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स पादकस पादक  : : ीी  गजे बहादरु संहगजे बहादरु संह  
  

काशनकाशन ,,  स ार तथा स ार तथा स पादनस पादन  शाखामाशाखामा  कायरकायरत्त ् 
कमचार हकमचार ह   

शाखाशाखा  अ धकृतअ धकृत  ीी  राजनराजन  बा तोलाबा तोला  
शाखा अ धकृत ी मनबहादरु कँुवरशाखा अ धकृत ी मनबहादरु कँुवर  
नाना..सुस.ु. ीी  सर वतीसर वती  ख काख का  
ना.स.ु ी ल मण व.क.ना.स.ु ी ल मण व.क.  
ना.स.ु ी रमादेवी यौपानेना.स.ु ी रमादेवी यौपाने  
ना.स.ु ी वनोदना.स.ु ी वनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
सस..कंकं.. ीी  वुुव  सापकोटासापकोटा  
क यटुरक यटुर  अपरेटरअपरेटर  ीी  अजनुअजनु  सवुेदसवुेद   

कायालयकायालय  सहयोगीसहयोगी  ीी  कृ णबहादरुकृ णबहादरु  ेे   

कायालय सहयोगी ी मेलाल महजनकायालय सहयोगी ी मेलाल महजन    
  

भाषा वभाषा व   ::  उप ा.उप ा.  ी रामच  फुयाली रामच  फुयाल  
  

बब   शाखामाशाखामा  कायरकायरत्त ् कमचारकमचार   

डड.. ीी  नरबहादरुनरबहादरु  ख ीख ी  

मु णमु ण  शाखामाशाखामा  कायरतकायरत  कमचार हकमचार ह     
सपुरभाइजरसपुरभाइजर  ीी  का छाका छा  ेे   
म ु ण अ धकृत ी आन दमु ण अ धकृत ी आन द काशकाश  नेपालनेपाल  

स नयर बकुबाइ डर स नयर बकुबाइ डर ी तेजराम महजनी तेजराम महजन  

स नयरस नयर  हे परहे पर  ीी  तलुसीनारायणतलुसीनारायण  महजनमहजन  

स नयरस नयर  से यानसे यान  ीी  नरे म ुननरे म ुन  ब ाचायब ाचाय  

स नयरस नयर  से यानसे यान  ीी  योग सादयोग साद  पोखरेलपोखरेल  

स नयरस नयर  मेका न समेका न स  ीी  नमलनमल  बयलकोटबयलकोट   

बकुबाइ डरबकुबाइ डर  ीी  यमनारायणयमनारायण  भडेलभडेल  

बकुबाइ डरबकुबाइ डर  ीी  मीरामीरा  वा लेवा ले  

क पोिजटरक पोिजटर  ीी  मलाकुमारमलाकुमार   ला मछानेला मछाने  
से यानसे यान  ीी  केशवबहादरुकेशवबहादरु  सटौलासटौला  

बकुबाइ डरबकुबाइ डर  ीी  अ यतु सादअ यतु साद  सवेुदसवेुद   

कायालयकायालय  सहयोगीसहयोगी  ीी  मो तमो त  चौधरचौधर   

  
  
  

कािशत स  या : २००० त 
  

  
  
  
  
 

काशनकाशन,,  स ार तथा स पादनस ार तथा स पादन  स म तस म त  
  

माननीय यायाधीशमाननीय यायाधीश  ीी  बैबै नाथ उपा यायनाथ उपा याय,,  सव च अदालतसव च अदालत        --  अ यअ य   

माननीय यायाधीश ी माननीय यायाधीश ी द पकराज जोशीद पकराज जोशी,,  सव च अदालतसव च अदालत        --  सद यसद य  

नायव महा याया धव ा ी नायव महा याया धव ा ी राजे  सवुदेराजे  सवुदे ,,  त न धत न ध,,  महा याया धव ाको कायालय महा याया धव ाको कायालय   --  सद यसद य  

अधव ा ी ल मीदेवी दाहाल अ धव ा ी ल मीदेवी दाहाल ((रावलरावल))  त न धत न ध,,  नेपाल बार एनेपाल बार एसोसो सएसएससनन    --  सद यसद य  

व र  अ धव ा व र  अ धव ा ी ी नरह र आचायनरह र आचाय,,  अ यअ य ,,  सव च अदालत बार एसव च अदालत बार एसोसो सएसएससनन  --  सद यसद य  

सहरिज ार ी सहरिज ार ी नहकुल सवुदेनहकुल सवुदे , सव च अदालत, सव च अदालत                  ––  सद य सिचवसद य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

 
नेपाल कानून प काको उ रण गन ुपदा  

न नानसुार गन ुपनछ M  
 

नेकाप, २०७२... ... ... ... , न.नं. ... , पृ  ... 
-साल_     -म हना_  

उदाहरणाथ M नेकाप २०७३, वैशाख, न.नं.९५19, पृ  १ 

 
सव च अदालत बलेु टनको उ रण गन ुपदा  

न नानसुार गन ुपनछ M  
  

सअ बलेु टन २०७३ ... ... ... १ वा २, पृ  ...  

-साल_     -म हना_  
उदाहरणाथ M सअ बलेु टन, २०७३, वैशाख – १, पृ  १  

 
 



  

  

  
 

मू य .मू य .३०३०।।--    
  

  

मु क मु क MM  सव च अदालत सव च अदालत छापाखानाछापाखाना  

  

नेपाल कानून प का तथा सव च अदालत बलेु टननेपाल कानून प का तथा सव च अदालत बलेु टन    
अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन ्अब हा ो वेभसाइटमा उपल ध छन ्    

  

ठेगानाठेगाना  
wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

  यो वेभसाइट खोलेप छ बायायो वेभसाइट खोलेप छ बाया FFतफ तफ नपेाल कानून प का नपेाल कानून प का 
तथा यसको तल तथा यसको तल सव च अदालत बलेु टनसव च अदालत बलेु टनमा ि लक मा ि लक 
गनहुोस ्।गनहुोस ्।  

  २०६५ २०६५ साल वैशाखदेिखका यी प कामा समा व  नणयह  साल वैशाखदेिखका यी प कामा समा व  नणयह  
प न र हाल नप न र हाल नMMशु क डाउनलोड गन सकनेशु क डाउनलोड गन सकनेछछ  ।।  

  

    नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं वधानसमेत नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा सं वधानसमेत 
हालस म हालस म कािशत अ धकाशं ऐन र नयमावल ह  नेपाल  तथा कािशत अ धकाशं ऐन र नयमावल ह  नेपाल  तथा 
अ जेीमा र अ जेीमा र १९१० १९१० सालको मलुकु  ऐनसालको मलुकु  ऐन,,  याय वका सनी याय वका सनी 
एवएवम ्म ्  व भ  ऐ तहा सक द तावेजह  नव भ  ऐ तहा सक द तावेजह  नMMशु क प न र शु क प न र 
डाउनलोड गन सकनेछ । डाउनलोड गन सकनेछ ।   
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िववरण 
प  / िवप  िवषयको सारसङ् ेप पृ  

1=  

९५१९ 

 

पूण 

 

जबरज ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव  

टिस िव.क.समेत 

 जबरज ती करणी र जबरज ती करणीको 

उ ोगको कसुरको सामा य मा यताको 

पृ भूिममा कितस मको कायलाई जबरज ती 

करणीको पूण अपराध मािनने हो र 

कितस मको कायलाई जबरज ती करणीको 

उ ोगको कसुर मािनने हो अथात ् ती दुई 

कसुरमा िलङ्गको योिनमा वेशको अव था 

कितस म हनुपन हो, पीिडत यि  बय क 

नभई नाबािलका भएको अव थामा यसलाई 

कसरी या या, िववेचना ग रनु उपयु  ह छ 

भ ने स दभमा हेदा, जबरज ती करणीको 

पूण अपराध हनका लािग पु षको िलङ्ग 

मिहलाको योिनमा पूण पमा वेश गरेको 

हनुपन, वीय खलन हनुपन, पीिडत 

मिहलाले ितकार गरेको हनुपन, सो गदा 

पीडक र पीिडतको शरीरमा सघंष र 

ितकारका िच  हनुपन ज ता पर परागत 

मा यतामा प रवतन आई पु षको िलङ्ग 

मिहलाको योिनमा केही मा ामा वेश गरेको 

भए वा घषणस म भएको अव थामा पिन 

जबरज ती करणीको अपराध मािनने 

मा यताको िवकास भएको पाइ छ । करणी 

गदा वा गन खो दा िलङ्गको पूण वेश हन 

पायो वा पाएन भ ने कुरा व तुि थितमा भर 

पन कुरा हो । सो पूण वेश हन पाएको वा 

१ 



 

ii

नपाएको हन स छ । पूण वेश भएमा एउटा 

र आंिशक वेश वा योिनमा घषण भए अक  

कुरा मानी कसुरको छु ै वग करण गन सिकने 

अव था रहदैँन । करणी गन उ े यले काय 

ह छ भने योिनमा िलङ्गको पूण वा आिंशक 

वेश भए पिन करणी गरेको मा नुपन । 

2=  

९५२० 

 

िवशेष 

 

उ ेषण /   

परमादेश 

अिधव ा पूणच  

पौडेल 

िव  

िनवाचन आयोग, 

िनवाचन आयोगको 

कायालय, 

बहादुरभवनसमेत 

 मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 

२०६८ को िनयम ३१(क) को उपिनयम (३) 

को कानूनी यव थाअनुसार नेपाली 

नाग रकताको माणप  ा  नगरेको 

यि को नाम सवंत ् २०६४ सालको 

सिंवधानसभा सद यको िनवाचनको 

मतदाता नामावलीमा समावेश रहछे र िनज 

कानूनबमोिजम मतदाता हन यो य नेपाली 

नाग रक पिन रहछे भने िनजले मतदाता 

नामावलीमा नाम समावेश गन नाम दता 

अिधकारीसम  िनवेदन िदन स ने भ ने 

कानूनी यव थाले िनवेदकले दाबी िलए 

ज तो गैर नेपाली नाग रकलाई मतदाता 

नामावलीमा नाम समावेश गराउन पाउने छुट 

वा सुिवधा िदएको भ ने देिखन नआउने । 

१९ 

3=  

९५२१ 

 

िवशेष 

 

उ ेषण /   

परमादेश 

डा.रामकृ ण 

ितम सेनासमेत 

िव  

नेपाल सरकार 

 सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा 

३१ को मूल उ े य नै सूचनाको दु पयोग 

गन नहने भ ने देिखएको र सो दफाले 

सूचनाको सदुपयोग गनमा कुनै ितब ध 

लगाएको ि थितसमेत देिखन नआएकोले 

िनवेदन मागबमोिजम सूचनाको हकस ब धी 

ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) र (२) नेपालको 

अ त रम सिंवधान, २०६३ को धारा २७ सगँ 

बािझएको देिखन नआउने । 

२८ 



 

iii

4=  

९५२२ 

 

सयुं  

 

उ ेषण / 

परमादेश 

धने र शाह 

िव  

म अदालत, 

काठमाड समेत 

 रट िनवेदकलाई िमित २०६९।४।२३ र 

२०६९।४।३२ मा प ीकरण माग गदा 

ित ानका ब ध िनदशकबाट माग ग रएको 

देिखए पिन िमित २०६९।८।२४ मा सेवाबाट 

हटाउनेस ब धी कारवाही िनिम  व र  

ब धकबाट भएको देिखएकाले अनिधकृत 

पदािधकारीबाट ग रएको सेवाबाट हटाएको 

काय वत: कानून ितकूल एवम ् यस 

अदालतले ितपादन गरेका निजर 

िस ा तसमेतको ितकूल देिखन आउने ।  

३९ 

5=  

९५२३ 

 

सयुं  

 

उ ेषण / 

परमादेश 

फूलोदेवी यादव 

िव  

नेपाल सरकार 

 िनवेदकको नाममा २० वषभ दा अिघदेिख 

दता रहकेो हक भोग र दताको ज गाको दता 

बदर गनुपूव दतावाला यी रट िनवेदकलाई 

ितवादको मौका िदई िझकाई बुझी 

आव यक िनणय गनुपनमा मालपोत 

कायालयबाट िनवेदकलाई सुनुवाइको मौका 

निदई िनवेदकको नामको दता बदर गरेको 

िनणय ाकृितक यायको िस ा तको 

िवपरीत रहकेो देिखन आउने । 

४८ 

6=  

९५२४ 

 

सयुं  

 

उ ेषण 

िहरामाया ीससमेत 

िव  

बागलुङ िज ला, 

बागलुङ न.पा. 

कायालय, 

बागलुङसमेत 

 रट िनवेदकले बागलुङ िज ला अदालतमा 

िफराद प  िदन जाँदा नै बागलुङ 

नगरपािलका कायालय र सो कायालयका 

कमचारीसमेतलाई ितवादी बनाई नाग रक 

अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ 

समेतका हकािधकारमा आघात पु  याएकोले 

दफा १८ बमोिजम ितपूितसमेतको दाबी 

िलएको देिख छ । उ  ऐनको दफा १८ को 

यव थाअनुसार दफा ८ वा ९ बमोिजम चल 

अचल स पि  अपहरण गरेमा वा नो सानी 

५२ 



 

iv

पारेकोउपर ितपूितको लािग उजुर गनु पदा 

पुनरावेदन अदालतमा नािलस गनुपन प  

कानूनी यव था रहकेो पाइ छ । रट 

िनवेदकले उि लिखत कानूनी 

यव थाबमोिजम ितपूितको दाबी िलई 

पुनरावेदन अदालतमा िफराद िदनुपनमा 

िज ला अदालतमा िफराद िदन गएको 

देिखएकाले े ािधकारको अभावमा िज ला 

अदालतबाट भएको दरिपठ आदेश 

कानूनस मत देिखन आउने । 

7=  

९५२५ 

 

सयुं  

 

मानव बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

योगबहादुर 

लामासमेत 

िव  

नेपाल सरकार 

 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले 

माणको भार ितवादीउपर रहने गरी िवशेष 

यव था गरेको पाइ छ । सो दफामा चिलत 

कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 

कुनै यि लाई यस ऐनअ तगतको कसुर 

गरेको अिभयोग लागेकोमा सो कसुर आफूले 

गरेको छैन भ ने कुराको माण िनजले नै 

पु  याउनु पनछ भ ने यव था रहकेो छ । सो 

ऐनको उ  िवशेष यव थाअनुसार मानव 

बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) 

ऐनअ तगतको कसुर गरेको अिभयोग लागेको 

ितवादीले त ययु  एव ं व तिुन  

माणबाट आ नो िनद िषता मािणत 

गराउन स नुपन । 

५८ 

8=  

९५२६ 

 

सयुं  

 

रकम असुली 

केशव थािपत 

िव  

अि तयार दु पयोग 

अनुस धान आयोग, 

टंगाल, काठमाड  

 गलत काय एउटाले गन तर यसको 

भािगदार अक  हने हन स दैन । गलत काय 

जसले गछ यसैले नै आफूले गरेको कायबाट 

पु न गएको हािन नो सानी ितनु बुझाउनु 

पिन दािय व ह छ । िनयुि  गरेकै कारणले 

७० 



 

v

िनयु  कुनै कमचारीले िहनािमना गरेको 

रकम य तो कमचारीलाई िनयु  गन 

पदािधकारीबाट असुल गराउनु पछ भ न 

निम ने । 

9=  

९५२७ 

 

सयुं  

 

स झौता 

बमोिजमको रकम 

िदलाई पाऊँ 

िमलन गु ङ 

िव  

मोहन शाहनी 

 करारबाट िसिजत भु ानी स ब धमा 

हालस म अदालतबाट मानी आएको 

चलनलाई हदेासमेत करारको पैयाँ 

भु ानी गदा िक ताको उ लेख गरेकोमा 

येक िक तामा हद याद कायम गन 

चलन रहकेो छैन । करारबमोिजमको 

दािय व यहोन यि ले अि तम पमा 

पालना गनुपन दािय व पालन नगरेको वा 

बुझाउनु पन रकम नबुझाएको अि तम 

िमितबाट नै हद याद कायम गन गरेको 

चलन रहकेो । 

८२ 

10= 

९५२८ 

 

सयुं  

 

भ सार मू याङ्कन 

धरौट िफता 

बोधराज िनरौला 

िव  

िनमलादेवी गोय का 

 पैठारी ग रएको कुनै माल वा व तुको 

धनीबाट पेस भएको कारोबार मू य 

“वा तिवक कारोबार मू य कायम गन 

प ित” सगँ मेल नखाने भएमा भ सार 

अिधकृतले पैठारीकताले घोषणा गरेको 

कारोबार मू यलाई मा यता निदई पैठारी 

ग रएको माल वा व तुको अिभलेख मू य, 

मू यसूची वा सोही कारको माल वा व तुको 

मू यको आधारमा य तो माल वा व तुको 

मू य कायम गरी भ सार महसुल िनधारण 

गनुपन यव था भ सार ऐन, २०१९ को 

दफा १३ को उपदफा (४) ले गरेको देिखने । 

८९ 



 

vi

11= 

९५२९ 

 

सयुं  

 

ब दी य ीकरण 

िवशाल प रयारसमेत 

िव  

काठमाड  िज ला 

अदालत, बबरमहल, 

काठमाड समेत 

 फौजदारी यायको मूल उ े य 

द डहीनताको अ त, कसुरदारलाई सजाय र 

पीिडतलाई उपचार रहकेोले फौजदारी 

कानूनलाई त झन् बाहके गन िम दैन । 

फौजदारी याय र फौजदारी कानून धेरै 

सश  ह छन् । अ  ऐन कानूनले प  

तवरले बाहके नगरेस म स य मुलुक र 

यायको मा य िस ा तले रा यले ह त ेप 

गनु पन कृितको सावजिनक सदाचार, 

नैितकता, वा य आिदको उ लङ्घनको 

िवषयमा कसुरदारलाई िन साहन 

गनसमेतका लािग फौजदारी याय र 

फौजदारी कानूनको overriding effect 

ह छ ।  अतः चेक अनादर र ब यौता 

रकमको िवषयलाई िविनमेय अिधकारप  

ऐन, २०३४ आिदले समेटेकोले ठगीमा 

जाहरेी िलन र अनुस धान गन िम दैन भ ने 

िनवेदकको िनवेदन िजिकर मा दा रा य र 

कानून असहाय हन पु ने । 

९६ 

12= 

९५३० 

 

सयुं  

 

उ ेषण 

 

भरतमिण जङ्गम 

िव  

नेपाल सरकार 

 हातहितयार खरखजाना मु ामा पुप को 

लािग थुनामा बसेको अविधम ये िमित 

२०६९।३।१८ देिख २०६९।७।३ स मको 

अविध कैद लगत ठे दा गणना गरेको 

देिखएन । फैसलाबमोिजम कैद ठे दा थुनामा 

बसेको अविधसमेत यसमा समायोजन ग रनु 

पदछ । िनवेदकलाई हातहितयार खरखजाना 

मु ामा पुप को लािग थुनामा रािखएको 

अविधलाई डाँका उ ोग मु ामा लागेको कैद 

ठेिकँदा सो थुनामा बसेको अविध समायोजन 

भएको देिखएन । एउटै यि  िव  एउटै 

१०४ 



 

vii

वारदातबाट दुई छु ाछु ै याियक र 

अध याियक िनकायमा मु ा चली सजाय 

भएकोमा ती दुईम ये कुनै मु ाबाट भएको 

कैदको लगत ठे दा तीम ये जुनसुकै मु ामा 

पुप को लािग थुनामा बसेको रहछे भने पिन 

सो थुनामा बसेको अविधसमेत समायोजन 

ग रनु  पदछ । िनवेदकलाई डाँका उ ोग 

मु ाबाट कैद ठेिकँदा हातहितयार मु ामा 

पुप को लािग थुनामा बसेको अविध 

समायोजन नगरेको देिखँदा उ  ठेिकएको 

कैद लगत ुिटपूण भएको देिखयो । यसथ 

काठमाडौ िज ला अदालतबाट डाँका उ ोग 

मु ामा भएको फैसलाको तपिसल ख डमा 

उ लेख गरेबमोिजम िमित २०६९/३/१८ 

देिख िमित २०६९/१०/२१ स मको क रब ७ 

मिहना ४ िदन बढी कैदमा ब नु पनगरी 

भएको कैद िहसाब एवम ् ठेिकएको कैद 

लगतसमेत ुिटपूण रहकेो देिखन आउने । 

13= 

९५३१ 

 

सयुं  

 

अपहरण तथा  

शरीर ब धक 

रामबहादुर 

था समेत 

िव  

नेपाल सरकार 

 पुनरावेदक ितवादीह ले आफूले िलनुपन 

भिनएको रकम उठाउनका लािग पीिडत 

जाहरेवालालाई ब धक बनाएको देिखँदा 

अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको 

महलको २ न.ं िवपरीतको कसुर गरेको 

देिखन आउने । 

११० 

14= 

९५३२ 

 

सयुं  

 

बाली 

रामखेलावन बाहन 

िव  

च िकशोर 

बाहनसमेत 

 ज गा िम नेको १८ न.ं मा कहीकँतै पिन 

“फैसला अि तम भएको िमितले” भ ने नभई 

“हक छु ई अि तम िकनारा भएका िमितले” 

भ ने उ लेख भएको र अंश मु ामा भएको 

फैसलाअनुसार ब डा छु ्  याई दा.खा. दता 

गन गरी लगत क ाको आदेश िमित 

१२१ 



 

viii

२०६४।१।६ मा मा  भएकोले हक छु ने 

कायले िमित २०६४।१।६ मा मा  पूणता 

पाएको भ ने िजिकरका स ब धमा हदेा ब डा 

छुट्याउने, दािखलखारेज गनलगायतका 

काय हक बेहक छुट्याउने कुरािसत 

स बि धत नभई अि तम फैसलाको 

काया वयनको पाटो भएकोले अंश मु ाबाट 

हकबेहक छु ने कुरामा अंश पाउने ठहरी 

अि तम फैसला भएको िमित नै मु ाको 

अि तम िकनारा िमित मा नुपन ह छ । अत: 

ब डा छु ्  याई दा.खा. दता गन गरी आदेश 

भएको िमित अि तम िकनारा िमित हो भ ने 

पुनरावेदन िजिकरिसत पिन सहमत हन 

नसिकनुका साथै बाली भराइ पाउने हद याद 

नै गुजारी िफराद पन आएको र यथ  

ितवादीले एकलौटी पमा बाली खाएको 

भ ने ठोस सबुत माण वादीले गुजान 

नसकेको अव थामा वादीदाबी पु न नस ने । 

15= 

९५३३ 

 

सयुं  

 

िलखत दता बदर 

दशनलाल चौधरी 

िव  

राधा देवी 

चौधरीसमेत 

 लेनदेन यवहारको १० नं. को कानूनी 

यव थाअनुसार िलखत बदर गराई पाउन १ 

वषस ममा थाहा पाएको ३५ िदनिभ  मु ा 

दायर गरी स नु पन देिख छ भने लेनदेन 

यवहारको ४० नं. अनुसार य तो यवहार 

गरेको सदर हदैँन भ ने अथ गरी २ वषको 

अविध नघाई जिहलेसुकै मु ा दायर गन 

स ने देिखँदैन । आ नो समेत हक ला ने 

ज गा सगोलका हकवालाले िब  गरेकोमा 

तहतह िब  भैसकेपिछ नालेस गन 

उि लिखत हद याद नाघपेिछ मा  न कल 

सारी थाहा पाएको भ ने आधारमा 

१२७ 



 

ix

जिहलेसुकै उि लिखत ज गाह को िलखत 

बदर गराई मा न पाउने हक यी वादीलाई 

कानूनले सुरि त गरेको देिखन नआउने ।  

16= 

९५३४ 

 

सयुं  

 

कुटिपट 

मिनकलाल यादव 

िव  

िसिक  यादवसमेत 

 कैदको सजाय हने गरी फैसला भएकोमा कैदै 

गनु पछ भ ने मुलुक  ऐन द ड सजायको ११ 

नं को कानूनी यव था भए तापिन सोही 

महलको ११क नं. मा तीन वषभ दा कम 

कैदको सजाय हने कुनै कसुर गन यि लाई 

कैदको सजाय गरी पिहलो पटक कसुरदार 

ठहरी अड्डाले कैदमा रा न मनािसब 

नठहराएमा एक िदनको पि चस पैयाँको 

दरले हन आउने रकम तोक  सो तोिकएको 

रकम बुझाएमा कसुरदारलाई कैदमा नरा ने 

गरी अड्डाले फैसला गन स नेछ । 

सोबमोिजम कसुरदारले पैया ँबुझाएमा बुझी 

िलई कैदको लगत क ा ग रिदनु पछ भ ने 

कानूनी यव था रहकेोले अदालतले यसरी 

कैदबापत पैयाँ िलई छोिडिदन स ने नै 

देिखने । 

१३२ 

17= 

९५३५ 

 

सयुं  

 

उ ेषण /   

परमादेश 

सहजराम कुम समेत 

िव  

रामान द कुम समेत 

 फैसला काया वयनको कारणबाट होस ् वा 

अंशब डा भएर होस ् िनवेदक सहजरामले 

पाउने भनेको दुई भागको एक भागमा  हो । 

अतः तहिसलदारको पिछ लो आदेशबाट 

िनवेदक सहजरामलाई कुनै मका परेको छैन । 

रट अिधकार े को ोत सम याय हो । 

येक कानूनी िुटमा यो आदेश 

आफसेआफ जारी हदैँन । िनवेदकलाई कुनै 

अ याय नै नपरेको अव थामा यो कानूनको 

रत नपुगेको य तो िुट भएको भनी िनवेदन 

िदने हकदैया िनवेदकसगँ नहने । 

१४० 



 

x

18= 

९५३६ 

 

सयुं  

 

वैदेिशक रोजगार 

ठगी 

नेपाल सरकार 

िव  

ुवबहादुर 

अिधकारीसमेत 

 माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार 

वादी दाबी मािणत गन दािय व वादीको   

हो । वादी नेपाल सरकारले आ नो अिभयोग 

दाबी पुि  गनु पदछ । तर तुत मु ामा 

ितवादीउपर कसुर गरेको भनी ले ने 

लेखाउने जाहरेवालाह  ती आ ना 

सा ीलाई बकप  गराई दाबी खि बर गन 

नसकेको अ य शङ्कारिहत सबुद 

माणसमेत पेस गन नसकेको देिखँदा 

ितवादीलाई सफाई िदएको फैसला िमलेकै 

देिखने । 

१५२ 

19= 

९५३७ 

 

सयुं  

 

कत य यान 

नेपाल सरकार 

िव  

यामबहादुर 

कामीसमेत 

 एउटालाई लि त गरी हार गदा अक  

यि लाई ला न गई मृ यु ह छ भने य तो 

अव थामा मनसाय त वको अभाव रहकेो 

भनी या या गन िम दैन । य तोलाई 

सरेको मनसायबाट भएको आपरािधक काय 

मा नु पन । 

१७२ 

 

यी सारसङ् ेप ने.का.प. योगकताको सुिवधाका लािग मा  हन,् उ रण गनका लािग होइनन् ।  

– स पादक 
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नणय नं.९५१९

सव च अदालत, पूण इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े

माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल

फैसला िमित : २०७२।८।३।५
०७०-CF-०००१

मु ाः- जबरज ती करणी

पनुरावेदक / वादी : िसता खड्काको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िव
यथ  / ितवादी : िज ला िस धपुा चोक, ठुलो 

धािदङ गा.िव.स. वडा नं.९ घर भई हाल 
भ परु िज ला दिधकोट गा.िव.स. वडा नं. ९ 
ब ने टिस िव.क. समेत

जबरज ती करणीको अपराध र 
जबरज ती करणीको उ ोगका िबचमा 
क तो िभ नता रहन े हो भ ने स ब धमा 
िवचार गदा, सामा यतयाः कुनै पु ष 
यि ले मिहलालाई िनजको म जुरी 

निलई जोर जबरज ती गरी िनजको 
पु ष जननेि य मिहलाको योिनमा वेश 
गराई यौन स तु ी िलने काय जबरज ती 
करणीको अपराधज य काय हो । उ  
अपराधमा अपराधकताले यौन तृ णा 
मेटाउने मनसाय राखी पीिडत मिहलाको 
म जुरीबेगर जबरज तीपूवक आ नो 
िलङ्ग मिहलाको योिनमा वेश गराई 
यौन स तु ी िलएको ह छ । यस कार 

जबरज ती करणीको कसुर हनका लािग 
तीन वटा आधारभूत त व हनु अिनवाय 
ह छः जबरज ती करणी गन मनसाय, 
जबरज ती करणी गन काय र पीिडतको 
करणी गन कायमा म जुरीको अभाव । ती 
त वह को अभावमा जबरज ती करणीको 
कसुर थािपत हन स दैन । पीिडतको 
म जुरीमा वा आपसी सहमितमा भएको 
करणीलाई जबरज ती करणीको अपराध 

 मािनदैँन । तर उ  मा यताका केही 
अपवादह  रहकेा छन्, ज तैः पीिडत 
यि  नाबािलका भएको अव थामा 

उ  मा यता लागू हन स दैन । पीिडत 
नाबािलका भएको अव थामा दुई प को 
आपसी सहमित र म जुरीमा करणी िलनु 
िदनु गरेको भए पिन य तो करणीलाई 
जबरज ती करणी नै मािन छ र कताले 
जबरज ती करणीकै दािय व बहन गनु 
पदछ । पीिडत नाबािलकाको मि त क 
पूण पमा िवकिसत भैनसकेको हनाले 
नाबािलकाले वत पमा य तो 
कायको कृित र प रमाणसमेत मनन 
गरी म जुरी वा सहमित जनाउन नस ने 
भएकोले य ता अव थाका पीिडत 
यि ले िदएको म जुरीलाई म जुरी 

नमािनने सव वीकृत मा यता रिहआएको 
छ । य तै डर, धाक, ध क , अनुिचत 

भावमा पारी वा जोरजुलम गरी िलएको 
सहमितलाई पिन सहमित नमािनन े।

( करण नं.४)
जबरज ती करणी र जबरज ती करणीको 

उ ोगको कसुरको सामा य मा यताको 
पृ भूिममा कितस मको कायलाई 
जबरज ती करणीको पूण अपराध मािनने 
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हो र कितस मको कायलाई जबरज ती 
करणीको उ ोगको कसुर मािनने हो 
अथात् ती दुई कसरुमा िलङ्गको योिनमा 

वेशको अव था कितस म हनुपन हो, 
पीिडत यि  बय क नभई नाबािलका 
भएको अव थामा यसलाई कसरी 
या या, िववेचना ग रनु उपयु  ह छ 

भ ने स दभमा हेदा, जबरज ती करणीको 
पूण अपराध हनका लािग पु षको िलङ्ग 
मिहलाको योिनमा पूण पमा वेश गरेको 
हनुपन, वीय खलन हनुपन, पीिडत 
मिहलाले ितकार गरकेो हनुपन, सो 
गदा पीडक र पीिडतको शरीरमा सघंष र 

ितकारका िच  हनुपन ज ता पर परागत 
मा यतामा प रवतन आई पु षको 
िलङ्ग मिहलाको योिनमा केही मा ामा 

वेश गरकेो भए वा घषणस म भएको 
अव थामा पिन जबरज ती करणीको 
अपराध मािनने मा यताको िवकास भएको 

 पाइ छ । करणी गदा वा गन खो दा 
िलङ्गको पूण वेश हन पायो वा पाएन 
भ ने कुरा व तुि थितमा भर पन कुरा 

 हो । सो पूण वेश हन पाएको वा नपाएको 
हन स छ । पूण वेश भएमा एउटा र 
आंिशक वेश वा योिनमा घषण भए 
अक  कुरा मानी कसुरको छु ै वग करण 
गन सिकने अव था रहदैँन । करणी गन 
उ े यले काय ह छ भने योिनमा िलङ्गको 
पूण वा आिंशक वेश भए पिन करणी 
गरकेो मा नुपन ।

( करण नं.६)
अ य त किललो उमेर अव था भएको 

बािलकाको हकमा जबरज ती करणी 
गदा वय क मिहलासगँको स ब धमा 

ज तो िलङ्ग वेश सिजलो हदैँन । 
करणीको काय िलङ्ग वेशपिछ मा ै 
सु  हने नभई करणी गन उ े यले यौन 
काय सु  गदा देिखनै करणीको काय 
ह छ । िलङ्गको पूण वेश र कताको पूण 
स तु ीलाई आधार मानेर वा पीिडतको 
योिनमा परेको आघातको असरलाई 
िवचार गरी जबरज ती करणीको काय भए 
वा नभएको िनणय गन हो भन े करणीका 
स ब धमा पीिडत वा पीडकको आ-आ नो 
ि थितअनुसार िवरोधाभाषपूण या या 
गनुपन हन जाने ।

( करण नं.८)
िलङ्ग र योिनको स पक गरी करणीको 

काय हने हनाले योिनमा कित वेश होइन 
िक योिनमा िकंिचत घषण वा वेश पिन 
करणी गन उ े यले भएको छ भने सो 
करणी भएको मा नु पन ।

बािलकाको यौनाङ्गमा िलङ्गले छुने, 
रगड्ने वा आंिशक पमा वेश गरकेो 
रहछे भने पिन बािलका िव को 
करणीको काय पुरा भएसरह नै मा नु पन 
ह छ । अ यथा िलङ्गले यहाँस म वेश 
गन कुरा अ ासंिगक ह छ । आपरािधक 
मनसायलाई हेरी खराब काय (Mischief) 
लाई िन सािहत गरी दि डत गन 
िहसाबले कसुरस ब धी कानूनको या या 
गनुपन ।

( करण नं.९)
योिनमा िलङ्ग रगड्ने कुरा यौन 

यवहारबाहेक अ य योजनलाई 
 हदैँन । रगड्न े मा ै उ े यले िलङ्गले 

योिनमा पश गन गराउन खोजेको छु ै 
उ े य भए सो पिन प  हनपुछ । यौन 
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कायको लािग योिनमा घषण मा ै पिन 
एउटा अव था हन स छ अथवा योिन छेद 
गन काय पूण पले सफल नभएको पिन 
अव था हन स छ । तर पूण वेश नहनु, 
पूण स तु ी नहनु, वीय खलन नहनु 
आिद यौन कायिभ कै िविवध अव थाह  
हन ्। योिनमा िलङ्ग रगड्ने काय िनद ष र 

वेश मा ै दोषयु  भ ने अव था होइन । 
एकाको गु ाङ्ग जबरज ती खोली योिनमा 
िलङ्गको घषण गराउने काय ग र छ 
भने यो आपरािधक काय नै हो र यो 
जबरज ती करणीको उ ोग मा ै नभई 
उ ोगको काया वयन गरी जबरज ती 
करणीकै एउटा अव था मा नु पन ।

( करण नं.११)
लैङ्िगक समानता कायम गन केही 

नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०६३ ले 
जबरज ती करणीको महलको १ न.ं 
मा रहकेो सािबकको यव थाको स ा 
देहायबमोिजमको यव था गरेकोले :

कसैले कुनै मिहलालाई िनजको 
म जुरी निलई करणी गरमेा वा सो  
वषभ दा कम उमेरक  बािलकालाई िनजको 
म जुरी िलई वा निलई करणी गरमेा िनजले 
जबरज ती करणी गरकेो ठहछ ।
प ीकरणः- यस न बरको  योजनका 

लािगः
(१) डर, ास, धाक देखाई वा करकाप, 

अनिुचत भाव, झु यानमा पारी 
वा जोर जुलुम गरी वा अपहरण 
गरी वा शरीर ब धक राखी िलएको 
म जुरीलाई म जुरी मािनन ेछैन,

(२) होस ठेगानामा नरहेको अव थामा 
िलएको म जुरीलाई म जुरी मािनने 

छैन,
(३) योिनमा िलङ्ग केहीमा  वेश 

गरकेो रहेछ भने पिन यस न बरको 
योजनको लिग करणी गरकेो 

मािननेछ भ ने

यव थाअनुसार कसैले कुनै 
मिहलालाई िनजको म जुरी निलई 
करणी गरेमा करणीको कसुर हने र सो  
वषभ दा कम उमेरक  बािलकाको हकमा 
भने िनजको म जुरीले करणी गरमेा पिन 
जबरज ती करणी हने यव था गरकेो 
देिख छ । यसका अलावा कुन कारले 
िलइएको म जुरीलाई म जुरी नमािनने 
र कितस मको काय भएमा जबरज ती 
करणीको कसुर हने भ ने स ब धमा 
उ  न.ं को प ीकरण ख डमा ट 
पान यास ग रएको छ । जसअनुसार 
जोरजुलुम, डर, ास, धाक ध क  देखाई, 
अनुिचत भावमा पारी, अपहरण वा 
ब धक बनाई िलएको म जुरी वा बेहोसी 
अव थामा िलएको म जुरीलाई म जुरी 
नमािनने तथा जबरज ती करणीको कसरु 
हन योिनमा िलङ्ग पूण पमा वेश हनु 
अिनवाय नगरी िलङ्ग केहीमा  पसेको 
भएमा पिन पया  हने देिखने ।

( करण नं.१५ र १६)

पनुरावेदक / वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा 
रवेतीराज ि पाठी र िव ान् उप यायािधव ा 
राम िघिमरे

यथ  / ितवादीका तफबाट : 
अवलि बत निजर :
ने.का.प.२०४०, अङ्क १०, िन.नं.१७८०

९५१९ - नेपाल सरकार िव. टिस िव.क.समेत
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ने.का.प.२०६१, अङ्क ८, िन.नं. ७४२५
ने.का.प.२०६३, अङ्क २, िन.नं.७६५२
ने.का.प.२०६३, अङ्क ४, िन.नं. ७६८२
ने.का.प.२०६५, अङ्क ५, िन.नं.७९६८
ने.का.प.२०६६, अङ्क ५, िन.नं.८१४२

स ब  कानून :
मुलकु  ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ 

नं., ५ नं.
केही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०६३

सु  तहमा फैसला गन :
मा.िज. या. ी पदमराज भ

पनुरावेदन तहमा फैसला गनः
मा. या. ी पु षो म भ डारी
मा. या. ी ई र साद खितवडा 

यस अदालतमा फैसला गनः
मा. या. ी बै नाथ उपा याय
मा. या. ी ाने बहादरु काक  

फैसला
स. . या.क याण े  : सव च अदालत 

िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को उपिनयम (१) 
को ख ड (ख) बमोिजम यस अदालतको संयु  
इजलासबाट एक पता कायम हने योजनाथ पूण 
इजलासमा पेस गन भनी भएका आदेशानुसार दायर 
हन आएको ततु मु ाको सिं  त य र ठहर 
यस कार छः-

िमित २०६५।१।२२ गते अ. १९.०० बजेको 
समयमा टिस िव.क. र रिव िव.क. ले मेरी छोरी वष ५ 
क  अनलुाई िनजह  ब ने कोठामा लगी खाटमा राखेर 
कपडा खो न लगाई पालै पालो करणी गरकेोले मलाई 
दखेुको छ भनी बताएको हदँा जाहेरी िदन आएक  छु । 
िनजह ले मेरी छोरीलाई एक पैया ँ  िदएर चकलेट 
खान ुभनी फकाएर पालै पालो करणी गरेका रहेछन् । 

िनजह ले मेरी छोरीका साथीह  मनु र सनलुाई समेत 
ललाई फकाई करणी गरकेा भ ने छोरीका साथीह ले 
बताएको हदँा िनजह लाई कानूनबमोिजम कारवाही 
ग रपाउँ भ ने िसता खड्काको जाहेरी दरखा त ।

िमित २०६५।१।२२ गते अ.१९.०० बजेको 
समयमा रिव अङ्कल र टसी अङ्कलले कोठामा लगी 
मलाई सु वाल खो न लगाई टसी अङ्कलले लगुा 
खोलेर मलाई खाट मािथ सुताएर माया गररे चु बन 
खाएर स पक राखेको हो । यसपिछ मलाई एक 

पैया ँ िदई चकलेट खान ुभनी िदएको हो, यसपिछ 
म घर गएर ममीलाई टिस र रिव अङ्कलले मलाई 
याच याच गरेको भनेको हो । मेरा अ य साथीह  मन ु

र सनुलाई पिन गरकेो हो भनेर भनेपिछ िनजह लाई 
पिन टिस र रिव अङ्कल भएर याच याच गरेको रहेछ 
भ ने थाहा भयो भ ने पीिडत अनलेु तथा िमित समय 
थाहा भएन टिस अङ्कलले मलाई रेसिलङ खे ने 
भनी आ नो कोठामा लगी तलको सु वाल खो न 
लगाई िपसाब फेन ठाउमँा चलाई टिस अङ्कलले 
आ नो िपसाब फेन मेरो िपसाब फेनमा घुसारेको हो, 
मलाई टिस अङ्कलले कसैलाई पिन नभ न ुभनेकोले 
कसैलाई नभनेको हो । अनुले आ नो ममीलाई भनेपिछ 
मैले पिन टिस अङ्कलले य तो गरकेो भनेको हो भ ने 
मनलेु िमित र समय थाहा भएन टिस अङ्कलले मलाई 
आ नो कोठामा लगी मैले लगाएको कपडा खो न 
लगाई मेरो िपसाब फेन ठाउमँा खेलाई आ नो िपसाब 
फेन मेरो िपसाब फेनमा घुसारेको हो, सोही कारणले 
गदा मेरो िपसाब फेन ठाउँमा घाउसमेत भएको छ, 
सो कुरा मलाई टिस अङ्कलले कसैलाई पिन नभ न ु
भनेकोले नभनेको हो, पिछ अनलेु भनेपिछ मैले पिन 
मलाई टिस अङ्कलले याच याच गरकेो भिन भनेको 
हो भ ने सनलेु ग रिदएको घटना िववरण कागज ।

भ पुर िज ला दिधकोट गा.िव.स. वडा नं. 
९ ि थत पूवमा राजकुमार े को घर, पि ममा क ची 
बाटो, उ र का छी खड्काको घर, दि ण खाली ज गा 
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यित चार िक लािभ को ह र खड्काको घरको भुइँ 
तलामा दि ण पि मको कोठामा रिव र टिसले अनलुाई 
करणी गरकेो भनी दखेाई िदएबमोिजमको घटना थल 
िववरण िठक छ भ ने यहोराको घटना थल कृित 
मुचु का ।

िसता खड्काको ५ वषक  अनुलाई मेरो साथी 
बाबलेु र मैले एक पैया ँिदई कोठामा पिहले बाबलेु र 
पिछ मैले करणी गरेका ह  । बाबुले के कसरी गर ्यो 
थाहा भएन, मैले मेरो िलङ्ग अनुको योिन मािथ राखी 
करणी गन खो दा िलङ्गिभ  पसेन, बािहर बािहर 
रगडेको मा  हो । यसपिछ यालबाट रिव दाइले 
दे यो । म कोठा बािहर िन के, रिव दाइले के गर ्यो 
मलाई थाहा भएन । मन ु र सनलुाई पिन यसभ दा 
पिहले यिकन िमित थाहा भएन पटकपटक च लेट 
पैसा िदएर िनजह को योिन खेलाई िदने, चु मा गन र 
बािहर बािहर िलङ्ग रगड्ने काय गरेको िथए ँभ नेसमेत 
यहोराको ितवादी टिस िव.क. ले अिधकार ा  

अिधकारीसम  गरकेो बयान ।
टसी िव.क.ले अनलुाई घरको कोठामा लगी 

आ नो िलङ्ग अनकुो योिनमा रगडेको यालबाट 
देखेको ह,ँ यसपिछ टिस िव.क. बािहर िन क  िहडेँको 
हो । अनु न थालेपिछ मैले एक पैया ँ िदई नरोउ 
भनी फकाएर पठाएको ह ँ । मैले अन,ु मन ु र सनलुाई 
केही गरकेो छैन भ नेसमेत यहोराको ितवादी रिव 
िव.क.ले अिधकार ा  अिधकारीसम  गरकेो बयान ।

पीिडत अनलुाई टिस िव.क. समेतले करणी 
गरकेो भ ने कारखानामा ह ला भएपिछ थाहा पाएको 
ह ँ । बािलकालाई करणी गनह लाई कानूनबमोिजम 
कडाभ दा कडा कारवाही हनुपछ भ नेसमेत यहोराको 
रिव लामा र का छी लामाले गरकेो कागज ।

पीिडत अनु, मनु र सनुको योिन याितएको 
छैन र कुनै घाउसमेत छैन भ नेसमेत यहोराको 
परोपकार सिुत तथा ीरोग अ पतालको वा य 
परी ण ितवेदन ।

अका बाब ुभ ने यि लाई खोजतलास गदा 
फेला नपरेको, िनजको यिकन नाम, थर, वतनसमेत 
नखलेुको भ ने यहोराको हरी ितवेदन । 

ितवादीह ले अबोध बािलकालाई केवल 
चकलेट खान िदई डेरा कोठामा लगी जबरज ती 
करणी गरकेो िस  हन आएकोले िनज ितवादीह ले 
मलुुक  ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. र 
३क नं. अनुसारको कसरु अपराध गरकेो हदँा य तो 
अपराध गन यी ितवादीह लाई सोही महलको 
३ नं. को देहाय १ नं. अनसुार सजायर ३क नं. 
अनुसार थप सजायसमेत गरी सोही महलको १० नं. 
अनुसार ितवादीह बाट पीिडत बािलकालाई उिचत 

ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउ ँभ नेसमेत यहोराको 
अिभयोग मागदाबी । 

पीिडत अनुलाई गलचा कारखानामा काम 
गन बाबु तामाङले करणी गरकेो हो । मैले पिन करणी 
गन खोजेको िथए ँतर मेरो दाइ रिव िव.क.ले यालबाट 
देखेकोले करणी ग रन । बाबु भ नेले करणी गररे बािहर 
आएपिछ फुि च रोयो मेरो दाइले नरोउ भनी चकलेट 
िदयो । मेरो दाइले पिन करणी गरेको छैन । मेरो र बाब ु
तामाङको पीिडतलाई करणी गन स लाह भएको 
िथयो । मैले करणी गन आटेँको चािह ँ हो । दाइले 
देखेकोले करणी गन मन लागेन र करणी ग रन । मनु र 
सनलुाई मैले करणी गरेको होइन भ नेसमेत यहोराको 

ितवादी टिस िव.क.ले सु  अदालतमा गरेको बयान ।
म खाना खाएर कोठामा सतुी रहेको 

िथए ँ । मेरो भाइ टिस िव.क. ट्वाइलेटमा गएको 
िथयो । यहा ँपीिडतसमेतले कुरा गरेको सनुे,ँ यसपिछ 
मैले ट्वाइलेटको यालमा गएर हेरे ँ । मलाई दे ने 
िबि कै भाइ टिस िव.क. बािहर िनि कयो । पीिडतलाई 
भाइले करणी गरेको देिखन । मैले पिन करणी गरकेो 
होइन । बाब ुभ नेले करणी गरेको भ ने सनुेको हो, मैले 
देिखन, हरीमा भएको बयान यहोरा मैले भनेबमोिजम 
लेिखएको हो सिहछापसमेत मेरो हो भ नेसमेत 

९५१९ - नेपाल सरकार िव. टिस िव.क.समेत
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यहोराको ितवादी रिव िव.क.ले अदालतमा गरकेो 
बयान ।

रिव र टिस अङ्कलले मलाई सु वाल 
खो न लगाई खाटमािथ सतुाएर लगाएको लगुा खोलेर 
मलाई खाटमािथ सतुाई मलाई याच याच गरकेो 
हो । टिस अङ्कलले चकलेट खान भनेर एक पैया ँ
िदएको िथयो । आज उपि थत भएका टिस र रिव 
अङ्कल हन्, िनजह ले मलाई याच याच गरकेा 
हन् भनी ितवादीह लाई सनाखत गरी पीिडत अनलेु 
अदालतमा गरकेो बकप  ।

अनलुाई रिव र टसीले कोठामा लगेर 
जबरज ती करणी गरेका हन् भ ने बिुझएक  का छी 
लामाले अदालतमा गरकेो बकप  ।

ितवादी रिवले िनजकै कोठामा र टसीले 
ट्वाइलेटमा लगेर जबरज ती करणी गरेका हन् । मलाई 
छोरी अनलेु भनेर थाहा भएको हो भ ने जाहेरवाली 
िसता खड्काले गरेको बकप  ।

पीिडत अनुको वा य परी ण ितवेदन 
हेदा क याजाली याितएको छैन भनी उ लेख 
भएको देिखदँा पीिडतको योिनमा िलङ्ग वेश भएको 
भ ने दिेखएन । यसबाट ितवादीह ले पीिडतलाई 
जबरज ती करणी गरकेो भ ने देिखएन । ितवादीह ले 
पीिडत अनलुाई जबरज ती करणी गन उ ोग गरकेो 
ठहछ । ितवादीह  टिस िव.क. र रिव िव.क. लाई 
जबरज ती करणीको महलको ५ नं. अनसुार जनही 
५(पाँच) वष कैद हने ठहछ भ ने सु  भ परु िज ला 
अदालतको िमित २०६५।६।६ को फैसला ।

बािलकाको योिनमा पु ष िलङ्ग रगडेको 
ि या ब चीको उमेर र शारी रक बनोटका िहसाबले 
प  जबरज ती करणीको स पूणताको अथमा नबझुी 

एकजनाभ दा बढीले जबरज ती गरेमा सामूिहक 
करणी हने िक नहने र जबरज ती उ ोग ठहर भएपिछ 
यसतफ बो नुपनमा केही उ लेख नभएको फैसला 
िुटपूण हदँा बदर गरी ितवादीह लाई अिभयोग 

मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउ ँ भ ने वादी नेपाल 
सरकारको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर भएको 
पनुरावेदन प  ।

मलुुक  ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ 
नं. को प ीकरणको करण (ग) बमोिजम जबरज ती 
करणीको काय हनका लािग “योिनमा िलङ्ग केही 

वेश भएको” हन आव यक दिेख छ । तर ततु 
मु ाको त यगत स दभमा हेदा पीिडतको योिनमा 
केहीमा  भाग वेश भएको मा न सिकने अव था 
देिखन आएन । रगड्नेस मको काय भएको देिखन 
आयो । तसथ तुत मु ास ब धी वारदात जबरज ती 
करणीको उ ोगको वारदात ठहर गरकेोलाई बेमुनािसब 
भ न िमलेन । उ ोगको कसरु ठहर भएको अव थामा 
जबरज ती करणीको महलको ३क नं. आकिषत हने 
देिखएन । ऐनले सामूिहक पमा भएको कायलाई जनु 
अथमा हण गरकेो छ, यसअनु पको घटना म 
प रि थित तुत मु ामा देिखन आएन । तसथ सु  
भ पुर िज ला अदालतबाट िमित २०६५।६।६ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ भ ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।८।२ मा 
भएको फैसला ।

पीिडत नाबािलकालाई यी ितवादीह ले 
पालैपालो करणी गरकेो त य मौकाको जाहेरीबाट 
खु दछ भने यसलाई थप पिु  गद जाहेरवालाले 
बकप  गरकेो देिख छ । पीिडतले मौकामा कागज 
गदा सु वाल खो न लगाई टिस अङ्कलले पिन लगुा 
खोली मलाई खाटमािथ सुताई माया गररे चु बन गरेर 
स पक राखेको हो र पिछ रिव अङ्कलले पिन गरकेो हो, 
यसपिछ म घर गएर मिमलाई टिस र रिव अङ्कलले 

मलाई याच याच गरेको भनेक  ह ँभनी बकप मा समेत 
सोही यहोरा लेखाई िदएको देिख छ । ितवादीले 
अनुस धानको िसलिसलामा बयान गदासमेत 
पीिडतलाई करणी गन खो दा िलङ्ग नपसी िनजको 
योिन बािहर िलङ्ग रगडेको प  लेखाएका छन् । सानी 
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बािलकाको योिनमा पु ष िलङ्ग छुवाई रगडेको ि या 
ब चीको उमेर र शारी रक बनोटको िहसाबले प तः 
जबरज ती करणीको स पूणताको अथमा बु नपुन 
ह छ । योिनमा िलङ्गको वेश नभएको भनी फैसलामा 
िलएको आधार यायसङ्गत छैन । अतः जबरज ती 
करणीको महलको १ नं. को गलत या या गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला ुिटपूण हदँा 
याय शासन ऐन, २०४८ को  दफा १२(१)(क)(ख) 

बमोिजम मु ा दोहोर् याई हेरी उ  िुटपूण फैसला बदर 
गरी ितवादीह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग रपाउ ँभ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको 
यस अदालतमा परेको िनवेदन ।

यसमा पीिडत बािलकाको उमेर पाचँ वषमा  
रहेको र ितवादीले नाबािलकाको योिनमािथ िलङ्ग 
राखी करणी गन खो दा नपसेको कारणबाट बािहर 
रगडेको भ ने त यलाई सु  र पनुरावेदन अदालतले 
पिन वीकार नै गरेको देिख छ । तर पनुरावेदन 
अदालतले ितवादीको कसरुलाई जबरज ती करणी 
नभई जबरज ती करणीको उ ोगस म गरेको भ ने 
िन कषमा पु नका लािग पीिडत बािलकाको योिनमा 
िलङ्ग वेश भएको मा न सिकने अव था नदेिखएको, 
रगड्नेस मको काय भएको देिखएको भनी आधार 

हण गरेको पाइ छ । उि लिखत स दभमा यस 
अदालतबाट “अबोध अव थाक  बािलकालाई आ नो 
िलङ्ग चलाउन लगाउने र िनजको योिन ारस म 
िलङ्ग परु् याई वीय खलन गराई आ नो स तिु  िलने 
कायलाई केवल करणीको उ ोगमा  हो भनी या या 
गन ु जबरज ती करणीस ब धी कानूनी यव थाको 
भावनाअनुकूल पिन हदँैन । “योिनमा िलङ्ग वेश 
नगरसे म जबरज ती करणीको कसुर हदँनै भनी 
सबै अव थामा या या गन हो भने शारी रक पमा 
कमजोर मिहलामािथ हने यौनज य अपराधबाट 

ितवादीले उ मिु  पाउने अव था आउन स छ” 
(ने.का.प. २०६३, अङ्क २, िन.नं.७६५२, प.ृ२३२) 

भनी र “अ य त कम उमेरक  बािलकामािथ भएको 
जघ य अपराधमा योिनमा िलङ्ग परु ै वेश नभएको 
भ ने कुरालाई मा  आधार बनाएर बािलकामािथ 
भएको जबरज ती करणीलाई जबरज ती करणीको 
उ ोगका पमा प रभािषत गनु यायोिचत हदँैन” 
(ने.का.प. २०६६, अङ्क ५, िन.नं. ८१४२, प.ृ७४३) 
भनी िस ा त कायम भएको प र े यमा पुनरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६६।८।२ को फैसलामा 
जबरज ती करणीको महलको १ नं. को या या मक 
िुटका साथै यस अदालतबाट ितपािदत याियक 

िस ा तसमेतको ुिट रहेको देिखदँा याय शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को ख ड 
(क) र (ख) अनसुार मु ा दोहोर ्याई हेन िन सा 

दान ग रिदएको छ भ ने यस अदालतको िमित 
२०६७।३।२८ को आदेश ।

जबरज ती करणी अपराधस ब धी 
मु ाह मा कुनै मु ामा योिनिभ  िलङ्ग वेश नगरी 
बािहर घषणस म भएकोलाई उ ोगस मको अपराध 
मािनएको देिख छ भने केही मु ामा जबरज ती 
करणीको अपराध हन बािहर घषण नै पया  हने 
मानी जबरज ती करणीको १ र ५ नं. को स ब धमा 
छु ाछु ै संयु  इजलासह बाट फरकफरक या या 
भई कानूनी िस ा त ितपादन भएको देिख छ । 
यस कार जबरज ती करणीको महलको १ नं. को 
अपराध हन कितस मको काय भएमा पया  हने र ५ नं. 
अनु पको उ ोगको अपराध हन के कितस मको काय 
भएको हनपुन भनी सीमाङ्कनको िनधारणमा कानूनी 
जिटलता रहेको पाइयो । एकै कृित, एकै कसरुज य 
त य र एकै कानूनी  रहेका मु ाह मा कानूनी 
िस ा तको स ब धमा दईु संयु  इजलासको िनणय 
िभ नािभ नै भएको अव था देिखदँा उ  िवषयमा 
एक पता कायम गन उिचत हने दिेख छ । अतः ततु 
मु ाको िववाद पिन सोही कृित, कसरुज य त य 
र कानूनी  रहेको देिखदँा र जबरज ती करणी र 
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यसको उ ोगको िवभेद हन आव यक भएको हदँासमेत 
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
३ को उपिनयम १(ख) बमोिजम एक पता कायम 
हने योजनाथ पूण इजलासमा पेस गनु भ ने यस 
अदालतको सयंु  इजलासबाट िमित २०७०।३।३० 
मा भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस 
हन आएको तुत मु ामा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारका तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा 

ी रवेतीराज ि पाठी र िव ान् उप यायािधव ा ी राम 
िघिमरेले पीिडत नाबािलकालाई दवुै ितवादीह ले 
पालैपालो करणी गरकेो कुरा मौकाको जाहेरी र 
सोलाई पिु  हने गरी जाहेरवालाले गरकेो बकप बाट 
प  भएको देिख छ । पीिडतको मौकाको कागज र 

अदालतमा गरकेो बकप बाट समेत ितवादीह ले 
पीिडत नाबािलकालाई चकलेट खान िदई कोठामा लगी 
कपडा खोली खाटमािथ सतुाई चु बन गरी करणीसमेत 
गरकेो भनी खलुाई िदएको अव था छ । ितवादीले 
अनसु धानको ममा बयान गदा पीिडतलाई करणी 
गन खो दा िलङ्ग नपसी योिन बािहर रगडेको भनी 
लेखाइिदएको अव थामा योिनमा िलङ्ग वेश 
नगरकेो भनी जबरज ती करणीको उ ोगस मको 
कसरु कायम गरी सु  र पनुरावेदन अदालतले गरकेो 
फैसला िमलेको छैन । पीिडत नाबािलकाको यौनाङ्ग 
पूण पमा िवकिसत र प रप व नभएको अव था 
हदँा ितवादीको िलङ्ग पीिडतको योिनमा नपसेको 
अव था हो । सानी बािलकाको योिनमा पु ष िलङ्ग 
छुवाई रगडेको ि यालाई ब चीको उमेर र शारी रक 
बनोटको िहसाबले पिन जबरज ती करणीको 
स पूणताको अथमा बु नुपन ह छ । ऐनले पिन 
िलङ्गको पूण वेशलाई अिनवाय नगरेको अव था 
हदँा ितवादीह को कायलाई जबरज ती करणीको 
कसरु कायम गरी सजायसमेत गनपुनमा उ ोगस मको 
कसरु कायम गरेको सु  र पनुरावेदन अदालतको 

फैसला िमलेको नहदँा उ टी गरी ितवादीह लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती करणीको कसरुमा 
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बहस गनुभयो ।

यसमा ितवादीह ले अबोध बािलकालाई 
चकलेट खान िदई आ नो डेरामा लगी जबरज ती 
करणी गरकेो िस  हन आएको भनी ितवादीह लाई 
मलुुक  ऐन जबरज ती करणीको महलको १ र ३क नं. 
अनुसारको कसुर अपराधमा ऐ.को ३ नं. को देहाय दफा 
१ अनसुार सजाय गरी सामूिहक करणी गरतेफ ऐ.३क 
नं. अनसुार थप सजाय गरी सोही महलको १० नं. 
अनुसार पीिडतलाई ितवादीह बाट ितपूितसमेत 
िदलाई भराई पाउँ भ ने अिभयोग दाबी भएको ततु 
मु ामा सु  भ परु िज ला अदालतले पीिडतको 
योिनमा ितवादीह को िलङ्ग पूण पमा वेश 
भएको नदेिखएको भनी ितवादीह ले जबरज ती 
करणीको उ ोगस मको कसुर गरेको ठहर ्याई गरकेो 
फैसला पनुरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएको 
देिखयो । पुनरावेदन अदालत, पाटनको उ  फैसलामा 
उि लिखत पीिडतको योिनमा ितवादीको िलङ्ग 

वेश नगरकेो भनी िलइएको िनणयाधार पीिडतको 
शारी रक बनोट र अप रप वताको स दभमा िमलेको 
नहदँा मु ा दोहोर ्याई हेरी ितवादीह लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउ ँ भनी वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा िनवेदन परकेोमा यस 
अदालतबाट मु ा दोहोर ्याई हेन िन सा दान भएको 
देिखयो ।

यसरी दोहोर ्याई हेन िन सा दान भई 
पनुरावेदनको रोहमा दायर भएको तुत मु ामा यस 
अदालतको संयु  इजलासबाट एकै िकिसमका त य 
र अव था रहेका मु ामा कुनैमा जबरज ती करणीको 
कसुर कायम भएको र कुनैमा जबरज ती करणीको 
उ ोगस मको कसरु ठहर भई यस अदालतका 
पूविनणयमा एक पता कायम नभएको हदँा 
कितस मको कायलाई जबरज ती करणीको पूण कसुर 
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मा ने र कितस मको कायलाई जबरज ती करणी 
उ ोगस मको कसरु कायम गन स ब धमा अ यौलता 
िसजना भएकोले जबरज ती करणी र जबरज ती 
करणीको उ ोगको कसुरमा िसमाङ् कन कायम गरी 
एक पता हन उपयु  हने भनी सव च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ को उपिनयम १ 
को ख ड (ख) बमोिजम पूण इजलासमा पेस गन ुभनी 
भएका आदेशानसुार पूण इजलासको दायरीमा दता भई 
िनणयाथ यस इजलासमा पेस हन आएको देिखयो ।

उपयु बमोिजम िव ान् सह यायािधव ा 
र उप यायािधव ाले गनभुएको बहस सुनी 
पनुरावेदनसिहतका िमिसल कागजात अ ययन गरी 
उि लिखत त य रहेको तुत मु ामा देहायका 
िवषयह मा केि त रही िनणय िन पण गनपुन देिखन 
आयो :

(क) जबरज ती करणीको कसुर र जबरज ती 
करणीको उ ोगको कसरुको िबचमा 
सारभूत पमा के क तो िभ नता रहने हो ?

(ख) चिलत नेपाल कानूनमा जबरज ती करणी 
र जबरज ती करणीको उ ोग स ब धमा के 
क तो कानूनी यव था रहेको छ ?

(ग) एउटै कसरुज य त य भएका मु ाह मा 
यस अदालतको सयंु  इजलासबाट भएका 
पूव िनणयह मा जबरज ती करणी र 
जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु कायम 
गन स ब धमा भएको या यामा एक पता 
छ छैन ?

(घ) तुत मु ाको वारदातलाई जबरज ती 
करणीको उ ोग थािपत गरेको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको छ वा छैन ? र 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
पु न स ने हो होइन ?

२. िनणय िन पणका लािग तय ग रएका 

उपयु  ह  म ये सव थम पिहलो का 
स ब धमा िवचार गनपुन हन आएको छ । मिहला 
िव  हने िविभ न अपराधह  म ये जबरज ती 
करणी एक ग भीर अपराध हो । मानव स यताको 
सु वाती अव थादेिख नै जबरज ती करणीलाई 
घिृणत र ग भीर अपराध मानी य तो अपराध गन 
कतालाई कठोर पमा दि डत ग रदँै आएको पाइ छ । 
यो मिहलाको शरीर िव को अपराधमा  नभई यसले 
मिहलालाई मानिसक, सामािजक, आिथक पमा 
पिन उि कै मा ामा ित परु ्याएको ह छ । यितमा  
नभई यसले मिहलाको सती व र ाको हक, आफूले 
इ छाएको यि सगँ मा  शारी रक स पक रा न 
पाउने हकलगायत िविवध हकह को अवमू यन 
गदछ । सम मा यसले आ नो शरीरको बारमेा 
वे छापूवक िनणय गन पाउने मिहलाको हकको 

अवमू यन गदछ ।
३. मनसायपूवक ग रने अ  अपराधमा 

ज तै जबरज ती करणीको अपराधका पिन िविभ न 
चरणह  हन स छन् । अथात् जबरज ती करणीको 
अपराध गनका लािग अपराधकताले िविभ न चरणह  
पार गरकेो हन स दछ । ज तैः मनसाय चरण 
(Intention to commit a crime), अपराध गन तयारी 
(Preparation to commit a crime), अपराध गन 
उ ोग (Attempt to commit a crime) र पूण 
अपराध (Commission of crime) । अथात् कताले 
आफूले घटाउन चाहेको अपराधको लािग तयारी गरी 
योजनाब पमा भौितक र मानिसक पमा अि तम 

यास गरी आफूले लि त गरेको अपराध प रमाणमा 
परु् याएको ह छ, जनु मनसायपूवक ग रने अपराधको 
अि तम चरण हो । सै ाि तक पमा अपराध गन 
मनसाय, तयारी र उ ोगलाई पिन छु ाछु ै अपराध 
मािनए पिन कितपय अपराधमा मनसाय र तयारीका 
कुरा पिु  गन िविवध कारणले स भव नहने भएकोले 
सामा यतयाः ायजसो अपराधमा उ ोग चरणदेिखको 
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कायलाई मा  छु ै अपराध मानी सजायको यव था 
गन ग रएको देिख छ । यस प र े यमा ायः सबै 
कानूनी णालीमा जबरज ती करणीको उ ोगलाई 
एउटा छु ै अपराध मानी सजायको यव था ग रएको 
पाइ छ । जसलाई हा ो चिलत कानूनी यव थाले 
पिन आ मसात् गरकेो छ ।

४. उपयु  पृ भूिममा जबरज ती करणीको 
अपराध र जबरज ती करणीको उ ोगका िबचमा 
क तो िभ नता रहने हो भ ने स ब धमा िवचार 
गदा, सामा यतयाः कुनै पु ष यि ले मिहलालाई 
िनजको म जरुी निलई जोर जबरज ती गरी िनजको 
पु ष जननेि य मिहलाको योिनमा वेश गराई यौन 
स तु ी िलने काय जबरज ती करणीको अपराधज य 
काय हो । उ  अपराधमा अपराधकताले यौन तृ णा 
मेटाउने मनसाय राखी पीिडत मिहलाको म जरुीबेगर 
जबरज तीपूवक आ नो िलङ्ग मिहलाको योिनमा 

वेश गराई यौन स तु ी िलएको ह छ । यस कार 
जबरज ती करणीको कसरु हनका लािग तीन वटा 
आधारभूत त व हनु अिनवाय ह छः जबरज ती करणी 
गन मनसाय, जबरज ती करणी गन काय र पीिडतको 
करणी गन कायमा म जरुीको अभाव । ती त वह को 
अभावमा जबरज ती करणीको कसरु थािपत हन 
स दैन । पीिडतको म जरुीमा वा आपसी सहमितमा 
भएको करणीलाई जबरज ती करणीको अपराध 
मािनदँैन । तर उ  मा यताका केही अपवादह  
रहेका छन्, ज तैः पीिडत यि  नाबािलका भएको 
अव थामा उ  मा यता लागू हन स दैन । पीिडत 
नाबािलका भएको अव थामा दईु प को आपसी 
सहमित र म जुरीमा करणी िलन ुिदन ुगरकेो भए पिन 
य तो करणीलाई जबरज ती करणी नै मािन छ 

र कताले जबरज ती करणीकै दािय व बहन गनु 
पदछ । पीिडत नाबािलकाको मि त क पूण पमा 
िवकिसत भैनसकेको हनाले नाबािलकाले वत पमा 
य तो कायको कृित र प रमाणसमेत मनन गरी 

म जुरी वा सहमित जनाउन नस ने भएकोले य ता 
अव थाका पीिडत यि ले िदएको म जुरीलाई म जुरी 
नमािनने सव वीकृत मा यता रिहआएको छ । य तै 
डर, धाक, ध क , अनिुचत भावमा पारी वा जोरजलुम 
गरी िलएको सहमितलाई पिन सहमित मािनदँैन ।

५. य तै जबरज ती करणीको उ ोगको 
अपराधमा कताले आ नो यौन तृ णा मेट्ने मनसायले 
पीिडत मिहलाको म जुरी निलई जबरज तीपूवक 
आ नो िलङ्ग मिहलाको योिनमा वेश गराउन 
हरस भव यास गरेको तर कुनै कारणबस सो काय 
स प न गन नसकेको वा न याएको ह छ । जबरज ती 
करणीको उ ोगको कसरु थािपत हनका लािग कताले 
पीिडतलाई जबरज ती करणी गन मनसाय राखी 
करणी गन सकेस म सबै कोिसस गरेको तर अ य 
कुनै कारणबाट करणी गन काय स प न हन नसकेको 
र पीिडतको सो कायमा म जरुी नभएको अव था हन ु
पदछ ।

६. उपयु बमोिजम जबरज ती करणी र 
जबरज ती करणीको उ ोगको कसरुको सामा य 
मा यताको पृ भूिममा कितस मको कायलाई 
जबरज ती करणीको पूण अपराध मािनने हो र 
कितस मको कायलाई जबरज ती करणीको उ ोगको 
कसुर मािनने हो अथात् ती दईु कसुरमा िलङ्गको 
योिनमा वेशको अव था कितस म हनपुन हो, पीिडत 
यि  बय क नभई नाबािलका भएको अव थामा 
यसलाई कसरी या या, िववेचना ग रन ु उपयु  

ह छ भ ने स दभमा हेदा, जबरज ती करणीको 
पूण अपराध हनका लािग पु षको िलङ्ग मिहलाको 
योिनमा पूण पमा वेश गरकेो हनुपन, वीय खलन 
हनुपन, पीिडत मिहलाले ितकार गरकेो हनपुन, सो 
गदा पीडक र पीिडतको शरीरमा संघष र ितकारका 
िच  हनुपन ज ता पर परागत मा यतामा प रवतन 
आई पु षको िलङ्ग मिहलाको योिनमा केही मा ामा 

वेश गरेको भए वा घषणस म भएको अव थामा पिन 
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जबरज ती करणीको अपराध मािनने मा यताको 
िवकास भएको पाइ छ । करणी गदा वा गन खो दा 
िलङ्गको पूण वेश हन पायो वा पाएन भ ने कुरा 
व तिु थितमा भर पन कुरा हो । सो पूण वेश हन 
पाएको वा नपाएको हनस छ । पूण वेश भएमा एउटा 
र आंिशक वेश वा योिनमा घषण भए अक  कुरा मानी 
कसरुको छु ै वग करण गन सिकने अव था रहदँैन । 
करणी गन उ े यले काय ह छ भने योिनमा िलङ्गको 
पूण वा आिंशक वेश भए पिन करणी गरेको मा न ुपन 
ह छ ।

७. करणी भएको देिख छ वा देिखँदैन भ ने 
कुरा त यको िव ेषण गरी सबदु माणको रोहमा 
िवचार ग रने िवषय हो । जबरज ती करणी गन कताको 
शारी रक अव था, िनजको िलङ्गको उ ेजनाको 
अव था, पीिडत मिहला वा नाबािलकाको उमेर 
अव था, योिनको आकार र कुमारी वको अव था, 

ितरोध गन सके वा नसकेको अव था आिद कितपय 
ि थितह मा िविवध प रि थितह  िनमाण हन 
स दछन् । यो सबै कुरा त यगत ह  हन् ।

८. अ य त किललो उमेर अव था भएको 
बािलकाको हकमा जबरज ती करणी गदा वय क 
मिहलासगँको स ब धमा ज तो िलङ्ग वेश सिजलो 
हदँैन । करणीको काय िलङ्ग वेशपिछ मा ै सु  हने 
नभई करणी गन उ े यले यौन काय सु  गदा देिख नै 
करणीको काय ह छ । िलङ्गको पूण वेश र कताको 
पूण स तु ीलाई आधार मानेर वा पीिडतको योिनमा 
परकेो आघातको असरलाई िवचार गरी जबरज ती 
करणीको काय भए वा नभएको िनणय गन हो भने 
करणीका स ब धमा पीिडत वा पीडकको आ-आ नो 
ि थितअनसुार िवरोधाभाषपूण या या गनुपन हन 
जा छ ।

९. िलङ्ग र योिनको स पक गरी करणीको 
काय हने हनाले योिनमा कित वेश होइन िक 
योिनमा िकंिचत घषण वा वेश पिन करणी गन 

उ े यले भएको छ भने सो करणी भएको मा न ु
पछ । बािलकाको यौनाङ्गमा िलङ्गले छुने, रगड्ने 
वा आंिशक पमा वेश गरेको रहेछ भने पिन बािलका 
िव को करणीको काय परुा भएसरह नै मा नु पन 
ह छ । अ यथा िलङ्गले यहासँ म वेश गन कुरा 
अ ासंिगक ह छ । आपरािधक मनसायलाई हेरी खराब 
काय (Mischief) लाई िन सािहत गरी दि डत गन 
िहसाबले कसरुस ब धी कानूनको या या गनु पदछ ।

१०. मोदीको मेिडकल जु र ुडे स ए ड 
ट सीकोलोजी (२३औ ंसं करण पृ  ८९७) मा “To 
constitute of offence of rape is not necessary 
that there should be complete penetration 
of the penis with the emission of semen and 
rupture of hymen. Partial penetration of the 
penis within the libiamajora or the vulva or 
pudenda, with or without the emission of 
semen or even an attempt at penetration 
is quite sufficient for the purpose of law” 
अथात् जबरज ती करणीको अपराधको लािग योिनमा 
िलङ्ग पूण वेश भई वीय खलन भएको, क याजाली 
याितएको हन ुआव यक नहने, योिनको बा  िडल वा 

बा  भागमा िलङ्ग छुवाउन ुवा वेश गराउने य न 
गन ुपया  हने भनी उ लेख भएको दिेख छ ।

११. योिनमा िलङ्ग रगड्ने कुरा यौन 
यवहारबाहेक अ य योजनलाई हदँैन । रगड्ने मा ै 

उ े यले िलङ्गले योिनमा पश गन गराउन खोजेको 
छु ै उ े य भए सो पिन प  हनपुछ । यौन कायको 
लािग योिनमा घषण मा ै पिन एउटा अव था हन स छ 
अथवा योिन छेद गन काय पूण पले सफल नभएको 
पिन अव था हन स छ । तर पूण वेश नहन,ु पूण 
स तु ी नहन,ु वीय खलन नहन ुआिद यौन कायिभ कै 
िविवध अव थाह  हन् । योिनमा िलङ्ग रगड्ने काय 
िनद ष र वेश मा ै दोषयु  भ ने अव था होइन । 
एकाको गु ाङ्ग जबरज ती खोली योिनमा िलङ्गको 

९५१९ - नेपाल सरकार िव. टिस िव.क.समेत
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घषण गराउने काय ग र छ भने यो आपरािधक काय 
नै हो र यो जबरज ती करणीको उ ोग मा ै नभई 
उ ोगको काया वयन गरी जबरज ती करणीकै एउटा 
अव था मा न ुपन ह छ ।

१२. अब िनणय िन पणका लािग तय 
ग रएको चिलत नेपाल कानूनमा जबरज ती करणी 
र जबरज ती करणीको उ ोग स ब धमा के क तो 
कानूनी यव था रहेको छ भ ने दो ो का स ब धमा 
िवचार गदा, लामो समयस म चलनमा रहेको मुलकु  
ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ मा भएको 
जबरज ती करणीको प रभाषालाई लैङ्िगक समानता 
कायम गन केही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०६३ ले 
संशोधन गरी उ  संशोिधत यव था हालस म कायम 
रहेको देिख छ । तसथ हाल चलनमा रहेको उ  
कानूनी यव थाको िववेचना गन ुअगािड सािबकमा सो 
स ब धमा क तो कानूनी यव था चलनमा रहेको 
िथयो सोको उ लेखन र िववेचना गन ुयहाँ सा दिभक 
हने देिख छः

१३. लैङ्िगक समानता कायम गन केही 
नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, २०६३ पूव जबरज ती 
करणीको महलको १ नं. मा रहेको जबरज ती 
करणीस ब धी कानूनी यव थाः-

क या, िवधवा वा अकाक  सधवा वा नी 
मािनसमा सो  वषमिुनक लाई उसको म जुरी िलई 
वा निलई जनुसकैु यहोरासगँ करणी गरे पिन र सो  
वष नाघेक को रािजखसुी िबना बेम जरुीले जनुसकैु 
तरहसगँ भए पिन जोरजलुमु गरी वा डर धाक दखेाई वा 
अनिुचत भावमा पारी करणी गरकेो समेत जबरज ती 
करणी ठहछ । 

१४. उ  कानूनी यव थाबमोिजम 
मिहलालाई क या, िवधवा र सधवा भनी तीन भागमा 
वग करण ग रएको र य ती मिहला सो  वषमािथक  
भएमा िनजको म जरुी निलई जनुसकैु िकिसमले करणी 
गरमेा र य ती मिहला सो  वषभ दा कम उमेरक  

भएमा िनजको म जरुी िलई वा निलई जोरजलुुम गरी, 
डर धाक दखेाई वा अनुिचत भावमा पारी करणी 
गरेको भएमा जबरज ती करणीको कसरु हने दिेखयो 
। सोबमोिजम सो  वषमािथक  वय क वा बािलग 
मिहलाको हकमा करणी हदँाका अव थामा मिहलाको 
सो कायमा म जरुी हन ु वा नहनलेु िनणायक भूिमका 
रा ने देिख छ । तर सो  वषमुिनक  बािलकाको हकमा 
भने म जरुी हनु वा नहनलेु कुनै भूिमका खे ने नदेिखई 
जबरज ती करणीको कसरु कायम हन करणी भएको 
थािपत हनुनै पया  हने देिख छ । उ  प रभाषाले 

कितस मको कायलाई जबरज ती करणी मा ने भ ने 
कुरा उ लेख नहनकुा अित र  वैवािहक बला कारलाई 
समेत अ य कितपय कुराह लाई समेट्न सकेको 
देिखदँैन ।

१५. तसथ उ  यव थामा रहेका किम 
कमजोरी हटाउन र जबरज ती करणीको अपराध 
स ब धमा िवकिसत नवीनतम मा यतालाई समेत 
समेटी समसामियक बनाउनका लािग लैङ्िगक 
समानता कायम गन केही नेपाल ऐन संशोधन गन ऐन, 
२०६३ ले जबरज ती करणीको महलको १ नं. मा 
रहेको सािबकको यव थाको स ा देहायबमोिजमको 
यव था गरेको देिख छः-

कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म जुरी 
निलई करणी गरेमा वा सो  वषभ दा कम उमेरक  
बािलकालाई िनजको म जरुी िलई वा निलई करणी 
गरेमा िनजले जबरज ती करणी गरकेो ठहछ ।

प ीकरणः- यस न बरको  योजनका 
लािगः

(क) डर, ास, धाक दखेाई वा करकाप, अनुिचत 
भाव, झु यानमा पारी वा जोर जलुमु गरी वा 

अपहरण गरी वा शरीर ब धक राखी िलएको 
म जुरीलाई म जरुी मािनने छैन,

(ख) होस ठेगानमा नरहेको अव थामा िलएको 
म जुरीलाई म जरुी मािनने छैन,
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(ग) योिनमा िलङ्ग केहीमा  वेश गरेको रहेछ 
भने पिन यस न बरको योजनको लिग 
करणी गरकेो मािननेछ । 

१६. संशोधनबाट कायम भएको उ  
यव थाले सािबकको यव थामा यापक प रवतन 

गरी जबरज ती करणीको कसरुका स ब धमा रहेको 
अ प तालाई प  पान खोजेको देिख छ । उ  
प रवितत यव थाले मिहलालाई क या, सधवा, 
िवधवा भनी कुनै वग करण गरकेो छैन भने आ नी 
वा अकाक  भ ने श दसमेत उ लेख नगरी केबल 
मिहला भ ने श दमा  उ लेख गरेको देिख छ । उ  
यव थाअनसुार कसैले कुनै मिहलालाई िनजको 

म जरुी निलई करणी गरमेा करणीको कसरु हने र सो  
वषभ दा कम उमेरक  बािलकाको हकमा भने िनजको 
म जरुीले करणी गरेमा पिन जबरज ती करणी हने 
यव था गरकेो देिख छ । यसका अलावा कुन कारले 

िलइएको म जुरीलाई म जरुी नमािनने र कितस मको 
काय भएमा जबरज ती करणीको कसुर हने भ ने 
स ब धमा उ  नं. को प ीकरण ख डमा ट पान 

यास ग रएको छ । जसअनसुार जोरजलुमु, डर, ास, 
धाक ध क  देखाई, अनिुचत भावमा पारी, अपहरण 
वा ब धक बनाई िलएको म जुरी वा बेहोसी अव थामा 
िलएको म जरुीलाई म जरुी नमािनने तथा जबरज ती 
करणीको कसरु हन योिनमा िलङ्ग पूण पमा वेश 
हन ुअिनवाय नगरी िलङ्ग केहीमा  पसेको भएमा पिन 
पया  हने देिख छ ।

१७. अब जबरज ती करणीको उ ोग 
स ब धमा रहेको कानूनी यव था हेदा, जबरज ती 
करणीको महलको ५ नं. मा जबरज ती करणीको 
उ ोग स ब धमा िन नबमोिजमको कानूनी यव था 
रहेको छः

जबरज ती करणी गन उ ोग गरकेो करणी 
गन भने पाएको रहेनछ भने जबरज ती करणी गनलाई 

हने सजायको आधा सजाय ह छ ।
१८. उ  कानूनी यव थाले जबरज ती 

करणीको उ ोगलाई अपराध मानी सजायसमेतको 
यव था गरेको भएपिन कितस मको कायलाई 

जबरज ती करणीको उ ोगको कसरु मा ने भ ने 
स ब धमा केही कुरा उ लेख गन सकेको देिखदँैन । 
जबरज ती करणीको उ ोगस ब धी उ  कानूनी 
यव था सािबकदेिख हालस म यथावत् पमा रहेको 

हदँा अदालतले आ नो या यामाफत जबरज ती 
करणी र जबरज ती करणीको उ ोगको िबचको 
िभ नता छुट्याई आएको पाइ छ । यसरी या या 
गन ममा जबरज ती करणीस ब धी िव मान 
कानूनी यव था तथा मािथ  नं. १ मा िववेचना 
ग रएबमोिजम घटना प रि थित, पीिडतको उमेर, 
अव था, जबरज ती करणीको अपराध स ब धमा 
िवकिसत मा यता आिद िविवध कुराका आधारमा 
मु ाको िन पण गरी आएको पाइ छ ।

१९. अब िनणय िन पणका लािग तय 
ग रएको एउटै कसरुज य त य भएका मु ाह मा यस 
अदालतको संयु  इजलासबाट भएका पूव िनणयह मा 
जबरज ती करणी र जबरज ती करणीको उ ोगको 
कसुर कायम गन स ब धमा भएको या यामा 
एक पता छ छैन भ ने ते ो का स ब धमा िवचार 
गदा, मूलतः एउटै कसुरज य त य समावेश भएका 
जबरज ती करणीस ब धी मु ामा यस अदालतको 
संयु  इजलासबाट भएका पूव िनणयह मा कुनैमा 
जबरज ती करणीको कसरु कायम ग रएको र कुनैमा 
जबरज ती करणीको उ ोगस म कायम ग रएको भई 
कितस मको कायलाई जबरज ती करणीको पूण कसुर 
मा ने र कितस मको कायलाई जबरज ती करणी 
उ ोगस मको कसरु मा ने भ ने स ब धमा अ यौल 
िसजना भएकोले जबरज ती करणी र जबरज ती 
करणीको उ ोगको कसरुमा िसमाङ् कन कायम गरी 
एक पता हन उपयु  हने भनी यस अदालतको 
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संयु  इजलासबाट भएका आदेशानसुार तुत मु ा 
यस इजलाससम  पेस हन आएको देिख छ । मूलतः 
यस अदालतको सयंु  इजलास िन न िलिखत केही 
मु ाह  उ ृत गरी उ  िन कषमा पगेुको देिख छः- 

१.  पुनरावेदक ितवादी मोितराम तेली िव. 
ी ५ को सरकार भएको जबरज ती 

करणी मु ा (ने.का.प. २०४०, अङ्क १०, 
िन.न.ं१७८०) : पीिडत नाबािलकालाई 

ितवादीले कोठामा लगी ढोका ब द गरी 
मेचमा राखी िनजले लगाएको क  सु वाल 
खोली आ नो िलङ्ग देखाएको र िलङ्ग 
िनजको योिनमा लगी केही बेर चलाएको, 
वीय हातले खसालेको भ ने त य भएको 
उ  मु ामा जबरज ती करणी नै भएको भए 
योिन ारको पदा फाट्नु पनमा सो नफाटेको, 
योिनको व रप र सानासाना सु खापनका 

ावमा  देिखएको भ ने आधारमा जबरज ती 
करणीको उ ोगस मको कसरु कायम हने 
भनी यस अदालतको संयु  इजलासबाट 
फैसला भएको ।

२. पुनरावेदक ितवादी िड ली साद भ डारी 
िव. ी ५ को सरकार भएको जबरज ती 
करणी मु ा (ने.का.प.२०६१, अङ्क ८, 
िन.न.ं ७४२५) : ितवादीले मलाई कोठामा 
लगी मेरो क  खोली ममािथ चढी हटहट 
गरपेिछ मलाई दु यो र िपसाब फेन ठाउँबाट 
रगतसमेत आएपिछ म न थालेकोले मलाई 
क  लगाई िदए भ ने पीिडतको भनाइ रहेको 
उ  मु ामा पीिडत नाबािलकाको क मा 
लागेको रगत र vaginal seman को 
परी णबाट शु िकट प ा नलागेको तथा 
पीिडतको libiamajora र libiaminora 
मा िनलडाम रहेको भ ने अ पतालको 

ितवेदनबाट देिखदँा ितवादीले मुलकु  

ऐन, जबरज ती करणीको ५ नं. बमोिजम 
जबरज ती करणीको उ ोगस म गरकेो 
देिखने भनी यस अदालतको संयु  
इजलासबाट फैसला भएको देिख छ । 

३. पुनरावेदक ितवादी िव णु अिधकारी 
िव. नेपाल सरकार भएको जबरज ती 
करणी मु ा (ने.का.प.२०६३, अङ्क 
२, िन.न.ं७६५२) : पीिडत ८ वषक  
नाबािलकालाई आ नो िलङ्ग खेलाउन 
लगाई खाटमा सुताई बलपूवक िनजको 
योिनमा िलङ्ग परु ्याई वीय खलन गराएको 
त य भएको उ  मु ामा अवोध अव थाक  
बािलकालाई आ नो िलङ्ग चलाउन 
लगाउने र िनजको योिनस म िलङ्ग परु ्याई 
वीय खलन गराई आ नो यौन स तु ी 
िलने कायलाई केवल करणीको उ ोगमा  
भनी या या गनु जबरज ती करणीस ब धी 
कानूनी यव थाको भावनाअनुकूल नहने, 
योिनमा िलङ्ग वेश नगरेस म जबरज ती 
करणीको कसरु हदँैन भनी सबै अव थामा 
या या गन हो भने शारी रक पमा कमजोर 

मिहलामािथ हने यौनज य अपराधबाट 
ितवादीले उ मुि  पाउने अव था आउन 

स ने, ८ वषक  बािलकामािथ ितवादीले 
बलपूवक गरकेो करणीज य अपराधबाट 
िनजको योिनमा चोट ला नकुो साथै 
पिछस म सो घाउ िनको नभई पाकेको 
देिखएको अव थामा ितवादीको कसरुलाई 
उ ोगस म मा  हो भनी मा न िम दैन भनी 
या या भई जबरज ती करणीको कसुर 

कायम गरी संयु  इजलासबाट फैसला 
भएको । 

४. पुनरावेदक ितवादी िभमबहादुर पोखरले 
िव. नेपाल सरकार भएको जबरज ती 
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करणी मु ा (ने.का.प.२०६३, अङ्क ४, 
िन.न.ं ७६८२) : मलुुक  ऐन, जबरज ती 
करणीको १ नं. अनुसार जबरज ती करणीको 
वारदात कायम हनका लािग योिनिभ  िलङ्ग 
पूण वेश गरेको हनुपन वा योिनिभ  वीय 
खलन भएको हनुपन वा पीिडतको योिनको 

क याजाली याितएको हनपुन कुरा उ लेख 
नभएको अव थामा िलङ्ग र योिनिबच 
सामा य घषण पया  हने, घटनासगँ स ब  
अ य त यह बाट जबरज ती करणीको 
आपरािधक काय गरेको कुरा पिु  हन 
आएको अव थामा योिनिभ  िलङ्गको पूण 

वेश नभएको, क याजाली न याितएको, 
वीय खिलत नभएको भ ने आधारमा 
अिभयु लाई आरोिपत कसरुबाट मु  
गन निम ने । पीिडत ६ वषक  नाबािलका 
रहेको उ  मु ामा वा य के ले ब चाको 
योिन ार (vaginal nifice) एकदमै साघँरुो 
हने र वय क पु षको िलङ्गको मोटाई बढी 
हने भएको र करणीको यासमा योिनिभ  
िलङ्ग िछराउने यास गदा िलङ्ग निछरकेो 
तर योिनको बािहरी भाग र मु नलीको बािहरी 
भागमा घषण गदा िनलडामह  देिखएको 
भ ने उ लेख भएको अव थामा पीिडतको 
योिनको क याजाली न यातीन ु वाभािवक 
हन आउने भनी संयु  इजलासबाट 
जबरज ती करणीको कसरु कायम गरी 
फैसला भएको ।

५. पुनरावेदक ितवादी सुकबहादुर कटुवाल 
िव. नेपाल सरकार भएको जरबज ती 
करणी मु ा (ने.का.प.२०६५, अङ्क 
५, िन.नं.७९६८) : पीिडत ३ वष ६ 
मिहनाक  नाबािलका रहेको उ  मु ामा 

ितवादीले आ नो sexual desire लाई 

परुा गन बािलकाको hymen सगँ िलङ्ग 
परु् याएको, योिनको व रप र गरेको भ ने 
देिखएको, बािलकाको क  र ितवादीको 
शारी रक परी णबाट वीय खलन भएको 
देिखएको अव थामा जबरज ती करणीको 
१ नं. अनसुार जबरज ती करणीको वारदात 
कायम हन पया  हने, उमेर नपुगेक  अवोध 
बािलकाउपर ितवादीबाट भएको sexual  
assault (यौनस ब धी आ मण) िनदयी 
र लि जत कारको रहेको, अपराधज य 
मनसायबाट बािलकाउपर ग रएको काय 
indecent assault (अिश  आ मण) 
मलुुक  ऐन, जबरज ती करणीको महलको 
१ नं. बमोिजम sexual offence िभ  पन 
भनी या या भै यस अदालतको संयु  
इजलासबाट जबरज ती करणीको कसुर 
कायम गरी फैसला भएको ।

६. पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार िव. 
टेकबहादुर े ी भएको जबरज ती 
करणी मु ा (ने.का.प.२०६६, अङ्क ५, 
िन.नं.८१४२) : पीिडत बािलका ८ वषक  
भएक  उ  मु ामा करणी गन इ छा वा 
मनसायले पूणता ा  गरकेो ि यालाई 
अपराधले पूणता पाएको अव था अथात्  
Commission of crime का पमा 
िलन ु पन, जबरज ती करणीका लािग 
स पूण यास गरेको, यसमा कहीकँतैबाट 
ह त ेपसमेत नभएको तर बािलकाको उमेर 
अ य त कम भएकै कारणले मा  योिनिभ  
िलङ्ग वेश नगरेको अव थालाई अपराधको 
ग भीरता घटाउने आधार बनाउन निम ने, 
बािलकाको उमेर अ य त कम भएकै कारणले 
गदा बािलकाको योिनिभ  िनजको िलङ्ग 

वेश नगरेकै आधारमा िनजको ि यालाई 
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जबरज ती करणीको उ ोगको पमा मा  
सीिमत गराउन निम ने भनी या या भै यस 
अदालतको संयु  इजलासबाट जबरज ती 
करणीको कसुर कायम भै फैसला भएको ।

२०. मािथ उि लिखत िस.नं. १ र २ का 
मु ामा जबरज ती करणीको उ ोगको कसुर कायम 
ग रएको देिख छ भने िस.नं. ३, ४, ५ र ६ का 
मु ामा जबरज ती करणीको कसुर कायम ग रएको 
देिख छ । उि लिखत मु ाको त यगत अव था हेदा, 
सबै मु ामा पीिडत नाबािलका रहेको देिख छ । सबै 
मु ामा पीिडतको योिनमा ितवादीको िलङ्ग वेश 
नगरकेो, ितवादीले करणी गन उ े यले िलङ्गले 
योिनमा छुवाएको वा घषण गराई यौन स तुि  िलएको 
देिखयो । उपयु बमोिजम सबै मु ाको त यगत 
अव था समान रहेको भएपिन केही मु ामा जबरज ती 
करणी र केहीमा जबरज ती करणीको उ ोगस मको 
कसरु ठहर गरी ितवादीलाई सोहीबमोिजम सजाय 
ग रएको देिखयो ।

२१. कितस मको कायलाई जबरज ती 
करणीको कसरु मािनने हो भ ने स ब धमा करणी 
गन उ े यले काय गदा योिनमा िलङ्गको पूण वा 
आंिशक वेश भए पिन करणी गरकेो मा नपुन तथा 
करणी भएको देिख छ वा देिखदँैन भ ने कुरा त यको 
िव ेषण गरी सबदु माणको रोहमा िवचार ग रने िवषय 
भई जबरज ती करणी गन कताको शारी रक अव था, 
िनजको िलङ्गको उ ेजनाको अव था, पीिडत मिहला 
वा नाबािलकाको उमेर अव था, योिनको आकार र 
कुमा र वको अव था, ितरोध गन सकेको वा नसकेको 
अव था आिद ज ता प रि थितह  िनणायक त व 
हने एवम् करणी गन उ े यले बािलकाको यौनाङ्गमा 
िलङ्गले छुने, रगड्ने वा आंिशक पमा वेश भएको 
रहेछ भने पिन बािलका िव को करणीको काय परुा 
भएसरह नै मा नपुन तथा एकाको गु ाङ्ग जबरज ती 

खोली योिनमा िलङ्गको घषण गराउने काय जबरज ती 
करणीको उ ोग मा ै नभई उ ोगको अव था पार भै 
जबरज ती करणीकै एउटा अव था मा न ु पन भनी 
मािथ  नं. १ मा िव ततृ िववेचना ग रसिकएको 
छ । उ  िववेचनाबाट नाबािलकालाई जबरज ती 
करणी गन मनसायले िलङ्गले योिनमा छुवाउने, घषण 
गराउने ज ता काय त यगत सबुद माणबाट मािणत 
भएको अव थामा य तो कायलाई जबरज ती करणी 
नै मा नु पन देिखयो । चिलत कानूनी यव थाले 
पिन जबरज ती करणीको कसरु थािपत हनको लािग 
पीिडतको योिन छेदन भएकै हनुपन, वीय खलन हनै 
पन आिद ज ता कायलाई अिनवाय गरकेो देिखदँैन ।

२२. मािथ उ लेख भएका ने.का.प. २०४० 
र २०६१ सालमा ितपादन भएका िस ा तह  
जबरज ती करणीको स ब धमा त कालीन कानूनी 
यव थाले गरेको प रभाषा अ तगत ितपादन 

भएको देिखन आउछँ । जबरज ती करणीको 
प रभाषामा थप भएको नया ँ कानूनी यव थाको 
पृ भूिममा उ  िस ा तले जबरज ती करणीस ब धी 
अपराधको िन पण गन स ने अव था रहन 
स दैन । हाल बहाल रहेको जबरज ती करणीको 
महलको १ नं. ले जबरज ती करणीको कसुर थािपत 
हनका लािग पीिडतको योिन छेदन तथा वीय खलन 
हनुपन ज ता कुरालाई अिनवाय नगरकेो तथा 
मािथ िववेचना ग रएबमोिजम करणी गन उ े यले 
बािलकाको यौनाङ्गमा िलङ्गले छुने, रगड्ने वा 
आिंशक पमा वेश गराउने काय जबरज ती करणीकै 
अपराधज य काय हने भएकोले मािथ िस.नं. १ र २ 
मा कायम भएको िलङ्गसगँ यो इजलास सहमत हन 
सकेन । िस.नं. ३, ४, ५ र ६ मा उि लिखत पनुरावेदक 

ितवादी िव ण ुअिधकारी िव. नेपाल सरकार भएको 
जबरज ती करणी मु ा (ने.का.प.२०६३, अङ्क 
२, िन.नं.७६५२), पुनरावेदक ितवादी िभमबहादरु 
पोखरेल िव. नेपाल सरकार भएको जबरज ती 
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करणी मु ा (ने.का.प.२०६३, अङ्क ४, िन.नं. 
७६८२), पुनरावेदक ितवादी सुकबहादरु कटुवाल 
िव. नेपाल सरकार भएको जरबज ती करणी मु ा 
(ने.का.प. २०६५, अङ्क ५, िन.नं.७९६८), 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार िव. टेकबहादरु े ी 
भएको जबरज ती करणी मु ा (ने.का.प.२०६६, 
अङ्क ५, िन.नं.८१४२) मु ामा कायम भएको िस ा त 

चिलत कानूनी यव था र जबरज ती करणीस ब धी 
अपराधको संवेदनशीलतासमेतका आधारमा उपयु  
रहेकोले ती मु ामा कायम भएको िस ा तसगँ 
असहमत हनपुन कुनै कारण देिखएन । तसथ िस. नं. 
१ र २ मा उि लिखत पनुरावेदक ितवादी मोितराम 
तेली िव. ी ५ को सरकार भएको जबरज ती करणी 
मु ा (ने.का.प.२०४०, अङ्क १०, िन.नं.१७८०) र 
पनुरावेदक ितवादी िड ली साद भ डारी िव. ी ५ 
को सरकार भएको जबरज ती करणी मु ा (ने.का.प. 
२०६१, अङ्क ८, िन.नं. ७४२५) मा कायम भएको 

िलङह  अब कायम रहन स ने भएन ।
२३. अब िनणय िन पणका लािग तय 

ग रएको जबरज ती करणीको उ ोग थािपत गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको छ वा छैन र 
वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकर पु न स ने 
हो होइन भ ने चौथो तथा अि तम का स ब धमा 
िवचार गनपुन देिखन आएको छ ।

२४. व तुतः संयु  इजलासले तुत 
मु ा पूण इजलासमा पेस गन आदेश गदा निजरमा 
एक पता कायम नभएको भ ने  उठाएको स दभमा 
मािथ िविभ न करणह मा उि लिखत को 
िन पण भइसकेको छ । तर संयु  इजलासले आ नो 
रायसिहत पूण इजलासमा ेिषत गरकेो नदेिखए पिन 

तुत मु ामा समावेश भएको िववादको िवषयव तकुो 
संवेदनशीलतालाई म यनजर गदा यो मु ाको त यगत 

मा िनणय गन पनुः सयंु  इजलासमा पठाउन पिन 
उपयु  नदेिखएकोले यसै मु ाको रोहमा िनणय िदनु 

पन देिखन आयो ।
२५. त स ब धमा िवचार गदा, पीिडतक  

आमा िसता खड्काको जाहेरीबाट तुत मु ाको 
उठान भएको दिेख छ । पीिडत नाबािलकाले 
अनुस धान अिधकारीसम  कागज गदा टिस र रिव 
अङ्कलले आ नो कोठामा लगी सु वाल खो न 
लगाई खाटमािथ सतुाएर माया गरेर चु बन खाई 
स पक राखेको हो । चकलेट खानु भनी मलाई एक 

पैया ँ िदएको, यसपिछ म घर गएर ममीलाई टिस 
र रिव अङ्कलले मलाई याच याच गरकेो भनी 
भनेको हो भनी घटनाको सिव तार वणन गरी लेखाई 
िदएको देिख छ । िनज पीिडतले अदालतसम  
उपि थत भई आफूले मौकामा गरेको उ  कागजको 
यहोरालाई समथन गरी आफूलाई याच याच गन 

ियनै ितवादीह  टिस र रिव हन् भनी िनजह लाई 
सनाखतसमेत गरी बकप  ग रिदएको देिख छ । 

ितवादी टिस िव.क. ले अनुस धान अिधकारीसम  
बयान गदा पीिडतलाई कोठामा लगी आ नो िलङ्ग 
पीिडतको योिनमा राखी करणी गन खो दा िलङ्ग 
िभ  पसेन, बािहर बािहर रगडेको हो भनी कसरुमा 
सािबत रहेका देिख छन् । िनजले अदालतसम  
बयान गदा पीिडतलाई करणी गरकेो कुरा इ कार गरे 
पिन आफू र अका यि  बाब ुतामाङिबच पीिडतलाई 
करणी गन स लाह भएबमोिजम बाबु तामाङले करणी 
गरेको, आफूले करणी गन ला दा दाइले देखेकोले 
करणी नगरकेो भनी उ लेख गरेको देिखदँा िनजले 
पीिडतलाई करणी गन मनसाय राखी करणी गन य न 
गरेको कुरा अदालतको बयानमा समेत वीकार गरकेो 
देिखन आयो । अदालतको बयानमा िनजले पीिडतलाई 
करणी गरकेो कुरामा इ कार भए पिन िनजले आ नो 
उ  इ कारी माण ारा पिु  गन सकेको देिखदँैन ।

२६. अका ितवादी रिव िव.क. अनुस धान 
अिधकारी र अदालतसम  बयान गदा पीिडतलाई 
करणी गरकेो कुरामा इ कार रहेका देिख छन् । 

९५१९ - नेपाल सरकार िव. टिस िव.क.समेत
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पीिडतले मौकामा कागज गदा िनज ितवादीसमेतले 
आफूलाई करणी गरेको भनी लेखाई िदएको 
पाइ छ । उ  घटनाबाट पीिडतले घटनाको त कालपिछ 
घटनाको सिव तार वणन गरी मौकामा आ नो यहोरा 
लेखाई मौकाको आ नो उ  यहोरालाई पिु  एवम् 
समथन गरी अदालतमा समेत बकप  गरकेो अव था 
छ । यसका अित र  पीिडतले ियनै ितवादीसमेतले 
आफूलाई करणी गरेका हन् भनी ितवादीह को 
पिहचान गरी सनाखतसमेत गरेको अव था छ । 
िमिसल संल न उपयु  त यगत अव थाको पृ भूिममा 
पीिडत नाबािलकालाई करणी गन कायमा आफू संल न 
नरहेको भनी िनज ितवादीले अदालतसम  समेत 
गरकेो इ कारी बयान पिु  हने अव था देिखएन ।

२७. अब सु  तथा पनुरावेदन अदालतले 
पीिडतको योिनमा कुनै कारको ित नपगेुको, 
क याजाली न याितएको भ ने आधारमा िनज 

ितवादीह ले जबरज ती करणीको उ ोगस मको 
कसरु गरेको ठहर ्याई गरेको फैसला िमलेको छैन भनी 
वादी नेपाल सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकर 
स ब धमा िवचार गदा, मािथ उ लेख भएबमोिजम 
जाहेरी दरखा त, पीिडतको मौकाको कागज र 
अदालतसम को बकप , वयम्  ितवादीह को 
बयानसमेतबाट ितवादीह ले पीिडतलाई करणी 
गन मनसाय राखी कोठामा लगी कपडा खोली खाटमा 
सतुाई आ नो िलङ्ग पीिडतको योिनमा राखी करणी 
गन खो दा योिनिभ  नपसेकोले योिनमा रगडेको 
भ ने कुरा देिखन आएको छ । कितस मको कायलाई 
जबरज ती करणीको कसरु मािनने हो भ ने स ब धमा 
एकाको गु ाङ्ग जबरज ती खोली योिनमा िलङ्गको 
घषण गराउने काय जबरज ती करणीको उ ोग मा ै 
नभई उ ोगको अव था पार भै जबरज ती करणीकै 
एउटा अव था मा न ु पन र करणी गन उ े यले 
बािलकाको यौनाङ्गमा िलङ्गले छुने, रगड्ने वा 
आंिशक पमा वेश भएको रहेछ भने पिन बािलका 

िव को करणीको काय परुा भएसरह नै मा न ुपन भनी 
मािथका करणह मा िव ततृ िववेचना ग रसिकएको 
छ । मलुकु  ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं. ले 
पिन जबरज ती करणीको कसरु थािपत हनको लािग 
पीिडतको योिन छेदन भएकै हनपुन भनी अिनवाय 
नगरेको अव थामा ितवादीह ले पीिडतउपर गरकेो 
काय जबरज ती करणीको उ ोगस मको कायमा  
नभई जबरज ती करणी कै कसुर देिखँदा सु  तथा 
पनुरावेदन अदालतले उ ोगको कसरु कायम गदा 
िलएको उ  आधारह  िमलेको देिखन आएन ।

२८. अतः मािथ उ लेख भएबमोिजम यथ  
ितवादीह ले पीिडत ५ वषक  नाबािलकालाई 

जबरज ती करणी गन मनसाय राखी आ नो िलङ्ग 
िनजको योिनमा रगडी जबरज ती करणीको महलको 
१ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको कुरा पुि  हन 
आएकोले िनज ितवादीह  टिस िव.क. र रिव िव.क. 
ले जबरज ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजम 
जबरज ती करणीको उ ोगस मको कसरु गरको 
ठहर ्याई जनही ५(पाचँ) वष कैद गरकेो सु  भ पुर 
िज ला अदालतको िमित २०६५।६।६ को फैसला 
सदर गन गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।८।२ फैसला िमलेको नदेिखदँा उ टी भई िनज 

ितवादीह लाई ऐ. ३ को देहाय दफा १ नं. बमोिजम 
जनही १०(दश) वष कैद हने र ऐ. १० नं. बमोिजम 
पीिडतले ितवादीह बाट जनही .१०,०००।– 
(दश हजार) का दरले ितपूित भराई िलन पाउने 
ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।

तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादीह ले 
जबरज ती करणीको उ ोगस मको कसरु गरकेो 
ठहर ्याई जनही ५(पाचँ) वष कैद गरकेो सु  
तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला उ टी भई 

ितवादीह ले जबरज ती करणीको महलको १ 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेाले जनही १०(दश) 
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वष कैद हने र पीिडतले ितवादीह बाट जनही 
१०,०००।- का दरले ितपूित भराई िलन पाउने 
ठहरकेाले दहेायबमोिजम गन ुभनी सु  भ पुर िज ला 
अदालतमा लेखी पठाइिदनू :

ितवादी टिस िव.क. र रिव िव.क. लाई सु  फैसलाले 
लागेको कैद वष ५ (पाँच) भु ान भइसकेको देिखदँा 
उपयु बमोिजम िनजह लाई लागेको कैद १०(दश) 
वषबाट उ  ५ (पाचँ) वष क ा गरी बाकँ  हन आउने 
जनही कैद वष ५(पाचँ) को लगत कसी असलु गनू ...१

ितवादीह  टिस िव.क. र रिव िव.क. बाट पीिडतले 
भरी पाउने ठहरेको ितपूित जनही .१०,०००।- 
कानूनबमोिजम ितवादीह बाट पीिडतलाई 
भराइिदनू .....................................................२

तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी फैसलाको 
जनाउ महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई 
िनयमानसुार िमिसल बुझाइिदनू .........................३

    
 
उ  रायमा हामीह को सहमित छ ।
या.ओम काश िम
या.जगदीश शमा पौडेल

इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर ३ गते रोज ५ शभुम् ।
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी

सव च अदालत, िवशेष इजलास
माननीय यायाधीश ी िगरीश च  लाल
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजुली
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी

आदेश िमित : २०७२।५।१०।५
०६९-WS-००८५

िवषयः- उ ेषण / परमादेश

िनवेदक : रसुवा िज ला लहरपेौवा गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाड  िज ला 
काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. ३१ 
पतुलीसडक ब ने अिधव ा पूणच  पौडेल

िव
िवप ी : िनवाचन आयोग, िनवाचन आयोगको 

कायालय, बहादरुभवन, काठमाड समेत

नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
भाग ३ अ तगत मतदानको अिधकारलाई 
मौिलक हक अ तगत समावेश गरकेो 
देिखँदैन । तर पिन मतदानको अिधकार 
राजनीितक अिधकार भएकोले यो 
अिधकार नाग रकले मा  ा  गन स ने 
अिधकार भएको कुरामा िववाद रहदैँन । 
सवैंधािनक एवम ् कानूनी यव थाबाट 
पिन गैर नपेाली नाग रकलाई मतदानको 
अिधकार रहे भएको देिखन नआएकोले गैर 
नेपाली नाग रकले मतदानको अिधकार 

ा  गन योजनका लािग मतदाता 
नामावलीमा नाम समावेश गराउन िनवेदन 
िदने लगायतका ि यामा समावेश हन 

नणय नं.९५२०

९५२० - अिधव ा पचू  पौडेल िव. िनवाचन आयोग, िनवाचन आयोगको कायालय, बहादरुभवन, काठमाड समेत
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पाउने देिखन आउँदैन । य तो अिधकार 
नेपाली नाग रकले मा  ा  गन स ने 
भ ने देिखन आउने ।

( करण नं.४)
मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 

२०६८ को िनयम ३१(क) को उपिनयम 
(३) को कानूनी यव थाअनुसार नेपाली 
नाग रकताको माणप  ा  नगरेको 
यि को नाम सवंत्  २०६४ सालको 

सिंवधानसभा सद यको िनवाचनको 
मतदाता नामावलीमा समावेश रहेछ र 
िनज कानूनबमोिजम मतदाता हन यो य 
नेपाली नाग रक पिन रहछे भन े िनजले 
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गन 
नाम दता अिधकारीसम  िनवेदन िदन 
स ने भ ने कानूनी यव थाले िनवेदकले 
दाबी िलए ज तो गैर नेपाली नाग रकलाई 
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन 
पाउने छुट वा सुिवधा िदएको भ ने देिखन 
नआउने ।

( करण नं.७)
मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 

२०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम 
(३) मा रहकेो कानूनी यव थाबाट गैर 
नेपाली नाग रकले मतदाता नामावलीमा 
आ नो नाम समावेश गनका लािग नाम 
दता अिधकारीसम  िनवेदन िदन स ने 
भ ने नदेिखई य तो िनवेदन नेपाली 
नाग रकले मा  स ने यव था रहेको 
देिखँदा सो कानूनी यव था नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २ र 
८ तथा मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५ समेतसगँ बािझएको 

देिखन नआउन े।
( करण नं.८)

“नेपालको नाग रक हो भ ने कुराको 
आिधका रक माण नाग रकताको 

माणप  नै भएकाले नेपाली नाग रकताको 
माणप को अप रहायतालाई ित थापन 

गन, अनादर गन वा इ कार गन कुनै 
पिन कानूनी यव था असंवैधािनक 
ह छ भ ने कुरा बु न आव यक छ । 
तसथ नाग रकताको माणप  ा  गनु 
र नगनुले मतदाता नामावलीमा नाम 
समावेश गन योजनका लािग ताि वक 
असर गदन भ न नसिकने” भनी करण 
न.ं६ मा र “मतदाता नामावलीमा नाम दता 
गनका लािग नाग रकताको माणप को 
अप रहायतालाई कायमै राखी यिद 
नाग रकताको माणप  अ प  वा 
ि िवधाजनक देिखएमा नाग रकताको 

माणप को पुनपुि  (Verify) को लािग 
मा  ज गा धनी माणपूजा लगायत 
मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ 
को उपदफा (१) र (२) मा उ लेख भएका 
अ य कागजप ह  नाम दता अिधकारीले 
माग गन स न े भ ने अथमा उ  कानूनी 
यव थालाई या या गन ु अ त रम 

सिंवधानको धारा ८(१) र मतदाता 
नामावलीस ब धी ऐनको दफा ५(१)
(क) अनुकूल हने” भनी ( करण न.ं७) 
मा यस अदालतको िवशेष इजलासबाट 
िमित २०६८।३।९ (०६७-WS-००१४, 
ने.का.प. २०६८ अकं १० पृ. १६६७) मा 
यस अदालतबाट भएको या याले मतदाता 
नामावलीमा नाम समावेश गनका लािग 
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नेपाली नाग रक हनु पन आव यकतालाई 
औ ं याउँदै नेपाली नाग रकले नेपाली 
नाग रकताको माणप  निलएको भए 
पिन नेपाली नाग रक भएको भ ने कुरा 
पुि  हने अ य कागजातका आधारमा पिन 
िनजले आ नो नाम मतदाता नामावलीमा 
समावेश गनका लािग िनवेदन िदन 
स ने भ न े देिखन आएकोले मतदाता 
नामावलीस ब धी िनयमावली, २०६८ 
को िनयम ३१क. को उपिनयम (३) यस 
अदालतबाट ितपािदत िस ा त ितकूल 
रहकेो छ भ ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत 
हन नसिकने ।

( करण नं.९ र १०)

िनवेदकका तफबाट : 
िवप ीका तफबाट : िव ान्  सह यायािधव ा 

संजीवराज रे मी
अवलि बत निजर :
ने.का.प. २०६८ अंक १० पृ. १६६७

स ब  कानून :
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 

धारा ६३(७) 
मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ को 

दफा ५(१) 
मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 

२०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम (३) 

आदशे
या.गोपाल पराजुली : नेपालको अ त रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) 
र (२) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 
अिधकार े अ तगत दायर हन आएको तुत रट 
िनवेदनको संि  त य र िनणय यस कार रहेको छः- 

िमित २०७०।३।२३ गतेको गोरखाप को 
पिहलो पृ मा काशन ग रएको मतदाता नामावलीमा 
नाम दता गन अि तम िमित तोकेकोस ब धी िनवाचन 
आयोगको सूचनामा “ चिलत कानूनबमोिजम 
नेपाली नाग रकताको माणप  ा  नगरकेा तर 
२०६४ सालको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका 
यि ह ले पिन मतदाता नामावलीस ब धी (पिहलो 

संशोधन) िनयमावली, २०७० को अनसूुची १२ 
बमोिजमको ढाचँामा स बि धत गाउँ िवकास सिमित 
वा नगरपािलकाको वडाको िसफा रस सलं न गरी उ  
थानह मा २०७० साल असार मसा तिभ  पेस गरी 

आव यक ि या परुा गरमेा फोटोसिहतको मतदाता 
नामावलीमा नाम दता गन स ने यहोरा स बि धत 
सबैको जानकारीको लािग अनुरोध छ” भ ने उ लेख 
ग रएको रहेछ । 

मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 
२०६८ मा पिहलो सशंोधन भई िनयम ३१क. थप 
भएको र सो थप भएको िनयम ३१क. को उपिनयम 
(३) मा “संवत् २०६४ सालको संिवधानसभा 
सद यको िनवाचनको मतदाता नामावलीमा नाम 
रही चिलत कानूनबमोिजम नेपाली नाग रकताको 

माणप  ा  नगरकेो तर ऐनबमोिजम मतदाता 
हन यो य नेपाली नाग रकले मतदाता नामावलीमा 
मतदाताको पमा समावेश हनको लािग नाम दता 
अिधकारीसम  अनसूुची १२ बमोिजमको ढाचँामा 
िनवेदन पेस गन स नेछ” भ ने यव था रहेकोले सो 
कानूनी यव थाअनसुार उ  सूचना जारी भएको 
रहेछ ।

कुनै पिन देशको नाग रक मा  यस दशेको 
मतदाता हने सव वीकाय िस ा त हो र नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को तावनालगायतका 
यव थाह ले पिन यसलाई आ मसात गरकेो 

पाइ छ । संिवधानको धारा २ मा नेपालको 
सावभौमस ा र राजक यस ा नेपाली जनतामा 

९५२० - अिधव ा पचू  पौडेल िव. िनवाचन आयोग, िनवाचन आयोगको कायालय, बहादरुभवन, काठमाड समेत
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िनिहत रहनेछ भ ने यव था रहेको छ भने आविधक 
िनवाचन ारा आफूमािथ आफँैले शासन गन 
िविधमाफत उ  सावभौमस ा र राजक यस ाको 

योग गन जाताि क शासन णालीलाई सिंवधानले 
अंगीकार गरेको छ । िनवाचन नै सावभौमस ा र 
राजक यस ाको योग गन एक मा  मा यम हो । 

िनवाचनस ब धी स पूण काम गन अिधकार 
संिवधानले िनवाचन आयोगलाई दान गरेको छ भने 
मतदाताह को सूची तयार पानलगायतको कामलाई 
यवि थत गन मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, 

२०६३ लागू भएको पाइ छ । नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ र मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५ मा नेपाली नाग रक मा  मतदाता 
हने भ ने यव था रहेको छ । नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ८(१) मा यो संिवधान 

ार भ हदँाका बखत नेपालको नाग रकता ा  
गरकेो र यस भागबमोिजम नाग रकता ा  गन यो य 
यि ह  नेपालका नागा रक हने छन् भ ने यव था 

रहेकोले नाग रकता पाइसकेका वा नाग रकता पाउन 
संिवधानबमोिजम यो यता पगुेका यि ह  मा  
नाग रक हने हदँा तीभ दा बाहेकका यि लाई मतदाता 
मा न सिकने देिखदँैन । 

मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 
२०६४ को िनयम ३१क.(३) मा रहेको यव थाले 
रा यको आिधका रक िनकायबाट नेपालको नाग रक 
हो भनी मािणत नै नभएका यि समेत मतदाता हन 
पाउने यव था गरकेो हदँा सो यव था संिवधानको 
धारा २, ८ तथा मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५ समेतसगँ बािझएको भ ने ट 
ह छ । नेपाली नाग रक हो भ ने पिु  भइसकेको यि  
मा  मतदाता हन पाउँछ, पिहला मतदाता बनाएर 
नाग रक हो वा होइन भनी िछनोफानो गन िम दैन । 

यसै स ब धमा िनवेदक पूणच  पौडेल 
िव  धानम ी तथा मि प रषद् कायालयसमेत 

भएको रट िनवेदनमा “नेपालको नाग रक हो भ ने 
कुराको आिधका रक माण नाग रकताको माणप  
नै भएकोले नेपाली नाग रकताको माणप को 
अप रहायतालाई ित थापन गन, अनादर गन वा 
इ कार गन कुनै पिन कानूनी यव था असंवैधािनक 
ह छ भ ने कुरा बु न आव यक छ । तसथ नाग रकताको 

माणप  ा  गन ुर नगनुले मतदाता नामावलीमा नाम 
समावेश गन योजनको लािग ताि वक असर गदन भ न 
नसिकने” र “मतदाता नामावलीमा नाम दता गनका 
लािग नाग रकताको माणप को अप रहायतालाई 
कायमै राखी यिद नाग रकताको माणप  अ प  वा 
ि िवधाजनक देिखएमा नाग रकताको माणप को 
पनुपुि  (verify) को लािग मा  ज गाधनी माण 
पूजालगायत मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ 
को दफा ११(१)(२) मा उ लेख भएका अ य कागज 
प ह  नाम दता अिधकारीले माग गन स ने भ ने 
अथमा उ  कानूनी यव थालाई या या गन ुअ त रम 
संिवधानको धारा ८(१) र मतदाता नामावलीस ब धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) अनुकूल हने” 
(२०६७-WS-००१४, ने.का.प. २०६८ अकं १० पृ. 
१६६७) भनी िस ा तसमेत ितपादन भइसकेको छ ।

तसथ नेपालको नाग रक मा  मतदाता हन 
स ने संवैधािनक एवम्  कानूनी यव था रहेकोमा 
नेपालको नाग रक हो भ ने कुराको टुङ्गो नै नलागेका 
यि समेत मतदाता हन पाउने यव था मतदाता 

नामावलीस ब धी िनयमावली,२०६४ को िनयम 
३१क.(३) मा रहेको र सो यव था नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा (२), (८) र मतदाता 
नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा यस 
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतसगँ बािझएकोले 
उ  िनयम ३१क.(३) लाई ार भदेिख नै बदर र 
अमा य घोिषत गरी सो िनयम ३१क.(३) को आधारमा 
भए गरेका काम कारवाहीसमेत उ ेषणलगायत उपयु  
आदेश ारा बदर ग रपाऊँ । साथै नेपालको अ त रम 
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संिवधानको धारा ८(१) बमोिजम नेपालको नाग रकता 
ा  गरकेो र नेपालको नाग रकता ा  गन यो य भनी 

नेपाल सरकारको आिधका रक िनकायबाट मािणत 
ग रएका यि लाई मा  मतदाता नामावलीमा समावेश 
गन ु भनी िवप ीको नाममा परमादेशलगायत उपयु  
आदेश जारी ग रपाऊँ । 

मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 
२०६८ को िनयम ३१क.(३) को काया वयनमा 
त काल रोक नलगाउने हो भने यो िनवेदनको टुङ्गो 
ला नपूुव नै लाख  िवदेशी नेपालको मतदाता ब ने भई 

तुत रट िनवेदनको योजन समा  हने हदँा तुत 
रट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म मतदाता 

नामावलीस ब धी िनयमावली, २०६८ को िनयम 
३१क.(३) को आधारमा कुनै पिन काम कारवाही नगनु 
नगराउन ुभनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१ बमोिजम िवप ीह का नाममा अ त रम 
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने यहोराको िनवेदन 
प  । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो, 
आदेश जारी हन नपन भए सोको आधार र कारण 
खलुाई आदशे ा  भएको िमितले बाटोको यादबाहेक 
१५ िदनिभ  महा यायािधव ाको कायालयमाफत 
िलिखत जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रट 
िनवेदनको एक ित न कल साथै राखी याद सूचना 
जारी गरी िलिखत जवाफ परपेिछ वा अविध नाघेपिछ 
िनयमबमोिजम गरी पेस गनू । साथै अ त रम आदेश 
जारी हने वा नहने स ब धमा दवुै प को उपि थितमा 
छलफल गराई िन कषमा पु न उपयु  दिेखएकाले 
िमित २०७०।४।८ गतेको पेसीको तारखे तोक  सोको 
सूचना िवप ीह लाई िदनू । अ त रम आदेश छलफल 
नभएस मको लािग मतदाता नामावलीस ब धी 
िनयमावली, २०६८ को िनयम ३१क को उपिनयम ३ 
को आधारमा काम कारवाही नगन ुभनी अ पकालीन 

अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ भ ने यस 
अदालतको िमित २०७०।३।३१ को आदेश । 

िनवेदन दाबीअनुसार रट जारी गनुपन 
नपन कुरा िलिखत जवाफ परपेिछ िवचार हन स ने 
र िनवाचनको िमित घोिषत भई मतदाता नामावली 
सङ्कलनको याद िमित २०७०।३।३१ स म 
मा  रहेको र सो याद वतमान अव थामा समा  
भइसकेकोसमेत हदँा िवप ीतफबाट िलिखत जवाफ 
नपदको अव थामा िनवेदन मागबमोिजम अ त रम 
आदेश जारी ग ररहन ु पन अव थाको िव मानता 
नदेिखदँा यस अदालतबाट िमित २०७०।३।३१ 
मा जारी भएको अ पकालीन अ त रम आदेशलाई 
िनर तरता िदइरहन ु परेन । ततु रट िनवेदनमा 
िनवेदकले उठाएका संवैधािनक र कानूनी ह को 
ग भीरतालाई िवचार गदा तुत रट िनवेदनलाई 
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
६३(च५) बमोिजम अ ािधकार दान ग रएको छ । 
िनयमबमोिजम पेस गन ु भ ने यस अदालतको िवशेष 
इजलासको िमित २०७०।४।८ को आदेश । 

िनवेदकले दाबी िलएको िवषयमा यस 
कायालयको के, क तो संल नता रहेको भ ने 
स ब धमा कुनै कुरा नखलुाई र िवप ी बनाउनु पन 
कुनै कारणसमेत उ लेख नगरी िदएको तुत िनवेदन 

थम ि मा नै खारजेभागी रहेको छ । नेपाल सरकार, 
धानम ी तथा मि प रषदक्ो कायालय संिवधान 

तथा कानूनको प रपालना गरी गराई कानूनी रा यको 
अवधारणालाई साकार पान र नाग रकका संिवधान 
तथा कानून द  हक, अिधकारह को स मान, 
संर ण एवम्  सवं न गन कुरामा ितब  रहेको 
छ । िनवेदकले दाबी िलए ज तो गैर नेपालीलाई समेत 
मतदाता सूचीमा समावेश गन गरी नेपालको कुनै 
कानूनले यव था गरकेो छैन । नेपाली नाग रकलाई 
मा  मतदान गन अिधकार हने कुरामा कुनै िववाद 
छैन । मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ को दफा 

९५२० - अिधव ा पचू  पौडेल िव. िनवाचन आयोग, िनवाचन आयोगको कायालय, बहादरुभवन, काठमाड समेत
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५ को ख ड (क) मा नेपाली नाग रक मा  मतदाता 
हन स ने यव था रहेको छ । मतदाता नामावलीमा 
नाम कायम रहन नस ने यि को नाम मतदाता 
नामावलीमा समावेश भएको पाइएमा िनजलाई मतदाता 
नामावलीबाट हटाउने यव था सो ऐनको दफा २० 
मा रहेको देिख छ भने गैर नेपाली नाग रकले नेपाली 
नाग रक ह ँभनी ढाटँी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश 
गराएमा िनजलाई पचास हजार पैयासँ म ज रवाना 
वा ६ मिहनास म कैद वा दवुै सजाय हने यव था सो 
ऐनको दफा ३४(२) मा रहेको पाइ छ । सो ऐनको दफा 
३७ मा नाग रकता स ब धमा चिलत कानूनबमोिजम 
हनेमा कुनै असर पन छैन भ ने प  यव था रहेको 
छ । मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, २०६८ 
लाई संशोधन गन मतदाता नामावलीस ब धी (पिहलो 
संशोधन) िनयमावली, २०७० ले मूल िनयमावलीको 
िनयम ३१ पिछ िनयम ३१क थप गरी संवत्  २०६४ 
सालको मतदाता नामावलीलाई आधार मा ने गरी 
सो िनयमको उपिनमय ३ मा “संवत्  २०६४ सालको 
संिवधानसभा सद यको िनवाचनको मतदाता 
नामावलीमा नाम रही चिलत कानूनबमोिजम नेपाली 
नाग रकताको माणप  ा  भएको तर ऐनबमोिजम 
मतदाता हन यो य नेपाली नाग रकले मतदाता 
नामावलीमा मतदाताको पमा समावेश हनको लािग 
नाम दता अिधकारीसम  अनसूुची १२ बमोिजमको 
ढाचँामा िनवेदन पेस गन स नेछ” भ ने यव था रहेको 
छ । उ  यव थाबाट २०६४ सालको िनवाचनको 
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, नेपाली 
नाग रक रहेको तर नेपाली नाग रकताको माणप  
पाई नसकेको यि को हकमा ग रएको सो िवशेष 

कारको यव था हो भ ने ट ह छ । सो यव थाले 
गैर नेपाली यि लाई मतदाता नामावलीमा नाम 
समावेश गन अवसर दान नगरकेो हदँा नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को तावना, धारा २, 
८, ९, १० तथा मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, 

२०६३ समेतसगँ बािझएको अव था नहदँा रट 
िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ भ ने यहोराको धानम ी 
तथा मि प रषद्को कायालयको िलिखत जवाफ । 

मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 
२०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम ३ मा 
“संवत्  २०६४ सालको सिंवधानसभा सद यको 
िनवाचनको मतदाता नामावलीमा नाम रही चिलत 
कानूनबमोिजम नेपाली नाग रकताको माणप  ा  
नगरेको तर ऐनबमोिजम मतदाता हन यो य नेपाली 
नाग रकले मतदाता नामावलीमा मतदाताको पमा 
समावेश हनको लािग नाम दता अिधकारीसम  
अनुसूची-१२ बमोिजमको ढाचँामा िनवेदन पेस गन 
स नेछ” भ ने यव था रहेको छ । नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १५८ बमोिजम बाधा 
अड्काउ फुकाउने आदशे हदँा मतदाता नामावली 
तयार गदा २०६४ सालको संिवधानसभा सद यको 
िनवाचनको मतदाता नामावलीलाई समेत आधार 
िलने भ ने यव था गरेको हदँा सो यव थालाई 
यवहारमा भावकारी काया वयन गन मतदाता 

नामावलीस ब धी (पिहलो संशोधन) िनयमावली, 
२०७० जारी भएको हो । सो िनयमावलीको िनयम 
३१क नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ तथा 
मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ अनकूुल 
रहेको हदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन 
नपन यहोरा अनरुोध छ भ ने िनवाचन आयोगको 
िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस हन आएको तुत रट िनवेदनमा िवप ीतफका 
िव ान्  सह यायािधव ा ी संजीवराज रे मीले गैर 
नेपाली नाग रकलाई मतदानको अिधकार हदँैन । सो 
अिधकार नेपाली नाग रकलाई मा  हो । मतदाता 
नामावलीस ब धी िनयमावली, २०६३ को िनयम 
३१ग.(३) को यव थाले गैर नेपाली नाग रकलाई 
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गन र मतदान 
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गनसमेतको छुट दान नगरेको हदँा रट िनवेदन जारी 
हने अव था छैन भनी बहस गनुभयो । 

तुत रट िनवेदनमा मतदाता 
नामावलीस ब धी िनयमावली, २०६३ को िनयम 
३१क. को उपिनयम ३ नेपालको अ त रम संिवधान 
२०६३ को धारा २ र ८, मतदाता नामावलीस ब धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५(१) को ख ड (क) तथा यस 
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतसगँ बािझएकोले 
सो िनयम ार भदेिख नै अमा य र बदर घोिषत गरी 
नेपालको नाग रकताको माणप  ा  गरेको यि  
र नेपालको नाग रकता ा  गन यो य भनी नेपाल 
सरकारको आिधका रक िनकायबाट मािणत भएको 
यि लाई मा  मतदाता नामावलीमा समावेश गनु 

भनी िवप ीको नाममा परमादेश पाउ ँ भ ने िनवेदन 
दाबी रहेको स दभमा िन न को िन पण हनु पन 
देिख छ । 

१. मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 
२०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम (३) 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीस ब धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५(१) को ख ड 
(क) एवम्  यस अदालतबाट ितपािदत 
िस ा तसमेतसगँ बािझएको छ छैन ? 

२. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हने 
हो होइन ?

२. सव थम पिहलो लाई िवचार गदा 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा 
६३(७) मा “संिवधानसभाको िनवाचनको योजनको 
लािग संवत्  २०६३ साल मङ्िसर मसा तस म अठार 
वष उमेर परुा भएको येक नेपाली नाग रकलाई 
कानूनमा यव था भएबमोिजम मतदान गन अिधकार 
हनेछ” भ ने यव था रहेको पाइ छ भने धारा २ मा 
“नेपालको सावभौमस ा र राजक यस ा नेपाली 

जनतामा िनिहत रहनेछ” भ ने यव था रहेको 
पाइ छ । य तै धारा ८ मा सिंवधान ार भ हदँाका 
बखतको नाग रकतास ब धी यव था भई सोको 
उपधारा (१) मा “यो संिवधान ार भ हदँाका बखत 
नेपालको नाग रकता ा  गरेको र यस भागबमोिजम 
नाग रकता ा  गन यो य यि ह  नेपालका नाग रक 
हनेछन्” भ ने यव था रहेको पाइ छ । 

३. मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५(१) मा “देहायका यि  िनवाचनको लािग 
मतदाता हन यो य हनेछ” भ ने यव था भई सोको 
ख ड (क) मा “नेपाली नाग रक” भ ने उ लेख भएको 
देिख छ । सोही ऐनको दफा ११ मा नाम दता गन 

माण माग गन स ने भ ने यव था भई उपिनयम 
(१) मा “यस ऐनबमोिजम कुनै यि को नाम मतदाता 
नामावलीमा दता गदा आव यक परमेा नाम दता 
अिधकारीले स बि धत यि  वा िनजको प रवारसगँ 
िनजको ज म वा उमेर वा वास थान खलेुको 
नाग रकताको माणप , ज गा धनी माणपूजा 
वा सरकारी कायालय, थानीय िनकाय, सरकारी 
वािम व भएको सं था वा िश ण सं था ारा जारी 

ग रएको कुनै प रचयप  माग गन स नेछ” भ ने र 
उपिनयम (२) मा “उपदफा (१) बमोिजम माग ग रएको 

माण पेस गन नसकेमा नाम दता अिधकारीले 
य तो यि सगँ स बि धत गाउ ँ िवकास सिमित वा 

नगरपािलकाको स बि धत वडाको िसफा रस माग गन 
स नेछ” भ ने यव था रहेको पाइ छ । य तै उपिनयम 
(३) मा “उपदफा २ बमोिजमको िसफा रस पिन पेस 
गन नस ने यि को नाम मतदाता नामावलीमा दता 
ग रने छैन” भ ने यव था रहेको पाइ छ । यसै गरी 
सोही दफाको ितब धा मक वा यांशमा नेपाली 
नाग रकलाई नेपाली नाग रकताको माणप  पेस गन 
नसकेको कारणले मा  मतदाता नामावलीमा नाम दता 
गन बाधा परु् याएको मािनने छैन भ ने यव था पिन 
रहेको छ । 
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४. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
भाग ३ अ तगत मतदानको अिधकारलाई मौिलक हक 
अ तगत समावेश गरेको देिखदँैन । तर पिन मतदानको 
अिधकार राजनीितक अिधकार भएकोले यो अिधकार 
नाग रकले मा  ा  गन स ने अिधकार भएको कुरामा 
िववाद रहदँैन । मािथ उि लिखत संवैधािनक एवम्  
कानूनी यव थाबाट पिन गैर नेपाली नाग रकलाई 
मतदानको अिधकार रहे भएको देिखन नआएकोले 
गैर नेपाली नाग रकले मतदानको अिधकार ा  गन 

योजनका लािग मतदाता नामावलीमा नाम समावेश 
गराउन िनवेदन िदने लगायतका ि यामा समावेश 
हन पाउने देिखन आउदँैन । य तो अिधकार नेपाली 
नाग रकले मा  ा  गन स ने भ ने देिखन आउछँ । 

५. मतदाता हनका लािग नेपाली 
नाग रकताको माणप  िलनै पन बा या मक 
यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ र 

मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ मा रहेको 
पाइदँनै । नेपाली नाग रक हो भ ने कुरा पिु  हने ज गा 
धनी माणपूजा वा सरकारी कायालय, थानीय 
िनकाय, सरकारी वािम व भएको सं था वा िश ण 
सं था ारा जारी ग रएको प रचयप  वा गाउ ँ िवकास 
सिमित वा नगरपािलकाको स बि धत वडाको 
िसफा रसलगायतका माण पेस गरकेो ख डमा 
नेपाली नाग रकताको माणप  ा  नगरकेो भए 
पिन नाग रकताको माणप  ा  गन यो य यि ले 
आ नो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गनका 
लािग िनवेदन िदन स ने देिखन आउछँ ।

६. मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 
२०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम (३) नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २ र ८ तथा 
मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ को दफा 
५(१) को ख ड (क) सगँ बािझएको भ ने िनवेदन दाबी 
रहेको हदँा सो िनयम ३१क. को उपिनयम (३) मा 
रहेको यव था उ लेख गनु सा दिभक हन आउँछ, 

जनु यस कार रहेको देिख छः 
मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, २०६८ 
को िनयम ३१क. को उपिनयम (३) “संवत्  २०६४ 
सालको संिवधानसभा सद यको िनवाचनको मतदाता 
नामावलीमा नाम रही चिलत कानूनबमोिजम नेपाली 
नाग रकताको माणप  ा  नगरेको तर ऐनबमोिजम 
मतदाता हन यो य नेपाली नाग रकले मतदाता 
नामावलीमा मतदाताको पमा समावेश हनको लािग 
नाम दता अिधकारीसम  अनसूुची - १२ बमोिजमको 
ढाचँामा िनवेदन पेस गन स नेछ ।”

७. सो कानूनी यव थाअनसुार नेपाली 
नाग रकताको माणप  ा  नगरकेो यि को नाम 
संवत्  २०६४ सालको संिवधानसभा सद यको 
िनवाचनको मतदाता नामावलीमा समावेश रहेछ र िनज 
कानूनबमोिजम मतदाता हन यो य नेपाली नाग रक पिन 
रहेछ भने िनजले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश 
गन नाम दता अिधकारीसम  िनवेदन िदन स ने भ ने 
देिख छ । सो कानूनी यव थाले िनवेदकले दाबी िलए 
ज तो गैर नेपाली नाग रकलाई मतदाता नामावलीमा 
नाम समावेश गराउन पाउने छुट वा सिुवधा िदएको 
भ ने दिेखन आउदँैन । 

८. यसरी मतदाता नामावलीस ब धी 
िनयमावली, २०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम 
(३) मा रहेको कानूनी यव थाबाट गैर नेपाली 
नाग रकले मतदाता नामावलीमा आ नो नाम समावेश 
गनका लािग नाम दता अिधकारीसम  िनवेदन िदन 
स ने भ ने नदेिखई य तो िनवेदन नेपाली नाग रकले 
मा  स ने यव था रहेको देिखदँा सो कानूनी यव था 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २ र ८ 
तथा मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ को दफा 
५ समेतसगँ बािझएको देिखन आएन ।

९. जहासँ म मतदाता नामावलीस ब धी 
िनयमावली, २०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम 
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(३) यस अदालतबाट ितपािदत िस ा त ितकूल 
रहेको छ भ ने िनवेदन िजिकर रहेको छ यस 
स ब धमा िवचार गरी हेदा िनवेदक पूणच  पौडेल 
िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत 
भएको रट िनवेदनमा “नेपालको नाग रक हो भ ने 
कुराको आिधका रक माण नाग रकताको माणप  
नै भएकाले नेपाली नाग रकताको माणप को 
अप रहायतालाई ित थापन गन, अनादर गन वा 
इ कार गन कुनै पिन कानूनी यव था असंवैधािनक 
ह छ भ ने कुरा बु न आव यक छ । तसथ नाग रकताको 

माणप  ा  गनु र नगनलेु मतदाता नामावलीमा नाम 
समावेश गन योजनका लािग ताि वक असर गदन 
भ न नसिकने” भनी करण नं.६ मा र “मतदाता 
नामावलीमा नाम दता गनका लािग नाग रकताको 

माणप को अप रहायतालाई कायमै राखी यिद 
नाग रकताको माणप  अ प  वा ि िवधाजनक 
देिखएमा नाग रकताको माणप को पनुपिु  (Verify) 
को लािग मा  ज गा धनी माणपजुा लगायत मतदाता 
नामावलीस ब धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) र 
(२) मा उ लेख भएका अ य कागजप ह  नाम दता 
अिधकारीले माग गन स ने भ ने अथमा उ  कानूनी 
यव थालाई या या गन ुअ त रम सिंवधानको धारा 

८(१) र मतदाता नामावलीस ब धी ऐनको दफा 
५(१)(क) अनकूुल हने” भनी ( करण नं.७) मा यस 
अदालतको िवशेष इजलासबाट िमित २०६८।३।९ 
(०६७-WS-००१४, ने.का.प. २०६८ अंक १० प.ृ 
१६६७) मा या या भएको पाइ छ । 

१०. यस अदालतबाट भएको सो या याले 
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गनका लािग नेपाली 
नाग रक हन ुपन आव यकतालाई औ ं याउदँ ैनेपाली 
नाग रकले नेपाली नाग रकताको माणप  निलएको 
भए पिन नेपाली नाग रक भएको भ ने कुरा पुि  हने 
अ य कागजातका आधारमा पिन िनजले आ नो 
नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गनका लािग 

िनवेदन िदन स ने भ ने देिखन आएकोले मतदाता 
नामावलीस ब धी िनयमावली, २०६८ को िनयम 
३१क. को उपिनयम (३) यस अदालतबाट ितपािदत 
िस ा त ितकूल रहेको छ भ ने िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत हन सिकएन । 

११. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी हने हो होइन भ ने दो ो  स ब धमा िवचार 
गदा मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट मतदाता 
नामावलीस ब धी िनयमावली, २०६८ को िनयम 
३१क. को उपिनयम (३) मा रहेको यव थाबाट गैर 
नेपाली नाग रकले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश 
गनका लािग िनवेदन िदन पाउने भ ने नदेिखई मतदाता 
नामावलीमा नाम समावेश गनका लािग नेपाली 
नाग रकले मा  िनवेदन िदन पाउने भ ने देिखन 
आएकोले मतदाता नामावलीस ब धी िनयमावली, 
२०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम (३) को 
यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 

धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीस ब धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५ एवम्  यस अदालतबाट ितपािदत 
िस ा तसमेतसगँ बािझएको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनुपन अव था र 
ि थित देिखन आएन । तुत रट िनवेदन खारेज हने 
ठहछ । यस आदेशको जानकारी महा यायािधव ाको 
कायालयलाई िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल 
िनयमानुसार बुझाइिदनू ।

उ  रायमा हामी सहमत छ  । 
या.िगरीश च  लाल
या.दीपकराज जोशी

इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
इित संवत्  २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शुभम् ।
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सव च अदालत, िवशेष इजलास
माननीय यायाधीश ी िगरीश च  लाल
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी

माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
आदेश िमित : २०७२।५।२४।५

०६८-WS-००४३

िवषय : उ ेषण / परमादेश

िनवेदक : सूचनाको हकस ब धी सं था ए.आर.
िट.आई. (आरती) को अि तयार ा  उ  
सं थाको अ य  एवम्  आ नो हकमा समेत 
डा. रामकृ ण ितम सेनासमेत

िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा 

मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबारसमेत

सिंवधानको धारा २७ को सूचनाको 
हकस ब धी यव था िनरपे  मौिलक 
हक नभई कानूनले िनिद  गरबेमोिजम 
यसको योग र उपभोग गन पाउने हक 

भएकोले कानूनबमोिजम सावजिनक 
सूचनाको सदुपयोग गनुपन ह छ । 
यसको दु पयोग हने गरी वा जथाभावी 
वा आफूखुसी पले योग गन िम ने 
देिखँदैन । कुनै कुराको दु पयोग ह छ भने 
यसले समाजको राजनीितक, सामािजक, 

आिथक, सां कृितकलगायतका िविवध 
प मा नकारा मक असर पान भएकोले 
सावजिनक िनकायबाट ा  सूचनाको 
दु पयोग भएमा यसले पिन समाजको 
िविवध प मा नकारा मक असर पान 

स ने हदँा यसको दु पयोग हनु हदैँन भ ने 
कुरामा कुनै िववाद रहन नस न े।

( करण नं.९)
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को 

दफा ३१ को मलू उ े य नै सूचनाको 
दु पयोग गन नहने भ ने देिखएको र सो 
दफाले सूचनाको सदुपयोग गनमा कुनै 

ितब ध लगाएको ि थितसमेत देिखन 
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम सूचनाको 
हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) 
र (२) नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ को धारा २७ सगँ बािझएको देिखन 
नआउने ।

( करण नं.१०)
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को 

दफा ३(३) को ख ड (क) देिख (ङ) 
स मका अव थाह  िव मान रहकेो 
ि थितमा मा  य ता सूचनाह  गो य 
रा न सिकने गरी दफा २७(१) बमोिजमको 
सिमितले वग करण गन स ने भए पिन सो 
दफा ३(३) को कुन ख डअनुसार गो य 
रा न ु पन हो भ ने कुरा सो सिमितको 
िनणयमा खुलेको देिखँदैन । य तै सो 
सिमितले सावजिनक सूचना गो य रा ने 
गरी वग करण गदा कित अविधस म गो य 
रा नपुन हो सो अविधसमेत खुलाउनु 
पन यव था दफा २७(२) मा रहकेोमा 
सो कानूनी यव थाबमोिजम के कित 
अविधस म गो य रा नुपन हो भ ने कुरा 
पिन सो िनणयमा खुलेको नदेिखने ।

( करण नं.१४)
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को 

दफा २७ को उपदफा (१) को ख ड (ख) 
मा स बि धत म ालयको सिचव सद य 

नणय नं.९५२१
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हने यव था रहकेोमा कुन म ालयका 
सिचव के क तो आधारमा सद य भएका 
हन ्भ ने र ख ड (ग) अनुसारको सद य 
के कसरी तोिकएको भ ने नदेिखनुका 
साथै सो ऐनको दफा ३(३) को ख ड 
(क) देिख (ङ) स मका यव थाह  म ये 
के कुन अव था परी सूचना गो य रा नु 
परकेो हो र दफा २७(२) बमोिजम कित 
अविधका लािग गो य रािखने हो भ ने 
स ब धमा केही उ लेख नगरी भएको 
वग करण सिमितको िमित २०६८।८।२६ 
को िनणय र सो िनणयका आधारमा जारी 
भएको िमित २०६८।१०।१ को प समेत 
कानूनस मत देिखन नआउने ।

( करण नं.१५)

िनवेदकका तफबाट : िव ान्  अिधव ाह  डा. 
रामकृ ण ितम सेना, डा. च का त वाली र 
डा. िशवराम ितम सेना

िवप ीका तफबाट : िव ान्  सह यायािधव ा िकरण 
पोखरले

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 

धारा २७ 
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा 

३(३), दफा २७, दफा ३१

आदशे
या.दीपकराज जोशी : नेपालको अ त रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत 
दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको सिं  त य 
र िनणय यस कार छः-

िनवेदक सं था एक अिवि छ न 
उ रािधकारवाला मनुाफारिहत जनिहतकारी 
सामािजक सं था हो । यसले सूचनाको हकको िवषयमा 
काम गद आएको छ । यसको उ े य तथा ल य देशमा 
सूचनाको हकको संर ण, संव न र व न गनकुो साथै 
सूचनाको हक र यि गत वत ताको हकमाफत 
संिवधान ारा याभूत मौिलक हकको सिुनि तता 
गद सूचनाको हकलाई अ तराि य मापद डअनु प 
बनाउने हो ।

नेपाल सरकारका मु य सिचवको अ य तामा 
िमित २०६८।८।२६ गते बसेको सूचनाको वग करण 
सिमितले िदन निम ने सूचनाको वग करण गरी सोको 
जानकारी सूचना आयोगमा पठाएकोमा उ  वग करण 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २७ 
एवम्  संवैधािनक दशन र सूचनाको हकस ब धी ऐन, 
२०६४ को मू य, मा यता र िस ा तिवपरीत रहेको 
छ । सो सिमितको वग करणले कुनै एउटा कुरालाई 
मा  असर पारकेो भए ऐनको दफा २७(३) बमोिजम 
पनुरावलोकनको लािग सूचना आयोगमा िनवेदन िदन 
सिकने र उपचार ा  गन सिकने िथयो । तर सिमितले 
परुै सूचना लुकाउन वा निदन स ने गरी ऐनलाई नै 
िन तेज बनाई सबै नेपाली नाग रकको सूचना पाउने 
हकमा आघात पारेकोले अक  कानूनी उपचारको 
यव था भए पिन सो उपचार अपया  र भावहीन 

रहेको तथा सावजिनक सरोकारको िववादसमेत 
रहेकोले नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) बमोिजम पूण यायको लािग यो िनवेदन 
गन आएका छ  । 

नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ 
को धारा २७ ले येक नाग रकलाई आ नो वा 
सावजिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना मा ने 
र पाउने हकको याभूित गरकेो छ । उ  मौिलक 
हकको याभूितका लािग सूचनाको हकस ब धी 
ऐन, २०६४ जारी भई सो ऐनको दफा ३(१) र (२) 

९५२१ - डा.रामकृ ण ितम सेनासमेत िव. नेपाल सरकार
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ले येक नेपाली नाग रकलाई सूचनाको हक हने र 
सावजिनक िनकायमा रहेका सूचनामा पहचँ हनेछ भ ने 
यव था गरेको छ भने दफा ३(३) मा उपदफा (१) र 

(२) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सावजिनक 
िनकायमा रहेका देहायका िवषयस ब धी सूचना वाह 
ग रने छैन भनी दहेायका िवषयका सूचनालाई वाह 
गन ुनपन अपवादका पमा राखेको छः 

(क) नेपालको सावभौमस ा, अख डता, राि य 
सरु ा, सावजिनक शाि त र सु यव था वा 
अ तराि य स ब धमा ग भीर खलल पान ।

(ख) अपराधको अनसु धान, तहिककात तथा 
अिभयोजनमा य  असर पान । 

(ग) आिथक, यापा रक तथा मौि क िहत वा 
बौि क स पि को संर ण वा बैिकङ वा 
यापा रक गोपनीयतामा ग भीर आघात   

पान । 
(घ) िविभ न जातजाित वा स दाय िबचको 

ससु ब धमा य पमा खलल पान ।
(ङ) यि गत गोपनीयता र यि को िजउ 

यान, स पि , वा य वा सरु ामा खतरा  
परु ्याउने ।

यसै गरी दफा ३(४) मा सावजिनक िनकायको 
अिभलेखमा वाह गन िम ने र निम ने सूचना भए 
सूचना अिधकारीले वाह गन िम ने सूचना छु याएर 
िनवेदकलाई उपल ध गराउन ु पदछ भ ने यव था 
गरकेो छ भने दफा ४ अनसुार येक सावजिनक 
िनकायले नाग रकको सूचनाको हकको स मान र 
संर ण गन ुगराउन ुपन दािय व िनधारण गरेको छ ।

सावजिनक िनकायमा रहने सूचना मा ने 
र पाउने नाग रकको हक हो भने सूचना निदने कुरा 
अपवाद हो । सामा यतः सूचनाको हकले सूचना 
रहेका कागजातको मािणत ितिलिप पाउने, 
सूचनाको िनरी ण गन, कुनै व त ुसामानको मािणत 

नमनुा िलने, मिु त, िड केट, पेन ाईभ, यासेट 
ज ता िव तुीय उपकरणको मािणत कपी पाउने, 
सावजिनक सरोकारका सेवा दायक सं थाको 
सेवाको तरबारे जानकारी पाउने, सावजिनक 
िनमाण थलको अवलोकन गनसमेतका कुराह लाई 
समेट्छ । सूचनाको हकस ब धमा यस अदालतले डा. 
िभमराज अिधकारी िव  राि य सूचना आयोगसमेत 
भएको रट िनवेदनमा ऐनको दफा ३(३) को यव था 
सूचनाको हकउपर Reasonable Restriction मा न ु
पदछ भ दै उ  दफा ३(३) बाहेक अ य िवषयमा सूचना 
मा ने हक येक नाग रकमा सुरि त छ । यिद अ य 
िवषयमा सरकारले नाग रकलाई सूचना दान नगरी 
कानून ारासमेत सूचना गो य रा ने यव था गदछ 
भने यसलाई याियक पनुरावलोकनको मा यमबाट 
हेन सिक छ भनी या या गरकेो छ ।

ऐनको दफा ३(३) को ितब धा मक 
वा यांशमा सूचना वाह गन ु नपन उिचत र पया  
कारण भएकोमा बाहेक य तो सूचना वाह गन 
दािय वबाट सावजिनक िनकाय पि छन पाउने छैन 
भ ने यव था रहेको हदँा नाग रकको पहचँ ज री 
भएको सावजिनक मह वको िवषयमा दफा ३(३) 
कै िवषय भए पिन सूचना िदन िम दछ । सावजिनक 
िनकायको अिभलेखमा ऐनबमोिजम वाह गन िम ने 
र निम ने सूचना भए वाह गन िम ने सूचना छुट्याएर 
िनवेदकलाई उपल ध गराउन पदछ भ ने ऐनको दफा 
३(४) को यव थाले सूचनाको सि य काशनलाई 
जोड िदएको मा नु पदछ । तर सो सिमितले अ  
कुराका अित र  देहायका िवषयह  पिन सूचना 
निदने वा िदनबाट रोक लगाउने भनी िनणय गरकेो छः 
मि प रषद् ले सावजिनक नगन भनी तोकेका 

िवषयह  । 
 ाचारस ब धी अनसु धानको ममा 

रहेका िवषयह  । 
लेखा परी णस ब धी वािषक ितवेदन । 
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अ तराि य सीमास ब धी िवषयमा हने 
वातामा छलफलका ममा रहेका िवषयह  । 

सरकारी वािम वका सं थान सिमित, िनगम 
आिद संगिठत सं थाका यापा रक योजना 
एवम्  रणनीितह  । 

 चिलत कानूनबमोिजम गो य रा नपुन 
िवषयमा सो कानूनले अविध तोिकिदएकोमा 
सोहीबमोिजम र अविध नतोकेकोमा िवषयको 

कृित हेरी स बि धत िनकायको मखुले 
अविध तो ने । 

मि प रषद् मा िनणयका लािग पेस भएको 
िवषय मि प रषदले् िनणय गरी सावजिनक 
नग जेल वा िनणयमा समय तोिकएको भए 
सो अविधसम् म ।

ठुला, मह वपूण तथा संवेदनशील 
संरचनाह  (Vital Installation) ज तै 
एयरपोट, रेिडयो तथा टेिलिभजन टेसन, 
दरुस चार, िव तुगृह, िसंचाई, नहर तथा 
पलुह , एक कृत भ सार, चेकपो ट, सु खा 
ब दरगाह, पे ोिलयम पदाथको भ डारण 
यव था आिदका िडजाइन, न सा र 

Specification स ब धी जानकारी । 
 चिलत कानूनबमोिजम गिठत आयोग 

सिमित कायदल आिदको ितवेदन । 
नेपाल सरकारले अक  मलुकु वा अ तराि य 

सं थासगँ गरेको ि प ीय वा बहप ीय सि ध 
वा स झौतामा य तो सि ध वा स झौता 
वा सोसगँ स बि धत गो य रा ने यहोरा 
उ लेख भएकोमा । 

 ाकृितक तथा पर परागत स पदाह , कृषक 
तथा समुदायको हकिहतमा नकारा मक 
असर पु ने िवषय । 

 चिलत कानूनबमोिजम कसैलाई कालो 
सूचीमा रा नेस ब धी िवषय । 

राज  परामश सिमितका बैठकका िनणयह  
र सझुाव, ितवेदन । 

सरु ा, साम रक योजना, सरु ास ब धी 
रणनीित, िवषेश तािलम, काययोजना, 
काय म र सरु ास ब धी सूचना तथा 
सरु ास ब धी िनणयह  । 

नकारा मक सूचीमा रहेका िवदेशीह को 
िववरण र नेपालमा रहेका िवदेशीह को 
चालचलनस ब धी िववरण । 

राि य अनुस धान िवभागमा रहेका 
सरु ाकम ह को दरब दी । 

पयटन तथा नाग रक उड्डयन म ालय, 
हवाई सरु ासगँ स बि धत जारी भएका 
सकुलरह , सरु ा काय म, हवाई सरु ा, 
अिडट एवम्  छानिबन ितवेदन । 

अपराध अनसु धान तथा याियक 
कारवाहीका ममा ा  नमनुाको परी ण 
नितजा । 

सरु ास ब धी िवषयका अिधकांश सबै 
िवषयह  । 

अ य संघ सं था, िनकाय वा यि बाट 
ा  नमुनाको परी ण, नितजा र सो सं था, 

िनकाय यि को प रचय । 
नेपाली सेनास ब धी ायः सबै िवषयह  । 
भ सार महसलु दर प रवतन/थपघटस ब धी 

तयारीका कागजातह  । 
िनवाचन आयोगमा पन आएको उजुरी वा 

िनवेदनस ब धी िवषय । 
िनवाचन आयोगले गठन गरेको वा जाँचबझु 

वा अनगुमन टोलीले पेस गरेको ितवेदन । 
मि प रषद् ले सावजिनक नगन भनी तोकेका 

िवषयह  । 
यव थािपका संसद् ले पा रत नेपाल 

सरकारले िनणय गरी रा पितसम  वीकृत/ 
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काया वयनका लािग पेस भएको िवषय । 
नेपाल सरकारले अक  मलुकु वा अ तराि य 

सं थासगँ गरेका ि प ीय वा बहप ीय सि ध 
वा स झौतामा य तो सि ध वा स झौता वा 
सोसगँ स बि धत कुनै िवषय । 

 चिलत कानूनबमोिजम गिठत आयोग, 
सिमित, कायदल आिदको ितवेदन । 

मािथ लेिखएका िवषयह  सावजिनक 
सरोकारका िवषय हन् । सूचनाको हकको अपवादको 

पमा रहेका िवषयह  बाहेक अ  िवषयलाई गो य 
रा ने गरी वग करण गन िम दैन, यसो ग रएमा 
लोकत को कुनै अथ रहदँैन । राि य सुर ा, 
यि गत एवम्  यापा रक गोपनीयता ज ता कुराको 

संर ण हने कृितका सीिमत सूचनाह  मा  वाह 
गन निम ने गरी वग करण गन ुपनमा हचुवा तवरबाट 
परु ै िवषयलाई समेट्ने गरी वग करण गनु संिवधान, 
ऐन र लोकताि क मू य मा यतािवपरीत रहेको हदँा 

धानम ी तथा मि प रषद् को कायालयका मु य 
सिचवको अ य तामा गिठत वग करण सिमितको 
िमित २०६८।८।२६ िनणय गैरसंवैधािनक एवम्  
गैरकानूनी भएकोले उ  िनणय उ ेषणको आदेश ारा 
बदर गरी संिवधान तथा सूचनाको हकस ब धी ऐनको 
दशन, मू य र मा यतामा आधा रत भई िलखतह को 
पनुः वग करण गन,ु यसरी वग करण गदा ऐनको 

ि या पुरा गरी िवशेष समेतको सहयोग िलन ुभ ने 
िवप ीह को नाउमँा परमादेशको आदशेसमेत जारी 
ग रपाउ ँभ ने यहोराको िनवेदन प  । 

सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा 
३१(१) मा यि ले सावजिनक िनकायबाट ा  गरकेो 
सूचना जुन योजनका लािग ा  गरको हो सोही 

योजनका लािग योग नगरी दु पयोग गनु हदँैन भ ने 
यव था रहेको छ भने दफा ३१(२) मा उ  उपदफा 

(१) िवपरीत कुनै यि ले सूचनाको दु पयोग गरेमा 

स बि धत सावजिनक िनकायले आयोगसम  उजुरी 
गन स नेछ भ ने यव था रहेको छ । सो दफा ३१(१) 
र (२) को यव था नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ को धारा २७ सगँ बािझएको हदँा धारा 
१०७(१) बमोिजम सु देिख नै अमा य र बदर घोिषत 
ग रपाउँ भ ने यहोराको िनवेदकको पूरक िनवेदन प  ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो, 
जारी हन ुनपन कुनै कारण भए सोको आधार खलुाई 
यो आदेश ा  भएका िमितले बाटाका यादबाहेक 
१५ िदनिभ  महा यायािधव ाको कायालयमाफत 
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह का नाउमँा 
सूचना पठाई यसको बोधाथ महा यायािधव ाको 
कायालयमा पठाई िलिखत जवाफ पेस भएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू । सूचनाको 
हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ३१ को उपदफा 
(१) र (२) नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ 
को धारा २७ सगँ बािझएकोले उ  दफा अमा य 
घोिषत ग रपाउ ँभनी िनवेदकबाट पूरक िनवेदन परकेो 
र नेपालको अ त रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
१०७(१) सगँ स बि धत िवषयव तु समावेश भएको 
देिखएकोले सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४(१)(ग) बमोिजम िवशेष इजलाससम  पेस 
गनू । िवषयव तुको गा भीयतालाई िवचार गदा ततु 
रट िनवेदन चाडँो िन पण हन उपयु  देिखँदा 
अ ािधकार दान गरी िदएको छ । 

अ त रम आदेशको माग गरेस ब धमा 
िवचार गदा िवप ीह लाई समेत छलफलमा राखी 
िनणय हन उपयु  देिखदँा िमित २०६८।१०।२६ गते 
अ त रम आदेशस ब धमा छलफल हने पेसी तोक  
सोको सूचना िवप ीह लाई िदन ु तथा सो छलफल 
भई िनर तरता िदने निदने िनणय नभएस मका लािग 
राि य सरु ा, यि गत गोपनीयता, यापा रक 
गो यता ज ता कुराह को संर ण हने देिखएमा 
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मा  सीिमत सूचनाह  रो न िम ने गरी वग करण 
गनपुनमा सो नगरी परु ैिवषयलाई समेट्ने गरी ग रएको 
वग करण काया वयन नगनु नगराउनु भनी अ त रम 
आदेशसमेतको माग रहेको देिखएको र कानून ारा वाह 
हने वा सूचनाको हकमा उिचत कारण िबना अंकुश वा 
ब देज लगाउँदा जनसाधारण नाग रक वा यि लाई 
अपूरणीय ित पु न जाने देिखदँा सिुवधा स तुलनको 

ि बाट िमित २०६८।१०।१ देिख लागू हने भनी 
ग रएको वग करणस ब धी िनणय काया वयन नगनु 
नगराउन ुभनी िवप ीह का नाउँमा अ त रम आदेश 
जारी ग रिदएको छ । सोको जानकारी िवप ीह लाई 
िदनु भ ने यस अदालतको िमित २०६८।१०।१८ को 
आदेश । 

य तै  समावेश भएको िनवेदक नेपाल 
डेमो े िटक लयस एसोिसएसनका तफबाट अिधव ा 
कमल साद इटनी र िवप ी धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयसमेत भएको रट नं. ०६८-
WO-०६६६ को रट िनवेदनमा यस अदालतबाट 
िमित २०६८।१०।२२ मा अ त रम आदेश जारी 
भई िनर तर रहेको देिखएबाट तुत रट िनवेदनमा 
माग भएको अ त रम आदेशको स ब धमा स बोधन 
भइसकेकोले सोही िवषयमा दोहोर ्याई अ त रम 
आदेश जारी गन ु पन देिखएन । अ ािधकार दान 
भइरहेको देिखदँा िनयमानुसार गरी पेस गन ुभ ने यस 
अदालतको िमित २०६८।१०।२६ को आदशे । 

रट िनवेदनमा उ लेख भएको िवषयस ब धी 
कुनै काम कारवाही यस म ालयबाट भएको छैन र 
िनवेदनमा पिन यस म ालयको काम कारवाहीबाट 
िनवेदकको हकमा ितकूल असर पर् यो भ ने उ लेख 
छैन । तुत िवषयमा िनणय गरकेो वा गन िनकाय यो 
म ालय होइन । यसैले यस म ालयलाई िवप ी 
बनाउनु पन होइन । साथै सूचनाको हकस ब धी ऐन, 
२०६४ को दफा २७ ले सूचनाको वग करण गन स ने 
र य तो वग करणमा िच  नबु ने यि ले य तो 

सूचना सावजिनक हन ु पन भनी सूचना आयोगमा 
पनुरावलोकनको लािग िनवेदन िदन स ने यव था 
गरेको हदँा कानूनमा उपचारको यव था हदँाहदँै 
सो उपचारको माग अवल बन नगरी असाधारण 
अिधकार े मा वेश गरी िदएको तुत िनवेदनमा 
अिधकार े को अभाव रहेकोले खारेज ग रपाउ ँभ ने 
यहोराको सूचना तथा स चार म ालयको िलिखत 

जवाफ ।
नेपाल सरकार नेपालको अ त रम संिवधान, 

२०६३ को धारा २७ ारा द  नाग रकको सूचनाको 
हकको स मान, संर ण एवम्  संव न गरी सो हक 
उपभोगको सिुनि तता दान गन कुरामा ितब  
रहेको छ । िनवेदनमा उि लिखत सिमित सूचनाको 
हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा 
(१) बमोिजम गिठत सिमित हो । ऐनको दफा ३(३) 
बमोिजम गो य रा नपुन सूचनाको संर ण गनको लािग 
नीितगत पमा सूचनाको वग करण गन योजनको 
लािग कानूनले सो सिमित गठन गरेको त यमा िववाद 
छैन । चिलत कानूनबमोिजम गो य रा नपुन कृितका 
सूचनाह  प पमा पिहचान गरी य ता सूचनाह  
वग करण गन अिधकार सिमितलाई छ । ऐनको दफा 
३(३) ले उ लेख गरेका सूचनाको कृित अ य त 
िव तृत भएकोले सो कृितअ तगत पन सूचनाह  
प पमा पिहचान गरी प रभािषतसमेत गनपुन हदँा 

सिमितले उ  कानूनी यव थाबमोिजम सूचनाह को 
कृितलाई िकटानस म गरकेो हो । ती िकटान गरकेा 

सूचनाह  ऐनको उ  दफामा उि लिखत दायरािभ  
नै रहेका छन् । कानूनले गो य रा न ु पन भनी 
तोकेका कृितका सूचनालाई सिमितले बोधग य र 
काया वयनयो यस म बनाएको हो । 

िनवेदन दाबीबमोिजम स पूण वग करण 
िुटपूण मा ने हो भने सबै सूचनाह  स ेषण गनु पन 

अव था आउछँ । तर संिवधान, ऐन तथा सूचनाको 
हकस ब धी कानूनशा को य तो मनसाय रहेको 
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छैन । िसङ्गो वग करण नै िुटपूण भ न ुभावना मक 
अिभ यि  मा  हो । रट िनवेदनमा यो यस कारणले 
गो य रा न निम ने भ ने व तिुन  आधार र कारण 
उ लेख ग रएको छैन । 

सूचनाको हकस ब धी मा य िस ा त र 
अ तराि य अ यास हेन हो भने पिन सूचनाको 
हकस ब धी ऐन, २०६४ मा उि लिखत िवषयका 
अित र  अ य कितपय सूचनाह  पिन गो य रा न पन 
सूचनाको ेणीमा पदछन् र य ता सूचनाको स ेषण 
मािथ कानून ारा मुनािसब ितब ध (Reasonable 
Restriction)  लगाउन सिक छ । भारतको सूचनाको 
हकस ब धी कानून, २००५ ले यव थािपकाको 
िवशेषािधकारमािथ आचँ पु ने िवषयको सूचना, 
यापा रक गो यता, मि प रषद् मा िनणयको लािग पेस 

भएको िवषय (Cabinet Papers) मि प रषद्को 
छलफलको ममा य  िवषय तथा िवचारह लाई 
सूचना िदनु नपन िवषयिभ  राखेको छ । 

सूचनाको वग करण नेपालको हकमा एक 
नवीन िवषय हो र सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ 
लागू भएप ात् मा  यसस ब धी अ यासको थालनी 
भएको छ । ऐनको दफा २७(१) बमोिजम गिठत 
सिमितबाट सव थम २०६५।९।७ मा सूचनाको 
वग करण ग रएकोमा सो सिमितले १५४ कारका 
सूचनाह लाई गो य रा ने गरी वग करण गरकेोमा 
राि य सूचना आयोगको िमित २०६६।८।१९ को 
िनणयबाट सूचनाको वग करणलाई गो य रा न ु पन 
पया  आधार, कारण र संर णको त रकासिहत 
पनुरावलोकन गन िसफा रस गरकेोले सिमितको िमित 
२०६८।८।२६ को िनणयबाट पुनः वग करण ग रएको 
हो । पनुः वग करण गनुपूव नेपाल सरकारका िविभ न 
म ालयह बाट ा  िसफा रसउपर सिमितका 
बैठकह मा यापक छलफल गरी गो य रािखनपुन 
भनी िसफा रस भई आएका कैय  सूचनाह लाई 
सिमितले खु ला रा ने िनणय गरकेो छ । यसअिघको 

सिमितले १५४ सूचनाह लाई गो य रा ने िनणय 
गरेकोमा हाल केवल ८८ सूचनाह लाई मा  गो य 
रा ने गरी वग करण ग रएको छ भने पूव वग करणमा 
सबै सूचनालाई ३० वष गो य रा ने भिनएकोमा हाल 
िवषय हेरी आधार र कारणसिहत बढीमा ३० वषस म 
गो य रा ने िनणय ग रएको छ र सूचनाको हकस ब धी 
ऐन, २०६४ को उ े यसगँ सकेस म नबािझने गरी र 
राि य सूचना आयोगको िसफा रससमेतलाई यानमा 
राखी पुनः वग करण ग रएको छ । यो िवषय नया ँिवषय 
भएकोले मशः िस दै र गद जाने ि या भएकोले 
एकिदन अि तम व प आउने नै हदँा एकै पटकको 

यासमा पूण नहन पिन स दछ । पर तु २०६५।९।७ 
को वग करणको तुलनामा िमित २०६८।८।२६ को 
वग करण बढी यावहा रक, यथाथ, सरल र प  
हनुका साथै यसले गोपनीयताको हक र सूचनाको 
हकका िबच स तलुन कायम गन र नाग रकको सूचना 
पाउने हकलाई बढी उदार र खलुा बनाउने याससमेत 
गरेको छ । गो य रा नपुन भनी वग करण ग रएको 
सूचनालाई गो य रा नपुन पया  आधार र कारण 
खुलाइएको छ र सूचनाको सङ्कलन र संर ण गन 
त रका पिन यस वग करणमा उ लेख ग रएको छ । 
सिमितको यो वग करण नै अि तम वग करण होइन, 
आव यकतानसुार समयसमयमा थपघट र प रमाजन 
गन सिकने नै ह छ र सिमितले यस िवषयमा िनर तर 
काम ग ररहने नै छ । 

सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को 
दफा २७ को उपदफा (३) बमोिजम सिमितले गरकेो 
वग करणमा िच  नबु ने यि ले सूचना आयोगमा 
पनुरावलोकनका लािग उजरुी िदन स ने याियक 
उपचार बाटो रहेकोमा सो उपचारको बाटो अपया  
वा भावहीन रहेको भ ने मनािसब आधार र कारण 
िनवेदकले खलुाउन सकेको छैन । याियक उपचारको 
माग अवल बन नगरेको कुरा िनवेदकले रट िनवेदनमा 
नै वीकार गरेकोले पिन रट िनवेदन खारजेभागी 
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छ । सूचनाको वग करणस ब धी िनणय ऐनको दफा 
२७(१) बमोिजम गिठत सिमितबाट भएको हो, नेपाल 
सरकारको मु य सिचवको एकल िनणयबाट भएको 
होइन । मु य सिचव सो सिमितको अ य स म मा  
रहेको अव थामा सिमितलाई िवप ी नबनाई मु य 
सिचवलाई मा ै िवप ी बनाई िनवेदन िदएको हदँा 
रट जारी हने अव था छैन । तसथ, मािथ उि लिखत 

आधार र कारणबाट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी हन ु पन अव था नभएकोले रट िनवेदन 
खारेज ग रपाउँ भ ने यहोराको धानम ी तथा 
मि प रषद्को कायालय एवम्  आ नो हकमा समेत 
नेपाल सरकारका मु य सिचव माधव साद िघिमरकेो 
िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
हन आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकतफबाट 
िव ान्  अिधव ाह  डा. रामकृ ण ितम सेना, डा. 
च का त वाली र डा. िशवराम ितम सेनाले 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २७ 
ले कानूनबमोिजम गो य रा न ु पनबाहेकका येक 
िवषयको सूचना मा ने र पाउने हक येक नाग रकलाई 

दान गरेको छ भने सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ 
को दफा ३(१) र (२) ले येक नेपाली नाग रकलाई 
सूचनाको हक ा  हने र सावजिनक िनकायमा रहेका 
सूचनामा पहचँ रहने यव था गरेको छ । सो ऐनको 
दफा ३ मा केही कारका सूचना गो य रा न सिकने 
यव था भए पिन सो यव था अपवादा मक यव था 

हो । ऐनको दफा ३१ मा सावजिनक िनकायबाट एउटा 
योजनका लािग ा  गरेको सूचना अक  योजनका 

लािग योग गन निम ने यव था रहेको छ । सावजिनक 
गन िम ने सूचना एउटा योजनका लािग िलएको 
भए पिन असल िनयतले र नाग रकलाई सुसूिचत 
गराउनका लािग अक  योजनका लािग योग गन 
नपाउने भ न निम ने हदँा सो दफा संिवधानको धारा 
२७ सगँ बािझएको छ । यसै गरी नेपाल सरकारको मु य 

सिचवको अ य तामा बसेको बैठकले सावजिनक 
हनु पन कृितका सूचनाह  गो य रा न ु पन भनी 
वग करण गरेको हदँा सो िनणय संिवधानको भावना र 
सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ दफा ३ समेतको 
िवपरीत रहेको हदँा िनवेदन माग बमोिजमको आदेश 
जारी हनपुछ भ नेसमेत बहस ततु गनभुयो ।

िवप ीतफबाट िव ान्  सह यायािधव ा ी 
िकरण पोखरलेले सूचनाको दु पयोग भएमा यसले 
समाजका िविवध प मा नकारा मक असर पान 
ह छ । सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ३१ 
को उ े य सूचनाको दु पयोग रो ने भएकोले सो दफा 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २७ सगँ 
बािझएको छैन । संिवधानको धारा २७ ले सबै सूचना 

वाह गनमा कर नलगाएको र सूचनाको हकस ब धी 
ऐन, २०६४ को दफा ३(३) ले गो य रा न ु पन 
सूचनाको कृित िनधारण गरकेो छ । सोही ऐनको दफा 
२७ बमोिजम गिठत सिमितको िसफा रसमा यसअिघ 
गो य रा नु पन सूचनाको वग करण ग रएकोमा सो 
वग करण पुनरावलोकन गनका लािग राि य सूचना 
आयोगबाट िसफा रस भई आएअनसुार पनुः वग करण 
भएको हो । सो सिमितले दफा ३(३) को यव थालाई 
समेत ि गत गरी वग करण गरेको छ र हाल भएको 
वग करण यसअिघ भएको वग करणको तुलनामा उदार 
रहेको छ । सो सिमितले गरेको वग करणमा िच  
नबु ने यि ले सूचना आयोगमा पनुरावलोकनका 
लािग उजरुी िदन स ने उपचार बाटो रहेको ि थितमा 
सो कानूनी यव थाबमोिजम उपचारका लािग सूचना 
आयोगमा उजरुी िदने वैकि पक उपचारको बाटो 
अवल बन नगरी िनवेदक रट े मा अदालत वेश 
गन पिन िम दैन । यसकारण िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी हने अव था छैन भ नेसमेत बहस ततु 
गनभुयो ।

दवुै प का िव ान्  कानून यवसायीको बहस 
सनुी िमिसल अ ययन गरी हेदा तु रट िनवेदनमा 

९५२१ - डा.रामकृ ण ितम सेनासमेत िव. नेपाल सरकार
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िन न को िन पण हनु पन देिखन आयोः
१. सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को 

दफा ३१(१) र (२) को यव था नेपालको 
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २७ 
सगँ बािझएको छ वा छैन ?

२. धानम ी तथा मि प रषद् को कायालयका 
मु य सिचवको अ य तामा गिठत वग करण 
सिमितको िमित २०६८।८।२६ को िनणय 
कानूनस मत छ वा छैन ? 

३. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनु 
पन हो वा होइन ?

२. ततु रट िनवेदनको िववादको 
िन पणका लािग मािथ उ लेख भएको पिहलो तफ 
िवचार गदा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ 
को धारा २७ मा सूचनाको हकस ब धी यव था 
भई “ येक नाग रकलाई आ नो वा सावजिनक 
सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना मा ने र पाउने 
हक हनेछ । तर कानून ारा गो य रा न ुपन सूचनाको 
जानकारी िदन कसैलाई कर लगाएको मािनने छैन” 
भ ने यव था रहेको छ । सो धारामा उि लिखत 
संवैधािनक यव थाअनसुार येक नाग रकलाई 
आ नो वा सावजिनक सरोकारको िवषयको सूचना 
पाउने मौिलक हक भए पिन कानूनले गो य रा नु पन 
भनी तोिकिदएका सूचना भने िदन कर नलागी गो य 
रा न सिकने देिख छ । 

३. रा यका काम कारवाही लोकताि क 
प ित अनु प खलुा र पारदश  बनाई नाग रक ित 
जवाफदेही र िज मेवार बनाउने, सावजिनक िनकायमा 
रहेको सावजिनक मह वको सूचनामा आम नाग रकको 
पहचँलाई सरल र सहज बनाउने, रा य र नाग रकको 
िहतमा ितकूल असर पान संवेदनशील सूचनाको 
संर ण गन र नाग रकको सुसूिचत हने हकलाई 
संर ण र चलन गराउने समेतका उ े यले सूचनाको 

हकस ब धी ऐन, २०६४ जारी भएको भ ने कुरा सो 
ऐनको तावनाबाट देिख छ । 

४. सो ऐनको दफा ३ मा सूचनाको हक हने 
भ ने यव था रही उपदफा (१) मा येक नेपाली 
नाग रकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको 
हक हनेछ भ ने र उपदफा (२) मा येक नेपाली 
नाग रकलाई सावजिनक िनकायमा रहेको सूचनामा 
पहचँ हनेछ भ ने यव था रहेको देिख छ । य तै 
उपदफा (३) मा उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन सावजिनक िनकायमा रहेको 
देहायको िवषयस ब धी सूचना वाह ग रने छैन भनी 
सोको देहाय (क) दिेख (ङ) स म िन नबमोिजमको 
यव था रहेको पाइ छः

(क) नेपालको  सावभौमस ा, अख डता, राि य 
सरु ा, सावजिनक शाि त सु यव था वा 
अ तराि य स ब धमा ग भीर खलल पान, 

(ख) अपराधको अनसु धान, तहिककात तथा 
अिभयोजनमा य  असर पान,

(ग) आिथक, यापा रक तथा मौि क िहत वा 
बौि क स पि को संर ण वा बैङ्िकङ वा 
यापा रक गोपनीयतामा ग भीर आघात पान,

(घ) िविभ न जात, जाित वा स दायिबचको 
ससु ब धमा य पमा खलल पान,

(ङ) यि गत गोपनीयता र यि को िजउ, 
यान, स पि , वा य वा सरु ामा खतरा 

परु् याउने ।

५. यसै गरी सोको ितब धा मक वा यांशमा 
यसरी सूचना वाह नगन ुपन उिचत र पया  कारण 

भएकोमा बाहेक य तो सूचना वाह गन दािय वबाट 
सावजिनक िनकाय पि छन पाउने छैन भ ने यव था 
रहेको छ । यसका अित र  उपदफा (४) मा सावजिनक 
िनकायको अिभलेखमा यस ऐनबमोिजम वाह गन 
िम ने र निम ने सूचना भए सूचना अिधकारीले वाह 
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गन िम ने सूचना छुट्याएर िनवेदकलाई उपल ध 
गराउन ुपनछ भ ने यव था रहेको दिेख छ ।

६. यसरी नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ को धारा २७ ले कानून ारा गो य रा नु 
पन भनी तोिकिदएका सावजिनक सूचना काशन 
नगरी गो य रा न सिकने यव था गरेकोमा सूचनाको 
हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) ले नेपालको 
सावभौमस ा, अख डता, राि य सरु ा, सावजिनक 
शाि त सु यव था वा अ तराि य स ब धमा ग भीर 
खलल पान, अपराधको अनुस धान, तहिककात तथा 
अिभयोजनमा य  असर पान, आिथक, यापा रक 
तथा मौि क िहत वा बौि क स पि को संर ण वा 
बैङ्िकङ वा यापा रक गोपनीयतामा ग भीर आघात 
पान, िविभ न जात, जाित वा स दायिबचको 
ससु ब धमा य पमा खलल पान, यि गत 
गोपनीयता र यि को िजउ, यान, स पि , वा य 
वा सरु ामा खतरा पुर ्याउने िकिसमका सूचनाह  
सावजिनक नगरी गो य रा न सिकने यव था गरकेो 
पाइ छ । 

७. िनवेदकले सो ऐनको दफा ३१ को उपदफा 
(१) र (२) संिवधानको धारा २७ सगँ बािझएको भ ने 
िजिकर िलएको दिेखदँा सो कानूनी यव थालाई 
उ लेख गन ुसा दिभक हन आउछँः

दफा ३१. सूचनाको दु पयोग गन नहनेः (१) 
कुनै पिन यि ले सावजिनक िनकायबाट ा  गरकेो 
सूचना जुन योजनका लािग ा  गरेको हो सोही 

योजनका लािग योग नगरी दु पयोग गन हदँैन ।
(२) उपदफा (१) िवपरीत कुनै यि ले 

सूचनाको दु पयोग गरेमा स बि धत सावजिनक 
िनकायले सोस ब धमा आयोगसम  उजरुी िदन 
स नेछ । 

८. उपयु  कानूनी यव था अनुसार 
सावजिनक िनकायबाट ा  गरेका सूचना जनु 

योजनका लािग ा  गरेको हो सोही योजनका लािग 
मा  योग गनपुन ह छ । जुन योजनका लािग ा  
गरेको हो सो योजनका लािग योग नगरी दु पयोग 
गन भने िम ने देिखदँनै ।

९. संिवधानको धारा २७ को सूचनाको 
हकस ब धी यव था िनरपे  मौिलक हक नभई 
कानूनले िनिद  गरेबमोिजम यसको योग र उपभोग 
गन पाउने हक भएकोले कानूनबमोिजम सावजिनक 
सूचनाको सदपुयोग गनपुन ह छ । यसको दु पयोग 
हने गरी वा जथाभावी वा आफूखसुी पले योग गन 
िम ने देिखदँैन । कुनै कुराको दु पयोग ह छ भने 
यसले समाजको राजनीितक, सामािजक, आिथक, 

सां कृितकलगायतका िविवध प मा नकारा मक असर 
पान भएकाले सावजिनक िनकायबाट ा  सूचनाको 
दु पयोग भएमा यसले पिन समाजको िविवध प मा 
नकारा मक असर पान स ने हदँा यसको दु पयोग 
हनु हदँैन भ ने कुरामा कुनै िववाद रहन स ै न ।

१०. सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ 
को दफा ३१ को मूल उ े य नै सूचनाको दु पयोग 
गन नहने भ ने देिखएको र सो दफाले सूचनाको 
सदपुयोग गनमा कुनै ितब ध लगाएको ि थितसमेत 
देिखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम सूचनाको 
हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) र (२) 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २७ 
सगँ बािझएको दिेखन आएन । 

११. अब मािथ उि लिखत दो ो  अथात् 
धानम ी तथा मि प रषद ्को कायालयका मु य 

सिचवको अ य तामा गिठत वग करण सिमितको िमित 
२०६८।८।२६ िनणय कानूनस मत छ वा छैन भ ने 
स ब धमा हेदा सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को 
दफा २७ मा सूचनाको वग करणस ब धी यव था भई 
सोको उपदफा (१) मा सावजिनक िनकायमा रहेका 
दफा ३ को उपदफा (३) सगँ स बि धत सूचनाको 
संर ण गनका लािग नीितगत पमा सूचनाको वग करण 

९५२१ - डा.रामकृ ण ितम सेनासमेत िव. नेपाल सरकार
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गन देहायबमोिजमको एक सिमित रहनेछ भ ने 
यव था भई सोको देहाय (क) मा नेपाल सरकारको 

मु य सिचव - अ य , (ख) मा स बि धत म ालयका 
सिचव - सद य र (ग) मा कायालय मखु वा अ य ले 
तोकेको स बि धत िवषयको िवशेष  - सद य भ ने 
यव था रहेको पाइ छ । य तै उपदफा (२) मा सो 

सिमितले सूचनाको वग करण गन योजनको लािग 
दफा ३ को उपदफा (३) सगँ स बि धत सूचना कित 
वषस म गो य रा न ुपन हो सोको अविध र संर ण गन 
त रकासमेतका बारमेा िनि त मापद ड िनधारण गरी 
सोको जानकारी राि य सूचना आयोगलाई िदन ुपनछ 
भ ने यव था रहेको देिख छ । 

१२. सो सिमितले गरेको वग करणमा िच  
नबु ने यि ले य तो सूचना सावजिनक हन ु पन 
भनी सूचना आयोगमा पनुरावलोकनको लािग िनवेदन 
िदन स ने (उपदफा ३), यसरी परेको िनवेदनउपर 
आयोगले पनुरावलोकन गदा सो सूचना गो य रा नु 
पन नदेिखएमा सावजिनक गन आदेश िदने (उपदफा 
४), वग करण ग रएको सूचनाको कृितअनुसार बढीमा 
तीस वषको अविधस म गो य रा न सिकने (उपदफा 
५), गो य रा न ुपन सूचना गो य रािखरा नु पन वा 
नपन स ब धमा येक दश वषमा पुनरावलोकन 
ग रने (उपदफा ६), पनुरावलोकन गदा य तो सूचना 
थप अविधस मको लािग गो य रािखरा न ुपन भएमा 
यसरी गो य रहनु पन अविध खलुाई सो अविधस म 

गो य रा ने गरी र गो य रा न ुनपन भएमा गो य नरा ने 
गरी वग करण गन ु पन (उपदफा ७) भ नेसमेतका 
यव थाह  उ  दफा २७ को अ य दफाह मा रहेको 

पाइ छ ।
१३. दफा २७(१) बमोिजम मु य सिचवको 

अ य तामा बसेको सूचनाको वग करण सिमितको 
िमित २०६८।८।२६ को बैठकबाट िविभ न िकिसमका 
सूचनाह लाई गो य रा नु पन भनी िनणय भई सो 
िनणय िमित २०६८।१०।१ दिेख काया वयन गनका 

लािग प ाचार भएको कुरामा िववाद छैन । गो य रा न ु
पन सूचनाको वग करणिभ  िविभ न म ालयसगँ 
स बि धत सूचनाह  समावेश रहेका देिख छन् । तर 
उ  दफा ३१(१) को ख ड (ख) बमोिजमको सद यमा 
कुन म ालयका सिचव के क तो आधारमा सद य 
भएका हन् भ ने र ख ड (ग) बमोिजमको सद यमा 
कसलाई के कसरी तोिकएको भ ने कुरा प  देिखन 
आउदँैन ।

१४. सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ 
को दफा ३(३) को ख ड (क) देिख (ङ) स मका 
अव थाह  िव मान रहेको ि थितमा मा  य ता 
सूचनाह  गो य रा न सिकने गरी दफा २७(१) 
बमोिजमको सिमितले वग करण गन स ने भए पिन 
सो दफा ३(३) को कुन ख डअनसुार गो य रा न ु
पन हो भ ने कुरा सो सिमितको िनणयमा खलेुको 
देिखदँैन । य तै सो सिमितले सावजिनक सूचना गो य 
रा ने गरी वग करण गदा कित अविधस म गो य 
रा नपुन हो सो अविधसमेत खुलाउन ु पन यव था 
दफा २७(२) मा रहेकोमा सो कानूनी यव थाबमोिजम 
के कित अविधस म गो य रा नुपन हो भ ने कुरा पिन 
सो िनणयमा खलेुको दिेखँदैन । 

१५. यसरी सूचनाको हकस ब धी ऐन, 
२०६४ को दफा २७ को उपदफा (१) को ख ड (ख) 
मा स बि धत म ालयको सिचव सद य हने यव था 
रहेकोमा कुन म ालयका सिचव के क तो आधारमा 
सद य भएका हन् भ ने र ख ड (ग) अनसुारको 
सद य के कसरी तोिकएको भ ने नदेिखनुका साथै सो 
ऐनको दफा ३(३) को ख ड (क) देिख (ङ) स मका 
यव थाह  म ये के कुन अव था परी सूचना गो य 

रा न ुपरकेो हो र दफा २७(२) बमोिजम कित अविधका 
लािग गो य रािखने हो भ ने स ब धमा केही उ लेख 
नगरी भएको वग करण सिमितको िमित २०६८।८।२६ 
को िनणय र सो िनणयका आधारमा जारी भएको िमित 
२०६८।१०।१ को प समेत कानूनस मत देिखन 
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आएन ।
१६. अब ते ो  अथात्  िनवेदकको 

मागबमोिजमको आदशे जारी हन ु पन हो होइन भ ने 
स ब धमा िवचार गदा मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह बाट सूचनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ 
को दफा २७(१) बमोिजमको सिमितले गो य रा नु 
पन सूचनाको वग करण गन गरी िमित २०६८।८।२६ 
मा गरेको िनणय र सो िनणय िमित २०६८।१०।१ 
देिख काया वयन गन ु भनी जारी गरेको प समेत 
कानूनस मत नदेिखएकोले उ  िनणय र सो िनणयका 
आधारमा जारी ग रएको सो प समेत उ ेषणको 
आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । अब सो ऐनको दफा 
३(३) को योजनको लािग दफा २७(१) बमोिजमको 
सिमितले उ  दफाको देहाय (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) 
को िनिम  दफा २७ को उपदफा (२), (३), (४), (५), 
(६), (७) समेतलाई म यनजर राखी पनुः वग करण 
गन ु र उपयु बमोिजम वग करण नभएस म दफा 
३(३) को देहाय (क) देिख (ङ) स ममा उि लिखत 
िवषयह  बाहेकका अ य सूचनाह  दफा ३(१) 
र ३(२) को यव थाअनसुार वािहत गन ु गराउनु 
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशसमेत जारी हने 
ठहछ । यस आदेशको काया वयनको लािग आदेशको 
जानकारी महा यायािधव ाको कायालयमाफत 
िवप ीह लाई िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू । 

उ  रायमा हामी सहमत छ  । 
या.िगरीश च  लाल
या.गोिव दकुमार उपा याय

इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
इित सवंत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी रामकुमार साद शाह 

माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
आदशे िमित : २०७२।३।१।३

०७०-WO-०४३५

िवषयः- उ ेषण / परमादेश

िनवेदक : िसराहा िज ला लाहन न.पा. वडा नं. ७ घर 
भै हाल का.िज. मनमैज ु गा.िव.स. वडा नं. ८ 
ब ने िज.फोर.एस. से यु रटी सिभसेज नेपाल 

ा.िल. लािज पाट काठमाड मा सहायक 
ब धक युरमे ट तथा कले सन पदमा 

कायरत धने र शाह
िव

िवप ी : म अदालत, अनामनगर, काठमाड समेत

व तुतः रट िनवेदकलाई ित ानले िदएको 
िनयुि  प मा नै ६ मिहना परी णकालको 
अविध स तोषजनक भएमा रट िनवेदकको 
पद वतः थायी कमचारी हने भ ने 
उ लेख भएको र िनजलाई ित ानले 
पटक पटक बढुवा गरी स चयकोषसमेत 
क ा ग रएको स दभमा सो िनयुि  प को 
िशरमा “करार” भ ने श दावली उ लेख 
भएको आधारमा रट िनवेदक करारमा 
िनयु  कमचारी भएको भ न िम ने 

 भएन । रट िनवेदक करारमा िनयु  
कमचारी नभई िवप ी ित ानको थायी 
कमचारी भएको देिखएको पृ भूिममा 

नणय नं.९५२२

९५२२ - धने र शाह िव. म अदालत, अनामनगर, काठमाड समेत
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िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु पदा म 
ऐन, २०४८ को कानूनी ि याको 
अिनवाय पमा अवल बन गनुपन देिखन 
आउन े।

( करण नं.५)
व तुतः िनयु  गन अिधकारीबाट 

नै सेवाबाट हटाउन पाउने अिधकार 
सव वीकृत मा यता र िस ा त रही 
आएको छ । यो िस ा त र मा यतालाई 
यस अदालतले िविभ न मु ाह मा हण 
गरी आ मसात गरी आएको पाइने । 

( करण नं.७)
रट िनवेदकलाई िमित २०६९।४।२३ र 

२०६९।४।३२ मा प ीकरण माग गदा 
ित ानका ब ध िनदशकबाट माग 

ग रएको देिखए पिन िमित २०६९।८।२४ 
मा सेवाबाट हटाउनेस ब धी कारवाही 
िनिम  व र  ब धकबाट भएको 
देिखएकाले अनिधकृत पदािधकारीबाट 
ग रएको सेवाबाट हटाएको काय वत: 
कानून ितकूल एवम ् यस अदालतले 

ितपादन गरकेा निजर िस ा तसमेतको 
ितकूल देिखन आउने । 

( करण नं.८)

िनवेदकका तफबाट : िव ान्  अिधव ाह  शेरबहादरु 
के.सी., नरे कुमार के.सी., िखल िगरी र 
कमला रो का (िगरी)

िवप ीका तफबाट : िव ान्  अिधव ा राजे र े
अवलि बत निजर :
ने.का.प. २०५१ अंक ९, िनणय नं. ४९७७, 
ने.का.प. २०६२ अंक ७ िनणय नं. ७५६५, 
ने.का.प. २०६३ अंक ६ िनणय नं. ७७१५ 

स ब  कानून :
 म ऐन, २०४८ को दफा २(ग), ७, १०, 

५०, ५२ र ५३ 

आदेश
या.दीपकराज जोशी : नेपालको अ त रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत 
दायर भएको ततु रट िनवेदनको संि  त य र 
आदेश यस कार छ :

म िनवेदक क पनीकै काममा ब ध 
िनदशकको िनदशानुसार बजार ख रद तथा ब यौता 
बसली गन गई रहने हदँा िवप ी क पनीको ब ध 
िनदशकले िमित २०६९।४।२३ मा पिहलो पटकमा 
िनवेदकलाई कायालय समयमै यस ित ानको 
यिुनफम लगाई अक  से यु रटी क पनी KTM 
Security Services को लािग िमित २०६९।३।२१ 
गते अथात् ५ जलुाई २०१२ मा ित ानकै िसिनयर 
इ सपे टरले माकिटङ गरेको य  देखेको भ दै 

म ऐन, २०४८ को दफा ५०(घ) को आरोप 
लगाई सेवाबाट िकन बखा त नगन भनी प ीकरण 
सोिधएकोमा सोको यादैिभ  िमित २०६९।४।२८ 
मा प ीकरणको जवाफ िदएको िथए ँ । म िनवेदकले 
पेस गरेको जवाफ िच  बु दो नभएको भ दै िमित 
२०६९।४।३२ मा म ऐन, २०४८ को दफा ५१(ठ) 
को कसरुमा ऐ. को दफा ५०(घ) बमोिजम सेवाबाट 
िकन नहटाउने भनी पुनः प ीकरण सोिधएको 
र सो स ब धमा िमित २०६९।५।१० मा कानूनी 
यादिभ ै प ीकरण प  बुझाएको छु । िवप ीले िमित 

२०६९।४।३२ मा सोधेको पनुः प ीकरण प मा म 
ऐन, २०४८ को दफा ५१(ठ) को कसरु गरकेो भ ने 
ममािथ दोष लगाइएकोमा उ  दफामा ित ानको 
उ पादन सू  वा िवशेष िविधस ब धी गोपनीयता 
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भङ्ग हने काम गरेमा भ ने उ लेख छ तर मेरो काय 
िज मेवारीअ तगत माकिटङलगायत य ता कुनै पिन 
काय नपन र क पनीले िदएको काम िज मेवारीपूवक 
गरकेो भनी प ीकरण बझुाई मेरो प ीकरण 
स तोषजनक मानी मलाई क पनीले सािबककै पदको 
िज मेवारी िदई म िनवेदकले मागेको घर िबदासमेत 
वीकृत भएकोमा िववाद िथएन ।

म िनवेदकलाई अचानक ३ मिहनापिछ आएर 
िवप ी क पनीका अिधकारिवहीन यि  िनिम  
व र  ब धकले तपाईको प ीकरण स तोषजनक 
नदिेखएको, िवना वीकृत िलई गयल हािजर भएको 
पाइएको, िज. फोर.एस. िबजनेस पोिलसीको दफा 
२ र ३ को पिन अवहेलना गरेको पाइएको साथै 
क पनीको छानिवनमा कमचारी िनयिु प को दफा 
६ उ लङ्घन गरेको पाइएकोले िमित २०६९।८।२५ 
देिख लागू हने गरी म ऐन, २०४८ को दफा ५०(घ) 
अनसुार सहायक ब धक यरुमे ट तथा कले सन 
पदबाट बखा त ग रएको िनणयको जानकारी ा  
हन आएकोले सो िनणयमा मेरो िच  नबझुेकोले उ  
गैरकानूनी िनणय बदर गरी सेवामा बहाली गरी पाउन 

म ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोिजम यादैिभ  
म अदालतमा पनुरावेदन गरेकोमा म अदालतले 

मेरो पनुरावेदन िजिकर नपु ने गरी िमित २०७०।६।१० 
मा फैसला भयो । 

सो फैसलाबाट म िनवेदकको म ऐन, 
२०४८ को दफा २(ग),४,१०,५०,५२,५३ तथा 

म िनयमावली, २०५० को िनयम २३, २६ समेतले 
याभूित गरेको कानूनी हकमा अ याय परी अ य 

वैकि पक उपचारको बाटो पिन नभएकोले बा य भएर 
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च), १३, ३२ र १०७(२) बमोिजम उ ेषणयु  
परमादेशलगायत जो चािहने उपयु  आ ा आदेश 
जारी ग रपाउँ भनी िन न िलिखत यहोराको िनवेदन 
गदछु । 

म िनवेदक २८ अि ल २००३ अथात्  िमित 
२०६०।१।१५ िवप ी क पनीमा सु मा ६ मिहनाको 
परी णकालमा कले सन एि ज यटु पदमा िनयिु  
पाई सो अविधमा स तोषजनक काय गरी उपयु  
िनयिु  प कै दफा ३ बमोिजमको ावधान तथा 

म ऐन, २०४८ को दफा २(ग) अनुसारको थायी 
कमचारीले पाउनुपन स पूण सिुवधासमेत दान 
गरी कमचारी स चयकोषसमेत कािटएको िथयो । 
यसपिछ म िनवेदकको कायबाट क पनी खसुी भई 

जनवरी २००५ मा कले सन अिफसर पदमा, ३० 
िडसे बर २००७ मा िसिनयर कले सन अिफसर र 
२३ अ टुबर २००९ मा सहायक ब धक यरुमे ट 
तथा कले सन पदमा बढुवासमेत भई आफूलाई िवप ी 
क पनीले िदएको िज मेवारीसमेत परुा गरी आएको हो । 
िवप ी क पनीले म िनवेदकलाई िदएको िनयुि  प को 
भाषामा करार भने तापिन कामको कृित अनसुार 
थायी मानी म ऐन, २०४८ को दफा ४ को हक 
ा  भई तथा म िनयमावली, २०५० को िनयम 

२६ बमोिजम कमचारी स चयकोषसमेत कािटएको र 
ऐ. को िनयम २३ र २४ समेतमा भएका सिुवधासमेत 
उपल ध गराउँदै आएकोमा िववाद छैन । 

म िनवेदक िवप ी क पनीमा िनयिु  
पाएप ात् म ऐन, २०४८ को दफा ४(२) अनसुार 
िवप ी क पनीमा एक वष अिवि छन सेवा अविध 
परुा ग रसकेको, म िनयमावली २०५० को दफा 
२६(१) अनुसार सामा यत: कुनै पिन ित ानले 
आ नो थायी कमचारी मा लाई िदने कमचारी 
स चयकोषको सिुवधासमेत िनयिमत ा  ग ररहेको 
तथा िवप ी क पनीले आ नो हरिहसाब फरफारक 
गन बार े िमित २०६९।९।१८ को प ानसुार िवगत 
९ वष ८ मिहनादेिख िविभ न पदमा कायरत रही 
सेवा गरबेापतको उपदानसमेतको कूल रकम . 
२,२१,६१७।११ भु ानी िलन आउने बारेको प ले 
समेत म िनवेदक िवप ी क पनीको एक थायी िनयु  

९५२२ - धने र शाह िव. म अदालत, अनामनगर, काठमाड समेत
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भएको कमचारी ह ँ भ ने कुरा वतः मािणत हने 
अव था रहेकोमा िनयिु  प को शीषकमा मा  “करार” 
भ ने श द लेखेको कुरा उठाएको आधारमा थायी 
कमचारी हैन भनी म अदालतबाट भएको फैसला 
बदरभागी हदँा बदर छ ।

म िनवेदक थायी कमचारी भएकै कारणले 
कानूनले हटाउन पाउने यि  ब धक स चालकले 

म ऐन, २०४८ को दफा ५१(ठ) को आरोप लगाई 
सोही ऐनको दफा ५०(घ) अनुसार सेवाबाट िकन 
बखा त नगन भनी प ीकरण सोधी म िनवेदकका 
िव  कानूनी ि या अवल बन गरी प ीकरण 
मागेको समेत ट छ । सोही दायरािभ  रहेर मैले 
पिन प ीकरण िदएकोमा िववाद गन ठाउ ँ छैन । म 
िनवेदकलाई हटाउने िनणय गदा अनािधकृत यि ले 
िमित २०६९।८।२५ गते देिख लागू हने गरी म ऐन, 
२०४८ को दफा ५०(घ) अनसुार सेवाबाट हटाउने भनी 
िनणय ग रएको छ । यसरी िवप ीले प ीकरणदेिख 
हटाउँदाको ि यास म थायी कमचारी मानेर थायी 
कमचारीलाई ला ने कानून लगाएर गरकेो िनणयमा 
िववाद गन ठाउँ नै नभएकोमा खाली मेरो पनुरावेदन 
प  परी सोमा पेस भएको िलिखत जवाफ र बहसमा 
उठाएको िजिकरको आधारमा थायी कमचारी हैन 
भनी म अदालतबाट भएको फैसला बदरभागी छ । 

मलाई िनयु  गदा यव थापनको 
अिधकार ा  ब ध िनदशकले िनयु  गरकेोमा 
िववाद छैन र दईु पटक प ीकरण पिन ब ध 
िनदशकले नै सोधेकोमा िववाद छैन तर हटाउने िनणय 
सािधकार िनकायको सािधकार यि ले गरेको छैन । 
म सहायक ब धकलाई यिद कानूनबमोिजम ममािथ 
लागेको आरोप मािणत भई हटाउनु पन नै भएपिन 
कानूनबमोिजम ब ध िनदशकले मा  अिधकार योग 
गरी सेवाबाट बखा त वा हटाउने िनणय गन स ने 
भएकोले सोबमोिजम नभएको िनणय वत बदरभागी 
छ । 

िनवेदक म ऐन, २०४८ को दफा २(ग) 
अनुसारको कमचारी हो भ ने बारेमा िववाद छैन । म 
ऐन, २०४८ को दफा ४ र १० ले सरुि त भएकोले 
र म िनयमावली २०५० को िनयम २३ बमोिजम 
उपदान पाउने र ऐ. को िनयम २६ अनसुार कमचारी 
स चय कोषसमेत ा  गन कमचारी भएकोले नै 
िवप ीले मलाई सेवाबाट हटाउने ममा म ऐन, 
२०४८ को दफा ५१(ठ) को कसुर कायम गरी ऐ. 
को दफा ५०(घ) अनसुार प ीकरण मािगसकेको 
अव था रहेको हदँा म अदालतको फैसला ुिटपूण 
छ । म थायी कमचारी भएकोले म ऐन, २०४८ 
को दफा १०, ५२ र ५३ समेतको ि या नपरु ्याई 
िवप ीले सेवाबाट हटाउन नस ने प  छ । तसथ 
मलाई करारको कमचारी मानी सेवाबाट हटाउने िवप ी 

ा.िल. को िनणय सदर गरकेो म अदालतको िमित 
२०७०।६।१० को फैसला बदर गरी सािबक पदमा 
पनुबहाली गरी सुिवधासमेत उपल ध गराउने आ ा 
आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन प  । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो, आदेश 

ा  भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ  
िलिखत जवाफ िलई उपि थत हन ुभनी िवप ीह लाई 
सूचना पठाई िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेपिछ 
िनयमानुसार पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित 
२०७०।९।१४ को आदेश । 

क पनीले यावसाियक सेवा ा  गनका लािग 
िवप ी धने र शाहसगँ िमित २०६०।१।१५ (तारखे 
२८ अ ेल २००३) मा क पनी र िवप ीिबच िनयिु  
स ब धी करार (यसपिछ करार भिनएको) भई सोही 
करारमा उि लिखत सत ब देजह  िनःशत पालना 
गन गरी करारीय कृितको िनयु प  िलने िदने काय 
स प न भएको िथयो । उ  करारका स ब धमा कुनै 
पिन प बाट किहले पिन िववाद िसजना भएन । यसबाट 
के ट ह छ भने िवप ी धने र शाहको िनयिु को 
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ोत िमित २०६०।१।१५ को सत ब देजसिहतको 
करार नै हो र उ  करारको सत ब देजमा उि लिखत 
बुदँाह  क पनी र िवप ी दवुैलाई समान पमा 
लागू ह छ । सोही करारमा उि लिखत स पूण सत 
ब देजह को अधीनमा रही िवप ीबाट यवसायी िव  
सेवा ा  गनका लािग Collection Executive ज तो 
िज मेवार ािविधक पदमा िनयु  भई Procurement 
and Collection िवभागको सहायक ब धक ज तो 
िविश  एवम्  जवाफदेही पद स हाली आएका िथए । 
िनजको पदीय हैिसयत यव थापक य तथा यवसायी 
िव  े  हण गन करारीय कृितको रहेको छ ।

क पनीको सेवामा बहालमा रहेको अव थामा 
अ य  काय नगन, सेवाको ममा क पनीसगँ स बि धत 
स पूण जानकारी, कागजातह  तथा कामकारवाहीह  
गो य रा ने, क पनीलाई नकारा मक पन कुनै पिन 
काय नगन, सेवामा बहाल रहेको समयमा वा सेवाबाट 
बखा त भएको िमितले ६ मिहनास म ित पध  
क पनीमा काय नगन (करारको दफा ६ र ७) ज ता 
मह वपूण सेवास ब धी सत ब देजको अधीनमा रही 
िवप ीबाट यवसायी िव  सेवा िलनका लािग करारमा 
िनयुि  दान ग रएको िथयो । िनजले करारीय िनयिु  
पाइसकेपिछ कुनै पिन समयमा म ऐनबमोिजम थायी 
िनयुि  पाउ ँ भ ने ज ता कुनै दाबी नगरबेाट िवप ी 
रट िनवेदक करारीय सेवामा बहाल रहेको त य ट 

ह छ । िवप ीले करारको सत ब देजह  उ लङ्घन 
गरकेो अव थामा क पनीले िनजको सेवा समा  गन 
स ने (करारको दफा ४) कुरामा िनजले आफूखशुी 
सहमित जनाई क पनीको सेवामा आब  भएका 
िथयो । िवप ी क पनीको िज मेवार पदमा काय गन 
भएको कारणले गदा क पनीको स पूण ाहकसगँ य  
स पक रहनकुो साथै क पनीको गो य सूचना तथा 
कागजातह मा समेत पहचँ रहेको एक िज मेवारपूण 
कमचारीले क पनीको युिनफममा अ य सरु ा सेवा 

दान गन KTM Security Services नाम गरकेो 

ित पध  क पनीका लािग Marketing गरकेो िलिखत 
तथा मौिखक जानकारी तथा माण ा  भएको र 
िनज िवप ीको उ  काय करारको दफा ६ समेतको 
िवपरीत भएको कारणले गदा िनजको सनुुवाईको मौका 

दान गरी करारको दफा ४ बमोिजम िनजलाई िमित 
२०६९।८।२५ देिख लागू हने गरी सेवाबाट बखा त 
ग रएको हो । िवप ीसगँ भएको िनयिु स ब धी 
करार तथा क पनीको नीित िनयमबमोिजम िनजले 
क पनीबाट पाउनपुन सुिवधाबापतको स पूण रकम 
भु ानी िलन आउनेस ब धी सूचना िवप ीलाई 
हलाकबाट रिज ी गरी पठाइसकेका छ  ।

िवप ीको िनयिु को एकमा  ोत भनेको 
िनजसगँ भएको सेवास ब धी करार हो र िनजलाई 
आजको िमितस म थायी कमचारीको पमा िनयु  
ग रएको वा हण गरेको अव था छैन । करारबमोिजम 
िविश  एवम्  जवाफदेही पदमा िनयिु  भएको यि लाई 

म ऐन आकिषत हन स दैन । करारीय दािय वबाट 
सजृना भएको हकािधकारको चलन करार कानूनबाटै 
हनुपछ भ ने सवमा य कानूनी िस ा तसमेत कायम 
रहेकै अव था छ । य तो यव थालाई म ऐनको दफा 
७ ले समेत समािहत गरेको छ । करारको सतबमोिजम 
मािसक तलब तथा अ य सुिवधालाई वीकार गन 
तर सोही करारबमोिजम ग रएको बखा तस ब धी 
कारवाही म ऐनबमोिजम हनुपन भ ने दाबी गलत 
हनुको साथै करारको सवमा य िस ा तसमेतको 
िवपरीत रहेको प  छ । करारबमोिजम िनयिु  ा  
गरी यव थापक तहमा काम गन कमचारीको हकमा 

म ऐन आकिषत हन स दैन । म ऐन, २०४८ को 
दफा ७ बमोिजम करार सेवामा िनयु  गन कुरामा 
यव थापन र कमचारीिबचको सहमितबाट पूविनि त 

सतह मा करार सेवामा कामदार वा कमचारीलाई 
कुनै खास काममा लगाउन स ने यव था गरकेो छ । 
य ता करारमा िनयु  ग रएका कमचारी वा कामदारको 
हकमा म ऐन, २०४८ को दफा १० को सेवा सरु ा 
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र दफा ५३ को ि या लागू हन नस ने प  छ र 
क पनीले करारमा िनयु  गरकेो कमचारीलाई बखा त 
गनका लािग ऐनको दफा ५३ को ि या अवल बन 
गन कानूनी पमा बा य नहने कुरा प  छ । 

िवप ी धने र शाह म ऐन, २०४८ 
बमोिजमको थायी कमचारी नभई म ऐनको दफा ७ 
बमोिजम करार सेवामा िनयु  ग रएको कमचारी भएको, 
िनजसगँ भएको करारको सत ब देजमा उि लिखत 

ि या पुरा गरी िनजलाई सेवाबाट बखा त ग रएको, 
िवप ीलाई करार सेवामा िनयु  ग रएको कारणले गदा 

म ऐनको दफा १० को सेवा सरु ा र दफा ५३ को 
ि या लागू नहने हदँा िवप ीको कुनै पिन संवैधािनक 

तथा कानूनी हक अिधकार हनन् नभएको र Doctrine 
of Loss of Confidence िस ा तसमेतको आधारमा 
रट िनवेदन खारजेभागी रहेकोले खारजे ग रपाउ ँभ ने 

िवप ी िज.फोर.एस. से यु रटी सिभसेज नेपाल तथा 
ऐ.का ब ध िनदशकसमेतको िलिखत जवाफ । 

िनवेदकको िनयुि  २८ अि ल २००३ को 
िनवेदक र िवप ी क पनीिबच भएको करारबमोिजम 
भएको दिेख छ भने त प ात् िनजलाई थायी पमा 
काम गन गरी िनयु  ग रएको पाइदँनै । पुनरावेदकले पिन 
आफू थायी भएको माण पेस गन सकेको पाइँदैन । 
तसथ यी पनुरावेदक िवप ी क पनीको थायी कमचारी 
नभई करारबमोिजम िनयु  भएको देिखदँा म ऐन, 
२०४८ को दफा ७ बमोिजम िनयु  भएको कमचारी 
मा नपुन हन आयो । पनुरावेदकले आफूलाई हटाउदँा 

म ऐन, २०४८ को दफा ५३ बमोिजमको कायिविध 
नपरु ्याई बखा त ग रएको भ ने िजिकर िलएको देिखए 
पिन िनज थायी कमचारी भएको नदेिखदँा िनजको 
हकमा म ऐन, २०४८ को दफा १० को सरु ा नहने 
हदँा म ऐन, २०४८ को दफा ५३ को कायिविध परुा 
ग ररहनुपन देिखदँैन िकनभने उ  ावधान थायी 
कामदार तथा कमचारीह को हकमा मा  लागू हने 
देिखएकाले सािबक पदमा पनुवहाली ग रपाउँ भ ने 

पनुरावेदक धने र शहको पनुरावेदन िजिकर पु न 
स दैन भ ने यस अदालतको िमित २०७०।६।१० 
को फैसला म कानून तथा यायका मा य िस ा त 
एवम्  संिवधानको भावनाअनु प रहेकोले उ  
फैसलाबाट रट िनवेदकको कानूनी एवम्  संवैधािनक 
हकमा कुनै कारको आघात पुगेको अव थासमेत 
नहदँा िनवेदकको रट िनवेदन खारेजयो य छ, खारेज 
ग रपाउँ भ ने म अदालतको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
हन आएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकतफबाट 
उपि थत िव ान्  अिधव ाह  ी शेरबहादरु के.सी., 

ी नरे कुमार के.सी., ी िखल िगरी र ी कमला 
रो का (िगरी) ले रट िनवेदकले िवप ी क पनीमा 
िमित २०६०।१।१५ मा ६ मिहना परी णकालमा 
कले सन ए जकेुिटभ पदमा िनयिु  पाई सो अविधमा 
स तोषजनक काय गरी उ  िनयिु  प को दफा ३ को 

ावधान एवम् म ऐन २०४८ को दफा २(ग) बमोिजम 
थायी भएको हो । रट िनवेदक थायी कमचारी 

भएकै कारण थायी कमचारीको पाउने स पूण 
सिुवधा पाई स चयकोषसमेत क ा भएको हो । िमित 
२०६९।४।३२ मा म ऐन, २०४८ को दफा ५०(घ) 
बमोिजम थायी कमचारी मानी प ीकरण सोिधएको 
छ । कुनै क पनीमा २४० िदन काम गरकेो अव थामा 
वतः थायी हने भ ने म ऐनको यव थाबमोिजम 

िनवेदकले ९ वषभ दा बढी समय अिवि छ न काय 
गरेकोले वतः थायी भएको मािन छ । यसमािथ रट 
िनवेदकलाई दईु पटक बढुवासमेत ग रएकाले अ थायी 
भ न निम नेमा म अदालतले आफँै वादी ज तो भएर 
िववादै नभएको िवषयमा िववाद उठाई िनवेदकलाई 
करारको कमचारी भएको भ ने अथ लगाएको िनणय 
िुटपूण छ । िनवेदक थायी कमचारी भएकाले म 

ऐन, २०४८ को दफा १०, ५२ र ५३ को ि या 
नपरु ्याई सेवाबाट हटाउने िवप ी क पनीको फैसला 
सदर गरकेो म अदालतको फैसला कानूनी ुिटपूण 
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भएकाले उ ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई 
सािबक पदमा पनुवहाली गन भनी परमादेशसमेत जारी 
हनपुछ भ नेसमेत बहस गनुभयो ।

िवप ी िज.फोर.एस. से यु रटी 
सिभसेजतफबाट उपि थत िव ान्  अिधव ा ी 
राजे र े ले रट िनवेदकको िनयिु  प मा नै िनज 
करारमा िनयु  कमचारी भएको उ लेख छ । िनजलाई 
क पनीले थायी िनयिु  िदएकै छैन । िनयुि को 

ोत नै करार भएकाले रट िनवेदक करारको कमचारी 
भएकोमा िववाद छैन । रा ो काम गरबेापत बढुवा 
िदइएको भए पिन करारको कमचारीलाई बढुवा गन कुनै 
कानूनले बाधा गरकेो छैन । यो िवषय करारस ब धी 
िवषय भएकाले िज ला अदालतमा िफराद ला ने 
िवषय हो । रट े बाट आउन िम दैन । रट िनवेदक 
करारमा िनयु  कमचारी भएकाले करारमा उि लिखत 
सत र ि या पुरा गरी सेवाबाट हटाइएको र करारको 
कमचारीको हकमा म ऐन, २०४८ को दफा १० 
बमोिजमको सेवा सुर ा तथा दफा ५३ को ि या 
लागू नहने हदँा रट िनवेदन खारजेभागी भएकाले 
खारेज हनपुछ भ नेसमेत बहस गनुभयो । 

उ  बहससमेतलाई सनुी तुत रट 
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हने 
हो वा होइन भ ने िनणय िदनुपन देिखन आयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा रट िनवेदकले 
िवप ी िज.फोर.एस. से यु रटी सिभसेज नेपाल ा.
िल. मा सु मा ६ मिहनाको परी ण कालमा कले सन 
ए जु यिुटभ पदमा िमित २०६०।१।१५ मा िनयिु  
पाई उ  िनयिु  प कै दफा ३ को ावधान तथा 

म ऐन, २०४८ को दफा २(ग) बमोिजमको थायी 
कमचारी भई तहगत पमा मोसनसमेत पाई काय 
ग ररहेको अव थामा म ऐन, २०४८ को दफा 
१०, ५०, ५२ र ५३ समेतको ि या पुरा नगरी 
िवप ी क पनीको अि तयारिवहीन यि ले िमित 

२०६९।८।२५ देिख बखा त गन िनणय गरकेो र सो 
िनणयउपर म अदालतमा रट िनवेदकले पुनरावेदन 
गरेकोमा सो अदालतबाट समेत क पनीको िनणय 
सदर गन गरी िमित २०७०।६।१० मा िनणय गरकेाले 
उ  िनणयह  कानूनी िुटपूण भएकोले उ ेषणको 
आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई सािबक पदमा 
पनुबहाली गरी सुिवधासमेत उपल ध गराउन ु भ ने 
परमादेशसमेत जारी ग रपाउ ँ भ ने रट िनवेदकको 
मु य दाबी रहेको पाइ छ । 

३. िवप ी िज.फोर.एस से यु रटी 
सिभसेजको िलिखत जवाफमा रट िनवेदक म ऐन, 
२०४८ बमोिजमको थायी कमचारी नभई करार 
सेवामा िनयु  ग रएको कमचारी भएकाले करारमा 
उि लिखत सत र ि या परुा गरी सेवाबाट बखा त 
ग रएको र करारमा िनयु  भएको कारण म ऐन, 
२०४८ को दफा १० बमोिजमको सेवाको सरु ा तथा 
दफा ५३ बमोिजमको ि या लागू नहने हदँा रट 
िनवेदक खारेज हनुपछ भ नेसमेत िजिकर रहेको पाइयो 
। यसैगरी िवप ी म अदालतको िलिखत जवाफमा 
रट िनवेदक उ  क पनीको थायी कमचारी भएको 
नदेिखएकाले करारबमोिजम िनयु  भएका म ऐन, 
२०४८ को दफा ७ बमोिजमको कमचारी भएकाले 
थायी कमचारी ज तो दफा १० बमोिजमको सेवाको 

सरु ा र दफा ५३ बमोिजमको कायिविध परुा गरी रहने 
नपन हदँा उ  अदालतबाट िमित २०७०।६।१० मा 
भएको फैसला कानूनस मत भएकाले रट िनवेदन 
खारेज हनुपन भ ने िजिकर रहेको पाइ छ ।

४. तुत रट िनवेदनमा िनवेदकले 
मु य पमा आफू थायी कमचारी भएकाले म ऐन, 
२०४८ को कानूनी ि याको पूण पमा अवल बन 
गरी सेवाबाट हटाउनु पनमा उ  कानूनी ि याको 
अवल बन नग रएको भनी  उठाइएको पाइ छ भने 
िवप ी िज.फोर.एस. से यु रटी ा.िल. ले मु य पमा 
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रट िनवेदक करारमा िनयु  कमचारी भएकाले म 
ऐनको कानूनी ि या आकिषत नभई करारमा 
उि लिखत सेवाको सतको आधारमा सेवाबाट 
हटाइएको भ ने िजिकर रहेको स दभमा सव थम रट 
िनवेदकको पद करारको पद हो वा थायी पद हो भ ने 
स ब धमा नै िवचार गनपुन देिखयो । 

५. यस स ब धमा रट िनवेदकलाई सन् 
२८ अि ल २००३ मा िवप ी पु फोर से यु रटी 
नेपाल ा.िल. बाट िदइएको िनयुि  प को दफा २ 
मा उि लिखत यव था हेदा रट िनवेदकलाई ६ 
मिहनाको लािग परी णकालमा िनयुि  ग रएको भ ने 
उ लेख भएको दिेख छ । य तै सोही िनयिु  प को 
दफा ३ मा रट िनवेदकको परी णकालको अविध 
स तोषजनक पमा परुा भएमा परी णकालको समाि  
पिछ वतः थायी पदमा प रणत हने भ ने उ लेख 
भएको पाइ छ । सोही दफा ३ मा रट िनवेदकको 
परी णकालको अविधिभ को काय स तोषजनक 
नभएमा रट िनवेदकको पद कायम नरहने भ नेसमेत 
उ लेख भएको देिखन आयो । रट िनवेदकले सन् 
२८ अि ल २००३ मा िनयिु  ा  गरपे ात् िवप ी 
क पनीमा िनजले दान गरकेो ६ मिहनाको काय 
स तोषजनक भएकै आधारमा सो अविधप ात् पिन 
अिवि छ न पमा सेवामा रही काम गरी ९ वष ८ 
मिहना अविध परुा ग रसकेको भ ने कुरामा िववाद 
देिखएको छैन । उपयु  त य स ब धमा िवप ी 
क पनीको तफबाट िलिखत जवाफमा अ यथा िजिकर 
िलइएको पाइदँैन । सोही िनयिु  प को दफा १३ मा 
रट िनवेदक ५८ वषको उमेर नपगुेस म आ नो पदमा 

बहाल रहने भ ने पिन उ लेख छ । यसका अित र  
रट िनवेदकलाई उ  अविधमा अनेक  पटक बढुवा 

ग रएको र थायी कमचारीसरह क पनीले स चय 
कोषसमेत क ा गरेको दिेखएको छ । रट िनवेदकलाई 
िवप ी ित ानले थायी कमचारीसरह मानी 

िनजबाट म ऐन, २०४८ को दफा ५३ बमोिजमको 
कायिविध अपनाई प ीकरण सोिधएको देिखएको 
छ । ततु रट िनवेदनको िमिसल संल न उपयु  
त यगत अव थाको पृ भूिममा हेदा रट िनवेदक 
िवप ी ित ानको अ थायी कमचारी भएको मा न 
िम ने देिखदँनै । व तुतः रट िनवेदकलाई ित ानले 
िदएको िनयिु  प मा नै ६ मिहना परी णकालको 
अविध स तोषजनक भएमा रट िनवेदकको पद वतः 
थायी कमचारी हने भ ने उ लेख भएको र िनजलाई 
ित ानले पटक पटक बढुवा गरी स चयकोषसमेत 

क ा ग रएको स दभमा सो िनयिु  प को िशरमा 
“करार” भ ने श दावली उ लेख भएको आधारमा रट 
िनवेदक करारमा िनयु  कमचारी भएको भ न िम ने 
भएन । रट िनवेदक करारमा िनयु  कमचारी नभई 
िवप ी ित ानको थायी कमचारी भएको देिखएको 
पृ भूिममा िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु पदा म 
ऐन, २०४८ को कानूनी ि याको अिनवाय पमा 
अवल बन गनपुन देिखन आयो । 

६. अब रट िनवेदकलाई म ऐन, २०४८ 
को कानूनी ि या परुा गरी सेवाबाट हटाइएको हो वा 
होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा म ऐन, २०४८ को 
दफा ५३ मा “ थायी कामदार वा कमचारीलाई दफा 
५२ अ तगत सजाय गनुअिघ खराब आचरण गरकेो 
त य र सो मािणत भएमा हनस ने सजायसमेत प  
उ लेख गरी य तो कामदार वा कमचारीलाई आ नो 
प ीकरण पेस गन क तीमा सात िदनको याद िदनुपन 

छ” भ ने यव था रहेको पाइ छ । 
७. रट िनवेदकलाई िमित २०६९।४।२३ 

र िमित २०६९।४।३२ मा प ीकरण माग गदा 
थायी कमचारीसरह मानी म ऐन, २०४८ को 

दफा ५३ बमोिजमको ि या अपनाई िनजउपरको 
अिभयोग एवम् तािवत सजायसमेत उ लेख गरी 

ित ानका ब ध िनदशक महेश े बाट प ीकरण 
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माग ग रएको देिखएको छ । तर रट िनवेदकलाई 
सेवाबाट हटाउनेस ब धी िमित २०६९।८।२४ को 
कारवाही िनज ब ध िनदशकबाट नभई िनिम  व र  

ब धकबाट भएको देिख छ । व ततुः िनयु  गन 
अिधकारीबाट नै सेवाबाट हटाउन पाउने अिधकार 
सव वीकृत मा यता र िस ा त रही आएको छ । 
यो िस ा त र मा यतालाई यस अदालतले िविभ न 
मु ाह मा हण गरी आ मसात गरी आएको 
पाइ छ । “कानूनले अिधकार नभएको यि बाट 
सोिधएको प ीकरणले कानूनी मा यता नपाउने” भनी 
ने.का.प. २०५१ अंक ९, िनणय नं. ४९७७, “कानूनले 
नै प  कायिविध तोकेको अव थामा सो कायिविधको 
अ रश: पालना नभई नोकरीबाट हटाउने गरकेो िनणय 
तथा काम कारवाहीलाई कानूनस मत र ाकृितक 
यायको िस ा त अनकूुल भएको भ न निम ने” भनी 

ने.का.प २०६२ अंक ७ िनणय नं. ७५६५, “सजाय 
गन पाउने अिधकारीबाट प ीकरण माग नग रएको 
अव थामा अिधकार ा  अिधकारीबाट िनणय भएपिन 
य तो कारवाहीले कानूनी मा यता ा  गन ि थित 

नहने” भनी ने.का.प २०६३ अंक ६ िनणय नं. ७७१५ 
मा यस अदालतबाट िस ा त ितपादन भएको 
पाइ छ ।  

८. ततु िनवेदनमा रट िनवेदकलाई िमित 
२०६९।४।२३ र २०६९।४।३२ मा प ीकरण माग 
गदा ित ानका ब ध िनदशकबाट माग ग रएको देिखए 
पिन िमित २०६९।८।२४ मा सेवाबाट हटाउनेस ब धी 
कारवाही िनिम  व र  ब धबाट भएको दिेखएकाले 
अनिधकृत पदािधकारीबाट ग रएको सेवाबाट हटाएको 
काय वत: कानून ितकूल एवम् यस अदालतले 

ितपादन गरकेा निजर िस ा तसमेतको ितकूल 
देिखन आयो । यसका अित र  म ऐन, २०४८ 
को दफा ५३(२) को ितब धा मक वा यांशबमोिजम 
दफा ५२ बमोिजमको सजाय गनपुदा कुनै प ीकरण 

माग ग रएको दईु मिहनािभ  सजाय ग रस न ु पनछ 
भ ने यव था रहेको छ । तर रट िनवेदकलाई िमित 
२०६९।४।२३ र २०६९।४।३२ मा प ीकरण माग 
भई िनजले िमित २०६९।५।११ मा आ नो प ीकरण 
पेस गरकेोमा ऐनले िनिद  गरकेो सो २ मिहनाको 
अविध नघाई िनवेदकलाई िमित २०६९।८।२४ मा 
सेवाबाट हटाउने िनणय गरी प  िदएको देिखएबाट 
िवप ी ित ानको उ  काय म ऐन, २०४८ को 
दफा ५३(२) ितकूल रहेको प  छ । 

९. अतः यी िनवेदक २८ अि ल २००३ 
देिख अिवि छ न पमा िवप ी ित ानमा कायरत्  
रही परी णकालको अविधसमेत परुा ग रसकेको 
थायी कमचारी रहेको देिखएको, िवप ी ित ानले 

िनवेदकलाई थायी कमचारी मानी म ऐन, २०४८ 
को दफा ५२ को कसरुमा दफा ५३ बमोिजम 
प ीकरणसमेत माग गरेको देिखएको, िनज 

िनवेदकलाई थायी कमचारी मानी पटक पटक 
पदो नित गरी स चयकोष क ा गरकेो र थायीसरह 
सेवाबाट हटाउन कारवाहीसमेत गरेको अव थामा 
रट िनवेदकलाई म ऐन, २०४८ को दफा ५२ 
र ५३ िवपरीत सेवाबाट हटाउने गरेको िवप ी 

ित ानको िमित २०६९।८।२४ को प  एवम् 
िनजलाई करारअ तगतको कमचारी मानी सेवामा 
पनुवहाली नगन ठहराएको िमित २०७०।६।१० को 

म अदालतको िनणय म ऐन, २०४८ को दफा 
५२, ५३ समेतको ितकूल हदँा उ  प  र िनणयबाट 
िनवेदकको सेवा र रोजगारी गन पाउने संवैधािनक हक 
हनन् भएको देिखएकाले ित ानको उ  प  र म 
अदालतको उ  िनणयसमेत उ ेषणको आदेश ारा 
बदर हने ठहछ । अब िनज िनवेदकलाई सेवामा 
पूववत् बहाल गरी पा र िमकलगायतको सिुवधा 
िदन ुभनी परमादेशसमेत जारी हने ठहछ । यो आदेश 
काया वयनको लािग आदशेको जानकारी िवप ी 

९५२२ - धने र शाह िव. म अदालत, अनामनगर, काठमाड समेत
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ित ानलाई िदई दायरी लगत क ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू । 

उ  रायमा सहमत छु । 
स. . या.रामकुमार साद शाह

इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
इित सवंत् २०७२ साल असार    १ गते रोज ३ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी रामकुमार साद शाह

माननीय यायाधीश ी देवे  गोपाल े
आदेश िमित : २०७२।३।३।५

०६८–WO–०५७४

िवषयः उ ेषण / परमादशे

िनवेदक : िज ला सलाही, बेलही गा.िव.स.वडा नं.८ 
ब ने फूलोदेवी यादव

िव
िवप ी : नेपाल सरकार, मालपोत कायालय सलाही, 

मलंगवासमेत

िनवेदकको नाममा २० वषभ दा अिघदेिख 
दता रहेको हक भोग र दताको ज गाको 
दता बदर गनपुूव दतावाला यी रट 
िनवेदकलाई ितवादको मौका िदई िझकाई 
बुझी आव यक िनणय गनुपनमा मालपोत 

कायालयबाट िनवेदकलाई सुनुवाइको 
मौका निदई िनवेदकको नामको दता 
बदर गरेको िनणय ाकृितक यायको 
िस ा तको िवपरीत रहेको देिखन आउने ।

व तुतः जसको हक िहत िव  िनणय 
ग र छ सो यि लाई ितवादको 
मौका िदनुपन भ ने सवमा य ाकृितक 
यायको िस ा त हो । ाकृितक यायको 

उ लङ्घन गरी भएका िनणयह  
बदरभागी हने हदँा तुत रट िनवेदनमा 
िनवेदकको नाममा दता रहकेो ज गाको 
दता बदर गनुपूव िनवेदकलाई सुनुवाइको 
मौका निदई िनणय ग रएको देिखएकाले 
उ  िनणय कानूनी ुिटपूण रहेको देिखन 
आउने ।

( करण नं.५)
रट िनवेदकको नाममा दता रहकेो ज गाको 

दता बदर गनुअिघ रट िनवेदकलाई 
सनुवाइको मौका निदई ाकृितक यायको 
िस ा तिवपरीत मालपोत कायालय 
सलाही, मलगंवाबाट िनणय भएको देिखँदा 
िमित २०६८।६।३ को िनणय उ षेणको 
आदेशले बदर हने ठहन र उ  ज गाको 
दतावाला यी रट िनवेदकलाई समते बुझी 
िनजलाई सनुुवाइको मौका दान गरी 
सो ज गा स ब धमा पुनः कानूनबमोिजम 
िनणय गनु भनी िवप ी मालपोत कायालय, 
सलाही, मलंगवाका नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी हने ।

( करण नं.६)

िनवेदकका तफबाट : 
िवप ीका तफबाट : 
अवलि बत निजर :

नणय नं.९५२३
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स ब  कानून :
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) 

आदशे
या.देवे  गोपाल े  : नेपालको अ त रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत 
दायर हन आएको ततु रट िनवेदनको सिं  त य 
र आदेश यस कार छ :

म रट िनवेदक फूलोदवेी यादवको िज ला 
सलाही, गंगापुर िसतापुर गा.िव.स.वडा नं.८(ख) 
िक.नं.१८२ को े फल १-०-१० ज गा िमित 
२०४६/१२/५ र.नं.४७३४ ारा ख रद गरी राजीनामा 
पास गराई हालस म िनिववाद भोग चलन गद आएक  
छु । उ  ज गा घर यवहार चलाउनलाई पिहला पिन 
कृिष िवकास बक, सलाही, बरहथवामा िधतो राखी 
ऋण िलएको िथए ँर सोको ऋण याज चु ा ग रसकेको 
िथए ँ । घर यवहार चलाउनलाई पनुः रकमको 
आव यकता परकेोले मेरो नाउमँा दता कायम रहेको 
ज गा नेपाल बक िलिमटेड, बरहथवा शाखामा िधतो 
रा नलाई िनवेदन िददँा उ  बकले िमित २०६८।५।२७ 
मा मालपोत कायालय सलाही, मलंगवालाई ज गा 
रो का राखी जानकारी पठाइिदने बार ेप  पठाउदँा उ  
मालपोत कायालयले मेरो नाउकँो ज गा अक  यि  
धमराज िघिमरेको नाममा रहेको जानकारी गराएको 
िथयो । यसपिछ िमित २०६८।८।१ मा मािणत 
न कल मालपोत कायालय, सलाही मलंगवाबाट सारी 
हेदा िज ला सलाही, वरहथवा गा.िव.स.वडा नं.८ ब ने 
वतराज िघिमरेको िनवेदनको आधारमा मेरो नाममा 
दता कायम रहेको ज गा मालपोत कायालय सलाहीले 
बदर ग रिदएको रहेछ ।

मेरो नाउमँा दता रहेको िक.नं.१८२ को ज गा 
मैले िनिववाद पमा उपभोग गद आएकोमा िनवेदक 
धमराज िघिमरकेो अ.वा. वतराज िघिमरे अस बि धत 

यि ले िमित २०६८।५।२८ मा मालपोत कायालयमा 
दता नं.२९१५ माफत िनवेदन िदई उ  िनवेदनमािथ 
एकतफ  सनुवाई गरी िमित २०६८।६।२ मा मालपोत 
कायालयको िट पणी तथा आदेशमा ीक ठ शमा 
आयोगबाट िक.नं.१५७ को ज गा िक.का. भई 
िक.नं.१८२, १८३ जानक  देवीका नाउकँो बदर हने 
ठहरी अदालतबाट फैसला भई िक.नं.२११ िमित 
२०५७।१२।१० मा खारेजसमेत भएको, िक.नं.१५७ 
को ज गा धमराज िघिमरकेा नाउँमा र िक.नं.१५७ 
िक.का. भई िक.नं.१८२ को ज गा फूलोदेवी यादवको 
नाउँमा समेत कायम भई दोहोरो दता े ता देिखएकोमा 
अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७(३) बमोिजम फूलोदवेी यादवको 
नाउँको गंगापुर िसतापरु वडा नं. ८(ख) िक.नं.१८२ 
को १-०-१० ज गा दोहोरो दता बदर गरी िदन मुनािसब 
देिखएको भनी पेस गरकेो िट पणी आदेशलाई मालपोत 
कायालय, सलाहीका मखुले गैरकानूनी त रकाले 
सदर गरकेो रहेछ ।

सव थम मालपोत कायालय, सलाहीमा 
िनवेदन िदने िनवेदक वतराज िघिमरलेाई कुनै हक 
अिधकार छैन िकनिक िवप ी मालपोत कायालय 
सलाही, मलंगवाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ 
को देहाय ३ बमोिजम म िनवेदक फूलोदेवी यादवको 
नाउँको िज ला सलाही, गंगापुर िसतापुर गा.िव.स.वडा 
नं. ८(ख) िक.नं.१८२ को े फल १-०-१० ज गा 
दोहोरो दता बदर गरेको देिख छ तर उ  ऐनको 
उ  यव था हेदा ज गावालाको नाम, थर, वतन, 
उमेर वा िनजको बाब ु बाजे पित वा ससरुाको नाम, 
ज गाको िक.नं., े फल वा िकिसम फरक परेकोमा 
वा दोहोरो दता हन गएकोमा मालपोत कायालयले 
आव यक जाचँबुझ गरी सो कुरा स चाई दता कायम 
गन स नेछ भ ने यव था छ । तर उ  िक.नं. दोहोरो 
दता नभई मैले २०४६ सालमा ख रद गरी राखेको 
समयमा मालपोतले कसैको दोहोरो दता छैन भनी 
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मेरो नाउमँा िक.नं.१८२ कानूनअनसुार रिज ेसन 
पास गरकेो िथयो जसलाई हालस म िनर तर पमा 
२२ वषदेिख हक भोग गरी जोतपोत गद आएक  छु । 
साथै उ  ऐनको मनसाय हेदा कुनै िनवेदन पन आएमा 
मालपोत कायालयले आ नो िनणय िदनभु दा पिहला 
आव यक जाचँबझु गनपुछ । तर मलाई कुनै पिन 
जानकारी नगराई सोधपछु नै नगरी मालपोत कायालय, 
सलाहीले ाकृितक याय र सुनवुाइको मौकाको समेत 
उ लङ्घन गरी मलाई नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १९(१) ले िदएको स पि को भोग 
गन मौिलक हकबाट समेत वि चत गरकेो छ । मालपोत 
कायालय, सलाहीमा सरोकारवाला यि ले मा  
अदालतमा यादिभ  आ नो माग िलएर जानु पद यो 
तर यो नगरी िवप ी मालपोत कायालय, सलाहीले 
िनवेदन िदने वतराज िघिमरेसगँ िमली मलाई नबझुी 
मु ामा सामेल नै नगराई एकतफ  िनणय गरेको छ र 
उ  िनणयमा मलाई पनुरावेदन गन इ यािद केही 
यादह को ि यासमेत पुरा नगरी मेरो हकभोगको 

स पि  िभ िभ ै चोरी त रकाले बेहक गरकेो छ । 
मालपोत कायालय सलाही, मलंगवाको मालपोत 
अिधकृतले ग भीर िुट गरेको छ भनेर मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ३२(ख) अनुसार मालपोत िवभागको 
महािनदशकलाई उ  िनणय बदर गनलाई जानकारी 
गराएको िथए ँ तर मेरो कुराको कुनै सनुुवाई भएन । 
अ तमा बा य भएर स मािनत सव च अदालतको 
शरणमा याय पाउनको लािग िनवेदन गरेको छु । 

िवप ी मालपोत कायालय सलाहीले मैले 
२०४६ सालमा िज ला सलाही, गंगापुर िसतापरु 
गा.िव.स.वडा नं.८(ख) िक.नं.१८२ े फल १-०-१० 
ज गा िकनी हक भोग गरी राखेको ज गा अनिधकृत 
यि को िनवेदनको आधारमा कुनै जाचँबझु नै नगरी 

मेरो नाउमँा दता रहेको ज गा बदर गनपूुव मलाई 
जानकारी नै नगराई मुलकु  ऐन, अ.बं.७१(क), ज गा 
पजनीको १७ नं., ज गा िम नेको १८, ज गा आवाद 

गनको १४ नं., मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७(३) 
िवपरीत कानूनी ुिट गरी नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १९(१) को मौिलक हकको पमा 
थािपत स पि  भोग गन अिधकारमािथ हनन् 

गरेकोले मालपोत कायालय सलाही, मलंगवाले िमित 
२०६८।६।३ मा गरकेो िनणय उ ेषणको आदेश ारा 
बदर गरी उ  ज गाको मेरो नाममा यथावत्  े ता 
कायम गन ु भनी परमादेशको आदेशलगायत उपयु  
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदनप  ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन 
जारी हन ुनपन हो, १५ िदनिभ  िलिखत जवाफ पेस 
गन ुभनी िवप ीह का नाउँमा रट िनवेदनको एक ित 
न कल साथै राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ पेस 
भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानुसार पेस गनू भ ने 
यस अदालतको िमित २०६८।९।२१ को आदशे ।

रट िनवेदनमा उि लिखत मालपोत 
कायालय, सलाहीको िनणय स ब धमा स बि धत 
मालपोत कायालयबाट ऐनका यादिभ  िलिखत 
जवाफ पेस हने नै हदँा सो स ब धमा थप उ लेख 
ग ररहन ु परेन । जहासँ म यस िवभागको िवषय छ 
रट िनवेदकले आ नो रट िनवेदनमा यस िवभागका 
महािनदशकलाई िवप ी बनाउन ुपनाको प  आधार 
र कारण खुलाउन स न ुभएको छैन । रट िनवेदनको 

करण नं.८ मा िनणय बदरको लािग महािनदशकलाई 
जानकारी गराएको भ ने यहोरा उ लेख भएको देिखए 
तापिन िनजले िलिखत िनवेदन िदएको भ ने यहोरा 
खुलाउन नसकेबाट िनजको िजिकरले कानूनी अथ 
नरा ने हदँा यसलाई थप ख डन गन ु पन अव था 
देिखदँैन । अतः रट दाबीको िक.नं.१८२ को ज गा 
स ब धमा यस िवभागबाट कुनै काम कारवाही वा 
िनणय नभएको, रट िनवेदकले आ नो रट िनवेदनको 

करण नं. १ देिख १३ स म कहीकँतै यस िवभागका 
महािनदशकलाई िवप ी बनाउन ु पन प  आधार 
कारण खलुाउन नसक  िबना आधार र कारण िवप ी 
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बनाएको देिखदँा रट िनवेदन खारजेभागी भएकोले 
खारेज ग रपाउन स मािनत अदालतसम  सादर 
अनरुोध गदछु भ ने भूिमसधुार तथा यव थापन 
िवभागको महािनदशकको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
हन आएको ततु रट िनवेदनको िमिसल अ ययन 
गरी िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी हने हो वा 
होइन भ ने िनणय िदनपुन दिेखन आयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदकको 
नाममा दता रहेको सलाही िज ला, गंगापरु सीतापरु 
गा.िव.स.वडा नं.८(ख) िक.नं.१८२ को े फल १-०-
१० ज गा अनिधकृत यि  धमराज िघिमरकेो अ.वा.
वतराज िघिमरकेो िनवेदनको आधारमा िनवेदकलाई 
बु दै नबुझी दोहोरो ज गा दता भएको भ ने आधार 
िलई िनवेदकको नाममा दता रहेको उ  िक.नं.१८२ 
को दता बदर गरेको मालपोत कायालय, सलाही, 
मलंगवाको िनणय उ ेषणको आदशेले बदर गरी 
िनवेदकका नाममा उ  ज गाको यथावत्  े ता कायम 
गन ुभनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ भ ने 
रट िनवेदकको मु य दाबी रहेको पाइ छ ।

३. िवप ीम येको मालपोत कायालय, 
सलाहीका नाउमँा यस अदालतबाट जारी भएको 
सूचना याद िमित २०६८।१०।२६ मा तामेल भएको 
देिखएकोमा सो कायालयको तफबाट िलिखत जवाफ 
पेस हन आएको देिखएन । िवप ी भूिमसुधार तथा 
यव थापन िवभागको िलिखत जवाफमा िक.नं.१८२ 

को ज गा स ब धमा उ  िवभागबाट कुनै काम कारवाही 
वा िनणय नभएको भ ने िजिकर रहेको पाइ छ ।

४. तुत रट िनवेदनको िमिसल संल न 
मालपोत कायालय सलाही, मलंगवाको िनणय हेदा 
िक.नं.१५७ िक.का. भई कायम भएको िक.नं.१८२ 
को ज गा फूलोदेवी यादवका नाममा दोहोरो दता े ता 
देिखएकाले अदालतको फैसलाको आधारमा मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोिजम फूलोदेवी 

यादवको नाउकँो िक.नं.१८२ को ज गाको दोहोरो 
दता बदर गन गरी िमित २०६८।६।३ मा िनणय भएको 
देिखन आउछँ ।

५. मालपोत कायालयबाट भएको उ  
िनणयमा िक.नं.१८२ को ज गा यी रट िनवेदक फूलोदेवी 
यादवका नाउमँा दता रहेको भ ने कुरा उ लेख भएको 
देिख छ । उ  ज गाको अदालतको फैसलाबमोिजम 
भनी दोहोरो दता बदर गन िनणय ग रएको भए पिन 
िमित २०४६।१२।५ मा नै राजीनामाबाट ख रद गरी 
अिवि छ न पमा ज गा भोग गरी आउने प  यी रट 
िनवेदकसमेतलाई बझुी सनुवुाइको मौका दान गरी 
िनणय गनपुनमा िवप ी मालपोत कायालयबाट आ नो 
कानूनबमोिजम कत य पुरा गरेको देिखन आएन । कुनै 
िनणयबाट मका पन प लाई सनुुवाइको मौका दान 
नगरी ग रएको िनणय ाकृितक यायको िव यापी 
िस ा तको िवपरीत हने हदँा थम ि मा नै बदरभागी 
हने भनी यस अदालतले िविभ न मु ामा िस ा त 
थािपत गरी अवल बन गद आएको छ । ततु रट 

िनवेदनको स दभमा िनवेदकको नाममा २० वषभ दा 
अिघदिेख दता रहेको हक भोग र दताको ज गाको दता 
बदर गनुपूव दतावाला यी रट िनवेदकलाई ितवादको 
मौका िदई िझकाई बुझी आव यक िनणय गनुपनमा 
मालपोत कायालयबाट िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका 
निदई िनवेदकको नामको दता बदर गरकेो िनणय 

ाकृितक यायको िस ा तको िवपरीत रहेको देिखन 
आयो । व तुतः जसको हक िहत िव  िनणय ग र छ 
सो यि लाई ितवादको मौका िदनुपन भ ने सवमा य 

ाकृितक यायको िस ा त हो । ाकृितक यायको 
उ लङ्घन गरी भएका िनणयह  बदरभागी हने हदँा 

तुत रट िनवेदनमा िनवेदकको नाममा दता रहेको 
ज गाको दता बदर गनपूुव िनवेदकलाई सनुवुाइको 
मौका निदई िनणय ग रएको देिखएकाले उ  िनणय 
कानूनी िुटपूण रहेको देिखन आयो ।

६. तसथ, उपयु  आधार र कारणसमेतबाट 
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रट िनवेदकको नाममा दता रहेको ज गाको दता 
बदर गनअुिघ रट िनवेदकलाई सनुवाइको मौका 
निदई ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत मालपोत 
कायालय सलाही, मलंगवाबाट िनणय भएको देिखदँा 
उ  िमित २०६८।६।३ को िनणय उ ेषणको 
आदेशले बदर हने ठहछ । अब उ  ज गाको 
दतावाला यी रट िनवेदक फूलोदेवी यादवलाई 
समेत बुझी िनजलाई सनुुवाइको मौका दान गरी 
सो ज गास ब धमा पनुः कानूनबमोिजम िनणय गनु 
भनी िवप ी मालपोत कायालय, सलाही, मलंगवाका 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ठहछ । यो 
आदेशको काया वयनको लािग महा यायािधव ाको 
कायालयमाफत िवप ी मालपोत कायालय सलाही, 
मलंगवालाई जानकारी िदई तुत रट िनवेदनको 
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानुसार बझुाई 
िदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
स. . या.रामकुमार साद शाह

इजलास अिधकृत : िव नाथ भ राई
इित सवंत् २०७२ साल असार ३ गते रोज ५ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी रामकुमार साद शाह 

माननीय यायाधीश ी देवे  गोपाल े  
आदशे िमित : २०७२।३।३।५

०६८-WO-०७०९

िवषयः- उ ेषण

िनवेदक : बागलङु िज ला, बागलुङ न.पा. वडा नं. १ 
ब ने िहरामाया ीससमेत

िव
िवप ी : बागलुङ िज ला, बागलुङ न.पा. कायालय, 

बागलुङसमेत

रट िनवेदकले बागलुङ िज ला 
अदालतमा िफराद प  िदन जादँा नै 
बागलुङ नगरपािलका कायालय र सो 
कायालयका कमचारीसमेतलाई ितवादी 
बनाई नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा ८ र ९ समतेका हकािधकारमा 
आघात पुर् याएकोले दफा १८ बमोिजम 

ितपूितसमेतको दाबी िलएको देिख छ । 
उ  ऐनको दफा १८ को यव थाअनुसार 
दफा ८ वा ९ बमोिजम चल अचल 
स पि  अपहरण गरमेा वा नो सानी 
पारकेोउपर ितपूितको लािग उजुर 
गनु पदा पुनरावेदन अदालतमा नािलस 
गनुपन प  कानूनी यव था रहकेो 

 पाइ छ । रट िनवेदकले उि लिखत 
कानूनी यव थाबमोिजम ितपूितको 
दाबी िलई पुनरावेदन अदालतमा िफराद 

नणय नं.९५२४

 



53

िदनुपनमा िज ला अदालतमा िफराद िदन 
गएको देिखएकाले े ािधकारको अभावमा 
िज ला अदालतबाट भएको दरिपठ आदेश 
कानूनस मत देिखन आउने ।

( करण नं.४)
रट िनवेदकले आ नो दाबी नाग रक 

अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(३) 
बमोिजमको ितपूितको लािग भएकोमा 
िज ला अदालतमा पिन ितपूितको 
िफराद ला नेमा दरिपठ गरकेो निमलेको 
भनी िनवेदकतफबाट उपि थत कानून 
यवसायीले िलनुभएको िजिकरका 

स ब धमा हेदा उ  ऐनको दफा १७ 
को उपदफा (३) अ तगतको यव था 

वत पमा ितपूित भराइिदने 
यव थासगँ स बि धत नभई दफा १७ 

को उपदफा (१) बमोिजम परकेो उजुरीका 
स ब धमा उपदफा (२) बमोिजम िनषेधा ा 
जारी हने अव थामा आकिषत हने यव था 
भएको भ ने देिखन आउँछ । यो यव था 
िनरपे पमा दाबी ग रने ितपूितको 
उजुरीसँग स बि धत नभई दफा १७ सगँ 
मा  सीिमत रहकेो देिखएकाले ऐनको दफा 
८ र ९ िव को हजानाको दाबी भएको 
अव थामा पुनरावेदन अदालतमा नै उजुर 
गनुपन प  कानूनी ावधान दफा १८ मा 
यवि थत भएकाले य तो उजुरी िज ला 

अदालतमा ला ने भ न िम ने नदेिखने ।
( करण नं.५)

िनवेदकका तफबाट : िव ान्  व र  अिधव ा राम साद 
े

िवप ीका तफबाट : िव ान्  उप यायािधव ा भरतलाल 
शमा

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ८, 

९, १७(३), १८, २० नं. 

आदेश
या.देवे  गोपाल े  : नेपालको अ त रम 

संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोिजम 
यस अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत 
दायर भएको ततु रट िनवेदनको संि  त य र 
आदेश यस कार छः-

बागलुङ नगरपािलका वडा नं. १ मा पन 
आ नै अलग अलग हक भोग ज गाधनी पजुा रहेको 
िक.नं. १६७ े फल ०-५-०-१ तथा िक.नं. ९७७ 

े फल ०-१-१-० को घर ज गा क पाउ ड म 
िहरामायाको र िक.नं. १०२९ को े फल ०-८-२-३ 
को घर ज गा क पाउ ड म पदमबहादरु ीसको हन् । यी 
हामीह का एकलौटी हक भोगका स पि मा ितपूित 
मआु जा निदई हामीह को घरज गा क पाउ डमा 
आई डोजरसमेत लगाई यूनतम . ३,५०,०००।- 
को नो सान ित पुर ्याई गएका हदँा अ  थप ित 
रोक  कानूनबमोिजमको ितपूित मुआ जा िदई कानूनी 
ह त ेप गन ु गराउन ु भ ने अ त रम आदेशसिहतको 
िनषेधा ा जारी ग रपाउ ँ भ ने ियनै िवप ीह को 
िव मा ी बागलङु िज ला अदालतमा संवत् 
२०६८ सालको रट (िनवेदन) नं. २ दता गरकेा 
िथय  । उ  डोजर लगाई ित ग रएको िमित 
२०६८।१।१९ लाई घटना िमित कायम भएको हदँा 
सोही िमितले ८ मिहनािभ  नाग रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा १७ बमोिजमको ितपूितमा उजरु 
(िफराद) गरी िलन ऐ. ऐनको दफा १९ बमोिजम सूचना 
गरी ऐ. ऐनको दफा २० को हद याद ८ मिहनािभ ै 
िमित २०६८।८।१८ मा िवप ीह बाट हामीह को 
स पि मा नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को 

९५२४ - िहरामाया ीससमेत िव. बागलङु िज ला, बागलङु न.पा.कायालय, बागलङुसमेत
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दफा ३ र ६(छ), ८, ९, १०, १२, १३ समेतका 
हकािधकार िवपरीत . ३,५०,०००।– बराबरको 
भौितक नो सानी तथा ित परु् याएकोले िनज 
िवप ीह बाट उ  उि लिखत ितपूित हजनासिहत 
ठहरबेमोिजमको ितपूित िदलाई पाउ ँभनी दाबी रहेको 
िथयो । सो अदालतका े तेदारले मलुकु  ऐन नं. 

ारि भक कथनको ४ नं. बमोिजम यो मु ा थानीय 
वाय  शासन ऐन, २०५५ को दफा १६८(२क) ले 

ऐ. को हद यादिभ को हनपुन र नाग रक अिधकार 
ऐन, २०१२ को दफा १८ ले पनुरावेदन अदालतमा 
ला ने हदँा यता नगई ी बागलुङ िज ला अदालतमा 
आएकाले दता हन नसक  दरिपठ ग रिदएको छ भनी 
दरिपठ आदेश गरकेोमा बागलङु िज ला अदालत 
इजलाससम  मेरो िनवेदन परकेो िथयो । 

े तेदारको दरिपठ आदेश िमलेकै देिखने 
भ ने बागलङु िज ला अदालत इजलासबाट आदेश 
भएउपर पनुरावेदन अदालत, बागलुङमा अ.बं. १७ नं. 
को िनवेदन गरेकोमा नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा ८ वा ९ को िव  दफा १८ ले पनुरावेदन 
अदालतमा नै उजरु ला ने स ने भनेको हदँा बागलुङ 
िज ला अदालतको आदेश प रवतन गन ु परने भ ने 
बागलङु पनुरावेदन अदालतको आदेश भई उपयु  
आदेश नाग रक ऐन, २०१२ को १७, २० तथा याय 

शासन ऐन, २०४८ को दफा ७(२) को िुट गरी 
नेपालको अ त रम सिंवधान, २०६३ को धारा १३ र 
१९ बमोिजमको मौिलक हक उ लङ्घन भएको हदँा 
िन न करणह मा आ नो िनवेदन िजिकर उ लेख 
गरी ऐ. ३२, १०७(२) बमोिजम यो िनवेदन गन आएको 
छु । 

नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
१७(१) मा भएको संशोधनको “यसमा ऐन ारा द  
आ नो कुनै अिधकारमा कसैले आघात गन शङ्का 
लागेमा स बि धत पनुरावेदन अदालत वा िज ला 
अदालतमा उजरुी िदन सिकने छ” भ ने कानूनी 

यव था भएको र उपदफा ३ मा “कसैले कसैको यस 
ऐन, ारा द  अिधकारमा आघात गरमेा अव था हेरी 
स बि धत अदालतले ठहर गरबेमोिजमको ितपूित 
अिधकार आघात भएको यि लाई िदनपुछ” भ ने 
कानूनी यव था भएको र याय शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ७ मा भएको संशोधनसमेतलाई िवचार गदा 
पनुरावेदन अदालतलाई िदएको रट िनवेदनस ब धी 
अिधकार िज ला अदालतलाई समेत िदएको 
प र े यमा एउटै दफाको सहयोगी अक  उपदफा (३) 
अथात्  १७(३) लाई अलग पारी हा ो िफराद दता गन 

े ािधकारको अिधकार वि चत गन गरी ग रएको उ  
दरिपठको आदेश पूणतया कानूनी ुिट भएको यहोरा 
प  छ । 

हा ो िफरादलाई दता नगरी दरिपठ ग रएको 
बागलुङ िज ला अदालतको े तेदार र यसलाई 
सदर गन गरी गरेको ऐ. िज ला अदालत र पुनरावेदन 
अदालतको आदशे नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को 
दफा १७, २० तथा याय शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ७(२) को कानूनी ुिट भई नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १३, १९ बमोिजमको 
मौिलक हकमािथ उ लङ्घन भएको हदँा सो हकको 
संर णका लािग अ य सामा य कानूनी उपचार नभएको 
हदँा ऐ.को धारा ३२, १०७(२) बमोिजम िवप ीह को 
आदेश उ ेषण ारा बदर गरी हा ो िफराद प  दता 
ग रिदन ु भ ने िवप ीह को िव मा परमादशेको 
आदेश जारी ग रपाउँ भ ने िनवेदन प  । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ? 
यो आदेश ा  भएका िमितले बाटाका यादबाहेक 
१५ िदनिभ  िलिखत जवाफ तुत गन ु भनी 
िवप ीह लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ 
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गन ु भ ने यस 
अदालतको िमित २०६८।१०।२६ को आदेश । 

िनवेदकह ले आ नो नाउमँा भएको बागलङु 
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िज ला, बागलुङ नगरपािलका वडा नं. १ को िक.नं. 
१६७, ९७७, १०२९ का ज गा िक ाह  हामीह का 
हकभोग ज गाधनी माण पजुा भएका ज गा िक ाह  
हन् । हामीह को म जरुीिबना ितपूित मआु जा निदई 

. ३,५०,०००।– भ दा बढीको अचल स पि मा 
बागलङु नगरपािलकासमेतको कायालयले डोजर 
लगाई नो सानी ित परु ्याएको हदँा यी िवप ीह को 
िव मा बागलङु िज ला अदालतमा संवत् २०६८ 
सालको रट (िनवेदन) नं. २ मा रट दता गरी िमित 
२०६८।१।१९ मा डोजर लगाई ित पुर ्याएकोले 
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७ तथा १८ 
अ तगतको हदँा ऐन दफा २० बमोिजम मु ा गनपुन 
कारण परेको घटनाले यादैिभ  आएको छु । सोही 
िमितको आधारमा यस अदालतमा ितपूित िदलाई 
पाउ ँ भ नेसमेत िनवेदकले िफरादप  िलई आउनु 
भएको िथयो । 

यसमा नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा १७, १८ र २० को आधार िलई िमित 
२०६८।१।१९ मा मु ा गनपुन कारण भएको िमितले 
यादिैभ  भिन बागलङु नगरपािलका कायालय र सो 

कायालयका कायकारी अिधकृत मकुु द शमा एवम्  
सोही कायालयका इि जिनयर ि लोचन िगरीसमेतका 
यि ह ले नगरपािलकाको कमचारीको हैिसयतले 

गरकेो कायले िनवेदकलाई परकेो नो सानी ितपूित 
दाबी िलई आएको पाइयो तर सोही नाग रक अिधकार 
ऐन, २०१२ को दफा १८ मा भएको यव थाले य तो 
मु ा पनुरावेदन अदालतमा नालेस उजरुी ला ने भएको 
र थानीय वाय  शासन ऐन, २०५५ को दफा 
१६८(ख) नं. ले य तो मु ा चलाउने कारण भएको 
३ मिहनािभ  मु ा दायर नभै मु ा च न स ने छैन 
भ ने उ लेख हदँा िवषय िवषयमा बनेको िवशेष ऐनले 
नै मु ा गनपुन कारण भएको िमित २०६८।१।१९ बाट 
हद याद एवम्  े ािधकारसमेतको कारणबाट तुत 
मु ा दता गन िमलेन भनी िज ला अदालत िनयमावली, 

२०५२ को िनयम १५(३) तथा मुलकु  ऐन, अ.बं. २७ 
नं. बमोिजम दरिपठ ग रिदएको छ भनी बागलुङ िज ला 
अदालतको े तेदारबाट िमित २०६८।८।१८ मा 
दरिपठ आदेश भएको हो । सो आदेशउपर िनवेदकको 
उजरुी परकेोमा इजलासबाट आदेश हदँा े तेदारबाट 
भएको उ  दरिपठ आदेश िमलेकै देिखदँा केही प रवतन 
गन ुपरेन कानूनबमोिजम गनु भ ने िमित २०६८।९।८ 
मा िज ला यायाधीशबाट आदेश भएको हो । 

िमित २०६८।८।१८ मा े तेदारबाट 
भएको र िज ला यायाधीशबाट िमित २०६८।९।८ 
मा भएको आदेश बदर ग रपाउँ भनी पुनरावेदन 
अदालत, बागलुङसम  िनवेदकले िनवेदन िदएकोमा 
िनवेदक वादीले िफरादप मा नाग रक अिधकार ऐन, 
२०१२ दफा ८ र ९ समेतका हकािधकार हनन् 
भएको दािबसिहत ितपूित भराई पाउन भनी ऐ. को 
दफा १८ समेतको े ािधकार उ लेख गरी िफराद 
दता गन याएको देिखयो । नाग रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा ८ वा ९ को िव  नाग रकको चल 
अचल स पि  हरण वा नो सान पारमेा हजनाको 
लािग पनुरावेदन अदालतमा नालेस उजरुी गन स ने 
भनी उ  ऐनको दफा १८ मा प  यव था भएको 
देिखदँा िज ला अदालतमा तुत िफराद दता गन 
निम ने भनी े तेदारबाट दरिपठ गरेको आदेश सदर 
गन गरी िज ला यायाधीशबाट िमित २०६८।९।८ 
मा भएको आदेशमा प रवतन गनपुन देिखएन । 
कानूनबमोिजम गन ु होला भ ने िमित २०६८।१०।५ 
मा पुनरावेदन अदालत, बागलङुबाट भएको आदेश 
भएकोले यस अदालतका े तेदारबाट भएको 
दरिपठ आदेश र सोहीउपर इजलाससम  पेस भएको 
िनवेदनमा उ  आदेश िमलेकै देिखदँा प रवतन गन ु
परेन कानूनबमोिजम गनु भनी िमित २०६८।९।८ 
मा भएको िज ला अदालतको आदशे र सोउपर 
परेको िनवेदनमा िमित २०६८।१०।५ मा पुनरावेदन 
अदालत, बागलङुबाट सदर भएको आदेशउपर 

९५२४ - िहरामाया ीससमेत िव. बागलङु िज ला, बागलुङ न.पा.कायालय, बागलङुसमेत
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िवप ीले स मािनत सव च अदालतमा िदएको 
उ ेषण परमादशेको आदशे जारी ग रपाउ ँभनी िदएको 
िनवेदनबाट िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी हनपुन 
नहदँा यस अदालतसमेतका आदेश बदर ग रपाउ ँभ ने 
िनवेदन िजिकर खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ 
भ ने बागलुङ िज ला अदालतको िलिखत जवाफ । 

िवप ी रट िनवेदकह ले िमित 
२०६८।१।१९ गतेको किथत घटना बनाई बागलुङ 
िज ला अदालतमा िनषेधा ा मु ा िदएपिन उ  रट 
खारेज भइसकेको र सोपिछ िवप ी रट िनवेदकह  

ितपूितको मु ा िलई बागलुङ िज ला अदालतमा 
िफराद दता गन गएकोमा बागलुङ िज ला अदालतबाट 

े ािधकारको  र थानीय वाय  शासन ऐन, 
२०५५ को दफा १६८ को हद यादिभ  नपरकेो भनी 

े तेदारबाट र बागलङु िज ला अदालतबाट समेत 
उ  हद यादसमेतको को कारण तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट समेत बागलङु िज ला अदालतका आदेश 
बदर नग रएको स दभमा ततु मु ा यस नगरपािलका 
कायालय तथा म ि लोचन िगरीका हकमा समेत 
िदइएको रहेछ । थानीय वाय  शासन ऐन, २०५५ 
को दफा १६८, १६८(क), १६८(ख) मा नगरपािलका 
तथा सोका कमचारी, पदािधकारीउपर उजरु ला ने 
िवषयमा हद यादको यव था भएको र ३ मिहनािभ  
उजुरी ग रस नुपन यव था भएकोमा हद याद कटाई 
िफराद दता गन गएको स दभमा िफराद दता नहने 
गरी भएका दरिपठसमेतका आदेशह  कानूनस मत 
नै भएका र अक तफ िफराद दता हने नहने िवषय 
यस नगरपािलका कायालय र सोका कमचारी 
पदािधकारीका दािय व कत यिभ  नपन िवषय भएबाट 
ला दै नला ने िवषयमा अनाव यक पमा ततु मु ा 
िदइएको र यस नगरपािलका, नगरपािलका कायालय 
र यसका पदािधकारी कमचारी कोही कसैले पिन 
िवप ीको संवैधािनक र कानूनी हक हनन् नग रएको 

हदँा िवप ी रट िनवेदकह को रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । खारजे ग रपाउ ँ भ ने बागलुङ नगरपािलका 
कायालय र आ नो हकमा समेत ऐ. कायालयका 
इि जिनयर ि लोचन िगरीको िलिखत जवाफ । 

बागलुङ िज ला अदालतबाट भएको आदेश 
बे रतको देिखदँा बदर उ टी गरी िफराद दता गन 
आदेश ग रपाउ ँभ ने िनवेदकको यस अदालतमा अ.बं. 
१७ नं. बमोिजम िनवेदन परी सो िनवेदनमा ितवेदन 
माग गरी बागलङु िज ला अदालतबाट ा  ितवेदन 
इजलाससम  पेस हदँा “यसमा िनवेदक (वादी) ले 
िफराद प मा नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
८, ९ समेतको हकािधकार हनन् भएको दािबसिहत 

ितपूित भराई पाउन भनी ऐ. को दफा १८ समेतको 
े ािधकार उ लेख गरी िफराद दता गन याएको 

देिखयो । नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
८ वा ९ को िव  नाग रकको चल अचल स पि  
अपहरण वा नो सान परेमा हजनाको लािग पुनरावेदन 
अदालतमा नालेस उजरु गन स ने भनी उ  ऐनको 
दफा १८ मा प  यव था भएको देिखदँा िज ला 
अदालतमा तुत िफराद दता गन निम ने भनी 

े तेदारबाट दरिपठ ग रएको आदेश सदर गन गरी 
िज ला यायाधीशबाट िमित २०६८।९।८ मा भएको 
आदेशमा प रवतन गनुपन देिखएन । कानूनबमोिजम 
गनहुोला” भनी िमित २०६८।१०।५ मा यस अदालतबाट 
आदेश भई स बि धत स कल िमिसलसिहतका 
कागजह  बागलङु िज ला अदालतमा चलान भई 
गएको यहोराको िलिखत जवाफ ततु ग रएको 
छ । यस अदालतको उ  काम कारवाहीबाट िनवेदकको 
कुनै हक अिधकार हनन्  नभएको/नग रएको हदँा रट 
िनवेदन खारेज हन सादर अनुरोध ग रएको छ भ ने 
पनुरावेदन अदालत, बागलुङको िलिखत जवाफ । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
पेस हन आएको तुत मु ामा रट िनवेदकतफबाट 
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उपि थत िव ान्  व र  अिधव ा ी राम साद े ले 
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा 
भएको संशोधनप ात्  िज ला अदालतमा पिन उजरु 
गन सिकने यव था रहेको छ, जसअनसुार उपदफा 
(३) को यव थाबमोिजम ितपूिततफ पिन िज ला 
अदालतमा िफराद ला नेमा दरिपठ गरकेो िज ला 
अदालतको आदेश र सोही आदेश सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, बागलुङको आदेशसमेत िुटपूण 
भएकाले उ ेषणको आदशेले बदर गरी िफराद दता 
गन ुभनी परमादेशसमेत जारी हनपुछ भ नेसमेत बहस 
गनभुयो । 

िवप ीतफबाट उपि थत िव ान्  
उप यायािधव ा ी भरतलाल शमाले नाग रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ समेतको 
अिधकार हनन् भएउपर ितपूितको मागको लािग 
दफा १८ बमोिजम पनुरावेदन अदालतमा उजरु गनपुन 
प  कानूनी यव था भएकाले िज ला अदालतमा 
ितपूितको दाबी िलई परेको उजरुी दरिपठ गरकेो 

िनणय कानूनस मत भएकाले रट िनवेदन खारजे 
हनपुछ भ नेसमेत बहस गनुभयो ।

उ  बहससमेतलाई सनुी तुत रट 
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी 
हने हो वा होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनपुन देिखन 
आयो । 

२. िनणयतफ िवचार गदा, रट िनवेदकह को 
नाउ ँदताको घरज गामा िवप ी नगरपािलकाले डोजर 
लगाई अित मण गरी ित परु ्याएउपर नाग रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(३) बमोिजमको 

ितपूित माग गरी दफा १७(१) बमोिजम बागलुङ 
िज ला अदालतमा िफराद दायर गन गएकोमा सो 
अदालतले नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
१८ बमोिजम पनुरावेदन अदालतमा िफराद ला ने 
भएकाले सो अदालतमा िफराद ला न नस ने भनी 

दरिपठ गरकेोमा पनुरावेदन अदालत, बागलुङले 
समेत उ  दरिपठ आदेश सदर हने आदेश गरकेाले 
उ ेषणको आदेशले उ  आदेशह  बदर गरी हा ो 
िफराद प  दता ग रिदन ु भनी परमादेशसमेत जारी 
ग रपाउँ भ ने िनवेदकको मु य दाबी रहेको पाइ छ । 

३. यस स ब धमा बागलङु िज ला 
अदालतले गरकेो िमित २०६८।८।१८ को दरिपठ 
आदेश हेदा नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
१८ र २० नं. को आधार िलई बागलङु नगरपािलका 
कायालय सो कायालयका कायकारी अिधकृत एवम् 
इि जिनयरसमेतका यि ह ले नगरपािलकाको 
कमचारीको हैिसयतले गरेको कायबाट परकेो 
नो सानीको ितपूित दाबी िलई िफराद परकेोले 
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा भएको 
यव थाले य तो मु ा पुनरावेदन अदालतमा नािलस 

उजरु ला ने भ ने यव था भएको भ नेसमेतका 
आधारमा मु ा दता गन निमली दरिपठ ग रएको भ ने 
उ लेख भएको पाइ छ । 

४. रट िनवेदकले बागलङु िज ला अदालतमा 
िफराद प  िदन जादँा नै बागलङु नगरपािलका कायालय 
र सो कायालयका कमचारीसमेतलाई ितवादी 
बनाई नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ८ 
र ९ समेतका हकािधकारमा आघात परु ्याएकोले 
दफा १८ बमोिजम ितपूितसमेतको दाबी िलएको 
देिख छ । उ  ऐनको दफा १८ को यव थाअनसुार 
दफा ८ वा ९ बमोिजम चल अचल स पि  अपहरण 
गरेमा वा नो सानी पारकेोउपर ितपूितको लािग 
उजरु गनुपदा पनुरावेदन अदालतमा नािलस गनुपन 
प  कानूनी यव था रहेको पाइ छ । रट िनवेदकले 

उि लिखत कानूनी यव थाबमोिजम ितपूितका 
दाबी िलई पनुरावेदन अदालतमा िफराद िदनुपनमा 
िज ला अदालतमा िफराद िदन गएको देिखएकाले 

े ािधकारको अभावमा िज ला अदालतबाट भएको 

९५२४ - िहरामाया ीससमेत िव. बागलङु िज ला, बागलुङ न.पा.कायालय, बागलङुसमेत
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दरिपठ आदेश कानूनस मत देिखन आयो । 
५. जहासँ म रट िनवेदकले आ नो दाबी 

नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(३) 
बमोिजमको ितपूितको लािग भएकोमा िज ला 
अदालतमा पिन ितपूितको िफराद ला नेमा दरिपठ 
गरकेो निमलेको भनी िनवेदकतफबाट उपि थत कानून 
यवसायीले िलनुभएको िजिकरका स ब धमा हेदा उ  

ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) अ तगतको यव था 
वत पमा ितपूित भराई िदने यव थासगँ 

स बि धत नभई दफा १७ को उपदफा (१) बमोिजम 
परकेो उजरुीका स ब धमा उपदफा (२) बमोिजम 
िनषेधा ा जारी हने अव थामा आकिषत हने यव था 
भएको भ ने देिखन आउँछ । यो यव था िनरपे पमा 
दाबी ग रने ितपूितको उजुरीसगँ स बि धत नभई दफा 
१७ सगँ मा  सीिमत रहेको दिेखएकाले ऐनको दफा 
८ र ९ िव को हजानाको दाबी भएको अव थामा 
पनुरावेदन अदालतमा नै उजरु गनपुन प  कानूनी 

ावधान दफा १८ मा यवि थत भएकाले य तो 
उजुरी िज ला अदालतमा ला ने भ न िम ने देिखएन । 

६. तसथ उि लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को 
दफा ८ र ९ समेतको हकािधकारमा ित परु ्याएको 
भनी दफा १८ अ तगतको ितपूितको िफराद िलई 
आएकोमा दरिपठ गदा नै पनुरावेदन अदालतमा नािलस 
ला ने भ ने उ लेख गरी दरिपठ ग रएको, उ  ऐनको 
दफा १८ मा दफा ८ वा ९ अ तगतको ितपूितसगँ 
स बि धत िफराद पनुरावेदन अदालतमा ला ने यव था 
भएकोमा सो यव थािवपरीत रट िनवेदकले िज ला 
अदालतमा दायर गन याएको िफरादलाई आधार र 
कारण र स बि धत ऐनसमेत उ लेख गरी े ािधकार 
भएको अदालतसमेत उ लेख गरी दरिपठ गरी िदएको 
बागलङु िज ला अदालतको आदेश र सो आदेशलाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बागलुङको आदेशमा 
समेत कुनै कानूनी ुिट नहदँा िनवेदन मागबमोिजमको 

आदेश जारी गन िमलेन । तुत रट िनवेदन खारेज 
हने ठहछ । रट िनवेदनको दायरी लगत क ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु । 
स. . या.रामकुमार साद शाह

इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
इित संवत् २०७२ साल      असार ३ गते रोज ५ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल

फैसला िमित : २०७२।४।२९।६

मु ा : मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार

०६९-CR-०१७२
पनुरावेदक / ितवादी : िज ला का ेपला चोक, 

चलाल गणेश थान गा.िव.स.वडा नं.३ घर 
भई हाल िज ला कारागार कायालय पसा 
वीरग जमा कैदमा रहेको योगबहादरु लामा

िव
िवप ी / वादी : कोड नाम एल.िड. ६/०६७/०६८, 

एस.िट.िस. ७/०६७/०६८ र िप.एल. 
८/०६७/०६८ समेत जना ३ को संयु  
जाहेरीले नेपाल सरकार

नणय नं.९५२५
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२०६९-CR-०२६९
पनुरावेदक / ितवादी : िज ला नुवाकोट, गणेश थान 

गा.िव.स.वडा नं.१ घर भई हाल िज ला 
कारागार कायालय न खमुा थनुामा रहेको 
िदनेश भ ने सूयबहादरु तामाङ

िव
यथ  / वादी : कोड नाम एल.िड. ६/०६७/०६८, 

एस.िट.िस. ७/०६७/०६८ र िप.एल. 
८/०६७/०६८ समेत जना ३ को संयु  
जाहेरीले नेपाल सरकार

 माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को 
कानूनी यव थाअनुसार कुनै काम घटना 
वा अव थाका स ब धमा सो काम गन वा 
सो काम घटना वा अव था य पमा 
दे न े वा थाहा पाउने वा सो काम घटना 
वा अव थाबाट पीिडत भएका यि ले 
मौकामा वा यसको त काल अिघ वा 
पिछ य  गरकेो कुरा माणमा िलनपुन 
यव था रहकेो पाइ छ । यसका अित र  

सोही ऐनको दफा १८ मा कुनै काम, 
घटना वा अव थाका स ब धमा भएको 
तहिककात वा जाँचबुझको िसलिसलामा 

चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार 
भएको कुनै िलखतमा उ लेख भएको 
कुनै कुरा सो य  गन यि  सा ीको 

पमा अदालतमा उपि थत भई बयान 
गरमेा माणमा िलनुपन यव था 
रहकेो पाइ छ । उि लिखत कानूनी 
यव थाअनुसार तुत घटनाबाट पीिडत 

जाहरेवालीह ले मौकामा िदएको जाहेरी 
यहोरालाई पुि  गद अदालतमा आई 

बकप  गरी ितवादीउपरको अिभयोग 
दाबीलाई समथन गरेको देिखएकाले 
पीिडत जाहरेवालीह ले य  गरकेो 
त यलाई अदालतले ठोस माणको पमा 
िलनुपन देिखन आएको अव थामा यी 

ितवादीसमेतको िमलोमतोमा पीिडत 
जाहेरवालीह लाई बे नको उ े यले नै 
लैजान लागेको देिखएकाले ितवादीको 
अदालतको इ कारी बयानलाई माणको 

पमा हण गन िम ने नदेिखन े।
( करण नं.७)

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले 

माणको भार ितवादीउपर रहने गरी 
िवशेष यव था गरकेो पाइ छ । सो 
दफामा चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा 
लेिखएको भए तापिन कुनै यि लाई यस 
ऐनअ तगतको कसुर गरकेो अिभयोग 
लागेकोमा सो कसुर आफूले गरकेो छैन 
भ ने कुराको माण िनजले नै पुर् याउनु 
पनछ भ ने यव था रहेको छ । सो ऐनको 
उ  िवशेष यव थाअनुसार मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) 
ऐनअ तगतको कसुर गरकेो अिभयोग 
लागेको ितवादीले त ययु  एव ंव तुिन  

माणबाट आ नो िनद िषता मािणत 
गराउन स नुपन ।

( करण नं.१०)

ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा राम साद 
अयाल

वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :

९५२५ - योगबहादरु लामासमेत िव. नेपाल सरकार
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स ब  कानून :
 माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) 
मानव बेचिबखन तथ ओसारपसार (िनय ण) 

ऐन, २०६४ को दफा ९, १५(१)(ङ)(२) 

सु  फैसला गन :
मा.िज. या ी पदमराज भ

पनुरावेदन तहमा फैसला गन : 
मा. या. ी िदनेशकुमार काक
मा. या. ी शारङ्गा सवुेदी

फैसला
या.जगदीश शमा पौडेल : पनुरावेदन 

अदालत, हेट डाको िमित २०६८।१०।१७ को 
फैसलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ 
बमोिजम ितवादीह को तफबाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन परेको तुत मु ाको संि  त य एवं ठहर 
यस कार छः-

हामी पीिडतह  िविभ न थानमा घर भई 
िविभ न थानमा काम गदआएका बखत टुपी भ ने र 
सूयबहादरु तामाङले भारतको र सौल पगुी यहाबँाट 
मालसामान िलई आएपिछ ितमीह लाई जनही िबस 
िबस हजार िदने भनेका र िबिनता तामाङसमेतले म 
पिन सगैँ जा छु, डराउन ु पदन उताबाट सगँै फक  
आउलँा भनी नगदसमेत िदई र सौलतफ लाँदै गरकेो 
अव थामा हेट डामा हरीले सोधपुछ गदा िनज िबिनता 
र सूयबहादरुले हामीह लाई िद लीको वे यालयमा 
िब  गन लादँै गरकेो यहोरा थाहा हन आएको हदँा 
िनजह  उपर मानव बेखिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय ण) ऐनअ तगत कारबाही ग रपाउ ँ भ नेसमेत 
यहोराको एस.िट.िस.समेतको िमित २०६७।६।३ को 

संयु  जाहेरी दरखा त ।
ितवादी सूयबहादरु तामाङको साथबाट 

िनजको स कलै नाग रकता माणप , सवारी चालक 

अनुमितप , भा. .५,५००।-, नेपाली .६००।- 
र पसिभ  रहेको ओमशि  यातायातको िबनोद 
लेिखएको बस िटकटसमेत बरामद भएको हो भ नेसमेत 
यहोराको िमित २०६७।६।३ को बरामदी मचुु का ।

िमित २०६७।६।३ मा मेरो ड्यटुी भएको 
अव थामा काठमाड बाट वीरग ज जान आएको ना.३ 
ख.७८१३ नं. को रा ी बसमा सो बसमा वीरग ज जान 
या ी नभएका कारण वीरग ज जानको लािग अक  
बसमा चढी जान ला दाको अव थामा १ जना पु ष र ४ 
जना केटी मािनस भएको, िनज केटीह को अिभभावक 
कोही नभएको कारण सोधपछु गदा जाहेरवाली ३ जनाले 
हामीलाई वीरग जको र सौलबाट एउटा सामान याई 
िदएबापत जनही .२०,०००।- िदने भनी लोभनमा 
पारी सूयबहादरु तामाङ  र िबिनता तामाङले याएका 
हन् भनी बताएको हदँा िनज ितवादीह ले पीिडत 
३ जनालाई भारतको वे यालयमा िब  गन लान 
लागेको कुरा खलेुको र सूयबहादरु तामाङको साथमा 
भा. .५,५००।-, नेपाली .६००।- समेत फेला 
परेकाले कारबाही ग रपाउ ँ भ नेसमेत यहोराको 

.स.िन.मेनबहादरु पाि नको ितवेदन ।
ितवादीह  िविनता तामाङ, सूयबहादरु 

तामाङ, टुपी दाइ भ नेसमेत भै हामी जाहेरवाला ३ 
जनालाई लोभनमा पारी एउटा सामान भारतको 
र सौल गई याएमा िबस िबस हजार िदने भनी झु याई 
भारतको र सौल लैजान ला दा हेट डामा हरीले 
चेक जाचँ गरी िबचैमा ितवादीह लाई प ाउ गरी 
हामीह लाई उ ार गरेकाले हामी बेिचनबाट बचेका ह  
भ नेसमेत यहोराको पीिडत एल.िड.६/०६७/०६८ 
को बयान ।

िमित २०६७।५।३१ गते टुपी भ नेले 
हामीलाई भेटी पैसा कमाउने भए एउटा काम छ, 
मािनस िचनाइिद छु भनी १० बजेितर काठमाड को 
चाबिहल चोकमा भेट भएपिछ सूयबहादरु तामाङ र 
िबिनता तामाङले वीरग ज निजकै गई सामान लुकाएर 
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याएमा जनही िबस िबस हजार िदने र रा ोसगँ 
काम स प न भएपिछ ितस हजारस म िम छ भनी 
पटकपटक फोनसमेत गरी बोलाएर २०६७।६।२ गते 
रा ी बसमा चढाई बसको िटकट, खानाको पैसासमेत 
ितरी मसमेतलाई लोभनमा पारी भारतको र सौलमा 
लगी िब  गन लादा हेट डा बसपाकमा नै उ  कुरा 
खु न आएको हदँा कारबाही ग रपाउँ भ नेसमेत 
यहोराको पीिडत िप.एल.८/०६७/०६८ को बयान ।

सूयबहादरु तामाङ, िबिनता र टुपी 
दाइसमेतको िमलोमतोमा वीरग ज निजकैबाट 
एउटा सामान याएमा जनही .२०,०००।- िदने 
भनी लोभनमा पारी जा न भ दा पटकपटक फोन 
गरी बोलाई वीरग ज जान ला दा हेट डामा हरीले 
सोधपछु गदा िनज सूयबहादरु र िबिनताले भारतको 
वे यालयमा िब  गन लगेकोमा िबचैमा िनजह  
प ाउ परेका हन् भ नेसमेत यहोराको पीिडत एस.िट.
सी.७/०६७/०६८ को बयान ।

सूयबहादरु तामाङले हाल जाहेरवाली 
पीिडतह  ३ जनालाई भारत ब बैमा परु ्याउन ितमीले 
सहयोग गर, नगरेमा ित ो छोरा र ितमीलाई समेत मारी 
िदने ध क  िदएका कारणबाट मैले आफूसमेत ब नको 
लािग जाहेरवालाह लाई म १/२ पटक भारत गएको 
छु । अिहले म पिन सगँै जाने हो । भारतबाट सामान 

याएर फाइदा ह छ भनेक  ह ँ । िनज सूयबहादरुको 
सामान िक ने भनेको कुरा बनावटी हो । मलाई िनज 
सूयबहादरुले ३ जना केटीह लाई बे छ भ ने कुरा 
थाहा िथयो तर मैले डरको कारण भनेक  िथइन । िमित 
२०६७।६।२ गते रा ी बसमा वीरग ज जाने ममा 
ऐ.३ गते हेट डा बसपाकमा हरीले चेक गरी प ाउ 
गरकेो हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी िबिनता 
तामाङले अिधकार ा  अिधकारीसम  गरेको बयान ।

जाहेरवालीह  ३ जनालाई भारतको 
यापारीस म परु ्याउन िबिनता तामाङको सहयोग िलई 

िमित २०६७।६।२ गते ४ जनाको िटकट िलई ५ जना 

या ा गन पाउने सहमितमा काठमाड बाट वीरग ज 
जान िहंडेकोमा हेट डामा पु दा हरीले प ाउ गरकेो 
हो । ती केटीह लाई ब बैको यापारीलाई िज मा िदई 
सोबापत ित मिहला .५०,०००।- िलने सतमा सो 
थानमा नपु दै प ाउ ग रएको हो । काममा सहयोग 

गरेबापत िबिनतालाई मैले थप .२०,०००।- र 
उनीबाट मैले िलएको ने. .७,०००।- समेत काम 
सफल भएपिछ िदने स लाह भएको िथयो भ नेसमेत 
यहोराको ितवादी सूयबहादरु तामाङले अिधकार ा  

अिधकारीसम  गरेको बयान ।
िमित २०६७।६।३ गते हेट डा बसपाकमा 

चेक जाँच गदा प ाउ परेका ितवादी िबिनता तामाङ 
र सूयबहादरु तामाङ भई काठमाड मा ाइभर गन 
टुपी भ नेले स पक गराइिदएका ३ जना जाहेरवाली 
केटीह लाई काठमाड बाट वीरग ज हदँै भारतस म 
लान लागेको अव थामा िबिनता तामाङ र सूयबहादरु 
तामाङले जनही .२०,०००।– िदने लोभनमा पारी 
ललाई फकाई याएको अव थामा प ाउ परेका हन् 
भ नेसमेत यहोराको माइती नेपाल हेट डाका संयोजक 
माया लामासमेतले लेखाई िदएको घटना िववरण ।

ितवादीह  सूयबहादरु तामाङ र िबिनता 
तामाङसमेतले जाहेरवालीह लाई भारतमा लगी 
िब  गन उ े यबाट काठमाड बाट हेट डास म 
बसमा याउदँ ैगदा िबच बाटोमा नै जाहेरवालीह लाई 
उ ार ग रएको कारण िनजह लाई िब  गन काय 
स प न हन नपाएको भए तापिन िब  गन मनसायले 
ओसारपसार गरेको देिखदँा िनज ितवादीह  िदनेश 
भ ने सूयबहादरु तामाङ र िबिनता तामाङले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३(१) र ४(२)(ख) िवपरीत कसरु गरेकोमा 
िनज ितवादीह लाई सोही ऐनको दफा १५ को 
उपदफा (१) को (ङ)(२) अनसुार सजाय गरी र 
पीिडतह लाई वे याविृ मा लगाउने उ े यले बे न 
लागेको देिखदँा सो सजायमा थप सोही दफा १५ को 

९५२५ - योगबहादरु लामासमेत िव. नेपाल सरकार
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उपदफा (१) को ख ड (ख) अनुसारको सजाय र सोही 
ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) को ख ड (ग) अनुसार 
गरी पीिडतह लाई सोही ऐनको दफा १७ अनुसार 

ितपूितसमेत भराई पाउ ँ र ततु मु ालाई सोही 
ऐनको दफा २२ अनसुार नैितक पतन हने फौजदारी 
कसरु कायम ग रपाउ ँसाथै टुपी भ ने यि को पिछ 
नाम थर वतन प  खलुी आएमा पूरक अिभयोग पेस 
ग रने छ भ नेसमेत यहोराको िमित २०६७।६।१९ 
को अिभयोग माग दाबी । 

म र का े िज ला, िचलाउने गा.िव.स.वडा 
नं.३ ब ने लामा (टुपी) भ ने एउटै क पनीमा 
काम गन दाइले मलाई र चार जना बिहनीह लाई 
भारतको र सौलबाट दशको लािग साडी याउदँा 
फाइदा ह छ, भ सार छलाउन मिहलाह लाई 
सिजलो ह छ भनी काठमाड बाट हामी पाचँ जना (म, 
िबिनता र जाहेरवालीह ) को िटकट काटी बेलकुा 
बसमा चढाई म बेलुका आउँछु ितमीह  जाओ भनी 
पठाए र मैले तथा मसगँ आउने केटीह ले र सौल 
देखेको छैन भ दा म आउँछु, जाउ भनी भने । मैले 
िबिनताबाहेक अ य जाहेरवालीह लाई िचनेकोसमेत 
िथएन । काठमाड बाट हेट डा आई मैले िनज टुपी 
दाइलाई फोन गन भनी बसबाट झरी फोन गन ला दा 

हरी आई मसमेतलाई प ाउ गरकेो हो । भारतको 
र सौलबाट साडी काठमाड  परु ्याएबापत १ जनालाई 

.२०,०००।- िद छु भनेका िथए । सोही कारण 
म आएको ह ँ । मैले जाहेरवालीह लाई भारतमा 
लगी िब  गन उ े यले याएको होइन भ नेसमेत 
यहोराको ितवादी सूयबहादरु तामाङले मकवानपरु 

िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६७।६।२ गते मसगँ प ाउ भएको 

ितवादी सूयबहादरु तामाङले मलाई मेरो साथी 
छ टुपी भ ने दाइले र सौलबाट साडी याउनु छ । 
साडी र अ य कपडासमेत काठमाड मा याएपिछ 

.२०,०००।- िद छु भनेको छ । दशको लािग खच 

हनेछ भनेपिछ सोही िमित २०६७।६।२ का िदन बेलकुा 
कलंक  आई बिसरहेको अव थामा जाहेरवालीह , 
टुपी भ ने र िनजको साथी तथा सूयबहादरुसमेत 
आए । मैले जाहेरवालीह लाई िचनेको छैन । टुपी र 
िनजको अक  साथीलाई समेत िचनेको छैन । िनज टुपी 
भ ने र साथी गई जाहेरवालीह  ३ र सूयबहादरु र 
मसमेत गरी ५ जनाको िटकट काटी ितमीह  जादँै 
गर, हामी पिछ आउँछ  भनी हामीलाई बसमा चढाई 
गए । हामी किह यै पिन नआएको हदँा हेट डामा 
आई सूयबहादरुले िनज टुपीलाई फोन गदा नलागेको 
र केही बेरपिछ पुनः फोन गदा हरीले मसमेतलाई 
प ाउ गरेको हो । मैले जाहेरवालाह लाई डर, ास 

लोभनमा पारी िब  गन लान लागेको होइन । मैले 
कपडा लिगिदएबापत .२०,०००।– पाउने र दशै ँ
निजक आएको हदँा खच हने भ ने कुरा गरी म आएको 
हदँा मलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय हनुपन 
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी िबिनता तामाङले 
मकवानपरु िज ला अदालतमा गरकेो बयान ।

त काल ा  माणबाट िनज ितवादीह  
कसुरदार हन् भनी िव ास गन मनािसब आधार 
देिखएकाले पिछ माण बु द ैजादँा ठहरबेमोिजम गन 
गरी हाल मलुकु  ऐन, अ.ब.ं११८ को देहाय (२) एवं 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ६ नं. बमोिजम थुनामा राखी मु ाको 
पपु  गनपुन दिेखँदा कानूनबमोिजम िसधा खान 
पाउने गरी थनुामा रा न कारागार कायालय पसामा 
पठाइिदन ुभ ने मकवानपरु िज ला अदालतको िमित 
२०६७।६।२० को आदेश ।

िमित २०६७।६।२ गते काठमाड  कलंक बाट 
म र साथीह  ३ जनालाई िनज टुपी भ ने योगबहादरु 
लामा, सूयबहादरु तामाङ र िबिनता तामाङसमेत भई 
भारततफ िब  गनको लािग गएका हन् । िनज टुपी 
भ ने योगबहादरु लामालाई देखाउँदा िचनी अ.बं.१७३ 
नं. बमोिजम सनाखत गरी िदए भ नेसमेत यहोराको 
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पीिडत िप.एल.को सनाखत कागज ।
प ाउ परेका सूयबहादरु तामाङले मैले 

चलाउने गरकेो गाडीमा खलासी काम गन हदँा िनजलाई 
िचनेको छु । िबिनतालाई िचि दन । पीिडत भिनएका 
केटीह  एकै घरमा डेरा गरी ब ने हदँा िनजह लाई 
रा ोसगँ िच दछु । िमित २०६७।६।२ गते िनजह सगँ 
भेटघाट भई मैले हाँ ने गरकेो बसमा चढी चाबिहलस म 
गई ओिलएका िथए । मैले िनजह लाई भारतमा 
पठाउने स ब धमा कुनै सहयोग तथा कुरा िमलाई िदने 
काय गरेको छैन । जाहेरी स ब धमा िनजह  नै जानून् 
। िकन फसाए, मलाई थाहा छैन भ नेसमेत यहोराको 

ितवादी टुपी भ ने योगबहादरु लामाले अिधकार ा  
अिधकारीसम  गरकेो बयान ।

ितवादी टुपी भ ने योगबहादरु लामाले 
ितवादीह  सूयबहादरु र िबिनता िमली पीिडतह लाई 

िब  गन उ े यले ओसारपसार गन कायमा मुख 
संल नता देिखई िनजसमेतले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा (३)
(१) र (४)(२)(ख) िवपरीत कसुर गरकेोमा िनज 

ितवादी टुपी भ ने योगबहादरु लामालाई सोही ऐनको 
दफा १५ को उपदफा (१)(ङ)(२) अनुसार सजाय गरी 
पीिडतह लाई वे याविृ मा लगाउने उ े यले बे न 
लागेको देिखँदा सो सजायमा थप सोही दफा १५ को 
उपदफा (१) ख ड (ख) अनसुार सजाय गरी सोही 
ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) को ख ड (ग) अनुसार 
गरी पीिडतह लाई सोही ऐनको दफा १७ अनुसार 

ितपूित भराई ततु मु ालाई सोही ऐनको दफा 
२२ अनसुार नैितक पतन हने फौजदारी कसरु कायम 
ग रपाउ ँभ नेसमेत यहोराको िमित २०६७।७।२८ को 
पूरक अिभयोग माग दाबी ।

मेरो घर िज ला का ेपला चोक भए पिन 
हाल म िज ला लिलतपरु, वाक  इमाडोलमा बसोबास 
गरी पाटन ढोकाको इि डयन गाडन इङ्ि लस बोिडङ 
कुलमा ाइिभङ काम गद आएको छु । जाहेरवालाह  

र अ य ितवादीह लाई मैले िचनेको छैन । अिभयोग 
दाबीअनसुार मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
कायमा मेरो संल नता छैन । मैले अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु गरेको होइन भ नेसमेत 
यहोराको ितवादी टुपी भ ने योगबहादरु लामाले 

मकवानपरु िज ला अदालतमा गरकेो बयान ।
त काल ा  माणबाट िनज ितवादीह  

कसुरदार हन् भनी िव ास गन मनािसब आधार 
देिखएकाले पिछ माण बु द ैजादँा ठहरबेमोिजम गन 
गरी हाल मलुकु  ऐन, अ.ब.ं११८ को देहाय (२) एवं 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ६ नं. बमोिजम थनुामा राखी मु ाको पपु  
गन ुपन देिखदँा कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी 
थुनामा रा न कारागार कायालय, पसामा पठाई िदन ु
भनी मकवानपरु िज ला अदालतको आदेश ।

िमित २०६७।६।३ को जाहेरी दरखा त 
र हरीको बयानमा भएको यहोरा र यसमा 
लागेको सिहछाप मेरो हो भनी पीिडत जाहेरवाला 
िप.एल.८/०६७/०६८ ले मकवानपरु िज ला 
अदालतमा गरेको बकप  ।

ितवादीह ले हामीलाई बे न लगेको कुरा 
हरीले समाती सोधपछु गदा थाहा पाएका ह  । जाहेरी 

र बयान यहोरा र यसमा लागेको सिहछाप मेरो हो 
भनी एस.िट.िस. ७/०६७/०६८ ले मकवानपरु िज ला 
अदालतमा गरेको बकप  ।

िमित २०६७।६।३ को जाहेरी दरखा त 
र हरीको बयानमा भएको यहोरा र यसमा 
लागेको सिहछाप मेरो हो भनी पीिडत जाहेरवाला 
एल.िड.६/०६७/०६८ ले मकवानपुर िज ला 
अदालतमा गरेको बकप  ।

ितवादी टुपी भ ने योगबहादरु लामा केटी 
बे ने काम गन मा छे होइनन् । ाइभरको काम गछन् 
भनी ितवादी टुपी भ ने योगबहादरु लामाको सा ी 
गणेशबहादरु लामाले मकवानपरु िज ला अदालतमा 

९५२५ - योगबहादरु लामासमेत िव. नेपाल सरकार
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गरकेो बकप  ।
जाहेरवालाह लाई ितवादी सूयबहादरु 

तामाङले बेचिबखन गन लगेका होइनन् । र सौलबाट 
सामान याउन लगेका हन् भनी ितवादी सूयबहादरु 
तामाङको सा ी धनबहादरु खड्काले मकवानपरु 
िज ला अदालतमा गरेको बकप  ।

जाहेरवालाह लाई ितवादीह ले बेचिबखन 
गनको लािग लगेका होइनन् भनी ितवादी सूयबहादरु 
तामाङ र िबिनता तामाङको सा ी गणेशबहादरु 
अिधकारीले मकवानपरु िज ला अदालतमा गरकेो 
बकप  ।

पीिडतह को िकटानी जाहेरी दरखा त र 
सोही िमलानको बयान तथा सोलाई मािणत गन गरी 
अदालतमा उपि थत भई बकप  गरकेा छन् । तसथ, 

ितवादीह  सूयबहादरु तामाङ, िबिनता तामाङले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो दिेखँदा िनज 

ितवादीह लाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) 
अनसुार जनही १० (दश) वष कैद र .५०,०००।- 
ज रवाना भई ऐ.ऐनको दफा १७ नं. अनुसार 
पीिडतह लाई ितवादीह बाट .५०,०००।- 

ितपूित भराई िदने ठहछ । ितवादीह ले 
पीिडतह लाई वे यावृि मा लगाउने उ े यबाट 
सो काय गन लागेको भ ने स ब धमा वादी प बाट 
यिकन माण पेस हन आएको नदेिखदँा ऐ.ऐनको दफा 
१५(१)(ख) अनसुार र ऐ.ऐनको दफा १५(२) को (ग) 
बमोिजमसमेत सजाय ग रपाउ ँ भ ने वादी दाबी पु न 
नस ने ठहछ । ितवादी टुपी भ ने योगबहादरु लामालाई 
ियनै पीिडतह ले िचनी सनाखत गरी िदएकोसमेत 
देिखदँा अिभयोग दाबीको कसरुमा यी ितवादीको 
संल नता िथएन, िनज िनद ष हन् भ न िम ने 
देिखदँैन । तसथ िनजले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखदँा ितवादी टुपी भ ने योगबहादरु 
लामालाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)
(२) अनसुार १० (दश) वष कैद र .५०,०००।- 
ज रवाना भई ऐ.ऐनका १७ नं. अनुसार पीिडतह लाई 

.२५,०००।- िनजबाट ितपूितसमेत भराइ िदने 
ठहछ । सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) 
ख ड (ख) र ऐ. को दफा १५ को उपदफा (२) को 
(ग) अनसुारको सजायको मागदाबी पु न नस ने 
ठहछ भ नेसमेत यहोराको सु  मकवानपरु िज ला 
अदालतबट िमित २०६७।११।३० मा भएको फैसला ।

ितवादीह ले जाहेरवाली पीिडतह लाई 
िविभ न लोभनमा पारी भारतको वे यालयमा िब  
गन लान लागेको खलेुको भनी जाहेरवालीह लाई सगँ 
साथमा िलई जाने ममा प ाउ परी पीिडतह को 
उ ार भएको अव था छ । त काल प ाउ परकेा 

ितवादीह को बयानबाट यी पीिडतह लाई भारत 
मु बईको यापारीलाई िज मा िदई सोबापत ित मिहला 

.५०,०००।- िलने सत भएको भ ने खुलेको र सो 
बयानलाई िमिसल संल न अ य स पूण माणह बाट 
थप समथन भएको अव थामा यी ितवादीह बाट 
भएको आपरािधक काय एवं कसरु र वारदातसगँ 
स बि धत काम कारबाहीबाटै उ े य प ा लगाउन ु
पन ह छ । यी अबोध िकशोरीह लाई िब  गन 

योजनाथ भारतको मु बईमा लाने भिन छ भने ततु 
वारदातको कृित एवं यसमा संल न यि ह को 
अव थाबाटै वे याविृ मा लगाउने उ े यले िब  गन 
खोिजएको भ ने प  हनेमा यसतफ यान नै निदई 

ितवादीह ले नैितक पतन देिखने फौजदारी कसुर 
गरेको भनी दाबी िलएको अव थामा सोतफ पूण पमा 
मौन रही भएको सु  फैसला अ.बं.१८६ तथा १९२ 
नं. समेतको िवपरीत भएकोले सो हदस म बदर 
गरी ितवादीह लाई सु  अिभयोग दाबीबमोिजम 
हदैस मको सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत, हेट डामा परकेो 
पनुरावेदन प  । 
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मु ाको एक प को पमा रहेका िवप ी 
वादीलाई मूलतः माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ारा 
िनिद  माणको भार बहन गनुपन अिनवाय दािय वबाट 
अवैध र आधारहीन उ मुि  िदई यित ग भीर 
फौजदारी मु ामा, िमिसल संल न कागजातह मा 

टै उजागर भएको त य र माणह को िन प , 
कानूनस मत, िववेकपूण र यायपूण िव ेषण िववेचना 
नै नगरी, सवमा य फौजदारी िविधशा ीय मा यता, 

चिलत कानून र सं थािपत निजर िस ा तह  
समेतको बिखलाफ गरी म पनुरावेदक ितवादीउपर 
जाहेरवालीको आ मिन  मौिखक कथनमा  प  
आधारहीन अिभयोजनकै मा  आधारमा कसरुदार ठहर 
गरी भएको फैसला बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट 
पूणतः सफाई िदलाई यायपूण फैसला ग रपाउँ 
भ नेसमेत यहोराको ितवादी सूयबहादरु तामाङको 
पनुरावेदन अदालत, हेट डामा परेको पनुरावेदनप  । 

म पनुरावेिदकाले अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु गरकेो देिखने कुराह  ततु िमिसलबाट 

मािणत भइरहेको अव था छैन । य तो प रि थितमा 
मलाई सजाय गनसमेत हरहालतमा िम ने होइन । मैले 
कसरु अपराध नगरेको कुरा पूण पमा पिु  भइरहेकोमा 
यसतफ यायकताले कुनै यान ि समेत निदनु 

भई कसरुदार ठहर गन आधार माणबेगरै सु  
मकवानपरु िज ला अदालतबाट कसुरदार ठहर गरी 
भएको फैसला मुलुक  ऐन, अ.बं.१८४(क) र १८५ नं. 
समेतको िवपरीत हदँा सो फैसला बदर गरी सुपथ याय 
पाउ ँभ नेसमेत यहोराको ितवादी िबिनता तामाङको 
पनुरावेदन अदालत, हेट डामा परेको पनुरावेदन प  ।

म पुनरावेदक टुपी भ ने रङरोडमा बस 
चलाउने मािनस होइन । मेरो नाम योगबहादरु लामा हो । 
मैले अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हन जाहेरवालाह  
र मौकामा प ाउ परकेो ितवादीह को र मेरोिबच 
उ  प ाउमा परेको िमित २०६७।६।२ गते वा सो 
िमितदिेख केही अगािड र पछािडको िमितह मा मेरो 

मोबाइलमा िनजह ले कल गरी कुराकानी भएको 
मोबाइलको कड िडटेल पेस ग रएको अव था छैन । 
मेरो सा ीले मेरो इ कारी बयानलाई पूण पमा समथन 
गरी बकप  ग रएको अव था िव मान छ । हामीलाई 
सूयबहादरुसगँ र सौलस म जाउ भनी फकाउने यि  
ियनै हन् भनी िकटानीसाथ जाहेरवालाह ले भ न र 
बकप  गन सकेको पाइदँनै । य तो प रि थितमा म 
पनुरावेदकलाई सजाय गनसमेत हरहालतमा िम ने 
होइन । मैले कसुर अपराध नगरेको कुरा पूण पमा 

मािणत भइरहेकोमा यसतफ यायकताले यानसमेत 
निदई कसरुदार ठहर गरेको सु  मकवानपुर िज ला 
अदालतको फैसला मुलकु  ऐन, अ.बं.१८४(क) र 
१८५ नं. समेत िवपरीत हदँा सो फैसला बदर गरी 
याय पाउ ँभ नेसमेत यहोराको ितवादी योगबहादरु 

लामाको पनुरावेदन अदालत, हेट डामा परकेो 
पनुरावेदन प  ।

मानव बेचिबखनको उ े यले हेट डास म 
लगेको तर बेचिबखन गरी नसकेको अव थामा मानव 
बेचिबखन गरेको ठहर गरी सु ले गरकेो सजाय फरक 
पन स ने देिखदँा अ.बं.२०२ नं. को योजनका 
लािग परेको ितवादीह को पनुरावेदन वादी नेपाल 
सरकारलाई जानकारी िदई र नेपाल सरकारको तफबाट 
परेको पुनरावेदन ितवादीह लाई सनुाई िनयमानसुार 
पेस गनू भ नेसमेत यहोराको िमित २०६८।७।२९ मा 
पनुरावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको आदेश ।

ितवादीह  सूयबहादरु तामाङ र िबिनता 
तामाङलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) 
अनुसार जनही १० (दश) वष कैद र .५०,०००।- 
(पचास हजार) ज रवाना र ऐ.ऐनका दफा १७ नं. 
अनुसार पीिडतह लाई िनज ितवादीह  जना २ 
बाट .५०,०००।- ितपूित भराई िदने र ितवादी 
टुपी भ ने योगबहादरु लामालाई ऐ.ऐनको दफा १५(१)
(ङ)(२) अनसुार १० (दश) वष को र .५०,०००।– 
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(पचास हजार) ज रवाना र ऐ.ऐनको दफा १७ नं. 
बमोिजम पीिडतह लाई िनजबाट .२५,०००।- 
(प चीस हजार) ितपूितसमेत भराई िदने ठहर ्याई 
सु  मकवानपरु िज ला अदालतबाट िमित 
२०६७।११।३० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर हने ठहछ भ ने पनुरावेदन अदालत, हेट डाको 
िमित २०६८।१०।१७ को फैसला ।

पनुरावेदन अदालतको फैसलमा िच  बुझेन । 
म ितवादी योगबहादरु लामाले लिलतपरुको इि डयन 
गाडन बोिडङ कुलको बस चलाउने काय गरी 
आएको छु । मलाई पोल गन सहअिभयु  सूयबहादरु 
तामाङले बयान गदा काठमाड को रङरोडमा बस 
चलाउने स जय लामा (टुपी) ले जाहेरवालाह लाई 
र सौलबाट दशको साडी याउँदा फाइदा ह छ भनी 
जाहेरवालालाई िलई जाने ममा हेट डामा प ाउ 
परकेो भनेका छन् । जाहेरवालाह ले पिन टुपी भ ने 
रङरोडमा बस चलाउने यि  भनेका छन्, कुलको 

बस चलाउने म योगबहादरु लामाको नाम उ लेख नै 
नगरकेो र मैले कुनै कसरु नगरेको अव थामा मलाई 
कसरुदार ठहराएको फैसला ुिटपूण भएकाले उ टी 
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँ भ ने ितवादी 
योगबहादरु लामाको यस अदालतमा परेको पनुरावेदन 
प  ।

पनुरावेदन अदालतको फैसलामा िच  
बझेुन । जाहेरवालाह ले जाहेरी िदई अदालतमा 
बकप  गदमा मउपरको कसरु सािबत हन स दैन । 
जाहेरी दरखा त र पीिडतको अदालतको बकप  एक 
आपसमा बािझएको छ । मसगँबाट बसको िटकट र 
भारतीय पैया ँ पाचँ हजार पाचँ सय बरामद हनाले 
मा  मानव बेचिबखनको लािग हो भ न िम दैन । मैले 
जाहेरवालाह लाई बे न लान लगेको होइन । उनीह  
मसगँ स लाह गरी यापार गनको लािग गएकोमा झु ा 
आरोप लगाएको हो । उनीह लाई लादँा साडी याउदँा 
ला ने भ सार छ न सिजलो ह छ भनी लान लागेको 

हो । मलाई कसरुदार ठहराएको फैसला ुिटपूण 
भएकाले उ टी गरी सफाई पाउँ भ ने ितवादी िदनेश 
भ ने सूयबहादरु तामाङको यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन प  । 

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी पेस 
हन आएको तुत मु ाको पनुरावेदनसिहतको िमिसल 
अ ययन ग रयो । पनुरावेदक ितवादी सूयबहादरु 
तामाङतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी 
राम साद अयालले मानव बेचिबखनको कसरु थािपत 
हनका लािग बेचिबखनको उ े यले लगेको हन ु पन 
अिनवाय त व हो । जाहेरवाला र यी ितवादीह ले 
र सौलबाट साडी िलएर आई यापार गनका लािग 
र सौल जाने स लाह भएबमोिजम जान लागेको कुरा 

ितवादीले वीकार गरकेो भए पिन बेचिबखनको लािग 
जाहेरवालाह लाई लगेको भ ने त यमा पूण इ कार 
रहेका छन् । ितवादीउपर अनुमान र शङ्काको भरमा 
कसुरदार ठहराएको सु  र पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िुटपूण भएकाले उ टी गरी ितवादीले सफाई 
पाउनपुछ भ नेसमेत बहस गनुभयो ।

उ  बहससमेतलाई सुनी ततु 
मु ामा ितवादीह लाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारको कसरुमा कसुरदार ठहर गरेको सु  र 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको छ वा छैन र 

ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर पु ने हो वा होइन 
भ ने स ब धमा िनणय िदनपुन देिखन आयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादीह ले 
जाहेरवालीह लाई भारतमा वे याविृ को लािग 
लैजादँै गरकेो अव थामा प ाउ परकेाले िनज 

ितवादीह लाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) र ४(२)(ख) 
िवपरीत कसुर गरेकोमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)
(२) बमोिजम सजाय गरी पीिडतह लाई वे याविृ मा 
लगाउने उ े यले बे न लगेको हदँा दफा १५(१) 
को ख ड (ख) बमोिजम थप सजायसमेत गरी दफा 
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१५(२) को ख ड (ग) बमोिजम पीिडतह लाई 
ितपूितसमेत िदलाई दफा २२ बमोिजम तुत 

मु ालाई नैितक पतन हने फौजदारी कसरु कायम 
ग रपाउ ँ भ ने अिभयोग माग दाबी रहेको पाइ छ । 

ितवादीह  सूयबहादरु तामाङ, िबिनता तामाङ र 
योगबहादरु लामालाई मानव बेचिबखनको कसुरदार 
ठहराई उ  ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम 
जनही दश वष कैद र .पचास हजार ज रवाना हने 
तथा दफा १७ बमोिजम ितवादी सूयबहादरु तामाङ 
र िबिनता तामाङबाट .पचास हजार एवं ितवादी 
योगबहादरु लामाबाट .पि चस हजार पीिडतह लाई 

ितपूितसमेत भराइिदने र ऐनको दफा १५ को 
उपदफा (१) को ख ड (ख) र दफा १५ को उपदफा 
(२) को ख ड (ग) बमोिजमको दाबी पु न नस ने 
ठहराएको सु  मकवानपरु िज ला अदालतको फैसला 
सदर हने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, हेट डाको 
फैसलाउपर ितवादी सूयबहादरु तामाङ र योगबहादरु 
लामाको यस अदालतमा पनुरावेदन परी िनणयाथ यस 
इजलाससम  पेस भएको रहेछ ।

३. ितवादी योगबहादरु लामाले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गदा आ नो नाम योगबहादरु 
लामा भई आफूले कुलको बस चलाउने काम गरकेो 
तर सहअिभयु  र पीिडतह ले टुपी भ ने यि लाई 
पोल गरी िनज टुपी भ ने यि  रङरोडमा बस 
चलाउने ाइभर भएको भ ने उ लेख गरकेाले आफूले 
जाहेरवालाह लाई बेचिबखन गन कसरु नगरेको हदँा 
सफाई पाउन ु पछ भ ने िजिकर िलएको पाइ छ भने 

ितवादी सूयबहादरुले जाहेरवालीह सगँ भारत 
र सौलमा गई साडी िकनेर याउने स लाह भई 
यसतफ गएको हदँा जाहेरवालीह लाई बेचिबखन गन 

नलगेको हदँा सफाई पाउन ुपछ भ ने िजिकर िलएको 
पाइ छ । सु  र पनुरावेदन अदालतबाट कसुरदार 
ठह रएको ितवादी िबिनताको यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेो नदिेखँदा िनजको हकमा तुत 

फैसलामा केही िवचार ग ररहन परेन ।
४. यस स ब धमा पनुरावेदक ितवादी 

सूयबहादरु तामाङको हकमा ततु मु ाको िमिसल 
संल न त यगत अव थालाई हेदा ितवादीह ले पीिडत 
जाहेरवालीह लाई भारत र सौलमा गई सामान िकनी 
लकुाएर याउनको लािग जनही .२०,०००।- िदने 

लोभन देखाई काठमाड बाट रा ी बसमा वीरग जतफ 
जादँ ै गदा हेट डा बसपाकमा हरीले सोधपछु गदा 

ितवादी सूयबहादरु भा न खोजेकोमा समाितएपिछ 
ितवादीह ले जाहेरवालीह लाई िब  गन उ े यले 

भारत लगेको थाहा भएकाले कारबाही ग रपाउ ँ भनी 
पीिडतह को िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । 
पीिडतह ले आ नो जाहेरी यहोरालाई समथन गद 
अनुस धानको ममा कागज गरी अदालतमा उपि थत 
भई जाहेरी दरखा तको यहोरा पिु  गद बकप  गरकेो 
देिख छ । ितवादीह लाई जाहेरवालीह को साथमा 
बसबाट वीरग ज जान ला दा प ाउ गन ितवेदक 
मेनबहादरु पाि नले मौकामा िदएको ितवेदन 
यहोराबाट जाहेरवालीह को उ  यहोरा समिथत 

भएको देिखएको छ । ितवादी िदनेश भ ने सूयबहादरु 
तामाङले मौकामा अनसु धानको ममा बयान गदा 
जाहेरवालीह लाई भारत लगी यापारीको िज मामा 
िदई ित यि  पचास हजार पैया ँ िलने सतमा 

ितवादी िबिनता तामाङ र जाहेरवालीह समेत भई 
काठमाड बाट रा ी बसमा वीरग जतफ जाने ममा 
हेट डामा प ाउ परेको भ ने उ लेख गरेको पाइ छ । 
य तै मौकामा प ाउ गन ितवादी िबिनता तामाङले 

अनुस धानको ममा बयान गदा ितवादी सूयबहादरु 
तामाङले केटी बे ने कुरा आफूलाई पिहले नै थाहा 
भएको र जाहेरवालीह लाई भारत ब बईमा परु् याउन 
सहयोग गर भनेकाले आफूले जाहेरवालीह लाई िबस 
हजार पैयाकँो लोभन दखेाई आफूसमेतसगँै गई 
जाहेरवालीह लाई िव ासमा पारी वीरग जतफ जादँै 
गदा प ाउ परेको भनी बयान गरेको पाइ छ ।

९५२५ - योगबहादरु लामासमेत िव. नेपाल सरकार
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५. यी ितवादी सूयबहादरु तामाङले 
अदालतमा बयान गदा जाहेरवालीह लाई भारतमा 
लगी िब  गन उ े यले काठमाड बाट वीरग जतफ 
जादँै गरकेो त यमा इ कार रहे पिन ितवादी टुपी 
र िबिनता तामाङसगँ स लाह गरी भारतबाट साडी 

याउँदा भ सार छलाउन सिजलो ह छ भनी पीिडत 
जाहेरवालीह लाई भारततफ लादँै गदा हेट डामा 
प ाउ परकेो र ितवादी टुपीले जाहेरवालीह लाई 
बसमा साथ िलई जानु भनी बसमा चढाई पठाएको 
भ ने त यमा सािबत भएको देिखन आउँछ । यसका 
अित र  सहअिभयु  िबिनता तामाङले समेत 
अदालतको बयानमा टुपी र सूयबहादरु भई बसको 
िटकट काटी जाहेरवालीह  र सूयबहादरुसगँै बसमा 
चढी आउदँा हेट डामा प ाउ परकेो भ ने कुरा वीकार 
गरकेो देिखन आउँछ ।

६. व तुतः ितवादी सूयबहादरु तामाङले 
आफूले जाहेरवालीह लाई भारतमा िब  गन 
उ े यले लगेको नभई साडीको यापार गन योजनका 
लािग सगँै िलई गएको भ ने िजिकर िलएको भए 
पिन यी जाहेरवालीह लाई वीरग जतफ जाने रा ी 
बसमा सगँै िलएर जादँै गरेको अव थामा हेट डामा 
प ाउ परकेो भ ने त यलाई अदालतको बयानमा 
पिन वीकार गरेको ि थित छ । अदालतको बयानमा 
जाहेरवालीह लाई िब को लािग लगेको त यमा 
इ कार रहेको देिखए पिन मौकामा यी ितवादी 
सूयबहादरु तामाङले बयान गदा जाहेरवालीह लाई 
भारतको ब बईमा ित मिहला .पचास हजारमा 
िब  गन सतमा यापारीलाई िज मा लगाउने गरी 
जाहेरवालीह लाई अका ितवादी िबिनता तामाङको 
सगँसाथ आफूसमेत भई काठमाड बाट वीरग ज जान 
ला दा हेट डामा प ाउ परकेो भनी बयान गरकेो 
पाइ छ । सहअिभयु  िबिनता तामाङले समेत मौकाको 
बयानमा आफू कसरुमा सािबत भई यी ितवादीलाई 
पोल गरेको देिखएको र पीिडत जाहेरवालीह ले 

आ नो जाहेरी दरखा तको समथन गरी अदालतमा 
उपि थत भई बकप  गरकेो देिखएकोले ितवादीको 
अदालतको इ कारी बयानलाई माणमा िलन िम ने 
देिखएन ।

७. माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) 
को कानूनी यव थाअनुसार कुनै काम घटना वा 
अव थाका स ब धमा सो काम गन वा सो काम 
घटना वा अव था य पमा दे ने वा थाहा पाउने 
वा सो काम घटना वा अव थाबाट पीिडत भएका 
यि ले मौकामा वा यसको त काल अिघ वा पिछ 
य  गरकेो कुरा माणमा िलनु पन यव था रहेको 

पाइ छ । यसका अित र  सोही ऐनको दफा १८ 
मा कुनै काम, घटना वा अव थाका स ब धमा भएको 
तहिककात वा जाचँबुझको िसलिसलामा चिलत 
नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा 
उ लेख भएको कुनै कुरा सो य  गन यि  सा ीको 

पमा अदालतमा उपि थत भई बयान गरमेा माणमा 
िलन ु पन यव था रहेको पाइ छ । उि लिखत 
कानूनी यव थाअनसुार ततु घटनाबाट पीिडत 
जाहेरवालीह ले मौकामा िदएको जाहेरी यहोरालाई 
पिु  गद अदालतमा आई बकप  गरी ितवादीउपरको 
अिभयोग दाबीलाई समथन गरकेो देिखएकाले 
पीिडत जाहेरवालीह ले य  गरकेो त यलाई 
अदालतले ठोस माणको पमा िलनपुन देिखन 
आयो । उि लिखत अव थामा यी ितवादीसमेतको 
िमलोमतोमा पीिडत जाहेरवालीह लाई बे नको 
उ े यले नै लैजान लागेको देिखएकाले ितवादीको 
अदालतको इ कारी बयानलाई माणको पमा हण 
गन िम ने देिखएन । आफू िनद ष रहेको भ ने ितवादी 
सूयबहादरु तामाङको पुनरावेदन िजिकर मनािसब 
देिखएन ।  

८. अब अका पनुरावेदक ितवादी योगबहादरु 
लामाको पुनरावेदन िजिकरतफ हेदा िनजले आफू 
मानव बेचिबखनको अपराधमा संल न नरहेको, आ नो 
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नाम योगबहादरु लामा भएकाले टुपी भनी पोिलएको 
यि  आफू नभएकाले सु  र पुनरावेदन अदालतको 

फैसला ुिटपूण भएको उ टी भई सफाई पाउन ु पन 
भ ने िजिकर िलएको पाइ छ ।

९. व ततुः यी ितवादीलाई टुपी उपनाम 
गरी सहअिभयु  सूयबहादरु तामाङ र िबिनता 
तामाङले पोल गरेको देिखएको छ । जाहेरवाली 
पीिडतह ले पिन जाहेरी दरखा त एव ं बकप मा 
टुपी भ ने यि ले काठमाड बाट गाडी चढाएको भ ने 
उ लेख गरेको पाइ छ । आ नो नाम टुपी नभएको 
भ ने यी पुनरावेदकको िजिकर रहेको भए पिन 
मौकामा अनसु धानको म यी ितवादीले बयान गदा 
जाहेरवालीह  र यी ितवादी एउटै घरमा डेरा गरी 
बसेको, ितवादी सूयबहादरु गाडीमा खलासी काम 
गदा िचनेको र िमित २०६७।६।२ मा जाहेरवालीह  
िनजैले चलाउने गरेको बसमा चढी चावेलस म आएको 
कुरा वीकार गरेको देिखएको छ । अदालतको बयानमा 
यी ितवादी योगबहादरु तामाङले अ य ितवादीह  
र जाहेरवालाह लाई निचनेको भ ने िजिकर िलएको 
भए पिन टुपी भ ने यि  ियनै ितवादी योगबहादरु 
लामा भएको भनी पीिडतह ले यी ितवादीलाई िचनी 
अ.बं.१७३ नं. बमोिजम सनाखतसमेत गरी िदएको 
देिख छ । आफूह लाई भारत जाउ ँभनी ललाई फकाई 
गन, लोभन देखाउने एवं काठमाड  कलंक बाट बसमा 
चढाई पठाउने टुपी भ ने यि  ियनै योगबहादरु लामा 
भएको भनी पीिडतह ले सनाखत गरकेो देिखएको र 
सहअिभयु ह ले समेत यी ितवादीलाई पोल गरकेो 
देिखएको अव थामा आफू टुपी भ ने यि  नभएको र 
कसरुमा आ नो संल नतासमेत नभएको भ ने ितवादी 
योगबहादरु लामाको िजिकर मनािसब देिखन आएन ।

१०. व ततुः मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले 

माणको भार ितवादीउपर रहने गरी िवशेष यव था 
गरकेो पाइ छ । सो दफामा चिलत कानूनमा जनुसकैु 

कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै यि लाई यस 
ऐनअ तगतको कसरु गरकेो अिभयोग लागेकोमा सो 
कसुर आफूले गरेको छैन भ ने कुराको माण िनजले 
नै परु् याउनु पनछ भ ने यव था रहेको छ । सो ऐनको 
उ  िवशेष यव थाअनसुार मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय ण) ऐनअ तगतको कसुर गरकेो 
अिभयोग लागेको ितवादीले त ययु  एवं व तिुन  

माणबाट आ नो िनद िषता मािणत गराउन 
स नुपनमा यी ितवादीह ले आफू िनद ष रहेको त य 
व तिुन  माणबाट पुि  गन सकेको देिखएन । ऐनको 
उ  यव थाबमोिजम पीिडतह को िकटानी जाहेरी 
दरखा त, ितवादीह ले मौकामा एक अकालाई पोल 
गरेको सािबती बयान, पीिडत एव ं जाहेरवालीह ले 
जाहेरी यहोरा पुि  गद अदालतमा आई गरेको बकप  र 
पीिडतलाई साडीको यापार गन भारत लैजान लागेको 
कुरामा अदालतमा समेत सािबत भई ितवादीह  
सूयबहादरु तामाङ र िबिनता तामाङले बयान गरकेो 
देिखएबाट िनजह को अदालतको इ कारी बयानबाट 
मा  कसरुदार नभएको भ न िम ने नदेिखदँा उ  
इ कारी सफाइको आधारमा हन स ने देिखएन । यस 
अव थामा ितवादीह लाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ङ)(२) बमोिजमको सजाय गरी दफा १७ बमोिजम 

ितवादीह बाट पीिडतह लाई ितपूितसमेत िदलाई 
िदन ठहराएको फैसला मनािसब देिखन आएको छ ।

११. तसथ उि लिखत आधार एवं 
कारणसमेतबाट ितवादीह लाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ङ)(२) बमोिजम जनही दश वष कैद र .पचास हजार 
ज रवाना गरी दफा १७ बमोिजम ितवादी सूयबहादरु 
तामाङ र िबिनता तामाङबाट पीिडतह लाई .पचास 
हजार र ितवादी योगबहादरु लामाबाट पीिडतह लाई 

.पि चस हजार ितपूितसमेत भराई िदने ठहराएको 
सु  मकवानपरु िज ला अदालतको फैसला 

९५२५ - योगबहादरु लामासमेत िव. नेपाल सरकार
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सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, हेट डाको िमित 
२०६८।१०।१७ को फैसला िमलेको देिखँदा सदर 
हने ठहछ । ितवादीह को पुनरावेदन िजिकर पु न 
स ै न । फैसलाको जानकारी थुनामा रहेका 

ितवादीह लाई िदई ततु मु ाको दायरीको लगत 
क ा गरी िमिसल िनयमानुसार बुझाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
स. . या.क याण े

इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
इित संवत् २०७२ साल साउन २९ गते रोज ६ शुभम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी क याण े

माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फैसला िमित : २०७१।१०।४।१

०६६–CR–०३७२

मु ाः  रकम असलु  । 

पनुरावेदक / ितवादी : काठमाड  िज ला, का.म.न.पा. 
वडा नं. ३१ ब ने केशव थािपत

िव
यथ  / वादी : अि तयार दु पयोग अनुस धान 

आयोग, टंगाल, काठमाड

गलत काय एउटाले गन तर यसको 
भािगदार अक  हन े हन स दैन । गलत 
काय जसले गछ यसैले नै आफूले गरकेो 
कायबाट पु न गएको हािन नो सानी ितनु 
बुझाउनु पिन दािय व ह छ । िनयुि  गरकैे 
कारणले िनयु  कुनै कमचारीले िहनािमना 
गरेको रकम य तो कमचारीलाई िनयु  
गन पदािधकारीबाट असुल गराउनु पछ 
भ न निम ने ।

( करण नं.२)
कमचारी िनयुि  गन पदपूित सिमितको 

अ य ता गरेकै नाताले य तो सिमितको 
िसफा रसमा कुनै कमचारीले लापरवाही 
गरी काम गरकेो कारण पु न गएको हािन 
नो सानीको दािय व पदपूित सिमितको 
अ य ता गन यि ले यि गत पमा 
िलनुपछ भ न निम ने ।

( करण नं.४)
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग 

ऐन, २०४८ को दफा १२क मा “सावजिनक 
पद धारण गरकेो यि ले अनुिचत काय गरी 
नेपाल सरकार वा सावजिनक सं थालाई 
हािन, नो सानी पुर् याएकोमा य तो 
हािन नो सानी स बि धत यि बाट 
भ रभराउ गन वा आयोगले उपयु  ठानेको 
अ य आव यक कारवाही गनका लािग 
स बि धत िनकाय वा अिधकारीलाई लेखी 

 पठाउनेछ ।” भ न ेकानूनी यव थाअनुसार 
गनको लािग पिन सव थम त ितवादी 
केशव थािपतले अनिुचत काय के 

नणय नं.९५२६
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गरकेो हो सो कुरा प  हन ज री 
 ह छ । सो स ब धमा अि तयार दु पयोग 

अनुस धान आयोगले नै प  गन सकेको 
छैन । दो ो, अनिुचत काय गरकेो भनी 

प सँग आरोप नै लगाउन नसकेको 
यि बाट हािन नो सानी भराउने 

भ ने ै आउँदैन । उि लिखत कानूनी 
यव थाअनुसार हािन नो सानी पुर् याएको 

िवषयमा उपयु  ठानेको अ य आव यक 
कारवाही केही गनको लािग आयोग 
आफँैले स ने नभई स बि धत िनकाय 
वा अिधकारीलाई लेखी पठाउनेस म हो । 
आयोग आफँैले रकम भरी भराउको आदेश 
िदन नस ने । 

( करण नं.१०)
सावजिनक पदािधकारीबाट भएको 

अि तयारको दु पयोग वा ाचारको 
िवषयमा अनुस धान गन िनकाय आयोग 
आफँैले याय िन पण वा िहसाब 
िकताबको अि तम िनणयकता िनकायको 

थान हण गन निम ने ।
देवानी दािय वको िवषयमा अनुस धान 

गरी अि तम िनणय गन अिधकार नभएको 
आयोगले देवानी दािय व िनधारण गरी 
रकम भरी भराउको आदेश िदनसमेत 
निम ने ।

देवानी दािय व पुरा गन लगाउनु पन हो 
र देवानी दािय वस ब धी िववाद उठ्न 
स छ भने कानूनबमोिजम मु ा चलाउनु 
पन ह छ वा कानूनबमोिजमको अ य 
उपाय अपनाउनु पन ह छ । तर अिधकारै 
नभएको र कानूनमा उ लेखै नभएको 
िवषयमा ह त ेप गरी कसैउपर देवानी 
दािय व िनधारण गन आयोग अस म 

देिख छ । य तो अव थामा आयोगले केशव 
थािपतउपर रकम िनधारण गरी िनजबाट 

रकम असुल गन गरी गरकेो िनणय कानूनी 
अिधकार े  िवहीन देिखने ।

( करण नं.११)
काठमाड  महानगरपािलकाका त कालीन 

मखु रहकेा ितवादी केशव थािपतले 
िनणय काया वयन गराउन नसकेको 
भनेर िनजउपर अक  यि ले पुरा गन 
दािय व थान तरण गरी रकम असुल 
गराउन िम दैन । अनुमािनत आय 
स पूण पमा हरहालतमा असुल ह छ 
भनेर मा ने आधार कानून र त ययु समेत 
देिखँदैन । अनुमािनत रकम असुल हन 
नस नुको वैध कारण भएमा यसको 
िनराकरण पिन कानूनी त रकाले नै 

 गनुपन ।
( करण नं.१२)

चुङ्गीकरको उठ्न बाँक  रकम उठाउने 
एकमा  आधारको पमा रहकेो 
अिधकार यायोजन िलखतभ दा 
बािहर गई आयोगले वे छाले काठमाड  
महानगरपािलकाका त कालीन मुखलाई 
िकटान गरी दािय व िसजना गन वा 
िनजबाट रकम असुल गन िनणय गन 
स ने कानूनी आधार देिखँदैन । ाचार 
वा अि तयारको दु पयोगको कसुरमा 
अनुस धान एवम ् अिभयोजन गन 
आयोगले अदालतको थान हण गरी 
कसैउपर देवानी दािय व िसजना गन गरी 
िनणय गन स ने अिधकार कुनै कानूनले 
िदएको देिखँदैन । रकम िहना िमना गन 
मु य करणीलाई छुट िदई गैर यि लाई 
आरोिपत गन कायले द डहीनता मौलाउने 

९५२६ - केशव थािपत िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, टंगाल, काठमाड
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र िनद िषताले दि डत हने अव था िसजना 
हन जाने हदँा यसतफ अिभयोजनकता 
सवंेदनशील हन ज री हने ।

( करण नं.१३)

पनुरावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान्  व र  
अिधव ा य ह रहर दाहाल र बालकृ ण 
यौपाने एवं िव ान्  अिधव ाह  कुमार 

इङ्गनाम, काश के.सी. र बाबुराम दाहाल
यथ  / वादीका तफबाट : िव ान्  उप यायािधव ा 

शकंरबहादरु राई
अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

सु  िनणय गन िनकायः
अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग

पनुरावेदन तहमा फैसला गनः
माननीय यायाधीश ी गौरीबहादरु काक
माननीय यायाधीश ी भोला साद खरले
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम

फैसला
या.क याण े  : िवशेष अदालत, 

काठमाड को िमित २०६६।०३।१५ को फैसलाउपर 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम 
यस अदालतसम  पन आएको तुत मु ाको संि  
त य र ठहर यस कार छः

त य ख डः
नपुग रकम काठमाड  महानगरपािलकाका 
त कालीन मुख केशव थािपतबाट असुलउपर गन 
भ ने अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगको 
िमित २०६२।१२।१३को िनणय ।

आ.व. ०५४।०५५ मा काठमाड  

महानगरपािलकाले चुङ्गीकरबाट 
.३९,०३,००,०००।– रकम असुल गन भनी वीकृत 

बजेटमा अनमुािनत अङ्क कायम गरी उ  चुङ्गीकर 
असलु गन थानकोट / बल ब ु िडपोबाट संकलन गन 
कायका लािग काठमाड  महानगरपािलकाको मखु 
केशव थािपतले िमित २०६४।७।२९ मा गलत 

ि याले सागर साद वा लेलाई का.म.न.पा. को 
अ थायी शाखा अिधकृत पदमा िनयिु  गरी िज मेवारी 
िदएकोमा िज मेवारीबमोिजम रकम नउठाई ाचार 
गरेको भनी यस आयोगमा उजरुी परी आयोगको िमित 
२०५६।४।११ को िनणयले बाकँ  असुल गनुपन 
रकम सागर साद वा लेबाट असलु गरी आयोगलाई 
जानकारी िदनु भनी काठमाड  महानगरपािलकाका 

मुखलाई ले ने भनी िनणय भई िनणयबमोिजम 
काया वयन गनु भनी लेखी पठाएकोमा काठमाड  
महानगरपािलकाका त कालीन मखु केशव थािपतले 
असलुउपरतफ केही नगरकेो र सागर साद वा लेले 
िधतो राखेको िप तादेवी अ वाल र िड ली साद 
दाहालको ज गाम ये िप तादेवी अ वाल नामको 
रो का ज गा फुकुवा भएको देिख छ । रो का ज गा 
फुकुवा गरी ाचार गरेको स ब धमा कसरुमा संल न 
यि ह  उपर िवशेष अदालतमा मु ा दता भैसकेको 

छ । वीकृत बजेटमा अनमुािनत अङ्कबमोिजम 
असलुउपर नगरेकोले सागर साद वा लेबाट यस 
आयोगको िमित ०५६।०४।११ को िनणयबमोिजम 
चङ्ुगीकरबापत असलुउपर गन ुपन रकम उठाउन ुपन 
दािय व भएका केशव थािपतले आयोगको िनणयको 
जानकारी पाएको िमितले ३ वषस म सोही पदमा बहाल 
रहदँासमेत उ  रकम उठाउनेतफ कारवाही नगरकेोले 
सागर साद वा ले ारा चुङ्गीकर रकम िहनािमना गन 
गराउनमा केशव थािपतको सलं नता रहेको देिखन 
आयो ।

अतः काठमाड  महानगरपािलकाका मखु 
केशव थािपतले सागर साद वा लेलाई अ थायी 
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शाखा अिधकृत पदमा िनयुि  गन िनणय गरी िनयिु  
प का साथ िदइएको अिधकार यायोजन प मा उ  
आ.व.को अनुमान ग रएको आ दानी अङ्कभ दा 
कम आय गरेमा वा असलुमा तोिकएको आ दानी 
अङ्क परु ्याउन नसकेमा कत य परुा गरकेो मा न 
सिकने छैन भनी िप तादेवी अ वाल र िड ली साद 
दाहालको ज गा िधतो िलई सो िधतो ज गाबाट बाकँ  
रकम असुलउपर गन सतसिहत उ  ज गाह  िधतो 
जमानत िलएको देिखदँा वीकृत बजेटको अनमुािनत 

.३९,०३,००,०००।– रकममा परु ्याउन नसकेको 

.३,८५,५०,११३।२७ िधतो ज गाबाट र नपगु रकम 
काठमाड  महानगरपािलकाका त कालीन मखु केशव 
थािपतबाटै असुलउपर गन का.म.न.पा. लाई लेखी 

पठाउने भ नेसमेत यहोराको अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोग (यसपिछ “आयोग” भिनएको) को 
िनणय ।

आयोगको िनणयउपर केशव थािपतले िवशेष 
अदालतमा िदएको पुनरावेदन प को यहोरा:

चुङ्गीकरबापतको असलु हन बाकँ  
रकम सागर साद वा लेबाट असुलउपर गन ु भनी 
काठमाड  महानगरपािलकालाई लेखी पठाउने 
आयोगको िनणयबमोिजम असलुउपर गन दािय व 
काठमाड  महानगरपािलकामा िनिहत छ । काठमाड  
महानगरपािलका भनेको मखु (मेयर) मा  नभई सम मा 
बोड हो । आयोगले िनणय गनभु दा अिघ नै सागर साद 
वा लेबाट रकम असलु गन स ब धमा काठमाड  
महानगरपािलकाको बोडले िमित २०५४।१२।१७ 
मा िनणय ग रसकेको छ । सागर साद वा लेले उ  
िनणयमा िच  बुझाएकोबाट आयोगको िनणय अि तम 
भएको छ । काठमाड  महानगरपािलकाको िमित 
२०५४।१२।१७ र आयोगको िमित ०५६।०४।११ 
को िनणय काया वयन गरी सागर साद वा लेबाट रकम 

असलुउपर गन दािय व काठमाड  महानगरपािलकाका 
कायका रणी ( शासक य) मुखको हो । काठमाड  
महानगरपािलकाको मखुको हैिसयतले मेरो होइन । 

सागर साद वा लेले िधतो राखेको िप तादेवी 
अ वालको नामको ज गा फुकुवा गरेको स ब धमा 
आयोगको िमित २०६२।१२।१३ को िनणयको िशर 
यहोरामा काठमाड  महानगरपािलकाका शाखा 

अिधकृत ाने  काक ले फुकुवा गरकेो भनी उ लेख 
भएबाट उ  कायमा मेरो संल नता नरहेको भ ने कुरा 
प  भएको छ ।

सागर साद वा लेलाई गलत ि याबाट 
िनयिु  िदएको भ ने स ब धमा आयोगले िमित 
२०५६।०४।११ मा सागर साद वा लेबाट रकम 
असलुउपर गन भनी िनणय गरकेोबाट िनयिु  उिचत 

ि याबाट भएको भ नेमा िववाद छैन । यसरी िधतो 
रहेको ज गा फुकुवा गन कायमा म संल न नरहेको, िमित 
२०५४।१२।१७ र २०५६।०४।११ को िनणयमा 
सागर साद वा लेले िच  बझुाएर बसेकोले आयोगको 
िनणय अि तम भएर बसेको, आयोगको िनणय 
काया वयन गन मेरो नैितक कत य भए पिन मु य 
िज मेवारी कायकारी मखुको भएको र आ नो िनणय 
आफँैले उ ट्याउन निम ने मा य िस ा तिवपरीत 
सागर साद वा लेलाई दािय वबाट मु  गराउने 
िनयतले आयोगले चुङ्गीकर रकम िहनािमना गन 
गराउनमा मेरो संल नता रहेको भ ने आधार देखाई 
िमित २०५६।०४।११ को िनणय उ टाई सागर साद 
वा लेबाट असलुउपर हनपुन ३,८५,५०,११३।२७ 
रकम िप तादेवी अ वाल र िड ली साद दाहालको 
नामको िधतो ज गाबाट र नपुग रकम मबाट असलुउपर 
गन ुभनी काठमाड  महानगरपािलकालाई लेखी पठाउने 
भनी अ.द.ुअ.आ. ले िमित २०६२।१२।१३ मा गरकेो 
िनणय अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा १२(ग) अ.बं.८५, १८४(क), १८५ 

९५२६ - केशव थािपत िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, टंगाल, काठमाड
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र माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको रोहमा 
बदरभागी हदँा िमित २०६२।१२।१३ को उ  िनणय 
सो हदस म बदर ग रपाऊँ ।

िवशेष अदालत, काठमाड को िवप ी िझकाउने 
आदेशः

आयोगको िमित २०६२।१२।१३ को िनणय 
िवचारणीय देिखदँा अ.बं. २०२ नं. को योजनाथ 
िवप ीलाई सूचना िदई िनयमानुसार पेस गनू ।

िवशेष अदालत, काठमाड को िमित 
२०६६।०३।१५।२ को फैसला ।

आयोगले महानगरपािलकाका मुख केशव 
थािपतलाई सागर साद वा लेसगँ असुलउपर 

गन ु भनी िमित २०५६।०४।११ मा िनणय गरी 
आदेश िदएपिछ आ नो बाँक  कायकाल ३ वषस म 
असलुउपर गराउनेतफ िनज थािपतले कुनै ठोस 
कारवाही अगािड बढाएको देिखन आएन । संवैधािनक 
अङ्ग आयोगको िनणयलाई कुनै िववाद गन नसकेबाट 
अि तयारको िनणयलाई अ यथा भ न सिकने ि थित 
भएन । िहनािमना गन गराउने उ े यले सागर साद 
वा ले आ नो मा छेलाई कर उठाउन पठाएको 
कारणबाट नै िनज सागर साद वा लेसगँ नो सानी 
रकम असुलउपर गन कुनै कारवाही नचलाई िनि य 
रहेबाट नै सो नो सानी रकम िधतो ज गाबाट र नपगु 
रकम त कालीन मुख रहेका पनुरावेदक केशव 
थािपतबाट असलु गनु भनी महानगरपािलकालाई 

लेखी पठाउने गरी आयोगले िमित २०६२।१२।१३ 
मा गरकेो िनणयलाई अ यथा मा न सिकएन । यसरी 
आयोगको आदेशबमोिजम सागर साद वा लेबाट 
असलुउपर गन गराउने कुनै काय नगरी िनजको 
समथन गरी महानगरपािलकालाई नो सानी हने काय 
गर े गराएकाले सो नो सानी रकमस म िनज केशव 
थािपतबाट असुलउपर गराउने गरी गरेको िनणयलाई 

अ यथा भ न सिकने ि थित नभएबाट अि तयार 
दु पयोग अनुस धान आयोगको िमित ०६२।१२।१३ 
को िनणय िमलकै देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक 
केशव थािपतको पनुरावेदन िजिकर पु न स दैन ।

ितवादी केशव थािपतले यस अदालतमा दायर 
गरेको पुनरावेदन प :

आयोगको आदेशबमोिजम सागर साद 
वा लेबाट असलुउपर गन गराउने कुनै काय नगरी 
िनजको समथन गरी काठमाड  महानगरपािलकालाई 
नो सानी हने काय गरे गराएकोले सो नो सानी 
रकमस म मबाट असुलउपर गराउने भनी आयोगबाट 
िमित २०६२।१२।१३ मा गरेको िनणय सदर गरकेो 
िवशेष अदालतको िमित २०६६।३।१५ को फैसला 
देहायका आधारमा िुटपूण रहेको छः

 सागर साद वा लेलाई िनयुि  गरी चुङ्गीकर 
उठाउने िज मेवारी िदने िनणय मेरो यि गत 
नभई काठमाड  महानगरपािलकाको 

 हो । िमित २०५६।०४।११ मा सागर साद 
वा लेबाट रकम असलु गन ु भनी आयोगले 
िनणय गनुपूव नै सागर सादलाई प ीकरण 
सोिधकोमा िनजले पेस गरकेो प ीकरणमा 
िच  नबुझेपिछ िमित २०५४।१२।१७ 
को बैठक नं. १४ िन.नं. १८ बमोिजम 
सागर साद वा लेबाट बाकँ  रकम असलुउपर 
गन ि या अगािड बढाई िनजलाई अवकाश 
िदन, चुङ्गीकरको अिनयिमतता स ब धमा 
छानिबन गन र चङ्ुगीकर यव थाको 
अनुगमन गन सिमित बनाउने िनणय भई 
सिमितसमेत बनी सागर सादबाट रकम 
असलुीको ि या थालनी गरी चङ्ुगीकरलाई 
यवि थत र पारदश  बनाउन ग रएको 

कायतफ आयोगले िवचार ै नगरी िमित 
२०५६।०४।११को िनणय काया वयनमा 
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बेवा ता गरकेो भनी झठ्ुटा आरोप लगाएको 
छ ।

 सागर साद वा लेलाई अिधकार 
यायोजनसमेत गरी चङ्ुगीकर उठाउने 

िज मा िदइएको र सो अिधकार यायोजन 
िलखतको मह वपूण प को पमा 
सागर सादले ०५४/५५ को वीकृत बजेटमा 
अनमुािनत ग रएको आ दानी अङ्कभ दा कम 
आय गरेमा वा काठमाड  महानगरपािलकाको 
कुनै कारको हािन नो सानी पारमेा य तो 
नो सानीको याभूितको लािग काठमाड  
म.न.पा. वडा नं. २२ ब ने ीमती िप तादेवी 
अ वालको नाममा दता भएको का.म.न.पा. 
सािबक २९(क) िक.नं. ३३९ को 

 १-२-०-०, र ओखलढंुगा िज ला बले र 
गा.िव.स. ८ ब ने िड ली साद दाहालको 
नाममा दता भएको काठमाड  िज ला, 
चुिनखेल गा.िव.स. वडा नं. १(क) िक.नं. ८१ 
को २-८-१-० र ऐ. िक.नं. ८२ को १-३-
३-० समेत गरी ज मा े.फ.४-१४-०-० 
ज गा िनजह को म जरुीनामा साथ िधतो 
राखेको हदँा असलु हन बाकँ  रकम मबाट 
नभई सोही ज गाबाट असलु हनुपछ । कबलु 
गरअेनसुारको चङ्ुगीकर असलु गन नसकेको 
कारण काठमाड  महानगरपािलकालाई 
पु न गएको हािन नो सानीको िज मेवारी 
सागर साद वा लेले नै िलन ु पछ न िक 
मैले । य तो हािन पुगेको रकम िनजबाट 
असलु गराउने नैितक दािय व मेरो भए 
पिन मखु र कानूनी दािय व काठमाड  
महानगरपािलकाको स बि धत कमचारीकै 
हो । कमचारीले परुा गनपुन दािय व मुख 
(मेयर) ले गनपुछ भ न िम दैन ।

 आयोगको िमित २०६२।१२।१३ को 

िनणय स मािनत सव च अदालतबाट 
यादव लािमछाने िव. िवशेष हरी िवभाग 

 (ने.का.प. २०४६, अङ्क ६, िक.नं. 
३८४९, पृ ६१४), केशव साद िव. नेपाल 
सरकार (ने.का.प. २०५०, पृ  ३५६, िन.नं. 
४७६०) र हङ्गकङ्ग राना िव. आयोग 
(२०६० को फौ.प.ुनं. ३२१३, फैसला िमित 
२०६५।१२।४) समेतका मु ामा ितपािदत 
निजर िस ा तह  समेतको ितकुलको 
हदँा उ  िनणयलाई सदर गरकेो िवशेष 
अदालतको िमित २०६६।३।१५ को फैसला 
गैरकानूनी र अ यायपूण छ । यसैले य तो 
फैसला बदर गरी मबाट रकम असुल हन 
नपन गरी याय इ साफ पाऊँ ।

यस अदालतबाट िमित २०६७।०२।१६ मा भएको 
िवप ी िझकाउने आदेश:
 यसमा आ.व.२०५४।५५ मा काठमाड  
महानगरपािलकाले .३९,०३,००,०००।- 
(उना चािलस करोड तीन लाख) चुङ्गी कर असलु गन 
ल य राखी थानकोट बल ब ुिडपोको लािग त कालीन 
महानगर मखु केशव थािपतले सागर साद वा लेलाई 
महानगरपािलकाको शाखा अिधकृत पदमा अ थायी 
िनयिु  गरी चङ्ुगीकर असलुीको िज मेवारी िदएको 
देिख छ । तर शाखा अिधकृत वा लेबाट ल यअनु प 
रकम असलु गरेको देिखएन । िनजबाट असलु हन 
बाँक  चुङ्गीकरको रकम . ३,८५,५०,११३,२५।– 
रहेको देिख छ । िनज सागर साद वा लेबाट ल य 
अनु प चुङ्गीकर असलु नभएकोले काठमाड  
महानगरपािलका बोडले िनजबाट उ  रकम असुल 
गन भनी २०५४।११।२७ मा िनणय भएको भ ने 
देिख छ । यसरी महानगरपािलकाबाट रकम असुल 
गन िनयु  भएको स बि धत यि बाट असलु गन 
िनणय हदँा हदँै पनुरावेदक केशव थािपतबाट रकम 
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असलु गन भ ने २०६२।१२।१३ को अि तयार 
दु पयोग अनुस धान आयोगको िनणय कानून अनकूुल 
नदिेखई सोही आधारमा भएको िवशेष अदालतको 
फैसला फरक पन देिखदँा अ.बं. २०२ नं. बमोिजम 
महा यायािधव ाको कायालयलाई पेसीको सूचना िदई 
िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै यसै िवषयका स ब धमा 
केशव थािपतबाहेक िप तादेवी अ वालसमेत उपर 

ाचार मु ा चलेको भ ने हदँा उ  ाचार मु ाको 
िमिसल अि तयार दु पयोग अनसुा धान आयोगबाट 
िझकाउनू ।

इ साफ ख ड:
 िनयमबमोिजम िनणयाथ पेस हन आएको 

तुत मु ामा पुनरावेदक ितवादी केशव थािपतको 
तफबाट उपि थत िव ान्  व र  अिधव ा य ी 
ह रहर दाहाल र ी बालकृ ण यौपाने एवं िव ान्  
अिधव ाह  ी  कुमार इङ्गनाम, ी काश 
के.सी. र बाबुराम दाहालले आयोगले सागर साद 
वा लेबाट रकम असलुउपर गराउन ु भनी िनणय 
गनभु दा पिहले नै काठमाड  महानगरपािलकाले िमित 
२०५४।१२।१७ मा िनणय ग रसकेको, सागर साद 
वा लेले महानगरपािलकाको उ  िनणय र आयोगको 
िमित २०५६।४।११ को िनणयसमेतलाई िच  बझुाई 
बसेको, य तो अव थामा िप तादवेी अ वालको ज गा 
सागर साद वा लेले िधतो राखेकोमा उ  िधतो ज गा 
महानगरपािलकाका शाखा अिधकृत ाने बहादरु 
काक ले फुकुवा गरी ाचार गरकेो भ ने िवषयमा 
आयोगमा परेको उजरुीको आधारमा सागर साद 
वा लेलाई चुंगीकरबापतको ितनुपन दािय वबाट मु  
गराउन िधतो रहेको ज गाबाट नपुग भएमा पनुरावेदकबाटै 
असलुउपर गन ुगराउन ुभनी गरेको िनणय बदर भागी 
रहेको यसैले  िमित २०६२।१२।१३ को आयोगको 
िनणय बदर गरी ितवादी केशव थािपतबाट रकम 
असलु गनु नपन गरी इ साफ होस् भनी बहस गनभुयो ।

िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत 
िव ान्  उप यायािधव ा ी शंकरबहादरु राईले 
सागर साद वा लेलाई काठमाड  महानगरपािलकाका 
त कालीन मखु (मेयर) केशव थािपतले नै चुङ्गीकर 
उठाउने अ थायी कमचारीको पमा िनयु  गरकेो 
कारणले य तो कमचारीले गरकेो लापरवाहीको 
िज मेवारी िनज केशव थािपतले नै िलन ु पन, 
केशव थािपतले आयोगको िमित २०५६।४।११ 
को िनणयानुसार सागर साद वा लेबाट रकम असुल 
गराउनतफ वा ता नै नगरेको, सागर साद वा लेले 

याभूित व प रािखएको ज गा पिन गैरकानूनी 
ढङ्गले फुकुवा भई ते ो यि मा हक ह ता तरण 
भई स दा पिन ितवादी केशव थािपतले काठमाड  
महानगरपािलकाको असलु हन बाकँ  चुङ्गीकर रकम 
असलु गनतफ यास नगरेको, उ टै सागर साद 
वा लेलाई इ जत र स-ध यवाद अवकाश िदने काम 
ग रएकोसमेतका ि याकलापबाट चङ्ुगीकरको 
रकम िहनािमना गन गराउने कायमा ितवादी केशव 
थािपतको सलं नता देिखई रहेकोले सागर साद 

वा लेबाट उठ्न बाकँ  चङ्ुगीकरको रकम ितवादी 
केशव थािपतबाटै असलु गनुपन भनी आयोगले गरकेो 
िनणय सदर गरेको िवशेष अदालत, काठमाड को 
फैसला गैरकानूनी नभई िमलेकै हदँा सदर कायम 
रहनपुछ भनी बहस गनुभयो । 

िव ान्  कानून यवसायीह ले गनभुएको 
उि लिखत बहस िजिकरसमेतलाई मनन गरी 

ितवादीले पनुरावेदन प मा िलएका िजिकरह  
र पुनरावेदन प सिहतका िमिसल संल न माण 
कागजातह को अ ययन गरी िवशेष अदालत 
काठमाड ले गरकेो फैसला िमलेको छ छैन र 

ितवादीको पुनरावेदन िजिकर पु न स छ स दैन 
भ ने स ब धमा िवचार गरी िनणय िदन ुपरेको छ ।

यसमा काठमाड  महानगरपािलकाको 
आ.व. ०५४/५५ को बजेटम ये िविभ न थानको 
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चुङ्गीकरबाट . ३९,०३,००,०००।- (उना चािलस 
करोड तीन लाख) पैया ँअसुल गन ल य िलएकोमा 
थानकोट बल बकुो चङ्ुगीकर उठाउन सागर साद 
वा लेलाई ६ मिहनाको लािग अ थायी शाखा 
अिधकृतमा िनयु  गरी कबुलअनसुारको रकम 
उठाउन नसके सरु णबापत राखेको ज गाबाट उठाउने 
गरी िज मा िदएको देिखयो । सागर साद वा लेले 
कबलुअनुसारको रकम परुा नउठाई रकम िहनािमना 
गरी काठमाड  महानगरपािलकालाई हािन नो सानी 
पारकेो भ ने िवषयमा परेको उजरुीउपर कारबाही 
गरी आयोगले िमित २०५६।४।११ मा सागर साद 
वा लेबाट नपगु रकम असलु गन ु भनी काठमाड  
महानगरपािलकालाई लेखी पठाएको, तर सागर साद 
वा लेलाई ध यवादसिहत अवकाश िदएकोबाट 
चुङ्गीकरको रकम िहनािमना गन काममा िनज केशव 
थािपतको पिन संल नता रहेको पिु  भएको भनी 

सागर सादबाट उठ्न बाकँ  रकम केशव थािपतबाट 
असलुउपर गन काठमाड  महानगरपािलकालाई लेखी 
पठाउने भनी आयोगले िमित २०६२।१२।१३ मा 
िनणय गरेको देिख छ । सो िनणयअनुसारको रकम ितन 
नपन हो भनी केशव थािपतको पनुरावेदन परकेोमा 
िवशेष अदालत, काठमाड बाट आयोगकै िनणयलाई 
सदर कायम रा ने गरी फैसला गरकेो र सो फैसलामा 
समेत िच  बुझेन भनी ितवादी केशव थािपतको 
यस अदालतमा पनुरावेदन पन आएको देिखयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा, काठमाड  
महानगरपािलकाको कुनै पिन कमचारीले आफूलाई 
तोिकएको काम गदा आफूलाई फाइदा हने र काठमाड  
महानगरपािलकालाई हािन हने गरी काम गदछ 
भने य तो हािन नो सानीउपरको दािय व गलत 
काय गन कमचारीकै ह छ । गलत काय एउटाले गन 
तर यसको भािगदार अक  हने य तो हन स दैन 
। गलत काय जसले गछ यसैले नै आफूले गरकेो 
कायबाट पु न गएको हािन नो सानी ितन ु बझुाउनु 

पन दािय व ह छ । िनयिु  गरकैे कारणले िनयु  कुनै 
कमचारीले िहनािमना गरेको रकम य तो कमचारीलाई 
िनयु  गन पदािधकारीबाट असलु गराउनु पछ भ न 
िम दनै । काठमाड  महानगरपािलकाका 
कमचारीह मािथ रेखदेख िनय ण एवं काठमाड  
महानगरपािलकाको अ य दैिनक शासिनक 
यव थापन गन कानूनी कत य काठमाड  

महानगरपािलकाका मुख शासक य अिधकृतकै रहने 
भएबाट आफूअ तगतको कमचारीले गरेको गलत काम 
कारवाहीका स ब धमा य तो कमचारीलाई सचेत 
गराउने, भएको ग ती सुधार गन लगाउने वा कुनै रकम 
िहनािमना गरी काठमाड  महानगरपािलकालाई हािन 
नो सानी पारकेो भए स बि धत कमचारीबाट हािन 
नो सानी पुगेको रकम असुल गन तथा गन लगाउने 
कत य काठमाड  महानगरपािलकाको शासक य 

मुखकै हनेमा िववाद रह न ।
३. थानकोट बल बु िडपोको चुङ्गीकर 

असलुीमा िववाद भएको भनी सागर साद वा लेबाट 
चङ्ुगीकर उठाउने ि या तु तै र  गरी चुङ्गीकर 
असलुी ि या अझ बढी सरल, वै ािनक र पारदश  
बनाई नया ँ यव थापन गन, सागर साद वा लेबाट 
बाँक  रहेको रकम असलुउपर गन ि या अगािड बढाई 
िनजलाई अवकाश िदने र चङ्ुगीकर असलुस ब धी 
यव थाको अनुगमन गन सिमित बनाउने भनी िमित 

२०५४।१२।१७ मा त कालीन मेयर केशव थािपतको 
अ य तामा काठमाड  महानगरपािलकाको बोड बैठक 
बसी िनणय भएको देिखएकोसमेतबाट केशव थािपत 
चङ्ुगीकर उठाउने िवषयमा उदािसन रहेको भ ने 
देिख न । त कालीन मेयर केशव थािपतले कमचारी 
िनयिु  गन पदपूित सिमितको पदेन अ य को 
हैिसयतले कमचारी िनयिु  गन कामस म गरकेो 
देिख छ । िनज काठमाड  महानगरपािलकाको दैिनक 

शासन हेन शासिनक पदको भूिमकामा रहेको पिन 
होइन ।
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४. कमचारी िनयिु  गन पदपूित सिमितको 
अ य ता गरकैे नाताले य तो सिमितको िसफा रसमा 
कुनै कमचारीले लापरवाही गरी काम गरेको कारण पु न 
गएको हािन नो सानीको दािय व पदपूित सिमितको 
अ य ता गन यि ले यि गत पमा िलनपुछ भ न 
िम दैन । सागर साद वा लेलाई िमित २०५४।८।१ मा 
१७ बुदँे अिधकार यायोजनको िलखत तयार गरी 
चुङ्गीकर उठाउन िज मा िदइएको र िनजले कबोल 
गरअेनसुारको रकम उठाउने दािय व परुा गन नसकेको 
भ ने देिख छ । िनज सागरबाट रकम असुल गराउनको 
लािग काठमाड  महानगरपािलकाका त कालीन मुख 
केशव थािपतलाई आयोगले आदेश िदएकोमा सो 
िज मेवारी िनजले परुा गन गराउन नसकेको भनी 
कबलुअनुसारको उठ्न बाकँ  चुङ्गीकर रकम िनजबाट 
नै असलु गन गरी आयोगले िनणय गरकेो भए पिन सो 
िनणय उिचत एवं कानून अनकूुलको भ न िम दैन ।

५. सागर साद वा लेलाई ग रएको 
उि लिखत अिधकार यायोजनको बुदँा नं. १७ 
को अि तम अनु छेदमा “तपाइलेँ यसरी यायोिजत 
अिधकारको दु पयोग गरमेा वा ाचार गरेमा 
काठमाड  महानगरपािलकाको कर द तरु उठ्तीमा 
चाल ु आ.ब. २०५४।५५ को लािग वीकृत बजेटमा 
अनमुान ग रएको आ दानी अङ्कभ दा कम आय 
गरमेा वा काठमाड  महानगरपािलकाको कुनै कारले 
हािन नो सानी पारमेा का.म.न.पा. वडा नं. २२ 
िखचापोखरी ब ने िप तादेवी अ वाल र ओखलढुङ्गा 
िज ला, बाने र गा.िब.स. वडा नं. ८ ब ने 
िड ली साद दाहालका नाममा दता भई वहाहँ को 
म जरुीनामाका साथ जमानत िदई काठमाड  मालपोत 
कायालयमा रो का रहेको मश: का.म.पा. सािबक 
वडा नं. २९ (क) िक.नं. ३३९ को े फल १-२-०-० 
(एक रोपनी दईु आना) र का. िज. चुिनखेल गा.िव.स. 
वडा नं. १(क) िक.नं. ८१ को े फल २-८-१-० 
(दईु रोपनी आठ आना एक पैसा) र िक.नं. ८२ को 

े फल १-३-३-० ( एक रोपनी तीन आना तीन पैसा) 
िधतो ज गाबाट असुलउपर ग रनेछ । यस आ.व. को 
लािग चङ्ुगीकरबाट . ३९,०३, ०००००।०० ( . 
उना चािलस करोड तीन लाख) आय अनमुान पा रत 
ग रएको छ । असलु उठ्तीमा उ  अ दानी परु् याउन 
नसकेमा तपाइलेँ कत य परुा गरेको मा न सिकने छैन । 
पिछ कुनै झै-झमेला वा बखेडा गरी िधतो िललाम िब  
गरी असुल उठ्तीमा बाधा िवरोध गनु गराउनु भए यसै 
कागज ारा तपाइकँो र ज गा दतावालाको समेत र  
हने सत म जरु गरकेो मािननेछ” भ ने उ लेख भएको 
देिख छ । उ  िलखत कहीकँतैबाट बदर नभई अ ािप 
कायमै रहेको दिेख छ भने सो िलखतको अि त वलाई 
आयोगसमेतले वीकार गरेको देिख छ । सो िलखतको 
कानूनी असरलाई अ यथा असर गन अ य त रका पिन 
केही रहेको देिखदँैन । न त आयोग वयंले नै  उ  
िलखतको मा यतालाई शू य करार गन स छ ।

६. सागर साद वा लेको िनयिु को योजन 
र उि लिखत िलखतको अ ययनबाट सागर साद 
वा लेले िज मा िलएअनसुार असलु गन नसकेको 
चङ्ुगीकरबापतको रकम िनजैबाट वा िनजले 
िधतो राखेको ज गाबाट असलु गनुपनमा िववािदत 
देिखदँैन । िनजले ितन बुझाउने स पि को दािय व 
आयोगले अ य कसैउपर थाना तरण गन स ने 
अव था पिन देिखदँैन । उि लिखत िमितको अिधकार 

यायोजको िलखतमा काठमाड  महानगरपािलकाको 
चङ्ुगीकर उठाउन िज मा िलएका सागर साद वा लेले 
कबुल गर ेअनुसारको रकम उठाउन नसकेमा उठाउन 
नसकेको रकम िनजको घर घरानाबाट असलु गन 
भ ने वा य तो अव थामा रकम ितन दािय व केशव 
थािपतको हने भनी सो िलखतमा उ लेख भएको 

देिखदँैन । आफूले कबुल गरअेनसुारको रकम उठाउन 
नसकेमा सो रकमको सिुनि तताको लािग ज गा िधतो 
राखेको हदँा बाकँ  रकम सव थम सो िधतो रहेको 
ज गाबाटै असुल गनपुन ह छ । 
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७. चङ्ुगीकरबापतको असलु हन बाकँ  
रकम उ  िधतो रहेको ज गाबाट उठाउने ि या 
सु  नै नगरी िधतो राखेको म ये िप तादेवी 
अ वालको नामको ज गा चािह ँ फुकुवा गराउने काय 
ग रएको र सोतफ उजरु परी आयोगबाट छु ै ाचार 
मु ासमेत चलाएको देिख छ । चुङ्गीकरअसलु गन 
गराउन तोिकएको सतको अधीनमा रही स बि धत 
अिधकृतलाई िज मा िदएकोमा सो काय परुा नभएको 
भ ने उ  ाचार मु ाको अिभयोग प को भनाइ 
भएपिन चुङ्गीकर उठाउन िज मा िलने स बि धत 
यि उपर अिभयोग दाबी नै परेको देिखदँैन । िधतो 

फुकुवा गरी ाचार गरकेो कायमा केशव थािपत र 
सागर साद वा लेको संल नताको िवषयमा आयोगले 
नै िनजह लाई उ मिु  िदएकोबाट चङ्ुगीकरबापतको 
असलु हन बाकँ  रकम असलु गन दवेानी दािय व 
केशव थािपतमािथ बोकाउन िम दैन ।

८. केशव थािपतबाट रकम असुल गन 
स ब धमा आयोगले िमित २०६२।१२।१३ मा 
िनणय गदा अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा ३(क) र (च) िवपरीतको 
काय गरेको भनी आरोप लगाइएको देिख छ । उ  
आरोपको िवषयमा उि लिखत दफा ३(क) मा “आ नो 
अिधकारिभ को कुनै काम गन इ कार गरकेो वा 
आ नो अिधकार नभएको कुनै काम गरकेो” यसैगरी 
३(च) मा “आफूले गनुपन कुनै काम नगरी अ य 
कायालय वा अ य अिधकारी कहा ँ पठाई आ नो 
उ रदािय व प छाएको...” भ ने उ लेख भएको 
देिख छ । उ  कानूनी यव थाअनसुारको कसरु 

ितवादी केशव थािपतले के कसरी गरकेो हो भ ने 
स ब धमा आयोगले प  गन सकेको देिखदँैन । 
सागर साद वा लेलाई चङ्ुगीकर उठाउने स ब धमा 
ग रएको अिधकार यायोजनमै कबोलअनसुारको 
चुङ्गीकर असुल गन नसकेमा िधतो राखेको ज गाबाट 

असलु गरी िलने कुरा उ लेख भएबाट सो अिधकार 
यायोजनको िलखतभ दा बािहर गएर बाकँ  रकम 

असलु गराउने भ ने ै आउदँैन । 
९. चङ्ुगीकर असलुीमा लापरवाही गरी 

रकम िहनािमना गरेको स ब धमा परेको उजरुीउपर 
आयोगबाट छानिबन भई िमित २०५६।०४।११ मै 
सागर साद वा लेबाट रकम असलु गराउनको लािग 
काठमाड  महानगरपािलकालाई लेखी पठाउने भनी 
िनणय गरेको आयोगले आ नो िनणय काया वयन 
भयो भएन भनेर तदा कता देखाई आ नो िनणय 
काया वयन गनप  ला नुपनमा यताप  नलागी िमित 
२०६२।१२।१३ मा पनुः अक  िनणय गरी ितवादी 
केशव थािपतबाट रकम असलु गराउन खोजेकोबाट 
आयोगको िनणय नै सि द ध रहेको देिख छ । 
सागर साद वा लेले िधतो राखेको ज गा गैरकानूनी 
तवरले फुकुवा ग रएको कारण रकम असुल हने कायमा 
बाधा भयो भ न स ने आयोगले य तो गैरकानूनी 
फुकुवाको स ब धमा सागर साद वा ले र केशव 
थािपतको संल नता रहेको भए आफूले चलाएको 

ाचार मु ामा िनजह लाई ितवादी बनाई मु ा दायर 
गन स नु प य , तर आयोगले िनजह  दवुैजनालाई 
उ  ाचार मु ामा उ मुि  दान ग रसकेको 
देिखएबाट सागर साद वा लेबाट असलु हन नसकेको 
रकम ितवादी केशव थािपतबाट असलु गनुपछ 
भ न कानूनत: िम दनै । न त िमित २०५४।८।१ को 
अिधकार यायोजनस ब धी िलखतबाट ितवादी 
केशव थािपतको रकम ितनुपन गरी कुनै िकिसमको 
दािय व सजृना नै हने अव था देिख छ ।

१०. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १२क मा “सावजिनक पद धारण 
गरेको यि ले अनिुचत काय गरी नेपाल सरकार वा 
सावजिनक सं थालाई हािन, नो सानी पुर ्याएकोमा 
य तो हािन नो सानी स बि धत यि बाट 

९५२६ - केशव थािपत िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, टंगाल, काठमाड



नेपाल कानून पि का, २०७३, वैशाख

80

भ रभराउ गन वा आयोगले उपयु  ठानेको अ य 
आव यक कारवाही गनका लािग स बि धत िनकाय वा 
अिधकारीलाई लेखी पठाउनेछ ।” भ ने यव था रहेको 
देिख छ । उ  कानूनी यव थाअनसुार गनको लािग 
पिन सव थम त ितवादी केशव थािपतले अनिुचत 
काय के गरकेो हो सो कुरा प  हन ज री ह छ । सो 
स ब धमा आयोगले नै प  गन सकेको छैन । दो ो, 
अनिुचत काय गरकेो भनी प सगँ आरोप नै लगाउन 
नसकेको यि बाट हािन नो सानी भराउने भ ने ै 
आउदँैन । उि लिखत कानूनी यव थाअनुसार हािन 
नो सानी पुर ्याएको िवषयमा उपयु  ठानेको अ य 
आव यक कारवाही केही गनको लािग आयोग आफँैले 
स ने नभई स बि धत िनकाय वा अिधकारीलाई लेखी 
पठाउनेस म हो । आयोग आफँैले रकम भ रभराउको 
आदेश िदन स ने होइन । तसथ पिन ितवादी केशव 
थािपतबाट रकम असुल गराउने गरी आयोगले गरकेो 

िनणय कानूनस मतको देिखदँैन ।
११. सावजिनक पदािधकारीबाट भएको 

अि तयारको दु पयोग वा ाचारको िवषयमा 
अनसु धान गन िनकाय आयोग आफँैले याय 
िन पण वा िहसाब िकताबको अि तम िनणयकता 
िनकायको थान हण गन िम दैन । देवानी दािय वको 
िवषयमा अनसु धान गरी अि तम िनणय गन अिधकार 
नभएको आयोगले देवानी दािय व िनधारण गरी रकम 
भ रभराउको आदेश िदनसमेत िम दैन । देवानी दािय व 
परुा गन लगाउनु पन हो र देवानी दािय वस ब धी 
िववाद उठ्न स छ भने कानूनबमोिजम मु ा चलाउनु 
पन ह छ वा कानूनबमोिजमको अ य उपाय अपनाउनु 
पन ह छ । तर अिधकारै नभएको र कानूनमा उ लेखै 
नभएको िवषयमा ह त ेप गरी कसैउपर दवेानी 
दािय व िनधारण गन आयोग अस म देिख छ । 
य तो अव थामा आयोगले केशव थािपतउपर रकम 
िनधारण गरी िनजबाट रकम असलु गन गरी गरकेो 

िनणय कानूनी अिधकार े  िवहीन दिेख छ ।
१२. िमित २०५६।४।११ मा सागर साद 

वा लेबाट रकम असलु गन दािय व िकटान गन 
आयोगले आफँै अक  िनणय गरी िनजलाई उ मिु  
िदई उसको स ा ितवादी केशव थािपतलाई 
आरोिपत गनुको कानूनी आधार  देिखदँैन । आयोगको 
िनणय काया वयन काठमाड  महानगरपािलकाबाट 
नभएको भएपिन िनणयमा उि लिखत दािय व 
जसले परुा गन ु पन हो उसले नै परुा गनुपन ह छ । 
काठमाड  महानगरपािलकाका त कालीन मखु 
रहेका ितवादी केशव थािपतले िनणय काया वयन 
गराउन नसकेको भनेर िनजउपर अक  यि ले पुरा 
गन दािय व थान तरण गरी रकम असुल गराउन 
िम दनै । अनमुािनत आय स पूण पमा 
हरहालतमा असुल ह छ भनेर मा ने आधार कानून 
र त ययु समेत देिखदँनै । अनमुािनत रकम 
असलु हन नस नकुो वैध कारण भएमा यसको 
िनराकरण पिन कानूनी त रकाले नै गनुपन ह छ । 

१३. उठाउन कबुल गरेअनुसारको रकम 
असलु नगरमेा वा अि तयार दरुपयोग गरी वा ाचार 
गरेर वा कुनै कारले काठमाड  महानगरपािलकाको 
स पि  हािन नो सानी पारेमा िमित २०५४।८।१ 
को अिधकार यायोजन िलखतबमोिजम िधतो 
रहेको ज गाबाट असुल ग रने भ ने सत उ  िलखत 
मै  भएको भएपिन यताप  कुनै कारवाही भएको 
देिखदँैन । ततु मु ामा सागर साद वा लेले 
सो िलखतमा उ लेख भएअनुसार अि तयार 
दु पयोग गरकेो वा ाचार गरकेो वा काठमाड  
महानगरपािलकाको स पि  हािन नो सानी पारकेो 
भ ने िन कष पिन आयोगले िनका न सकेको 
देिखदँैन । चङ्ुगीकरको उठ्न बाकँ  रकम उठाउने 
एकमा  आधारको पमा रहेको उि लिखत िमितको 
अिधकार यायोजन िलखतभ दा बािहर गई 



81

आयोगले वे छाले काठमाड  महानगरपािलकाका 
त कालीन मखुलाई िकटान गरी दािय व िसजना 
गन वा िनजबाट रकम असुल गन िनणय गन स ने 
कानूनी आधार देिखदँैन । ाचार वा अि तयारको 
दु पयोगको कसरुमा अनसु धान एवम् अिभयोजन गन 
आयोगले अदालतको थान हण गरी कसैउपर दवेानी 
दािय व िसजना गन गरी िनणय गन स ने अिधकार 
कुनै कानूनले िदएको देिखदँैन । रकम िहना िमना गन 
मु य करणीलाई छुट िदई गैर यि लाई आरोिपत 
गन कायले द डहीनता मौलाउने र िनद िषताले 
दि डत हने अव था िसजना हन जाने हदँा यसतफ 
अिभयोजनकता संवेदनशील हन ज री ह छ ।

१४. सागर साद वा लेलाई ग रएको अिधकार 
यायोजनको िलखतमा कायकारी िनदशकले सही 

गरकेो देिखएबाट पिन वयं मुखको हैिसयतले केशव 
थािपतले अ ाएको भ ने पिन देिखदँैन । न त िमित 

२०५४।८।१ को अिधकार यायोजनको मु ा नं. १७ 
मा उि लिखत सतअनसुार अनुमािनत रकम असलु 
नभएको भ ने कुराको सबदु खुलाई आयोग र िवशेष 
अदालतले पुि  गन नै सकेको देिख छ । यसकारण 
बुदँा नं. १७ को अव था मािणत गन नसकेको भ नु 
पन ह छ । जहासँ म सागर साद वा लेको दािय व 
परुा नभएको कारणले ितवादी केशव थािपतले उ  
दािय व यहोन पन हो वा होइन भ ने िवषयको कुरा 
हो, केशव थािपत काठमाड  महानगरपािलकाका 

मखु भएपिन िववािदत िवषयमा रकम असलु गन 
गराउने कायमा िनजको िनजी दािय व िसजना गन 
गरी कुनै करार भएकोसमेत देिखदँैन । ितवादी केशव 
थािपतबाट रकम भराउने भनी िनणय गन आयोगले 

समेत कुनै कानूनबमोिजम य तो दािय व िसजना 
भएको भनी देखाउन सकेकोसमेत पाइँदैन । ाचार गरी 
वा अि तयार दु पयोग गरी वा कानूनिवपरीत िनजले 
गरकेो कुनै कायले काठमाड  महानगरपािलकालाई 

हािन नो सानी परु ्याएको भनीआयोगले कुनै दाबी 
िलन र पिु  गन सकेको पाइदँैन । कानून वा करारले 
िसजना नगरेको दािय वबापत मनोगत आधारमा 

ितवादी केशव थािपतउपर रकम असलुीको दािय व 
िसजना गन अव था रहदँैन । 

१५. सावजिनक पद धारण गरेको यि ले 
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ३ मा उ लेख भएबमोिजमको अनिुचत काय 
गरेको स ब धमा कारवाही गन अिधकार पाएको 
आयोगले ितवादी केशव थािपतले सोअनसुार 
अनुिचत काय गरी काठमाड  महानगरपािलकालाई हािन 
नो सानी परु ्याएको भनी प  गन नसकेको, िनजउपर 

ाचारको अिभयोग लगाई कुनै दाबी िलन पिन 
नसकेको र िधतो रहेको रो का ज गा गैरकानूनी तवरले 
फुकुवा गन कायमा कुनै संल नता रहेको भनी पिु  गन 
नै नसकेको यि  ितवादी केशव थािपतबाट रकम 
असलु गन भनी आयोगले गरकेो िनणय उि लिखत 
िववेिचत आधार कारण एवं कानून र यायस ब धी 
कुनै मा य िस ा त अनकूुलको नदेिखदँा ितवादी 
केशव थािपतबाट रकम अि तयार गन गरी आयोगले 
गरेको िनणय सदर गरकेो िवशेष अदालत, काठमाड को 
िनणय कानूनस मतको देिखन आएन ।

१६. अत: ितवादी केशव थािपतबाट रकम 
असलु गन भनी आयोगले गरकेो िमित २०६२।१२।१३ 
को िनणय गैरकानूनी दिेखँदा य तो िनणयलाई 
सदर गन गरकेो िवशेष अदालत, काठमाडौको िमित 
२०६६।३।१५ को िनणय कानून ितकूलको भई 
निमलेको हदँा उ टी हने ठहछ । अ  तपिसलबमोिजम 
गनू । 

तपिसल
िवशेष अदालत, काठमाड को िनणय उ टी भई ितवादी 
केशव थािपतबाट काठमाड  महानगरपािलकाले 
कुनै रकम असलु गन नपाउने ठहरी फैसला भएकोले 

९५२६ - केशव थािपत िव. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग, टंगाल, काठमाड
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ितवादी केशव थािपतबाट रकम भराउने गरी लगत 
रािखएको भए सो लगतसमेत क ा गन ु भनी लगत 
रा ने स बि धत िनकायमा लेखी पठाउनू .............१
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानुसार 
बझुाइिदनू .....................................................२

उ  रायमा सहमत छु ।
या.गोिव दकुमार उपा याय

इजलास अिधकृत : बाबरुाम सवुेदी
इित संवत्  २०७१ साल माघ ४ गते रोज १ मा शुभम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी सुशीला काक

माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजलुी
फैसला िमित : २०७१।१२।२।२

२०६७-CI-०१३२

मु ा : स झौताबमोिजमको रकम िदलाई पाऊँ

पनुरावेदक / ितवादी : िज ला काठमाड  काठमाड  
महानगरपािलका वडा नं. २ लािज पाट, नील 
सर वती माग ब ने िमलन ेडसको ो. िमलन 
गु ङ

िव
िवप ी / वादी : िज ला काठमाड  काठमाड  

महानगरपािलका वडा नं. ४ धु बाराही लोसाल 
टोल ब ने मोहन शाहनी

करारको अविध हदेा करारको दफा ७ ले नै 
करारको प , यथ  वादी र पुनरावेदक 

ितवादीको िबचको करारीय दािय व 
यथ  वादीले करारबमोिजमको रकम 

भु ानी नपाएस म कायम गरकेो देिखएको 
छ । सोही दफा ७ मा य तो भु ानी 
करारको दफा ३ मा उि लिखत रकम 
भु ानी नपाएस म करार स झौताको 
याद कायम रहने उ लेख गरकेो 

 पाइ छ । करारको दफा १, २, ३ ले रकम 
भु ानी गन स ब धमा मब  िसलिसला 
तोकेको छ जसमा थमतः ितवादीले 
करारमा उि लिखत स पूण रकम . 
१६,६२,०००।– ितनुपन सोम ये कागज 
भएको िमितले दश िदनिभ  १० लाख र 
१० लाख ितरकेो िमितले ९० िदनिभ  
बाँक  ६,६२,०००।– ितनुपन भ ने 
उ लेख गद दफा ७ ले रकम बुझाउने 
स झौताको याद दफा ३ बमोिजम वादीले 
भु ानी ा  गरकेा िमितले समा  हने भ ने 
उ लेख गरेको अव थामा करारमा रकम 
िक तामा बुझाउने उ लेख भएकोमा १० 
लाख बुझाउन े याद र दफा ३ बमोिजम 
६,६२,०००।– बुझाउने याद अलगअलग 
कायम गन िम ने अव था देिखन 

 नआउने ।
( करण नं.३)

करारबाट िसिजत भु ानी स ब धमा 
हालस म अदालतबाट मानी आएको 

नणय नं.९५२७
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चलनलाई हदेासमेत करारको पैयाँ 
भु ानी गदा िक ताको उ लेख गरकेोमा 

येक िक तामा हद याद कायम गन 
चलन रहेको छैन । करारबमोिजमको 

दािय व यहोन यि ले अि तम पमा 
पालना गनुपन दािय व पालन नगरेको 
वा बुझाउनु पन रकम नबुझाएको अि तम 
िमितबाट नै हद याद कायम गन गरेको 

चलन रहेको ।
करारमा ट पमा करारको याद 

करारको दफा ३ बमोिजम रकम भु ानी 
नभएस म कायम रहने उ लेख छ । जबस म 
करारको दफा २ बमोिजम १० लाख 
भु ानी हदैँन । यसरी करारले ट पमा 
बोलेको हद यादको िवषयतफ सु  िज ला 
अदालतले फैसला गदा यान निदई 
स झौताको दफा ७ लाई नजरअ दाज 
गरी केवल वादी, ितवादीको िबचमा िमित 
२०५५।०९।१३ मा करार भएकोमा सो 
िमितले दश िदनिभ  १० लाख बुझाउने 
भनेकोमा सो िमित २०५५।१२।२३ 
स म ितवादीले बुझाउने याद रहकेोमा 
नबुझाएकोमा वादीले उ  रकमको 
मागदाबी गरी करार ऐनको दफा १८(२) 
अनुसार िमित २०५५।१२।२३ िभ  
िफराद नपरकेोले उ  १० लाखतफको 
वादी दाबी हद याद नाघी परकेोले खारजे 
हने गरी इ साफ गरकेो िमलेको नदेिखने ।

( करण नं.५)

पनुरावेदक / ितवादीका तफबाट : 
िवप ी / वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :

स ब  कानून :
करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२) (घ) 

सु  फैसला गन अदालत : 
मा.िज. या. डा. ी आन दमोहन भ राई

पनुरावेदन तहमा फैसला गन अदालत : 
मा. या. ी ह रराम कोइराला
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल

फैसला
या.गोपाल पराजुली : पुनरावेदन अदालत, 

पाटनको िमित २०६४।०९।०१ को फैसलाउपर 
याय शासन ऐन, २०४८ को  दफा ९ अनुसार यस 

अदालतमा पनुरावेदन पन आएको तुत मु ाको 
संयु  त य एवं ठहर यस कार छ :

िवप ी िमलन गु ङले आ.व. ०५४।५५ 
को उप यका हरी कायालयको रासन ठे का 
ब दोब त गरी िलनुभएकोमा िवप ीले सो ब दोब त 
गन र रासन खवुाउन असमथ भएकोले म वादीलाई 
उप यका हरी कायालयबाटै कडके दार िनयिु  
गरी रासन खवुाउदँाको अव थामा उ  थम प ले 
िलएको रासन ठे काको ला ने ठे का करलगायतले 
ठेकेदारले बझुाउनु पन रकम िनज िवप ीले नै बझुाउन ु
पन र सोहीअनसुारको सहमित भई मैले उ  रासन 
खुवाएकोमा िवप ीले बझुाउनु पन रकम म वादीलाई 
िफता भु ान गन गरी बझुाई िदएको सोबापत िवप ीले 
त काल िव ीय सं थाको यारे टी िदन ुभएकोमा मैले 
बझुाइिदएको ज मा . १६,६२,०००।- (सो  लाख 
बैस ी हजार) येक मिहना िवप ीले मलाई बझुाउने 
सहमित भएकोमा िवप ीले बझुाउनु पन ठे काबापत 
मैले िदएको रकम बाकँ  रहेको, बाकँ  रहेको पैया ँ
िवप ीसगँ बार बार माग गदा निदई िवप ीले 
मलाई ितनपुन रकमको हरिहसाब गदा सोम ये . 

९५२७ - िमलन गु ङ िव. मोहन शाहनी
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१०,००,०००।– (दश लाख पैया)ँ दश िदनिभ  
बझुाउने र बाकँ  ६,६२,०००।– (छ लाख बैस ी 
हजार) दश लाख बझुाएको ९० िदनिभ  बुझाउन सो 
यादमा नबझुाए थम प ले िव ीय सं थामा िदएको 
यारे टीको रकमबाट उप यका हरी कायालयमाफत 
असलु ग रिलने समेतको सत गरी िवप ीकै घरमा बसी 
िमित २०५५।०९।१३।२ मा स झौता करारसमेत 
भएको िथयो । यसरी िवप ीसगँ भएको स झौताअनुसार 
िवप ीले रकम नबुझाएको र माग गदा आलटाल गरकेो 
तथा स झौताको दफा ५ बमोिजम उप यका हरी 
कायालयमाफत िव ीय सं थामा िवप ीले िदएको 
यारे टीबाट असलुउपर गन माग गदा िनजले िव ीय 
सं थामा उ  रकम भु ान नगन िनवेदन िदई मेरा 

पैया ँ नै पचाउने िनयत राखेकाले िवप ीले मलाई 
िमित २०५५।०९।१३ को स झौताबमोिजम िदनपुन 
१६,६२,०००।– (सो  लाख बैस ी हजार) र सोको 
मुनािसब ितपूित कोट फ  र अ य खचसमेत करार 
ऐन, ०२३ को दफा १०, १५, १८ तथा लेनदेन 
यवहारको १ र ४० नं.अनसुार भराइ पाउ ँभ नेसमेत 
यहोराको िफराद दाबी ।

िवप ीले दाबी गनभुएको िमित 
२०५५।०९।१३ गतेको स झौतामा मेरोसमेत 
ह ता र भएको भिनएको छ । उ  िलखतमा भएको 
िमितमा म उप यकाबािहर िथए ँ। काठमाड  उप यकामा 
नै नभएको समयमा मेरो घरमा बसी स झौता भएको 
र सहीछाप ग रयो भ ने िम या आरोप लगाई िफराद 
दायर भएको छ । उ  िलखतमा भएको ह ता र मेरो 
होइन । स कलै िलखत हेन पाएका बखत अ.बं. ७८ 
नं.बमोिजम नामकरण गन नै छु । यसबाहेक तुत 
मु ाको त य के हो भने उप यका हरी कायालय र सो 
मातहतका हरी जवान तथा हरी अिधकृतह लाई 
आ.व. ०५४।०५५ को रासन खुवाउने गरी मेरो 
ठे का वीकृत भएको हो । सोबापत रा नपुन जमानत 
प बापत . १६,६२,०००।– रकम बराबरको 

िधतो नेपाल सहकारी िव ीय सं था िल.मा राखेको 
िथए ँ । मेरो वा य अव था िठक नभएकाले ठे का 
स झौताअनसुार काय स चालन गन असमथ हदँा 
जेथा जमानी ितवादी मोहन शाहनीसगँ िलई िनजलाई 
नै पे क  िदने, भु ानी िदने, आयकर र ठे का कर 
िनजबाटै क ा गरी ठे का स चालन गन लगाउन मेरो 
मनोमान राजीखुसीले मोहन शाहनीले उप यका हरी 
कायालय, रामशाहपथसम  िमित २०५४।०९।२८ 
गते िनवेदन गरेकोमा िवप ीको िनवेदनबमोिजम 
स पूण ठे का स चालन गराएमा मेरो म जरु छ भनी 
उ  कायालयमा म उपि थत भई ०५४।०९।२८ मा 
सनाखत ग रिदएको िथए ँ। यसपिछ मैले रासन ठे का 
छोडी िनजलाई िज मा लगाएको िथए ँ। तसथ िनजले 
ितछु भनी कबुल गरमेा ठे का करसमेत मैले ितनुपन 
भनी िकत िलखत खडा गरी . १६,६२,०००।- को 
रकम मा न माण ऐन, ०३१ को दफा ३४ बमोिजम 
(Doctrine of Estople) को बिखलापसमेत भएकाले 
िफराद खारेजभागी छ । उि लिखत यहोराको िवप ीले 
रासन ठे का स चालन गन ममा ितवादी र उप यका 

हरी कायालयसमेत िमली मैले भु ानीबापत राखेको 
१६,६२,०००।– रकम खाने िनयतले उ  जमानत 
प को रकम भु ानी पाउ ँ भनी उप यका हरी 
कायालयबाट बार बार दाबी गरी नेपाल सरकार िव ीय 
सं था िलिमटेडमा समेत प ाचार गरकेाले सहकारीबाट 
मेरा नाउमँा रकम बझुाउन याउन ु भ ने यहोराको 
प  ा  हन आएको हदँा मैले भएको यहोरा अवगत 
गराउदँै परफरमे स ब डमािथको झु ा र बे रतको 
दाबीको आधारमा भु ानी िदन निम ने यहोरा 
अनुरोध गद नेपाल सहकारी िव ीय सं था िलिमटेड 
र उप यका हरी कायालयमा िनवेदन िदएको िथए ँ । 
जसको कारणबाट िवप ीह ले उ  रकम ा  गरी 
खान सकेको िथएनन् तर िवप ीले उ  रकम बराबरको 
ठे का कर ितरी िदएको भनी िकत र गै कानूनी िलखत 
खडा गरी मुलुक  ऐन, लेनदने यवहारको ४० नं.को 
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हद याद भनी िफराद िलई आउन िवप ीले िम ने 
होइन । िलखत करारको केवल सत नं. ३ को बाकँ  
िक ता . ६,६२,०००।– रकम बझुाउन ुपन अि तम 
भाखालाई मु ा गनुपन कारण देखाई िफराद गरकेो र 
दाबी िलएको स झौताको सत नं. २ बमोिजम थम 
िक ताबमोिजम बझुाउनु पन हद याद नै नाघी परकेो 
िफराद खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी 
िमलन गु ङको ितउ र िजिकर ।

स झौता िकत हो । िकत पेस गन वादी र 
सा ीसमेतलाई िकत कागजको महलअनसुार सजाय 
ग रपाऊँ । उ  स झौता वादी मोहन शाहनी सो िलखत 
तयार गदा सा ी रहने अ तरसा ीह समेत भई िकत 
गरकेा हन् । कहा ँ बसी िकत गर े मलाई थाहा छैन 
भ नेसमेत यहोराको ितवादीका वारसे दगुा साद 
िचम रयाले गरकेो अ.बं. ७८ नं.को बयान कागज ।

िमित २०५५।०९।१३ मा भएको स झौता 
िलखत स े साचँो यहोराबाट भएको हो । िलखत 
िकत होइन भ नेसमेत यहोराको वादीका वारसे उपे  
काक ले गरकेो अ.बं. ७८ नं.को ितउ र बयान ।

टाइप मैले गराएको होइन । वादीले नै टाइप 
गराएको हो । ितवादीको सहीछाप स ब धमा वादीका 
वारेस सा ी ब ने गुणराज शमा, भोला सादलाई थाहा 
होला । मेरो अगािड सिहछाप भएको होइन । म यौदाबाट 
भएको हैिसयतले लेखन सा ीमा बसेको ह ँ। म यौदा 
कता ले न छुट भएको हो । सबदु माणको हकमा 
वादी ितवादीिबचको यस स झौताह  संल न भएको 
स कल फायल उप यका हरी कायालय, रानीपोखरी 
र सहकारी िव ीय सं था लिलतपरुमा छ । बिुझपाउँ 
भ नेसमेत यहोराको अिधव ा सरुे कुमार खड्काले 
गरकेो बयान ।

यसमा लेखक सा ी सरुे कुमार खड्का 
र िलखत सा ी गणुराज शमालाई ितवादीसरह 
देिखएकाले तारखेमा रा न ुभ ने िमित २०५७।०१।२८ 
र ०५७।०१।३० को सु  अदालतको आदेश ।

यसमा ०५५।०९।१३ को स झौताप  
ितवादीलाई अ.बं. ७८ नं. अनसुार गराउदँा सो 

स झौताप  िकत हो । यसमा भएको सही िमलन 
गु ङको होइन भनी बयान गरकेो देिखदँा ितवादी 
िमलन गु ङको सहीको नमूना िलई सो सही र स कल 
स झौताप मा परेको िमलन गु ङको सही एक-
आपसमा िभड्छ िभड्दैन परी णका लािग रखेा तथा 
लेखा िवशेष  कहा ँपठाउनु । ितवादी सरुे  खड्काले 
गरेको बयानको सवाल जवाफ ४ मा बझुी पाउँ भनी 
उ लेख गरेका फाइलह  स बि धत कायालयबाट 
िझकाई आएपिछ पेस गन ुभ ने भएको ०५७।०३।३० 
को आदेशानसुार ितवादी िमलन गुरङको ह ता र 
नमनुा सही िलनको लािग उपि थत गराउन ु भनी 
तारखे तोिकएको िनजले प  उपि थत गराउन नसक  
तारखे नै छोडी बसेको तथा आदेशानुसार माग भएका 
िमिसलह  स बि धत कायालयह बाट ा  भई 
िमिसल सलं न रहेको देिख छ ।

िमित २०५५।०९।१३ गतेको स झौता 
िमलन गु ङले ग रिदएको हो । स झौताबमोिजमको 
रकम ितनुपन हो । िमलन गु ङको सहीछाप भएपिछ 
गणुराजले सही गरेको हो । िमलन गु ङले गणुराजको 
सामु ने सही गरकेो हो भ नेसमेत यहोराको िमित 
२०५७।०३।३० को आदेशअनसुार ितवादी गणुराज 
शमाको सा ी िव णु साद थापाले इजलाससम  
गरेको बकप  ।

थम िक ता नबुझाएको िवषयमा मु ा गनुपन 
कारण परेको िमित २०५५।०९।२३ लाई नै मा नुपन 
हदँा सोबाट हद यादिभ को िफराद नदेिखँदा सो 

थम िक ताको .१०,००,०००।– तफ वादीको 
दाबी हद याद नाघेकाले खारजे ह छ तर पिछ लो 
िक ताको रकम .६,६२,०००।– को हकमा िफराद 
हद यादिभ को देिखएको वादी र ितवादीिबचमा 
कारोबार भएको कुरा उप यका हरी कायालयबाट 

ा  िमिसलको यहोरा र वादीका सा ीसमेतको 

९५२७ - िमलन गु ङ िव. मोहन शाहनी
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कथनबाट पिु  भएकाले सो रकम र ितपूितबापत १० 
ितशतले हने रकमसमेत वादीले ितवादीबाट भराई 

पाउने ठहछ भ ने सु  काठमाड  िज ला अदालतको 
िमित २०५८।०७।२७ को फैसला ।

मैले िवप ीउपर नालेस दायर गदा 
१६,६२,०००।- बराबरको कोट फ  कोट फ  ऐन, 
२०१७ ले ला ने कोट फ समेत राखी िफराद गरकेो 
छु । करारीय दाय व मा  बहन गराई पाउन कोट 
फ  ला ने अव था रहदँैन । िमित २०५५।०९।१३ 
को िलखत ितन बझुाउने सत उ लेख गरी भएको 
लेनदेनको स झौता हो । िनजले मलाई रकम ितन 
बझुाउने सत उ लेख भएकोमा िनजले रकम नितरे 
नबुझाएपिछ मैले पाउन ु पन रकम िनजबाट भराई 
िलन निम ने भ ने अव था आउन स दैन । िमित 
२०५५।०९।१३ मा िनजले मलाई िलखत ग रिदई 
ितछु बुझाउछुँ भनेको रकम नितरे नबझुाएपिछ मेरो 
नालेस परेकोमा उ  िलखतलाई ख डे अथ गरी एउटै 
िलखतबाट फरक हद याद कायम ह छ भनी भएको 
सु को फैसला करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) 
एवं लेनदेन यवहारको ४० नं.को ग भीर या या मक 

िुट िव मान छ । तसथ सो हदस म उ  फैसला 
बदरभागी छ । बदर ग रपाउ ँ भ ने मोहन शाहनीको 
पनुरावेदन िजिकर ।

यसमा िमित २०५५।०९।१३ को िलखतमा 
परकेो दािबस ब धमा िलखतमा उि लिखत रकमम ये 
केही रकमको हकमा हद याद नाघेको भनी खारेज गन 
गरकेो र केही रकमको हकमा हद यादिभ ैको देिखएको 
भनी यथ बाट भराइिदने ठहर गरेको सु  काठमाड  
िज ला अदालतको िमित २०५८।०७।२७ को फैसला 
निमली फरक पन स ने देिखदा अ.बं. २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम यथ  िझकाई आएपिछ िनयमानुसार 
गरी पेस गनु भ नेसमेत िमित २०६४।०३।१२।३ को 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

सु  िज ला अदालतले िमित 
२०५८।०७।२७ मा फैसला गदा एउटै 
करारबमोिजमको रकमम येको १० लाख पैयाकँो 
दाबी हद याद नाघेको भनी खारेज गरकेो इ साफ 
सो हद याद िमलेको नदेिखदँा केही उ टी भई वादी 
दाबीबमोिजम पुनरावेदक, वादीले करारबमोिजमको 

. १६,६२,०००।– र सोको ितपूितबापत १० 
ितशतले हने रकमसमेत वादीले ितवादीबाट भराई 

िलन पाउने ठहछ भ ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६४।०९।०१ को फैसला ।

भु ानी िदने त रका र समय फरक-फरक 
िकटान ग र छ भने फरक-फरक िमितमा करारको 
पालनाका उलङ्घन गरकेो मािन छ । करार बहाल 
रहने िमितलाई मु ा गनपुन कारण परेको िमित कायम 
गन िम दैन । करारको दफा ७ करार समा  हने 

योजनका लािग हो भ ने प  हदँाहदँै जसरी पिन 
वादीलाई िजताउने गरी सोलाई करारले नै तोकेको 
हद याद कायम ग रएको छ । करार किहले समा  
हने भ ने करारको सामा य रतबमोिजमको कुरा हो । 
अन तकालस म करार कायम रहन नस ने भएकोले 
सो अ त हने िमित रा ने आम यावसाियक प रपाटीले 
य तोमा करारको दफा ७ को गलत या या गरी करार 
ऐन, २०५६ को दफा १८ को गलत या या गरी भएको 
फैसला बदर उ टी मागी हदँा बदर उ टी गरी झु ा 
दाबीबाट अलग फुसद िदलाई पाउ ँभ ने ितवादीको 
यस अदालतमा परेको पनुरावेदन प  ।

िनयमबमोिजम दैिनक तथा सा ािहक मु ा 
पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ामा 
पनुरावेदकतफबाट कोही पिन कानून यवसायी बहसको 
लािग उपि थत भएको पाइएन । स पूण िमिसल संल न 

माण, कागजात एवं पनुरावेदनसमेतको अ ययन 
गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनले यथ  वादीले 
करारबमोिजमको . १६,६२,०००।– रकम र सोको 

ितपूितबापत १० ितशतले हने रकमसमेत वादीले 
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ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठहछ भनी गरकेो 
फैसला िमलेको छ, छैन तथा पनुरावेदक ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरअनु प हनुपन हो होइन भ ने 
स ब धमा िनणय िदनुपन देिखन आयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा, िवप ी िमलन 
गु ङले आ.व. ०५४।५५ को उप यका हरी 
कायालयको रासन ठे का ब दोब त गरी िलनुभएकोमा 
िवप ीले सो रासन खवुाउन असमथ भएपिछ ठे काको 
ला ने ठे का करलगायत िनज ठेकेदारले बझुाउनु पन, 
रासन म वादीले खवुाउन ु पन तथा लागेको रकम 
िवप ीले मलाई िफता गन, सोबापत िवप ीले त काल 
िव ीय सं थाको यारे टी िदन ु भएको तथा मैले 
बझुाइिदएको ज मा . १६,६२,०००।- (सो  लाख 
बैस ी हजार) येक मिहना िवप ीले मलाई बझुाउने 
सहमित भए पिन िवप ीले नबझुाएपिछ ितनपुन 
रकमको हरिहसाब गदा . १०,००,०००।– दश 
िदनिभ  बुझाउने र बाकँ  ६,६२,०००।– दश लाख 
बझुाएको ९० िदनिभ  बझुाउने गरी स झौता करार 
भएको, सो स झौताअनसुार िवप ीले रकम नबझुाई 
आलटाल गरेको एवं िनजले िदएको यारे टीबाट 
असलुउपर गन माग गदा िनजले िव ीय सं थामा उ  
रकम भु ानी नगन िनवेदन िदई मेरा पैया ँनै पचाउने 
िनयत राखेकाले मेरो उ  रकम र सोको मनुािसब 

ितपूित कोट फ  र अ य खचसमेत कानूनबमोिजम 
भराई पाउँ भ ने िफराद दाबी तथा िवप ीले दाबी 
गनभुएको िमित २०५५।०९।१३ गते म उप यकाबािहर 
भएकोले उ  िलखतमा भएको ह ता र मेरो होइन । 
रासन खवुाउने गरी मेरो ठे का वीकृत भई सोबापत 
रा नुपन जमानत प बापत . १६,६२,०००।– 
रकम बराबरको िधतो नेपाल सहकारी िव ीय सं था 
िल.मा राखेको भए पिन मेरो वा य अव था िठक 
नभएकाले ठे का स झौताअनुसार काय स चालन गन 
असमथ हदँा जेथा जमानी िवप ी मोहन शाहनीसगँ 
सु मा िलएको भए पिन यसपिछ मैले रासन ठे का नै 

छोडी िनज मोहन शाहनीलाई नै िज मा लगाएको िथए ँ। 
तसथ िनजले ितछु भनी कबलु गरकेो ठे का करसमेत 
मैले ितनपुन भनी खडा गरेको िकत िलखत हदँा 
हद याद नै नाघी परकेो िफराद खारेज ग रपाउ ँभ ने 

ितउ र िजिकर भएको तुत मु ामा थम िक ता 
हद यादिभ को िफराद नदेिखदँा सो थम िक ताको 

. १०,००,०००।– तफ वादीको दाबी खारेज ह छ 
र पिछ लो िक ता रकम . ६,६२,०००।– को 
हकमा हद यादिभ को िफराद देिखएकोले सो रकम 
र ितपूितबापत १० ितशतले हने रकमसमेत 
वादीले ितवादीबाट भराई पाउने ठहछ भ ने सु  
काठमाड  िज ला अदालतको फैसला केही उ टी 
भई वादी दाबीबमोिजम . १६,६२,०००।– र सोको 

ितपूितबापत १० ितशतले हने रकमसमेत वादीले 
ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठहछ भ ने पुनरावेदन 

अदालत, पाटनको फैसलाउपर ितवादीको यस 
अदालतमा पुनरावेदन परी िनणयाथ आज यस 
इजलासमा पेस हन आएको रहेछ ।

३. यसमा यथ  वादी मोहन शाहनी र 
पनुरावेदक ितवादी िमलन गु ङ भएको ततु 
मु ामा ितवादी िमलन गु ङले िमित ०५४।०५५ 
को लािग उप यका हरी कायालयको लािग रासन 
ठे कामा वादीले ितवादीको हकमा बझुाएको 
ठे का करलगायतको रकम . १६,६२,०००।– 

ितवादीले यी यथ  वादीलाई ितन कुरा उ लेख 
गरी िमित २०५५।०९।१३ मा करार स झौता 
भएको िमिसलसंल न माणबाट देिखएको छ । सो 
करारको यहोरा हेदा दफा १ मा ि तीय प  (वादी) 
ले थम प  ( ितवादी) को हकमा बुझाएको रकम . 
१६,६२,०००।– थम प  ( ितवादी) ले ि तीय प  
(वादी) लाई बझुाउन म जरु गदछु भनी उ लेख भएको 
देिखएको छ । य तै करारको दफा २ मा उ  पैयामँ ये 
१० लाख पैया ँकरार िमित २०५५।०९।१३ ले १० 
िदनिभ मा बझुाउने भ ने र करारको दफा ३ मा दफा 

९५२७ - िमलन गु ङ िव. मोहन शाहनी
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२ बमोिजम १० लाख बझुाई बाँक  रहेको रकम . 
६,६२,०००।– थम िक ता बझुाएको र ९० िदनिभ  
बझुाउने सत रहेको देिखएको छ । अक तफ उ  
स झौताको यादको िवषयमा करारको दफा ७ मा 
यस स झौताको याद दफा ३ बमोिजम ि तीय प  
(वादी) ले रकम ा  गरेको िमितबाट समा  हने कुरा 
उ लेख गरेको दिेखएको छ । यसरी करारको अविध 
हेदा करारको दफा ७ ले नै करारको प , यथ  वादी 
र पुनरावेदक ितवादीको िबचको करारीय दािय व 

यथ  वादीले करारबमोिजमको रकम भु ानी 
नपाएस म कायम गरेको देिखएको छ । सोही दफा 
७ मा य तो भु ानी करारको दफा ३ मा उ लेख 
भएको रकम भु ानी नपाएस म करार स झौताको 
याद कायम रहने उ लेख गरकेो पाइ छ । करारको 

दफा १, २, ३ ले रकम भु ानी गन स ब धमा मब  
िसलिसला तोकेको छ जसमा थमतः ितवादीले 
करारमा उि लिखत स पूण रकम . १६,६२,०००।– 
ितनपुन सोम ये कागज भएको िमितले दश िदनिभ  
१० लाख र १० लाख ितरेको िमितले ९० िदनिभ  
बाकँ  ६,६२,०००।– ितनपुन भ ने उ लेख गद दफा 
७ ले रकम बझुाउने स झौताको याद दफा ३ बमोिजम 
वादीले भु ानी ा  गरकेा िमितले समा  हने भ ने 
उ लेख गरेको अव थामा करारमा रकम िक तामा 
बझुाउने उ लेख भएकोमा १० लाख बझुाउने 
याद र दफा ३ बमोिजम ६,६२,०००।– बझुाउने 
याद अलगअलग कायम गन िम ने अव था देिखन 

आउदँैन ।
४. हद यादस ब धी यव थाको स दभमा 

करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२) (घ) हेदा “यस 
ऐनअ तगत कुनै दाबीका स ब धमा य तो दाबीका 
लािग मु ा गनुपन कारण उ प न भएका िमितले दईु 
वषिभ  उजरुी गनपुन” भ ने कानूनी यव था रहेको 
पाइ छ । तुत िववादमा करार ऐनले तोकेको 
हद यादका अित र  प ह  आफँैले िसजना गरकेो 

करार वा स झौताबमोिजमको हद यादसमेत नाघी 
मु ा दायर भएको पाइएन ।

५. करारबाट िसिजत भु ानी स ब धमा 
हालस म अदालतबाट मानी आएको चलनलाई 
हेदासमेत करारको पैया ँ भु ानी गदा िक ताको 
उ लेख गरकेोमा येक िक तामा हद याद कायम गन 

चलन रहेको छैन । करारबमोिजमको दािय व बेहोन 
यि ले अि तम पमा पालना गनुपन दािय व पालन 

नगरेको वा बझुाउनु पन रकम नबझुाएको अि तम 
िमितबाट नै हद याद कायम गन गरकेो चलन रहेको 
छ । यसको अलावा यस करारमा ट पमा करारको 
याद करारको दफा ३ बमोिजम रकम भु ानी 

नभएस म कायम रहने उ लेख छ । जबस म करारको 
दफा २ बमोिजम १० लाख भु ानी हदँैन । यसरी 
करारले ट पमा बोलेको हद यादको िवषयतफ 
सु  िज ला अदालतले फैसला गदा यान निदई 
स झौताको दफा ७ लाई नजरअ दाज गरी केवल 
वादी, ितवादीको िबचमा िमित ०५५।०९।१३ मा 
करार भएकोमा सो िमितले दश िदनिभ  १० लाख 
बझुाउने भनेकोमा सो िमित ०५५।१२।२३ स म 

ितवादीले बझुाउने याद रहेकोमा नबुझाएकोमा 
वादीले उ  रकमको मागदाबी गरी करार ऐनको दफा 
१८(२) अनुसार िमित २०५५।१२।२३ िभ  िफराद 
नपरकेोले उ  १० लाखतफको वादी दाबी हद याद 
नाघी परेकोले खारजे हने गरी इ साफ गरकेो िमलेको 
देिखन आएन । सो बाहेक करारबमोिजमको बाकँ  
रकम . ६,६२,०००।– ितवादीबाट वादीले भरी 
पाउने र ितपूितबापत उ  रकमको १० ितशतले 
भराई पाउने गरेकोस म िमलेको देिखन आउछँ भ ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनािसबै देिखन 
आयो ।

६. तसथ मािथ उि लिखत त य, यव था 
एवं िववेचनासमेतको आधारमा सु  िज ला अदालतले 
िमित २०५८।०७।२७ मा फैसला गदा एउटै 
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करारबमोिजमको रकमम येको १० लाख पैयाकँो 
दाबी हद याद नाघेको भनी खारजे गरेको इ साफ 
सो हद याद िमलेको नदेिखदँा केही उ टी भई वादी 
दाबीबमोिजम पनुरावेदक, वादीले करारबमोिजमको 

.१६,६२,०००।– र सोको ितपूितबापत १० 
ितशतले हने रकमसमेत वादीले ितवादीबाट भराई 

िलन पाउने ठहछ भ ने पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६४।०९।०१ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर हने ठहछ । ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न 
स दैन । तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी 
िमिसल िनयमानुसार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू । 

उ  रायमा सहमत छु । 
या.सशुीला काक

इजलास अिधकृत : शकु तला काक  
इित सवंत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी सुशीला काक

माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
फैसला िमित : २०७१।११।१५।१

०६७-CR-०७९६

मु ा : भ सार मू याङ्कन धरौट िफता

पनुरावेदक / वादी : नेपाल सरकार, भ सार िवभागको 
महािनदशक बोधराज िनरौला

िव
यथ  / ितवादी : पशुपित ए सपोट ए ड इ पोट 

हाउस वीरग जको ो. पसा िज ला लोहारप ी 
वडा नं. ७ ब ने िनमलादेवी गोय का

पैठारी ग रएको कुनै माल वा व तुको 
धनीबाट पेस भएको कारोबार मू य 
“वा तिवक कारोबार मू य कायम गन 
प ित” सगँ मेल नखाने भएमा भ सार 
अिधकृतले पैठारीकताले घोषणा गरकेो 
कारोबार मू यलाई मा यता निदई पैठारी 
ग रएको माल वा व तुको अिभलेख मू य, 
मू यसूची वा सोही कारको माल वा 
व तुको मू यको आधारमा य तो माल वा 
व तुको मू य कायम गरी भ सार महसुल 
िनधारण गनुपन यव था भ सार ऐन, 
२०१९ को दफा १३ को उपदफा (४) ले 
गरेको देिखने ।

( करण नं.३)
पैठारीकताले घोषणा गरकेो कारोबार 

मू य सम प वा उ तै कारको व तुको 
मू यभ दा कम देिखएकोले आिथक 
अ यादेश, २०६१ को अनुसूची १ को 
दफा ७ को उपदफा ३ बमोिजम यसरी 
मू य कम हनकुो यथे  कारण पेस 
गन भनी पैठारीकतालाई लेिखएको, 
सोिधएको वा मौका िदइएको भ नेसमेत 
उ  कारबाहीस ब धी िनणय फाइलबाट 
देिखएको छैन । पैठारीकताले गरकेो 
मू यस ब धी घोषणालाई अ वीकार 
गरी बढी मू य कायम गदा भ सार 
अिधकृतले िव  यापार सगंठनको 
मू याङ्कनस ब धी मूलभूत िस ा तलाई 
अवल बन गरकेो भ ने पिन उ  िनणयमा 

नणय नं.९५२८

९५२८ - नेपाल सरकार िव. िनमलादवेी गोय का
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उ लेख भएको पाइँदैन । पैठारीकताले 
घोषणा गरकेो मू यलाई अ वीकार 
गरी सोभ दा बढी मू य कायम गदा 
उपयु  आिथक अ यादेश, २०६१ को 
अनुसूची १ को दफा ७ को उपदफा ५ 
बमोिजम पैठारीकता क पनीलाई िदनपुन 
कारणसिहतको िलिखत सूचनासमेत 
िदएको देिखँदैन । यसथ वीरग ज भ सार 
कायालयबाट भएको उपयु  िमित 
२०६१।१२।२ को मू य िनधारणस ब धी 
िनणयमा कानूनले िनधारण गरबेमोिजमको 
मािथ विणत कुनै पिन कायिविध वा ि या 
पुरा ग रएको भ ने देिखन नआउने ।

( करण नं.८)

पनुरावेदक / वादीका तफबाट : िव ान्  सह यायािधव ा 
राजन भ राई

यथ  / ितवादीका तफबाट : िव ान्  अिधव ा 
िसताराम अ वाल

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :
भ सार ऐन, २०१९ को दफा १३(६) 
आिथक अ यादेश, २०६१ को दफा ७ 

सु  िनणय गन : 
वीरग ज भ सार कायालय, भ सार िवभाग, ि परुे र
पनुरावेदन तहमा फैसला गन : 

माननीय अ य  ी गोपाल पराजुली
राज  सद य ी तारादेवी जोशी
लेखा सद य ी भिगराज इङ्गनाम 

फैसला
या.सुशीला काक  : राज व यायािधकरण, 

काठमाड को िमित २०६६।०५।११ को फैसलाउपर 

राज व यायािधकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ 
(क) र (ग) बमोिजम पनुरावेदनका लािग अनमुित 
पाउ ँ भनी िनवेदन परकेोमा यस अदालतबाट िमित 
२०६७।१०।०७ मा अनुमित दान भई पनुरावेदनको 

पमा दता हन आएको तुत मु ाको संि  त य 
एवम्  ठहर यस कार रहेको छ :

पशपुित ए सपोट ए ड इ पोट हाउस 
वीरग जले Invoice no. KAJ 2005/794 Date 
06-01-2005 मा KAJ Establishment Pvt. Ltd. 
Singapore बाट CNF US $ 2600 मा आयात गरकेो 
१० मेि क टन CARDAMOMS MIX GREEN 
MEDIUM को मू याङ्कन ग रपाउँ भनी ते ो मलुुक 
पैठारीस ब धी घोषणाप  भ सार कायालयमा िमित 
२०६१।१२।०१ मा पेस गरकेो । 

उ  घोषणाप को िपठमा िमित 
२०६१।१२।०३ को िनणयानसुार संल न इ.नं. KAJ 
2005/794 को माल व तकुो ित मेि क टन CNF 
CAL US $ 3100 मा िबमाबाहेक कारोबार खच . 
४०,०००।– समावेश गरी मू य िनधारण गन हन भ ने 
जिनएको ।

पशपुित ए सपोट ए ड इ पोट हाउस 
वीरग जले Invoice no KAJ 2005/794 Date 
06-01-2005 मा ित मेि क टन CNF CAL US 
$ 2600 का दरले आयात गरकेो CARDAMOMS 
MIX GREEN MEDIUM OPEN PODS लाई 
वीरग ज भ सार कायालयले बढी भ सार मू याङ्कन 
कायम तथा िनधारण गरेको कारोबारको मू यमा 
िच  नबझुाई पुनरालोकनको लािग भ सार िवभागमा 
िमित २०६१।१२।०८ मा िनवेदन िदएकोमा िमित 
२०६१।१२।२3 को भ सार िवभाग मू याङ्कन 
तथा पनुरावलोकन सिमितको िसफा रसबमोिजम 
भ सार कायालय, वीरग जले कायम गरकेो मू य नै 
कायम गन गरी िनणय हन पेस गरेको िट पणी िमित 
२०६१।१२।२४ मा सदर भएको ।
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आयात ग रएको सामान बकमा िततप  
खोली बीजक मू यको आधारमा आयात 
ग र छ । यसरी आयात ग रदँा बीजक मू य प रवतन 
गन सिकने अव था हदँैन । सोहीबमोिजम आयात 
ग रएका CARDAMOMS को वा तिवक बीजक 
मू यसिहत भ सार मू याङ्कनको लािग िनवेदन 
िदएको अव थामा आधार र कारणसमेत नखोली 
आ मिन  आधारमा भ सार कायालय, वीरग जको 
पूवअिभलेख मू यअनुसार मू याङ्कन कायम ग रएको 
र सोहीअनुसार भ सार महसलु असुल गरकेो काय 
कानूनस मत नहदँा बदर ग रपाउ ँ भ ने यहोराको 
राज व यायािधकरण, काठमाड मा पेस भएको 
पनुरावेदनप  ।

पनुरावेदकले घोषणा गरेको कारोबार 
मू यलाई अ वीकार गरी बढी मू य कायम गरी महसलु 
िनधारण गन गरकेो यथ  कायालयको िनणय फरक 
पनस ने देिखएकोले छलफलको लािग अ.बं. २०२ 
नं. बमोिजम सरकारी विकल, आ त रक राज व 
िवभागलाई पेसीको सूचना िदई िनयमानुसार पेस 
गन ुभनी राज व यायािधकरण, काठमाड बाट िमित 
२०६५।०४।३० मा भएको आदेश ।

यसमा आयातकताको बीजक मू यलाई 
मा यता निदई भ सार योजनको लािग बढी भ सार 
मू याङ्कन कायम गन गरी भएको वीरग ज भ सार 
कायालयको िमित २०६१।१२।03 को िनणय र 
सोलाई समथन गन गरी भएको भ सार िवभागको िमित 
२०६१।१२।२४ को िनणय याय र कानूनस मत 
नहदँा उ टी हने भै करदाताले पेस गरेको भ सार 
दरभ दा बढी भ सार कायम गरी सोअनुसार िलएको 
रकम िफता हने ठहछ भनी राज व यायािधकरण, 
काठमाड बाट िमित २०६६।०५।११ मा भएको 
फैसला ।

भ सार ऐन, २०१९ को दफा १३(६) 
मा भ सार महसलु िनधारण गन योजनको लािग 

भ सारको मु य अिधकारी वा िनजले तोकेको कुनै 
भ सार अिधकृतले माल वा व तकुो मू य कायम 
गदा अिभलेख मू य, उ पादनकता वा िवतरकले पेस 
गरेको मू यसूची वा उपल ध त याङ्क वा सूचना वा 
िवशेष  वा स बि धत सं था वा िनकायले सुझावलाई 
आधार मा न स नेछ भ ने यव थाअनसुार नै भ सार 
अिधकृतले अिभलेख मू यको आधारमा मू य कायम 
गरेको देिखदँा भ सार अिधकृतले कायम गरकेो 
मू य र यसको आधारमा भ सार िवभागले समथन 
गन गरकेो िनणय कानूनस मत भएको हदँा राज व 
यायािधकरण, काठमाड को फैसला उ टी गरी 

वीरग ज भ सार कायालय र भ सार िवभागले कायम 
गरेको भ सार मू याङ्कनलाई मा यता िदने फैसला 
ग रपाउँ भनी भ सार िवभागले यस अदालतमा पेस 
गरेको पनुरावेदन प  ।

यसमा आिथक ऐन, २०६१ को अनसूुची १ 
को दफा ७ (३) र (४) को यव था अनुसार पिहले 
पैठारी भएको समान कृितका सामानका पैठारीकताले 
घोषणा गरेको मू यको आधारमा भ सार अिधकृतले 
मू याङ्कन गन स ने हदँा सोको िवपरीत भएको राज व 
यायािधकरण, काठमाड को िमित २०६६।०५।११ 

को फैसला िुटपूण हदँा राज व यायािधकरण ऐन, 
२०३१ को दफा ८ (क) र (ग) अनुसार पनुरावेदनको 
अनुमित दान ग रएको छ । कानूनबमोिजम गनू भनी 
यस अदालतबाट िमित २०६७।१०।०७ मा भएको 
आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनणयाथ यस इजलाससम  पेस हन आएको ततु 
मु ाको पुनरावेदनसिहतको िमिसल अ ययन ग रयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट 
उपि थत िव ान्  सह यायािधव ा ी राजन भ राईले 
भ सार कायालयले यी यथ  करदाताले आयात 
गरेको समयभ दा अिघ य तै सामानमा भ सार दर 
िलएको मू यलाई आधार मानी भ सार महसलु िनधारण 

९५२८ - नेपाल सरकार िव. िनमलादवेी गोय का
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गरकेो हदँा भ सार कायालय वीरग ज र भ सार िवभाग 
पनुरावलोकन सिमितको िसफा रसअनसुार भ सार 
महसुल िलएको भ सार कायालयको मू याङ्कन 
कानूनस मत हदँा सो िनणयलाई उ टी गन गरकेो 
राज व यायािधकरण, काठमाड को फैसला उ टी 
ग रपाउ ँभनी बहस ततु गनभुयो ।

यथ  ितवादी करदाताका तफबाट 
उपि थत िव ान्  अिधव ा ी िसताराम अ वालले 
बकबाट िततप  खोली बीजक मू यसिहत सामान 
आयात ग रएको हो । बीजक मू यकै आधारमा सामान 
आयात ग रएकोले भ सार मू य घोषणा ग रएको 
अव थामा िवनाकारण हचुवाको आधारमा बीजक 
मू यलाई अमा य गरी बढी भ सार महसलु िनधारण 
गरकेो कानूनस मत छैन । तसथ राज व यायािधकरण, 
काठमाड को फैसला सदर ग रपाउँ भनी बहस तुत 
गनभुयो ।

उपयु ानुसारको त य एवं बहस िजिकर 
रहेको तुत मु ामा पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर पु नस ने हो, होइन र राज व यायािधकरण, 
काठमाड को फैसला िमलेको छ, छैन भ ने स ब धमा 
नै िनणय िदनपुन दिेखयो ।

यसमा आयातकता पशपुित ए सपोट 
ए ड इ पोट हाउस वीरग जले Invoice No. 
KAJ 2005/794 Date 06-1-2005  मा KAJ 
Establishment Pvt. Ltd. Singapore बाट ित 
मेि क टन CNF US $ 2600 मा आयात गरेको १० 
मेि क टन Cardamoms Mix Green Medium 
को िततप  अनसुार मू याङ्कन गरी जाचँपासको 
लािग यथ  वीरग ज भ सार कायालयमा िववरण 
पेस गरेकोमा वीरग ज भ सार कायालय र भ सार 
िवभाग मू याङ्कन तथा पनुरावलोकन सिमतको 
िसफा रसबमोिजम भनी करदाताको िववरणलाई 
मा यता निदई CNF Cal/Mt Us $ 3100.00 कायम 
गरी सोहीअनसुार कर असलु गरकेोमा आयातकता 

क पनीले सो िनणयमा िच  नबझुाई राज व 
यायािधकरण, काठमाड मा पुनरावेदन गरेकोमा 

राज व यायािधकरण, काठमाड ले आयातकता 
क पनीले पेस गरेको िवतरणलाई नै मा यता िदई 
वीरग ज भ सार कायालयसमेतको िनणय उ टी गरी 
गरेको फैसलाउपर भ सार िवभागले यस अदालतमा 
पनुरावेदनको अनुमित पाउ ँभनी िनवेदन गरकेोमा यस 
अदालतबाट िमित २०६७।१०।७ मा पनुरावेदनको 
अनुमित दान भएको अव था छ ।

२. िनणयतफ िवचार गदा भ सार ऐन, २०१९ 
को दफा १३(६) मा भ सार महसलु िनधारण गन 

योजनको लािग भ सारको मु य अिधकारी वा िनजले 
तोकेको कुनै भ सार अिधकृतले माल वा व तुको मू य 
कायम गदा अिभलेख मू य, उ पादनकता वा िवतरकले 
पेस गरकेो मू यसूची वा उपल ध त याङ्क वा सूचना वा 
िवशेष  वा स बि धत सं था वा िनकायको सुझावलाई 
आधार मा न स नेछ भ ने यव थाअनसुार नै भ सार 
अिधकृतले अिभलेख मू यको आधारमा मू य कायम 
गरेको देिखदँा भ सार अिधकृतले कायम गरेको मू य 
र यसलाई भ सार िवभागले समथन गन गरकेो 
िनणय कानूनस मत हदँा सोहीअनसुार मू य िनधारण 
ग रपाउँ भनी भ सार िवभागले यस अदालतमा पेस 
गरेको पुनरावेदनप को स ब धमा हेदा पनुरावेदकले 
आयात गरेको सुकुमेलको िबजकअनुसारको मू य ित 
मेि क टन US$ 2600.00 रहेकोमा िवप ी भ सार 
कायालयले उ  मू यलाई बढाई ित मेि क टन US$ 
3100 मू य कायम गरी भ सार महसलु िनधारण गरकेो 
भ ने त यमा िववाद देिखएन । पैठारीकताले िवदेशबाट 
पैठारी गरकेो मालव तकुो भ सार महसलु िनधारण 
गन स ब धमा भ सार ऐन, २०१९ को दफा १३ को 
उपदफा १ देिख ७ स मको ावधान ासंिगक रहेको 
छ । जुन यव था िन न अनुसार उ लेख ग रएको छः-

भ सार ऐन, २०१९ को दफा १३ को 
उपदफा (१), (२) र (३) को ावधान अनुसार पैठारी 
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ग रने कुनै माल वा व तकुो भ सार महसलु य तो 
माल वा व तुको कारोबार मू यको आधारमा िनधारण 
हने, य तो कारोबार मू य मािणत हने िबल िबजक 
तथा अ य कागजात पैठारीकताले पेस गनपुन र यसरी 
पेस गरेको िबल िबजक वा अ य कागजातको स यता 

मािणत गन िज मेवारी पैठारीकतामा रहने र सो 
स ब धी कागजात माग गन कानूनले भ सार अिधकृत 
र पैठारीकता दवुैको कत य र दािय व िनधारण गरकेो 
देिख छ । कानूनको यो ावधान भ सार महसलु 
िनधारण गनस ब धी मूल यव थाको पमा रहेको 
देिख छ ।

३. पैठारी ग रएको कुनै माल वा व तकुो 
धनीबाट पेस भएको कारोबार मू य “वा तिवक 
कारोबार मू य कायम गन प ित” सगँ मेल नखाने 
भएमा भ सार अिधकृतले पैठारीकताले घोषणा गरकेो 
कारोबार मू यलाई मा यता निदई पैठारी ग रएको 
माल वा व तुको अिभलेख मू य, मू यसूची वा सोही 

कारको माल वा व तुको मू यको आधारमा य तो 
माल वा व तुको मू य कायम गरी भ सार महसलु 
िनधारण गनपुन यव था सोही ऐनको दफा १३ को 
उपदफा (४) ले गरेको देिख छ ।

४. उ  ऐनको दफा १३ ले भ सार महसलु 
िनधारण स ब धमा गरेको उपयु  ि यालाई अ  
प  गन स ब धमा आिथक अ यादेश, २०६१ ले थप 
यव थाह  गरकेो देिख छ । यस स ब धमा आिथक 

अ यादेश, २०६१ को अनुसूची -१ को दफा ७ को 
उपदफा (१) देिख (५) स मको ावधान ासङ्िगक 
रहेको छ ।

५. आिथक अ यादेश, २०६१ ले गरकेो 
ावधान तुत मु ाका आयातकता क पनीले 

पैठारी गरकेो मालसामान भ सार िव दमुा जाचँपास 
गराउदँाको अव थामा समेत अवल बन गनपुन भ ने 
देिखएको छ ।

६. आिथक अ यादेश, २०६१ को अनुसूची 

१ को दफा ७ अ तगतको ावधानले ऐनको दफा 
१३ बमोिजमको कारोबार मू य पैठारीकताले घोषणा 
गरेको भाडासिहतको कुल रकमलाई स झन ु पन र 
भ सार अिधकृतले कारोबार मू य कायम गदा िव  
यापार सगंठनको मू याङ्कनस ब धी मूलभूत 

िस ा तह को अवल बन गनुपन यव था गरकेो 
देिख छ । यसका अित र  पैठारीकताले घोषणा गरकेो 
कारोबार मू य पिहले पैठारी भएका सम प वा उ तै 

कारका व तकुो कारोबार मू यभ दा कम देिखएमा 
भ सार अिधकृतले य तो कम हनकुो यथे  कारण 
र माण पेस गन लगाउन ुपन भनी उपयु  दफा ७ 
को उपदफा ३ ले कायिविध तोकेको देिखयो । उ  
उपदफा ३ बमोिजम पैठारीकताले पेस गरकेो कागजात 
र कारणको आधारमा पैठारी भएको व तकुो कारोबार 
मू य पैठारीकताको घोषणाबमोिजम नै अथात् सो 
घोषणा गरभे दा पिहलेको सम प वा उ तै कारका 
व तकुो कारोबार मू यभ दा कम मू य मािणत हन 
आएमा भ सार अिधकृतले कारण जनाई पैठारीकताको 
घोषणाबमोिजमको कम मू यलाई मा यता िदनुपन र 
य तो कम मू य कायम भएको कुरा पनुरावलोकनको 

लािग भ सार िवभागमा लेखी पठाउन ु पन कायिविध 
उपदफा ४ ले िनधा रत गरेको देिख छ ।

७. तर यसअिघका सम प वा उ तै कारका 
व तकुो कारोबार मू यभ दा कम हने गरी पैठारीकताले 
घोषणा गरकेो कारोबार मू यको हकमा उपदफा ३ 
बमोिजम माण पेस गन लगाउदँा पिन उपदफा ४ 
बमोिजम घोषणा गरेको कारोबार मू य मािणत हन 
नसकेमा भ सार अिधकृतले उपदफा २ मा उि लिखत 
अथात् िव  यापार संगठनको मू याङ्कनस ब धी 
मूलभूत िस ा तह को ितकूल नहने गरी कारोबार 
मू य िनधारण गरी यसको कारण सिहतको िलिखत 
सूचना पैठारीकतालाई िदनु पन कायिविध उपयु  
दफा ७ को उपदफा ५ ले िनधारण गरेको देिख छ ।

८. यस कार पैठारी भएको व तकुो भ सार 

९५२८ - नेपाल सरकार िव. िनमलादवेी गोय का
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महसुल िनधारण गन स ब धमा भएको भ सार ऐन, 
२०१९ को दफा १३ को ावधान र सो ावधानलाई 
अझ प  गन स ब धमा आिथक अ यादेश, २०६१ 
को अनसूुची १ को दफा ७ ले गरेको उपयु  कानूनी 

ावधानको स दभमा यथ  वीरग ज भ सार 
कायालयबाट भएको यसस ब धी कारबाही कानून 
अनु प भएको छ, छैन भनी हेन ुपन भएको छ । यस 

कोणबाट हेदा पनुरावेदकले आफूले पैठारी गरकेो 
सकुुमेल (SMALL CARDAMOM Mix Green 
Medium Open pods) १० मेि क टनको अमे रक  
डलर २६,००० कारोबार मू य उ लेख गरी िब े ता 
KAJ Establishment Pvt. Ltd. Singapore ले 
जारी गरकेो जनवरी ६, २००५ को Commercial 
Invoice, उ  सामान आयात गनको लािग नेपाल 
इ भे मे ट बक िलिमटेड, वीरग ज शाखाबाट 
खोिलएको िततप  तथा सामानको ढुवानीस ब धी 
कागजातसमेत सलं न गरी पुनरावेदक भ सार 
कायालयमा यसस ब धी घोषणाप  पेस गरेको र 
सोस ब धमा भ सार कायालयबाट उ  घोषणाप को 
िपठमा “वीरग ज भ सार कायालय अिभलेख 
शाखाबाट भनी िनवेदकको िमित २०६१।१२।१ मा 
पेस गरकेो दता नं. ५७३२ को िनवेदनको आधारमा 
२०६१।१२।३ को िनणय अनसुार संल न इ.नं. KAJ 
2005/794 को मालव तुको देहायबमोिजम मू य 
िनधारण ग रएको यहोरा अनुरोध छ भ दै ित मेि क 
टन CNF CAL USD 3100:00 मा िबमाबाहेक 
कारोबार खच . ४०,०००।– समावेश गरी मू य 
िनधारण गनुहन” भ ने उ लेख भएको र सोहीबमोिजम 
वीरग ज भ सार कायालयबाट भ सार महसलु असलु 
भएको भ ने देिखएको छ । उ  यहोरामा उि लिखत 
िमित २०६१।१२।3 को िनणयमा पशपुित ए पोट 
ए ड इ पोट हाउसले इ वाइस नं. KAJ 2005/794 
Date 6th January 2005 अ तगत वाटेमाला 
ओ रिजन पैठारी गन याएको Cardamom को 

भ सार ऐन, २०१९ को दफा १३(१)(२)(३) अनसुार 
मू याङ्कनको लािग िनवेदन ा  भएकोमा उि लिखत 
सामानको यसअिघ कायालयबाट मू याङ्कन भएको 
अिभलेख र भ सार िवभागको प  समेतको आधारमा 
Small Cardamom Open Pods बाहेकको ित 
मेि क टन CNF CAL USD 3100. मू याङ्कन 
िनधारण भएको र आिथक अ यादेश, २०६१ को दफा 
७ को उपदफा ५ बमोिजम Similar Goods भएको 
हदँा सोही अनसुार मू य कायम गरी सोमा िबमाबाहेक 
कारोबार खच ४०,०००।- समेत समायोजन गरी 
कारोबार मू य िनधारण गन मनािसब भनी पेस 
भएको िट पणी िमित २०६१।१२।३ मा सदर भएको 
भ ने देिख छ । िट पणीमा उि लिखत Similar 
Goods भएको हदँा भ ने वा यांशबाहेक पैठारीकता 
पनुरावेदकले पैठारी गरेको सकुुमेलको स ब धमा 
पैठारीकताले घोषणा गरकेो कारोबार मू यलाई 
अ वीकार गरी बढी मू य कायम गदा पैठारीकताले 
घोषणा गरकेो कारोबार मू य ऐनको दफा १३ को 
उपदफा ४ बमोिजम भ सार कायालयले अवल बन गरी 
आएको “वा तिवक कारोबार मू य कायम गन प ित” 
सगँ मेल नखाएको भ ने कुनै यहोरा उपयु  िनणयमा 
उ लेख भएको देिखदँैन । पैठारीकताले घोषणा गरकेो 
कारोबार मू य सम प वा उ तै कारको व तकुो 
मू यभ दा कम देिखएकोले आिथक अ यादेश, 
२०६१ को अनुसूची १ को दफा ७ को उपदफा ३ 
बमोिजम यसरी मू य कम हनुको यथे  कारण पेस 
गन भनी पैठारीकतालाई लेिखएको, सोिधएको वा 
मौका िदइएको भ नेसमेत उ  कारबाहीस ब धी 
िनणय फाइलबाट देिखएको छैन । पैठारीकताले गरकेो 
मू यस ब धी घोषणालाई अ वीकार गरी बढी मू य 
कायम गदा भ सार अिधकृतले िव  यापार संगठनको 
मू याङ्कनस ब धी मूलभूत िस ा तलाई अवल बन 
गरेको भ ने पिन उ  िनणयमा उ लेख भएको 
पाइँदैन । पैठारीकताले घोषणा गरेको मू यलाई 
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अ वीकार गरी सोभ दा बढी मू य कायम गदा उपयु  
आिथक अ यादशे, २०६१ को अनसूुची १ को दफा ७ 
को उपदफा ५ बमोिजम पैठारीकता क पनीलाई िदनपुन 
कारणसिहतको िलिखत सूचनासमेत िदएको देिखदँैन । 
यसथ वीरग ज भ सार कायालयबाट भएको उपयु  
िमित २०६१।१२।२ को मू य िनधारणस ब धी 
िनणयमा कानूनले िनधारण गरबेमोिजमको मािथ विणत 
कुनै पिन कायिविध वा ि या परुा ग रएको भ ने 
देिखन आएन ।

९. यस कार पनुरावेदक वीरग ज भ सार 
कायालयले यथ  पैठारीकताले घोषणा गरकेो 
कारोबार मू यलाई अ वीकार गरी पैठारी भएको 
व तकुो बढी मू य कायम गरी भ सार महसलु िनधारण 
गदा भ सार ऐन, २०१९ को दफा १३ को उपदफा ४ 
मा उ लेख भएअनसुारको काय पनुरावेदक कायालयले 
अवल बन गरी आएको “वा तिवक कारोबार मू य 
कायम गन प ित” को बारमेा केही उ लेख नभएको, 
पैठारीकताले घोषणा गरेको कारोबार मू य पिहले पैठारी 
भएका व प वा उ तै कारका व तुको कारोबार 
मू यभ दा कम देिखएकोले यसरी कम हनुको कारण 
र माण पेस गन आिथक अ यादशे, २०६१ को 
अनसूुची १ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोिजमको 
कुनै सूचना र अवसर पैठारीकतालाई िदएकोसमेत 
नदिेखएको र पैठारीकताले घोषणा गरेको कारोबार 
मू यलाई अ वीकार गरी िव  यापार संगठनको 
मू याङ्कनस ब धी मूलभूत िस ा त अवल बन 
गरी बढी मू य िनधारण ग रएको कारणसिहतको 
सूचना उपयु  दफा ७ को उपदफा ५ बमोिजम 
पैठारीकतालाई िदएकोसमेत नदेिखएको ि थितमा 

यथ  आयात कताले घोषणा गरकेो कारोबार 
मू यभ दा बढी मू य कायम गन गरी भएको पनुरावेदक 
वीरग ज भ सार कायालयको िमित २०६१।१२।2 
को मू य िनधारणस ब धी िनणय गन गरी भएको र 
उ  िनणयबमोिजमको मू यलाई समथन गन गरकेो 

यथ  भ सार िवभाग मू याङ्कन सिमितको िमित 
२०६१।१२।२४ को िनणयसमेत िमलेको नदेिखँदा 
सो िनणयलाई उ टी गरी आयातकता क पनीले 
पेस गरकेो भ सार मू याङ्कनलाई सदर गन गरकेो 
राज व यायािधकरण, काठमाड को फैसला िमलेको 
नै देिखयो ।

१०. अतः मािथ उि लिखत कानूनी यव था 
र िमिसल संल न कागजातह बाट आयातकताको 
बीजक मू यलाई मा यता निदई भ सार योजनको 
लािग बढी भ सार मू याङ्कन कायम गन गरी भएको 
वीरग ज भ सार कायालयको िमित २०६१।१२।२ को 
िनणय र सो िनणयलाई समथन गन गरी भएको भ सार 
िवभाग मू याङ्कन पनुरावलोकन सिमितको िमित 
२०६१।१२।२४ को िनणय याय र कानूनस मत 
नहदँा उ टी हने भई करदाताले पेस गरकेो भ सार 
दरभ दा बढी भ सार कायम गरी सो िलएको रकम िफता 
हने ठहछ भनी राज व यायािधकरण, काठमाड बाट 
िमित २०६६।०५।११ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक भ सार िवभागको 
पनुरावेदन िजिकर पु न स ै न । तुत मु ाको 
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाइिदनू । 

उ  रायमा सहमत छु ।
या.दीपकराज जोशी

इजलास अिधकृत : ेम खड्का
इित सवंत् २०७१ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् ।
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय

माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
आदेश िमित : २०७२।११।१७।२

०७२-WH-००४१

िवषय : ब दी य ीकरण

िनवेदक : िज ला भ पुर म यपुर िठमी न.पा. वडा 
नं. ५ घर भई हाल महानगरीय हरी प रसर, 
टेकुमा थनुामा रहेका ीकृ ण प रयारको हकमा 
िज ला भ पुर म यपरु िठमी वडा नं. ५ ब ने 
िवशाल प रयारसमेत

िव
िवप ी : काठमाड  िज ला अदालत, बबरमहल, 

काठमाड समेत

फौजदारी यायको मूल उ े य 
द डहीनताको अ त, कसुरदारलाई सजाय 
र पीिडतलाई उपचार रहेकोले फौजदारी 
कानूनलाई त झन् बाहेक गन िम दैन । 
फौजदारी याय र फौजदारी कानून धेरै 
सश  ह छन ् । अ  ऐन कानूनले प  
तवरले बाहेक नगरसे म स य मलुुक 
र यायको मा य िस ा तले रा यले 
ह त ेप गनु पन कृितको सावजिनक 
सदाचार, नैितकता, वा य आिदको 
उ लङ्घनको िवषयमा कसुरदारलाई 
िन साहन गनसमेतका लािग फौजदारी 
याय र फौजदारी कानूनको overriding 

effect ह छ ।  अतः चेक अनादर र ब यौता 

रकमको िवषयलाई िविनमेय अिधकारप  
ऐन, २०३४ आिदले समेटेकोले ठगीमा 
जाहेरी िलन र अनुस धान गन िम दैन 
भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर मा दा 
रा य र कानून असहाय हन पु ने ।

िविनमेय अिधकारप  ऐन, २०३४ को दफा 
१०७ मा “बकमा आ नो िन ेप छैन वा 
िन पे भएपिन पया  छैन भ ने जानीजानी 
कुनै यि ले चेक काटी कसैलाई 
ह ता तरण गरमेा र यसरी ह ता तरण 
ग रएको चेक भु ानीको लािग स बि धत 
बकसम  तुत गदा पया  िन ेप नभएको 
कारणबाट बकबाट चेक अनादर भएमा चेक 
काट्ने यि बाट चेकमा उि लिखत रकम 
र याजसमते धारकलाई भराई चेक काट् ने  
यि लाई तीन मिहनास म कैद वा तीन 

हजार पैयाँस म ज रवाना वा दुवै सजाय 
हनछे” भ ने सामा य ३ मिहना कैद र ३ 
हजार पैयाकँो सजायको ावधानले 
कसुरदारलाई िन सािहत गन नस न े।

जानी जानी ठगी गनले ती कानूनह को 
आडमा कसुरबाट उ मिु  पाउने प रणाम 
आउँछ । समाजमा नरा ो प रणाम आउने 
या या मा न िम दैन । यी कुराह  तुत 

मु ामा आकिषत हने अव था छ छैन भ ने 
कुरा मािथ उ लेख भएबमोिजम साधारण 
अिधकार े बाट िन पण हने कुरा 
भएकाले ठगीको महललाई यादै सीिमत 
घेराबाट हरेी उि लिखत काम कारोबार 
ठगीको कसुरिभ  पदन भनी अिहलेकै 
अव थामा भ नु र ठगी मु ाको औिच य 
नै समा  हने गरी यस अदालतबाट 
ह त ेप गनु उपयु  नभएकोले तुत 
िवषयव तुलाई ठगीको कसुरले समेट्न 

नणय नं.९५२९
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नस ने हदँा ठगी कसुरमा अनुस धान गन 
िम दैन भ ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत 
हन नसिकने ।

( करण नं.१०)

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह  सूय साद 
कोइराला, शारदा साद कोइराला र 
गोपाल साद अयाल

िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा िकरण 
पौडेल र िव ान् अिधव ा कृ ण साद सवुेदी

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :
मुलकु  ऐन, ठगीको महलको १ नं. 
नेपालको संिवधानको धारा १७ (१), ४६ र 

धारा १३३ 
िविनमेय अिधकारप  ऐन, २०३४ को दफा 

१०७ 
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा 

१५(२) र दफा १५(४) 

आदशे
या.गोिव दकुमार उपा याय : नेपालको 

संिवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) 
बमोिजम यस अदालतमा पन आएको ततु रट 
िनवेदनको संि  त य एवम्  ठहर यस कार छ :- 

िवप ीम येका राजुकुमार काक का नाममा 
दता भई स चालनमा रहेको लाहरे से यु रटी ा.
िल.को स पूण सेयरको मू य . १,६१,००,०००।– 
कायम गरी रट िनवेदकह ले ख रद गरी सो क पनीको 
सेयर ह ता तरण गन गरी िमित २०७२।५।२ स झौता 
गरकेा िथय  । सो स ब धमा कुनै िववाद उ प न भएमा 
सो िन पण गन करार कानून र म य थताको समेत 
यव था रहेको िथयो । उ  सेयर ख रद गरबेापत 

बझुाउन ु पन रकमम ये .६१,००,०००।– ाइम 

कमिसयल बक िल. र बक अफ काठमाड को खाताबाट 
त कालै भु ानी भइसकेको छ । बाकँ  रकम िमित 
२०७२।९।३० स ममा भु ानी गन गरी कागज गन र 
रकम बझुाउदँै िलखतमा दरिपठ गन भनी भ दा िवप ी 
राजुकुमार काक ले नमानी सोही िमितको चेक िदनसु् 
भनेकोले हामीले ीकृ ण प रयारको बिहनी िमला 
प रयारको नाउँको निबल बक िल. बाने र, शाखाको 
चेक जारी गरकेा िथय  । उ  चेकको रकम िनवेदक ी 
कृ ण प रयारको घर िब  गरी लगानीमा रहेको रकम 
उठाई र नपुग रकम खोजी राजकुुमार काक लाई बझुाई 
चेक िफता िलएका िथय  ।

स झौताअनसुार िवप ी राजकुुमारलाई 
रकम भु ानी भइसकेको र िनवेदकह का नाउमँा 
सेयर दा.खा. भई हामीले क पनी स चालन गरी 
आएका छ  । यसैिबच िमित २०७२।१०।२९ गते 
हामी काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. ३५ ि थत 

ीकृ ण प रयारको पसलमा यवसाय ग ररहेको 
अव थामा महानगरीय हरी प रसर, टेकुबाट सादा 
पोसाकमा आएका हरीले तपाइसँगँ केही कुरा बु न ु
छ भनी महानगरीय हरी कायालयमा हामीलाई लान ु
भयो । सो कायालयमा पुगेपिछ िमित २०७२।९।३० 
मा जारी भएको चेकको खाता ब द भएको र चेकको 
रकम ा  हन नसकेकोले तपाइहँ  उपर ठगीमा 
जाहेरी परी प ाउ ग रएको हो । चेकअनु पको रकम 
िदनहुोस् अ यथा थुनामा राखी कारवाही ग रनेछ भ ने 
हामीलाई जानकारी गराइयो । ततु चेक हामीले 
जारी गरेको होइन । जमानतको पमा जारी भएको 
सो चेकको रकम नगद भु ानी गरी चेक िफता िलएको 
करार स झौताको करण ११ ले करार र म य थता 
उपचार खोजी गन यव था गरकेो य तो देवानी 
िवषयमा थुनामा राखेको ने.का.प. २०७१ अङ्क ९ 
िन.नं. ९२४७ िवपरीत भयो । यसबाट हामी िनवेदक र 
िवप ीम येको राजकुुमार काक िबचको स ब ध िवशु  
करारीय भएको र राजकुुमार काक ले चेकको रकम 

९५२९ - िवशाल प रयारसमेत िव. काठमाड  िज ला अदालत, बबरमहल, काठमाड समेत
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भु ानी ा  गन नसकेको अव थामा चेक अनादर 
स ब धमा िविनमेय अिधकारप  ऐन, २०३४ को दफा 
२(ज), ६६, ६७ र १०८ बमोिजम उजरु गरी नािलस 
गन स ने र दफा १०७ क बमोिजम मा  थुनामा 
रा न सिक छ । चेक भु ानी नभएकोमा बिकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) बमोिजम 
कारवाही गन ु पनमा नगरी आकिषत नै हन नस ने 
मुलकु  ऐन ठगीको महलअनुसारको कसरुमा जाहेरी 
परकेो आधारमा अनसु धानका लािग िनवेदकह लाई 
थुनामा राखेको मलुुक  ऐन, ारि भक कथनको ४ नं. 
र अ.बं. ३५ नं. ितकूल भयो भनी हामीले जानकारी 
गराय  । तथािप हामीलाई थुनामा राखी २०७२।११।२ 
बाट िदन याद ५ (पाचँ) िदन याद थप गरी हामीलाई 
गैरकानूनी थुनामा रािखएको छ । िनवेदकह लाई 
नेपालको संिवधानको धारा १७ (१)(२)(ङ)(च) र 
धारा १८(१) तथा नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ 
को दफा १२ ारा द  हकािधकारमा आघात पारी 
गैरकानूनी पले थुनामा रािखएकोले िवप ीका नाममा 
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी िनवेदकह लाई 
गैरकानूनी थुनाबाट मु  ग रपाउ ँभ ने िनवेदनप  ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन 
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश िकन जारी 
हन ुनपन हो ?  आदेश जारी हनु नपन मनािसब आधार, 
कारण र माण भए सोसमेत खुलाई सूचना याद ा  
भएको िमितले बाटाको यादबाहेक ३ (तीन) िदनिभ  
िलिखत जवाफ पेस गन ुभ ने यस अदालतको िमित 
२०७२।११।९ को आदेश ।

िनवेदकह  याम साद पराजलुी र 
ीकृ ण प रयारले ठगीको कसुर अपराध गरेकोले 

िनजह लाई आव यक कारवाही र सजाय ग रपाउँ 
भनी राजकुुमार काक को यस कायालयमा जाहेरी 
परकेो िथयो । सो जाहेरीका आधारमा िनवेदकह लाई 
िमित २०७२।१०।२९ मा प ाउ गरी ठगी मु ामा 
काठमाड  िज ला अदालतमा उपि थत गराई िमित 

२०७२।१०।२९ बाट लागू हने गरी िहरासतमा रा ने 
याद थप गराई ठगी मु ामा िनवेदकह  उपर कानूनले 

तोकेको अनसु धान गन िनकायबाट अनुस धान भई 
रहेकोले िनवेदकह लाई गैरकानूनी पले थुनामा 
रािखएको छैन । रट िनवेदन खारजे ग रपाउ ँ भ ने 
िवप ी महानगरीय हरी प रसर, काठमाड का तफबाट 
पन आएको िलिखत जवाफ ।

म एकल सेयरधनी भएको लाहरे से यु रटी 
ा.िल.को ज मा सेयर र चल अचल स पि  याित 

आिदको एकमु  मू य . १,६१,००,०००।– कायम 
गरी सो मू यमा िब  गरी िनजह को नाममा सेयर 
दा.खा. भएको छ । सोम ये . ६१,००,०००।– 
िनवेदकह बाट ा  गरकेो िथए ँ । सो रकम ा  
गरेपिछ िनवेदकह ले क पनी चलाउन भनी मबाट . 
४५ लाख लगेका हन् । .१ करोडको चेकसमेत करार 
गदाकै अव थामा िनवेदकह ले मलाई िदएका िथए । 
म चेक साट्न बकमा गएकोमा बकले चेकअनु पको 
रकम खातामा नभएको र चेकको द तखतसमेत 
निमलेको भनी चेक फकाइिदएको िथयो । यसरी 
िनवेदकह ले िनजह को खातामा रकम नै नभएको 
अव थामा मलाई झु यानमा पारी बकको चेक काटी 
िदई िनवेदकह लाई फाइदा र मलाई नो सान हने गरी 
धोका गफलतमा पारकेो ट देिखएको छ । मेरो लाहरे 
से यु रटी ा.िल. िनवेदकह ले ह याउन सफल भई 
ठगी गरकेोले उ  रकम िदलाई िनवेदकह लाई कानूनी 
कारवाही र सजायसमेत गरी पाउन ठगी मु ाको जाहेरी 
दरखा त िलने े ािधकार ा  िनकाय महानगरीय 

हरी प रसर, टेकुमा िमित २०७२।१०।२९ मा जाहेरी 
िदएको ह ँ। िमित २०७२।५।२ मा करारमा उि लिखत 

. १ करोडको चेक नै जाहेरीसाथ पेस गरेको छ । चेक 
अनु पको रकम हालस म ा  गरकेो छैन । जाहेरीसाथ 
पेस गरेको चेक आफूह ले जारी नगरेको भ ने िनवेदन 
िजिकर झुठा हो । कुन चेकको रकम भु ानी भयो र 
कुन चेकको रकम भु ानी हन बाकँ  छ भनी माण 
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बु ने काय स बि धत िज ला अदालतबाट हने हो । 
रट िनवेदनबाट माण बुझी इ साफ गन िम दैन । 
जाहेरी दरखा तका आधारमा अनुस धानका लािग 
यादसमेत थप भई प ाउमा रहेका िनवेदकह को 

नेपालको संिवधान र नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ 
ारा द  हकािधकारमा आघात नपारकेो हदँा तुत 

रट िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ भ ने िवप ीम येको 
राजकुुमार काक को तफबाट पन आएको िलिखत 
जवाफ ।

ीकृ ण प रयार र याम साद पराजलुीलाई 
ठगी मु ामा महानगरीय हरी प रसर, काठमाड बाट 
िमित २०७२।१०।२९ मा प ाउ गरी अनुस धानको 
लािग िहरासतमा रा न िमित २०७२।१०।२९ देिख 
लागू हने गरी थम पटक ५ िदन, िमित २०७२।११।५ 
मा दो ो पटक ४ िदन र िमित २०७२।११।९ 
मा ते ो पटक ५ िदन सरकारी मु ास ब धी ऐन, 
२०४९ को दफा १५(४) बमोिजम िनवेदकह लाई 
िहरासतमा रा न यस अदालतबाट याद थप भएको 
हो । कानूनबमोिजम फौजदारी कसरुको अनुस धानको 
लािग याद थप भएको हदँा तुत रट िनवेदन 
खारेज ग रपाउ ँभ ने िवप ीम येको काठमाड  िज ला 
अदालतको तफबाट पन आएको िलिखत जवाफ ।

िवप ीम येका राजकुुमार काक ले िदएको 
जाहेरीका आधारमा िनवेदकह लाई प ाउ गरी 
अनसु धान हदँा काठमाड  िज ला अदालतबाट 
कानूनबमोिजम याद थप गरी याियक िहरासतमा 
रािखएको हो । ठगी मु ामा जाहेरी परी अनुस धानका 

ममा सािधकार िनकायको आदेशानसुार याियक 
िहरासतमा िनवेदकह लाई राखेको काय गैरकानूनी हन 
स दैन । ठगी मु ामा कानूनअनु प नै िनवेदकह लाई 
थुनामा राखी अनसु धान भइरहेकोले झु ा रट िनवेदन 
खारेज ग रपाउ ँभ ने िवप ीम येका िज ला सरकारी 
विकल कायालय, काठमाड का तफबाट पन आएको 
िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
िनणयाथ यस इजलाससम  पेस भएको ततु रट 
िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान् 
अिधव ाह  ी सूय साद कोइराला, ी शारदा साद 
कोइराला र ी गोपाल साद अयालले िवप ीह को 
िजिकरबमोिजम िनवेदकह ले केही गरे िबराएको 
छैन । तथािप िनजह ले गरकेो भिनएको कसुर मलुकु  
ऐन, ठगीको महलले प रभािषत गरकेो कसुरिभ  
पदन । बक खातामा चेकअनसुारको रकम नभएको 
अव थामा चेक काटेको कायमा िविनमेय अिधकारप  
ऐन, २०३४ आकिषत ह छ । मलुकु  ऐन ारि भक 
कथनको महलको ४ नं. मा िवषय िवषयमा छु ाछु ै 
बनेका कानूनमा लेिखए जितमा सोही कानूनबमोिजम 
र सो कानूनमा नलेिखएकोमा यही मलुकु  ऐनबमोिजम 
गनपुछ भ ने कानूनी यव था रहेको छ । अतः ततु 
कायमा मलुकु  ऐन ठगीको महल आकिषत हन नस ने 
हदँा यसको जबरज ती योग गरी िनवेदकह लाई 
थुनामा राखेको गैरकानूनी भएकोले थनुाबाट मु  
गन ु भनी िवप ी काठमाड  िज ला अदालतसमेतका 
नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाउ ँ
भ ने बहस ततु गनभुयो ।

िवप ी काठमाड  िज ला अदालतसमेतका 
तफबाट उपि थत महा यायािधव ाको कायालयका 
िव ान् सह यायािधव ा ी िकरण पौडेल र िवप ी 
राजुकुमार काक को तफबाट उपि थत िव ान् 
अिधव ा ी कृ ण साद सवुेदीले िनवेदकले 
िदएको एक करोडको चेक अनु पको रकम बकको 
स बि धत खातामा नरहेको र चेकको द तखतसमेत 
निमलेको भनी िनवेदकह ले िदएको चेक बकले 
िफता ग रिदएको छ । ठगी गन िनयतले राजकुुमारसगँ 
स झौतासमेत गरेको र सोही िसलिसलामा जानाजान 
बदिनयतपूवक उ  चेक िदई लाहर ेसे यु रटी ा.िल. 
िनवेदकह ले आ ना नाममा दा.खा.गरी स चालन 
गरेको र स झौताअनु पको रकम निदई झु याई 
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िनवेदकह लाई फाइदा र यी िवप ीम येका राजकुुमार 
काक लाई हािन नो सानी परु् याएको कसरु मुलकु  
ऐन ठगीको महलअ तगतको कसुर हो । िनवेदकउपर 
ठगी मु ाको जाहेरी परी अदालतबाट याद थप भई 
कानूनबमोिजमको सािधकार िनकायबाट अनसु धान 
भैरहेको काम कारवाहीबाट िनवेदकह लाई 
गैरकानूनी पमा थनुामा रािखएको भनी मा न 
िम दैन । रट िनवेदन खारजे ग रपाउ ँ भ ने बहस 

तुत गनुभयो ।
िव ान् कानून यवसायीह ले गनभुएको बहस 

सनुी  िमिसलको अ ययन गरी िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनुपन हो होइन सो स ब धमा िनणय 
िदनुपन देिखयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा िवप ी राजकुुमार 
काक को नाम दताको लाहर े से यु रटी ा.िल.को 
ख रद स झौताबमोिजमको .१,६१,००,०००।– 
म ये .६१,००,०००।– त काल बझुाई बाकँ  . 
१ करोडबापत िमला प रयारको नाउकँो निबल 
बक िल. बाने र शाखाको चेक जारी गरकेो र चेकमा 
उि लिखत रकम िनवेदक कृ ण प रयारको घर 
िब  गरी र लगानी रकम उठाई नपगु रकम खोजी 
राजकुुमार काक लाई बझुाई चेक िफता िलएको साथै 
चेक अनादरको वारदात िविनमेय अिधकारप  ऐन, 
२०३४ अ तगत पन कसरु भएकोले ठगीमा परकेो 
जाहेरीका आधारमा िनवेदकह लाई थुनामा रा न 
िम दैन भ ने िनवेदकह को िजिकर देिख छ । यही 
स दभमा िनवेदकह का कानून यवसायीह ले 
यस अदालतको संयु  इजलासबाट िनवेदक केशव 
िसंह ठकुरीको हकमा शोभा िसंह भएको ०७१-
WH-००११ को रटमा य तो लेना बाकँ मा ठगी 
मु ाको अनसु धानबापत थनुामा रा नका लािग 
याद थपको माग भएको र िज ला अदालतले याद 

थप गरी िहरासतमा राखेकोलाई गैरकानूनी ठहर गरी 
ब दी य ीकरणको आदेश जारी भएको निजर पेस 

गरेको पाइ छ ।
३. उि लिखत स झौताबमोिजमको 

रकमम ये .६१ लाख पाएको भएपिन बाकँ  . 
१ करोड र आफूले िनवेदकह लाई िदएको थप 
रकमसमेतको भु ानीबापत िनवेदकह ले जारी 
गरेको . १ करोडको चेक साट् न बकमा जाँदा 
चेकअनु पको रकम स बि धत खातामा नभएको र 
चेकको द तखतसमेत निमलेकोले बकबाट चेक िफता 
भएको छ । सो काय गरी िनवेदकह ले राजकुुमारलाई 
ठगी गरकेो भनी िनवेदकह  उपर िनजको जाहेरी परी 
त स ब धमा अनुस धानको िसलिसलामा अदालतबाट 
याद थपसमेत भई िनवेदकह लाई कानूनस मत् 
पमा थुनामा रािखएको भ ने िवप ीह को िलिखत 

जवाफ देिख छ ।
४. यसरी उि लिखत कारोबार ठगीिभ  पन 

होहोइन भ ने िवषयमा कानूनबमोिजम अनुस धान 
आिद भई याद थपसमेत भई रहेको अव थामा 
िनवेदकह को िजिकरमा सहमत भई तुत िवषय 
ठगीको महलले समेट्ने िवषय होइन, िविनमेय 
अिधकारप  ऐन, २०३४ को दफा १०७ िभ  पछ 
भनी यस अदालतले ब दी य ीकरणको रटबाट 
बो दा िवचाराधीन मु ा भािवत हन पु छ । असाधारण 
अिधकार े को रट भनेको सिंवधान ारा द  
मौिलक हकको चलनको लािग वा अक  उपचारको 
यव था नभएको वा अक  उपचारको यव था भएपिन 
य तो उपचार अपया  वा भावहीन देिखएको अ य 

कुनै कानूनी हकको चलनका लािग ... जारी हने कुरा 
नेपालको संिवधानको धारा ४६ र धारा १३३ बाट 
प  ह छ । ततु िववादमा वादी ितवादीबाट पेस 

भएका माणबाट मािणत त य प  भएपिछ मा  
सो त यलाई िनवेदकको िजिकरबमोिजम िविनमेय 
अिधकारप  ऐन वा बिकङ कसरु ऐन वा िवप ीको 
िजिकरबमोिजम ठगीको महलले समेट्ने हो भनी 
या या गन वा ठहर िन पण हने अव था रह छ । 
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यो या या पिन यादै अपवादको अव थामा मा  
रटबाट हन ुपनबाहेक अ  अव थामा रटबाट भ दा 
साधारण अिधकार े बाट हन ुउपयु  ह छ ।

५. जहासँ म िनवेदकले उ लेख गरकेो 
मसमेत रहेको यस अदालतको संयु  इजलासबाट 
िनवेदक केशव िसंह ठकुरीको हकमा शोभा िसंह भएको 
०७१-WH-००११ को ब दी य ीकरणको रटमा 
भएको आदेशको  छ उ  मु ाको त य र तुत 
मु ाको त यमा सारभूत फरक छ । 

 उ  मु ामा जाहेरवालाले भाडामा िलएको 
घरक पाउ डमा जाहेरवालाले सावजिनक 
ज गा िमची थप संरचना बनाई रे टुरे ट 
स चालन गन खोजेकोमा नगरपािलकाले सो 
संरचना भ काई िदएको कारणबाट रे टुरे ट 
स चालन हन नसकेको कुरामा िनवेदक 
ज गाधनीले आ नो नभएको स पि  आ नो 
हो भनी संरचना िनमाणसमेत गन लगाई 
भाडा उठाई खाएको र हाल सो संरचनासमेत 
भ काइएबाट जाहेरवालालाई िनवेदकले ठगी 
गरकेो भ ने त य िथयो । 

 यसमा लिलतपरुमा भएको िववादको 
िवषयलाई िलएर हनमुानढोका हरीबाट 
ह त ेप भएको अव था िथयो । 

६. तथािप उ  आदेशले ...करारको दवेानी 
िवषयलाई कसुरमा पा तरण गन सिकने भए यसको 
औिच यता िवप ीह ले पुि  गन ुस न ुप य  । करारबाट 
ठगी हदँैन भ नु उिचत नहने... अनसु धानको हकमा 
कानूनबमोिजम हन स ने नै हदँा भ नेसमेतका कुरा 
उ लेख गररे य ता िवषयमा के कुन कानूनी उपचार 
आकिषत हने भ ने कुरालाई मु ाको त य र माणको 
मू याङ्कनको रोहमा हेनु पन र ब दी य ीकरणको 
आदेश जारी गदा पिन मूल मु ामा कुनै भाव पन नहने 

भनी सबै कुरा अदालतको िववेकमा छाडेको दिेख छ । 
उ  निजरले मु ाको या यामा वेश गरकेो पाइदँैन 
र यायलाई मा  ब दी य ीकरणको आदेशको मूल 
आधार बनाएको दिेख छ । उ  निजरको सार भनेको 
यि को वैयि क वत ताको अपहरण हने गरी 

फौजदारी मु ाको अनुस धानको लािग कसैलाई थुनामा 
रा दा औिच य र आधार हनपुनमा िलिखत जवाफबाट 
सो नदेिखएको, िनवेदकलाई थुनामा रा नुपनस मको 
अव था िव मान रहेको कारण खलुाई सरकारी 
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) बमोिजम 
अनुमित माग गन ुपन र थुनामा राखी अनसु धान गन 
अनुमित िददँा पिन अदालतले ऐ. ऐनको दफा १५(४) 
बमोिजम तहिककात स तोषजनक भए वा नभएको 
िवचार गरी थुनामा रा ने अनमुित िदनपुन दफा १५ 
को अ र र भावना अनु प ि या परुा गरेको भ ने 
िमिसलबाट नदेिखएको, ऐ. दफा १५(२) बमोिजमको 
आधार र कारण नखुलाई वे छाचारी तवरबाट याद 
थप गरेको र ब दीलाई मु  गरमेा अनुस धान भािवत 
हने अव था मािणत गन नसकेकोसमेतका कारणबाट 
थुनामा राखेको काय कानूनसङ्गत भ न िमलेन भ ने 
देिख छ ।

७. यस मु ामा य तो अव था छैन । 
यसमा राजुकुमार काक को जाहेरीमा मैले स चालन 
गरेको क पनी ख रद ग रिलने िविभ न गफलत कुरा 
एवम्  खातामा रकम छैन भ ने कुरा जानी जानी 
झु यानमा पारी चेक काटी धोखा िदई मलुुक  ऐन, ठगी 
महलअनुसार .२,३२,००,०००।- दईु करोड बि स 
लाख रकम ठगी गरेको हदँा भ ने यहोरा उ लेख भएको 
पाइ छ । कहा ँ भाडा िलएको ज गाभ दा बािहर 
सावजिनक ज गामा जाहेरवालाले थप संरचना िनमाण 
गरेको िवषय र कहा ँदािय वबमोिजमको . १ करोड 
नितरी पचाउने िनयत गरकेो भ ने तुत मु ाको 
जाहेरीको िवषय । यस मु ामा िनवेदकह ले िवप ी 
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राजकुुमार काक लाई . १ करोडको चेक िददँाको 
अव थामा िनजह को िनयत के रहेको िथयो, खातामा 
रकम छैन भ ने थाहा पाई ठगीको मनसायले राजकुुमार 
काक को रकम िलन खानका लािग सो काय गरेको हो 
वा थाहा नपाई शु  मनसायले सो काय गरकेो हो वा 
उि लिखत कारोबार बक तथा चेक िख ने यि का 
िबचमा मा  सीिमत कारोबार हो वा धारकसमेतका 
अ य यि  पिन सो कारोबारबाट भािवत हने हो चेक 
िख नेले बकलाई मा  झु याउने िनयतले िविनमेय 
अिधकारप  ऐन, २०३४ को दफा १०७ को कसरु 
गरकेो हो वा सो पिन गरेको होइन मािथ उ लेख 
भएअनुसार यो त यको िन पण सबूद माणको 
मू याङ्कनबाट हने ह छ ।

८. मुलकु  ऐन, ठगीको महलको १ नं. मा 
“कसैले आ नो हक नपु ने अकाको हकको चल-अचल 
धनमाल हक पु नेलाई वा जसका िज मामा रहेको 
छ उसलाई ललाई-फकाई वा जाल प रप च गरी वा 
आ नो हक नभएको स पि मा आ नो हक पु ने िकत 
कागज बनाई, िदई वा पेस गरी वा आफूसगँ नभएको 
कुरा आफूसगँ छ भनी झु याई वा झुठो कुरालाई स े 
हो भनी झु याई वा अ  जनुसकैु यहोरासगँ धोका 
िदई गफलतमा पारी आ नो हक नपु ने अकाको हकको 
चल-अचल धनमाल िलए िदए िदलाएमा वा अकाको 
माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी िलखत गरी 
वा नगरी सोही माल िलए िदए िब  यवहार गरेमा वा 
स ाप ा गरी िलएमा ठगी गरेको ठहछ” भनी रहेको 
ठगीको प रभाषा यादै यापक देिख छ । िनवेदक र 
िवप ीिबच भएको स झौताबमोिजम लाहर ेसे यु रटी 
ख रद गरबेापतको परु ै रकम स झौता भएको िदनमा 
िनवेदकह ले ितन नसकेको कुरामा दवैु प िबच 
मुख िमलेको अव था छ । बाकँ  रकमको हकमा 
िवप ी राजकुुमारको करबलले गदा िनवेदक ीकृ ण 
प रयारको बिहनी िमला प रयारको नाउमँा निबल 

बक िल. बाने र शाखाको खाताको चेक आफूह ले 
िदएको कुरामा िनवेदकह को वीकारोि  छ । िसफ 
रकम बुझाएर चेक िफता िलएको कुरामा दवुै प िबच 
मखु िमलेको पाइँदैन । य ता िववादा पद कुराको 
िन पण माण मू याङ्कनबाट ह छ ।

९. स बि धत खातामा चेकअनु पको रकम 
नभएको मा  होइन चेकको द तखत पिन निमलेको 
कारणबाट आफूले स झौताबमोिजमको रकम र थप 
बाँक  रकम पिन िनवेदकह बाट पाउन नसकेबाट 
मैले स चालन गरकेो क पनी ख रद ग रिलने िविभ न 
गफलत कुरा एवम्  खातामा रकम छैन भ ने कुरा जानी 
जानी झु यानमा पारी चेक काटी धोखा िदई मलुकु  
ऐन, ठगी महलअनुसार . २,३२,००,०००।- दईु 
करोड बि स लाख रकम ठगी गरेको हदँा भ ने यहोरा 
उ लेख भएको पाइ छ । सबदु माणबाट जाहेरी यहोरा 

मािणत भएमा उ  वादात ठगीको प रभाषािभ  पदन 
भनी भ न िम दैन । कुनै पिन वारदातमा ठगीको त व 
समावेश भएमा ठगी ठहन स छ । कपाली तमसकुको 
यवहारमा पिन यिद ऋणीले तमसकु गदा नै धनीको 

ऋण नितरी ठ ने िनयत िलएको छ भने ठगी ठहन 
स छ ।

१०. तुत ठगी मु ाको अनसु धान र 
िनणयमा अ यथा भाव नपन गरी यो भ न सिक छ 
िक कुनै कायलाई एकभ दा बढी ऐनले समेटेको 
कुराको प रणाम भनेको सबै ऐन यसमा आकिषत 
हन स ने भ ने हो । यसको अथ कुनै एउटा ऐन 
ला ने र अ  ऐन नला ने भ ने होइन । सजायको 
हकमा भने सबै ऐनबमोिजम सजाय  हन नस ने 
अव था आउला तर मु ा चलाउनलाई य तो कुनै 
बाधा छैन । अ  ऐनले नसमेटेर एउटा ऐनले मा  
समेटेको वा कुनै ऐनले प  श दमा सो ऐनबमोिजम 
चलेको मु ामा अ  ऐनबमोिजम मु ा नच ने भनी 
भनेको अव थामा मा  एकभ दा बढी ऐन लगाउन 
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िम दैन । फौजदारी यायको मूल उ े य द डहीनताको 
अ त, कसुरदारलाई सजाय र पीिडतलाई उपचार 
रहेकोले फौजदारी कानूनलाई त झन बाहेक गन 
िम दैन । फौजदारी याय र फौजदारी कानून धेरै 
सश  ह छन् । अ  ऐन कानूनले प  तवरले बाहेक 
नगरसे म स य मुलकु र यायको मा य िस ा तले 
रा यले ह त ेप गनु पन कृितको सावजिनक 
सदाचार, नैितकता, वा य आिदको उ लङ्घनको 
िवषयमा कसुरदारलाई िन साहन गनसमेतका लािग 
फौजदारी याय र फौजदारी कानूनको overriding 
effect ह छ ।  अतः चेक अनादर र ब यौता रकमको 
िवषयलाई िविनमेय अिधकारप  ऐन, २०३४ आिदले 
समेटेकोले ठगीमा जाहेरी िलन र अनसु धान गन 
िम दैन भ ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर मा दा रा य 
र कानून असहाय हन पु छ । िविनमेय अिधकारप  
ऐन, २०३४ को दफा १०७ मा “बकमा आ नो िन ेप 
छैन वा िन ेप भएपिन पया  छैन भ ने जानीजानी 
कुनै यि ले चेक काटी कसैलाई ह ता तरण गरेमा 
र यसरी ह ता तरण ग रएको चेक भु ानीको लािग 
स बि धत बकसम  तुत गदा पया  िन ेप नभएको 
कारणबाट बकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने 
यि बाट चेकमा उि लिखत रकम र याजसमेत 

धारकलाई भराई चेक काट् ने  यि लाई तीन 
मिहनास म कैद वा तीन हजार पैयासँ म ज रवाना 
वा दवुै सजाय हनेछ” भ ने सामा य ३ मिहना कैद र 
३ हजार पैयाकँो सजायको ावधानले कसरुदारलाई 
िन सािहत गन स दैन । जानी जानी ठगी गनले 
ती कानूनह को आडमा कसरुबाट उ मुि  पाउने 
प रणाम आउछँ । समाजमा नरा ो प रणाम आउने 
या या मा न िम दैन । यी कुराह  तुत मु ामा 

आकिषत हने अव था छ छैन भ ने कुरा मािथ उ लेख 
भएबमोिजम साधारण अिधकार े बाट िन पण हने 
कुरा भएकाले ठगीको महललाई यादै सीिमत घेराबाट 

हेरी उि लिखत काम कारोबार ठगीको कसरुिभ  पदन 
भनी अिहलेकै अव थामा भ न ुर ठगी मु ाको औिच य 
नै समा  हने गरी यस अदालतबाट ह त ेप गन ुउपयु  
नभएकोले तुत िवषयव तलुाई ठगीको कसरुले 
समेट्न नस ने हदँा ठगी कसरुमा अनसु धान गन 
िम दनै भ ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत हन सिकएन ।

११. नेपालको संिवधानको धारा १७ 
(१) मा “कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन यि लाई 
वैयि क वत ताबाट वि चत ग रने छैन” भनी 
भएको वत ताको मौिलक हकको यव थाअनसुार 
कानूनबमोिजम वैयि क वत ताको अपहरण हन 
स ने नै ह छ । तदनुसार हेदा कानूनले ठगी कसरुको 
यव था गरेको, मािथ उ लेख भएका कायह  सो 

कसुरिभ  पन भनी जाहेरी परी यसमा अनसु धानको 
ममा सािधकार िज ला अदालतबाट याद थप भै 

िनवेदकह  याियक िहरासतमा रहे बसेको अव था 
हदँा कानूनको सारवान वा कायिविधगत कुनै पिन 

ि याको ुिट भएको देिखन आएन ।
१२. रटको अिधकार े ले िनवेदक प  

बेदाग भएको अपे ा िल छ । यो सम यायको उपचार 
हो । तर िनवेदकह  िववादा पद यि  देिखन आएका 
छन् । य ता यि लाई रटबाट उपचार िदनका 
असाधारण अव था ज तो िक बदिनयत वा कपटपूण 
थुना आिद देिखनु आव यक छ । तुत िववादमा 
य तो केही देिखन आएको छैन । भोिलका िदनमा 

सबदु माणको मू याङ्कन र कानूनको या याबाट 
िन य ल हने कुरालाई असाधारण र अपवादको 
अव था मानी रटबाट हेनु मनािसब हदँैन ।

१३. अतः मािथ उि लिखत आधार 
र कारणसमेतबाट िनवेदकह  गैरकानूनी पमा 
थुनामा रहेको नदेिखदँा िनवेदकह को मागबमोिजम 
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु परेन । ततु 
रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । तुत रट िनवेदनको 

९५२९ - िवशाल प रयारसमेत िव. काठमाड  िज ला अदालत, बबरमहल, काठमाड समेत
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लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू । 

उ  रायमा सहमत छु ।
या.बै नाथ उपा याय 

इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने
इित संवत्  २०७२ साल फागुन १७ गते रोज २ शुभम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास 
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय

माननीय यायाधीश ी चोले  शमशेर ज.ब.रा.
आदेश िमित : २०७२।६।२२।६

०७२-WH-००१७

िवषय : ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रपाऊँ ।

िनवेदक : ठूलोबहादरु तामाङको छोरा, का ेपला चोक 
िज ला डराउने पोखरी गा.िव.स. वडा नं.४ घर 
भई हाल कारागार कायालय, जग नाथदवेल 
सनुधारा, काठमाड  भ ब दी गृहमा थुनामा 
रहेको िजरे भ ने सरोज लामा

िव
िवप ी : राजेश अ वालको जाहेरीले वादी नेपाल 

सरकारसमेत

हातहितयार खरखजाना मु ामा पुप को 
लािग थुनामा बसेको अविधम ये िमित 
२०६९।३।१८ देिख २०६९।७।३ स मको 
अविध कैद लगत ठे दा गणना गरकेो 
देिखएन । फैसलाबमोिजम कैद ठे दा थुनामा 
बसेको अविधसमेत यसमा समायोजन 
ग रनु पदछ । िनवेदकलाई हातहितयार 
खरखजाना मु ामा पुप को लािग थुनामा 
रािखएको अविधलाई डाँका उ ोग मु ामा 
लागेको कैद ठेिकँदा सो थुनामा बसेको 
अविध समायोजन भएको देिखएन । 
एउटै यि  िव  एउटै वारदातबाट दुई 
छु ाछु ै याियक र अध याियक िनकायमा 
मु ा चली सजाय भएकोमा ती दुईम ये 
कुनै मु ाबाट भएको कैदको लगत ठे दा 
तीम ये जुनसुकै मु ामा पुप को लािग 
थुनामा बसकेो रहछे भने पिन सो थुनामा 
बसेको अविधसमेत समायोजन ग रनु  
पदछ । िनवेदकलाई डाँका उ ोग मु ाबाट 
कैद ठेिकँदा हातहितयार मु ामा पुप को 
लािग थुनामा बसेको अविध समायोजन 
नगरकेो देिखँदा उ  ठेिकएको कैद लगत 

ुिटपूण भएको देिखयो । यसथ काठमाडौ 
िज ला अदालतबाट डाकँा उ ोग मु ामा 
भएको फैसलाको तपिसल ख डमा 
उ लेख गरबेमोिजम िमित २०६९/३/१८ 
देिख िमित २०६९/१०/२१ स मको क रब 
७ मिहना ४ िदन बढी कैदमा ब नु पनगरी 
भएको कैद िहसाब एवम ् ठेिकएको कैद 
लगतसमेत िुटपूण रहकेो देिखन आउने ।

( करण नं.५)
िनवेदकउपर एउटै वारदातमा भएको 

दुई छु ाछु ै घटनालाई आधार बनाई 
डाँका उ ोग र हातहितयार खरखजाना 

नणय नं.९५३०
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मु ा दायर भएको हो । कानूनबमोिजम 
डाकँा उ ोग मु ा िज ला अदालतमा 
र हातहितयार खरखजानाको मु ा 
िज ला शासन कायालयमा दायर 
हनुपन भएकोले सो अनु प फरकफरक 
िनकायमा मु ा दायर भई फैसला भएको 
अव था हो । एउटै वारदात भए तापिन 
दुई िवषयको मु ा हे रने िनकाय िज ला 
अदालत र िज ला शासन कायालय 
फरक दुई िनकाय भएकाले ती दुई फरक 
िनकायमा कानूनबमोिजम मु ा परेकोस म 
हो । डाकँा उ ोग मु ामा काठमाड  िज ला 
अदालतबाट मािगएको धरौटी बुझाए 
तापिन िनवेदकले तारखेमा रही मु ाको 
पुप  गरकेो अव था नभई हातहितयार 
खरखजाना मु ामा पुप का लािग थुनामा 
रा ने आदेश भएबाट थुनामा नै रहेको 
देिख छ । ती दुवै मु ा एकै वारदातबाट 
िसिजत भएको अव था रहकेो हदँा उ  
अविधमा हातहितयार खरखजाना मु ामा 
थुनामा ब नुपरकेो अव थालाई डाँका 
उ ोग मु ामा समेत थुनामा नै रहेको मा नु 
पन ।

( करण नं.६)

िनवेदकका तफबाट : िव ान्  अिधव ा मदन रे मी
िवप ीका तफबाट : िव ान्  उप यायािधव ा उ व 

पडुासैनी
अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

आदेश
या.बै नाथ उपा याय : नेपालको संिवधान 

(२०७२) को धारा ४६ र १३३(२)र(३) बमोिजम यस 

अदालतमा दता हन आएको तुत रट िनवेदनको 
संि  त य र आदेश यस कार छः 

रट िनवेदन यहोरा 
मलाई ितवादी बनाई िमित २०६९/२/१९ 

को वारदातमा सोही िदन प ाउ गरी एउटै वारदातमा 
डाकँा उ ोग र हातहितयार खरखजाना मु ा 
चलाएकोमा डाकँा उ ोग मु ामा मसगँ .२७,०००/- 
धरौटी माग भयो भने हातहितयार खरखजानाको मु ामा 
पपु का लािग थनुामा रा ने आदेश भयो । हातहितयार 
खरखजाना मु ामा मलाई .१,००,०००/- (एक 
लाख) ज रवाना हने ठहरी िमित २०६९/७/३ मा 
फैसला भएकोमा सोही िदन नै ज रवाना बुझाई थुनाबाट 
छुटी आएको िथए । उ  फैसलाउपर नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन हदँा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट मेरो 
हकमा सदर हने गरी िमित २०७०/९/३० मा फैसला 
भएको छ ।

डाकँा उ ोग मु ामा भएको आदेशउपर 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा नेपाल सरकारको 
िनवेदन परी कैिफयत ितवेदन भई काठमाड  िज ला 
अदालतबाट मसगँ धरौटी मािगएको आदशे बदर भई 
मलाई थुनामा नै राखी पपु  गराउनु भ ने आदेश 
भएको हदँा पनुः िमित २०७०/१०/२२ देिख थुनामा 
रही य िप हालस म थुनामा नै रही आएको छु ।

डाकँा उ ोग मु ामा मलाई ३ वष कैद हने 
ठहरी िमित २०७०/१२/४ मा फैसला भएकोमा 
सोउपर मैले पनुरावेदन गदा पुनरावेदन अदालत, 
पाटनबाट सु  सदर हने ठहरी िमित २०७१/९/२२ 
मा फैसला भएको छ । मलाई ३ (तीन) वष कैद सजाय 
हने ठहर ्याई भएको काठमाड  िज ला अदालतको 
फैसलाको तपिसल ख डमा बाकँ  कैदको असुल 
लगत कायम गन म िमित २०६९/२/१९ देिख िमित 
२०६९/३/१८ स म २९ िदन हरी िहरासतमा र िमित 
२०६९/१०/२२ देिख हालस म पनुरावेदन अदालत, 
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पाटनको आदेशानुसार थनुामा रहेको भ ने िहसाब 
गरी देखाई सोही तपिसल ख डबमोिजम कैदबापत 
थुनामा रा नुपन अविध िमित २०७२/९/२२ गतेस म 
भनी कैद याद ठेक  काठमाड  िज ला अदालतबाट 
कारागार कायालय, जग नाथदवेल, काठमाड लाई 
पठाइएको रहेछ ।

म िमित २०६९/२/१९ मा प ाउ भएपिछ 
मउपर लगाइएका एउटै वारदातको दईु अिभयोगमा 
िमित २०६९/७/३ स म ४ मिहना १५ िदन र 
िमित २०६९/१०/२२ देिख तुत िनवेदन गदाका 
अिघ लो िदन िमित २०७२/६/११ स म २ वष ७ 
मिहना १९ िदनसमेत गदा ज मा ३ वष ४ िदन थुनामा 
रिहसकेको छु । डाकँा मु ामा काठमाड  िज ला 
अदालतबाट मािगएको धरौटी मैले बझुाए तापिन 
तारेखमा रही मु ाको पपु  गरकेो अव था नभई 
हातहितयार खरखजाना मु ामा पपु का लािग थुनामा 
रा ने आदेश भएबाट थुनामा रहेको िथए ँ । काठमाड  
िज ला अदालतबाट मािगएको धरौटी बझुाई तारखेमा 
छुटेको भ ने अथ गरी िमित २०६९/३/१८ देिख िमित 
२०६९/१०/२१ स मको क रब ७ मिहना ४ िदन बढी 
कैदमा ब न ुपन गरी भएको कैद िहसाब एवम्  ठेिकएको 
कैद लगत पुज  िुटपूण रहेको छ । उपयु बमोिजम 
म ३ वष ४ िदन थुनामा रिहसकेको र आफूलाई ३ 
(तीन) वषको कैद हने ठहर भएको फैसलाबमोिजम 
सजाय भु ानी ग रसकेको हदँा म िमित २०७२/६/७ 
मा छुट्नुपन हो । सोपिछ तथा बढी अविध ब नपुन 
हदँै होइन । िमित २०७२/६/७ मा छुट्नपुन मलाई 
िवप ीह बाट ठेिकएको कैदको िहसाबलगायत 
समेतले म िमित २०७२/९/२२ स म ब नपुन हन 
आउछँ । 

यसरी मलाई लगाइएका अिभयोगमा 
काठमाड  िज ला अदालतको फैसलाले ठहर भएको 
३(तीन) वष कैद िमित २०७२/६/७ मा भु ान 
भइसकेको हदँा मलाई बढी अवधी कैदमा ब नपुन 

गरी ठेिकएको काठमाड  िज ला अदालतको िमित 
२०७०/१०/४ मा भएको फैसलाको तपिसल ख डको 
कैद िहसाब, कैद याद ठेक  पठाएको च.नं.११९४ 
िमित २०७१/७/२५ को प  र सोसगँ स बि धत अ य 
काम कारवाहीसमेत बदर गरी ब दी य ीकरणको 
आदेश जारी ग रपाऊँ । 

यस अदालतबाट िमित २०७२।६।१४ मा भएको 
ारि भक आदेश 

यसमा के कसो भएको हो ?  िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन ु नपन हो ? 
यो आदेश ा  भएका िमितले ३ िदनिभ  सु  र 
रेकड िमिसलसमेत साथै राखी महा यायािधव ाको 
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पठाउन ु भनी रट 
िनवेदनको १ ित न कल साथै राखी िवप ीह लाई 
सूचना पठाई िमित २०७२।६।१९ को पेसी तोक  
िनयमानुसार पेस गनू । 

िलिखत जवाफ यहोरा
िनवेदक िजरे भ ने सरोज लामा िव  

यस कायालयबाट िज ला शासन कायालय, 
काठमाड मा हातहितयार खरखजाना मु ा अिभयोजन 
भएकोमा िमित २०६९/७/३ मा फैसला हदँा िनजलाई 

.१,००,०००/- ज रवाना हने ठहरी फैसला भएको 
तथा काठमाड  िज ला अदालतमा डाकँा उ ोग मु ा 
अिभयोजन भई िमित २०७०/१२/४ मा फैसला हदँा 
िनजलाई ३ वष कैद हने ठहरी फैसला भई सोहीबमोिजम 
कैदमा बसेको देिख छ । ब दीलाई थुनामा रािखएको 
कायको वैधतास म परी ण गरी गैरकानूनी तवरबाट 
थुनामा राखेको देिखएमा ब दीलाई य तो थुनाबाट 
मु  गन ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने हो । 
यी िनवेदक िव  काठमाड  िज ला अदालतमा 
डाकँा उ ोग मु ा दायर भई फैसलाबमोिजम कैदी 
पजु  िदई कैदमा राखेको देिख छ । यसरी सािधकार 
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अिधकारीको कानूनबमोिजमको कैदी पजु उपर 
िज ला यायाधीशसम  र िज ला यायाधीशको 
आदेशउपर पनुरावेदन अदालतमा िनवेदन गन पाउने 
कानूनी उपचारको बाटो हदँाहदँै सोको योग नगरी 
कानूनी उपचारको बाटो नभएको अव थामा योग हने 
वैकि पक उपचारको मा यमबाट आएको ततु रट 
िनवेदन खारजे ग रपाउ ँभ नेसमेत यहोराको िज ला 
सरकारी विकल कायालय, काठमाड को िलिखत 
जवाफ ।

रट िनवेदक िजर े भ ने सरोज लामा 
काठमाड  िज ला अदालतको च.नं.४१९० स.फौ.
नं.२३४/२८९७ िमित २०६९/१०/२२ तथा 
च.नं.११९४ स.फौ.नं.२८९७ िमित २०७१/७/२५ 
को प ानुसार डाँका मु ामा िमित २०६९/१०/२२ 
देिख यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । 
अिधकार ा  िनकाय तथा अिधकार ा  अिधकारीबाट 
थुनामा रािखएको हदँा यस कायालयको हकमा उ  
रट िनवेदन खारजे ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको 

कारागार कायालय जग नाथदेवल, काठमाड को 
िलिखत जवाफ ।

िजर े भ ने सरोज लामासमेत भएको डाकँा 
उ ोग मु ामा यस अदालतको िमित २०७०/१२/४ 
को फैसलाले िनजलाई तीन वष कैद हने ठहरकेो 
हदँा िनज ितवादी अनुस धानको ममा िमित 
२०६९/०२/१९ देिख िमित २०६९/३/१८ स म 
२९ िदन हरी िहरासतमा रही िमित २०६९/३/१८ 
मा धरौटी राखी छुटी गएकोमा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको आदेशानुसार पनुः िमित २०६९/१०/२२ 
देिख थुनामा रहेको देिखदँा फैसलाबमोिजम बाकँ  
कैद २/११/१ बापत िमित २०६९/१०/२२ देिख 
२०७२/०९/२२ गतेस म डाकँा उ ोग मु ाको हकमा 
मा  ितवादी िजरे भ ने सरोज लामालाई िमित 
२०७२/०९/२३ गते कैदबाट मु  ग रिदन ुभनी यस 
अदालतबाट िमित २०७१/७/२५ मा कैदी पजु  जारी 

ग रएको हो । िनज ितवादी िज ला शासन कायालय, 
काठमाड को आदेशले थुनामा बसेको भ ने यहोरा 
यस अदालतबाट भएको उि लिखत फैसलासमेतमा 
उ लेख नभएको हदँा यस अदालतको फैसलाबमोिजम 
िनज ितवादीका नाउँमा जारी भएको कैदी पजु  
कानूनस मत हदँा रट िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ
भ नेसमेत यहोराको काठमाड  िज ला अदालतको 
िलिखत जवाफ ।

यस इजलासबाट भएको अि तम आदेश 
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम  पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफबाट उपि थत िव ान्  अिधव ा ी 
मदन रे मीले िनवेदकउपर िज ला शासन कायालय, 
काठमाड मा हातहितयार खरखजाना मु ा र काठमाड  
िज ला अदालतमा डाकँा उ ोग मु ा चली हातहितयार 
खरखजाना मु ामा .१,००,०००।– ज रवाना 
भएकोमा िनवेदकले उ  ज रवाना ित रसकेको 
छ । डाकँा उ ोग मु ामा ३ वष कैद हनेगरी फैसला 
भएकोमा िनज िमित २०६९।२।१९ देिख िमित 
२०६९।७।३ स म ४ मिहना १५ िदन तथा िमित 
२०६९।१०।२२ देिख तुत िनवेदन गरेको अिघ लो 
िदनस म लगातार थुनामा रहेको २ वष ७ मिहना 
१९ िदनसमेत गदा ज मा ३ वष ४ िदन थुनामा रही 
िनजउपर लागेको अिभयोगबमोिजमको कैदमा ब नुपन 
अविधसमेत भु ान भइसकेको अव था छ । तसथ 
काठमाड  िज ला अदालतले गरकेो कैदभ दा बढी 
अविध थुनामा रा न निम ने भएकाले काठमाड  
िज ला अदालतको िमित २०७०/१०/४ मा भएको 
फैसलाको तपिसल ख डको कैद िहसाब, कैद याद 
ठेक  पठाएको च.नं.११९४ िमित २०७१/७/२५को 
प  र सोसगँ स बि धत अ य काम कारवाहीसमेत 
बदर गरी ब दी य ीकरणको आदेश जारी हनुपछ 
भनी बहस गनुभयो ।
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िवप ी कायालयका तफबाट उपि थत 
िव ान्  उप यायािधव ा ी उ व पडुासैनीले यी 
िनवेदक डाँका उ ोग मु ामा िमित २०६९।२।१९ 
देिख िमित २०६९।३।१८ स म २९ िदन हरी 
िहरासतमा रही िमित २०६९।३।१८ मा धरौटी 
राखी छुटी गएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको 
आदेशानसुार पनुः िमित २०६९/१०/२२ देिख थुनामा 
रहेको देिखदँा फैसलाबमोिजम बाकँ  कैद २/११/१ 
बापत िमित २०६९/१०/२२ देिख २०७२/०९/२२ 
गतेस म थनुामा रही िनजलाई िमित २०७२/०९/२३ 
गते कैदबाट मु  हने गरी कैदी पजु  जारी भएको हो । 
काठमाड  िज ला अदालतको फैसलाअनुसार िनजले 
कैदमा ब न ुपन कुरा कानूनबमोिजम कै काय भएको 
हदँा रट िनवेदन खारेज हनुपछ भनी बहस गनभुयो ।

दवैु तफका िव ान् अिधव ाह को बहस 
सनुी तुत िनवेदनसिहतको िलिखत जवाफ तथा 
स ब  कानूनी ावधानह को अ ययन गरी िनवेदक 
दईु फरकफरक िनकायको आदेशबाट थुनामा पन र 
तारेखमा ब ने काय भई िनजको कैद लगतमा गडबड 
परकेो छ, छैन र मागबमोिजम आदशे जारी हनुपन हो, 
होइन भ ने स ब धमा केि त रही िनणय गन ु पन 
देिखयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा, िनवेदक िजरे 
भ ने सरोज लामालाई िमित २०६९/२/१९ गते 
प ाउ गरी हातहितयार खरखजाना र डाकँा उ ोग 
मु ाको अिभयोग दायर भएकोमा हातहितयार 
खरखजाना मु ामा . एकलाख ज रवाना तथा 
डाँका उ ोग मु ामा तीन वष कैद हनेगरी फैसला 
भएकोमा फैसलाबमोिजमको कैद भु ान ग रसकेको 
तर फैसलाले तोकेकोभ दा बढी कैद ब नु पन गरी 
कैदी पजु  िदएकोले गैरकानूनी थुनामा ब नु परकेो 
हदँा ब दी य ीकरणको आदशे जारी गरी थुनाबाट 
मु  ग रपाउँ भ ने नै मु य िनवेदन िजिकर रहेको 
देिख छ । िवप ी कायालयह को िलिखत जवाफ 

हेदा िनवेदक िजरे भ ने सरोज लामा डाकँा उ ोग 
मु ाको अिभयोगमा अनसु धानको ममा िमित 
२०६९/२/१९ देिख िमित २०६९/३/१८ स म 
२९ िदन हरी िहरासतमा रही िमित २०६९/३/१८ 
मा धरौटी राखी छुटी गएकोमा पुनरावेदन अदालत, 
पाटनको आदेशानसुार पनुः िमित २०६९/१०/२२ 
देिख थनुामा रहेको देिखदँा फैसलाबमोिजम बाकँ  
कैद २/११/१ बापत िमित २०६९/१०/२२ देिख 
२०७२/०९/२२ गतेस म थुनामा राखी िमित 
२०७२/०९/२३ गते कैदबाट मु  ग रिदनु भनी 
काठमाड  िज ला अदालतबाट कैदी पजु  जारी ग रएको 
हो, फैसलाबमोिजम कैद िनजले भु ान गनुपन नै हदँा 
रट िनवेदन खारेज ग रपाउ ँ भ ने यहोरा उ लेख 
भएको पाइ छ । 

३. िमिसलसलं न माणबाट िनवेदक िजरे 
भ ने सरोज लामालाई िमित २०६९/२/१९ को 
वारदातमा सोही िदन प ाउ गरी एउटै वारदातमा डाकँा 
उ ोग र हातहितयार खरखजाना मु ा चलाएकोमा 
डाकँा उ ोग मु ामा .२७,०००/- धरौटी माग भएको 
र हातहितयार खरखजाना मु ामा पपु का लािग थुनामा 
रा ने आदेश भएको देिख छ । हातहितयार खरखजाना 
मु ामा एक लाख ज रवाना हने गरी िमित २०६९।७।३ 
मा फैसला भएकोले उ  ज रवाना बझुाई िनज िनवेदक 
सोही िदन छुटी गएको कुरा िज ला शासन कायालय, 
काठमाड को िमित २०६९।७।३ को प बाट देिखन 
आउछँ । तर, डाकँा उ ोग मु ामा धरौटीमा रा ने गरी 
भएको आदेशउपर िनवेदन परी पुनरावेदन अदालत, 
पाटनबाट धरौटी मािगएको आदेश बदर भई थुनामा नै 
राखी पपु  गराउनु भ ने आदेश भएको देिखदँा िनज 
िनवेदक पुनः िमित २०७०/१०/२२ देिख थुनामा नै 
रहेको देिख छ । डाकँा उ ोग मु ामा ३ वष कैद हने 
ठहरी िमित २०७०/१२/४ मा फैसला भएको र उ  
फैसला हदँाको समयमा समेत यी िनवेदक थुनामा 
नै रहेको देिखन आउँछ । उ  दवुै डाकँा उ ोग र 
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हातहितयार खरखजाना मु ामा भएको फैसलाउपर 
पनुरावेदन परी यी िनवेदकको हकमा सु  फैसला सदर 
भएकोसमेत देिख छ ।

४. िनवेदक िजर े भ ने सरोज लामा 
िमित २०६९।२।१९ गतेको वारदातमा सोही िदन 
प ाउ परी सोही िदनदेिख हरी िहरासतमा रहेको 
देिख छ । िनवेदकिव  दायर भएको डाकँा उ ोग 
मु ामा थुनछेक आदेश हदँा धरौटीमा राखी मु ा पपु  
गन गरी आदशे भएको देिखए तापिन हातहितयार 
खरखजाना मु ामा थुनामा नै रही मु ा पुप  गन गरी 
आदेश भएको अव था रहेको हदँा िनज िनवेदक प ाउ 
भएको िदनदेिख नै अथात् िमित २०६९।२।१९ गतेदेिख 
नै थनुामा रहेको अव था छ । िमित २०६९।७।३ गते 
हातहितयार खरखजाना मु ामा .१,००,०००।- 
ज रवाना हने गरी फैसला भएको देिखदँा सोही िदन 
नै उ  फैसलाबमोिजमको ज रवाना बुझाई थुनाबाट 
छुटी गएको भए तापिन पुनरावेदन अदालत, पाटनको 
आदेशबमोिजम िमित २०७०।१०।२२ देिख पनुः 
थुनामा नै रही ततु रट िनवेदन दायर गरकेो 
समयस म पिन थुनामा नै रहेको दिेख छ । यसरी यी 
िनवेदक िजर े भ ने सरोज लामा प ाउ परेको िमित 
२०६९/२/१९ गतेदेिख हातहितयार खरखजाना 
मु ामा फैसला भएको िदन िमित २०६९/७/३ स म 
ज मा ४ मिहना १५ िदन र पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको आदेशबमोिजम िमित २०६९/१०/२२ देिख 

तुत िनवेदन गदाको अिघ लो िदन अथात्  िमित 
२०७२/६/११ स म ज मा २ वष ७ मिहना १९ 
िदनसमेत गदा ज मा ३ वष ४ िदन थनुामा रिहसकेको 
देिख छ । यसबाट यी िनवेदकले काठमाड  िज ला 
अदालतको फैसलाबमोिजम तीन वष कैद भु ान 
ग रसकेको देिख छ ।

५. यस कार हातहितयार खरखजाना 
मु ामा पपु को लािग थुनामा बसेको अविधम ये 
िमित २०६९।३।१८ देिख २०६९।७।३ स मको 

अविध कैद लगत ठे दा गणना गरकेो देिखएन । 
फैसलाबमोिजम कैद ठे दा थनुामा बसेको अविधसमेत 
यसमा समायोजन ग रनु पदछ । िनवेदकलाई 

हातहितयार खरखजाना मु ामा पपु को लािग थुनामा 
रािखएको अविधलाई डाकँा उ ोग मु ामा लागेको कैद 
ठेिकँदा सो थुनामा बसेको अविध समायोजन भएको 
देिखएन । एउटै यि  िव  एउटै वारदातबाट दईु 
छु ाछु ै याियक र अध याियक िनकायमा मु ा चली 
सजाय भएकोमा ती दईुम ये कुनै मु ाबाट भएको 
कैदको लगत ठे दा तीम ये जनुसुकै मु ामा पुप को 
लािग थुनामा बसेको रहेछ भने पिन सो थुनामा बसेको 
अविधसमेत समायोजन ग रन ु पदछ । िनवेदकलाई 
डाकँा उ ोग मु ाबाट कैद ठेिकँदा हातहितयार मु ामा 
पपु को लािग थुनामा बसेको अविध समायोजन 
नगरेको देिखदँा उ  ठेिकएको कैद लगत ुिटपूण 
भएको देिखयो । यसथ काठमाडौ िज ला अदालतबाट 
डाकँा उ ोग मु ामा भएको फैसलाको तपिसल ख डमा 
उ लेख गरेबमोिजम िमित २०६९/३/१८ देिख िमित 
२०६९/१०/२१ स मको क रब ७ मिहना ४ िदन बढी 
कैदमा ब न ुपनगरी भएको कैद िहसाब एवम्  ठेिकएको 
कैद लगतसमेत ुिटपूण रहेको देिखन आयो ।

६. िनवेदकउपर एउटै वारदातमा भएको 
दईु छु ाछु ै घटनालाई आधार बनाई डाकँा उ ोग 
र हातहितयार खरखजाना मु ा दायर भएको हो । 
कानूनबमोिजम डाकँा उ ोग मु ा िज ला अदालतमा 
र हातहितयार खरखजानाको मु ा िज ला शासन 
कायालयमा दायर हनपुन भएकोले सो अनु प 
फरकफरक िनकायमा मु ा दायर भई फैसला भएको 
अव था हो । एउटै वारदात भए तापिन दईु िवषयको 
मु ा हे रने िनकाय िज ला अदालत र िज ला शासन 
कायालय फरक दईु िनकाय भएकाले ती दईु फरक 
िनकायमा कानूनबमोिजम मु ा परकेोस म हो । डाकँा 
उ ोग मु ामा काठमाड  िज ला अदालतबाट मािगएको 
धरौटी बझुाए तापिन िनवेदकले तारखेमा रही मु ाको 

९५३० - िजरे भ ने सरोज लामा िव. नेपाल सरकार
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पपु  गरेको अव था नभई हातहितयार खरखजाना 
मु ामा पपु का लािग थनुामा रा ने आदेश भएबाट 
थुनामा नै रहेको देिख छ । ती दवुै मु ा एकै वारदातबाट 
िसिजत भएको अव था रहेको हदँा उ  अविधमा 
हातहितयार खरखजाना मु ामा थुनामा ब नपुरकेो 
अव थालाई डाकँा उ ोग मु ामा समेत थनुामा नै 
रहेको मा न ुपन ह छ ।

७. तसथ, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट काठमाड  िज ला अदालतबाट डाकँा 
उ ोग मु ामा तीन वष कैद सजाय हने गरी भएको कैद 
िनवेदक िजर ेभ ने सरोज लामाले भु ान ग रसकेको 
देिखदँा िनजलाई थनुामु  नगन िवप ीह को काय 
कानूनिवपरीतको देिखन आएकोले मागबमोिजम 
िनवेदकको हकमा पठाइएको च.नं.११९४ िमित 
२०७१/७/२५ को प अनु प ठेिकएको कैदम ये 
बढी कैदको हदस म उ ेषणको आदेश ारा बदर 
गरी िनवेदक कानूनबमोिजम ठेिकनपुन कैदभ दा 
बढी कैदमा बिससकेको देिखदँा थनुामु  ग रिदनु 
भनी ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ठहछ । 
िनवेदकलाई थुनामु  ग रिदनु भनी िमित २०७२।६।२२ 
मा छु ै आदेश भई यस अदालतको च.नं. ७२३०५-
१४६२७७ िमित २०७२।६।२२ को प बाट िनजलाई 
थुनामु  ग रिदन ुभनी लेखी पठाई सिकएको देिखदँा 
थप केही ग ररहन ु परने । यो आदेशको जानकारी 
महा यायािधव ाको कायालयलाई िदई दायरीको 
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत : मीना गु ङ
इित संवत् २०७२ साल असोज २२ गते रोज ६ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय

माननीय यायाधीश ी चोले  शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७२।११।५।४

मु ा : अपहरण तथा शरीर ब धक

०७०-CR-०७७०
पनुरावेदक / ितवादी : किपलव त ु िज ला गजेहडा 

गा.िव.स. वडा नं. ८ घर भई हाल िज ला 
कारागार कायालय प देहीमा थुनामा रहेका 
रामबहादरु था

िव
यथ  / वादी : सिुनलकुमार उपा यायको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७०-CR-०७७१
पनुरावेदक / ितवादी : प देही िज ला पुर 

गा.िव.स. वडा नं. ३ भैसाही घर भई हाल 
िज ला कारागार कायालय प देहीमा थुनामा 
रहेका बाबुराम था  

िव
यथ  / वादी : सिुनलकुमार उपा यायको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७०-CR-०७७२
पनुरावेदक / ितवादी : किपलव त ु िज ला गजेहडा 

गा.िव.स. वडा नं. २ घर भई हाल िज ला 
कारागार कायालय प देहीमा थुनामा रहेका 
िदप ुभ ने िदप नारायण था

नणय नं.९५३१
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िव
यथ  / वादी : सिुनलकुमार उपा यायको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

कुनै पिन सतमा यि को वत ता 
कुि ठत बनाई  अपहरण गरी ब धक 
बनाउने कायलाई वाभािवक भनी अथ 
गन सिकँदैन । यि ह  िबच एकआपसमा 
लेनदेन ग रएको रकम असुल गनको लािग 
कानूनले िविभ न उपाय िनधारण गरेको 
नै छ । पीिडतलाई अपहरण गरी शरीर 
ब धक बनाउनुको स ा कानूनबमोिजमका 
िनधा रत उपायह को अवल बन गनुपन ।

( करण नं.३)
पुनरावेदक ितवादीह ले आफूले िलनपुन 

भिनएको रकम उठाउनका लािग पीिडत 
जाहरेवालालाई ब धक बनाएको देिखँदा 
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको 
महलको २ न.ं िवपरीतको कसरु गरेको 
देिखन आउने ।

पीिडतको दाजु वैदेिशक रोजगारस ब धी 
यवसायमा सलं न रहकेोले िनजसगँ 

यी ितवादीह  म ये बाबुराम था  र 
नारायण था ले वैदेिशक रोजगारको 

लािग रकम िलनुिदनु गरेको कुरा िमिसल 
सलं न माणबाट देिखनुका साथै रकमको 
िलनुिदनु गरकेो यी पीिडतसँग नभई िनजको 
दाजुसगँ भएको तर अनाहकमा पीिडतलाई 
अपहरण गरी शरीर ब धक िलने काय 
गरकेो देिखएको तथा ियनै ितवादीह  
र जाहरेवाला िबच प  िवप  भई चलेको 
ठगी मु ामा ठगी गरकेो ठहरी फैसलासमेत 
भइसकेको अव था हदँा यस अदालतबाट 

मु ा दोहोर् याई हेन िन सा दान ग रदँा 
िलएको आधारसँग सहमत हन नसिकने ।

( करण नं.४)

पनुरावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र  
अिधव ा लभकुमार मैनाली र िव ान् अिधव ा 
के िव म शाह

यथ  / वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा 
िटके  दाहाल

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

सु  तहमा फैसला गन :
मा.िज. या. ी िव ण ुसवुेदी

पनुरावेदन अदालतमा फैसला गन :
मा. या. ी ठाकुर साद शमा
मा. या. ी बाबरुाम रे मी

फैसला
या.चोले  शमशेर ज.ब.रा.: पुनरावेदन 

अदालत, बटुवलको फैसलाउपर मु ा दोहोर ्याई 
पाउ ँ भनी परकेो िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित 
२०७०।७।२७ मा याय शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १२ को उपदफा (१) को ख ड (क) बमोिजम 
मु ा दोहोर ्याई हेन िन सा दान भएको ततु मु ाको 
संि  त य एवं ठहर यस कार छ:-

िमित २०६६।८।२० गतेका िदन बाबरुाम 
चौधरी था , बिु राम था  र बाबुराम चौधरीको 
िभनाज ु नाता पन २ जना मािनस आई छोरा 
सिुनलकुमार उपा यायलाई काम छ भनी घरैदेिख 
अपहरण गरी लगी राखी िफरौती रकम व प . 
९,६०,०००।- माग गरकेा हदँा कारवाही गरी छोरा 
सिुनलकुमारलाई अपहरण मु  गराई पाउ ँभ नेसमेत 

९५३१ - रामबहादरु था समेत िव. नेपाल सरकार
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यहोराको सदुशन साद उपा यायको िनवेदन ।
िमित २०६६।८।१० गते म आ नै घरमा 

बिसरहेको अव थामा िवप ी बाबरुाम था  र िनजको 
वाइ ँ नाता पन यि ले िज ला प देही गोनाहा 

गा.िव.स. वडा नं. २ बाट अनटे ट मोटर साइकलमा 
जबरज ती बसाली लगी पे तोलसमेत ताक  
अ ात थलमा लगी कोठािभ  थुनी शरीर ब धक बनाई 
कुटिपट गरी यान मान ध क समेत िदई िफरौती रकम 
व प .१०,००,०००।- माग गर े। उ  रकम िलन 

भनी चादँनी चोकमा अपहरणकारीह  बाबरुाम था , 
मिणराम था , िचनक था , नारायण था , िदपु 
भ ने िदपनारायण था , रघुनाथ िव.क., दखुे साद 
था , रामबहादरु था समेत भई आएको अव थामा 

हरी कमचारीलाई देखी मलाई छाडी भागी गए । िनज 
अपहरणकारीह ले मलाई अपहरण गरी ब धक बनाई 
८ िदनस म राखी िफरौती रकमसमेत माग गरकेा हदँा 
िनजह लाई प ाउ गरी सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत 
यहोराको सुिनलकुमार उपा यायको जाहेरी 

दरखा त ।
वारदातप ात् फरार अपहरण तथा शरीर 

ब धक मु ाका ितवादी बाबरुाम था , राम साद 
था , रामबहादरु था , रघुनाथ िव.क., िचनका था  
र मिणराम था लाई खोजतलास गन ममा िमित 
२०६६।८।३० गते िज ला प देही, परु गा.िव.स. 
अ तगत भैसाही भ ने थानमा फेला पारी प ाउ गरी 
दािखला ग रएको हो भ नेसमेत यहोराको हरीको 

ितवेदन ।
िमित २०६६।८।२० गते बाबुराम 

था समेतले सिुनलकुमार उपा यायलाई अपहरण 
गरी याई खबर गरी हामी िचनका था , रामबहादरु 
था , मिनराम था , रामबहादरु था , रघनुाथ 
िव.क., राम साद था , नारायण था , िदपु 
भ ने िदपनारायण था लाई बोलाई िवदेश जाँदा खच 
भएको .९,६०,०००।- रकम उठाई िदन सहयोग गरी 

िदनपुर ्यो भनेपिछ हामी िमलीजलुी उ  रकम उठाई 
िदनको लािग सुिनलकुमार उपा यायलाई भा न उ कन 
निदईकन ब धक बनाई सुभावती था , दवुे साद था  
र रघुनाथ िव.क.को घरमा गई िमित २०६६।८।२८ 
गतेस म ब धक बनाई कामको सहयोग गरकेा ह  
भ नेसमेत यहोराको मिनराम था , राम साद था  
भ ने राज ु था , रघुनाथ िव.क., रामबहादरु था , 
िचनका था ले गरकेो एकै िमलानको कागज ।

म र नारायण था लाई वैदिेशक 
रोजगारका लािग सिुनलकुमार उपा याय र शिुशल 
उपा यायले बैङ्कक पठाइिदएकोमा रा ोसगँ रोजगार 
नलगाई िदएकोले दवैु जना फक  आय  । आउँदा जाँदा 
गरी दवुै जनाको कुल .९,६०,०००।- खच भएको 
रकम उठाउनको लािग जेठान नाता पन दवेु साद 
था सगँ िमली िमित २०६६।८।३० गते सिुनलकुमार 
उपा यायलाई अपहरण गरी मोटरसाइकलमा राखी ८ 
िदनस म िज ला किपलव तु, पटना गा.िव.स. गोगापुर 
ब ने सोभावती था , जेठान नाता पन दवुे साद था  
र रघनुाथ िव.क.का घरमा ब धक बनाई राखेको हो । 
मैले िनजको बवुा सदुशनसगँ .९,६०,०००।- रकम 
िदए मा  सुिनललाई छािडिद छु भनी फोनमा भनेको 
ह ँ । उ  रकम िमित २०६६।८।२८ गते भैसाहीमा 
याइिद छु भनी सुदशनले भनेपिछ मसमेतले 

सिुनललाई मोटर साइकलमा राखी उ  थानमा 
आउदँा सादा पोसाकका हरी कमचारीलाई देखेपिछ 
िनज सिुनललाई छाडी हामी सबै भागी गएका ह  
भ नेसमेत यहोराको बाबरुाम था ले मौकामा गरकेो 
बयान ।

िज ला प देही, परु गा.िव.स. वडा नं. ३ 
ि थत पूवमा िकसनु साद था को खेत, पि म ावेल 
सडक, उ र बिु राम था को खेत, दि ण बाटो यित 
चार िक लािभ  बिु राम था को घर रहेको उ  
घरको आगँनमा सिुनलकुमार उपा यायलाई अपहरण 
गरी शरीर ब धक बनाउदँा योग भएको लु.३प २०३५ 
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र ल.ु४प ३६१२ नं. को मोटरसाइकल बरामद भएको 
भ ने खानतलासी तथा बरामदी मचुु का ।

िज ला प देही गोनाहा गा.िव.स. वडा नं. 
२ परुनैीि थत पूव ावेल सडक, पि म अवधराज 
म लाहको खेत, उ र बाटो, दि ण िजते  िम को 
घर यित चार िक लािभ  सिुनलकुमार उपा यायको 
घर रहेको उ  घरको पूवतफको बाटो निजकबाट िमित 
२०६६।८।२० गते बाबरुाम था समेतले सिुनलकुमार 
उपा यायलाई अनटे ट मोटर साइकलमा राखी 
अपहरण गरी लगेको भ ने चारिक ला सिहतको 
घटना थल मचुु का ।

िज ला प देही, परु गा.िव.स.वडा नं. ३ 
ि थत पूव िजतबहादरु था को खेत, पि म तु सीराम 
था को घर, उ र िसताराम था को खेत, दि ण 
सडक यित चारिक लािभ  बाबरुाम था को २ तले 
प क  घर रहेको उ  थानमा खानतलासी गदा 
हातहितयार खरखजाना तथा अपहरण तथा शरीर 
ब धक मु ासगँ माण ला ने कुनै पिन िचजव तु फेला 
नपरकेो भ ने खानतलासी मुचु का ।

िमित २०६६।८।२१ गते म आ नो 
पसलमा बसेको अव थामा सुदशन साद उपा याय 
आई तपाइँको भाइ बाबुराम था समेतले मेरो छोरा 
सिुनललाई अपहरण गरी िमित २०६६।८।२० गते 
मोटरसाइकलमा राखी कता लगे िफता िदएका छैनन्, 

.९,६०,०००।- माग गरकेा छन्, बाबरुामसगँ भेट गरी 
सिुनललाई मु  गराउन ुपर ्यो भनेकाले मैले बाबरुामको 
मोबाइलमा फोन गरी िकन अपहरण गरेको हो, य तो 
काम नगर भ दा सदुशनले िदनपुन रकम िदएमा  छाडी 
िदने हो, न  छाडी िद नौ भ यो । सिुनललाई बाबुराम 
था , दवुे साद था , मिणराम था , राम साद 
था , रघनुाथ िव.क., िचनका था , नारायण 
था समेतले िमित २०६६।८।२० गतेदेिख ऐ.२८ 
गतेस म किपलव तुको िविभ न ठाउमँा ब धक बनाई 
राखेका रहेछन् । सुिनलकुमार उपा यायलाई अपहरण 

गन गराउने ममा मेरो संल नता छैन भ नेसमेत 
यहोराको बिु राम था ले गरेको कागज ।

िमित २०६६।८।२० गते ितवादी बाबरुाम 
था , राम साद था , रामबहादरु था , िचनक 
था , मिणराम था , नारायण था , िदप ु भ ने 
िदपनारायण था , रघनुाथ िव.क. र बाबुराम था को 
िभनाज ु नाता पन यि समेत िमली जबरज ती 
मोटर साइकलमा राखी अपहरण गरी लगी ब धक 
बनाई िफरौती रकम माग गरेका हन् । सो स ब धमा 
मैले िनवेदन िददँा बुि राम था समेत उपर िनवेदन 
िदएको ह ँ। पिछ बु दा उ  घटनामा बिु राम था को 
संल नता रहेनछ । मेरो छोरालाई अपहरण गन अ य 
यि ह लाई कानूनबमोिजम ग रपाउ ँ भ नेसमेत 
यहोराको सदुशन साद उपा यायले गरेको कागज ।

िमित २०६६।८।२० गते बाबरुाम था , 
दवुे साद था समेतले िज ला प देही गोनाहा २ बाट 
सिुनलकुमार उपा यायलाई अनटे ट मोटरसाइकलमा 
राखी अपहरण गरी लगी िनजह  र राम साद था , 
रामबहादरु था , मिणराम था , रघनुाथ िव.क., 
िदपु भ ने िदपनारायण था , नारायण था समेत 
िमली किपलव तुको पटना गा.िव.स. वडा नं.६ ब ने 
सोभावती था , ऐ. मझौला ब ने दवुे साद था  र 
ऐ. बाणगंगा गा.िव.स. वडा नं.९ ब ने रघनुाथ िव.क. 
समेतको घरमा ८ िदनस म ब धक बनाई राखी 
िफरौती रकम व प . १०,००,०००।- माग गरकेा 
हन् । उ  अव थामा यान मान ध क समेत िदएका 
हन् भ नेसमेत यहोराको व तिु थित मचुु का ।

वारदातप ात् फरार नारायण था , 
िदपु भ ने िदपनारायण था  र दवुे साद था को 
खोजतलास गदा फेला नपरकेो भ ने हरी ितवेदन ।

वारदातमा योग भएका लु.३प. २०३५ 
नं. को मोटर साइकलका धनी भ ने बुिझएका ल ब ु
भ ने यि  र सिुनलकुमार उपा यायलाई ब धक 
बनाई रा न सोभावती था को घर योग भएकोले 

९५३१ - रामबहादरु था समेत िव. नेपाल सरकार
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िनजह लाई उपि थत गराउनु हन भनी खटाई 
पठाइएकोमा िनजह को खोजतलास गदा फेला 
नपरकेा, सोभावित था को यिकन नाम सोभावित था  
भ ने सािव ी था  रहेको र ल ब ुभ नेको यिकन नाम 
थर वतन खुलाउन नसिकएको भ नेसमेत यहोराको 

हरी ितवेदन ।
ितवादी बाबरुाम था , मिणराम भ ने 

मिनराम था , राम साद भ ने राज ु था , रघनुाथ 
िव.क. रामबहादरु था , िचनका था , िदप ु भ ने 
िदपनारायण था , नारायण था  र दवुे साद 
था को उ  काय मलुकु  ऐन, अपहरण गन तथा शरीर 
ब धक िलनेको महलको २ नं. बमोिजमको कसुर हदँा 
िनजह लाई सोही महलको ३ नं. र ७ नं. बमोिजम 
सजाय गरी ऐ.को १२ नं. बमोिजम ितवादीह बाट 
पीिडत जाहेरवाला सिुनलकुमार उपा यायलाई 

ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउ ँभ नेसमेत यहोराको 
अिभयोगप  ।

सदुशन र सिुनलकुमार उपा यायसगँ 
िचनजान लेनदेन झै-झगडा रसइबी केही 
िथएन । सह- ितवादीह सगँ िमित २०६६।८।२० 
देिख २०६६।८।२८ गतेका िबच भेटघाट भएको 
छैन । सदुशनको िनवेदन बारमेा मलाई थाहा 
छैन । म पिहला ने.क.पा. माओवादीमा आ था रा ने 
हदँा यसको ितशोध िलन य तो िकटानी जाहेरी 
िदएका होलान् । सुिनलकुमार उपा याय र बाबुराम 
था िबच िवदेश पठाउने स ब धमा िववाद िथयो । 
अपहरण गर ेनगरकेो थाहा छैन । म सहयोग गन गएको 
होइन । साथीह ले बयानमा िकन य तो लेखाए थाहा 
छैन । मौकाको बयान मेरो होइन । लेखेको कागजमा 
सही गर भनेकाले सही गरेको ह ँ । मोटरसाइकल 
कसको हो थाहा छैन । कसरु नगरकेोले मलाई सजाय 
हनपुन होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी रघनुाथ 
िव.क.ले प देही िज ला अदालतमा गरेको बयान ।

सिुनल र सदुशन साद उपा यायलाई 

िचि दन । िनजह सगँ लेनदेन रसइवी केही छैन । सह-
ितवादी दखेु सादबाहेक अ सगँ िचनजान छ । िमित 

२०६६।८।२० गते कसैसगँ भेटघाट स पक भएको 
छैन । जाहेरवाला सिुनललाई अपहरण गन िफरौती 
मा ने तथा शरीर ब धक िलने कायमा मेरो संल नता 
छैन । सिुनललाई कसले अपहरण गरे थाहा छैन । 
बाबरुाम र जाहेरवाला िबच लेनदेन भए नभएको मलाई 
थाहा छैन । मौकाको बयान मेरो होइन । हरीले कुटिपट 
गरी सही गराएका हन् । अपहरण र शरीर ब धक िलने 
कायमा मेरो संल नता नभएकाले अिभयोगबमोिजम 
मलाई सजाय हनुपन होइन भ नेसमेत यहोराको 

ितवादी राम साद था  भ ने राज ुथा ले प देही 
िज ला अदालतमा गरकेो बयान ।

जाहेरवाला सिुनल र िनजको बाब ुसुदशनसगँ 
िचनजान रसइवी केही छैन । सह- ितवादी बाबरुाम 
था , राम साद था , रघनुाथ िव.क.लाई मा  
िच दछु । िमित २०६६।८।२० गते म िपपरामा घर 
बनाउने काम गद िथए ँर साझँ आ नै घरमा गएको ह ँ। 
मेरा िव को जाहेरी यहोरा झु ा हो । जाहेरवालालाई 
ब धक बनाएको स ब धमा मलाई केही थाहा छैन । 
मलाई सोधपुछ गन भनी हरीले िमित २०६६।८।३० 
मा बाणगंगा ४ बाट प ाउ गरकेो हो । मौकाको बयान 
मेरो होइन । हरीले आफँै लेखी डर ास देखाई सही 
गराएका हन् । सह– ितवादीह ले मेरो नाम िकन 
लेखाए थाहा भएन । सुिनललाई अपहरण गन कायमा 
मेरो संल नता नहदँा अिभयोगबमोिजम सजाय हनुपन 
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी मिणराम था  
भ ने मिनराम था ले प देही िज ला अदालतमा 
गरेको बयान ।

सह- ितवादीह  कसैसगँ पिन मेरो िमित 
२०६६।८।२० देिख २०६६।८।२८ गतेस म भेट 
भएको िथएन । सिुनललाई कसले िकन अपहरण गरे 
मलाई थाहा भएन । सिुनलले मेरो नामसमेत लेखी 
िकन िकटानी जाहेरी िदए मलाई थाहा भएन । िमित 
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२०६६।८।२८ मा पटना गा.िव.स.मा बाधँ बाँ ने 
कामको लािग गएको िथए ँ । सह- ितवादीह ले 
मौकामा गरकेो बयानमा मेरो नाम िकन उ लेख गरे 
मलाई थाहा भएन । मेरो भएको भिनएको बयान मलाई 
पढेर सनुाएका होइनन् । सही गर भनेकाले सही गरकेो 
ह ँ। अिभयोगबमोिजम कसरु नगरकेाले सजाय हनपुन 
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी रामबहादरु 
था ले प देही िज ला अदालतमा गरकेो बयान ।

जाहेरवालालाई िचनेको छैन । रसइवी 
झगडा केही छैन । िमित २०६६।८।२० देिख ऐ.२९ 
स म सह- ितवादीसगँ भेटघाट स पक भएको 
छैन । सिुनललाई अपहरण गन शरीर ब धक बनाउने 
कायमा मेरो संल नता छैन । कसले अपहरण गरे मलाई 
थाहा भएन । िकन िकटानी जाहेरी िदए मलाई थाहा 
भएन । मौकाको बयान मेरो होइन । हरीले जबरज ती 
सही गराएका हन् । अपहरणमा मेरो संल नता 
नभएकाले अिभयोगबमोिजम मलाई सजाय हनपुन 
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी िचनका था ले 

प देही िज ला अदालतमा गरकेो बयान ।
जाहेरवाला सिुनलसगँ लेनदेन कारोबार 

भएको िथयो । मसगँ तमसुक छ । ितवादी नारायण 
र िदप ु भ ने िदपनुारायण था  मेरो िभनाज ु नाताका 
हन् । दवुे साद था  मेरो जेठान हन् र अ  सबै मेरा 
साथी हन् । सुिनल तथा िनजको दाज ु सुिशलकुमार 
उपा यायले म र  नारायणलाई थाइ या डमा 
रोजगारका लािग २ मिहनाअगािड पठाएका िथए । 
हामीसगँ सिुनल पिन सगैँ थाइ या ड गएका िथए । 
आठ िदन बैङ्ककको होटलमा राखे । यसपिछ काम 
लगाई िद छु भनी गाडीमा राखी एउटा घरमा छाडी 
आफू फकर नेपाल आएछन् । हामी २ जनाले तीन/तीन 
लाख गरी . छ लाख  बुझाएका िथय  । घर बनाउने 
काम भनेर लगेको िथयो काम पाइएन । दईुतफको 
आउने जाने िटकट िथयो यो पैसा पिन िझक  
िदएछन् । हामी घरबाट िटकट मगाएर नेपाल फकका 

ह  । यही खच भएको र सुिनललाई िदएको पैसाको 
हरिहसाब गरी पैसा िफता मा ने िवषयमा मेरो घरमा 
छलफल गदा भेट भएको हो । हामीले सिुनललाई 
िनजको घरबािहर राखेर हामीले िलनपुन पैसा . 
९,६०,०००।- माग गरेका ह  । िफरौती मागेका 
होइन  । जाहेरीको यहोरा झु ा हो । मलाई 
अिभयोगबमोिजम सजाय हनपुन होइन भ नेसमेत 
यहोराको ितवादी बाबुराम था ले प देही िज ला 

अदालतमा गरेको बयान ।
िमित २०६६।६।२० देिख ऐ.२८ स म 

ितवादीह सगँ भेटघाट फोन स पक भएको 
होइन । जाहेरवालालाई मैले अपहरण गरी िफरौती 
मागेको छैन । जाहेरवालाले िवदेश पठाउछुँ भनी 
लगेको रकम िफता िदनुपछ भनी य तो जाहेरी िदएका 
हन् । मउपरको जाहेरी झु ा हो । सह- ितवादी बाबरुाम 
था समेतले मौकामा गरेको बयानमा िकन मेरो संल नता 
देखाए थाहा भएन । सदुशनले गरकेो कागजबारे 
मलाई थाहा भएन । अिभयोगबमोिजम जाहेरवाला 
सिुनललाई अपहरण गन तथा शरीर ब धक रा ने 
कायमा मेरो संल नता नभएकोले मलाई सजाय हनुपन 
होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी िदपनारायण 
था ले प देही िज ला अदालतमा गरकेो बयान ।

ितवादी नारायण था  र दखेु साद 
था को नाममा तामेल भएको यादमा हािजर नभई 
गजुारी बसेको ।

जाहेरवाला सिुनलकुमार उपा याय, 
सदुशन साद उपा याय, व तिु थित मुचु काका 
वालिकसनु भर, रामशरण यादव र न दलाल म लाह, 

ितवादीका सा ीह  दानबहादरु सनुार, याम गु ङ, 
ोपती था , बिु राम था , मानबहादरु सनुार, 

गोिव द साद था  र सीताराम था ले गरकेो बकप  
िमिसल सामेल रहेको ।

फरार ितवादीह  नारायण था  र 
दखेु साद था को हकमा तुत मु ा अ.बं. १९० 
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नं. बमोिजम मलुतबीमा रािखने ठहछ । ितवादीह  
बाबरुाम था , रामबहादरु था , दीपनारायण था  
र िचनका था उपरको िकटानी जाहेरी, पीिडत तथा 
जाहेरवालाको अदालतसम को बकप बाट समिथत 
भएको, व तिु थितका मािनसह को भनाइ, लेनदेनको 
ज रयाबाट तुत घटना घटेको िमिसल संल न त य 

माणबाट पिु  भएको समेतबाट यी ितवादीह ले 
अिभयोगबमोिजम कसरु गरकेो पिु  हदँा िनजह लाई 
जनही ४ वष कैद र जनही पचास हजार ज रवाना 
हनकुा साथै ऐ. ७ नं. बमोिजम थप जनही २ वष कैद 
तथा ऐ. ऐनको १२ नं. बमोिजम दैिनक . ५००।- का 
दरले िदन ८ को ितपूित रकमसमेत भराइिदने ठहछ । 

ितवादीह  राम साद भ ने राजु था , मिनराम था  
र रघनुाथ िव.क.को नाम हिलया जाहेरीमा िकटान 
नभएको, जाहेरवालाले िनजह को वारदातमा संल नता 
नरहेको भनी अदालतमा बकप  गरेको व तुि थित 
मुचु काका मािनसह को भनाइ तथा ितवादीह को 
इ कारी बयानसमेतबाट यी ितवादीह ले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहछ भ नेसमेत यहोराको 

प देही िज ला अदालतको िमित २०६७।७।२९ को 
फैसला ।

सु  फैसलामा िच  बझेुन । हामीह  
उपरको जाहेरी र अिभयोग मागदाबी मुलुक  ऐन 
अपहरण तथा शरीर ब धक िलनेको महलको २,३ र 
७ नं. को प रभाषा वा कसुरिभ  पदन । जाहेरवालाकै 
भनाइलाई मा  आधार िलई वत  र िनिववाद सबदु 

माणह को मू याङ्कन नगरी फैसला ग रएको छ । 
अदालतमा बयान गदा हामीह  कसरुमा इ कार रहेको 
साथै जाहेरवाला र पीिडत भिनएका सिुनलकुमार 
समेतले हा ो के क तो सलं नता िथयो भनी देखाउन 
सकेका छैनन् । य तो अव थामा हामीह लाई 
कसरुदार ठहर ्याई सजाय गरी ितपूितसमेत भराइिदने 
गरी भएको सु  फैसला ुिटपूण हदँा पूण पमा उ टी 
गरी अिभयोग मागदाबीबाट सफाई पाउ ँ भ नेसमेत 

यहोराको ितवादीह  बाबरुाम था , रामबहादरु 
था , िदप ुभ ने िदपनारायण था , िचनका था को 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा दायर पुनरावेदनप  ।

सु  फैसलामा िच  बझेुन । ततु मु ाका 
पीिडत सिुनलकुमार उपा यायले ितवादीह  मिनराम 
था , राज ुथा  र रघनुाथ िव.क. उपरसमेत िकटानी 
जाहेरी िदएका हन् । मौकाको बयानमा यी ितवादीह  
आरोिपत कसरुमा सािबत भएका र अनसु धानको 

ममा कागज गन यि ह ले पिन िनज ितवादीह  
उपरको कसुर पिु  गन गरी लेखाइिदएको अव थामा 
िनज ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको सु  
फैसला ुिटपूण हदँा बदर गरी ितवादीह लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ग रपाउ ँभ नेसमेत 
यहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत, 

बटुवलमा दायर पुनरावेदनप  ।
सु  िज ला अदालते सफाई िदने ठहर गरकेा 

ितवादीह  मिनराम था समेत ३ जनाका स ब धमा 
वादी नेपाल सरकारको तफबाट तथा कसुरदार ठहर 
ग रएका ितवादी बाबुराम था समेतको पुनरावेदन 
परेको अव था देिखयो । यसका अित र  अपहरण 
गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको १ नं. र ३ 
नं. को या या मक लगायत माण मू याङ्कनका 

ि ले समेत सु  फैसला िवचारणीय देिखएको हदँा 
मलुुक  ऐन, अ.बं. २०२ नं. एवं पनुरावेदन अदालत 
िनयमावली, २०४८ को िनयम ४७ समेतको 

योजनाथ ितवादी बाबरुाम था समेतको पुनरावेदन 
परेको जनाउ पनुरावेदन सरकारी विकल कायालय, 
बटुवललाई िदई साथै ितवादीह  मिनराम था , राज ु
था  र रघनुाथ िव.क.लाई छलफलका लािग िझकाई 
अ  िनयमानसुार पेस गन ुभ ने पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०६८।९।११ को आदेश ।

ितवादी बाबरुाम था समेतलाई बङ्कक 
पठाउने िसलिसलामा रकम िलनिुदनु भएको कुरा 
िमिसल सलं न िलखतबाट देिखएको र सो कुरालाई 
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ितवादीले वीकार गरेकोसमेत देिखदँा कुनै 
िफरौती रकमका लािग शरीर ब धक िलएको नभई 
आफूले िलनपुन भिनएको रकम उठाउनका लािग 

ितवादीह ले गलत बाटो अवल बन गरेको पिु  हन 
आयो । अतः ितवादीह  बाबरुाम था , रामबहादरु 
था , िचनक था  र िदपनारायण था लाई जनही ४ 
वष र थप २ वष गरी ६ वष कैद र .५०,०००।– 
ज रवाना गरी ितवादीह बाट पीिडतलाई दैिनक . 
५००।– का दरले िदन ८ को ितपूित रकमसमेत भराई 
िदने तथा ितवादीह  मिनराम था , रघुनाथ िव.क., 
र राम साद था लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने 
ठहर ्याई सु  प देही िज ला अदालतबाट िमित 
२०६७।७।२९ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६९।३।२५ को फैसला ।

मैले जाहेरवाला सुिनललाई अपहरण गरकेो 
होइन । िनजसगँ उि लिखत िमितमा भेटघाटसमेत 
भएको छैन । मेरो भाइ नारायण था लाई िवदेश 
पठाउँछु भनी जाहेरवालाले रकम िलई ठगी गरकेो हदँा 
आफूउपरको स भािवत कारबाहीबाट ब ने उ े यले 
मा  मउपर आरोप लगाएको हो । मेरा सा ीले मेरो 
इ कारी बयानलाई समथन पिु  हने गरी बकप  
ग रिदएका छन् । सदुशन साद उपा यायले िज ला 

हरी कायालय प देहीमा िदएको हिलया जाहेरी 
िनवेदनमा बाबुराम था समेतका ४ जनाको मा  नाम 
उ लेख भएको छ । मेरो नाम उ लेख िथएन । मेरो कुन 
अव थामा के क तो संल नता िथयो भ ने कुरा कही ँ
कतैबाट खु न सकेको छैन । बिु राम था ले हरीमा 
कागज गदा बाबरुाम था लगायतका यि ह को 
संल नता रहेको भनी मेरो नाम उ लेख गरकेा 
छैनन् । कसुरमा संल न रहेको भ ने अव था कतैबाट 
पिन नदेिखई िनद ष मािणत हदँाहदँै पिन मलाई 
कसरुदार कायम गन गरकेो फैसला आधारभूत पमा 
गलत एवं ुिटपूण छन् । कसरुमा सािबत नभई 

अदालतबाट जारी भएको वारे ट यादमा उपि थत 
हदँा त ययु  इ कारी बयान िदएको अव थामा म 
के कुन आधारबाट कसरुदार ठहन हो? भ ने कुरा 
फैसलामा खुलेको छैन । तसथ, सु  फैसलालाई सदर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बुटवलको फैसलामा 
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को 
िुट िव मान हदँा दोहोर ्याउने िन सा दान गरी 

मु ा हेरी पनुरावेदन फैसला उ टी गरी सफाई पाउ ँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी िदप ुभ ने िदपनारायण 
था को यस अदालतमा दायर पुनरावेदन प  ।

जाहेरवालाका कथनह  आपसमा बािझएका 
छन् । सफाई पाएका ितवादीह को नाम राखी 
जाहेरी िदएकोमा पिछ बकप  गदा ियनीह  भए 
ज तो नलागेको भनी लेखाएकाले िनजका भनाइह  
िव ासलायक छैनन् । जाहेरवाला वा पीिडत भिनएका 
यि ले जेसुकै भने पिन िव ास गनुपछ भ ने तक 

यिु यु  हन स दैन । उनी असल िनयत भएका मािनस 
होइनन् । उनी, उनका दाज ु र बाबुसमेत उपर रकम 
ठगी गरकेो स ब धमा मु ा दायर छ । तुत मु ा 
उठानस ब धी जड भनेको जाहेरवालासमेतले हामीलाई 
बैङ्कक पठाइिदने भनी िलएको .९,६०,०००।– को 
िवषय नै हो । हा ो दबुल आिथक अव था चेतनाको 
कमीका कारण रकम फु काई थाइ या डस म परु ्याई 
यही अलप  छाडी भागेकोले पुनः घरबाट भाडा 

मगाई नेपाल फकनु परेको कुरा मेरो बयान एवं मेरा 
सा ी बकप बाट थािपत भएको छ । जाहेरवाला 
पीिडत यि  होइनन् । वा तिवक पीिडत प  भनेको 
म र नारायण ह  । ठगीको कारवाहीबाट ब ने र 

पैया ँ िफता गन ुनपन भ ने सुिनयोिजत चाल खेली 
यो प च िमलाएको हो । फैसलामा यसतफ िववेचना 
भएन । जाहेरवालालाई जबरज ती घरबाट िलएर गई 
८ िदन ब धक बनाई राखेको कुरा बनावटी हो । िनज 
हरिहसाब स ब धमा स लाह गन भनी राजीखसुीबाटै 
मसगँ घरबाट िहडँी मेरो घरमा बसी उसै िदन कुराकानी 

९५३१ - रामबहादरु था समेत िव. नेपाल सरकार
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भई िफता भएका हन् । िबचको ७ िदन िनज कहा ँबसे 
िनजैले जानून् । हामी सबै जनाले अदालतमा स य त य 
खलुाई इ कारी बयान िदएका छ  । य तो अव थामा 
िनिहत वाथ े रत जाहेरवालाले कसैलाई िकटान 
गरकैे आधारमा अिभयोग खि बर हने र कसैलाई 
होइन भिनिदएकै आधारमा दोषी वा िनद षी िस  
हने भ ने कुरा यायोिचत हन स दैन । सतही पबाट 
मलाई कसरुदार कायम गरेकोबाट मलाई अ याय पन 
गएको छ । तसथ, सु  फैसलालाई सदर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलामा याय 

शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को िुट 
िव मान हदँा दोहोर ्याउने िन सा दान गरी मु ा हेरी 
पनुरावेदन फैसला उ टी गरी सफाई पाउ ँभ नेसमेत 
यहोराको ितवादी बाबरुाम था को यस अदालतमा 

दायर पनुरावेदन प  । 
जाहेरवालाको कथनह  आपसमा बािझएका 

छन् । सफाई पाएका ितवादीह  समेतका नाम 
राखी जाहेरी िदएकोमा पिछ बकप  गदा ियनीह  
भए ज तो नलागेको भ ने लेखाएकाले िनजको भनाइ 
िव ासलायक छैन । जाहेरवाला वा पीिडत भिनएका 
यि ले जे भने पिन िव ास गनपुछ भ ने तक यिु यु  

हदँैन । उनी असल िनयत भएका मािनस होइनन् । 
उनी, उनका दाज ु र बाबुउपर रकम ठगी मु ा दायर 
छ । जाहेरवालाले आफू अपह रत हदँा मेरो उपि थित 
र संल नता भएको लेखेका छैनन् । केबल आफूलाई 
ब धक राखेको अव थामा सो थानह मा रहेको भनी 
उ लेख गरकेा छन् । सफाई पाएका ितवादीह समेत 
संल न भएको भनी जाहेरी िदएकोमा पिछ बकप  
गदा ियनीह  भए ज तो नलागेको भनी लेखाएका 
छन् । यसरी जाहेरी र बकप  बािझएका मा  होइनन्, 
बकप  वयम् पिन अ प  र ामक छ । य तोमा 
ती तीनजना ितवादीह सरह समान ि थितको मैले 
पिन सफाई पाउनु पन हो । मौकाको मेरो सािबतीलाई 

माणको आधार मािनएको पाइ छ । मलाई नसोधीकन 

जबरज ती सहीछाप गराइएको हदँा मैले अदालतमा 
इ कारी बयान गरकेो छु । अनसु धानमा त सफाई 
पाएको ३ जनालाई पिन सािबत गराइएको छ तर पिन 
उनीह  िनद ष पाइएका छन् । यो कुरा मेरो हकमा पिन 
लागू हनेमा यसतफ यान िदइएन । अनुस धानबाट 
तयार गरकेो प र यलाई नै स यत य भनी मािनिलने 
हो भने पिन अपहरण तथा शरीर ब धकस ब धी 
महलको १ र २ न बरका प रभाषाह  अनु प 
मेरो संल नता रहेको छैन । सोही महलको ४ नं. मा 
दु साहन गन आदशे िदने वा य तो कसुर हनभु दा 
अगावै कसरु गन सहमित िदने यि लाई िनजले नै 
कसुर गरेको मानी सजाय गन यव था भएकोमा मेरो 
य तो भूिमका पिन अनसु धानबाट देिखदँनै । यस 

अथमा उ  १, २ र ४ न बरका स ब धमा समेत 
फैसला गलत छ । तसथः सु  फैसलालाई सदर गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलामा याय 

शासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को ुिट 
िव मान हदँा दोहोर ्याउने िन सा िदई मु ा हेरी सफाई 
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी रामबहादरु 
था को यस अदालतमा दायर पुनरावेदन प  ।

तुत मु ामा उि लिखत रकमकै 
स ब धमा ततु मु ाको ितवादी बाबुराम था को 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भई प दहेी िज ला 
अदालतसम  अपहरण तथा शरीर ब धक मु ाको 
जाहेरवालासमेत ितवादी भई ठगी मु ा चलेको 
र सो मु ामा ठगी गरेको ठहरी फैसला भएको कुरा 
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् व र  अिधव ा ी 
लव साद मैनाली एवं िव ान्  अिधव ा ी चडुामिण 
भषुालको बहस िनवेदन एवं िनजह बाट ततु उ  
ठगी मु ाको ितिलिपसमेतबाट दिेखएकोले ततु 
मु ाको फैसलामा अपहरण गन तथा शरीर ब धक 
िलनेको महलअनसुार समेत सजाय भएको कुरा सो 
महलको १ नं. २ नं. ३ नं. एवं माण ऐन, २०३१ 
को दफा ५४ तथा अदालती ब दोब तको १८४क 
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समेतको कानूनी िुट भएको दिेखएकोले याय शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को ख ड (क) बमोिजम 
दोहोर ्याई हेन पनुरावेदनको अनमुित दान ग रिदएको 
छ । तुत अपहरण तथा शरीर ब धक मु ाको 
िमिसलको साथै कानून यवसायीह ारा पेस भएको 
ठगी मु ाको िमिसलसमेत माणको िनिम  मगाई 
िनयमानसुार कारवाही गन ुभनी िमित २०७०।७।२७ 
मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम  पेस हन आएको तुत मु ामा 
पनुरावेदकह का तफबाट उपि थत िव ान् व र  
अिधव ा ी लभकुमार मैनाली र िव ान् अिधव ा ी 
के िव म शाहले जाहेरवालाको अपहरण गरी शरीर 
ब धक गन कायमा पनुरावेदक ितवादीह को के क तो 
िकिसमको संल नता रहेको िथयो भ ने कुरा प पमा 
कही ँकतैबाट मािणत हन सकेको छैन । वारदातको 
स ब धमा जाहेरवालाको भनाइ एकापसमा बािझएको 
छ । तुत मु ा ितवादी बाबरुाम था समेतलाई 
िवदेश पठाइिदने भनी पैसा लगेको कारण उठान भएको 
हो । सोही कारण जाहेरवालासमेत उपर ठगी मु ा पिन 
दायर भएको छ । एकै वारदातमा संल न रहेकाम ये 
केहीलाई सफाई िदने र केहीलाई कैदमा ब न ुपन गरी 
भएको फैसला िुटपूण छ । संगिठत पमा अपराध गन 
म सदसिहत अपराध गरकेो स दभमा मा  संगिठत 
अपराधको पमा िलनपुनमा सो नगरी २ जनाभ दा 
बढी ितवादीह  भएको आधारमा मा  संगिठत पमा 
अपहरण गरेको भनी मलुकु  ऐन, अपहरण गन तथा 
शरीर ब धक िलनेको महलको ७ नं. बमोिजम थप 
सजाय गन गरी भएको सु  फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६९।३।२५ 
को फैसला बदर गरी पुनरावेदक ितवादीह लाई 
सफाई ग रपाउ ँभनी बहस गनभुयो ।

यथ  वादी नेपाल सरकारको तफबाट 
उपि थत िव ान् उप यायािधव ा ी िटके  

दाहालले पनुरावेदक ितवादीह उपर जाहेरवालाले 
िकटानी जाहेरी गरकेा छन् । सा ीको बकप बाट पिन 
यी ितवादीह को वारदातमा सलं नता रहेको पिु  
भइरहेको अव थामा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहर गरी भएको सु  फैसला सदर गरकेो पुनरावेदन 
अदालत, बुटवलको फैसला सदर ग रपाउ ँभनी बहस 
गनभुयो ।

उपयु बमोिजम पनुरावेदक तथा 
यथ तफका िव ान् अिधव ाह ले गनभुएको 

बहससमेत सनुी िमिसल अ ययन गरी हेदा पुनरावेदन 
अदालत, बुटवलको फैसला िमलेको छ छैन? 
पनुरावेदक ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर पु न 
स ने हो, होइन? सोही िवषयमा केि त रही िनणय 
िदनपुन देिखन आयो ।

यसमा ितवादीह  बाबुराम था , मिणराम 
भ ने मिनराम था , राम साद भ ने राज ु था , 
रघनुाथ िव.क. रामबहादरु था , िचनका था , िदप ु
भ ने िदपनारायण था , नारायण था , दवेु साद 
था ले मलुुक  ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक 
िलनेको महलको २ नं. बमोिजमको कसुर गरकेो हदँा 
िनजह लाई सोही महलको ३ नं. र ७ नं. बमोिजम 
सजाय गरी ऐ. को १२ नं. बमोिजम ितवादीह बाट 

ितपूितसमेत िदलाई भराई पाउँ भ ने अिभयोग 
मागदाबी रहेको ततु मु ामा ितवादीह  बाबरुाम 
था , रामबहादरु था , िदपनारायण था , िचनका 
था लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम जनही ४ वष 
कैद र थप २ वष कैदसमेत गरी ज मा ६ वष कैद 
तथा ५०,०००।–ज रवाना गरी ितिदन . ५००/ 
को दरले ८ िदनको ितपूितसमेत भराइिदने एवम् 

ितवादीह  राम साद भ ने राजु था , मिनराम 
था  र रघनुाथ िव.क.ले सफाई पाउने ठहर ्याई 

प दहेी िज ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बुटवलको फैसलाउपर 

ितवादीह  रामबहादरु था , बाबुराम था , िदप ु

९५३१ - रामबहादरु था समेत िव. नेपाल सरकार
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भ ने िदपनारायण था को तफबाट मु ा दोहोर ्याई 
हे रपाउँ भ ने िनवेदन दायर भई यस अदालतको 
िमित २०७०।७।२७ को आदेशले मु ा दोहोर ्याई हेन 
िन सा दान भएको देिख छ । 

ितवादीह  म ये दखेु साद था  र 
नारायण था ले सु  याद गजुारी बसेको देिखदँा 

िनजह को हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम मु ा 
मु तबीमा रा ने गरी सु  अदालतबाट आदेश भएको 
र िनजह को हकमा कानूनबमोिजम मु ा मु तबीबाट 
जगाई कारवाही हने नै हदँा तुत पनुरावेदनको 
रोहबाट िनजह को हकमा केही बोिलरहनु परने । 

ितवादीम ये िचनका था ले पनुरावेदन नगरेकोले 
र अ य ितवादीह  मिनराम था , रघनुाथ िव.क. 
राम साद था ले सफाई पाउने ठहरी भएको सु  
फैसलालाई पनुरावेदन अदालतबाट समेत सदर हने 
ठहर भई अि तम भई बसेकोले िनजह को स ब धमा 
पिन यस पनुरावेदनको रोहबाट केही बोिलरहन ुपरेन ।

२. िनणयतफ िवचार गदा छोरा 
सिुनलकुमारलाई अपहरण गरी िलई गएकोले 
कारवाही ग रपाउ ँ भनी पीिडत सिुनलकुमारको बुबा 
सदुसन साद उपा यायले सु मा हिलया जाहेरी 
िदएप ात् पीिडत सुिनलकुमार उपा यायको िकटानी 
जाहेरी परी तुत मु ाको अनुस धान सु  भएको 
देिख छ । ितवादीह ले आरोिपत कसरुमा इ कार 
रही जाहेरवालाको अपहरण र शरीर ब धक गन कायमा 
संल नता रहेको छैन भनी अदालतमा उपि थत भई 
बयान गरकेो भए तापिन िमित २०६६।८।२० को िदन 
जाहेरवाला सिुनलकुमार उपा यायलाई अपहरण गरी 

याई िवदशे जादँा खच भएको रकम उठाउनको लािग 
ब धक बनाएको हो भनी आरोिपत कसरुमा सािबत रही 
मौकामा अिधकार ा  अिधकारीसम  बयान गरकेो 
पाइ छ । पीिडत जाहेरवाला सिुनलकुमार उपा याय 
र िनजका बाब ुसदुशन साद उपा यायले अदालतमा 
उपि थत भई आ नो िकटानी जाहेरीलाई समथन गन 

गरी ितवादीह ले अपहरण गरी ब धक बनाई राखेको 
हो भनी आ नो बकप मा लेखाइिदएको पाइ छ । 
व तिु थित मचुु काका न दलाल म लाहले पीिडत 
सिुनलकुमार उपा यायलाई मोटरसाइकलको िबचमा 
बसाली िलई गएको आ नै आखँाले देखेको हो भनी 
बकप  गरेको पाइ छ । व तुि थित मचुु काका रामशरण 
यादवले पिन नाम थाहा छैन तर जाहेरवालालाई 

ितवादीह ले अपहरण गरी शरीर बाधक गरी राखेका 
हन् भनी बकप मा उ लेख ग रिदएको देिख छ । 
यस कार तुत मु ामा कानूनतः िनषेिधत काय गरी 
कानून ारा िनधारण ग रएको बाटो अवल बन नगरी 

ितवादीह ले पीिडत जाहेरवालालाई अपहरण गरी 
शरीर ब धक बनाएको कसरु पिु  हन आयो ।

३. पनुरावेदक ितवादीह ले अदालतमा 
इ कारी बयान गदा मौकाको बयान इ छापूवक 
ग रएको होइन, जबरज ती गराइएको हो भनी िजिकर 
िलएको देिखए तापिन िनजह को उ  कथन वत  
एवं व तुिन  माणबाट मािणत हन सकेको छैन । 
मौकाको बयानको ममा आफूले वैदेिशक रोजगारीको 
लािग जाहेरवाला र िनजको दाजुलाई रकम बझुाएको 
तर सत अनु पको रोजगारीमा संल न नगराएको 
कारण थाइ या ड पगुी फिकन ुपरेको हदँा रकम िफता 
िलनको लािग अपहरण गनु परकेो हो भनी बताएको 
देिखएको छ । कुनै पिन सतमा यि को वत ता 
कुि ठत बनाई  अपहरण गरी ब धक बनाउने कायलाई 
वाभािवक भनी अथ गन सिकँदैन । यि ह  िबच 

एकआपसमा लेनदेन ग रएको रकम असुल गनको 
लािग कानूनले िविभ न उपाय िनधारण गरकेो नै 
छ । पीिडतलाई अपहरण गरी शरीर ब धक बनाउनकुो 
स ा कानूनबमोिजमका उ  िनधा रत उपायह को 
अवल बन गनपुन िथयो ।

४. मलुकु  ऐन, अपहरण गन तथा शरीर ब धक 
िलनेको महलको २ नं. ले ... कसैले कुनै यि लाई बल 

योग गरी वा योग गन ध क  िदई डर ास दखेाई, 
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जोरजुलुम गरी, हातहितयार देखाई ... यसउपर 
अनिधकृत तवरले िनय णमा िलई थु न हदँैन, सो 
गर ेशरीर ब धक िलएको मािन छ भ ने उ लेख गरकेो 
पाइ छ । ततु मु ामा पनुरावेदक ितवादीह ले 
आफूले िलनपुन भिनएको रकम उठाउनका लािग 
पीिडत जाहेरवालालाई ब धक बनाएको देिखदँा 
अपहरण गन तथा शरीर ब धक िलनेको महलको २ नं. 
िवपरीतको कसरु गरकेो दिेखन आयो । यस कार यी 
पनुरावेदक ितवादीह  उपर अपहरण गन तथा शरीर 
ब धक बनाएको कसरु ठहर गरी सोअनु प सजाय 
गरकेो फैसलामा अ यथा भएको देिखएन । पीिडतको 
दाज ुसिुसलकुमार उपा याय वैदेिशक रोजगारस ब धी 
यवसायमा संल न रहेकोले िनजसगँ यी ितवादीह  

म ये बाबरुाम था  र नारायण था ले वैदेिशक 
रोजगारको लािग रकम िलनिुदन ु गरकेो कुरा िमिसल 
संल न माणबाट देिख छ । रकमको िलनिुदन ुगरकेो 
यी पीिडतसगँ नभई िनजको दाजसुगँ भएको तर 
अनाहकमा पीिडतलाई अपहरण गरी शरीर ब धक 
िलने काय गरकेो देिखएको तथा ियनै ितवादीह  र 
जाहेरवाला िबच प  िवप  भई चलेको ठगी मु ामा ठगी 
गरकेो ठहरी फैसलासमेत भइसकेको अव था हदँा यस 
अदालतबाट मु ा दोहोर ्याई हेन िन सा दान ग रदँा 
िलएको आधारसगँ सहमत पिन हन सिकएन ।

५. अतः मािथ उि लिखत आधार र 
कारणबाट पीिडत जाहेरवालालाई संगिठत पमा 
अपहरण गरी शरीर ब धक िलने काय गरकेो हदँा 
पनुरावेदक ितवादीह  बाबुराम था , रामबहादरु 
था  र िदप ु भ ने िदपनारायण था लाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम मुलकु  ऐन, अपहरण गन तथा शरीर 
ब धक िलनेको महलको ३ नं. अनुसार जनही ४ वष 
कैद र ऐ. ७ नं. अनसुार थप २ वष गरी ज मा ६ वष कैद 
तथा . ५०,०००।– ज रवाना गरी ितवादीह बाट 
पीिडतलाई ऐ. १२ नं. अनुसार दैिनक . ५०० का 
दरले िदन ८ को दरले ितपूित रकमसमेत भराई िदने 

ठहर ्याएको सु  प देही िज ला अदालतको िमित 
२०६७।७।२९ को फैसला सदर हने ठहर् याएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६९।३।२५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक 

ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर पु न स दैन । 
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
या.बै नाथ उपा याय

इजलास अिधकृत : मीना गु ङ
इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजुली

माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फैसला िमित : २०७२।३।२८।२

०६८-CI-०५८८

मु ाः बाली

पनुरावेदक / वादी : राम सेवकको छोरा िज ला बाकेँ 
बेतहनी गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने रामखेलावन 
बाहन

िव
यथ  / ितवादी : ल मीका तको छोरा िज ला बाकेँ 

बेतहनी गा.िव.स. वडा नं. १ ब ने च िकशोर 
बाहनसमेत

नणय नं.९५३२

९५३२ - रामखेलावन बाहन िव. च िकशोर बाहनसमेत
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ज गा िम नेको १८ नं. मा कहीकँतै 
पिन “फैसला अि तम भएको िमितले” 
भ ने नभई “हक छु ई अि तम िकनारा 
भएका िमितले” भ ने उ लेख भएको 
र अंश मु ामा भएको फैसलाअनुसार 
ब डा छु ् याई दा.खा. दता गन गरी लगत 
क ाको आदेश िमित २०६४।१।६ मा 
मा  भएकोले हक छु ने कायले िमित 
२०६४।१।६ मा मा  पूणता पाएको भ ने 
िजिकरका स ब धमा हदेा ब डा छुट्याउने, 
दािखलखारजे गनलगायतका काय हक 
बेहक छुट्याउने कुरािसत स बि धत नभई 
अि तम फैसलाको काया वयनको पाटो 
भएकोले अंश मु ाबाट हकबेहक छु ने 
कुरामा अंश पाउने ठहरी अि तम फैसला 
भएको  िमित नै मु ाको अि तम िकनारा 
िमित मा नुपन ह छ । अत: ब डा छु ् याई 
दा.खा. दता गन गरी आदेश भएको िमित 
अि तम िकनारा िमित हो भ ने पुनरावेदन 
िजिकरिसत पिन सहमत हन नसिकनुका 
साथै बाली भराइ पाउन ेहद याद नै गुजारी 
िफराद पन आएको र यथ  ितवादीले 
एकलौटी पमा बाली खाएको भ ने ठोस 
सबुत माण वादीले गुजान नसकेको 
अव थामा वादीदाबी पु न नस ने ।

( करण नं.३)

पनुरावेदक / वादीका तफबाट : 
यथ  / ितवादीका तफबाट : 

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :
मुलकु  ऐन, ज गा िम नेको १८ नं. 
मुलकु  ऐन, ज गा पजनीको १८ नं. 

सु  फैसला गन :
मा.िज. या. ी िसता साद पोखरले

पनुरावेदन तहमा फैसला गनः
मा. या. ी रमेश पोखरेल
मा. या. ी र नबहादरु बागच द

फैसला
या.गोपाल पराजुली : याय शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१) बमोिजम यसै अदालतमा दायर 
भई िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ाको सिं  
त य र ठहर यस कार छः-

म िफरादी वादी भई िवप ीम येका ितवादी 
च िकशोर बाहन, रामच  बाहन शमाउपर यसै 
बाँके िज ला अदालतमा संवत् २०५९ सालको 
दे.नं. ११८२ को अंश मु ा दायर गरी आएकोमा बाकेँ 
िज ला अदालतबाट िमित २०६०।९।२० गते फैसला 
हदँा वादी दाबीबमोिजम वादी ितवादीले पेस गरकेो 
तायदाती फाटँवारीमा उि लिखत स पूण स पि बाट 
वादीले २ ख डको १ ख ड अंश पाउने ठहर भई 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग जबाट समेत सोही 
फैसला सदर भई अि तम भएको । म िफरादीको अंश 
भागमा परेको िज ला बाकेँ वेतहनी गा.िव.स. वडा नं. 
१ग िक.नं. १४७, २०७, २१२, २१७, ३०९, ३१०, 
३२४, ३२६, ३२९ ऐ. वडा नं. ९ख िक.नं. १३१ 
का ज गामा म िफरादीको आधा अंश हक ला ने हदँा 
ज.िव. १-०-१४१/२ ज गा पादछ । उ  ज गाह मा 
यूनतम पमा पिन ितक ा ५० के.जी. मकै, ५० 

के.जी. तोरी, ३० के.जी. अरहर र ३० के.जी. ितल 
उ जाउ हने गदछ । २०६० सालदेिख मकै ितिकलो 

.१०।- अरहर .४०।- मा िकनबेच भइरहेको छ । 
तसथ उि लिखत ज गाम येमा ितवष मकै र अरहर 
४३० के.जी. उ पादन हने गदछ । सोको चिलत 
मू यअनसुार अरहरको ितवष .१७,२००।- 
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मकैको .८,१५०।- पदछ । िज ला बाकेँ बेतहनी 
गा.िव.स. वडा नं. १क िक.नं. ४५४ ऐ. वडा नं. १ग, 
िक.नं. ५०, ५१, ५३,५५, ७१, २०७ र ७० ज गामा 
धान ितक ा १ ि व टल र मसुरो ित क ा ४० 
के.जी. हने हदँा सोको चिलत मू य मोटो धानको 

ितिकलो .११।- र मसरुोको .२५।- मा िकनबेच 
हने गदछ । तसथ म िफरादीको ज मा ज.िव. ०-१६-
१४ को ितवष धान १६५० के.जी. र मसरुो ६४० 
के.जी. हने हदँा ितवष धानको .१८,१५०। र 
मसरुोको .१६,०००।- पन हदँा ६ वषको धानको 

.१,०८,९००।- र मसुरोको .९६,०००।- बालीको 
मू य पदछ । अतः ितवादीह बाट िदए सो बाली निदए 

चिलत मू यअनसुार बालीको हने .४,१७,०००।- 
िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको िफराद प  ।

यसै अदालतबाट सु  फैसला हनासाथ 
िवप ी वादीले २०६० सालकै बालीदेखी आधा ज गा 
क जा गरी वयम् बाली खाइरहेका छन् । िफराद 
दाबी झु ा हदँा खारेज ग रपाऊँ । िववािदत ज गा 
रा ी नदीको निजकको ज गा हो ायः धनहरमा भने 
एकबाली धानमा  ला छ, िभरपाखोमा कोदो, तील 
र कताकित मकै बाली ला छ । तोरी, अरहर, मुसरुो 
ला दैन । वादीको िफराद दाबी ज गा िम नेको १८ 
नं. बमोिजम हद याद नाघी दायर भएकोले वतः 
खारेजभागी छ, ज गा िम नेको १८ नं. को कानूनी 
यव थाअनसुार ज गाको झगडा परेको बाली हकमा 

ज गाको हक छु ई अि तम िकनारा भएको िमितले १ 
वषिभ  नालेस निदए ला न स दैन भ ने उ लेख छ । 
यी वादीले िदएको अंश मु ाको अि तम फैसला िमित 
२०६१।८।२१ मा भएकोले सो िमितले १ वषिभ  मु ा 
निदई िमित २०६५।३।१७ मा मा  मु ा दायर भएकोले 
ज गा िम नेको १८ नं. को कानूनी हद याद नाघी दता 
भएको िफराद वतः खारजेभागी छ । खारेज ग रपाउँ 
भ नेसमेत यहोराको ितउ र िजिकर । 

यसमा मुख निमलेका कुरामा दवुै प का 

सा ी बु न ुर वादी दाबीमा उि लिखत ज गाको बाली 
स ब धमा दवुै थरीको मखु निमलेकोले बाली उ पादन 
स ब धमा के-कित उ पादन ह छ । साधँ सिँधयार भ  
भलाद् मीसमेत बुझी िनयमानसुार पेस गनु भ ने िमित 
२०६६।१।२१ गतेको सु  अदालतको आदशे ।

बिुझएका ितवादीका सा ी रखीराम कुम ले 
वादीले आ नो िह साको ज गाको आय ता आफँैले 
खाई आएका छन् भ नेसमेत यहोराको बकप  ।

आदेशानुसार बाली उ पादन स ब धमा 
डोरबाट भई आएको िमित २०६६।९।४ को सजिमन 
मचुु का ।

िमित २०६४।१।६ को लगतक ा 
आदेशबमोिजम हक कायम भई सोही िमितबाट 
हक कायम हने हदँा वादीको भागमा परेको वेतहनी 
गा.िव.स. वडा नं. १क र १ग को िक.नं. ४५४, ५०, 
५१, ५३, ५५, ७१, २०७, ७० का ज गाबाट ितवष 

ितक ा धान ५० के.जी. र मुसरुो १५ के.जी.का 
दरले २०५९ सालदेिख २०६५ सालस मको बाली 
वा दाबीबमोिजमको मू य वादीले ितवादीबाट भराई 
िलन पाउने ठहछ भ ने बाकेँ िज ला अदालतको िमित 
२०६६।१०।१० को फैसला ।

ज गा िम नेको १८ नं. को कानूनी 
यव थाअनुसार झगडा परेको ज गाको बाली 

स ब धमा अि तम फैसला भएको िमितले १ वषिभ  
नािलस िदनुपनमा वादी ितवादीिबच चलेको अंश 
मु ामा पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०६१।८।२१ 
मा अि तम फैसला भएको िमितलाई हद याद कायम 
गनपुनमा लगत क ा भएको आदेशलाई अि तम 
फैसला कायम गद हद यादिभ को भनी वादीले 
२०६० सालदेिख हालस म ६ वषको बाली भराई 
पाउ ँ भनी दाबी गरकेोमा वादी दाबीभ दा बािहर गई 
२०५९ सालदिेख २०६५ सालस म सातवषको बाली 
भराई िदने ठहर ्याएको सु  बाकेँ िज ला अदालतको 
िुटपूण फैसला बदर गरी हद याद नाघी दायर भएको 

९५३२ - रामखेलावन बाहन िव. च िकशोर बाहनसमेत
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वादी दाबी खारजे गन गरी इ साफ पाउ ँभ ने यहोराको 
पनुरावेदन प  । 

सु  अंश मु ाको िफराद गदा ितवादीले 
ज गा भोग चलन गन निदएको भ ने दाबी गरकेो 
नदिेखएको र तुत मु ा मलुुक  ऐन, ज गा िम नेको 
१८ नं. को हद यादको िुट स दभमा समेत सु  
फैसला फरक पनस ने देिखदँा अ.ब.ं २०२ नं. तथा 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम यथ  िझकाई पेस गनु भ ने िमित 
२०६७।१२।१ को आदेश ।

तुत मु ामा वादीले िमित २०६५।३।१७ 
मा बालीको हकमा िफराद दायर गरकेो देिखदँा ज गा 
िम नेको १८ नं. को हद याद िमित २०६२।८।२० 
मा अ य भएको दईु वष सात मिहनाभ दा बढी 
अविध नघाई िफराद दायर भएको देिख छ । बाली 
उ पादन भएको भिनएको २०५९ सालदेिख २०६५ 
सालस मको वादीको त कालीन सामा य दरभाउ 
(Standard rate) खु न आउँदैन । यसरी उ जनीको 
दरभाउ नखलेुको अव थामा स बि धत िनकायबाट 
स बि धत वषको उ जनीको दरभाउ बुझी यिकन गरी 
िहसाब गनपुनमा २०५९ देिख २०६५ स मको वादी 
उ जनीको स बि धत िनकायबाट दरभाउ नबझुी सबै 
वषह को दरभाउ एकै समान हने गरी हचवुा गणना 
गरी सोहीअनुसार उ जनीको रकम अंक तय गरी दाबी 
िलएको र पनुरावेदकह  र यथ िबच चलेको अंश 
मु ाको अि तम िनणय िमित २०६१।८।२१ मा भएको 
देिखएको अव थामा िमित २०६५।३।१७ मा परकेो 
िफरादलाई ज गा िम नेको १८ नं. को हद यादिभ ै 
परकेो भनी वादी दाबी पु ने गरी भएको फैसला िुटपूण 
देिखदँा उ टी भई वादी दाबी पु न नस ने ठहछ 
भ नेसमेत यहोराको पनुरावेदन अदालतको फैसला । 

तुत मु ामा सु  फैसला बदर गरी मलाई 
हराई फैसला ग रदँा मुलुक  ऐन, ज गा िम नेको १८ 
नं. को “ज गाको झगडा परकेो बालीको हकमा ज गाको 

हक छु ई अि तम िकनारा भएको िमितले एक 
वषिभ  नालेस निदए ला न स दैन” भनी ट रहेको 

ावधानको मनोगत अथ ग रएको ट छ । यिद मु ामा 
भएको फैसलालाई नै हक छु एको अि तम िकनारा 
भएको अथ गन िम दैन । फैसलापिछ ब डा छुट् याउने 
िमिसल खडा हने र फैसला काया वयन नभएस म हक 
नछु ने र िबगोमा अंशब डा छु ्  याउने मु ा अदालतमा 
िवचाराधीन रही आएको अव थामा हक छुट् याउने 
काय अि तम भइसकेको अथ गन निम ने ट छ । 
िकनभने िबगोस ब धी कारवाहीको ममा िज.अ.िन. 
२०५२ को िनयम १३, द ड सजायको ४६ नं. र 
अ.बं. १७ नं. को योग हने भएबाट सो ावधानह को 

योग मु ामा अ तरकािलन आदेशको स दभमा हने 
ट छ । यसरी मु ाको कारबाहीले पूणता नपाएस म 

हक छु ई अि तम िकनारा भएको भनी स झन अथ 
गन निम नेमा पिन ज गा िम नेको १८ नं. को गलत 
र मनोगत अथ गरी भएको फैसला य पमा ज गा 
िम नेको १८ नं. िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम १३, द.स. को ६१ नं. र अ.ब.ं १७ नं. को 
आसय मनसाय कानूनी ावधानको य तः ग भीर 
कानूनी िुटपूण छ । ज गा िम नेको १८ नं. मा कहीकँतै 
पिन “फैसला अि तम भएको िमितले” भ ने नभई “हक 
छु ई अि तम िकनारा भएका िमितले” भ ने श दावली 
िवधाियकाले यु  गरेको हदँा ज गा िम नेको १८ नं. 
मा Letter of Sprite ले सो िभ नता ट गदछ । 
यसरी फैसला हनु र हक छु न ुबे लै त य र अव था 
भएकोमा सोतफ िवचार ै नगरी ज गा िम नेको१८ 
नं. को मनोगत अथ गरी भएको फैसला य तः 
ज गा िम नेको १८ नं. को ग भीर कानूनी ुिटपूण 
छ । अंश मु ामा फैसलाअनसुार ब डा छु ्  याई मेरो 
नाउँमा दा.खा. दता गन गरी लगत क ा आदशे िमित 
२०६४।१।६ मा भएको कारणले हक छु ने कायले 
िमित २०६४।१।६ मा पूणता पाएकोले मु ाको अि तम 
िकनारा िमित २०६४।१।६ मा भएको ट छ । मु ामा 



125

मेरो िबगो दर रटेका स ब धमा पिन स माण ितवाद 
ग रएको छैन । यस अव थामा वादीको दररेटमा मुख 
निमलेको भनी मनोगत आधारमा अथ गन िम दैन र 
बालीको दर रटेको स ब धमा प ले नै िववाद नउठाएको 
अव थामा अदालत वयम् ले नै िववाद उठाई मुख 
निमलेको भनी अथ गन िम ने होइन, यसमा पिन सो 
आधारले नै अदालत वयम्  मु ा ज गा िम नेको१८ नं. 
को यादिभ ै रहेको त यलाई वीकारी मु ामा माण 
बिुझनु पन नबिुझएको भनी सु  फैसला बदर ग रएकोमा 
सो य पमा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१४(ग) को िुटपूण छ । पनुरावेदन सु ने अदालतले 
य तो माण वयम्  बझुी फैसला गन स ने ावधान 
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) मा र 

अ.बं. १८४क को योग गन पाउने अव थामा पिन सो 
अिधकारको योग गरी बु नपुन माण बझुी इ साफ 
गनपुनमा सो नगरी सु को कानूनस मत फैसला बदर 
गरी िदई बाली नै नपाउने भनी मलाई हराई भएको 
फैसला य तः ज गा िम नेको १८ नं., अ.ब. 
१८४क नं., याय शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१४(ग) र माण ऐन, २०३१ को दफा ३, २६, २८ 
र ५४ को ितब धा मक वा यांशको ग भीर कानूनी 

िुटपूण हदँा बदर गरी िफराद दाबीबमोिजम ग रपाउँ 
भ ने पनुरावेदन प  ।

िनयमबमोिजम आजको सा ािहक तथा 
दैिनक मु ा पेसी सूचीमा चढी पेस हन आएको तुत 
मु ामा पनुरावेदनसिहतको िमिसल अ ययन ग रयो ।

यसमा यी पनुरावेदक वादी र िवप ीम येका 
ितवादी च िकशोर बाहन, रामकुमार बाहन शमा 

भई चलेको दे.नं. ११८२ को अंश मु ामा भएको 
फैसलाबमोिजम यी पुनरानवेदक वादीले २ ख डको 
१ ख ड अंश पाउने ठहर भई पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग जबाट समेत सोही फैसला सदर भई अि तम 
भएको र यी पुनरावेदकले दाबीको वेतहनी गा.िव.स. 
वडा नं. १ग िक.नं. १४७, २०७, २१२, २१७, ३०९, 

३१०, ३२४, ३२६, ३२९ ऐ. वडा नं. ९ख िक.नं. 
१३१ का ज गाबाट आधा अथात्  ज.िव. १-०-१४१/२ 
ज गा पाउनेमा उि लिखत ज गाह मा यूनतम पमा 
पिन ितक ा ५० के.जी. मकै, ५० के.जी. तोरी, ३० 
के.जी. अरहर र ३० के.जी. ितल उ जा भई सोको 
बजार मोल ितवष अरहरको .१७,२००।- मकैको 

.८,१५०।- पदछ । यसैगरी, साथै िज ला बाकेँ 
बेतहनी गा.िव.स. वडा नं. १क िक.नं. ४५४ ऐ. वडा 
नं. १ग, िक.नं. ५०, ५१, ५३,५५, ७१, २०७ र 
७० ज गामा धान ितक ा १ ि व टल र मसुरुो ित 
क ा ४० के.जी. हने हदँा सोको चिलत मू य मोटो 
धानको .१८,१५०।- र मसुुरोको .१६,०००।- 
पन हदँा उि लिखत बालीह को ६ वषको हने ज मा 

.४,१७,०००।– पन हदँा ितवादीह बाट िदए 
सो बालीनै निदए चिलत मू यअनुसार बालीको 
हने .४,१७,०००।- िदलाई भराई पाउ ँ भ नेसमेत 
यहोराको िफराद भएकोमा सु ले वादी दाबीअनसुार 

दाबीबमोिजमको मू य ितवादीबाट भराई िलन पाउने 
ठहर ्याई फैसला गरकेोमा पनुरावेदन अदालतबाट 
सु को फैसला उ टी भई वादी दाबी पु न नस ने 
ठहर ्याई भएको फैसलाउपर तुत पुनरावेदन पन 
आएको पाइयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा पुनरावेदक यी 
वादी र यथ  ितवादीिबच चलेको अंश मु ाबाट 
यी वादीले दाबीका िक ा ज गाबाट अंश पाउने गरी 
२०६१।८।२१ मा भएको फैसला अि तम भइरहेको 
देिखयो । सो अंश मु ामा सु  फैसला भएको २०६० 
देिख २०६५ सालस म ६ वषको बाली भराई पाउ ँ
भ ने वादी दाबी देिख छ । सु  अदालतबाट फैसला 
हनासाथ आधा ज गा क जा गरी वादीले खाइरहेका 
र दाबीको ज गामा वादीले दाबी गरेअनु पको बाली 
उ पादन नभएको साथै वादीको िफराद दाबी ज गा 
िम नेको १८ नं. बमोिजम हद याद नाघी दायर 
भएकोले बाली भराइ पाउने हैन भ ने ितउ र िजिकर 

९५३२ - रामखेलावन बाहन िव. च िकशोर बाहनसमेत



नेपाल कानून पि का, २०७३, वैशाख

126

रहेको देिख छ । ज गा िम नेको १८ नं. अनुसार 
ज गाको झगडा परेको बाली हकमा ज गाको हक छु ई 
अि तम िकनारा भएको िमितले १ वषिभ  नालेस 
निदए ला न स दैन भ ने कानूनी यव था रहेको 
पाइ छ । यी वादीले िदएको अंश मु ा िमित 
२०६१।८।२१ मा पनुरावेदन अदालत, नेपालग जबाट 
फैसला भई फैसला अि तम भएको देिख छ । यी 
पनुरावेदक वादीले आफूले अंश पाउने ज गाको अि तम 
फैसला भएको िमितबाट सो ज गाको बाली भराइ पाउन 
नािलस गन हद याद सु  हनेमा २०५९ सालदेिखकै 
बाली भराइ पाउन माग गरकेो देिख छ । ज गा पजनीको 
१८ नं. ले ज गामा हक पुगेको िमितदेिख हद याद सु  
हनेमा िमित २०६१।८।२१ मा पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग जबाट फैसला भई फैसला अि तम भएकोमा 
२०६५।३।१७ मा  बालीतफ िफराद गरी यादिभ  
िफराद िदन सकेको एकातफ देिखदँैन भने अक तफ सो 
ज गाह को बाली ितवादीह ले मा  एकलौटी पमा 
खाएको भ ने ठोस सबुत माण पिन पेस गन सकेको 
पाइदँनै । ितवादीका सा ी रखीराम कुम ले समेत 
उि लिखत ज गाको बाली ितवादीह ले मा  
एकलौटी खाएको नभई वादीले आ नो िह साको बाली 
आफँैले खाएको भनी बकप  गरकेो देिख छ ।

३. ज गा िम नेको १८ नं. मा कहीकँतै पिन 
“फैसला अि तम भएको िमितले” भ ने नभई “हक 
छु ई अि तम िकनारा भएका िमितले” भ ने उ लेख 
भएको र अंश मु ामा भएको फैसलाअनुसार ब डा 
छु ् याई दा.खा. दता गन गरी लगत क ाको आदेश 
िमित २०६४।१।६ मा मा  भएकोले हक छु ने 
कायले िमित २०६४।१।६ मा मा  पूणता पाएको 
भ ने िजिकरका स ब धमा हेदा ब डा छुट्याउने, 
दािखलखारजे गनलगायतका काय हकबेहक छुट्याउने 
कुरािसत स बि धत नभई अि तम फैसलाको 
काया वयनको पाटो भएकोले अंश मु ाबाट हकबेहक 
छु ने कुरामा अंश पाउने ठहरी अि तम फैसला 

भएको  िमित नै मु ाको अि तम िकनारा िमित मा नुपन 
ह छ । अत: ब डा छु ्  याई दा.खा. दता गन गरी आदेश 
भएको िमित अि तम िकनारा िमित हो भ ने पुनरावेदन 
िजिकरिसत पिन सहमत हन सिकएन । तसथ बाली 
भराइ पाउने हद याद नै गुजारी िफराद पन आएको र 

यथ  ितवादीले एकलौटी पमा बाली खाएको भ ने 
ठोस सबुत माण वादीले गुजान नसकेको अव थामा 
वादीदाबी पु न नस ने ठहर ्याई भएको पुनरावेदन 
अदालत, नेपालग जको िमित २०६८।१।२० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ वादी 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु 
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बुझाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
या.गोिव दकुमार उपा याय

इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शुभम् ।
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजलुी

माननीय यायाधीश ी चोले  शमशेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७१।११।२०।४

०६९-CI-११५३

मु ाः िलखत दता बदर

पनुरावेदक / वादी : अ दलुलालको छोरा िज ला 
सनुसरी चादवेला गाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं.४ ब ने दशनलाल चौधरी

िव
िवप ी / ितवादी : दशरथको ीमती ऐ. ब ने राधा 

देवी चौधरीसमेत

लेनदेन यवहारको १० न.ं को कानूनी 
यव थाअनुसार िलखत बदर गराई पाउन 

१ वषस म थाहा पाएको ३५ िदनिभ  
मु ा दायर गरी स नु पन देिख छ भने 
लेनदेन यवहारको ४० न.ं अनुसार य तो 
यवहार गरकेो सदर हदैँन भ ने अथ गरी २ 

वषको अविध नघाई जिहलेसुकै मु ा दायर 
गन स ने देिखँदैन । आ नो समेत हक 
ला ने ज गा सगोलका हकवालाले िब  
गरकेोमा तहतह िब  भैसकेपिछ नालेस 
गन उि लिखत हद याद नाघेपिछ मा  
न कल सारी थाहा पाएको भ ने आधारमा 
जिहलेसुकै उि लिखत ज गाह को 
िलखत बदर गराई मा न पाउने हक यी 

वादीलाई कानूनले सरुि त गरकेो देिखन 
नआउने । 

लेनदेन यवहारको ४० नं. अनुसार अ य  
हद याद लेिखएको वा हद याद ला दैन 
भनेको कुरामा मा  तुत २ वषको हद याद 
ला न स ने हो भने अदालती ब दोब तको 
३६ नं. अनुसार हद याद नलेिखएको 
कुरामा मा  जिहलेसुकै नािलस िदन सिकने 
हो । जुनसुकै अव थामा पिन जिहलेसकैु 
नािलस िदन पाउने छुट ३६ न.ं को उ  
कानूनी यव थाले गरकेो हैन । तुत 
िववादमा लेनदेन यवहारको महलमा ट 
हद यादको यव था ग ररहकेोमा हद याद 
नघाई अदालती ब दोब तको ३६ नं. 
बमोिजम भनी हद याद नघाई नािलस िदन 
पाउने देिखँदैन । अत: आ नो हक पु ने 
कुरामा यादिभ  नालसे गरी कायम गराउन 
स नु पनमा सो नगरी याद नघाई िफराद पन 
आएको देिखई सु  फैसला उ टी गरी िफराद 
दाबी नै खारजे हन ेठहर् याई भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सदर हने ।

( करण न.ं३)

पनुरावेदक / वादीका तफबाट : 
िवप ी / ितवादीका तफबाट : 
अवलि बत निजर :
स बि धत कानून :
सु  फैसला गन :

मा.िज. या. ी ल मीकृ ण े
पनुरावेदन तहमा फैसला गन :

मा. या. ी कुमार चुडाल
मा. या. ी रेव त बहादरु कँुवर

नणय नं.९५३३

९५३३ - दशनलाल चौधरी िव. राधा देवी चौधरीसमेत
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फैसला
या.गोपाल पराजुली : याय शासन 

ऐन,२०४८ को दफा ९(१) अनुसार यस अदालतमा 
दायर हन आई िनणयाथ पेस हन आएको तुत 
मु ाको संि  त य र ठहर यस कार छः

यसमा ितवादीम येका छे लाल चौधरीले 
म वादीका नाउमँा यसै अदालतमा दे.नं. १४६२ को 
अंश दता मु ा दायर गरी २०५९।८।२९ मा िफराद 
परकेो अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम 
गरी तायदाती फाटँवारी माग भई वादी छे लाल 
चौधरीले म िफरादी दशनलालबाट अंश पाउने ठहरी 
२०५९।१२।२४ मा फैसला भै पनुरावेदन अि तम 
भइसकेको अव थामा र सो अंशमु ामा तायदाती 
फाटँवारीमा नदेखाई दबाएको िवप ी छे लालका 
नाउमँा दता रहेको िज ला सनुसरी चादवेला गा.िव.स. 
वडा नं. ४(ख) िक.नं. ५२७ को ०–१०–० र ऐ.ऐ. वडा 
नं. ५(ख) िक.नं. ६६३ को ०–६–१५ को ज गा सो 
अंशमु ा दता गरपेिछ ितवादी वुकुमार भ डारीलाई 
राजीनामा पा रत गरी िदई यसप ात् ितवादी 

वुकुमारले ितवादी सजनलाललाई, सजनलालले 
ितवादी नादेवी र राधा देवीलाई, ितवादी ना 

देवीले ितवादी गोरेलाललाई र ितवादी गोरलेालले 
राधादेवीलाई बेचेको ज गा मेरो एकलौटी हकभोग हने 
दपोट ज गा हदँा दपोटतफ छु ै नालेस गरकेो छु, उ  
दपोट ग रएको िक.नं. ५२७ र बेिचएको िक.नं. ६६३ 
को मैले एकलौटी पाउने ज गा भएको हदँा सबै ज गाको 
िलखत दतासमेत बदर गरी मेरा नाउँमा दता कायम 
गराई पाउ ँभ नेसमेत यहोराको िमित २०६६।३।११ 
को वादीको िफराद दाबी ।

यसमा वादी र ितवादी छे लालिबचमा 
अंशमु ा चले नचलेको र तायदाती माग भए नभएको 
स ब धमा मलाई थाहा जानकारी छैन उनीह  नै 

जानून्  । तर सािबक िनजका नाउमँा दता रहेको िक.नं. 
६६३ को ०–६–१५ ज गा िवप ीको अंश हक ला ने 
ज गा होइन, र दपोट गरी िब  गरेकोसमेत होइन । 
िवप ीको अंश हक ला ने ज गा भए छे लालले 

ुवकुमारलाई िमित २०५९।२।२२ मा राजीनामा 
पा रत गरी िदएको अव थामै ऐनका यादिभ मा दाबी 
नगरेको हदँा आधारहीन िफराद दाबी अ.वं. १८० नं. 
बमोिजम खारेज ग रपाउ ँ भ नेसमेत यहोराको िमित 
२०६६।५।२४ को ितवादी सजनलाल दासको 

ितउ र प  । 
यसमा वादीले दाबी गरकेो ज गा िवप ीको 

अंश हक ला ने ज गा होइन, सो दाबीमा उि लिखत 
िक.नं. ६६३ को ज गा ितवादीको वआजनको 
ज गा भै अंशमु ाको तायदाती फाटँवारीमा नपरकेो 
र सगोलमा हदँा नै पिहला नै िब  गरकेो ज गा हदँा 
दाबी नगरेका र अिहले ६ वष पिछ आएर अंश दपोट 
गरी ज गा िब  गर ्यो भ ने िफराद दाबी झु ा बनावटी 
हन् । यसमा ितवादीले अशं दपोट नगरकेो हदँा मलुकु  
ऐन, अ.बं. २७ नं. ितकूल भई सो कानूनी यव थाको 
प रभाषािभ  नपन ितवादीम येको छे लाल 
चौधरीको वआजनको हदँा अंश दपोट िब  गरकेो 
दाबी झु ा हदँा िफराद खारेज ग रपाउ ँ भ नेसमेत 
यहोराको िमित २०६६।५।३० को ितवादी राधादवेी, 
नादेवी, गोरेलालको संयु  ितउ र प  ।

यसमा म ितवादी ुवकुमारले चलन 
च तीको मू य ितरी ख रद गरकेो र िवप ीले 
तायदातीमा देखाए नदेखाएको अंश पाउने नपाउने 
के हो मलाई थाहा भएन । मेरो उपरको दाबी झु ा 
हो भ नेसमेत यहोराको िमित २०६६।६।१८ को 

ितवादी वुकुमार भ डारीको ितउ र प  ।
 अदालतको आदशेानुसार वादीका 

सा ी च नलुाल चौधरी र ितवादीका सा ी 
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देवनारायण चौधरीले िमित २०६६।९।१६ मा गरकेो 
बकप  ।  

वादीको हक मेटाउने उ े यले सगोलका 
अंिशयार यी वादीको म जुरीसमेत निलई जालसाजपूण 
त रकाले ितवादी छे लालले ितवादी वुकुमार 
भ डारीलाई र िनजले अ य ितवादीह लाई तहतह 
िब  गरेको दिेखन आएकोले िमित २०५९।२।२२ को 
िलखतमा उ लेख भएको ज गाम ये आधा ज गास म 
वादीको अंश हक ला ने देिखदँा सो िलखत र यसपिछ 
भएका स पूण िलखत बदर भै वादीको आधा भाग 
वादीको नाउमँा दता कायम हने ठहछ भ नेसमेत 
यहोराको िमित २०६७।९।२८ को सु को फैसला । 

म वादी पनुरावेदकको दाबीबमोिजम उ  
िज ला सनुसरी चादवेला गा.िव.स. वडा नं. ८ (क) 
िक.नं. ६६३ को स पूण ०–६–१५ ज गा अशं दपोट 
गरकेो आधारबाट स पूण ज गा अंश दपोट ठहर ्याई 
वादी दाबीबमोिजम स पूण ज गाको िलखत दता बदर 
ग रपाउ ँ भ नेसमेत यहोराको िमित २०६८।२।५ 
गतेको पुनरावेदक वादी दशनलाल चौधरीको पनुरावेदन 
प  ।

िज ला सनुसरी चादवेला गा.िव.स. वडा नं. 
८(क) िक.नं. ६६३ को ०–६–१५ ज गा िवप ी वादी 
दशनलाल चौधरीकै सहमितले म पनुरावेदक ितवादी 
छे लाल चौधरीले िब  गरेकोले िमित २०५९।२।२२ 
गतेपिछ िवप ी वादीले िलखत दता बदरतफ ऐनको 
यादिभ  मु ा दायर नगरेको र हाल सोही ज गालाई 

अंश दपोट गर ्यो भनी गर े भएको दाबीमा के कसरी 
अंश दपोट गर् यो, भयो िनज िवप ीलाई सो कुराको 
जानकारी के कुन िमितमा कसरी भयो र के कुन 
हद याद िलई िफराद गरेका हन् कहीकँतै उ लेख 
नभएकोमा सनुसरी िज ला अदालतले अनमुानको 
आधारमा बु न पन माण नबझेुको र बु न नहने 

माण बुिझएको कारणले िनणयमा समेत असर पन 
गएको ट देिखएकोले सु ले दाबीको िक.नं. ६६३ 
को ०–६–१५ ज गाको वादीको हकिह सा आधा 
भाग िलखत बदर भई वादीका नाउँमा दता कायम हने 
ठहर ्याएको सु  अदालतको फैसला बदर ग रपाउ ँ
भ नेसमेत यहोराको िमित २०६८।२।२७ गतेको 
पनुरावेदक ितवादी राधादवेी, नादेवी, गोरेलालको 
संयु  पनुरावेदन प  । 

तुत मु ा यसै मु ाका लगाउ फौ.प.ुनं. 
११७८ को जालसाज मु ा अ तर भावी हदँा यसमा 
पिन दवुै प का पनुरावेदन प  मलुकु  ऐन, अ.बं. 
२०२ नं. योजनाथ पर परमा सनुाई पुनरावेदन नगन 

ितवादी वुकुमार भ डारी र सजनलाल दासलाई 
समेत छलफलको लािग िझकाई िनयमबमोिजम पेस गन ु
भ ने यहोराको िमित २०६९।१२।१९ को पुनरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट भएको आदशे । 

लेनदेन यवहारको ४० नं. को हद याद 
नघाई दायर भएको िफरादप  खारजे गनु पनमा उ  
िफरादप का आधारमा ितवादी छे लालले ितवादी 

ुवकुमार भ डारीलाई िब  गरेको िमित ०५९।२।२२ 
को िलखतमा उि लिखत ज गाम ये आधा ज गास म 
िलखत र यसपिछ भएका स पूण िलखत बदर भै आधा 
ज गा भाग वादीको नाउमँा दता कायम हने ठहराएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ टी भई हद यादको 
आधारमा पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन प  खारेज 
हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पुनरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६९।१०।१० को फैसला । 

अंश मु ा पनुभ दा अगािड वा तायदाती िलने 
आदेशपूव बेचेको भए एउटा कुरा हो । यो त तायदाती 
माग भैसकेपिछ तायतादीमा नदेखाई दपोट गरेको ज गा 
हो । तायदातीमा देखाएको भए सो ज गामा मेरो वतः 
आधा अंश ला ने हो । िवप ी छे लालले नै अंश मु ा 

९५३३ - दशनलाल चौधरी िव. राधा देवी चौधरीसमेत



नेपाल कानून पि का, २०७३, वैशाख

130

दायर गरी आदेशअनसुार तायदातीमा ज गा नदेखाई 
दपोट गरी थाहा निदई बेचेको ज गालाई सदर गद जाने 
हो भने अंश दपोट र जालसाजको अथ रहदँैन । 

अंशब डाको २७ नं. बमोिजम तायदाती िददँा 
जनु ज गा नदखेाई तायदाती िद छ सो ज गा दबाउनेले 
पाउदँैन नदबाउनेले पाउने ट यव था गरेको छ । 
उ  िक.नं. ६६३ को परुै ज गा िवप ीले दपोट गरकेो 
हदँा उ  अंशब डाको २७ नं. बमोिजम सो समेतको 
परु ैज गा दपोट ठहर् याई कानूनी र यायपूण फैसला 
ग रपाउ ँ।

यसमा सु ले ितवादी छे लालले 
तायदातीमा नदेखाई वादीको समेत अंश ला ने 
ज गा जालसाजीपूण त रकाले ितवादी वुकुमार 
भ डारीलाई र िनजले अ य ितवादीलाई तहतह िब  
गरकेो देिखएकोले िमित २०५९।२।२२ को िलखतमा 
उ लेख भएको ज गाम ये आधा वादीको अंश ला ने 
हदँा सो हदस म सो िलखत र यसपिछ तहतह 
िब  हदँै गएका स पूण िलखत बदर भै आधा भाग 
वादीको कायम हने ठहर ्याएकोमा पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरले मलुकु  ऐन, लेनदेनको यवहारको ४० 
नं. हद याद नघाई िफराद दायर भएको भ ने आधारमा 
वादी दाबी खारेज हने ठहर ्याई भएको फैसलाउपर 

तुत पुनरावेदन पन आएको दिेखयो । 
२. िनणयतफ िवचार गदा यथ  ितवादी 

छे लाल चौधरीले िज ला सनुसरी चादँवेला गाउँ 
िवकास सिमित वडा नं. ५ (ख) िक.नं. ६६३ र िक.नं. 
५२७ को ज गा ियनै यथ  ितवादी वादी भई दायर 
गरकेो अंश मु ामा तायदातीमा नदेखाई जालसाजी 
गरी यथ  ितवादी वुकुमार भ डारीलाई 
िब  ग रिदएको र िनज वुकुमार भ डारीले अ  

ितवादीलाई िब  गरी तहतह हदँै िब  हदँ ैगएकोले 
सो िलखत बदर ग रपाउ ँ भ ने मु य वादी दाबी 

देिख छ । दाबीको िक.नं. ५२७ र ६६३ का 
ज गाह म ये िक.नं. ५२७ को ज गा यथ  ितवादी 
छे लालकै नाउमँा दता कायम देिखई िनजले यी 
पनुरावेदक वादीउपर िदएको अंश मु ामा मािगएको 
तायदातीमा नदेखाएकोले सो िक.नं. ५२७ को ज गा 
परुै अंश दपोट ठहर यी पनुरावेदक वादीका नाउमँा 
एकलौटी दता हने ठहरी भएको सु  फैसला सदर 
ठहर ्याई भएको पुनरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
फैसला सदर ठहरी लगाउको ०६९-CI-११५३ 
को मु ामा आजै यसै इजलासबाट फैसला भएकोले 
यसतफ बोिलरहन ुपरेन । 

३. ितवादी छे लालले िब  गरकेो दाबीको 
िक.नं. ६६३ को ज गा ितवादी छे लालले ितवादी 

ुवकुमारलाई र ितवादी वुकुमारले ितवादी 
स जनलाललाई र स जनलालले िक ा काट गरी 

यथ  ितवादी राधादेवी र नादेवीलाई, यथ  
ितवादी नादवेीले यथ  ितवादी गोरेलाललाई 

र गोरेलालले यथ  ितवादी राधादेवीलाई तहतह 
िब  गरकेो देिख छ । यसरी तहतह िब  हदँै गएको 
ज गा २०६६।२।२७ र २०६६।३।११ मा न कल 
सारी थाहा पाएको भनी िलखत दता बदर ग रपाउ ँ
भनी यी पनुरावेदक वादीले मलुकु  ऐन, अदालती 
ब दोब तको ३६ नं. को आधारमा िफराद दायर गरकेो 
देिख छ । सु  अदालतले वादीको समेत अंश ला ने 
भनी वादीको अंश ला ने आधास म उ  ज गाको 
िमित २०५९।२।२२ िब  िलखत बदर गरी आधा 
ज गा वादीको नाममा दता हने  ठहर ्याई फैसला गरकेो 
पाइयो पनुरावेदन अदालतबाट हद याद नघाई दायर 
हन आएको भ ने आधारमा िफराद खारजे गरकेो 
देिख छ । ततु िववादमा हद यादस ब धी कानूनी 
यव था के रहेछ भनी हेदा लेनदेन यवहारको ४० 

नं. ले य तो यवहार गरकेो सदर हदँैन भनेको, नालेस 
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सिुनने छैन भनेको, नाबालकको धन िबगानलाई 
बेइमानी गरकेो, याजको याज खाएको, याजमा 
दश ददेिख बढ्ता िलएको लख ब धक िलदँा बढ्ता 
िलएको बढ्ता करार  लेखाएको यित कुरामा हद याद 
ला दैन र हद याद ला दैन भनेको कुरामा बाहेक अ  
कुरामा दईु वषिभ  नालेस निदए ला न स दैन भ ने 
कानूनी यव था रहेको देिख छ । उि लिखत िब  
यवहारलाई हद याद नलेिखएको भ ने अथ गरी 

अदालती ब दोब तको ३६ नं. को आधारमा तुत 
िफराद पन आएको देिख छ । लेनदेन यवहारको 
१० नं. मा अंश नभएको अिंशयारले सगोलको अचल 
स पि  बेचिबखन गदा वा कुनै िकिसमले हक छाडी 
िददँा ऐनले आफूखुसी गन पाउने अ को म जरुी िलन 
नपनबाहेक अ मा एकासगोलको अंिशयार सा ी 
बसेको वा िनजह को म जरुीको िलखत भएमा मा  
प का ठहछ । सा ी पिन नबसेको र म जरुीको िलखत 
पिन नभए म जुर नहनेले एक वषस ममा थाहा पाएको 
िमितले पितस िदनिभ  उजरु गर् यो र िनजको म जरुी 
ठह रएन भने िनजको हक जित िफता गराइ िदनुपछ 
भ ने कानूनी यव था दिेख छ । ततु मु ामा यी 
वादीउपर ितवादीले अंश मु ा दायर गरपेिछ दाबीको 
ज गा िब  गरेकोले य तो िलखत बदर हनुपछ 
भ ने दाबी िलएको देिख छ । दाबीको ज गा िमित 
२०५९।२।२२ मा िब  भएकोमा २०६६।३।११ मा  

तुत िफराद पन आएको देिख छ । लेनदेन यवहारको 
१० नं. को उ  कानूनी यव थाअनसुार य तो 
िलखत बदर गराई पाउन १ वष ३५ िदनिभ  मु ा 
दायर गरी स न ुपन देिख छ भने लेनदेन यवहारको 
४० नं. अनुसार य तो यवहार गरेको सदर हदँैन भ ने 
अथ गरी २ वषको अविध नघाई जिहलेसकैु मु ा दायर 
गन स ने देिखदँैन । आ नोसमेत हक ला ने ज गा 
सगोलका हकवालाले िब  गरकेोमा तहतह िब  

भैसकेपिछ नालेस गन उि लिखत हद याद नाघेपिछ 
मा  न कल सारी थाहा पाएको भ ने आधारमा 
जिहलेसकैु उि लिखत ज गाह को िलखत बदर गराई 
मा न पाउने हक यी वादीलाई कानूनले सरुि त गरकेो 
देिखन आउदँैन । लेनदेन यवहारको ४० नं. अनसुार 
अ य  हद याद लेिखएको वा हद याद ला दैन भनेको 
कुरामा मा  तुत २ वषको हद याद ला न स ने हो 
भने अदालती ब दोब तको ३६ नं. अनसुार हद याद 
नलेिखएको कुरामा मा  जिहलेसकैु नािलस िदन सिकने 
हो जनुसकैु अव थामा पिन जिहलेसकैु नािलस िदन 
पाउने छुट ३६ नं. को उ  कानूनी यव थाले गरकेो 
छैन । तर तुत िववादमा लेनदने यवहारको महलमा 

ट हद यादको यव था ग ररहेकोमा हद याद नघाई 
अदालती ब दोब तको ३६ नं. बमोिजम भनी हद याद 
नघाई नािलस िदन पाउने देिखदँैन । अत: आ नो हक 
पु ने कुरामा यादिभ  नालेस गरी कायम गराउन स न ु
पनमा सो नगरी याद नघाई िफराद पन आएको दिेखई सु  
फैसला उ टी गरी िफराद दाबी न ैखारजे हन ेठहर ्याई भएको 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।६।१० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । वादी 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर पु न स दैन । ततु 
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी अिभलेख शाखामा बुझाइिदनू । 

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

इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
इित संवत् २०७१ साल फागुन २० गते रोज ४ शभुम् ।

९५३३ - दशनलाल चौधरी िव. राधा देवी चौधरीसमेत
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजलुी

माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फैसला िमित : २०७२।२।२५।२

०६८-CR-०१५५

मु ाः कुटिपट

िनवेदक / वादी : िशवन यादवको छोरा िज ला िसराहा 
गा.िव.स. हकपारा वडा नं.७ ब ने मिनकलाल 
यादव

िव
िवप ी / ितवादी : नथुनी यादवको छोरा िज ला 

िसराहा गा.िव.स. हकपारा वडा नं. ७ ब ने 
िसिक  यादवसमेत

कैदको सजाय हने गरी फैसला भएकोमा 
कैदै गनु पछ भ ने मलुुक  ऐन द ड 
सजायको ११ न ंको कानूनी यव था भए 
तापिन सोही महलको ११क नं. मा तीन 
वषभ दा कम कैदको सजाय हने कुनै कसुर 
गन यि लाई कैदको सजाय गरी पिहलो 
पटक कसुरदार ठहरी अड्डाले कैदमा रा न 
मनािसब नठहराएमा एक िदनको पि चस 

पैयाँको दरले हन आउने रकम तोक  सो 
तोिकएको रकम बुझाएमा कसुरदारलाई 
कैदमा नरा ने गरी अड्डाले फैसला गन 
स नेछ । सोबमोिजम कसुरदारले पैयाँ 
बुझाएमा बुझी िलई कैदको लगत क ा 

ग रिदन ुपछ भ ने कानूनी यव था रहकेोले 
अदालतले यसरी कैदबापत पैयाँ िलई 
छोिडिदन स ने नै देिखने ।

( करण नं.३)
कैदको सजायलाई रकममा प रणत 

गन पाउने हो होइन र यसरी कैदलाई 
रकममा प रणत गदा क तो कायिविध 
अवल बन गनु पन हो भ ने स ब धमा 
िवचार गदा वतमान नेपाल कानूनले गरकेो 
द ड िनधारणस ब धी कानूनी यव था 
(Penology) द डका िस ा तसमेतलाई 

ि गत गरी िनणयमा पु न वा छनीय 
देिखन े।

फौजदारी कानूनले कसरुको कृित 
र कसुरदारको वृि अनुसार द ड 
िनधारणका िविभ न िस ा तह को 
अवल बन गरकेो ह छ । वतमान 
नेपाल कानूनले पिन द डका िविभ न 
िस ा तह लाई आ मसात् गद द डको 
सधुारा मक िस ा त (Reformative  
theory) लाई पिन आ मसात् गरकेो 
पाइ छ । यसैम येको एउटा कानूनी 
यव थाको पमा मलुुक  ऐन द ड 

सजायको ११(क) को यव था रहकेो      
छ । कैदको सजाय हने भए पिन केही 
खास कृितको अपराधमा कसरुदारलाई 
कैद सजाय नतोक  कैदबापत सो कैदको 
सजायलाई नगदमा प रणत गरी कैद 
हनबाट उ मिु  दान गद कसुरदारको 
च र  र वृि मा सुधार गन यो कानूनी 
यव थाको उ े य रहेको पाइने ।

( करण नं.४)

नणय नं.९५३४



133

कसुरदारले गरकेो कसुरबापत 
कानूनबमोिजम कैदको सजाय गनपुन 
भए पिन कैदको सजायस म उ लेख 
गरी कुनै िनि त अविधिभ  कसुरदारले 
आ नो आचरणमा सुधार याएमा 
य तो कैदको सजाय नगन र कुनै खास 

अविधस म उसलाई िनगरानीमा राखी 
उसको आचरणमा सधुार आए नआएको 
अनुगमन गरी सुधार आएमा कैदको 
सजाय नगरी समाजमा पुन थापन गराउने 

णाली (Parole system) को अ यास 
धेरै पिहलेदेिख नै िव का केही मलुुकले 
अवल बन गरी आएका छन् । सु मा बाल 
दुराचारमा योग र परी ण ग रएको यो 
यव था हाल आएर केही खास अपराधमा 

पिन लागू ग रएको र यसको सफलतालाई 
अनुभूत ग रएको पाइने ।

( करण नं.५)
३ वष वा सोभ दा कम कैदको सजाय 

हने अपराधमा अदालतले य तो सुिवधा 
दान गन स छ । यसरी सजाय िनधारण 

गदा कसुरदारलाई अब फे र यस 
िकिसमको कसुर अपराध नगन र रा ो 
आचरण पालन गनछु भनी कागज गराउनु 
पन अिनवाय यव था गरेको एकातफ 
देिख छ भने अक तफ “कैदबापतको 

पैयाँ बुझाउन पाउन े गरी फैसला गदा 
अड्डाले कसरुदारसँग फे र यस कारको 
कुनै अपराध नगरी रा ो आचरण पालन 
गन छु भनी कागज गराउनेछ” भ ने 
उि लिखत कानूनी यव थाको बनोट र 

अिभ यि लाई िवचार गदा य तो कागज 
अदालतले फैसला हदँाकै अव थामा 
गराउनु पन अिनवाय देिख छ । यो कानूनी 
यव थाको उ े य भनेकै कसरुदारलाई 

सजाय िदलाउनेभ दा उसको आचरणमा 
सधुार गराई समाजमा पुन थािपत गराउने 
रहकेोले अदालतले उपयु  ठानेको 
कसुरदारलाई य तो सुिवधा दान गन 
स ने ।

( करण नं.११)
यो कानूनी यव थाको योग मु ा हने 

यायाधीश वा अिधकारीबाहके अ य कसैले 
गन िम ने देिखँदैन । मु ा हेन यायाधीश 
वा अिधकारीको रोहबरमा कागज नगराई 
फैसलामा कैदबापत रकम िदए िलनु 
भनी उ लेखमा  गदा यो कानूनको 

योगको अिधकार यायोजन हन 
 पु छ । तर यो अिधकार यायोजन हनेगरी 

योग गन िम ने देिखँदैन । यो याियक 
मनबाट यायको रोहमा िवचार ग रने 
िवषयव तु हो न िक फैसला काया वयनको 
चरणमा । उि लिखत द.स.को ११क(३) 
मा “कैदबापतको पैयाँ बुझाउन पाउने 
गरी फैसला गदा अड्डाले कसुरदारसँग 
फे र यस कारको कुनै अपराध नगरी 
रा ो आचरण पालन गनछु भनी कागज 
गराउने छ” भ ने उ लेख भएको 

 देिख छ । तर पुनरावेदन अदालतबाट 
भएको तुत मु ाको िमित २०६६।९।२० 
को फैसलामा यस कारको कागज 
गराएको र ितवादीह ले पिन रा ो 

९५३४ - मिनकलाल यादव िव. िसिक  यादवसमते
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आचरण पालन गछु भ ने अिभ य  गरेको 
भ ने नदेिखँदा द ड सजायको ११क को 
उ े यमूलक योग भएको देिखएन । तसथ 
अब आइ दा द ड सजायको ११क को 

योग गदा देहायको कायिविध अवल बन 
गरी योग गन तुत मु ा फैसला गन 
अदालत र यस अदालत मातहतका 
अदालत तथा याियक िनकायलाई िनदश  
गन ।
 उपयु  कानूनबमोिजम कुनै प लाई 

सुिवधा िददँा यायाधीशको रोहबरमा 
राय िकताबमा नै िनणयाधार उ लेख 
गरी िदनुपन ।
 उ  कानूनको सिुवधा िलन चाहने 

प ले आफँै इजलासमा उपि थत 
भई फैसलालाई वीकार गरी आ नो 
अिभ यि  वा िनवेदन इजलाससम  
पेस गनु तुत गनुपन ।
 यसरी कैदबापत रकम बुझाउने 

सुिवधा दान गदा सो सिुवधा दान 
गन आधार कारण उ लेख गनपुन 
र य तो िनणयमा ितवादीको 
सहमित भए नभएको  खुलाउने ।
 यो कानूनी यव थाको योग गदा 

यायको रोहमा मु ाको सुनुवाई 
हदँाकै अव थामा यायाधीश वा मु ा 
हेन अिधकारीबाटै गनुपन ।
 साधारणत: ितवादीको िनवेदन वा 

फैसलाको ठहरलाई वीकार नगरी 
उ  कानूनको योग गरी कैद सजाय 
माफ  गन काय नगनू नगराउनू ।

( करण नं. १२ देिख १७)

िनवेदक / वादीका तफबाट : िव ान्  अिधव ा रामच  
सवुेदी

िवप ी / ितवादीका तफबाट : िव ान्  अिधव ा नरे  
पाठक

अवलि बत निजर :
स ब  कानून :

सु  फैसला गनः 
 मा.िज. या. ी रमेशराज पोखरेल
पनुरावेदन तहमा फैसला गनः 
 मा. या. ी दीपककुमार काक
 मा. या. ी थीरबहादरु काक

फैसला
या.गोपाल पराजुली : याय शासन ऐन, 

२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम िन सा दान 
भई िनणयाथ पेस हन आएको ततु मु ाको सिं  
त य र ठहर यस कार छः-

िमित २०६३।१२।१० गते िदनको ३:३० 
बजेको समयमा िव टु यादवको नाग रकता बनाएको 
समेतको कुरामा रसइवी िलई िव टुलाई नाग रकता 
बनाउन सहयोग गन यही मिनकलाल हो । यसलाई 
हड्डी नै भािँचने गरी कुटिपट गर भनी ितवादी 
िसिक ले बचन िदनासाथ िवप ी नथनुीले मेरो 
घाटँीमा हात राखी पछारी िसिक ले आ नो हातमा 
भएको इ ाले मेरो छातीमा हार गरी  करङको हड्डी 
भािँचिदएको र शरीरको अ य भागमा समेत कुटिपट 
गरेको हदँा िवप ीह लाई कुटिपटको १, ५ नं. को 
कसुरमा ऐ.का ७ र ९ नं. अनुसार हदैस म सजाय गरी 

ितवादी नथुनीलाई बचन िदएतफ कुटिपटको १६ नं. 
अनुसार थप सजाय गरी िवप ीह बाट घा खचसमेत 
िदलाई पाउ ँभ ने िफराद प  ।
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िवप ीलाई हामीले कुटिपट गरकेो छैन  । 
िफराद दाबी आफँैमा झु ा सािबत भएको छ । िकनभने 
२ जनाले १ जनालाई घेराउ गरी कुटिपट गन स ने 
अव था रहदँैन । िवप ीको छातीको करङ भािँचएको 
भए कुनतफको करङ भािँचएको वा दवुैतफको करङ 
भािँचएको हो सोसमेत िफरादमा प  उ लेख नगरी 
हचुवाको भरमा दाबी िलएको छ । िवप ीलाई हामीले 
कुटिपट गरकेो नभई िनज भसीबाट लडी चोट पटक 
लागेको हो सोही घा खत जाँच गराएको हदँा झु ा 
िफराद दाबी खारजे ग रपाउ ँ भ ने ितवादीह को 
संयु  ितउ र प  ।

सु  अदालतका िमित २०६४।८।१८ का 
आदेशानसुार वादी ितवादीका सा ीको बकप  भई 
घा जाचँ िनवेदन फारामसमेत िमिसल संल न रहेको 
रहेछ ।

िमित २०६३।१२।१० गतेमा वादीलाई 
ितवादीह ले कुटिपट गरेको त य थािपत भएको 

घा जाँचबाट चोट लागेको देिखएको वादीको छातीको 
करङ भािँचएको हाल िनको भएकोले काम ला ने भनी 
िवशेष को रायसमेत हदँा ितवादीह लाई कुटिपटको 
७ नं. बमोिजम .२०००।- ज रवाना र ६ मिहना कैद 
हने ठहछ तथा दईु जनामा को संल नतामा कुटिपट 
भएकोले हलतफ दाबी नपु ने भनी सु  िसराहा िज ला 
अदालतको िमित २०६६।२।२६ को फैसला ।

वादीको छातीको करङको हाड भािँचएको 
भ ने िवशेष ले राय िददँा छातीको हाडको ए सरे 
नै नगरीकन राय िदइएको छ । य तो िवशेष लाई 
अदालतमा याई बकप समेत नगराई माण बु नु 
पन कुरामा नबुझी नबु ने अ ा  माण बझुी भएको 
सु को फैसला िुटपूण हदँा उ टी ग रपाउ ँ भ ने 
यहोराको ितवादीको पनुरावेदन प  ।

यसमा वादीलाई घाउ चोट लागेको घाउजाचँ 

केस फारामबाट देिखएको र सो भािँचएको छातीको 
करङको भाग हालको Chest x-Ray view मा काम 
ला ने अव थाको रहेको भ ने अ पतालको परी ण 
रपोट देिख छ । वादीका सा ीबाट वादी दाबी समथन 
हने गरी बकप  भएकोसमेतका आधारमा कुटिपट 
गरेको ठहराई कुटिपटको ७ नं. बमोिजम .२०००।- 
ज रवाना र कैद मिहना ६ हने ठहराई गरेको सु  
िसराहा िज ला अदालतको िमित २०६६।२।२६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा प रवतन ग ररहन ु परेन । 
सो फैसला सदर ह छ । ितवादीह को पुनरावेदन 
िजिकर पु न स दनै । साथै तुत कसरु पिहलो 
पटकको देिखदँा कैदमा नै रा न मनािसब नदेिखँदा 
द ड सजायको ११(क) बमोिजम िदन १ को .२५।- 
ले हने आउने रकम सो तोिकएको कैदबापत िदए सो 
बझुी िलई द ड सजायको ११(क) को देहाय (३) 
बमोिजमको कागजसमेत गराई कैदको लगत क ा 
ग रिदन ुर सु  िसराहा िज ला अदालतमा लेखी पठाई 
िदन ु भ ने पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६६।९।२० को फैसला ।

पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले मलुकु  
ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोिजम झगिडया न निझकाई 
म िनवेदक वादीलाई सनुवाईको मौका नै निदई, 

ितवादीको अपराध पटक स ब धमा कुनै सबुत माण 
नै नबुझी, म िनवेदक वादीउपर भएको अ यायको कुनै 
वा ता नगरी, कानूनबमोिजम भइरहेको फैसलालाई नै 
ताि वक वा यावहा रक फरक पारी द ड सजायको 
११(क) को देहाय ३ बमोिजमको सुिवधा दान गद 
कैदलाई ज रवानामा प रणत गन गरी गरेको फैसलाले 
िवप ी यथ  ितवादीह को आपरािधक मनोबल 
झन् बढाउने भई उ  कानूनी यव थाको योगमा ुिट 
हदँा सु  िसराहा िज ला अदालतको फैसला यथावत्  
कायम रहने गरी कुटिपटको २५ नं. बमोिजम िवप ी 

९५३४ - मिनकलाल यादव िव. िसिक  यादवसमते
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ितवादीबाट घा खचसमेत िदलाई हक इ साफ पाउन 
मु ा दोहोर ्याई हेरी पाउ ँभ ने ितवादीको िनवेदन ।

यसमा ितवादीलाई कुटिपटको ७ नं. 
बमोिजम ६ मिहना कैद गनसमेत ठहर ्याई सो 
कैदबापत द ड सजायको ११क नं. बमोिजम य तो 
कैदको रकम बझुाएमा नगद पैया ँ िलई कैदको 
लगत क ा ग रिदनेसमेत भनी पनुरावेदन अदालतले 
फैसला गरेको देिख छ । तर सोबमोिजम कैदबापत 
नगद रकम िलई कैदको लगत क ा गन फैसला गदा 
सो गनुपन मनािसब कारण उ  ११क नं. बमोिजम 
फैसलामा उ लेख गनपुनमा सो केही उ लेख भएको 
नदिेखएको साथै उ  ११क नं.को दहेाय ३ बमोिजम 
यस कारको कुनै अपराध नगरी रा ो आचरण पालन 

गनछु भ ने यहोराको कसरुदारसगँ कागज गराई मा  
नगद िलई कैदको लगत क ा गनुपनमा सोबमोिजम 
िनज ितवादीको कागज गराएको पिन िमिसलबाट 
नदिेखदँा फैसलामा आधार र कारण नखुलाई कानूनको 
उिचत ि यासमेत नपुर ्याई कैदको लगत क ा 
गन ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
फैसलामा द ड सजायको ११क नं. को देहाय २ र ३ 
को िुट िव मान रहेको देिखदँा याय शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१)(क) बमोिजम तुत मु ा 
दोहोर ्याई हेन िन सा दान ग रएको छ भ ने यस 
अदालतको िमित २०६८।३।३० को आदेश ।

िनयमबमोिजम आजको दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी पेस हन आएको तुत मु ाको 
पनुरावेदनसिहतको िमिसलसमेत अ ययन गरी 
पनुरावेदक वादी तथा यथ  ितवादीतफका िव ान्  
कानून यावसायीह को बहस िजिकरसमेत सिुनयो । 
पनुरावेदक वादीका तफबाट उपि थत िव ान्  अिधव ा 

ी रामच  सवुेदीले पुनरावेदन अदालतले िवप ी नै 
निझकाई सु को फैसलामा फरक पारी इ साफ गन 

िम ने हैन, सु को फैसलाले कैद सजायसमेत हने 
ठहरेकोमा ितवादीले अदालतमा उपि थत भई कसुर 
वीकार गरी अब आइ दा य तो कसरु गन छैन भनी 

कागजसमेत गरकेो अव थामा थम पटक अपराधमा 
मा  कैदलाई नगदमा प रणत ग रिदन स नेमा सो 

ि या नै नपरु् याई र यसरी कैदको स ा रकम ितन 
पाउ ँ भ ने िजिकर नै नभएको अव था अदालतले 
कैदलाई रकममा प रणत गन िम ने हैन । तसथ 
पनुरावेदनको फैसला उ टी गरी सु  फैसला सदर 
हनुपछ भ ने बहस िजिकर तुत गनभुयो । यथ  

ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान्  अिधव ा नरे  
पाठकले पनुरावेदन अदालतले इ साफको रोहमा 
नै कैदलाई रकममा प रणत गरकेो अव था हो, सु  
फैसलालाई उ टी गरी ितवादीलाई सफाई िदएको 
अव था हैन । क तो ि या अवल बन गन भ ने 
अदालतको विववेकको कुरा हो अथात् अदालतको 
इजलास वा द ड ज रवाना असलुीको चरण जिहले 
पिन अदालतसम  कसरु वीकार गरी मायाचना गछ 
भने कैदमा नरा ने गरी अदालतले कैदलाई रकममा 
प रणत ग रिदन स छ भ नेसमेतको बहस िजिकर 

तुत गनभुयो ।
यसमा ितवादीह  िसिक  यादव र 

मिनकलाल यादवसमेत दईु जना भई वादीलाई कुटिपट 
गरेकोमा सु  अदालतले ितवादीह लाई ज मा 
कैद मिहना ६ र ज रवाना .२०००।- दामासाहीले 
सजाय हने ठहर ्याई फैसला गरकेोमा पुनरावेदन 
अदालत, राजिवराजले ितवादीह को िजिकर िबना 
नै ितवादीह लाई सु ले लागेको कैदबापत द ड 
सजायको ११क नं. बमोिजम कैदलाई नगदमा प रणत 
गरी कैदबापत रकम िलई कैदको लगत क ा ग रिदने 
ठहर ्याई भएको फैसलाउपर ततु पनुरावेदन गरकेो 
पाइयो ।
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२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादी िसिक  
यादव र नथुनी यादव भई इ ासमेतले हार गरी 
कुटिपट गरी करङको हड्डीसमेत भािँचिदएकोले 

ितवादीह लाई मुलकु  ऐन, कुटिपटको ७ र ९ 
नं. अनसुार हदैस म सजाय गरी ितवादीम येका 
नथुनी यादवलाई बचनतफ उ  महलको १६ नं. 
अनसुार सजायसमेतको मागदाबी िलएको पाइ छ । 

ितवादीह ले कुटिपट गरेमा इ कार रही ितउ र 
लगाए पिन वादीका सा ीह ले ितवादीम येका नथुनी 
यादवले वादीलाई भुइमँा पछारी ितवादीम येका 
िसिक  यादवले हातमा भएको इ ाले हार गरी 
कुटिपट गरेका भनी बकप  ग रिदएको र िमिसल 
संल न घाजाचँ रपोटबाट समेत वादीलाई चोट लागी 
भािँचएको भ ने देिखएकोले ितवादीह ले वादीलाई 
कुटिपट गरकेोमा कुटिपटको वारदात थािपत 
भएकै देिख छ । ितवादीम येका िसिक ले बचन 
िदएकोले ितवादी नथनुीले भइुमँा पछारी ितवादी 
िसिक ले इ ाले हार गरी कुटिपट गरेकोले बचन 
िदने िसिक लाई थप सजायसमेतको मागदाबी भए 
तापिन यसरी िसिक को बचनअनसुार नै कुटिपट 
भएको भ ने वादीका सा ीह को भनाई पिन नरहेको र 
िमिसल संल न अ य सबुत माणबाट खु न नआएकोले 
थप सजायको दाबी समिथत हन आउदँैन । वादीलाई 

ितवादीह ले कुटिपट गरी करङको हड्डी भािँचएको 
भ ने भए तापिन िनको भई काम ला ने भ ने िज ला 
वा य कायालय, िसराहाको वा य परी ण 
ितवेदनबाट देिखएको र कुटिपटको ७ नं.को कानूनी 
यव थाअनसुार अङ्गभङ्गको खत हनेबाहेक अ  

अङ्ग फोन िछना ने फुका नेलाई सो अङ्ग िनको भई 
काम ला ने भएमा दईु हजार ज रवाना र ६ मिहना कैद 
हने भ ने देिखएकोमा सु  अदालतबाट सोहीबमोिजम 
सजाय भएको पाइ छ । ितवादीह लाई कैद र 

ज रवाना दवुै सजाय भएकोमा पनुरावेदन अदालतले 
सो कैदको सजायलाई रकममा प रणत ग रिदएको र 

ितवादीह ले सो कैदको सजायबापत रकम धरौट 
राखी सो सजाय भु ान गरेको िमिसलबाट देिख छ ।

३. ितवादीह लाई सजाय गरेको िमलेन 
वा कम सजाय भयो भ ने वादीको ततु पुनरावेदन 
िजिकर नभई कैदको सजायलाई रकममा प रणत गरकेो 
िमलेन भ ने देिख छ । कैदको सजाय हने गरी फैसला 
भएकोमा कैदै गनपुछ भ ने मुलकु  ऐन द ड सजायको 
११ नं को कानूनी यव था भए तापिन सोही महलको 
११क नं. मा तीन वषभ दा कम कैदको सजाय हने 
कुनै कसरु गन यि लाई कैदको सजाय गरी पिहलो 
पटक कसरुदार ठहरी अड्डाको कैदमा रा न मनािसब 
नठहराएमा एक िदनको पि चस पैयाकँो दरले हन 
आउने रकम तोक  सो तोिकएको रकम बझुाएमा 
कसुरदारलाई कैदमा नरा ने गरी अड्डाले फैसला 
गन स नेछ । सोबमोिजम कसुरदारले पैया ँबझुाएमा 
बझुी िलई कैदको लगत क ा ग रिदन ु पछ भ ने 
कानूनी यव था रहेकोले अदालतले यसरी कैदबापत 

पैया ँिलई छोिडिदन स ने नै देिख छ । उ  कानूनी 
यव थाअनुसार पनुरावेदन अदालतले सो कैद 

सजायलाई नगदमा प रणत गरेको र ितवादीह ले 
सोबापतको रकम धरौटीमा राखी बझुाई सजाय 
भु ान ग रसकेको पिन दिेख छ । अत: ितवादीह ले 
पिहलोपटक भ दा बढी कसरु गरेको भ ने नदेिखएको 
र ६ मिहनाको मा  कैदको सजाय भएको अव था 
भई सु ले ६ मिहना कैद र .२०००।- ज रवाना 
हने ठहर ्याई भएको सु  फैसलालाई सदर गरी 
सु ले गरेको कैदबापत समेत रकम िलने गरी गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको िमित २०६६।९।२० फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ ।

४. जहासँ म कैदको सजायलाई रकममा 
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प रणत गन पाउने हो होइन र यसरी कैदलाई रकममा 
प रणत गदा क तो कायिविध अवल बन गन ुपन हो भ ने 
स ब धमा िवचार गदा वतमान नेपाल कानूनले गरकेो 
द ड िनधारणस ब धी कानूनी यव था (Penology) 
द डका िस ा तसमेतलाई ि गत गरी िनणयमा 
पु न वा छनीय देिख छ । कुनै पिन कसरुदारलाई 
सजाय गनुको उ े य कसुरदारलाई पनुः कसुर गन 
िन सािहत गनमा  हैन िक उसले गरकेो कसरुको 
बोध गराई उसको च र मा सधुार गरी समाजमा स य 
नाग रकको पमा पुन थापन गन ुहो । यसैले फौजदारी 
कानूनले कसरुको कृित र कसरुदारको विृ अनुसार 
द ड िनधारणका िविभ न िस ा तह को अवल बन 
गरकेो ह छ । वतमान नेपाल कानूनले पिन द डका 
िविभ न िस ा तह लाई आ मसात् गद द डको 
सधुारा मक िस ा त (Reformative  theory) लाई 
पिन आ मसात् गरकेो पाइ छ । यसैम येको एउटा 
कानूनी यव थाको पमा मलुुक  ऐन द ड सजायको 
११(क) को यव था रहेको छ । कैदको सजाय हने 
भए पिन केही खास कृितको अपराधमा कसरुदारलाई 
कैद सजाय नतोक  कैदबापत सो कैदको सजायलाई 
नगदमा प रणत गरी कैद हनबाट उ मिु  दान गद 
कसरुदारको च र  र विृ मा सधुार गन यो कानूनी 
यव थाको उ े य रहेको छ ।

५. कसरुदारले गरेको कसरुबापत 
कानूनबमोिजम कैदको सजाय गनु पन भए पिन कैदको 
सजायस म उ लेख गरी कुनै िनि त अविधिभ  
कसरुदारले आ नो आचरणमा सधुार याएमा य तो 
कैदको सजाय नगन र कुनै खास अविधस म उसलाई 
िनगरानीमा राखी उसको आचरणमा सधुार आए 
नआएको अनगुमन गरी सधुार आएमा कैदको सजाय 
नगरी समाजमा पुन थापन गराउने णाली (Parole 
system) को अ यास धेर ै पिहलेदेिख नै िव का 

केही मुलुकले अवल बन गरी आएका छन् । सु मा 
बाल दरुाचारमा योग र परी ण ग रएको यो यव था 
हाल आएर केही खास अपराधमा पिन लागू ग रएको र 
यसको सफलतालाई अनभुूत ग रएको पाइ छ ।

६. नेपालमा उ  णालीको य तः 
अवल बन र अ यास ग रएको छैन तथापी द ड 
िनधारण र द ड णालीलाई यव था गन बनेको 
मलुुक  ऐन द ड सजायको महलमा ग रएको कानूनी 
यव थाले फौजदारी अपराधको कसुरमा सजाय गन 

स ब धमा केही खास कृितमा अपराधमा सजायको 
िनधारण गदा उि लिखत यारोल णालीलाई कुनै न 
कुनै पमा भएपिन आ मसात् गरेको पाइ छ । यसको 
उदाहरणको पमा मौजदुा द ड सजायको महलको 
११क नं. लाई िलन सिक छ ।

७. मलुुक  ऐन, द ड सजायको महलमा 
ग रएको कानूनी यव था द ड िनधारण तथा 
नेपालको द ड णालीलाई यव था गन स ब धमा 
बनेको सामा य कानूनी यव थाको पमा रहेको 
छ । ततु मु ामा ितवादीलाई ितवादीको माग 
तथा िजिकर िबना नै अदालतले ितवादीलाई लागेको 
कैद सजायलाई रकममा प रणत गरी कैदबापत रकम 
िलई कैदको उ मिु  दान गन िम ने हो होइन भ ने 
स ब धमा उ  द डसजायको महलको ११ नं. र 
११क ले गरेको कानूनी यव थालाई समेत साथै 
राखी ि गत गन वा छनीय देिख छ । द डसजायको 
महलको ११ नं.ले “ऐनमा कैद भनी लेिखएको कलममा 
कैद ह छ” भ ने यव था गद सोही महलको ११क नं. 
मा देहायको यव था गरकेो पाइ छ ।” मु ा िडसिमस 
गराएबापत कैदको सजाय भएकोमा य तो कैदको 
िदन एकको पि चस पैयाकँो दरले पैया ँबझुाए कैद 
गन ु पदन पैया ँबुझाए बझुी िलई कैदको लगत क ा 
ग रिदन ुपछ ।
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८. यसै महलको ११ नं.मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन तीन वषभ दा कम कैदको सजाय 
हने कुनै कसरु गन यि लाई कैदको सजाय गरी 
पिहलो पटक कसरुदार ठहरी अड्डाको कैदमा रा न 
मनािसब नठहराएमा एक िदनको पि चस पैयाकँो 
दरले हन आउने रकम तोक  सो तोिकएको रकम 
बझुाएमा कसरुदारलाई कैदमा नरा ने गरी अड्डाले 
फैसला गन स ने छ । सोबमोिजम कसुरदारले पैया ँ
बझुाएमा बुझी िलई कैदको लगत क ा ग रिदनु पछ ।

९. मािथ दफा २ बमोिजम कैदबापतको 
पैया ँ बझुाउन पाउने गरी फैसला गदा अड्डाले 

कसरुदारसगँ फे र यस कारको कुनै अपराध नगरी 
रा ो आचरण पालन गनछु भनी कागज गराउनेछ र 
सो िमितले ३ वषिभ  कैदको सजाय हने कुनै अपराध 
गरमेा सो कसरुदारलाई पिहलेको फैसलाबमोिजमको 
कैदसमेत थपी सजाय ग रनेछ र अड्डाले पिहलेको 
फैसलाबमोिजम कैदबापत बुझाएको रकम िफता गन 
आदेश िदन स नेछ ।

१०. िवहावरीको महलको १० न बरबमोिजम 
सजाय हनेमा मािथ २ दफा बमोिजमको यव था लागू 
हने छैन ।

११. उपयु  उि लिखत कानूनी 
यव थाअनसुार कैदको सजाय हने गरी फैसला 

भएकोमा कैद बसी सजाय भु ान गनुपन सामा य 
िस ा त भएपिन िवहावरीको महलको १० न बर 
बमोिजम सजाय हनेमा बाहेक ३ वष भ दा कम कैदको 
सजाय हने जुनसकैु अपराधमा पिन अदालतले मनािसब 
ठानेमा कैदको सजाय नगरी कैदको सजायबापत पैया ँ
िलने गरी फैसला गन स ने विववेकािधकार दान 
गरकेो देिख छ । तर कुनै कसरुदारलाई कैद सजाय 
हने भए पिन कैदको सजाय नगरी पैया ँिलई उ मिु  

दान गन अदालतको यो विववेकािधकारको योग 
गरी सजाय िनधारण गदा केही सत र कायिविधको 
पालन भने गनुपन गरी िवधाियकाले उि लिखत 
कानूनी यव था गरेको देिख छ । तीन वष वा सोभ दा 
बढी कैदको सजाय हने अपराधमा अदालतले य तो 
सिुवधा दान गन स ने दिेखदँैन । तर ३ वष वा 
सोभ दा कम कैदको सजाय हने अपराधमा अदालतले 
य तो सुिवधा दान गन स छ । यसरी सजाय 
िनधारण गदा कसरुदारलाई अब फे र यस िकिसमको 
कसुर अपराध नगन र रा ो आचरण पालन गनछु भनी 
कागज गराउनु पन अिनवाय यव था गरेको एकातफ 
देिख छ भने अक तफ “कैदबापतको पैया ँ बझुाउन 
पाउने गरी फैसला गदा अड्डाले कसरुदारसगँ फे र 
यस कारको कुनै अपराध नगरी रा ो आचरण पालन 

गनछु भनी कागज गराउनेछ” भ ने उि लिखत कानूनी 
यव थाको बनोट र अिभ यि लाई िवचार गदा य तो 

कागज अदालतले फैसला हदँाकै अव थामा गराउन ु
पन अिनवाय देिख छ । यो कानूनी यव थाको उ े य 
भनेकै कसरुदारलाई सजाय िदलाउनेभ दा उसको 
आचरणमा सधुार गराई समाजमा पुन थािपत गराउने 
रहेकोले अदालतले उपयु  ठानेको कसरुदारलाई 
य तो सिुवधा दान गन स छ ।

१२. यो कानूनी यव थाको योग मु ा 
हेन यायाधीश वा अिधकारीबाहेक अ य कसैले गन 
िम ने देिखदँैन । मु ा हेन यायाधीश वा अिधकारीको 
रोहबरमा कागज नगराई फैसलामा कैदबापत रकम 
िदए िलनु भनी उ लेखमा  गदा यो कानूनको योगको 
अिधकार यायोजन हन पु छ । तर यो अिधकार 

यायोजन हनेगरी योग िम ने देिखदँैन । यो याियक 
मनबाट यायको रोहमा िवचार ग रने िवषयव त ु हो 
न िक फैसला काया वयनको चरणमा । उि लिखत 
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द.स.को ११क(३) मा “कैदबापतको पैया ँ बझुाउन 
पाउने गरी फैसला गदा अड्डाले कसुरदारसगँ फे र 
यस कारको कुनै अपराध नगरी रा ो आचरण 

पालन गनछु भनी कागज गराउने छ” भ ने उ लेख 
भएको देिख छ । तर पुनरावेदन अदालतबाट भएको 

तुत मु ाको िमित २०६६।९।२० को फैसलामा 
यस कारको कागज गराएको र ितवादीह ले पिन 

रा ो आचरण पालन गछु भ ने अिभ य  गरेको भ ने 
नदिेखदँा द ड सजायको ११क को उ े यमूलक योग 
भएको देिखएन । तसथ अब आइ दा द ड सजायको 
११क को योग गदा देहायको कायिविध अवल बन 
गरी योग गन ततु मु ा फैसला गन अदालत र 
यस अदालत मातहतका अदालत तथा याियक 
िनकायलाई िनदश ग रएको छ ।

१३. उपयु  कानूनबमोिजम कुनै प लाई 
सिुवधा िददँा यायाधीशको रोहबरमा राय िकताबमा नै 
िनणयाधार उ लेख गरी िदनपुन ।

१४. उ  कानूनको सिुवधा िलन चाहने प ले 
आफँै इजलासमा उपि थत भई फैसलालाई वीकार 
गरी आ नो अिभ यि  वा िनवेदन इजलाससम  पेस 
गन ु तुत गनुपन ।

१५. यसरी कैदबापत रकम बझुाउने सुिवधा 
दान गदा सो सिुवधा दान गन आधार कारण उ लेख 

गनपुन र य तो िनणयमा ितवादीको सहमित भए 
नभएको खलुाउने ।

१६. यो कानूनी यव थाको योग गदा 
यायको रोहमा मु ाको सुनवुाई हदँाकै अव थामा 
यायाधीश वा मु ा हेन अिधकारीबाटै गनुपन ।

१७. साधारणत: ितवादीको िनवेदन वा 
फैसलाको ठहरलाई वीकार नगरी उ  कानूनको 

योग गरी कैद सजाय माफ  गन काय नगनू नगराउनू ।

१८. ततु मु ाको दायरीको लगत क ा 
गरी िमिसल िनयमानुसार बुझाइिदनू ।  

उ  रायमा सहमत छु ।
या.जगदीश शमा पौडेल

इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
इित संवत् २०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय

माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
फैसला िमित : २०७२।८।१०।५

०७१-WO-००४७

िवषय : उ ेषण / परमादशे

िनवेदक / प  : िज ला बिदया, महमदपरु गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं. १ ब ने सहजराम कुम समेत

िव
यथ  / िवप ी : िज ला बिदया महमदपरु गाउ ँिवकास 

सिमित वडा नं. २ ब ने रामान द कुम समेत

फैसला काया वयनको कारणबाट होस् वा 
अंशब डा भएर होस् िनवेदक सहजरामले 

नणय नं.९५३५
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पाउने भनेको दुई भागको एक भागमा  
 हो । अतः तहिसलदारको पिछ लो 

आदेशबाट िनवेदक सहजरामलाई कुनै 
मका परकेो छैन । रट अिधकार े को 

ोत सम याय हो । येक कानूनी 
िुटमा यो आदेश आफसेआफ जारी 

 हँदैन । िनवेदकलाई कुनै अ याय नै नपरेको 
अव थामा यो कानूनको रत नपुगेको 
य तो ुिट भएको भनी िनवेदन िदने 
हकदैया िनवेदकसँग नहने ।

( करण नं.१३)
मुलुक  ऐन, अंशब डाको महलको १० न.ं 

मा “बाबुआमाको िजउ छउ जेल अंश िदन 
छोराछोरीले बाबु आमालाई बा य गराउन 
स ने छैनन ् । ... वा नीले पिन लो नेको 
िजउ छउ जेल लो नेको म जुरी िबना अंश 
िलई छु न पाउँिदन ।...”, ऐ. को १९ न ंमा 
“अंश निलएका वा नी, छोरा, अिववािहत 
छोरी वा िवधवा बुहारी हने मािनसको चल 
अचल स पि मा देहायमा लेिखएबमोिजम 
ह छ ।” भ ने यहोरा र देहाय (१) देिख 
(४) स मको यव था तथा लेनदेन 
यवहारको महलको ८, ९ समतेका कानून 

र यस अदालतबाट िविभ न फैसलामा 
य  धारणाअनुसार स तानको लािग 

बाबु-आमा र वा नीको लािग लो नेको 
जुन हैिसयत थान रह छ एक भाइ अक  
भाइको लािग सोसरहको हैिसयतमा रहेको 
हँदैन । लेनदेन यवहारको ९ नं. ले बाबु 
आमा र लो नेलाई धानता िदएको हो । सो 
कानूनले बाबु आमा लो नेको स पि मा 
छोरा वा नीको हक पुगेपिछमा  साहले 

िबगो भराउन पाउने भनी गरकेो यव था 
समान तरको दाजु भाइले गरकेो 
यवहारमा आकिषत हने नदेिखने ।

( करण नं.१५)

िनवेदक / प का तफबाट : िव ान्  अिधव ा य 
गोपालकृ ण िघिमरे र सरुेशकुमार पौडेल

यथ  / िवप ीका तफबाट : िव ान्  अिधव ा 
कृ ण साद सवुेदी

अवलि बत निजर :
 ने.का.प. २०५७, अङ्क ५ मा कािशत 

िन.नं. ६९०४ 
 ने.का.प. २०६७, अङ्क १ मा कािशत 

िन.नं. ८२९०
 ने.का.प. २०६७, अङ्क १२ मा कािशत 

िन.नं. ८५२८ 
 ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ मा कािशत 

िन.नं. ८६८१ 
स ब  कानून :
 मलुुक  ऐन, अ.बं. ८५ नं. 
 मलुुक  ऐन, अपतुालीको महलको २२ नं. 
 मलुुक  ऐन, लेनदेन यवहारको महलको ८ 

र ९ नं. 
 मलुुक  ऐन, अंशब डाको महलको १० नं. 

आदेश
या.गोिव दकुमार उपा याय : नेपालको 

अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा 
१०७(२) बमोिजम यसै अदालतको अिधकार े िभ  
पन ततु रट िनवेदनको संि  त य एवम्  ठहर 
यस कार छ :-

िनवेदक सहजरामको भाइ तथा शाि त 

९५३५ - सहजराम कुम समेत िव. रामान द कुम समते
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कुम को पित ऋणी जीतराम अ यिधक म पान गन 
लफङ्िगएर िहड्ँने घर ित कुनै वा ता नै नगन, घरको 
मु य दामकाम गन यि  िनवेदक सहजराम भएको 
हदँा मेरो जानकारी र म जरुी िबनाको ऋण मुलुक  ऐन, 
लेनदेन यवहारको ८/९ नं. ितकूल हदँा उि लिखत 
िबगो िनवेदक सहजरामको िक.नं. ९० को े फल 
०.१९६५ वग िमटरबाट भ रपाउने होइन । िनवेदकको 
मागबमोिजम बिदया िज ला अदालतबाट तामेलीमा 
रहेको यसमा फेरबदल भै ताि वक िभ नता नै नभएको 
अव थामा सोको ितकूल हने गरी वादी रामान द 
कुम को तामेली जगाउने आदेश गरी मेरो नामको 
ज गाबाट िबगो भराउने कारवाही अगािड बढाउने गरी 
िमित २०७०।१०।२८ मा भएको आदेश यायको 
मा य िस ा त, याियक पर परा तथा ने.का.प. 
२०६७, िन.नं. ८२९०, अङ्क १, ने.का.प. २०५७, 
अङ्क ५ िन.नं. ६९०४, पृ. ४४० तथा च े र राय 
िव. बनारसी राय २०५८ सालको रट नं. ३१९३ 
आदेश िमित २०६१।६।२२ को आदेशमा ितपािदत 
िस ा तसमेतको ितकूल छ । 

उ  आदेश य तः िज ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७४, ७५ र द ड 
सजायको २६ नं. िवपरीत छ । तहिसलदारले गरकेा 
आदेश याियक िनणय हन भ ने त य िज ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ८(६), १३ 
मा भएको ावधान र द ड सजायको ६१ नं. मा भएको 

ावधानले ट गदछ । िज ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ८(६), १३ र द ड सजायको 
६१ नं. िनि य हने गरी आदेश भएको छ । सव च 
अदालतबाट िबलेसन िसंह राजपुत िव  इ कला 
राजपतुनी भएको मु ामा ऐन नै िनि य प रणामको 
या या गन नहने भनी ितपािदत िस ा तको 
ितकूल आदेश भयो । बिदया िज ला अदालतबाट 

िमित २०७०।१२।२१ को आदेश र सो आदेशलाई 
सदर गन गरी पनुरावेदन अदालत, नेपालग जबाट 
भएको िमित २०७१।३।२६ को आदेशसमेत य तः 
कानूनिवपरीत हनकुो साथै यसबाट नेपालको अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक, 
धारा १९ को स पि स ब धी हक हनन् भएको हदँा 
उ  आदेशह  उ ेषणको आदेश ारा बदर गरी 
िनवेदकको िक.नं. ९० को ज गाबाट िवप ी वादीको 
लेनदेन िबगो भरी भराउनेलगायतका कुनै पिन काम 
कारवाही नगन ुनगराउन ुर उ  िक.नं. ९० को ज गाको 
रो का फुकुवा ग रिदन ु भनी िवप ीह को नाउमँा 
परमादेशलगायतको उपयु  आ ा आदेश वा पजु  
जारी ग रपाऊँ । साथै तुत मु ाको अि तम िकनारा 
नभएस मको लािग पनुरावेदन अदालत, नेपालग जको 
िमित २०७१।३।२६ को आदेशलाई काया वयन नगनु, 
उि लिखत ज गाबाट लेनदेन िबगो भराउने कुनै पिन 
काम कारवाही अगािड नबढाउनु भनी िवप ीह को 
नाममा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम आदशेसमेत जारी 
ग रपाउँ भ ने यहोराको िनवेदकह को रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन ुनपन हो जारी 
हनु नपन कुनै आधार र कारण भए यो आदेश ा  
भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ  
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िलिखत जवाफ 
पेस गन ुभनी यो आदशे र रट िनवेदनको एक ित न कल 
साथै राखी िवप ी नं. २, ३ र ४ लाई सूचना जारी गरी 
यसको बोधाथ महा यायािधव ाको कायालयलाई 

पठाई िदन ु र िवप ी रामान द कुम का हकमा आफँै 
वा कानूनबमोिजमको तीिनिधमाफत् िलिखत जवाफ 
पेस गन ुभनी यो आदशे र िनवेदनको एक ित न कल 
साथै राखी सूचना पठाई िलिखत जवाफ पेस भएपिछ 
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वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू । अ त रम 
आदेश मागतफ िवचार गदा वादी ियनै िवप ी रामान द 
कुम  र ितवादी जीतराम कुम  भएको लेनदेन मु ामा 
बिदया िज ला अदालतको िमित २०६७।३।१० 
को फैसलाबमोिजम िबगो भ रभराउको कारवाही 
चलेकोमा िबगोको कारवाही हन नस ने भनी िमित 
२०६९।२।१० मा तामेली आदेश भै सो आदेश बदर 
नभै यथावत्  रहेको अव थामा सो यहोरातफ िवचार 
नगरी तामेलीमा रहेको िनवेदनबाट कारवाही गन भनी 
बिदया िज ला अदालतबाट िमित २०७०।१२।२१ 
मा भएको आदेश सदर गन गरी पुनरावेदन अदालत, 
नेपालग जबाट िमित २०७१।३।२६ मा आदेश भएको 
देिखदँा पुनरावेदन अदालत, नेपालग जको उ  िमित 
२०७१।३।२६ को आदेश हाल काया वयन नगनु 
नगराउन ुभनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ४१(१) बमोिजम िवप ीह को नाममा 
अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ । यो आदेशको 
जानकारी िवप ीह लाई िदन ु भ ने यस अदालतको 
िमित २०७१।५।४ को आदशे ।

यसमा वादी रामान द कुम ले फैसलाबमोिजम 
भ रपाउने ठहरकेो सावँा . २,००,०००।- िलखत 
िमित २०६६।६।१० देिख भरी भराउ हदँास मको 
याज र कोट फ  . ५,४३७।- समेत िदलाई भराई 

पाउ ँ भनी ितवादीको एकासगोलको दाज ु सहजराम 
कुम का नामको िज ला बिदया मह मदपरु गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं. २ को िक.नं. ९० को े फल ०,१९६५ 
वगिमटर ज गा जेथा देखाई िमित २०६८।९।४ मा 
वादीले दरखा त िदएको । वादीले िबगोबापत देखाएको 
जेथा ितवादीका एकाघरका दाजकुो रहेको र दाम 
काम गन घरको मु य यि  ज गाधनी सहजराम कुम  
भएकोले उ  जेथाबाट वादीको िबगो भराउन िमलेन 
लेनदेन यवहारको ९ नं. बमोिजम ितवादीको हक 

पगुेपिछ साहले ऐनबमोिजम िलन पाउने गरी िमित 
२०६८।१२।२३ मा तहिसलदारबाट आदशे भई 
िमित २०६९।२।१० मा तामेली रहेको । ितवादी 
जीतराम कुम  र सहजराम कुम  दाज ु भाइ सगोलमै 
रिह बसी आएको र िनज जीतराम कुम ले आ नो 
अंशहक थािपत गराई निलँदै िनज ितवादी जीतराम 
कुम को िमित २०६९।६।१७ मा मृ यु भएको हदँा 
िनजको अंशहक िनजको सगोलको दाज ु सहजराम 
कुम कै िज मामा रहेको र िनज जीतरामको ीमती 
शाि त कुम  िनज सहजराम कुम कै एकासगोलमै 
रहेक  हदँा उ  मु ा तामेलीबाट जगाई िनज सगोलको 
दाज ुसहजराम कुम का नाममा रहेको सु  िनवेदनमा 
उि लिखत जेथाबाट भराई पाउ ँ भनी वादीले िमित 
२०६९।१२।२२ मा िदएको िनवेदन । मृ यु भइसकेका 

ितवादी जीतराम कुम का नाउँमा नामसारी तथा अंश 
ब डाबाट समेत जान नस ने अव थामा ितवादीको 
हक थािपत भएका बखतमा  िबगो भराउने भनी 
फैसला काया वयनको रोहमा भ दा अन तकालस म 
फैसला काया वयन नहने हदँा यायसङ्गत देिखन 
आएन । तसथ फैसला काया वयन गन ु पन मखु 
दािय वसमेतलाई िवचार गदा वादीले देखाएको 

ितवादीका दाज ु सहजराम कुम का नामको िज ला 
बिदया मह मदपरु गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. २ को 
िक.नं. ९० को े फल ०,१९६५ वगिमटर ज गामा 
यी ितवादी जीतराम कुम को आधा हक थािपत हन 
स ने अव थालाई म यनजर राखी उ  ज गाको २ 
भागको १ भाग ९८२.५० वगिमटर ज गाबाट वादीले 

ितवादीबाट भरी पाउने गरी उ  िबगोको कारवाही 
अगािड बढाइिदनु भ नेसमेतको यस अदालतका 
तहिसलदारबाट िमित २०७०।१०।२८ मा भएको 
आदेश । तामेलीमा राखेको तहिसलदारको िमित 
२०६९।२।१० को आदेशलाई पुनः तहिसलदारले 

९५३५ - सहजराम कुम समेत िव. रामान द कुम समते
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नै िमित २०७०।१०।२८ मा आदशे गरी तामेलीबाट 
जगाएको एकै पदका यि ले दोहोरो आदेश गरेको भ ने 
हकमा तहिसलदारले गरकेो काय याियक िनणय नहने र 

शासिनक पमा तामेली रा ने र िवप ीको उजरुीबाट 
पनुः जगाउने गरी सु  पूव अव थामा रहेको ि थित 
हदँा ती दवुै आदेशको कुनै याियक औिच यसमेत 
नहदँा केही बोिलरहनु परेन । ितवादी जीतराम आ नो 
दाज ु सहजरामसगँ छु ी िभ न नभई सगोलमा रहेको 
र िनजको िमित २०६९।६।१७ मा मृ य ुभएकोसमेत 
पेस भएको मृ य ु दताको माणप को ितिलिपबाट 
देिख छ । िनजको ीमती िनवेदकम येक  शाि त 
कुम ले पिन जेठाज ुसहजराम कुम बाट अशं छुट् याई 
िलन नसकेको अव था देिख छ । यसबाट िनजको हक 
खाने ीमती शाि तले आ नो नाउमँा दा.खा. दता वा 
हक अंश नछुट् याई रा दा अन तकालस म फैसलाको 
काया वयन हन स दैन । हकदारले स पि  दता 
नगरकेो कारण फैसलाको मम र उ े य नै समा  हन 
जाने हदँा िनवेदक सहजराम कुम का नाउमँा दता रहेको 
िक.नं. ९० को ज गाम ये आधा ितवादी जीतरामको 
अंशहक हनेमा िनजको मृ यपुिछ िनजको एकमा  
हकदार ीमती शाि त कुम को हक हने भएकाले 
सोही ज गाबाट फैसलाअनसुारको वादीले भरी पाउने 
िबगो भरी भराउ तफको कारवाही गरी कानूनबमोिजम 
फैसला काया वयन गन ु भ नेसमेत यहोराको यस 
अदालतबाट िमित २०७०।१२।२१ मा भएको 
आदेश । उ  आदेशउपर ितवादी सहजराम 
कुम समेतको अ.बं. १७ नं. बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग जमा िनवेदन परकेोमा 
तहिसलदारबाट िमित २०७०।१०।२८ मा र माननीय 
िज ला यायाधीशबाट िमित २०७०।१२।२१ मा 
फैसला काया वयन स ब धमा भएको आदेशलाई 
अ यथा गनपुन देिखएन कानूनबमोिजम फैसला 

काया वयन गनु भ नेसमेत यहोराको पुनरावेदन 
अदालत, नेपालग जबाट िमित २०७१।३।२६ 
मा भएको आदेश । उ  आदशेप ात् उि लिखत 
ज गाम ये िबगोले खा ने जित ५१५ वगिमटर ज गा 
िमित २०७१।६।६ गते िललाम बढाबढको लािग 
सूचना कािशतसमेत भएकोमा स मािनत अदालतको 
अ त रम आदशेानुसार िनवेदनमा स मािनत 
अदालतबाट हने आदेशबमोिजम गन गरी िमित 
२०७१।६।६ मा तामेली आदेश भएको भ ने बिदया 
िज ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

बिदया िज ला अदालतको च.नं. १४२४ 
िमित २०६८।९।४ को प अनसुार िवप ी सहजराम 
कुम को नाममा मोठ े ता कायम रहेको िज ला 
बिदया महमदपरु गाउँ िवकास सिमित वडा नं. २ को 
िक.नं. ९० े फल ०१९६५ वगिमटर ज गा मालपोत 
कायालयबाट रो का रािखएको हो । सो आदेशबाहेक 
मालपोत कायालयबाट िनजको अिहत हने कुनै काम 
कारवाही नगरेको हदँा िनवेदकले यस कायालयलाई 
समेत िवप ी बनाई िदएको रट िनवेदन खारजेभागी 
छ भ ने मालपोत कायालय बिदयाको िलिखत जवाफ ।

बिदया िज ला अदालतको िमित 
२०६७।३।१० को फैसलाअनुसार ितवादी जीतराम 
कुम का सगोलका दाज ुसहजराम कुम का नाउमँा दता 
रहेको ितवादी जीतराम कुम समेतको अंशहकको 
िक.नं. ९० बाट िबगो भरी भराउको लािग वादीले 
दरखा त गरेकोमा ितवादी जीतरामको उि लिखत 
स पि मा हक नपगेुस म हाल सो स पि बाट िबगो 
भराई िदन िमलेन भनी िमित २०६८।१२।२३।५ मा र 
वादीको दरखा त तामेलीमा रा ने भनी बिदया िज ला 
अदालतका तहिसलदारबाट िमित २०६९।२।१० मा 
आदेश भएको । िमित २०६९।६।१७ मा ितवादी 
जीतराम कुम को मृ य ुभई िमित २०६८।१२।२३ तथा 
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२०६९।२।१० को आदेश गदाको अव थामा ताि वक 
िभ नताको अव था सृजना भएकोले तामेलीबाट 
जगाई दाबीको जेथाबाट अि तम फैसलाअनसुारको 
िबगो भरी भराउ ग रपाउँ भनी ितवादी जीतराम 
कुम को मृ यदुता माणप को छायाँ ित साथै राखी म 
िलिखत जवाफ तुतकता वादी रामान दन कुम को 
पनुः दरखा त परकेो । बिदया िज ला अदालतका 
तहिसलदारले उ  जेथा रो का राखी िनयमानुसार 
फैसला काया वयन गनु भनी िमित २०७०।१०।२८ 
मा आदेश गरकेो । फैसला काया वयनको कारवाही 

ि याका ममा मलुकु  ऐन, द ड सजायको ३ नं. र 
लेनदेन यवहारको २२ नं. बमोिजम िनजको शेषपिछको 
हकवाला तथा अपतुाली खाने अब िनवेदकह  
सहजराम कुम  र शाि त कुम  नै निजकको हकवाला 
भएकोले साह पिन अपुताली खानेले नै ितनुपछ भनी 

ट ऐनमा यव था भएकोसमेत पाइ छ । य तोमा 
लेनदेन यवहारको ९ नं. र उ ृत निजर आकषण हन 
स ै न । ितवादीका दाजु सहजराम कुम का नामको 
िज ला बिदया मह मदपरु गाउँ िवकास सिमित वडा 
नं २ को िक.नं. ९० को े फल ०,१९६५ वगिमटर 
ज गामा यी ितवादी जीतराम कुम को आधा हक 
थािपत हन स ने अव थालाई म यनजर राखी उ  

ज गाको २ भागको १ भाग ०,९८२.५० वगिमटर 
ज गाबाट वादीले ितवादीबाट भरी पाउने गरी िमित 
२०७०।१०।२८ मा बिदया िज ला अदालतका 
तहिसलदारबाट भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर 
गन िमित २०७०।१२।२१ को िज ला यायाधीशको 
आदेश एवम्  ती दवुै आदशेलाई सदर गन पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग जको िमित २०७१।३।२६ को 
आदेशह बाट यी रट िनवेदकह को समानता तथा 
स पि स ब धी हकमा कुनै आघातसमेत परेको छैन । 

ती आदेशह  ब ीनारायण साह िव  स यनारायण 
म लाह मुिखया (ने.का.प. २०६७, अङ्क १२, िन.नं. 
८५२८, प.ृ २१२९) र ीमती शाि तदेवी िव  
मजबनु शेिषन (ने.का.प. २०६८, अङ्क ९, िन.नं. 
८६८१, प.ृ १४८४) भएको मु ामा स मािनत सव च 
अदालतबाट ितपािदत िस ा तअनकूुल भएकोले 
समेत तुत रट िनवेदन खारेज ग रपाउ ँभ नेसमेत 
यहोराको रामान द कुम को िलिखत जवाफ ।

अदालतको फैसला कानूनको प रिधिभ  
रहेर काया वयन हनै पन िवषय हो । तामेलीबाट जगाई 
कारवाही ग रपाउ ँ भनी िनवेदन परकेो र तामेलीबाट 
जगाई याद जारी गन ु भ ने आदेश त प ात् 
तहिसलदारबाट िमित २०७०।१०।२८ मा िज ला 
यायाधीशबाट िमित २०७०।१२।२१ मा फैसला 

काया वयन स ब धमा भएको आदेशलाई अ यथा 
गनपुन देिखएन । शाि त कुम ले िमित २०७०।२।८ 
मा िदएको िनवेदनको करण ३ मा उि लिखत अंश 
मु ासमेतलाई ि गत गरी कानूनबमोिजम फैसला 
काया वयन गनु होला भ नेसमेत यहोराको यस 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग ज बाकेँको िमित 
२०७१।३।२६ को आदेश । तुत िनवेदनको रोहबाट 
यस अदालतका नाममा कुनै िकिसमको आदेश 
जारी हनपुन होइन भ नेसमेत यहोराको पुनरावेदन 
अदालत, नेपालग जको िलिखत जवाफ ।

यसमा तुत िनवेदनसगँ स बि धत २०६६ 
सालको द.ेनं. ३७९-७५-०६६-००२४४ नं. को 
लेनदेन मु ाको िमिसल तथा २०६८ सालको िबगो नं. 
९१ को िमिसल बिदया िज ला अदालतबाट िझकाई 
आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु भ नेसमेत यहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७२।१।१० मा भएको 
आदेश ।

९५३५ - सहजराम कुम समेत िव. रामान द कुम समेत
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िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक पेसी 
सूचीमा चढी पेस हन आएको ततु मु ाको रट 
िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन ग रयो । 

रट िनवेदकह का तफबाट मुकरर हनु 
भएका िव ान्  कानून यवसायी अिधव ा य ी 
गोपालकृ ण िघिमरे र ी सरुशेकुमार पौडेलले घरको 
मु यको म जरुी निलई जाडँ र सी खान र मोजम ती 
गन िलएको ऋण िनवेदकको दताको ज गाबाट िललाम 
गन िम ने होइन भनी तथा िवप ी रामान द कुम को 
तफबाट िव ान्  अिधव ा ी कृ ण साद सवुेदीले 
िनवेदक सहजराम कुम को दताको िक.नं. ९० को 
ज गामा िनजको एकलौटी हक पु ने होइन । सगोलको 
उ  ज गामा ऋणी जीतरामको आधा हक पु ने र 
िनजको मृ य ुभएकोले यसबाट िबगो भराउने कारवाही 
चलाएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग जसमेतको 
आदेश कानून र यायस मत रहेको र सो आदेशबाट 
िनवेदकह को हक हनन् नभएकोले रट िनवेदन 
खारेज ग रपाउ ँभनी गनभुएको बहस सिुनयो ।

रट िन पणको लािग आव यक त य र िनणय 
गनुपन िवषय 

िनवेदकह  सहजरामको भाइ र शाि तको 
पित ऋणी जीतराम अ यिधक म पान गन लफंिगएर 
िहड्ँने घर ित कुनै वा ता नगन यि  भएको र घरको 
मु य दामकाम गन यि  िनवेदक सहजराम भएको हदँा 
आ नो जानकारी र म जरुी िबना जीतरामले िलएको 
ऋणको िबगो मुलकु  ऐन, लेनदेन यवहारको ८/९ नं. 

ितकूल गरी साहले िनवेदक सहजराम दताको िक.नं. 
९० को े फल ०.१९६५ वगमीटरबाट भ रपाउने 
होइन । सोही कारणबाट बिदया िज ला अदालतबाट 
िबगो भराउने काय तामेलीमा रहेको सो अव थामा 
फेरबदल भै ताि वक िभ नता नै नभएको अव थामा 

सोको ितकूल हने गरी वादी रामान द कुम को 
तामेली जगाउने आदेश गरी िनवेदकको नामको 
ज गाबाट िबगो भराउने कारवाही अगािड बढाउने गरी 
िमित २०७०।१०।२८ मा भएको आदेशमा िज ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७४, ७५ 
र द ड सजायको २६ नं. को िुट छ । यसबाट उ  
िनयमावलीको िनयम ८(६), १३ र द ड सजायको ६१ 
नं. िनि य भएको छ । सव च अदालतबाट िबलेसन 
िसहं राजपुत िव  इ कला राजपुतनी भएको मु ामा 
ऐन नै िनि य हने प रणामको या या गन नहने भनी 

ितपािदत िस ा तको ितकूल आदेश भयो । उ  
आदेश यायको मा य िस ा त, याियक पर परा तथा 
ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८२९०, अङ्क १, ने.का.प. 
२०५७, अङ्क ५, िन.नं. ६९०४, प.ृ ४४० तथा 
च े र राय िव. बनारसी राय २०५८ सालको रट नं. 
३१९३ मा ितपािदत िस ा तिवपरीत रहेकोले बदर 
गरी िबगो भराउनेसमेतको काम कारवाही रोिकपाउ ँ
भ नेसमेत यहोराको िनवेदकह को िनवेदन िजिकर 
देिख छ ।

२. अब िनवेदकह को मागबमोिजमको रट 
आदेश जारी हनपुन हो होइन भ ने िवषयमा िनणय 
िदनपुन भई िनणयतफ िवचार गदा िनवेदकले मूलतः 
दईु कुरामा जोड िदएको देिख छ । सहजरामको नाममा 
दता रहेको िक.नं. ९० को ज गामा ऋणी ितवादी 
जीतरामको हक नपगुेस म हाल सो स पि बाट िबगो 
भराइिदन िमलेन भनी िमित २०६८।१२।२३।५ मा र 
वादीको दरखा त तामेलीमा रा ने भनी बिदया िज ला 
अदालतका तहिसलदारबाट िमित २०६९।२।१० मा 
भएको आदशे उही तहिसलदारले बदर गन िम दैन 
भ ने पिहलो िजिकर दिेख छ । २०६८।१२।२३ मा 
आदेश गदा िलइएको आधार कानूनस मत रहेकोले यो 
आदेश बदर गन निम ने भ ने दो ो िजिकर देिख छ । 
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३. तहिसलदारबाट भएको िमित 
२०६९।२।१० को आदेश बदर नभै यथावत् रहेकोले 
िबगो भ रभराउको कारवाही चलाउने भनी भएका 
आदेशह  काया वयन नगन ुभ ने कारण देखाई यस 
अदालतबाट अ त रम आदशे जारी भएको अव था 
छ ।  

यस अदालतको म त य
४. वादी िवप ी रामान द कुम  ितवादी 

जीतराम कुम  भएको सावँा . २,००,०००।- र सोको 
हने याजसमेत िदलाई भराई पाउँ भ ने लेनदेन मु ामा 
िवप ी रामान द कुम को दाबी पगुी बिदया िज ला 
अदालतबाट २०६७।३।१० मा फैसला भएकोमा 
िववाद छैन । वादीले फैसलाअनसुारको िबगो ऋणीबाट 
भराई पाउने कुरामा पिन दईु मत हन स ै न । ऋणी 
जीतराम र िनजका दतावाला िनवेदक सहजरामका 
िबचमा अंशब डा भएको कानूनी माण देिखन आएको 
छैन । परु ै रट िनवेदनमा ऋणी जीतराम छु ी िभ न 
भएका अंिशयार हन् भ ने बारमेा एक श द उ लेख 
छैन । अझ ऋणीका दाजु सहजराम र ऋणीक  ीमती 
शाि त कुम ले यो रट िनवेदन संयु  भई दायर गरेबाट 
रटमा िलएको र निलएको िजिकरबाट िनवेदकह  

बािँधने देिख छन् ।
५. मुलकु  ऐन भाग २ महल १ को नाम 

अदालती ब दोब त रहेको छ । यसअ तगत अ.बं. 
८५ नं. रहेको छ भने द ड सजायको कुरा महल २ मा 
रहेको छ । अ.बं. ८५ नं. मा “अड्डामा मु ा परी फैसला 
भएपिछ सो फैसलाउपर ऐनबमोिजमको पनुरावेदन 
नभई सोही मु ामा उसै झगिडयाको नाउँको िफरादप  
िलई सु न हदँैन । िलएको भए पिन खारजे ग रिदनपुछ ।” 
भनी उ लेख भएको यव था द डसजायको महलको 
फैसला काया वयनमा आकिषत गदा ऐनको संरचना 

िवफल हनकुा साथै फैसलासमेत िनरथक हने प रणाम 
आउन स छ । अ.बं. ८५ नं. नालेससगँ स बि धत 
छ भने तुत िवषय फैसलाको काया वयनस ब धी 
दरखा तसगँ स बि धत छ । फैसलाले िबगो भ रपाउने 
ठहर गरी तपिसल ख डमा सोको ि यासमेत 
उ लेख गरेको अव थामा सो काया वयन गनु पन कुरा 
नै िनिणत िवषय ह छ । फैसला काया वयन भै लगत 
क ा नभएस म सो ममा हने आदेशह  अि तम 
आदेश ह न । तामेली आदेश पिन यहीिँभ  पन हदँा 
यसमा िनिणत िवषयको िस ा त आकिषत हदँनै । 
तामेली कृितको आदेशसगँ िम दोजु दो आदेशह  
उही पदािधकारीबाट ज तो िक मु तबी, रो का, 
िज ला अदालत िनयमावलीको िनयम १९क आिद 
आदेशको मा यमबाट जा ने गरेको पाइ छ । फैसला 
काया वयनको स दभमा लगतै क ा गरी तामेलीमा 
रा न ुभनी भएको पचा, आदेश वा िनणयमा कुनै ुिट 
भए सोही अिधकारीले सो ुिट स याई पनुः उपयु  
आदेश गन कुनै बाधा रहदँैन । तर ततु िवषयमा भएको 
िमित २०६८।१२।२३ र २०६९।२।१० को आदेशले 
सधैकँो लािग सहजरामको दताको ज गाबाट साहले 
िबगो भराउन निम ने भनी फैसला काया वयनको 
लगत क ा गरकेो देिखदँनै । तहिसलदारको आदेशले 
ऋणी जीतरामको हक नपगुेस मको लािग मा  
िबगोस ब धी कारवाही रोकेको छ । उ  आदेशपिछ 
ऋणी जीतरामको िमित २०६९।६।१७ मा मृ य ु
भएकोछ । ऋणी जीतरामको मृ य ुभएपिछ पिन िव मान 
अव थामा ताि वक फेरबदल भएन भ ने तकको 
औिच य छैन । यस स दभमा पनुरावेदन अदालतले 
आ नो आदशेमा अपतुालीको महलको २२ नं. समेत 
आकृ  गरी िनवेदक शाि त कुम ले िदएको मु ाको 
आधारमा समेत सु  िज ला अदालतसमेतको आदेश 
िमलेकै देिखएको भनी श त याियक मनको योग 

९५३५ - सहजराम कुम समेत िव. रामान द कुम समते
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गरकेो देिख छ ।
६. दवुै प बाट आ नो प मा मुलकु  

ऐन, लेनदने यवहारको महलको ८ र ९ नं. रहेको 
िजिकर िलई निजरह  उ ृत भएका छन् । पनुरावेदन 
अदालतसमेतको आदेशमा ने.का.प. २०५७ अङ्क 
५ मा कािशत िन.नं. ६९०४, ऐ. २०६७ अङ्क 
१ मा कािशत िन.नं. ८२९० तथा च े र राय 
िव बनारसी राय २०५८ सालको रट नं. ३१९३ 
िमित २०६१।६।२२ को आदेशले ितपादन गरकेो 
िस ा तको िुट भएको भ ने िनवेदकको िजिकर छ ।

७. ने.का.प. २०५७, अङ्क ५ मा कािशत 
िन.नं. ६९०४ को रटमा यस अदालतको संयु  
इजलासले “...यसमा कृ ण सज ु भीमबहादरु सज ु र 
महाल मी सजकुो छोरा भई सगोलमा रहे बसेको भ ने 
कुरामा िववाद नभई कृ ण सजलेु सगँसाथमा रहेर 
यापार गरी आएको भ ने दिेखदँा लेनदेन यवहारको 

८ नं. बमोिजम मु य भ न िम ने अव था देिखन 
आएन । लेनदेन यवहारको ९ नं. बमोिजम बाबु 
भीमबहादरु सजकुो म जुरीबेगर कृ ण सजलेु िलएको 
ऋण ितन भीमबहादरु सज ु र महाल मी सजुसमेत 
उ रदायी हने भ न िम ने नहदँा िनवेदक साहले 
सगोलको स पि मा कृ ण सजकुो हक नपु दास म 
िनज बाब ुआमाको स पि बाट भ रभराउ गन पाउने 
भ न उ  कानूनी यव थाबाट नदेिखदँा तुत रट 
िनवेदन खारेज हने ठहछ ।” भनी उ लेख भएको 
पाइ छ ।

८. यसैगरी ने.का.प. २०६७, अङ्क १ 
मा कािशत िन.नं. ८२९० मा यस अदालतको पूण 
इजलासले “वादी जयकलीदेवी अिमरी राउतको प नी 
रहेक  र िनजका ३ छोराह  मशः ठाकुर साद, 
अवध साद र राम वेश रहेको भ ने कुरामा िववाद 
देिखदँैन । अिमरी राउतको मृ य ुभइसकेको अव थामा 

आमा जयकलीदेवी र ३ छोराह  एकासगोलमा नै 
रहेको भ ने त य पिन िनिववाद पमा नै रहेको छ । 
...मलुुक  ऐन, लेनदेन यवहारको ८ नं. ...को रोहमा 
... कजा िलने ठाकुर साद घरको मु य यि  भई 
कामकाज गरकेो भ ने कुराको पुि  हने खालका ... 

माण ... पेस हन  सकेका छैनन् । पैतकृ स पि  
आमा जयकलीदेवीको नाममा नै रहेको त यबाट 
पिन िनज नै घरको मु य भई कामकाज हदँै आएको 
कुरा पिु  ह छ । कजा िलने यि  ठाकुर साद 
...बाट प रवारका अ य सद यह को जानकारी 
र म जरुीिबना ग रएका सबै यवहारलाई आमा र 
प रवारका अ य सद यह को हकमा समेत मा यता 
िददँै जाने हो भने घरको मु य यि को अवधारणा 
र य तो मु य यि ले घर यवहार स चालन गन 
र स पि को सुर ा गनसमेतको िज मेवारी हण गन 
हा ो मा यता समेत भ कन जा छ । ... यसरी कजा 
िलने र यसको योग पिन आफूखुसी गन यवहारबाट 
प रवारका अ य सद यह  लाभाि वत हन स ने 
अव था रहदँैन । लेनदेन यवहारको ८ नं. ... का लािग 
कुनै पिन यवहार िक त घरको मु य यि ले गरकेो 
यवहार हनपुछ, िक त य ता मु य यि को म जुरी 

रहेको हनपुछ । ...लेनदेन यवहारको सािबक ९ नं. मा 
मु य भई कामकाज गरकेोमा बाहेक अ  अव थामा 
बाब ुवा लो नेको िलखत नभै छोरा वा वा नीले कुनै 
यवहार गरेको रहेछ भने बाब ुवा लो नेको धनमा य ता 

छोरा वा वा नीको हक नपगुेस म साहले सो धनमा 
समाउन पाउँदैन भनी प  यव था गरेको देिख छ । 
... दतावाला वादीलाई सनुवाईको मौका नै निदइएको 
र िबगो भ रभराउको कायमा िनज जयकलीदेवीको 
संल नता नरहेको अव थामा भ रभराउको योजनका 
लािग स प न ग रएका िललाम समेतका काम 
कारवाहीको िवषयमा द ड सजायको ६१ नं. र अ.बं. 
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१७ नं. आकिषत हनस ने अव था नहदँा यसतफको 
ितवादी तथा िनजका कानून यवसायीको िजिकरसगँ 

सहमत हन सिकएन । ...तसथ ततु मु ामा 
पनुरावेदन अदालत, हेट डाको फैसला सदर गरकेो 
यस अदालतको संयु  इजलासबाट भएको िमित 
२०६१।७।२६ को फैसला उ टी भई िललाम तथा 
सोस ब धी कारवाहीसमेत बदर हने ठहर ्याएको बारा 
िज ला अदालतको फैसला सदर कायम ह छ ।” भनी 
य  भएको छ ।

९. िवप ी रामान द कुम ले ने.का.प. 
२०६७, अङ्क १२ मा कािशत िन.नं. ८५२८, 
ऐ. २०६८ अङ्क ९ मा कािशत िन.नं. ८६८१ को 
निजर उ लेख गरेको देिख छ । 

१०. ने.का.प. २०६७, अङ्क १२ मा 
कािशत िन.नं. ८५२८ मा “अि तम भएर रहेको 

फैसला काया वयनप ात्  भए मा  यसको मह व र 
भावका रता रहन जा छ । ...फैसलाबमोिजमको िबगो 

बझुाउन ुपन दािय व भएको यि  ब ीनारायणको नाम 
दतामा कुनै चल अचल स पि  नभएको भनी िनजको 
एकासगोलको बाब ु स यनारायणका नाउँ दताको 
ज गा रो का गरी फैसला काया वयनको कारवाही 
गन खोजेको देिखएको छ । ...स यनारायणको नाममा 
रहेको स पि मा सगोलको छोराको अशंहक ला ने 
नै हनाले सो ऋणीको सावाँ याजको िबगो य तो 
सगोलको स पि मा खास ऋणीको अंश भाग जितबाट 
भराउन निम ने भनी कुनै कानूनले ब देज लगाएको 
पाइदँनै । ... आ नो पेसा यापार वा घर यवहारमा 
पिन वत पले आ नो िव सनीयताको आधारमा 
ब द यापार, कारोबार वा यवहार गरकेो जोसुकैलाई 
उ  लेनदेन यवहारको ९ नं.को योजनका लािग 
घरको मु य भई काम गरेको स झनु पन ह छ । 
...फौजदारी मु ामा पिन फरार ितवादीको अंश 

रो का गदा वा द ड सजायको २७ नं. समेत बमोिजम 
सव व गदासमेत स बि धत कसरुदारको अंश हक 
कायम भई नसकेको अव थामा पिन िनजको अंश 
भागमा पन आउने सगोलको स पि बाट िनजको 
अंशभाग अड्डाबाटै अलग गरी कानूनबमोिजम आदेश 
वा फैसला काया वयन ग रदँै आएको अव था िव मान 
रहेको छ । अदालतबाट ग रएको फैसला काया वयन 
अिवल ब र तदा कताका साथ ग रनपुछ । यसमा 
अनाव यक िढलाइले फैसलाको मह व कम हदँै 
जा छ । अदालतको फैसलाबमोिजम दािय व वहन 
गनपुन यि को सगोलको स पि मा हक भएको 
तर वत पमा सो हक कायम गराउछँ अिन मा  
फैसला काया वयन ि याको थालनी गन हो भनी 
आफूले िनयतवश िढलाई गनह  बिढरहेको अव थामा 
फैसला काया वयनमा थप िढलाइ र िवल ब हन जाने 
िनि त छ । ...तसथ फैसला काया वयनको लािग सु  
स री िज ला अदालतबाट ब ीनारायण मुिखयाको 
सगोलको बाबकुो नामदताको ३ ख डको १ ख ड 
ज गा रो का गरी फैसला काया वयन गन गरी भएको 
आदेश र कारवाहीमा कानूनी ुिट दिेखएन ।” भ ने 
िस ा त ितपादन भएको देिख छ ।

११. ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ मा कािशत 
िन.नं. ८६८१ मा “...कानून समाजका लािग हो, यसैले 
कानूनको योग र चलनमा ठाउ ँरहेस म सामािजक 
प रवतनको धारलाई पछ् याउँदै समसामियकतालाई 
या या ारा समािहत गद लान ु पदछ । सामािजक 

प रवतनको गितलाई कानूनले ट श दमा िनषेध नै 
गरेको अव थामा बाहेक याियक या याले साथ िदन ु
पदछ । आज ४८ वष पिहलेको ज तो घरको मु य 
अथात् मूलीकै नेतृ वमा सबै प रवार सद यले घर, 
खेती, यापार वा अ  कुनै काम गन अव था छैन । 
...लेनदेन यवहारको ८ र ९ नं. को योग र चलन 

९५३५ - सहजराम कुम समेत िव. रामान द कुम समेत
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यही यथाथको धरातलमा हनु आव यक छ ।  ... 
लेनदेन यवहारको उपयु  ८ नं. ... कुनै पिन सद यले 
आफूखसुी िलएको ऋण पा रवा रक स पि बाट 
यहोरी िदनुपन अिन बाकँ  स पि बाट िनजलाई अंश 

पिन िदनुपन गरी कसैले दोहोरो फाइदा िलन नसकोस् 
भ ने ब देज यस कानूनी ब धले लगाएको हो । 
...यसै स दभमा लेनदेन यवहारको संशोिधत ९ नं. 
को यव था पिन हेनुपन ह छ ...कसैको हक सरं ण 
गन नाउमँा अकालाई गैरकानूनी पमा अ याय होस् 
भ ने कानूनको उ े य हन स दैन । ऋणी र िनजका 
प रवार िमली स पि  किह यै नछु याएमा साहको 
रकम तथा अदालतको फैसला शू यमा प रणत हन 
स ने अव था आउछँ । ...सबै सरोकारवाला प को 
िहत र सरोकारमा कानूनको प रिधिभ  रही स तलुन 
कायम गन ुनै याय हो । ...लेनदेन यवहारको ९ नं. को 
संरचनाले असामीको हक पु ने ि थितलाई जनाएको 
हो । ब डाप  पा रत भई वा अंश मु ाको फैसला 
काया वयन भई असामीका नाममा दता दािखल खारजे 
भई ज गाधनी माण पूजा बनेपिछ मा  साहले सो 
स पि  समाउन पाउछँ भ ने अथमा लेनदेन यवहारको 
९ नं. लाई हण गनु अनिुचत ह छ ।... ब डा नछु एकै 
भए तापिन ऋणीको अ तरभूत अिधकार रहेको अंश 
भागबाट मा  िललाम ह छ र यसबाट केवल ऋणीकै 
भाग िह सा घट्दछ प रणामतः अ  अंिशयारको 
भाग िह सालाई कुनै ितकूल असर पदन भने य तो 
कारवाहीलाई लेनदेन यवहारको ८ र ९ नं. ितकूल 
भ न िम दैन । ...असामीको हक पु नु भनेको िनजका 
नाममा दता भइस न ु मा  होइन, सो स पि  ा  
गनस ने सुिनि तता पिन हो । ... ततु रट िनवेदन 
खारेज हने ठहछ ।” भ ने िस ा त ितपादन भएको 
देिख छ ।

१२. ती चारवटै निजरमा सगोलमा बसेको 

छोराले िलएको ऋणमा बाबु आमाको दताको 
ज गालाई साहले समाउन िम ने निम ने  उपि थत 
िथयो । िनवेदकले उ लेख गरेको निजरले निम ने 
भ ने ठहर गरेको देिख छ भने िवप ीले उ लेख गरकेो 
निजरले िम ने भनी ठहर गरकेो दिेख छ । कुनै पिन 
निजर अमा य भएका छैनन् । तर िनवेदकले उ लेख 
गरेको निजरको त य र तुत िववादको त य समान 
छैनन् । यस मु ामा ऋणीको मृ य ुभइसकेको, ऋणीको 
प नीबाट मु ा दायर भएको र िनवेदक सहजराम वा 
शाि त ऋणी जीतरामको आमा बाब ुनभै दाज ुर प नी 
नाताका रहेका तीन मूलभूत फरक देिख छ ।

१३. तुत मु ामा सु  तहिसलदारदेिख 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग जस मको आदेशमा 
िक.नं. ९० को ज गाम ये ऋणी जीतरामको 
अंशभागबाट िबगो भराउने कुरा रहेको छ । फैसला 
काया वयनको कारणबाट होस् वा अंशब डा भएर 
होस् िनवेदक सहजरामले पाउने भनेको दईु भागको 
एक भाग मा  हो । अतः तहिसलदारको पिछ लो 
आदेशबाट िनवेदक सहजरामलाई कुनै मका परकेो 
छैन । रट अिधकार े को ोत सम याय हो । येक 
कानूनी ुिटमा यो आदेश आफसेआफ जारी हदँैन । 
िनवेदकलाई कुनै अ याय नै नपरेको अव थामा यो 
कानूनको रत नपुगेको य तो ुिट भएको भनी िनवेदन 
िदने हकदैया िनवेदकसगँ हदँैन ।

१४. लेनदेन यवहारको महलको ९ नं. को 
िुट भयो िक भ नलाई उ  ९ नं. मा “यसै महलको 

८ न बरबमोिजम मु य भै कामकाज गरकेोमा बाहेक 
अ  अव थामा एकाघरका उमेर पगुेको कुनै यि ले 
कुनै यवहार गरकेो रहेछ भने िनजले आफूले पाउने 
धनमा िनजको हक नपगुेस म साहले सो धनमा 
समाउन पाउदँनै । िनजले आफँैले आजन गरकेो 
वा आफूखुसी गन पाउने स पि बाट मा  िलन 
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पाउछँ । िनजको आ नो आजनको वा आफूखसुी 
गन पाउने स पि  रहेनछ भने िनजले पाउने धनमा 
हक नपगुेस म धरपकड गन पिन हदँैन । य तोमा दश 
वषिभ  नािलस गरी आ नो हक कायम गराई राखे मा  
य तो धनमा िनजको हक पगुेपिछ साहले ऐनबमोिजम 

ग रिलन पाउँछ । य तोमा आसामीको हक पगुेका 
िमितले द ड सजायको महलको ४२ न बरबमोिजमको 
भरी भराउको दरखा त िदने याद सु  ह छ” भ ने 
उ लेख भएको देिख छ ।

१५. मुलकु  ऐन, अंशब डाको महलको 
१० नं. मा “बाब ु आमाको िजउ छउ जेल अंश 
िदन छोराछोरीले बाब ु आमालाई बा य गराउन 
स ने छैनन् । ... वा नीले पिन लो नेको िजउ 
छउ जेल लो नेको म जरुी िबना अंश िलई छु न 
पाउिँदन ।...”, ऐ. को १९ नं मा “अशं निलएका वा नी, 
छोरा, अिववािहत छोरी वा िवधवा बहुारी हने मािनसको 
चल अचल स पि मा देहायमा लेिखएबमोिजम 
ह छ ।” भ ने यहोरा र देहाय (१) देिख (४) स मको 
यव था तथा लेनदेन यवहारको महलको ८, ९ 

समेतका कानून र यस अदालतबाट िविभ न फैसलामा 
य  धारणाअनसुार स तानको लािग बाब-ुआमा र 
वा नीको लािग लो नेको जनु हैिसयत थान रह छ 

एक भाइ अक  भाइको लािग सो सरहको हैिसयतमा 
रहेको हदँैन । लेनदेन यवहारको ९ नं. ले बाब ुआमा 
र लो नेलाई धानता िदएको हो । सो कानूनले बाबु 
आमा लो नेको स पि मा छोरा वा नीको हक 
पगेुपिछ मा  साहले िबगो भराउन पाउने भनी गरकेो 
यव था समान तरको दाज ुभाइले गरकेो यवहारमा 

आकिषत हने देिखदँैन । ऋणीले िलएको ऋण ित 
ऋणी यि गत पमा िज मेवार हने स दभमा उ  ९ 
नं. को िनमाण भएको र यस िसलिसलामा सगोलको 
स पि मा ऋणीको हक नपगेुस म साहले सो धन 

समाउन नपाउने भनी सो ९ नं. ले उ लेख गरकेो 
छ । अब सगोलको स पि मा ऋणीको हक कसबेला 
कसरी पु ने भ ने बारमेा कानूनको योग एकनासको 
देिखदँैन । बक साह भएको मु ामा य ता ऋणीको 
अंशभागबाट अशं छुट्याई थैली भराएको ा त 
देिखएकै हो । तर दिुनयाकँो हकमा यसको घेरा 
यदाकदा सीिमत पा रएको देिख छ । यसलाई 
िनवेदकले उ लेख गरकेो िन.नं. ८६८१ को निजरले 
अ वीकार गरी ब डाप  पा रत भई वा अंश मु ाको 
फैसला काया वयन भई असामीका नाममा दता 
दािखल खारजे भई ज गाधनी माण पजुा बनेपिछ 
मा  साहले सो स पि  समाउन पाउछँ भ ने अथमा 
लेनदेन यवहारको ९ नं. लाई हण गनु अनुिचत 
ह छ । ...असामीको हक पु न ुभनेको िनजका नाममा 
दता भइस नु मा  होइन, सो स पि  ा  गनस ने 
सिुनि तता पिन हो ।” भ ने िस ा त ितपादन 
गरी ऋणीको हक पु ने कुरालाई यापक बनाएको 
देिख छ । यो इजलास उ  िलङसगँ सहमत छ । 
तर तुत मु ामा िबगो भराउने आदेशमा आपि  गन 
यि  ऋणीका बाब ुआमा रहेको नदिेखएकोले सो ९ 

नं. को सो यवधानका बारेमा ततु मु ामा चचा गन ु
शा ीय चचा (एकेडेिमक) मा  हने देिख छ ।

१६. बिदया िज ला अदालतका 
तहिसलदारको आदेशले िन.नं. ८६८१ को धार 
समातेको देिख छ । “ ितवादी जीतराम कुम को िमित 
२०६९।६।१७ मा मृ य ुभएको हदँा िनजको अशंहक 
िनजको सगोलको दाज ु सहजराम कुम कै िज मामा 
रहेको मृ यु भइसकेका ितवादी जीतराम कुम का 
नाउँमा नामसारी तथा अशं ब डाबाट समेत जान 
नस ने अव थामा ितवादीको हक थािपत भएका 
बखत मा  िबगो भराउने भनी फैसला काया वयनको 
रोहमा भ दा अन तकालस म फैसला काया वयन 

९५३५ - सहजराम कुम समेत िव. रामान द कुम समते
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नहने हदँा यायसङ्गत देिखन आएन ।” भ नेसमेतका 
कुरा उ लेख गरी िनवेदक सहजराम कुम का नामको 
िक.नं. ९० मा ितवादी जीतराम कुम को आधा हक 
थािपत हन स ने अव थालाई म यनजर राखी 

उ  ज गाको २ भागको १ भाग ९८२.५० वगिमटर 
ज गाबाट वादीले ितवादीबाट भरी पाउने गरी िबगोको 
कारवाही अगािड बढाएको तहिसलदारको िमित 
२०७०।१०।२८ को आदेश र सो आदेश तहतह 
हदँै पुनरावेदन अदालत, नेपालग जबाट समेत सदर 
भएको िमित २०७१।३।२६ को आदेशसमेत कानून र 
यायस मत देिखयो । 

१७. अतः मािथ उ लेख भएबमोिजम 
िबगो भ रभराउका स ब धमा िवप ी सु  िज ला 
अदालतले ऐन िनयमको रत पुर ्याएर काम कारवाही 
गरकेो पाइएकोले िनवेदकह को रट िनवेदन 
िजिकरसगँ सहमत हन सिकएन । ततु रट िनवेदन 
खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल 
िनयमानसुार बझुाइिदनू ।

उ  रायमा सहमत छु ।
या.ओम काश िम

इजलास अिधकृत : इ कुमार खड्का
इित संवत्  २०७२ साल मङ्िसर १० गते रोज ५ शभुम् ।

सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी देवे  गोपाल े

 माननीय यायाधीश ी चोले  श शेर ज.ब.रा.
फैसला िमित : २०७२।६।१३।४

०७०-CR-०२८९

मु ा : वैदेिशक रोजगार ठगी

िनवेदक / वादी : च बहादरु बोहरासमेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव
यथ  / ितवादी : मोरङ िज ला, इटहरी गा.िव.स. 

वडा नं. ६ घर भई हाल िृ  ओभरिसज 
इ लोयमे ट सिभसेज ा.िल. का स चालक 

ुवबहादरु अिधकारीसमेत

 माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार 
वादी दाबी मािणत गन दािय व वादीको 
हो । वादी नेपाल सरकारले आ नो 
अिभयोग दाबी पुि  गन ुपदछ । तर तुत 
मु ामा ितवादीउपर कसरु गरकेो भनी 
ले न ेलेखाउने जाहरेवालाह  ती आ ना 
सा ीलाई बकप  गराई दाबी खि बर 
गन नसकेको अ य शङ्कारिहत सबुद 

माणसमेत पेस गन नसकेको देिखँदा 
ितवादीलाई सफाई िदएको फैसला 

िमलेकै देिखने ।
( करण नं.४)

नणय नं.९५३६
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िनवेदक / वादीका तफबाट : िव ान्  उप यायािधव ा 
िटके  दाहाल

यथ  / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब  कानून :
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० 

तथा ४३ नं. 
 माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 

सु  तहमा फैसला गनः-  
माननीय सद य ी अि न साद थपिलया
माननीय सद य ी डा. रिव शमा अयाल

फैसला
या.देवे  गोपाल े  : वैदेिशक रोजगार 

ऐन, २०६४ को दफा ६६(२) अनसुार वैदेिशक 
रोजगार यायािधकरणको फैसलाउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन परी िनणयाथ पेस हन आएको तुत 
मु ाको संि  त य एवं ठहर यस कार छः-

रलायबल इ टरनेसनल ा.िल.का 
स चालकह  देवे  काक , िव  काक  र िृ  
इ लोइमे ट ओभरिसज ा.िल. का स चालकह  

वुबहादरु अिधकारी, सह-स चालक िदपसु दर 
ढकाल, स चालक दगुाबहादरु कँुवर र सो मेनपावरका 
टाफ राजेश गौतमसमेतले वैदेिशक रोजगारको 

िसलिसलामा दबुई रोजगारीका लािग पठाइिद छ  
भनी हामी पीिडत प ह  जाहेरवालाह  दईु जनाको 
स कल राहदानी र िविभ न िमितमा फरक फरकका 
दरले ज मा रकम . ७८,००,०००।– (अठह र 
लाख पैया)ँ बिुझिलएअनुसार सो मुलकुमा काम गन 
पठाइिदने सतमा न कली िभिजट िभसा र दबुईको 
नेपाली राजदतुावासको थम सिचवको सही भएको 

कागज देखाई िविभ न िकिसमको लोभनसमेत देखाई 
झु ा आ ासन िदई आलटाल गरी भाखा िमित सारी 

िृ  इ लोमे ट ा.िल.का स चालक दगुाबहादरु 
कँुवर हाल फरार भई लुिकिछपी िहडेँको र रलायबल 
इ टरनेसनल ा.िल.का मु य स चालक ुवबहादरु 
अिधकारी हाल स पकमा रहे तापिन लुिकिछपी िहडँेको 
हनाले हामी पीिडतह को सो स कल राहदानी र 
सावँा रकमसमेत ठगी खाने िनयत गरकेो हनाले िनज 
िवप ी मेनपावर क पनीका स चालकह लाई प ाउ 
गरी हा ो राहदानी, सावँा र सो रकमको ितपूितबापत 
५० ितशत हजानासमेत िदलाई भराई वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ अनसुार हदैस मको सजाय 
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला च बहादरु 
बोहरासमेत ७० जनाले संयु पमा वैदेिशक रोजगार 
िवभागसम  पेस गरकेो जाहेरी दरखा त ।

म रलायबल इ टरनेसनल ा.िल. को 
मेनेिजङ डाइरे टर ह ँ । उ  ा.िल केदार गौतम, 
िदपसु दर ढकाल, म र देवे  काक ले सेयर नाफाबाट 
बराबर बािँडिलने सतमा स चालन गद आएको ह  । 
दगुा कँुवरले रलायबल मेिडकल से टर खोलेको भ ने 
गद यो र ऊ हामीकहा ँ किहलेकाही ँ आई मेिडकल 
गन मािनसह  मकहा ँ पठाइिदनसु् भ ने गर े तापिन 
हालस म उसकोमा मािनसह  पठाउने गरेको छैन । 

िृ  ओभरिसज इ पलोइमे ट ा.िल. को स चालक 
म होइन । यसमा ा.िलका मु य स चालक महे  
भ ने यि  हन् । म र िदपसु दर ढकालले उ  ा.
िल.को सामान मा  रलायबल इ टरनेसनल ा.
िल.मा थ ने उ े यले . १,५०,०००।– (एक लाख 
पचास हजार पैया)ँ मा िकनेको हो, िृ  मेनपावर 
िकनेको होइन । मैले जाहेरीमा उि लिखत रकम 
बझुेको होइन । जाहेरीसाथ पेस भएको न कली िभसा 
र राजदतुावासको कागजात सबै दगुाबहादरु कँुवरले 
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िदएको हो । उ  कागजात कहाबँाट याएको हो मलाई 
थाहा भएन । मैले दबुई पठाउनको लािग िवभागबाट 
पूव वीकृित िलएको छैन र मैले रकम पिन उठाएको 
छैन । . ७८ लाखको कागज मलाई जबरज ती 
गराएको हो । िमित २०६६।३।१२ को कागजमा 
भएको सहीछाप मेरो हो तर करकापमा भएको हो । म 
रलायबलको स चालक नभए तापिन स चालकह  
२ जना केदार गौतम र राजे बहादरु काक को 
िलिखत सहमित अनुसार म, देवे  काक  र िदपसु दर 
ढकालले १ जना मािनस उडाएबापत . ५ हजार 
स चालकलाई िदने गरी काम ग ररहेका छ  भ नेसमेत 
यहोराको ितवादी ुवबहादरु अिधकारीले गरकेो 

बयान ।
ितवादी वुबहादरु अिधकारीलाई उपि थत 

नगराएमा िनजले बेहोन ुपन स पूण ितपूितको दािय व 
हामीले िलनेछ  भनी िमरा कँुवर, सभुाष िज.सी. र पक 
गौतमले संयु पमा वैदेिशक रोजगार िवभागसम  
िमित २०६६।३।१५ मा िदएको िनवेदनको आधारमा 

ितवादी वुबहादरु अिधकारीलाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ६१ बमोिजम साधारण तारखेमा 
राखी अि म अनसु धान गनु भ नेसमेत यहोराको 
वैदिेशक रोजगार िवभागबाट िमित २०६६।३।१५ मा 
भएको िनणय ।

ितवादी ुवबहादरु अिधकारीलाई िवभागले 
खोजेको बखत उपि थित गराउने गरी हािजर जमानीमा 
बिुझिलय  । खोजेको बखत उपि थत गराउन नसक  
िनज ितवादी फरार रहेमा िनज ितवादीले ितन 
बझुाउन ुपन गरी ठहर भएको रकम हामीले ितन बझुाउने 
छ  र हामीले नितरे नबझुाएमा हा ो घरघरानाबाट 
असलुउपर ग रिलएको हा ो म जरुी छ भ ने यहोराको 
िमरा कँुवरसमेतले बिुझिलएको भरपाई कागज िमिसल 
संल न रहेको ।

ितवादी अजनु कटुवाल वैदेिशक रोजगारको 
लािग भनेर दबुईमा बसी िनजकै भाइ नेपालमा ब ने 
पवत कटुवालले वैदेिशक रोजगारको लािग काम 
लगाइिद छु भनी हामीलाई िनजले नै फोन गरी 
भाइह लाई . १,२०,०००।– िदन ु भनेबमोिजम 
िदएपिछ िनज ितवादी पवत कटुवालले दबुईबाट 
िभसा पठाएको छ आउन ु भनेपिछ िभसा िलएर म 
कायालय, बाने रमा आएपिछ िनज अजनु कटुवालले 
पठाएको िभसा न कली रहेको थाहा पाए ँ । भावना 
ितिमि सनाबाट पिन से स सपुरभाइजरको लािग . 
१,००,०००।– बझुाउन लगाई िभसा पठाएकोमा पिछ 

म कायालयबाट न कली भएको मािणत भएपिछ 
िनजले हामीलाई समेत अ य यि ह लाई पिन यसरी 
नै धेर ै पैया ँ ठगी गरकेो रहेछ । िनजको भाइ पवत 
कटुवाललाई िकन हामीलाई न कली िभसा बनाई 
ठगी गरेको भनी सो दा मैले होइन अजनु कटुवालले 
हो भनेकाले हा ो पैया ँ िफता पाउ ँ भनी दबुईमा 
फोन गदा उ टै जे गछस् गर ् पैसा पाउदँैन , य ता 
धेरै छन् िफता िदनपुर ्यो भ ने भनेर धाकध क  िदई 
हा ो िनजले पैया ँखाई िभसासमेत न कली पठाई 
वैदेिशक रोजगारको लािग भनी ठगी गरकेो हनाले 
िनजलाई वैदेिशक रोजगार ऐनअ तगत कारवाही 
गरी हा ो स पूण सावँा याजसमेत िनजबाटै भराई 
िनजलाई ऐनबमोिजम ज रवाना जे गनुपछ ग रपाउ ँ
भ नेसमेत यहोराको िनवेदकह  बलराम क ेल र 
भावना िति सनाले संयु पमा वैदेिशक रोजगार 
िवभागमा िदएको उजरुी िनवेदनप  ।

म दबुईमा िवगत ६ वषदेिख िविभ न काम 
गछु । हाल मैले काम ग ररहेको क पनीले मलाई 
आिथक म दीको कारणले कामबाट बखा त गरकेाले 
नेपाल आएको ह ँ। फे र जानको लािग अक  क पनीमा 
कुरा ग ररहेको छु र चाडैँ नै िभसा पठाउँछ भनेको छ । 
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मैले हालस म एक जना पिन वैदिेशक रोजगारका लािग 
लगेको छैन र िभसा पठाएको छैन । दगुाबहादरु कँुवर, 

वुबहादरु अिधकारी, िदपसु दर ढकाल र स तोष 
ढकाललाई म िचि दन । पवत कटुवाल मेरो ठुलोबबुाको 
छोरा हो, िनजसगँ मेरो केही लेनदेन यवहार तथा 
कारोबार छैन । च बहादरु बोहरासमेतका िविभ न 
यि ह लाई पवत कटुवालले मेरो दाइ दबुईमा छ 

दबुईबाट दाइले िभसा पठाउछँ र एयरपोटमा रिसभ 
गनसमेत अजनु कटुवाल नै आउछँ भनी वैदेिशक 
रोजागरीमा पठाउन भनी िभसा देखाई रकम असुलउपर 
गररे फरार रहेकोमा ितवादीम येका दगुाबहादरु 
कँुवरले मलाई पवत कटुवाल र अजनु कटुवालले 
डुबायो भनी भ ने गरकेो कुरा मलाई केही पिन थाहा 
छैन भ नेसमेत यहोराको ितवादी अजनु कटुवालको 
बयान ।

िनज ितवादी अजनु कटुवालका भाइ 
केशव कटुवाल र बिहनी टीका कटुवालले िवभागमा 
खोजेका बखत उपि थत गराउन हा ो िज मामा 
बिुझिलन तयार छ  भ नेसमेत यहोराको वैदेिशक 
रोजगार िवभागमा िमित २०६६।३।२१ मा िदएको 
िनवेदनअनसुार ितवादी अजुन कटुवाललाई हािजर 
जमानीमा खोजेको बखतमा उपि थत हने गरी हािजर 
जमानीमा बसेको देिख छ ।

मेरो क पनीको नाम ृि  ओभरिसज 
इ पोइमे ट सिभस ा.िल. हो । यो क पनी पिहला 
पु पा गौतम र िवनय शमा दाहालले थापना गरकेा 
हन् र २०६० सालमा उनीह बाट हामी ३ जना म, 
िजवलाल ब याल र िवमला िघिमरलेे िकनेको हो र 
अ  २ जना बािहर हनुह छ, म नै कायकारी िनदशक 
भएर काम ग ररहेको छु । हामीले क पनी िकनेपिछ 
कसैलाई सेयर बेचेको छैन र क पनी पिन बेचेको 
छैन । हाल चाल ुअव थामा रहेको छ तर हामी यसलाई 

खारेज गन ि यामा छ  । यसैले हा ो ा.िल.का 
फिनचरलगायतका सामानह  बेिचसकेका छ  । सामान 

ुव अिधकारीले . १,५०,०००।– (एक लाख पचार 
हजार पैया)ँ मा िकनेको हो । मैले सामान बे ने बेलामा 
कुनै कागजात गरकेो छैन । मैले सामान मा  बेचेको 
हो, ऊ मेरो कमचारी पिन होइन, मैले माणप  बोड 
आिद केही पिन िदएको छैन, यसरी हा ो नाम बेचेर 
कसैले न कली काम गदछ भने िवभागबाट अनुस धान 
गरी कडा कारवाही होस् भ नेसमेत यहोराको िृ  
ओभरिसज इ पलोइमे ट सिभस ा.िल.का स चालक 
राधा पौडेलले गरकेो बयान कागज ।

मेरो क पनीको नाम रलाएवल इ टरनेसनल 
ा.िल. हो । यो क पनी म र राजे बहादरु काक  भएर 
थापना गरी हालस म कसैलाई कुनै पिन तरहले 

सेयर िब  िवतरण गरकेो छैन । म आफँैले कायकारी 
िनदशकको पमा काम ग ररहेको र हालस म 
कसैलाई कुनै तरहले ा.िल. स चालन गन िदएको 
छैन । वु अिधकारीलाई सािबकदिेख हालस म कुनै 
पिन यहोरामा हा ो क पनीको कायकारी िनदशकको 
हैिसयतले काम गन पाउने गरी कुनै पिन कागज 
ग रिदएका छैन  र िनज हा ो ा.िल. को कमचारी पिन 
होइन । मैले सनुे अनसुार िनज वु अिधकारी िृ  भ ने 
मेनपावर िक न गएको िथयो र,े के के भयो थाहा छैन 
र हामीले िृ को फिनचर िक ने कुनैपिन कुरा गरकेा 
छैन  । उसले भनेबमोिजम हामीले हालस म कसैलाई 
कुनै पिन कारको करार गररे काम गन निदएको हदँा 
मािनस उडाएबापत . ५ हजार िलने भ ने कुरा नै 
रहेन भ नेसमेत यहोराको रलाएवल इ टरनेसनल ा.
िल.का स चालक केदार गौतमले गरेको बयान कागज । 

म रलाएवल मेनपावर क पनीको स चालक 
होइन । उ  क पनी मेरो अङ्कल र फुपाजूको भएको 
कारणले गदा मेरा िचनजानका यि ह ले हामीलाई 

९५३६ - नेपाल सरकार िव. वुबहादरु अिधकारीसमेत



नेपाल कानून पि का, २०७३, वैशाख

156

िवदेश पठाइिदन ुपर् यो भ दा म किहलेकाही ँके क तो 
िडमा ड आएको छ भनी बु न जानेस म गरकेो 
िथए ँ । सोबाहेक मेरो उ  ा.िल. सगँ कुनै स ब ध 
छैन । उजरुकताह लाई  मैले देखेको तथा िचनेको छैन 
र उनीह सगँ मैले हालस म कुनै कुरा गरेको छैन । के 
कित कारणले र आधारले मलाई रलाएवलको 
स चालक साथै हा ो रकम ठगी गर ्यो भनेका 
हन् िनजह लाई बुिझपाऊँ । मैले थाहा पाएस म 
रलाएवलका स चालक मेरो काका राजे बहादरु 

काक  फुपाजू केदार गौतम हनहु छ । उनीह ले लगभग 
२/३ वष पिहलादेिख सो क पनी चलाउन ुभएको ज तो 
ला छ । म किहलेकाही ँमा  साथीभाइको लािग जाने 
भएकोले अ  िव ततृ कुरा केही पिन थाहा छैन । मैले 
हालस म सो ा.िल.मा कुनै कारोबार नभएको साथै 
कुनै हैिसयतले आजस म रलाएवलमा काम नगरकेो 
यि लाई उजरुकताले के कित कारणले स चालक 

भनी उ लेख गरकेा हन्? सो स ब धमा र मैले कुन 
कुन उजरुकतालाई भेटेर के कसरी िडल गरे ँ साथै 
कोसगँ कित रकम िलएको ह?ँ उजरुकताले सो ट 
पा रिदनुपर ्यो र िनजह लाई िवभागले बिुझिदनपुर ्यो 
साथै कुनै स ब ध र सरोकार ै नभएको यि लाई 
समेत िनवेदन िदने यि ह लाई कारवाही ग रपाउँ 
भ नेसमेत यहोराको िव  काक ले गरेको बयान ।

म कतार ि टल िफ सरको काम गन गएको 
िथए,ँ यहा ँमेरा भाइले मसगँ मेरो क पनीमा से यु रटी 
गाडमा काम गन पवत कटुवालको दाइ अजुन कटुवाल 
दबुईमा रहेछ र उसले २/४ वटा िभसा पठाएको रहेछ र 
यहा ँपवत कटुवालले पिन दाइले पठाएको िभसाअनुसार 
दबुईमा से यु रटी गाडमा मािनस पठाइरहेको छ, तपाइँ 
पिन जानुहोस् भनी पवत कटुवालसगँ भेट गराइिदयो । 
पैसा नेपालमा नै िदनेिलने सहमितमा मेरो Apply गन 
काम पवत कटुवालले कतारबाट नै ग रिदयो । िनज 

पवतले मलाई बोलाएर म त पिस १५ ता रकमा नेपाल 
जादँ ै छु, ितमी दबुई जानको लािग नेपाल आउनुपछ 
िभसा लगाउनका लािग ५०० डलर खच भएको छ, 
भनी  दबुईमा भएको अजनु कटुवालसगँ उसले मेरै 
अगािड कुरा गर् यो र मलाई पिन िव ास ला यो । 
यि कैमा पवत कटुवालले मलाई April १८ ता रखको 
मेरो दबुईको िभसा Fax हािलिदयो । म नेपाल आएपिछ 
उसले नमोबु  गे ट हाउसमा ला य , यहा ँदगुाबहादरु 
कँुवर र पवतसगैँ कतारमा एउटै क पनीमा काम गन 
स तोष ढकाल पिन िथए । िनजले मलाई जे  १० गते 
जसरी पिन उड्नपुछ, पैसाको तयारी गरेर आउन ुभ यो 
र म घर गए ँ । जे  २ गते ित ो मेिडकल गनपुर ्यो, 
ित ो मािनस छ भने मेिडकल फेल भएको २ जनाको 
ठाउमँा हािलिदन स छु भ यो र मैले मेरो िभनाज ु र 
भितजको राहदानीसमेत िलई काठमाड मा आए ँर . 
५०,०००।– पवतलाई िदए ँ । यो बेला दगुाबहादरु 
कँुवर पिन िथयो । िनजले मेरो आ नै मािनसको 
रलाएवल र िृ  मेनपावर छ, मैले यहीबँाट काम 
गन हो भ दै मलाई गौशालाको साउथ एिसयन भ ने 
मेिडकलमा मेिडकल गराई अब ितमी १० गते उड्ने 
गरी पैसा सबै तयारी गरेर आउन ुभनेको, म घर गएर 
८/९ गतेदेिख फोन गदा पख अब चाँडै ह छ म फोन 
गछु भ यो । िनजले ये  २१ गते फोन गररे २६ गतेको 

लाइट छ भनी बोलाई आउदँा ८/१० िदनमा ह छ, 
पैसा च चािहयो भ यो । फे र मलाई पवत कटुवालले 
असार ७ गते फोन गरेर भाइ ितमीह को १२ गतेको 

लाइट प का भयो, मलाई पैसा आज नै चािहयो, मैले 
िटकटको पैसा बझुाउन जानु छ, ितमी नजाने हो भने ३ 
जनाको ५०० डलरको दरले मेरो पैसा िफता गर भ यो 
र हामीले ८ गते िबहान १० बजेितर ऊ बसेको नमोबु  
गे ट हाउसमा गएर . ४ लाख बुझाय  । उसले ११ 
गते बेलकुा ितमी िटकट िलन आऊ र १२ गते िबहान 
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आएर सबैसगँ प रचय गन र बेलकुा ७ बजे उड्ने 
भ यो । ११ गते िबहान पवतलाई फोन गदा मोबाइल 
ि वच अफ भयो र स तोषलाई फोन गदा भोिल िबहानै 
गे ट हाउसमा आउनु भ यो । भोिल िबहान ६ बजेितर 
पवत र स तोषलाई फोन गदा दवुै जनाको फोन लागेन 
र शङ्का लािग तु त गे ट हाउसमा पु दा उनीह  
यहाबँाट भािगसकेका रहेछन् । यहा ँअ  साथीह  

पिन धेरै ज मा भइसकेका र होह ला गद रहेछन्, कुरा 
बु दा डेढ करोड पैया ँ िलएर भा यो भ ने सिुनयो । 
पैसा वुले िलएको होइन । भोिलप ट िृ  मेनपावर 
आउदँा यहा ँअ  धेर ैजना पीिडतह  ज मा भएको 
र िृ को स चालक ुव भएको हदँा हामी सबै पीिडत 
िमली वुलाई कागज गराएको ह  । हामीलाई मु य 
गररे पवत कटुवाल, अजनु कटुवाल र स तोष ढकालले 
िमलेर ठगी गरेका हन्  । िनजह लाई प ाउ गरी हा ो 
रकम िदलाई पाउ ँ भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला 
तलुाबहादरु बढुाथोक ले गरकेो बयान ।

मलाई दगुाबहादरु कँुवरले दबुईको Visa 
देखाई यो Original visa हो, तपाइकँो लेन िटकट 
OK गनको लािग पैसा चािह छ भनेकाले मैले . 
५०,०००।– िनजलाई िदए ँ । रिसद िदनहुोस्  भ दा 
िकन रिसद चािहयो । म नै रिसद ह,ँ तपाइँलाई िव ास 
ला दैन भने पैसा निदनहुोस् नजानहुोस्, िव ास नै 
ठुलो कुरा हो भ यो । यसको ३ िदनप ात् िनजले 
मेिडकल गनछु भनी िृ  ओभरिसजमा बोलाई 
रलाएवल मेिडकल से टरमा फोन ग रिदयो र म यहा ँ

मेिडकल गन गए ँ । मेिडकल गरपे ात् शु बारको 
लाइट छ साझँ ७ बजेस म तपाइहँ ले एयरपोटमा 

इ ी ग रस न ु पदछ र म पिन यही ँ आउछु बाकँ  
पैसा पिन यही ँ िलउलँा र िटकट पिन िदउलँा भनेको 
िथयो । हामीले िदनभ र स पक ग ररह् यौ, तर स पक 
हन सकेन, एकपटक दगुाबहादसुगँ स पक हदँा िनजले 

मेरो मोबाइलको बे ी िसि न लागेको छ, ुवबहादरु 
अिधकारीसगँ स पक गनु भनी ९८५११०४७९ नं. 
िदयो र स पक गदा तपाइहँ को काम हदँैछ पिछ 
७ बजे स ममा म आफँै फोन गछु भनेको िथयो तर 
फोन आएन र भोिलप ट िबहान हामी सबैजना ृि मा 
ज मा हदँा सबैजना टाफह  भा यो भ ने कुरा थाहा 
भयो । पिछ २/३ बजेितर ुवबहादरु अिधकारी ृि मा 
आयो । हामीले िनजलाई तपाइकँो क पनीमा नै बसेर 
कुराकानी भएको हदँा तपाइँले िज मा िलनुपछ भ दा 
वहालेँ मेरो पिन फसेको छ, तपाइँह ले मलाई पिन 
साथ िदनपुछ भ नुभयो र हामीले कुराकानी ग ररहेका 
बखतमा नै दगुा कँुवरको India बाट फोन आयो र 
फोनमा उसले मलाई पवत कटुवालले फसाएर पैसा 
िलएर गयो । िनज पवतले नै तपाइहँ लाई दबुईमा 
अजनु कटुवालले Receive गन आउछुँ भनेको िथयो 
तर यही पवतको कारणले म भा नु पर ्यो भ यो । 
यसपिछ हामीले वुलाई यो सबै कारोबार तपाइकँो 

अिफसमा नै भएको हदँा तपाइलेँ िज मेवारी िलनुपछ 
भनी हामीले तीनकुने हरीमा उजरुी गरी िनजलाई 
िलएर गय  र भोिलप ट ममा आएका ह  । म ाईभर 
काममा जानको लािग दगुाबहादरु कँुवरसगँ कुरा गरकेो 
िथए ँ । मलाई ु जन पुमा पठाइिद छु, मेरो िचनेको 
मािनस अजनु कटुवाल पिन यही क पनीमा काम 
गछ ऊ ए रया मेनेजर हो, उसले नै िभसा पठाएको र 
ऊ नै एयरपोटमा Receive गन आउछँ । तपाइलँाई 
ज मा . १,८०,०००।– ला छ र तलब च यहाकँो 
२२ सयदेिख ३५ सयस म ह छ भनेको िथयो । यसरी 
कुराकानी र कारोबार दगुाबहादरु कँुवरसगँ नै भएको भए 
तापिन यो स पूण काम िनज ुवबहादरु अिधकारीको 
मेनपावर ृि मा नै भएकोले हामीह  सबैजना िमलेर 
तपाइलेँ हा ो रकमको िज मेवारी िलनुपछ भनी कागज 
गराउदँा तपाइहँ ले मलाई पिन उनीह लाई खो न 
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सहयोग गनुपछ म तपाइहँ लाई जेपिन ग रिद छु भनी 
कागज ग रिदएको हो । हामीलाई दगुाबहादरु कँुवर, 
पवत कटुवाल, स तोष ढकाल र अजनु कटुवालको 
आपसी िमलोमतोमा ठगेका छन् । िवभागले शी  पहल 
गरी हा ो रकम असुलउपर ग रिदन ुपर ्यो भ नेसमेत 
यहोराको जाहेरवाला गोपीकृ ण मैनालीले गरकेो 

बयान ।
रलायबल इ टरनेसनल सिभसेज ा.िल.का 

स चालकह  ुव अिधकारी, दगुा कँुवरसमेतले म 
बलराम खड्कालगायत काशी रावत, िविपन थापासमेत 
२ जनालाई वैदिेशक रोजगारको लािग कतार मलुुकमा 
पठाउन िमित २०६५।१२।२७ गतेका िदन जनही 
नगद . १,००,०००।– का दरले ज मा रकम . 
२,००,०००।– म बलराम खड्काबाट बिुझिलई नगदी 
रिसद र कुनै भरपाई कागजसमेत निदई मेरो भा जा 
काशी रावत, सालो भाइ िविपन थापा, बलबहादरु 
खड्का, पूणबहादरु बढुा, गगन राना, हकबहादरु मगर, 
बहादरु धामी, िजतबहादरु बुढा, िवखबहादरु धामीसमेत 
९ जनाको स कल राहदानीसमेत बिुझिलई िनज 
िवप ी स चालकह ले वैदेिशक रोजगारको लािग उ  
कतार देशमा पठाइिदने बहानामा िविभ न िकिसमको 

लोभन र झु ा आ ासनसमेत िदई हालस म पिन 
रोजगारीका लािग नपठाई रकम पिन िफता नगरी 
आलटाल गरी लिुकिछपी िहडँेको हनाले िनजह लाई 
अिवल ब प ाउ गरी उ  २ जनाको सावँा रकम र 
९ जनाको स कल राहदानीसमेत िदलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार हदैस म सजाय ग रपाउँ 
भ नेसमेत यहोराको बलराम खड्कासमेतको तफबाट 
परकेो जाहेरी ।

ितवादी ुवबहादरु अिधकारीलाई िवभागले 
खोजेको बखत उपि थत गराउनेछु, यिद मैले िनजलाई 
िवभागले खोजेको बखत उपि थत गराउन नसकेमा 

िनजले बहन गनुपन दािय व िवभागबाट ठहर भएमा र 
सो दािय व िनज ुवबहादरु अिधकारीले बहन नगरमेा 
सोसमेत बहन गनगरी िनज वुबहादरु अिधकारीलाई 
िनजको साडुदाइ नाताका जठेु काक ले बिुझिलएको 
कागज ।

िृ  मेनपावरलगायत पवत कटुवाल, स तोष 
ढकाल, अजनु कटुवाल र दगुा कँुवरह ले हामीलाई 
झु याएर न कली िभसा देखाई १०४ जनालाई ठगी 
गरेको कारण िनज यि ह लाई अिहलेस म फेला 
पान नसकेको कारण िनजह को िकनबेचको कारोबार, 
आिथक ि थितको रकेड उपल ध गराईिदनु हन र 
स बि धत िनकायसम  िनवेदन गरी रेकड उपल ध 
गराइिदन ु हन भ नेसमेत यहोराको िनवेदकह  
यवुराज ढकाल र महे  चापागाईले वैदेिशक रोजगार 
िवभागमा िदएको िनवेदनप  ।

म मेरा साथीह  राजे बहादरु काक  र केदार 
गौतमको रलाएवल इ टरनेसनल ा.िल.मा आउने 
जाने गदिथए ँ। सोही रलाएवलमा किहलेकाही ँआउने 
दगुा कँुवरले िविभ न यि ह लाई दबुईलगायतको 
देशमा पठाइिद छु भनी रकम ठगी गररे फरार भयो रे, 
अिन पीिडतह ले रलाएवलमा आउँदा जजसलाई 
देखे उनीह  सबैजना िवप ी बनाई जाहेरी िदएका 
छन् भ ने सनुेको र के रहेछ भनी बु न आएकोमा 
यही ँ िवभागमा आएर थाहा भयो, मसमेतलाई िवप ी 
बनाई च बहादरु बोहरासमेतले जाहेरी िदएका 
रहेछन् । तर य ता जाहेर गन ७० जना कसैलाई पिन 
म िचि दन । मैले कसैसगँ कुनै िकिसमको कुराकानी 
गनका साथै आिथक कारोबारसमेत केही गरकेो 
छैन । म सो रलायबलको कुनै स चालकसमेत 
नभएको हदँा मलाई के कसरी िकन जाहेरी िदएका 
हन् ? य ता जाहेरकताह लाई नै बिुझपाऊँ । यिद मैले 
कुनै जाहेरकतासगँबाट वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने 
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भनी रकम िलएको मािणत भएमा य तो स पूण रकम 
हजानासिहत िफता गनकुा साथै कानूनबमोिजमको 
कारवाहीसमेत सहन बझुाउन ु त पर छु । को कसले 
कसरी ठगी गर े मलाई केही थाहा जानकारी छैन र 
मेरो अगािड कसैले पिन कुनै कारोबार नगरेको हदँा 
यसैले ठगी गर ्यो भ न म सि दन । तर सुनेअनुसार 
जाहेरवालाह लाई दगुा कँुवर, पवत कटुवाल र स तोष 
ढकालले ठगी गरेको र े। म िनद ष यि को च र  ह या 
गन िकिसमले जाहेरी िदएका रहेछन्, मैले हालस म 
कसैलाई वैदेिशक रोजगारको नाममा ठगी गरेको छैन 
भ नेसमेत यहोराले िदपसु दर ढकालले गरकेो बयान 
कागज ।

म रोजगारको िसलिसलामा कतारमा 
िथए ँ । दबुईमा काम गन काश काक  भ ने यि ले 
मेनपावरस ब धी काम गदथे । उसैमाफत म पिन कतार 
गएको िथए ँ । उनैले पठाएको िभसाबाट ३ जनालाई 
दबुई पठाए ँ। काश काक ले ि जन क पनीमा काम 
छ ितमी पिन दबुई आऊ, अ  मािनसह  पिन खोज 
भनेकाले २००९ माच १५ मा म मािनस खो नका 
लािग कतारबाट काठमाड  आए ँ । मेरो साथी स तोष 
ढकाल पिन २/३ िदनमा कतारबाट काठमाड  आए । 

काश काक ले दबुईबाट ि जन पुको िडमा ड लेटर 
लमजुङका मािनस ह ते पठाए । स तोष ढकाल, म 
र दगुाबहादरु कँुवर िमली मािनस खो य  र कले सन 
गर ्य  । मािनस ज मा भएपिछ उनीह का आव यक 
कागजप  दबुई पठाए ँ । एक डेढ मिहनापिछ पिहलो 
चरणमा ४२ जनाको िभसा पठाएपिछ स तोष ढकाल 
र दगुाबहादरु कँुवरबाट केही पैसा उठाई दगुाबहादरु 
कँुवरबाट . ९,५०,०००।– मैले यि गत पमा 
तलुाबहादरु बढुाथोक बाट .८०,००,०००।– 
च काश पराजलुीबाट .२,००,०००।– खगे  
ढकालबाट . ३,८०,०००।– समेत ज मा . 

२८,१०,०००।- (अ ाईस लाख दश हजार पैया)ँ मैले 
बझुे ँ । यस रकमम येबाट ाभल चेकको लािग िवनोद 
रायलाई ४२ थान पासपोट र . १५,००,०००।– 
(प  लाख पैया)ँ बझुाए ँ। बाँक  रकम ेम काक  र 
पु पा अयाललाई िवना भरपाई बझुाए ँ। यस रकमम ये 
मैले कसैको ऋण ितन दाज ु इ बहादरु कटुवालको 
नाममा . २,०५,०००।– पठाए ँ । यसपिछ काश 
काक ले दो ो चरणमा ३० जनाको िभसा पठाएको 
िथयो । २०६६।३।१० गते ाभल चेकको  लािग . 
१५,००,०००।– (प  लाख पैया)ँ बझुाए ँ र ७२ 
थान पासपोट िनज िवनोद रायलाई बुझाए ँ। एयरपोट 
सेिटङको लािग भनी िवनोद रायले स पूण पासपोट 
िलई सु धारा गे टहाउसमा आए । उसले साथी िलएर 
आउछुँ भनेर आ ना च पल छोडी मेरो जु ा लगाएर 
गएको । यसपिछ उनी आएनन् । अक  िदन िबहान 
मलाई फोन गरी म आउदँछुै १ घ टा यही ँ नै ब न ु
भ यो । ऊ फक  नआएपिछ आफूसगँ भएको ७२ थान 
पासपोट उ  गे ट हाउसको रसे सनमा केही िछन 
रािखिदन भनी उसलाई फोन गरी म उसैको खोजीमा 
िहडेँ । यसपिछ मैले मेरो भाइ स तोष ढकाललाई फोन 
गरे,ँ ऊ हा ो कोठामा आयो िक भनी बझुे ँतर ऊ गएको 
बिुझएन । यसपिछ िदनको १० बजेस म म कोठामा 
आइपु छु, िटकट र पासपोट िलएर साथीह लाई मेरै 
कोठामा रा न ुभनी मैले स तोष ढकाल र दगुाबहादरु 
कँुवरलाई भने ँ । िबहान १० बजेस म पिन िवनोद 
राय हा ो स पकमा नआएकोले म उसैको खोजीमा 
िन कँे । यसपिछ मेरा सबै साथीह  जसले मलाई 
रकम बुझाएको िथए उनीह  सगँसमेत स पकमा 
रिहन । मैले उ  . २८,१०,०००।– बाहेक अ य 
रकम बुझेको छैन । िडमा ड पठाउने काम काश काक  
र उसकै मािनस िवनोद रायले गर,े िटकट र ाभल चेक 
बनाउने काम हामीले गछ  भ दाभ दै निदएर िवनोद 

९५३६ - नेपाल सरकार िव. वुबहादरु अिधकारीसमेत
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रायले गरे ँ। यहाबँाट मािनस दबुई पुगेपिछ एयरपोटमा 
िलनआउने काम वयम् काश काक ले गन भने । 
Demand Letter देखाएर चार सार गरी रकम 
उठाउने काम स तोष ढकाल, दगुाबहादरु कँुवर र म 
वयम् ले गरेका ह  । जाहेरवालाले माग दाबी गरकेो 

ज मा . ७८,००,०००।– रकम म, दगुा बहादरु 
कँुवर र स तोष ढकालले यहोनुपछ । मैले गरकेो दबुई 
पठाउने कारोबारमा दगुाबहादरु कँुवर र स तोष ढकाल 
मा  सलं न छन्, अ  उ लेख भएका यि ह  देवे  
काक , िव  काक , वुबहादरु अिधकारी, िदपसु दर 

े समेतले मसगँ स बि धत भै काम गरकेा छैनन् । 
मािथ मैले बझुेको भनी उ लेख गरकेो रकम मैले ितन 
बझुाउनेछु । मैले वैदिेशक रोजगार यवसाय स चालन 
गन वीकृित िलएको छैन भ नेसमेत यहोराको 

ितवादी पवत कटुवालले गरकेो बयान ।
म एजे टको काम गथ । रलायबल 

इ टरनेसनल ा.िल. र इ लोइमे ट सिभससगँ मेरो 
कुनै स ब ध, स पक छैन । मैले पवत कटुवालसगँ 
िमलेर दबुई वैदेिशक रोजगारमा मािनस पठाउने गरी 
च मिण सवुदीसमेत बाट िलएको रकममा आ नो 
२,००,०००।– समेत गरी थप मैले िनज पवत 
कटुवाललाई बझुाएको ह ँ । मलाई पवत कटुवालले 
दबुईबाट अजुन कटुवालले िडमा ड पठाएका छन्, 
िभसा पठाउने, यहा ँपुगेपिछ काम लगाउने र सम या 
पर े रेखदेखसमेत स पूण काम गनछन् भनी भनेका 
िथए । पवत कटुवाल र काश काक  िबच रा ो स ब ध 
िथएन । काश काक ले पवत कटुवाललाई िडमा ड र 
िभसा पठाएको होइन । अजनु कटुवालले नै िभसा र 
िडमा ड पठाएका हन् । मैले रकम बुिझिलदँा यवुराज 
ढकाललाई भरपाई गरी अ यका हकमा िव ासका 
भरमा रकम बुिझिलएको ह ँ । सबै रकम मैले पवत 
कटुवाललाई कुनै कागज िलखत नगराई बझुाएको 

ह ँ । पवत र म दवैुजना कतारमा एउटै या ीमा 
११/

२
 वषस म सगँसगैँ काम गररे िचनजान भएको 

हो । तुलाबहादरु बढुाथोक लाई कतारबाट दबुईको 
िभसाको लािग कोिसस गर,े नभएपिछ नेपाल पगेुपिछ 
िमलाइिद छु भनेको हदँा र अवदुाबीमा पिुलसको 
िडमा डका कागजप ह  समेत देखाएको हदँा मैले 
पवत कटुवाललाई िव ास गरी दबुईमा मािनस पठाउने 
गरी रकम ज मा गरी िनजलाई बुझाएको ह ँ । मु य 
योजनाकारम ये नेपालमा पवत कटुवाल हन्, दबुईमा 
अजनु कटुवाल हन् । पवत कटुवालले दबुईमा अजनु 
कटुवाललाई िभसा शु क भनी पनौतीको कृिष िवकास 
बकबाट . २५,००,०००।– पठाएको बक भौचर 
मलाई देखाएका िथए । मैले पवत कटुवालसगँ िमलेर 
काम गरेको हो । उठाएको रकम सबै िटकट िभसाको 
लािग चािह छ भनी िटकट िलन गएका मािनस फिकएर 
आएनन् । िमित २०६६।३।१२ गते िबहान िटकट 
याएर सोही िदन साझँको लाइट छ भनेका िथए । 

िबहान पौने १० बजेस म फोन स पक हदँा िटकट 
िलएर आउदँैछु भनेकोमा यसपिछ मोबाइल वीच 
अफ गरी स पकमा नै नआई भागेछन् । ठूलो रकमको 
यवहार म र दगुा कँुवरले िमलाउन नस ने भएपिछ 

आ नो यान बचाउन भा न बा य भई भा य  । मैले 
उठाएको सबै रकम ितन बझुाउने िज मेवारी मेरै 
हो । सबै रकम पवत कटुवाललाई बझुाएको ह,ँ 
िनजसगँ असलु गरी सबैलाई बझुाउनेछु । मैले वैदिेशक 
रोजगार यवसाय गन इजाजत िलएको छैन भ नेसमेत 
यहोराको ितवादी स तोष ढकालले गरकेो बयान ।

च बहादरु बोहरासमेतको जाहेरी 
दरखा तमा उि लिखत िवप ीह  पवत कटुवाल, 
स तोष ढकाल र दगुाबहादरु कँुवरले हामीह सगँ 
वैदेिशक रोजगारको लािग िलएको िन नबमोिजमको 
रकमको िववरण खुलाई पेस गरकेो भनी िनवेदकह  
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लाल साद िसंखडा, च काश पराजलुी, राज ुशाह र नाराय साद वेलवासेसमेतले वैदेिशक रोजगार िवभाग 
सम  िदएको िनवेदन प  । 

(१) वैदेिशक रोजगारको लािग दुबई जाने ममा स तोष ढकाललाई नगद रकम बुझाउने (िदने) यि ह को 
नाम र ज मा रकमः- 

िस.नं. रकम बुझाउनेको नाम रकम . िस.न.ं रकम बुझाउनकेो नाम रकम .

१. च मिण सवेुदी ५,००,०००।- २. पूणबहादरु ढकाल ३,२९,०००।-

३. राम साद ढकाल ९०,०००।- ४. िवनोद फुयाल ९०,०००।-

५. देवी साद ढकाल १,१०,०००।- ६. देव (जीवन) ब. ढकाल १,१५,०००।-

७. राज ुशाह १,००,०००।- ८. िजते  रसाइली २०,०००।-

९. च काश पराजलुी १,२०,०००।- १०. िकशोर िल बू १,२०,०००।-

११. पिव ा मगर ३०,०००।- १२. यवुराज ढकाल १,१०,०००।-

१३. धनबहादरु मगर १,३५,०००।- १४. महे  खड्का २५,०००।-

ज मा १८,९४,०००।-

(२) वैदेिशक रोजगारको लािग दुबई जाने ममा पवत कटुवाललाई नगद रकम बुझाउने (िदने) यि ह को 
नाम र ज मा रकमः- 
िस.नं. रकम बुझाउनेको नाम रकम . िस.न.ं रकम बुझाउनेको नाम रकम .

१. च काश पराजलुी २,००,०००।- २. िवकास मगर  १०,०००।-

३. तलुाबहादरु बुढाथोक ८०,०००।- ४. खगे  ढकाल ५,२५,०००।-

ज मा ८,१५,०००।-

(३) वैदेिशक रोजगारको लािग दुबई जाने ममा दुगा कँुवरलाई नगद रकम बुझाउने (िदने) यि ह को 
नाम र ज मा रकमः- 

िस.नं.
रकम बुझाउने 
यि को नाम

रकम . िस.नं.
रकम बुझाउने 
यि को नाम

रकम .

१. गोपीकृ ण मैनाली ५०,०००।- २. लाल साद िसंखडा १,८०,०००।-

३. नारायण वेलवासे १,६०,०००।- ४. िदपे  कटुवाल ५०,०००।-

५. शेखर का ले १,५०,०००।- ६. गणेश आचाय १,५०,०००।-
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७. िगरीराज सुवेदी १,५०,०००।- 8. केशरनाथ ब नेत १,५०,०००।-

९. सभुाष िज.सी. ५०,०००।- १०. राजे कुमार के.सी. १,००,०००।-

११. र निव म डागँी ५०,०००।- १२. गणेशकुमार डागँी १,५०,०००।-

१३. ेमकुमार के.सी. ५०,०००।- १४. ेम े १,००,०००।-

१५. उ म े १,६०,०००।- १६. िवनबहादरु सनुुवार १,००,०००।-

१७. िशव भ राई १,००,०००।- १८. िदप काक १,५०,०००।-

१९. य साद भ डारी १,५०,०००।- २०. गणेश काक  १,५०,०००।-

२१. पासाङ्ग शेपा ४०,०००।-

ज मा २३,९०,०००।-

    
च काश पराजुलीसगँ . २,००,०००।–िवकास मगरसगँ . १०,०००।-, तुलाबहादरु बुढाथोक सगँ 

. ८०,०००।– र खगे  ढकालसगँ . ३,८०,०००।– िलएको भनी िमित २०६६।८।२२ को बयानमा उ लेख 
भए तापिन . ५,२५,०००।– नै िलएको हो । स तोष ढकालसगँ . १९,४४,०००।– र दगुाबहादरु कँुवरसगँ 

. ९,५०,०००।– मा  बझेुको ह ँ। सोभ दा अ  कुनै रकम िलएखाएको छैन । जनुजनु यि बाट मैले रकम 
बिुझिलएको छु सो रकम मैले सबैलाई िफता गनछु भ नेसमेत यहोराको ितवादी पवत कटुवालले गरेको पूरक 
बयान ।

उपयु  यहोराका जाहेरी दरखा त, उजरुी िनवेदनप , बयान, रकम बझुाएको िववरणसमेतका आधार 
माणबाट ितवादीम येका मु य यि ह  पवत कटुवाल, दगुाबहादरु कँुवर र स तोष ढकालले वैदेिशक रोजगार 
यवसाय स चालन गन इजाजतप  निलई जाहेरवालाह लाई वैदेिशक रोजगारमा दबुई पठाइिदने भनी . २८ 

लाख उठाई रोजगारीमा नपठाएका र रकमसमेत िफता नगरकेो साथै िनजह को उ  कायमा आफूले िभसा 
पठाइिदने र आ नो भाइ नाता पन पवत कटुवाललाई पैसा िदए फरक पदन भ ने ितवादीम येका अजनु कटुवाल 
र कागजातह  स कली नै हन् कारोबार गरे फरक पदन भ ने जाहेरवालाह बाट आफूले रकम िलएको भनी 
कागज ग रिदने ितवादीम येका वुबहादरु अिधकारीको समेत यस कायमा संल नता देिखएको र िनजह ले 
समेत वैदेिशक रोजगार यवसाय स चालन गन इजाजत िलएको नदेिखएको हदँा ितवादीह  पवत कटुवाल, 
दगुाबहादरु कँुवर, स तोष ढकाल, अजनु कटुवाल र ुवबहादरु अिधकारीको उ  काय वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० तथा दफा ४३ िवपरीतको देिखएको हदँा िनजह लाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय 
गन र जाहेरवालाह को मागदाबी . ७८,००,०००।– (अठह र लाख पैया)ँ र सोको ५० ितशतले हने 
हजाना . ३९,००,०००।– (उनन् चािलस लाख पैया)ँ समेत गरी ज मा १,१७,००,०००।– (एक करोड स  
लाख पैया)ँ िनज ितवादीह बाट असुलउपर गराइिदने माग दाबी िलई काठमाड  िज ला अदालतसम  िमित 
२०६६।।९।१९ मा पेस भएको अिभयोग प  ।
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ितवादीह  पवत कटुवाल र दगुाबहादरु 
कँुवरलाई िच दछु, अ यलाई िचि दन । म कतारबाट 
फक  नेपाल आएको ह ँ । जाहेरवालाह ले पवत 
कटुवाललाई िच नुह छ, िनजले दबुईमा काम लगाउने 
भनेकोले िनज पवत कटुवालसगँ कुरा गनपुर ्यो मेरो 
रोहवरमा पवत कटुवाल पिन सगैँ रहेको र मैले क रब 
२२ जनासगँ गरी . १९,४४,०००।– (उ नाइस 
लाख चवािलस हजार पैया)ँ िलएर पवत कटुवाललाई 
िदएको हो । म रोहवरमा बसेको कारणले मलाईसमेत 
िवप ी बनाई जाहेरी िदएको हो । मैले उ  रकम ठगी 
गरकेो होइन । मैले रकम िलएर पवत कटुवाललाई 
िदएको हदँा पवत कटुवालसमेत मलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय हनपुन हो भ नेसमेत यहोराको 

ितवादी स तोष ढकालले काठमाड  िज ला 
अदालतसम  िमित २०६६।९।२० मा गरेको बयान ।

ितवादीह सगँ िचनजान छ, सोम ये 
वुबहादरु अिधकारीलाई प ाउ भएपिछ िचनेको 

हो । म यसभ दा पिहला कतारमा काम गथ ँ दबुईमा 
रोजगारी पाउने जानकारी भएपिछ कतारबाट नेपाल 
फिकआए ँ। दगुाबहादरु कँुवरसमेतले िवदेशमा रोजगार 
गन पठाइिद छु भनी को कसबाट कित रकम उठाए 
मलाई थाहा भएन । दबुई पठाइिद छु भनी रकम 
िलई पठाउन नसकेको कुरा मलाई पिछ थाहा भएको 
हो । मैले कसैसगँ रकम निलएको र ठगी नगरकेो 
हदँा अिभयोगप को यहोरा झु ा हो । मैले कसैलाई 
ठगी नगरकेो हदँा मलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय हनुपन होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी 
पवत कटुवालले काठमाड  िज ला अदालतमा गरकेो 
बयान ।

त काल ा  माणह बाट हालै ितवादीह  
कसरुदार होइनन् भ न सिकने अव था नरहेको र 
अ.बं. ११८ नं. को देहाय ५ को अव था िव मान 

रहेको देिखएको हदँा पिछ बु दजैादँा ठहरेबमोिजम हने 
गरी हाललाई अ.बं. ११८ नं. को ५ र १० नं. अनसुार 

ितवादी पवत कटुवालबाट . ३०,००,०००।– 
(ितस लाख पया)ँ नगदै धरौट वा सो बराबरको 
जेथा जमानत र ितवादी स तोष ढकालबाट . 
१०,००,०००।– (दश लाख पैया)ँ नगद धरौट वा 
सो बराबरको जेथा जमानत िदए िलई तारखेमा रा न ु
र िदन नसके थनुामा राखी मु ामा पपु  गन िदन ु
भ नेसमेत यहोराको आदेश िमिसल सामेल रहेको छ ।

काठमाड  िज ला अदालतको िमित 
२०६७।३।२२ को आदशेानसुार तुत मु ा वैदिेशक 
रोजगार यायािधकरणमा स रआएको ।

ितवादीह  म येका दगुाबहादरु कँुवरसगँ 
सामा य िचनजान छ, अ य ितवादीह सगँ िचनजान 
छैन । मैले कुनै पिन जाहेरवालाह लाई वैदिेशक 
रोजगारमा पठाउने भनी रकम िलएको छैन । मलाई 
उ  िलखतमा सा ी बसेका जय त डागँी र उ म े  
र सामा य िचनजान भएको िछ रङ भ ने यि ले नया ँ
बाने रको िमलन चोकमा बोलाएका र यहा ँ२५/३० 
जना निचनेका मािनसह  भेला भई यसले दगुाबहादरु 
कँुवरलाई िचनेको रहेछ, यसको पिन संल नता होला 
भनी मलाई गािलगलौज गरी यानसमेत मान ध क  
िदई उ  कागजमा जबरज ती सहीछाप गन लगाएका 
हन् । अनसु धान अिधकृतसम  बयान गदा मैले 
मािनस िवदेश पठाएको भनेको होइन, रलायबल 
यानपावरबाट गएका हन् भनेको हो, बयानको अ य 
यहोरा िठक छ । अनसु धानको ममा जाहेरवाला 

तुलाबहादरु बुढाथोक ले गरकेो कागजमा पैसा मैले 
निलएको भ ने कुरा िठक हो, मलाई कागज गराएको 
पिन िठक हो, अ  कुरा कहा ँ के गर े मलाई थाहा 
भएन । पवत कटुवालले कोसगँ कित रकम िलए मलाई 
थाहा भएन । म ृि  ओभरिसज इ लोइमे ट सिभसेज 
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ा.िल.को स चालक होइन, उ  क पनीमा काम 
गरकेो पिन छैन र मैले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु 
अपराध नगरकेो हदँा सफाई पाउ ँभ नेसमेत यहोराको 

ितवादी वुबहादरु अिधकारीले वैदेिशक रोजगार 
यायािधकरणमा गरेको बयान ।

यसमा ितवादी मुलक  ऐन, अ.बं. ११८ 
को देहाय ५ र १० बमोिजम . २०,०००।– नगदै 
धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत िदए िलए 
तारेखमा राखी र सो िदन नसके थुना राखी मु ाको 
पपु  गनु िदन ुभ नेसमेत यहोराको वैदेिशक रोजगार 
यायािधकरणबाट िमित २०६७।३।२९ मा भएको 

थुनछेक आदेश ।
ितवादी वुवहादरु अिधकारी ठगी 

गन यि  होइनन् । िनज कि मक एयरमा जािगर 
खा थे । हाल उनी TOFEL अ ययन ग ररहेका छ । 
िनजले वैदेिशक रोजगार गरकेो थाहा छैन । २०६६ 
असारताका घरको फिनचर िक नको लािग बाने र 
जादँा िनजलाई २५/३० जनाले घेरेर राखेको देखेको 
हो । के भएको रहेछ भनी बेलुका िनजलाई सो दा 
मलाई जबरज ती वैदेिशक रोजगारको कागज गराए 
भनेर ितवादीले नै मलाई भनेको हनाले थाहा 
पाएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी वुवहादरु 
अिधकारीका सा ी नगे बहादरु ब नेतले िमित 
२०६७।९।८ मा गरकेो बकप  ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा भएको 
यहोरा िठक साचँो हो र सोमा भएको सहीछाप मेरै 

हो । मलाई ृि  इ लोइमे ट क पनीका स चालक 
दगुाबहादरु कँुवरले वैदेिशक रोजगारीमा दबुई मलुकु मा 
से यु रटी गाडमा काम लगाइिद छु, मािसक दबुईको 
१६०० तलब ह छ भनी मबाट . ५०,०००।– 
िलई उ  रोजगारीमा नपठाएको र रकमसमेत िफता 
निदएकाले म ठिगन पगेुको ह ँ। ुवबहादरु अिधकारीसगँ 

मेरो कुनै कारोबार छैन, उनी पिन स चालक हन् भ ने 
सनुेकाले िनजको नाम पिन उ लेख ग रएको हो । दगुा 
बहादरु कँुवरलाई रकम बझुाएको िलखत कागज माण 
केही छैन, िव ासका आधारमा कागज नगराएको हो 
भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला माधव साद िघिमरेले 
िमित २०६८।९।६ मा गरकेो बकप  ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा भएको 
यहोरा िठक साचँो हो र सोमा मेरो सहीछाप छैन, सही 

गन छुटेको हो । मलाई वैदेिशक रोजगारमा दबुई मुलुकमा 
से स यानमा मािसक १६५० तलब पाउने गरी काममा 
लगाइिद छु भनी मसगँ ितवादी दगुाबहादरु कँुवरले 

. ७०,०००।– िलई उ  रोजगारमा नपठाएको र 
रकमसमेत िफता नगरकेाले म ठिगन पगुेको ह ँ । मैले 
िव ासका आधारमा रकम िदएको ह,ँ िलखत कागज 

माण केही छैन भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला 
तकबहादरु वलीले िमित २०६८।९।६ मा गरकेो 
बकप  ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा भएको 
यहोरा िठक साचँो हो र सोमा भएको सहीछापसमेत 

मेरो हो । मलाई वैदिेशक रोजगारमा दबुई मुलुकमा 
ाइभरको काममा मािसक यालरी २२०० िदराम 

पाउने गरी लगाइिद छु भनी ितवादी दगुाबहादरु 
कँुवरले मसगँबाट . ५०,०००।– िलई उ  
रोजगारमा नपठाई रकमसमेत िफता नगरी ठगी गरकेा 
हन्  । ितवादी दगुाबहादरु कँुवरले अ य ितवादी पिन 
यस यानपावरका मािनस हन् भनेकाले िनजह  उपर 
पिन जाहेरी िदएको ह ँ । अ य ितवादीह सगँ मेरो 
कुनै लेनदेन कारोबार भएको होइन । मैले िव ासका 
आधारमा रकम िदएको ह,ँ िलखत माण कागज 
केही छैन भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला िदपे  
कटुवालको िमित २०६८।९।६ मा गरेको बकप  ।

मेरो एकाघरको दाजु जाहेरवाला केदारनाथ 
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ब नेत हाल वैदेिशक रोजगारको लािग साउदी अरबमा 
रहेको भनी भाइ कणबहादरु ब नेतले िदएको िमित 
२०६८।८।६ को िनवेदन, मेरो छोरा जाहेरवाला गणेश 
आचाय हाल मलेिसयामा रोजगारको लािग गएको 
भनी बाब ुराम साद आचायले िमित २०६८।८।६ मा 
िदएको िनवेदन, मेरो भाइ जाहेरवाला िजते  रसाइली 
रोजगारको िसलिसलामा मलेिसया गएको भनी दाजु 
नगे  रसाइलीले िमित २०६८।९।६ मा िदएको 
िनवेदन, दाइ जाहेरवाला च र  ढकाले रोजगारको 
िसलिसलामा मलेिसया गएको भनी मेघराज ढकालले 
िमित २०६८।९।६ मा िदएको िनवेदन, भाइ जाहेरवाला 
टेकबहादरु थापा रोजगारको िसलिसलामा साउदी 
गएको भनी अमरबहादरु थापाले िमित २०६८।९।६ मा 
िदएको िनवेदन ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा 
उि लिखत यहोरा िठक साचँो हो । मलाई ितवादी 
स तोष ढकालले वैदेिशक रोजगारीमा दबुई मलुुकमा 
सपुरमाकटको से स यानमा काममा लगाइिद छु, 
दबुईको मािसक १६५० यालरी ह छ भनी िनजले 
मबाट . १,१५,०००।– िलई उ  रोजगारीमा 
नपठाई मेरो उ  रकम ठगी गरकेा हन् । पैसा बुझाउदँा 
पवत कटुवाल पिन सगँै िथए । िनजले पिन मलाई उ  
रोजगारीमा जान लोभन देखाई िव ास िदलाएका 
िथए । यही भएर िनजलाई पिन ितवादी बनाएको 
हो । अ य ितवादीह  पिन सोही क पनीको टाफ हन् 
भ ने सनुेकोले ितवादी बनाएको हो । रकम बझुाएको 
िलखत कागज माण केही छैन भ नेसमेत यहोराको 
जाहेरावाला दवेबहादरु ढकालले िमित २०६८।९।७ मा 
गरकेो बकप  ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा 
उि लिखत यहोरा िठक साचँो हो । मलाई ितवादी 
दगुाबहादरु कँुवरले वैदेिशक रोजगारीमा दबुई 

मलुुकमा से यु रटी गाडमा काम लगाइिद छु, दबुईको 
मािसक यालरी १६०० ह छ भनी िनजले मबाट 

. ५०,०००।– िलई यसतफ नपठाई मेरो उ  
रकमसमेत िफता नगरी ठगी गरेका हन् । ितवादीह  
म ये वुिसं अिधकारी मेनपावरको डाइरे टर भएकाले 

ितवादी बनाएको हो । अ य ितवादीह सगँ मेरो 
िचनजानै नभएको तर हामी जाहेरवालाह  धेरै जना 
भएका र हा ो एउटै जाहेरी दरखा त भएको हदँा कोही 
न कोही जाहेरवालाको रकम ितवादीह  म ये कसै 
न कसैले िलएको हनस ने हनाले ितवादी बनाइएको 
हनस छ । िव ासका आधारमा दगुाबहादरु कँुवरलाई 
रकम बझुाएको ह,ँ रकम बझुाएको िलखत कागज माण 
केही छैन भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला रामजी 
खड्काको िमित २०६८।९।७ मा गरकेो बकप  ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा 
उि लिखत यहोरा िठक साँचो हो । मलाई ितवादी 
दगुाबहादरु कँुवरले वैदेिशक रोजगारीमा दबुई मुलुकमा 
से स यानको काममा लगाइिद छु, दबुईको मािसक 
यालरी १६०० ह छ भनी िनजले मबाट . 

५०,०००।– िलई रोजगारीमा नपठाई मेरो उ  रकम 
ठगी गरकेा हन् । ितवादीह  म ये पवत कटुवाल 
र स तोष ढकालले दबुईबाट िभसा पठाउँछन्  भनी 
दगुाबहादरु कँुवरले भनेकोले िनजह लाई पिन 

ितवादी बनाएको हो । अ य ितवादीह सगँ मेरो कुनै 
कारोबार नभएको तर हामी जाहेरवालाह  धेर ै जना 
भएका र हा ो एउटै जाहेरी दरखा त भएको हदँा कोही 
न कोही जाहेरवालाको रकम ितवादीह म ये कसै 
न कसैले िलएको हनस ने हनाले ितवादी बनाइएको 
हो । िव ासका आधारमा दगुाबहादरु कँुवरलाई रकम 
बझुाएको ह,ँ रकम बझुाएको िलखत कागज माण 
केही छैन भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला य बहादरु 
भ डारीले िमित २०६८।९।७ मा गरकेो बकप  ।

९५३६ - नेपाल सरकार िव. वुबहादरु अिधकारीसमेत
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िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा 
उि लिखत यहोरा िठक साचँो हो । मलाई ितवादी 
दगुाबहादरु कँुवरले वैदेिशक रोजगारीमा दबुई 
मुलकुमा से स यानमा काममा लगाईिद छु दबुईको 
मािसक यालरी १६०० ह छ भनी िनजले मबाट 

. ४५,०००।– िलई उ  काममा नपठाई मेरो 
उ  रकमसमेत िफता नगरी ठगी गरेका हन् । हामी 
जाहेरवालाह  धेर ै जना भएका र हा ो एउटै जाहेरी 
दरखा त भएको हदँा कोही न कोही जाहेरवालाको 
रकम ितवादीह  म ये कसै न कसैले िलएको हनाले 

ितवादी बनाइएको हो । िनज दगुाबहादरु कँुवरलाई 
रकम बझुाएको रिस ट यसै बकप साथ पेस गरकेो 
छु । मेरो पासपोट दगुाबहादरु कँुवरसगँै छ भ नेसमेत 
यहोराको जाहेरवाला ेमबहादरु के.सी.ले िमित 

२०६८।९।७ मा गरकेो बकप  ।
िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा 

उि लिखत यहोरा िठक साचँो हो । मलाई ितवादी 
दगुाबहादरु कँुवरले वैदेिशक रोजगारीमा दबुई मलुुकमा 
से स यानमा काममा लगाइिद छु दबुईको मािसक 
यालरी १५०० भ दामािथ ह छ भनी िनजले मबाट 
. १,००,०००।– िलई उ  काममा नपठाई मेरो 

उ  रकमसमेत िफता नगरी ठगी गरेका हन् । हामी 
जाहेरवालाह  धेर ै जना भएका र हा ो एउटै जाहेरी 
दरखा त भएको हदँा कोही न कोही जाहेरवालाको 
रकम ितवादीह म ये कसै न कसैले िलएको हनाले 

ितवादी बनाइएको हो । िनज दगुाबहादरु कँुवरलाई 
रकम बझुाएको स कल िलखत मेरो साथीसगँ छ, 
१ मिहनािभ मा पेस गनछु भ नेसमेत यहोराको 
जाहेरवाला राजे कुमार के.सी.ले िमित २०६८।९।७ 
मा गरेको बकप  ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा उि लिखत 
यहोरा िठक साचँो हो । मलाई ितवादी दगुाबहादरु 

वैदेिशक रोजगारीमा दबुई मलुुकमा से स यानको 
काम िदलाईिद छु, दबुईको मािसक यालरी १६०० 
ह छ भनी िनजले मबाट . ५०,०००।– िलई उ  
काममा नपठाई मेरो उ  रकमसमेत िफता नगरी ठगी 
गरेका हन् । हामी जाहेरवालाह  धेरै जना भएका र 
हा ो एउटै जाहेरी दरखा त भएको हदँा कोही न 
कोही जाहेरवालाको रकम ितवादीह म ये कसै न 
कसैले िलएको हनाले ितवादी बनाइएको हो । िनज 
दगुाबहादरु कँुवरलाई रकम बुझाएको स कल रिस ट 
यसै बकप साथ पेस गरेको छु भ नेसमेत यहोराको 
जाहेरवाला र निव म डागँीले िमित २०६८।९।७ मा 
गरेको बकप  ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा 
उि लिखत यहोरा िठक साँचो हो । मलाई ितवादी 
पवत कटुवालले वैदेिशक रोजगारीमा दबुई मुलुकमा 

ाइभर काम िदलाइिद छु, दबुईको मािसक यालरी 
१६५० ह छ भनी िनजले मबाट . १,१०,०००।– 
िलई उ  काममा नपठाई मेरो उ  रकमसमेत िफता 
नगरी ठगी गरकेा हन् । हामी जाहेरवालाह  धेरै जना 
भएका र हा ो एउटै जाहेरी दरखा त भएको हदँा 
कोही न कोही जाहेरवालाको रकम ितवादीह म ये 
कसै न कसैले िलएको हनाले ितवादी बनाइएको हो । 
िव ासको आधारमा पवत कटुवाललाई रकम िदएको 
ह,ँ रकम िदएको िलखत कागज माण केही छैन 
भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला ेम साद खनालले 
िमित २०६८।९।७ मा गरकेो बकप  ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा 
उि लिखत यहोरा िठक साँचो हो । मलाई ितवादी 
स तोष ढकालले वैदेिशक रोजगारीमा दबुई मुलुकमा 
से स यानको काम िदलाइिद छु, दबुईको मािसक 
यालरी १६५० ह छ भनी िनजले मबाट . 

१,२०,०००।– िलई उ  काममा नपठाई मेरो 
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उ  रकमसमेत िफता नगरी ठगी गरेका हन् । हामी 
जाहेरवालाह  धेर ै जना भएका र हा ो एउटै जाहेरी 
दरखा त भएको हदँा कोही न कोही जाहेरवालाको 
रकम ितवादीह म ये कसै न कसैले िलएको हनाले 

ितवादी बनाइएको हो । िनज ितवादी स तोष 
ढकाल एउटै गाउँको मािनस र अङ्कल नातासमेत 
पन हदँा िव ासको आधारमा रकम िदएको ह,ँ िलखत 
गरकेो छैन भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला मेघराज 
ढकालले िमित २०६८।९।७ मा गरेको बकप  ।  

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा 
उि लिखत यहोरा िठक साचँो हो । मलाई दगुाबहादरु 
कँुवरले वैदेिशक रोजगारीमा दबुई मलुकुमा से यु रटी 
गाडमा काम िदलाइिद छु, दबुईको मािसक यालरी 
१६०० ह छ भनी िनजले मबाट . ५०,०००।– िलई 
उ  काममा नपठाई मेरो उ  रकमसमेत िफता नगरी 
ठगी गरकेा हन् । हामी जाहेरवालाह  धेर ैजना भएका र 
हा ो एउटै जाहेरी दरखा त भएको हदँा कोही न कोही 
जाहेरवालाको रकम ितवादीह  म ये कसै न कसैले 
िलएको हनाले ितवादी बनाइएको हो । िनज दगुाबहादरु 
कँुवरलाई रकम बझुाएको स कल रिस ट हाल मसगँ 
साथमा नभएको र घरमा छुटेकोले १ मिहनािभ मा पेस 
गनछु भ नेसमेत यहोराले जाहेरवाला ला पासाङ 
शेपाको िमित २०६८।९।७ मा गरकेो बकप  ।

िमित २०६६।३।१४ को जाहेरीमा उि लिखत 
यहोरा िठक साचँो हो । मलाई ितवादी दगुाबहादरुले 

वैदिेशक रोजगारीमा दबुई मलुकुमा से स यानको 
काम िदलाइिद छु, दबुईको मािसक यालरी १६५० 
ह छ भनी िनजले मबाट . १,००,०००।– िलई उ  
काममा नपठाई मेरो सो रकमसमेत िफता नगरी ठगी 
गरकेा हन् । हामी जाहेरवालाह  धेर ै जना भएका र 
हा ो एउटै जाहेरी दरखा त भएको हदँा कोही न 

कोही जाहेरवालाको रकम ितवादीह  म ये कसै न 
कसैले िलएको हनाले ितवादी बनाइएको हो । िनज 
दगुाबहादरु कँुवरलाई . १,००,०००।– िदएको िमित 
२०६६।३।१ को  रिस ट यसै बकप साथ पेस गरकेो 
छु भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला टङ्गेल शेपाको 
िमित २०६८।९।७ मा गरकेो बकप  ।

म िनवेदकह  बलराम क ेल र भावना 
िति सनालाई िचि दन । मैले िनजह लाई वैदिेशक 
रोजगारको लािग काम िदलाइिद छु भनी फोन गरी 
िभसा पठाएको होइन । पवत कटुवालसगँ मेरो वैदिेशक 
रोजगारस ब धी कुनै लेनदेन यवहार छैन । निचनेको 
मािनसह लाई दबुईबाट फोन गरीगरी िभसा पठाउने 
कुर ैभएन । मैले िनजह लाई वैदिेशक रोजगारमा काममा 
लगाइिद छु भनी कुनै रकम िलई ठगी गरी खाएको 
होइन, छैन । िनवेदनसाथ पेस भएका कागजातह  
कहाबँाट याई कसरी पेस गर े सो स ब धमा मलाई 
केही थाहा जानकारी भएन । ितवादीह  स तोष 
ढकाल, पवत कटुवाल र जाहेरवालाह  गोपीकृ ण 
मैनाली, तुलाबहादरु बुढाथोक ले अनुस धान 
अिधकृतसम  गरकेो बयानमा वैदेिशक रोजगारमा 
मािनस पठाउनमा मेरोसमेत सलं नता रहेको भनी िकन 
य तो बयान गरे मलाई थाहा भएन । पवत कटुवालले 

कृिष िवकास बकबाट मलाई . २,५०,०००।– 
पठाएको होइन, बकमा बु दा पिन ह छ । मैले दबुईबाट 
कसैलाई एउटा पिन िभसा पठाएको छैन, कसैलाई 
पठाउछुँ भनेको पिन छैन । मैले वैदेिशक रोजगार 
स ब धमा कसैलाई केही आ ासन िदएको छैन । 
कसैलाई एयरपोटमा रिसभ गन आउछुँ भनेको पिन 
होइन र वैदेिशक रोजगारमा मािनस पठाउनका लािग 
भनेर कसैलाई सरस लाह समेत िदएको छैन । मैले 
वैदेिशक रोजगार यवसाय गन गरकेो छैन र इजाजत 
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पिन िलएको छैन । ितवादीह म ये स तोष ढकाल 
र वुबहादरु अिधकारी तथा जाहेरवालाह ले मसगँ 
िचनजान नभएको भनी र िनजह  तथा मेरो भाइ 
नाताका ितवादी पवत कटुवालले वैदेिशक रोजगार 
यायािधकरणसम  बयान तथा बकप  गदा वैदेिशक 

रोजगारमा मािनसह  पठाउन मेरो संल नता छ 
भ ने पोलसमेत गरेका छैनन् । म वैदिेशक रोजगारको 
कारोबार गन मािनस होइन । अ य जाहेरवालाह ले म 
उपर उजरुी नै गरेका छैनन् । मलाई कसरुदार देखाउने 

माण कागज उजुरीकताह ले पेस गन नसकेका र 
अिभयोगप  साथसमेत पेस गन नसकेको अव था 
हदँा हचुवाको भरमा मउपर लगाइएको अिभयोग दाबी 
झठुा हो । म िनद ष छु झु ा अिभयोगबाट सफाई 
पाउ ँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी अजनुबहादरु 
कटुवालले वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम  िमित 
२०६९।८।११ मा गरेको बयान ।

यसमा यी अिभयु  अजनुबहादरु कटुवाल 
आज यस यायािधकरण र िमित २०६६।३।२१ 
मा अनसु धान अिधकृतसम  बयान गदा 
आरोिपत कसुरमा इ कार रही बयान गद आफूले 
जाहेरवालाह लाई निचनेको र िवगत लामो समयदेिख 
दबुईमा कायरत्  रहेको र हालस म कसैलाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाएको र कसैले वैदेिशक रोजगारमा काम 
लगाइिदन रकम पठाएकोसमेत होइन । आफूले कसैलाई 
दबुईबाट िभसासमेत पठाइिदएको होइन भनी बयान 
गरकेो भए तापिन जाहेरवालाम ये बलराम क ेल र 
भावना ितम सेनाले हामीलाई यी अिभयु ले दबुईबाट 
फोन गरी पवत कटुवाललाई रकम िदनु वैदेिशक 
रोजगारमा दबुईमा काम िदलाई िदउलँा भनेकाले 
पवत कटुवाललाई रकम िदएको भनी जाहेरी िदएको 
र हरीमा कागज गन तुलाबहादरु बढुाथोक को बयान 

यहोरासमेतबाट यी अिभयु ले दबुईबाट केही िभसा 
पठाएको भ नेसमेत उ लेख भएको देिखदँा पिछ माण 
बु दै जाँदा ठहरबेमोिजम हने नै हदँा मलुकु  ऐन, अ.बं. 
११८ को देहाय ५ र १० लाई एवम् िमिसल कागज 

माणसमेतको ि थितलाई िवचार गरी यी अिभयु बाट 
. १०,०००।– (दशहजार पैया)ँ नगदै धरौटी िलई 

तारखेमा राखी ततु मु ाको पपु  गनु भ नेसमेत 
यहोराको वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट िमित 

२०६९।८।११ मा भएको थुनछेक आदेश ।
म वैदिेशक रोजगारीको िसलिसलामा दबुईको 

आवधुावी ि थत एक क पनीमा काम गद आएकोमा 
मलाई क पनीले तु त बोलाई जानपुन भएकोले यस 
यायािधकरणबाट तोक  पाएको िमित २०६९।८।२९ 

को तारेखमा उपि थत हन र मैले बयानको ममा 
राखेका मेरा सा ीह को समेत बकप  गराउन नस ने 
हदँा सो कुराको जानकारी गराउदँै मेरो िमिसल संल न 
भएका कागज माणह  हेरी बुझी याय इ साफ 
पाउ ँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी अजुनबहादरु 
कटुवालले वैदेिशक रोजगार यायािधकरणसम  िमित 
२०६९।८।१५ मा िदएको िनवेदन प  ।

ितवादीह ले वैदेिशक रोजगार यवसाय 
गन अनुमित ा  नगरकेो कुरामा िववाद छैन । 

ितवादीह  म येका पवत कटुवालले आरोिपत 
कसुरमा अिधकार ा  अिधकारीसम  सािबती, 

ितवादी स तोष ढकालले यायािधकरणसम  समेत 
सािबती बयान र ितवादी दगुाबहादरु कँुवरले सफाई 
सबदु पेस नगरी आरोिपत कसरुमा मौनता साधँी बसेको 
कुरा िकटानी जाहेरी दरखा त िमलानको बकप  र पेस 
भएको बक भौचर, भरपाई र वैदेिशक रोजगार स बि धत 
कागजातसमेतबाट समिथत भएकाले यी ितवादीह  
पवत कटुवाल, स तोष ढकाल र दगुाबहादरु कँुवरले 
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वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
अ तगतको कसरु गरेको देिखदँा जाहेरवालाह लाई 
िवदेश पठाउन नसकेको अव थालाई समेत िवचार 
गरी वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
बमोिजम िनज ितवादीह लाई जनही २।०।० (दईु 
वष) कैद, . २,००,०००।– (दईु लाख पैया)ँ का 
दरले ज रवाना भई िनज ितवादीह बाट दामासाहीले 
जाहेरवालाह को हजानासिहतको रकम भराई िदने 
ठहछ । ितवादीह  म येका ुवबहादरु अिधकारीको 
हकमा अिभयोग माग दाबी समिथत हन नसकेको र 

ितवादी अजनुबहादरु कटुवालको हकमा अिभयोग 
माग दाबी मािणत गन भरपद , िव सनीय र यथे  

माणको अभाव देिखदँा ितवादीह  वुबहादरु 
अिधकारी र अजनुबहादरु कटुवालले आरोिपत 
कसरुबाट सफाई पाउने ठहछ भनी िमित २०७०।२।६ 
मा वैदिेशक रोजगार यायािधकारणमा भएको फैसला ।

उ  फैसला िमलेको छैन, ितवादी 
वुबहादरु अिधकारीले सरुेशकुमार े समेतका 

जाहेरवालाह बाट िमित २०६६।३।१२ मा . 
२७,३५,०००।– रकम बझुी कागज गरेको देिख छ । 

िृ  ओभरिसज Employment का स चालकले सो 
रकम बझुी कागज गरेको अव थामा जाहेरवालाह ले 
कागज गराएका हन् भ ने आधारमा मा  सफाई 
िदन िम दैन । ितवादी अजनुबहादरु कटुवालउपर 
पिन बलराम क ेल र भावना ितिमि सनाले िकटानी 
जाहेरी िदएकोमा यसतफ कुनै िववेचना ग रएको 
छैन । पवत कटुवाल स तोष ढकाल र दगुाबहादरु कँुवर 
कसरुदार ठहर गरेको भए तापिन ितवादी वुबहादरु 
अिधकारीले बुझी िलएको रकम ियनै ितवादीले 
िलएको हदँा िबगो कायम नगरी गरकेो फैसला माण 
मू याङ्कनको रोहमा निमलेको हदँा वैदिेशक रोजगार 

यायािधकरणको फैसला सो हदस म बदर ग रपाउ ँ
भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारको यस 
अदालतमा परेको पनुरावेदन प  ।

िनयमबमोिजम यस इजलाससम  पेस हन 
आएको ततु मु ाको पनुरावेदन प सिहतको िमिसल 
अ ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका 
तफबाट उपि थत िव ान्  उप यायािधव ा ी 
िटके  दाहालले िकटानी जाहेरी परी अनसु धानको 

ममा ठोस माण सङ्कलन गरी पेस भएको अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सबै जाहेरवालाह ले िबगो र 
हजाना भराइिदन ुपनमा समान कसुरमा आरोपीम ये 
केही ितवादीह लाई सजाय गन केहीलाई उ मिु  
िदने र केही जाहेरवालाह ले िबगो भरी नपाउने गरी 
भएको फैसला िुटपूण हदँा बदर गरी अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम िबगो हजना भराई सबै आरोपीह लाई 
सजाय ग रपाउँ भनी ततु गनभुएको बहस 
िजिकरसमेत सिुनयो ।

अब, वैदेिशक रोजगार यायािधकरण, 
काठमाड को िमित २०७०।२।६ को फैसला िमलेको 
छ छैन? वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
पु ने स ने हो होइन? भनी िनणय िदनुपन देिखयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा, च बहादरु बोहरा, 
सरुशेकुमार े  र बलराम क ेलसमेतले िविभ न 
िमितमा िदएको जाहेरी दरखा तका आधारमा वैदिेशक 
रोजगार िवभागले अनुस धान गरी दायर भएको ततु 
मु ामा ितवादी वुबहादरु अिधकारीको समेत 
यस कायमा संल नता दिेखएको र वैदिेशक रोजगार 
यवसाय स चालन गन इजाजतसमेत िलएको नदेिखँदा 
ितवादीह  पवत कटुवाल, दगुाबहादरु कँुवर, स तोष 

ढकाल, अजुन कटुवाल र वुबहादरु अिधकारीको 
उ  काय वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० 
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तथा ४३ नं. िवपरीतको हदँा िनजह लाई ऐ. ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम सजाय गन र जाहेरवालाह को 
मागदाबीको . ७८,००,०००।– (अठह र लाख 

पैया)ँ र सोको ५० ितशतले हने हजाना . 
३९,००,०००।– (उनन् चािलस लाख पैया)ँ समेत 
गरी ज मा १,१७,००,०००।– (एक करोड स  
लाख पैया)ँ िनज ितवादीह बाट असलुउपर गराई 
पाउ ँ भनी अिभयोग प  पेस भएकोमा ितवादीह  
म येको पवत कटुवाल, स तोष ढकाल र दगुाबहादरु 
कँुवरलाई जनही २ दईु वष कैद र . २,००,०००।– 
(दईु लाख) ज रवाना हने र जाहेरवालाह को िबगो 

. ५२,७९,०००।– (बाउ न लाख उनासी हजार) 
िबगो कायम गरी िनज ितवादीह बाट जाहेरवाला 
च मिण सुवेदीसमेतका ४१ जना जाहेरवालाह ले 
दामाशाहीले . २६,३९,५००।– (छि बस लाख 
उना चािलस हजार पाँच सय) हजानासिहत . 
७९,१८,५००।– (उनासी लाख अठार हजार पाचँ 
सय) भ रपाउने ठहर ्याएको, र ितवादीह  म येका 

वुबहादरु अिधकारी र अजुनबहादरु कटुवालाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठहर ्याएको वैदेिशक 
रोजगार यायािधकारणको फैसलाउपर ितवादीह  
पवत कटुवाल, स तोष ढकाल र दगुाबहादरु कँुवरले 
उ  फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन नगरकेो 
र वादी नेपाल सरकारले सो फैसलामा यी तीन जना 

ितवादीह लाई िबगो घटी कायम गरकेो र ितवादी 
वुबहादरु अिधकारी र अजनु कटुवाललाई सफाई 

िदएको निमलेको भनी िजिकर िलएको दिेखयो ।
३. ितवादी ुवबहादरु अिधकारीको 

हकमा िवचार गदा िनजले मौकामा बयान गदा िमित 
२०६६।३।१२ गते सरुेशकुमार े समेतलाई 
ग रिदएको कागजमा भएको सिहछाप मेरो नै हो तर 

करकापमा भएको हो भनी बयान गरकेो र अदालतमा 
बयान गदा पिन मैले पैसा निलएको, मलाई कागज 
गराएको पिन िठक हो भनी मौकाको बयानलाई 
समथन ग ररहेको दिेखयो । िमित ०६६।३।१२ को 
कागजमा नाम उि लिखत जाहेरवालाह  म येका 
जाहेरवाला माधव साद िघिमरेले अदालतमा गरकेो 
बकप मा िृ  इ लोइमे ट क पनीका स चालक 
दगुाबहादरु कँुवरले वैदिेशक रोजगारमा पठाउन मसगँ 

. ५०,०००।– िलएका हन् िलखत माण केही छैन । 
ुविसंह अिधकारीसगँ मेरो कुनै कारोबार छैन भनी यी 
ितवादी वुबहादरु अिधकारीलाई कसरुमा गडाउ गन 

सकेको देिखएन । जाहेरवालाह  म येका तकबहादरु 
वलीले गरकेो बकप मा आफूबाट ितवादी दगुाबहादरु 
कँुवरले . ७०,०००।– िलएको हो िलखत कागज 

माण केही छैन भनी बकप  गरेको पाइ छ । यसैगरी 
जाहेरवालाह  िदपे  कटुवाल, रामजी खड्का, 
य बहादरु भ डारी, ेमबहादरु के.सी., राजे कुमार 
के.सी. र निव म डागँी, ला पासाङ शेपासमेतले 
पिन अदालतमा बकप  गदा रकम दगुा कँुवरलाई 
बझुाएको र कागज माण केही छैन भनी बकप  गरकेो 
पाइ छ । अनुस धानकै ममा मौकामा तुलाबहादरु 
बढुाथोक  र गोपी कृ ण मैनालीले रकम ठगी गन यी 

ितवादी होइनन् भनी गरकेो कागजका साथै गणेश 
डागँीसमेतका जाहेरीवालाह ले आ नो जाहेरी 
दरखा तमा िनज ितवादीको नाम उ लेख नगरकेो 
तथा ितवादी पवत कटुवाल, स तोष ढकालसमेतले 
अिधकार ा  अिधकारी र यायािधकरणसम  बयान 
गदा िनजलाई पोल गरेकोसमेत नदेिखदँा िनज ितवादी 

ुवबहादरु अिधकारीको हकमा अिभयोगदाबी समिथत 
हन स ने देिखएन । 

४. ितवादी अजनु कटुवालको हकमा 
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िवचार गदा यी ितवादीका िव  पूरक जाहेरी िदने 
जाहेरवाला बलराम क ेल र भावना ितिमि सनाले 
आ नो भनाइलाई समथन गन गरी बकप  गरकेो 
अव था नभएको ितवादी पवत कटुवाल, स तोष 
ढकालसमेतले आ नो बयान गन ममा िनज अजनु 
कटुवाललाई पोल गरी बयान गरेको नदेिखनुका साथै 
िनज ितवादी आरोिपत कसरुमा सु दिेख नै पूण 
इ कार रहेको र िमिसल संल न कागज माणह  
समेतबाट िनज ितवादी अजनु कटुवालले िवदेश 
पठाउने भनी जाहेरवालाह को रकम बुिझिलएको 
समेत देिखएन । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
अनसुार वादी दाबी मािणत गन दािय व वादीको 
हो । वादी नेपाल सरकारले आ नो अिभयोग दाबी पिु  
गन ुपदछ । तर ततु मु ामा यी ितवादीउपर कसरु 
गरकेो भनी ले ने लेखाउने जाहेरवालाह  ती आ ना 
सा ीलाई बकप  गराई दाबी खि बर गन नसकेको 
अ य शङ्कारिहत सबुद माणसमेत पेस गन नसकेको 
देिखदँा ितवादीलाई सफाई िदएको फैसला िमलेकै 
देिखयो । 

५. ितवादी पवत कटुवाल, दगुाबहादरु 
कँुवर र स तोष ढकाललाई पिन ितवादी वुबहादरु 
अिधकारीले िलएको रकमसमेत िबगो कायम 
गनपुनमा नगरकेो फैसला िुटपूण भएको भ ने 
वादी नेपाल सरकारको मागदाबीतफ िवचार गदा 
िमित २०६६।३।१२ को कागजमा नाम उि लिखत 
जाहेरवालाह ले ितवादी ुवबहादरु अिधकारीले 
जाहेरवालाह बाट रकम बिुझिलएको हो भनी गडाउ 
बकप  गन नसक  ितवादी दगुा कँुवरलाई बझुाएको 
भनी बकप  गरकेो र सरुशेकुमार े समेतका ३१ 
जनाले के कित रकम ितवादीह लाई बझुाएको 
हो ? सोको स कल िलखत पेस गरी दाबी मािणत 

गनसमेत नस नुका साथै िमिसल संल न दरखा त, 
भरपाई र भौचर तथा अ  सबदु माणसमेतको 
अभावमा उ  िमितको कागज शङ्कारिहत पमा 
थािपत हन नसकेकोले वुबहादरु अिधकारीले 

िलएको रकमसमेत िबगो कायम गरी हजाना भराई पाउ ँ
भ ने िजिकरसगँ सहमत हन नसक  उपयु  िमिसल 
संल न कागज माणह  समेतबाट िमित ०६६।३।१२ 
को कागजबमोिजमको िबगो रकम नभराई अिभयोग 
दाबीभ दा कम िबगो कायम गरकेो भ ने पुनरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत हन सिकएन । 

६. अतः वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट 
िमित २०७०।२।६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखँदा 
अ यथा भ न िमलेन सदर हने ठहछ । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु न स दनै । ततु 
मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी बझुाइिदनू ।

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

इजलास अिधकृत : गीता े
इित संवत्  २०७२ साल असोज १३ गते रोज ४ शभुम् ।

९५३६ - नेपाल सरकार िव. वुबहादरु अिधकारीसमेत
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सव च अदालत, संयु  इजलास
माननीय यायाधीश ी चोले  शमशेर ज.ब.रा.

माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फैसला िमित : २०७२।१०।७।५

०६९-CR-०२७९

मु ा : कत य यान

पनुरावेदक / वादी : मोितलाल िव.क.को जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िव
यथ  / ितवादी : बागलङु िज ला वोवाङ्ग गाउँ 

िवकास सिमित  वडा नं. ७ ब ने यामबहादरु 
कामी

०६९-RC-०१०५
वादी : मोितलाल िव.क.को जाहेरीले नेपाल सरकार

िव
ितवादी : दलबहादरु कामी

 ितवादीले मृतकलाई ल य गरी मङ्ु ो 
हार गरकेो नभए पिन मतृकका छोरा 

रािजनलाई िठक पान मनसाय िलई 
क मरमा छुरी बाँधी हातमा मुङ् ो िलई 
गएको र रािजनलाई हा न े मनसायले 
मुङ् ो हार गरेकोमा मतृकलाई ला न 
गएको भ ने िनज ितवादीको बयानबाटै 
खु न आएबाट ितवादी दलबहादुरले 
रािजन िव.क.लाई मान मनसाय िलई 
वारदात थलमा गएकोमा रािजनलाई हार 

गरेको मुङ् ोले िबचमा छुट्याउन आएका 
आसबहादुरलाई लागरे मृ यु हन गएकोस म 
देिख छ । रािजन र दलबहादुरको िबचमा 
आसबहादुर नआएका भए सो मुङ् ोको 

हारबाट रािजनको मृ यु हने अव था 
देिखएकाले यहाँ ितवादीको आपरािधक 
मनसाय िथएन भ न सिकने अव था पिन 
नदेिखने ।

एउटालाई लि त गरी हार गदा अक  
यि लाई ला न गई मृ यु ह छ भने य तो 

अव थामा मनसाय त वको अभाव रहकेो 
भनी या या गन िम दैन । य तोलाई 
सरकेो मनसायबाट भएको आपरािधक 
काय मा नु पन ।

( करण नं.५)

वादीका तफबाट : िव ान्  उप यायािधव ा शोमका त 
भ डारी

ितवादीका तफबाट : 
अवलि बत निजर :
ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७८४४ अङ्क ५
ने.का.प. २०६१ िन.नं. ७४६६ प.ृ १४८६

स ब  कानून :
मलुुक  ऐन, यानस ब धीको महलको 

६(२), १३ (३), १८८ नं. 

सु  फैसला गन अदालत : 
मा.िज. या. ी रामे रनाथ अमा य

पनुरावेदन तहमा फैसला गन अदालत : 
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे
मा. या. ी भुपे साद राई

नणय नं.९५३७
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फैसला
या.चोले  शमशेर ज.ब.रा. : पनुरावेदन 

अदालत, बागलङुको िमित २०६८।१२।२१ को 
फैसलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ र 
१० बमोिजम दायर हन आएको ततु मु ाको संि  
त य एवम्  ठहर यस कार छः

िमित २०६६।७।२ गतेको साँझ अं. २० 
बजेको समयमा िज ला बागलुङ वोवाङ्ग गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं. ७ ब ने आसबहादरु कामीलाई ऐ. ऐ. 
ब ने दलबहादरु कामी, यामबहादरु कामी, गामबहादरु 
कामी र कुमारिसंह कामीले चारैितरबाट घेरा हाली 
काठको मङ्ु ो एवम्  फलामको छुरासमेतले हार 
गरी घटना थलमा नै िनज आसबहादरु कामीको 
मृ य ु भएको हदँा िनजह लाई कत य यान मु ामा 
कारवाही ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको मोितलाल 
िव.क. को जाहेरी दरखा त ।

बागलङु िज ला वोवाङ्ग गाउँ िवकास 
सिमित  वडा न. ७ ि थत ममदेिख पूव शेरबहादरु 
कामीको बारी, पि म जङ्गे कामीको पाखोबारी, उ र 
भ लाल कामीको बारी, दि ण बले कामीको बारी 
यित ४ िक लािभ  पन जङ्गबहादरु कामीको बारीमा 
पूव टाउको, पि म खु ा गरी बाया ँ कानसमेतबाट 
रगत बगी मतृक आसबहादरु कामीको लास रहेको, 
लासको बायातँफ टाउको निजक काठको मुङ् ो, सो 
साथ काठको दोवनी भएको फलामको च कु रहेको, 
टाउको मािथ १.५ इ चको कािटएको घाउ र बाया ँ
कान कािटएको अव थामा रहेको भ नेसमेत यहोराको 
घटना थल एवम् लास जाचँ मचुु का ।

टाउकोमा गिहरो चोटको कारण मृतकको 
मृ य ुभएको भ ने ाथिमक वा य चौक  बुितवाङ 
बागलङुको शव परी ण ितवेदन ।

मृतक आसबहादरु िव.क. मेरा माइला बुबा 

हन् । िनजका का छा छोरा रािजन िव.क. हन् । िनज 
रािजन िव.क.सगँ बारीको साँधको िवषयलाई िलएर 
झगडा हने गद यो । िमित २०६६।७।२ गते ितहार 
भएको हदँा रमाइलो गद िथए ँ । अं. २०.०० बजेितर 
रािजन िव.क. मसगँ झगडा गन था यो । ज गाको 
िवषयलाई िलएर साइलाबाबाको बारीको िबच भागमा 
आएर रािजन िव.क.ले िविभ न िकिसमले गाली 
गालौज ग ररहेको अव थामा मलाई रस उठी घरबाट 
फलामको च कु क मरमा बाधँी लुकाए ँ र गोठबाट 
काठको मङ्ु ो िलई यसलाई िठक पाछु भनी गएकोमा 
मलाई पछािडबाट िनज रािजन िव.क.ले ढुङ्गाले 

हार गन था यो । सोही अव थामा मृतक माइला 
बबुा आसबहादरु िव.क. िबचमा आई यसो नगर भनी 
स झाई बझुाई गन लागे । मलाई असा यै रस उठी 
हातमा समाती राखेको काठको मुङ् ोले िनज मतृकको 
टाउकोमा हार गरे,ँ िनज बेहोस भएर जिमनमा प टे, 
यसपिछ थानीय मािनसह  ज गामा भेला भए, म 

भागी बिुतवाङ बजारतफ आउदँै गदा िमित २०६६।७।४ 
मा हरीले काउ गरकेा हन् । जाहेरीमा उि लिखत 
गामबहादरु कामी, यामबहादरु कामी र कुमारिसंह 
कामी उ  वारदातमा मसगँ रहेका होइनन् । म ए लैले 
आसबहादरुको ह या गरेको ह ँ भ नेसमेत यहोराको 
दलबहादरु कामीको अिधकार ा  अिधकारीसम को 
बयान ।

िमित २०६६।७।२ का िदन ितहारको टीका 
लगाउन भाइ यामबहादरु र म िददीकोमा आएका 
िथय  । ितवादी दलबहादरु मेरा िभनाज ु हन् र 
शेरबहादरु कामी िभनाजकुा बाब ुहन् । िददीकहा ँटीका 
लगाई खाई िपई बसेको अव थामा िददीका सासू 
ससुराले आज खाना यही ँ खाने हो भनी खानासमेत 
बनाउ ँ िथए । िभनाज ु दलबहादरु िव.क. को घरदेिख 
२ िमनेटको टाढा सासू ससरुाको घर पछ । य तैमा 
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अँ यारो भएको िथयो । बेलकुा अ दाजी ७.३० 
बजेितर मािनसह  कराएको, हो ह ला गरकेो आवाज 
सिुनयो । को कहाँ के भयो भनी बािहर िन क  हेदा मेरा 
िभनाज ु दलबहादरुले आसबहादरु कामीलाई कुटिपट 
गरी मारकेो भ ने ह ला सिुनयो र दलबहादरुलाई 
थानीय मािनसह ले खोज तलास गन थाले । हामी 

चुपचाप िददीका ससरुाको घरमा सु य  । ज गाको 
रसइवीको कारण झगडा भई िभनाज ु दलबहादरुले 

काठको मुङ् ो र च कुले हार गरी आसबहादरुलाई 
मारकेो भ ने कुरा भोिलप ट िबहान ज मा भएका 
मािनसह ले भ दा थाहा पाएको हो । मैले कुनै अपराध 
कसरु गरकेो छैन भ नेसमेत यहोराको गामबहादरु 
कामीको अिधकार ा  अिधकारीसम को बयान । 

िमित २०६६।७।२ का िदन अं. १२ बजेको 
समयमा मेरो घर वोवाङ्ग गाउँ िवकास सिमित वडा नं. 
६ बाट ऐ. वडा नं. ७ मम भ ने थानमा मेरी ीमती र 
म भई ससरुाली आउनको लािग िहडँी िदउसो १ बजे 
आई पिुगयो । ितवादी दलबहादरु मेरा जेठान हन् । 
म ससरुालीको घरमा बिसरहेको िथए,ँ सोही साझँ अं. 
७.३० बजेको समयमा ह ला ख ला गरकेो आवाज 
सनुी कहा ँके भयो भनी बािहर िन कँदा दलबहादरुले 
आसबहादरु िव.क. लाई काठको मङ्ु ोले हार 
गरी घटना थलमा नै िनजको मृ य ु भएको छ भनी 
मािनसह  दलबहादरुलाई खो न थालेका िथए । 
गामबहादरु कामी, यामबहादरु कामी र म दलबहादरु 
कामीका बाबाको घरमा नै सु य  । िमित २०६६।७।३ 
गते िबहान घटना थलमा जादँा आसबहादरुको लास 
देखेको ह ँ । खोज तलास गन ममा मसमेतलाई 

हरीले ाउ गरी इलाका हरी कायालय, बुितवाङ 
हदँै बागलङुमा याएका हन्, मैले िनजलाई कत य गरी 
मारकेो होइन भ नेसमेत यहोराको कुमारिसंह कामीको 
अिधकार ा  अिधकारीसम को बयान ।

िमित २०६६।७।२ का िदन ितहारको टीका 
लगाउन दाइ गामबहादरु र म िददीको घरमा आएका 
िथय  । ितवादी दलबहादरु मेरा िभनाज ुहन् । शेरबहादरु 
कामी िभनाजकुा बाब ुहन् । िददीकहा ँटीका लगाई खाई 
िपई बसेको अव थामा िददीका सासू ससरुाले खाना 
यही ँखाने हो भनी खानासमेत बनाउँदै िथए । िभनाज ु
दलबहादरु िव.क.को घरदेिख अं. २ िमनेट टाढा सासू 
ससुराको घर पछ । अँ यारो भएको िथयो । बेलुका अं. 
७.३० बजेितर मािनसह  कराएको, हो ह ला गरकेो 
आवाज सिुनयो । कहा ँके भयो भनी बािहर िन क  हेदा 
मतृकका आफ तह ले ढुङ्गा हानेका र सो ढुङ्गा मेरो 
टाउकोमा लागी सामा य चोटसमेत लागेको छ । मेरा 
िभनाज ु दलबहादरुले आसबहादरु कामीलाई कुटिपट 
गरी मारकेो भ ने ह लासमेत सुिनयो । दलबहादरुलाई 
थानीय मािनसह ले खोज तलास गन थाले । हामी 

चपु चाप िददीका ससरुाको घरमा सु य  । ज गाको 
रसइबीको कारण झगडा भई िभनाज ु दलबहादरुले 
काठको मङ्ु ो र च कुले हार गरी आसबहादरुलाई 
मारेको भ ने कुरा भोिलप ट िबहान ज मा भएका 
मािनसह ले भ दा थाहा पाएको हो । मैले कुनै अपराध 
कसुर गरकेो छैन भ नेसमेत यहोराको यामबहादरु 
कामीको अिधकार ा  अिधकारीसम को बयान ।

िमित २०६६।७।२ गतेको साझँ अं. ८ बजेको 
समयमा मतृकको घर निजकै गाउकँा मािनसह  
होह ला गरेको आवाज सनुी कहा ँके भयो भनी बािहर 
िन क  हेदा उ  थानमा आसबहादरुको मतृ लास 
लडेको िथयो । टाउकोमा रगत बिगरहेको िथयो । 
काठको मङ्ु ो र च कु घटना थलमा िथयो । के भएको 
भनी जाहेरवालालाई सो दा दलबहादरु कामीसमेतका 
मा छेह ले काठको मङ्ु ो, फलामको च कुसमेत 
िलई बाबा आसबहादरु िव.क. लाई टाउकोमा हार गरी 
िनजको घटना थलमा मृ य ु भएको हो भनेपिछ मा  
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थाहा पाएका ह  । मतृक आसबहादरुलाई दलबहादरु 
कामीले बारीको आठँ साधँमा पटकपटक झगडा हने 
गरकेो र सो रसइबीले कत य गरी मारेका हन् । सो रात 
दलबहादरुलाई खोजी गदा िनज भागेका हन् भ नेसमेत 
एकै िमलान यहोराको बुिझएका आिसमान िव.क., 
भकार ेिव.क., भोपपाल कामी, िनमाण कामी, िभमलाल 
कामी र राजे  कामीसमेतका मािनसह ले लेखाई 
िदएको घटना िववरण एवम्  व तुि थित मुचु का ।

ितवादीह  दलबहादरु कामी, गामबहादरु 
कामी, यामबहादरु कामी र कुमारिसंह कामीले 
आसबहादरु कामीलाई कत य गरी मारेको पुि  हदँा 

ितवादीह को सो काय मुलकु  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १ नं. िवपरीत ऐ. १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु भएको हदँा िनजह म ये दलबहादरु कामीको 
चोटबाट मतृक आसबहादरुको मृ यु भएको देिखदँा 
िनज ितवादी दलबहादरु कामीलाई यानस ब धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैदको 
सजाय हन र मानको लािग संयोग पा रिदने अ य ३ 
जना ितवादीह  गामबहादरु कामी, यामबहादरु 
कामी र कुमारिसंह कामीलाई ऐ.१३(३) नं. बमोिजम 
ज मकैदको सजाय ग रपाउ ँ भ नेसमेत यहोराको 
अिभयोगप  ।

िमित २०६७।७।२ गते िबहानदेिख िदउसँो 
१२ बजेस म ितहारको िदन हदँा टीका टाला गरी 
घरमा खानपान गरी बसेको िथए ँ। सो िदन १२ बजेितर 
मेरो ससरुाली वोवाङ्ग गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. 
७ मा जान भनी घरबाट मेरी ीमितसगँ ससुराली 
गएको र सोही िदनको २ बजे ससरुाली पुगेको हो । 
ससरुाली गएर खानपान भयो, ससुरालीमा गएर र सी 
िपइयो, साझँ खाना खाई ससरुालीमा नै बसेको हो । सो 
िदन ससरुाको घरिभ  भएकाले घटनाको बारेमा केही 
थाहा भएन । मेरो ससरुालीको घर र मतृक आसबहादरु 

कामीको घर ५ िमनेटको फरकमा पछ । ह ला ख ला 
भएको िथयो तर रातको समय भएकाले म झगडा भएको 
ठाउमँा गइन । सोही िदन राती ८.३० बजेको समयमा 
गाउँका सबै मािनस ज मा भई ितवादी दलबहादरु 
कामीले मृतक आसबहादरु कामीलाई मारेको भनी 
ह ला गरेका िथए । दलबहादरु कामी र आसबहादरु 
बाब ु छोरा पदछन् । रातको समय भएको हदँा मरकेो 
ठाउमँा जान हदँैन भनेको हदँा भोिलप ट िबहान 
उ यालो भएपिछ मृतक आसबहादरुलाई हेन िनजको 
घरितर जाँदा मतृकलाई खेतमा देखेको हो । िमित 
२०६६।७।३ मा बिुतवाङबाट हरीह  गई लाससमेत 
उठाई बुितवाङ याएका हन् । सोही िदन हरीले 
दलबहादरु कामीलाई काउ गरी लाससगैँ याएका हन् 
र सोही िदन म, यामबहादरु, गामबहादरुसमेतले लास 
बोक  याएको हो । यसै िदनबाट हरीले मसमेतलाई 
थुनामा राखेको हो । मसमेतलाई लगाएको अिभयोग 
झु ा हो, म िनद ष छु । अिभयोगबमोिजम सजाय पाउन ु
पन होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी कुमारिसंह 
िव.क. को बागलङु िज ला अदालतसम को बयान ।

िमित २०६६।७।२ का िबहान म मेरो घरमा 
िथए ँ। ितहारको िदन भएको र काकाक  छोरीले हामी २ 
भाइलाई टीका लगाई िबहानको खानपान हा ो घरमा 
भएको िथयो । सो िदनको ४ बजे मेरो भाइ यामबहादरु 
र म मेरी िददीको घरमा टीका लगाउन गएको हो, हा ो 
घर र िददीको घर ३० िमनेटको फरकमा पदछ । हामी 
२ भाइ िददीको घरमा ४.३० बजेको समयमा पगेुपिछ 
िददीको हातबाट टीका लगाई खानिपन गरी िददीका 
सासू ससरुाको घरमा बास बसेको हो । यस िदन म, 
मेरो भाइ यामबहादरु, कुमारिसंह कामी सरुालीको घरमा 
खानपान गरी सगँै बसेको हो । यस िदन हामी िददीको 
घरमा पु ने बेलामा िभना दलबहादरु घरमा िथए । साझँ 
परेपिछ ितवादी िभना दलबहादरु कहा ँ जानभुयो 
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हा ो भेटघाट भएन । उ  िदनको ७.३० बजेको 
समयमा मतृक आसबहादरुलाई ितवादी दलबहादरुले 
मार ्यो भनी ह ला ख ला गरकेा िथए, राितको समय 
भएकाले हामी भोिलप टमा  घटना थलमा जादँा 
आसबहादरुलाई मृत अव थामा देखेको हो । मृतकको 
टाउकोमा चोट लागेको िथयो । लास मतृकको घर 
अगािड खेतबारीमा िथयो । गाउलेँले दलबहादरुले मारे 
भनेका िथए । यस घटनामा हामी समावेश छैन  । म 
िनद ष छु । अिभयोगबमोिजम सजाय पाउनु पन होइन 
भ नेसमेत यहोराको ितवादी गामबहादरु कामीको 
बागलङु िज ला अदालतसम को बयान ।

मृतक आसबहादरु मेरा माइलो बुबा हो । 
उहालँाई मानुपन पूव रसइबी केही िथएन । ढोरपाटनमा 
मेरो र माइलो बबुाको ज गा एक आपसमा जोिडएको 
छ । मेरो ज गाबाट माइलो बुबाको छोराले बाटो मागेका 
िथए । मैले बाटो ब द गरकेो िथए ँ। पिछ माइलो बबुाको 
छोरा रािजनले मेरो आलु लगाएको ज गामा धेर ैढुङ्गा 
फािलिदएपिछ मेरो बुबा र माइलो बबुाले स झाएपिछ 
हामीह िबच रसइबी बाकँ  िथएन । ितहारको ३ िदन 
अगािड मेरो माइलो बुबाको छोरा जाहेरवाला भाइ 
मोितलालले मेरो घरमा गई ितमीह  झगडा गरौला 
केही नगनु भनी स झाई जानुभयो । िमित २०६६।७।२ 
का िदन म मेरी ीमितसगँ मेरो ससुराली गई टीकाटाला 
गरी खानिपन गरी साझँपख घरमा फक  आएकामा भाइ 
रािजनले र सी खाई बसेको रहेछ । मेरो घरदिेख क रब 
५ िमनेट जित पर पि मितर मतृक माइलो बबुाको घर 
र िबचमा सािँहलो बुबा जङ्गबहादरुको घर पदछ । 
मृतकको छोरा रािजनले र सी खाई आ नो घरदेिख 
सािँहलो बबुाको घरमा आई बाटो िम ने त ँ को होस् 
आइज लड्न भनी मलाई गाली ग ररहेको, म टेप 
बजाउँदै ना दै गरकेो अव थामा पछािडबाट मेरो दािहने 
हातको िफरपातामा जोडले हानेकाले मलाई पिन रस 

उठी गाई भैसँीलाई िकलो ठो ने मुङ् ो भेिटएकाले 
सोही मङ्ु ोले झटारा हा दा हामीह लाई छुट्याउन 
आउन ुभएका माइलो बबुालाई उ  झटारोले टाउकोमा 
ला न गएछ । रात परकेो अँ यारो हदँा मैले देिखन । सो 
मङ्ु ोको एकै पटकको चोटले मृतकको मृ य ुभएछ । 
सानो तरकारी काट्ने छुरी मेरो साथमा िथयो तर सो 
च कुले मैले हानेको हैन । मतृकको मृ य ुमैले हानेको 
मङ्ु ोको झटारोबाट भएको हो । भाइ रािजनले मलाई 
जोडले ढुङ्गाले हानेपिछ िनजलाई हा दा मतृकलाई 
ला न गई मृ य ुभएको हो । सह ितवादीह  सो िदन 
घटना थलमा िथएनन् । मैले रसइबीले माइलो बुबालाई 
हानेको होइन । अचानक माइलो बबुालाई ला न गई 
मृ य ुभएको हो । कानूनले जे जो ठहछ सोअनसुार नै 
सजाय पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी दलबहादरु 
कामीको बागलुङ िज ला अदालतसम को बयान ।

िमित २०६६।७।२ गते ितहारको टीकाको 
िदन भएको र ितवादी दलबहादरुक  ीमती मेरी 
िददी भएक  हदँा सो िदन ितहारको टीका लगाउन 
म र मेरो दाजु गामबहादरु बेलकु  अ. ४.०० बजेको 
समयमा िददीको घरमा गई टीका टालो गरी िददीका 
सासू ससरुा ब ने घरमा खाना खानको लािग बोलाउन ु
भएकाले साझँ पख हामी िददीको ससरुा ब ने घरमा 
गई खाना खाइरहेका िथय  । खाना खाई सकेपिछ 
हामी बािहर िन कँदा आसबहादरुका छोराह ले बािहर 
ह ला ख ला गरी ढुङ्गा हािनरहेका रहेछन् । ढुङ्गाले 
मेरो पिन टाउकोमा लागेकाले हामी िभ  पसी सुतेका 
ह  । यसपिछ बािहर िनि कन । बािहर कित बेला क तो 
घटना भयो मलाई थाहा भएन । भोिलप ट िबहान ६, ७ 
बजेितर गाउँलेह ले हो ह ला गरेपिछ वारदात थलमा 
गई बु दा दलबहादरुले आसबहादरुलाई मार ्यो भनी 
गाउँलेह ले भ दा थाहा पाएका ह  । मृतकलाई कुटिपट 
गन गएको होइन । मतृकलाई के कित बजेको समयमा 
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के क तो हितयारले को कसले कत य गरी मारकेो 
हो मलाई थाहा छैन । मउपर लगाइएको अिभयोग 
दाबी झु ा हो । आरोिपत अिभयोगबाट सफाई पाउँ 
भ नेसमेत यहोराको ितवादी यामबहादरु कामीको 
बागलङु िज ला अदालतसम को बयान ।

ितवादीह का सा ी बलबहादरु िव.क., 
बेगबहादरु िव.क., हकबहादरु कायत, बलबहादरु घत , 
जङ्गबहादरु िव.क. र सरकारी सा ी जाहेरवाला 
मोितलाल िव.क. तथा आिसमान िव.क., राजे  कामी, 
भोपपाल िव.क., भकार ेकामी, िनमाण कामीसमेतका 
यि ह को बागलुङ िज ला अदालतसम को बकप  

िमिसल सामेल रहेको ।
आसबहादरुसगँ पूव रसइबी पिन नभएको 

र आसबहादरुलाई मार  भनी झटारो पिन नहानेको, 
ितवादी दलबहादरुले घटना थलमा कुनै िकिसमको 

हातहितयार लगी गएको अव था नभएको, मतृक 
आसबहादरुको छोरा रािजनसगँ साधँ िसमानामा झगडा 
भई रािजनले ितवादी दलबहादरुलाई ढुङ्गाले हा दा 
रस उठी त काल मङ्ु ोले रािजनलाई हा दा िनजलाई 

छुट् याउन भनी आएका आसबहादरुलाई ला न गई 
िनजको मृ यु हन गएको हदँा आसबहादरुको मृ यु 
भिवत यबाट हन गएको पिु  हन आएकाले ितवादी 
दलबहादरु कामीलाई यानस ब धीको महलको ६ 
(२) नं. बमोिजम १ वष ३ मिहना कैद सजाय हने 
र अ य ितवादी गामबहादरु, यामबहादरु र कुमार 
िसंहले आसबहादरुलाई मान काममा संयोग गनका 
लािग सहयोग गरेको भ ने मािणत हन नआएकाले 
िनजह ले सफाई पाउने ठहछ भ ने बागलङु िज ला 
अदालतको िमित २०६७।६।१८ को फैसला । 

तुत मु ामा ितवादीह को पूव रसइबीका 
कारण रािजनलाई यानै मान मनसायले हार गदा 
सगैँ भएका यि  आसबहादरुलाई समेत चोट हार 

गरी सोही चोटको कारणबाट िनज आसबहादरुको 
मृ य ु हन गएको अव था छ । सु  अदालतबाट 
मनसाय त वअ तगत पन सरेको मनसायतफ कुनै 
िववेचना नै नगरी स मािनत सव च अदालतबाट 

ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत गई मु य 
अिभयु लाई भिवत यको कसरुमा सजाय ठहर गरी 
अ  ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको फैसला 
िुटपूण हदँा बदर गरी सु  अिभयोग दाबीबमोिजम 

कसुर ठहर गरी सजाय ग रपाउ ँभ नेसमेत यहोराको 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत बागलङुमा 
परेको पनुरावेदन ।

यसमा मैले आशबहादरु िव.क.को टाउकोमा 
काठको मङ्ु ोले हार गरेको कारण िनजको मृ य ु
भएको हो भनी मौकाको बयानमा ितवादी दलबहादरु 
कामी कसरुमा सािबत छन् भने अदालतको बयानमा 
पिन रािजनलाई हा न खो दा आसबहादरुलाई ला न 
गएको भ ने कुरा वीकार गरी बयान गरकेो अव था 
छ । िनजको सािबती बयानलाई बरामदी काठको 
मङ्ु ो, लास कृित तथा पो टमाटम रपोटले मतृकको 
शरीरको टाउको, नाक, कान, नाडीसमेतका िविभ न 
भागमा घाउ चोट देखाएको अव थाले पुि  ग ररहेको 
स दभमा सरेको मनसायको या या गरी स मािनत 
सव च अदालतबाट ितपािदत (ने.का.प. २०६४, 
िन.नं. ७८४४, पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार िव  
क हैया राय कुम समेत भएको कत य यान मु ा) 
िस ा तसमेतको प र े यमा सु  फैसला कानून 
या या र माणको रोहमा फरक पन स ने देिखँदा 

अ.बं. २०२ नं. बमोिजम छलफलका लािग िवप ी 
िझकाई आए वा अविध यितत भएपिछ िनयमानसुार 
पेस गन ु भ ने िमित २०६८।३।७ को पुनरावेदन 
अदालत बागलुङको आदेश ।  

ितवादी दलबहादरु कामीले मृतक 

९५३७ - नेपाल सरकार िव. यामबहादरु कामीसमेत
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आसबहादरु कामीलाई मङ्ु ोले िहकाई कत य गरी 
मारकेो देिखन आएकोमा सु  बागलङु िज ला 
अदालतले ितवादी दलबहादरु कामीलाई मुलकु  
ऐन, यानस ब धीको महलको ६ (२) नं. अनुसार 
भिवत य ठहर ्याई १ वष ३ मिहना कैद गन गरी िमित 
२०६७।६।१८ मा गरकेो फैसला निमली सो हदस म 
केही उ टी हने भई िनज ितवादी दलबहादरु कामीलाई 
अिभयोग मागदाबीअनु प यानस ब धीको महलको 
१३ (३) नं. अनसुार सव वसिहत ज मकैद हने र 
अ य ितवादी यामबहादरु कामी, गामबहादरु कामी र 
कुमारिसहं कामीसमेतलाई सफाई िदई गरकेो सु को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । ितवादी 
दलबहादरु कामी र मृतक आसबहादरु कामीिबच 
नाता स ब ध भएको, िनजह िबच रसइबी भएको 
नदिेखएको, मृतकका छोरा राजे  कामी र ितवादी 
दलबहादरु कामीको िबच ज गाको साधँ स ब धमा 
झैझगडा हदँै आएकोमा वारदात िमित समयमा राजे  
कामीले सोही ज गाको साधँ िसमानाको िवषयमा 
िनह ँ खोजी िनजह को िबच झगडा हदँा वारदातमा 

ितवादीले िलई गएको िक ला ठो ने काठको मङ्ु ोले 
हार गदा िबचमा मतृक आसबहादरु यसो नगर भनी 

छुट्याउन आउदँा िनजलाई ला न गई आसबहादरुको 
मृ य ु भएको देिखएबाट िनज ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम यानस ब धीको महलको १३ (३) 
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैदको सजाय हदँा 
चक  पन िच मा लागेकाले िनज ितवादी दलबहादरु 
कामीलाई १० वष कैद सजाय गन मनािसब लागेकाले 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम यो राय य  गरी साधकको 
लािग स मािनत सव च अदालतमा पठाइिदनु 
भ नेसमेत यहोराको पनुरावेदन अदालत, बागलङुको 
िमित २०६८।१२।२१ को फैसला ।

ितवादीह  यामबहादरु कामी, गामबहादरु 

कामी र कुमारिसंह कामीसमेतले िनयोिजत पमा 
काठको मुङ् ो, च कु हार गरी आसबहादरुलाई 
मारेको भनी परेको िकटानी जाहेरी, जाहेरवालाले 
अदालतमा आई ग रिदएको बकप ,  बिुझएका िनमाण 
िव.क. र भकार े कामीको बकप , लास जाचँ कृित 
मचुु का, शव परी ण ितवेदनसमेतका माणबाट 
पिु  ग ररहेको छ । यी ितवादीह ले घटना हदँा आफू 
अ य  रहेको भनी िलएको Alibi िजिकर मािणत गन 
सकेका छैनन् । य तो अव थामा यी ितवादीह लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने ठहर गरी भएको 
सु को फैसला सदर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, 
बागलुङको फैसला माण ऐन, २०३१ तथा स मािनत 
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको ितकूल 
भई िुटपूण रहेकाले बागलुङ िज ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट यी ितवादीह लाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाई िदने गरी भएको फैसला 
सो हदस म बदर गरी ितवादीह  यामबहादरु 
कामी, गामबहादरु कामी र कुमारिसंह कामीलाई सु  
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउ ँ भ नेसमेत 
यहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतसम  

परेको पनुरावेदन । 
ितवादी दलबहादरु कामीको पुनरावेदन 

नपरकेो हदँा िनजका हकमा साधकको रोहबाट 
साधकमा दता भएको रहेछ ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 
इजलाससम  पेस हन आएको ततु मु ामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत 
िव ान्  उप यायािधव ा ी शोमका त भ डारीले 
यी ितवादीह  रहेको थान र घटना थलको दरुी 
ज मा ५ िमटरको रहेको भ ने िनजह को बयानबाटै 
देिखएको अव थामा ितवादीह ले वारदातको 
समयमा वारदात थलमा नभएको भनी Alibi को 
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िजिकर िलए पिन सो कुरालाई त ययु  माणबाट 
पिु  गन सकेका छैनन् । य तै वारदात थलबाट 
काठको मङ्ु ो र फलामको च कु बरामद भएकोमा दवैु 
हितयार एउटै यि ले योग गरेको भ न निम ने हदँा 
यी ितवादीह लाई सफाई िदने गरी भएको फैसला 
बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ 
भ नेसमेत यहोराको बहस तुत गनुभयो ।

पनुरावेदक वादीको तफका िव ान्  
उप यायािधव ाले ततु गनुभएको बहससमेत सुनी 
िमिसल संल न माण कागजातह  अ ययन गरी हेदा 
वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकर पु न स ने 
हो होइन र पनुरावेदन अदालत, बागलुङको िमित 
२०७०।३।१० को रायसिहतको फैसला िमलेको छ 
छैन भ ने स ब धमा िनणय िदनपुन देिखयो ।

२. िनणयतफ िवचार गदा िमित २०६६।७।२ 
गते आसबहादरु कामीलाई दलबहादरु कामी, यामबहादरु 
कामी, गामबहादरु कामी र कुमारिसंह कामीले 
चारिैतरबाट घेरा हाली काठको मङ्ु ो एवम्  फलामको 
छुरासमेतले हार गरी ह या गरेका हदँा िनजह लाई 
कारवाही ग रपाउ ँभनी परकेो जाहेरीबाट उठान भएको 

तुत मु ामा िनज ितवादीह म ये ितवादी 
दलबहादरु कामीलाई मुलकु  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १३ (३) नं. बमोिजम सव वसिहत 
ज मकैदको सजाय गरी अ य ितवादीह  यामबहादरु 
कामी, गामबहादरु कामी र कुमारिसंह कामीलाई ऐ. को 
१३ (३) नं. बमोिजम ज म कैदको सजाय माग गरी 
अिभयोगप  दायर भएको देिख छ । ितवादीह म ये 
दलबहादरु कामीलाई मुलकु  ऐन, यानस ब धीको 
महलको ६(२) नं. अनसुार भिवत य ठहर ्याई १ वष ३ 
मिहना कैद गरी तथा अ य ितवादीह लाई कसुरबाट 
सफाई िदई भएको सु  फैसलामा वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन अदालत, बागलङुमा पनुरावेदन 

परेकामा ितवादी दलबहादरु कामीको हकमा भएको 
फैसला केही उ टी गरी िनजलाई यानस ब धीको 
महलको १३(३)  नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैद 
हने ठहर् याई िनजको हकमा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
१० वष कैद सजाय हन राय जाहेर गरी तथा अ य 

ितवादीह को हकमा सु  फैसलालाई सदर ठहर ्याई 
भएको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको फैसलाउपर 
वादी नेपाल सरकारको तफबाट पनुरावेदन परकेो र 

ितवादी दलबहादरु कामीको हकमा साधको रोहमा 
दता भएको देिख छ ।

३. ितवादीह  यामबहादरु कामी, 
गामबहादरु कामी र कुमारिसंह कामीलाई सु  अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउ ँ भ ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरका स ब धमा िवचार 
गदा सह ितवादी दलबहादरु कामीले अिधकार ा  
अिधका रसम  तथा अदालतमा आई बयान गदा 
मतृकका छोरा रािजन र दलबहादरु िबच झगडा भएको 
अव थामा रािजनलाई ल य गरी मङ्ु ो हानेकोमा 
िनजह  िबचको झगडा छुट्याउन भनी सोही बखत 
आसबहादरु आएकाले िनजलाई लागी मृ य ुहन गएको 
भनी लेखाएको देिख छ । य तै उ  वारदातमा अ य 

ितवादीह को संल नता रहेको भनी पोल गरकेो 
नभई उ  वारदात आफू ए लैबाट घट्न गएको भनी 
लेखाएको पाइ छ । यी ितवादीह लाई पोल गन 
जाहेरवाला तथा य दश को पमा रहेका वादीका 
सा ीह ले मतृकलाई मानमा यी ितवादीह ले के 
क तो काय गरी के कसरी संयोग पा रिदएका हन् भनी 
प पमा भ न सकेको देिखदँनै । यी ितवादीह ले 

अिधकार ा  अिधका रसम  तथा अदालतसम को 
बयानमा उ  वारदातको समयमा वारदात थलमा 
नरहेको, भोिलप टमा  वारदात थलमा जाँदा 
दलबहादरु कामीले मुङ् ोले हानी मृतकलाई मारकेो 
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भ ने सुनेको भनी एकै िमलान यहोरा लेखाएको र सो 
यहोरालाई ितवादीह का सा ीह ले अदालतमा 

आई बकप  गदा ितवादीह  दलबहादरुका बाबु 
आमाको घरमा बसी चाडपव मनाइरहेका र िनजह ले 
उ  वारदातको बारेमा भोिलप टमा  थाहा पाएका 
भनी लेखाएबाट समिथत भइरहेको पाइ छ । यी 

ितवादीह ले मतृकलाई मान संयोग पा रिदएको 
भ ने त ययु  माणबाट पिु  नभएको अव थामा 
शङ्काको सिुवधा अिभयु ले पाउछँ भ ने फौजदारी 
यायको िस ा त यी ितवादीह को हकमा 

आकिषत हने नै देिखदँा ितवादीह  यामबहादरु 
कामी, गामबहादरु कामी र कुमारिसंह कामीलाई सु  
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी 
नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकरसगँ सहमत हन 
सिकएन । 

४. य तै ितवादी दलबहादरु कामीलाई 
यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. बमोिजम 

सव वसिहत ज मकैदको सजाय हने ठहर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, बागलङुको फैसलाको स ब धमा 
साधकको रोहबाट हेदा मृतकको मृ यु गिहरो टाउकाको 
चोटबाट भएको भ ने शव परी ण ितवेदनबाट 
देिखएको हदँा मृतकको मृ य ुकत यबाट भएको भ नेमा 
िववाद देिखएन । मतृक आसबहादरु िव.क. ितवादीका 
माइलो बाबु नाताका यि  रहेको र मतृक र ितवादी 
िबच पूव रसइबी रहेको भ ने नदेिखए पिन ितवादी 
दलबहादरु कामी र मृतकका छोरा रािजन भ ने राजे  
िव.क. िबच ज गाको साधँ स ब धमा पिहलेदेिख 
नै झगडा हदँै आएको भ ने देिखन आयो । ितवादी 
दलबहादरु कामीले अिधकार ा  अिधका रसम  
बयान गदा वारदातको िदन अ.ं २०.०० बजेितर रािजन 
िव.क.ले ज गाको िवषयलाई िलएर झगडा गरी गाली 

गलौज गरेकाले िनजलाई िठक पान भनी फलामको 
च कु क मरमा बाधँी गोठबाट काठको मुङ् ो िलई 
गएकोमा य तो नगर भनी मतृक आसबहादरु िबचमा 
आई स झाई बुझाई गन लागेका र मलाई असा यै रस 
उठी हातमा रहेको मुङ् ोले आसबहादरुको टाउकामा 
हानेको र गाउलेँ भेला हन थालेकाले भा दै गदा प ाउ 
परेको भनी लेखाएको देिख छ । अदालतसम  बयान 
गदा वारदात समयमा रािजन िव.क.ले बाटो िम ने त ँ
को होस् भनी गाली गरी मलाई पछािडबाट ढुङ्गाले 

हारसमेत गरेकाले रस उठी गाई भसीको िकलो 
ठो ने मुङ् ो भेिटएकाले सोही मङ्ु ाले झटारो हा दा 
हामीलाई छुट्याउन आएका माइलो बबुाको टाउकामा 
ला न गई वहाकँो मृ य ुभएछ, मसगँ सानो छुरी साथमा 
िथयो तर मैले छुरीले हानेको होइन भनी लेखाएको 
देिख छ । ितवादी दलबहादरुले हानेको झटारोबाटै 
मतृकको मृ यु भएकोमा यी ितवादी अिधकार ा  
अिधकारी तथा अदालतमासमेत सािबत रहेको 
अव था छ । 

५. ितवादी र मतृकिबच कुनै रसइवी नभए 
पिन मतृकका छोरा रािजनसगँ पटकपटक ज गाको 
साधँको स ब धलाई िलएर झगडा हने गरेको र 
वारदातको िदन पिन रािजन िव.क.ले ज गास ब धी 
िववाद िझक  ितवादी दलबहादरुलाई गाली 
गलौजसमेत गरकेो भ ने देिखएको अव थामा मतृकका 
छोरा रािजन र ितवादीिबच ज गाको िवषयमा 
पिहलेदेिख नै झैझगडा हने र रसइबी पिन रहेको भ ने 
देिखयो । यी ितवादीले मृतकलाई ल य गरी मुङ् ो 

हार गरकेो नभए पिन मतृकका छोरा रािजनलाई 
िठक पान मनसाय िलई क मरमा छुरी बाधँी हातमा 
मङ्ु ो िलई गएको र रािजनलाई हा ने मनसायले 
मङ्ु ो हार गरेकोमा मतृकलाई ला न गएको भ ने 
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िनज ितवादीको बयानबाटै खु न आएबाट ितवादी 
दलबहादरुले रािजन िव.क.लाई मान मनसाय िलई 
वारदात थलमा गएकोमा रािजनलाई हार गरकेो 
मुङ् ोले िबचमा छुट्याउन आएका आसबहादरुलाई 
लागेर मृ य ु हन गएकोस म देिख छ । रािजन र 
दलबहादरुको िबचमा आसबहादरु नआएका भए सो 
मुङ् ोको हारबाट रािजनको मृ य ु हने अव था 
देिखएकाले यहा ँ ितवादीको आपरािधक मनसाय 
िथएन भ न सिकने अव था पिन देिखएन । कुनै िनि त 
घटना कुनै अव थामा दोषपूण मािन छ भने यो काय 
अिनि छत व तु ( यि  वा स पि ) मािथ घट्न पु छ 
भने पिन यसमा मनसाय नरहेको भ ने कुराको मह व 
रहदँैन । उसको आपरािधक दरुाशय एउटा व तुबाट 
अक मा सदछ भ ने कानूनी अनमुान रह छ । य तो 
अव थामा अिभयु लाई कानूनी योजनको लािग 
मनसायपूवक हार गरकेो ठानी यवहार ग रन ु पन 
भनी नेपाल सरकार िव  क हैया राय कुम समेतको 
मु ा (ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७८४४ अङ्क ५) 
मा ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा एउटालाई 
लि त गरी हार गदा अक  यि लाई ला न गई मृ यु 
ह छ भने य तो अव थामा मनसाय त वको अभाव 
रहेको भनी या या गन िम दैन । य तोलाई सरकेो 
मनसायबाट भएको आपरािधक काय मा नु पछ । 
यसै स दभमा ी ५ को सरकार िव  नरबहादरु 
रेउलेको मु ामा “लि त यि उपर काय गदा जनु 
अपराध हन स यो, उ  काय अक  अिनि छत 
यि उपर भएमा पिन सोही अपराध मािनने । एउटा 

मािनसलाई मान िनयतले गरकेो हार अक  अिनि छत 
मािनसलाई लागेर मृ यु हन पगुेको अव थामा कताको 
आपरािधक मनसाय समा  भएको मािनने नभई सरकेो 
(Transferred) मािनने हदँा मनसाय े रत ह याको 

फौजदारी दािय व िसजना हने” (ने.का.प. २०६१ 
िन.नं. ७४६६ प.ृ १४८६) भनी िस ा तसमेत 

ितपादन भएको छ । तुत मु ामा ितवादी 
दलबहादरु कामीले रािजन िव.क.लाई ल य गरी हार 
गरेको मङ्ु ोले मतृक आसबहादरु कामीलाई ला न गई 
िनजको मृ य ुभएको देिखएको छ । 

६. मुङ् ो हार गदा मािनसको कुनै पिन 
संवेदनशील अङ्गमा ला न गयो भने यसबाट मािनसको 
मृ य ुहन स छ भ ने सझुबझु भएको यि ले अनमुान 
गन स ने कुरा हो । ितवादी दलबहादरु सो कुराितर 
िवचार गन स ने अव थामा िथएनन् भ ने कही ँकतैबाट 
देिखएन । य तो अव थामा ितवादी दलबहादरु 
कामीलाई मुलकु  ऐन, यानस ब धीको महलको ६(२) 
नं. अनुसार भिवत य ठहर ्याई १ वष ३ मिहना कैद गन 
गरी भएको सु  बागलुङ िज ला अदालतको फैसला 
सो हदस म उ टी गरी िनज ितवादी दलबहादरु 
कामीलाई मलुुक  ऐन, यानस ब धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैदको सजाय 
हने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बागलुङको 
िमित २०६८।१२।२१ को फैसला िमलेको देिख छ । 

७. अब ितवादी दलबहादरु कामीलाई 
यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. बमोिजम 

सव वसिहत ज मकैदको सजाय गदा चक  पन भई 
िनज ितवादी दलबहादरु कामीलाई अ.ब.ं १८८ 
नं. बमोिजम १० वष कैद सजाय गन य  भएको 
रायको स ब धमा िवचार गदा दलबहादरु कामी र 
मतृक आसबहादरु िव.क. एक आपसमा नातेदार 
रहेको र िनजह  िबच पिहलेदेिख नै रसइबी रहे 
भएको भ ने नदेिखएको, मृतकका छोरा रािजन भ ने 
राजे  िव.क.सगँ ज गाको साधँ स ब धलाई िलएर 

ितवादीको झैझगडा हदँै आएको र वारदात िमित 
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र समयमा पिन सोही िवषयलाई िलएर ितवादी 
दलबहादरु र रािजनिबच झगडा हदँा ितवादीले िलई 
गएको िक ला ठो ने काठको मङ्ु ोले रािजनलाई 

हार गरेकामा िनजह को झगडा छुट्याउन आएका 
आसबहादरुलाई ला न गई मृतकको मृ यु भएको 
भ ने देिखएको र ितवादीले उ  घटनालाई 
नलुकाई अनुस धान, अिभयोजन तथा अदालतलाई 
सहयोगसमेत गरकेो दिेखएको हदँा िनज ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. 
बमोिजम सव वसिहत ज मकैदको सजाय गदा चक  
पन भई िनजलाई १० वष कैद सजाय गन मनािसब 
देखी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पुनरावेदन अदालत, 
बागलङुबाट य  भएको राय मुनािसब नै देिख छ । 

८. तसथ मािथ िववेिचत आधार माणबाट 
ितवादीह  यामबहादरु कामी, गामबहादरु कामी र 

कुमारिसहं कामीलाई सफाई िदने गरी भएको सु को 
फैसला सदर गरी ितवादी दलबहादरु कामीलाई सु  
अदालतबाट यानस ब धीको महलको ६(२) नं. 
बमोिजम १ वष ३ मिहना कैद गन गरी भएको फैसला 
सो हदस म केही उ टी गरी ितवादी दलबहादरु 
कामीलाई यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. 
बमोिजम सव वसिहत ज मकैद हने ठहर ्याई अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम िनज ितवादी दलबहादरु कामीलाई 
१० वष कैद सजाय गन राय य  गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुको िमित २०६८।१२।२१ को 
रायसिहतको फैसला िमलेको दिेखँदा सदर हने 
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु न 

स दैन । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल

मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी 
दलबहादरु कामीलाई १ वष ३ मिहना कैद हने ठहर ्याई 
सु  िज ला अदालतबाट भएको फैसला केही उ टी 
भई िनजलाई सव वसिहत ज मकैद हने ठहर ्याई अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १० वष कैद सजाय गन राय य  
भएको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको रायसिहतको 
फैसला सदर हने ठहरेकाले िनज ितवादीलाई सु  
िज ला अदालतले ठहराएको १ वष ३ मिहना कैद 
भु ान भइसकेको देिखदँा िनजलाई ठहरकेो १० वष 
कैदमा उ  अविध क ा गरी बाकँ  हन आउने ८ वष ९ 
मिहना कैदको लगत कसी असुल गनु भनी सु  िज ला 
अदालतमा लेखी पठाइिदनू ...............................१ 

ितवादी दलबहादरु कामीलाई सव व गन ुनपन भएको 
हदँा िनजको सव व रो का भएको भए फुकुवा ग रिदन ु
भनी सु  िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू .........२

तुत फैसलाको जानकारी महा यायािधव ाको 
कायालयलाई िदनू ..........................................३

तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल 
िनयमानुसार गरी अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू .......४

उ  रायमा सहमत छु ।
या.जगदीश शमा पौडेल

इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शुभम् ।

 


