रोक या टरमा चढी
इटहरी हँदै खनारतफ जाँदा खनार पु न ला दा हरीले
प ाउ ग यो र छुरी देखाई मारी िदने ध क िदएको
होइन । छुरी पे तोलसमेतका सामानह हामीले
बोके को झोलामा िथए । हरीले प ाउ गरी उ सामान
बरामद गरेका हन् । राजु मगरले िफरौती माग गन कुरा
मसँग गरेकाले मैले सहयोग गरेको हो । कुन थानमा
लाने, कसरी रकम िलने भ नेबारेमा मलाई थाहा
िथएन । या टर धनीसँग िफरौती माग गन, िफरौती
िलई या टर चालकसिहत या टर अपहरण मु
गन योजना हो । कसैलाई मान योजना िथएन भनी
ितवादी िवकास भ ने समु न लइु टेलले अदालतमा
गरेको बयान ।
िमित २०६६।१०।१४ गते िवनोद भ ने
साथीले िनजको झोला िदई धरानबाट या टरमा
आउँदैछ भनी न बर िदई उ या टरमा चढी खनारमा
आउ भ यो । िनजह बाइक चढी गए । समु नलाई पिन
एका तमा लगी के भ यो मलाई थाहा भएन । उ िदन
११ बजे ितर या टर आयो । या टर आफै ँ रो यो ।
सोमा दईु जना खलासी िथए । म र समु न चढ् यौ र इटहरी
हँदै खनारस म जाने बाटोमा पु यौ । ाइभरले िपसाब
फे न जाने भनी या टर रो यो । उ समयमा हरीले
म र समु नलाई पि ए । िफरौती मा नका लािग योजना
बनाएको, चालकलाई छुरी, पे तोल देखाई अपहरण
गरेको होइन । दशीका सामानह र नगदशमेत मैले
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बोके को झोलाबाट बरामद भएको हो । उ झोला साथी
िवनोद (उमेश म डलले) िदएर बोके को हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी काजन े भ ने स बेग भ ने राजु
मगरले अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६६।११।११ गतेको थनु छे क
आदेशानस
ु ार ितवादी िवकास भ ने समु न लइु टेल
र काजन े भ ने स बेग भ ने राजु मगर पपु का
िनिम े ीय कारागार कायालय, झु का, सनु सरीमा
थनु ामा रहेका रहेछन् ।
ितवादी गोमा देवी माङमु िल बूका नाउँमा
जारी भएको याद िमित २०६७।५।५ मा तामेल
भएकोमा उ यादमा उपि थत नभई याद गज
ु ारी
बसेक देिखएको ।
आदेशानस
ु ार जाहेरवाला िमलन म ातीले
गरेको बकप िमिसल सामेल रहेको ।
ितवादी गोमादेवी माङमु िल बक
ु ो हकमा
वादी प ले यी ितवादीको ततु घटनामा संल नता
िथयो भ ने भरपद एवं िव सनीय तवरले खल
ु ाउन
नसके को तथा के वल कुनै यि को नामको मोबाइल
योग भएकै आधारमा कसूरदार करार गन यायोिचत
नदेिखँदा िनजले अिभयोग दाबीबाट पूण पले सफाइ
पाउने ठहछ । अ य ितवादीह घटना थलमा
बरामदी साम ीसिहत प ाउ परेकोमा िववाद
देिखँदनै । जाहेरवालासमेतलाई क जामा िलएप ात्
िनजह को योजना मतु ािवक कुनै रकम िलएको
खाएकोसमेत देिखन नआएकाले अिभयोग
दाबीबमोिजमको कायले पूणता पाएको नभई सो
कायको प रणाम सफल पान यासअ तगत जाहेरीमा
उि लिखत वारदात घिटत भएको देिखँदा यी
ितवादीह ले आरोिपत कसूरको उ ोगस म गरेको
देिखन आएकाले ितवादी य काजन भ ने स बेग
भ ने राजु मगर र समु न लइु टँ ेललाई मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको
१, २ र ३ नं.को कसूर अपराधमा ऐ.ऐ. महलको ५

नं. बमोिजम जनही तजिवजी ५(पाँच) वष कै द र .
७५,०००।– ज रवानासमेत हने ठहछ साथै सोही
महलको ७ नं. बमोिजम ितवादी यलाई जनही २
(दईु ) वष थप सजाय हनेसमेत ठहछ भ ने सनु सरी
िज ला अदालतको फै सला ।
हितयार बरामद भएको आधार मानी हामीलाई
कसूरदार ठह याउन िम ने होइन, हातहितयार
खरखजाना ऐनअ तगत मु ा चालु अव थामा रहेपिछ
एउटै कसूरमा दोहोरो आधार हण गरी सु ले
गरेको फै सला बदरभागी छ । हामीलाई अिधकार ा
अिधकारीसम बा य पारी सािबती बयान गराइएको,
िवराटनगर जान या टरमा सवार भएकै आधारमा
हामीलाई कसूरदार सािबत गरेको, हामीले कुनै
िकिसमको अपहरण तथा शरीर ब धक ज तो काय
नगरेको, के वल या टरमा चढी िवराटनगरतफ गएको
अव थामा प ाउ गरी इटहरी ज तो य त बजारबाट
या टर अपहरण गरी लगेको भ ने आरोप िनराधार
भएकोले सु िज ला अदालतको फै सला बदर गरी
सफाइ पाऊँ भ ने ितवादी य काजन भ ने स बेग
भ ने राजु मगर र िवकास भ ने समु न लइु टेलको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरमा परेको संयु
पनु रावेदनप ।
ितवादी य या टरसमेत क जा गरी
चालकसिहत अपहरण गरी खनारतफ याउँदै
गदा प ाउ परेका, या टर धनीसँग िफरौती
माग गन सो अपहरण गरेको साथै िनजह का
साथबाट पे तोललगायतका साम ी बरामद भएको
र ितवादीह ले आफूह या टरसिहत प ाउ
परेकोमा वीकार गरी रहेको अव थामा सु ले उ
त यलाई वीकार गदा गद पिन उ ोगतफ मा
सजाय गरेको फै सला फरक पन स ने भएकोले
ितवादीह लाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार सजाय
ग रपाऊँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरमा परेको पनु रावेदनप ।
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यसमा समु न लइु टेलसमेतको तथा नेपाल
सरकारको समेत दोहोरो पनु रावेदन परेको देिखँदा
अ.बं. २०२ नं.को योजनाथ दवु ै प को पनु रावेदन
पर पर सनु ाई िनयमानस
ु ार गरी पेस गनू भ ने िमित
२०६९।८।१७ को पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
आदेश ।
पनु रावेदक ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको ५ नं. बमोिजमको
कसूरमा जनही ५ वष कै द र . ७५,०००।–
ज रवानाको सजाय हने ठह याई उ ोगको कसूर
कायम भई सजाय भएको अव थामा अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको ७ नं. बमोिजमको थप सजाय
आकिषत हन स ने नदेिखँदा ितवादीह लाई उ ७
नं. बमोिजम थप २ वष कै द सजाय गरेको हदस म के ही
उ टी भई थप सजायस म ग ररहनु नपन ठहछ भ ने
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला ।
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
कानूनी यव थालाई हेदा िफरौती िलने उ े यले
अपहरण गन तथा शरीर ब धकको काय भएमा पूण
कसूर हने भ ने देिख छ भने पूण कसूर हन िफरौती
ा गरी स नु पन भ ने पिन देिखँदैन । ततु
मु ामा वारदातमा योग भएको मोबाइलको िसम काड
ितवादी गोमादेवी माङयु िल बूको भएको देिखएको
हँदा िनजको समेत वारदातमा संल नता रहेको वतः
पिु भइरहेको अव थामा उ कानूनी ावधानह तफ
वा ता नगरी यी ितवादीह राजु मगर, िवकास भ ने
समु न लइु टेलले के वल अपहरण गन तथा शरीर ब धक
कायको उ ोग मा को कसूर गरेको एवम् ितवादी
गोमादेवी माङयु िल बूलाई सफाइ िदने गरी भएको
सनु सरी िज ला अदालतको फै सलालाई के ही उ टी
गन गरी पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको
फै सला मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक
गन महलको ३ नं. तथा माण ऐन, २०३१ को दफा
५४ को योग र पालनािवपरीत भई िु टपूण भएकोले

बदर गरी ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाऊँ भ ने नेपाल सरकारको यस अदालतमा
परेको पनु रावेदनप ।
यसमा
ितवादीह ले
या टरसिहत
जाहेरवाला िमलन म ातीलाई आ नो िनय णमा
िलएको त य ितवादी समु न लइु टेलको अदालतमा
भएको बयानबाट देिखएको अव थामा अपहरण
गन उ ोग गरेको ठह याएको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा
फरक पन हँदा मल
ु क
ु ऐन अ.बं. २०२ नं. को
योजनाथ िवप ी िझकाई कानूनबमोिजम गरी पेस
गनु भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको िमित
२०७४।१।६ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा
ी यामकुमार भ राई तथा शाखा अिधकृत ी
िशिशर लािमछानेले िफरौती िलने उ े यले अपहरण
गन तथा शरीर ब धकको काय भएमा पूण कसूर हने
भ ने देिख छ । अपहरण गन तथा शरीर ब धकको पूण
कसूर हन िफरौती ा गरी स नु पन भ ने देिखँदनै ।
ततु वारदातमा योग भएको मोबाइलको िसम काड
ितवादी गोमादेवी माङयु िल बूको भएको देिखँदा
िनजको समेत वारदातमा संल नता रहेको वतः पिु
ह छ । य तो अव थामा उ कानूनी ावधानह लाई
वा ता नगरी ितवादीह राजु मगर, िवकास भ ने
समु न लइु टेललाई अपहरण गन तथा शरीर ब धक
कायको उ ोग कसूरमा र ितवादी गोमादेवी माङयु
िल बूलाई सफाइ िदने गरी भएको सनु सरी िज ला
अदालतको फै सलालाई के ही उ टी गन गरी पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला िु टपूण हँदा
बदर गरी िनजह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
हनु पदछ भ नेसमेत बहस ततु गनु भयो ।
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१०५३६ - नेपाल सरकार िव. राजु मगरसमेत
यथ ितवादीह काजन एवम् स बेग
भ ने राजु मगर र िवकास भ ने समु न लइु टेलका
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह ी भरतमिण
गौतम, ी िटकाराम पो ेल तथा ी उमेशकुमार
िनरौलाले ितवादीह बाट कुनै िकिसमको अपहरण
तथा शरीर ब धक ज तो काय गरेको छै न । या टरमा
चढी िवराटनगरतफ गएको अव थामा प ाउ ग रएको
हो । ितवादीह बाट या टर अपहरण गरी लगेको
छै न । ितवादीह बाट हितयार बरामद भएको
आधारमानी िनजह लाई कसूरदार ठह याउन िम ने
होइन । हातहितयार खरखजाना ऐनअ तगत मु ा चालु
अव थामा रहेको हँदा एउटै कसूरमा दोहोरो आधार
हण गरी भएको फै सला बदर हनु पदछ भ नेसमेत
बहस िजिकर ततु गनु भयो ।
उपयु ानस
ु ारको पनु रावेदनप सिहतका
िमिसल संल न माण कागजात तथा वादी ितवादीको
बहस िजिकरसमेत सनु ी देहायबमोिजमका िवषयमा
िनणय िदनपु न देिखयो ।
१. अपहरणको उ ोग ठहर गरेको पनु रावेदन
अदालतको फै सला िमलेको छ, छै न ?
२. अपहरणको उ ोगमा दफा ७ बमोिजमको
थप सजाय गन िम छ वा िम दैन ?
३. ितवादी गोमादेवी माङयु िल बूलाई सफाइ
िदएको िमलेको छ, छै न ?
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादीह ले
अपहरण गरी क जामा िलएको भनी िमलन म ातीको
जाहेरी परी ितवादीह समु न लइु टेल र राजु मगरले
को १ त ३९०० नं. या टर र सो या टर चालक
जाहेरवाला िमलन म ातीलाई पे तोल देखाई अपहरण
गरी क जामा िलई लाने ममा हरीले या टर
तथा चालक जाहेरवालालाई मु गराएको हँदा िनज
ितवादीह काजन एवम् स बेग भ ने राजु मगर,
िवकास भ ने समु न लइु टेल र गोमा देवी माङमु

िल बूको उ काय मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलनेको महलको १,२ र ३ नं. अ तगतका
कसूर अपराध देिखँदा िनजह लाई ऐ. महलको ३ नं.
बमोिजम सजाय गरी ऐ. महलको ७ नं. बमोिजम थप
सजायसमेत ग रपाऊँ भ नेसमेतको अिभयोग दाबी
रहेकोमा ितवादी गोमादेवी माङमु िल बूको हकमा
भरपद एवं िव सनीय माणको अभावमा सफाइ
पाउने तथा अ य ितवादीह ले आरोिपत कसूरको
उ ोगस म गरेको देिखँदा ितवादी य काजन भ ने
स बेग भ ने राजु मगर र समु न लइु टेललाई मल
ु क
ु
ऐन, अपहरण गन तथा शरीर व धक िलनेको महलको
१, २ र ३ नं.को कसूर अपराधमा ऐ.ऐ. महलको ५
नं. बमोिजम जनही तजिवजी ५(पाँच) वष कै द र .
७५,०००।– ज रवानासमेत हने साथै सोही महलको
७ नं. बमोिजम ितवादी यलाई जनही २ (दईु ) वष
कै द थप हनेसमेत ठह याई भएको सनु सरी िज ला
अदालतको फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई ितवादी य
काजन एवम् स बेग भ ने राजु मगर र िवकास भ ने समु न
लइु टेललाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाऊँ
भनी वादी नेपाल सरकारको र अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाऊँ भनी ितवादी य काजन भ ने स बेग भ ने
राजु मगर तथा िवकास भ ने समु न लइु टेलको संयु
पमा अलग-अलग पनु रावेदन परेकोमा पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट ितवादी यलाई मल
ु क
ु ऐन,
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको ७ नं.
बमोिजम थप २ वष कै द सजाय गरेको हदस म के ही
उ टी फै सला भएको देिख छ । पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरको फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस
अदालतमा पनु रावेदन परी िनणयाथ यस इजलाससम
पेस भएको देिखयो ।
३. पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको
अिभयोगप मागदाबी तथा पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
यथ ितवादीह को आरोिपत कसूरमा संल नता
छ / छै न भ ने स ब धमा िवचार गदा मलाई साहले
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िवराटनगरबाट सामान िलएर आउ भनेकोले आफूले
चलाउने गरेको को १ त ३९०० नं. या टर चलाई
जाँदै गदा इटहरी ि थत गोखा िडपाटमे ट अगािड
ितवादीह ले मलाई या टर रो न लगाई िनजह
या टरमा चढी हितयार पे तोल देखाउँदै हामीले
भनेको थानमा लैजाउ न मा रिद छु भनेकाले
िनजह ले भनेबमोिजम नै या टर िलई जाँदै गदा
खनार गा.िव.स.वडा नं.३ पु दा हरीले थाहा पाई
मलाई मु गरेको हो र िनजह को साथबाट बरामदी
मुचु कामा उ लेख भएअुनसार हातहितयार बरामद
गरेको हो । िनज ितवादीह ले मलाई र सवारी
साधनलाई क जामा िलई साहबाट िफरौती रकम मा ने
उ े यले योजनाब ढङ् गले अपहरण गरी त काल
ब धक बनाएकोले आव यक कारबाही ग रपाऊँ भ ने
जाहेरी यहोरा भई आ नो जाहेरी यहोरालाई समथन
गद अदालतमा समेत बकप ग रिदएको देिख छ ।
४. यथ ितवादी िवकास भ ने समु न
लइु टेलले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयानमा िमित २०६६।१०।१४ गते िनज राजु मगरले
मलाई फोन गरी नवीन राजभ डारीको को १ त
३९०० नं. या टर अपहरण गरी अ ात थलमा
लानु पछ । गोखा िडपाटमे ट अगािड आउनु भनेकोले
म उ थानमा गएको र उ या टर जाहेरवालाले
चलाई याउने ममा हामीह ले या टर रो न
लगाई छुरी पे तोल देखाउँदै अपहरण गरी लाँदै गदा
हरीले फे ला पारी हामीह लाई प ाउ गरेको र
राजु मगरले बोके को ब दुक तथा मैलेसमेत बोके को
सरसामानह बरामद भएको हो भनी उ लेख गरेको
पाइ छ । य तै ितवादी काजन एवम् स बेग भ ने राजु
मगरले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानमा
हामी दुवैले उ या टरलाई इटहरी ि थत गोखा
िडपाटमे ट पसल अगािड कुरी बसेको र या टर उ
थानमा आएपिछ हामीह ले या टर रो न लगाई
चालकलाई िनय णमा िलई या टरसमेत क जा गरी

अपहरण गरी लाने ममा हरीले हामीलाई प ाउ गदा
बरामदी मुचु कामा उि लिखत िचजव तुसिहत प ाउ
गरेको हो भनी उ लेख गरेको पाइ छ ।
५. ितवादीह काजन एवम् स वेग
भ ने राजु मगर र िवकास भ ने समु न लइु टेलले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयानमा या टर
क जामा िलई गएको कुरामा सािबत रहेको देिख छ ।
तर अदालतसम बयान गदा ितवादीम येका समु न
लइु टेलले िफरौतीको उ े यले या टर क जामा
िलएकोमा सािबत भई आफूह कै सँगसाथबाट
हातहितयार पे तोल, खक
ु ु री, ि नेडलगायतका साम ी
बरामद भएको वीकार गरेको पाइ छ भने अका
ितवादी राजु मगरले आ नो साथीको झोला बोके को
हँदा साम ी उसैको हो भ दै आफू िवराटनगर जान
मा या टर चढेको भनी आरोिपत कसूरमा ई कार
रही बयान गरे तापिन िनज ितवादीह बरामद
हातहितयारसिहत उि लिखत या टरबाट प ाउ
भएको देिख छ । या टर क जा गरी िफरौती माग
गन उ े य रहेको भ ने ितवादी समु न लइु टेलको
अदालतको बयानबाट देिख छ ।
६. साथै या टर धनी नवीन राजभ डारीले
को १ त ३९०० नं. सवारी या टरमा चालकको
काम गन जाहेरवाला िमलन म ातीलाई काजन
भ ने राजु मगरले िमित २०६६।१०।३ गते साँझ
घरतफ जाने ममा हितयार देखाई क जामा िलई
िनज या टरधनी नवीन राजभ डारीको प रवारको
बारेमा सोधपछ
ु गरेको र सवारी साधन अपहरण गरी
िफरौती रकम िलन िनजले सहयोग गनपछ
ु भनी डर
ास देखाएको कुरा िनज जाहेरवालाले सनु ाएका िथए
भनी गरेको कागजसमेतबाट िनजसँग िफरौतीबापतको
रकमका बारेमा कुराकानी भइनसके को भ ने
देिख छ । यी ितवादीह ले िफरौती माग गन उ े यले
उ या टर क जामा िलएको तर िफरौतीका कुरा
भइसके को देिखँदैन ।
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७. मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलने महलको दफा १ मा "कसैले कुनै
यि लाई बल योग गरी वा योग गन ध क िदई,
डर ास देखाई, जोरजल
ु मु गरी, हातहितयार देखाई,
छलकपट गरी, झु यानमा पारी वा नशालु वा मादक
पदाथ सेवन गराई वा कुनै यातायातको साधन कुनै
िकिसमले क जा वा िनय णमा िलई कुनै ठाउँमा
जान बा य गराउन वा कुनै यि लाई िनजको
म जुरी िवना वा नाबालक र मानिसक पमा
अ व थ यि लाई िनजको िहतको िनिम िनजको
बाबु, आमा वा संर कको म जुरीबाहेक कुनै ठाउँमा
लैजान हदँ ैन । सो गरे अपहरण गरेको मािननेछ"
भ ने कानूनी यव था रहेको पाइ छ । ऐ.को दफा २ मा
"मानिसक पमा अ व थ यि लाई िनजको बाबु,
आमा वा संर कको म जरु ी िलई असल िनयतले
िनजको िहतको िनिम थुिनएकोमा बाहेक कसैले
कुनै यि लाई बल योग गरी वा योग गन ध क
िदई, डर ास देखाई, जोरजुलुम गरी, हातहितयार
देखाई, छलकपट गरी, झु यानमा पारी वा नशालु
वा मादक पदाथ सेवन गराई वा कुनै यातायातको
साधन वा ठाउँ कुनै िकिसमले क जामा िलई वा
यसउपर अनिधकृत तवरले िनय णमा िलई थु न
हदँ ैन । सो गरे शरीर ब धक िलएको मािननेछ" भ ने
कानूनी यव था रहेको पाइ छ । साथै ऐ. को दफा
३ मा "...छुटकारा रकम (िफरौती) िलने वा शरीर
ब धकमा िलइएको यि वा िनजको हकवालाको
धन स पि ा गन, यवसाय समपण गराउने वा
चिलत काननू बमोिजम कसरू हने अ य कुनै काम
गन लगाउने उ े यले यस महलको १ वा २ नं.
बमोिजम अपहरण गरेमा वा शरीर ब धक िलएमा सो
गन गराउने यि लाई सात वषदेिख प वषस म
कै द र पचास हजार पैयाँदेिख दुई लाख पैयाँस म
ज रवाना र लेिखएबाहेक अ य उ े यले अपहरण
गरेमा वा शरीर ब धक िलएमा चार वषदेिख आठ

वषस म कै द र प चीस हजार पैयाँदेिख एक लाख
पैयाँस म ज रवाना ह छ" भ ने उ लेख गरेको
पाइ छ ।
८. उि लिखत कानूनी यव थाअनस
ु ार
कुनै यातायातको साधन कुनै िकिसमले क जा वा
िनय णमा िलई कुनै ठाउँमा जान बा य गराएमा
अपहरण गरेको ह छ भने कुनै यातायातको साधन
कुनै िकिसमले क जामा िलई वा िनय णमा िलई
थनु ेमा शरीर ब धक िलएको मािनने देिख छ । दफा
१ र २ बमोिजमका उ कायह गरेमा दफा ३
बमोिजम अपहरण गरेमा वा शरीर ब धक िलएकोमा
सजायको यव था गरेको पाइ छ । ततु मु ामा को
१ त ३९०० नं. को या टरका चालक जाहेरवाला
िमलन म ातीलाई क जामा िलई उ या टरलाई
कुनै ठाउँमा जान बा य बनाउँदै गन ममा खनार
गा.िव.स.वडा नं. ३ पु दा हरीले ह त ेप गरी
ितवादीह लाई प ाउ गरेको देिखँदा उि लिखत
या टर क जामा िलने काय भएको तर कुनै िनि त
ठाउँमा पु याई नसके को अव थामा अपहरणको काय
पूण भएको देिखएन ।
९. Black’s Law Dictionary ले
Kidnapping लाई “The crime of forcibly
abducting a person from his or her own
country and sending the person to another.
The crime of seizing and taking away a
person by force or fraud.” भनी उ लेख ग रएको
पाइ छ । साथै उ ोगका स ब धमा पिन "Attempt
has been defined as the act or an instance
of making an effort to accomplish something
especially without success. An overt act that
is done with the intent to commit a crime
that falls short of completing the crime."3
3
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
भनी प रभािषत ग रएको पाइ छ ।
१०. अपराधशा का अनस
ु ार कसूर हनका
लािग सामा यतय मनसाय (intention), पूवतयारी
(preparation / planning), अपरािधक काय गन
यास (attempt) र अपरािधक कायको पूणता
(commission) भएमा मा पूण अपराध ह छ । ततु
मु ामा अपहरणको मनसाय त व िव मान रहे तापिन
अपहरण गरी या टर क जामा िलई िनि त ठाउँमा
पु याई उ या टरका मािलकबाट रकम असल
ु गन
भ ने मनसाय पूरा हन सके को देिखँदैन । अपहरण गन
तथा शरीर ब धक िलई गाडी मािलकबाट िफरौती िलने
मनसायबमोिजम को १ त ३९०० नं. को या टरका
चालक जाहेरवाला िमलन म ातीलाई क जामा िलई
गइरहेको अव थामा हरीले सूचना ा गरी उ
कायलाई त कालै िबचैमा रोक अपह रत यि तथा
सवारी साधनसमेतलाई लक
ु ाउन नपाउँदै हरीले
ह त ेप गरी छुटाएको हँदा अपहरणकारीबाट थप
शि को योग र रकम मा ने वा ा गन काय गन स ने
अव थामा पगु ेको देिखँदैन । उ अपहरणको कायलाई
हरीले त काल ह त ेप नगरेको भएमा पूण अपराध
हन स ने तर हरीले सूचना पाई त कालै ह त ेप
गरी अपह रत यि तथा सवारी साधन छुटाएको
पाइ छ । हरीले या टर क जा गरी हितयारसिहत
अपहरणको काय स प न गन उ त रहेका खतरनाक
ितवादीह लाई त काल neutralize गरी अपहरणको
काय स प न हन नसके को अव थामा अपराध पूण भई
अपहरण भइसके को मा न िमलेन ।
११. यस अदालतले अपहरणको उ ोग
अथात् मल
ु क
ु ऐन अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलने महलको ५ नं. मा उि लिखत अपहरण गन
तथा शरीर ब धक िलने कसूर गरी नसके को वा
अपहरणस ब धी कसूरको उ ोग गरेको भ ने
िवषयमा हालस म कुनै या या गरेको पाइएन । यस

अदालतले उ ोगका स ब धमा मूलतः यान मान
उ ोगमा मल
ु क
ु ऐन यानस ब धी महलको १५ नं.
को स ब धमा संयु इजलासको िव ततृ र मागदशक
पिछ लो िनणय ने.का.प. २०७४ अङ् क ६ िन.नं.
९८३० मा गरेको पाइयो ।4 यस अदालतको वहृ त
पूण इजलासको ने.का.प.२०५१, अकं ४, िन.नं.
४८९० भएको यान मान उ ोग मु ामा भएको
िनणयमा “ते ो प को अ यािसत पमा अपझट
उपि थित वा िव मान हन गएको कारणले स प न
हन नपाएको”, "ते ो प को अ यािसत ह त ेपले
गदा यान मान काय गनमा अिभयु ले कुनै कसर
नराखे पिन यो प रणाम िन लन नपाएको”, “ते ो
त वको अ यािसत उपि थितले रोकावट उ प न
गरेको हनपु छ भ ने कुरा यानस ब धी महलको १५
नं. मा “सो काम गदा पिन यान भने मन नपाएको
रहेनछ” भ ने अिभ यि बाट पिु हन आउँछ" भ ने
उ लेख गद “ते ो त वलाई अङ् िगकार नगरेमा यान
मान उ ोगको अव था मा नरही अपराधज य काय
स प नताको अव था हन जा छ । तसथ यी त वह
यान मान उ ोगस ब धी कानूनमा य वा अ य
पले सोझै वा घमु ाउरो पले अ तिनिहत ह छन्”
भनी यान मान उ ोगमा ते ो प को ह त पे लाई
अिनवाय त वको पमा उ लेख गरेको पाइ छ ।
िवशेषत उ िनणय यान मान उ ोग र कुटिपटको
िभ नताको प रवेशमा या या ग रएको भए तापिन उ
बहृ त् पूण इजलासको फै सला बदर नभई ाय िनर तर
पमा यसपिछका अ य िविभ न िनणयह मा
ते ो प को अिनवाय उपि थित वा ह त ेपलाई
मा उ ोगको अपराध ठह रने वा नठह रने आधार
4 ब ो खातनु ीको जाहेरीले नेपाल सरकार िव ऐजवु खाँ िम
समेत, ने.का.प.२०७४, िन.नं.९८३०, अङ् क ६, पृ.११०७ य िप
िन.नं.९८३० सँग िम दाजु दा के ही फै सलाह उ फै सलाभ दा
पिहला पिन भएका पाइ छन् । हेनहोस्
- ने.का.प.२०७२,
ु
िन.नं.९३८६, अङ् क ४ र ने.का.प.२०६९, िन.नं.८७६१, अङ् क
१
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मािनएको पाइँदैन ।5 उि लिखत िन.नं. ४८९० को
बहृ त् पूण इजलासको िनणय यथावत रहे पिन यान
मान उ ोगका स ब धमा सै ाि तक कसीमा उ ोग
क तो अपराध हो र य मा ते ो प को उपि थित वा
ह त ेप मा अिनवाय हो वा होइन भ ने स ब धमा
मल
ु भूत पमा या या भई फौजदारी िविधशा को
मा यतालाई प याएको िनणय उ िन.नं. ९८३०
लाई नै यस अदालतको पिछ लो अ यासको पमा
मा नु पन देिखयो । उ िनणयको त यको िववरण र
या याको िव ततृ यहाँ पनु रावतृ ग ररहनु परेन । य िप
िन.नं ९८३० मा या या ग रएको उ ोग (attempt)
क तो कृितको अपराध हो भ ने स ब धमा संयु
रा य अमे रका, बेलायत र भारतमा भएको कानूनी
यव था र अदालती अ यास तथा के िह िव ान्ह को
धारणा यस मु ाको सङ् गमा पिन उि कै मह वपूण
देिख छन् । अमे रकामा कुनै अपराधको उ ोग
हनको लािग अिभयु ले उ अपराधका स ब धमा
substantial steps र आपरािधक काय स प न
गन उ े यसिहत in dangerous proximity to
the end पगु ेको हनु पदछ भ ने मा यता रहेको
पाइ छ । सोहीअनस
ु ारको ावधान अमे रक
रा यह को अपराध कानूनको मागदशकको पमा
रहेको The Model Penal Code को Section
5.01(1) मा “person is guilty of an attempt
to commit a crime if, acting with the
kind of culpability otherwise required for
5

हेनहोस्
ु , यस अदालतका िविभ न िनणयह मा हितयारको योगको
अव था तथा ते ो प को ह त ेप वा उपि थितको अिनवायताको
िव मानता नरहेको स ब धमा भएका िनणयह : ने.का.प.२०७२,
िन.नं.९३८६, अङ् क ४, ने.का.प.२०६९, िन.नं.८७६१, अङ् क
१, ने.का.प. २०५१, िन.नं.४८९०, अङ् क ४ ने.का.प. २०७२,
िन.नं. ९४१८, अङ् क ६ ने.का.प. २०७०, िन.नं.९०८१, अङ् क
११ ने.का.प. २०६९, िन.नं. ८८२५, अङ् क ५ ने.का.प. २०६८,
िन.नं.८७३४, अङ् क १२ ने.का.प. २०६६, िन.नं.८२८५, अङ् क
१२ ने.का.प. २०६२, िन.नं.७४८६, अङ् क १ ने.का.प. २०६८,
िन.नं.८७२३, अङ् क ११

commission of the crime, he…(c) purposely
does or omits to do anything which, under
the circumstances as he believes them
to be, is an act or omission constituting a
substantial step in a course of conduct
planned to culminate in his commission of
the crime भनी उ लेख भएको पाइ छ ।6 यसबाट
के देिख छ भ ने स बि धत कताले आपरािधक उ े य
वा मनसायसिहत के गरी सके को छ भ ने हेनु पदछ ।
य तो Model Penal Code मा यतालाई आधिु नक
कानूनी संिहताकरणमा यापक मा यता िदइएको भ ने
Wayne R. Lafave को Principles of Criminal
Law मा7 उ लेख गरेको पाइ छ ।
१२. भारतमा उ ोगको बारेमा Indian
Penal Code, 1860 को दफा ३०७ मा मनसाय
(intention) र ान (knowledge) क तो िथयो
भ ने हे रएको पाइ छ । उ ावधानमा तयारी पूरा
गरी आपरािधक काय के िह भएको तर पूरा हन नपाएको
अव था भनी अदालतबाट State Of Maharashtra
v. Balram Bama Patil And Ors को मु ामा
या या भएकोसमेत पाइ छ ।8 यसैगरी बेलायतको
R v White को मु ामा पिन उ ोगको स ब धमा
“The completion of one of a series of
acts intended by a man to result in killing
is an attempt to murder, even though the
completed act would not, unless followed
by other acts, result in killing”9 भिनएको छ ।
6

7
8
9
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
यसरी यान मान उ ोगस ब धी मु ामा ग रएको यो
या या तल
ु ना मक पमा (mutatis mutandis)
अपहरणको मु ाको स दभमा हेदा अिभयु तयारीको
चरणबाट अिघ बढेको तर अपराध घटाउन सबै काय
पूरा गन नसके को अव थामा पिन उ ोग नै थािपत
हने देिख छ ।
१३. उ ोगका स ब धमा यो क तो
काय हो भ ने या या गन मूलतःThe Proximity
Approach (whether the defendant’s act
was sufficiently proximate to the intended
crime-last proximate actor must be in a
dangerous proximity to success) को ि कोण,
The Probable Desistance Approach (...
the commission of target crime (would
result) except for the intervention of
some extraneous factor) को ि कोण र
The Equivocality Approach (...a criminal
attempt bears criminal intent upon its face
... a step toward the commission of the
specific crime ... have no other purpose
than the commission of that specific crime
वा...slight acts done in furtherance thereof
will constitute an offence) भ ने ि कोणह
पाइ छन् ।10 नेपालको प र े यमा मािथ उि लिखत
िन.नं. ९८३० मा भएको या याभ दा अिघ
सामा यतया extraneous factor अथात् Probable
Desistance Approach को ि कोणबाट
उ ोगस ब धी िनणयह भािवत भएको मािन छ ।11
प रणाममा Proximate Approach र Probable
Desistance Approach मा यित ठूलो िभ नता नभए
तापिन िन.नं. ९८३० ले dangerous proximity to
the end अथात् Proximity Approach अनस
ु ार
10 LaFave (n 5), pp. 464-468.
11 मल
ु त ने.का.प. २०५१, िन.नं.४८९०, अङ् क ४

अिभयु ले मनसायका साथ खतरानाक पले उ
काय गन ग भीर यास गरेको भ ने ि कोण िलएको
पाइ छ ।
१४. यस स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन
तथा शरीर ब धक िलने महलको ५ नं. को यव थामा
‘कसूर गरी नसके को, सो कसूरको उ ोगस म गरेको’
भ ने ावधान रहेको पाइ छ । मल
ु क
ु अपराध संिहता,
२०७४ को दफा ३४(१) मा "कसैले कुनै कसूर गन
उ ोग गनु हँदनै " भ ने सामा य ावधान उ लेख
भएको पाइ छ । य तै सोही दफाको उपदफा (२) मा
अस भव कसूर भएमा पिन उ ोग हने यव था रहेको
पाइ छ । उ दवु ै ावधानमा ‘कसूर गरी नसके को’
र ‘कसूर गन’ भ ने ावधानह लाई िन.नं. ९८३०
तथा मािथ उि लिखत तल
ु ना मक अ यास
तथा िस ा तह को िसमािभ रही हे रनु पन
देिख छ । अथात् कुनै प रभािषत अपराधको
dangerous proximity to the end को अव था
मनसायसिहतको तयारी मा हो वा य तो तयारी
पिछ अिभयु ले ‘substantial step’ वा ‘slight act
done’ वा ‘dangerous proximity to success’
कुन अव थामा हनु पन हो भ ने स ब धमा यस
अदालतले िन.नं.९८३० मा slight act done
मा को अव थामा उ ोग गरेको मा न नसिकने र
intervention of some extraneous factor मा
नभई dangerously proximate to the end अथात
य तो कायको अि तमताको अव थालाई यान िदनु
पन भ ने िनचोड िनकालेको पाइ छ ।
१५. यस प र े यमा अपहरण तथा शरीर
ब धक िलने कायको उ ोग हनमा अिभयु को य तो
काय गन मनसाय यथे पमा मािणत हनु पदछ ।
अपहरण गन कायको तयारी पूरा भएको हनु पदछ ।
अपहरण तथा शरीर ब धक िलन य तो तयारी दशन
भई पीिडतलाई िनय ण वा क जामा िलने य न
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१०५३६ - नेपाल सरकार िव. राजु मगरसमेत
भएको वा िनय ण वा क जामा िलई उ काय पूरा गन
ममा कुनै extraneous factor को ह त ेप भएको
वा अिभयु य तो काय गन dangerous proximity
to the end or success को निजक पगु ी असफल
भएको हनु पदछ । उ ोगस ब धी अपराधमा सजायको
उ े य अपराधीलाई मा दु साहन (deter) गन होइन
न क खतरनाकपूवक ग रने अपरािधक कायलाई पिन
दु साहन (deter) गनु भएकाले मल
ु क
ु ऐन, अपहरण
गन तथा शरीर ब धक िलने महलको दफा ५ को ‘कसूर
गरी नसके को’ र मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा ३४(१) को ‘कसूर गन’ मनसायसिहत पीिडतलाई
िनय ण वा क जामा िलई extraneous factor को
पमा त कालै हरीले ह त ेप गरी पीिडतलाई
छुटाई अपहरणको काय पूण हन नसके को अव थामा
कसूरदारह dangerous proximity to the end
or success को अव थामा मा पगु ेको तर कसूर गरी
नसके को अव था मा नु पन देिखयो ।
१६. पिहलो न अपहरणको उ ोग ठहर
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको छ,
छै न भ ने स ब धमा यस मु ामा ितवादीह समु न
लइु टेल र राजु मगरले को १ त ३९०० नं.को या टर
र सो या टर चालक जाहेरवाला िमलन म ातीलाई
पे तोलसिहतका हितयार देखाई क जामा िलई
लैजाने ममा इटहरीबाट खनारस मको मल
ु बाटो बाटै
त कालै हरीले सूचना ा गरी पीिडतको उ ार
गरेको अव थामा मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलने महलको दफा ५ नै आकिषत भई उ ोग
मा गरेको देिखने भनी सनु सरी िज ला अदालतको
फै सलालाई यस हदस म सदर गन गरेको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला िमलेकै देिख छ ।
१७. मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर
ब धक िलने महलको ५ नं.को कानूनी यव था हेदा
“कुनै यि ले यस महलमा लेिखएको कसूर गरी

नसके को, सो कुराको उ ोगस म गरेको भए य तो
यि लाई सो कसूरमा हने सजायको आधा सजाय
गनु पछ” भ ने उ लेख भएको पाइ छ । उि लिखत
कानूनी यव था हेदा कुनै यि ले अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलने महलमा लेिखएको कसूर पूरा गरी
नसके को, सो कसूर गन उ ोगस म गरेको भए य तो
काय गन यि लाई सो कसूरको आधा सजाय ह छ
भ ने देिख छ । ितवादीह ले गरेका जित आपरािधक
कायमा मा सजाय गनु अदालतको कत य ह छ ।
िफरौतीको उ े य िलई गरेको उ अपराधमा यसको
मागसमेत गन नपाई या टर िनय णमा िलएको र
अिभयु य त कालै प ाउ परेको अव थामा अपराध
अपूण नै मा नु पन हँदा ितवादीह लाई सोही
महलको ५ नं.को कानूनी यव थाअ तगत नै सजाय
गनु पन देिखन आयो । य िप ितवादीह ले या टर
र पीिडतलाई क जामा िलई लक
ु ाई थप शि को योग
गरी िफरौती माग गरेको वा नगरेको अव था जे भएपिन
य तो अव थामा अपराध पूण भएको मा नु पन ह छ ।
तसथ सु सनु सरी िज ला अदालतले ितवादीह ले
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको
महलको १, २ र ३ नं.को कसूर अपराधमा ऐ.ऐ.
महलको ५ नं. बमोिजम जनही तजिवजी ५(पाँच) वष
कै द र . ७५,०००।– ज रवानासमेत हने ठह याई
सु िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित
२०६९।९।१ को फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन ।
१८. दो ो
नतफ िवचार गदा
ितवादीह लाई थप सजायसमेत नहने गरी पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला िु टपूण भएको
भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर रहेको पाइयो । मल
ु क
ु ऐन, अपहरण गन तथा
शरीर ब धक िलने महलको ७ नं. को कानूनी यव था
हेदा “दईु वा दईु भ दा बढी यि िमली वा सङ् गिठत
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
पमा कुनै यि लाई अपहरण गरेको वा शरीर ब धक
िलएको भए सो काममा संल न सबै यि लाई यस
महलबमोिजम हने सजायमा दईु वष थप गरी सजाय
गनु पछ” भ ने उ लेख भएको पाइ छ । उि लिखत
कानूनी यव थामा दईु वा दईु भ दा बढी यि िमली
वा सङ् गिठत पमा कुनै यि लाई अपहरण गरे वा
शरीर ब धक िलइसके को भए मा सो काममा संल न
यि ह लाई थप दईु वष सजाय गनु पन देिख छ ।
ततु मु ामा मािथ िविभ न करणह मा ग रएको
िव ेषणका आधारमा ितवादीह ले अपरािधक काय
पूरा गरी नसके को भनी अपहरण गन तथा शरीर ब धक
िलने महलको ५ नं. बमोिजम उ ोगतफ कसूर कायम
गरेको अव था देिखँदा ितवादीह लाई उ ७ नं.
बमोिजम थप दईु वष कै द सजाय गनु पन अव था देिखन
आएन । ितवादीह लाई उ ७ नं. बमोिजम थप २
वष कै द सजाय गन गरेको सु िज ला अदालतको
फै सला के ही उ टी गरी थप सजाय नहने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।९।१
को फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन । सो स ब धमा
नेपाल सरकारको पनु रावेदन पु ने देिखएन ।
१९. ते ो न ितवादी गोमादेवी माङयु
िल बूको संल नता रहेको भ ने पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको िजिकर स ब धमा िवचार गदा ितवादीह
समु न लइु टेल र राजु मगरले को १ त ३९०० नं.को
या टर र चालकलाई क जामा िलई अपहरण गदा
योग भएको मोबाइलको िसम काड यी ितवादी
गोमादेवी माङयु िल बूको नाममा रहेको देिख छ ।
तर चालकलाई क जामा िलई लगेकै अव थामा
िनज ितवादीह राजु मगर र समु न लइु टेल प ाउ
परेको भ ने .ना.नी. िकरण गु ङको ितवेदनबाट
देिख छ । साथै ितवादीह समु न लइु टेल र राजु
मगरले या टर र सो या टर चालक जाहेरवाला
िमलन म ातीलाई पे तोल देखाई अपहरण गरी

क जामा िलई लाने ममा हरीले या टर तथा
चालकलाई मु गराएको भनी अिभयोगप मा समेत
उ लेख गरेबाट ततु वारदातमा ितवादीह समु न
लइु टेल र राजु मगरको मा य संल नता देखाई
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारले यी ितवादी गोमादेवी
माङयु िल बूको ततु वारदातमा संल नता िथयो
भ ने भरपद एवं िव सनीय माण ततु गन सके को
देिखँदैन । यी ितवादी गोमादेवी माङयु िल बूको
नामको िसम काड योग भएको मा कारण आधारबाट
िनजलाई कसूरदार ठहर गनु यायसङ् गत हँदैन ।
तसथ ितवादी गोमादेवी माङयु िल बूलाई अिभयोग
दाबीबाट पूण पले सफाइ पाउने ठह याई सु
िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।९।१
को फै सला िमलेकै देिख छ । सो स ब धमा पिन नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु ने देिखँदनै ।
२०. अतः ितवादीह काजन एवम् स बेग
भ ने राजु मगर र िवकास भ ने समु न लइु टेललाई
मल
ु क
ु ऐन, अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको
५ नं.बमोिजमको कसूरमा जनही ५ वष कै द र .
७५,०००।– ज रवानाको सजाय हने ठह याएको
हदस म सनु सरी िज ला अदालतबाट भएको िमित
२०६८।११।३० को फै सला सदर गरी ितवादीह
काजन एवम् स बेग भ ने राजु मगर र िवकास भ ने
समु न लइु टेललाई ऐ. ऐनको ऐ. महलको ७ नं. बमोिजम
थप २ वष कै द सजाय गरेको हदस म के ही उ टी गरी
थप सजाय ग ररहनु नपन तथा अका ितवादी गोमादेवी
माङयु िल बूलाई अिभयोग दाबीबाट पूण पले सफाइ
पाउने ठह याएको सनु सरी िज ला अदालतको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको िमित
२०६९।९।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत
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§ खोटा वा न कली नोटलाई चलनमा
याउनु भनेको य तो मु ा िविनमेयको
लािग मु ा बजारमा पठाउनु हो l
§ कुनै काय अपराध हो भ नका लािग य तो
काय कानून ारा िनषेिधत हनक
ु ा साथै
इि छत प रणाम िनका नुमा यस कायमा
संल न यि को मनसाय के िथयो भनी
हे रनपु न ।
( करण नं.२)

क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.सु मालता माथेमा
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन / ेया स जेल
(शा.अ.)
इित संवत् २०७६ साल फागनु ७ गते रोज ४ शभु म् ।
—— & ––

नणय नं . १०५३७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७६।११।१६
०७४-CR-००९७
मु ाः खोटा चलन

पनु रावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी च साद पोखरेल
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सु तहमा फै सला गन:
मा. या. ी ह र साद शमा उपा याय पं ानी
अछाम िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन:
माननीय यायाधीश ी िच देव जोशी
माननीय यायाधीश ी शेखरच अयाल
उ च अदालत, िदपायल

पनु रावेदक / वादी : गणेशबहादरु थापासमेतको
फै सला
जाहेरीले नेपाल सरकार
या.बमकुमार े : याय शासन ऐन,
िव
यथ / ितवादी : िज ला अछाम भैरव थान गािवस २०७३ को दफा ९ बमोिजम यस अदालतको
वडा नं. ७ ब ने नरे बहादरु िब.सी. समेत पनु रावेदन दायरीमा दता हन आएको ततु मु ाको
संि त य र ठहर यस कार छ मु ाको त य
§ फोटोकपी भएका नोटको प रणाम
िमित २०७१/११/१३ गते िज ला अछाम
हेदासमेत यसको उ पादन योजनाब र
न कली नोटको कारोबारको लािग िथयो भैरव थान गा.िव.स. वडा नं. ७ ब ने वष २८ को
भ ने कुरा व तुि थित र माणबाट खु न नरे िव.सी. (बढु ा) र िज ला दैलेख राकमकणाली
गा.िव.स. वडा नं. १ ब ने िव ा त माझी यी दईु
आएको हनुपन ।
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जनाको िमलोमतोमा जाली न कली नोट छापी
छपाई हामीलाई िदएको हँदा िनजह लाई आव यक
कारबाही ग रपाऊँ भनी सबदु को पमा . एक हजार
दरको घ/३१ ४२०२७० नं. को नोट संल न राखी
गणेशबहादरु थापा, कणबहादरु थापा र खगे साद
बढु ा जैसीले िदएको संयु िनवेदन ।
नरे बहादरु िव.सी. (बढु ा) र िव ा त
माझीले िनवेदकह गणेशबहादरु थापा, कणबहादरु
थापा र खगे साद बढु ा जैसीलाई एक / एक हजारका
एकै न बर घ/३१ ४२०२७० का न कली नोटह
िदएको हँदा उ घटनामा संल न नरे बहादरु िव.सी.
र िव ा त माझीलाई आव यक कारबाही ग रपाऊँ
भनी न कली नोटह सिहत संयु िनवेदन िदएको
हँदा िनज नरे बहादरु िव.सी. र िव ा त माझी दवु ै
जनालाई आव यक कारबाही ग रपाऊँ भ ने यहोराको
हरी चौक ढकारीको स चारप ।
िज ला अछाम िह मा गा.िव.स. वडा नं. ६
ढकटेना बजारि थत पूवमा ढकारीदेिख िह मा जाने
ािमण सडक ख ड, पि ममा खाली जिमन, उ रदि णमा ढकटेना बजार यित चार िक लािभ रहेको
पूव मोहडा भएको िव ा त माझीको मोबाइल पसल,
उ पसलको ढोका खोली िभ गई हेदा भईु ँ तलाको
कोठाबाट न कली नोटह छपाइ फोटोकपी गन योग
भएको ACER लेखेको कालो रंगको Laptop थान १,
EPSON लेखेको सेतो रंगको सानो फोटोकपी मेिशन
थान १, A4 साइजका कागज पाना २, EPSON को
कालो रंगको फोटोकपी मेिसन थान १ र . १०००/को नं. घ/३१ ४२०२७० नोटको फोटोकपी गरेको
थान ६ समेत बरामद गरेको भ ने यहोराको बरामदी
मचु ु का ।
िमित २०७१/११/११ गते नरे बहादरु
िव.सी. मेरो पसलमा आई िनजसँग रहेको एक
हजारको घ/३१ ४२०२७० नं. को नोट िनकाली
मलाई िदएर फोटोकपी ग रिदनस
ु ् भनेकोले मैले सो

हजारको नोटको ३ थान रंगीन फोटोकपी गरी िनज
नरे बहादरु िव.सी.लाई िदएको हँ । मैले . हजार
दरका घ/३१ ४२०२७० नं. उ लेख भएको नोटको
फोटोकपी गदा २/३ ित फोटोकपी िब ेको िथयो ।
मेरो पसलमा फोटोकपी गरेको हजार दरका न कली
नोटह मैले नरे बहादरु िव.सी. बाहेक अ य कोही
कसैलाई फोटोकपी ग रिदएको छै न । रंगीन फोटोकपी
गरी नोटह तयार गरी चलनमा याउनु ह न भ ने
यहोरा थाहा िथयो । मैले फोटोकपी गरेका हजार दरका
घ/३१ ४२०२७० नं. उ लेख भएको A4 साइजको
पेपरमा फोटोकपी गरेकोसमेत देखाउँदा देखी िचने ँ ।
उ फोटोकपी मैले नै गरी नरे बहादरु िव.सी.लाई
िदएको हँ भ ने यहोराको ितवादी िव ा त माझीले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०७१/११/११ गतेको िबहान िव ा त
माझीको पसलमा गई मसँग भएको घ/३१ ४२०२७०
नं. को हजारको नोट तीन थान रंगीन फोटोकपी
गरेको हँ । फोटोकपी गदा ३/४ ित फोटोकपी िब ेको
िथयो । तीनवटा फोटोकपी गरेको न कली नोटह
मसँगै िथयो । उ न कली नोटह िनवेदक
गणेशबहादरु थापा, कणबहादरु थापा र खगे बढु ा
जैसीलाई मैले नै िदएको हँ । उ घ/३१ ४२०२७०
नं. उ लेख भएका ३ वटा न कली नोटह समेत
देखाउँदा िचने देखे ँ । उ नोटह मैले िव ा त
माझीको पसलमा फोटोकपी गरेको हो भ ने यहोराको
नरे बहादरु िव.सी.ले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
िमित २०७२/११/११ गतेको िदन म
आ नै पसलमा िथएँ । मेरो पसल निजकै िछमेक
पसले नरे बहादरु िव.सी.ले आफूसँग रहेको घ/३१
४२०२७० नं. को हजारको नोट िव ा त माझीको
पसलमा ३ ित रंगीन फोटोकपी गरी ती नोटह
िनवेदक कणबहादरु थापासमेतलाई िदएको हो भ ने
यहोराको रतनबहादरु बढु ाले ग रिदएको कागज ।
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िमित २०७१/११/११ गतेको िदउँसो
िह मा बजारको ढकटेनामा काम िवशेषले गएको
िथएँ । नरे बहादरु िव.सी.ले हजार दरको रंगीन
फोटोकपी गरेको ३ वटा नोट हातमा समातेको
अव थामा यी न कली नोट हन् कहाँबाट यायौ
भनी मसमेतले िनजलाई पैसासिहत िनय णमा
िलई हरीमा उजरु ी गरेका ह । नरे बहादरु िव.सी.
ले िव ा त माझीको पसलमा हजारको नोटको रंगीन
फोटोकपी गरी सवसाधारण मा छे ह झु याउनको
लािग गरेको हँदा कारबाही हनपु दछ भ ने यहोराको
खगे बहादरु बढु ा जैसीले ग रिदएको कागज ।
ितवादी नरे बहादरु िव.सी.को हातमा
हजार दरका घ/३१ ४२०२७० नं. ३ थान नोट
दे दा मसमेतले यी न कली नोट कहाँबाट आए भनी
सो ा मैले िव ा त माझीको पसलमा फोटोकपी गरेर
याएको हँ भनी भ दै िथयो । पिछ गाउँ समाजको
स लाहले हरीमा उजरु ी गरेका ह भ ने यहोराको
कणबहादरु थापाले ग रिदएको कागज ।
िज ला अछाम िह मा गा.िव.स. वडा नं. ६
ढकटेना बजारि थत ितवादी नरे बहादरु िव.सी.को
डेरा कोठामा खानतलासी गदा खोटा चलनस ब धी
माणमा ला ने कुनै िचज व तु फे ला नपरेको भ ने
यहोराको खानतलासी मचु ु का ।
िमित २०७१/११/११ गते ितवादी
नरे बहादरु िव.सी.ले घ/३१ ४२०२७० नं. को
हजार दरको नोटलाई िव ा त माझीको पसलमा
गई ३ ित फोटोकपी गरी िनवेदकह कणबहादरु
थापा, गणेशबहादरु थापासमेतलाई िदएको हो ।
यी न कली भएको शङ् का लागी गाउँ समाजमा
देखाउँदा गाउँलेह ले यी नोटह न कली हन्
भनेपिछ मसमेतले हरीमा उजरु ी गरेका ह भ ने
यहोराको िभमबहादरु बढु ा, िनतेश िव.सी., वख
ृ बढु ा,
नरेश शाहीसमेतका मािनसह ले लेखाई िदएको एकै
िमलानको व तिु थित मचु ु का ।

िमित २०७१/११/११ गते ितवादीह
नरे बहादरु िव.सी. र िव ा त माझीले िमलोमतो गरी
. हजार दरको घ/३१ ४२०२७० नं. को नोटको
िबगो . ९०००/- बराबरको नौवटा नोटह रंगीन
फोटोकपी छपाइ गरी िनवेदकह लाई सोम येको
३ वटा नोटह िदई चलनमा याई खोटा चलन
गरेको पिु हन आएकोले ितवादीह नरे बहादरु
िव.सी. र िव ा त माझीले मल
ु क
ु ऐन, खोटा चलन
महलको १ नं. िवपरीतको कसूर अपराध गरेको हँदा
िनज ितवादीह नरे बहादरु िव.सी. र िव ा त
माझीलाई िवगो .९०००/- कायम गरी सोही महलको
४ नं. को देहाय १ बमोिजम सजाय हन र बरामद भई
आएको न कली नोट छपाइ गन योग भएका दशी
मालसामानह सोही महलको ४ नं. को देहाय ४
बमोिजम जफत ग रपाऊँ भ ने यहोराको अिभयोग
मागदाबी ।
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान
कागज पढीबाची सनु ाउँदा सिु नपाएँ । मैले भनेबमोिजम
लेिखएको िठक छ । उ बयान कागजमा भएको
द तखत मेरै हो । िमित २०७१/११/११ गते
ितवादी नरे बहादरु िव.सी.ले मेरो घरमा साना
साना छोराछोरीह ले िकताबमा भएको पैसा िदनहु ोस्
भनी न लागी पैसाको फोटोकपी गरी िदनहु ोस्
भनेपिछ मैले .१०००/- को नोटको तीन ित A4
size को सादा कागजमा फोटोकपी ग रिदएको हँ ।
मैले खोटाचलन गन उ े यले उ फोटोकपी गरेको
होइन । ितवादी नरे िव.सी.सँगको पूव रिसइवीका
कारण जाहेरवालाह ले फोटोकपी गरेका ती नोट
िनय णमा िलई मलाईसमेत उ कायमा संल न
रहेको भनी दःु ख िदने फसाउने िनयतले झु ा मु ा
िदएका हन् भ ने यहोराको ितवादी िव ा त माझीले
सु अदालतमा गरेको बयान ।
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान
कागज पढीबाची सनु ाउदा सनु ी पाएँ । मैले भनेबमोिजम
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लेिखएको छ । उ बयान कागजमा भएको द तखत
मेरै हो । िमित २०७१/११/११ गते िबहान मेरो घरमा
स-साना छोराछोरीह ले बाबा हामीह को िकताबमा
भएका पैयाँ िदनहु ोस् भनी न ला दा ब चाह को
खेलौनाको लािग मैले . एक हजारको एक थान नोट
लगी िब ा त माझीको पसलमा गई फोटोकपी गराई
आ नो पसलितर जान लागेको समयमा िनवेदक
गणेशबहादरु थापासँग भेट भयो । उनैले खै क तो नोट
छ भनी मेरा हातबाट पैयाँ लगी हरी चौक ढकारीमा
उजरु ी िदएका हन् । मैले खोटा चलन गन उ े यले
उ फोटोकपी गरेको होइन । ब चा ब चीह लाई
भु याउनको लािग मा फोटोकपी गराएको िथएँ । िमित
२०७१/०३/२५, २६ गते ितर कण थापा र गणेश
थापासँग मेरो झगडा भएको िथयो । सोही रसइबीबाट
िनजह ले िमलोमतो गरी मलाई दःु ख िदने काम गरेका
हन् भ ने यहोराको ितवादी नरे बहादरु िव.सी.ले
सु अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०७१/१२/०१ गतेको मैले गरेको
कागज पढीबाची सनु ाउँदा सनु े ँ । यसमा लेिखएको
यहोरा र सहीछाप मेरै हो । नरे बहादरु िव.सी.
ले नोट फोटोकपी गरी लैजाने ममा िनवेदकले खै
क तो ह छ भनी मागेर िलएका हन् । चलन च ती,
लेनदेन र यवहार चलाउनका लािग फोटोकपी गरेका
होइनन् । खोटा चलन गन भए बजारमा गई फोटोकपी
गन िथएनन् । नरे िव.सी. र कणबहादरु थापासँग
पिहलेनै लेनदेनको िवषयमा रसइबी िथयो । यही
रसइबीका कारण िकटानी जाहेरी िदएको हन स छ
भ ने यहोराको मौकामा बिु झएका रतन बढु ाले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७१/११/१३ गतेको िनवेदन
यहोरा र सहीछाप मेरो हो । ितवादीह ले न कली
नोट हामीलाई िदएका होइनन् । ब चाह लाई िदएका
िथए । पिछ यो चलनच तीमा आउन स छ भनेर
िनवेदन िदएको हो । नरे िव.सी.ले ब चाह लाई

खेलौनाका लािग फोटोकपी गरेर िलएँ भ दै िथयो ।
मेरो पूव रसइबीको कारण िनजलाई फसाउनका लािग
िनवेदन िदएका ह । ितवादीह ले खोटा चलन गन
उ े यले चलन च ती गराउने काय गरेका होइनन् भ ने
यहोराको िनवेदक जाहेरवाल कणबहादरु थापाले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
िमित २०७१/११/१३ गते नरे िव.सी. र
िव ा त माझीले हजार दरका न कली नोटह छापी
हामीलाई िदएको र खोटा चलन गरेको भनी िदएको
िनवेदन मेरो हो र यसमा भएको सहीछाप पिन मेरो नै
हो । ितवादी नरे िव.सी.को हातमा . १०००/- को
३ वटा फोटोकपी गरेका नोटह िथए । मैले कहाँबाट
याइस् भनेर सो दा ब चाको लािग खेलौनाको लािग
याएको हँ भनेपिछ उसको र मेरो परु ानो झगडा भएको
कारण उसको हातबाट नोटह खोसी हरीमा लगेर
खोटा चलन गन लगेको भनेर िनवेदन िदएको हँ भ ने
यहोराको िनवेदक जाहेरवाला खगे साद बढु ा
जैसीले सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी िव ा त माझी र नरे बहादरु
िव.सी.ले खोटा चलन गन उ े यले नोट फोटोकपी
गरेका होइनन् । आ नो ब चाब चीह को खेलौनाको
लािग फोटोकपी गरी लैजादै गदा िनवेदकले क तो
देिख छ खै हेर भनी मागेर लगेका हन् र पूव रसइबीका
कारण िकटानी जाहेरी िदएका हन् भ ने यहोराको
ितवादी दवु ै जनाका सा ी जनकबहादरु माझीले सु
अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी दवु ैजनाले चलनच ती गन उ े यले
. १०००/- को नोट फोटोकपी गरेका होइनन् ।
ब चाको खेलौनाका लािग फोटोकपी गरी याएका
नोट भे ाएका िथए । जाहेरवालाह को ितवादीसँग
रसइबी भएकोले फसाउने उ े यबाट िनजह का
नाउँमा झु ा जाहेरी गरेका हन् ितवादीह ले खोटा
चलन गरेका छै नन् भ ने यहोराको ितवादीका सा ी
गोपाल रानाले सु अदालतमा गरेको बकप ।
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१०५३७ - नेपाल सरकार िव. नरे बहादरु िब.सी.समेत
िमित २०७१/११/१३ गते हरीमा
िदएको िनवेदन पढीबाची सनु ाउँदा सनु े ँ । उ
अछाम बयलपाटामा परी ा िदन आएको िथएँ । मेरो
सहीछापसमेत नभएको कारणबाट िनवेदनको बारेमा
मलाई के ही थाहा छै न । ढकटेना बजारमा मैले र
कणबहादरु थापासमेतले . १०००/- का न कली
नोट ३ थान पाएका िथय । जाहेरवाला कणबहादरु
थापा र ितवादी िव ा त माझी, नरे बढु ािबच
रसइबी भएका कारण ितवादीह लाई फसाउनका
लािग ितवादीह को नाउँमा जाहेरी िदएका हन् ।
ितवादीह ले खोटा चलन गन काम गरेका होइनन् ।
ब चाह लाई खेलौना व प फोटोकपी गरे गराएका
हन् । ब चाह लाई खेलौना व प फोटोकपी गरेको
.१०००/- को नोट हरीलाई बझ
ु ाई िदएको हँ भ ने
यहोराको िनवेदक जाहेरवाला गणेशबहादरु थापाले
सु अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादीह नरे बहादरु िव.सी. र िव ा त
माझीले अिभयोग दाबीअनस
ु ारको कसूर गरेको देिखन
नआई ऐ. ऐनको खोटा चलन महलको ६ नं. बमोिजमको
कसूर अपराध गरेको देिखन आउँदा ितवादी यलाई
सोही महलको ६ नं. बमोिजम ऐ. महलको ४(१) नं. मा
उि लिखत सजायको आधा सजाय गनपन
ु भएकोले
िबगो .९०००/- को आधा जनही .४५००/- (चार
हजार पाँच सयमा ) ज रवाना र तोिकएको दश वष
कै दको आधा जनही ५/५ (पाँच / पाँच) वष कै दशमेत
हने ठहनका
ु साथै ऐ. को ४(४) नं. बमोिजम उ काममा
लगाइएको र ला ने बरामिदत मालसामानसमेत जफत
हने ठहछ । साथै, सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
को दफा २८ को (२)(क) बमोिजम जाहेरवाला यलाई
जनही .१५००/- ज रवाना र एकमिहना कै द सजाय
तजिबजी पले हनेसमेत ठहछ भनी अछाम िज ला
अदालतबाट िमित २०७२/५/६ मा भएको फै सला ।
ितवादीह ले गरेको काय मल
ु क
ु ऐन,
खोटा चलन महलको १ नं. अ तगत न कली नोट

छापी चलनमा याउन नभई नोटको फोटोकफ
स म मा गरेको अव थामा उ मु ा खोटाचलन
महलअ तगतको कसूर अपराध कृितको देिखन
आएन । नोटको फोटोकपी गन कायको कृित,
प रणाम र यसबाट हने सजायसमेतलाई म यनजर
गरी इ साफतफ िवचार गदा खोटा चलनको महलको
१ नं. को प रभाषािभ नपन भई सु अछाम िज ला
अदालतले अिभयोग दाबी खारेज गनपनमा
खोटा चलन
ु
महलको १ न बरको कसूर कायम गरी ितवादीह
र जाहेरवालासमेतलाई सजाय गन गरको िमित
२०७२/५/६ को फै सला िु टपूण भई बदर ग रिदएको
छ । ततु मु ा मल
ु क
ु ऐन, खोटा चलन महलको १
नं. अ तगतको कसूर अपराधअ तगत पन नदेिखँदा
ार भदेिख नै मु ा खारेज हने ठहछ भ ने यहोराको
उ च अदालत िदपायलको िमित २०७३/१२/१४ को
फै सला ।
ितवादी िव ा त माझी र नरे बढु ाको
िमलेमतोमा नेपाली एकहजार दरका नोटह छापी
छपाई गरेको तथा सो त यलाई ितवादीह ले
अनस
ु धान र अदालतसम गरेको बयानमा पिन
वीकार गरेको अव थामा िनज ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, खोटा चलन
महलको १ नं. को कसूरिवपरीत ऐ ४(१) बमोिजमको
सजाय हनपु नमा सु अदालतले सोही महलको ६ नं.
अ तगतको कसूर ठहर गरी अिभयोग दाबीको आधा
सजाय गरेकोमा उ च अदालतले सु अदालतको
फै सलालाई उ टीमा होइन मु ा नै खारेज नै
ग रिदयो । पनु रावेदनको सनु वु ाइ हँदा पनु रावेदकको
िच नबझ
ु ेको कुरामा कुरामा मा के ि त भई फै सला
गनपनमा
ितवादीलाई आपरािधक दािय वबाट
ु
मिु िदनेगरी मु ा नै खारेज गनगरी गरेको फै सला
कानूनको सवमा य िस ा तिवपरीत छ । अवैध व तु
कसैको साथबाट बरामद भएको काय अपरािधक ह छ
र यसलाई अ यथा मािणत गन भार ितवादीकै
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ह छ । तसथ, माणको समिु चत मू याङ् कन र
कानूनको गलत या या भई गरेको पनु रावेदनको
िु टपूण फै सला बदर भई ितवादीह लाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय हनु पदछ भ नेसमेत यहोराको
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन ।
फोटोकपी गरेको नोट बरामदशमेत अव थामा
अव थामा दाबी खारेज गन गरेको उ च अदालत
िदपायलको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, खोटा चलनको
१ नं. कानूनी यव थाको या या मक समावेश
भएको देिखँदा यथ िझकाई पेस गनू भ ने यहोराको
यस अदालतको िमित २०७५/०२/१४ को आदेश ।
अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम दैिनक पेसीसूचीमा चढी
िनणयाथ पेस भएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादी
नेपाल सरकारको तफबाट िव ान् उप यायािधव ा
ी च साद पोखरेलले ितवादीह ले कसूरज य
काय गरेको भनी अदालतमा सािबत भई कसूर पिु
हने दशी माणसमेत बरामद भएको अव था हँदाहँदै
पिन अिभयोग दाबी खारेज हने भनी उ च अदालत
िदपायलले गरेको फै सलामा कानून या याको टु ी
भएकोले सो फै सला खारेज गरी ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीअनस
ु ारकै सजाय हनपु दछ भनी
गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
ितवादीह ले मल
ु क
ु ऐन, खोटा चलन
महलको १ नं. िवपरीतको कसूर अपराध गरेको हँदा
िनजह लाई ऐजनको ४(१) नं. मा तोिकएको सजाय
गरी सोही ऐनको ४(४) नं. बमोिजम खोटा मु ा बनाउन
योग हने दशीका सामानसमेत जफत ग रपाऊँ
भनी अिभयोगदाबी िलएकोमा कसूरको कृित
हेदा ितवादीह लाई खोटा चलन महलको ४(१)
बमोिजमको नभई ऐजनको ६ नं. बमोिजमको सजाय
गनपन
ु भनी िज ला अदालतबाट फै सला भएको
देिख छ । सु अदालतबाट भएको फै सलामा िच
नबझ
ु ी दवु ै प को पनु रावेदन परेकोमा उ च अदालत

िदपायलले अिभयोग दाबीबमोिजमको काय कृित
हेदा यसलाई खोटा चलन गरेको भ न निम ने भई
अिभयोग दाबी नै खारेज हने भनी िज ला अदालतबाट
भएको फै सलालाई उ टी गरी ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको
देिख छ । उ च अदालत िदपायलले यस मु ामा
फै सला गदा पनु रावेदन दाबी बािहर गई अिभयोग
दाबी नै खारेज हने भनी िनणय सनु ाएको िमलेन ।
ितवादीको साथबाट अवैध नोट बरामद भइसके पिछ
सोलाई अ यथा मािणत गन माणको भार ितवादीकै
हने भएकोले यसतफ िवचारै नगरी भएको उ च
अदालतको फै सला उ टी गरी अिभयोग दाबीअनस
ु ार
हनपु छ भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको अव था
छ । यस अव थामा ततु मु ामा उ च अदालत
िदपायलबाट िमित २०७३/१२/१४ मा भएको फै सला
िमले निमलेको र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु ने नपु ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
नरे बहादरु िव.सी. मेरो पसलमा आइ घ/३१
४२०२७० नं. को १००० दरको नोट फोटोकपी
ग रदेऊ भनी आफूलाई भ दा उ नोटको फोटोकपी
िनकाली िदएको हँ भनी अनस
ु धान अिधकारीसम
र अदालतमा समेत एकै िमलानको बयान िव ा त
माझीले गरेका छन् भने अका ितवादी नरे वहादरु
िव.सी.ले के टाके टीको खेलौनाका लागी आफूले उ
.१००० को नोट िव ा त माझीलाई फोटोकपी
िनका न लगाएको हँ भनी बयान गरेको देिख छ ।
जाहेरवाला खगे साद बढु ा जैसी, गणेशबहादरु थापा
र कणबहादरु थापाले ितवादीह ले फोटोकपी गरेको
उ नोट ब चाको खेलौनाका लािग िनकािलएका
भए तापिन ितवादीह सँगको पूव रसइबीका कारण
जाहेरी िदएको र ितवादी ले उ फोटोकपी ग रएका
नोट चलन च तीमा याएको होइन भनी बकप गरेको
देिख छ । ितवादी नरे को कोठामा गई हरीले
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खानतलासी गदा यहाँ खोटा चलनस ब धी माणमा
ला ने के ही िचजव तु फे ला नपरेको भ ने मचु ु काबाट
देिखएको अव था छ । यी दईु ितवादीह ले न क ली
नोटको कारोबार गनको लािग योजना बनाएको र
यस कारका नोट बनाउने िवशेष िविध र उपकरण
योगमा याएको भ ने बरामद भएका दशी माणबाट
समेत देिखन आएन । य तै, ितवादीह ले नोट
उ पादन गरी ती नोट बजारको सकुलेसनमा पठाएको
भ ने पिन देिखँदैन । फोटोकपी भएका नोटको प रणाम
हेदासमेत यसको उ पादन योजनाब र न कली
नोटको कारोबारको लािग िथयो भ ने कुरा व तिु थित
र माणबाट खु न आएको देिखएन । मल
ु ुक ऐन,
खोटा चलनको महलको १ नं. मा कसैले न कली
नोट चलनमा याएमा खोटा चलनको कसूर गरेको
ठहन उ लेख भएको पाइ छ । खोटा वा न कली
नोटलाई चलनमा याउनु भनेको य तो मु ा
िविनमेयको लािग मु ा बजारमा पठाउनु हो ।
कुनै काय अपराध हो भ नका लािग य तो काय
कानून ारा िनषेिधत हनुका साथै इि छत प रणाम
िनका नुमा यस कायमा संल न यि को मनसाय
के िथयो भनी हे रनपु न ह छ । जाहेरवाला तथा
ितवादीह को बयान एवं िमिसल संल न माणबाट
ितवादीह ले .१००० को घ/३१ ४२०२७०
नं. को एउटै नोटबाट फोटोकपी गरी चलन च तीमा
याउने योजनाथ भएको कही ँकतैबाट पिु भएको
नदेिखनल
ु े उनीह मा न कली नोटको उ पादन र
चलन गन मनसाय रहे भएको कुरा पिु हन नआएको
हँदा बालबािलकाको खेलौनाका लािग नोट फोटोकपी
गरेको सामा य ािविधक टु ीका कारण मा यी
ितवादीह ले खोटा चलनको १ नं. िवपरीतकै कसूर
अपराध गरेका हन् भनी भ न िम ने देिखएन ।
३. अवैध व तु बरामद भएपिछ यसलाई
अ यथा मािणत गन भार ितवादीमा हने र अदालतले
फै सला गदा पनु रावेदन दािबमा सीिमत हनपु न भनी

पनु रावेदकले िजिकर िलएको अव था छ । सो पनु रावेदन
िजिकरतफ िवचार गदा फौजदारी मु ामा माणको
भार सामा यत: वादीमा रहने भनी हामीले अ यास
ग रआएको सामा य कानूनको यव था हो । िवशेष
कानूनमा िवशेष यव था भएमा सोहीबमोिजम हने नै
ह छ । पनु रावेदक वादीले ततु मु ामा माणको भार
आफूमा हने कानूनी यव थालाई यालै नगरी उ टै
माणको भार ितवादीमा हने भनी िवशेष कानूनले
स बोधन गरेका मु ासरह यस मु ामा पिन माणको
भार ितवादीमै रह छ भनी कुनै कानूनी आधारिबनै
िलएको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
यसैगरी, अदालतले फै सला गदा पनु रावेदन दािबमा
सीिमत नभई अिभयोग दाबी नै खारेज हने ठह याई
गरेको फै सलामा कानूनको िु टपूण या या भएको
भ नेसमेत िजिकर िलएको देिखयो । सो स ब धमा
अदालतले मु ाको फै सला गदा पनु रावेदन दाबीलाई
नभई सु अिभयोग दाबीलाई आधार िलई स ब
कानूनी यव था र ा माणको मू याङ् कन गनपन
ु
ह छ । अिभयोग दाबी कानूनस मत भए नभएको हेन
याियक िववेक अदालतले योग गन नै हँदा अदालत
पनु रावेदन दािबमा सीिमत हनपु न भ ने पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँगसमेत
सहमत हन सिकएन ।
४. तसथ, मािथ िववेचना ग रएका आधार एवं
कारण, कानूनी यव था र ा माणह को समिु चत
मू याङ् कनबाट अिभयोग दाबी खारेज गनुपनमा
मुलुक ऐन, खोटा चलन महलको १ न बरको कसूर
कायम गरी ितवादीह र जाहेरवालासमेतलाई
सजाय गन ठहर गरेको सु अछाम िज ला
अदालतको िमित २०७२/५/६ को ुिटपूण फैसला
बदर गरी तुत मु ा मुलुक ऐन, खोटा चलन
महलको १ नं. अ तगतको कसूर अपराधअ तगत पन
नदेिखँदा ार भदेिख नै मु ा खारेज हने ठह याएको
उ च अदालत िदपायलबाट िमित २०७३।१२।१४ मा
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भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ततु
मु ाको पनु रावेदन दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ह र साद फुयाल
इजलास अिधकृतः तारा साद डाँगी
इित संवत् २०७६ साल फा गणु १६ गते रोज ६ शभु म् ।
—— & ––

नणय नं . १०५३८

सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
आदेश िमित : २०७६।११।१६
०७२-CI-०१९४
मु ा : उ ेषण

आव यक नदेिखए पिन आ नो शि
दशन गन छुट कुनै हरी कमचारीलाई
हदँ ैन । सवमा य मानव अिधकारको
पालन गरी जनताको हक अिधकारको
सरु ा र संर ण गन िज मेवारी पाएका
हरी शासनमा कायरत रा सेवकले
अनाव यक पमा आ नो शि दशन
गरी अिधकार दु पयोग गनले िज मेवारी
बहन गनपन
ु र कानूनबमोिजम कारबाहीको
भागी हनुपन ।
§ अनाव यक
पमा हथकडी योग
गरी
प कारह लाई
अमानवीय
पमा दु यवहार गरेको स ब धमा
प ीकरण माग गदा त य लुकाई आफू
कमा डर रहेको टोलीले गरेको य तो
दु यवहारबारे आफूलाई थाहा नभएको
भनी गैरिज मेवारपूण जवाफ िदएकै कारण
छानिबन गरी माण बुझी पुनरावेदकलाई
कारबाही ग रएको अव थामा य तो
िनणयलाइ ुिटपूण मा न नसिकने ।
( करण नं.६)

पनु रावेदक / िनवेदकका तफबाट :
यथ / िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
पनु रावेदक / िनवेदक : िज ला कुम, जाङ् ग गाउँ
ी च कुमार पोखरेल
िवकास सिमित वडा नं.५ ब ने हाल िज ला
हरी कायालय, बाँकेमा कायरत हरी अवलि बत निजर :
स ब कानून :
सहायक िनरी क तेजबहादरु बढु ा
§ नेपालको संिवधान
िव
§ याय शासन ऐन, २०४८
यथ / िवप ी : िज ला हरी कायालय, बाँकेसमेत
§ आ नो अिधकार छ भ दै पूवा हयु एवं सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी रामकृ ण भ
गैरिज मेवारीपूण ढङ् गले तुत हने,
मा. यायाधीश ी अवधिवहारी साद िस हा
आ नो अिधकारको अिधक योग वा
पनु रावेदन अदालत नेपालग ज
दु पयोग गन र प रि थित र प रवेशले
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आदेश
या.अिनलकुमार िस हा : पनु रावेदन
अदालत नेपालग जको िमित २०७१।१२।२४ को
फै सलाउपर पनु रावेदकको तफबाट याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त य र
ठहर यस कार छःत यख ड
यसमा म िनवेदक QRT चेिकङ टोलीमा
खिटएको बखत एक जना प कारलाई गैरिज मेवार
पूण यवहार गरेबापत हरी िनयमावली, २०७१ को
प र छे द १० को िनयम १११ बमोिजमको कसूरमा
.िन. यूले सोही िनयमावलीको ऐ. प र छे दको
िनयम १०९ को देहाय क(४) को अिधकार योग गरी
िमितसमेत नखल
ु ाई बढुवा रो का २ वषस मको लािग
भनी गरेको िनणयउपर मेरो िच नबझ
ु ी मािथ लो
िनकायमा अिपल गदा यहाँ पिन सु कै िनणय सदर
गरेकोमा सो िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी
पदो नित रो का फुकुवा गनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशसमेत जारी ग रपाऊँ भ ने
यहोराको पनु रावेदन अदालत नेपालग जमा िमित
२०७१।१०।२० मा पेस गरेको िनवेदन प ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम उ ेषण परमादेशको आदेश जारी
हनपु न हो, होइन ? उ ेषण परमादेशको आदेश जारी
गनु नपन कुनै आधार, कारण र माण भए सोसमेत
उ लेख गरी सूचना याद तामेल भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५(प ) िदन िभ पनु रावेदन सरकारी
विकल कायालय, नेपालग जमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनू भनी यो आदेश र िनवेदन प को ितिलिप
संल न गरी िवप ीह का नाउँमा सूचना याद जारी
गरी याद िभ िलिखत जवाफ परे वा पन अविध
यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू भ ने पनु रावेदन

अदालत नेपालग जबाट िमित २०७१।१०।२१ मा
भएको आदेश ।
यसमा िनज िनवेदकले ड् यटु ी ितको चरम
लापरवाही गरेबाट िनजलाई हरी ऐन र िनयमावलीले
तोके को कानूनी यव थाअनस
ु ार कारबाही गन पाउने
हँदा सोहीअनस
ु ार कारबाही ग रएको हो । आफूलाई
िनयमिवपरीत सजाय िदएको भनी िलएको िजिकर
झु ा भएकोले खारेज ग रपाऊँ भ ने यहोराको हरी
उपरी क वस तकुमार प तको पनु रावेदन अदालत
नेपालग जमा िमित २०७१।११।१३ मा पेस गरेको
िलिखत जवाफ ।
िनवेदकलाई हरी िनयमावली, २०७१ को
प र छे द १० बमोिजम कारबाही र सजाय भएकोमा
वयं िनवेदन लेखबाटै िनजले सो िनणयउपर
पनु रावेदन गरी पनु रावेदन तहबाट सु को िनणय
सदर हने ठहरेको देिख छ । सािधकार िनकायबाट
तहतह िनणय भएको िवषयमा रट े आकिषत नहने
भएबाट ततु िनवेदन मागदाबी मनािसब देिखन
आएन । उ ेषण परमादेश जारी ग रपाऊँ भ ने िनवेदन
खारेज हने ठहछ भ ने यहोराको पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको िमित २०७१।१२।२४ को आदेश ।
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२)
को अिधकार े अ तगत स मािनत पनु रावेदन
अदालतले उ ेषणको आदेशबाट िु टपूण िनणय बदर
गन स ने कानूनी यव था भएकोमा मैले िनवेदनमा
उठाएका कानूनी नतफ िवचार नै नगरी सािधकार
कायालयबाट तहतह िनणय भएको भनी रट खारेज
गन गरी ी पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
२०७१।१२।२४ गतेको फै सला िु टपूण रहेकोले सो
फै सलासमेत बदर गरी म पनु रावेदकको पदो नित
रो का फुकुवा गरी हक इ साफ याय िनरोपण ग रपाऊँ
भ ने यहोराको यस अदालतमा िमित २०७२।३।१५
मा पेस गरेको पुनरावेदनप ।
यसमा िनवेदकको बढुवा रो का गन भनी
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
सािधकार िनकायबाट िनणय भइसके काले रट े
आकिषत नहने भनी भएको पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको िमित २०७१।१२।२४ को फै सला
िवचारणीय भएकोले अ.बं.२०२ नं. को योजनाथ
यथ िझकाई आएपिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार गरी पेस गनु भ नेसमेत यहोराको िमित
२०७४।९।११ को यस अदालतको आदेश ।
रट िनवेदकले आफूलाई िनयमिवपरीत
सजाय िदएको भनी िजिकर िलए तापिन िनजको
कमा डमा खिटएको
हरी कमचारीह ले
प कारह लाई अनाव यक पमा हथकडी योग
गरी दु यवहार गरेको हँदा त काल .िन. शशीकुमार
ठाकुरको अ य तामा गिठत छानिबन सिमितले
ततु गरेको िसफा रस ितवेदन, िनज .स.िन.
सँग माग गरेको प ीकरण प को जवाफसमेतको
आधारमा िनज .स.िन.लाई कानूनबमोिजम बढुवाको
ाइटे रयामा परेको िमितले दईु वष पदो नित रो का
गन भनी त काल यस कायालयका .िन. शशीकुमार
ठाकुरबाट िनणय भएकाले रट िनवेदकले झु ा यहोरा
उ लेख गरी रट िजिकर गरेकाले खारेजभागी छ,
खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको िज ला हरी
कायालय, बाँके र ऐ. कायालयको हरी उपरी कको
तफबाट िमित २०७४।१२।४ मा यस अदालतमा पन
आएको िलिखत जवाफ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
इजलाससम पेस भएको ततु िनवेदनसिहत
िमिसल संल न कागजातह को अ ययन गरी िनवेदक
पनु रावेदकलाई इजलासबाट तीन पटकस म पक
ु ारा
गदा पिन िनज वा िनजको कानून यवसायी उपि थत
नभएको हँदा र नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िव ान् उप यायािधव ा ी च कुमार पोखरेलको
बहस सिु नयो । िनजको बहसमा छानिबन सिमितले
ततु गरेको िसफा रस ितवेदन, िनज .स.िन.सँग

माग गरेको प ीकरण प को जवाफसमेतको आधारमा
ग रएको िनणय कानूनस मत छ भनी रट िजिकर
खारेज हननु पन भ नेसमेत यहोरा ततु गनभयो
ु ।
अब िमिसल संल न कागजातह अ ययन
गरी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला
िमलेको छ वा छै न, पनु रावेदक िनवेदक .स.िन.
तेजबहादरु बढु ाको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ वा
स दैन भ ने िवषयमा िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, म िनवेदकले
प कारलाई गैरिज मेवारपूण यवहार गरेको भनी .
िन. यूले मेरो बढुवा २ वषस म रो का गन गरी गरेको
िनणय िच नबझ
ु ी मािथ लो िनकायमा अिपल गदा
यहाँ पिन सु कै िनणय सदर गरेकोमा सो िनणय बदर
गरी पदो नित रो का फुकुवा गनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेशसमेतको मागदाबी िलएको
देिख छ । यसमा िनवेदकले आ नो कत य पालन
ित चरम लापरबाही गरेबाट िनजलाई हरी ऐन
र िनयमावलीले तोके को कानूनी यव थाअनस
ु ार
कारबाही गन पाउने हँदा सोहीअनस
ु ार कारबाही
ग रएको हो । यसकारण रट खारेज ग रपाऊँ भ ने
यहोराको हरी उपरी कसमेतको िलिखत जवाफ
परेको देिख छ । सािधकार िनकायबाट तहतह िनणय
भएको िवषयमा रट े आकिषत नहने भएबाट
ततु िनवेदन मागदाबी मनािसब नदेिखएकोले
उ ेषण परमादेश जारी गन निम ने भनी पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट अि तम आदेश भएकोमा
सो आदेशउपर िच नबझ
ु ाई िनजले िनवेदनमा
उठाएका कानूनी नतफ िवचार नै नगरी सािधकार
कायालयबाट तहतह िनणय भएको भनी रट खारेज
गन गरी ी पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
२०७१।१२।२४ गतेको फै सला िु टपूण रहेकोले सो
फै सलासमेत बदर गरी म पनु रावेदकको पदो नित
रो का फुकुवा गरी हक इ साफ याय िन पण ग रपाऊँ
भ ने यहोराको पनु रावेदन िजिकर रहेको देिख छ ।
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१०५३८ - तेजबहादरु बढु ा िव. िज ला हरी कायालय, बाँकेसमेत
३. यसमा िमित २०७१।२।७ गते साँझ
१९:०० बजे देिख २२:०० बजेस म िज ला हरी
कायालय बाँकेबाट .स.िन. तेजबहादरु को कमा डमा
खिटएको Q.R.T. टोलीले नेपालग ज सेतु िव.क. चोक
ि थत चेकजाँच गन ममा प कार आकाश देवकोटा
र सिु नल रे मीसँग वादिववाद गरी िनजह लाई
िनय णमा िलई हतकडी लगाई घटना थलबाट
कायालयस म याई सो कुरा यस कायालयका
कायालय मख
ु समेतलाई जानकारी नगराएको भ ने
यहोरा िमित २०७१।२।१२ मा िवभागीय कारबाहीको
िसलिसलामा खडा गरेको िनणय पचाबाट देिख छ ।
आफू कमा डर रहेको टोलीले प कारसँग वादिववाद
गरेको तर हतकडी लगाएको कुरा जानकारी नभएको
भनी टोलीमा खिटएका यी पनु रावेदक कमा डर
.स.िन. तेजबहादरु बढु ाले जवाफ पेस गरेको
देिख छ । यसरी रट िनवेदकले आफूलाई
िनयमिवपरीत सजाय िदएको भनी िजिकर िलए तापिन
िनजको कमा डमा खिटएको हरी कमचारीह ले
प कारह लाई अनाव यक पमा हथकडी योग
गरी दु यवहार गरेको हँदा त काल .िन. शशीकुमार
ठाकुरको अ य तामा गिठत छानिबन सिमितले
ततु गरेको िसफा रस ितवेदन र िनज .स.िन.
सँग माग गरेको प ीकरण प को जवाफसमेतको
आधारमा िनज .स.िन.लाई कारबाही गरेको
देिखयो । उ कारबाहीमा हरी िनयमावली, २०७१
(संशोधनसिहत) को िनयम १११ को कसूर देखाइएको
छ । ऐ. िनयमावलीको िनयम ११९ को देहाय (४)
(ख) मा, "बढुवा रो का गन, तलब विृ रो का
गन, खाइपाई आएको तलब वृि घटुवा गन वा
जे तासिहत खाइपाई आएको सु
के लमा
घटुवा गन" भनी िनणय गन अिधकार ा अिधकारी
र पनु रावेदन सु ने अिधकारीको यव था रहेको
छ । ऐ. िनयमावलीको िनयम १०९ को देहाय (क) मा,
"उिचत र पया कारण भएमा हरी कमचारीलाई

देहायबमोिजमको िवभागीय सजाय गन सिकनेछ"
भ ने यव थाअ तगत देहायको सजायको यव था
रहेको पिन पाइयो:(क) सामा य सजाय
(१) शारी रक प र म हने सजाय गन वा
िनय णमा रा ने
(२) निसहत िदने,
(३) चालचलनस ब धी ितवेदनमा ितकूल
राय ले ने,
(४) बढीमा पाँच वषस म बढुवा रो का गन,
(५) बढीमा पाँच तलब विृ रो का गन,
(६) खाइपाई आएको बढीमा पाँच तलब विृ
घटुवा गन,
(७) हालको पदको जे तासिहत खाइपाई
आएको सु के लमा घटुवा गन वा
त लो पदमा घटुवा गन ।
४. उपरो बमोिजम बढुवाको ाइटे रयामा
परेको िमितले दईु वष पदो नित रो का गन भनी .
िन. शशीकुमार ठाकुरबाट िनणय भएकाले िनणय गन
अिधकारी स ब धमा पिन िववाद देिखएन । सो िनणय
स ब धमा च.नं.१२९२ िमित २०७१।२।१२ गतेको
प ले मजकुर कायालय तथा िनज .स.िन.समेतलाई
जानकारी िदई अिभलेखमा जनाएको देिख छ ।
िनवेदकलाई हरी िनयमावली, २०७१ को प र छे द
१० बमोिजम कारबाही र सजाय भएकोमा वयं
िनवेदन लेखबाटै िनजले सो िनणयउपर पनु रावेदन गरी
पनु रावेदन तहबाट सु को िनणय सदर हने ठहरेको
देिख छ । सािधकार िनकायबाट तह-तह िनणय भएको
िवषयमा रट े आकिषत नहने भएबाट ततु िनवेदन
मागदाबी मनािसव नदेिखएकोले उ ेषण परमादेश
जारी ग रपाऊँ भ ने िनवेदन खारेज हने ठहछ भ ने
यहोराको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
२०७१।१२।२४ को आदेशको स ब धमा िवचार गदा
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
सािबक पनु रावेदन अदालतमा ततु रट िनवेदन दता
हँदा लागु रहेको नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १०८ मा पनु रावेदन अदालतको अिधकार
े कानून ारा िनधारण ग रने भनी उ लेख भई
सोअनु प याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
ले पनु रावेदन अदालतलाई रट े को समेत अिधकार
िदएको देिख छ । यो यव थालाई अझै शस बनाउने
उ े यले नेपालको संिवधानको धारा १४४(१) मा
"यस संिवधान ारा द मौिलक हकको चलनका
लािग वा अक उपचारको यव था नभएको वा अक
उपचारको यव था भए पिन सो उपचार अपया
वा भावहीन देिखएको अ य कुनै कानूनी हकको
चलनका लािग वा सावजिनक हक वा सरोकारको
कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै कानूनी को
िन पणका लािग आव यक र उपयु आदेश जारी
गन अिधकार उ च अदालतलाई हनेछ" भ ने र धारा
१४४(२) मा "उपधारा (१) को योजनका लािग
उ च अदालतले ब दी य ीकरण, परमादेश,
उ षे ण,
ितषेध, अिधकारपृ छालगायत
जुनसक
ु ै उपयु आदेश जारी गन स नेछ" भ ने
िनयमानस
ु ारको संवैधािनक यव था ग रएको छ ।
५. उपरो
यव थाह बाट सािबक
पनु रावेदन अदालतलाई कानूनको मा यमबाट तथा
हाल उ च अदालतलाई समेत संवैधािनक यव थाको
मा यमबाटै िव ता रत अिधकार दान ग रएको
पाइ छ । रटको अवधारणाका स ब धमा हेदा, यो
सामा य अव थामा योग ग रने अिधकार नभई
संिवधान द मौिलक हकको चलनको लािग वा
अक उपचारको यव था नभएको वा अक उपचारको
यव था भए पिन सो उपचार पया वा भावहीन
देिखएको वा अ य कुनै कानूनी हक चलनको
लािगसमेत यो अिधकारको योग हन स दछ । साथै
ाकृितक यायको िस ा तको उ लङ् घन भएमा,
सरसित हेदा नै कानूनी िु ट िव मान देिखएमा, हँदै

नभएको अिधकार े हण गरेमा वा भएको अिधकार
े को बढी योग वा दु पयोग गरेमा, कानूनको िु ट
भएमा वा कानूनको जालसाजीपूण तवरले योग
गरेमा, अिनवाय एवं बा या मक पमा पालन गनपन
ु
कायिविध नअपनाई िु ट गरेमा, कानूनी कत यको
पालना नभएको वा कलिु षत िनणय भएमा अदालतले
रट े बाट िनवेदन सनु ी असाधारण अिधकार े को
मा यमबाट व छ, याय स पादन गन स ने नै
ह छ । उपरो बमोिजमको यायको मा य
िस ा तह लाई हेदा, के ही असाधारण अव थाह मा
सािधकार िनकायह बाट तह-तह भई िनणय
भएकै कारण रट े आकिषत हँदैन भ ने होइन,
उपरो बमोिजमका पूवाव था टड् कारो पमा
देिखएमा अदालतले ग भीर टु ी स याउने गरी
असाधारण अिधकार े को मा यमबाट ह त ेप गन
स ने नै ह छ ।
६. अब, ततु पनु रावेदनका स ब धमा
िवचार गदा, यी पनु रावेदकको कमा डमा खिटएको
हरी कमचारीह ले प कारलाई अनाव यक पमा
हतकडी लगाई दु यवहार गरेको आरोप लागेको र
िनज पनु रावेदकले आ नो कत यपालनमा संल न
रहेका पेशाकम प कारह लाई अनाव यक पमा
हतकडी लगाउनक
ु ो कारण पिु गन प ीकरण
माग गदा स तोषजनक जवाफ िदन नसके को भ ने
िवप ी यथ ह को िलिखत जवाफबाट देिखन
आउँछ । आ नो अिधकार छ भ दै पूवा हयु
एवं गैरिज मेवारीपूण ढङ् गले ततु हने, आ नो
अिधकारको अिधक योग वा दु पयोग गन र
प रि थित र प रवेशले आव यक नदेिखए पिन आ नो
शि दशन गन छुट कुनै हरी कमचारीलाई हँदनै ।
सवमा य मानव अिधकारको पालन गरी जनताको हक
अिधकारको सरु ा र संर ण गन िज मेवारी पाएका
हरी शासनमा कायरत रा सेवकले अनाव यक
पमा आ नो शि दशन गरी अिधकार दु पयोग

1380

१०५३९ - िदपलाल िम रङिसङ भ ने िदपक िम रङिसङ िव. महानगरीय हरी वृ , गौशालासमेत
गनले िज मेवारी वहन गनपन
ु र कानूनबमोिजम
कारबाहीको भागी हनपु न ह छ । यसै योजनको लािग
हरी ऐन एवं िनयमावलीको तजमा
ु भएको छ । हरी
सेवा अ य त संवेदनशील र सम वया मक ढङ् गले
स चालन ह छ । शाि त सरु ा र सु यव था कायम
गरी जनताको जीउ, धन र वत ताको संर ण
गन नेपालको संिवधान ित पूणतया िन ावान रही
आ नो यो यता, ान र िववेकले याएस म आ नो
कत यलाई भय, प पात, लोभ, माया वा ेषभाव
नराखी पालना गन भनी स य, िन ा, ितब तासिहत
ित ा गरी शपथ िलने हरी कमचारीले कुनै पिन
यि को संिवधान द हक अिधकार तथा मा य
मानव अिधकारस ब धी अवधारणाको स मान गनु
अपेि त ह छ । स चार ज तो जनताको सस
ु ूिचत
हने अिधकारको र ाथ कायरत प कारले आ नो
कत य पालनको िसलिसलामा कानूनले विजत नहने
कुनै काम गदा कुनै हरी कमचारीलाई िच नबु दैमा
अनाव यक पमा उ ेिजत हनु र ग भीर अपराध
गरी भागी जाने अिभयु सरह यवहार गरी य ता
पेशाकम को स मानपूवक बाँ ने हक तथा जनतालाई
सस
ु ूिचत हने अिधकारमा आघात पु ने काय गनु
अपेि त एवं वीकाय हँदनै । हरी कमचारी आचरण र
अनशु ासनमा रहनपु न ह छ । तोिकएको िज मेवारी उ च
मनोबल र कुशलतापूवक िनवाह गन कत य तोिकएका
यी पनु रावेदकले अनाव यक पमा हतकडी योग गरी
प कारह लाई अमानवीय पमा दु यवहार गरेको
स ब धमा प ीकरण माग गदा त य लक
ु ाई आफू
कमा डर रहेको टोलीले गरेको य तो दु यवहारबारे
आफूलाई थाहा नभएको भनी गैरिज मेवारपूण
जवाफ िदएकै कारण छानिबन गरी माण बझ
ु ी यी
पनु रावेदकलाई कारबाही ग रएको देिख छ । यस
अव थामा यी पनु रावेदकलाई ग रएको कारबाहीमा
तह-तहबाट माण र प रि थितको मू याङ् कन भई
िनणय भएकोमा ती िनणयह िव लेषण गदा यसमा

कानूनको ग भीर िु ट भएको देिखएन ।
७. तसथ: उ षे ण परमादेश जारी
ग रपाऊँ भ ने िनवेदन खारेज हने ठहछ भ ने
यहोराको पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
२०७१।१२।२४ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फै सला
िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.टंकबहादरु मो ान
इजलास अिधकृत: सोनी े ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु १६ गते रोज ६ शभु म् ।
—— & ––

नणय नं . १०५३९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ई वर साद खितवडा
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
आदेश िमित : २०७६।१२।२७
०७६-WH-०३२१
िवषय: ब दी य ीकरण
प / िनवेदक : िदपलाल िम रङिसङ भ ने िदपक
िम रङिसङको छोरा महो री िज ला,
गौशाला नगरपािलका वडा नं. १ रामनगर
थायी घर भई हाल लिलतपरु िज ला
महाल मी नगरपािलका वडा नं. ५
िटकाथलीमा अ थायी पमा ब दै आई
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हाल महानगरीय हरी वृ गौशालामा िवप ी / यथ का तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी ान साद भूषाल
थनु ामा रहेको बादल िम रङिसङको हकमा
बबु ा िदपलाल िम रङिसङ भ ने िदपक अवलि बत निजर :
स ब कानून :
िम रङिसङ
§ नेपालको संिवधान
िव
§ मल
िवप ी / यथ : महानगरीय हरी वृ , गौशालासमेत
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४
§ कुनै मु ा हेन अि तयारी छ भ दैमा जनु सक
ुै
अिधकारीले जुनसक
ु ै मु ामा प ाउ परेको
यि लाई थुनामा रा न अनुमित िदन
वा याद थप गन स दैन, यसो गन पिन
हदँ ैन । सो कसूरस ब धी मु ा हेन
े ािधकार याद थप गन अिधकारीलाई
कानूनले दान गरेको हनु अिनवाय हने ।
( करण नं.३)
§ कुनै यि लाई प ाउ गरी ब दी बनाउँदा
कसूरको ग भीरतातफ पिन िवशेष पमा
संवेदनशील भई ि पु याउनु आव यक
देिख छ । ग भीर कृितका कसूरमा
अिभयु लाई प ाउ गरी थुनामा राखेर
काननू बमोिजम कारबाही चलाउनु पन
अव था अव य नै रह छ । के वल रोग
सङ् मणको कारण देखाएर ग भीर
कृितका कसूर गनले कानूनी प रणाममा
छुट वा सिु वधा पाउन स दैन । तर
सामा य कारको कसूरको िवषयमा भने
यावहा रक िकिसमको काय णाली
अपनाउनु COVID-19 को स दभमा
मनािसब देिखने ।
( करण नं.४)

आदेश
या.ई र साद खितवडा : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस
अदालतको े ािधकार िभ को भई दायर हन
आएको ततु रट िनवेदनको संि त त य एवं ठहर
यस कार छ :
त यख ड
मेरो छोरा बादल िम रङिसङले वैदेिशक
रोजगारीमा जान इ छुक २ जना यि लाई वैदेिशक
रोजगारस ब धी काम गन मेनपावर क पनीसँग
िचनाजानी गराइिदएको रहेछ । रोजगारीका लािग
पठाउन िव यापी पमा देिखएको कोरोना रोग
सङ् मणको कारण के ही िढलो हन गएको भ ने कुरा
मेनपावर क पनीले जनाउँदा ती यि ह ले उ
मेनवापर क पनीसँग लिगिदने तपाई ं नै हो, यसको
िज मेवारी तपाईलें नै िलनु पछ भनी महानगरीय हरी
वृ सो खु ेमा मेरो छोरा िव मा उजरु गरी सो खु े
हरी वृ बाट मेरो छोरालाई ०७६/११/२२ गतेमा
प ाउ गरी यहाँ लगी िनजबाट . ५,५०,०००/रकम ितन कबल
ु सिहतको कागज गराउनक
ु ो साथै सोही
बखत िमित २०७६/११/२७ गतेको िमित रा न लगाई
.१०,००,०००/- को चेकसमेत बल-जबरज ती
काट् न लगाएको रहेछ । सो कुरा छोरा सो खु े
हरी कायालयबाट फकर आएप ात् घरमा बताएको
प / िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह ी िथयो । िमित २०७६/११/२७ गते हरी आई छोरालाई
अजयशंकर झा, ी पु पराज पौडेल र ी तपाई ंको िव मा बिकङ कसूरको अपराधमा जाहेरी
परेकोछ भ दै प ाउ गरी लगी िनजलाई थनु ामा
पंकजकुमार कण
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राखी मु ा अनस
ु धान गनका लािग कानूनले चािहने
मनािसब मािफकको आधार र कारण बेगर नै िनजलाई
याद थपको अनिु मत िदइएको छ । कोरोना भाइरसको
भावबाट सरु ि त रहन मु ा अनस
ु धानको लािग
प ाउ ग रएका यि लाई मु ाको ग भीरता र
िवषयव तक
ु ो आधारमा हािजरी जमानीलगायतका
िवक पह अवल बन गन महा यायािधव ाको
कायालयबाट िमित २०७५।१२।६ गते िनणय भएको
छ । सोअनस
ु ार प ाचार भइरहँदासमेत िवप ह ारा
आधार र कारण िवना १९ िदनदेिख िनर तर थनु ामा
रािखएकोले छोरा बादल िम रङिसङलाई गैरकानूनी
थनु ाबाट मु गन गरी हािजरी जमानीमा राखी मु ाको
अनस
ु धान तहिककात गनु भनी िवप ीह का नाउँमा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको िदपक िम रङिसङको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश िकन जारी
हन नपन हो ? आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार र
कारण भए सोसमेत संल न गरी मु ा अनस
ु धानको
ममा उठाइएको
माणह को
मािणत
ितिलिपसिहत बाटाको यादबाहेक ५ (पाँच) िदनिभ
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ
पेस गनु भनी यो आदेश र िनवेदनको ितिलिपसमेत
साथै राखी िवप ीह लाई सूचना पठाई िलिखत
जवाफ आए वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस
गनु भ ने यस अदालतको िमित २०७६।१२।१७ को
आदेश ।
यस अदालतबाट िनवेदकलाई प ाउ गनका
लािग प ाउ अनमु ित िदएको वा प ाउ प रसके पिछ
ज री प ाउ पज
ु को समथन गरेको र याद थप गरेको
यस अदालतमा रहेको उि लिखत प ाउ अनमु ित,
ज री प ाउ पज
ु को समथन र याद थपसमेतका
अिभलेख रेकडबाट नदेिखएकोले िनवेदक सफाहात
अदालत वेश गरेको देिखँदैन । आफूलाई जे जनु

अदालतको अनमु ितबाट िहरासतमा रािखएको हो
भनी िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको यहोरा
छ सो यहोरा कतैबाट नै पिु हन आएको छै न ।
यस अदालतबाट िनवेदकका हकमा कुनै पिन काय
नभएको अव था हँदा यस अदालतलाई िवप ी बनाई
दायर भएको औिच य नै नरहेको हँदा िनवेदन खारेज
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको उ च अदालत पाटनको
िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेको ज तो
िनज बादल िम रङिसङलाई यस कायालयबाट बिकङ
कसूर मु ामा कुनै पिन काम कारबाही नग रएको
अव थामा झु ा यहोरा उ लेख गरी िवप ी नै बनाउनु
नपन यस कायालयलाई िवप ी बनाइएको र िनवेदकको
कुनै पिन हक हनन गन काय यस कायालयबाट नभएको
हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको
िवशेष सरकारी विकल कायालय, काठमाड को िलिखत
जवाफ ।
जाहेरवाला आकाशकुमार खडका वैदेिशक
रोजगारको लािग िवदेश जाने भनी बु दा िनज िवप ी
बादल िम रङिसङसँग काठमाड सामाखस
ु ीमा भेट
भई कुराकानी हँदा िनजले आफूले क स टे सी
स चालन गदछु । मेरो क स टे सीसँग िवदेशमा रा ो
सम वय छ । वैदिे शक रोजगारको लािग िवदेश जाने
भए साइ स भ ने देशमा वेइटरमा अफर आएको छ ।
तलब ८८० यूरो पाउँछ भनेकोले मैले जानको लािग
के कित रकम ला दछ भनी सो दा िनजले िभसा
ोसेसको लािग त काल .५,५०,०००।- (अ े पी
पाँच लाख पचास हजार) िदन पछ । बाँक जानेबेला
िदए ह छ, ज मा ८,५०,०००/- (अ े पी आठ लाख
पचास हजार) ला छ भनेकोले जान ई छुक भएकोले
िनजले मेरो नामको राहदानीलगायतको डकुमे ट
पेपरको छाँयाकपी िलई रकम माग गरेकोले मेरो साथमा
रकम नभएकोले मेरो नाममा एन.आई.िस. एिसया
वक िल.को खाता नं. ४९८७९७६४४९३५२४०१

1383

नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
को चेकबाट रकम िद छु भ दा िनजले ह छ चेक भए
चेकबाट रकम िदनु भनेकोले मैले उ बैक खाताको
चेक नं. २०६०१९७९ सन् २०२०/०२/१७ राखी
िदएको . १,००,०००।- (एक लाख) को चेक
िनज बादल िम रङिसङ नाममा िदएको र पनु ः थप
रकम माग गरेकोले फे री चेक २०६०१९८१ सन्
२०२०/०२/२४ िमित राखी .४,००,०००।- (चार
लाख) र सोही बैकको खाताको चेक नं. २०६०१९८२
बाट सन् २०२०/०२/२५ मा .५०,०००।- (पचास
हजार) को २ थान चेक बादल िम रङिसङको नाममा
काटी िदएकोमा उि लिखत चेकह बाट ितवादीले
रकम िलइसके पिछ जाहेरवालाको नाममा िभसा आयो
भनी िभसा पेपरसमेत िदई अब िछ ै जाने लेन िटकट
पिन िद छु भनी िव ास िदलाई नेपालबाट कतार
दोहा ाि जट हँदै जाने भनी लेन िटकट नं.१५७३३१९६०२५१७ को सन २०२०/०३/०३ समेत
िदए तापिन मेरो नाममा म पेपर निदएकोले जान
नपाएकोले मैले आ नो रकम ज मा .५,५०,०००।(पाँच लाख पचास हजार) रकम िफता माग गदा आज
भोिल भ दै स पकिवहीन भएकोले िनजले मलाई
साइ स देशमा विकङ िभसामा पठाई वेइटरमा काम
लगाई िद छु भनी आकषक तलवको लोभनमा पारी
िव ास िदलाई आफूलाई लाभ िलई बेइमानीपूवक
झु काई .५,५०,०००।– (पाँच लाख पचास हजार)
रकम िलई खाई मलाई हािन पु याई ठगी गरेकोले
ठिगएको .५,५०,०००।- (पाँच लाख पचास हजार)
पैयाँको साँवा याजसमेत िनज ितवादी बादल
िम रङिचङबाटै िदलाई भराई पाऊँ भनी आकाशकुमार
खड् काले यस प रसरमा जाहेरी दरखा त पेस गरेको
हँदा यस कायालयको अपराध कसूर दता िकताब
(म.ु द.नं.९१४) मा ठगीस ब धी कसूर मु ा दता गरी
रट िनवेदक बादल िम रङिचङलाई खोजतलास गन
ममा िमित २०७६/१२/०४ गते िज ला काठमाड
का.म.न.पा.वडा न १२ टेकुमा फे ला पारी त काल

ज री प ाउ पज
ु िदई हरीको ितवेदन साथ दािखला
गरेको हँदा िनज रट िनवेदक बादल िम रङिसङलाई
थनु वु ा पज
ु िदई िमित २०७६/१२/०५ गते स मािनत
काठमाड िज ला अदालत काठमाड बाट ज री
प ाउ पज
ु सदर गरी याद थपको लािग स बि धत
स कल िमिसल कागजातह सिहत िज ला सरकारी
विकल कायालय, काठमाड माफत स मािनत
काठमाड िज ला अदालतमा उपि थत गराइएकोमा
िमित २०७६/१२/०४ गतेबाट लागु हनेगरी पिहलो
पटक िदन ५ याद थप र ऐ. ९ गतेबाट लागु हनेगरी
दो ा पटक िदन ७ को याद थप भई आएकोमा सो
अविधमा ितवादी बादल िम रङिसङसमेतको बयान
कागज गन, एन.आई.िस. एिसया बैकलाई प ाचार
गन लगायतको स पूण अनस
ु धान काय पूरा ग रएको
छ । िवप ी रट िनवेदक बादल िम रङिसङउपर
यस कायालयबाट बैिकङ कसूर अपराध मु ा दता
नभएको, ठगी मु ा दता गरी अनस
ु धान भएको
अव थामा िनज ितवादीबादल िम रङिसङले आफूले
गरेको अपराधबाट उ मिु पाउने मनसाय राखी
कपोलकि पत एवं मनगढ ते कुराह उ लेख गरी यस
प रसरसमेतलाई िवप ी बनाई अदालतसम दायर
गरेको ब दी य ीकरण रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ
भ नेसमेत यहोराको महानगरीय हरी प रसर
काठमाड को िलिखत जवाफ ।
िनवेदक बादल िम रङिसङ यस कायालयको
िहरासतमा नरहेकोले थनु ामु ग रपाऊँ भ ने िनवेदन
खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको महानगरीय
हरी वृ गौशाला, काठमाड को िलिखत जवाफ ।
यसमा िवप ी महानगरीय हरी प रसर
काठमाड का मख
ु को िलिखत जवाफको यहोरा
हेदा, िनवेदक बादल िम रङिसङलाई काठमाड
िज ला अदालतबाट ज री प ाउ पज
ु सदर गरी दईु
पटक याद थप गरी अनस
ु धानको लािग िहरसतमा
राखेको भ ने देिखन आएको, तर काठमाड िज ला
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१०५३९ - िदपलाल िम रङिसङ भ ने िदपक िम रङिसङ िव. महानगरीय हरी वृ , गौशालासमेत
अदालतलाई िवप ी बनाएको नदेिखएकोले सव च
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३४ (४)
बमोिजम िमित २०७६।१२।२७ गतेिभ िलिखत
जवाफ पेस गनू भनी काठमाड िज ला अदालतलाई
आदेश र िनवेदनको ितिलिप साथै राखी याद सूचना
पठाई िमित २०७६।१२।२७ मा िनयमानस
ु ार पेस
गनू भ ने यस अदालतको िमित २०७६।१२।२५ को
आदेश ।
आकाशकुमार खड् काको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार ितवादी वादल िम रङिसङ भएको
ठगीस ब धी कसूर मु ामा महानगरीय हरी प रसर
काठमाड को च.नं.१३२९८ िमित २०७६।१२।०५
को प ानस
ु ार प ाउ पज
ु समथन माग भई आएकोमा
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को
दफा ९ को उपदफा (६) बमोिजम प ाउ पज
ु सदर
ग रिदएको हो । िज ला सरकारी विकल कायालयको
च.नं. ५७०१३ िमित २०७६/१२/०५ को प मा
२०७६/१२/०४ देिख लागु हने गरी पिहला पटक
िदन ७ (सात) को यादथप माग भई आएकोमा िदन ५
(पाँच) तथा च.नं.५८०४६ िमित २०७६/१२/०९ को
प बाट माग भएको दो ा पटक िदन ७ (सात) मल
ु क
ु
फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १४(६)
बमोिजम याद थप ग रएको हँदा यस अदालतबाट
भएको स पूण काम-कारबाही कानूनबमोिजम छ । यस
अदालतबाट भए गरेको कायले िनवेदकको संवैधािनक
एवं कानूनी हक अिधकारमा कुनै आघात परेको
नदेिखदा रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको काठमाड िज ला अदालतको िलिखत
जवाफ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा
चढी इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी िनवेदकको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह ी अजयशंकर

झा, ी पु पराज पौडेल र ी पंकजकुमार कणले
िनवेदकलाई कोिभड-१९ को कारण ब दाब दीको
अव थामा समेत गैरकानूनी थनु ामा राखेको हँदा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी थुनामु
हनपु छ भनी बहस ततु गनभयो
ु । िवप ीका तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी ान साद
भषु ालले िनवेदकले ठगीको कसूर अपराध गरेकोले
कानूनबमोिजम याद थप गरी पपु को ममा रहेकोले
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनु पन होइन,
िनवेदन खारेज हनपु छ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
अब यसमा िनवेदन मागबमोिजम
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनपु न हो वा
होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकले वैदेिशक
रोजगारी तथा चेक अनादरस ब धी िवषयमा प ाउ
गरेको र वतमान कोिभड-१९ सङ् मणको अव थामा
थनु ामा रा न नहने भनी िजिकर गरेको देिखयो । िमिसल
संल न कागजातबाट ब दी बादल िम रङिसङले िवदेश
जान इ छुक यि लाई वैदिे शक रोजगारीस ब धी
काम गन मेनपावर क पनीसँग स पक गराई िदएको,
वैदिे शक रोजगारीमा पठाउन ला ने खच भनी के ही
रकम िलएको, जाहेरवालाको नाममा िभसा ा भएको,
साइ सका लािग जहाजको िटकटसमेत िलइसके को
अव थामा कोिभड-१९ को कारणबाट म वीकृित
ा हन नसके को कारणबाट वैदिे शक रोजगारीका
लािग त काल पठाउन नसके को त य देिखन आएको
छ । यसरी भिनएअनस
ु ार िवदेश पठाउन नसके को हँदा
िलएको रकम िफता गन चेक काटेको, तर बक खातामा
चेकअनस
ु ारको रकम नभएको भनी चेक अनादर भएको
भ नेसमेत घटना म देखाइएको पाइयो । उि लिखत
त यह स ब धमा िवप ी हरी कायालयको तफबाट
अ यथा िजिकर ग रएको देिखँदैन । यसबाट ब दी
बादल िम रङिसङउपर वैदेिशक रोजगारी तथा चेक
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अनादरस ब धी कसूरको िवषयमा जाहेरी उजरु ी परेको
देिख छ । यिद उि लिखत कायलाई कसूर मािनएको
अव थामा पिन िनज बादल िम रङिसङले चेक अनादर
(बिकङ कसूर) तथा वैदेिशक रोजगारीस ब धी कसूर
गरेको भ नु पन ह छ । यस कारको मु ामा सनु वु ाइ
गन े ािधकार कानूनले िज ला अदालतलाई दान
गरेको देिखँदैन । वैदेिशक रोजगार कसूरस ब धी मु ा
हेन े ािधकार वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट र
बिकङ कसूरस ब धी मु ा उ च अदालतको वािण य
इजलासबाट हे रने गरी तोिकएको पाइ छ । तर ततु
िववादका स दभमा अनस
ु धानका लािग बादल
िम रङिसङलाई िहरासतमा रा न अनमु ित िदने ( याद
थप गन) काय िज ला अदालतबाट भएको पाइयो ।
३. नेपालको संिवधानको धारा २० को
उपधारा (३) मा “प ाउ ग रएको यि लाई प ाउ
भएको समय तथा थानबाट बाटोको यादबाहेक
चौिबस घ टािभ मु ा हेन अिधकारीसम
उपि थत गराउनु पनछ र य तो अिधकारीबाट
आदेश भएमाबाहेक प ाउ भएको यि लाई
थुनामा रािखने छै न” भनी उ लेख भएको छ । यहाँ
यु “मु ा हेन अिधकारी” भ नाले कानूनबमोिजम
सो कसूरस ब धी मु ा हेन े ािधकार ा अिधकारी
भ ने बिु झ छ । कुनै मु ा हेन अि तयारी छ भ दैमा
जनु सक
ु ै अिधकारीले जनु सक
ु ै मु ामा प ाउ परेको
यि लाई थनु ामा रा न अनमु ित िदन वा याद थप गन
स दैन, यसो गन पिन हँदैन । सो कसूरस ब धी मु ा
हेन े ािधकार याद थप गन अिधकारीलाई कानूनले
दान गरेको हनु अिनवाय छ । ततु िववादका
स दभमा हेदा िनवेदक बादल िम रङिसङलाई
िहरासतमा रा न अनमु ित िदने ( याद थप गन) काय
स बि धत मु ा हेन अिधकारीले गरेको भ ने देिखएन ।
४. यसका अित र
ततु िववादका
स दभमा अक पिन िवचारणीय प रहेको
पाइयो । अिहले COVID-19 को सङ् मणबाट

उ प न असहज प रि थित रहेको कुरामा िववाद
छै न । यस अव थामा कुनै यि लाई प ाउ गरी ब दी
बनाउँदा कसूरको ग भीरतातफ पिन िवशेष पमा
संवेदनशील भई ि पु याउनु आव यक देिख छ ।
ग भीर कृितका कसूरमा अिभयु लाई प ाउ गरी
थनु ामा राखेर कानूनबमोिजम कारबाही चलाउनु पन
अव था अव य नै रह छ । के वल रोग सङ् मणको
कारण देखाएर ग भीर कृितका कसूर गनले कानूनी
प रणाममा छुट वा सिु वधा पाउन स दैन । तर सामा य
कारको कसूरको िवषयमा भने यावहा रक िकिसमको
काय णाली अपनाउनु वतमान समय-सा दिभक र
मनािसब देिख छ । मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा १५ (१) मा “यस ऐनबमोिजम
अनुस धानको िसलिसलामा िहरासतमा रहेको
कुनै यि लाई िहरासतमा रािखरहनु आव यक वा
उपयु नदेिखएमा अनस
ु धान अिधकारीले सरकारी
विकलको सहमित िलई वा त काल य तो सहमित
िलन सिकने अव था नभएमा कारणसिहतको पचा
खडा गरी य तो यि बाट धरौट वा जमानत िलई
वा िनजलाई कुनै माथवर यि को िज मामा हािजर
जमािनमा छाड् न वा ता रखमा रा न स नेछ” भनी
उ लेख भएको छ । यसको ता पय सबै कारका
अिभयु लाई अनस
ु धानको िसलिसलामा िहरासतमा
नै रा नु पदछ भ ने पिन कानूनी अिनवायता
देिखँदैन । “िहरासतमा रािखरहनु आव यक वा
उपयु नदेिखएमा” य तो यि बाट धरौट वा
जमानत िलएर वा हािजर जमानीमा राखेर पिन
अनस
ु धानको काय गन सिकने देिख छ । रट िनवेदक
बादल िम रङिसङउपर परेको उजरु ीको कृितका
ि ले हेदा िनजलाई अनस
ु धानका स दभमा थनु ामा
नै रा नु पनस मको कुनै उिचत कारण देिखएन ।
िनजका हकमा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा १५ बमोिजमको ि या अपनाएर
अनस
ु धानको काय गन सिकने नै देिखयो ।
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५. अतः रट िनवेदक बादल िम रङिसङलाई
वैदिे शक रोजगार वा चेक अनादर (बिकङ कसूर)
नणय नं . १०५४०
स ब धी मु ा हेन अिधकारीले थनु ामा रा न अनमु ित
िदएको नदेिखएको, े ािधकार नभएको िनकायबाट
सव च अदालत, संयु इजलास
याद थप गन काय भएको र मल
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा १५ बमोिजमको
माननीय यायाधीश ी िव व भर साद े ठ
ि या अपनाएर पिन अनस
आदेश िमित : २०७७।२।२९
ु धानको काय गन सिकने
अव था रहेको देिखँदा अिहलेको प रि थितमा िनज
०७६-WH-०३७२
बादल िम रङिसङलाई थनु ामा रािखएको कायलाई
कानूनअनक
मु ाः- ब दी य ीकरण
ु ू ल मा न िमलेन । िनजउपर िववािदत
वैदेिशक रोजगार वा चेक अनादर (बिकङ कसूर)
स ब धी मु ामा अनस
ु धान गनु पन भए िनजलाई िनवेदक / प : ह तबहादरु काक को छोरा, काठमाड
तारेखमा राखी कानूनबमोिजम अनस
िज ला, बढु ािनलक ठ नगरपािलका वडा
ु धानस ब धी
काय गन, गराउने गरी नेपालको संिवधानको धारा
नं.४ घर भइ हाल कारागार कायालय,
१३३(२) र (३) तथा सव च अदालत िनयमावली,
जग नाथदेवल काठमाड मा कै दमा रहेका वष
२०७४ को िनयमबमोिजम थनु ाबाट मु गरी िदनु
५८ को मदनबहादरु काक
भनी ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रएको
िव
छ । िनवेदक बादल िम रङिसङलाई थनु ाबाट मु
यथ / िवप ी : कारागार कायालय, जग नाथदेवल,
गन महानगरीय हरी प रसर टेकु काठमाड मा
काठमाड
लेखी पठाउनु भनी यस इजलासबाट भएको संि
आदेशअनस
§ िनवेदकको अ श
े न गरेको र िव व यापी
ु ार िनज थनु ाबाट मु भइसके को
देिखँदा अब यसमा थप के ही ग ररहन परेन । ततु
पमा फैिलएको कोिभड-१९ को कारण
आदेशको जनाउ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िनजको वा यमा सङ् मण हन
िवप ीह लाई िदई िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी
स ने स भावना भएको अनुमान गरी
िमिसल अिभलेख शाखामा बझ
काननू बमोिजम स म अदालतबाट
ु ाई िदनू ।
भएको फैसलाअनस
ु ार लागेको कै द
उ रायमा सहमत छु ।
र ज रवानाबापत कै दमा बसी रहेको
या.ह र साद फुयाल
िनवेदकलाइ घरैमा बसी कै द भु ान गन
आदेश जारी गनु ब दी य ीकरणको
इजलास अिधकृत:- अि बका साद दाहाल
िस ा तिवपरीत हन जाने ।
इित संवत् २०७६ साल चै २७ गते रोज ५ शभु म् ।
( करण नं.३)
—— & ––

िनवेदक / प का तफबाट : िव ान् व र ठ अिधव ा ी
दामोदर खड् का र अिधव ाह ी ल मण
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
थपिलया, ी िमला काय थ र ी स तोष
भ डारी
यथ / िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
ी शाि त साद लइु टँ ेल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
आदेश
या.दीपककुमार काक : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यसै
अदालतको े ािधकार िभ को भइ दायर हन आएको
ततु रट िनवेदनको संि त त य र आदेश यस
कार छः
िनवेदकसमेत ितवादी भएको ०६८FJ-००७८ नं.को बिकङ कसूर मु ामा त कालीन
पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१।२९ मा
भएको फै सलाअनस
ु ार मलाई तीन वष कै द र सात करोड
चौस ी लाख तीन हजार दईु सय चौवािलस पैयाँ
सतासी पैसा ज रवाना भएको छ । सो फै सलाउपर
मैले पनु रावेदन गन नपाइ अ य ितवादीह र नेपाल
सरकारसमेतले सव च अदालतमा पनु रावेदन दता गरी
हाल कारबाही चिलरहेको छ । फै सलाबमोिजमको कै द
तीन वष म िनवेदक प ाउ परेको िमित २०७३।११।८
देिख िमित २०७६।११।७ स ममा कै दमा बसी लागेको
कै द भु ान भइसके को छ । लागेको ज रवाना ितन
नसके को हनाले सोबापत चार वष कै द भु ान गनपनमा
ु
िमित २०७६।११।८ गतेदिे ख िमित २०८०।११।७
गतेस ममा कै दमा बसी भु ान गनपन
ु ह छ । िमित
२०७६।११।८ गतेदेिख िमित २०७७।२।१५ गतेस म
तीन मिहना सात िदन कै द भु ान भइसके को र बाँक
तीन वष आठ मिहना तेइस िदन ज रवानाबापत कै द
भु ान गन हाल कारागार कायालय, जग नाथदेवल,
काठमाड मा कै दमा बसेको छु । िमित २०७७।१।२८
गते म िबरामी भई वीर अ पतालमा जचाउने ममा

मलाई आ ा कुिहएको भनी डा टरले अ ेसन
गनपछ
ु भनेपिछ िवप ीले वीर अ पतालमा याई
िमित २०७७।२।९ मेरो अ ेसन भएको छ । हाल म
उि लिखत अ पतालको मेल सिजकल वाड बेड
नं.३२० मा उपचार गराइरहेको छु । कारागारमा मेरो
आचरण रा ो रहेको छ । भरखरै मा आ ाको अ ेशन
गरेकोले कारागार िभ खाना, पानी, बसोबाससमेत
व थकर नरहेको र एउटै कोठामा धेरै मा छे ह रा ने
गदा मेरो वा यमा ितकूल असर पन अव था
छ । नेपालको येक कारागारमा मताभ दा धेरै गणु ा
बढी कै दी ब दी रा ने ग रएको छ । कारागार िभ
सु ने ओ यान नै जोिडएर राखी रहेको छ । य तो
अव थामा रा यले नै कै दी बनाउने र रा यले नै व थ
वातावरणमा सरु ि त साथ रा न नस दा म ज तो
अ व थ यि लाई हाल िव भ र फै िलरहेको महामारी
कोिभङ-१९ ले अझ चाँडै नै सङ् मण हन स ने
वल स भावना रहेको छ । फौजदारी कसूर (सजाय
िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ अनस
ु ार कै द
क ा हने कानूनी यव था काया वयन गरी सधु ार
गन सव च अदालतबाट िमित २०७७।१।१७ मा
आदेशसमेत भएको अव था छ । सव च अदालतले
संिवधानअनस
ु ार येक नाग रकको बाँ न पाउने
हक िहत तथा वा य सरु ामा सकारा मक भूिमका
खे दै आएको छ । नेपालमा कोिभड-१९ बाट सामा य
जीवन यापन गन सहज नभएस म म िनवेदक घरमै बसी
घरमा बसेको अविधको कै द क ा गरी कै द भु ान गरी
पाउनको लािग संिवधानको धारा १६(१) र १७(१)
बमोिजम मेरो स मानपूवक बाँ न पाउने हकको संर ण
गन संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम िवप ीको
नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाऊँ
भ नेसमेत यहोराको ब दी य ीकरणको िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश िकन जारी
हन नपन हो ? आदेश जारी हन नपन मनािसब आधार,
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कारण र माण भए सोसमेत खल
ु ाई सूचना याद
ा भएको िमितले बाटाको यादबाहेक पाँच िदनिभ
िनवेदक मदनबहादरु काक िबरामी भएको देिखँदा
उपि थत गराइ रहनु पन अव था नहँदा िमिसल संल न
कागज माणह को मािणत ितिलपीह र िलिखत
जवाफ महा यायािधव ा कायालयमाफत पेस गनू भनी
यो आदेश र िनवेदन प को ितिलिपसमेत साथै राखी
िवप ीह को नाममा याद सूचना जारी गरी िलिखत
जवाफ परे वा अविध यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस
गनू भ ने यस अदालतबाट िमित २०७७।२।२० मा
भएको आदेश ।
िवप ी रट िनवेदक मदनबहादरु काक
अिधकार ा िनकाय काठमाड िज ला अदालतको
च.नं. ५००८, िमित २०७३।११।८ को प ले बैिकङ
कसूर मु ामा कानूनबमोिजम यस कारागारमा थनु ामा
रािखएको हँदा यस कायालयको हकमा िनवेदन माग
दाबीअनस
ु ारको आदेश जारी हने होइन, रट िनवेदन
खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको यथ कारागार
कायालय जग नाथदेवल काठमाड को तफबाट पेस
भएको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् व र ठ
अिधव ा ी दामोदर खड् का र अिधव ाह ी
ल मण थपिलया, ी िमला काय थ र ी स तोष
भ डारीले िनवेदकसमेत ितवादी भएको बिकङ
कसूर मु ामा िनवेदकलाइ तीन वष कै द र सात करोड
चौस ी लाख तीन हजार दईु सय चौवािलस पैयाँ
सतासी पैसा ज रवाना हने गरी त कालीन पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सलाअनस
ु ार िनवेदक
कै दमा बसी लागेको कै द भु ान भइसके को छ । हाल
लागेको ज रवानाबापत कै दमा बसी रहेकोमा िनजको
आ ाको अ ेशन गरेकोले कारागारिभ खाना, पानी,
बसोबाससमेत व थकर नरहेको र हाल िव भरी

फै िलरहेको कोिभङ-१९ ले अझ चाँडै नै सङ् मण
हन स ने स भावना रहेको छ । संिवधानअनस
ु ार
िनवेदकको स मानपूवक बाँ न पाउने हकको संर ण
गन नेपालमा कोिभड-१९ बाट सामा य जीवन यापन
गन सहज नभएस म िनवेदक घरमै बसी कै द क ा
हने गरी कै द भु ान गरी पाउन िवप ीको नाउँमा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाऊँ भनी बहस
ततु गनभयो
ु ।
यथ कारागार कायालय, जग नाथदेवलको
तफबाट उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी
शाि त साद लइु टँ ेलले ब दी य ीकरणको रट
कुनै पिन यि लाइ गैरकानूनी थनु ामा राखेको
अव थामा मा जारी हन स दछ । ततु रट
िनवेदनको स दभमा िनवेदक बिकङ कसूरको
मु ामा अदालतको फै सलाअनस
ु ार लागेको कै द र
ज रवानाबापत कारागारमा कै दमा बसेको अव था हो ।
यसरी फै सलाअनस
ु ार कै दमा बसेको यि ले वा य
तथा हाल िव वभरी फै िलएको कोिभड-१९ को कारण
देखाइ घरमा बसी कै द भु ानी गन संवैधािनक तथा
कानूनी यव था नहँदा िनवदेन मागबमोिजमको आदेश
जारी हने होइन, रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भनी
बहस ततु गनभयो
ु ।
िनवेदकसमेत ितवादी भएको बिकङ कसूर
मु ामा िनवेदकलाइ तीन वष कै द र सात करोड चौस ी
लाख तीन हजार दईु सय चौवािलस पैयाँ सतासी
पैसा ज रवाना हने गरी त कालीन पनु रावेदन अदालत
पाटनबाट २०७१।१।२९ मा भएको फै सलाअनस
ु ार
िनवेदक कै दमा बसी लागेको कै द भु ान भइसके को
छ । हाल लागेको ज रवानाबापत कै दमा बसी रहेकोमा
िनवेदकको आ ाको अ ेशन गरेकोले कारागार
िभ खाना, पानी, बसोबाससमेत व थकर नरहेको
र हाल िव भ र फै िलरहेको कोिभड-१९ ले अझ
चाँडै नै सङ् मण हन स ने स भावना रहेको हँदा
संिवधानअनस
ु ार िनवेदकको स मानपूवक बाँ न पाउने
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हकको संर ण गन नेपालमा कोिभड-१९ बाट सामा य
जीवनयापन गन सहज नभएस म िनवेदक घरमै
बसी कै द क ा गरी कै द भु ान गरी पाउनको लािग
िवप ीको नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश जारी
ग रपाऊँ भ ने िनवेदन मागदाबी रहेको देिखयो । रट
िनवेदकलाइ अिधकार ा िनकाय काठमाडौ िज ला
अदालतको प ले बिकङ कसूर मु ामा कानूनबमोिजम
यस कारागारमा कै दमा रािखएको हँदा िनवेदन
दाबीअनस
ु ारको आदेश जारी हने होइन, रट िनवेदन
खारेज ग रपाऊँ भ ने यथ कारागार कायालय,
जग नाथदेवल, काठमाड को िलिखत जवाफ रहेको
पाइयो ।
उपयु
त य एवम् बहस सनु ी
िमिसल संल न कागजातह अ ययन गरी हेदा
िनवेदन मागदाबीबमोिजम िवप ीको नाममा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनपु न हो होइन ?
भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदकसमेत
ितवादी भएको बिकङ कसूर मु ामा िनवेदकलाइ
तीन वष कै द र सात करोड चौस ी लाख तीन हजार
दईु सय चौवालीस पैयाँ सतासी पैसा ज रवाना
हने गरी त कालीन पनु रावेदन अदालत पाटनबाट
२०७१।१।२९ मा फै सला भइ िनवेदकलाइ लागेको
कै द तीन वष िमित २०७३।११।८ देिख िमित
२०७६।११।७ स म भु ान भइसके को र हाल
ज रवानाबापत कै दमा बसेको भ ने रट िनवेदनबाट
देिखएको छ । अदालतको फै सलाअनस
ु ार कै द तथा
ज रवानाको सजायबापत कै दमा बसी रहेका िनवेदकले
अ ेशन गरेको हँदा हाल िव वभ र फै िलएको कोिभड१९ समेतबाट सङ् मण हने भनी घरैमा बसी कै द क ा
ग रपाऊँ भ ने िजिकर िलएको देिख छ । अदालतको
फै सलाअनस
ु ार लागेको कै द ज रवानाबापत कै दमा
बसी रहेको यि ले वा यमा सङ् मण हन स ने
स भावनाको कारण घरमै बसी लागेको कै द क ा हने

संवैधािनक तथा कानूनी यव था रहे भएको देिखँदनै ।
स म अदालतबाट भएको फै सलाअनस
ु ार लागेको कै द
र ज रवानाबापत कै दमा बसेको िवषयले िनवेदकको
संवैधािनक एवम् कानूनी हक अिधकार हनन हने
अव था हँदैन ।
३. अदालतको फै सलाअनस
ु ार कारागारमा
कै दमा बसेको कारण रट िनवेदकको के कुन
हक अिधकार के कसरी हनन हन गएको हो ?
ब दी य ीकरणको रट जारी हने आधार के हन
स छ ? सो िवषयमा रट िनवेदनमा प ट खल
ु ाउन
सके को पाइँदैन । िस ा तत: मौिलक हक एवम्
कानूनी हक चलन गराउन रट जारी ग र छ ।
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने स दभमा
िनवेदक थनु ामा रहेको हनपु न र सो थनु ा गैरकानूनी
रहेको हनपु छ । गैरकानूनी थनु ा भएको अव थामा
मा यस कारको आदेश जारी ग रने अव था ह छ
तर ततु रट िनवेदकको उ अव था रहेको
देिखँदैन । िनवेदकको अ ेशन गरेको र हाल िव व यापी
पमा फै िलएको कोिभड-१९ को कारण िनजको
वा यमा सङ् मण हन स ने स भावना भएको
अनमु ान गरी कानूनबमोिजम स म अदालतबाट भएको
फै सलाअनस
ु ार लागेको कै द र ज रवानाबापत कै दमा
बसी रहेको िनवेदकलाइ घरैमा बसी कै द भु ान गन
आदेश जारी गनु ब दी य ीकरणको िस ा तिवपरीत
हन जा छ ।
४. अत: मािथ िववेिचत आधार कारणबाट
स म अदालतको फै सलाअनस
ु ार यी रट िनवेदकलाइ
लागेको कै द र ज रवानाबापत कै दमा बसेको देिख छ ।
यसरी कानूनबमोिजम भएको फै सलाअनस
ु ार कै दमा
बसेको यि ले अ ेशन गरेको र हाल िव वभ र
फै िलएको कोिभड-१९ समेतबाट सङ् मण हन
स ने स भावना रहेको अनमु ान गरी घरैमा बसी
कै द क ा गन संवैधािनक तथा कानूनी यव था
देिखँदैन । स म अदालतको फै सलाअनस
ु ार कै दमा
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बसेको अव थालाइ गैरकानूनी थनु ा मानी िनवेदन
०७४-CR-१०११
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनपन
ु
अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने पनु रावेदक / ितवादी : सहीबाज खाँको छोरा िज ला
बाँके, खजरु ा गाउँपािलका वडा नं.७ घर भई
ठहछ । रट िनवेदनको दायरीको लगत क ा गरी,
हाल िज ला कारागार कायालय, बाँकेमा
आदेश िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी, िमिसल
कै दमा रहेका िच क भ ने अलमान खाँ
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
िव
यथ / वादी : अिल हसन खाँको जाहेरीले नेपाल
उ रायमा सहमत छु ।
सरकार
या.िव भर साद े
इजलास अिधकृत: रामच खड् का
इित संवत् २०७७ साल जेठ २९ गते रोज ५ शभु म् ।
—— & ––

नणय नं . १०५४१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
फै सला िमित : २०७७।३।१०
मु ा : कत य यान

०७४-CR-१०१२
पनु रावेदक / ितवादी : अिमर खाँको ीमती िज ला
बाँके, खजरु ा गाउँपािलका वडा नं.७ घर भई
हाल िज ला कारागार कायालय, बाँकेमा
कै दमा रहेक के शर जाहा खाँ
िव
यथ / वादी : अिल हसन खाँको जाहेरीले नेपाल
सरकार
०७४-CR-१०१३
पनु रावेदक / ितवादी : सािबर खाँको ीमती िज ला
बाँके, खजरु ा गाउँपािलका वडा नं.७ घर भई
हाल िज ला कारागार कायालय, बाँकेमा
कै दमा रहेक मोटी पस
ु ु भ ने कािफया खाँ
िव
यथ / वादी : अिल हसन खाँको जाहेरीले नेपाल
सरकार

०७४-CR-१०१०
पनु रावेदक / ितवादी : अिजज खाँको छोरा िज ला
०७४-CR-१०१४
बाँके, खजरु ा गाउँपािलका वडा नं.७ घर भई
ु खाँको छोरा िज ला
हाल िज ला कारागार कायालय, बाँकेमा कै दमा पनु रावेदक / ितवादी : रसल
बाँके, खजरु ा गाउँपािलका वडा नं.७ घर भई
रहेका झ ला भ ने औशान खाँ
हाल िज ला कारागार कायालय, बाँकेमा
िव
कै दमा रहेका बाहर भ ने सािकर खाँ
यथ / वादी : अिल हसन खाँको जाहेरीले नेपाल
सरकार
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
माण ारा पुि गन नसके को अव थामा
अिधकार ा
अिधकारीसम को
बयानलाई वे छाले गरेको बयान होइन
भ नु तकसङ् गत नहने ।
( करण नं.११)
§ कुनै अिभयोग लागेको अिभयु ले
कसूरस ब धी कुरामा सािबती भएको
वा इ कार गरेको िनजको कथनले मा
िनजको प वा िवप मा वतः माणको
थान हण गदन ब सो सािबती वा
इ कारी बयानलाई कुनै आधारभूत,
त यपरक व तुिन ठ एवम् िन या मक
माणबाट समिथत गराउनुपन ।
( करण नं.२८)

िव
यथ / वादी : अिल हसन खाँको जाहेरीले नेपाल
सरकार
०७४-CR-१०१५
पनु रावेदक / ितवादी : यस
ु फ
ु खाँको छोरा भारत
िज ला बहराइज थाना कोतवाली नगर
बढीया घर भई हाल िज ला कारागार
कायालय बाँकेमा थनु ामा रहेका गडु ् डु खाँ
िव
यथ / वादी : अिल हसन खाँको जाहेरीले नेपाल
सरकार
§ घटना िववरण कागज गन मािनसह ले
सनु ी जानेको आधारमा अनमु ान गरी
मौकामा घटना िववरण कागज गरेको
र अदालतसम बकप गदा मौकाको
यहोरा अ यथा भनी ितवादीह िनद ष
हन् भनी बकप गरे तापिन िनजह को
य दश सा ी नभएको हदँ ा
ितवादीका सा ीह एवम् घटना िववरण
कागज गन सा ीह को यहोरा एवम्
ितवादीको अदालतमा भएको इ कारी
बयान यहोरालाई मा आधार िलई
शव-परी ण ितवेदन, घटना थल लास
कृित मचु ु का, बरामदी मुचु का, कल
िडटे ससमेतका माणह लाई उपे ा गन
निसकने ।
( करण नं.६)
§ ठोस आधार माणको अभावमा अदालतमा
इ कारी बयान गरेकै आधारमा वारदात
घटाएको बेलामा घटना थलमा मौजुद
नरही अ य िथएँ भनी िलएको िजिकर

वादीका तफबाट :
ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क ९, िन.नं.१०३५०
स ब कानून :
§ मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४
§ फौजदारी कसूर (सजाय िनधारण तथा
काया वयन) ऐन, २०७४
§ के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४
§ मल
ु क
ु ऐन, २०३१
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी ह र ताप के .सी.
बाँके िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी शारङ् गा सवु ेदी
माननीय यायाधीश ी गणेश साद बराल
पनु रावेदन अदालत, नेपालग ज
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फै सला
या.अिनलकुमार िस हा : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
ितवादीह को तफबाट पनु रावेदन पन आएको ततु
मु ाको संि त य एवम् ठहर यस कार छः
त यख ड
िज ला बाँके, सोनपरु गाउँ िवकास सिमित
वडा नं.३ ि थत पूवमा मायाराम यादवको ज गा,
पि ममा लालमोह मद खाँको खेतबारी, उ रमा छाँगा
खाँको खेतबारी, दि णमा गजाघर खाँको खेतबारी
यित चार िक ला िभ छो न नाउको खेतबारीमा
परालको कु यु निजक घाँटीको भाग पूवतफ भई दािहने
हात पूवतफ सटको बाहला याितएको, बायाँ काँधमा
दईु ठाउमा कािटएको घाँउ, टाउको कािटएको शरीरको
भाग मा रहेको, दबु ै खु ा पि म उ र रहेको भ ने
िमित २०६९।११।११ गतेको लास जाँच मचु ु का ।
िज ला बाँके, सोनपरु ३ ि थत पूवमा
ओमकार यादवको खेतबारी, पि म र उ रमा मायाराम
यादव र जिमल खाँको खेतबारी, दि णमा अली अ बर
खाँको खेतबारी यित चार िक ला िभ जिमनमिु न
गािडराखेको सेतो धक वेटर र िनलो अ डर ाउजरले
बेररे राखेको घाँटीभ दा मािथ टाउकाको भाग मा
रहेको भ ने िमित २०६९।११।११ गतेको मचु ु का ।
िमित २०६९।११।११ गते बाँके, सोनपरु ३ बटवा गाउँ ि थत टाउको नभएको शरीर मा
रहेको लास र सो शरीर मा को लासदेिख अं.७००
िमटर उ रमा ाउजर र वेटरले बेररे जिमनमिु न
गाडेको अव थामा रहेको टाउकाको भाग मेरो दाजु
चाँदबाबु खाँको हो भनी मतृ क लास देखी हेरी सनाखत
ग रिदए भ ने यहोराको अली हसन खाँको िमित
२०६९।११।१२ गतेको सनाखत कागज ।
मतृ क चाँदबाबु खाँको मृ यु धा रलो हितयारले
घाँटीबाट टाउको छुट्याइएको कारण भएको हो भ ने

िमित २०६९।११।१२ गतेको पो माटम रपोट ।
िज ला बाँके, सोनपरु ३ बटवा गाउँ ि थत
पूवमा खाली जिमन, पि ममा म सव खाँको घर, उ र
दि णमा बटवा गाउँको बाटो यित चार िक लािभ
िमित २०६९।११।१० गते चाँदबाबु खाँलाई घाँटी
रेटी ह या गरी फरार रहेका ऐ.ऐ. ब ने िच क भ ने
अलमान खाँ, ऐ.ऐ. ब ने बहर भ ने सािकर खाँ, ऐ.ऐ.
ब ने झ ला भ ने औसान खाँ, ऐ.ऐ. ब ने मोटी भ ने
कािफया खाँ र ऐ.ऐ. ब ने के शरजहाँ खाँलाई फे ला
पारी िनजह को खानतलासी िलँदा के शरजहाँ खाँको
साथबाट ९८१२४८६७७०, ९८१२४८६७७१
नं.को िसमसिहतको नोिकया मोबाइल थान २, िच क
भ ने अलमान खाँको साथबाट ९८१४५६३७१९
नं. िसमसिहतको नोिकया मोबाइल थान १, मोटी
भ ने कािफया खाँको साथबाट ९८१४५१०८९०
नं. िसमसिहतको कालो मोबाइलसमेत हरी टोलीले
फे ला पारी बरामद गरेको भ ने िमित २०६९।११।२१
गतेको बरामदी मचु ु का ।
िमित २०६९।११।१० गते चाँदबाबु
खाँलाई घाँटी रेटी ह या गरी फरार रहेका भारत
बहराइच ब ने गडु ् डु खाँलाई ९८०४५३४७६५ नं.
र ९८१६५८७७४९ नं.को िसमसिहतको नोिकया
मोबाइल थान २ समेत बरामद गरी प ाउ गरेको भ ने
िमित २०६९।११।२१ गतेको बरामदी मचु ु का ।
िज ला बाँके, सोनपरु ४ ि थत पूवमा सहीद
अली रङ् गरेजको खाली खेत, पि ममा िनमाणाधीन
घर, उ रमा ल लु खाँको गहँ बारी, दि णमा मु स रफ
दज को गहँ खेत यित चार िक लािभ पानी ज मा
भएको खा डो, सो खा डोको पि म िकनारामा िमित
२०६९।११।१० गते राित चाँदबाबु खाँलाई बाँके
सोनपरु ३ ब ने अलमान खाँ, औसान खाँ, सािकर
खाँ, गडु ् डु खाँ, कािफया खाँ र के शरजहाँ खाँसमेतले
घाँटी रेटी ह या गन योग गरेको काँठको भाग ४ इ च,
काजो १ इ च, हँिसयाको भाग १३ इ च ल बाई भएको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
हँिसया फे ला पारी बरामद गरी िलएको भ ने िमित
२०६९।११।२१ गतेको बरामदी मचु ु का ।
िज ला बाँके, सोनपरु ४ ि थत पूवमा मौलाना
खाँको घर, पि ममा सिलम साईको घर, उ रमा
अनपु दज को घर, दि णमा मि जत मि दर यित चार
िक ला िभ कािफया खाँको दईु वटा कोठा ज ताले
छाएको, दईु वटा कोठा िनमाणािधन अव थामा रहेको,
ज ताले छाएको उ रतफको कोठामा दईु ओटा खिटया
मािथ िब तारासमेत रहेको उ कोठाको पूव उ र
साईडमा डोरीमा झु ड् याई राखेको लगु ाह म ये िमित
२०६९।११।१० गते राित चाँदबाबु खाँलाई ह या गदा
कािफया खाँले लगाएको पहेलो रंगको िझलिझले बु ा
भएको कुता सु वालसमेत हरी टोलीले बरामद गरी
िलएको भ ने िमित २०६९।११।२१ गतेको बरामदी
मचु ु का ।
म जाहेरवालाको दाजु चाँदबाबु खाँ िवगत
डेढ वष पिहलादेिख बाँके, नेपालग ज नगरपािलका
वडा नं.१३ मा ब दै आएकोमा ितवादीम येका गडु ् डु
खाँ पिन भारतकै रहेकाले िनजसँग मेरो दाजक
ु ो रा ो
स ब ध रहेको िथयो, य तैमा िनज ितवादी गडु ् डु
खाँ र के शरजहाँ खाँिबच ेम स ब ध रहेको र सो कुरा
मेरो दाजल
ु ाई समेत थाहा जानकारी भएकाले िनज
ितवादी के शरजहाँ खाँको ीमान् िवदेशबाट घरमा
आएको हँदा यिद िनज ितवादीह को स ब धका
बारेमा मेरो दाजल
ु े के शरजहाँ खाँको ीमान्लाई भनी
िदएमा आफूह को स ब ध िब ने तथा खतरासमेत
हने स झी िनज कािफया खाँ, सािकर खाँ, अलमान
खाँ, औसान खाँ, के शरजहाँ खाँ र गडु ् डु खाँले मेरो
दाजल
ु ाई मान योजना बनाई िमित २०६९।११।१० गते
ितवादीम येक कािफया खाँले मेरो दाजल
ु ाई बाँके,
सोनपरु ३ बटवा गाउँमा बोलाई िनज ितवादीह
सबैले मेरो दाजल
ु ाई समाती याँपी बो न कराउन
निदई घाँटीमा धा रलो हितयारले रेटी कत य गरी मारी
शरीरको भाग सोही थानमा छोडी टाउकाको भाग

शरीरको भागदेिख अं.७०० िमटर उ र लगी खेतमा
गाडेको भ ने खु न आएको हँदा िनज ितवादीह लाई
प ाउ गरी कानूनबमोिजम ग रपाऊँ भ ने यहोराको
अली हसन खाँको िमित २०६९।११।२२ गतेको
जाहेरी ।
िमित २०६९।११।१० गते चाँदबाबु खाँलाई
बाँके, सोनपरु ३ बटवा गाउँ ि थत घाँटी रेटी ह या
गरेको स ब धमा अनस
ु धान गद जाँदा सो घटनामा
संल न रहेका भारत वहराइच ब ने गडु ् डु खाँलाई
िमित २०६९।११।२१ गते बाँके, ई परु ३ ि थत
िसमसिहतको मोबाइल थान २, बाँके, सोनपरु ३ ब ने
के शरजहाँ खाँलाई िसमसिहतको मोबाइल थान २,
अलमान खाँलाई िसमसिहतको मोबाइल थान १, मोटी
भ ने कािफया खाँलाई िसमसिहतको मोबाइल थान १
सिहत फे ला पारी प ाउ गरी िनजह सँग सोधपछ
ु गदा
वारदातमा योग गरेको हँिसया सोनपरु ४ मा, कािफया
खाँले वारदातमा योग गरेको कुता सु वाल र झ ला
भ ने औसान खाँले घर निजकै लक
ु ाई राखेको कटुवा
पे तोलसमेत फे ला पारी बरामदशमेत गरी दािखला
गरेका छ कानूनबमोिजम ग रपाऊँ भ ने यहोराको
.न.िन. मनोजकुमार ठगु नाको िमित २०६९।११।२२
गतेको ितवेदन ।
मेरो मतृ क चाँदबाबु खाँसगँ भारतमा हँदादेिख
नै िचनजान रहेकाले मैले भारतमा आपरािधक घटना
घटाएको हँदा भारतमा प ाउ पन डरले िवगत २०।२१
मिहनादेिख नेपालमा आई ठेलागाडामा तरकारी बे दै
आएको िथए । मतृ क चाँदबाबु खाँ पिन नेपालमा आई
ब ने हँदा िनजसँग पिन मेरो पिहलेदेिख नै िचनजान
रहेकाले नेपालमा पिन रा ो स ब ध िथयो । मेरो बाँके,
सोनपरु ३ ब ने झ ला भ ने औसान खाँसगँ प रचय
भई म िवगत एक डेढ वषदेिख िनजको घरमा डेरा
कोठा िलई ब दै आएको िथए । िनजको घरमा ब दा
मेरो सोही गाउँक के शरजहाँ खाँसगँ प रचय भई हामी
दईु िबच माया ेम रही हा ो नाजायज स ब धसमेत
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१०५४१ - झ ला भ ने औशान खाँसमेत िव. नेपाल सरकार
रहेको िथयो, सो कुरा मतृ कलाई समेत जानकारी
िथयो । मतृ क चाँदबाबु खाँको पिन सोही गाउँक
मोटी भ ने कािफया खाँसगँ ेम स ब ध रहेको
िथयो । कािफया खाँको ीमान् िवदेशमा रहेकाले
मतृ क चाँदबाबु खाँले कािफया खाँलाई आफूह को
स ब धका बारेमा कािफयाको ीमान्सँग बताई िदने
भनी ध क िदई पैसासमेत मा ने गरेका िथए । पिछ
िनजले मेरो मोबाइलबाट मेरो ेिमका के शरजहाँ खाँको
मोबाइल न बर िलई िनजलाई पिन याकमेल गरी
िक मलाई पैसा देउ न ित ो स ब धको बारेमा ित ो
ीमान्लाई भनी िद छु भनी बार बार फोनबाट ध क
िदने गरेका िथए, सो कुरा कािफया खाँ, के शरजहाँ खाँ र
मलाईसमेत िच बझ
ु ेको िथएन, य तैमा कािफया खाँले
सो कुरा िनजको आफ त सािकर खाँ, अलमान खाँ र
औसान खाँसमेतलाई बताएप ात् हामी सबैजनाले अब
यो चाँदबाबु खाँलाई िस याउनु पछ भनी योजना बनाई
िमित २०६९।११।९ गते म र िच क भ ने अलमान खाँ
उढरापरु मेलामा गई यहाँबाट मैले .२०।- र िच क
भ ने अलमान खाँले .१५०।- हाली .१७०।- मा
हँिसया ख रद गरी याई उ हँिसया िच क खाँले नै
रा दै आएका िथए । िमित २०६९।११।१० गते हामी
सबैजना कािफया खाँको घरमा ज मा भई चाँदबाबु
खाँलाई गाउँमा नै बोलाउने भनी मेरो मोबाइलबाट
कािफया खाँले फोन गरी चाँदबाबु खाँलाई गाउँमा
बोलाएपिछ िनज चाँदबाबु खाँले आउँछु भनेको हँदा अं.
रातको ९:३० बजेको समयमा हामी सबैले स लाह गरी
म, औसान खाँ, अलमान खाँ, के शरजहाँ खाँ र सािकर
खाँ खेतबारीको ख मिु न लक
ु बसी कािफया खाँलाई
चाँदबाबु खाँसगँ भेट गन लगाई कािफया र चाँदबाबु खाँ
खेतको आलीमा बसी कुराकानी गन लागेको अव थामा
िच क खाँले आफूसँग भएको हँिसया िलई पछािडबाट
लक
ु गई चाँदबाबु खाँलाई गदन, टाउकोलगायतको
भागमा हार गरेप ात् चाँदबाबु खाँ जिमनमा लड् न
गएपिछ म, कािफया खाँ, औसान खाँ, के शरजहाँ खाँ

र सािकर खाँ उ थानमा गई घेरा हाली िनजलाई
सबैजनाले समाती हलचल गन निदई मैले िच क भ ने
अलमान खाँसगँ भएको हँिसया आफूले िलई िनजको
घाँटीको भागबाट रेटी टाउको छुट्याई टाउको िनजकै
वेटर र ाउजरले बेरी म र अलमान खाँले पालैपालो
बोक सो ठाउँदिे ख उ रतफ लगी अलमान खाँले
हातले पानी भएको ठाँउमा खाडल बनाई मैले उ
टाउको खा डोमा हाली परु ी हामी सबैजना आ-आफू
सु ने ठाँउमा गएका ह , पिछ म िमित २०६९।११।२१
गते हरी ारा प ाउमा परे, िनज चाँदबाबु खाँले
कािफया खाँ र के शरजहाँ खाँलाई याकमेल गरी
ध क िदने गरेकाले हामी सबैले योजना बनाई िनजलाई
घाँटी रेटी ह या गरेका ह भ ने यहोराको गडु ् डु खाँको
अिधकार ा अिधकारीसम िमित २०६९।११।२४
गते गरेको बयान ।
मेरो ीमान् ४/५ वष पिहलादेिख िवदेशमा
रहेको हँदा ७/८ मिहना पिहला मेरो गाउँकै झ ला
खाँको घरमा डेरा कोठा गरी ब ने गडु ् डु खाँसगँ आउने
चाँदबाबु खाँसगँ प रचय भई िनजसँग मेरो माया ेमको
स ब ध रही हामीिबच नाजायज स ब धसमेत रहेको
िथयो । पिछ िनज चाँदबाबु खाँले मलाई िविभ न ध क
िदई मलाई पैसा देउ न ित ो घरबार िबगा रिद छु,
ित ो ीमान्लाई भिनिद छु भ ने गदथे । गडु ् डु खाँ र
के शरजहाँ खाँको पिन स ब ध रहेकाले चाँदबाबु खाँले
के शरजहाँ खाँसमेतलाई फोन गरी डर ास, ध क िदई
पैसा मा ने र पैसा निदएमा ितमी र गडु ् डु खाँको स ब ध
बारेमा ित ो ीमान्लाई भिनिद छु भ ने गरेको हँदा
सो कुरा के शरजहाँ खाँले गडु ् डु खाँ र िनजको आफ त
अलमान खाँ, सािकर खाँ र औसान खाँसमेतलाई
बताएक रिहछन् । त प ात् िनजह सबैजनाले
चाँदबाबु खाँलाई ख म गन भनेको कुरा थाहा पाई मैले
पिन िनजह लाई चाँदबाबु खाँले आफूलाई पिन दःु ख
िदने गरेको कुरा बताएपिछ िमित २०६९।११।१० गते
म, गडु ् डु खाँ, अलमान खाँ, औसान खाँ, सािकर खाँ र
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के शरजहाँ खाँ मेरो घरमा ज मा भई सबैले सरस लाह
गरी गडु ् डु खाँले आ नो मोबाइलबाट चाँदबाबु खाँलाई
फोन लगाई मलाई कुरा गन िदएप ात् मैले िनज
चाँदबाबु खाँसगँ कुरा गरी मलाई भेट गन आउ भनी
वारदात थानमा बोलाएक हँ । िनजले आउँछु भनेपिछ,
रातको अं.९:३० बजेको समयमा गडु ् डु खाँ, औसान
खाँ, सािकर खाँ, के शरजहाँ खाँ पिहले नै खेतबारीमा
गई लक
ु बसी नदेिखने ठाउँमा बसेकोमा चाँदबाबु खाँ
उ थानमा आएपिछ म र िनज चाँदबाबु खाँ आलीमा
बसी कुराकानी गफगाफ गन ला दा पछािडबाट िच क
भ ने अलमान खाँ आई िनज चाँदबाबु खाँको गदन र
टाउकोको भागमा हँिसया हार गरी गडु ् डु खाँ, औसान
खाँ र सािकर खाँसमेत उ ठाँउमा आई िनजह ले
घेरा हाली चाँदबाबु खाँलाई हलचल गन निदई हातखु ा
समाती गडु ् डु खाँले अलमान खाँको हातबाट हँिसया
िलई चाँदबाबु खाँको घाँटी रेटी टाउको छुट्याएका हन्,
म र के शरजहाँ खाँ निजकै उिभएका िथय , टाउको
छुट्याएपिछ हामी सबैले स लाह गरी टाउको िनज
चाँदबाबक
ु ै वेटर र ाउजरले बेरी अलमान खाँ र गडु ् डु
खाँले बोक िलई सोदेिख उ रतफ खेतबारीमा पानी
भएको ठाँउमा गाडी िदएका हन, त प ात् हामी सबैजना
आ-आ नो घरमा गएका ह भ ने यहोराको मोटी / पशु ु
भ ने कािफया खाँको अिधकार ा अिधकारीसम
िमित २०६९।११।२४ गते गरेको बयान ।
गडु ् डु खाँ िवगत एक डेढ वषदेिख मेरो घरमा
डेरा कोठा िलई ब ने गरेको हँदा िनजसँग किहलेकाँही
मतृ क चाँदबाबु खाँ पिन मेरो घरमा आउने जाने गन
हँदा चाँदबाबु खाँलाई देखेको िथएँ, पिछ िनज चाँदबाबु
खाँले के शरजहाँ खाँ र कािफया खाँलाई याकमेल गरी
ध क िदई डर ास देखाई पैसा मा ने हँदा सो कुरा गडु ् डु
खाँसमेतले मलाई भनेकाले म, कािफया खाँ, अलमान
खाँ, के शरजहाँ खाँ र सािकर खाँ भई चाँदबाबु खाँलाई
खतम गनपछ
ु भ ने योजना बनाई िमित २०६९।११।९
गते अलमान खाँ र गडु ् डु खाँ उढरापरु मेलामा गई

हँिसया िलई िमित २०६९।११।१० गते हामी सबैजना
कािफया खाँको घरमा ज मा भई सबैले स लाह गरी
गडु ् डु खाँले आ नो मोबाईलबाट चाँदबाबु खाँलाई
फोन लगाई कािफया खाँले चाँदबाबु खाँसगँ कुरा गरी
चाँदबाबु खाँलाई गाउँमा बोलाएपिछ रातको अं.९:३०
बजेको समयमा म गडु ् डु खाँ, सािकर खाँ, के शरजहाँ खाँ
पिहले नै खेतबारीमा गई लक
ु बसी कािफया खाँलाई
चाँदबाबु खाँसगँ कुरा गन लगाई िनजह आलीमा बसी
कुराकानी गफगाफ गन ला दा पछािडबाट िच क भ ने
अलमान खाँ गई िनज चाँदबाबु खाँको गदन र टाउकाको
भागमा हँिसया हार गरेप ात् म, गडु ् डु खाँ र सािकर
खाँसमेत उ ठाँउमा गई िनजलाई घेरा हाली चाँदबाबु
खाँलाई हलचल गन निदई हातखु ा समातेप ात् गडु ् डु
खाँले अलमान खाँको हातबाट हँिसया िलई चाँदबाबु
खाँको घाँटी रेटी टाउको छुट्याएका हन, म र के शरजहाँ
खाँ निजकै उिभएका िथयौ, टाउको छुट्याएपिछ हामी
सबैले स लाह गरी टाउको िनज चाँदबाबक
ु ै वेटर र
ाउजरले बेरी अलमान खाँ र गडु ् डु खाँले बोक िलई
सोदेिख उ रतफ खेतबारीमा पानी भएको ठाँउमा गाडी
िदएका हन, त प ात् हामी सबैजना आ-आ नो घरमा
गएका ह भ ने यहोराको झ ला भ ने औसान खाँको
अिधकार ा अिधकारीसम िमित २०६९।११।२४
गते गरेको बयान ।
कािफया खाँ, औसान खाँ, के शरजहाँ खाँ,
सािकर खाँ मेरो गाउँका हन्, गडु ् डु खाँ पिन झ ला भ ने
औसान खाँको घरमा िवगत एक डेढ वष पिहलादेिख
डेरा कोठा िलई ब ने हँदा िनजसँग समेत मेरो घिन
स ब ध रहेको िथयो । य तैमा मलाई गडु ् डु खाँले
के शरजहाँ खाँलाई चाँदबाबु खाँले याकमेल गरी
डर ास, ध क िदने, पैसा मा ने गरेका छन् यसलाई
खतम गनपछ
ु भनी बताएकाले सो कुरा मैले के शरजहाँ
खाँसगँ गदा िनजले पिन सोहीअनस
ु ार कुरा गरेको र
गाँउकै कािफया खाँको ीमान्समेत िवदेशमा रहेकाले
चाँदबाबु खाँले िनजसँग स ब ध गाँसी नाजायज
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१०५४१ - झ ला भ ने औशान खाँसमेत िव. नेपाल सरकार
स ब धसमेत रा ने गरेकोमा िनजलाई पिन िविभ न
डर ास देखाई पैसा मा ने, घर यवहार िबगारी िद छु
भनी ध क िदने गरेको कुरा बताएप ात् म, गडु ् डु खाँ,
के शरजहाँ खाँ, कािफया खाँ, औसान खाँ र सािकर
खाँ कािफया खाँको घरमा बसी चाँदबाबु खाँलाई मान
योजना बनाई िमित २०६९।११।९ गते म र गडु ् डु खाँ
उढरापरु मेलामा गई मैले .१५०।- र गडु ् डु खाँले
.२०।- हाली .१७०।- मा हँिसया ख रद गरी याई
िमित २०६९।११।१० गते हामी सबैजना कािफया
खाँको घरमा ज मा भई गडु ् डु खाँले आ नो मोबाइलबाट
चाँदबाबु खाँलाई फोन लगाई कािफया खाँसगँ कुरा
गन लगाई चाँदबाबु खाँलाई वारदात थानमा भेट गन
बोलाई रातको अं.९:३० बजेको समयमा म, गडु ् डु
खाँ, औसान खाँ, के शरजहाँ खाँ र सािकर खाँ खको
फे दमा लक
ु बसी कािफया खाँलाई चाँदबाबु खाँसगँ
भेट गन लगाई िनजह दवु ैजना खेतको आलीमा बसी
कुरा ग ररहेको अव थामा मैले अिघ लो िदन मेलाबाट
ख रद गरी याएको हँिसया िलई लक
ु पछािडबाट गई
चाँदबाबु खाँलाई गदन र टाउकोमा हार गरेप ात्
िनज भईु माँ लड् न गएकोमापिछ गडु ् डु खाँ, सािकर खाँ
र औसान खाँ आई िनजलाई घेरा हाली हलचल गन
निदएप ात् मेरो हातमा रहेको हँिसया गडु ् डु खाँले िलई
घाँटीबाट टाउको छुट्याएका हन, सो बखत कािफया
खाँ र के शरजहाँ खाँ निजकै उिभएका िथए।पिछ हामी
सबैले स लाह गरी उ टाउको िनजकै ाउजर र
वेटरले बेरी मैले र गडु ् डु खाँले उ रतफ खेतमा लगी
गाडेका ह भ ने यहोराको िच क भ ने अलमान खाँको
अिधकार ा अिधकारीसम िमित २०६९।११।२४
गते गरेको बयान ।
मेरो ीमान् िवदेशमा रहेकाले गाउँकै झ ला
भ ने औसान खाँको घरमा ब ने गडु ् डु खाँसगँ मेरो
िचनजान प रचय भई िनजसँग माया ेम ब दै गएप ात्
िनजले मसँग िबहे गर भ ने गदथे । मतृ क िनजको
साथी भएकाले िनज पिन किहलेकाँही गाउँमा आउने

हँदा मतृ क चाँदबाबु खाँ र कािफया खाँको प रचय
भई िनजह को पिन माया ेम स ब ध रहेको िथयो,
पिछ मतृ कले गडु ् डु खाँबाट मेरो मोबाइल नं. िलई
मलाई फोन गरी डर ास देखाई मलाई पैसा दे न तेरो
ीमान्लाई तेरो र गडु ् डुको स ब धको बारेमा भनी
तेरो घरबार िबगा रिद छु भनी ध क िदएकाले मैले
सो कुरा गडु ् डु खाँसगँ गरेक िथए । िनजले कािफया
खाँसमेतसँग फोन गरी पैसा मा ने निदएमा आफूह को
स ब धका बारेमा कािफया खाँको ीमान्लाई भनी
िदने भ ने कुरा कािफया खाँले मसँग भनेको हँदा
उ कुरा हामीले गाउँकै अलमान खाँ, सािकर खाँ र
औसान खाँसमेतलाई भनेप ात् हामी सबैले चाँदबाबु
खाँलाई मान योजना बनाई िमित २०६९।११।१०
गते सबैजना कािफया खाँको घरमा बसी सरस लाह
गरी गडु ् डु खाँले आ नो मोबाइलबाट चाँदबाबु खाँलाई
फोन लगाई कािफया खाँसगँ कुरा गन लगाई चाँदबाबु
खाँलाई वारदात थानमा भेट गन बोलाएप ात्
रातको अं.९:३० बजेको समयमा म, गडु ् डु खाँ,
औसान खाँ, अलमान र सािकर खाँ खको फे दमा
लक
ु बसी कािफया खाँलाई चाँदबाबु खाँसगँ भेट गन
लगाई िनजह दवु ैजना खेतको आलीमा बसी कुरा
ग ररहेको अव थामा अलमान खाँले हँिसया िलई लक
ु
पछािडबाट गई चाँदबाबु खाँलाई गदन र टाउकोमा
हार गरेप ात् िनज भईु माँ लड् न गएपिछ गडु ् डु खाँ,
सािकर खाँ र औसान खाँ गई िनजलाई घेरा हाली
हलचल गन निदएपिछ अलमान खाँको हातमा रहेको
हँिसया गडु ् डु खाँले िलई घाँटीबाट टाउको छुट्याएका
हन्, सो बखत म र कािफया खाँ निजकै उिभएका
िथय भ ने यहोराको के शरजहाँ खाँको अिधकार ा
अिधकारीसम िमित २०६९।११।२४ गते गरेको
बयान ।
औसान खाँ, कािफया खाँ, के शरजहाँ खाँ,
अलमान खाँ मेरो गाउँकै हन, गडु ् डु खाँ पिन झ ला
भ ने औसान खाँको घरमा डेरा कोठा िलई ब ने हँदा
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िनजसँग समेत मेरो िचनजान प रचय रहेको िथयो,
िनज गडु ् डु खाँसगँ मतृ क चाँदबाबु खाँ पिन आउने जाने
गन हँदा िनजको गाउँकै कािफया खाँसगँ िचनजान भई
ेम स ब ध रहन गएको रहेछ । गडु ् डु खाँ र के शरजहाँ
खाँिबच पिन ेम स ब ध रहेछ । पिछ मतृ क चाँदबाबु
खाँले कािफया खाँ र के शरजहाँ खाँलाई याकमेल गरी
िविभ न डर ास देखाई पैसा माग गन र पैसा निदएमा घर
यवहार िबगान भनी ध क िदने, बार बार सताउने गन
थालेकाले सो कुरा कािफया खाँ, के शरजहाँ खाँ र गडु ् डु
खाँले मसमेतलाई बताएप ात् हामी म, के शरजहाँ खाँ,
कािफया खाँ, औसान खाँ, अलमान खाँसमेत कािफया
खाँको घरमा बसी चाँदबाबु खाँलाई मान योजना बनाई
िमित २०६९।११।१० गते हामी सबैजना कािफया
खाँको घरमा ज मा भई सबैले स लाह गरी गडु ् डु खाँले
आ नो मोबाइलबाट चाँदबाबु खाँलाई फोन लगाई
कािफया खाँले चाँदबाबु खाँसगँ कुरा गरी चाँदबाबु
खाँलाई गाउँमा बोलाएप ात् रातको अं.९:३० बजेको
समयमा म, गडु ् डु खाँ, सािकर खाँ, के शरजहाँ खाँ
पिहले नै खेतबारीमा गई लक
ु बसी कािफया खाँलाई
चाँदबाबु खाँसगँ कुरा गन लगाई िनजह आलीमा
बसी कुराकानी गफगाफ गन ला दा पछािडबाट िच क
भ ने अलमान खाँ गई िनज चाँदबाबु खाँको गदन र
टाउकाको भागमा हँिसया हार गरेप ात् म, गडु ् डु
खाँ र औसान खाँसमेत उ ठाँउमा गई िनजलाई घेरा
हाली चाँदबाबु खाँलाई हलचल गन निदई हातखु ा
समाती गडु ् डु खाँले अलमान खाँको हातबाट हँिसया
िलई चाँदबाबु खाँको घाँटी रेटी टाउको छुट्याएका हन,
टाउको छुट्याएपिछ हामी सबैले स लाह गरी टाउको
िनज चाँदबाबक
ु ै वेटर र ाउजरले बेरी अलमान खाँ
र गडु ् डु खाँले बोक िलई सोदेिख उ रतफ खेतबारीमा
पानी भएको ठाँउमा गािडिदएका हन् । त प ात् हामी
आ-आ नो घरमा गएका ह भ ने यहोराको बहर भ ने
सािकर खाँको अिधकार ा अिधकारीसम िमित
२०६९।११।२४ गते गरेको बयान ।

िमित २०६९।११।१० गते राती म घरमा
नै िथए, भोिलप ट िबहान बटवा गाउँमा एक पु ष
यि को टाउको िछनािलएको शरीर मा को भाग
रहेको छ भ ने सूचना पाई हरी टोली उ थानमा
आएप ात् मसमेत सो ठाँउमा जाँदा हरी टोलीले
शरीरको भागदेिख अं.७०० िमटर उ रतफको खेतमा
गाडी राखेको टाउकाको भागसमेत फे ला पारेका
हन् । पिछ मा मतृ क जाहेरवालाको दाजु भारत
बहराइच ब ने चाँदबाबु खाँको रहेको भ ने सनु ेको
हँ । सो घटनाको बारेमा बु दै जाँदा मतृ कको ितवादी
कािफया खाँसगँ स ब ध रहेको र ितवादी गडु ् डु खाँ
र के शरजहाँ खाँिबच समेत स ब ध रहेकाले मतृ क
चाँदबाबु खाँले कािफया खाँ र के शरजहाँ खाँलाई
याकमेल गरी िविभ न डर ास ध क िदएप ात्
गडु ् डु खाँ, औसान खाँ, अलमान खाँ, सािकर खाँ,
कािफया खाँ, के शरजहाँ खाँसमेतले मतृ कलाई िठक
पानपछ
ु भ ने योजना बनाई गडु ् डु खाँले मतृ क चाँदबाबु
खाँलाई फोन गरी गाउँमा बोलाई गडु ् डु खाँ, सािकर खाँ,
अलमान खाँ र औसान खाँले घाँटी रेटी ह या गरेका
रहेछन् भ ने यहोराको मु ताि न साह, कै यमु खाँ र
सिहजाद खाँको िमित २०६९।१२।११ गतेको घटना
िववरण कागज ।
मतृ क र ितवादीह िबच भएको मोबाइल
कल िडटेल ितवेदन पेस गरेको भ ने यहोराको
.स.िन. पूणबहादरु ओलीको िमित २०६९।१२।१६
गतेको ितवेदन ।
मतृ क चाँदबाबु खाँले ितवादी मोटी /
पशु ु भ ने कािफया खाँ र के शरजहाँ खाँले राखेको
स ब धका बारेमा सावजिनक गन भनी रकम माग गरी
याकमेल गन गरेको िवषयमा इबी िलई ितवादी गडु ् डु
खाँसमेतलाई उ कुरा बताएपिछ अ य ितवादीह
िच क भ ने अलमान खाँ, झ ला भ ने औसान खाँ
र बहर भ ने सािकर खाँ भई आपसी िमलेमतो एवम्
योजनामा िमित २०६९।११।१० गते ितवादी गडु ् डु
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१०५४१ - झ ला भ ने औशान खाँसमेत िव. नेपाल सरकार
खाँको मोबाइलबाट ितवादी मोटी / पशु ु भ ने कािफया
खाँले मतृ क चाँदबाबु खाँलाई वारदात थलमा बोलाई
िनज मतृ क चाँदबाबु खाँ उ थानमा पगु ेप ात्
ितवादीह गडु ् डु खाँ, मोटी / पशु ु भ ने कािफया
खाँ, झ ला भ ने औसान खाँ, िच क भ ने अलमान
खाँ, के शरजहाँ खाँ, बहर भ ने सािकर खाँ भई धा रलो
हितयार हँिसया हार गरी घाँटी काटी टाउको अलग
गरेर कत य गरी मारेको पिु भई ितवादी गडु ् डु खाँ,
िच क भ ने अलमान खाँ, मोटी / पशु ु भ ने कािफया
खाँ, झ ला भ ने औसान खाँ, के शरजहाँ खाँ, बहर
भ ने सािकर खाँले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(१) नं.को कसूर अपराध गरेको
हँदा िनज ितवादीह लाई सोही महलको १३(१) नं.
बमोिजम सजाय ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको िमित
२०६९।१२।१६ गते सु बाँके िज ला अदालतमा
पेस गरेको अिभयोग प ।
मतृ क चाँदबाबु खाँलाई म िचि दन । मतृ कलाई
मैले कत य गरी मारेको होइन । को-कसले मारे थाहा
भएन । मैले कसूर गरेको नहँदा सजाय हनपु न होइन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी गडु ् डु खाँले सु बाँके
िज ला अदालतमा िमित २०६९।१२।१९ गते गरेको
बयान ।
िमित २०६९।११।११ गते म मेरो गाउँ
आ नै घरमा िथएँ । मसमेत अ य ितवादीह िमली
मतृ कलाई हँिसया हार गरी कत य गरी मारेको
होइन । कसले मारे थाहा भएन । अिभयोग दाबीबमोिजम
मैले कुनै कसूर गरेको छै न भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िच क भ ने अलमान खाँले सु बाँके िज ला
अदालतमा िमित २०६९।१२।१९ गते गरेको बयान ।
म जाहेरवाला र मतृ कलाई िचि दन । वारदात
समयमा म आ नै घरमा िथएँ । मतृ कलाई कसले घाँटी
रेटी कत य गरी मारे मलाई थाहा भएन, िनजलाई मैले
मारेको होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी झ ला

भ ने औसान खाँले सु बाँके िज ला अदालतमा िमित
२०६९।१२।१९ गते गरेको बयान ।
जाहेरी दरखा त यहोरा झु ा हो । मैले
कसैको ह या गरी कत य गरी मारेको होइन । कसले
गरे थाहा भएन भ नेसमेत यहोराको ितवादी मोटी /
पशु ु भ ने कािफया खाँले सु बाँके िज ला अदालतमा
िमित २०६९।१२।२० गते गरेको बयान ।
म मतृ क तथा जाहेरवालालाई िचि दन ।
मतृ क चाँदबाबु खाँलाई अ य ितवादीह समेत भई
कत य गरी मारेको होइन । अिभयोग दाबीबमोिजम मैले
कुनै कसूर गरेको छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी
के शरजहाँ खाँले सु बाँके िज ला अदालतमा िमित
२०६९।१२।२० गते गरेको बयान ।
म जाहेरवाला तथा मतृ कलाई िचि दन ।
अ य ितवादीह गाउँ घर कै भएकोले िच छु ।
िमित २०६९।११।१० गते म आ नै घरमा िथए ।
मतृ क चाँदबाबु खाँलाई मैले कत य गरी मारेको होइन
भ नेसमेत यहोराको बहर भ ने सािकर खाँले सु
बाँके िज ला अदालतमा िमित २०६९।१२।२१ गतेको
बयान ।
बरामदी मचु ु का, घटना िववरणका
मािनसह को कागज यहोरासमेतका त काल ा
माणह बाट यी ितवादीह लाई िनद ष मा न
िमलेन । पिछ बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने गरी
अ.बं.११८ को देहाय २ बमोिजम िनयमानस
ु ार सीधा
खान पाउँने गरी थुनामा रा नू । ितवादी चु ा
भइसके को हँदा वादी तथा ितवादीका सा ी बझ
ु ी
पेस गनू । ितवादीको कोठाबाट बरामद भएको कुता
सु वाल जाँचको लागी पठाइएको देिखँदा उ परी ण
ितवेदन स बि धत कायालयबाट िझकाई पेस भएको
दशी िज सीमा आ दानी बाँ नू भ ने सु बाँके िज ला
अदालतको िमित २०६९।१२।२१ को आदेश ।
Blood could not be detected on
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
a stained yellow colored piece of kurta &
human blood was detected on a stained
gray colored piece of cloth भ ने के ीय हरी
िविध िव ान योगशालाको िमित २०७०।१।२६
गतेको परी ण ितवेदन ।
िमित २०६९।११।१० गते म साक र खाँको
छोराको िववाह भएको कारण िनजको घरमा िववाहको
काममा सहयोग गन गएको िथए । ितवादी साक र
खाँ पिन िनजको घरमा नै भएकोले िनजसँग भेटघाट
भएको हो । ितवादी सािकर खाँले मतृ क चाँदबाबु
खाँलाई कत य गरी मारेका होइनन् । छोराको िववाह
भएकाले ितवादी िदन रात घरमा नै िथए भ नेसमेत
यहोराको ितवादी बहर भ ने सािकर खाँको सा ी
मु तक म खाँले सु बाँके िज ला अदालतमा िमित
२०७०।२।१९ गतेको बकप ।
वारदात िमितमा म तथा ितवादी िछमेक को
िववाहमा िथय । वारदातमा के शरजहाँको संल नता
छै न । यी ितवादी िनद ष छन् । अिभयोग दाबी झु ा
हो । ितवादीलाई सजाय हनपु न होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी के शरजहाँ खाँको सा ी
िदलबहार िमजाले सु बाँके िज ला अदालतमा िमित
२०७०।२।१९ गते गरेको बकप ।
वारदात समयमा म आ नै घरमा िथए । उ
िमितमा मेरो यी ितवादी झ लु भ ने औसान खाँसगँ
भेट भएको िथयो । वारदातमा यी ितवादीको कुनै
संल नता छै न । यी ितवादी गाउँका िसधासाधा मेहनत
मजदरु ी गरी खाने मािनस हन् भ नेसमेत यहोराको
झ लु भ ने औसान खाँको सा ी िमजन खाँले सु
बाँके िज ला अदालतमा गरेको िमित २०७०।२।१९
गतेको बकप ।
िमित २०६९।१२।११ को घटना िववरण
कागजको यहोरा मेरो होइन । खाली कागजमा
हरीले सही गराएका हन् । मतृ कलाई देखेको छै न ।

ितवादीह सबैलाई िच छु । ितवादीह ले उ
वारदात घटाएका होइनन् र मानमा सहयोग पिन गरेका
होइनन् भ नेसमेत यहोराको घटना िववरण कागज गन
सिहजात खाँले सु बाँके िज ला अदालतमा गरेको
िमित २०७०।२।१९ गतेको बकप ।
िमित २०६९।१२।११ को घटना िववरण
कागजको यहोरा मेरो होइन । हरीले खाली कागजमा
सहीछाप गराएका हन् । िमित २०६९।११।१० गते
अ य ितवादीह
ितवादीम येका बहर भ ने
सािकरको छोराको िववाहमा िथए । िनज ितवादीह ले
उ वारदात घटाएका होइनन् भ नेसमेत यहोराको
घटना िववरणको मािनस मु तािदन साहले सु बाँके
िज ला अदालतमा गरेको िमित २०७०।२।२० गतेको
बकप ।
अिभयोग दाबी झु ा हो । वारदात िमित र
समयमा ितवादीसँग मेरो िनजको घरमा भेट भएको
िथयो । आ नो घरमा बसेको िनज ितवादीले
मतृ कलाई योजना बनाई मारेक होइनन् । मानपन
ु पिन
कुनै कारण छै न भ नेसमेत यहोराको ितवादी मोटी
/ पशु ु भ ने कािफया खाँको सा ी छ बन खाँले सु
बाँके िज ला अदालतमा गरेको िमित २०७०।२।१९
गतेको बकप ।
मतृ कलाई ितवादी िच क भ ने अलमान
खाँले मारेका होइनन् । अिभयोग दाबी झु ा हो । हरीले
झु ा मु ामा फसाउनको लािग जाहेरी िदन लगाएका
हन् । िनज ितवादी िनद ष हन् । अिभयोग दाबीबाट
ितवादीले सफाइ पाउनपु छ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी िच क भ ने अलमान खाँको सा ी िच टु
लालाले सु बाँके िज ला अदालतमा गरेको िमित
२०७०।२।२० गतेको बकप ।
घटना थल मचु ु का ठीक साँचो हो ।
मतृ कलाई को-कसले काटी फालेका हन् थाहा
भएन । ितवादीह ले काटी फालेका होइनन् । िमित
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२०६९।११।१० गते ितवादी के सरजहाँ गाउँमा
िववाह भएकोले िनज ितवादी सो िववाहमा िथएनन्
भ नेसमेत यहोराको घटना थल मचु ु काका मािनस
म सव खाँले सु बाँके िज ला अदालतमा गरेको िमित
२०७०।२।२१ गतेको बकप ।
िमित २०६९।१२।११ को घटना िववरण
कागजको यहोरा मेरो होइन । हरीले खाली कागजमा
सहीछाप गन लगाएका हन् । ितवादी साक र खाँले
मतृ कको ह या गरेका होइनन् भ नेसमेत यहोराको
घटना िववरणको मािनस कै यमु खाँले सु बाँके
िज ला अदालतमा गरेको िमित २०७०।२।२१ गतेको
बकप ।
ितवादी िमली रातको समयमा मतृ कलाई
एका त थान खेतमा बोलाई सबै ितवादीले घेरा हाली
मतृ कका हात खु ासमेत समाई ितवादीम येका गडु ् डु
खाँले घाँटी रेटी कत य गरी मारेकोले ितवादीम येका
गडु ् डु खाँले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १
नं. िवपरीत ऐ.को १३(१) नं. बमोिजम कसूर गरेको
देिखँदा िनज गडु ् डु खाँलाई ऐ.१३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द र अ य ितवादीह िच क
भ ने अलमान खाँ, झ ला भ ने औसान खाँ, बहर भ ने
सािकर खाँ, मोटी / पशु ु भ ने कािफया खाँ र के शरजहाँ
खाँले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १ नं.
िवपरीत ऐ.को १३(४) नं. बमोिजमको कसूर गरेको पिु
हन आएकोले िनज ितवादीह लाई ऐ.१३(४) नं.
बमोिजम ज म कै द हने ठहछ भ ने सु बाँके िज ला
अदालतको िमित २०७१।११।१३ को फै सला ।
जाहेरवालाको जाहेरी यहोरा िनज अदालतमा
उपि थत भई बकप नगरेस म माणमा िलन
िम दैन । ततु मु ामा वादी प ले जाहेरवाला
अिलहसन खाँको बकप गराउन सके को अव था
छै न । वारदात देखाइएको िमित र समयमा म आ नो
छोराको िववाह भएकोले घरैमा िथए भनी गरेको बयान

यहोरालाई मेरा सा ी मिु तवक खाँको बकप , घटना
िववरणका सा ी सिहजाद खाँसमेतको बकप बाट
पिु भएको अव थामा म पनु रावेदक ितवादीउपरको
अिभयोग मागदाबी िमिसल संल न हनैपन सबदु
माणबाट पिु नभएकोले म िनद ष देिखँदादेिखँदै
मलाई ज मकै दको सजाय हने गरी भएको बाँके
िज ला अदालतको िमित २०७१।११।१३ को
फै सला ग भीर कानूनी िु टपूण भएकोले सो फै सला
बदर उ टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाऊँ
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक ितवादी बहरे भ ने
सािकर खाँको उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज
इजलासमा पेस गरेको िमित २०७२।३।२८ गतेको
पनु रावेदन प ।
म पनु रावेदक ितवादीले मतृ क चाँदबाबु
खाँलाई मानपनस
मको कारण कतैबाट पिु हन
ु
सके को देिखँदैन । म पनु रावेदक ितवादीको मतृ क
र अ य ितवादीसँग टेिलफोन संवाद् भएको कुरा
टेिलफोन िडटेलबाट पिु भएको छै न । मेरा सा ी
िमजन खाँले झ ला भ ने औसन खाँको वारदातमा
संल नता छै न भनी बकप ग रिदएका छन । हरीमा
भएको मेरो इ छा िव को बयानलाई आधार मानी
भएको फै सला ग भीर िु टपूण छ । बरामदी मचु ु का र
घटना थलका सा ी म सव खाँले मतृ कलाई को-कसले
काटी फालेका हन थाहा भएन । ितवादीह ले काटी
फालेका होइन भनी बकप गरेको अव थासमेतका
माणबाट म िनद ष भएको पिु हँदाहँदै मलाई
यानस ब धी महलको १ र १३(४) नं. बमोिजम
सजाय ग रएको बाँके िज ला अदालतको फै सलामा
कानूनको यव थाको ग भीर िु ट हँदा सो फै सला
बदर उ टी गरी सफाइ पाऊँ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदक ितवादी झ ला भ ने औसन खाँको उ च
अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासमा पेस गरेको
िमित २०७२।४।२८ गतेको पनु रावेदन प ।
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
म पनु रावेदक ितवादीले मतृ क चाँदबाबु
खाँलाई मानपनस
मको कारण कतैबाट पिु हन
ु
सके को देिखँदैन । म पनु रावेदक ितवादीको मतृ क
र अ य ितवादीसँग टेिलफोन संवाद भएको कुरा
टेिलफोन िडटेलबाट पिु भएको छै न । हा ा सा ी
िच टु लालाले ितवादी िच क भ ने अलमान खाँ
िनद ष हन िनजले सफाइ पाउनपु छ भ ने बकप
ग रिदएका िथए । म पनु रावेदक ितवादी मोटी / पशु ु
भ ने कािफया खाँको स ब ध मेरो र मतृ क चाँदबाबु
खाँसगँ नाजायज स ब ध रहेको कारणले ह यामा
संल न भएको भनी फै सलामा आधार माण िलइएको
छ तर िमिसल संल न Call Detail हेदा मतृ क चाँदबाबु
खाँ र मेरोिबच एकपटक पिन टेिलफोन संवाद भएको
देिखएको छै न । वादी प ले माण व प पेस गरेको
Call Detail सूचीमा मतृ क र पनु रावेदक ितवादीिबच
फोन स पक भई याकमेल गरेको थािपत भएको
छै न तर फै सला गदा नाजायज स ब ध र फोन स पक
भएको भनी भएको सु फै सला त यगत आधारमा
िु टपूण छ । म पनु रावेदक कािफया खाँको पहेलो
रङ् गको कुता सु वालमा लागेको रगत जाँच गन
पठाइएकोमा सो रगत मतृ ककै हो भ ने मािणत भएको
अव था छै न । म पनु रावेदक ितवादीका सा ी छ बन
खाँले ितवादीले मतृ कलाई मानपन
ु कुनै कारण छै न
भनी सु िज ला अदालतमा बकप ग रिदएका छन ।
बरामदी मचु ु का र घटना थलका सा ी म सव खाँले
सु अदालतमा आई मतृ कलाई को-कसले काटी
फालेका हन थाहा भएन । ितवादीले काटी फालेका
होइनन् भनी बकप ग रिदएका छन । साथै घटना
िववरण कागज गन वादी प का सा ीह कै यमु खाँ,
मु तिकम साह, सहीजात खाँसमेतले ितवादीह ले
उ वारदात घटाएका होइनन् र मानमा सहयोग पिन
गरेका होइनन् भ ने लेखाएको यहोराबाट अिभयोग
मािणत हन नसके कोसमेतका कागज माणबाट हामी
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हने

गरी सु बाँके िज ला अदालतको फै सला िु टपूण
भएको हँदा सो फै सला बदर उ टी गरी सफाइ पाऊँ
भ नेसमेत यहोराको िच क भ ने अलमान खाँ र
मोटी / पशु ु भ ने कािफया खाँको संयु उ च अदालत
तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासमा पेस गरेको िमित
२०७२।४।२८ गतेको पनु रावेदन प ।
जाहेरीमा म पनु रावेदक के शर जहाँ खाँको
नाउँ उ लेख भए तापिन घटनामा के -क तो संल नता
रहेको छ भ ने प नभएको, मतृ क र मेरोिबच
आपसमा अपिव स ब धसमेत नरहेको, मतृ कलाई
मानपन
ु स मको कारणसमेत नरहेको, अिधकार ा
अिधकारीसम को बयानमा मतृ कलाई मानको लािग
मतस लाहमा रही हितयार ख रद गनमा सहयोग
गरेको भनी वीकार गरेको अव था नभएको,
सहअिभयु ह ले अिधकार ा अिधकारीसम पोल
गरी बयान गरेतापिन अदालतमा पोल गरी बयान नगरेको,
सहअिभयु ह कािफया खाँसमेतले म पनु रावेदक
के शरजहाँ खाँको मतृ कसँग ेम स ब ध रही आएको
भनी उ लेख गरेको छै न । घटना िववरणका सिहजात
खाँसमेतका मािनसह ले बकप गदा हरीसम
भएको यहोरा आ नो नभएको, घटनामा के शरजहाँ
खाँको संल नता नरहेको भनी उ लेख गरेका छन् ।
मेरा सा ी िदलबहादरु िमजाले मेरो अदालतसम को
बयानलाई पिु हने गरी बकप ग रिदएको छन । तसथ
सहअिभयु को पोल र अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको इ छािवपरीतको बयानलाई मा माणमा
िलइ अदालतसम त काल बिु झएको यि ह को
बकप समेतलाई माणमा निलई भएको बाँके िज ला
अदालतको फै सला िु टपूण भएकोले सो फै सला बदर
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदक ितवादी
के शरजहाँ खाँको उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज
इजलासमा पेस गरेको िमित २०७२।५।१५ गतेको
पनु रावेदन प ।
मतृ कले ितवादीह कािफया खाँ र
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१०५४१ - झ ला भ ने औशान खाँसमेत िव. नेपाल सरकार
के शरजहाँ खाँले अवैध स ब धका बारेमा सावजिनक
गन भनी रकम माग गरी याकमेल गन गरेको
िवषयमा रसइबी िलइ ितवादी गडु ् डु खाँसमेतलाई
उ कुरा बताएपिछ अ य ितवादीह अलमान खाँ,
औसन खाँ र सािकर खाँ भई आपसी िमलेमतोमा
योजना बनाई वारदात िमित २०६९।११।१०
गते ितवादी गडु ् डु खाँको मोबाइलबाट ितवादी
कािफया खाँले मतृ कलाई वारदात थलमा बोलाई सबै
ितवादीह ले मनसायपूवक ढङ् गबाट कत य गरी
मारेको त य घटना थल मचु ु का, खानतलासी तथ
बरामदी मचु ु का, कल िडटे स, लासजाँच मचु ु का,
अिलहसन खाँको िकटानी जाहेरी एवम् शव परी ण
ितवेदनसमेतका माणह बाट पिु भएको छ ।
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) ले धार
भएको वा नभएको जोिखमी हितयार योग गरी यान
मारेको कामलाई समेटेको छ । ततु मु ामा वारदात
हँिसया योग गरी भएको छ । सु अदालतबाट
१३(४) ठहर भएका ितवादीह ले लाठी, ढुङ्गा
योग गरी मतृ कको जीउमा हात हाली संयोग पारेको
मा नभई स पूण ितवादीह ले मनसायपूण त रकाले
योजनाब पमा बल योग गरेको अव था रहेको,
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) मा
उ लेख भएबमोिजम जितजना भई हितयार छाडेको
छ, सबैलाई सव वसिहत ज मकै द हनपु नमा सो
नभई १३(४) बमोिजम घिट सजाय हने ठहर भएको,
सबै ितवादीह मनसायपूवक ढङ् गले कत यमा
संल न रहेको तथा सबैले चोट छाडेको त य, लास
जाँच मचु ु का एवम् शव परी ण ितवेदनबाट समेत
पिु भएको अव थामा मािथ उि लिखत कारण,
माणसमेतबाट ितवादी अलमान खाँ, औसर खाँ,
सािकर खाँ, कािफया खाँ र के शरजहाँ खाँलाई १३(१)
नं.ले सजाय हनपु नमा सो नगरी भएको फै सला िु टपूण
हँदा िनजह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकारको उ च

अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासमा पेस गरेको
िमित २०७२।८।६ गतेको पनु रावेदन प ।
मसमेतले मतृ कलाई मानपनस
मको कारण
ु
नभएको, मतृ क र मेरोिबचमा पूव रसइबीसमेत
नभएको, प रिचतसमेत नभएको, मउपर िदएको
िकटानी जाहेरी यहोरालाई जाहेरवाला अदालतमा
उपि थत भई समिथत र पिु गराउन नसके को, मैले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बयान
मेरो इ छािवपरीत भएको बयान हो, हरीले लेखेको
काजगमा सहीछाप मा गरेको हँ । अदालतमा म कसूर
अपराधमा इ कार रही बयान गरेको छु । सो बयान मेरो
सा ीको बकप समेतबाट समिथत भएको अव था
छ । घटना िववरण कागज गन कै यमु खाँ, मु तिकन
साह, सहजाद खाँसमेतले अदालतमा बकप गदा
घटना िववरण कागज यहोरा आफूले गरेको होइन,
हरीले खाली कागजमा सहीछाप मा गराएका हन्,
म पनु रावेदक ितवादीसमेतले मतृ कलाई कत य गरी
मारेका होइनन् भनी लेखाएका छन् । म पनु रावेदक
ितवादी र ितवादीम येक के शरजहा खाँिबचमा ेम
स ब ध भएको र सो जानकारी मतृ क चाँदबाबु खाँलाई
भएकोले िनजले के शरजहा खाँको लो नेलाई भनी िदने
भ दै आएकोले सोही रसइबीले मतृ कलाई मारेको
भ ने आधार तकस मत छै न । म एवम् के शरजहा खाँले
सु अदालतमा बयान गदा हामीिबच एकआपसमा
माया ेम नभएको भनी बयान गरेको अव था छ । अतः
उि लिखत आधार, माणबाट िमिसल संल न कागज
माणको उिचत मू याङ् कन नगरी म पनु रावेदक
ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै द हने ठह याइ बाँके
िज ला अदालतको िमित २०७०।११।१३ को फै सला
ग भीर कानूनी िु टपूण हँदा बदर ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी गडु ् डु खाँको उ च अदालत
तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासमा पेस गरेको िमित
२०७२।८।२० गतेको पनु रावेदन प ।
यसमा िच क भ ने ितवादी अलमान खाँले
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हँिसया हार गरेको र यसपिछ ितवादी गडु ् डु खाँले
यही हँिसया योग गरी मतृ कको शरीर र टाउको
छुट्याएको भ ने देिखएको र ितवादी के शरजँहा
खाँ र सिकर खाँ घटना थलदेिख पर अलग रहे
बसेको अव थाको िववेचना र िव लेषणको अभावमा
भएको सु को फै सला माण मू याङ् कनको रोहमा
िवचारणीय भई फरक पन देिखन आएको अव था
भई नेपाल सरकारको समेत पनु रावेदन परेको हँदा
अ.बं.२०२ नं.को योजनाथ दवु ै प को पनु रावेदन
पर परमा सनु ाई जानकारी गराई िनयमानस
ु ार पेस गनू
भ ने उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको
िमित २०७३।२।१७ को आदेश ।
यी ितवादीह ले अदालतमा आरोिपत
कसूरमा पूण पमा इ कार रही बयान गरेको भए
तापिन िनजह को मौकाको बयान यहोरा माण ऐन,
२०३१ को दफा ९ बमोिजम माणमा िलन निम ने
आधार र कारण िमिसल माणबाट देिखन आएको
छै न । िनजह को सो मौकाको बयान यहोरा
शव-परी ण ितवेदन, घटना थल लास कृित
मचु ु का, बरामदी मचु ु का, हरी ितवेदन, कल
िडटे ससमेतका माणह बाट समिथत भई पिु भएको
अव था रहेकोमा मतृ क र ितवादीम येका कािफया
खाँिबच अवैध स ब ध रहेको र ितवादीम येका
गडु ् डु खाँ र के शरजहाँ खाँिबचको नाजायज स ब ध
काश गरी घरबार िबगारी िद छुसमेत भनी मतृ कले
यी ितवादी कािफया खाँलाई ध क समेत िदई
याकमेल गरी पैयाँ मा ने नाजायज स ब ध रा ने
गरेकोसमेत कारणबाट यी ितवादीह ले एकआपसमा
सरस लाह गरी योजना बनाई िमित २०६९।११।१०
गते मतृ कलाई एका तमा बोलाई हँिसयाले घाँटी रेटी
कत य गरी मारेको पिु हन आएकोले ितवादीम येका
गडु ् डु खाँलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१ नं. िवपरीत १३(१) बमोिजमको कसूर गरेकोले
सोही १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र

अ य ितवादीह िच क भ ने अलमान खाँ, झ ला
भ ने औसान खाँ, बहरे भ ने सािकर खाँ, मोटी /
पशु ु भ ने कािफया खाँ र के शरजहाँ खाँले मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको १ नं. िवपरीत ऐ. १३(४) नं.
बमोिजमको कसूर गरेकोले सोही १३(४) नं. बमोिजम
िनजह लाई ज मकै द सजाय हने ठह याई सु बाँके
िज ला अदालतबाट िमित २०७१।११।१३ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकार र पनु रावेदक ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन भ ने यहोराको
पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको
िमित २०७३।११।१३ को फै सला ।
मैले आरोिपत कसूर नगरेको भनी
अदालतसम गरेको बयान मेरा तथा वयं वादीका
सा ीको बकप समेतबाट पिु भइरहेको अव थामा
के वल मेरो इ छािवपरीत ग रएका मौकाको सािबती
बयानलाई मा फै सलाको मु य आधार िलएको छ
तर म पनु रावेदकले सु िज ला अदालतमा बयान
गदा जाहेरवालाको दाइ मतृ क चाँदबाबु खाँको मृ यक
ु ो
बारेमा आफूलाई थाहा जानकारी नभएको र देखाएको
वारदात िमित समयमा म आ नो घरमा िथएँ भनी
वारदात घटनाको बारेमा पूण पमा इ कारी बयान
गरी आएको छु । म पनु रावेदकलाई अिधकार ा
अिधकारीसम गराइएको सािबती बयान, यहोरा
माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम माण हण
गन निम ने अव थामा अिधकार ा अिधकारीसम
गराइएको सािबती बयानलाई मा माण हण गरी
म पनु रावेदकलाई ज मकै द हने ठहरी गरेको सु
फै सलालाई सदर हने गरी गरेको उ च अदालत
तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको फै सला िवचारणीय
हँदा उ फै सला बदर ग रपाऊँ । मतृ कलाई मसमेतले
यानैस म मानपन
ु कुनै कारण नरहेको, अिभयोग
मागदाबीबमोिजमको कुनै कसूर अपराध नगरेको कुरा
िमिसल संल न माणबाट पिु भई आएको अव थामा
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१०५४१ - झ ला भ ने औशान खाँसमेत िव. नेपाल सरकार
पिन सु िज ला अदालतको फै सलालाई नै सदर हने
गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको
िमित २०७३।१२।१३ गतेको फै सला बदर गरी मलाई
पूण पमा सफाइ हने ठहराई पाऊँ भ ने यहोराको
पनु रावेदक ितवादी औसान खाँको यस अदालतमा
पन आएको िमित २०७४।९।२६ गतेको पनु रावेदन
प ।
मैले आरोिपत कसूर नगरेको भनी
अदालतसम गरेको बयान मेरा तथा वयं वादीका
सा ीको बकप समेतबाट पिु भइरहेको अव थामा
के वल मेरो इ छािवपरीत ग रएका मौकाको सािबती
बयानलाई मा फै सलाको मु य आधार िलइएको
छ । म पनु रावेदकले सु िज ला अदालतमा बयान
गदा जाहेरवालाको दाइ मतृ क चाँदबाबु खाँको मृ यक
ु ो
बारेमा आफूलाई थाहा जानकारी नभएको, मसमेत
अ य ितवादीह िमली मतृ कलाई हँिसया हार
गरी मारेको होइन भनी वारदात घटनाको बारेमा पूण
पमा इ कारी बयान गरी आएको छु । जाहेरवालाले
जाहेरी दरखा तलाई सनाखत गनपनमा
सो गन
ु
नसक जाहेरी दरखा त वत एवम् व तिु न
अ य माणबाट पिु हन सके को छै न । मतृ कलाई
मसमेतले यानैस म मानपन
ु कुनै कारण नभएको साथै
िनज मतृ क र मेरोिबचमा पूव रसइबी प रिचतसमेत
नभएको र मान मनसायसमेत िमिसल संल न
कागजातबाट र वादी प ले वत शङ् कारिहत
तवरबाट मािणत गन नसके कोसमेत नदेिखएको
अव थामा सु िज ला अदालतको फै सलालाई नै
सदर हने गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज
इजलासको िमित २०७३।१२।१३ गतेको फै सला
बदर गरी मलाई सफाइ िदलाई पाऊँ भ ने यहोराको
पनु रावेदक ितवादी िच क भ ने अलमान खाँको यस
अदालतमा पन आएको िमित २०७४।९।२६ गतेको
पनु रावेदनप ।
मैले आरोिपत कसूर नगरेको भनी

अदालतसम गरेको बयान मेरा तथा वयं वादीका
सा ीको बकप समेतबाट पिु भइरहेको अव थामा
के वल मेरो इ छािवपरीत ग रएका मौकाको सािबती
बयानलाई मा फै सलाको मु य आधार िलएको छ
तर म पनु रावेदकले सु िज ला अदालतमा बयान
गदा जाहेरवालाको दाइ मतृ क चाँदबाबु खाँको मृ यक
ु ो
बारेमा आफूलाई थाहा जानकारी नभएको र देखाएको
वारदात िमित, समयमा म आ नो घरमा िथए भनी
वारदात घटनाको बारेमा पूण पमा इ कारी बयान गरी
आएको छु । म पनु रावेदक र ितवादीम येका गडु ् डु
खाँको िबचमा ेम स ब धमा भएको र सोको जानकारी
मतृ क चाँदबाबु खाँलाई भएको र िनज मतृ कले के शरजहाँ
खाँको लो नेलाई भनी िदने भ दै आएका हँदा सोही
रसइबीका कारण मतृ कलाई कत य गरी मारेको भ ने
जाहेरवालाको िकटानी जाहेरीका आधारमा मु ाको
उठान भएको छ । म पनु रावेदक र अका ितवादी गडु ् डु
खाँसमेतका अ य ितवादीह को बयान तथा िमिसल
संल न अ य माणबाट म पनु रावेदक र िनज गडु ् डु
खाँको िबचमा माया ेम िथयो भ ने कुरा मतृ कलाई
थाहा भई सो कुरा म पनु रावेदकको लो नेलाई भनी
िदने रसइबीका कारण मतृ कलाई कत य गरी मारेको
भ ने फै सलाको आधारसमेत तकस मत छै न । म
पनु रावेदकको जाहेरवालाको दाइ मतृ क चाँदशँग
िचनजान नभएको कारणबाट िनजलाई मानपनस
मको
ु
मेरो कुनै पूव रसइबी मनसाय तयारी र योजना नभएको
र सोअनु प मैले िनजलाई नमारेको त य पिु मािणत
भएको अव थामा पिन सु िज ला अदालतको
फै सलालाई नै सदर हने गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
नेपालग ज इजलासको िमित २०७३।१२।१३ गतेको
फै सला बदर गरी मलाई पूण पमा सफाइ िदलाई पाऊँ
भ ने यहोराको पनु रावेदक ितवादी के शरजँहा खाँको
यस अदालतमा पन आएको िमित २०७४।९।२६
गतेको पनु रावेदनप ।
मैले मु ाको अनस
ममा
ु धानको
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अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बयानलाई
फै सलाको मु य आधार िलएको छ, तर म ितवादी
अिभयोगसाथ सु िज ला अदालतमा उपि थत
भई बयान गदा जाहेरवाला तथा िनजको दाइ मतृ क
चाँदबाबु खाँलाई िच दैन भनी आरोिपत कसूरमा पूण
पमा इ कार रही अिधकारीसम गराइएको सािबती
बयान यहोरा माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम
माण हण गन निम ने अव थामा अिधकार ा
अिधकारसम गराइएको सािबती बयानलाई मा
माण हण गरी म पनु रावेदकलाई ज मकै द हने ठहरी
गरेको सु फै सलालाई सदर हने गरी गरेको उ च
अदालत तल
ु सीपरु नेपालग जको फै सला िवचारणीय
हँदा उ फै सला बदर ग रपाऊँ । म पनु रावेदक र मतृ क
चाँदबाबु खाँको िबचमा ेम तथा नाजायज स ब धमा
भएको र पिछ मतृ कले पैसा मा ने घरबार िबगारी िदने
ध क िदँदै आएका हँदा सोही रसइबीका कारण
मतृ कलाई कत य गरी मारेको भनी मलाई अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गराईएको सोहीबमोिजमको
अिभयोग दता भएको छ तर सो कुरा मेरो अदालतको
बयान तथा अ य ितवादीह को बयान आिद िमिसल
संल न अ य माणबाट खु न नआएको अव थामा
छ । यस अव थामा मेराउपर अिभयोग लागेको कारणबाट
मलाई सजाय गरी भएको सु िज ला अदालतको
फै सलालाई नै सदर हनेगरी उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
नेपालग ज इजलासको िमित २०७३।१२।१३ गतेको
फै सला बदर गरी मलाई पूण पमा सफाइ िदलाई
पाऊँ भ ने यहोराको पनु रावेदक ितवादी मोटी / पशु ु
भ ने कािफया खाँको यस अदालतमा पन आएको िमित
२०७४।९।२६ गतेको पनु रावेदनप ।
म पनु रावेदक ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको सािबती बयानलाई फै सलाको
मु य आधार िलएको छ तर म पनु रावेदकले सु
िज ला अदालतमा बयान गदा जाहेरवालाको दाइ
मतृ क चाँदबाबु खाँको मृ यक
ु ो बारेमा आफूलाई थाहा

जानकारी नभएको र देखाएको वारदात िमित समयमा
मेरो छोराको िववाह भोज भएको हँदा म आ नो
घरमा िथएँ भनी वारदात घटनाको बारेमा पूण पमा
इ कारी बयान गरी आएको छु । म पनु रावेदकलाई
अिधकार ा अिधकारीसम गराइएको सािबती
बयान यहोरा माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम
माण हण गन निम ने अव था छ । जाहेरवालाले
जाहेरी दरखा तलाई सनाखत गनपनमा
सो गन
ु
नसक जाहेरी दरखा त वत एवम् व तिु न अ य
माणबाट पिु हन सके को छै न । मतृ कलाई मसमेतले
यानैस म मानपन
ु कुनै कारण नभएको साथै िनज
मतृ क र मेरोिबचमा पूव रसइबी प रिचतसमेत नभएको
िमिसलबाट पिु भई आएको अव थामा छ । ततु
मु ाको अनस
ु धानको ममा घटना िवरणको कागज
गन कै यमु खाँले मौकामा गरेको कागज मेरो होइन, उ
िमितमा सािकर खाँको छोराको िववाह भोज भएको
हँदा िदनरात आ नो घरमा िथए भनी बकप गरी
आउनक
ु ो साथै सिहजाद खाँ र मु तिकम साहसमेतले
म पनु रावेदक वारदात िमित, समयमा घरमा िथएँ
भनी गरेको बकप ले जाहेरवालाको जाहेरीलाई पिु
गरेको छै न । जाहेरवालाको दाइसँग कुनै पूव रसइबी
यानैस म मानपन
ु कुनै कारणसमेत के ही नभएको
हँदा अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कुनै कसूर अपराध
नगरेको कुरा पिु भई आएको अव थामा पिन सु
िज ला अदालतको फै सलालाई नै सदर हने गरी उ च
अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको िमित
२०७३।१२।१३ गतेको फै सला बदर गरी मलाई सफाइ
िदलाई पाऊँ भ ने यहोराको बाहर भ ने सािकर खाँको
यस अदालतमा पन आएको िमित २०७४।९।२६
गतेको पनु रावेदनप ।
म ितवादीले अिधकार ा अिधकारसम
गरेको सािबती बयानलाई फै सलाको मु य आधार
िलएको छ तर सु िज ला अदालतमा उपि थत भई
बयान गदा मसमेतले मतृ क चाँदबाबु खाँलाई मारेको
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होइन भनी आरोिपत कसूरमा पूण पमा इ कार रही
बयान गरी आएको छु । म पनु रावेदकलाई अिधकार ा
अिधकारीसम गराइएको सािबती बयान यहोरा
माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम माण
हण गन निम ने अव थामा छ । म पनु रावेदक र
ितवादीम येक के शरजहाँ खाँको िबच ेम स ब ध
भएको र सोको जानकारी मतृ क चाँदबाबु खाँलाई
भएको र िनज मतृ कले के शरजहाँ खाँको लो नेलाई
भनी िदने भ दै आएका हँदा सोही रसइबीका कारण
मतृ कलाई कत य गरी मारेको भ ने जाहेरवालाको
िकटानी जाहेरीका आधारमा मु ाको उठान भएको
छ । म पनु रावेदक र अका सह ितवादी के शरजहाँले सु
िज ला अदालतमा बयान गदा म पनु रावेदक र िनजको
िबचमा माया ेम नभएको भनी बयान गरी आउनक
ु ा
साथै अ य ितवादीह तथा घटनामा बिु झएका
यि बाट समेत िनजको र मेरोिबचमा माया ेम िथयो
भ ने कुरा खु न नआएको अव था छ । जाहेरवालाले
जाहेरी दरखा तलाई सनाखत गनपनमा
सो गन
ु
नसक जाहेरी दरखा त वत एवम् व तिु न अ य
माणबाट पिु हनसके को छै न । मतृ कलाई मसमेतले
यानैस म मानपन
ु कुनै कारण नभएको साथै िनज
मतृ क र मेरोिबचमा पूव रसइबी प रिचतसमेत नभएको
िमिसलबाट पिु भई आएको अव थामा छ । मतृ कसँग
कुनै पूव रसइबी यानैस म मानपन
ु कुनै कारणसमेत
नभएको हँदा अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कुनै कसूर
अपराध नगरेको कुरा पिु भई आएको अव थामा पिन
सु िज ला अदालतको फै सलालाई नै सदर हने गरी
उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासको
िमित २०७३।१२।१३ गतेको फै सला बदर गरी मलाई
सफाइ िदलाई पाऊँ भ ने यहोराको गडु ् डु खाँको यस
अदालतमा पन आएको िमित २०७४।९।२६ गतेको
पनु रावेदनप ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी

इजलाससम िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ाको
पनु रावेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी पनु रावेदक
ितवादीह गडु ् डु खाँ, िच क भ ने अलमान खाँ,
मोटी / पशु ु भ ने कािफया खाँ, झ ला भ ने औसान
खाँ, के शरजहाँ खाँ, बहर भ ने सािकर खाँको तफबाट
उपि थत िव ान् वैतिनक कानून यवसायी अिधव ा
ी रिजता थापाले घटनाको य दश कोही नभएको,
जाहेरवालाले अदालतसम बकप नगरेको र
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बयानको
आधार िलई यी ितवादीह लाई कसूरदार ठहर गरेको
फै सला निमलेको भनी गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
ततु मु ामा उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
नेपालग ज इजलासबाट भएको फै सला िमलेको छ वा
छै न ? पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर
पु न स ने हो वा होइन ? भ ने स ब धमा नै िनणय
िदनपु न हन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, मतृ क लासको
टाउको र शरीर छु एको फे ला परी अली हसन खाँको
जाहेरीबाट ार भ भएको ततु मु ामा चाँदबाबु
खाँको ह या गरेको भनी ितवादीह गडु ् डु खाँ,
िच क भ ने अलमान खाँ, मोटी / पशु ु भ ने कािफया
खाँ, झ ला भ ने औसान खाँ, के शरजहाँ खाँ, बहर
भ ने सािकर खाँ उपर मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी १
नं. िवपरीतको कसूरमा सोही महलको १३(३) नं.को
कसूर अपराध गरेको हँदा िनज ितवादीह लाई सोही
महलको १३(१) नं. बमोिजम सजायको मागदाबी
िलई अिभयोगप पेस भएको ततु मु ामा सु बाँके
िज ला अदालतले मागदाबीबमोिजम ितवादीम येका
िनज गडु ् डु खाँलाई ऐ.१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै द र अ य ितवादीह िच क भ ने अलमान
खाँ, झ ला भ ने औसान खाँ, बहर भ ने सािकर खाँ,
मोटी / पशु ु भ ने कािफया खाँ र के शरजहाँ खाँलाई
ऐ.१३(४) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठह याएउपर
वादी नेपाल सरकार र ितवादीह को तफबाट उ च
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासमा पनु रावेदन
पदा उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासबाट
सु अदालतको फै सला सदर हने ठह याएउपर
आफूह िनद ष रहेको हँदा सु िज ला अदालतमा
गरेको बयान िजिकरबमोिजम सफाइ पाउनपु छ भनी
ितवादीह को तफबाट ततु पनु रावेदन पन आई
पेस हन आएको देिखयो ।
३. िमिसल संल न िज ला बाँके, सोनपरु
गाउँ िवकास सिमित वडा नं.३ ि थत छो न नाउको
खेतबारीमा परालको कु यु निजक बायाँ काँधमा दईु
ठाउमा कािटएको घाउँ, टाउको कािटएको शरीरको
भाग मा रहेको र के ही पर जिमनमिु न गािडराखेको
सेतो धक वेटर र िनलो अ डर ाउजरले बेररे
राखेको घाँटीभ दा मािथ टाउकाको भाग मा रहेको
भ ने लास जाँच मचु ु काबाट देिखनक
ु ा साथै मतृ कको
मृ यु Avulsion of head from neck by sharp
edge weapon (घाँटीबाट टाउको छुट्याइएको)
भ ने शव परी ण ितवेदनबाट खु न आएको
देिखयो । अिलहसन खाँको िकटानी जाहेरी दरखा त,
घटना थल लासजाँच मचु ु का, खानतलासी तथा
बरामदी मचु ु का, Autopsy Report समेतबाट
चाँदबाँबु खाँको िमित २०६९।११।१० को राित
धाँ रलो हितयारले घाँटी काटी घाँटीबाट टाउको
छुट्याई ह या ग रएको त य थािपत हन आएको
देिख छ । ितवादीह ले अदालतसम गरेको
बयानमा मतृ कलाई कत य गरी मारेकोमा इ कार रहे
पिन अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा मतृ कले
के शरजहाँ खाँ र कािफया खाँलाई याकमेल गरी
पैसा मा ने हँदा अलमान खाँ, सािकर खाँ, औसन खाँ,
कािफया खाँ, के शरजहाँ खाँ र गडु ् डु खाँले मान योजना
बनाई घाँटी रेटी मारेका ह समेत भनी वारदातको पूण
िववरण खल
ु ाई बयान गरेको देिख छ । ितवादीह ले
देखाएको थानबाट मतृ कको टाउको एवम् वारदातमा
योग भएको हँिसयासमेत बरामद भएको अव था

छ । अब ततु आपरािधक कायमा यी ितवादीह को
संल नता छ वा छै न, घटनाको त य र िमिसल संल न
माणको आधारमा रहे नरहेतफ िववेचना गनपन
ु हन
आयो ।
४. ितवादी गडु ् डु खाँको पनु रावेदन िजिकर
हेदा, मतृ कलाई मानपन
ु मनसाय नरहेको, अदालतमा
आरोिपत कसूरमा इ कार रही बयान गरेको, सा ीह
कै यमु खाँ, सहजाद खाँ, मु तक म खाँसमेतले म
पनु रावेदकसमेतले मतृ कलाई कत य गरी मारेको होइन
भनी बकप गरेको, जाहेरवाला अदालतमा अनपु ि थत
रहेकोसमेत आधारमा आरोिपत कसूरबाट सफाइ
पाउनपु न िजिकर िलएको देिख छ । तसथ, सव थम
सोतफ नै िवचार गनपन
ु हन आयो ।
५. ितवादी गडु ् डु खाँ अदालतसम
अिभयोग कसूरमा इ कार रहे पिन अिधकार ा
अिधकारीसम बयान गदा कसूरमा सािबत रहेको
पाइ छ । वारदातको समयमा मतृ क चाँदबाबु खेतको
आलीमा बसी ितवादीम येका कािफया खाँसगँ कुरा
गरी बसेको मौका पारी सु मा िच क भ ने अलमान
खाँ लक
ु िछपी गई पछािडबाट चाँदबाबक
ु ो गदन
ढाडलगायत शरीरको अ य भागमा हार गरी िनज
लडेपिछ सािकर खाँ, औसान खाँ, के शरजहाँ खाँ र
मसमेत गै सािकर खाँ, औसान खाँ र अलमान खाँले
चारैितरबाट घेरा हाली हातखु ा समाती मतृ कलाई
हलचल गन निदई मैले अलमान खाँको हातबाट
हँिसया िलई गदनबाट टाउको िछनालेको हँ । घाँटीबाट
िछनालेको टाउको सबैजनाको स लाहले सािकर खाँ,
अलमान खाँ, औसान खाँ र मैले मतृ कले लगाएको
वेटर र अ डर ाउजरमा लपेटी सबैजना भई मैले र
अलमान खाँले पालैपालो बोक घटना थलभ दा ५/६
सय िमटर उ रतफ िहलो भएको खेतमा लगी हातले
िहलोमा खा डो बनाई टाउको सोही खा डोमा हाली
माटोले परु ी िदएको र वारदातमा योग भएको हँिसया
बाटोमा पन िहलो भएको पानी तलाउ (खा डो) मा
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याँक िदएको हँ भनी अिधकार ा अिधकारीसम
बयानमा उ लेख गरेको पाइ छ । सो कुराको पिु
वारदातमा योग भएको हँिसया बाँके सोनपरु गाउँ
िवकास सिमित वडा नं.४ ि थत पानीको खा डोमा
रहेको िववरणबमोिजम िमित २०६९।११।२१ मा यी
ितवादीसमेतका ितवादीह को रोहबरमा बरामद
भएको देिख छ । लास जाँच ितवेदनमा मतृ कको
मृ यु धा रलो हितयारले घाँटीबाट टाउको छुट्याइएको
कारण भएको हो भ ने उ लेख भएको देिख छ । यसबाट
ितवादी गडु ् डु खाँको अिधकार ा अिधकारीसम को
बयानसँग उ लास जाँच ितवेदनमा उि लिखत
यहोरा मेल खाई घटनाका यथाथतालाई थािपत
गरेको पाइ छ । मौकाको सािबतीलाई हरीले नै य तो
सािबती यहोरा लेखी सही गराएको भ ने पनु रावेदन
िजिकर िलएकोमा पिन आफूह ले सो सािबती कागजमा
सही गरेको कायलाई वीकार गरेकै देिख छ । हरीले
िनजको इ छािव वा जबरज तीसँग कुटिपट गरी
वा अनिु चत दबाब िदई बयान गरेको भ ने स ब धमा
सो कुराको त ययु माण िनज ितवादीले पेस
गन सके को पिन देिखँदनै । हरीमा भएको सािबती
बयानलाई लास बरामद भएको ि थित, लास जाँच
कृित, लास जाँच िववरणसमेतबाट समिथत भएको
ि थितमा सो सािबती र यसबाट वभािवक पले
देिखएको कुराह मालाकार पमा एकआपसमा
िसलिसलाब ढङ् गले ततु भई माणमा िलन
िम ने नै देिख छ । िनजको सो बयान यहोरासँग
सह ितवादीह को अनस
ु धानको ममा भएको
बयान यहोरा, घटना थल लास कृित मचु ु का, शवपरी ण ितवेदन बरामदी मचु ु कासमेतका व तिु न
माणह बाट समिथत भई पिु हन आएको देिख छ,
यसबाट माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम
माणमा हण गन निम ने अव था र कारण िमिसल
माणह बाट देिखन आएको छै न ।
६. यसैगरी मतृ कले कािफया खाँ र के शरजहाँ

खाँलाई याकमेल गन हँदा मतृ कलाई िठक पानपछ
ु
भ ने सोचमा मतृ कलाई कुनै एका त ठाउँमा बोलाई
यही सबै िमली िस याउनपु छ भ ने योजनाअनस
ु ार
कािफया खाँले बोलाए आउने भएको हँदा कािफया
खाँले मेरो न बरबाट फोन गरी वारदात थानमा आऊ
भनी बोलाएक र िनजले आउँछु भनेका हँदा अलमान
खाँ, सािकर खाँ, औसान खाँ, कािफया खाँ, के शरजहाँ
खाँ र म उ थानमा िनज आई पु ने समयभ दा पिहले
पगु ी बसेका िथय भनी अनस
ु धानको ममा ितवादी
गडु ् डु खाँले बयान गरेको देिख छ । यी ितवादी गडु ् डु
खाँको मोबाइल नं.९८०४५३४७६५ बाट मतृ कको
मोबाइल नं.९८०४५७८१३९ मा वारदातपूव स पक
भएको र मतृ कको मोबाइल नं.बाट ितवादीम येक
के शरजहाँ खाँको मोबाइल नं.९८१२८६७७० र
९८१२४८६७७१ मा पटक-पटक स पक भएको त य
.स.िन. पूणबहादरु ओलीले िमित २०६९।१२।१२
गते पेस गरेको कल िडटे स ितवेदन हेदा पिु हन
आएको छ । ितवादी गडु ् डु खाँसमेतको िसमसिहतको
उपरो मोबाइल बरामद भई ितवादीह प ाउ परेको
देिख छ । तर यी ितवादीले मतृ क चाँदबाबु खाँलाई
िचि दन भनी पनु रावेदन िजिकर िलएको पाइ छ ।
िमिसल संल न फोन कल िडटे सबाट िनज ितवादी
र मतृ क िबच पटक-पटक फोनमा स पक भएको
देिखँदा िनजको उ िजिकरसँग सहमत हन सिकँ दैन ।
घटना िववरण कागज गन मािनसह मु तािदन साह,
कै यवु खाँ, सहीजात खाँले सनु ी जानेको आधारमा
अनमु ान गरी मौकामा घटना िववरण कागज गरेको र
अदालतसम बकप गदा मौकाको यहोरा अ यथा
भनी ितवादीह िनद ष हन् भनी बकप गरे तापिन
िनजह को य दश सा ी नभएको हँदा ितवादीका
सा ीह एवम् घटना िववरण कागज गन सा ीह को
यहोरा एवम् ितवादीको अदालतमा भएको इ कारी
बयान यहोरालाई मा आधार िलई शव-परी ण
ितवेदन, घटना थल लास कृित मचु ु का, बरामदी
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
मचु ु का, कल िडटे ससमेतका माणह लाई उपे ा
गन िसकने अव था देिखँदनै ।
७. फौजदारी मु ामा याय स पादन
गदा अपराधीको उ े य अपराधको प ित वा
शैली घटना थलको य, घटना थलमा पाइएको
अपराधसँग स बि धत चीजव तु वा दशी इ यािदको
अ य
माणसमेतलाई आधार मानी स यको
उदघ् ाटन गरी अपराधीलाई सजाय िदनु र पीिडत
यि ित याय गनु अदालतको दािय व रहेको ह छ ।
ितवादी के शरजहाँसगँ को यी ितवादीको स ब धको
बारेमा जानकारी पाएका मतृ कले िनजलाई याकमेल
गरी रकम मागेको भ नेसमेत कारणबाट मतृ कलाई
मानपनस
मको रसइबी भई अ य ितवादीह सँग
ु
मतस लाह गरी सिु नयोिजत तवरले मेलाबाट
हँिसयासमेत ख रद गरी मतृ कको घाँटी रेटी टाउको नै
छुट्याई मारी टाउको बोक लगी खा डोमा पनु स मको
कायमा यी ितवादी संल न रहेको भ ने देिखन आएको
छ।
८. जाहेरवालाले अदालतमा बकप गन
नआएको स ब धमा िवचार गदा य दश नरहेका
यी मतृ कका आफ त जाहेरवालाले िदएको जाहेरी
दरखा त अपराध बारेको सूचनास म हो, वारदातको
य दश सा ी नरहेका भारत वतन भएका जाहेरवाला
अदालतसम अनपु ि थत रहेको भए तापिन िमिसल
माणह बाट वारदात पिु भइरहेको र मतृ कसँग
वारदातपूव स पक भएको नं.को िसमसिहतको
मोबाइलसिहत यी ितवादी गडु ् डु खाँ प ाउ परेको
त य ितवेदक .ना.िन. मनोजकुमार ठगु डासमेतको
ितवेदनबाट पिु भइरहेको हँदा पनु रावेदक ितवादी
गडु ् डु खाँको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । अतः यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १ नं.१३(१) बमोिजम सव सिहत
ज मकै द सजाय हने ठह याई भएको सु फै सला
सदर गन गरी उ च अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज

इजलासको फै सला िनजको हकमा िमलेकै देिखन
आयो ।
९. ितवादी िच क भ ने अलमान खाँको
पनु रावेदन िजिकर हेदा, मतृ कलाई मानपन
ु मनसाय
नरहेको, अदालतमा आरोिपत कसूरमा इ कार रही बयान
गरेको, सा ीह िच टु लालाले म पनु रावेदकसमेतले
मतृ कलाई कत य गरी मारेको होइन्, सो िदन म आ नै
घरमा िथएँ भनी बकप गरेको, जाहेरवाला अदालतमा
अनपु ि थत रहेकोसमेत आधारमा आरोिपत कसूरबाट
सफाइ पाउनपु न िजिकर िलएको देिख छ । यसमा
िच क भ ने अलमान खाँले अनस
ु धान अिधकृतसम
बयान गदा के शरजहाँ खाँलाई मतृ कले याकमेल
गरी पैसा मा ने गरेकोले िनजलाई िठक पानपु यो भनी
गडु ् डु खाँले भनेको के शरजहाँलाई सो दा मतृ कले
िविभ न बहानामा ध काई पैसा मा ने गदछन् भनेक
र मतृ कले गाउँकै कािफया खाँसगँ पिन नाजायज
स ब धसमेत राखी मसँग ित ो नाङ् गो त वीर छ,
नाजायज स ब धका बारेमा ित ो ीमान्समेतलाई
भनी घरबार िबगा रिद छु भनी याकमेल गन गरेको
कुरा कािफया खाँलेसमेत गरेक र उ कुरा औसान
खाँ, सािकर खाँसमेतलाई थाहा भएको हँदा गडु ् डु
खाँले हामीह लाई िनज चाँदबाबल
ु ाई िस याउनपु छ
भनी भनेकोमा मसमेतले योजना बनाई म र गडु ् डु
खाँले वारदातको अिघ लो िदन िमित २०६९।११।९
मा उढरापरु ि थत मेलामा गई मैले .२५०।- र
गडु ् डु खाँले .२०।- थपी .२७०।- मा हँिसया
ख रद गरी याई मैले साथमा राखेको िथएँ । उपरो
आधारमा हेदा यी ितवादी र अ य ितवादीह गडु ् डु
खाँसमेतसँग मतृ कलाई मान भ ने मतस लाहमा पसी
ितवादी गडु ् डु खाँ सँगै हँिसया िक न गई आफूसमेतले
पैयाँ खच गरी हँिसया िकनी याई राखी ितवादी
कािफया खाँको घरमा बसी योजना बनाई कािफया
खाँले मतृ कलाई फोन गरी बोलाई सबैजना िमली
िस याउनपु छ भ ने योजना बनाई सोअनस
ु ार कािफया
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खाँले गडु ् डु खाँको मोबाइलबाट फोन गरी मतृ कलाई
बोलाउन लगाई िनजले आउँछु भनेको हँदा गडु ् डु खाँ,
औसान खाँ, सािकर खाँ, कािफया खाँ, के शरजहाँ खाँ
र म पिहले पगु ी कािफया खाँलाई देिखने गरी ब न
र चाँदबाबु खाँ आएमा कुराकानी गरी अलम याउनु
भनी हामीह व रप र खेतको आली खको फे दमा
लक
ु बसी चाँदबाबु आई कािफयासँग बसी कुरा
ग ररहेको मौकामा पछािडबाट हँिसयाले चाँदबाबक
ु ो
गदन ढाडलगायतका शरीरका अ य भागमा हार गरे,
िनज भईु माँ लडेपिछ गडु ् डु खाँ, सािवर खाँ, औसान
खाँ, के शरजहाँ खाँसमेत आई औसान खाँले खु ा
सािकर खाँले हात र मैले ढाडबाट यापी मतृ कलाई
हलचल गन निदई गडु ् डु खाँले मेरो हातबाट हँिसया
िलई पछािडबाट घाँटी रेटी िछनालेका ह । सबैजनाको
स लाहले मतृ कको वेटर र अ डर ाउजरमा टाउको
लपेटी मैले र गडु ् डुले पालैपालो बोक घटना थलदेिख
५/६ सय िमटर उ र िहलो भएको खेतमा लगी मैले
खा डो बनाई गडु ् डु खाँले टाउको सोही खा डोमा
हाली दवु ैजनाले माटोले पु रिदएको हँ समेत भनी बयान
गरेको देिख छ ।
१०. िनजले अदालतसम
बयान
गदा आरोिपत कसूरमा इ कार रही बयान गरेको
देिख छ । मौकाको सािबतीलाई हरीले नै य तो
सािबती यहोरा लेखी सही गराएको भ ने यी
ितवादीले िजिकर िलएकोमा पिन आफूले सो
सािबती कागजमा सही गरेको कायलाई वीकार गरेकै
देिख छ । हरीले िनजको इ छा िव
वा
जबरज तीसँग कुटिपट गरी वा अनिु चत दबाब िदई
बयान ग रएको भ ने स ब धमा सो कुराको त ययु
माण िनज ितवादीबाट पेस गन सके को पिन
देिखँदनै । िनजको अनस
ु धान अिधकृतसम भएको
बयान माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम माणमा
हण गन निम ने कुनै आधार कारण देिखएन । िनज
ितवादीको मौकाको यहोरा सह ितवादीह को

बयान यहोराबाट समिथत देिख छ । घटना थल
लास कृित मचु ु का, शव-परी ण ितवेदन,
वारदातमा योग भएको हँिसया बरामद भएको बरामदी
मचु ु का, कल िडटे ससमेतका वत र व तिु न
माणह बाट समेत यी ितवादीको मौकाको बयान
यहोरा पिु भइरहेको देिख छ । यी ितवादीसमेतको
रोहमा बरामद भएको उ हँिसया सनाखतसमेत
ग रिदएको देिख छ ।
११. िनजको पनु रावेदन िजिकरमा वारदात
हँदाको समयमा घटना थलमा नभई आ नो घरमा
िथएँ, मतृ कलाई मैले कत य गरी मारेको होइन भनी
अ य थलमा रहेको िजिकर िलएको देिखए तापिन
यी ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परेको पाइ छ भने
िनजले र अ य सह ितवादीह लेसमेत अनस
ु धान
अिधकृतसम गरेको बयानको आधारमा यी
ितवादीको उपि थित र संल नता रहेको भनी पिु
भइरहेको छ । अ य थलको िजिकर िलएर मा
पु दैन । व तिु न ठ माण पेस गन स नु पदछ । वत
र त यपूण माणबाट समिथत भएमा मा माणको
लािग ा हन स नेमा सोसमेत गरेको देिखँदैन । ठोस
आधार माणको अभावमा अदालतमा इ कारी बयान
गरेकै आधारमा वारदात घटाएको बेलामा घटना थलमा
मौजदु नरही अ य िथएँ भनी िलएको िजिकर
माण ारा पिु गन नसके को अव थामा अिधकार ा
अिधकारीसम को बयानलाई वे छाले गरेको बयान
होइन भ नु तकसङ् गत नहने तसथ यी पनु रावेदकको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
१२. उपरो आधारमा हेदा यी ितवादी
अ य ितवादीह गडु ् डु खाँसमेतसँग मतृ कलाई
मान भ ने मतस लाहमा पसी ितवादी गडु ् डु खाँसगँ ै
हँिसया िक न गई आफूसमेतले पैयाँ खच गरी हँिसया
िकनी याएको भनी बयान गरेको देिख छ । ितवादी
कािफया खाँको घरमा बसी योजना बनाई कािफया
खाँले मतृ कलाई फोन गरी बोलाई वारदात थलमा
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हँिसयासिहत िलई गई लक
ु बसी यी ितवादीले
मतृ कलाई शरीरका िविभ न भागमा हार गरी घाइते
बनाई, लडाई, समाई, मान संयोग िमलाई िदई ितवादी
गडु ् डु खाँले मतृ कको घाँटी रेटी घाँटीबाट टाउको
छुट्याई िलई गई टाउको खा डोमा गाड् ने कायमा
समेत यी ितवादी िच क भ ने अहमान खाँ संल न
रहेको देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १,१३(४)
बमोिजम ज मकै द सजाय हने ठह याई भएको सु
फै सला िनजको हकमा िमलेकै देिखन आयो ।
१३. ितवादी झ ला भ ने औसन खाँको
पनु रावेदन िजिकर हेदा, मतृ कलाई मानपन
ु मनसाय
नरहेको, अदालतमा आरोिपत कसूरमा इ कार रही
बयान गरेको, वारदात घटनाको िदन म आ नै घरमा
िथए भनी बकप गरेको, जाहेरवाला अदालतमा
अनपु ि थत रहेकोसमेत आधारमा आरोिपत कसूरबाट
सफाइ पाउनपु न िजिकर िलएको देिख छ । िनजले
अनस
ु धान अिधकृतसम बयान गदा गडु ् डु खाँ िवगत
एक / डेढ वषदेिख मेरो घरमा डेरा कोठा िलई ब ने
गरेको हँदा िनजसँग किहलेकाँही मतृ क चाँदबाबु खाँ
पिन मेरो घरमा आउने जाने गन हँदा चाँदबाबु खाँलाई
देखेको िथए, पिछ िनज चाँदबाबु खाँले के शरजहाँ खाँ र
कािफया खाँलाई याकमेल गरी, ध क िदई, डर ास
देखाई पैसा मा ने हँदा सो कुरा गडु ् डु खाँसमेतले मलाई
भनेकाले म, कािफया खाँ, अलमान खाँ के शरजहाँ
खाँ र सािकर खाँ भई चाँदबाबु खाँलाई खतम गनपछ
ु
भ ने योजना बनाई िमित २०६९।११।९ गते अलमान
खाँ र गडु ् डु खाँ उढरापरु मेलामा गई हँिसया िलई
२०६९।११।१० गते हामी सबैजना कािफया खाँको
घरमा ज मा भई सबैले स लाह गरी गडु ् डु खाँले आ नो
मोबाइलबाट चाँदबाबु खाँलाई फोन लगाई कािफया
खाँले चाँदबाबु खाँसगँ कुरा गरी चाँदबाबु खाँलाई गाउँमा
बोलाएपिछ रातको अं.९:३० बजेको समयमा म गडु ् डु
खाँ, सािकर खाँ, के शरजहाँ खाँ पिहले नै खेतबारीमा गई
लक
ु बसी कािफया खाँलाई चाँदबाबु खाँसगँ कुरा गन

लगाई िनजह आलीमा बसी कुराकानी गफगाफ गन
ला दा पछािडबाट िच क भ ने अलमान खाँ गई िनज
चाँदबाबु खाँको गदन र टाउकाको भागमा हँिसया हार
गरेप ात् म, गडु ् डु खाँ र सािकर खाँसमेत उ ठाँउमा
गई िनजलाई घेरा हाली, चाँदबाबु खाँलाई हलचल गन
निदई, हातखु ा समातेप ात् गडु ् डु खाँले अलमान
खाँको हातबाट हँिसया िलई चाँदबाबु खाँको घाँटी रेटी
टाउको छुट्याएका हन, टाउको छुट्याएपिछ हामी
सबैले स लाह गरी टाउको िनज चाँदबाबु कै वेटर र
ाउजरले बेरी अलमान खाँ र गडु ् डु खाँले बोक िलई
सोदेिख उ रतफ खेतबारीमा पानी भएको ठाँउमा
गाडी िदएका हन, त प ात् हामी सबैजना आ-आ नो
घरमा गएका हौ भनी बयान गरेको देिख छ ।
१४. यी ितवादीले अदालतमा आरोिपत
कसूरमा पूण पमा इ कार रही बयान गरेको भए तापिन
िनजको मौकाको बयान यहोरा माण ऐन, २०३१
को दफा ९ बमोिजम माणमा िलन निम ने आधार र
कारण िमिसल माणबाट देिखन आएको छै न । िनजको
सो मौकाको बयान यहोरा, शव-परी ण ितवेदन,
घटना थल लास कृित मचु ु का, सह ितवादीह को
अनस
ु धान अिधकृतसम भएको बयान, बरामदी
मचु ु का, हरी ितवेदन, कल िडटे ससमेतका
माणह बाट समिथत भई पिु हन आएको देिख छ ।
िनजको पनु रावेदन िजिकरमा वारदात हँदाको समयमा
घटना थलमा नभई आ नो घरमा िथएँ, मतृ कलाई
मैले कत य गरी मारेको होइन भनी अ य थलमा
रहेको िजिकर िलएको देिखए तापिन यी ितवादीउपर
िकटानी जाहेरी परेको पाइ छ भने िनजले र अ य
सह ितवादीह ले समेत अनस
ु धान अिधकृतसम
गरेको बयानको आधारमा यी ितवादीको उपि थित र
संल नता रहेको भनी पिु भइरहेको छ । अ य थलको
िजिकर वत र त यपूण माणबाट समिथत भएमा
मा माणको लािग ा हन स नेमा सोसमेत गरेको
देिखएन ।
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१५. उपरो आधारमा हेदा यी ितवादी
झ ला भ ने औसान खाँ, अ य ितवादी गडु ् डु
खाँसमेतसँग मतृ क चाँदबाबल
ु ाई मान मतस लाहमा
बसी वारदात थलमा गई मतृ कलाई घेरा हाली मतृ कको
खु ा समाती मानमा संयोग िमलाई िदई ितवादी
गडु ् डु खाँले हँिसयाले मतृ कको घाँटी रेटी, टाउको
िछनाली मारेको र सो टाउको बोक िलई गई खा डोमा
गाड् नेस मको मतस लाहमा पसी संल न रहेको भ ने
िमिसल माणह बाट थािपत हन आएको देिखँदा
यी ितवादी झ ला भ ने औसान खाँलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १, १३(४) बमोिजमको कसूरमा
ऐ.१३(४) नं. बमोिजम ज मकै द सजाय हने ठह याई
भएको सु फै सला िनजको हकमा िमलेकै देिखन
आयो । अत: मान कायमा नै संल न हने यी ितवादी
झ ला भ ने औसान खाँको मतृ कलाई मानपन
ु मनसाय
िथएन भ न िमलेन । तसथ: यी पनु रावेदकको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
१६. ितवादी बाहर भ ने सािकर खाँको
पनु रावेदन िजिकर हेदा, मतृ कलाई मानपन
ु मनसाय
नरहेको, अदालतमा आरोिपत कसूरमा इ कार रही
बयान गरेको, जाहेरवाला अदालतमा अनपु ि थत
रहेकोसमेत आधारमा आरोिपत कसरू बाट सफाइ
पाउनपु न िजिकर िलएको देिख छ ।
१७. िनजले अनस
ु धान अिधकृतसम
बयान गदा औसान खाँ, कािफया खाँ, के शरजहाँ खाँ,
अलमान खाँ मेरो गाउँकै हन, गडु ् डु खाँ पिन झ ला
भ ने औसान खाँको घरमा डेरा कोठा िलई ब ने हँदा
िनजसँग समेत मेरो िचनजान प रचय रहेको िथयो,
िनज गडु ् डु खाँसगँ मतृ क चाँदबाबु खाँ पिन आउने जाने
गन हँदा िनजको गाउँकै कािफया खाँसगँ िचनजान भई
ेम स ब ध रहन गएको रहेछ । गडु ् डु खाँ र के शरजहाँ
खाँिबच पिन ेम स ब ध रहेको रहेछ । पिछ मतृ क
चाँदबाबु खाँले कािफया खाँ र के शरजहाँ खाँलाई
याकमेल गरी िविभ न डर ास देखाई पैसा माग गन

र पैसा निदएमा घर यवहार िबगान भनी ध क िदने,
बार बार सताउने गन थालेकाले सो कुरा कािफया खाँ,
के शरजहाँ खाँ र गडु ् डु खाँले मसमेतलाई बताएप ात्
हामी म, के शरजहाँ खाँ, कािफया खाँ, औसान खाँ,
अलमान खाँसमेत कािफया खाँको घरमा बसी चाँदबाबु
खाँलाई मान योजना बनाई िमित २०६९।११।१०
गते हामी सबैजना कािफया खाँको घरमा ज मा भई
सबैले स लाह गरी गडु ् डु खाँले आ नो मोबाइलबाट
चाँदबाबु खाँलाई फोन लगाई कािफया खाँले चाँदबाबु
खाँसगँ कुरा गरी चाँदबाबु खाँलाई गाउँमा बोलाएप ात्
रातको अं.९:३० बजेको समयमा म, गडु ् डु खाँ,
सािकर खाँ, के शरजहाँ खाँ पिहले नै खेतबारीमा गई
लक
ु बसी कािफया खाँलाई चाँदबाबु खाँसगँ कुरा गन
लगाई िनजह आलीमा बसी कुराकानी गफगाफ गन
ला दा पछािडबाट िच क भ ने अलमान खाँ गई िनज
चाँदबाबु खाँको गदन र टाउकाको भागमा हँिसया हार
गरेप ात् म, गडु ् डु खाँ र औसान खाँसमेत उ ठाँउमा
गई िनजलाई घेरा हाली चाँदबाबु खाँलाई हलचल गन
निदई, हातखु ा समाती गडु ् डु खाँले अलमान खाँको
हातबाट हँिसया िलई चाँदबाबु खाँको घाँटी रेटी
टाउको छुट्याएका हन, टाउको छुट्याएपिछ हामी
सबैले स लाह गरी टाउको िनज चाँदबाबु कै वेटर र
ाउजरले बेरी अलमान खाँ र गडु ् डु खाँले बोक िलई
सोदेिख उ रतफ खेतबारीमा पानी भएको ठाँउमा गाडी
िदएका हन् । त प ात् हामी आ-आ नो घरमा गएका
ह भनी बयान गरेको देिख छ । िनजले आफ त पन
के शरजहाँ खाँ र कािफया खाँलाई मतृ कले याकमेल
गरी पैसा मा ने गरेकोले योजना बनाई मारेका ह भनेको
देिखँदा मानपनस
मको कारण प हन आएको
ु
देिख छ ।
१८. यी ितवादीले अदालतमा आरोिपत
कसूरमा पूण पमा इ कार रही बयान गरेको भए तापिन
िनजको मौकाको बयान यहोरा माण ऐन, २०३१
को दफा ९ बमोिजम माणमा िलन निम ने आधार र
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कारण िमिसल माणबाट देिखन आएको छै न । िनजको
सो मौकाको बयान यहोरा, शव-परी ण ितवेदन,
घटना थल लास कृित मचु ु का, सह ितवादीह को
अनस
ु धान अिधकृतसम भएको बयान बरामदी
मचु ु का, हरी ितवेदन कल िडटे ससमेतका
माणह बाट समिथत भई पिु हन आएको देिख छ ।
१९. उपरो आधारमा हेदा यी ितवादी
बहर भ ने सािकर खाँ अ य ितवादी गडु ् डु
खाँसमेतसँग मतृ क चाँदबाबल
ु ाई मान मतस लाहमा
बसी वारदात थलमा गई मतृ कलाई घेरा हाली मतृ कको
हात समाती मानमा संयोग िमलाई िदई ितवादी गडु ् डु
खाँले हँिसयाले मतृ कको घाँटी रेटी टाउको िछनाली
मारेको र सो टाउको बोक िलई गई खा डोमा
गाड् नेस मको मतस लाहमा पसी संल न रहेको भ ने
िमिसल माणह बाट थािपत हन आएको देिखँदा
यी ितवादी बहर भ ने सािकर खाँलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको १, १३(४) बमोिजमको कसूरमा
ऐ.१३(४) नं. बमोिजम ज मकै द सजाय हने ठह याई
भएको सु फै सला िनजको हकमा िमलेकै देिखन
आयो । अत: मान कायमा नै संल न हने यी ितवादी
बहर भ ने सािकर खाँको मतृ कलाई मानपन
ु मनसाय
िथएन भ न िमलेन । तसथ यी पनु रावेदकको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
२०. ितवादी के शरजहाँ खाँको पनु रावेदन
िजिकर हेदा, मतृ कलाई निचनेको, अदालतमा
आरोिपत कसूरमा इ कार रही बयान गरेको, जाहेरीमा
उि लिखत म र ितवादीम येका गडु ् डु खाँिबचको
ेम स ब ध र सोले उ प न रसइबीसमेत झु ा कथन
रहेको जाहेरवाला अदालतमा अनपु ि थत रहेकोसमेत
आधारमा आरोिपत कसूरबाट सफाइ पाउनपु न िजिकर
िलएको देिख छ ।
२१. िनजले अनस
ु धान अिधकृतसम
बयान गदा मेरो ीमान् िवदेशमा रहेकाले गाउँकै झ ला
भ ने औसान खाँको घरमा ब ने गडु ् डु खाँसगँ मेरो

िचनजान प रचय भई िनजसँग माया ेम ब दै गएप ात्
िनजले मसँग िबहे गर भ ने गदथे । मतृ क िनजको
साथी भएकाले िनज पिन किहलेकाँही गाउँमा आउने
हँदा मतृ क चाँदबाबु खाँ र कािफया खाँको प रचय
भई िनजह को पिन माया ेम स ब ध रहेको िथयो,
पिछ मतृ कले गडु ् डु खाँबाट मेरो मोबाइल नं. िलई
मलाई फोन गरी डर ास देखाई मलाई पैसा दे न तेरो
ीमान्लाई तेरो र गडु ् डुको स ब धको बारेमा भनी
तेरो घरबार िबगारीिद छु भनी ध क िदएकाले मैले
सो कुरा गडु ् डु खाँसगँ गरेक िथए । िनजले कािफया
खाँसमेतसँग फोन गरी पैसा मा ने निदएमा आफूह को
स ब धका बारेमा कािफया खाँको ीमान्लाई भनी
िदने भ ने कुरा कािफया खाँले मसँग भनेको हँदा
उ कुरा हामीले गाउँकै अलमान खाँ, सािकर खाँ र
औसान खाँसमेतलाई भनेप ात् हामी सबैले चाँदबाबु
खाँलाई मान योजना बनाई िमित २०६९।११।१०
गते सबैजना कािफया खाँको घरमा बसी सरस लाह
गरी गडु ् डु खाँले आ नो मोबाइलबाट चाँदबाबु खाँलाई
फोन लगाई कािफया खाँसगँ कुरा गन लगाई चाँदबाबु
खाँलाई वारदात थानमा भेट गन बोलाएप ात्
रातको अं.९:३० बजेको समयमा म, गडु ् डु खाँ,
औसान खाँ, अलमान र सािकर खाँ खको फे दमा
लक
ु बसी कािफया खाँलाई चाँदबाबु खाँसगँ भेट गन
लगाई िनजह दवु ैजना खेतको आलीमा बसी कुरा
ग ररहेको अव थामा अलमान खाँले हँिसया िलई लक
ु
पछािडबाट गई चाँदबाबु खाँलाई गदन र टाउकोमा
हार गरेप ात् िनज भईु माँ लड् न गएपिछ गडु ् डु खाँ,
सािकर खाँ र औसान खाँ गई िनजलाई घेरा हाली
हलचल गन निदएपिछ अलमान खाँको हातमा रहेको
हँिसया गडु ् डु खाँले िलई घाँटीबाट टाउको छुट्याएका
हन्, सो बखत म र कािफया खाँ निजकै उिभएका िथय
भनी बयान गरेको देिख छ । याकमेल गरी पैसा
मा ने गरेकोले योजना बनाई मारेका ह भनेको देिखँदा
मानपनस
मको कारण प हन आएको देिख छ ।
ु

1414
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२२. यी ितवादी के शरजहाँ खाँले अदालतमा
आरोिपत कसूरमा पूण पमा इ कार रही बयान गरेको
भए तापिन िनजको मौकाको बयान यहोरा माण
ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम माणमा िलन
निम ने आधार र कारण िमिसल माणबाट देिखन
आएको छै न । िनजको सो मौकाको बयान यहोरा शवपरी ण ितवेदन, घटना थल लास कृित मचु ु का,
सह ितवादीह को अनस
ु धान अिधकृतसम
भएको बयान, बरामदी मचु ु का, हरी ितवेदन कल
िडटे ससमेतका माणह बाट समिथत भई पिु हन
आएको देिख छ । उपरो आधारमा हेदा, यी ितवादी
के शरजहाँ खाँलाई मतृ कले गडु ् डु खाँसगँ को नाजायज
स ब धलाई िलएर याकमेल गरी पैसा मा ने गरेको
हँदा ितवादी गडु ् डु खाँसमेतसँग मतृ क चाँदबाबल
ु ाई
मान मतस लाहमा पसी योजना बनाई मानमा वचन
िदई वारदात थलमा गई सहयोग पु याएको भ ने
देिखन आएको र आरोिपत आपरािधक कायको ज रया
ितवादी के शरजहाँ खाँ र गडु ् डु खाँिबच रहेको नाजायज
स ब ध भ ने नै देिखन आएकोले मतृ कलाई समाउने,
काट् ने, मान काय नगरेको भएपिन मानमा वचन िदएको
थािपत हन आएकोले िनज ितवादी के शरजहाँ
खाँलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १, १३(४)
बमोिजमको कसूरमा ऐ.१३(४) बमोिजम ज मकै द
सजाय हने ठह याई भएको सु फै सला िमलेकै देिखन
आएकोले यी पनु रावेदक ितवादी के शरजहाँ खाँको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
२३. ितवादी मोटी / पशु ु भ ने कािफया
खाँको पनु रावेदन िजिकर हेदा, मतृ कलाई निचनेको,
अदालतमा आरोिपत कसूरमा इ कार रही बयान
गरेको, जाहेरीमा उि लिखत म र मतृ क चाँदबाबु
खाँिबचको ेम स ब ध र सोले उ प न रसइबीसमेत
झु ा कथन रहेको, जाहेरवाला अदालतमा अनपु ि थत
रहेकोसमेत आधारमा आरोिपत कसूरबाट सफाइ
पाउनु पन िजिकर िलएको देिख छ ।

२४. यी
ितवादीले अनस
ु धान
अिधकारीसम बयान गदा मेरो ीमान् ४।५ वष
पिहला देिख िवदेशमा रहेको हँदा ७/८ मिहना पिहला
मेरो गाउँकै झ ला खाँको घरमा डेरा कोठा गरी ब ने
गडु ् डु खाँसगँ आउने चाँदबाबु खाँसगँ प रचय भई
िनजसँग मेरो स ब ध माया ेम रही हामीिबच नाजायज
स ब धसमेत रहेको िथयो । पिछ िनज चाँदबाबु खाँले
मलाई िविभ न ध क िदई मलाई पैसा देउ न ित ो
घरबार िबगारी िद छु, ित ो ीमान्लाई भनी िद छु
भ ने गदथे । गडु ् डु खाँ र के शरजहाँ खाँको पिन स ब ध
रहेकाले चाँदबाबु खाँले के शरजहाँ खाँसमेतलाई फोन
गरी डर ास ध क िदई पैसा मा ने र पैसा निदएमा
ितमी र गडु ् डु खाँको स ब ध बारेमा ित ो ीमान्लाई
भनी िद छु भ ने गरेको हँदा सो कुरा के शरजहाँ खाँले
गडु ् डु खाँ र िनजको आफ त अलमान खाँ, सािकर खाँ
र औसान खाँसमेतलाई बताएक रिहछन् । त प ात
िनजह सबैजनाले चाँदबाबु खाँलाई ठीक पानपछ
ु भनी
रहेका हँदा मैले उ कुरा थाहा जानकारी पाई मैले पिन
िनजह लाई चाँदबाबु खाँले आफूलाई पिन याकमेल
गन गरेको कुरा बताएपिछ िमित २०६९।११।१० गते
म, गडु ् डु खाँ, अलमान खाँ, औसान खाँ, सािकर खाँ र
के शरजहाँ खाँ मेरो घरमा ज मा भई सबैले सरस लाह
गरी गडु ् डु खाँले आ नो मोबाइलबाट चाँदबाबु खाँलाई
फोन लगाई मलाई कुरा गन िदएप ात् मैले िनज
चाँदबाबु खाँसगँ कुरा गरी मलाई भेट गन आउ भनी
वारदात थानमा बोलाएक हँ । िनजले आउँछु भनेपिछ,
रातको अं.९:३० बजेको समयमा गडु ् डु खाँ, औसान
खाँ, सािकर खाँ, के शरजहाँ खाँ पिहले नै खेतबारीमा
गई लक
ु बसी नदेिखने ठाउँमा बसेकोमा चाँदबाबु खाँ
उ थानमा आएपिछ म र िनज चाँदबाबु खाँ आलीमा
बसी कुराकानी गफगाफ गन ला दा पछािडबाट िच क
भ ने अलमान खाँ आई िनज चाँदबाबु खाँको गदन र
टाउकोको भागमा हँिसया हार ग रसके पिछ गडु ् डु
खाँ, औसान खाँ र सािकर खाँसमेत उ ठाँउमा आई
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
िनजह ले घेरा हाली, चाँदबाबु खाँलाई हलचल गन
निदई हातखु ा समाती गडु ् डु खाँले अलमान खाँको
हातबाट हँिसया िलई चाँदबाबु खाँको घाँटी रेटी टाउको
छुट्याएका हन, म र के शरजहाँ खाँ निजकै उिभएका
िथयौ, टाउको छुट्याएपिछ हामी सबैले स लाह
गरी टाउको िनज चाँदबाबक
ु ै वेटर र ाउजरले बेरी
अलमान खाँ र गडु ् डु खाँले पालैपालो बोक िलई
सोदेिख उ रतफ खेतबारीमा पानी भएको ठाँउमा
गाडी िदएका हन, त प ात् हामी सबैजना आ-आ नो
घरमा गएका ह भनी बयान गरेको देिख छ ।
२५. यी ितवादीले अदालतमा आरोिपत
कसूरमा पूण पमा इ कार रही बयान गरेको भए
तापिन िनजको मौकाको बयान यहोरा माण ऐन,
२०३१ को दफा ९ बमोिजम माणमा िलन निम ने
आधार र कारण िमिसल माणबाट देिखन आएको
छै न । िनजको सो मौकाको बयान यहोरा, शवपरी ण ितवेदन, घटना थल लास कृित मचु ु का,
सह ितवादीह को अनस
ु धान अिधकृतसम
भएको बयान, बरामदी मचु ु का, हरी ितवेदन, कल
िडटे ससमेतका माणह बाट समिथत भई पिु
हनक
ु ो साथै वारदात थलमा संल न हँदा यी ितवादीले
लगाएको कुता सु वाल बरामद भई परी ण हँदा
सु वालमा मानव रगत पाइएको भ ने के ीय हरी
िविध िव ान योगशालाको िमित २०७०।१।२६ को
परी ण ितवेदनसमेतबाट देिखन आई वारदातमा यी
ितवादीको संल नता पिु हन आएको देिख छ ।
२६. उपरो आधार माणह का आधारमा
हेदा, मतृ क र यी ितवादीका िबच स ब ध रहेको, सो
स ब ध काश गरी घरबार िबगारी िद छुसमेत भनी
मतृ कले यी ितवादीलाई ध क समेत िदई याकमेल
गरी पैयाँ मा ने गरेकोसमेत कारणबाट यी ितवादीले
आ नो आफ तसमेत रहेका अ य ितवादी
औसान खाँसमेतसँग भनी ियनै ितवादीसमेत भई
ितवादीह ले ियनै ितवादीको घरमा बसी मतृ कलाई

मान योजना बनाई मतस लाहमा पसी मानमा वचन
िदई ितवादी गडु ् डु खाँको मोबाइलबाट मतृ कलाई
वारदात थलमा बोलाई मानमा संयोग िमलाई िदएको
भ ने अव था देिखन आएको हँदा यी ितवादीले
मतृ कलाई समाउने, काट् ने, मानसमेतको कायमा वयं
संल न रहेको भ ने नदेिखए तापिन मानमा वचन िदई
संयोग िमलाई िदएको र आरोिपत आपरािधक कायको
ज रया यी ितवादी मोटी / पशु ु भ ने कािफया खाँ
रहेको त य थािपत हन आएको हँदा यी ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १,१३(४) बमोिजमको
कसूरमा ऐ,१३(४) नं. बमोिजम ज म कै द सजाय हने
ठह याई भएको सु फै सला िनजको हकमा िमलेकै
देिखन आयो । तसथ पनु रावेदक ितवादी मोटी / पशु ु
भ ने कािफया खाँको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन सिकएन ।
२७. अब ततु वारदातमा जाहेरवाला
अदालतमा उपि थत नभएको भनी यी ितवादीह को
मु य पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा हेदा, जाहेरवाला
वयं पीिडत वा य दश होइन, आ नो आफ तको
िनमम ह याबारे थाहा पाएस मको जानकारी िदने
यि हन् । यस अदालतबाट अिलमु लाह मस
ु लमान
िव नेपाल सरकार रहेको (ने.का.प.२०७६, अङ् क
९, िन.नं.१०३५०) कत य यान मु ामा "जाहेरी
दरखा त आफैँमा माण हने वा नहने भ ने नभई यो
कसूरका बारेमा सूचना िदने मा यम हो । अपराधको
बारेमा सूचना िदनल
ु ाई First Information
Report (FIR) पिन भ ने गरेको पाइ छ । जाहेरी
परेपिछ घटना वा आपरािधक कायको िव ततृ
अनुस धान हने गदछ । अनुस धानबाट सङ् किलत
माण कागजले जाहेरी यहोरालाई समथन गछ
वा गदन भ ने मु य िवषय रहेको ह छ । घटना
प रि थितसँग जोिडएका सा ी माणह ले जाहेरी
यहोरालाई पुि गन अव था भएमा मा जाहेरी
दरखा तले ामािणक मू य ा गदछ" भ ने
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१०५४१ - झ ला भ ने औशान खाँसमेत िव. नेपाल सरकार
ितपािदत िस ा तबाट जाहेरी दरखा तले आँफैमा
वत माणको प हण नगन र जाहेरवालाको
जाहेरी यहोरा अ य िमिसल संल न माणबाट पिु
भएमा सो जाहेरीलाई अ यथा भ न निम ने भ ने
देिखयो । ततु वारदात घटाउनमु ा यी ितवादीह को
सिु नयोिजत योजना, मनसाय, अपराधमा संल नता
तथा िनमम र अमानवीय तवरले मतृ कको घाँटी रेटी
ह या गरेको देिखन आयो ।
२८.
ततु वारदातमा य दश को
अभाव रहेको भ नेसमेत पनु रावेदकह को िजिकर
रहेको पाइ छ । य दश नभए पिन अ य माणको
आधारबाट कसूरदार देिखएमा य दश नरहेको
आधारमा िनद ष रहेको अथ गन िम दैन । ततु
मु ामा ितवादीह को मौकाको बयान एवम् ती
बयानले औ ं याएका थानबाट दशी नै बरामद भएको
छ । सङ् किलत माणले कसूर थािपत गछ भने
य दश छै न भनेकै भरमा ितवादीह लाई उ मिु
िदन िम दैन । य माणको अभावमा सङ् किलत
माणह मालाकार कडीको कसीमा राखी हेनपन
ु
ह छ । ितवादीह ले अिधकार ा अिधकारीसम
कसूरमा सािबत भई बयान गरेको पाइ छ । अपराध गदा
अपनाइएको त रका र अपराधको कृित हेदा अपराधी
पूण सचेत रही िनयोिजत र सङ् गिठत पमा आ नो
काययोजनालाई पूणता िदएको देिख छ । कुनै अिभयोग
लागेको अिभयु ले कसूरस ब धी कुरामा सािबती
भएको वा इ कार गरेको िनजको कथनले मा िनजको
प वा िवप मा वतः माणको थान हण गदन ब
सो सािबती वा इ कारी बयानलाई कुनै आधारभूत,
त यपरक व तिु न ठ एवम् िन या मक माणबाट
समिथत गराउनपु न ह छ । वारदात थलबाट बरामद
भएको हँिसया, ितवादीह ले खल
ु ाएको ठाउँबाटै
बरामद भएको मतृ कको टाउको, लास जाँच कृित
मचु ु कामा उ लेख भएको यहोरा, शव परी ण
ितवेदन, कल िडटे ससमेतका िमिसल संल न

आधार माणबाट यी ितवादीह ले नै उ घटना
घटाएको देिखयो ।
२९. अत: उपरो बमोिजमको त यको
िव ेषण, कारण र माणको आधारमा ितवादीम येका
गडु ् डु खाँलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१ नं. िवपरीत १३(१) बमोिजमको कसूर गरेकोले
सोही १३(१) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द हने
ठहछ । साथै के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन,
एक करण, समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को
दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसूरको सजाय सािबक
ऐनमा मल
ु क
ु अपराध संिहतामा लेिखएकोभ दा बढी
रहेछ भने संिहतामा लेिखएको हदस म मा सजाय
हनेछ भ ने कानूनी यव था भएको प र े यमा मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ मा सव वसिहत ज मकै दको
कानूनी यव था नभएको र ऐ.को दफा १७७ (२) मा
यान मन कसूर गन, गराउने यि लाई ज मकै दको
सजाय मा हने भनी कानूनी यव था रहे भएको
देिखएकोले ततु मु ामा पिन यी ितवादीम येका
गडु ् डु खाँलाई सव व नहने भई ज मकै दको मा सजाय
हने ठहछ । तथा अ य ितवादीह िच क भ ने
अलमान खाँ, झ ला भ ने औसान खाँ, बाहर भ ने
सािकर खाँ, मोटी / पशु ु भ ने कािफया खाँ र के शरजहाँ
खाँले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ नं. िवपरीत
ऐ.१३(४) नं. बमोिजमको कसूर गरेकोले सोही १३(४)
नं. बमोिजम िनजह लाई ज मकै द सजाय हने भनी
सु बाँके िज ला अदालतबाट िमित २०७१।११।१३
मा भएको फै सला सदर हने ठह याई भएको उ च
अदालत तल
ु सीपरु , नेपालग ज इजलासबाट भएको
िमित २०७३।१२।१३ को फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन
िजिकर पु न स दैन । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम मल
ु क
ु अपराध
संिहता, २०७४ को दफा ४०(२), फौजदारी कसूर
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
(सजाय िनधारण तथा काया वयन) ऐन, २०७४ को
दफा ५ र के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
नणय नं . १०५४२
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ख) मा रहेको यव थाबमोिजम ितवादी गडु ् डु
सव च अदालत, संयु इजलास
खाँलाई ज मकै द मा हने र अ य ितवादीह ले
माननीय यायाधीश ी दीपककुमार काक
मल
माननीय यायाधीश ी काशकुमार ढुङ्गाना
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १ नं. िवपरीत ऐ.१३(४)
नं. बमोिजमको कसूर गरेकोले सोही १३(४) नं.
फै सला िमित : २०७७।३।१५
बमोिजम िनजह लाई ज मकै द सजाय हने ठहर
०७६-WH-०३८६
भएकाले सोहीबमोिजम लगत क नू भनी सु बाँके
िज ला अदालतमा लेखी पठाउनू........................१
मु ाः ब दी य ीकरण
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी गडु ् डु
खाँलाई ज मकै द मा हने ठहर भएकाले िनज िनवेदक / वादी : गोरे माझी साक को छोरा िस धपु ा चोक
ितवादीको चल अचल स पि रो का राखेको भए
िज ला इ ावती गाउँपािलका वडा नं.
त काल फुकुवा गरी सोको जानकारी िनज ितवादी र
७ घर भई हाल ी कारागार कायालय
िनजका हकवालालाई िदनू.................................१
का ेपला चोकमा थनु ामा रहेका एकबहादरु
ततु फै सलाको जानकारी महा यायािधव ाको
मङ् ातीको हकमा गणेश भ राई
कायालयलाई िदनू...........................................१
िव
सरोकारवालाले फै सलाको न कल मा न आएमा
यथ / ितवादी : िज ला शासन कायालय
िनयमानस
का ेपला चोक, धिु लखेलसमेत
ु ार गरी न कल िदनू............................१
ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फै सला
िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानस
§ धरौट माग गन र माग भएको धरौट बझ
ु ार
ु ाउन
अिभलेख शाखामा बझ
नसके थनु ामा पठाउने काय याियक
ु ाइिदनू..............................१
ि याको एउटा अिभ न अङ् ग हो । यस
उ रायमा सहमत छु ।
कारको वभािवक ि यालाई अ यथा
या.टंकबहादरु मो ान
मा न िम दैन । धरौट मा माग गन स ने
अिधकार मख
ु िज ला अिधकारीलाई हने
इजलास अिधकृत:- सोनी े ठ
तर धरौट नबुझाए पिन थनु ामा पठाउन
इित संवत् २०७७ साल असार १० गते रोज ४ शभु म् ।
निम ने काननू को मकसद हनै नस ने ।
§ अिधकार ा
िनकायबाट साधारण
अिधकार े अ तगत मु ाको िनयिमत
ि याका स दभमा माणको मू याङ् कन
गरी गरेका िनणय वा आदेशअनस
ु ार
थुनामा परेको िवषयलाइ िलएर
—— & ––
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१०५४२ - गणेश भ राई िव. िज ला शासन कायालय, का ेपला चोक, धिु लखेलसमेत
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु राखी मु ाको पपु गन पाउने गरी धरौटी तारेखमा रहनु
भएको िथयो । पनु ः सोही वारदातको सवारी ितपूित
याियक मा यताअनक
ु ू ल नदेिखने ।
( करण नं.६) मु ा िज ला शासन कायालय का ेपला चोकमा
दायर भई थुनछे क आदेश हँदा तहाँ कायालयबाट
घाउ खच धरौटीबापत .१०,३६,२८४।४० बझ
िनवेदक / वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ाह
ु ाए
ी कुलराज लािमछाने, ी ब ीनारायण साधारण तारेखमा राखी मु ाको पपु गनु भनी
िमित २०७७।१।२ मा आदेश भएको रहेछ । उ
नगरकोटी र ी गणेश भ राई
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा धरौटी रा न नसक मेरो प एकबहादरु मङ् ाती
हालस म गैरकानूनी थनु ामा रहनु भएको छ ।
ी िवदरु कुमार काक
नेपालको संिवधानको धारा १६ ले येक यि लाई
अवलि बत निजर :
वत तापूवक बाँ न पाउने हकको यव था गरेको
§ ने.का.प.२०५१, अङ् क ३, िन.नं.४८८९
छ । धारा २० यायस ब धी हकमा येक यि लाई
§ ने.का.प.२०५४, िन.नं.६३५८
§ ने.का.प.२०७५, अङ् क १०, िन.नं.१०१०८ व छ सनु वु ाइको हक हनेछ भ ने उ लेख ग रएको
छ । कुनैपिन यि , िनकाय वा अिधकारीले आफूलाई
स ब कानून :
§ सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ कानूनले िदएको अि तयारीिभ रहेर मा काय
गनपदछ
। देवानी कृितको दािय व बहन गराउनु पन
ु
अव थामा कानूनको प अि तयारी िदएकोमा बाहेक
आदेश
या.दीपककुमार काक : नेपालको कसैलाई थुनामा पठाउने गरी आदेश गन िम दैन ।
संिवधानको धारा ४६ एवम् १३३ बमोिजम यसै सवारी ितपूित मू याङ् कन गरी के कित ितपूित िदने
अदालतको े ािधकारिभ दायर हन आएको ततु िदलाउने भ ने िवषय आव यक माण बझ
ु ी कानूनले
िनवेदनको संि त त य र आदेश यस कार रहेको िदएको अि तयारीिभ रही सोहीबमोिजम ितपूित
िदने िदलाउने िवषय हो । अनमु ानको भरमा धरौटी
छःमू याङ् कन गरी कसैलाई थनु ामा पठाउने गरी आदेश
त य-ख ड
मेरो प एकबहादरु मङ् ातीले चलाएको गन अिधकार चिलत सवारी तथा यातायात यव था
बा.२क २१८२ नं. को िमनी िट पर र रामशरण ऐनले मख
ु िज ला अिधकारीलाई दान गरेको छै न ।
भ राईले चलाएको बा.५ ख ५७७४ िट पर ितपूित यिकन गन ज तो देवानी कृितको िवषयमा
का ेपला चोक िज ला, म डनदेउपरु नगरपािलका due process of civil justice system
वडा नं. ७ हेल बु सडक ख डमा िमित २०७६।१२।२ िस ा तका आधारमा याय िन पण गनपन
ु हछ।
चिलत फौजदारी कानूनअनु प सवारी अङ् गभङ् ग
गते एक आपसमा ठ कर ला न गई के ही यि ह
घाइते भएकोमा वादी नेपाल सरकारले स मािनत मु ामा स मािनत का ेपला चोक िज ला अदालतले
ी का ेपला चोक िज ला अदालतसम सवारी धरौटी तारेखमा राखी मु ाको पपु गनु भ ने आदेश
अङ् गभङ् ग मु ा दायर गरी िमित २०७६।१२।३० मा िदएपिछ पनु ः ितपूित मु ामा मल
ु क
ु फौजदारी
थनु छे क आदेश हँदा .५०,०००।- (पचास हजार) कायिविध संिहताको दफा ६८(२) बमोिजम थनु ामा
धरौटी जेथा माग भएकोमा सोबापतको नगदै धरौटी पठाउने गरी आदेश गन स ने अिधकार कानूनले मख
ु
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
िज ला अिधकारीलाई िदएको छै न । िबना कानूनी
आधार धरौटी माग गरी धरौटी ितन बझ
ु ाउन नस दा
थनु ामा पठाउने गरी भएको आदेश apparent
error of procedural and substantive law
समेत भएको हँदा बदरभागी छ । मेरो प लाई ी
का ेपला चोक िज ला अदालतले धरौटी तारेखमा
मु ाको पपु गन आदेश िदएपिछ सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१)
(ख) बमोिजम घाइतेह लाई ितपूितबापतको रकम
भराई पाउन भ ने नेपाल सरकारको दाबी रहेको छ ।
सो दाबीबमोिजमको ितपूित के कसरी कित भराउने
भ ने स ब धमा सोही ऐनको उपदफा २, ३, ४, ५, ६
ले प कायिविध तोक िदएको छ । सोहीबमोिजम मेरो
प लाई तारेखमा राखी कानूनले दान गरेको कायिविध
अपनाई उपचार खच, िबमा रकम, िबल भरपाइसमेतका
माण मू याङ् कन गरी ितपूित रकम िनधारण गरी
िनणय गनपनमा
मल
ु
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहताको
दफा ६८(२) बमोिजम थुनामा पठाउने गरी आदेश
भएको छ । यथाथतः मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा ६८(१) ले दफा ६७ को
अव थामा बाहेक कुनै अिभयु को अिभयोग मािणत
हने मनािसब आधार भएमा धरौटीको माग गन स ने
यव था गरेको छ । अिभयोग मािणत हने नहने भ ने
िवषय स मािनत का ेपला चोक िज ला अदालतको
अिधकार े को िवषय हो । यसैगरी संिहताको दफा
६९ ले दफा ६७ र ६८ को अव थामा बाहेक अ य
अव थामा अिभयु अदालतमा हािजर भएपिछ
िनजलाई तारेखमा राखी मु ाको पपु गनपन
ु यव था
गरेको छ । दफा ६९ बमोिजम मेरो प लाई तारेखमा
राखी ितपूित मू याङ् कन यिकन गनपनमा
उ
ु
कानूनी यव थाको गलत योग गरी देवानी दािय वको
िवषयमा समेत दफा ६८(२) बमोिजम िनजलाई िज ला
शासन कायालयले थनु ामा पठाउने गरी भएको आदेश
कानून िवपरीतको भएको ट छ । का ेपला चोक

िज ला अदालतबाट िमित २०७६।१२।३० मा मेरो
प लाई सवारी अङ् गभङ् ग मु ामा थनु छे कको ममा
.५०,०००।- धरौटी दािखला गरी तारेखमा रही
मु ाको पपु गनु भ ने आदेश भइसके प ात् देवानी
कृितको ितपूित िनधारण गनपन
ु सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१)
(ख) बमोिजम दायर भएको मु ामा िज ला शासन
कायालय, का ेपला चोकले थनु छे क आदेश गदा
मलाई आकृ नै नहने कानूनको दफा उ लेख गरी
.१०,३६,२८४।४० धरौटी रकम िनधारण गरी उ
रकम मैले ितन बझ
ु ाउन नस दा थनु ामा पठाएको काय
मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहताको दफा ६७, ६८
तथा सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १६३ तथा यायका मा य िस ा तिवपरीत
गैरकानूनी थनु ा भएको हँदा िज ला शासन कायालय,
का ेपला चोकको उ िमित २०७७।१।२ को आदेश
बदर गरी नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)
(३) तथा सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को
िनयम ३४, ३७ समेत अनु प गैरकानूनी थनु ाबाट
मु गरी िदनु र साधारण तारेखमा राखी मु ाको
पपु गनु गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा ब दी
य ीकरणको आदेश जारी ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको एकबहादरु मङ् ातीको हकमा अिधव ा
गणेश भ राईको रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवदेकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ?
मागबमोिजमको आदेश जारी हनु नपन कुनै आधार
कारण भए सबदु माणसिहत यो आदेश ा
भएको िमितले तीन िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत् िलिखत जवाफ पेस गनू भनी ततु
आदेश र िनवेदनको ितिलिप साथै राखी िवप ीलाई
याद सूचना िदई सोको बोधाथ महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदई िलिखत जवाफ परे वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेस गनू भ ने यस
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१०५४२ - गणेश भ राई िव. िज ला शासन कायालय, का ेपला चोक, धिु लखेलसमेत
अदालतबाट िमित २०७७।३।३ मा भएको आदेश ।
यसमा िदलकुमार बयलकोटीको जाहेरीले बादी
नेपाल सरकार ितवादी हाल िस धपु ा चोक िज ला
ई ावती गाउँपािलका वडा नं. ७ ब ने एकबहादरु
म ाती भएको सवारी अङ् गभङ् ग ितपूित मु ामा
िज ला शासन कायालय, का ेपला चोकको च.नं.
३१०२ िमित २०७७/०१/०२ को थुनवु ा पज
ु अनस
ु ार
िनजलाई कानूनबमोिजम थनु ामा रािखएकोस म
हो । कारागार कायालय याियक अदालत / िनकायको
आदेशमा मा कुनै पिन यि लाई थनु ामा रा ने र
थनु ामु गन िनकाय भएकोले कारागार कायालयलाई
िवप ी बनाउनु यायसङ् गत र यावहा रक नदेिखएको
हँदा ततु ब दी य ीकणको रटसमेत औिच यिहन
र िनराधार भएकाले खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको कारागार कायालय, का ेपला चोकको
िलिखत जवाफ ।
जाहेरवालाह को आमा िदलकुमारी
बयलकोटी र बु माया बयलकोटीसमेत २१ जना
िनज जाहेरवालाह को काकाको छोरी का ेपला चोक
िज ला म डनदेउपरु नगरपािलकाि थत चैनपरु ब ने
स रता बयलकोटी ९ मिहनाको गभवती अव थाको
भएको हँदा िनजलाई दही िचउरा खवु ाउन भनी िनज
ितवादीम येको नारायण भ ने एकबहादरु मङ् ातीले
चलाएको बा.२ क २९८२ न बरको िमनी िट परमा
चढी िमित २०७६।१२।०२ गते आ नो घर ई ावती
गाउँपािलकाबाट िनजको घर का ेपला चोक िज ला,
म डनदेउपरु नगरपािलकाि थत चैनपरु तफ िबहानै
गई िनज स रता बयलकोटीलाई दही िचउरा खवु ाई
सक आ नो घरतफ फक आउन भनी सोही िमिन
िट पर गाडीमा बसी फक आउने ममा सोही िदनको
अ दाजी १७:०० बजेको समयमा का ेपला चोक
िज ला म डनदेउपरु नगरपािलका वडा नं. ७ को
कु ताचोकि थत हेल बु राजमागको सडकख डमा
िवपरीत िदशा िहंगवु ापटीबाट पाँचखालतफ िगटी लोड

गरी आएको ितवादीम येको रामशरण भ राईले
चलाई आएको बा.५ ख ५७७४ न बरको िट परसँग एक
आपसमा ठ कर खाई जाहेरवालाह को आमा सवार
भएको बा.२ क २१८२ नं.को िमिन िट पर सडकबाट
अ दाजी ५ िमटर तल खसी दघु टना हँदा िदलकुमारी
बयलकोटी, बु माया बयलकोटी र अ य उ िमिन
िट परमा सवार शोभा बयलकोटी, सु तली बयलकोटी,
शा ता बयलकोटी, ल मी बयलकोटी, उजेली
बयलकोटी, दिमली िमजार, भगवती बयलकोटी, शभु ा
बयलकोटी, सिबना बयलकोटी, उिमला बयलकोटी,
कमला र तेल, बु माया रो का, िम रो का,
िदलकुमारी बयलकोटी, रता बयलकोटी, रािधका
बयलकोटी, चनमती बयलकोटी र कमली र तेलसमेत
२१ जना घाइते भई त काल उपचारको लािग
थानीय मािनस र हरीसमेतको सहयोगमा धिु लखेल
अ पताल याएकोमा घाइतेम येका जाहेरवालाको
आमा िदलकुमारी बयलकोटी र बु माया बयलकोटीको
उ अ पतालमा उपचार हन नसक थप उपचारका
लािग काठमाड ि थत निभक अ पताल लगी आई.िस.
य.ु मा राखी उपचार भइरहेको र अ य घाइतेह म येको
कोहीको सामा य उपचारपिछ िड चाज भइसके को र
कोही घाइतेह को सोही धिु लखेल अ पतालमै उपचार
भइरहेको िनज ितवादीह नारायण भ ने एकबहादरु
म ाती र रामशरण भ राईले लापरबाही तवरले गाडी
चलाई सवारी दघु टना भई उ सवारी दघु टनाबाट
िदलकुमारी बयलकोटी क मरको दवु ै साइडको हड् डी
फुटेको र भाँिचएको र बु माया बयलकोटीको दे ेहात
भाँिचएको र छातीिभ िथिचएर आ ा फो सोतफ
सरी अङ् गभङ् ग भएको हँदा िनज ितवादीह लाई
प ाउ गरी सवारी अङ् गभङ् गअ तगत हदैस मको
सजाय गरी घाइतेह को अ पतालमा लागेको स पूण
उपचार खचबापतको रकम र ितपूितसमेत िदलाई
भराई पाऊँ भनी िदलकुमार बयलकोटी र नवराज
बयलकोटीको पन आएको संयु जाहेरी दरखा त
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
यस कायालयको कसूर दता िकताबमा मु ा दता
नं. १७३ िमित २०७६।१२।०४ गते दता गरी
अनस
ु धान अगािड बढाइएको हो । ततु मु ाको
जाहेरी दरखा तमा उि लिखत ितवादी नारायण
भ ने एकबहादरु मङ् ाती र रामे भ ने रामशरण
भ राईको नाउँमा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता,
२०७४ को दफा ९ को उपदफा ७ बमोिजम यस
कायालयको च.नं. ४६२६ िमित २०७६।१२।०४
गते ज री प ाउ समथन िलई िनज ितवादीह
नारायण भ ने एकबहादरु मङ् ाती र रामे भ ने
रामशरण भ राई मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा १४ को उपदफा (६) बमोिजम िज ला सरकारी
विकल कायालयमाफत स मािनत का ेपला चोक
िज ला अदालतबाट िमित २०७६।१२।०३ बाटै
लागु हने गरी पिहलो पटक याद थपको अनमु ती
िलई ततु मु ा अनस
ु धानकै ममा रहेको समयमा
घाइतेह को उपचार खचसमेत िनजह बाट दािखला
नगराएको हँदा िनज ितवादी नारायण भ ने एकबहादरु
मङ् ातीसमेत उपर सवारी ितपूित मु ासमेत िमित
२०७६।१२।२४ गतेको अनस
ु धान ितवेदनसाथ
िज ला सरकारी विकल कायालय, का ेपला चोकमा
पेस भएकोमा उ कायालयबाट िमित २०७६।१२।२८
गते अिभयोगप साथ स मािनत का ेपला चोक
िज ला अदालत का ेपला चोकमा पेस भएकोमा
स मािनत अदालतको िमित २०७६।१२।३०
गतेको आदेशले जनही .५०,०००।- धरौटी
माग भएकोमा माग भएको धरौटीबापतको रकम
दािखला गरी तारेखमा बसेकोमा िनजह उपर सवारी
ितपूित मु ा िज ला शासन कायालयमा िमित
२०७७।०१।०२ गते पेस भई सोही िदन िज ला
शासन कायालय, का ेपला चोकको आदेशले
ितवादीम ये रामशरण भ राईलाई .२,५८,४०७।धरौटी माग गरी माग भएको धरौटीबापतको रकम
दािखला गरी तारेखमा बसेको हो भने अक ितवादी

नारायण भ ने एकबहादरु मङ् ातीसँग माग भएको
धरौटीबापतको रकम .१०,३६,२८४।- दािखला
गन नसक कानूनबमोिजम थनु वु ा पज
ु िदई कारागार
कायालय का ेपला चोकको थुनामा मु ा पपु को
लािग पठाइएको हो । िवप ी िनवेदक नारायण भ ने
एकबहादरु मङ् ातीलाई गैरकानूनी पमा प ाउ गन,
थनु ामा रा ने, आफ तह सँग भेटघाट गन निदने,
ज ता िकिसमका कायह यस कायालयबाट भए
गरेको होइन, छै न । िवप ीले यस कायालयसमेतलाई
िवप ी बनाई िदएको रट िनवेदन िजिकर आधारहीन,
त यहीन, झु ा भएको हँदा खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको िज ला हरी कायालय, का ेपला चोकको
िलिखत जवाफ ।
नवराज बयलकोटीको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार, ितवादी एकबहादरु मङ् ातीसमेत
भएको सवारी अङ् गभङ् ग ितपूित मु ामा ितवादी
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को
दफा १६३(१)(ख) बमोिजमको कसूर गरेको देिखँदा
िनज ितवादीह बाट ऐ. ऐनको दफा १६३(१)(ख)
बमोिजम पीिडत घाइतेह लाई ितपूित एवम् घा खच
िदलाई भराई पाउने मागदाबी िलई िज ला सरकारी
विकल कायालयबाट िमित २०७६।१२।२८ मा यस
कायालयमा अिभयोगप पेस हन आएकोमा सोतफ
कारबाहीको िसलिसलामा िनज ितवादी एकबहादरु
मङ् ातीले उ घटनालाई वीकार गरी मैले हालस म
घाइतेको उपचारमा लागेको रकम घाइतेह लाई
उपल ध गराएको छै न । घाइतेह को उपचार खच
बझ
ु ाउन मेरो म जरु ी छ भनी ितवादी एकबहादरु
मङ् ातीले यस कायालयसम ग रिदएको बयान ।
अका अिभयु रामशरण भ राईले यस कायालयमा
बयान गदा दघु टना भएको कुरालाई वीकार गरी
सो दघु टनामा िनज एकबहादरु मङ् ातीले चलाएको
गाडीले मेरो गाडीलाई गलत साइडमा ठ कर िदई सो
गाडी पि टदा िनज यि ह घाइते भएको भए तापिन
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आ नो ग ती नहँदानहँदै पिन मानवीय िहसाबले
मेरो सवारीको धनी िव णमु णी नेपालले चेकमाफत
.२,००,०००।- (दईु लाख) िनज घाइतेह को
उपचारका लािग जाहेरवाला नवराज बयलकोटीलाई
उपल ध गराई स नु भएको छ । ततु मु ामा मेरो
ग ती मािणत भएमा घाइतेह को उपचार खच
बझ
ु ाउन मेरो म जरु ी छ भनी खल
ु ाई िदएका छन् । यसरी
यी ितवादीह को उपरो उि लिखत काय सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६३
को(१) (ख) बमोिजमको कसूर ठहछ, उ वारदात
िमितमा यी दवु ै गाडीह एक आपसमा ठ कर िदई
दघु टना हँदा िन न यि ह घाइते भई िनजह को
उपचारमा िन नबमोिजमको रकम खच भएको अिभयोग
प (घाइते ह को बयान) बाट देिखन आयो । घाइते
शा ता बयलकोटीको .६८,३५४।-, घाइते सु तली
बयलकोटीको .२,९००।-, घाइते चनमित साक को
.७६,१९९।-, घाइते िगता र तेलको .८१,१५५।-,
घाइते दिमनी िमजारको .३६,९००।-, घाइते उजेली
बयलकोटीको ,१,०१६।-, घाइते शोभा बयलकोटीको
.३३,१६०।-, घाइते िसता साक को .७६८५।-,
घाइते िदलकुमारी बयलकोटीको .२,४०,४३२।घाइते िमठु रोकाको .१४९०।-, घाइते बु माया
बयलकोटीको . ८,९५,०००।-, सोबमोिजम पेस
हन आएको सबै ११ जना घाइतेह को ज मा उपचार
खचबापतको रकम .१४,१३,३८२।- हन आयो ।
यस िवषयमा यसै लगाउको सवारी अङ् गभङ् ग मु ा
का ेपला चोक िज ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको
अव था देिखँदा के कसको ग तीबाट सो दघु टना हन
गएको हो भ ने िवषयमा यिकन गन उ मु ा फै सला
हनपु न देिखन आएकाले सो मु ाको फै सला नभएस म
ततु मु ामा उपचार खचको रकम को कसबाट के
कित रकम िदलाई भराई िदने भ ने िवषयमा अ यौल
रहेकाले अदालतमा िवचाराधीन उ मु ा फै सला भई
ततु मु ा अि तम िकनारा हँदाका बखत ठहरेबमोिजम

हने गरी हाललाई ततु मु ामा पेस हन आएका
ािफक के चलगायतका कागजातह का आधारमा
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६३ को(१)(ख) बमोिजम उ उपचार खचको ज मा
िबगो रकम .१४,४४६९२।- म ये ितवादी रामशरण
भ राईका हकमा स पूण रकमको ३० ितशतले हन
आउने रकम .४,३३,४०७।६० मा िनजले यस
अिघ उपचार खचबापत पीिडतलाई भु ानी गरेको
रकम .२,००,०००।- कटाई बाँक हन आउने
रकम .२,३३,४०७।६० मा घा खचबापतको रकम
.२५,०००।- जोडी हन आउने .२,५८,४०७।६०
(दईु लाख अ ठाउ न हजार चार सय सात पैयाँ साठी
पैसा) र ितवादी एकबहादरु मङ् ातीका हकमा ज मा
उपचार खच .१४,४४,६९२।- को ७० ितशतले
हन आउने रकम .१०,११,२८४।४० (दश लाख
एघार हजार दईु सय चौरासी पया पैसा चािलस
मा ) मा घा खचबापतको रकम .२५,०००।जोडी हन आउने ज मा .१०,३६,२८४।४० (दश
लाख छि स हजार दईु सय चौरासी पैया पैसा
चािलस मा ) धरौटीबापत माग गरी बझ
ु ाए साधारण
तारेखमा राखी ततु मु ाको पपु गनु र नबझ
ु ाए
िनयमानस
ु ारको थनु वु ा पज
ु िदई कारागार कायालय,
का ेपला चोकमा थुनामा राखी पठाइिदनू भ नेसमेत
यहोराको िमित २०७७।१।२ मा यस कायालयबाट
भएको आदेशबमोिजम िनज ितवादी एकबहादरु
मङ् ातीले िनजउपर माग भएको धरौटी रकम बझ
ु ाउन
सि दन भनी द तखत ग रिदएकाले यस कायालयको
च.नं.३१०२, िमित २०७७।१।२ को थनु वु ा पज
ु िदई
िनजलाई ततु मु ाको पपु को िनि त कारागार
कायालय, का ेमा थुनामा रा न पठाइएको हो । उ
कायबाट रट िनवेदकको संिवधान द मौिलक
हकलगायतका कुनै पिन हक हनन् हने कुनै पिन काय
नग रएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ
भ नेसमेत यहोराको िज ला शासन कायालय,
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
का ेपला चोकको िलिखत जवाफ ।
आदेश-ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाह
ी कुलराज लािमछाने, ी ब ीनारायण नगरकोटी र
ी गणेश भ राईले िवप ी िज ला शासन कायालय,
का पला चोकले हा ो प को संिवधान द हकमा
आघात पु याउने गरी कानूनले अि तयार निदएको
गैरकानूनी आदेश जारी गरी गैरकानूनी थनु ामा राखेको
छ । उ आदेश जारी गरी थनु ामा रा ने अिधकार
िवप ीह लाई छै न । मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध
संिहता, २०७४ को दफा ६८(१) ले दफा ६७ को
अव थामा बाहेक कुनै अिभयु को अिभयोग मािणत
हने मनािसब आधार भएमा धरौटी माग गन स ने
यव था गरेको छ । अिभयोग मािणत हने नहने भ ने
िवषय अदालतको अिधकार े को िवषय हो । यसैगरी
संिहताको दफा ६९ ले दफा ६७ र ६८ को अव थामा
बाहेक अ य अव थामा अिभयु अदालतमा हािजर
भएपिछ िनजलाई तारेखमा राखी मु ाको पपु गनपन
ु
यव था गरेको छ । दफा ६९ बमोिजम तारेखमा राखी
ितपूित मू याङ् कन यिकन गनपनमा
उ कानूनी
ु
यव थाको गलत योग गरी देवानी दािय वको िवषयमा
समेत दफा ६८(२) बमोिजम िनजलाई िज ला शासन
कायालयले थुनामा पठाउने गरी भएको आदेश कानून
िवपरीतको भएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
जारी ग रपाऊँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ीह को तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी िवदरु कुमार काक ले अदालतमा
िवचाराधीन सवारी अङ् गभङ् ग मु ा फै सला भई
अि तम िकनारा हँदाका बखत ठहरेबमोिजम हने गरी
हाललाई ततु सवारी ितपूित मु ामा पेस हन
आएका माण कागजातह का आधारमा सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६३

को (१)(ख) बमोिजम घाइतेह को उपचार खचको
ज मा िबगो रकम .१४,४४,६९२।- म ये ितवादी
रामशरण भ राईका हकमा ३० ितशत र ितवादी
एकबहादरु मङ् ातीका हकमा ज मा उपचार खचको
७० ितशतले हन आउने रकम धरौटीबापत माग
गरी बझ
ु ाए साधारण तारेखमा राखी ततु मु ाको
पपु गनु र नबझ
ु ाए िनयमानस
ु ारको थुनवु ा पज
ु िदई
कारागार कायालय, का ेपला चोकमा थनु ामा रा न
पठाई िदनु भ नेसमेत यहोराको िज ला शासन
कायालयबाट भएको आदेशबमोिजम िनज ितवादी
एकबहादरु मङ् ातीले िनजउपर माग भएको धरौटी
रकम बझ
ु ाउन नसके काले थनु वु ा पज
ु िदई िनजलाई
ततु मु ाको पपु को िनि त कारागार कायालय,
का ेमा थनु ामा रा न पठाइएको हो । कानूनले
तोिकिदएको े ािधकारअ तगत रही िज ला शासन
कायालयले आ नो अिधकारको योग गरेको हो ।
उ िज ला शासनको आदेशमा िच नबझ
ु ेमा छु ै
कानूनी उपचारको बाटो हँदाहँदै ततु िवषयमा रट
े ािधकार आकिषत हने नहँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाऊँ भनी बहस ततु गनभयो
ु ।
उपयु ानस
ु ारको त य, िनवेदन िजिकर
रहेको
ततु िनवेदनमा दवु ै प का कानून
यवसायीह को बहस सनु ी एवं िमिसल संल न स पूण
कागजातह अ ययन गरी हेदा िन न ह मा िनणय
िदनपु न देिखयो ।
· िव मान नेपाल कानूनबमोिजम िज ला
शासन कायालयलाई सवारी ितपूित
मु ामा ितपूित भराई िदने अिधकार
छ वा छै न ?
· िज ला शासन कायालय ारा िमित
२०७७/१/२ मा जारी गरेको आदेश
े ािधकारअ तगतको छ वा छै न ?
· रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश
जारी हनपु न हो वा होइन ?
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२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी
एकबहादरु मङ् ाती आफूले चलाएको बा.२ क २१८२
नं. को िमनी िट पर र रामशरण भ राईले चलाएको
बा.५ ख ५७७४ को िट पर का ेपला चोक िज ला,
म डनदेउपरु नगरपािलका वडा नं. ७ हेल बु सडक
ख डमा िमित २०७६।१२।२ गते एक आपसमा ठ कर
ला न गई के ही यि ह घाइते भएकोमा वादी नेपाल
सरकारले का ेपला चोक िज ला अदालतसम सवारी
अङ् गभङ् ग मु ा दायर गरी िमित २०७६।१२।३० मा
थनु छे क आदेश हँदा .५०,०००।- (पचास हजार)
धरौटी जेथा माग भएकोमा सोबापतको नगदै धरौटी
राखी मु ाको पपु गन पाउने गरी धरौटी तारेखमा
रहेकोमा पनु ः सोही वारदातको सवारी ितपूित
मु ा िज ला शासन कायालय, का ेपला चोकमा
दायर भई थनु छे क आदेश हँदा तहाँ कायालयबाट
घाउ खच धरौटीबापत .१०,३६,२८४।४० बझ
ु ाए
साधारण तारेखमा राखी मु ाको पपु गनु भनी िमित
२०७७।१।२ मा आदेश भएको रहेछ । उ धरौटी
रा न नसक हालस म गैरकानूनी थुनामा रहेको छु ।
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा
१६३(१)(ख) बमोिजम दायर भएको मु ामा िज ला
शासन कायालय, का ेपला चोकले थुनछे क आदेश
गदा मलाई आकृ नै नहने कानूनको दफा उ लेख
गरी .१०,३६,२८४।४० धरौटी रकम िनधारण गरी
उ रकम मैले ितन बझ
ु ाउन नस दा थुनामा पठाएको
काय मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहताको दफा ६७,
६८ तथा सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १६३ तथा यायका मा य िस ा तिवपरीत
गैरकानूनी थुना भएको हँदा िज ला शासन कायालय,
का ेपला चोकको उ िमित २०७७।१।२ को आदेश
बदर गरी नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)(३) तथा
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३४,
३७ समेत अनु प गैरकानूनी थुनाबाट मु ग रिदनु र

साधारण तारेखमा राखी मु ाको पपु गनु गराउनु भनी
िवप ीह को नाउँमा ब दी य ीकरणको आदेश
जारी ग रपाऊँ भनी िनवेदन परेको देिखयो ।
३. िवप ीह को िलिखत जवाफतफ हेदा,
नवराज बयलकोटीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार,
ितवादी एकबहादरु मङ् ातीसमेत भएको सवारी
अङ् गभङ् ग ितपूित मु ामा ितवादीले सवारी तथा
यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१)(ख)
बमोिजमको कसूर गरेको देिखँदा िनज ितवादीह बाट
ऐ. ऐनको दफा १६३(१)(ख) बमोिजम पीिडत
घाइतेह लाई ितपूित एवम् घा खच िदलाई भराई
पाउने हँदा सोतफ कारबाहीको िसलिसलामा िनज
ितवादी एकबहादरु मङ् ातीले उ घटनालाई
वीकार गरी हालस म घाइतेको उपचारमा कुनै रकम
उपल ध नगराएको भ ने देिखँदा पेस हन आएको
११ जना घाइतेह को उपचार खचको ज मा िबगो
रकम .१४,४४,६९२।- म ये ितवादी रामशरण
भ राईका हकमा स पूण रकमको ३० ितशतले हन
आउने रकम र ितवादी एकबहादरु मङ् ातीका हकमा
७० ितशतले हन आउने रकम धरौटीबापत माग गरी
बझ
ु ाए साधारण तारेखमा राखी ततु मु ाको पपु
गनु र नबझ
ु ाए िनयमानस
ु ारको थनु वु ा पज
ु िदई कारागार
कायालय, का ेपला चोकमा थुनामा रा न पठाइ िदनू
भ नेसमेत यहोराको आदेशबमोिजम िनज ितवादी
एकबहादरु मङ् ातीले िनजउपर माग भएको धरौटी
रकम बझ
ु ाउन सि दन भनी द तखत ग रिदएकाले
िनजको नाममा कानूनबमोिजम िमित २०७७।१।२
को थनु वु ा पज
ु िदई िनजलाई ततु मु ाको पपु को
िनि त कारागार कायालय, का ेमा थनु ामा रा न
पठाइएको हो । उ कायबाट रट िनवेदकको संिवधान
द मौिलक हकलगायतका कुनै पिन हक हनन हने
होइन । कानूनले िदएको अि तयारीबमोिजम काय
ग रएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ
भ नेसमेत यहोराको िलिखत जवाफ देिखन आयो ।
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४. ततु त य रहेको रट िनवेदनमा
सव थम िज ला शासन कायालयलाई सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ अनस
ु ार
ितपूितस ब धी कानूनी अिधकार के -के हन् भ नेतफ
हेनपन
ु देिखयो । सवारी तथा यातायात यव था ऐन,
२०४९ को दफा १६३ मा घा खच, िक रया खच र
ितपूित भराई िदनेः (१) सवारी दुघटनाबाट कुनै
प लाई कुनै पिन िकिसमको हािन नो सानी पु न गएमा
पीिडत प लाई देहायबमोिजम घा खच र ितपूित को
रकम चालक, सवारी धनी वा यव थापकबाट भराई
िदनु पछः–
(क) यान मरेकोमा सो मन यि को
हकवालालाई िक रया खचबापत पचास
हजार पैयाँस म र ितपूितबापत
ते ो प को िबमा नगराएको भए यस
ऐनबमोिजम ते ो प ले पाउने दुघटना
िबमाको रकम ।
(ख) अङ् गभङ् ग भएकोमा िनको भइकन पिन
काम नला ने भए सोको ितपूितबापत
ते ो प को िबमा नगराएको भए
यस ऐनबमोिजम ते ो प ले पाउने
अङ् गभङ् गबापतको दुघटना िबमाको
रकम र य तो अङ् ग काम ला ने भए
घा खचबापत प चीस हजारदेिख पचास
हजार पैयाँस म ।
(२) सवारी दुघटनाबाट कुनै यि को यान
मरेको भए सो मन यि को हकवालालाई
िक रयाखच र ितपूित रकम र अङ् गभङ् ग
भएको भए सो हने यि लाई घा खचको
रकम उपदफा (१) बमोिजम मुख िज ला
अिधकारीले त कालै सवारी चालक, सवारी
धनी वा यव थापकबाट भराइिदनु पछ ।
(३) उपदफा (१) मा लेिखएदेिख बाहेक चालकले
यो ऐन वा यस ऐनअ तगत बनेको िनयम
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वा जारी गरेको आदेश बिखलाप हने गरी
सवारी चलाई दुघटना हन गई कुनै यि लाई
चोटपटक लागेमा य तो यि लाई
त कालै औषिध खचबापत मुख िज ला
अिधकारीले चोटपटकको ि थित िवचार गरी
चालक, सवारी धनी वा यव थापकबाट
प चीस हजार पैयाँ िदलाई िदनु पछ ।
य तो चोटपटक ला ने यि ले पिछ बढी
रकम ितपूित पाउने भएमा यसरी औषिध
खचबापत िदएको रकम क ी गरी बाँक पाउने
रकम मा िदइनेछ ।
(४) यस दफामा मािथ जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए तापिन यस दफाबमोिजम भराइने घा
खच, िक रया खच र ितपूित को कूल
रकमको पाँच ितशतभ दा बढी चालकबाट
भराइने छै न ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम बुझाउनु पन
िक रया खच, घा खच र ितपूित रकम
चालकले बुझाउनु पनमा िनजले बुझाउन
नसक चिलत कानूनबमोिजम िनजको
जायजातबाट पिन असुलउपर हन सके न
भने सोउपर नभए जित पैयाँ िनजबाट
असुलउपर भएको ज रवानाम येबाट
भराइिदनु पछ ।
(६) यस दफामा लेिखएबमोिजम िबमा क पनीले
बेहोनु पन ितपूितबापतको िबमा रकम
यथाशी भराइिदनु पनछ । भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । उि लिखत िव मान
कानूनी ावधानबाट सवारी अङ् गभङ् ग
ितपूित मु ा िज ला शासन कायालयको
े ािधकारअ तगतको भई सोबापतको घा
खच र ितपूित भराइिदने अिधकार मख
ु
िज ला अिधकारीको देिख छ ।

१०५४२ - गणेश भ राई िव. िज ला शासन कायालय, का ेपला चोक, धिु लखेलसमेत
५. अब दो ो न, िज ला शासन
कायालय ारा िमित २०७७/१/२ मा जारी गरेको आदेश
े ािधकारअ तगतको छ वा छै न ? भ ने स ब धमा
िवचार गदा, िनवेदकले आफू िव सवारी ितपूित
मु ा िज ला शासन कायालय का ेपला चोकमा
दायर भई थनु छे क आदेश हँदा तहाँ कायालयबाट
घाउ खच धरौटीबापत .१०,३६,२८४।४० बझ
ु ाए
साधारण तारेखमा राखी मु ाको पपु गनु भनी
िमित २०७७।१।२ मा भएको आदेश गैरकानूनी भनी
िनवेदनमा उ लेख गरेको पाइ छ । िवप ी िज ला
शासन कायालयबाट जारी उ आदेशमा सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६३
को(१)(ख) बमोिजम घाइतेह को उपचारमा लागेको
खचको िबलबमोिजमको ज मा िबगो रकम धरौटीबापत
माग भएको भनी आदेश ग रएको देिख छ । िनवेदकको
िनवेदन िजिकर र िवप ीको िलिखत जवाफलाई हेदा,
मािथ करणमा उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम
िज ला शासन कायालयले आ नो े ािधकारलाई
अवल बन गरेको नै देिख छ । जहाँस म धरौटीको
अङ् क धेरै तोके कोले ितन नसक गैरकानूनी थनु ामा
पठाएको भ ने िजिकर छ । यस स ब धमा घाइतेह ले
पेस गरेको उ िमितस मको िबल भरपाइबमोिजम
नै उपचार खचबापतको ज मा रकमको ३० ितशत
ितवादी रामशरण भ राईबाट र िनज िनवेदक
एकबहादरु मङ् ातीबाट ७० ितशत रकम धरौटीबापत
माग ग रएको देिख छ । सवारी तथा यातायात यव था
ऐन, २०४९ को दफा १६३ (१) (ख) मा ‘’अङ् गभङ् ग
भएकोमा िनको भइकन पिन काम नला ने भए सोको
ितपूितबापत ते ो प को िबमा नगराएको भए यस
ऐनबमोिजम ते ो प ले पाउने अङ् गभङ् गबापतको
दुघटना िबमाको रकम र य तो अङ् ग काम ला ने
भए घा खचबापत प चीस हजारदेिख पचास
हजार पैयाँस म ।’’ भ ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । कानूनबमोिजम थािपत रा यका हरेक अङ् ग

तथा यसमा आिसन पदािधकारीह का कामकारबाही
र ि याकलाप कानूनस मत हनु पदछ भनी अदालतले
िव ास गदछ । उपरो कानूनी यव थाबमोिजम
सवारी दघु टनामा परेका घाइतेह को उपचारमा
लागेको खचको िबल भरपाइमा उ लेख भएको ज मा
रकम धरौटीबापत माग गन गरी िज ला शासन
कायालयबाट भएको आदेश गैरकानूनी े ािधकार
िविहन भ न िम ने देिखँदैन । कानूनी रा यमा
कानूनबमोिजम भए गरेका कामले मा यता पाउने नै
ह छ।
६. मािथ िववेिचत कानूनी यव थाको
पृ भूिममा ततु िववादको त यगत अव था र
िवप ीह को िलिखत जवाफ अ ययन गरी हेदा
िनवेदकह को मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु हो
वा होइन भ ने को स ब धमा िवचार गदा, िनवेदकलाई
िज ला शासन कायालय, का ेपला चोकले सवारी
तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा १६३
(१) (ख) बमोिजमको घा खचबापतको ज मा रकमम ये
िनजको भागमा पन रकम बराबरको रकम धरौटीबापत
माग ग रएको देिखन आयो । उ रकम िनजले बझ
ु ाउन
नस ने भनी सहीछाप गरेकोमा सोबापत िनजलाई
िनयमानस
ु ारको थनु वु ा पज
ु िदई कारागार कायालय,
का ेपला चोकमा थनु ामा पठाइएको देिख छ । धरौट
माग गन र माग भएको धरौट बझ
ु ाउन नसके थनु ामा
पठाउने काय याियक ि याको एउटा अिभ न अङ् ग
हो । यस कारको वभािवक ि यालाई अ यथा
मा न िम दैन । धरौट मा माग गन स ने अिधकार
मख
ु िज ला अिधकारीलाई हने तर धरौट नबझ
ु ाए
पिन थुनामा पठाउन निम ने कानूनको मकसद हनै
स दैन । य तो िजिकर वीकारयो य हन स दैन ।
यस कायबाट िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी
हक हनन् भयो भनी िनवेदकले िजिकर िलएको
पाइयो । सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९
को दफा १६३ ले सवारी दघु टनामा चोटपटक
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ला ने यि लाई औषिध खचबापत रकम िदलाई
िदने काम मख
ु िज ला अिधकारीलाई दान गरेको
छ । िवप ी िज ला शासन कायालयले उ आदेश
जारी गदा आफूलाई के कुन ऐन कानूनले ा
हक अिधकारबमोिजम उ आदेश जारी गरेको हो
सोसमेत आदेशमा ट पमा खल
ु ाएको अव था नै
देिख छ । यस अव थामा उ आदेशलाई गैरकानूनी
भनी मा न सिकँ दैन । िनवेदकलाई उ िज ला शासन
कायालय, का ेपला चोकबाट िमित २०७७/०१/०२
मा भएको आदेशमा िच नबझ
ु ेमा मल
ु क
ु फौजदारी
कायिविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजमको
कानूनी उपचार खो नु पनमा यस अदालतमा रट
े ािधकारमाफत वेश गरेको देिख छ । अिधकार ा
िनकायबाट साधारण अिधकार े अ तगत मु ाको
िनयिमत ि याका स दभमा माणको मू याङ् कन
गरी गरेका िनणय वा आदेशअनस
ु ार थुनामा परेको
िवषयलाइ िलएर ब दी य ीकरणको आदेश जारी
गनु याियक मा यताअनक
ु ू ल देिखन आउँदैन ।
ब दी य ीकरणको रट िनवेदनका स दभमा थुनाको
कानूनी वैधता (Legality) स म परी ण ग रने हो ।
ब दी य ीकरणको छु ै र िविश िकिसमको मह व
रहेको ह छ । ब दी य ीकरणको रट कुनै पिन
यि लाई प ाउ गनु पन कारणको सूचना तथा
जानकारी नै निदई, वृ भावना िलई, बदिनयतपूण
तवरले
ाकृितक यायको िस ा तलगायत
कानूनले अिनवाय गरेको ि याह को ग भीर
उ लङ् घन गरी, कानून िवपरीत थुनामा रािखएमा वा
अि तयारवालाबाहेक अ बाट भएको काम कारबाही
तथा आदेशले अनिधकृत तवरबाट थनु ामा रािखएमा
वा अिधकार े ा मक िु ट देिखएको अव थामा वा
कानून ितकूल थनु ामा राखेको अव थामा जारी हने
ह छ । यस ि थितमा मातहत अदालतमा िवचाराधीन
रहेका मु ाको त य र माणको मू याङ् कन गरी इ साफ

गरेको प रणाम आउने गरी ब दी य ीकरणको
आदेश जारी गनु कानूनी मा यता ितकूल हन
जा छ । यसै स ब धमा ने.का.प. २०५४‚ िन.नं.
६३५८ मा ब दी य ीकरणको िनवेदनका स दभमा
“िनयिमत अदालतको िवचाराधीन िववादा पद
त यमा पुनरावेदन हेरे ज तै ब दी य ीकरणको
रटबाट िन पण गन निम ने” भनी िस ा त
ितपादन भएको साथै ने.का.प. २०५१, अङ् क
३‚ िन.नं. ४८८९ मा “अिधकार ा अदालतबाट
मु ाको कारबाहीको िसलिसलामा याियक थुनामा
रहेको िनवेदकको थुनालाई गैरकानूनी भ न नसिकने
भएकोले य तो अव थामा यस अदालतको असाधारण
अिधकार े योग गरी ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गन निम ने” भनी िस ा त ितपािदत भएको
पाइ छ । य तै ने.का.प. २०७५, अङ् क १०,
िन.नं. १०१०८ मा समेत ‘’िवचाराधीन मु ामा स म
अदालतले याियक ि याअनुसार मु ाको सुनुवाइ
हँदाको अव थामा आरोिपत कसूरको स ब धमा
माणको मू याङ् कन गरी याय िन पण गन भएकोले
कानूनबमोिजम पुप को लािग थुनामा राखेको कुरामा
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु मनािसब
नहने ।’’ भनी िस ा त ितपािदत भएको पाइ छ जनु
ततु मु ामा समेत सा दिभक देिखन आउँछ ।
७. उि लिखत आधार, कारण, कानूनी
यव था र निजर िस ा तका आधारमा िनवेदकलाई
गैरकानूनी तवरबाट थनु ामा राखेको नभई मु ाको
रोहमा पपु को िसलिसलामा धरौटी माग गरी
धरौटी िदन नसके पिछ अिधकार ा िनकायबाट
भएको आदेशबमोिजम थुनामा राखेको देिखएको
हँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन
िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । यो आदेशको
जानकारी िवप ीह लाइ िदनु भनी एक ित ितिलपी
महा यायािधव ाको कायालयमा पठाइ िदनू ।
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जान स छ भ ने ान (knowledge)
समेत रहे भएको देिखनु हदैन । अथात्
रसइबी, मनसाय वा मन स ने ानपूवक
ग रएको ह यालाई आवेश े रत ह याको
प रभाषािभ पन गरी या या गन
निम ने ।
( करण नं.१५)
§ िनय ण गमु ाउन स ने गरी (loss of
control) उ िे जत बनाउने अव था
नदेिखएको र प िनयत र योजनाका
साथ अपरािधक ि याकलाप गरी सोको
प रणामसमेत िवचार गरी ग रने कुनै पिन
अपरािधक काय आवेश े रत र भिवत य
मा न नसिकने ।
( करण नं.२२)

रट िनवेदनको दायरीको लगतक ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. काशकुमार ढुङ्गाना
इजलास अिधकृत:- नवीन आचाय
इित संवत् २०७७ साल असार १५ गते रोज २ शभु म् ।
—— & ––

नणय नं . १०५४३
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी मीरा खडका
माननीय यायाधीश ी ह र साद फुयाल
फै सला िमित : २०७७।३।१६
०७५-CR-२२४८
मु ा: कत य यान
पनु रावेदक / ितवादी : सख
ु त िज ला वीरे नगर
नगरपािलका वडा नं.१० घर भई हाल
कारागार कायालय जु लामा थनु ामा रहेका
रिव खनाल
िव
िवप ी / वादी : सख
ु त िज ला वीरे नगर नगरपािलका
वडा नं.१० ब ने शंकर खनालको जाहेरीले
नेपाल सरकार

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
ी भवु न साद िनरौला र वैतिनक कानून
यवसायी िव ान् अिधव ा ी इि दरा
िसलवाल
िवप ी / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०३२, िन.नं.९४८, प.ृ ३०१
§ ने.का.प.२०४६, िन.नं.४०२४, प.ृ १२२८
§ ने.का.प.२०६७, िन.नं.८४१५, प.ृ ११५९
§ ने.का.प.२०६९, अङ् क ५, िन.नं.८८३६
§ ने.का.प.२०७५, िन.नं.१००५८, अङ् क ७
स ब कानून :
§ माण ऐन, २०३१

सु तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी मेिदनी साद पौडेल
§ आवेश े रत ह या हनको लािग अिभयु मा
सख
ु त िज ला अदालत
यान मान रसइबी, मनसाय र यान
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. यायाधीश ी भानभु शमा यौपाने
माननीय यायाधीश ी सदु शनदेव भ
उ च अदालत सख
ु त
फै सला
या.ह र साद फुयाल : िनयमबमोिजम
दैिनक पेसी सचू ीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ा
याय शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम
दता भई िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको
छ । ततु फै सला सव च अदालत िनयमावली,
२०७४ को िनयम ९१(४) र अनस
ु ूची १२ को ढाँचामा
तयार ग रएको छ ।
सु को जाहेरी दरखा त, लास जाँच तथा
घटना थल कृित मचु ु का, शव परी ण ितवेदन,
ितवादीले अिधकार ा त अिधकारी र अदालतसम
गरेको बयान, अिभयोग मागदाबी, सा ीह को बकप ,
सख
ु त िज ला अदालतको फै सला, वादी र ितवादीले
उ च अदालत सख
ु तसम पेस गरेको पनु रावेदनको
यहोरा र उ च अदालत सख
ु तको फै सलाको
यहोरासमेत उ च अदालत सख
ु तबाट भएको िमित
२०७५।०८।१० को फै सलाबाट देिखने हँदा यहाँ सो
कुराको पनु राविृ ग रएको छै न ।
यस अदालतको िनणय
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी इजलास
सम िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ामा
पनु रावेदक ितवादी रिव खनालको तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी भवु न साद िनरौला
र वैतिनक कानून यवसायी िव ान् अिधव ा ी
इि दरा िसलवालले ितवादी रिव खनाललाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सजाय ठहर गरी उ च अदालत सख
ु तबाट िमित
२०७५।०८।१० मा भएको फै सला माण, २०३१

को दफा २५ तथा स मािनत सव च अदालतबाट
ने.का.प. २०४७ भाग ३२ िन.नं. ४२३६ अङ् क १२
मा "फौजदारी मु ामा माण ऐन, २०३१ को दफा
२५ बमोिजम वादी दाबी मािणत गन भार वादीको हो
तर वादी ी ५ को सरकारले ितवादीले मतृ कलाई
कुटिपट गरेको स ब धमा कुनै ठोस माण पेस गन
सके को छै न, ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गरेको
स ब धमा त ययु माणको अभाव देिख छ य तो
अव थामा ितवादीलाई हरी ितवेदन दाबीबमोिजम
सजाय होस् भ ने वादी ी ५ को सरकारको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने" भ ने ितपािदत िस ा तको
ितकूल रहेको उ फै सला िु टपूण भएकोले बदर गरी
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदलाई
पाऊँ भनी गनभएको
बहस सिु नयो ।
ु
उपयु बहस सनु ी पनु रावेदनसिहतको
िमिसल संल न कागजातह को अ ययन गरी हेदा,
ितवादीले आफूलाई ज मिदने आमा ित गरेको
दु यवहारलाई सामा य िववेक र समझ भएका
मािनसले िववेकस मत मा न सिकँ दैन । य िप
आमालाई यानैस म िलनु पन मा रहा नु पनस मको
पूव रसइबी र मनसाय ितवादीमा रहे भएको
पाइँदनै । मतृ क आमा िटकावतीको बेसी िकचिकच
गन र छोरालाई गाली ग ररहने बानीबाट उसै मौकामा
उठेको रस था न नसक सामा य हात मु काले हा दा
सोही चोटबाट मतृ क िटकावती खनालको मृ यु भएको
त यगत र माणगत पबाट पिु भएकाले ितवादी
रिव खनाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१४ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय हने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको सु सख
ु त िज ला अदालतले
िमित २०७५।१।२४ मा फै सला गरेको देिख छ ।
उ फै सलाउपर िच नबझ
ु ाई वादी नेपाल
सरकारको तफबाट सु सख
ु त िज ला अदालतको
िु टपूण फै सला बदर गरी अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार
मल
ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
ु क
ु
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नं.बमोिजम सजाय ग रपाऊँ भनी र ितवादी रिव
खनालको तफबाट य माणको अभाव तथा
घटना िववरण कागज गन मािनसह समेतको घटनाको
स ब धमा ितकूल बकप गरेको अव थामा सु
िज ला अदालतको फै सला िु टपूण र अ यायपूण
हँदा उ फै सला बदर गरी झु ा अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदलाई पाऊँ भनी दोहोरो पनु रावेदन परेकोमा
यी ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१४ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय गरेको सु
सख
ु त िज ला अदालतबाट िमित २०७५।०१।२४
मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा उ च अदालत
सख
ु तबाट िमित २०७५।०८।१० मा के ही उ टी
भई ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय
गरेको देिख छ ।
उ फै सलामा समेत िच नबझ
ु ाई ितवादी
रिव खनालको तफबाट ततु पनु रावेदन पन आएको
रहेछ । पनु रावेदनप मा पो टमाटम गन िवशेष डा.
अिनता दाहालले मृ यक
ु ो कारण blunt head injury
to head भए तापिन मािनस िहँडडुल गदा वा भईु माँ
वा िभ ामा ठोिकएर पिन यस िकिसमको चोट ला न
स छ र सो कारणले मािनसको मृ यस
ु मेत हन स छ
भनी अदालतसम गरेको बकप , जाहेरवाला र घटना
िववरण कागज गन यि ह को ितकूल बकप ,
ितवादीको अदालतसम इ कारी बयान रहेको तथा
वारदात दे ने सु ने कोही य सा ीसमेत नभएको
अव थामा के वल शङ् काको भरमा िनज ितवादीलाई
आरोिपत कसूरमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ठहर गरेको उ च अदालत
सख
ु तको िमित २०७५।०८।१० को फै सला माण,
२०३१ को दफा २५ तथा स मािनत सव च
अदालतबाट ने.का.प. २०४७ भाग ३२ िन.नं. ४२३६
अङ् क १२ मा "फौजदारी मु ामा माण ऐन, २०३१
को दफा २५ बमोिजम वादी दाबी मािणत गन भार

वादीको हो तर वादी ी ५ को सरकारले ितवादीले
मतृ कलाई कुटिपट गरेको स ब धमा कुनै ठोस
माण पेस गन सके को छै न, ितवादीले मतृ कलाई
कुटिपट गरेको स ब धमा त ययु
माणको
अभाव देिख छ य तो अव थामा ितवादीलाई
हरी ितवेदन दाबीबमोिजम सजाय होस् भ ने
वादी ी ५ को सरकारको पुनरावेदन िजिकर पु न
नस ने" भ ने ितपािदत िस ा तको ितकूल रहेको
उ फै सला िु टपूण भएकोले बदर गरी ितवादीलाई
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदलाई पाऊँ भ ने
पनु रावेदन िजिकर िलएको देिख छ ।
यसमा उ च अदालत सख
ु तले गरेको फै सला
िमलेको छ, छै न ? तथा पनु रावेदक ितवादी रिव
खनालको पनु रावेदन िजिकर पु न स छ, स दैन ?
भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, यी ितवादीले
आ नी ७१ वष य वृ आमा िटकावती खनाललाई
िमित २०७४।०५।०६ गते राित अ. ११.०० बजेको
समयमा आ नै घरमा ितवादी रिव खनाल र
आमािबच वादिववाद हँदा आमाको क चटमा के कुन
िचजव तल
ु े हानी कत य गरी मारेको हँदा िनजलाई
कानूनबमोिजम हदैस मको कारबाही ग रपाऊँ भ ने
शंकर खनालको िकटानी जाहेरी दरखा त, मतृ कको
लास रहेको खाटदेिख २ िफट जिमनमा रगत ज तो
पदाथ माटोले पोतेको ज तो देिखएको, मतृ कको दायाँ
कान मािथ पानीको फोका ज तो देिखएको, अनहु ारमा
किटनो पानी बगी सक
ु े को, दायाँ कान मािथ किटनो
पानी लागेको, दायाँ आँखाको भाग कालो भएको भ ने
घटना थल लासजाँच कृित मचु ु का, मतृ कको शव
परी ण ितवेदन Autopsy report को External
Examination मा mouth- no abnormality injury
and discharge. Eyes- Right eye swollen with
ecchymosis around (raccoon eye) left eye
normal. Nose- blood stain present over the
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bilateral nose. Injuries- there is presence of
multiple contusion over an area of 8 cm x 4
cm area of lateral aspect of right arm भ ने
उ लेख हन गई मख
ु मा चोट नभएको, दािहने पाखरु ामा
8x4 cm को िनलडाम (contusion) रहेको, अगािड
पपु रो
ु (skull) सिु नएको, cut section presence of
hematoma (in form of clot and liquid form).
There is also linear fracture of skull bone
भ ने उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी internal
examination गदा 5x8 cm clot over temporal
region र र ाव भइरहेको अव थाको िव मानता,
घाँटीमा - Neck - There is collection of blood
over subcutaneous (migratory from scalp
blood collection), the hyoid bone is free
from fracture. Ribs –fracture ribs over right
side (3, 4, 5, 7) भ ने भई ते ो, चौथो, पाँचौ, छै टौ र
सात करङसमेत या चर भएको भ ने देिखई मतृ क
िटकावती खनालको मृ यक
ु ो कारण blunt head
injury to head भ नेसमेत यहोराको शव परी ण
ितवेदन समेतको िमिसल संल न कागजातह बाट
मतृ क िटकावती खनालको मृ यु सामा य कालगितले
नभई कत यबाट भएको त य प देिख छ ।
३. अब, मतृ क िटकावती खनालको
मृ यमु ा ितवादी रिव खनालको संल नता छ,
छै न ? भ ने स ब धमा िवचार गदा यी ितवादीले
अदालतमा उपि थत भई बयान गदा मैले ज म िदने
आमालाई कुनै िचज व तल
ु े कत य गरी ह या गरेको
होइन । म िनद ष छु मउपरको अिभयोग पूणत झु ो
हो भनी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भनी बयान
गरे तापिन अिधकार ा अिधकारीसम बयान गदा,
२०७४।०४।०२ गते आमा िटकावती खनालसँग
वादिववाद हँदा मैले आमालाई कुटिपट गरेका
कारण आमा िददीकोमा ब दै गरेकोमा पिछ आमा
पनु ः म सँगै ब दै आउनभु एको िथयो । यसै ममा

िमित २०७४।०५।०६ गते घरमा आमा िटकावती
खनाल र म मा ै ए लै हँदा आमासँग वादिववाद भई
झगडा भएको र आमाले मलाई गाली ग ररहनु भएको
अव थामा मैले क चटमा हा दा आमा भईु माँ लडी
अचेत हनभु एको र खाटमा सतु ाई भोिलप ट हेदा
आमाको मृ यु भइसके को रहेछ । भईु माँ रगत ज तो
पदाथ िथयो मैले उ रगत माटो पानीले पोतेको हँ ।
मैले कुटिपट गरेका कारण आमा िटकावती खनालको
मृ यु भएको भनी बयान गरेको देिख छ ।
४. जाहेरवाला शंकर खनालले अदालतसम
उपि थत भई बकप गदा जाहेरी दरखा तमा पूण
इ कारी गद रिव खनालको कत यबाट मतृ कको मृ यु
भएको होइन भनी बकप गरे तापिन जाहेरवालाले पेस
गरेको िमित २०७४।०५।०७ को जाहेरी दरखा तमा
यी ितवादीले आमा िटकावती खनालसँग वादिववाद
हँदा आमाको क चटमा के कुन िचज व तल
ु े हानी
कत य गरी मारेको हँदा िनजलाई कानूनबमोिजम
हदैस मको कारबाही ग रपाऊँ भ ने जाहेरी िदएको
देिख छ ।
५. अदालतमा आई आफूले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयानलाई इ कारी गरेपिन
सो अिधकार ा अिधकारीसम को बयान दबाब,
ध क वा लोभनमा परेर गरेको भ न नसके कोबाट
सो बयानलाई अ यथा भ न नसिकने देिख छ ।
अ य वत माण तथा िव वसनीय माणह बाट
अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान पिु
भइरहेको देिखँदा उ सािबती बयानलाई माणमा
िलन िम ने नै देिख छ ।
६. ितवादीले अनस
ु धानको ममा बयान
गदा आफूले आमाको क चट तथा ढाडसमेतमा
कुटिपट गदा लडी आमाको नाकबाट रगत बगेको, उ
रगत रहेको थानमा मैले पोतेको हँ, मैले कुटिपट गरेका
कारण आमाको मृ यु भएको हो भनी सािबती बयान
गरेको पाइ छ । मतृ कको लास रहेको खाटदेिख २ िफट
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जिमनमा रगत ज तो पदाथ माटोले पोतेको ज तो
देिखएको, मतृ कको दायाँ कान मािथ पानीको फोका
ज तो देिखएको, अनहु ारमा किटनो पानी बगी सक
ु े को,
दायाँ कान मािथ किटनो पानी लागेको, दायाँ आँखाको
भाग कालो भएको भ ने घटना थल लासजाँच कृित
मचु ु का, मतृ कको शव परी ण ितवेदन Autopsy
report को External Examination मा Mouth
- no abnormality injury and discharge.
Eyes - Right eye swollen with ecchymosis
around (raccoon eye) left eye normal.
Nose - blood stain present over the bilateral
nose. Injuries - there is presence of multiple
contusion over an area of 8 cm x 4 cm area
of lateral aspect of right arm भ ने उ लेख
हन गई मख
ु मा चोट नभएको, दािहने पाखरु ामा 8x4
cm को िनलडाम (contusion) रहेको, अगािड पपु रो
ु
(skull) सिु नएको, cut section presence of
hematoma (in form of clot and liquid form).
There is also linear fracture of skull bone
भ ने उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी internal
examination गदा 5x8 cm clot over temporal
region र र ाव भइरहेको अव थाको िव मानता,
घाँटीमा – Neck - There is collection of blood
over subcutaneous (migratory from scalp
blood collection), the hyoid bone is free
from fracture. Ribs – fracture ribs over right
sides (3, 4, 5, 7) भ ने भई ते ो, चौथो, पाँचौ,
छै ट र सात करङसमेत या चर भएको भ ने देिखई
मतृ क िटकावती खनालको मृ यक
ु ो कारण blunt
head injury to head भ नेसमेत यहोराको शव
परी ण ितवेदनसमेतले यी ितवादीले गरेको सािबती
बयानलाई समथन गरेको देिखन आयो ।
७. ततु मु ामा मौकामा गरेको सािबती
बयानलाई अ य माणबाट समिथत भएको त यगत

अव था, िमिसल संल न माणह बाट प पमा
पिु भएको अव था तथा िनज ितवादीले अदालतको
बयानमा वारदात िमितमा ितवादी घटना थलमा
भएको त य वीकार गरेको अव थामा अदालतको
इ कारी बयानको आधारमा मा ितवादी बेकसूर
रहेको मा न नसिकने देिख छ । ितवादी रिव खनालले
आ नो आमाको ह यामा आ नो संल नता नरहेको
तथा मान मनसाय नरहेको भनी कुनै माण पेस गन
सके को देिखँदैन ।
८. ितवादी रिव खनालले अदालतसम
आरोिपत कसूरमा इ कार रहेको अव थामा इ कारी
िजिकर िलने यी ितवादीले नै सो िजिकर मािणत गन
स नपु दछ । माण ऐन, २०३१ दफा २७ बमोिजम
सजाय कमी वा छुट हने वा रहाइ पाउने कुराको
िजिकर ितवादीले पु याउनु पछ भनी रहाइको
आधार मािणत गन माणको भार ितवादीलाई
सु पेको छ ।
९. यस स ब धमा स मािनत सव च
अदालतबाट ननु ल
ु ालसमेतको जाहेरीले ी ५ को
सरकार िव िजम शेखिमया भएको कत य यान
मु ामा ‘’ माण रिहत इ कारीले माणको भिू मका
तबस म िनवाह गदन, जबस म अ य सङ् किलत
माणबाट इ कार अिभयु उपरको अिभयोग
मािणत हने अव था देिखँदैन ‘’ (ने.का.प. २०४६,
िन.नं.४०२४, अं. १२, पृ १२२८) भनी िस ा त
ितपादन भएको पाइ छ ।
१०. ततु मु ामा यी ितवादी रिव
खनालले अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसूर गरेको
छै न भनी आरोिपत कसूरमा इ कार रही बयान गरे
तापिन उ दफा २७ अनस
ु ार ठोस माणह पेस गरी
आ नो िनद िषता मािणत गन सके को पाइँदनै । यसरी
ितवादीले आ नो िनद िषता मािणत गन नसके को
र िमिसल संल न सबतु माणह बाट िनजउपरको
अिभयोग मािणत भइरहेको अव थामा मौकामा
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कागज गन यि ह ले आ नो भनाइ ितकूल हने
गरी अदालतमा गरेको बकप को आधारमा मा िनज
ितवादी िनद ष रहेछन भनी मा न र सफाइ िदन
फौजदारी यायको िस ा तसमेतले िम दैन ।
११. अब, ततु मु ामा ितवादी रिव
खनाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४ नं.
बमोिजम सजाय हने हो ? वा ऐ. ऐनको यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय हनपु न हो भ ने
िवषयमा िन कषमा पु नु पन देिख छ ।
१२. मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१४ नं.अनस
ु ार आवेश े रत ह या हन आठ
त व िव मान हनु पदछ, ज तो- १. यान मान
मनसाय नभएको, २. यान िलनुपनस मको इवी
पिन नरहेको, ३. लुक चोरीकन पिन नहानेको,
४.साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात मु का इ यािदले
हानेको, ५. िवष नखाएको, ६.जोिखमी हितयारले
नहानेको, ७. उसै मौकामा उठे को कुनै कुरामा रस
था न नसक हानेको ८. सोही चोट पीरले ऐनका
यादिभ यान मरेको हनुपछ भ ने कानूनी यव था
रहेको छ ।
१३. आवेश े रत ह याको स ब धमा
यायाधीश डेि लन जे. (Devlin J.)12 को प रभाषा
यस कार छः "Provocation is some act,
or series of act, done by accused,
which would cause in any reasonable
person, and actually caused in the
accused sudden and temporary loss of
self-control, rendering the accused so
subject to passion as to make him or her
for the moment not master of his mind.’’
यसै स ब धमा Section 3 of the Homicide
Act, 1957 states: ‘’Where on a charge of
murder there is evidence on which the
12

Regina v Duffy: [1949] 1 All ER 932

jury can find that the person charged
was provoked (whether by things done
or by things said or by both together)
to lose his self-control, the question
whether the provocation was enough
to make a reasonable man do as he did
shall be left to be determined by the jury;
and in determining that question the jury
shall take into account everything both
done and said according to the effect
which, in their opinion, it would have had
on a reasonable man.’’ उि लिखत वा यांशले
अिभयु को मतृ कउपरको बदलाव भावलाई विजत
गरेको र मतृ कको व फूत ि याकलापको कारण
अिभयु त कालै आवेशमा आएको अव थालाई
लि त गरेको देिखन आउँछ ।
१४. यस स ब धमा स मािनत सव च
अदालतबाट आन िसंह ठगु ना िव. नेपाल सरकार
रहेको कत य यान मु ामा "आवेश े रत ह याको
कुरामा त काल उठे को रसको आवेगमा कुनै
िति या मक काय गदा मािनसको मृ यु भएको
अव था ह छ । मतृ कले गरेको कुनै कायको प रणाम
व प अिभयु त काल आवेगमा आई कसूरज य
काय गन पुगेको अव था देिखनु आवेश े रत ह या
ठहर हनको लािग आव यक ह छ" (ने.का.प.२०७५,
िन.नं.१००५८, अङ् क ७, भाग ३०) भनी िस ा त
ितपादन भएको पाइ छ ।
१५. उपयु सबै आधार त वह िव मान
भएको अव थामा भएको ह यालाई आवेश े रत ह या
मािन छ, तर उपयु म ये कुनै पिन एक आधार वा
त वको अभाव रहेको ि थितमा आवेश े रत ह या
मािनँदैन र अिभयु ले य तो कारको ह याको सिु वधा
उपभोग गन पाउँदैन । यानस ब धी महलको उपरो
यव थालाई िवचार गदा, आवेश े रत ह या हनको
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लािग अिभयु मा यान मान रसइबी, मनसाय र
यान जान स छ भ ने ान (knowledge) समेत
रहे भएको देिखनु हँदैन । अथात् रसइबी, मनसाय वा
मन स ने ानपूवक ग रएको ह यालाई आवेश े रत
ह याको प रभाषािभ पन गरी या या गन िम नेसमेत
देिखँदनै ।
१६. यस स ब धमा स मािनत सव च
अदालतबाट ी ५ को सरकार िव पूण कुमार
रहेको कत य यान मु ामा ‘’कुनै अिभयु का
िव मा आरोिपत त यह मािणत ह छन् भने
ती मािणत त यह को कृित अनुसार ितनमा
साधारणतः िनिहत रहने मनसाय वा उ े य पिन
मािणत भएको सि झनुपन ह छ । य तो ि थितमा
ती त यह य तो मनसाय वा उ े यले ग रएको
होइन भनी मािणत गन अिभभारा सो भ ने प उपर
नै रह छ’’ (ने.का.प.२०३२, िन.नं.९४८, पृ ३०१)
भनी िस ा त ितपादन भएको छ ।
१७. अब, िमिसल संल न माण र उ
कानूनी यव थालाई हेदा, यी ितवादी रिव खनालले
आ नो आमासँग पिहले पिन िववाद झगडा गन गरेको
र सोही कारण आमा घर छोडी अ य गई ब ने पिन
गरेको िवषय िमिसलमा उ लेख भएबाट ितवादीले
वृ आमा ित िनवाह गनपन
ु छोराको कत य पूरा
गरेको नदेिखई रसइबी रा ने गरेको देिख छ । वारदात
िमित २०७४।०५।०६ गते ितवादी रिव खनालले
आफूसँगै आ नै घरमा रहेक वृ आमासँग िववाद
झगडा गरी घरमा अ कोही नभएको अव थामा यस
कारले हार गदा आमा मन पिन सि छन भ ने ान
(knowledge) हँदाँहदै छोराले आमा ित गन यवहार
नगरी िववेकशील (reasonable) यि मा हनपु न
संयमताभ दा अिघ बढी आ नो आमालाई क चट
तथा ढाडमा िनघात कुटिपट गरी भईु माँ लडी अचेत
भएको अव थामा चोट लागेपिछ त काल उपचार गन
आफ तलाई खबर पिन नगरी ब घटनाको माण

लोप गनतफ यासरत रहेको देिख छ । मतृ क आमाको
रगत रहेको भईु ँ पो ने ज ता कायले यी ितवादी
घटना भइसके प चात् माण लोप गन य नशील
रहेको अव था देिखँदा ितवादीले मतृ क आमा नमन
गरी आवेश वा उ ेजनामा आई एकपटक मा हार
गरेको िथए भ न स ने अव था देिखएन । अक श दमा
ितवादीले आ नी वृ आमालाई आमा मन स ने
ानसिहत कत य गरी मारेको पिु ह छ ।
१८. यसै स दभमा Girouard v. State,
583 A.2d. 718 (Md 199113) मा the rule of
provocation मा चारवटा त व पछ भनी या या
गरेको देिख छः (1) There must have been
adequate provocation (2) The killing
must have been in the heat of passion
(3) the killing must have been a sudden
heat of passion, that is killing must have
followed the provocation before there
has been a reasonable opportunity for
the passion to cool (4) there must have
been casual connection between the
provocation, passion and the fatal act.
अथात् पया त उ ेजना िदएको हनपु न, आवेगमा
आई हार गरेको हनपु न, उ ेजना शा त हने उिचत
अवसर ा गनपु ूव नै आवेशका साथ अचानक हार
गरेको हनपु न तथा उ ेजना, आवेग र घातक कायिबच
स ब ध थािपत भएको अव थामा मा ै आवेश े रत
ह या थािपत हने देिख छ । तसथ उि लिखत
अव था यस मु ामा िव मान देिखँदैन र यानस ब धी
महलको १४ नं. आकिषत हने देिखँदैन ।
१९. यसैगरी स मािनत सव च अदालतबाट
नेपाल सरकार िव
पूणबहादरु ित लिसना
13 Girouard v. State - 321 Md. 532, 583 A.2d 718
(1991) No. 65, Sept. Term, 1989. Court of Appeals of
Maryland, The USA
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भएको कत य यान मु ामा "उ ज
े नामा याउने
गरी भएको पीिडतको काय ितवादीले आ नो
मानिसक िनय ण गुमाउने ि थित उ प न गन
स ने गरी उ ज
े क हनु पदछ । पीिडतको सामा य
काय वा भनाइको िति या व प ितवादी आफैँ
अ यािधक उ ेजनामा आएमा उसलाई ितर ा
ा त हन नस ने । ितवादीकै प रवेश वा समान
अव था र हैिसयतका अ य सामा य समझ भएको
यि उ अव थामा ितवादीसरह उ ेिजत
ह यो भ ने कुरा व तुगत पमा गन सिकने
हनु पदछ । यसबाट पीिडतको उ ेजक काय र
ितवादीको उ ज
े नाको िबचमा अनपु ाितक स ब ध
(proportional relationship) थािपत भएको
देिखनु पन ‘’(ने.का.प. २०६९, अङ् क ५, िन.नं.
८८३६) भ ने िस ा त ितपादन भएको छ । ततु
मु ामा मतृ कले ितवादीलाई मानिसक िनय ण
गमु ाउने ि थित उ प न गरी (loss of self-control)
उ ेिजत बनाउने कुनै पिन काय गरेको िमिसल संल न
कागजबाट देिखँदैन । मतृ क िटकावतीले िकचिकच
गरेको भ ने सामा य भनाइको िति या व प
ितवादी रिव खनाल आफै ँ अ यािधक उ ेजना वा
आवेशमा आई वृ आमालाई पाँचवटा करङ भािचने
गरी क चट र ढाडमा िनघात कुटिपट गरेको देिख छ ।
यसथ, ितवादीको काय आवेश े रत ह याको पमा
थािपत नभई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. अनु प मन स नेस मको ान र मनसाय
े रत ह याकै कोटीमा पन देिख छ ।
२०. मलक
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) मा "लाठा, ढुङ्गा र साधारण सानाितना
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ
यान मान गै कुरा गरी यान मरेमा एकै जनाले
मा सो काम गरी यान मारेमा सोही एकजना र
धेरैजनाको हल भई मारेमा यसैले मारेको वा यसको
चोटले मरेको भ ने माणबाट देिखने ठहन आएमा

सोही मािनस मु य िज मेवार ठहछ । य तालाई
सव वसिहत ज मकै द गनपछ
ु । सोबाहेक अ लाई
र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मरेको भ ने कुरा
सो हातहितयार छाड् ने कसैउपर कुनै माणबाट
देिखन ठहन नआएमा सबैलाई ज मकै द गनुपछ"
भ ने यव था ग रएको पाइ छ ।
२१. यस स दभमा स मािनत सव च
अदालतबाट नेपाल सरकार िव िवकास महतोसमेत
भएको मु ाः कत य यान, ने.का.प.२०६७,
िन.नं.८४१५, पृ ११५९ मा "मृतकको अस
ि याउपर अिभयु ले त कालै भावावेशको
अव थामा िति या मक पमा मतृ कउपर
आ मण गरेको छै न र मतृ कउपर आ मण गन
म तगार बोलाउने वा उपयु अनुकूल वातावरणको
खोजी गरी मतृ कउपर आ मण गरेको अव था छ
भने यस अव थालाई आवेशको अव था समा
भएको मािनने हदँ ा य तो ह यालाई आवेश े रत
ह याको सं ा निदई मनसाय े रत ह या नै
मािन छ" भ ने िस ा त ितपािदत भएको देिख छ ।
२२. ततु मु ामा ितवादीले, आ नो
संर क वमा रहेक , आफूले सदैव याहार गनपन,
ु
आफूलाई ज म िदने आमा ित िनवाह गनपन
छोराको
ु
कत य पूरा गरेको नदेिखई रसइबी रा ने गरेको
िमिसलबाट देिख छ । वारदात िमित २०७४।०५।०६
गते मान मनसाय राखी घरमा आफू र मतृ क मा
रहेको अनक
ु ू ल वातावरणको खोजी गरी सामा य
वादिववादको िति या व प मतृ कलाई मरणास न
हने गरी क चट र ढाँडमा कुटिपट गरेको सो चोटका
कारण भईु माँ लडी अचेत भएक आमालाई त काल
उपचार गन आफ तलाई खवर गन पिन िनजले कुनै
यास गरेको देिखँदैन । िमिसल संल न कागजातबाट
मतृ कको रगत रहेको भईु माँ पो ने ज ता कायले
अपराध दबाउन य न गरेको देिख छ । प िनयत
र योजनाका साथ आपरािधक ि याकलाप गरी सोको
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प रणामसमेत िवचार गरी ग रने कुनै पिन आपरािधक
काय आवेश े रत र भिवत य मा न सिकने हँदनै ।
नणय नं . १०५४४
यसरी आवेशको अव था िव मान नरहेको र यस
सव च अदालत, संयु इजलास
पले पटकपटक हार गदा आमा मन सि छन् भ ने
माननीय यायाधीश ी अिनलकुमार िस हा
ान हँदाहँदै मनसायपूण त रकाबाट ितवादी रिव
माननीय यायाधीश ी काशकुमार ढुङ्गाना
खनालले आफूलाई ज म िदने आमालाई मरणास न
फै सला िमित : २०७७।३।१९
हने गरी िनघात कुटिपट गरी कत य गरी मारेको
देिखयो ।
मु ाः मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
२३. अतः मािथ उि लिखत आधार,
कारण र माणबाट ितवादीले आ नी ज म िदने
०७२-CR-१३९५
आमा िटकावती खनाललाई मन स ने ानसिहत
मनसायपूण त रकाबाट मरणास न हने गरी शरीरको पनु रावेदक / वादी : मोरङ “ञ” को जाहेरीले नेपाल
सरकार
िविभ न संवदेनशील अङ् ग क चट र ढाँडमा पाँचवटा
िव
करङह भाँि चने गरी पटकपटक हार गरी िनघात
यथ / ितवादी : मनीलालको छोरा, िज ला मोरङ,
कुटिपट गरेको कारणबाट मतृ क िटकावती खनालको
टंिकिसनवारी गाउँ िवकास सिमित वडा नं.३
मृ यु भएको पिु भएकाले ितवादी रिव खनाललाई
घर भई हाल कारागार कायालय, मोरङमा
अिभयोग दाबीअनस
ु ार यानस ब धी महलको १३(३)
थनु ामा रहेको िवनोद ऋिषदेवसमेत
नं.बमोिजम सजाय हने ठह याएको उ च अदालत
सख
ु तको िमित २०७५।०८।१० को फै सला मनािसब
०७२-CR-१६४८
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी पनु रावेदक / ितवादी : मनीलालको छोरा, िज ला
मोरङ, टंिकिसनवारी गाउँ िवकास सिमित
िमिसल िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
वडा नं.३ घर भई हाल कारागार कायालय,
मोरङमा थनु ामा रहेको िवनोद ऋिषदेव
उ रायमा सहमत छु ।
िव
या.मीरा खडका
यथ / वादी : मोरङ “ञ” को जाहेरीले नेपाल सरकार
इजलास अिधकृत : ल मी राना
§ एउटै घटनाका स ब धमा कुनै एक
इित संवत् २०७७ साल आषाढ १६ गते रोज ३ शभु म् ।
ितवादीले अनुस धानको ममा गरेको
बयानमा फरक पन गरी अदालतसम
बयान गदछ र सोही घटनामा संल न
अका ितवादीले अदालतसम बयान
—— & ––
गदा अनस
ु धानको ममा बयान गन
ितवादीको बयान यहोरासँग मेल खाने
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गरी बयान गदछ र उ अनस
ु धानको
बयानलाई जाहेरी यहोरा, व तिु थित
मचु ु का र अदालतबाट मािणत भएको
पीिडताको बयान
यहोराबाटसमेत
समिथत छ भने अनुस धानको ममा
गरेको िनज ितवादीको बयानलाई
अ यथा भ नुपन अव था नहने ।
( करण नं.३)
वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा ी
बिु लाल े ठ
ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी राम साद
ढुंगेल, िव ान् वैतिनक कानून यवसायी
अिधव ा ी रिजता थापा र अिधव ा ी
इि दरा िसलवाल
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६९, अङ् क ४, िन.नं.८८०४
§ ने.का.प.२०७६, अङ् क २, िन.नं.१०१९०
स ब कानून :
§ मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४
सु तहमा फै सला गनः
माननीय यायाधीश ी शेखर साद पौडेल
मोरङ िज ला अदालत, िवराटनगर
पनु रावेदन तहमा फै सला गनः
मा. यायाधीश ी उदय काश चापागाई
माननीय यायाधीश ी िवरे कुमार कण
पनु रावेदन अदालत िवराटनगर
फै सला
या.अिनलकुमार िस हा : याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यस अदालतमा
पनु रावेदन पन आएको ततु मु ाको संि त त य

एवम् ठहर यस कार रहेको छ:त यख ड
िज ला मोरङ, टंिकिसनवारी गाउँ
िवकास सिमित वडा नं.३ ब ने वष ३२ को िवनोद
ऋिषदेवसमेतको मािनस मेरो िचनजानको मािनस
भएको हनाले िनजह ले मलाई िवदेश पठाइिद छु भनी
सो ठाउँमा पगु ेपिछ िनकै पैसा कमाएर सख
ु मा जीवन
िबताउन पाउँछौ अ लाई नभ नु भनी िनजह ले
मलाई ललाइफकाई पूण िव वास िदलाई िमित
२०७०।५।२ गतेका िदन मेरो पित आ नो घरमा
नभएको मौका छोपी मलाई िवराटनगरस म टे पोमा
हालेर याई भारतको जोगबनीमा पु याई यहाँबाट म
र बस त प रयार बसमा चढेर भारतको पटना पु य
र िवनोद ऋिषदेव जोगबनीबाटै नेपाल फिकएका हन्
। हामीह भारतको पटनामा पगु ेपिछ िनज बस तले
िचनेको १ जना मािनससँग भेट भयो र िनजह ले
एका तमा गफसमेत गरेका िथए । िनज बस तले
मलाई लेटफममा लगी ितमी ब दै गर, म ित ो लािग
कपडा ख रद गरेर याउँछु भनी िनज गएकोमा २/३
घ टापिछ िद ली जाने ेन पिन आएको र िनज
भारतीय अं.४०/४५ वषको मािनसले मलाई जाऊँ
िहँड बस तसँग िद लीमा भेट ह छ भनी भनेकोले मैले
िनजको िव वासमा परी िमित २०७०।५।३ गतेका िदन
िद लीतफ जाने ेनमा गई िद लीमा पगु ेपिछ बसमा
चढाई एउटा १८ तले होटलमा पु याई सो होटलमा
रहेक मिहलासँग भेट गराई ितमी यही बस ित ो
मािनस आउँछ भनी भनेको, सोपिछ सो मािनसले ित ो
मािनसले ितमीलाई िब ग रसके को छ भनी बताएको
हनाले मैले थाहा पाएको हो । पिछ मलाई सोही घरको
कोठामा ब दी बनाई राखेकोमा म सोही घरको चप को
यालबाट भा न सफल भएको हँ । िनजह लाई
प ाउ गरी मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार गन
महलअनस
ु ार सजाय ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको
मोरङ (ञ) को िमित २०७०।५।११ मा दता भएको
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जाहेरी दरखा त ।
िज ला मोरङ, टंिकिसनवारी गाउँ
िवकास सिमित वडा नं.३ ब ने वष ३२ को िवनोद
ऋिषदेवसमेत मेरो िचनजानको मािनस भएको हनाले
िनजह ले मलाई िवदेश पठाइिद छु भनी सो ठाउँमा
पगु ेपिछ िनकै पैसा कमाएर सख
ु मा जीवन िबताउन
पाउँछौ, अ लाई नभ न,ु भने जान िदँदैनन् भनेको र
मेरो पासपोट छै न भनी भ दा भारतमा लगी पासपोट
बनाई िद छ भनी भनेकोले िमित २०७०।५।१ गते मेरो
घरमा िवनोद ऋिषदेव आई भोिल जानपु छ भनी योजना
बनाई मैले फरवाड बकबाट .२०,०००।- र घरमा
रहेको .१०,०००।- समेत िनकाली राखेको िथएँ ।
िमित २०७०।५।२ गते मेरो ीमान् घरमा नभएको
बखतमा १०:०० बजेको समयमा िवनोद ऋिषदेव मेरो
घरमा आई मैले सबै तयार गरेको छु जाऊँ भनेपिछ
िदनको १२:०० बजेितर मलाई िवनोद ऋिषदेवले
टंिकिसनवारी चोकबाट टे पोमा िवराटनगरस म हालेर
याएको र भारतको जोगबनीमा पु याई यहाँबाट म र
बस त भ ने यमबहादरु प रयार बसमा चढेर भारतको
पटना पु य र िवनोद ऋिषदेव जोगबनीबाटै नेपालतफ
फिकएका हन् । हामीह भारतको पटनामा पगु ेपिछ
िनज बस तले िचनेको १ जना मािनससँग भेट भयो
र िनजह ले एका तमा गफसमेत गरेका िथए । िनज
बस तले मलाई लेटफममा लगी ितमी ब दै गर, म ित ो
लािग कपडा ख रद गरेर याउँछु भनी िनज गएकोमा
२/३ घ टा पिछ िद ली जाने ेन पिन आएकोमा िनज
भारतीय अं.४०/४५ वषको मािनसले मलाई जाउँ
िहँड, बस तसँग िद लीमा भेट ह छ भनी भनेकोले मैले
िनजको िव वासमा परी िमित २०७०।५।३ गतेका िदन
िद लीतफ जाने ेनमा गई िद लीमा पगु ेपिछ बसमा
चढाई एउटा १८ तले होटलमा पु याई सो होटलमा
रहेक मिहलासँग भेट गराई ितमी यही ँ बस ित ो
मािनस आउँछ भनी भनेको, सोपिछ सो मािनसले ित ो
मािनसले ितमीलाई िब ग रसके को छ भनी बताएको

हनाले मैले थाहा पाएको हो । पिछ मलाई सोही घरको
कोठामा ब दी बनाई राखेकोमा म सोही घरको चप को
यालबाट भा न सफल भएको हो भ ने पीिडता
मोरङ (ञ) को िमित २०७०।०५।११मा अनस
ु धान
अिधकारीसम भएको बयान िमित २०७०।०५।१३
मा मािणत भएको ।
िज ला मोरङ रंगेली ब ने यमबहादरु प रयार
भ ने मािनस बेलाबखत टंिकिसनवारी गाउँ िवकास
सिमित वडा नं.३ ि थतमा घु न आउने गरेको मािनस
भएको हनाले िचनजान भएको हो । िनजले िवदेश जाने
मािनसह लाई िवदेशितर पठाउने काम गछु भनेको र
मलाई िवदेश जाने मिहला के टीह भएमा खो नु म
तपाई ंलाई पिन रा ो किमसन िद छु भनेको हँदा मैले
िवदेश जाने मिहलाह को खोजतलास गन ममा मेरो
ीमती अिनता ऋिषदेवको भाउजू नाता पनलाई िवदेश
जाने हो भनी भ दा िनजले पिन िवदेश जाने इ छा
कट गरेको हँदा मैले र यमबहादरु प रयारसमेत भई
िनजलाई िविभ न त रकाले लोभनमा पारी िनजको
ीमान्समेत नभएको मौका छोपी फकाएर िनजको
ीमान्लाई नभ नु भनी िमित २०७०।५।१ गते म
िनजको घरमा गई िनजको ीमान् नभएको मौकामा
िमित २०७०।५।२ गते भारत जाने स लाह गरी
िनजसमेत राजी भई िमित २०७०।५।२ गते अं.१०:००
बजेको समयमा िनजको घरमा पगु ी योजनाअनस
ु ार
१२:०० बजेको समयमा मोरङको टंिकिसनवारीबाट
टे पोमा चढी िवराटनगरमा आई बसमा चढी भारतको
जोगबनी पगु ी योजना मतु ािबक मैले बस त भ ने
यमबहादरु प रयारको िज मा लगाई म आ नो घरतफ
फक । यसपिछ बस त भ ने यमबहादरु प रयारले िलई
गएका हन् । पिछ िनज यमबहादरु सँग पैसा माग गदा
िनज िब भएक छै नन्, िब भएपिछ पैसा िदउँला
भनेका िथए भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवनोद
ऋिषदेवले िमित २०७०।०५।१७ मा अनस
ु धानको
ममा गरेको बयान ।
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
िज ला मोरङ, दवशा गाउँ िवकास सिमित
वडा नं.७ ि थत पूवमा फुसको घर, पि चममा धान
खेत, उ रमा मि दर, दि णमा फुसको घर यित चार
िक लािभ रहेको बस त भ ने यमबहादरु प रयार
मोतेको घर खानतलासी िलँदा िनजको पासपोट
साइजको फोटो र अिनष मोतेको ज मदतासमेत फे ला
पारेको भ नेसमेत यहोराको बरामदी मचु ु का ।
िज ला मोरङ, टंिकिसनवारी गाउँ िवकास
सिमित वडा नं.१ ि थत पूवमा पु पलाल चोकबाट
बाँसबारीतफ जाने प क बाटो, पि चममा बाँसबारी,
उ रमा रामपतृ ऋिषदेवको बारी, दि णमा बलराम
ऋिषदेवको िटनको घर यित चार िक लािभ मा रहेको
मोरङ (ञ) को फुसको छानो भएको घर रहेको र सो
घरबाट िवनोद ऋिषदेवले फकाइफुलाई गरी भारतस म
लगेको भ नेसमेत यहोराको िमित २०७०।०५।३०
को घटना थल मचु ु का ।
िवनोद ऋिषदेव र िनजसँग एकजना
दवशाितर घर भएका यमबहादरु प रयार मोते थानीय
टोलमा हेलमेल भई यसै ममा मोरङ (ञ) सँग
पिन िनजह को िनकै हेलमेल स ब ध बिढराखेको
िथयो । िनजह मोरङ (ञ) को ीमान् घरमा नभएको
मौका छोपी िनजको घरमा जाने र िविभ न लोभन
देखाई फकाइफुलाई गन गरेका िथए । य तैमा िमित
२०७०।५।२ गते पूवयोजनाअनस
ु ार िवनोद ऋिषदेवले
मोरङ (ञ) लाई िलई भारतको जोगबनीस म पु याई
यमबहादरु प रयारको िज मा लगाई यमबहादरु
प रयारले िनज पीिडतालाई भारतको पटना पु याई
अ य अप रिचत मािनसको िज मा लगाई बेचिबखन
गरेको र बेचिबखन ग रसके पिछ िक ने मा छे ले अनेक
िकिसमको दःु ख िदएको, कोठामा ब धक बनाई
राखेको अव थामा ट् वाइलेटको यालबाट भागी घर
आएक हँदा िनजलाई बेचिबखन गन यि ह उपर
कानूनबमोिजम कडा कारबाही होस् भ नेसमेत
एकै िमलान यहोराको िमित २०७०।०६।१ को

व तिु थित मचु ु का ।
ितवादीह िवनोद ऋिषदेव र बस त भ ने
यमबहादरु प रयार (मोते) लाई मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ ले
िनषेिधत ऐ. दफा ४(१) को देहाय (क)(ख) तथा ऐ. दफा
४(२) को देहाय (क)(ख) बमोिजमको कसूर अपराधमा
ऐ.ऐ. दफा १५(१) को देहाय (क)(ख) बमोिजम र ऐ.को
दफा १५(२)(१)(क) बमोिजम छु ाछु ै सजाय गरी
ऐ.को दफा १७ बमोिजम पीिडतालाई ितपूितसमेत
िदलाई भराई पाऊँ भ नेसमेत यहोराको िमित
२०७०।६।३ को अिभयोग प ।
जाहेरीको स पूण यहोरा झु ा हो ।
जाहेरवालीले मलाई जोगबनीस म पु याई िदनहु ोस्
भनेक ले मैले भाडा छै न भ दा म िद छु भनी मलाई
जोगबनीस म िनजले लगेक हन् । म यही ँबाट
फक आएँ । जाहेरवाली यहाँबाट कता गइन् मलाई
थाहा भएन । म भने घर फक आएँ । जाहेरवालीको
बयान यहोरा झु ा हो, िनजको भनाइअनस
ु ार मैले
जोगबनीस म पु याएको हो । हरीले मलाई कुटिपट
गरी जबरज ती सहीछाप गराएको हो, म पढ् न नजा ने
मा छे के लेखेर सही गराए मलाई थाहा भएन । मैले
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसूर नगरेको हँदा सफाइ
पाऊँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवनोद ऋिषदेवले
िमित २०७०।६।४ मा सु अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादी िवनोद ऋिषदेव मेरो िचनजानको
मािनस भएकाले हामीिबच घरमा आउने जाने ममा
िमित २०७० साल ावणको अि तम ह ताितर
िवनोद ऋिषदेवले बोलाएकोले िनजको घरमा जाँदा
अं.२५/२६ वषको वा नी मािनसलाई देखाई यी
मेरी बिहनी नाताक हन्, घरमा दःु ख छ, काम गन
िद ली जा छु भ छे , तपाई ंले मािनस िच नु भएको
छ, िमलाइिदनु प यो भनी भनेको र सँगै रहेका यी
जाहेरवालीले पिन मलाई यादै दःु खको अव था
छ, िद लीमा काम लगाइिदनु प यो भनेक हँदा मैले
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िचनेको िद ली (भारत घर) भएका सलमान नाम गरेका
यि लाई फोन गरी एक वा नी मािनसलाई तपाई ंले
िद लीमा काम लगाइिदनु प यो भनी मैले भनेको हँदा
ह छ िलएर आउनु भनी भनेकाले िमित २०७०।५।२
गते बिहनीलाई जोगबनी िलएर आउनु भनी मैले
िवनोदलाई भने ँ । िनजले जाहेरवालीलाई जोगबनी
िलएर आएपिछ मैले पटनास म पु याइिदएको र यहाँ
आइरहेको सलमानलाई िज मा लगाई काम गन िद ली
पठाएकोस म हँ । िब गन लगेको होइन, काम गन
पठाएको िथएँ । िनज जाहेरवालीले नै घरमा यादै दःु ख
भयो भनी मलाई रोएर भनेक हँदा यसरी पठाएको
िथएँ । यसको के ही िदनपिछ जाहेरवालीले म यहाँ काम
गन सि दन भनी मलाई फोन गरेक हँदा मैले साथीलाई
फोन गरी िफता पठाइिदनु भनी फोन गरे ँ । यसपिछ
सलमानले एक ह तामा नै िनज जाहेरवालीलाई नेपाल
िफता पठाई िदएको हो । यसो हँदा िनजले िदएको
जाहेरी दरखा त र बयान यहोरासमेत झु ा हो । मैले
िनजको अनरु ोधमा काममा लगाउन िद ली पठाएको
िथएँ, िब गन होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
यमबहादरु प रयार (मोते) ले िमित २०७१।०५।०५ मा
सु अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादीह िवनोद ऋिषदेव र बस त भ ने
यमबहादरु प रयार (मोते) ले जाहेरवालीलाई भारतमा
लगी िब गरेको िमिसल संल न माणबाट देिखएबाट
ितवादीह ले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ ले िनषेिधत दफा
४(१)(क) को कसूर गरेको देिखएबाट ितवादीह
िवनोद ऋिषदेव र बस त भ ने यमबहादरु प रयार
(मोते) लाई सोही ऐनको दफा १५(१)(क) बमोिजम
जनही २०(बीस) वष कै द र .२,००,०००।- (दईु
लाख पैयाँ) ज रवाना हने ठहछ । ितवादीह बाट
जाहेरवालीलाई दामासाहीले .२,००,०००।- (दईु
लाख पैयाँ) ितपूित भराइिदने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको सु मोरङ िज ला अदालतबाट िमित

२०७१।७।१९ मा भएको फै सला ।
अनस
ु धानको बयान अनस
ु धानकताले
आफूखस
ु ी तयार गरेको हो । हामीले जाहेरवालीलाई
िब गन भारत लगेको नभई िनज आफै ँ रोजगारीका
लािग जान तयार भएक ले पु याई िदएको मा
हो । जोगबनीस म सँगै जानु वा पटनास म सँगै जानु
मानव बेचिबखनको प रभाषा िभ पदन । हामीले
बे ने उ े यले जाहेरवालीलाई भारत नलगेको, िनज
आफूखस
ु ी जाने कुरामा पु याइिदनस म भनेकाले सो
थानस म गएको अव थामा हामीलाई कसूरदार ठहर
गरी सजाय गन गरेको सु फै सला िु टपूण हँदा बदर
गरी सफाइ पाऊँ भ नेसमेत यहोराको ितवादीह को
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरमा परेको पनु रावेदन ।
पीिडता जाहेरवालीलाई लोभलालचमा पारी
िवदेश पठाइिद छु भनी ितवादी िवनोद ऋिषदेवले
जोगबनीस म र सँगै गएका अका ितवादी बस त भ ने
यमबहादरु प रयारले भारतको पटना पु याई सलमान
भ ने यि को िज मा िदएको र िनजले िद लीको
वे यालयमा पु याएको त यमा अदालत वयं सहमत
भएको अव थामा कुनै आधार नै उ लेख नगरी
ितवादीह लाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०३४ दफा १५(१) को (क) र (ख)
मा उ लेख भएबमोिजम जनही अलग-अलग सजाय
गनपनमा
सो नगरी ऐ. ऐनको दफा १५(१)(क) बमोिजम
ु
मा सजाय गन र ऐ. ऐनको दफा १५(१) को देहाय
(ख) को मागदाबी स ब धमा के ही नबोली ग रएको
हदस मको फै सला मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१९२ नं. िवपरीत
भई िु टपूण हँदा सो हदस मको सु फै सला उ टी
गरी ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन अदालत िवराटनगरमा परेको पनु रावेदन ।
यसमा पीिडता जाहेरवालीलाई ितवादीह ले
के -कित प चले के -कित रकममा िवदेश लगी िब
गरेका हन्, िमिसल संल न कागजातबाट खु न खल
ु ाउन
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
नसके को प र े यमा ितवादीह लाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय गन गरी सु मोरङ िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।७।१९ मा भएको फै सला
माण मू याङ् कनको रोहमा फरक पन स ने देिखँदा
छलफल योजनको लािग मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२
नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को
िनयम ४७ बमोिजम यथ िझकाई आए वा अविध
यितत भएपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७२।२।२० मा भएको आदेश ।
यसमा ितवादी िवनोद ऋिषदेवसमेतको
पनु रावेदन परी मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोिजम
यथ िझकाउने आदेश भएप चात् वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन परेको देिखँदा अ.बं.२०२
नं.को योजनाथ पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम दवु ै पनु रावेदन
एकआपसमा सनु ाई िनयमानस
ु ार पेस गनू भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७२।३।२७ मा भएको आदेश ।
ितवादीह िवनोद ऋिषदेव र बस त
भ ने यमबहादरु प रयारले मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा
४(२)(क) को कसूर गरेको पिु हन आएकोमा िनज
ितवादीह उपर ऐ. ऐनको दफा ४(१)(क) को कसूर
कायम गरी ऐ. ऐनको दफा १५(१)(क) अनस
ु ार जनही
२० (बीस) वष कै द र .२,००,०००।- (दईु लाख
पैयाँ) ज रवाना सजाय गन ठह याएको सु मोरङ
िज ला अदालतको िमित २०७१।७।१९।४ को
फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
यी ितवादीह ले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) को कसूर
गरेको मािणत भएको देिखँदा सो कसूर गरेकोमा मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम ितवादीह लाई

जनही १५(प ) वष कै द र .१,००,०००।- (एक
लाख पैयाँ) ज रवाना हने ठहछ । जाहेरवालीलाई
ितपूितबापत .२,००,०००।- (दईु लाख पैयाँ)
ितवादीह बाट दामासाहीले भराई िदने ठह याएको
इ साफ िमलेको देिखँदा सो हदस म सदर हने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत
िवराटनगरबाट िमित २०७२।४।२० मा भएको
फै सला ।
ितवादीह ले पीिडतालाई सलमान भ ने
यि को िज मा िदएको र िद लीको वे यालयमा
पु याएको त यमा अदालत वयम् सहमत भएको
अव था देिखँदा ितवादीह लाई ऐ. ऐनको दफा
१५(१) को (क) र (ख) मा उ लेख भएबमोिजम जनही
अलग-अलग सजाय गनपनमा
सो नगरी ऐ. ऐनको
ु
दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम जनही १५ वष कै द र
.१ लाख ज रवाना हने ठह याई भएको पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सला सो हदस म
िु टपूण हँदा उ टी गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल
सरकारको यस अदालतमा िमित २०७२।११।२८ मा
दता भएको पनु रावेदन प ।
जाहेरवाली ३ तला मािथको ब द कोठाको
यालबाट भा ने कुरा स भव छै न । कसको सहयोगमा
भागी घर आइपगु ेको हो उ लेख गरेको छै न । िनजकै
अनरु ोधमा म िवनोदले जोगबनी र म यमबहादरु ले
पटनास म पु याइिदएको कुरा साँचो हो । जाहेरी
बनावटी र झु ा हो । जाहेरवाली बकप का लािग
अदालतमा उपि थत भएक छै नन् । जाहेरीका
आधारमा मा हामीलाई कसूरदार ठहर गरी फै सला
भएको छ । म िवनोद ऋिषदेव र साचालक भएकोले
िनजसँग भाडा िलएर जोगबनीस म आ नो र सामा
लगी िदएकोस म हो र र सा भाडा जाहेरवालीले
िदएको हो । मैले यमलाई पटनामा मेरो मा छे आउँछ,
यहाँस म पु याइिदनु भनेकाले िनजको साथीको पमा
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१०५४४ - नेपाल सरकार िव. िवनोद ऋिषदेवसमेत
पटनास म गइिदएको हँ, स पूण यातायात खच तथा
खाना खच िनज जाहेरवालीले नै गरेक हन् । स पूण
माण सङ् कलन नगरी र माणको उिचत िववेचना
तथा मू याङ् कन नै नगरी एकतफ पले ग रएको
फै सला िु टपूण हँदा बदर गरी अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाऊँ भ नेसमेत यहोराको ितवादीह को
यस अदालतमा िमित २०७३।१।८ मा दता भएको
पनु रावेदन प ।
यसमा दवु ै प को पनु रावेदन परेको देिखँदा
अ.बं.२०२ योजनाथ पनु रावेदक / वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन यथ / ितवादीलाई र
पनु रावेदक / ितवादीको पनु रावेदन यथ / वादी
नेपाल सरकारलाई पर पर सनु ाई पेसीको सूचना
महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई िनयमानस
ु ार
पेस गनु भ नेसमेत यहोराको यस अदालतबाट िमित
२०७५।०२।०८ मा भएको आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी
िनणयाथ यस इजलाससम पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक / वादी नेपाल सरकारका तफबाट
उपि थत हनभु एका िव ान् उप यायािधव ा ी
बिु लाल े ठले ितवादी िवनोदले यी जाहेरवालीलाई
जोगबनी पु याई यमबहादरु लाई िज मा लगाएको,
यमबहादरु ले जोगबनीदेिख पटना पु याई सलमानलाई
िज मा लगाएको र सलमानले िद ली पु याई एक
होटेलमा छोडेको अव था छ । मािणत बयानलाई
माणमा िलनपु न भनी ने.का.प.२०६०, अङ् क ४,
िन.नं.८८०४ मा या या भएकोमा सो बयानलाई
माणको पमा हण नगरी भएको फै सला िु टपूण
छ । यी ितवादीह ले यी मिहलालाई बेचेको कुरा
िमिसल संल न माणबाट पिु भइरहेको हँदा
िनजह लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
नग रएको फै सला िु टपूण हँदा उ टी गरी अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाऊँ भनी गनभएको
ु

बहस सिु नयो ।
ितवादी बस त भ ने यमबहादरु प रयार
(मोते) का तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान्
अिधव ा ी राम साद ढुंगेलले यी जाहेरवालीलाई काम
लगाइिदनको लािग यी ितवादी यमबहादरु ले िनजकै
अनरु ोधमा जोगबनीबाट पटना पु याई सलमानको
िज मा लगाएको र यहाँबाट िनजले िद ली लगेको
हो, िब गरेको होइन । यी जाहेरवालीलाई लगाइएको
काम गन नस ने भनी िनजले यी यमबहादरु लाई फोन
गरेपिछ यमबहादरु ले सलमानसँग स पक गरेको र
सलमानले एक ह तामा नै िनज जाहेरवालीलाई नेपाल
िफता पठाइिदएको छ । जाहेरवालीलाई बेचेको नभई
िनजलाई सहयोग मा गरेको हो । ने.का.प.२०६५,
अङ् क ७, िन.नं.७९८६, ने.का.प.२०६६, अङ् क
२, िन.नं.८०७३ तथा ने.का.प.२०६६, अङ् क २,
िन.नं.८७६४ मा यस अदालतबाट ग रएको या याका
आधारमा समेत यी ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाइ िदलाई पाऊँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
ितवादी िवनोद ऋिषदेवका तफबाट
उपि थत हनभु एका िव ान् वैतिनक कानून यवसायी
अिधव ा ी रिजता थापा र अिधव ा ी इि दरा
िसलवालले यी ितवादी िवनोदले यी जाहेरवालीलाई
बेचिबखन गरेको होइन, जोगबनीस म पु याइिदएको
मा हो । सहअिभयु यमबहादरु ले यी जाहेरवालीलाई
िद लीमा काम लगाइिदन भनी सलमानको िज मा
लगाएको हो, बे ने उ े यले िज मा लगाएको
होइन । यी ितवादी िवनोद र सा चलाउने गरीब
मजदरु यि हन् । पीिडताले अदालतमा उपि थत
भई बकप गरेक छै नन्, यस अव थामा िनज
पीिडताको आरोप शङ् का पद भएकोले शङ् काको
सिु वधा आरोिपतले पाउनु पछ । ने.का.प.२०७५,
अङ् क १०, िन.नं.१०११८, ने.का.प.२०७६, अङ् क
२, िन.नं.१०१९० मा यस अदालतबाट ग रएको
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या यासमेत यहाँ सा दिभक छ । ियनमा मानव
बेचिबखन गन इ छा, चाहना एवम् हैिसयतसमेत
नभएको र बेचिबखनसमेत नगरेको हँदा अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदलाई पाऊँ भनी गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
ितवादीह िवनोद ऋिषदेव र बस त भ ने
यमबहादरु प रयार (मोते) लाई मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ ले
िनषेिधत ऐ. दफा ४(१) को देहाय (क)(ख) तथा ऐ. दफा
४(२) को देहाय (क)(ख) बमोिजमको कसूर अपराधमा
ऐ. दफा १५(१) को देहाय (क)(ख) बमोिजम र ऐ.को
दफा १५(२)(१)(क) बमोिजम छु ाछु ै सजाय गरी
ऐ.को दफा १७ बमोिजम पीिडतालाई ितपूितसमेत
िदलाई भराई पाऊँ भ नेसमेत यहोराको अिभयोग
मागदाबी भएकोमा ितवादीह िवनोद ऋिषदेव
र बस त भ ने यमबहादरु प रयार (मोते) ले मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा ३ ले िनषेिधत दफा ४(१)क. को कसूर गरेको
देिखएबाट िनजह लाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)क.
बमोिजम जनही २०(बीस) वष कै द र .२,००,०००।(दईु लाख पैयाँ) ज रवाना हने र ितवादीह बाट
जाहेरवालीलाई दामासाहीले .२,००,०००।- (दईु
लाख पैयाँ) ितपूित भराइिदने ठहछ भनी सु
मोरङ िज ला अदालतबाट िमित २०७१।७।१९ मा
फै सला भएको देिख छ । सो फै सलाउपर अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाऊँ भनी ितवादीह ले र अिभयोग
दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाऊँ भनी वादी नेपाल
सरकारले पनु रावेदन अदालत िवराटनगरमा पनु रावेदन
गरेकोमा सो अदालतबाट सु अदालतको फै सला के ही
उ टी भई यी ितवादीह ले मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
क. को कसूर गरेको मािणत भएको देिखँदा मानव
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४
को दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम िनजह लाई जनही

१५(प ) वष कै द र .१,००,०००।- (एक लाख
पैयाँ) ज रवाना हने र जाहेरवालीलाई ितपूितबापत
.२,००,०००।- (दईु लाख पैयाँ) ितवादीह बाट
दामासाहीले भराइिदने ठह याई फै सला भएको
देिख छ । सो फै सलाउपर अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाऊँ भनी ितवादीह ले र अिभयोग दाबीबमोिजम
नै सजाय ग रपाऊँ भनी वादी नेपाल सरकारले यस
अदालतमा पनु रावेदन गरेको अव था छ ।
उपयु अिभयोग दाबी, सु अदालतह को
फै सला, पनु रावेदन िजिकर एवम् बहस िजिकर रहेको
ततु मु ामा पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट
भएको फै सला िमलेको छ, छै न ? वादी नेपाल सरकार
तथा ितवादीह को समेत पनु रावेदन िजिकर पु न
स ने हो, होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िवनोद ऋिषदेव
र बस त प रयारले जाहेरवालीलाई िवदेशमा िनकै
पैसा कमाएर सख
ु मा जीवन िबताउन पाइ छ भनी
ललाइफकाई पूण िव वास िदलाई आ नो पित घरमा
नभएको मौका छोपी िवराटनगरस म टे पोमा हालेर
याई भारतको जोगबनीमा पु याई िवनोद ऋिषदेव
जोगबनीबाटै नेपाल फिकएका, यहाँबाट जाहेरवाली
र बस त प रयार बसमा चढेर भारतको पटना गएका,
यहाँ बस तले िचनेको १ जना मािनससँग भेट भएको,
िनजह िबच एका तमा गफसमेत गरेका, बस तले
जाहेरवालीलाई लेटफममा लगी ब दै गर म ित ो
लािग कपडा ख रद गरेर याउँछु भनी गएको, २/३
घ टा पिछ िद ली जाने ेन आएको, िनज भारतीय
अं.४०/४५ वषको मािनसले जाहेरवालीलाई जाऊँ
िहँड बस तसँग िद लीमा भेट ह छ भनेको, िनजको
िव वासमा परी सो ेनमा िद ली पगु ेपिछ १८ तले
होटलमा रहेक मिहलासँग भेट गराई ितमी यही ँ बस
ित ो मािनस आउँछ भनी भनेको, यसपिछ सो
मािनसले ित ो मािनसले ितमीलाई िब ग रसके को
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छ भनी बताएको हनाले जाहेरवालीले थाहा पाएको,
कोठामा ब दी बनाई राखेको अव थामा चप को
यालबाट हामफालेर जाहेरवाली भा न सफल
भएकोले िनजह लाई प ाउ गरी मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसार गन महलअनस
ु ार सजाय ग रपाऊँ
भ नेसमेत यहोराको जाहेरी देिख छ । िवनोद
ऋिषदेवसमेतले मलाई िवदेशमा पैसा कमाएर सख
ु मा
जीवन िबताउन पाइ छ, अ लाई नभ न,ु भने जान
िदँदैनन् भनेको, पासपोट छै न भ दा भारतमा लगी
पासपोट बनाई िद छ भनेको, िमित २०७०।५।१
गते िवनोद जाहेरवालीको घरमा आई भोिल जानपु छ
भनी योजना बनाएको, जाहेरवालीले फरवाड बकबाट
.२०,०००।- र घरमा रहेको .१०,०००।समेत िनकाली राखेको, िमित २०७०।५।२ गते
जाहेरवालीको ीमान् घरमा नभएको बखतमा िदनको
१०:०० बजेको समयमा िवनोद जाहेरवालीको घरमा
आई १२:०० बजेितर टंिकिसनवारी चोकबाट टे पोमा
िवराटनगरस म याएको र भारतको जोगबनीमा
पु याई फिकएको, यहाँबाट जाहेरवाली र बस त
भ ने यमबहादरु प रयार बसमा चढेर भारतको पटना
पगु ेकासमेत भनी जाहेरी यहोरासँग िमलान हने गरी
पीिडता मोरङ (ञ) ले अिधकार ा त अिधकारीसम
बयान गरेको र अदालतबाट मािणत भएको बयान
यहोरामा देिख छ । यमबहादरु प रयारले िवनोदलाई
िवदेश जाने मिहलाह भएमा रा ो किमसन िद छु
भनेको, िवनोदले जाहेरवालीलाई लोभनमा पारी
फकाई िवदेश जाने कुरा ीमान्लाई नभ नु भनेको,
िमित २०७०।५।१ गते िवनोद जाहेरवालीको घरमा गई
भोिल जानपु छ भनेको, जाहेरवालीको ीमान् नभएको
मौकामा िमित २०७०।५।२ गते िदनको अ दाजी
१०:०० बजेको समयमा िवनोद जाहेरवालीको घरमा
पगु ेको, जाहेरवाली राजी भएपिछ सोही िदन १२:००
बजेको समयमा टंिकिसनवारीबाट टे पोमा िवराटनगर
आई यहाँबाट बसमा भारतको जोगबनी पगु ी बस त

भ ने यमबहादरु प रयारको िज मा लगाई िवनोद
फिकएको, यहाँबाट बस त भ ने यमबहादरु प रयारले
जाहेरवालीलाई िलई गएका, पिछ यमबहादरु सँग पैसा
माग गदा जाहेरवाली िब भएक छै नन् िब भएपिछ
पैसा िदउँला भनेको भ ने यहोरा ितवादी िवनोद
ऋिषदेवले अनस
ु धानको ममा गरेको बयानमा
देिख छ । जाहेरवालीले िवनोदलाई जोगबनीस म
पु याई िदनहु ोस् भनेक मा भाडा छै न भ दा जाहेरवालीले
िद छु भनी िवनोदलाई जोगबनीस म जाहेरवालीले
लगेक , िवनोद जोगबनीबाटै फिकएको, जाहेरवाली
जोगबनीबाट कता गइन् थाहा नभएको, जाहेरवालीको
बयान यहोरा झु ा हो, हरीले कुटिपट गरी
जबरज ती बयानमा सहीछाप गराएको हो भ ने यहोरा
ितवादी िवनोद ऋिषदेवले अदालतमा गरेको बयानमा
देिख छ । ितवादी िवनोद ऋिषदेवको घरमा जाँदा
अं.२५/२६ वषक वा नी मािनसलाई देखाई यी
मेरी बिहनी नाताक हन्, घरमा दःु ख छ, काम गन
िद ली जा छु भ छे , तपाई ंले मािनस िच नु भएको
छ, िमलाइिदनु प यो भनी भनेको, यी जाहेरवालीले
पिन मलाई यादै दःु ख भएकोले िद लीमा काम
लगाइिदनु प यो भनेक , िद ली भारत घर भएका
सलमान नाम गरेका यि लाई फोन गरी एक वा नी
मािनसलाई तपाई ंले िद लीमा काम लगाइिदनु प यो
भनी यमबहादरु ले भनेकोमा ह छ िलएर आउनु भनी
भनेकाले िमित २०७०।५।२ गते बिहनीलाई जोगबनी
िलएर आउनु भनी यमबहादरु ले िवनोदलाई भनेका
र िवनोदले जाहेरवालीलाई जोगबनी िलएर गएको,
जोगबनीबाट यमबहादरु ले पटना पु याई सलमानलाई
िज मा लगाएको र सलमानले िद लीको होटलमा लगी
छाडेको, के ही िदनपिछ जाहेरवालीले यमबहादरु लाई
यहाँ काम गन सि दन भनी फोन गरेक ले साथीलाई
फोन गरी िफता पठाइिदनु भनेको, सलमानले एक
ह तामा नै जाहेरवालीलाई नेपाल िफता पठाइिदएको
भ ने यहोरा ितवादी यमबहादरु प रयार (मोते) ले
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अदालतमा गरेको बयानमा देिख छ ।
३. उि लिखत यहोराह बाट ितवादी
िवनोद ऋिषदेवले अनस
ु धानको ममा गरेको
बयानमा जाहेरवालीलाई आफूले लोभनमा पारी
भारतको जोगबनी लगी यमबहादरु लाई िज मा लगाएको
भनेको र अदालतसम गरेको बयानमा जाहेरवालीले
जोगबनीस म पु याइिदनहु ोस् भनेक ले िनजले िलएर
गएक हन् भनी यी पीिडतालाई जोगबनीस म लगेकोमा
सािबत नै रहेको देिख छ । ितवादी यमबहादरु
अनस
ु धानको ममा फरार रहेका छन् । िनजले
अदालतसम बयान गदा जाहेरवालीलाई िद लीमा
काममा लगाइिदनका लािग िनजलाई जोगबनीस म
िलएर आउनु भनी भनेको र जोगबनीबाट िनज
यमबहादरु ले पटना लगी सलमानको िज मा लगाएको
भनेबाट िवनोद र यी ितवादी एकआपसमा स पकमा
रहेको देिख छ । ितवादी िवनोदले अनस
ु धानको
ममा गरेको बयान यहोरा र ितवादी यमबहादरु ले
अदालतसम गरेको बयान यहोरा एकआपसमा
िमलेको देिख छ । एउटै घटनाका स ब धमा कुनै
एक ितवादीले अनस
ु धानको ममा गरेको बयानमा
फरक पन गरी अदालतसम बयान गदछ र सोही
घटनामा संल न अका ितवादीले अदालतसम बयान
गदा अनस
ु धानको ममा बयान गन ितवादीको
बयान यहोरासँग मेल खाने गरी बयान गदछ र उ
अनस
ु धानको बयानलाई जाहेरी यहोरा, व तिु थित
मचु ु का र अदालतबाट मािणत भएको पीिडताको
बयान यहोराबाटसमेत समिथत छ भने अनस
ु धानको
ममा गरेको िनज ितवादीको बयानलाई अ यथा
भ नपु न अव था हँदैन । ितवादीह िवनोद र
यमबहादरु ले यी पीिडतालाई िनजको घरमा कसैलाई
थाहा निदई भगाउने योजनाबमोिजम भगाउन सफल
भएकोले िनज ितवादी िवनोदलाई यी पीिडता
जाहेरवालीले जोगबनी िलएर गएको नभई िनज िवनोदले
नै जाहेरवालीलाई जोगबनी लगी यमबहादरु लाई िज मा

लगाएको देिखन आयो ।
४. ितवादी यमबहादरु ले अदालतमा गरेको
बयानमा िनजलाई िद लीमा काममा लगाइिदने कुरा
उ लेख भएको देिख छ । यी पीिडतालाई िवदेशमा
पठाई काममा लगाइिदने कुरा मा जानकारी भएको
र िवदेश जानका लािग पासपोट आफूसँग नभएको
जानकारी यी पीिडताले ितवादीह लाई गराएक मा
भारतमा पासपोट बनाउने भनी जवाफ िदएको भ ने
खु न आएबाट योजनाब त रकाले पीिडतालाई भारत
लगेको ट देिख छ । यी ितवादीह दवु ैजनाले यी
पीिडतालाई कामको लािग िवदेश पठाइिदने लोभनमा
पारी लाने ममा िवराटनगरबाट जोगबनीस म िवनोदले
र जोगबनीबाट पटनास म यमबहादरु ले लगेको अव था
छ । पटना पगु ेपिछ यमबहादरु ले यी पीिडतालाई आफूले
िचनेको भिनएका सलमान भ ने यि को िज मा लगाई
पटनाको रेल टेशनमा छाडी आफू बेप ा ह छन् र यी
पीिडताको लािग अप रिचत नामको मािनसले ियनलाई
यमबहादरु सँग िद लीमै भेट ह छ भनी िद ली िलएर
जा छन् । िद ली पगु ेपिछ िनज अप रिचत सलमान
भ ने यि ले यी पीिडतालाई एउटा होटलमा लगी
मिहलाको िज मा िद छन् । यमबहादरु सँग िद लीमा
यी पीिडताको भेट नभएको, ियनलाई सो होटलको
एउटा कोठामा ब द गरी रािखएको र िनज ट् वाइलेटको
यालबाट बािहर िन क नेपाल फिकएको भनी
पीिडताले दाबी िलएको अव था छ । यसरी पूवतयारीका
साथ एकजनाले जोगबनी पु याउन,ु अकाले िद लीबाट
आएका भिनएका यि लाई िज मा लगाउन,ु पटना
पु याई िफता आउनबु ाट ितवादीह को संल नताको
पिु भएपिछ यी पीिडता ३ त ला मािथबाट िद लीमा
कसरी भािगन्, कसको सहयोगमा नेपाल फिकइन भनी
ितवादीबाट पनु रावेदनमा उठाइएका नह को कुनै
मह व रहने अव था छै न ।
५. यी पीिडता जाहेरवालीलाई यी
ितवादीह ले िनजको ीमान्लगायत प रवारका
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अ य कसैलाई पिन जानकारी नगराउने िकिसमको
स लाह िदई सोहीअनस
ु ार िद लीस म पु याएको
अव था छ । एउटी जवान मिहला जसलाई
घरप रवारका कोही पिन मािनसलाई जानकारी
नगराउने प च िमलाई अ य कोही साथी बेगर
ए लै पटना लगी सलमान भ ने यि को िज मा
लगाई िद ली पठाउने कायलाई सामा य पमा िलन
िम दैन । यी पीिडतालाई ितवादीह ले िद लीमा के क तो कामको लािग पठाउन खोजेको हो र पा र िमक
के -कित हने कही ँकतै के ही पिन खल
ु ाएको देिखँदैन र
सलमान भ ने यि को प रचय खल
ु ाउन सके को पिन
देिखँदनै । ितवादी िवनोदले अनस
ु धानको ममा
गरेको बयान हेदा पीिडतालाई िद लीको होटलमा
पु याइसके पिछ िवनोदले यमबहादरु सँग पैसा माग
गदा िनजले िनज िब भएक छै नन,् िब भएपिछ
िदउँला भनी उ लेख गरेको देिख छ । िनयोिजत पमा
िवदेश भारत पु याए पिन यी पीिडतालाई के -कितमा,
को-कसलाई, के योजनको लािग िब गरेको हो ?
भनी िब भएको देिखने व तिु न ठ आधार माण
वादी प ले पेस गन सके को देिखँदनै । जाहेरवालीले
पिन आफूलाई िब गरेको वा वे याविृ मा लगाएको
वा लगाउने य न भएको भनी आधार कारणसिहत
प ट पमा भ न सके को अव था पिन देिखँदनै ।
६. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
(िनय ण) ऐन, २०६४ मा कसूरका स ब धमा िन न
यव था रहेको पाइ छःदफा ३ मानव बेचिबखन र ओसार पसार गन
नहने : (१) कसैले पिन मानव बेचिबखन र
ओसारपसार गनु गराउनु हदँ ैन ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोिजमको काय गरेमा
यस ऐनबमोिजमको कसूर गरेको मािनने
छ।
दफा ४(१) कसैले देहायको कुनै काय गरेमा मानव
बेचिबखन गरेको मािननेछः-

(क) कुनै पिन उ े यले मािनस बे ने वा िक ने,
(ख) कुनै कारको फाइदा िलई वा निलई
वे यावृि मा लगाउने,
(ग) चिलत कानूनबमोिजम बाहेक मािनसको
अङ् ग िझ ने,
(घ) वे यागमन गन ।
दफा ४(२) कसैले देहायको कुनै काय गरेमा मानव
ओसारपसार गरेको मािननेछ:–
(क) िक ने वा बे ने उ े यले मािनसलाई
िवदेशमा लैजाने,
(ख) वे यावृि मा लगाउने वा शोषण गन
उ े यले कुनै कारले ललाईफकाई,
लोभनमा पारी, झु याई, जालसाज गरी,
प च िमलाई, जबरज ती गरी, करकापमा
पारी, अपहरण गरी, शरीर ब धक राखी,
नाजुक ि थितको फाइदा िलई, बेहोस पारी,
पद वा शि को दु पयोग गरी, अिभभावक
वा संर कलाई लोभनमा पारी, डर,
ास, धाक, ध क िदई वा करकापमा
पारी कसैलाई बिसरहेको घर, थान
वा यि बाट छुटाई ल ने वा आफूसँग
रा ने वा आ नो िनय णमा िलने वा
कुनै थानमा रा ने वा नेपालिभ को एक
ठाउँबाट अक ठाउँमा वा िवदेशमा लैजाने
वा अ कसैलाई िदने ।
उपयु कसूरका स ब धमा दफा १५ मा िन नानस
ु ार
सजायको यव था गरेको देिख छःदफा १५. द ड सजाय: (१) दफा ३ बमोिजमको
कसूर गन यि लाई देहायबमोिजम
सजाय हनेछ ।
(ङ) बे न वा वे यावृि मा लगाउने उ े यले
मािनसलाई (१) िवदेश लैजानेलाई दश वषदेिख
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
प

वषस म कै द र पचास हजार
पैयाँदिे ख एक लाख पैयाँस म
ज रवाना र बालबािलका लगेको भए
प वषदेिख बीस वषस म कै द र एक
लाख पैयाँदेिख दुई लाख पैयाँस म
ज रवाना
(२) नेपालिभ को एक ठाउँबाट अक
ठाउँमा लैजानेलाई दश वष कै द र
पचास हजार पैयाँदेिख एक लाख
पैयाँस म ज रवाना र बालबािलका
लगेको भए दश वषदेिख बा वषस म
कै द र एक लाख पैयाँ ज रवाना
(च) शोषण गन उ े यले दफा ४ को उपदफा
(२) को ख ड (ख) बमोिजम नेपालिभ को
एक ठाउँबाट अक ठाउँमा लैजानेलाई एक
वषदेिख दुई वषस म कै द र िवदेश लगेको
भए दुई वषदेिख पाँच वषस म कै द
(छ) ख ड (ङ) र (च) मा लेिखएदेिख बाहेक
दफा ४ को उपदफा (२) को ख ड (ख)
बमोिजमको कसूर गनलाई सात वषदेिख
दश वषस म कै द
७. यसरी ऐ. ऐनको दफा ४(२)(क) बमोिजम
िक ने बे ने वा वे याविृ मा लगाउने उ े यले
मािनसलाई िवदेश लैजाने कसूरमा दफा १५(१)(ङ)
बमोिजम र दफा ४(२)(ख) मा उि लिखत शोषण गन
उ े यले िवदेश लगेको भए दफा १५(१)(च) बमोिजम
सजाय हने यव था भएकोमा सोबाहेकको तर दफा
४(२)(ख) को दायरािभ पन कसूर गनलाई दफा
१५(१)(छ) बमोिजम सजाय हने छु ै यव था भएबाट
िवधाियकाले िक ने बे ने वा वे याविृ मा लगाउने वा
शोषण गन उ े यबाहेक अ य अ प उ े य हनस ने
अव थाको प रक पना गरेको र य ता कसूरलाई पिन
दफा ४(२)(ख) अ तगत नै राखेको देिख छ ।

८. यस अव थामा िमिसल संल न माणह
एवं उपयु कानूनी यव थाको आधारमा पीडकह ले
के -कुन वगको अपराध गरेका हन् वा ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकरबमोिजम अपराध गरेकै होइनन्
भ ने िव लेषण हनु आव यक छ । ितवादीका कानून
यवसायीले पीिडता अदालतमा उपि थत भई बकप
नगरेको कारण िनज पीिडताको आरोप शङ् का पद
भएको अव थामा शङ् काको सिु वधा आरोिपतले
पाउनु पछ भनी मूल िजिकर राखी गनभएको
बहसतफ
ु
िबचार गदा एक ितवादीले पीिडतालाई िनजको
बास थलबाट उठाई नेपाल सरहद पार गराई भारत
पु याएको, भारतीय भूिममै अका ितवादीलाई
िज मा लगाएको तथा िनजले पिन भारतको पटना
पु याई अप रिचत यि को िज मा लगाइएको त य
अदालतमा भएको बयानमा दवु ै ितवादीह ले वीकार
गरेको र उ सािबती बयानह को कडी एकअकासँग
िम न आएबाट यी दवु ै ितवादीह को िनयोिजत
कायको प रणाम व प पीिडता नेपाल सरहद बािहर
अप रिचत यि को िनय णमा पगु ेको त य थािपत
भएको अव था छ । यस अदालतले ह र मगर भ ने
तेजबहादरु रानामगर िव नेपाल सरकार भएको
(ने.का.प.२०६९, अङ् क ४, िन.नं.८८०४) िजउ
मा ने बे ने मु ामा "पीिडतको मौकाको मािणत
बयानलाई अ य माणह ले िसलिसलाब पमा
समथन गरेको अव थामा िजउ मा ने बे ने मु ाक
पीिडतले अदालतमा उपि थत भई बकप नगरेको
कारणले मा ै सो घटना नभएको र यसमा संल न
ितवादीले कसरू बाट उ मिु पाउन नस ने ।
जीउमा ने बे ने ज तो ग भीर कृितको मु ामा
पीिडत यि ले मौकामा गरेको बयान मािणत
गराउनुपन कानूनी यव थाको खास योजन र
मह व ह छ । सो कुरालाई नजर अ दाज गरी के बल
पीिडतको बकप लाई मा कसूर थािपत गन
माणको पमा हे रनुपछ भ ने सु वत् मा यता
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रा नु यायोिचत् र िववेकस मत् हन नस ने" भनी
गरेको या या यस मु ामा सा दिभक देिखन आउँछ ।
यस अव थामा वेदबहादरु मगर िव नेपाल सरकार
भएको (ने.का.प.२०७६, अङ् क २, िन.नं.१०१९०)
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार मु ामा " मािणत
बयान आफैँमा एक मह वपूण माणको पमा रहे
तापिन सो बयान अ य माणबाट समिथत हनुपन
अिनवायता देिख छ । तसथ, पीिडतको बयान
अदालतबाट मािणत भएको अव थामा मु ाको
कारबाहीको िसलिसलामा पीिडत अदालतमा
उपि थत नभएमा सो मािणत बयानलाई कसूरदार
कायम गन योजनाथ मह वपूण माण भए
तापिन यसलाई अकाट् य माण (irrefutable
evidence) अथवा एकल िनणायक माण
(conclusive evidence) को पमा अदालतले
हण गन िम ने नदेिखने" भनी या या भए पिन
ितवादीले अदालतमै योजनाब पमा पीिडतालाई
भारत लगेको सािबत भएपिछ पीिडता अदालतमा
उपि थत नहनल
ु े अ यिधक मािणक मह व रा ने
अव था नदेिखँदा यो या या यहाँ सा दिभक
देिखँदनै । यसरी ततु मु ामा पीिडताको जाहेरी
यहोरा र िनजको अदालतबाट भएको मािणत
बयान यहोरालाई ितवादीह ले गरेको बयान
यहोरासमेतबाट समथन भइरहेको देिखएबाट यी
पीिडता जाहेरवालीले अदालतमा उपि थत भई जाहेरी
यहोरा र अदालतबाट भएको मािणत बयानलाई
समथन हने गरी बकप नगरेको भ ने एक मा
आधारले मा वारदात भएको होइन भ न िम ने देिखन
आएन । अत: पीिडता बकप को लािग अदालतमा
अनपु ि थत भएको भ ने एकमा कारण आरोिपत
यि को उ मिु को आधार ब न स ने देिखँदैन ।
९. अब कसूरको कृित र कसूरको मा ा
स ब धमा िवचार गदा पीिडता जाहेरवालीको जाहेरी
दरखा तमा ितवादीम येका िवनोद ऋिषदेवले

पूवप रिचत मािनसह माफत् िवदेश पठाइिद छु भनेको
यहोरा लेखाए पिन जाहेरीमै आफूसँग नाग रकता र
पासपोट नभएको भ ने त य खल
ु ाएबाट वैधािनक
पमा मिहलाको लािग कुनै स मानजनक कृितको
रोजगारीको लािग ते ो मल
ु क
ु (िवदेश) लैजान खोजेको
त य पिु ट हन सके को देिखँदनै । जाहेरवाली आफै ँ ले
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको मािणत बयानमा
बकबाट .२०,०००।- र घरमा रहेको .१०,०००।समेत िलई िवनोद ऋिषदेवसँग भारत जोगबनी गएको,
यहाँबाट बस त भ ने यमबहादरु प रयारसँग बसमा
पटना रे वे टेसनस म गएको र यहाँबाट अप रिचत
यि सँग िद ली गएको भनी लेखाएको पाइ छ । यो परु ै
घटनामा पीिडता आफै ँ पिन रा ो भिव यको लािग कुनै
रा ो कामको अवसरको खोजीमा रहेको महसस
ु हछ
भने आफूलाई िब गरेको वा िब गन य न भएको,
वे याविृ मा लगाएको वा लगाउने कोिसस भएको वा
शोषण भएको भनी भ न सके को अव था छै न । जाहेरी
दरखा तमा ती अप रिचत यि ले आफूलाई िद ली
पगु ेपिछ ितवादीह ले िब गरी गएको भनी अनमु ान
गरे पिन बयानमा आफू िद लीमा िनज अप रिचत
यि सँग बसेको र िमित २०७०।५।५ गते िबहान उठ् दा
िनज यि उ होटलमा िथएनन् भनी के ही फरक
कृितको बयान गरेबाट कसले कसलाई कुन अव थामा
िब गरेको वा गन कोिसस भएको वा वे याविृ मा
लगाउन खोिजएको भ ने स ब धमा जाहेरवाली वयम्
प ट हन सके को देिखँदैन । यस आधारबाट हेदा
िवराटनगरबाट जोगबनीस म पीिडतासँगै जाने िवनोद
ऋिषदेव र जोगबनीबाट पटनास म पु याउने यमबहादरु
प रयारले यी पीिडतालाई मानव बेचिबखन तथा
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(१)
को (क) वा (ख), ऐ. दफा ४(२) को (क) वा ऐ. दफा
४(२) को (ख) मा भएको "वे यावृि मा लगाउने"
वा "शोषण गन उ े यले" कुनै काय गरेको व तिु न
पमा पिु ट भएको देिखएन । तर ितवादीह को
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योजना तथा संल नतामा यी पीिडतालाई िवदेशमा
रा ो पैसा कमाइ ह छ भनी िनजका ीमान् लगायत
प रवारका कसैले पिन जानकारी नपाउने अव थाको
िसजना गरी टंिकिसनवारीबाट िवराटनगर, जोगबनी
हँदै पटनास म प रिचत मािनसका साथमा र पटनाबाट
अप रिचत मािनसका साथमा िद ली पठाई िनज
अप रिचत मािनसले िद लीको एक होटलमा पु याई
सो होटलक मिहलाको िज मा लगाउने काम भएको
छ । िनज पीिडताको सो होटलमा िचनजानको मािनस
कोही पिन हँदैन । िद लीमा भेट ह छ भिनएको बस त
भ ने यमबहादरु पटनादेिख नै बेप ा भएको अव था
छ । िनजलाई कुनै काम निदई उ होटलमा ब द कोठामा
राखेको अव था छ । िनज सो होटलको ब दी कोठाको
यालबाट भागी नेपाल नआएक भए भोिलका िदनमा
िनजलाई के काम लगाइ यो यो भ न सिकने कुरा
भएन । तर एक सि य पमा काम गन उमेरक मिहला
अप रिचत मािनसका साथमा पटनाबाट िद लीस म
जाँदा, िद लीको होटलमा ब द कोठामा ब नु पदा र
सो कोठाबाट भागेर ए लै नेपाल फकदाको सम या,
पीडा, अ यौलता, डर, ास, मानिसक अस तल
ु न
एवं खतराह आिदले सताएको अव थालाई श दमा
उतार गन सिकने अव था छै न । य तो अव थाको
िव मानता रहेकोले िनज ितवादीह को कायमा
िनज पीिडतालाई ऐ. ऐनको फा ४(२)(ख) अनु प
िक ने बे ने वा वे याविृ मा लगाउने वा शोषण नै गन
उ े य प पमा नदेिखए पिन ती दईु अव थाका
बाहेक अ य कुनै पिन कृितको काम गन गराउने
उ े यले िवदेश भारत लगी अ कसैलाई ह ता तरण
गन ओसारपसार गरेको र यी पीिडता जोिखमपूण
प रि थितबाट भा यवश बाँचेर नेपाल फिकएको पिु
हन आएबाट यी ितवादीह पूण पमा िनद ष रहेको
मा न िम ने अव था देिखँदनै ।
१०. अतः मािथ िववेिचत आधार
कारणह बाट यी ितवादीह िवनोद ऋिषदेव र बस त

भ ने यमबहादरु प रयार (मोते) ले यी पीिडतालाई
नेपालको सीमा पारी लगेकोमा सािबत भएको तर
बेचिबखन वा वे याविृ मा लगाएको वा शोषण गन
उ े य राखेको त ययु माणबाट पिु नभए पिन
अ य अ प बदिनयतले मानव ओसारपसार गरी
िवदेशमा अप रिचत यि लाई यी पीिडता ह ता तरण
गरेको पिु ट भएको अव थामा िनज ितवादीह लाई
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा ४(२)(क) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा
१५(१)(ङ)(१) बमोिजम जनही १५(प ) वष कै द र
.१,००,०००।- (एक लाख पैयाँ) ज रवाना हने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित
२०७२।४।२० मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
के ही उ टी भई िनज ितवादीह लाई ऐ. ऐनको
दफा ४(२)(ख) अनस
ु ारको कसूरमा दफा १५(१)
(छ) बमोिजम जनही ८(आठ) वष कै द सजाय हने
ठहछ । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाऊँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको र अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदलाई पाऊँ भ ने ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर
पु न स दैन । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम पनु रावेदन
अदालत िवराटनगरको फै सला के ही उ टी भई
ितवादीह िवनोद ऋिषदेव र बस त भ ने यमबहादरु
प रयार (मोते) लाई जनही ८(आठ) वष कै द हने ठहरी
फै सला भएकोले उ अदालतको फै सलाबमोिजम
कसेको लगत क ा गरी यस फै सलाबमोिजमको कै दको
लगत कसी असल
ु पर गनु भनी सु अदालतमा लेखी
पठाइिदनू --------------------------------------------१
फै सलाको
ितिलिपसिहतको
जानकारी
महा यायािधव ाको कायालय र थनु ामा रहेका
ितवादीह समेतलाई िदनू -------------------------२
सरोकारवालाले फै सलाको ितिलिप माग गरे
कानूनबमोिजम ला ने द तरु िलई िदनू ---------------३
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ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फै सलाको ित
िव तु ीय णालीमा अपलोड गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू -----------------------४

§ तहतहमा िविभ न मु ाह दता गरी
तहतहमै फैसलासमेत हदँ ा िनवेदकले
िनणय बदर गराई आ नो हक थािपत
गराउन नसके कोमा िनिववाद पमा हक
थािपत नभएको िवषयमा रट े बाट
ह त पे गन निम ने ।
( करण नं.५)
§ आफूलाई मा लाभ हने खालका त य
उ लेख गरी िववादको मूल त यलाई
ओझेलमा पारी वा हदँ ै नभएका त य
उ लेख गरी रट े बाट उपचारको माग
ग र छ भने यसलाई सफाहात िलएर
अदालत वेश गरेको मा न निम ने ।
( करण नं.६)
§ फैसला अि तम भएप ात् िनवेदक रट
े मा आएकोले अदालतह बाट भएको
फैसलालाई समेत ितकूल असर पन गरी
रट े बाट ह त ेप गन निम ने ।
( करण नं.७)

उ रायमा सहमत छु ।
या. काशकुमार ढुङ्गाना
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
इित संवत् २०७७ साल असार १९ गते रोज ६ शभु म् ।
—— & ––

नणय नं . १०५४५
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी ह रकृ ण काक
माननीय यायाधीश डा. ी मनोजकुमार शमा
आदेश िमित : २०७७।४।१८
०७५-WO-०७६२
िवषयः उ ेषण / परमादेश

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ी
बोणबहादरु काक र िव ान् अिधव ा ी
जीवनकुमार थापा
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा ी गणेश िगरी,
ी शिशच िम
अवलि बत निजर :
स ब कानून :

िनवेदक : भैरवबहादरु के .सी.को नाित सािहला
के .सी.को छोरा भ परु िज ला, दवु ाकोट
गा.िव.स.वडा नं.८ को हाल प रवितत
ऐ.िज ला चाँगनु ारायण न.पा.वडा नं.१६
ब ने गोपाल के .सी.
िव
आदेश
िवप ी : काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
या.डा.मनोजकुमार शमा : नेपालको
वडा नं.११ ि थत नेपाल लायन बचत तथा
ऋण सहकारी सं था िलिमटेडको हाल संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोिजम यस
प रवितत नाम नेपाल लायन बहउ ेशीय अदालतको अिधकार े अ तगतको भई दायर हन
आएको ततु िनवेदनको संि त य एवं आदेश
सहकारी सं था िलिमटेडसमेत
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यस कार छः

त यख ड
मेरो नाममा दता र हकभोग रहेको िज ला
भ परु , दवु ाकोट गा.िव.स.वडा नं.८(ख) को
िक.नं.१३० को े फल ०-१०-२-० र िक.नं.५७१
को े फल ०-४-०-० ज गा र सोमा बनेको ३ तले
घरसमेत िधतो राखी िमित २०६२।११।२६ मा िवप ी
नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी सं थामा
.८,५०,०००।– कजा िलएको िथए । यापार
यवसायमा नो सानी भएका कारणले सो कजाको
िक ता बझ
ु ाउन नसके पिन याज बझ
ु ाउँदै आएको
िथए । के ही समय अगािड सो कजाको याजसमेत
बझ
ु ाउन नस ने अव थामा भएकोमा सो कुरा िवप ी
सहकारी सं थालाई जानकारी गराई आिथक अव था
सिु नसाथ बझ
ु ाउनु पन रकम बझ
ु ाउने ितब ता
य गद आएको िथए । सो मैले िधतो िदएको ज गाको
अव था के रहेछ भनी मालपोत कायालय, भ परु मा
िमित २०७४।१०।१७ गते बु दा सो ज गाह मेरा
नाममा कायम नरहेको थाहा जानकारी भयो ।
मेरा नाममा उ ज गाह के कसरी कायम
नरहेको हो भनी मालपोत कायालय, भ परु बाट
िमित २०७५।१०।१७ गते न कल सराई हेदा िन न
कुरा थाहा जानकारी भयो । सो कजाको साँवा याज
ऋणीले नबझ
ु ाएको हँदा सो िधतो िदएको घरज गा
िललाम गरी सहकारीको लेना असल
ु उपर गनको लािग
िललामको सूचना िनकािलएकोमा िललाम कसैले
वीकार नगरेकाले सहकारीले आ नो नाममा िललाम
सकार ग रिलएको कागज खडा गरी मेरो नाम क ा गरी
सहकारीका नाममा दा.खा. गन ज गाधनी माण पज
ु ा
पाऊँ भनी प ाचार ग रएको रहेछ । सो प का आधारमा
मालपोत कायालय, भ परु ले उ िज ला भ परु ,
दवु ाकोट गा.िव.स.वडा नं.८(ख) को िक.नं.१३०
र ५७१ मा रहेको मेरो नाम क ा गरी नेपाल लायन
बहउ ेशीय सहकारी सं था िलिमटेडका नाममा

दा.खा. गरी ज गाधनी माण पज
ु ा िदने भनी मालपोत
कायालय, भ परु बाट िमित २०६६।०१।२९ गते
िनणय गरेको रहेछ ।
नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी सं था
िल.को हाल प रवितत नाम नेपाल लायन बहउ ेशीय
सहकारी सं था िल.ले आ ना नाममा दा.खा. गराएको
उ िज ला भ परु , दवु ाकोट गा.िव.स.वडा नं.८(ख)
को िक.नं.१३० र ५७१ को ज गा िललामको सूचनामा
िवप ी इ री काक ले िलएको देखाई िदने िवप ी नेपाल
लायन बचत तथा ऋण सहकारी सं था िल. िलने िवप ी
इ वरी काक भई थैली .२८,८६,९८५।- राखी िमित
२०७२।०३।२४ गते राजीनामा रिज ेसन पा रत
गरेको रहेछ । सो राजीनामाका आधारमा िवप ी इ वरी
काक ले उ िज ला भ परु , दवु ाकोट गा.िव.स.वडा
नं.८(ख) को िक.नं. १३० र ५७१ को ज गाधनी
माण पज
ु ा ा गरेको रहेछ । कानून िवपरीत मैले
कजा िलँदा िधतो िदएको ज गा िवप ी नेपाल लायन
बचत तथा ऋण सहकारी सं था िल.को हाल प रवितत
नाम नेपाल लायन बहउ ेशीय सहकारी सं था िल.ले
आ नो नाममा िललाम सकारी िलँदाको अव थामा सो
स पि को चलन चि तको मोल .२ करोडदेिख २१/२
करोड रहेको िथयो । सो कुरा ज गाको कायमी सरकारी
योजनको मू याङ् कन र घरको मू याङ् कनबाट पिु
ह छ । िललामको सूचना िनका नभु दा अगािड वा
आफै ँ ले िललाम सकार गदा िधतोको पनु ः मू याङ् कन
गनपनमा सोबमोिजमको ि या के ही गरेको छै न ।
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ तथा सहकारी
िनयमावली, २०४९ को िनयम २५, २९ को ि या
पूरा गरी सहकारी सं थाले िधतो सकार गरेको
छै न । ऋण रकम चु ा नभएको अव थामा सहकारी
ऐन, २०४८ को दफा ३९ अनस
ु ार सं थाको बाँक
ब यौता ितन बझ
ु ाउनु पन यि को नाममा बाटोको
यादबाहेक ३५ िभ ितनु बझ
ु ाउनु पन रकम ितन
बझ
ु ाउन आउन भनी याद जारी गरेको छै न । यसैगरी
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उ िनयमावलीको िनयम २५१ङ ले िललाम िब
ग रने चल अचल स पि को प चिकत मोल कायम
गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गनपनमा
िवप ी
ु
सं थाबाट यसरी प चिकत मोल कायम ग रएको समेत
छै न । ऐ. िनयमावलीको िनयम २५(१)(ग) ले िललामको
सूचना कािशत गदा िधतोको िववरण, बझ
ु ाउनु पन
साँवा, याज र हजानाको रकमसमेत उ लेख गरेको
हनपु न यव था गरेकोमा िवप ी सहकारी सं थाबाट
िमित २०७३।०१।२३ मा कािशत सूचनामा बझ
ु ाउनु
पन साँवा, याज र हजानाको रकम उ लेख ग रएको
छै न । यसरी उपयु कानूनह ले तोके को ि या पूरा
नगरी िललाम कारबाही स प न गरेको काय सहकारी
ऐन, २०४८ को दफा ३९, सहकारी िनयमावली,
२०४९ को िनयम २५(१)(ग), २५(१)(ङ) समेतको
िवपरीत छ ।
िवप ी सहकारी सं थाले िललाम बढाबढको
लािग आ ान गदा कसैले पिन िललाम सकार नगरेको
भनी एक पटकमा उ िधतोको वािम व आफै ँ ले
सकार ग रएको छ । िवप ीको यो काय सवथा गलत
र िु टपूण छ । पिहलो पटकमा कसैले िललाम सकार
गन नआएमा दो ो पटक सूचना जारी गनपन
ु र दो ो
पटकसमेत कसैले सकार नगरेमा मा िवप ी सं थाले
िधतोको वािम व सकार गन पाउने हो । िवप ी
सं थाले यसरी एकै पटकमा वािम व सकार गरेको
काय ने.का.प.२०६६, अङ् क ३, िन.नं.८१०७, पृ
४९९ मा कािशत िनवेदक संिगता ि पाठी र िवप ी
लिु बनी बक िलिमटेडसमेत भएको मु ामा ितपािदत
निजरको उ लङ् घन भएको छ ।
स मािनत सव च अदालतबाट य तै
कृितको मु ामा िनवेदक सोभन देव प त िव
संिगता ि पाठीसमेत भएको उ ेषण परमादेश मु ामा
ने.का.प.२०७३, अङ् क ८, िन.नं. ९६४६, प.ृ १४१९
मा कािशत िस ा तको ितकूल हन जानको अित र
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ तथा सहकारी

िनयमावलीको िनयम २५, २६, २७, २८ र २९ र
यसैगरी बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
र बक तथा िव ीय सं थाको ऋण असल
ु ीस ब धी
िनयमावली, २०५१ समेतको र यसैगरी ाकृितक
यायको िस ा तसमेतको िवपरीत छ ।
यसरी मािथ उ लेख गरेअनस
ु ार कानून
र सव च अदालतबाट ितपािदत कानूनी
िस ा तसमेतको उ लङ् घन गरी िवप ी सहकारीले
आ नो नाममा दा.खा. नामसारी गरी िमलोमतोमा
िवप ी इ वरी काक लाई बोलप मा परेको देखाई िनणय
गरी िवप ी नेपाल लायन बहउ ेशीय सहकारी सं था
िल.ले िनज इ वरी काक लाई िमित २०७२।०३।२४
गते ज मा मू य .२८,८६,९८५।- मा राजीनामा
रिज ेसन पा रत गरी िदँदाको अव थामा मेरो
घरज गाको मू य क तीमा २ करोडदेिख २ करोड ५०
लाख पनमा िवप ी सहकारी र िवप ी इ वरी काक को
िमलोमतो गरी अनिु चत आिथक लाभ िलई िलनु िदनु
गरेको काय कानूनी िु टपूण भई बदरभागी भएकोले
सहकारी सं थाले उ िज ला भ परु , दवु ाकोट
दवु ाकोट गा.िव.स.वडा नं.८(ख) को िक.नं.१३०
र ५७१ को घरज गा आ नो नाममा िललाम सकार
गरी िलएको िमित २०६५।०६।०२ गतेको िनणय र
सोको आधारमा मालपोत कायालय, भ परु को िमित
२०६६।०१।२९ को िनणयले सहकारी सं थाका नाममा
भएको दा.खा. तथा िमित २०७२।०३।२४ गतेको िदने
नेपाल लायन बहउ ेशीय सहकारी सं था िलने इ वरी
काक भई र.नं.३६३०(ग) िमित २०७२।०३।२४
गतेको राजीनामाको रिज ेसन िलखत र सोका
आधारमा भएको दा.खा.समेत उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी िनवेदकलाई पनु ः िललामी ि यामा समावेश
गरी िललाम सकार गन तथा ऋण चु ा गन अवसर
दान गनु भनी िवप ीह को नाममा परमादेशलगायत
उपयु आदेश जारी गरी याय इ साफ ग रपाऊँ
भ नेसमेत यहोराको िनवेदनप ।
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ? आदेश
जारी हनु नपन भए आधार र कारणसिहत बाटोको
यादबाहेक सूचना पाएका िमितले १५ िदनिभ आफै ँ
वा आ नो कानूनबमोिजमको ितिनिधमाफत िलिखत
जवाफ पेस गनु भनी यो आदेश र रट िनवेदनको
ितिलिप साथै राखी याद सूचना पठाई ऋण िलएको
र िललामी कारबाही गरेको स कलै फायल स बि धत
सहकारी कायालयबाट िझकाई यादिभ िलिखत
जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनु
भ ने यस अदालतको िमित २०७५।११।०२ को
आदेश ।
िवप ी रट िनवेदकले िधतो िललाम गदा
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ र सहकारी
िनयमावली, २०४९ को दफा २५ तथा २९ को
ि या पूरा नगरेको भनी उ लेख गनभएको
भए
ु
तापिन यस सं थाले ऐन तथा िनयमावलीले िनधारण
गरेको ि या पूरा गरेको अव था िव मान छ ।
वतमान सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९(६) ले
पिन सहकारीले िललाम सकार गरेको कायलाई वैधता
दान गरेको अव था छ । ऋण िलँदा िवप ीले यस
सहकारी सं थासम ि ब धक लेिखिदनभु एको
िधतो घरज गा िनजले १ वष भाखा अविध राखी
िलएको ऋण लामो समयस म पिन सं थाबाट िलएको
ऋणको साँवा याज ितनतफ बेवा ता गरी बसेप ात्
िललामी सूचना िमित २०६५।०१।२३ गते गोरखाप
राि य दैिनकमा कािशत गदानै सं थाले ४५ िदनको
समयाविध तोक सूचना काशन गरेको अव था छ ।
सो ४५ िदनम ये ३५ िदन ऋणी वयंलाई ऋण ितन
आउनको लािग सूिचत ग रएको छ भने यसपिछको
३६ औ ं िदनदेिख ४५ औ ं िदनस मको अविध िधतो
िललामीमा सहभागी हन इ छुक बोलप दाताह लाई
बोलप दािखला गन समय तोिकएको अव था छ ।
यसरी ३६ औ ं िदनदेिख ४५ औ ं िदनस म बोलप

दािखला गनह को बोलप ४६ औ ं िदनमा खोली बिढ
मू यमा िललाम ताव गनलाई िधतो िललाम िब
ग रने भनी सूचनामा नै प पमा तोिकएको तफ रट
िनवेदकले हेद नहेरी ऋण ितन ३५ िदने सूचना यादने
जारी नगरेको भनी लगाउनु भएको आरोप सवथा
िम यापूण छ । यसैगरी सं थाले िललाम गदा य ता
िनधा रत ि याह पूरा गरेको मा नभई हरेक
पटक िनज ऋणीको िवषयमा ग रएको िनणयसमेतको
िवषयमा प ाचार गरी जानकारी िदएकोमा िनजले ऋण
ितन यास गरी आफूले सं थासम राखेको िधतो
िफता िलन आउँछन िक भनी २०६५ सालमा िललाम
सं थाले सकार गरी आ नो नाममा याएको स पि
लामो समय िब नगरी मौका िदँदा र पटकपटक
सूिचत गदासमेत िनज रट िनवेदकले ऋण ितरी िधतो
िफता िलनेतफ बेवा ता गरेप ात् २०७२ सालमा
आएर मा सावजिनक सूचना कािशत गरी गै िव ीय
स पि को पमा यस सं थाको नाममा नामसारी गरेर
रािखएको रट िनवेदकले ि ब धक िदएको िधतो
घरज गा खल
ु ा ित पधाका आधारमा बढी मू य
ताव गन ख रदकतालाई िमित २०७२।०३।२४
मा िब गरेको अव था हो । िवप ीले रट िनवेदनमा
दाबी िलएझ िमित २०७३।०१।२३ मा कुनै सूचना
कािशत भएको अव था नरहेको, यस यथ
सहकारी सं थाले िनज रट िनवेदकले ऋण िलँदा
यस सं थाका नाममा ि ब धक लेिखिदएको िधतो
िब गरेप ात् पिन िनज रट िनवेदकका एकाघरका
प नी यशोदा ख ी तथा छोरा सितस के .सी.ले भ परु
िज ला अदालतमा यस सहकारी सं था तथा िवप ी
रट िनवेदक वयम्लाई समेत िवप ी बनाई िविभ न
मु ा गरेकोमा ती मु ाह मा आफै ँ उपि थत रही
िवप ीले ितउ र पेस गनभएको
अव था िव मान
ु
छ । उि लिखत मु ाह मा स मािनत भ परु िज ला
अदालतले के ही वष अिघमा वादी दाबी नपु ने भनी
गरेको फै सला पनु रावेदन अदालत पाटन लिलतपरु बाट
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समेत सदर भई अि तम भएर रहेको र सोउपर समेत
स मािनत सव च अदालतमा समेत दोह याई पाउँतफ
िनवेदन परी िन सा ा नभएप ात् अनाव यक दःु ख
हैरानी िदने िदने िनयतका साथ िवप ीले रट िनवेदन
गरेको अव था हो । पटकपटक याियक स परी ण
भएर टुङ्िगसके को अव थामा उि लिखत फै सला
भइसके को २ वषभ दा बढी समय यितत भएपिछ र
१ वष अविधको लािग ऋण िलने तर १३ वषपिछ मा
चासो य गन िनवेदकले यसभ दा अिघ यस सं थाले
कानूनबमोिजम पूरा गरेका सबै ि याह बदरको माग
गरी पनु ः िललामी ि या थालनी गनपन
ु र आफूलाई
समेत सामेल गरी पनु ः िललामी ि यामा समावेश
गरी िललाम सकार गन तथा ऋण चु ा गन अवसर
दान गनु भनी परमादेशको आदेश माग गन िवप ी रट
िनवेदकको माग सवथा अनिु चत, दरु ा हपूण, दूिषत
मनोभावनाले िसत रहेको र ऋण िलँदा राखेको िधतो
सं थाले िललाम आफै ँ ले सकार गरी अ य यि लाई
उि लिखत स पि ह िब गरी ख रद कताले ख रद
गरेको र ख रद कतासमेतले स मािनत भ परु िज ला
अदालतमाफत चलनसमेत चलाई सके को अव था
िव मना हँदाहँदै यी सबै िकया र िधतो ह ता तरण
भएको काय हालै मा थाहा पाएको भनी स मािनत
अदालतसमेतलाई गमु राहमा रा ने उ े य िलई
अदालतलाई समेत ढाँटी दायर हन आएको िवप ीको
रट िनवेदनका आधारमा मालपोत कायालयको
िमित २०६६।०१।२९ को िनणयले यस सं थाको
नाममा भएको दा.खा. तथा यस सं थाले गै िव ीय
स पि को पमा रहेको अचल स पि ख रदका लािग
बोलप माफत खल
ु ा ित पधा गराई सबैभ दा बढी
मू य ताव गन इ री काक लाई िब गन िनणय
गरी मालपोत कायालय, भ परु बाट ख रदकता इ री
काक लाई िमित २०७२।०३।२४ मा र.नं.३६३०(ग)
को राजीनामा िलखतबाट स पि िब ग रएको काय
बदर हनपु न अव था नहँदा िवप ीको रट िनवेदन

खारेज गरी फुसद पाऊँ भ नेसमेत यहोराको नेपाल
लायन बहउ ेशीय सहकारी सं था िलिमटेडको
तफबाट यस अदालतमा पन आएको िलिखत जवाफ ।
भ परु िज ला, दवु ाकोट गा.िव.स.वडा
नं.८ख को िक.नं.१३० को े फल ०-१०-२-०
को िक ा १ र ऐ.ऐ.को िक.नं.५७१ को े फल
०-४-०-० को िक ा १ समेत २ िक ा ज गामा म
िलिखत जवाफकताले िवप ीकै मौिखक सहमितमा
सािबकदेिख नै घर टहरा बनाई बसोबास गरी आएकोमा
यी िवप ीले लयन बहउ ेशीय सहकारी सं थाबाट
ऋण िलई उि लिखत ज गा िधतो राखेकोमा िवप ीले
सहकारी सं थाको साँवा याज नबझ
ु ाएपिछ िवप ीको
उि लिखत ज गा सहकारी सं थाले िललाम गरेको र
पटकपटक िललाम सूचना गदा पिन कसैले वीकार
नगरेको कारण सहकारी सं था आफै ँ सकार गरी
सहकारी सं थाकै नाममा ज गाधनी माण पज
ु ासमेत
तयार भएको हो । यसरी सहकारी सं थाले आ नो
नाममा दा.खा. गरी पज
ु ासमेत तयार गरेको क रब
५, ६ वषपिछ सहकारी सं थाले टे डरमाफत उ
ज गा िब गन भनी सूचना कािशत गरेको कुरा
हामीले थाहा जानकारी पाई टे डरमाफत उि लिखत
ज गा मेरो नाममा कायम भई दा.खा. समेत भएको
हो । यसरी सहकारी सं थाले उि लिखत ज गा
िललाम गन र िललामबाट आफै ँ सकार गरी पनु ः
टे डरमाफत उि लिखत िक ा ज गा िब गनसमेत
िवप ीलाई पटकपटक सूचना िदएको छ र सोबमोिजम
िदएको सूचना किहले छोराले किहले छोरीले र किहले
ीमतीले गरी िवप ीको घर प रवारका सबै मािनसले
सूचना बझ
ु ेकासमेत छन् । यसरी कानूनको रीत पु याई
भएको िललाम िललामी सकार र टे डरमाफत ज गा
िब गरेको काय पूण पले कानूनबमोिजमको काय
भएको कारण िवप ीको हचवु ा िनवेदनको आधारमा
बदर हन स दैन िवप ीको िनवेदन खारेज ग रपाऊँ ।
करण “क” बमोिजम उि लिखत ज गा म
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िलिखत जवाफकताको नाममा दा.खा.भई पज
ु ासमेत
ा भइसके पिछ उ ज गामा म िनवेदक आफै ँ ले
बनाएको घर टहरामा म िनवेदक बसी आएकोमा यी
िवप ीले िज ला शासन कायालय, भ परु मा
उि लिखत ज गा अझै आ नो नाममा भएको र
िलिखत जवाफकताले अनिधकृत पमा क जा गरी
बसेको कारण िलिखत जवाफकतालाई हटाई पाउन
भनी िनवेदन िदई उ कायालयबाट म िलिखत जवाफ
कतालाई िझकाई के रहेछ भनी सोधनी गरेकोमा
मािथ करण “क” बमोिजम उि लिखत िक ा ज गा
आफूले ख रद गरी िलएको र आ नो नाममा ज गाधनी
माण पज
ु ासमेत भएको भनी म िलिखत जवाफकताले
ज गाधनी माण पज
ु ासमेत देखाएपिछ यी िवप ी उ
कायालयबाट भागेका हन् ।
िक.नं.१३० र ५७१ को घरज गा लायन बचत
तथा ऋण सहकारी सं थाबाट िललाम सकार गरी म
िलिखत जवाफकताको नाममा दा.खा. भइसके प ात्
समेत िवप ीले िज ला शासन कायालय, भ परु र
िज ला हरी कायालय, भ परु मा उि लिखत िक ा
घरज गा आ नो भएको भ दै उ सं थाह लाई
समेत झु याई आ नो नामा सािबकमा रहेको पज
ु ा
देखाई मलाई र मेरो प रवार िव उजरु िदई नाना
तरहले दःु ख हैरानी गरेर पिन नपगु ी भ परु िज ला
अदालतमा उि लिखत िक ा ज गा म िलिखत
जवाफकताको नाममा दा.खा. भएको काय िवप ीले
ऋण नितरेको कारण िधतोमा रहेको उि लिखत िक ा
ज गा िललाम गरेको सं था उ सहकारी सं थाले
सकार गरेको, दा.खा. गरेको इ यािद तमाम िवषयमा
म िलिखत जवाफकता र उ सहकारी सं थासमेत
िव जालसाजी, दूिषत िधतो सकार िनणय बदर,
दा.खा. पज
ु ा बदर दता कायमलगायतका मु ा िदई
दःु ख िदएको र िवप ीह आपसमा िमलोमतो गरी
मु ा परेको ज तो भानपारी अंश मु ा परेको देखाई
उि लिखत िक ा ज गासमेत तायदातीमा देखाई पनु ः

खानेलगायतका प च िवप ीका एकाघर प रवारका
मािनसले मु ा हा ने र यी िवप ीले वादी िमलानको
ितउ र हा ने गरी ती सबै मु ामा िवप ी आफै ँ
ितवादी भई वादी िमलानको ितउ र लगाई मु ामा
पपु गदासमेत म ितवादी िव िवप ीको एकाघर
प रवारका मािनसले हालेको सबै मु ामा िनजह को र
यी िवप ीको दाबी नपु ने भई िमित २०७२।११।०६
मा भ परु िज ला अदालतबाट फै सला भएको र
सोही फै सला सदर गरी उ च अदालत पाटनले समेत
िमित २०७३।०६।०७ मा फै सला भई मु ा अि तम
िकनारा लािग उि लिखत िक ा ज गामा िफरादीको
विम व िनवाध पमा थािपत भई बसेको अव था
छ । यसरी उि लिखत सबै मु ामा उि लिखत िक ा
ज गा म िलिखत जवाफकताको नाममा दा.खा. भएको
मैले ख रद गरेको िम दै भ ने ज ता मु य त य
भएको मु ामा यी िवप ी र िवप ीका प रवारसमेत
वादी र ितवादीको पमा प कायम भई आफै ँ मु ा
पपु समेत गराइसके का अव थामा उि लिखत िक ा
ज गा म िलिखत जवाफकताको नाममा दा.खा. भएको
र लायन सहकारी सं थाले िललाम गरेको कुरा हाल
मा थाहा पाएको भ ने िवप ीको कथन सरासर झु ा
छ । तहतह अदालतबाट याय िन पण भई िवप ीको
नभई सके को घरज गा ततु रटको आधारमा
िवप ीको कायम हन स दैन । िनयिमत याियक
िन पणबाट एउटा फै सला भइसके को स दभमा रट
े बाट य तो फै सला उ टाउन र सो फै सला िव
के ही बो नसमेत निम ने हँदा िवप ीको िनवेदन खारेज
ग रपाऊँ ।
२०७२ सालको भूक पले उ ज गामा
बनेको घर टहरा पूण पले ित भएको कारण म निजकै
गाउँमा बहालमा बसी आएको समयमा यी िवप ीले पनु ः
ज गामा गई भ के को भ नावशेष मािथबाट वाल लगाई
ज ताले घेरी टहरा बनाई धान कुट् ने मेिसनसमेत
जडान गरी अनिधकृत िकिसमले क जा गरी बसेको
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कारण िवप ी िव म िलिखत जवाफकताले घरबाट
उठाई घर भ काई ज गा खाली गराई चलनसमेत
चलाई पाऊँ भनी यी िवप ी िव भ परु िज ला
अदालतमा िफराद दता गराएकोमा उ मु ाबाट
िवप ीले अनिधकृत पमा बनाएको घर टहराई हटाई
ज गा खाली गरी म िफरादी िलिखत जवाफ कतालाई
चलन चलाई िदने ठहराई िमित २०७४।१२।०१
मा फै सला भई सोही फै सलाबमोिजम म िलिखत
जवाफकताले चलन पज
ु समेत पाइसके को छु । यसरी
चलन पाइसके कोमा यी िवप ीले पनु ः िखचोला हटक
गरेकोले पनु : चलन चलाई पाऊँ भनी यी िवप ी
िव िनवेदकले भ परु िज ला अदालतमा हालेको
िनवेदनमा यी िवप ीलाई ज रवाना सजायसमेत गरी
िवप ीले घर टहरा र धान कुट् ने िमलको सामान
उठाई खाली गरी निदएको कारण स मािनत भ परु
िज ला अदालतले घर टहरा भट् काई घर टहरा
भट् काउँदा आएको याल ढोकालगायतका समान
चाँगनु ारायण न.पा.वडा नं.१ को कायालयमा िज मा
लगाएकोमा सो सामान पाऊँ भनी यी िवप ीले भ परु
िज ला अदालतमा िमित २०७५।११।२७ मा िनवेदन
िदएको कारण सोही िनवेदनको आधारमा िवप ीलाई
सामानसमेत िफता ग रसके को छ । यसरी उि लिखत
िक ा ज गा म िनवेदकको भएको कुरा िवप ीलाई
रा ै थाहा भएको मेरो दता स ब धमा यी िवप ीका
एकाघर प रवारले पटकपटक िफराद गरी अदालतबाट
तहतह हा रसके कोलगायतका सबै कुरा लक
ु ाई धाँटी
अदालतसमेतलाई गमु राहमा पन गलत िनयतले िदएको
िवप ीको िनवेदन मागदाबीबमोिजम कुनै आ ा आदेश
जारी गनपन
ु अव था नहँदा िवप ीको िनवेदन खारेज
ग रपाऊँ ।
मािथ कराणह मा उ लेख गरेबमोिजम
िक.नं.१३० र िक.नं.५७१ को ज गा आ नो ज गा
होइन भ ने कुरा िवप ीलाई रा ै थाहा छ र सोही
स ब धमा िवप ीका एकाघर प रवारका सद यले

िलिखत जवाफकतासमेत िव नानाथ रको मु ा िदई
सो मु ाबाट समेत उ ज गामा आ नो कुनै विम व
नभएको कुरा यी िवप ी र िवप ीका प रवारसमेतलाई
थाहा भइसके को, सोही ज गा पनु ः िवप ीले िखचोला
गरी क जा जमाई घर टहरा बनाएको सो भ काई खाली
ग रिदने भनी अदालतबाट फै सला भइसके को, सोही
फै सलाबमोिजम चलन चलाई घर भट् काउँदा आएको
याललगायतका सामान वडा कायालयको िज मा
लगाएकोमा सा सामान पाऊँ भनी आफै ँ िनवेदन
िदई सामानसमेत िवप ीले बझ
ु ी फै सला काया वयन
कायसमेत पूरा भइसके कोमा सबै कुरा लक
ु ाई पनु ः
ततु िनवेदन िदनु भनेको अदालतको आ ा आदेश
फै सलालाई अटेर गनु अदालतको अव ा गनु र
अदालतको मानहानी गनु हो भ नेमा दईु मत हन नै
नस ने र िवप ीको सो कायले िवप ीले स मािनत
अदालतको मानहानी गरेको भ ने कुरा वतः पिु
भएको कारण सोतफ समेत िवप ीलाई कारबाही
गरी िवप ीको िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको इ वरी काक ले यस अदालतमा पेस गरेको
िलिखत जवाफ ।
आदेश ख ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु रट
िनवेदनसिहत िमिसल अ ययन गरी िनवेदकको
तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान् व र अिधव ा
ी बोणबहादरु काक र िव ान् अिधव ा ी
जीवनकुमार थापाले िनवेदकले िवप ीबाट आ नो
नामको ज गा िधतो राखी ऋण िलएकोमा िवप ीले
थाहा जानकारी निदई सो ज गाको िललाम चढाएको
र वयंले सकार गरी आ नो नाममा नामसारी गरेको
हँदा पनु ः िललामको सूचना काशन गरी तथा रकम
बझ
ु ी ज गा िफता गन रट जारी ग रपाऊँ भनी तथा
िवप ी नेपाल लायन बहउ ेशीय सहकारी सं था
िलिमटेडका तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
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गणेश िगरीले सं थाले गैरिव ीय स पि को पमा
रहेको अचल स पि ख रदका लािग बोलप माफत
खल
ु ा ित पधा गराई सबैभ दा बढी मू य ताव
गन इ री काक लाई िब गन िनणय गरी मालपोत
कायालय, भ परु बाट ख रदकता इ री काक लाई
िमित २०७२।०३।२४ मा र.नं.३६३०(ग) को
राजीनामा िलखतबाट स पि िब ग रएको काय
बदर हनपु न अव था नहँदा िवप ीको रट िनवेदन
खारेज खारेज हनु पदछ भनी र िवप ी इ री काक को
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी शिशच
िम ले िक.नं.१३० र िक.नं.५७१ को ज गा आ नो
ज गा होइन भ ने कुरा िवप ीलाई रा ै थाहा छ र सोही
स ब धमा िवप ीका एकाघर प रवारका सद यले मेरो
प िव नानाथ रको मु ा िदई सो मु ाबाट समेत
उ ज गामा आ नो कुनै विम व नभएको कुरा यी
िवप ी र िवप ीका प रवारसमेतलाई थाहा भइसके को,
सोही ज गा पनु ः िवप ीले िखचोला गरी क जा जमाई
घर टहरा बनाएको सो भ काई खाली ग रिदने भनी
अदालतबाट फै सला भइसके को, सोही फै सलाबमोिजम
चलन चलाई घर भ काउँदा आएको याललगायतका
सामान वडा कायालयको िज मा लगाएकोमा सो सामान
पाऊँ भनी आफै ँ िनवेदन िदई सामानसमेत िवप ीले
बझ
ु ी फै सला काया वयन कायसमेत पूरा भइसके कोमा
सबै कुरा लक
ु ाई पनु ः ततु िनवेदन िदनु भएकोले
िवप ीको सो कायले स मािनत अदालतको मानहानी
गरेको तफसमेत िवप ीलाई कारबाही गरी िवप ीको
िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भनी गनभएको
बहससमेत
ु
सिु नयो ।
दवु ैतफबाट ततु उपरो ानस
ु ारको बहस
िजिकर सनु ी रट िनवेदन, िवप ीह को िलिखत
जवाफ तथा िमिसल सामेल कागज माणह अ ययन
गरी िनवेदकको माग दाबीबमोिजम आदेश जारी हनु पन
हो, होइन ? भ ने स ब धमा िनणय िदनु पन देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदकको नाममा

दता र हकभोग रहेको िज ला भ परु , दवु ाकोट
गा.िव.स.वडा नं.८(ख) को िक.नं.१३० को े फल
०-१०-२-० र िक.नं.५७१ को े फल ०-४-०-०
ज गा र सोमा बनेको ३ तले घरसमेत िधतो राखी िमित
२०६२।११।२६ मा िनवेदकले िवप ी नेपाल लायन
बचत तथा ऋण सहकारी सं थामा .८,५०,०००।–
ऋण िलएकोमा भाखािभ सो ऋण चु ा गन नसके कोले
असल
ु उपरका लािग २०६५।०१।२३ को राि य
दैिनक गोरखाप मा ऋण नितन ऋणीह ले सूचना
कािशत भएको िमितले ३५ िदनिभ कजा चु ा गरी
िधतो स पि फुकुवा गराई िलनहु न र सो ३५ िदनिभ
कजा चु ा नभएका कजाह को िधतो िललाम सकार
ग रिलन इ छुक महानभु ावह बाट ३६ औ ं देिख
४५ औ ं िदनिभ िसलब दी बोलप पेस गन आ ान
ग र छ । साथै िललाम िब हन नसके का िधतो
स पि सं था आफै ँ ले सकारी िलने यहोरासमेत
जानकारी गराइ छ भ नेसमेत यहोरा उ लेख गरी
िवप ी नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी सं थाले
सूचना कािशत गरेको िमिसल संल न सूचनाको
ितिलिपबाट देिख छ । सोही सूचनाबमोिजम िनज
िनवेदक गोपाल के .सी.ले ऋण िलँदा िधतो राखेका
ज गाह समेत िललाम कसैले सकार नगरेकोले
सहकारी आफै ँ ले सकार गरी िमित २०६६।०१।२९
मा नामसारीसमेत गरेको पाइ छ । सहकारी सं थाले
सो ज गा िब गन िमित २०६८।०२।१७, िमित
२०७०।०२।०६, िमित २०७१।०७।२८ र िमित
२०७२।०३।०८ मा िसलब दी बोलप पेस गन
पटकपटक सूचना कािशत गरेको पाइ छ । िमित
२०७२।०३।०८ को सूचनाबमोिजम ३ वटा िसलब दी
बोलप दता भएकोमा िवप ी इ री काक ले सबैभ दा
धेरै रकम कबोल गरेको भनी िमित २०७२।०३।२१ मा
सहकारी सं थाले बैठक माइ यटु गरी िनजका नाउमा
दािखल खारेज गन स बि धत मालपोत कायालयलाई
अनरु ोध गन िनणय गरी मालपोत कायालय, भ परु बाट
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१०५४५ - गोपाल के .सी. िव. नेपाल लायन बहउ ेशीय सहकारी सं था िलिमटेडसमेत
ख रदकता इ री काक लाई िमित २०७२।०३।२४ मा
र.नं.३६३०(ग) को राजीनामा िलखतबाट सो ज गाह
िब ग रिदएको पाइ छ । त प ात् िनवेदकको छोरा
र ीमतीले दूिषत िधतो सकार िनणय बदर दा.खा.
पज
ु ा बदर दता कायमका लािग (०७२-CP-००३९),
दूिषत िलखत बदर दता कायमका लािग (०७२CP-००४०), जालसाजीतफ (०७२-PC-००३२)
छु ाछु ै मु ा दायर गरेकोमा िमित २०७२।११।०६
मा ी भ परु िज ला अदालतबाट सबै मु ामा िफराद
दाबी पु न नस ने ठह याई फै सला भएको देिख छ
भने उ च अदालत पाटनबाट मु ा नं. (०७२-DP२४५५), (०७२-DP-२४५४), (०७२-CP-९६२)
मा िमित २०७३।०६।०७ मा सु अदालतको फै सला
सदर भएको देिख छ । यसरी दईु तहबाट फै सला
अि तम भइसके पिछ िनवेदकको छोरा र ीमतीले
सव च अदालतमा मु ा दोहो याई हेरी पाउन (०७३RI-२०१६) िनवेदन गरेकोमा िमित २०७४।१०।२३
मा यस अदालतको संयु इजलासबाट अनमु ित नहने
आदेश भई फै सला अि तम भएर रहेको पाइ छ । साथै,
िवप ी इ री काक ले घरबाट उठाई घर भ काई घर
ज गा खाली गराई चलन चलाई पाऊँ (०७३-CP०१०१२) मु ा दायर गरेकोमा िमित २०७४।१२।०१
मा ी भ परु िज ला अदालतले घर टहरा भ काई
घर ज गा खाली गराई पाउने ठह याई वादीको
िनवेदन परे चलन चलाई िदनु भनी फै सला भएको
देिख छ । सोही फै सलाबमोिजम भ परु िज ला
अदालत तहिसल शाखाको चलन नं. ९, च.नं.
११३३ िमित २०७५/०३/१९ को प बाट सो ज गा
िवप ी इ री काक ले भोग चलन गन गरी िवप ी
इ री काक लाई चलन पज
ु िदएको देिख छ ।
यसरी तहतहमा िविभ न मु ाह दता गरी तहतहमा
फै सलासमेत भई फै सला अि तम भएर रहेको
अव थामा िवप ीबाट आ नो नामको ज गा िधतो
राखी ऋण िलएकोमा िवप ीले थाहा जानकारी निदई

सो ज गाको िललाम चढाएको र वयम्ले सकार गरी
आ नो नाममा नामसारी गरेको हँदा पनु ः िललामको
सूचना काशन गरी तथा रकम बझ
ु ी ज गा िफता गन
रट जारी ग रपाऊँ भ ने िनवेदकको मु य िनवेदन माग
रहेको देिख छ ।
३. यसरी ततु मु ामा ऋणीले भाखािभ
रकम चु ा गन नसके पिछ िधतो व प रािखएका
ज गाह ऋण िदने सं थाले िललाम सकार गरी
बोलप माफत िवप ी इ री काक लाई िब
ग रिदएप ात् मा ऋणी ऋण चु ा गनतफ अ सर
भएको देिख छ । २०६६ सालदेिख २०७२ सालस म
िनवेदकले ऋण चु ा गरी ज गा िफता िलने कुनैपिन
यास गरेको िमिसल संल न कागजातबाट देिखन
आएन । िवप ी नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी
सं थाले िनवेदकले ऋण िलएकोमा भाखािभ ऋण
चु ा गन नसके कोले असल
ु उपरका लािग भनी
२०६५।०१।२३ को राि य दैिनक गोरखाप मा
सूचना कािशत ग रसके पिछ सोहीअनु प त काल
कारबाही चलाउनु पनमा सो भए गरेको देिखन आएन ।
४. व ततु : उ ेषणको रट भनेको मातहत
अदालत वा अिधकारीले गरेको िनणय वा अि तम
आदेश िु टपूण भई य तो िनणय वा आदेशबाट
कुनै यि को हक अिधकारमा असर परेको छ, तर
सो िनणय वा अि तम आदेशउपर पनु रावेदन ला ने
यव था छै न वा अ य उपचारको यव था पिन
ग रएको छै न तथा य तो उपचारको यव था भए पिन
अपया र भाविहन छ भने य तो िनणय वा अि तम
आदेश बदर गन योजनका लािग आकिषत हने रट
हो । उपयु ानस
ु ारको अव था देिखएमा अदालतले
उ ेषणको आदेश जारी गरी य ता िु टपूण िनणय
बदर गन गदछ । यसैगरी आ नो अिधकार े भ दा
बढी अिधकार योग गरेमा वा ाकृितक यायको
िस ा तको अित मण गरी िनणय भएको अव थामा
पिन य तो िु टपूण िनणयलाई स याउन उ ेषणको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
आदेश जारी गन ग र छ । य तै कुनै सावजिनक
िनकाय वा पदािधकारीले आ नो कानूनबमोिजमको
कत य पूरा गन इ कार गरेको अव थामा य तो
िनकाय वा पदािधकारीलाई कानूनबमोिजम कत य
िनवाह गन गराउने योजनका लािग परमादेश जारी
हने हो ।
५. उि लिखत स दभमा
ततु रट
िनवेदनको त यगत अव था हेदा, िवप ी नेपाल
लायन बचत तथा ऋण सहकारी सं थाले िनवेदकले
ऋण िलएकोमा भाखािभ ऋण चु ा गन नसके कोले
असल
ु उपरका लािग िनवेदकले ऋण िलँदा िधतो राखेको
िनजको नाममा दता र हकभोग रहेको िज ला भ परु ,
दवु ाकोट गा.िव.स.वडा नं.८(ख) को िक.नं.१३०
को े फल ०-१०-२-० र िक.नं.५७१ को े फल
०-४-०-० ज गा र सोमा बनेको ३ तले घरसमेत
िधतो िललाम हने वा सो नभए सं थाले सकार गन
भनी २०६५।०१।२३ को राि य दैिनक गोरखाप मा
सूचना कािशत ग रसके पिछ िनवेदकले ऋण चु ा
गन वा आफै ँ ले िललाम सकार गन गरी सोहीअनु प
त काल कानूनी कारबाही चलाउनु पनमा सो भए गरेको
देिखन आएन । यी रट िनवेदकले िवप ीबाट आ नो
नामको ज गा िधतो राखी ऋण िलएकोमा िवप ीले
थाहा जानकारी निदई सो ज गाको िललाम चढाएको
र वयंले सकार गरी आ नो नाममा नामसारी गरेको
हँदा पनु ः िललामको सूचना काशन गरी तथा रकम
बझ
ु ी ज गा िफता गन यस अदालतको असाधारण
अिधकार े अ तगत उ ेषणको आदेशले बदर गरी
रट जारी ग रपाऊँ भ ने माग दाबी िलई रट े मा
वेश गरेको पाइयो । सोतफ िवचार गदा, िधतो राखेको
ज गा सहकारी आफै ँले सकार गरी नामसारीसमेत
गरी सो ज गा िब गन िविभ न िमितमा िसलब दी
बोलप पेस गन पटकपटक सूचना कािशत गरी
िवप ी इ री काक ले सबैभ दा धेरै रकम कबोल
गरेको भनी िनणय गरी मालपोत कायालय, भ परु बाट

ख रदकता इ री काक लाई िमित २०७२।०३।२४ मा
र.नं.३६३०(ग) को राजीनामा िलखतबाट सो ज गाह
िब ग रिदएप ात् िनवेदकको छोरा र ीमतीले
दूिषत िधतो सकार िनणय बदर दािखल खारेज पज
ु ा
बदर दता कायम, दूिषत िलखत बदर दता कायम,
जालसाजीस ब धी छु ाछु ै मु ा दायर गरेकोमा सु
भ परु िज ला अदालतबाट सबै मु ामा िफराद दाबी
पु न नस ने ठह याई फै सला भएको र उ च अदालत
पाटनबाट सबै मु ाह मा सु अदालतको फै सला
सदर गरेको देिख छ । यसरी दईु तहबाट फै सला
अि तम भइसके पिछ िनवेदकको छोरा र ीमतीले
सव च अदालतमा मु ा दोहो याई हेरी पाउन िनवेदन
गरेकोमा यस अदालतको संयु इजलासबाट अनमु ित
नहने आदेश भई फै सला अि तम भएर रहेको पाइ छ ।
साथै, िवप ी इ री काक ले घरबाट उठाई घर भ काई
घर ज गा खाली गराई चलन चलाई पाऊँ मु ा दायर
गरी िमित २०७४।१२।०१ मा ी भ परु िज ला
अदालतले घर टहरा भ काई घर ज गा खाली गराई पाउने
ठह याई वादीको िनवेदन परे चलन चलाई िदनु भनी
फै सला भई भ परु िज ला अदालत तहिसल शाखाको
चलन नं. ९, च.नं. ११३३ िमित २०७५/०३/१९ को
प बाट सो ज गा िवप ी इ री काक ले भोग चलन
गन गरी िवप ी इ री काक लाई चलन पज
ु िदएको
देिख छ । यसरी तहतहमा िविभ न मु ाह दता
गरी तहतहमा फै सलासमेत हँदा िनवेदकले िनणय
बदर गराई आ नो हक थािपत गराउन सके को पिन
पाइँदैन । यसरी िनिववाद पमा हक थािपत नभएको
िवषयमा रट े बाट ह त ेप गन िम ने देिखएन ।
६. व ततु : रट े बाट दान ग रने उपचार
िवशेष कृितको उपचार भएकाले रट े बाट यायको
उपचार माग गन आउनेले िववादको िवषयव तुको
वा तिवक त यलाई अदालतसम प
पमा
रा नपु दछ । अक श दमा भ नपु दा य तो उपचार
माग गन आउने प ले सफाहात (Clean Hand)
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१०५४५ - गोपाल के .सी. िव. नेपाल लायन बहउ ेशीय सहकारी सं था िलिमटेडसमेत
िलएर अदालत वेश गनपदछ
। आफूलाई मा
ु
लाभ हने खालका त य उ लेख गरी िववादको मूल
त यलाई ओझेलमा पारी वा हँदै नभएका त य उ लेख
गरी रट े बाट यायको उपचारको माग ग र छ भने
यसलाई सफाहात िलएर अदालत वेश गरेको मा न
िम दैन । यी रट िनवेदकले िधतो िललाम हने वा सो नभए
सहकारी सं थाले सकार गन भनी २०६५।०१।२३
को राि य दैिनक गोरखाप मा सूचना कािशत गरी
सं था आफै ँ ले सकार गरी नामसारीसमेत गरी सो ज गा
िब गन िविभ न िमितमा िसलब दी बोलप पेस गन
पटकपटक सूचना कािशत गरेको र तहतहमा िविभ न
मु ाह दता गरी तहतहमा फै सलासमेत भई फै सला
अि तम भएर रहेको त यलाई लक
ु ाई िवप ीबाट
आ नो नामको ज गा िधतो राखी ऋण िलएकोमा
िवप ीले थाहा जानकारी निदई सो ज गाको िललाम
चढाएको र वयंले सकार गरी आ नो नाममा नामसारी
गरेको हँदा पनु ः िललामको सूचना काशन गरी तथा
रकम बझ
ु ी ज गा िफता गन रट जारी ग रपाऊँ भनी
कानूनी ि यामा वेश गरेको देिखँदा यी रट िनवेदक
सफाहात (Clean Hand) िलएर अदालत वेश गरेको
मा न सिकएन ।
७. साथै रट िनवेदकको छोरा र ीमतीले
दूिषत िधतो सकार िनणय बदर दा.खा. पज
ु ा बदर
दता कायम, दूिषत िलखत बदर दता कायम,
जालसाजीस ब धी छु ाछु ै मु ा दायर गरी सु
भ परु िज ला अदालतबाट सबै मु ामा िफराद दाबी
पु न नस ने ठह याई फै सला भएको र उ च अदालत
पाटनबाट सबै मु ाह मा सु अदालतको फै सला
सदर गरेपिछ िनवेदकको छोरा र ीमतीले सव च
अदालतमा मु ा दोहो याई हेरी पाउन िनवेदन गरेकोमा
यस अदालतको संयु इजलासबाट अनमु ित नहने
आदेश भई फै सला अि तम भएप ात् िनवेदक रट
े मा आएकोले उि लिखत अदालतह बाट भएको
फै सलालाई समेत ितकूल असर पन गरी रट े बाट

ह त ेप गन िम ने देिखएन ।
८. तसथ, रट िनवेदक िनिववाद हकको
अभावमा, कानूनी उपचार माग गन आउँदा सफाहात
(Clean Hand) को अभावमा, साधारण अिधकार
े अ तगतको उपचारअ तगत दईु तहबाट फै सला
भई अि तम भएर रहेप चात् उ फै सलाह समेतलाई
ितकूल असर पन गरी आउनु भएको देिखँदा
िवप ीबाट आ नो नामको ज गा िधतो राखी ऋण
िलएकोमा िवप ीले थाहा जानकारी निदई सो ज गाको
िललाम चढाएको र वयम्ले सकार गरी आ नो
नाममा नामसारी गरेको हँदा पनु ः िललामको सूचना
काशन गरी तथा रकम बझ
ु ी ज गा िफता गन रट
जारी ग रपाऊँ भ ने िनवेदकको मागअनस
ु ारको आदेश
जारी हन स ने अव था देिखएन । ततु रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ । ततु फै सलाको िव ु ीय ित
अिभलेख गरी रट िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.ह रकृ ण काक
इजलास अिधकृत : कृ ण साद अिधकारी
इित संवत् २०७७ साल साउन १८ गते रोज १ शभु म् ।
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नणय नं . १०५४६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बमकुमार े
माननीय यायाधीश ी कुमार रे मी
फै सला िमित : २०७७।४।२१
०७५-CR-२३१७

प.ृ ९४०
§ ने.का.प.२०६९, अङ् क ५, िन.नं.८८३६,
प.ृ ८६५
स ब कानून :

सु तहमा फै सला गन :
मा. यायाधीश ी फिण साद पराजल
ु ी
मोरङ िज ला अदालत
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
माननीय यायाधीश ी महेश शमा पौडेल
मु ा : कत य यान
माननीय यायाधीश ी शेखर साद पौडेल
उ च अदालत िवराटनगर
पनु रावेदक / ितवादी : दगु ा म डलको छोरा मोरङ
िज ला, िवराटनगर महानगरपािलका वडा नं.
फै सला
३ घर भई हाल कारागार कायालय, मोरङ,
या.बमकुमार े : याय शासन ऐन,
िवराटनगरमा थनु ामा रहेका वष १९ का
२०७३ को दफा ९(१) बमोिजम दता भई िनणयाथ
सरु ज म डल
यस इजलाससम पेस हन आएको ततु मु ाको
िव
यथ / वादी : गणेश ढकालको जाहेरीले नेपाल संि त य एवं ठहर यस कार छ:त यख ड
सरकार
िज ला
मोरङ,
िवराटनगर
§ आवेश े रत काय र यसको िति या उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ ि थत पूवमा नहर
(reaction) को िबचमा यिद आवेश शा त पि ममा गोकुल टोल, उ रमा एयरपोट र दि णमा
हने समय (cooling off period) ह छ बखटु ोल यित चार िक लािबचमा रहेको गोकुल टोलको
भने उ समय, मनसाय त वको िसजना ाबेल सडकको उ रप रगत ज तो पदाथ जमेको,
(creation of intention) हन या हने झारह मडा रएको, सो थानमा इँटा रहेको, सो
भएकोले य तो कायलाई आवेश े रत इँटामा रगत ज तो रातो पदाथ लागेको, सोही थानमा
िविपन ढकाललाई सरु ज म डल, छोटु दास, रोशन
भ न निम ने ।
( करण नं.८) कटुवालसमेतका मािनसह ले इँटा हार गरी घाइते
बनाएको भ नेसमेत यहोराको घटना थल मचु ु का ।
िमित २०७३।७।१४ गते राित िज ला
पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
मोरङ, िवराटनगर उपमहानगरपािलका वडा नं. ५
ी राम साद ढुङ्गेल
ब ने िविपन ढकाललाई सरु ज म डल, िभमबहादरु
यथ / वादीका तफबाट :
मगर, रोशन भ ने सरु शे कट् वाल र छोटु भ ने परमे र
अवलि बत निजर :
§ ने.का.प.२०६६, अङ् क ६, िन.नं.८१६७, दाससमेतका मािनसह ले िवराटनगर-५ ि थत
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१०५४६ - सरु ज म डल िव. नेपाल सरकार
गोकुल टोलमा कुटिपट गरी श घाइते बनाई फरार
रहेका हँदा िनजह लाई प ाउ गरी अनस
ु धान
गनपन
ु भएकोले िनजह को स बि धत घर, वतनमा
खटी गई खोजतलास गरी फे ला परेमा प ाउ गरी यस
कायालयमा दािखला गराउने भनी हामी ितवेदक
हरी कमचारीह लाई मौिखक आदेश भएको
हँदा िनजह को खोजतलास गदा िनजह म ये
सरु ज म डल, िभमबहादरु मगर, रोशन भ ने सरु शे
कटवाललाई फे ला पारी प ाउ गरी यसै ितवेदन साथ
दािखला गरेका छ कानूनबमोिजम ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको .स.िन. िजवनाथ आचायसमेतको
ितवेदन ।
म जाहेरवालाको छोरा वष ३३ को िविपन
ढकाल िमित २०७३।७।१४ गते राित ल मीपूजाको
िदन अ दाजी ८:०० बजेितर रमाइलो हेन जा छु भनी
घरबाट गएका र हामी घरका अ य सद यह घरमा नै
य त भएका िथयौ ँ । य तैमा राित २२:०० बजेितर
मेरो छोरा िविपन ढकाललाई सरु ज म डल, िभमबहादरु
मगर, रोशन भ ने सरु शे कटवाल र छोटु भ ने परमे र
दाससमेतका मािनसह ले कुटिपट गरी टाउकोमा इँटा
हार गरी श घाइते बनाई भईु माँ लडाएको अव थामा
घटना थल निजकै ब ने िवशाल रानाभाटले देखी
घटनाको बारेमा जानकारी गराएप ात् मेरी ीमती
मिनता ढकाल घटना थलमा गई रगता मे अव थामा
ग भीर घाइते भई लिडरहेको अव थामा छोरालाई
देखी िनज िवशाल रानाभाटसमेतका मािनसह ले
उपचारको लािग नोबेल अ पताल िवराटनगरमा लगी
उपचार गराउँदा उपचार हन नसक यरु ो अ पताल,
िवराटनगर रफर गरी िदएको हँदा त काल उपचारको
लािग यरु ो अ पताल लाँदा उ अ पतालमा समेत
उपचार हन नसक थप उपचारको लािग भारतको
िसिलगढु ी ि थत पारामाउ ट अ पतालमा लगी भना
गराई अ पतालको सघन क मा उपचार भइरहेकोमा
िमित २०७३।७।१६ गते राित सोही अ पतालमा

छोराको मृ यु भएको हँदा लासलाई उ अ पतालबाट
याई िवराटनगर ि थत कोशी अ चल अ पतालको
शवगहृ मा सरु ि त राखी यो जाहेरी िदन आएको
छु । मेरो छोरालाई सरु ज म डल, िभमबहादरु मगर,
रोशन भ ने सरु शे कट् वाल र छोटु भ ने परमे र
दाससमेतका मािनसह ले कुटिपट गरी इँटासमेतले
हार गरेको र सोही चोटका कारण मेरो छोराको मृ यु
भएको हँदा मेरो छोरालाई कत य गरी मान अपराधी
यि ह लाई प ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही
ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको गणेश ढकालको जाहेरी
दरखा त ।
कपाल रगतले िभजेको, आँखा दवु ै ब द, बाँया
कानको लोती चिु डएको, मख
ु ब द, दाँया कानमािथ
टाउकोमा चोट भई ७ वटा टाँका लागेको बाँया कानको
लोती िच रएको सो कानमािथ क चटको भागमा चोट
लागी ५ वटा टाँका लागेको सो भाग छा दा फुटी
िगलो रहेको, नाइटोदेिख घाँटीको भागस म अ ेशन
भई िच रएको घाउ २० वटा टाँका लागेको भ नेसमेत
यहोराको मतृ क िविपन ढकालको लास जाँच
मचु ु का ।
िमित २०७३।७।१४ गते साझा अ दाजी
९ बजेितर मेरो साथी छोटु भ ने परमे र दाससँग
क चनबारी चोकमा भेट भई र सी खाने स लाह गरी
म र मेरो साथी जाँदै गदा पूविचनजानका रोशन भ ने
सरु शे कट् वालासँग बाटोको नहरमा भेटेपिछ िनजले
कहाँ िहँडेको भ दा म र मेरो साथी छोटुले िदपावलीको
रमाइलो मनाउन िहँडेका ह भनेपिछ य तो भए म
पिन जा छु भनेकाले म, छोटु र रोशन भ ने सरु शे
कट् वाल महे उरावको घरमा गई मैले लोकल र सी
एक बोतल मागी तीनै जनाको िगलासमा हाली खाँदै
गदाको अव थामा िवराटनगर-५ ब ने िसिनयर दाइ
पूविचनजानका िविपन ढकाल आए र के िह िछनपिछ
िभमबहादरु मगर सोही घरमा आउनभु यो र िनज
दाइह ले मसमेतलाई िदपावलीको शभु कामना भनी
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हात िमलाई आज रमाइलो गनपछ
ु भनी िभम मगरले
पनु : एक बोतल र सी मागी सबैलाई िगलासमा
बराबरी लगाई चेस गरी खान था यौ ँ सोही बखत छोटु
भ ने परमे र दास र मैले िबदापिछ कामको बारेमा
सरस लाह गद गदा िविपन ढकालले िबना कारण
िनहँ खोजी मलाई िनजले एक मु का हा नभु यो । मैले
दाइ तपाई ंले यो के गनभयो,
िकन कुट् नभु यो भनी मेरो
ु
अनहु ार छा दा नाकबाट रगत बगेकोले मैले ठुलोठुलो वरले कराउन थालेपिछ घरवाली आ टीले
ितमीह को झगडा गन ठाउँ यो होइन, खु क
यहाँबाट गइहाल भनेपिछ मसमेत छोटु, रोशन, िविपन,
िभम सो पसलबाट बािहर बाटोमा िनि कय , बािहर
िन के पिछ मलाई िविपन ढकालले िकन कुट् यो भनी
रस उठी रस सहन नसक िनजको कठालोमा समाई
िभम र रोशन कट् वालले झगडा नगनु भ दै छुट्याउन
खो दा मैले र छोटुले िभम र रोशनलाई ितमीह
जाओ भनेपिछ िभम आ नो घरतफ गयो र रोशन भ ने
सरु शे कट् वाल कता गयो थाहा भएन । यसपिछ मैले र
छोटुले िविपनलाई ला ी तथा मु कासमेतले कुटिपट
गद गदा छोटुले िविपनको पेटमा जोडले ला ाले हा दा
िविपन तल नालीमा ख यो सोिह समयमा मलाई
अ यािधक रस उठेको कारण नविनिमत घर अगािड
भेटेको इँटाले अ दाधु दा हा दा िनजको टाउकोमा
लागी मरे है भनी करायो । यसपिछ मा छे म यो है
भ दै म कराउँदै भागे र छोटु पूवतफ भागी गयो ।
यसपिछ के भयो मलाई थाहा भएन । पिछ घटनाको
बारेमा वरपरका छरिछमेकले थाहा पाई िनज िविपन
ढकालको आमालाई खबर गरी घटना थलबाट उठाई
उपचारको लागी नोबेल, यरु ो हँदै भारतको िसलगढी
लाँदा िनजको मृ यु भएको हो भनी हाल थाहा पाएको
हँ । िनज िविपन ढकाललाई मैले तथा साथी छोटुसमेतले
र सी सेवन गरेको अव थामा िनजले हातपात गरेको
कारण रस आवेगमा आई कुटिपट गदा िनज घाइते भई
उपचारको ममा मृ यु भएको हो भ नेसमेत यहोराको

ितवादी सरु ज म डलले अनस
ु धान अिधकारीसम
गरेको बयान ।
िमित २०७३।७।१४ गते साँझ अ दाजी ९
बजेितर म आ नो घरबाट िन क चरु ोट खान भनी
जाँदै गदा नहर छे उमा रहेको एउटा पसलमा पु दा
सो पसलमा मेरा िचनजानका साथीह छोटु भ ने
परमे र दास, सरु ज म डल बिसरहेका िथए । म पिन
उ थानमा पगु ेपिछ िदपावलीको अवसरमा रमाइलो
गनपछ
ु भनी हामी तीनैजनाको स लाहअनस
ु ार र सी
खान जाने भनी तीनैजना महे उरावको घरमा गई
साथी सरु ज म डलले एक बोतल लोकल र सी मा यो
र सो र सी ितनैजनाले िगलासमा हाली खाँदै गदाको
अव थामा िविपन ढकाल भ ने मािनस आई साथीह
छोटु र सरु जसँग िदपावलीको शभु कामना भनी हात
िमलाई सोही थानमा बसे तर मेरो िनजसँग खासै
िचनजान नभएको हँदा मसँग बोलचाल भएन । यसको
के िहिछनपिछ साथी िभम मगर आई अब सबैजना भई
रमाइलो गनपछ
ु भ दै एक बोतल लोकल र सी मागी
म, िभम मगर, सरु ज म डल, छोटु भ ने परमे र दास
र िविपन ढकालसमेत पाँचैजना भई सबैका िगलासमा
बराबरी लगाई चेस गरी खान था यौ, खाने ममा
िनज िविपन ढकाल र सरु ज म डलको के कुन िवषयमा
िववाद भई िविपन ढकालले सरु ज म डललाई एक
मु का हा दा सरु जको नाकबाट रगत ब न था यो
यसपिछ पसलवाली आ टीले ितमीह को झगडा
गन ठाउँ यो होइन खु क यहाँबाट गइहाल भनेपिछ
हामी सबैजना बािहर िनि कयौ ँ, बािहर िन के पिछ
सरु ज र छोटुले िविपन ढकाललाई कठालोमा समाई
पसलको पूवितर बाटोमा लगेर कुटिपट गन थालेपिछ म
र िभम छुट्याउन भनी जाँदा सरु जले ितमीह नआउ
भनेपिछ मैले िभमलाई फे र एकपटक गएर स झाउन,
ितमीले भनेको मा छ भ दा जेसक
ु ै ग न् खोई मैले
भनेको त हो मानेनन् भनेपिछ िभम र म घर जान
भनी आ-आ नो बाटो ला य । म घरतफ जाँदै गदा
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सरु ज म डल हतारहतार आई म यो म यो भ दा मैले
के भयो, के ग रस् भनी सो दा मैले िविपन ढकाललाई
इँटाले टाउकोमा हा दा म यो भ दै िनज सरु ज म डल
भा यो । यसपिछ म के भएछ भनी उ थानमा गई
हेदा िविपन ढकालको टाउकोबाट रगत बिगरहेको
र भईु माँ लिडरहेको देखी मलाई डर लागी आ नो
घरतफ लागे, अ य साथीह को कहाँ गए थाहा
भएन । पिछ िविपन ढकालको घर प रवारमा को कसले
खबर गरी िनजलाई घटना थलबाट उठाई उपचारको
लािग नोबेल, यरु ो हँदै भारतको िसलगढी लाँदा
िनजको मृ यु भएको हो भनी थाहा पाएको हँ । िनज
िविपन ढकाललाई सरु ज म डल र छोटुसमेतले र सी
सेवन गरेको अव थामा िनजले हातपात गरेको कारण
रस आवेगमा आई कठालोमा समाई पसलको पूवितर
बाटोमा लगेको हँदा िनजह ले नै कुटिपट गदा िनज
घाइते भई उपचारको ममा मृ यु भएको हो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी रोशन भ ने सरु शे कटुवालको
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०७३।७।१४ गते िदउसो अ दाजी
३ बजेितर म आ नो घरबाट िन क ितहारको समय
भएको हँदा गाउँघरमा साथीह सँग िदनभ र घमु िफर
गरी साँझ अ दाजी ७ बजेितर िवराटनगर-५ एयरपोट
जाने बाटोमा रहेको महे उरावको ीमतीले स चालन
गरेको पसलमा गई आदी बोतल लोकल र सी मागी
खाएँ । म यसपिछ िवराटनगर-५ ि थतमा रहेको गाउँको
दाइ नाता पन अजनु थापा मगरको घरमा गई के ही समय
बसी गफगाफ गरेपिछ अब घर जानपु यो भनी यहाँबाट
िहँडी घु दै जाने ममा अ दाजी ०९:३० बजेितर घर
जाने बाटोमा रहेको महे उरावको घर छे उमा पु दा
साथी छोटु भ ने परमे र दासले िभम यता आउ त
भनी बोलाएपिछ म उ थानमा जाँदा सो थानमा
मेरा िचनजानका साथीह रोशन भ ने सरु शे कटुवाल,
सरु ज म डल, िविपन ढकाल र छोटुसमेत बसी र सी
खाई रमाइलो गद रहेछन् । मसमेत यहाँ गएपिछ

पाँचैजना भई ितहारको रमाइलो गरौ ँ भनी मैले पिन
एक बोतल लोकल र सी मागी पाँचज
ै नाको िगलासमा
बराबरी हाली चेस गरी खान था यौ ँ, खाने ममा सरु ज
म डल र िविपन ढकालको के कुन िवषयमा िववाद भई
भनाभन भएपिछ िविपन ढकालले सरु ज म डललाई
एक मु का हा दा सरु जको नाकबाट रगत ब न था यो
यसपिछ पसलवाली आ टीले ितमीह को झगडा
गन ठाउँ यो होइन खु क यहाँबाट गइहाल भनेपिछ
हामी सबैजना बािहर िनि कयौ बािहर िन के पिछ
सरु ज र छोटुले िविपन ढाकाललाई कठालोमा समाई
पसलको पूवितर बाटोमा लगेपिछ म र रोशन भ ने
सरु शे कटुवाल ितमीह झगडा नगर भनी छुट्याउन
जाँदा सरु ज म डलले मलाइसमेत एक ला ा हानेपिछ
म पिन जेसक
ु ै ग न् भनी आ नो बाटो लागे ँ । रोशन
भ ने सरु शे कटुवाल पिन के कता गए मलाई थाहा
भएन । म यसपिछ घर जाँदै गदा सरु ज म डल
भ ने मा छे म यो मा छे म यो भ दै भा दै गरेको
देखी िनज सरु ज म डल र छोटु भ ने परमे र दास
िविपन ढकालसँग झगडा गद िथए । िनजह ले िविपन
ढकाललाई मारे होलान् भनी सोची के भएछ भनी हेन
जाँदा िविपन ढकाल सो थानमा बेहोस् अव थामा
लिडरहेको िथए र उ
थानमा अ य गाउँका
मािनसह समेत भेला ज मा भइसके का हँदा म आ नो
घरतफ लागे ँ । अ य सरु ज म डल, छोटु भ ने परमे र
दास र रोशन भ ने सरु शे कटुवाल पिन के कता गए
मैले देिखन, पिछ को कसले िविपन ढकालको घर
प रवारमा खबर गरी िनजलाई घटना थलबाट उठाई
उपचारको लािग नोबेल, यरु ो हँदै भारतको िसलगढी
लाँदा िनजको मृ यु भएको हो भनी हाल थाहा पाएको
हँ । िनज िविपन ढकाललाई सरु ज म डल र छोटुसमेतले
र सी सेवन गरेको अव थामा िनजले हातपात गरेको
कारण रस आवेगमा आई कठालोमा समाई पसलको
पूवितर बाटोमा लगेको हँदा िनजह ले नै कुटिपट
गदा िनज घाइते भई उपचारको ममा मृ यु भएको
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हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी िभमबहादरु मगरले
अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान ।
Due to complication of massive
intracranial hematoma with intraventricular
hemorrhage with diffuse cerebial edema
causes cardio pulmonary arrest भ नेसमेत
यहोराको मतृ क िविपन ढकालको पो माटम
ितवेदन ।
िमित २०७३।७।१४ गते साँझ २१:००
बजेको समयमा म आ नो घरमा बसी रहेको अव थामा
गाउँकै रोशन भ ने सरु शे कटुवाल, सरु ज म डल
र छोटु भ ने परमे र दास ३ जना आई बािहर बसी
सरु ज म डलले एक बोतल र सी मागी तीनैजनाले
खान थालेको १० िमनेटपिछ गाउँकै िविपन ढकाल
र िभमबहादरु मगर पिन आई र सी मागी खान
थाले । के ही िछनपिछ िनजह एक आपसमा िववाद
गरी होह ला गन थालेपिछ, मैले झगडा ह छ िक भनेर
गाली गरेर बािहर िनकालेपिछ पिन िनजह बाटोमा
ह ला गद िहँडे । म आ नो घरिभ िछरी ढोका ब द
गरी खाना खान लागे ँ । यसको आधा घ टापिछ
िछमेक ह ले िददी तपाई ंको घरमा र सी खान आएका
के टाह झगडा गरी िविपन ढकाललाई कुटिपट गरी
लडाई के कता गए भनेपिछ वरपरका मािनसह
तथा घाइतेका आफ तह आई िविपन ढकाललाई
घटना थलबाट उठाई उपचारको लािग लगेकोमा
भारतको िसलगढीमा िविपन ढकालको मृ यु भएको
हो । हाल गाउँ घरमा बु दा सरु ज म डल र परमे र
दासले िविपन ढकाललाई इँटासमेतले हार गरेको
र िभम मगर र सरु शे कटुवालले छुट्याउन खो दा
नमानेको कारण घटना थलबाट छाडी भागेको
भ ने सनु ेको हो यसरी मा छे मन स छ भ ने जानी
जानी इँटाले हार गरी कत य गरी मारेको हँदा िनज
ितवादीह लाई कानूनबमोिजम कडाभ दा कडा
कारबाही हनु पदछ भ नेसमेत यहोराको शा तीदेवी

उरावको घटना िववरण कागज ।
िमित २०७३।७।१४ गते राित ११:००
बजेितर घर निजक मािनसह जाँड खाएर कराउँदै
झगडा गरी ह ला भएकोले के भएछ भनी उठी हेदा
गाउँका दाइ िविपन ढकाल बाटोदेिख मािथ नालीमा
रगता मे भई लिडरहेको अव थामा देखी मैले गाउँमा
होह ला गदा गाउँ टोलका मािनसह उठी उपचारको
लािग पठाएको हो । घटनाको बारेमा बु दा शा तीदेवी
उरावको घरमा र सी खान सरु ज म डल, छोटु भ ने
परमे र दास, सरु शे कटुवाल गएको र पिछ िविपन
ढकाल र िभम मगरसमेत सोही थानमा र सी खाई
झगडा गन खोजेकोले घरवालीले आ नो घरमा झगडा
हन निदएर पठाए पिछ सरु ज म डल, परमे र दास,
सरु शे कटुवाल, िभम मगरसमेत सँगै जाँदा िनजह ले
गहिकलो इँटाले िविपन ढकालको टाउकोमा हार गरी
ग भीर चोट लागी उपचारको ममा मृ यु भएको भ ने
सनु ेको हो । उि लिखत कारबाट कत य गरी मारेको
हँदा िनज अिभयु ह लाई कानूनबमोिजम कारबाही
हनपु छ भ नेसमेत यहोराको िवशाल रानाभाटको
घटना िववरण कागज ।
िमित २०७३।७।१४ गते राित अ दाजी
०९:०० बजेितर म आ नो घरमा िट.भी. हे ररहेको
िथएँ । घर बािहर को को जाँड खान आएका िथए, मैले
वा ता ग रन । िनजह ले ह ला गन थालेपिछ आमाले
ितमीह ह लाख ला नगर भनी घरबाट बािहर
िनकािलिदनभु यो । यसपिछ िनज मािनसह कराउँदै
क पाउ डबाट बािहर िनि कए, हामी पिन सु यौ ँ ।
रातको ११:०० बजेितर ह ला भएपिछ को कसको
ह ला गछ भनी बािहर िन कदा घरदेिख अ दाजी ७०
िमटरपूव गाउँका िछमेक ह भेला भएका र बाटोमािथ
मा छे लडी रगता मे अव थामा देखी को रहेछ भनी
हेदा गाउँकै िविपन ढकाल दाइ हो भ ने िचनी मेरा दाइ
र म ए बल
ु े स िलई आई घाइतेलाई नोबेल अ पतालमा
ल यौ ँ । नोबेल अ पतालले िबरामी हेरी यरु ो लानु
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भनेपिछ यरु ो याउँदा उ अ पतालले पिन रफर
गरेपिछ भारतको िसिलगढु ी लाँदा िनज िविपन
ढकालको मृ यु भएको हो । हाल बु दा यस िदन हा ो
घरमा जाँड खान आउने सरु ज म डल, सरु शे कटुवाल,
परमे र दास, िभम मगर र मतृ क िविपन ढकालसमेत
आई िववाद गद गएका िथए । िनजह म ये को को भई
को कसले िविपन ढकाललाई घाइते हने गरी कुटिपट
गरी घाइते बनाए मैले नदेखेको हँदा भ न सि दनँ
भ नेसमेत यहोराको सरु शे उरावको घटना िववरण
कागज ।
िमित २०७३।७।१४ गते साँझ ितहारको
ल मीपज
ु ा भएकोले मेरो छोरा िविपन ढकाल एकिछन
घमु ेर आउँछु भनी रातको अ दाजी ९:०० बजेितर
घरबाट िहँडेको िथयो । म पिन घरको काम सक सतु े ।
रातको अ दाजी ११:०० बजेितर िछमेक के टाके टीह
मेरो घरमा आएर आ टी आ टी दाइ नालीमा लिडरहेको
छ भनेर सनु ाएपिछ म छोराको खोजी गद आउँदा
घरदेिख उ रपूव नालीमा छोरा बेहोस् अव थामा
लिडरहेको देखी मैले छोरालाई बोलाउँदा नबोलेपिछ
काखमा रा न खो दा इँटाले टाउकोमा िकचाएको
रहेछ । मेरो हात तथा कपडा छोराको रगतले िभ यो र
म यही ँ दै कराउँदै िथए, सोही बेला कसले ए बल
ु ेस
िलएर आयो र हतार हतार ए बल
ु े समा हाली नोबेल
अ पतालमा लाँदा उपचार हन नसक यरु ो अ पताल
पठाउँदा उ अ पतालमा पिन उपचार हन नसके को
हँदा छोरालाई ए बल
ु े समाफत भारतको िसलगढी
लगेकोमा उपचारको ममा िमित २०७३।७।१६ गते
िसलगढीमा मृ यु भएको हँदा छोरालाई को कसले
कत य गरी मारेको रहेछन् भनी गाउँमा बु दा िमित
२०७३।७।१४ गते राित अ दाजी ९:०० बजेको
समयमा महे उरावको घरमा र सी खानको लािग
सरु शे कटुवाल, परमे र दास र सरु ज म डलले र सी
खाँदै गरेका अव थामा मेरो छोरा िविपन ढकाल र
छोराको साथी िभम मगर पिन सोही पसलमा गई र सी

मागी खाएछन्, खाने ममा सरु ज म डल र परमे र
दाससँग िववाद भएपिछ र सी बे ने बिहनीले मेरो
घरमा झगडा नगर भनी बािहर िनकालेपिछ छोरालाई
सरु ज म डल, परमे र दास र सरु शे कटुवालसमेत भई
लगेर कुटिपट गरेपिछ िभम मगरले छुट्याउने ममा
नसके पिछ घटना थलमा नै छाडी घरतफ जान ला दा
सरु ज म डल र परमे र दासले मा छे म यो भनी
ह ला गरेको िभम मगरले सनु ी होह ला गरेपिछ मलाई
बोलाउन गएका रहेछन् । यसरी उि लिखत कारबाट
मेरो छोरा िविपन ढकाललाई इँटाले टाउकोमा हार
गरी घाइते बनाई उपचारको ममा मृ यु भएको हँदा
िनज मािनसह सरु ज म डल, परमे र दास र सरु शे
कटुवाललाई कानूनबमोिजम कडाभ दा कडा कारबाही
हनपु छ भ नेसमेत यहोराको मिनता भ ने लेखाकुमारी
ढकालको घटना िववरण कागज ।
िमित २०७३।७।१४ गते राित ल मीपज
ु ाको
िदन िछमेक िविपन ढकाल बाटोमा घाइते अव थामा
लिडरहेकोले राित नै उपचारको लािग नोबेल यरु ो
हँदै भारतको िसिलगढु ी लगी उपचारको ममा िमित
२०७३।७।१६ गते मृ यु भएको भ ने थाहा पाएको
हो । घटनाको बारेमा बु दा िवराटनगर-५ ि थत महे
उरावको घरमा सरु शे कटुवाल, सरु ज म डल, परमे र
दाससमेत बसी र सी खाइरहेको अव थामा िविपन
ढकाल र िभम मगर आई र सी खाइरहेको अव थामा
िविपन ढकाल र सरु ज म डलको िववाद भएपिछ
घरवालीले ह ला नगर भनी बािहर िनकालेपिछ िववाद
गद आउँदा सरु शे कटुवाल, सरु ज म डल र परमे र
दासले कुटिपट गरी घाइते बनाएको र िभम मगरले
छुट्याएको िविपन ढकाल लडेपिछ घटना थलमा
छाडी भागी गएको भ ने सनु ेको हो उ घटनामा
संल न ितवादीह सरु ज म डल, परमे र दास,
सरु शे कटुवालसमेतका मािनसह लाई कानूनबमोिजम
कारबाही हनपु छ भ नेसमेत यहोराको िवनोद
भ डारीसमेतले ाय एकै िमलान हने गरी लेखाइिदएको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
व तिु थित मचु ु का ।
यसमा िमिसल संल न घटना थल मचु ु का,
लासजाँच कृित मचु ु का, जाहेरी दरखा त,
ितवादीह को बयान, बिु झएका मािनसह ले
गरेको कागज, शव परी ण ितवेदन एवं व तिु थित
मचु ु कासमेतको कागजातह को िज ला मोरङ,
िवराटनगर उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ ि थत
गोकुल टोलमा िव
ख डमा उि लिखत
ितवादीह ले िमित २०७३।७।१४ गते रातको
समयमा जाहेरवालाको छोरा वष ३३ को िविपन
ढकालसँग िववाद गरी िनजलाई लात, मु का तथा
इँटासमेतले टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार
गरी स त घाइते बनाई घाइतेलाई उपचाराथ यरु ो
अ पताल िवराटनगरमा पु याई थप उपचारको लािग
भारतको िसलगढु ी ि थत पारामाउ ट अ पतालमा
लगी उपचार हँदाकै अव थामा सोही चोट िपरको
कारण िविपन ढकालको िमित २०७३।७।१६ गते मृ यु
भई कत य यानको वारदात घटाएको त य स- माण
पिु हन आएकोले िनज ितवादीह सरु ज म डल र
छोटु भ ने परमे र दासलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(३) नं. अनस
ु ारको कसूर अपराधमा
ऐ.ऐन ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय हन
र ितवादीम येका रोशन भ ने सरु शे कटुवाल र
िभमबहादरु मगरलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १७(३) नं. अनस
ु ारको कसूर अपराधमा ऐ.
महलको १७(३) नं. बमोिजम सजाय हन मागदाबी पेस
ग रएको अिभयोगप ।
उ िमित समयमा म र अ य ितवादीह समेत
भई एयरपोट निजकै गोकुल टोलमा र सी खाई
रमाइलो ग ररहेका िथयौ ँ। हामी र सी सेवन गन बसेको
१५/२० िमनेटपिछ जाहेरवालाको छोरा िविपन ढकाल
पिन सोही ठाउँमा आए र सु मा ए लै बसी र सी
खाए र के ही समयपिछ हामीसँगै र सी खाए । रातको
अ दाजी १० बजेितर र सी पसलबाट िन क िनज

िविपनले मलाई ए कासी बि सङले नाक र ओठमा
हानेपिछ मेरो नाकबाट रगत ब न था यो र मैले िनज
िविपनलाई मलाई अ पताल लिगिदनु दाइभ दा िनज
िनकै मातेका भएकाले बाटोमा लरखराइरहेका िथए ।
ल मीपूजाको रात र लाइन नभएकोले िनकै अ याँरो
िथयो । घटना थल निजकै इँटा थुपारेको भएकोले िनज
िविपन सोही इँटामा लडेर ग भीर चोट लागेको तथा म र
िनजका आफ तसमेत भई िनजलाई उठाई उपचारको
लािग नोबेल अ पताल िलई गएका हौ ँ । मैले िविपन
ढकाललाई इँटा ढुङ्गाले कुटिपट गरेको होइन । को
कसले कुटे मलाई थाहा छै न, मउपरको जाहेरी झु ा हो
भ नेसमेत यहोराको ितवादी सरु ज म डलको सु
मोरङ िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०७३।७।१४ गतेको राित क रब ८
बजेको समयमा म ितवादी छोटु र ितवादीम येका
सरु ज गोकुल होटलमा बसी रमाइलो गन ममा िविपन
ढकाल आई ए लै बसी र सी मागी खाँदै गदा छोटु
भ ने परमे र दासले बोलाएपिछ िनज िविपन हामीसँगै
आई र सी खान थाले यसपिछ िभमबहादरु मगरसमेत
आई र सी सेवन गन ला य । िविपन ढकाल, सरु ज
र छोटु िनकै मातेका िथए । हामीले खाँदा खाँदैको
बखतमा िनज िविपन र सरु जिबचमा वादिववाद हन
लागेकाले र सी बे ने आ टीले ितमीह घर जाओ
भ नभु यो यसपिछ िविपनलगायत सबैजना बािहर
िन के का िथय । म र सी खाएको ठाउँमा नै बसी
के िहिछनपिछ बािहर िन कदा सरु ज म डलको नाकबाट
रगत आइरहेको िथयो । िविपन, छोटु र सरु जिबचमा
धके लाधके ल हँदै गरेको र िभमबहादरु मगरले छुटाउन
कोिसस गद गरेको, देखी मैले पिन स झाउन खोजे ँ तर
मानेका िथएनन् र यसपिछ छोटु भ ने परमे र दासले
ितमी घर जाऊ म िमलाउँछु भनेकाले म घरतफ गएँ,
िभम मगर पिन उसको घरितर लागे ँ, म घरमा आएपिछ
उ घटना हन गएछ, को कसले इँटाले हार गरी
िविपनलाई घाइते बनाए मैले देिखन । मउपरको जाहेरी
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यहोरा झु ा हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी रोशन
भ ने सरु शे कटवालको सु मोरङ िज ला अदालतमा
गरेको बयान ।
िमित २०७३।७।१४ गते राित अ दाजी
९:३० बजेको समयमा म फुपक
ु ो घरमा तास खेली
आ नो घरतफ जाने ममा ितवादीह सरु ज, सरु शे ,
परमे र र मतृ क िविपन ढकालसमेत भई मेह उरावको
घरको बर डामा बसी र सी खाइरहेका िथए । मलाई
छोटु भ ने परमे रले देखी र सी खान बोलाएकाले म
पिन गएको र र सी खाँदै गदा सरु ज र िविपन कान, मख
ु
जोडी ख याङ खस
ु ङ
ु गद िथए । िविपनले ए कासी
सरु ज म डललाई मु काले नाकमा हा दा सरु जको
नाकबाट रगत ब न था यो । यसपिछ सरु ज म डलले
िविपन ढकालको कलर प े र धके लाधके ल गद
िथए । मैले छुट्याउन खो दा परमे र दासले ितमी घर
जाऊ, म िमलाएर पठाउँछु भनेकाले म आ नो घरतफ
लागे ँ, उनीह पूवतफ लागे, झ डै ५ िमनेट पिछ सरु ज
म डल मा छे म यो भ दै िहँडेको देखी मैले उसलाई
प घटना थलमा आउँदा िविपन दाइको टाउकोमा
चोट िथयो, निजकै खनु लागेको इँटा िथयो । िनज सरु ज
म डललाई यहाँ भेला भएका मािनसको िज मा लगाई
म आ नो घरतफ गए । तसथ मैले िविपन ढकाललाई
इँटा हार गरी स त घाइते बनाएको होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादी िभमबहादरु मगरले सु मोरङ
िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०७३।७।१४ गते रोशन, छोटु र
सरु ज ३ जना आई र सी खान थालेको १० िमनेटपिछ
िविपन यसपिछ िभम आई सबैले िमलेर र सी िकनेर
खाएकोमा ह ला गन थालेपिछ हा ो सु ने बेला भयो
जानहु ोस् भनी घरबाट िनकाली िदए । म यसपिछ भैलो
खे ने आई बाटामा एकजना मािनस लडाई राखेको छर
यहाँ को को आई र सी खाएर झगडा गरी लडाएछन्
भनेको िथए भ नेसमेत यहोराको घटना िववरण कागज
गन शाि तदेिव उरावले सु मोरङ िज ला अदालतमा

गरेको बकप ।
घाइते बाटामा लिडरहेको देखेको हँ । तर
कसले घाइते बनाएको थाहा भएन भ नेसमेत यहोराको
घटना िववरण कागज गन िवशाल रानाभाटले सु
मोरङ िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
वारदातको िदन राित ९:३० बजेितर
कोलम टोलमा हो ह ला भइरहेको सनु ी जाँदा २
जना मधेशी मल
ु का र एकजना नेपाली मल
ु का िबचमा
झगडा भइरहेको रहेछ । उ झगडा ितवादी सरु शे
कटवालसमेतले छुट्याएपिछ िनज सरु शे र म आ नो
घरतफ गय भ नेसमेत यहोराको ितवादी सरु शे
कटवालका सा ी कै लास पडु ासैनीले सु मोरङ
िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
वारदात िमितको राित म घर अगाडी
उिभइरहेको बखतमा ितवादी िभमबहादरु मगर
आएका र के िह िछनपिछ मा छे म यो भनी ह ला
भएकोले घटना थलतफ म र िभमबहादरु जाँदा िविपन
ढकाल घाइते भई लडेको देखेका ह । िनज िभमबहादरु
मगरले िविपन ढकाललाई कुटिपट गरी यान मारेको
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी िभमबहादरु का
सा ी गणेश भज
ु ेलले सु मोरङ िज ला अदालतमा
गरेको बकप ।
ितवादीह ले कुटेर लिडरहेको अव थामा
म र ीमतीले छोरा िविपनलाई भेटी यहाँबाट नोबेल
यरु ो हँदै िसिलगढु ी पु याई उपचारको ममा िनजको
मृ यु भएको हो भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला गणेश
ढकालले सरु मोरङ िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी सरु ज म डलसमेतले मतृ कलाई
लात, मु का एवम् इँटासमेत हार गरी कत य गरी
मारी अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको
१३(३) नं. अनस
ु ारको कसूर गरेको देिखएकोले
िनजलाई सोही नं. बमोिजम ज मकै दको सजाय
हने ठहछ । ितवादी य रोशन भ ने सरु शे कटुवाल
र िभमबहादरु मगरउपरको अिभयोग दाबी िमिसल
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माणबाट त ययु िकिसमले पिु हन सके को
नदेिखँदा िनजह ले आरोिपत कसूरबाट सफाइ पाउने
र याद तामेल हन नसके का ितवादी छोटु भ ने
परमे र दासको हकमा िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम १९(क) (४) बमोिजम तामेलीमा
रहने ठहछ भ ने मोरङ िज ला अदालतको फै सला ।
ितवादीह उपर िकटानी जाहेरी दरखा त
िदएको र ितवादीह कै कुटिपटको कारण उपचारको
ममा मतृ क िविपन ढकालको मृ यु भएको हो ।
ितवादीह समेत घटना थलमा उपि थत रहेको कुरा
बयानमा वीकार गरेको अव था छ । ितवादीउपर
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १७(३) नं.
अनस
ु ार सजायको मागदाबी िलइएको र उ १७(३)
नं. मा “अ किसमसँग मत स लाहमा पसेकोमा
मान ठाउँमा गई अ कुरा के ही नगरी हेरी रहनेलाई
र लेिखएदेिखबाहेक अ िकिसमका मतलबीलाई ६
मिहनादेिख ३ वषस म कै द गनपछ”
भनी उ लेख
ु
गरेको देिखँदा िनज ितवादीह घटना थलमा रहनु नै
कसूर मािणत हन या आधार हँदाहँदै उ कानूनी
यव थासमेतका ितकूल हने गरी वारदात थलमा
रहेका यी यथ ितवादीह लाई दाबीबमोिजम
नै सजाय गनपनमा
आरोिपत कसूरबाट सफाइ
ु
िदने गरी भएको िु टपूण फै सला बदर गरी अिभयोग
दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको
वादी नेपाल सरकारको उ च अदालत िवराटनगरमा
िदएको पनु रावेदन प ।
िनज ितवादीको बयानबाट कुटिपट गरी
नालीमा खसाली पनु : इँटाले अ धाधु ध कुटिपट
गरेको भनी अिधकार ा अिधकारीसम भएको
बयान र मतृ कका शरीरमा परेका िविभ न चोटह को
प र यसमेतका सम माणबाट ितवादीको कानून
यवसायीले ितवादीलाई यानस ब धीको १४ नं.
बमोिजम सजाय हनपु न भनी िलएको बहस िजिकरसँग
सहमत हन सिकने देिखएन । तसथ, िनजलाई आरोिपत

कसूर ठहर गरी ज मकै दको सजाय ठह याएको
िज ला अदालतको फै सला सदर हने ठहछ भ नेसमेत
यहोराको उ च अदालत िवराटनगरको फै सला ।
तत मु ाका मतृ क िविपन ढकाललाई म
पनु रावेदकले मानपन
ु कुनै कारण, पूव रसइबी के ही
पिन नभएको, वारदातमा सँगै बसी र सी खाएको
र िनज मतृ क िबना कारण माितई ए कासी मलाई
नाकमा कुटेको र र सीले माितई मतृ क आफै ँ लडेको
अव थातफ यायकता यूले यान निदई म पनु रावेदक
ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय
गन गरी भएको सु एवं उ च अदालतबाट भएको
फै सलाह चक एवं मनसायपूवक भएको कत य यान
मु ामा ठहर भए ज तो गरी भएको फै सला िु टपूण
हँदा चिलत कानूनबमोिजम उिचत याय इ साफ गरी
कम सजाय ग रपाऊँ भ ने यहोराको यस अदालतमा
परेको ितवादी सरु ज म डलको पनु रावेदन प ।
अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ
आज यस इजलाससम पेस हन आएको ततु
िमिसल अ ययन गरी पनु रावेदक ितवादी सरु ज
म डलका तफबाट बहसमा उपि थत िव ान् अिधव ा
ी राम साद ढुङ्गेलले पनु रावेदन िजिकरलाई समथन
गद गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
िव ान् अिधव ाले आ नो बहसको
तिु तमा मतृ कले र सी खाई पनु रावेदकलाई िबना
कारण कुटेको, मतृ क र सीले माती आफै ँ लडी टाउको
ठोि कएको र मतृ कलाई उपचारको लािग अ पतालमा
समेत लगेको तथा मतृ कलाई मानपनस
मको मतृ कसँग
ु
पनु रावेदक ितवादीको पूव रसइबी के िह पिन नभएको
यी अव थाह तफ िवचार नै नगरी पनु रावेदकले
मनसायपूवक मतृ कलाई मारेको भ ने ठहर भएको सु
एवं उ च अदालत िवराटनगरबाट भएको फै सलाह
िु टपूण भएको हँदा पनु रावेदकको मागबमोिजम कम
सजाय हने गरी याय इ साफ होस् भनी भ नभु यो ।
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१०५४६ - सरु ज म डल िव. नेपाल सरकार
उपयु ानस
ततु
ु ारको त य रहेको
िमिसलमा िव ान् अिधव ाले रा नभु एको उि लिखत
बहस िजिकरसमेत सनु ी िनणयतफ िवचार गदा मूलत
ितवादी र मतृ किबच र सी सेवन गन ममा सामा य
िववाद भई मतृ कले ितवादीलाई नाकमा मु का हार
गदा ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गरी इँटा तथा
ला ा हार गदा मतृ कको टाउकोमा लागी उपचारको
ममा मतृ कको मृ यु भएको भ ने देिखँदा उ
वारदात मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सजाय हनपु न अव थाको हो वा के हो ?
भ ने िवषयमा िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. अब िनणयतफ िवचार गरी हेदा िमिसल
संल न माण कागजात, उपि थत भई बकप गन
यि को बकप यहोरा, अनस
ु धान अिधकारी
र अदालतमा ितवादी वयम्ले गरेको बयान
यहोरासमेतबाट मतृ क र ितवादी वारदात भएको
रात सँगै बसी र सी सेवन गरेको र सोही अव थामा
मतृ क र ितवादीिबच सामा य वादिववाद भई मतृ कले
ितवादीलाई नाकमा मु का हानेको र ितवादीलगायत
सँगैका अ य साथीह पसलबाट बािहर गइसके पिछ
ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट गरी टाउकोमा इँटाले
हार गदा मतृ कको टाउकोमा चोट लािग उपचारको
ममा मतृ कको मृ यु भएको भ ने देिखएको छ ।
३. अिभयोग दाबीबाट ितवादीले मतृ कसँग
िववाद गरी िनजलाई लात, मु का तथा इँटासमेतले
टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गमा हार गरी स त
घाइते बनाई घाइतेको उपचार हँदाकै अव थामा सोही
चोट, िपरको कारण िनज िविपन ढकालको मृ यु भई
कत य यानको वारदात घटाएको त य स माण
पिु हन आएकोले िनज ितवादी सरु ज म डललाई
यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. अनस
ु ारको
सजाय हने मागदाबी पेस भएकोमा सु िज ला
अदालतबाट घिटत वारदातलाई यानस ब धी
महलको १३(३) नं. बमोिजम कसूर ठहर गरी

भएको फै सला पनु रावेदन अदालतबाट सदर हने
ठह याएकोमा सो फै सलामा ितवादीले िच नबझ
ु ाई
मतृ क िविपन ढकाललाई पनु रावेदकले मानपन
ु कुनै
कारण, पूव रसइबी के ही पिन नभएको, वारदातमा सँगै
बसी र सी खाएको र िनज मतृ क िबना कारण माितई
ए कासी मलाई नाकमा कुटेको र र सीले माितई मतृ क
आफै ँ लडेको अव थातफ यायकताले यान निदई म
पनु रावेदक ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय गन गरी सु एवं उ च अदालतबाट भएको
फै सलाह िु टपूण हँदा कम सजाय ग रपाऊँ भ ने
यहोराको यस अदालतमा पनु रावेदन परेको देिख छ ।
४. यस स ब धमा त काल चलनमा रहेको
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. को
यव थालाई हेदा “लाठा, ढुङ्गा र साधारण सानाितना
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ यान
मन गै कुरा गरी यान मरेमा एकै जनाले मा सो
काम गरी यान मारेमा सोही एकजना र धेरज
ै नाको
हल भई मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको
भ ने माणबाट देिखन ठहन आएमा सोही मािनस
मु य यानमारा ठहछ । य तालाई सव वसिहत
ज मकै द गनपछ
ु । सोबाहेक अ लाई र यसैले मारेको
वा यसैको चोटले मरेको भ ने कुरा सो हितयार छाड् ने
कसैउपर कुनै माणबाट देिखने ठहन नआएमा
सबैलाई ज मकै द गनपछ
ु ।” भ ने यव था रहेको
पाइ छ भने मल
ु क
ु ऐनको यानस ब धी महलको १४
नं. को यव था हेदा, “ यान मानाको मनसाय रहेनछ,
यान िलनपु नस मको इवी पिन रहेनछ, लक
ु चोरीकन
हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा
रीस था न नसक जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष
खवु ाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का
इ यािद हा दा सोही चोट, िपरले ऐनका यादिभ
यान मरेमा दश वष कै द गनपछ”
ु भनी उ लेख भएको
पाइ छ । यी यव थालाई हेदा यानस ब धी महलको
१३(३) नं. ले मनसायपूवकको ह या र सोही महलको
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६. उि लिखत कुराह
ततु मु ाको
स दभमा सा दिभक हने देिख छ । घिटत वारदातलाई
हेदा ितवादीलाई मतृ कले र सी सेवन गरेको सरु मा १
मु का नाकमा हार गरेको र त काल नै ितवादीले िकन
यसरी हानेको भनी ठूलो वरले कराउदा पसलवाला
(शाि त उरावले) बािहर िन लेर जाऊ भनेपिछ
ितवादीलगायत मतृ क र सँगैका साथीह सबै बािहर
गएपिछ मतृ कले पनु : ितवादीलाई उ ेिजत (Incite)
गन कुनै य तो यवहार गरेको भ ने नदेिखएकोमा
एकाएक ितवादीले मतृ कलाई कठालोमा समाई लात
तथा मु काले कुटिपट गरेको र सँगैका साथीह
छु ाउन गई स झाउने कोिसस गदासमेत ितवादीले
नमानी, मतृ क नालामा खसेपिछ पिन इँटाले पटकपटक
(Repeatedly) हार गरेको भ ने देिखँदा ितवादीको

उ काय के वल आवेश े रत िथयो भनी भ न िम ने
अव थाको देिखँदनै । यसै स दभमा पूणबहादरु
ितिमि सना िव नेपाल सरकारको कत य यान
मु ामा, “कत य यानको अपराध कायम हनको लािग
सबै अव थामा पूव रसइबी, पूवमनसाय वा पूवयोजना
आव यक पदछ भ ने हँदैन । आपरािधक काय िविभ न
कडीह मा (segments) को पमा रहेको अव थामा
कुनै कडीमा आपरािधक मनसायको उपि थत भएमा
अपराध कायम हनको लािग सो आपरािधक मनसाय
पया हने”15 भनी मानी आएको याियक अ यास
उ लेखिनय देिख छ ।
७. आवेश े रत ह या (Provocational
Crime) को स ब धमा हामीले पीडकबाट हने
अपराधसँग स बि धत ि याकलाप अथात् कायलाई
सु म त रकाले संवेदनशील र ग भीरतापूवक हेनु
पदछ । किहलेकाही ँ यि बाट भएको काय वयम्ले
मनसाय त वलाई उजागर ग ररहेको ह छ । ततु
िमिसलकै स दभमा ितवादीले मतृ कलाई कुटिपट
गद नालीमा खसा नु र खिससके पिछ पिन इँटाले
पटकपटक (Repeatedly) िहकाउन,ु मतृ कले
ितवादीलाई एक मु का हा नबु ाहेक अ कुनै
थप उ ेिजत हने य तो कुनै काय िनजबाट भएको
नदेिखनु र य तो अव था र ि थितमा ितवादीले
देखाएको विृ अिन यसमा लगाएको समयलाई
हेदा त काल उठेको रसको जनु तोड अथात् आ ोश
हो, समयको अ तरालले शा त भइसके को हनपु छ
भनी सामा य सझ
ु बझ
ु भएको यि ह सबैले जा ने
र महसस
ु गन कुरा हँदा ितवादीबाट भएको सो
काय आवेशकै कारणले मा घटेको भनी भ न िम ने
देिखँदैन । िकनक घटना घटाउदा योग भएको इँटा
र इँटाले पटकपटक हार गरेको ि थित र अव थाले
मनसाय त वको उजागर प भएको देिख छ ।
ितवादीलाई सँगैको साथीह ले पिन स झाउने

14 (ने.का.प. २०६६ अङ् क ६ िन.नं. ८१६७ पृ ९४०)
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१४ नं. ले आवेश े रत ह या स ब धका सजायको
यव था गरेको देिख छ ।
५. िजतबहादरु बढु ाथोक िव
नेपाल
सरकार भएको मु ामा आवेश े रत ह याको िवषयमा
हामीले मानी आएको हा ो याियक अ यासको
स दभमा हेन हो भने िन नानस
ु ारको कुराह उ लेख
भएको पाइ छ :“(क) ितवादीलाई पीिडतले व- फुत पमा
उ ेिजत पान काय गरेको िथयो, िथएन ?
(ख) पीिडतले गरेको ि याकलाप यित ग भीर
िथयो, िथएन, जसबाट सामा य सझ
ु बझ
ु
भएको मािनससमेत उ ेिजत हन स यो
स दै यो ?
(ग) पीिडतबाट िसिजत उ ेजना िनय ण गन
सिकने अव थाको िथयो, िथएन ?
(घ) ितवादीले पीिडतलाई आ मण गदा
ितवादीको आवेशको अव था समा भएको
(Cooling Off Blood) िथयो, िथएन ?”14
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१०५४६ - सरु ज म डल िव. नेपाल सरकार
कोिसस गरेको भ ने कुरा घटनामा उपि थत रोशन
भ ने सरु शे कटुवाल र िभमबहादरु मगरको िमिसल
संल न बयानबाट देिख छ । यसिबचमा ितवादीलाई
उ ेजना शा त (Cooling off blood) हने या
समय हँदाहँदै पिन ितवादीले रसको झोकमा भनी
मतृ कलाई लगातार (continuous) हार ग ररहेको
अव थाको िव मान रहेको भ ने िमिसलबाट देिखँदा
य तो अव थामा घिटत उ वारदातलाई ितवादीले
िजिकर िलएअनस
ु ार आवेश े रत ह या भ नु
यिु सङ् गत देिखँदैन । यसै स दभमा University
of Illinois का िव ान् Professor Emeritus,
Matthew Lippman ले आवेश े रत ह याको
बारेमा आ नो Contemporary Criminal Law,
Concepts, Cases and Controversies नामक
पु तकमा य गरेको धारणा सा दिभक देिख छ
जसमा, “The defense of sudden heat of
passion is unavailable if a reasonable
person’s passion would have experienced
a cooling off blood between the time of
provocation and the time of killing.”16 भनी
भिनएको छ । उ ेजना शा त हने कुनै िनि त समय
नभएपिन समय र प रि थितअनस
ु ार एउटा सझ
ु बझ
ु
र जा ने बु ने मािनसको (Reasonable Man)
यिद उ अव थामा उ ेजना शा त ह छ भ ने
कुरा आँकलन गन स ने अव था रह छ भने य तो
अव थामा भएको ह या आवेश े रत ह या िथयो भनी
िलएको िजिकर मनािसब देिखँदनै ।
८. आवेश े रत काय र यसको िति या
(Reaction) को िबचमा यिद आवेश शा त हने
समय (Cooling Off Period) ह छ भने उ समय,
मनसाय त वको िसजना (Creation of Intention)

हन या हने भएकोले य तो कायलाई आवेश े रत
भ न िम दैन । यिह स दभमा Justice Devlin ले,
“Provocation must cause a sudden and
temporary loss of self control, rendering the
accussed so subject to passion as to make
him or her for the moment not master of
his mind”17 भनी य गरेको कुरा ततु िमिसलमा
रहेको िववादको स ब धमा उ लेखनीय देिखन
आउँछ । जसअनस
ु ार आवेश े रत ह याको िजिकर
िलनको िनि त ितवादीलाई मतृ कले अ यािधक
पमा उ ेिजत हने काय गरी ितवादीले अचानक
उठेको रसको कारण िणक पमा आ नो सो न
स ने मता गमु ाई घटना घटाएको हनु पदछ । जनु
हा ो यानस ब धी महलको १४ नं. मा भएको आवेश
े रत ह यास ब धी यव थाको भावना र अथसँग मेल
खाने अव थाको देिख छ ।
९. मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १४
नं. लाई हेदा पीिडतबाट भएको वा गरेको कुनै कुराबाट
ितवादी व फूत उ ेिजत भएको देिखनपु न र
यि बाट भएको ि याकलाप अ वभािवक कृितको
भई उ ेिजत तु याउने िकिसमको हनपु न र पीिडतबाट
देखाइएको अ वभािवक ि याकलापले त काल
आवेगमा आई उ ेिजत भई घटना घटाएको देिखनपु न
ह छ । ततु िमिसलमा भएको घटनाको य दश
रोशन भ ने सरु ेश कटुवाल र िभमबहादरु मगरसमेतको
भनाई र वयम् ितवादीको भनाइबाट नै रोशन
कटुवाल र िभमले झगडा नगनु भ दै छुट्याउन खो दा
मैले र छोटुले िविपनलाई ला ी तथा मु कासमेतले
कुटिपट गद िविपन नालीमा खसेपिछ फे र इँटाले
अ धाधु द हा दा िनजको टाउकोमा लागेको भ ने
देिखँदा ितवादीले मतृ कउपर गरेको ि याकलाप,

16 Contemporary Criminal Law, Concepts, Cases
and Controversies , Professor Emeritus, Matthew
Lippman, University of Illinois

17 Andrew Ashworth, 2009, Principles of Criminal Law,
Great Clarendon Street, Oxford:Oxford University
Press, p. 252
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
घटना घटाउन िनजले लगाएको समय, कुटिपट गद
मतृ कलाई नालीमा खसाली सके पिछ पिन फे र कुटिपट
नणय नं . १०५४७
गरी घटना थलमै रहेको इँटा (जनु ग ङ् गो व तु
हो ज को अ यािधक योगले र मम थानमा भएको
सव च अदालत, संयु इजलास
हारले घातक िचजको प धारण गन व तु भएको)
माननीय यायाधीश डा. ी आन दमोहन भ राई
ज तो व तल
माननीय यायाधीश ी टंकबहादरु मो ान
ु े एक पटक नभई पटकपटक मतृ कलाई
हार गरी यसैको चोटको प रणामले मतृ कको मृ यु
आदेश िमित : २०७७।६।१५
भएको भ ने देिखँदा वयम् ितवादीबाट भएको
०७७-WO-०१३०
कायले मनसायको उजागर ग ररहेको य तो अव थामा
मनसाय त वको अभाव िथएन भ ने पनु रावेदक
मु ाः उ ेषण / परमादेश
ितवादीको िजिकरले अथ रा ने देिखँदनै । िकनक
ितवादीबाट घटनामा देखाइएको ि याकलापको िनवेदक : यूठान िज ला, यूठान नगरपािलका
साथै मतृ कलाई मम थानमा इँटा ज तो ग ङ् गो
वडा नं. १० घर भई हाल भ परु िज ला
व तल
म यपरु िथमी नगरपािलका ब ने अिधव ा
ु े पटकपटक हार गरेको अव थाले ितवादीको
मनसायको पिु भइरहेको देिख छ ।
के शरजंग के .सी. समेत
१०. अत: मािथ उ लेख भई िववेचना र
िव
िव ेषण भएको आधार, कारण एवं माणसमेतबाट
यथ : नेपाल सरकार, वा य तथा जनसङ् या
ितवादीले यानस ब धी महलको १३(३) नं.
म ालय, काठमाड
अनस
ु ारको कसूर गरेको ठह याई भएको सु को
फै सला सदर गरी उ च अदालत िवराटनगरबाट िमित
§ जनतामा हक अिधकारह को वा तिवक
२०७५।११।१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
उपभोगका साथै उपभोगको अनभ
ु िू त पिन
हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
हनपु छ । वा य के खोिलएको छ वा
पु न स ै न । ततु मु ाको दायरीको लगत क ा गरी
िनःशु क औषिधको यव था ग रएको
िमिसल िनयमानस
छ मा भनेर हदँ ैन ती यव थाह को
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उपभोग जनताले यथाथमा गन पाएका छन्
उ रायमा सहमत छु ।
वा छै नन,् वा य सं था सहज पहचँ मा
या.कुमार रे मी
छ वा छै न, यहाँ आव यक जनशि ,
औषिधमल
ु ो उपल ध छ वा छै न, छ नै भने
इजलास अिधकृत : म जु शमा, मेजमु ी गु ङ
पिन छ भ नेबारे समदु ायमा जानकारी छ
इित सवंत् २०७७ साल साउन २१ गते रोज ४ शभु म् ।
वा छै न, उ े य र उपायको परी ण (endmeans test) गद सुिवधाह िवतरण
नग रएको वा कुशासन र चुहावटको
कारण लि त वगमा ग रएको यव था
—— & ––
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१०५४७ - अिधव ा के शरजंग के .सी.समेत िव. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
पु न नै सके को पो छै न िक, भ ने कुराह
िवशेष पले हे रनपु न ।
§ कायपािलकाको
थानमा आफूलाई
रा ने चाहना यायपािलकाको कदािप
रहँदैन । तर दािय व सिु पएका
िनकायह ले आ नो दािय व िनवाह
नगरेमा यायपािलकाले आ नो संवैधािनक
कत य िनवाह गन ममा के ग रयो वा
ग रएन, वा के गनपन
ु हो सो अव य
हेनुपन ।
( करण नं.१२)
§ कोिभड-१९ को महामारीको स दभमा
दान ग रने वा य सेवा आकि मक
सेवा र आधारभूत सेवा दुवै हनाले यो
सेवा त काल र िनःशु क दान ग रनपु न
ह छ । आधारभूत र आकि मक वा य
रा यको सव च ाथिमकतामा रहेमा
मा नाग रकह व थ र सि य रहन
स छन् । ियनै व थ र सि य नाग रकको
लगानी र सहभािगतामा मल
ु ुक अिघ बढने
हो; यो जीव त वा तिवकतालाई कसैले
भु न निम ने ।
( करण नं.१५)
§ जहाँ संिवधान ारा याभूत हकह को
काया वयनको कुरा आउँछ, िनजी
सं थानह ले पिन हक अिधकारको स मान
गिदन; संिवधानको मतलब छै न भ न
िम दैन । यिद यसो भनेमा अिधकारह को
काया वयन गन उपयु आदेश िदने
दािय व सरकारमा रह छ र सरकारले
नगरेमा यस अदालतले उपयु आदेश
िदन स छ । संवैधािनक िविधशा मा
यसलाई अिधकारह को तेस काया वयन
(horizontal enforcement of

rights) र अिधकारह को िदि मान
भाव (radiant effect of rights)
भिन छ । य तो भाव िदने कायमा
योगदान गनु अदालतको कत य हने ।
( करण नं.२०)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ाह डा. ी
सरु े भ डारी र डा. ी च का त वाली,
िव ान् अिधव ाह डा. ी िशवकुमार
यादव, ी पंकजकुमार कण, ी सािलकराम
सापकोटा, ी िखमान द अिधकारी, ी
लोके बहादरु ओली, ी राम साद पौडेल,
ी सरु े िव म के .सी., ी स तोष भ डारी,
ी नवराज पा डे, ी राजे महजन, ी
सज
ु न नेपाल, ी सूयबहादरु वली, ी
ाने घले, ी जनकिसंह साउद, ी
वीरभ जोशी, ी ह र साद दाहाल, ी
भाइराजा राई, ी क ितनाथ शमा पौडेल, ी
यमनु ा गौतम पौडेल, ी के शरजंग के .सी.
यथ का तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा ी
स जीव राज रे मी
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
§ नेपालको संिवधान
§ जन वा य सेवा ऐन, २०७५
§ वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४
§ सङ् ामक रोग ऐन, २०२०
आदेश
या.डा.आन दमोहन भ राई : नेपालको
संिवधानको धारा ४६ र १३३ बमोिजम यस
अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत दायर
हनआएको ततु रट िनवेदनको संि त य एवं
आदेश यस कार रहेको छ :-
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त यख ड
िव वमा महामारीका पमा फै िलएको कोिभड१९, एक यि बाट अक यि मा सन एउटा ग भीर
स वा रोग हो । यो आकि मक पमा देिखएको रोग
हो । संिवधानले आकि मक सेवालाई मौिलक हकका
पमा राखी सो सेवा िनःशु क ा हने यव था
गरेको छ । संिवधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा
येक नाग रकलाई रा यबाट आधारभूत वा य
सेवा िनःशु क ा गन हक हनेछ र कसैलाई पिन
आकि मक वा य सेवाबाट वि चत ग रने छै न भ ने
यव था ग रएको छ । मौिलक हकलाई काया वयन
गन जन वा य सेवा ऐन, २०७५ लागु भइसके को
छ । कुनै पिन यि कोिभड-१९ रोगको िबरामी हो या
होइन भनी थाहा पाउने एकमा िविध भनेको Real
Time Polymerase Chain Reaction ‘RT-PCR’
िविधमाफत ग रने परी ण नै हो । आमनाग रकको
वा य िनःशु क जाँच गरी भाइरस भए नभएको
पिहचान गन मख
ु कत य र दािय व सरकारको
हो । सु का िदनमा यो परी ण िनःशु क भए तापिन
नेपाल सरकार, वा य तथा जनसङ् या म ालयले
परी णका लािग शु क िनधारण ग रिदएपिछ
अ पतालह ले आ नो अनक
ु ू ल चार हजार चार
सय (४,४००) पैयाँस म शु क िलएर िप.िस.
आर. परी ण ग ररहेका छन् । कानूनका ि ले सबै
नाग रक समान हने यव था संिवधानको धारा १८(१)
मा मौिलक हककै पमा रहेको छ । यस यव थाले
भेदभाव गन नहने कुरालाई संवैधािनक पमा यारे टी
गरेको छ । रा यको उ च ओहोदामा रहेका रा पित,
उपरा पित, धानम ी, म ीलगायत रा यका उ च
पद थ यि ह ले सरकारी सिु वधा िलइरहेका छन् ।
यसरी रा यको तफबाट सरकारी सिु वधा िलइरहेका र
रकम ितन हैिसयत भएकाह ले PCR Test को सेवा
िनःशु क ा ग ररहेका छन् तर ग रब जनता जो दैिनक
एक छाक खान पिन मिु कल छ, उनीह का लािग

िनकै महँगौ परी ण शु क तोिकनु भनेको जनतालाई
परी णबाट वि चत गनु हो । परी ण गन नस नु भनेको
िजउँदै मृ यल
ु ाई वीकार गनु हो । िनःशु क ा हने
मौिलक हक, वा य तथा जनसङ् या म ालयले
योगशालालाई शु क िलएर कोिभड-१९ को परी ण
गन िदने िनणय आफै ँ मा भेदभावपूण र गैरकानूनी छ ।
वा य तथा जनसङ् या म ालयले
योशालाह लाई शु क िलएर परी ण गन िदने
िनणय संिवधानको धारा ३५(१) को मौिलक हक
तथा जन वा य ऐन, २०७५ को दफा ३(४) (ग) को
यव थािवपरीत भई गैरकानूनी छ । उ गैरकानूनी
िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनःशु क
िप.िस.आर. परी ण गनु / गराउनु साथै शु क
िलएर योगशालाह लाई परी ण गन िदने नेपाल
सरकार, वा य तथा जनसङ् या म ालयको
िमित २०७७ साल भदौ १४ गतेको म ी, ICS
का पदािधकारीसिहत कोिभड-१९ रोकथाम तथा
िनय ण स ब धमा बसेको बैठकले गरेका (कोिभड१९ परी ण गन सबै योगशालाह ले िप.िस.आर.
परी णबापत सेवा शु कसिहत अिधकतम चार हजार
चार सय पैयाँ िलन पाउने) िनणय गैरकानूनी तथा
नेपालको संिवधानले जनतालाई दान गरेको मौिलक
हकको िवपरीत भई स वा रोगको उपचार िनःशु क
पाइने जन वा य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा
४ (ग) मा उि लिखत यव थािवपरीत समेत छ ।
अतः शु क िलनेिदने गरी भएको िनणय संिवधानको
धारा ३५(१) को मौिलक हक तथा जन वा य ऐन,
२०७५ को दफा ३(४) (ग) को यव थािवपरीत हँदा
उ िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी संिवधान
तथा कानूनले जनतालाई दान गरेका िनःशु क
वा य सेवा पाउने हक सिु नि त गन िनःशु क
पमा सबै जनतालाई परी ण र उपचारको िनःशु क
यव था गनु भनी िवप ीका नाउँमा परमादेश जारी
जारी ग रपाऊँ भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन ।
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१०५४७ - अिधव ा के शरजंग के .सी.समेत िव. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ? आदेश
जारी हन नपन भए आधार कारणसिहत यो आदेश ा
भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ
सव च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम
४६ बमोिजम महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीका नाउँमा यो
आदेश र रट िनवेदनको ितिलिप साथै राखी याद
सूचना पठाई यादिभ िलिखत जवाफ परे वा अविध
नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
साथै अ त रम आदेश माग गरेको स ब धमा
िवचार गदा दवु ै प लाई राखी छलफल गराउन
उपयु हने देिखँदा संिवधानको धारा ३५ (१)
तथा जन वा य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४)
(ग) बमोिजम COVID-19 सँग स बि धत परी ण
(PCR Test) स वा रोगस ब धी सेवा हो, होइन
? यो सेवा येक नाग रकलाई िदनु पन हो, होइन
? सोसमेत खोली हालस म PCR Test कित भए,
ितनीह को यूनतम मू य कितस म हन स दछ
र उ PCR Test येक नाग रकलाई िनःशु क
उपल ध गराउँदा ला ने मू य र यव थापन स भव
छ, छै न वा य तो सेवा जन व य सेवा ऐन, २०७५
को दफा ३(४)(ग) को प र े यमा आिथक हैिसयतको
ि कोणबाट रा यको कुन तहस म उपल ध गराउन
सिकने हो यसको लेखाजोखासिहत अ त रम
आदेश छलफलको लािग िमित २०७७।६।८ गते
िवप ी वा य तथा जनसङ् या म ालयबाट यस
स ब धमा छु ै ितवेदनसिहत उ म ालयका
सिचव वा व ामाफत िलई उपि थत हनू । यसमा
अ त रम आदेशको छलफलको पेसीको सूचना
महा यायािधव ा कायालयलाई िदनु भ नेसमेत
यहोराको िमित २०७७।५।३० मा यस अदालतबाट
भएको आदेश ।
कोिभड-१९ लाई िव व वा य संगठनले

नै स वा रोग हो भनी घोषणा ग रसके को प र े यमा
कोिभड-१९ को महामारीको रोकथाम तथा ितकायमा
संल न रही समदु ायलाई कोिभड-१९ बाट सरु ि त
रा न यस म ालय अहोरा लािग प ररहेकै छ । यस
म ालयले सङ् िमतको उपचार गन, शङ् का पदलाई
वारे टाइन र आइसोलेसनको यव था गन र
क ट् या ट ेिसङको काम िनर तर पमा ग ररहेको
छ । कोिभड-१९ को सङ् मण तथा अ य रोगह को
सङ् मणको स दभमा सदैव सचेत रहँदै सोको
यव थापनका लािग जनचेतनामूलक काय म,
स चालन तथा अित आव यक य औषिध तथा
औजारज य वा य साम ीको भ डारणका साथै
नाग रकले ा गन आधारभूत वा य सेवा तथा
यस म ालयले िनधारण गरेको मापद डिभ परेका
कोिभड-१९ को सङ् िमत तथा सङ् मणको दायरामा
रहेका यि ह को परी ण र उपचार िनःशु क
र िनयिमत पमा दान भइरहेको छ । सोको लािग
म ालयले WHO ले तोके को मापद डको अधीनमा
रहेर सरकारी तथा िनजी वा य सं थाह को लािग
वा य साम ी तथा वा य सेवाको मापद ड तयार
गरी काया वयन ग ररहेको छ ।
SARS-COV-2 भाइरसको कारणबाट हने
कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) एक स वा रोग
हो । कोरोना भाइरस रोग COVID-19 सन् २०१९
िडसे बर ३१ मा प ा लागेको नयाँ स वा रोग हो ।
COVID-19 िनदान गन योगशाला परी ण PCR
Test हो । महामारीको समयमा COVID-19 सँग
स बि धत ल ण तथा िच ह भएका यि ह
अ पङ् ितमा खिटने वा यकम , सरसफाइ
कमचारी, सरु ाकम र रोग ितरोधी मतास ब धी
कुनै सम या भएका यि , िवप न नाग रकलगायत
जोिखम े मा कायरत कमचारीको आर.टी.- िप.िस.
आर. परी ण नेपाल सरकारले िनःशु क दान गद
आएको छ । कोिभड-१९ को सङ् मणको शङ् का
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भएका र सङ् िमतको य स पकमा रहेका
स पूण नाग रकह को हकमा रा यले िनःशु क
पमा नै PCR परी ण गन ग ररहेको छ । कोिभड१९ को सङ् मणको शङ् काको दायरामा नपरेका
तर िभसा योजनका लािग तथा वे छाले परी ण
गराउन चाहनेह को हकमा िनजी तथा सामदु ाियक
अ पतालह बाट समेत िनि त शु क िलई PCR
परी ण गन यव था िमलाइएको हो । यसका अलावा
तोिकएको सरकारी वा य सं था र योगशालामा
आउने जो कोहीलाई हालस म पिन िनःशु क पमा
PCR परी ण भइरहेको छ ।
अतः यसरी िवप न नाग रक, COVID-19
सँग स बि धत ल ण तथा िच ह भएका यि ह ,
अ पङ् ि मा खिटने वा यकम सरसफाइ कमचारी,
सरु ाकम र रोग ितरोधी मतास ब धी कुनै
सम या भएका यि ह को हालस म पिन िनःशु क
पमा PCR परी ण भइरहेको र नेपाल सरकारको
आिथक अव थाले याएस म मापद डबमोिजम PCR
Test िनःशु क नै भइरहेको हँदा ततु रट िनवेदन
खारेजभागी छ । रट िनवेदन खारेज ग रपाऊँ भ नेसमेत
यहोराको वा य तथा जनसङ् या म ालयको
तफबाट यस अदालतमा पेस गरेको िलिखत जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी
इजलाससम पेस हनआएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकको तफबाट रहनु भएका िव ान् व र
अिधव ाह डा. ी सरु े भ डारी र डा. ी
च का त वाली, िव ान् अिधव ाह डा. ी
िशवकुमार यादव, ी पंकजकुमार कण, ी सािलकराम
सापकोटा, ी िखमान द अिधकारी, ी लोके बहादरु
ओली, ी राम साद पौडेल, ी सरु े िव म के .सी.,
ी स तोष भ डारी, ी नवराज पा डे, ी राजे
महजन, ी सज
ु न नेपाल, ी सूयबहादरु वली, ी

ाने घले, ी जनकिसंह साउद, ी वीरभ
जोशी, ी ह र साद दाहाल, ी भाईराजा राई, ी
क ितनाथ शमा पौडेल, ी यमनु ा गौतम पौडेल, ी
के शरजंग के .सी. समेतले नेपालको संिवधानको धारा
३५ को उपधारा १ मा येक नाग रकलाई रा यबाट
आधारभूत वा य सेवा िनःशु क ा गन हक हनेछ
र कसैलाई पिन आकि मक वा य सेवाबाट वि चत
ग रने छै न भ ने यव था ग रएको छ । मौिलक हकलाई
काया वयन गन जन वा य सेवा ऐन, २०७५ लागु
भइसके को छ । जन वा य सेवा ऐन, २०७५ को
दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा “ येक नाग रकलाई
देहायका
िशषकअ तगत
तोिकएबमोिजमका
आधारभूत वा य सेवाह िनःशु क ा गन हक
हनेछ” भ ने यव था भई यसिभ स वा रोगलाई
पिन समेिटएको अव था छ । जन वा य सेवा ऐन,
२०७५ लाई काया वयन गन बनेको जन वा य
सेवा िनयमावली, २०७७ को अनस
ु ूची-१ को ख ड
३ मा स वा रोगस ब धी सेवाको सूचीमा SARSCoV-2 भाइरसको कारणबाट हने कोरोना भाइरस रोग
(COVID-19) उ लेख गरेको पाइँदनै । COVID-19
लाई िव व वा य संगठनले नै स वा रोग भनी
घोषणा ग रसके को अव थामा कोरोना भाइरसलाई
िनयमावलीमा स वा रोगको सूचीमा नसमेिटनु भनेको
पूण पमा नीित र िनयतमा खोट देिखनु हो । सरकारले
येक िज ला, थानीय तहका वा यकम र
अ पतालह सँग तादा यता िमलाई अिघ बढ् नपु छ र
एकपटक जीवन गमु ेपिछ सो फकदैन भ ने सरकारले
भु नु हँदैन । कोरोनाको महामारीले देश नै तहसनहस
भइरहेको प रि थितमा वा य सेवालाई यवसायका
पमा िलई फाइदा उठाइरहेको श त दे न सिक छ ।
यस प रि थितलाई िनमूल पान वा य सं थाह को
सामािजक दािय वको िस ा तको अनशु रण गन
सिक छ । जसमा सरकार, जनता र िनजी े ले समेत

1478

१०५४७ - अिधव ा के शरजंग के .सी.समेत िव. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
जोिखमको बाँडफाँट गरी सहकाय गन ग र छ । कोरोना
भाइरस ज तो महामारी भिव यमा अ पिन देखा पन
स ने हँदा सरकारले पूवतयारीमा यान िदन ज री
देिख छ । अतः संिवधान ारा द मौिलक हक
सतसिहत दान नग रएका हँदा येक नाग रकलाई
समान पमा आकि मक वा य सेवा िनःशु क
दान गन,ु गराउनु भनी वा य तथा जनसङ् या
म ालयका नाउँमा परमादेशसिहतको आदेश जारी
ग रपाऊँ भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
िवप ी वा य तथा जनसङ् या
म ालयका तफबाट उपि थत हनभु एका िव ान्
सह यायािधव ा ी स जीव राज रे मीले म ालयले
सङ् िमतको उपचार गन, शङ् का पदलाई
वारे टाइन र आइसोलेसनको रा ने यव था गन र
क या ट ेिसङको काम िनर तर पमा ग ररहेको छ ।
साथै शङ् काको दायरामा नपरेका तर िभसा योजनका
लािग तथा वे छाले परी ण गराउन चाहनेह को
हकमा िनि त शु क िलई PCR परी ण गन यव था
िमलाइएको हो । यसका अलावा तोिकएको सरकारी
वा य सं था र योगशालामा आउने जो कोहीलाई
हालस म पिन िनःशु क पमा PCR परी ण
भइरहरेको छ । RT-PCR Test गदा ला ने शु क
.२,०००/- िव वका अ मल
ु क
ु ह को अव था हेरी
िनधारण ग रएको हो । अिहलेको अव थामा भारतको
उ र देशले .१,६००/- भा. . र अमे रकामा
१०० डलर शु क िलई परी ण ग ररहेको अव थामा,
नेपालमा िनधारण ग रएको शु क यनु तम हो । अतः
कोिभड-१९ िब कुलै नँया रोग भएको हँदा येक
िदन नयाँ-नयाँ त य थाहा हँदै जाने र यस म ालयले
WHO को मापद डको अधीनमा रही जनचेतनामूलक
काय म स चालन तथा अित आव यक य औषिध
तथा औजारज य वा य साम ीको भ डारणका
साथै नाग रकले ा गन आधारभूत वा य सेवाको

मापद ड तयार गरी काया वयन ग ररहेको छ । साथै
कोिभड-१९ सँग स बि धत ल ण तथा िच ह
भएका यि ह , अ पङ् ितमा खिटने वा यकम ,
सरसफाइ कमचारी, सरु ाकम र रोग ितरोधी मता
कम भई बढी सम या भएका यि , जोिखम े मा
कायरत कमचारीको आर.टी-िप.िस.आर. परी ण
नेपाल सरकारले िनःशु क दान गद आएको हँदा
ततु रट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम आदेश
जारी हनपु न होइन भ नेसमेत बहस गनभयो
ु । साथै
वा य तथा जनसङ् या म ालयबाट इजलाससम
म ालयका व ा ा.डा. जागे वर गौतमले
म ालयले सङ् िमतको उपचार गन, शङ् का पदलाई
वारे टाइन र आइसोलेसनको रा ने यव था गन र
क या ट ेिसङको काम िनर तर पमा ग ररहेको
छ । साथै शङ् काको दायरामा नपरेका तर िभसा
योजनका लािग तथा वे छाले परी ण गराउन
चाहनेह को हकमा िनि त शु क िलई PCR
परी ण गन यव था िमलाइएको हो । यसका अलावा
तोिकएको सरकारी वा य सं था र योगशालामा
आउने जो कोहीलाई हालस म पिन िनःशु क पमा
PCR परी ण भइरहरेको छ समेत भनी वा य तथा
जनसङ् या म ालयबाट कोिभड-१९ का स ब धमा
भए गरेका काम कारबाहीका बारेमा समेत आ नो
भनाइ रा नभु यो ।
उपयु
दवु ैतफका िव ान् कानून
यवसायीह ले गनभएको
बहस सनु ी रट
ु
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी िनणयतफ हेदा
रट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हनपु न हो वा होइन सोही स ब धमा िनणय िदनपु न
देिखन आयो ।
२. यसमा िनणयतफ हेदा, कोिभड
महामारीको स दभमा सावजिनक हक र सरोकारसँग
स बि धत भनी नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
(३) अ तगत ततु िनवेदन यस अदालतसम
दता हन आएको पाइ छ । महामारीको पमा हाल
िव वभर फै िलइरहेको कोिभड-१९ स वा रोग
नेपालमा पिन फै िलएको र सो कारण जनधनको
ित भएको िवषयलाई िलएर सो रोगको परी णको
स दभमा ग रने िप.िस.आर. परी ण (RT- PCR
TEST) पूणतः िनःशु क बनाइनपु नमा िवप ीबाट
शु क िनधारण ग रएको, सो काय संिवधान र कानून
िवपरीत भयो भ ने िनवेदकह को मु य िजिकर रहेको
पाइ छ । िनवेदकह का अनस
ु ार संिवधानको धारा
३५ को उपधारा १ मा येक नाग रकलाई रा यबाट
आधारभतु वा य सेवा िनःशु क ा गन हक हनेछ
र कसैलाई पिन आकि मक वा य सेवाबाट वि चत
ग रने छै न भ ने यव था ग रएको छ । मौिलक हकलाई
काया वयन गन जन वा य सेवा ऐन, २०७५ लागु
भइसके को छ । आधारभूत र आकि मक सेवा कसैलाई
िनःशु क गनु र कसैको हकमा सशु क गनु संिवधानको
धारा १८(१) समेतको िवपरीत ह छ । वा य तथा
जनसङ् या म ालयले योशालाह लाई शु क
िलएर परी ण गन िदने िनणय संिवधानको धारा
३५(१) को मौिलक हक तथा जन वा य ऐन,
२०७५ को दफा ३(४) (ग) को यव थािवपरीत भई
गैरकानूनी छ । तसथ नेपाल सरकार, वा य तथा
जनसङ् या म ालयको िमित २०७७ साल भदौ १४
गतेको म ी, ICS का पदािधकारीसिहत कोिभड-१९
रोकथाम तथा िनय ण स ब धमा बसेको बैठकले
गरेका कोिभड-१९ परी ण गन सबै योगशालाह ले
िप.िस.आर. परी णबापत सेवा शु कसिहत अिधकतम
चार हजार चार सय पैयाँ िलन पाउने भनी गरेको
िनणय संिवधान र कानून िवपरीत हँदा उ ेषणको
आदेशले बदर गरी कोिभड-१९ को परी ण सेवा
िनःशु क ा हनपु न सेवा हँदा िनःशु क परी ण
गनु गराउनु भनी िवप ी वा य तथा जनसङ् या

म ालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ग रपाऊँ
भ नेसमेत िनवेदकह को िनवेदन दाबी रहेको पाइ छ ।
३. िवप ी वा य तथा जनसङ् या
म ालयको िलिखत जवाफ हेदा SARS-COV-2
भाइरसको कारणबाट हने कोरोना भाइरस रोग
(COVID-19) एक स वा रोग हो र कोिभड -१९
िनदान गन योगशाला परी ण PCR Test हो भ ने
कुरा वीकार गद “महामारीको समयमा कोिभड -१९
सँग स बि धत ल ण तथा िच ह भएका यि ह
अ पङ् ितमा खिटने वा यकम , सरसफाइ
कमचारी सरु ाकम र रोग ितरोधी मतास ब धी
कुनै सम या भएका यि , िवप न नाग रकलगायत
जोिखम े मा कायरत कमचारीको आर.टी.- िप.िस.
आर. परी ण नेपाल सरकारले िनःशु क दान गद
आएको छ । कोिभड-१९ को सङ् मणको शङ् का
भएका र सङ् िमतको य स पकमा रहेका
स पूण नाग रकह को हकमा रा यले िनःशु क
पमा नै PCR परी ण गन ग ररहेको छ । कोिमड१९ को सङ् मणको शङ् काको दायरामा नपरेका
तर िभसा योजनका लािग तथा वे छाले परी ण
गराउन चाहनेह को हकमा िनजी तथा सामदु ाियक
अ पतालह बाट समेत िनि त शु क िलई PCR
परी ण गन यव था िमलाइएको हो” भ ने िजिकर
िलएको पाइ छ ।
४. यसरी झ हेदा िनवेदकको िजिकर र
िवप ीह को िलिखत जवाफको िबचमा के नै फरक
कुरा छ त भनेज तो पिन देिख छ । तर सावजिनक हक र
सरोकारको भनी दायर भएको यो िनवेदनमा िनवेदकको
भनाइको अित र भईु सतहको
यथाथ के अव था छ
ँ
सोसमेत हेरी आदेश गनपन
ु ह छ । यसैले सनु वु ाइको
ममा यस अदालतको आदेशबमोिजम उपि थत
िवप ी वा य तथा जनसङ् या म ालयका व ा
ा. डा. जागे वर गौतमले आधारभतु वा य सेवा
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१०५४७ - अिधव ा के शरजंग के .सी.समेत िव. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
र आकि मक वा य सेवाको बारेमा जे कुरा य
गनभयो
सो र जन वा य सेवा ऐन, २०७५ को
ु
काया वयन गन बनेको जन वा य सेवा िनयमावली,
२०७७ को अनस
ु ूची १ मा कोिभड-१९ लाई स वा
रोगको वगमा नरािखएको प रि थित सिहत यो
िवषयलाई सम तामा यस अदालतबाट भएका िविभ न
अ त रम आदेश तथा अि तम आदेशको प र े यमा
समेत हेरी िनणय िन कषमा पु नपु न देिखयो ।
५. ार भमा नै के कुरा प ग रनु
आव यक देिख छ भने यस अदालतमा कोिभड-१९
महामारीस ब धी जे जित रट िनवेदनह परेका छन् ती
सबै सावजिनक हक र सरोकारका िनवेदनह भनी दता
भएका हन् । ती िनवेदनह मा र तुत रट िनवेदनमा
समेत िव ान् व र अिधव ा तथा अिधव ाह ले
वतः वफुत मा सहभागी भई जे जसरी बहस पैरवी
गनभएको
छ यो अ य त सकारा मक छ । इजलास
ु
वहाँह ले आमनेपाली जनताको वा यको िवषयमा
देखाउनु भएको सरोकार, चासो र यवसाियकताको
स ाहना गदछ ।
६. बहसको ममा िव ान् व र अिधव ा
तथा अिधव ाह ले यस अदालतबाट यसअिघ भएका
आदेश र फै सलाह समेत इजलाससम पेस गनभएको
ु
छ । ती आदेशह हेदा जनु पमा कोिभडको महामारी
फै िलँदै गयो, जे जसरी यसबारे वै ािनक त यह
बािहर आए, जे जसरी हा ो मल
ु क
ु मा घटना मह
अिघ बढे अदालतले पिन ती कुराह लाई सिम ा गद
आदेश गद गएको पाइ छ । सावजिनक सरोकारका
ती िनवेदनह मा सनु वु ाइ गदा यस अदालतले पिन
महामारीको स दभमा सरकारले चा नपु न कदमको
बारेमा िनवेदकले उठाएका कुराह मा मा सीिमत
नरही यो महामारीलाई कसरी सही िकिसमबाट र
सामिु हक पबाट सामना गन सिक छ, कसरी जनताका
मौिलक हक र वत ता तथा यायस ब धी हकको

र ा गन सिक छ, कसरी िनरोधा मक, ितर ा मक
र पनु थापना मक वा य सेवालाई जनताको
सहज पहँचमा पु याउन सिक छ, कसरी मल
ु क
ु को
अथत लाई पनु ः चलायमान बनाउन सिक छ र सो
स दभमा रा य संय ले िव व वा य संगठन ारा
जारी वा यस ब धी िनदशन, मानक तथा
मापद डसमेतलाई म येनजर गद कसरी संिवधानको
भावनाअनु प, पारदश र जवाफदेही पमा काम गन
स छ भ ने कुराह लाई समेत ि गत गरी आदेशह
जारी गरेको अव था छ । अ त रम आदेशह जारी
गनपु ूव ०७६-WO-०९३३ को िनवेदनमा िव ान्
महा यायािधव ा र अ य यायािधव ाह का
अित र वा य म ालयका व ा डा. िवकास
देवकोटा तथा वा य सेवा िवभागका महािनदशक
महे साद े , ०७६-WO-०९७३ को िनवेदनमा
व र वा य शासक डा. गणु नीिध शमाको
कुरासमेत सनु ी र प रि थितको मू याङ् कनसमेत गरी
आदेशह भएको देिख छ । ततु रट िनवेदनमा पिन
यस अदालतको आदेशबमोिजम उपि थत वा य
म ालयका व ा ा.डा. जागे र गौतमले रा नु
भएका कुराह समेत सिु नएको र वहाँसगँ छलफल
ग रएको छ । अथात् सावजिनक सरोकारका िवषय
भनी उठाइएका िवषयह मा यस अदालतले याय
िन पणको िवषयलाई ित ा मक कारबाही नमानी
एउटा सहकायको अवसर र दािय वको पमा हेरेको
छ । िनवेदकतफबाट उपि थत िवदान् व र अिधव ा
तथा अिधव ाह एवं सरकारको तफबाट उपि थत
सह यायािधव ाले पिन यही सहकारी भाव र ममलाई
बहसको ममा दिशत गनभएको
छ।
ु
७. यस अदालतबाट भएका आदेशह को
योजन महामारीबाट भािवत जनताह को के कसरी
भावकारी पमा र ा गन सिक छ भ ने नै हो । जब
संिवधान ारा द अिधकारह को पालनाको न
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उठ् छ, जब सावजिनक सरोकार र चासोको सवालमा
सरकारका कायह संिवधानअनु प भए वा भएनन्
भ ने न उठ् छ यस अदालतले संिवधानका श द,
भावना र संवैधािनक ल यसमेत हेरी आ ना संवैधािनक
धमको पालना गन हो । संिवधान ारा द हकको र ा
गनु यस अदालतको कत य हो । मल
ु क
ु मा एउटा पिन
यि उपेि त रहँदा अदालतको मन दु छ; चासो
र सरोकार बढ् छ । अिधकारको र ा नहँदा अदालत
चपु लागेर ब ने कुरै हँदैन । संिवधानको र ा गदा नै
संिवधानले हामी सबैको र ा गन स छ । संिवधानको
पालनाको जनु कुरा छ यो “धम-एव हतो ह ती, धम
र ित रि तः त माधम न ह त यो, मा नो धम
हतोऽवधीत्” भने ज तै हो ।18 यसैले आ नो याियक
कत य िनवाह गन ममा संिवधानलाई सव प र ठानी
यसको श द र ममको अनशु रण गद यस अदालतबाट
िविभ न आदेशह भएका हन् । ती आदेशह कुनै
याियक मह वाकां ा वा लहडका उपज होइनन् ।
संवैधािनक कत यको पालनाबाहेक यस अदालतको
अ य कुनै अिभ छँदापिन छै न । कोिभड सङ् मणको
प रि थितको भावकारी पमा िनय ण भएको भए
यस अदालतले आदेशह जारी गनपन
ु अव था नै
पदन यो । यसैले अदालतका आदेशह को पालना
नहँने कुरा यसलाई कदािप वीकाय हँदैन । य तो कुरा
अदालतको ग भीर सरोकारको िवषय व छ । आ नो
आदेशको पालना गराउन संिवधानका यव थाह को
पनु ः सहारा िलनपु छ भ ने यसले क पनास म पिन गन
चाहँदैन । संिवधानले नै कायपािलका, िवधाियका र
यायपािलकालाई जे ज तो अिधकार र कत य दान
गरेको छ अदालतले आफूले सो कत यको पालना गद
अ लाई पिन सो कत यको पालना गन आदेश गन
हो । संिवधानको अिवभावकको नाताले यो यसको
18 अथात् जो धमको नास गछ, धम वयम्ले उसको नास गछ; जो
धमपरायण छ, धमले पिन उसको र ा गछ । यसैले धमको याग
कदािप गनु हँदैन ।

कत य हो । संिवधानको धारा १२६ र धारा
१२८ का यव थाह पिन यिह याियक कत य
पालनासँग स वि धत छन् । संिवधान फुसदको
बेला पढ् ने र आपत िवपदको बेला िबसने; माने पिन
हने नमाने पिन हने द ताबेज होइन; न त यो कुनै
साइत वा महु तमा मा पिढने द ताबेज हो । यसैले
यो संिवधान पढने बेला होइन भनी कसैले भ न
िम दैन । संिवधानले रा य संय का पदािधकारीह बाट
पूण िन ा र समपण खो छ । िकनभने हा ो िवकास
र स विृ को बाटो संवैधािनक बाटो नै हो । यसमा
कुनै गैरसंवैधािनक छोटो काँट (short cut) उपल ध
छै न । संिवधानबमोिजमको आचरणबाट नै संिवधानमा
वािम वको अिभविृ हन स छ, जनु नेपालको अबको
संवैधािनक अिभ हो र हनपु छ । कोिभडस ब धी रट
िनवेदनकै िन पणको ममा यस अदालतले ०७६WO-०९६२ को रट िनवेदनमा “नेपालको संिवधानले
बोके को ममलाई रा यको हरेक िनकायले िशरोपर
गनपन
ु ह छ । संिवधानभ दा मािथ कोही छै न र हन
पिन स दैन19” भ ने मत य ग रसके को छ । कोिभड१९ को महामारीको स बोधन र सामना गैरसंवैधािनक
मागबाट हन स छ भ ने कुरामा यो अदालत िव वास
गदन । यसैले पिन ततु रट िनवेदनमा उठाइएका
नह को िन पणपूव यो महामारीको स दभमा यस
अदालतमा के क ता नह उठाइए र यस अदालतले
के क ता आदेशह जारी ग यो भ ने बारेमा सरसित
हेनु र सिम ा गनपन
ु हन आयो ।
८. गतवषको चै मा जब कोरोना महामारी
नेपालमा बढ् न था यो र मल
ु क
ु ब दाब दीको
अव थामा पु न था यो तब हामी नेपालीह अलमलमा
प य । हामीसँग यो अ य श स
ु गँ लड् ने ोत साधन
िथएन । जब रा यस िवषयमा बामे सन थालेको
िथयो, यस अदालतमा राहत िवतरणमा पारदिशता
19
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१०५४७ - अिधव ा के शरजंग के .सी.समेत िव. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
नभएको, वारे टाइन िव व वा य संगठनको
मापद डअनु प तयार नग रएको, रोग फै िलएको
अनपु ातमा परी ण िव तार नभएको, वा य सेवामा
जनताको सहज पहँच नभएको, वा यकम ह
असरु ि त रहेको, कृिष े उपेि त रहेको आिद
नह उठाइए । अ त रम आदेश जारी गन वा नगन
भ ने िवषयको सनु वु ाइको ममा कोिभडको परी ण
मल
ु तः काठमाड मा के ीत रही सङ् या मक पमा
पिन अ य त यून रहेको, काठमाड बािहर व य
पूवाधारह को अव था अ य त नाजक
ु रहेको र कुनै
पमा पिन महामारीको सामना गन स ने अव थामा
सरकार नरहेको कुरासमेत जानकारीमा आएको िथयो ।
यसै कुरालाई ि गत गरेर सबै प को कुरा सिु नसके पिछ
यस अदालतले २०७६।१२।२४ गते ०७६-WO०९३३, ०७६-WO-०९३४, ०७६-WO-०९३६
का िनवेदनह मा राहत िवतरण गदा म गरेर जीवन
िनवाह गन यि ह र लकडाउनको कारण आय
आजन रोिकएका यि ह लाई के ीत गरी राहतको
दु पयोग नहोस् भनी पारदिशता कायम गन र लि त
यि र प रवारको सही पिहचान गरी राहत िवतरण
गन, यसैगरी वारे टाइन् के ह को थापना िव व
वा य संगठनको मापद डअनु प बनाउन, होम्
वारे टाइ मा िनगरानी रा न, “परी णको सङ् या
अ य त यून देिखँदा परी ण के ह काठमाड
उप यकाबािहर अ य सहरी के ह मा िव तार
गरी परी णमा धेरभै दा धेरै जनताको सहज पहँच
पु याउन”, कोिभड-१९ बाहेकका अ य आकि मक
सेवालाई भािवत नहने यव था गन, कृिष े मा
संल न िकसानह को सरु ा र राहतको यव था
गन र महामारीको कोपलाई ि गत गरेर “आई.
िस. य.ु बेड वा य िव ान ित ान, देश तहका
अ पतालह मा समेत िव तार गनु र जनताको पहँच
शी बढाउनू” भ नेसमेत आदेश गरेको िथयो । चै

२४ गतेमािथ उि लिखत रट िनवेदनह को सनु वु ाइ
गन ब दा महामारीले के क तो प िल छ भ ने कुरा
यिकन िथएन, यसैले िलिखत जवाफ परेको १५
िदनिभ उ रट िनवेदनह को सनु वु ाइको लािग पेस
गनु भ ने पिन संयु इजलासले आदेश गरेको िथयो ।
९. यस अदालतले गत वषको चै २४
गते उ आदेश गदा मल
ु क
ु ब दाब दीमा िथयो ।
ब दाब दीको अव था बढ् दै गएपिछ वभािवक पमा
काठमाड उप यकालगायत नेपालका सहरी े मा
रोजगारी, स-सानो यवसाय, दैिनक यालादारी गरी
खाने तथा िनजी े का होटल, रे रे ट आिद े मा
काम गन मजदरु र िव ाथ लगायतका यि ह
भािवत हन थाले । ब दाब दीको बाबजदु जब
सडकमा आ-आ नो घर जान पैदलै िहँिडरहेका िन रह
मािनसह को लक देिखन था यो, तब उनीह को
जीवन, जीिवका, वा य, स मान र सरु ासमेतको
िवषय उठाई अक सावजिनक सरोकारको िनवेदन
(०७६-WO-०९३६) यस अदालतमा दता हन
आयो । यसमा सनु वु ाइ गद यस अदालतले २०७७
साल वैशाख ५ गते िवक पको अभावमा बा यतामा
परेका र हाल काठमाड लगायत अ य िविभ न शहरी
े ह बाट पैदलै थान ग रसके का जनताह लाई
वा य परी ण गन मोबाइल समूहह प रचालन
गरी अिवल ब राजमागह बाट सवारी साधनह को
िनःशु क यव था गरी उनीह को ग त य थानमा
पु याइिदनू । सो गदा मिहला, बालबािलका, ये
नाग रक र शारी रक पमा अ व थ यि ह को
िवशेष सरु ा गनू भ नेसमेत आदेश ग यो । सोही
आदेशमा िज ला अ पतालमा समेत आई.िस.य.ु बेड
र तरीय वा य सेवा दान गन स ने जनशि
िव तार गनू, जनघन व बढी भएका र वा य
सेवा पहँचको िहसाबले समेत आव यक र उपयु
देिखएका शहरी े ह मा परी ण के ह थापना
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गनू, वा यस ब धी मेिसन, साम ी र औषिधसमेत
ख रद गदा िव व वा य संगठनको मापद डअनक
ु ूल
हनेगरी ख रद गनू भ ने र “हाल उ ोग, कलकारखाना
ब द रहेको र रोजगारी गमु ेको कारण ामीण े मा
फिकएका जनताह को उपल धतालाई कृिष े को
पनु जागरणको अवसरको पमा योग गन सिकने
हँदा थानीय तहमा बीउ िबजन, मल, कृिष औजार
आिद अव थाअनस
ु ार िनःशु क वा सहिलयत
दरमा सहज पमा उपल ध गराउने र कृिषबाली र
पशधु नसमेतको िबमामाफत ामीण अथत लाई
वावल बी अथत को पमा िवकास गन देश
र थानीय तहसमेतको सम वयमा आव यक
काय अिवल ब गन,ु गराउनू” भ नेसमेत उ लेख
ग यो । यसपिछ पिन सधु ारगहृ मा रहेका बालबािलकाको
सरु ा (पूण बैठकको २०७६।१२।११ को िनणय र
त प ात् इजलासबाट भएका परमादेशका आदेशह ),
थनु वु ा ब दीह को सरु ा (०७६-WO-०३३०,
०७६-WO-०९३९), सवसाधारण मािनसह उपर
सरु ा संय बाट ग रएका यवहारको िवषय (०७६WO-०९४१), िवदेशमा अलप परेका मजदरु ह को
वदेश िफत (०७६-WO-०९४०), कोिभडस ब धी
संय मा मिहलाह को सहभािगता (०७६-WO०९६२), िव ाथ ह को पठन पाठन, िकसानह लाई
सहिलयतदरमा ऋण, करमा सहिलयत, खा सरु ा
(०७६-WO-०९३७) कोिभड-१९ सङ् मण भई
एका तबासमा गएका यि ह सो रोगबाट मु भएको
यिकन गन पनु ः परी ण गन (०७६-WO-०९७३)
आिद िवषयमा िविभ न रट िनवेदनह यस अदालतमा
परेका र यस अदालतबाट िविभ न आदेशह भएको
पाइ छ । िवदेशमा अलप परेका मजदरु ह को हकमा
“ म वीकृित िलई वैदेिशक रोजगारीमा गएका,
करारको अविध नपगु ी फकनपु न अव थामा रहेका
तथा ग त य मल
ु क
ु वा रोजगारदाताबाट िटकट ा

गन नस ने अव थामा रहेका यि ह म ये पिन
रोजगारीको कृित, आय ोतसमेतका कारण आ नो
खचमा वदेश फकन नस ने अव था भई अलप
परेका वैदेिशक रोजगारीमा गएका नाग रकह को हकमा
कुटनीितक िनयोग वा म सहचारीबाट उ ार गनपन
ु
अव था रहेको भनी मािणत भएका कामदारह लाई
नेपाल याई ग त य थानस म पु याउनु पन दािय व
रा यको हँदा रट िनवेदकसमेतको संल नतामा
स बि धत सरोकारवालाह सँग संि
परामश
गरी एक कायिविध बनाई योगदानकताको वैधािनक
अपे ा र कोषको यायपूण योगिबच स तल
ु न कायम
हनेगरी त काल उ ारको ि या सु गनु भ नेसमेत
आदेश यस अदालतबाट भएको अव था छ । यसरी
सम मा हेदा कोिभड सङ् मणबारे पूवसावधानी र
सरु ा, परी ण सिु वधा र पहँचमा विृ , परी ण एवं
वारे टाइ समेतको गणु तरीयता, िज ला तरस म
आई.िस.य.ु बेडसिहतको वा य पूवाधारको
िवकास, उपचार र सरु ामा खिटएका यि ह
तथा वा य जोिखम वा सामािजक उपे ासमेतको
कारण िवशेष जोिखममा रहेका यि ह को जीवन र
वा यसमेतको सरु ा, अलप परेका िमक र अ य
जनताको उ ार, िवदेशमा अलप परेका िमकह को
वदेश िफता गन यव था, राहत िवतरणमा
पारदिशता, जनताउपर ग रने यवहारमा मानवीयता,
कृिष े को पनु जागरण, जनजीिवकाको र ा,
समानता, िवभेदहीनता, समावेिशता, सामािजक याय
र सामािजक सरु ा आिद िवषयमा अ त रम आदेशह
भएको देिख छ । यसका साथै यस अदालतको बहृ त्
पूण इजलासबाट ०७६-RE-०३९२ को ितवेदन
एवं ०७६-WO-०९४४ को िनवेदनसमेतको सनु वु ाइ
गरी ब दाब दीको समयलाई शु य समयाविध घोषणा
गद सो अविधमा याद तारेख नगु ने यव था गरी
यायमा पहँचको अव थालाई भािवत हन निदई

1484

१०५४७ - अिधव ा के शरजंग के .सी.समेत िव. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
यथावत् कायम गरेको पिन छ20 । यस अदालतको संयु
इजलासबाट रोशनी पौड् यालसमेतको रट िनवेदनमा
सरकारका नाउँमा कोिभड-१९ को महामारीलाई
स बोधन गन एक कृत ऐन जारी गनु भनी परमादेशको
आदेश जारी गरेको अव थासमेत अिहले छ21 ।
१०. कोिभड महामारीको सामना गन
ममा सरकारको तफबाट सु को अव थामा भ दा
धेरै कायह अव य भएका छन्; परी णको मता
बढाउने, उपचारको लािग अ पताल तोक आव यक
यव था गन, काठमाड उप यका बािहरका शहरह मा
िप.िस.आर. परी ण िव तार गन, राहत िवतरण
गन आिद िवषयमा के ही मह वपूण कायह भएको
देिखएको छ । अिन कोिभड-१९ को महामारी ारा
िसिजत प रि थितको सामना गन स दभमा िविभ न
िनदिशका, मापद ड र आदेशह जारी गरेको पिन
पाइएको छ22 भने यस अदालतको आदेशबमोिजम
िमित २०७७।०६।०५ मा जन वा य सेवा
िनयमावली, २०७७ पिन जारी गरेको अव थासमेत
20 हेनहोस
ु २०७७।२।१५ मा भएको अडबड िनकासस ब धी आदेश
21 रोशनी पौडेलसमेत िव. धानम ी तथा म.प.स. समेत ०७६-wO०९६२ िनणय िमित २०७७।४।२१
22 िवदेशबाट नेपाल आउन चाहने तथा िवदेशमा अ ठ् यारोमा परेका
नेपालीह को लािग वदेश आउन सहजीकरण गनस ब धी
आदेश, २०७७; कोरोना भाइरस महामारीको अविधमा
आ य थल स चालनस ब धी मापद ड २०७७; कोिभड१९ का लािग के श अनस
ु धान तथा क ट् या ट खोज पड् ताल
टीम प रचालन अ त रम िनदिशका, २०७७ कोिभड-१९ का
िबरामीह का उपचारमा य पमा संल न वा यकम तथा
अ य कमचारीह को यव थापनस ब धी माग िनदशन, २०७७;
कोिभड-१९ महामारीको स दभमा जे नाग रकह को सेवा
वाहस ब धी मापद ड २०७७; कोिभड-१९ को सङ् िमतह को
आइसोलेसनस ब धी वा य मापद ड २०७७; वारे टाइ मा
रहेका यि का लािग वा यस ब धी यव था, २०७७; कोिभड१९ रोगका महामारीको समयमा आपत्िव दमु ा अपनाउनपु न
सरु ािविध २०७७; कोिभड-१९ का कारण मृ यु भएका
यि ह को शव यव थापनस ब धी संि कायिविध, २०७७;
Health Sector Emergency Response Plan: COVID-19
Pandemic समेत जारी गरेको देिख छ ।

देिखएको छ23 । जन तरमा यस रोगबारे के िह हदस म
सचेतना फै िलएको पिन छ । कोिभड रोगको परी ण र
उपचारमा चै को सु मा जे ज तो अव था िथयो हाल
य तो अव था अव य छै न । तर सङ् मण बिढरहेको
जनु अव था अिहले छ, सबै ठीक छ भनी चपु
लागेर ब ने अव था यो होइन । िव मान प रि थित
हेदा सङ् मणले हामीलाई उिछनेको र हामी सक
नसक यसको पिछपिछ दौिडएको अव था अिहले
देिख छ । यसै स दभमा फे र पिन संिवधानबमोिजम
सरकार च यो वा चलेन, जनताको अिधकारको
र ा हन स यो वा सके न भ ने उिठरहेकै छन् र
यस अदालतले सरकारको कुरासमेत सनु ी आ नो
संवैधािनक कत य िनवाह गनपन
ु अव था आइपरेकै
छ । यस अदालतमा दायर भएका सबै रट िनवेदन,
आदेशह र सरकार ारा जारी भएका िनयमावली,
िनदिशका, मापद ड र आदेशह को उ े य
संिवधान ारा याभूत स मानपूण जीवनलगायत
संिवधानको भाग ३ मा विणत अिधकारह को चलन
र भाग ४ मा विणत रा यका िनदशक िस ा त, नीित
तथा दािय वको काया वयन होस् भ ने नै हो र ियनै
यव थाह को रोहमा यस अदालतले आदेशह
जारी गरी सरकारलाई िनदश गन हो र यसलाई
कसैले अ यथा िलनु र नचािहँदो झ झट िदएको मा नु
यिु सङ् गत ठहदन ।
११. ततु रट िनवेदनलगायत कोिभड१९ सँग स बि धत िनवेदनह मा संिवधानको धारा
१८(१) धारा ३५(१) समेतका अिधकारह िव
सरकारबाट काम ग रएको भ ने िजिकर िलइएको
छ । यसपूव दता भएका िनवेदनह मा पिन नेपालको
संिवधानको धारा १६, धारा १८ धारा ३५, धारा ३६
धारा ३८, धारा ३९, धारा ४२, धारा ४३, धारा ४४ का
साथै सङ् ामक रोग ऐन, २०२०, जन वा य सेवा
23
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काशमणी शमा िव. .म. तथा म.प.स.समेत, आदेश िमित
२०७७।१।५

नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
ऐन, २०७५ वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४ लगायतका
ऐनमा रहेका कुराह उठाइएको छ । संिवधानका उपयु
यव थाह नेपाली जनताको स मान, समानता,
समावेिशताको साथै वा य, िश ा, सहभािगता
र सरु ा ज ता कुराह सँग स बि धत छन् भने यी
कुराह मिहला, बालबािलका र ये नाग रक ज ता
िवशेष वगको संर णसँग पिन जोिडएका छन् । कोिभड
महामारीको स दभमा यी अिधकारह िवशेष मह वपूण
िकन पिन ह छन् भने कोिभड भाइरसको सङ् मण
रा का िविश नाग रकदेिख सवसाधारणस म
सबैलाई हनस ने भएपिन यसले पान भाव भने
समाजका उपेि त र वि चितकरणमा परेका, शारी रक
र मानिसक कारणले बढी जोिखममा रहेका जनतालाई
बढी ह छ । समाजका धनी र समथवानलाई रोग ला न
स छ, रा ो उपचार ा गन नसके मा उनीह मन पिन
स छन् । तर ग रब र िनमख
ु ाह त रोग र भोक दवु ै
कुराले िपि स छन् र दवु ैको चपेटामा परी मछन् । हाल
य तो ि थित प ररहेकै छ । यही कारणले समानता
मा होइन िवभेदहीनता र संिवधान ारा याभूत
अिधकारमाफत िसिजत रा यको संर णा मक
छहारीिभ उपायहीन, अलप परेका वा जोिखममा
परेका जनतालाई जतनपूवक याइनपु छ । हा ो
संिवधानमा उि लिखत अिधकारह को यव था
हेदा यो स म मा होइन अस म र अस म
बनाइएका वगको संर ण र अिधकारको चलन ित
बढी संवेदनशील रहेको सिजलै बु न सिक छ ।
सामािजक याय, सामािजक सरु ाका हकसमेतलाई
चलनीय हक मानेको र समतामूलक समाज
तथा समाजवाद ित ितब रा य यव थाले
संिवधानका यी मूल दशनह लाई अनदेखा गन कदािप
िम दैन । संिवधानमा िकटान ग रएका जनताका मौिलक
हकह को हरस भव संर ण गनु लोकक याणकारी
रा यको सव प र दािय व हो ।

१२. अिधकारह तब मा ै साथक ह छन्
जब नाग रकले अिधकार उपभोग गन पाउँछन्,
अथात् रा य ारा दान ग रएको सिु वधा वा यि गत
जीवनमा हािसल गरेको उपल धी सशु ासनका साथै
संिवधानमा विणत अिधकारको कारण स भव भएको
हो भनी उनीह ले अनभु ूत गन पाउँछन् । यसैले
अिधकारको उपभोगको िनि त कुनै सकारा मक
यव था ग रएको छ मा भनेर हँदैन । जनतामा हक
अिधकारह को वा तिवक उपभोगका साथै उपभोगको
अनभु ूित पिन हनपु छ । उदाहरणको लािग वा य
के खोिलएको छ वा िनःशु क औषिधको यव था
ग रएको छ मा भनेर हँदैन ती यव थाह को उपभोग
जनताले यथाथमा गन पाएका छन् वा छै नन्, वा य
सं था सहज पहँचमा छ वा छै न, यहाँ आव यक
जनशि , औषिधमल
ु ो उपल ध छ वा छै न, छ नै भने
पिन छ भ नेबारे समदु ायमा जानकारी छ वा छै न,
कतै सं थागत उपे ा वा अिनयिमतताका कारण सो
उपभोग हन पाएको पो छै न िक ? वा जो समथवान
छन्, जसलाई रा यको सहयोग नै चािहँदैन उनैले नै
सबै सिु वधा िलइरहेको अव था पो छ िक ?, उ े य र
उपायको परी ण (End-means test) गद सिु वधाह
िवतरण नग रएको वा कुशासन र चहु ावटको कारण
लि तवगमा ग रएको यव था पु न नै सके को पो छै न
िक ? भ ने आिद कुराह िवशेष पले हे रनपु छ । यी
सबै गन ाथिमक दािय व कायपािलक िनकायह को
नै हो । यसमा कायपािलकाको थानमा आफूलाई
रा ने चाहना यायपािलकाको कदािप रहँदनै ् । तर
दािय व सिु पएका िनकायह ले आ नो दािय व
िनवाह नगरेमा यायपािलकाले आ नो संवैधािनक
कत य िनवाह गन ममा के ग रयो वा ग रएन, वा के
गनपन
ु हो सो अव य हेनपछ
ु ।
१३. यसैले आजभोिल अिधकारह
सवलीकरणका उपाय (Measures of
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Empowerment) मा होइनन्, ती समानता र
स मानसँग स बि धत मू य र मा यता (Values) पिन
हन् । सावभौम जनताले अिधकारह मा सि निहत
मू यह को सहज ाि को िनि त रा य संय को
िसजना गरेका हन् । ियनै संवैधािनक मू य ाि
र सोमाफत समाजमा सख
ु शाि त र दीघकालीन
समिृ तफ कुनै जालझेल, िढलाइ वा आल य बेगर
रा य संय उ मख
ु रहनपु छ । सावभौम जनताले
संिवधानसभामा पठाएका आ ना ितिनिधमाफत
िनि त गरेको संवैधािनक ल य, सो ल य ा गन
तोके को माग र कोसे ढुड्गाको पमा अिभ य गरेका
थल
ु मा यताह को अनशु रण गरी ल य उ मख
ु
रहेमामा मा रा य संय ले संवैधािनक नैितकताको
(Constitutional Morality) अनशु रण गरेको
मािन छ ।
१४. संिवधान आफै ँ काया वयन हँदनै ,
यसको काया वयन रा य संय माफत हने हो ।
सावभौम जनताका अिधकारको स मान गरेको छु
भ ने तर यवहारमा नगन, योजनाब त रकाले
अिधकारको काया वयन नगन, योजनास म पिन
िनमाण नगन, जनताको जीवनमा समयसा रणीमा
आधा रत सकारा मक प रवतन नआउने, जसको
िनि त वा जसको अिधकार योग गरी संिवधान बनेको
हो सो वग उपेि त रहने, िनवाचन सीिमतवगलाई
सरकारमा पु याउने र िन क टक पमा स ा सख
ु
उपभोग गन एउटा प च मा ब ने, िनवाचन
सिकएपिछ जनताह उही पमा उपेि त रहने,
लोकक याण, सामािजक याय र सामािजक सरु ा
श दमा मा सीिमत रहने, य तो यव था र यवहार
लोकत को ममअनक
ु ू ल हँदैन । ब य तो अव था
र यव था संवैधािनक नैितकताको समेत िवपरीत हन
जा छ । संिवधानवादले हरेक कृितको स ा क जा
र जालसाजलाई रो छ र अिधकारको संर णमाफत

हािसल हने समिृ लाई सरकारको एकमा अिभ को
पमा हेछ । यसैले आजभोिल अिधकारको संर ण
कुन मा ामा भएको छ, अिधकारको संर ण मा होइन
अिधकारको गणु तरीय संर ण (quality protection
of rights) भएको छ वा छै न भ ने कुरालाई िवशेष
मह वका साथ हे र छ र रा यका संरचना, ग रएका
यव थाह तथा अिधकारको संर ण िनि त
चािलएका कदमह को सापे तामा अिधकारको
संपरी ण (Right Audit) पिन ग र छ । मूलतः
आिथक, सामािजक र सां कृितक अिधकारह को
सा दभमा यी कुराह लाई िवशेष सतकतापूवक
हे र छ र हे रनपु न ह छ । यीलगायत सरकार समिु चत
संवैधािनक सा य (proper constitutional ends)
अनु प चले वा नचलेको िवषयसमेत याियक
पनु रावलोकनका िवषय ब छन् र याय यव थाको
अजनु ि पिन यसैतफ के ि त रहनपु छ । यसो गरेमा
मा संिवधान ारा थािपत िनय ण र स तल
ु नको
यव थाले काम गन, अिधकारह को उपभोग सहज
हने, िविधको शासन जीव त वा तिवकतामा बदिलने
एवं यायपािलकालगायत सरकारका संय ह ले
संिवधानअनु प यवहार गरेको देिखन स ने ह छ ।
१५. ततु रट िनवेदनमा िनवेदकह ले
िवशेष पमा नेपालको संिवधानको धारा ३५ को
उपधारा (१) को यव थातफ इजलासको यानाकषण
गनभएको
छ । िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् व र
ु
अिधव ा तथा अिधव ाह ले पिन संिवधानको यो
यव थालाई जोडदार पमा उठाउँदै कोिभड-१९
को परी णमा शु क िलने काय धारा ३५(१) िवपरीत
हने कुराको िजिकर गनभएको
छ । संिवधानको धारा
ु
३५(१) मा “ येक नाग रकलाई रा यबाट आधारभूत
वा य सेवा िनःशु क ा गन हक हनेछ र कसैलाई
पिन आकि मक वा य सेवावाट वि चत ग रने
छै न” भ ने उ लेख भएको छ । संिवधानमा यु
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“आकि मक वा य सेवा” भनेको भइप र आउने
सेवा मा नभई अक मात आउने आपतकालीन्
अव थामा दान ग रनपु न सेवा पिन हो । कोिभड१९ को महामारीको स दभमा दान ग रने वा य
सेवा आकि मक सेवा र आधारभूत सेवा दवु ै हनाले
यो सेवा त काल र िनःशु क दान ग रनपु न ह छ ।
आधारभूत र आकि मक वा य रा यको सव च
ाथिमकतामा रहेमा मा नाग रकह व थ र सि य
रहन स छन् । ियनै व थ र सि य नाग रकको
लगािन र सहभािगतामा मल
ु क
ु अिघ बढ् ने हो; यो
जीव त वा तिवकतालाई कसैले भु न िम दैन ।
१६. यसै स दभमा “आधारभूत वा य
सेवा” िभ के कुरा पछन् भनी हेदा जन वा य सेवा
ऐन, २०७५ को दफा २(ख) मा “आधारभूत वा य
सेवा” भ नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोिजम
आम नाग रकको वा य आव यकता पूितका
लािग रा यबाट सुलभ पमा िनःशु क उपल ध
हने वधना मक, ितकारा मक, िनदाना मक,
उपचारा मक र पुन थापना मक सेवा स झनुपछ”
भ ने उ लेख भएको पाइ छ भने सोही ऐनको दफा ३
को उपदफा (४) को देहाय ख ड (ग) मा स वा रोग
स ब धी सेवा र ख ड (छ) मा सामा य आकि मक
अव थाको सेवालाई आधारभूत सेवाअ तगत नै
रािखएको र वा य म ालयको िलिखत जवाफमा
“SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट हने कोरोना
भाइरस रोग (COVID-19) एक स वा रोग हो” भनी
वीकार ग रएबाट कोिभडसँग स बि धत ब ना मक,
ितकारा मक, िनदाना मक, उपचारा मक र
पनु थापना मक सबै कारका सेवाह िनःशु क
हनपु नमा कुनै ि िवधा रहेन ।
१७. यहाँ मु य पमा कोिभड-१९ को
िप.िस.आर. परी ण िनःशु क हनपु न वा सशु क
पिन हन स ने भ ने िववाद उठेको छ । यो आधारभूत

वा य सेवा र सामा य आकि मक सेवािभ पन
हँदा यो सेवा कसैलाई सशु क र कसैलाई िनःशु क
ग रनहु दँ ैन; यसो ग रनु संिवधानको धारा १८(१)
िवपरीत ह छ भ ने िजिकर िनवेदकतफबाट िलइएको
छ भने िवप ी वा य म ालयको िलिखत जवाफ
हेदा “महामारीको समयमा कोिभड-१९ सँग स बि धत
ल ण तथा िच ह भएका यि ह ... कोिभड-१९
को सङ् मणको शङ् का भएका र सङ् िमतको य
स पकमा रहेका स पूण नाग रकह को हकमा रा यले
िनःशु क पमा नै PCR परी ण गन ग ररहेको
छ । कोिभड-१९ को सङ् मणको शङ् काको दायरामा
नपरेका तर िभसा योजनका लािग तथा वे छाले
परी ण गराउन चाहनेह को हकमा िनजी तथा
सामदु ाियक अ पतालह बाट समेत िनि त शु क
िलई PCR परी ण गन यव था िमलाइएको हो ।
यसका अलावा तोिकएको सरकारी वा य सं था
र योगशालामा आउने जो कोहीलाई हालस म पिन
िनःशु क पमा PCR परी ण भइरहेको छ” भ ने
उ लेख भएको छ । िलिखत जवाफको यो यहोरा
हेदा ितनवटा कुराह देिख छन् क) ल ण तथा
िच ह भएका तथा कोिभड-१९ को सङ् मणको
शङ् का भएका र सङ् िमतको य स पकमा रहेका
यि ह लाई िनःशु क परी ण ग रने; ख) शङ् काको
दायरामा नपरेका तर िभसा योजनका लािग तथा
वे छाले परी ण गराउन चाहनेह को हकमा िनजी
तथा सामदु ाियक अ पतालह बाट समेत िनि त
शु क िलई PCR परी ण गन यव था ग रने; ग)
तोिकएको सरकारी वा य सं था र योगशालामा
आउने जो कोहीलाई हालस म पिन िनःशु क पमा
PCR परी ण ग रने । यसरी हेदा ख ड क) मा
उि लिखत जवाफ प भए पिन ख ड ख) र ग)
को जवाफ प देिखँदैन, िकनभने थमतः ितनवटै
वगका यि ह रहरले होइन कुनै न कुनै बा यतामा
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१०५४७ - अिधव ा के शरजंग के .सी.समेत िव. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
परी णको लािग अ पताल वा व थ् के मा आएका
ह छन्; यसमा वे छा भ ने कुनै कुरा नै हँदनै । दो ो,
जे ज तो योजनको लािग भएपिन िप.िस.आर.
परी णको उ े य यि मा सङ् मण भएको छ वा छै न
भनी प ा लगाउने र नभएमा शङ् का िनवारण गन नै
ह छ । यसैले िभसाको योजनको लािग सरकारी
सं थामा कोही परी णको लािग आउँछ भने के योजन
हो भ ने नसोधी िनःशु क परी ण गनपन
ु ह छ । यसो
गनु िकन पिन आव यक ह छ भने जसरी हामीह ले
िवदेशबाट कोही पिन सङ् िमत यि नेपाल नआऊन्
भ ने चाह छ , अक मल
ु क
ु ले पिन य तै कुरा चाहनु
अ वाभािवक हँदैन । अ तराि य स ब धको आधार
भाइचारा, अ तरिनभरता र सहकाय रहेको कुरालाई
म येनजर गदा य तो अपे ा ग रनु वाभािवक नै
ह छ।
१८. य िप वा य तथा जनसङ् या
म ालयले सोबारेमा कुनै त याङ् क ितवेदन वा
िलिखत जवाफमा पेस गरेको छै न तर, जे ज तो पमा
र जे जित समय िलएर हाल परी ण भइरहेको छ,
सोलाई हेदा िभसाको लािग दरखा त िदने यि ह
सरकारी अ पताल वा योगशालामा परी णको लािग
लाम ला न नग य पमा जा छन् भनी सहजै अनमु ान
गन सिक छ । कानूनी र यावहा रक पमा हेदा पिन
व ना मक, ितकारा मक, िनदाना मक सेवा पिन
आधारभूत वा य सेवामा पन भनी जन वा य
सेवा ऐन, २०७५ मा नै वीकार ग रएको हँदा िभसा
योजनको लािग हामी परी ण गदन भनी सरकारी
िनकायले भ नु संिवधान र कानूनअनु प हने
देिखँदनै । साथै सो योजनका लािग िप.िस.आर.
परी ण गनका िनि त नाग रकले रातको २ बजेदेिख
लाइनमा ब नपु न अव था रहेको भ ने बहसको ममा
खु न आएकाले सोको सहजताका लािग यथोिचत
ब ध तु त गनु पिन सरकारको अिनवाय दािय व

रहेको देिख छ; सोको ब ध त काल सरकारले
गनपन
ु देिख छ ।
१९. जहाँस म ल ण र िच देिखएकाको
मा िनःशु क परी ण गन भ ने कुरा छ ततु
रट िनवेदन र यस अदालतमा परेका अ य रट
िनवेदनह मा िदइएको िलिखत जवाफ र वा य
म ालयका पदािधकारीह सँग ग रएको छलफलबाट
यो रोगको सङ् मण हँदा सबैमा ल ण देिखँदैनन् तर
सङ् मण भएका तर ल ण नदेिखएका यि ह ले
पिन अ लाई कोिभड-१९ सान स छन् भ ने बिु झएको
छ । यसैले ल ण तथा िच भएका यि ह को
मा परी ण गछु, अ को गिदन भ नु संिवधान र
वयम् जन वा य सेवा ऐनको यव थािवपरीत हने
देिख छ । हो, सरकारले ारि भक सोधपछ
ु वा
परी णबाट ल ण वा शङ् का नदेिखएका वा त कालै
परी ण गदा यिकनसाथ सङ् मण छ वा छै न भ न
नसिकने यि लाई यित िदनपिछ यो के मा आई
परी ण गनु भनी टोकन िदई पठाउन स छ, तर
सरकारी वा य के वा योगशालामा आउने
यि ह लाई यसै फकाउन वा िनजी योगशालामा
जाउ भनी प छाउन िम दैन । फे र, िवप ी वा य
तथा जनसङ् या म ालयको िलिखत जवाफमा
“तोिकएको सरकारी वा य सं था र योगशालामा
आउने जो कोहीलाई हालस म पिन िनःशु क पमा
PCR परी ण भइरहेको छ” भिनएकोबाट तोिकएको
सरकारी वा य सं था वा योगशालामा आउने
जोसक
ु ै यि को पिन िनःशु क परी ण गन वीकार
गरेको देिखएको र सरकारी वा य सं थामा
िनःशु क नै परी ण गनपन
ु भएबाट समेत सरकारले
शु क िलएर परी ण गन पाउँछ भ न िम ने देिखँदैन ।
२०. जहाँस म सरकारवाट अनमु ित िलएका
िनजी अ पताल र योगशालाको न छ, ती
अ पताल र योगशालालाई ततु रट िनवेदनमा
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िवप ी बनाइएको देिखँदैन । वा य तथा जनसङ् या
म ालयले िमित २०७७।६।७ मा यस अदालतमा पेस
गरेको ितवेदन हेदा हाल देशभ रमा सरकारी ३५ र
िनजी १५ गरी ५० योगशालाबाट िप.िस.आर. परी ण
हँदै आएको भ ने खु न आयो । ितवदेनमा िप.िस.आर.
परी णको शु क .२०००।- तोिकएको भ ने उ लेख
भएबाट रट िनवेदन िदँदाको िमितभ दा पिछ पिन
शु क घटाइएको रहेछ भ ने देिखयो । िनजी अ पताल
नाफामूलक सं था भए पिन महामारीको समयमा
सरकारको िनदशन र शु क िनधारणलाई अ पताल
र योगशालाले मा नु नै पन ह छ । क पनीह को
सामािजक दािय वअ तगत पिन उनीह ले सेवा
िदन अ वीकार गन िम दैन । जहाँ संिवधान ारा
याभूत हकह को काया वयनको कुरा आउँछ,
नीिज सं थानह ले पिन म हकह को स मान गिदन;
मलाई संिवधानको मतलब छै न भ न िम दैन । यिद
यसो भनेमा अिधकारह को काया वयन गन उपयु
आदेश िदने दािय व सरकारमा रह छ र सरकारले
नगरेमा यस अदालतले उपयु आदेश िदन स छ ।
संवैधािनक िविधशा मा यसलाई अिधकारह को
तेस काया वयन (Horizontal Enforcement
of Rights) र अिधकारह को िदि मान भाव
(Radiant Effect of Rights) भिन छ । य तो भाव
िदने कायमा योगदान गनु अदालतको कत य पिन
ब दछ । तर महामारीको स दभमा र संिवधान ारा
याभूत हकह को काया वयन र चलन
गराउनपु न ाथिमक दािय वको न छ य तो
दािय व ाथिमक पमा सरकारले नै बो नपु छ ।
यसैले सरकारी संय बाट नै परी णको दायरा
बढाउन र परी ण पूणतः िनःशु क र सहज पमा
ग रने यव था सिु नि त गनु संिवधानतः आव यक
देिख छ । यस अदालतले यसपूव पिन पटकपटक
परी णको दायरा बढाउन,ु शहरी के ह र जनघन व
बढी भएका थानह मा परी ण के ह बढाउनु भनी

अ त रम आदेश जारी ग रसके को अव था हँदा सो
आदेशह को पालना सरकारबाट भई जनसङ् या र
जनघन वको आधारमा न साङ् कन र मापद डसमेत
बनाई आव यक सङ् यामा थप परी ण के
थापना र जनशि को प रचालन हने अपे ा ग रएको
छ । हो, त काल ा ोत साधनको आधारमा
सरकारका कायह को ाथिमक करण हन स छ तर,
जन वा य ज तो मूल काय वा ाथिमक कत यलाई
नै प छाउन सरकारले िम दैन । यसैले कोिभड-१९
सङ् मणको परी ण र उपचारको िवषय सरकारको
ाथिमक दािय वको िवषय हँदा िवप ी म ालयवाट
जो जहाँ सम वय गनपन
ु हो गरी दािय वको िनवाह हने
अपे ा गरी िनजी वा य सं थाको स ब धमा यहाँ
थप आदेश ग रएको छै न ।
२१. मु य कुरा, वा यस ब धी
पूवाधारको िवकास बेगर जन वा यको र ा हन
स दैन । कुनै मल
ु क
ु ह ले पिन सो गन सके का छै नन् ।
जो जसले यो अ य श क
ु ो िव लड् न सके का छन्,
पूवाधारको िवकास र जनशि को प रचालनबाट मा
यो स भव हन सके को हो भ ने अब आमजानकारीको
िवषय भइसेकको छ । फे र, अिधकारह को
अ तरिनभरतालाई िबसर वा यस ब धी हक
के वल एउटा हक मा हो भनी हेन िम ने पिन
हँदैन । यो हकमा ितकूल असर पदा, िश ा, रोजगारी
यवसाय आिदसँग स बि धत हकह मा पिन असर
पछ र अ ततः मल
ु क
ु नै पिछ धके िल छ । यही
वा तिवकतालाई ि गत गरी वतमानमा मल
ु क
ु ले
सामना ग ररहेको कोिभड महामारीले याएको
राि य सङ् कटलाई वा यस ब धी पूवाधारको
जन तरस म िवकास गन अवसरको पमा िलन र
सोहीबमोिजम योजनाब पले तु गितमा काय गन
िवप ीलाई िनदशन ग रएको छ ।
२२. यसै स दभमा उ िमित २०७७।०६।०७
को सो ितवेदनमा जन वा य सेवा िनयमावली,
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१०५४७ - अिधव ा के शरजंग के .सी.समेत िव. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
२०७७ को िनयम ३ र अनस
ु ूची १ को हवाला िदँदै
“अनस
ु ूची-१ को ख ड (३) मा स वा रोगस ब धी
सेवाको सूचीमा SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट
हने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) उ लेख
गरेको पाइँदैन, अथात् यो स वा रोग िनःशु क पमा
उपल ध गराउनपु न सेवाअ तगत राखेको पाइँदनै ”
भ ने िजिकर िलएको पिन देिखयो । यो िजिकर िवप ी
वा य तथा जनसङ् या म ालयको COVID-19
स वा रोग हो भ ने अिभ यि को िवपरीत त छँदैछ,
य तो िजिकर गदा म ालयले जन वा य सेवा
ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) को देहाय
ख ड (ग) मा स वा रोगस ब धी सेवालाई आधारभूत
सेवा मािनएको कुराको स म पिन हे का राखेको
पाइएन । ऐनमा नै स वा रोगलाई आधारभूत सेवा
मािनएको अव थामा िनयमावलीमा स वा रोगको
सूचीमा SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट
हने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) उ लेख
भएको छै न भ ने कुराले कुनै कानूनी अथ र मह व
रा दैन । िनयमावलीको अनस
ु ूची-१ को ख ड (३) मा
यो िवषय नपरेको र ऐनअनु प िनयम बनाइनु पन भ ने
सामा य समझको िवषय हँदा अनस
ु चू ी-१ को ख ड
(३) मा स वा रोगस ब धी सेवाको सूचीमा SARSCoV-2 भाइरसको कारणबाट हने करोना भाइरस
रोग (कोिभड-१९) लाई पिन अिवल ब समेट्नु भनी
िवप ी वा य तथा जनसङ् या म ालयका नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी ग रएको छ ।
२३. हाल सरकारी अ पताल र योगशाला
र िवशेषतः काठमाड ि थत टेकु अ पताल र
योगशालामा परी णको लािग मािनसह को ठूलो
चाप रहेको देिखएको भ ने कुरालाई छलफलको ममा
सरकारी प बाट वीकार ग रएको छ । काठमाड
उप यकाको जनसङ् या र जनघन वको अनपु ातमा
परी ण के र अ पताल शै या उपल ध नहँदा जहाँ
सिु वधा छ भ ने जानकारी ा ह छ, िन पाय जनता

वभािवक पमा यिहँ लाम ला न पु छन् । तर यसरी
लामो समयस म यि ह लाई लाममा रािखँदा
परी ण के वाट नै सङ् मण फै िलन स ने ह छ ।
सो कुरालाई ि गत गदा तु त भीडको यव थापन
गनपन
ु र पिछ लो समयमा बिढरहेको सङ् मणको
र तारलाई हेदा योजनाब र यवि थत त रकाबाट
काठमाड र जनघन व बढी भएका सहरह मा परी ण
के र जनशि तु त प रचालन गरी परी ण र
उपचारको सिु वधा बढाउनु पन देिखयो । हालको
अव थामा सूचना िविधसमेत योग गरी सङ् मणको
र तार र सरकरले िदनपु न वा य सेवालाई ि गत
गरी क यटु र मोडिलङ गदा एउटा िनि चत तर
र मापद डमा पूवाधार िवकास गन नसिकने भ ने
हँदैन । यसैले लामब यि ह लाई िछटोभ दा
िछटो सोधपछ
ु गरी, चाप कम हने थानमा रफर गन,
टोकन णालीबाट परी ण गनसमेतका यव था गनु
र परी णको नितजा िछटोभ दा िछटो पाउने यव था
गनु गराउन,ु परी णको लािग अ पताल वा वा य
के मा पगु ेका यि ह दश प िमनेटभ दा
बढी परी णको लािग कुनु नपन, यसरी कुदा पिन
सामािजक दरु ी कायम गन यव था गन,ु हाल भइरहेको
सङ् िमतह को चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएका
सहरी के ह मा िनःशु क परी ण र उपचारको
यव थासमेत थप गनु गराउनु भनी िवप ी वा य
तथा जनसङ् या म ालयका नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी ग रएको छ ।
२४. अतः सं ेपमा सावजिनक सरोकारको
िनवेदनको पमा नेपालको संिवधानको धारा
१३३(२)(३) अ तगत दता भएको ततु िनवेदनको
मूल माग िनःशु क परी ण भएपिन यो माग कोिभड१९ महामारीको स दभमा आएको भई भईु ँ सतहको
अव थालाई पूवआदेशह को रोहमा समेत हेरी
उपयु आदेश गनपन
ु अव था रहेको छ । कोिभड
महामारीकै स दभमा संवैधािनक र कानूनी हकको
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नेपाल कानून पि का, २०७७, काि क
चलनको िवषयलाई िलएर यस अदालतमा
सावजिनक सरोकारका िनवेदनह परी िविभ न
आदेशह भइरहेको कुरा मािथ उ लेख ग रएकै छ ।
ती सम त आदेशह को सकारा मक पमा सिम ा
र पनु रावलोकन भई सरकारबाट काया वयन हने
अपे ा यस अदालतले गरेको छ । यो रोगले नेपालमा
कुन प िल छ, के क तो ित पु याउँछ अझै पिन
प हन सके को छै न । तर रट िनवेदनमा छलफल
गन ब दा मल
ु क
ु मा सङ् मणको कोप िव फोटक
अव थातफ बिढरहेको देिख छ । यसको औषिध
वा खोप बनी उपल ध नभएस म यो महामारीको
कारण िसिजत वा य र मानवीय सङ् कटबाट
सिजलै पार पाउन सिकने ि थित देिखँदैन । यसैले
पिन बढीभ दा बढी ोत र साधनको प रचालन
गनपन,
वा यस ब धी पूवाधारह िवकास ग रनु
ु
पन अप रहायता हाल बनेको छ । वा यस ब धी
महासङ् कटको यस घडीमा यस अदालतले िदएका
पूवआदेशह अझ बढी सा दिभक बनेका छन् भ ने

यस इजलासको ठ याई छ । वा यस ब धी मख
ु
िनकाय (Nodal Agency) को पमा काम गन
गराउने दािय व िवप ी म ालयकै भएबाट तुत रट
िनवेदनमा िलइएको मागको स दभमा मािथ उ लेख
गरेबमोिजम परमादेशको आदेशसिहत िवप ी वा य
तथा जनसङ् या म ालयलाई िनदिशत ग रएको हँदा
आदेशको काया वयनको लािग फै सलाको ितिलिप
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीलाई
पठाई ततु मु ाको दायरी लगत क ा गरी िमिसल
िनयमबमोिजम अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनहु ोला ।
उ रायमा सहमत छु ।
या.टंकबहादरु मो ान
इजलास अिधकृतः- तेज साद पौडेल, िविनता भारती
(शा.अ.)
इित संवत् २०७७ साल असोज १५ गते रोज ५ शभु म् ।
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