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व्यवस्था लागू हुँ दाका अवस्थादेिख सेवारत्
अस्थायी िशक्षकहरू र २०५२ तथा
२०६१/०६२ सालको िवज्ञापनबमोिजम
िशक्षक पूिर्त गदार् िशक्षक पदबाट हटेका
व्यिक्तहरूलाई िनजहरूले सं स्थालाई गरेको
सेवा तथा सं स्थाको आवश्यकतासमेतलाई
िवचार गरी माग भएको िवज्ञापनमा
िनजहरूको योग्यताका आधारमा एक
पटक उम्मेदवार
् हुन कु नै मौका नै प्रदान
गिरनुहुँदैन भन्ने कु नै तािर्कक आधार हुन
नसक् ने ।
§ पिहला गरेको सेवालाई कदर गदैर्
प्रितस्पधार्त्मक परीक्षामा सामेल हुन एक
पटक मौका िदएको तर प्रितस्पधार्त्मक
परीक्षामा उत्तीणर् हुनैपनेर् हुनाले उमेरको
अनुिचत लाभ िलएको भन्न निमल्ने ।
§ उम्मेदवार
् हुन एक पटक प्रदान गिरएको
त्यस्तो मौका कु नै व्यिक्त वा वगर् िवशेषको
पक्षमा गिरएको नदेिखएको अवस्थामा
उक्त व्यवस्थाको औिचत्य र वैधतालाई
अस्वीकार गनुर्पनेर् अवस्था नहुने ।

िनणर्य नं .९१४२
सवच अदालत, %वशेष इजलास

स.का.मु.ूधान2यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमा8
माननीय 2यायाधीश ौी 9गर;श च2ि लाल
माननीय 2यायाधीश ौी सुशीला काक=
आदे श 9म9त : २०७०।३।१३।५
०६८-WS-००५५
9बषय : उKूेषण/ू9तषेध ।
9नवेदक : नेपाल %वOालय कम8चार; यु9नयनका
महासिचव तथा पिSलक उच मा.%व.
धरानको ना.सु. (लेखापाल) कमलूसाद
ख9तवडासमेत
%वXY

%वपZी : नेपाल सरकार, ूधानम2ऽी तथा
मि2ऽप\रष]को
काया8लय, 9सं हदरबार,
काठमाड`समेत

§ िवज्ञापन गरी पदपूिर्त भई िशक्षा ऐन,
२०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)
(ख) को प्रितबन्धात्मक वाक्यांशले
गरेको व्यवस्थाबमोिजमको कायर् सम्पन्न
भइसके को हुँ दा यसरी एक पटकमात्र
प्रयोग हुन सक् ने गरी ऐनले गरेको
व्यवस्था नै कायार्न्वयन भई उक्त व्यवस्था
िनस्प्रयोजन भइसके को अवस्थामा त्यस्तो
िनस्प्रयोिजत कानूनी व्यवस्था बदरको माग
गनुर् औिचत्यपूणर् नदेिखने ।
(ूकरण नं. ४)

§ िशक्षा ऐन, २०५९ को दफा ११च को
उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को

(ूकरण नं. ७)

9नवेदकका तफ8बाट : %वdान् अ9धवfा कोषराज
काgले
%वपZीका तफ8बाट : %वdान् उप2याया9धवfा
%टके2ि दाहाल
अवलिhबत निजर :
सhबY कानून :
§ नेपालको अ2त\रम सं %वधान, २०६३ को
धारा १२(३)(च), १३ र १८
§ िशZा ऐन, २०२८ को दफा ११च
को उपदफा (१)(ख), दफा ११च को
उपदफा १(क) र १(ख)
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§
§

को दफा ११च को उपदफा (१) प"छ थप
ग;रएको उपदफा १(ग) को सcब9धमा तु\9त
"नणFय गर1 dयःता सु>वधा kदने kदलाउने Xयवःथा
गनुF गराउनु” भनी दुवै ;रटमा >वप-ीह\को नाममा

िश-ा "नयमावल1, २०५९ को "नयम
९७ क
िश-क सेवा आयोग "नयमावल1,

२०५७ को "नयम १०
आदे श

न्या.िगरीश चन्द्र लाल : नेपालको अ9त;रम

सं >वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१)
बमोिजम पनF आएको ूःतुत ;रट "नवेदनको

सLि-M तNय र आदे श यस ूकार छ :
िश-ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को

उपदफा १ को खUड (घ) र (ग) का Xयवःथा
कायाF9वयन गनF माग गर1 २०६५ सालमा यस
अदालतमा ;रट नं. ०५६५ र ;रट नं. ०५६६
का ;रट "नवेदनह\ दायर भएका "थए । ;रट

नं.०५६५ मा “िश-ा ऐन, २०२८ मा भएको
२०६३ सालको सं शोधनले दफा ११च को
उपदफा (१)(घ) मा समावेश गरे को कानूनी
Xयवःथाबमोिजम सामुदा>यक >व`ालयमा ;रa

हुन आएका िश-क पदह\ अःथायी\पमा पू"तF
गनb कायF अ>वलcब अ9dय गर1 ूdयेक वषF
>वfापन गर1 ६ म>हना"भऽ ःथायी\पमा पदपू"तF
F
गनb Xयवःथा गनुF गराउनु र ऐनमा भएको उपयुa
Xयवःथा ूभावकार1\पमा कायाF9वयन गनु”F भgे
र ;रट नं. ०५६६ मा “िश-ा ऐन, २०२८
मा भएको २०६३ सालको सं शोधनले उa
ऐनको दफा ११च प"छ थप ग;रएको उपदफा
१(ग) मा भएको उपदफा १(क) र १(ख)
बमोिजमको ू"तयो"गताबाट ःथायी हुन नसकेका
िश-कह\मhये ५ वषF भ9दा बढ1 अव"ध अःथायी
िश-कको \पमा काम गरे का िश-कलाई नेपाल
सरकारले तोकेबमोिजमको सु>वधा kदन स>कने

परमादे शको आदे श जार1 भएकोमा हालसcम
आदे श कायाF9वयन ग;रएको छै न ।
उa आदे श कायाF9वयन नगर1 िश-ा

म9ऽालयले २०६५ सालमा अःथायी िश-कबाट
आ9त;रक ू"तःपधाFको आधारमा ७,२५७ "सट
पदपू"तF गनb ू"तवेदन तयार गर1 २०६६।७।११

मा सहम"त गरे कोमा ू"तवेदन कायाF9वयनमा रोक
लगाउन र सहम"त बदर गनF यस अदालतमा
दायर भएका २०६५ सालको ;रट नं. ०६९५
र ०६६ सालको ;रट नं. ०६०९ को मुnामा
सहम"त ग;रएको ू"तवेदनमा कानूनू"तकूलका
कुनै ूावधान भए कायाF9वयन नगनुF भनी िश-ा
म9ऽालयको नाउँमा "नदb शनाdमक आदे शसमेत
जार1 भएको छ । सवpqच अदालतबाट ;रट नं.
०५६५ र ०५६६ मा भएको आदे श कायाF9वयन
हुनपु नb कुरामा "नcन िज>कर गदFछr :

(क) िश-ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को
उपदफा (१) को खUड (ख) को ू"तब9धाdमक
वाtयांशमा “तर dयसर1 खुला ू"तयो"गताका
ला"ग पदसuvया खुलाउँदा बढ1मा पचास ू"तशत
पदमा सं वत् २०६१ साल ौावण २१ गतेप"छ
आयोगबाट भएको प>हलो >वfापनमा दे हायका
Xयिa माऽ उcमेyवार हुन पाउने गर1 आयोगले
आवँयक Xयवःथा गनF सक्नेछ :
(१) सं वत् २०५२ सालमा ूकािशत
>वfापनबमोिजम ःथायी\पमा िश-कको
पदपू"तF हुँदा अःथायी िश-कबाट ह{न

Xयवःथाबमोिजम dयःता अःथायी िश-कलाई के
के सु>वधाह\ kदन स>कने हो िश-ा ऐन, २०२८
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गएका Xयिaमhये कcतीमा एक वषF
अःथायी िश-कको है "सयतले काम

गरे को Xयिa,
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(२)

सं वत् २०५८ माघ २५ गतेअिघ
सामुदा/यक /व2ालयको िश6क पदमा

अःथायी ;नयुि= पाई ;नर@तरAपमा

काम गBररहे को Dयि= ।

G
ूकरण १ बमोिजम आर6ण
उपयु=

Nदइएका Dयि=हA यसअगा;डका /वRापनमा
अनुSीणG भएका Dयि=हA हुन ् । ूकरण नं.२

मा उिVलिखत Dयि=समेत २०६१/०६२ को
परY6ामा अनुSीणG भएका Dयि=हA हुन ् ।
यसरY एक पटक िश6क सेवा आयोगबाट ;लएको
परY6ामा अनुSीणG भइसकेका िश6कहAलाई

आर6ण Nदने Dयवःथाले यो[य Dयि=हA िश6क
सेवा ूवेशमा ब@दे ज गरY अयो[यले ूाथ;मकता

पाउने अवःथा ;सजGना हुन गएको छ ।
५०% ;सटमा अःथायी िश6कलाई
आर6ण ूदान गदाG २०६१ को ौावण २१
गतेप;छ हुने प/हलो /वRापन भ;नएको छ ।

उ= ऐन २०६३ ौावण १४ गतेदेिख लागू
हुने गरY २०६३।९।१४ मा पाBरत गरY
२०५२ मा आयोगले ;लएको परY6ामा
अनुSीणG भएका र २०५८ अिघ अःथायी
;नयुि= Nदइएका िश6कहAलाई आर6ण Nदई

अःथायी िश6कहAलाई सं र6ण गनG ;मVदै न ।
ू;तब@धाfमक Dयवःथाले मूल कानूनलाई अgुश
लगाउन सhदै न । ू;तब@धाfमक वाhयांशको

ूयोग गरY पचास ू;तशत ;सट आर6ण ूदान
गनG ;मVदै न । िश6क सेवा आयोग ;नयमावलY,
२०५७ को ;नयम १०(ग) अनुसार िश6क पदमा

उkमेlवार हुन उमेरको हद ४० वषG तो/कएको
छ । उ= ;नयम १० को ू;तब@धाfमक
वाhयांशको (१) मा यो उपखnड ूारkभ हुँदाका

बखत कkतीमा एक वषGसkम अःथायी िश6कको
Aपमा काम गBररहे को Dयि= वा सं वत् २०५२

सालमा ूकािशत /वRापनबमोिजम ःथायीAपमा
िश6कको पदपू;तG हुँदा अःथायी िश6कबाट हpन

गएको Dयि= यो उपखnड ूारkभ भएप;छ हुने

प/हलो /वRापनअ@तगGतको परY6ामा उkमेlवार
्
हुन खnड (ग) ले बाधा पुरयाएको
मा;नने छै न
भनी अःथायी िश6कको हकमा उमेरको हद
नला[ने भनी आर6ण ूदान गBरएको छ ।

उ= Dयवःथाले अ@य यो[यता पुगेका नागBरक र
अःथायी िश6कको Aपमा काम गरे का िश6कबीच

उमेरको हदमा /वभेद गरे को छ । अःथायीलाई
उkमेlवार हुन उमेरको हद नला[ने भqे िश6ा
ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १(क)
र १(ख) को अि@तम वाhय र िश6क सेवा

आयोग ;नयमावलY, २०५७ को ;नयम १० को

ू;तब@धाfमक वाhयांशको खnड (१) नेपालको
अ@तBरम सं /वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च),
१३ र १८ सँग बािझएको छ ।

िश6क सेवा आयोग ;नयमावलY, २०५७
को ;नयम ७ मा ूाथ;मक, ;नkन माtय;मक र
माtय;मक /व2ालयको तृतीय ौे णीको पद खुला

ू;तयो;गताfमक परY6ाको माtयमबाट पू;तG गBरने
छ भनी ू;तयो;गता खुला हुने /कटानी Dयवःथा
गरे को हुँदा Bर= पदपू;तG खुला ू;तयो;गताको

माtयमबाट नै हुनपु दGछ ।
मा;थ ूकरणहAमा उVलेख गरे अनुसार
िश6ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा
(१)(ख) को ू;तब@धाfमक वाhयांश ऐ. ऐनको
दफा ११च को उपदफा १(क) र १(ख) को
अि@तम वाhय, िश6क सेवा आयोग ;नयमावलY,
२०५७ को ;नयम १० को ू;तब@धाfमक
Dयाhयांशको खnड (१) र िश6ा ;नयमावलY,
२०५९ को ;नयम ९७क को Dयवःथा नेपालको
अ@तBरम सं /वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च),
१३ र १८ सँग बािझएको हुँदा अमा@य घो/षत
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

गर- बदर गर- पाऊँ ।
िश5ा "नयमावल-, २०५९ को "नयम

८४(१) को @यवःथाबमोिजम शैि5क सऽ
वैशाख १ गतेदेिख चैऽ मसाHतसIम हुने ूावधान
छ । "नयम ९७क को @यवःथाबमोिजम एक
पटकमा ६ मRहनामा नबढाई Iयाद थप गनU
सक्ने तथा "नयम ९७ को @यवःथाबमोिजम ६
मRहनाको ला"ग करार िश5कको Iयाद थWन
सRकने र िश5ा ऐन, २०२८ को दफा ११च
को उपदफा (१)(घ) को @यवःथा सIबHधमा
यस अदालतबाट भएको परमादे श आदे श तथा

Rव^ाथ_को पढाइसमेतलाई aRbगत गदाU अब
एकपटकलाई ६ मRहनामा नबढाई अःथायी
करार िश5कको Iयाद थWनुपनd अवःथा भएकोले

सो भHदा प"छ अःथायी करार िश5कको Iयाद
थप नगनुU भनी ू"तषेधको आदे श जार- गर- पाउँ
भfे gरट "नवेदन @यहोरा ।
यसमा
यस
अदालतबाट

"म"त

२०६८।११।२८ मा Rवप5ीहhको नाममा
जार- भएको कारण दे खाउ आदे श ।
gरj सबै पदमा अःथायी िश5कलाई

माऽ ू"तःपधाU गराउने नभई लामो समयदे िख
अःथायी िश5कका hपमा कायUरत् िश5कहhलाई
एक पटकका ला"ग "निkत सlmयामा पद
छु nnयाई पदपू"तU गराउने @यवःथासIम िश5ा
ऐन र िश5क सेवा आयोग "नयमावल-मा गरे को
हो । यसर- पदपू"तU गदाUसमेत उनीहhका बीच
ू"तःपधाU

गराउनुपनd

@यवःथा

ऐनले

गरे को

छ । सोदे िख बाहे कका अHय gरj पदहhमा
खुला ू"तःपधाUoमक पर-5ाको माpयमबाट
पदपू"तU हुने र सो ू"तःपधाUoमक पर-5ामा सबैले
समानhपमा सहभागी हुन पाउने भएकोले ऐनको
दफा ११च को उपदफा (१) को खqड (ख)
को ू"तबHधाoमक वाsयांशले सं Rवधानको धारा

१२ (३) को दे हाय (च) लाई "स"मत गरे को
माf सRकँदै न । लामो समयदे िख अःथायी
िश5कका hपमा कायUरत् @यिj र अHय

@यिj दुई असमान अवःथाका @यिjहhका
बीच असमान @यवहार गनd गर- भएको ूःतुत
@यवःथा समानताको "सvाHतअनुकूल नै रहे को
हुँदा gरट जार- हुनपनd अवःथा नहुँदा खारे ज
गर- पाउँ भfेसमेत @यहोराको ूधानमHऽी
तथा
मिHऽपgरषwको
कायाUलयको
"लिखत
जवाफ ।
लामो समयसIम अःथायी िश5क भई सेवा

गरे का िश5कहhलाई ःथायीको ला"ग ू"तःपधाU
गनUबाट बिxत गनुU आफyमा अHयायपूणU कायU
हो । २० औ ं वषUदेिख अःथायीhपमा अpयापन
गराई आएका िश5क कमUचार-लाई ःथायी हुन र
ू"तःपधाU नै गनU न{दने गर- माग गनुU ूाकृ"तक
Hयाय, कानूनी शासन एवम् लोकतािHऽक मू}य र
माHयताRवपर-त हुन जाHछ ।

िश5ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को
उपदफा (१)(ख) को ू"तबHधाoमक वाsयांशले

लामो
समयसIम
अःथायीhपमा
कायUरत्
िश5कलाई ःथायी पदमा उIमे~वार हुनसIम छु ट
{दएको कायUलाई असमान कानूनी @यवःथा भf
"म}दै न । िश5ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को
उपदफा (१)(ख) को ू"तबHधाoमक @यवःथा एवम्
११च को उपदफा १(क) र १(ख) को अिHतम
वाsय सं वैधा"नक @यवःथाू"तकूल नभएकोले

खारे ज हुनपु नd अवःथा छै न । िश5ा "नयमावल-,
२०५९ को "नयम ९७क मा यो "नयम ूारIभ
ु िघ अःथायी िश5कको hपमा िश5क पदमा
हुनअ
"नयुj भई यो "नयम ूारIभ हुँदाको बखतसIम

सेवारत् अःथायी िश5कको हकमा सो पदमा
ःथायी पदपू"तU नभएसIमका ला"ग एक पटकमा ६

मRहनामा नबढाई २०७० चैऽ मसाHतसIम Iयाद
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थप गन स!कने भ%े &यवःथा नेपालको अ.त0रम
सं !वधानको धारा १२, १३, १८ सँग बािझएको
छै न । िशBक सेवा आयोग DनयमावलE, २०५७

पूवाधार तयार पारE पाpयबम Dनमाण, ूrपऽ
मोडरे शन तथा नमूना ूrपऽहXको Dनमाण,
उgरपुिःतका छपाइसRब.धी काय गरE स!कएको

सालमा ूकािशत !व[ापनबमोिजम ःथायीXपमा
िशBकको पदपूDत हुँदा अःथायी िशBकबाट ह_न

ऐन

को Dनयम १० को ूDतब.धाJमक &याKयांशको
(१) मा “यो उपखPड ूारRभ हुँदाका बखत
कRतीमा १ वषसRम अःथायी िशBकको Xपमा
काम ग0ररहे को &यिYले वा सं वत् २०५२

गएको &यिY यो उपखPड ूारRभ भएपDछ हुने
प!हलो !व[ापनअ.तगतको परEBामा ूDतःपधा
गनसRम छु ट `दएको हो । उY &यवःथा

नेपालको अ.त0रम सं !वधान, २०६३ को धारा
१२(३)(च) को भावना अनुकूल नै रहे को छ ।
लामो समयसRम सेवा गरE ःथायी हुन नसकेका
&यिYहXलाई ूDतःपधा हुनसRम छु ट `दनुलाई
गलत अथ लगाउन नDमdने हुँदा 0रट Dनवेदन
खारे ज गरE पाउँ भ%ेसमेत &यहोराको नेपाल
िशBक युDनयनको Dलिखत जवाफ ।

नेपालको अ.त0रम सं !वधान, २०६३ fारा
ूदg धारा १२(३)(च) को कुनै पेसा रोजगार
आ`दको ःवत.ऽता ऐनको ूDतब.धाJमक वाKयांश
(५) बमोिजम कानूनfारा DसDमत हुन सKछ । ऐ
धारा १३(१) को समानताको हक DनरपेB नभएर
समानहXका बीच समानता हो असमानहXबीच
होइन । िशBा ऐन, २०२८ र िशBक सेवा

आयोग DनयमावलE, २०५७ ले धम, वण, Dलl,
जात, जाDत आ`दका आधारमा कुनै !वभेद गरे को
कुरा !वपBीले खुलाउन नसकेकाले 0रट Dनवेदन
खारे ज गरE पाउँ भ%े एउटै &यहोराको िशBा

तथा िशBक सेवा आयोग DनयमावलEअनुसार
िजdलाःतरबाट तहगत र DबषयगतXपमा 0रY
िशBक दरब.दEको !ववरण सं कलन भइरहे को
छ । िशBा तथा खेलकुदसRब.धी केहE नेपाल
सं शोधन

गन

बनेको

!वधेयक, २०६३

बाट िशBा ऐन, २०२८ को दफा ११च को
उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) थप भई
२०६३।९।१४ बाट उY उपदफाहX लागू

भएको हो । िशBा ऐन, २०२८ को दफा ११च
को उपदफा १(क) मा यो उपदफा ूारRभ भएपDछ
हुने प!हलो !व[ापनमा सं वत् २०६३ साल वैशाख
१० गतेसRम सामुदा!यक !वnालयमा नेपाल
सरकारबाट ःवीकृत दरब.दE वा Jयःतो ःवीकृत

दरब.दEको Dलयन पदमा अःथायी िशBकको
Xपमा DनयुिY पाई यो उपदफा ूारRभ हुँदाका
बखत कायरत् अःथायी िशBकहX उRमेvवार
हुन सक्ने गरE आयोगले एक पटकको लाDग

तो!कएबमोिजमको खुला ूDतःपधाको &यवःथा
गनwछ । यसरE उRमेvवार हुन उमेरको हद लाxने
छै न ” भनी उdलेख भएको र उपदफा (१)(ख)
मा “यो उपदफा ूारRभ हुँदाका बखत आधारभूत

तथा ूाथDमक िशBा प0रयोजनाअ.तगत अःथायी
िशBकको Xपमा कायरत् िशBक र २०५२
तथा २०६१, २०६२ सालको !व[ापनबमोिजम
िशBक पूDत गदा िशBक पदबाट हटे का &यिYहX
उRमेvवार हुन सक्ने गरE एक पटकको लाDग

म.ऽालय र िशBा !वभागको छु mाछु mै Dलिखत

तो!कएबमोिजम खुला ूDतःपधाको &यवःथा गन
सक्नेछ यसरE उRमेvवार हुन उमेरको हद लाxने

पदहX खुला ूDतयोDगताबाट पदपूDत गन आवँयक

कःतो अवःथामा खुला ूDतःपधामा समावेश

जवाफ ।
सामुदा!यक !वnालयका 0रY िशBक

छै न” भनी उdलेख भएको तर कायरत् अःथायी
िशBक र पदपूDत गदा हटे का िशBकलाई के
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गराउन स-कने हो "नयमावल3मा तो-कई नआएकोले

खुला ू"तःपधा= हुन नसकेको हो । िशAा ऐनमा
तो-कएबमोिजमको खुला ू"तःपधा= गEरने भGे
उHलेख भई िशAा "नयमावल3 र िशAक सेवा
आयोग "नयमावल3मा सं शोधनहJ भएता प"न उK
दफाहJमा उHलेख भएको “तो-कएबमोिजम” को
"बषयमा Oयवःथा हुन नसकेको हुँदा आयोगबाट

-वSापन गन= नस-कएको Oयहोरा अनुरोध छ ।

तो-कएबमोिजमको Oयवःथा "नयमावल3मा भई
आएमा आयोग खुला ू"तःपधा= गराउन र सवVWच
अदालतबाट भएको आदे श यथाशीय काया=ि[वत
गन= सदा त\पर रहे को हुँदा Eरट "नवेदन खारे ज
गर3 पाउँ भGे िशAक सेवा आयोगको "लिखत

जवाफ ।
िशAा ऐन, २०२८ को दफा ११च को
उपदफा (१) को ख`ड (ख) को ू"तब[धा\मक
वाbयांश िशAा तथा खेलकुदसcब[धी केह3
नेपाल ऐन सं शोधन गनd ऐन, २०६३ gारा थप
भएको र सो Oयवःथाले बढ3मा पचास ू"तशत

पदमा सं वत् २०६१ साल साउन २१ गतेप"छ
आयोगबाट भएको प-हलो -वSापनमा कानूनमा
Oयवःथा भएबमोिजम अःथायी िशAकको Jपमा
काम गरे को वा गEररहे को OयिKसमेत उcमेjवार
हुन पाउने Oयवःथा आयोगले गन= सक्ने Oयवःथा

गरे को र िशAक सेवा आयोग "नयमावल3, २०५७
को "नयम १० को ू"तब[धा\मक वाbयांशको
(१) ले समेत सोह3 Oयवःथालाई उHलेख गरे को
हुँदा उK Oयवःथा सं -वधानको धारा १२, १३
र १८ को Oयवःथासँग बािझएको नहुँदा Eरट

"नवेदन खारे ज गर3 पाउँ भGे कानून तथा [याय
म[ऽालयको "लिखत जवाफ ।
"नयमबमोिजम
पेस
हुन
आएको
ूःतुत Eरट "नवेदनमा "नवेदकतफ=बाट -वgान्
अ"धवKा ौी कोषराज काnलेले ू"तब[धा\मक

वाbयांशबमोिजमको दरब[द3मा -वSापन गEरएको
छै न । एक पटक अःथायी िशAकलाई छु pै
ू"तःपधा= गराउने भनी यःतो सु-वधा २०६१
सालमा ूदान गEरएकोमा २०६३ साल वैशाख
१० गतेसcम सामुदा-यक -वqालयमा नेपाल
सरकारबाट ःवीकृत दरब[द3मा वा \यःतो
ःवीकृत दरब[द3को "लयन पदमा अःथायी

काय=रत्
अःथायी िशAकहJसमेत उcमेjवार हुन सक्ने
गर3 अःथायी िशAकलाई पुनः सु-वधा ूदान
गEरयो । अ-हले प"न १२ हजार दरब[द3मा -वSापन
ु ै प"न
नगर3 रािखएको छ । उK पद ज-हलेसक
िशAकको

Jपमा

"नयुिK

पाई

पू"त= हुन सbदछ । योtय OयिKलाई बाहे क गनd
गर3 ऐन तथा "नयमावल3 आएको छ । सबै EरK
पदमा योtयता ूाu OयिKले पर3Aा vदन पाउने

Oयवःथामा रोक लगाई अःथायी िशAकलाई
सwxया "नधा=रण गर3 आरAण गEरएको Oयवःथा
सं -वधानू"तकूल छ । \यसकारण िशAा ऐन, िशAा
"नयमावल3 र िशAक सेवा आयोग "नयमावल3का
उK -वभेदकार3 ूावधान बदर घो-षत हुनपु द=छ

भGेसमेत Oयहोराको बहस ूःतुत गनुभ
= यो ।
सरकार3 "नकायको तफ=बाट -वgान्
उप[याया"धवKा ौी -टके[ि दाहालले लामो
समयसcम अःथायीमा काय=रत् रहे का िशAकलाई

उcमेjवार हुन उमेरको हद नलागोस् भनी एक
पटक मौका ूदान गEरएको हो । पर3Aामा
अनु}ीण= भएमा सो पदमा रह3 रहने भGे र

ःवतः ःथायी गराउने भGे होइन । "नजहJले
पर3Aा उ}ीण= नगरे मा पदमा रह3 रहने प"न
होइनन् । अःथायीलाई "सधै "नयुिK गनd भGे
होइन । \यसकारण Eरट जार3 हुनपु नd अवःथा
नहुँदा खारे ज हुनपु द=छ भGेसमेत Oयहोराको बहस
= यो ।
ूःतुत गनुभ
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२.

"नवेदन

Oयहोरा, "लिखत

जवाफ,

९1४२ - कमलूसाद खतवडासमेत $व. ूधानम7ऽी तथा मि7ऽपZरषuको काया+लयसमेत

नवेदक

तथा $वप&ीह)का तफ+बाट ूःतुत
भएको बहस, स5बि7धत सं वैधानक एवम् कानूनी
>यवःथासमेतलाई B$Cगत गरF हे दा+ िश&ा ऐन,

प$हलो $वsापनमा दे हायका >यि_ माऽ
उ5मेuवार हुन पाउने गरF आयोगले
आवँयक >यवःथा गन+ सक्नेछ :–
(१)

२०२८ को दफा ११च को उपदफा (१) (ख)
को ूतब7धाRमक वाSयांश ऐ. ऐनको दफा
११च को उपदफा १(क) र १(ख) को अि7तम
>याSय, िश&क सेवा आयोग नयमावलF, २०५७
को नयम १० को ूतब7धाRमक >याSयांश (१)
र िश&ा नयमावलF, २०५९ को नयम ९७क को
>यवःथा नेपालको अ7तZरम सं $वधान, २०६३ को
धारा १२(३)(च) १३ र १८ ले ूRयाभूत गरे का
हकसँग बािझएको भनी उ_ कानूनी >यवःथा

(२)

बदरको माग गरे को हुँदा नवेदन मागबमोिजम
+ नc हो होइन भeे ूfको
कानून बदर घो$षत गनुप
+ नc दे िखं एको छ ।
न)पण गनुप

३. िश&ा ऐन, २०२८ को दफा
११च को उपदफा (१)(ख) को ूतब7धाRमक
वाSयांशलाई च ुनौती kदई बदरको माग गरे तफ+

$वचार गदा+ उ_ ऐनको दफा ११च को उपदफा
१(ख) को ूतब7धाRमक वाSयांशमा यःतो
>यवःथा रहे को छ :
११च.(१) आयोगले िश&कको ःथायी
नयुि_को लाग सफाZरश गदा+

दे हायबमोिजमको ू$बया अपनाउनु
पनcछः–
(ख) िजoलाका
$वpालयह)मा
पदपूत+
गन+ खुला ूतयोगताको लाग पद
सqrया खोलF $वsापन ूकािशत गनc
र पदअनुसार तो$कएको योtयता भएका

उ5मेuवारह)बाट दरखाःत लने,
तर RयसरF खुला ूतयोगताको
लाग पद सqrया खुलाउँदा बढFमा

पचास ूतशत पदमा सं वत् २०६१ साल
साउन २१ गतेपछ आयोगबाट भएको

सं वत् २०५२ सालमा ूकािशत
$वsापनबमोिजम
ःथायी)पमा
िश&कको पदपूत+ हुँदा अःथायी

िश&कबाट
हyन
गएका
>यि_मzये क5तीमा एक वष+
अःथायी िश&कको है सयतले
काम गरे को >यि_,

सं वत् २०५८ साल माघ २५
गतेअिघ सामुदा$यक $वpालयको
िश&क पदमा अःथायी नयुि_
पाई
नर7तर)पमा
गZररहे को >यि_ ।”

काम

४. िश&ा ऐन, २०२८ को दफा
११च को उपदफा (१)(ख) को ूतब7धाRमक
वाSयांशमा २०६१ साल साउन २१ गतेपछ

आयोगबाट भएको प$हलो $वsापनमा खुला
ूतयोगताको लाग पद सqrया खुलाउँदा बढFमा
पचास ूतशत पदमा २०५२ सालमा ूकािशत
$वsापनबमोिजम ःथायी)पमा िश&कको पदपूत+
हुँदा अःथायी िश&कबाट हyन गएका >यि_मzये
क5तीमा एक वष+ अःथायी िश&कको है सयतले
काम गरे को >यि_ र सं वत् २०५८ साल माघ
२५ गतेअिघ सामुदा$यक $वpालयको िश&क
पदमा अःथायी नयुि_ पाई नर7तर)पमा काम
गZररहे को >यि_ले ूतःपधा+ गन+ पाउने र बाँक|
पचास ूतशत पदमा खुला ूतयोगता}ारा
पदपूत+ गZरने गरF >यवःथा भएकोमा सोहF
>यवःथाबमोिजम िश&कको पदपूत+ गनc ूयोजनले

िश&क सेवा आयोगले मत २०६१।८।१५ मा

माzयमक, न5नमाzयमक र ूाथमक गरF तन
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तहका िश/क पदमा 2व4ापन गर7 पदपू"त8 भई

िश/ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा
(१)(ख) को ू"तबEधाGमक वाHयांशले गरे को

Kयवःथाबमोिजमको

काय8

सOपP

भइसकेको
दे िखEछ । यसर7 एक पटकमाऽ ूयोग हुन सक्ने
गर7 ऐनले गरे को Kयवःथा नै काया8Eवयन भई
उY Kयवःथा "नःूयोजन भइसकेको अवःथामा
Gयःतो "नःूयोिजत कानूनी Kयवःथा बदरको माग

गनु8 औिचGयपूण8 दे िखएन ।

५. िश/ा ऐन, २०२८ को दफा ११च
को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को अिEतम
KयाHयांशमा र िश/क सेवा आयोग "नयमावल7,
२०५७ को "नयम १० को ू"तबEधाGमक
वाHयांशको (१) मा अःथायी िश/कहaलाई
उOमेbवार हुन उमेरको हद नलाcने भनी गdरएको

Kयवःथालाई असमान Kयवहार भनी सो "बषयमा
समेत "नवेदकले च ुनौती gदएका छन् ।
६. िश/ा ऐन, २०२८ को दफा ११च
को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को Kयवःथा
िश/ा ऐन, २०२८ मा २०६३।९।१४ मा
भएको सं शोधनबाट थप गर7 यो उपदफा ूारOभ
भएप"छ हुने प2हलो 2व4ापनमा सं वत् २०६३
साल वैशाख १० गतेसOम सामुदा2यक 2वlालयमा
नेपाल सरकारबाट ःवीकृत दरबEद7मा वा Gयःतो
ःवीकृत दरबEद7को "लयन पदमा अःथायी
िश/कको aपमा "नयुिY पाई यो उपदफा ूारOभ
हुँदाका बखत काय8रत् अःथायी िश/कहa र
यो उपदफा ूारOभ हुदाँका बखत आधारभूत
तथा ूाथ"मक िश/ा पdरयोजनाअEतग8त अःथायी
िश/कको aपमा काय8रत् िश/क र २०५२ तथा

२०६१/०६२ सालको 2व4ापनबमोिजम िश/क
पू"त8 गदा8 िश/क पदबाट हटे का KयिYहaका

हकमा उY उपदफा ूारOभ भएप"छ आयोगबाट
हुने प2हलो 2व4ापनमा एक पटक उOमेbवार

हुन उमेरको हद नलाcने भनी ःपo Kयवःथा
गरे को दे िखEछ । Gयःता अःथायी िश/कहa
वा २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको
2व4ापनबमोिजम िश/क पू"त8 गदा8 िश/क
पदबाट हटे का KयिYहaका हकमा िश/क सेवा
आयोगबाट हुने प2हलो 2व4ापनमा उमेरको हद
नलाcने भनी खास Kयवःथा गर7 ू"तःपधा8मा भाग

"लन अवसर ूदान गरे को

दे िखEछ ।
७. िश/ा ऐन, २०५९ दफा ११च को
उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को Kयवःथा
लागू हुँदाका अवःथादे िख सेवारत् अःथायी
िश/कहa र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको

2व4ापनबमोिजम िश/क पू"त8 गदा8 िश/क पदबाट
हटे का KयिYहaलाई "नजहaले सं ःथालाई गरे को

सेवा तथा सं ःथाको आवँयकतासमेतलाई 2वचार
गर7 माग भएको 2व4ापनमा "नजहaको योcयताका
आधारमा एक पटक उOमेbवार हुन कुनै मौका
नै ूदान गdरनुहँद
ु ै न भPे कुनै ता2क8क आधार हुन

सHदै न । "नजले प2हला गरे को सेवालाई कदर
गदq ू"तःपधा8Gमक पर7/ामा सामेल हुन एक
पटक मौका gदएको तर ू"तःपधा8Gमक पर7/ामा
उrीण8 हुनैपनs हुनाले उमेरको अनुिचत लाभ

"लएको भP "मtदै न । उOमेbवार हुन एक पटक
ूदान गdरएको Gयःतो मौका कुनै KयिY वा वग8
2वशेषको प/मा गdरएको नदे िखएको अवःथामा
उY Kयवःथाको औिचGय र वैधतालाई अःवीकार

8 नs अवःथा छै न । तसथ8 िश/ा ऐन, २०२८
गनुप
को दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा
१(ख) र िश/क सेवा आयोग "नयमावल7, २०५७
को "नयम १० को ू"तबEधाGमक KयाHयांशको
(१) मा गdरएको उमेरको हदसOबEधी Kयवःथाको

हकमा यस अदालतबाट Eया2यक पुनरावलोकनको
ँ आएन ।
रोहबाट हःत/ेप गdररहन जaर7 दे िखन
८. अःथायीaपमा िश/क पदमा "नयुY
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भएका यि"लाई २०७० साल चैऽ मसा-तस/म
/याद थप गन5 स6कने गर9 िश;ा <नयमावल9,
२०५९ को <नयम ९७ क मा गAरएको यवःथा
गैरसं वैधा<नक भनी च ुनौती Hदएतफ5 6वचार गदा5
िश;ा <नयमावल9, २०५९ मा छै टL सं शोधन
(२०६७।१०।९) Rारा थप भएको <नयम ९७
क को यवःथा दे हायबमोिजम छः

९७ क अःथायी िश;कस/ब-धी यवःथा :
ु िघ अःथायी[पमा
यो <नयम ूार/भ हुनअ
िश;क पदमा <नयु" भई यो <नयम
ूार/भ हुँदाका बखतस/म सेवारत्
अःथायी िश;कको हकमा सो पदमा
ःथायी पदपू<त5 नभएस/मका ला<ग एक
पटकमा छ म6हनामा नबढाई सं वत्
२०७० साल चैऽ मसा-तस/म /याद
थप गन5 स6कने छ ।

९. िश;ा <नयमावल9, २०५९ मा गAरएको
छै टL सं शोधन (२०६७।१०।९) Rारा <नयम
९७ क को यवःथा थप गर9 यस <नयम लागू
हुँदाका अवःथा सेवारत् रहे का अःथायी िश;कको
हकमा सो पदमा ःथायी पदपू<त5 नभएस/मका
ला<ग एक पटकमा छ म6हनामा नबढाई २०७०
साल चैऽ मसा-तस/म /याद थप गन5 स6कने गर9
यवःथा गरे को दे िखयो ।
१०. Aर" पदमा ःथायी िश;क <नयुि"
भई आएमा अःथायी[पमा सेवा गरे का cयःता
िश;कको सेवा ःवतः समाd हुने गर9 ःथायी
िश;क <नयु" भई नआएस/म २०७० साल

चैऽ मसा-तस/म माऽ एक पटकमा छ म6हनामा
नबढाई /याद थप गन5 स6कने यवःथासमेत
अःथायी िश;कह[को हकमा ताcका<लक
यवःथामाऽ भएको र सो यवःथाबाट ःथायी
पद पू<त5 गन5 कुनै बाधा नदे िखएको cयःतो

िःथ<तमा यी <नवेदकह[ लगायत कसै को हक
अ<धकारमा ू<तकूल असर पुeन गएको अवःथा

दे िखन नआएबाट ू<तषेधको आदे श जार9 हुन
सक्ने अवःथा भएन ।

११. अतःएव मा<थ 6ववेिचत आधार र
कारणबाट िश;ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को
उपदफा (१)(ख) को ू<तब-धाcमक वाkयांशमा
ूावधानबमोिजम
<म<त
यविःथत
कानूनी
२०६१।८।१५ मा 6वlापन भई पदपू<त5समेत
भई काय5 स/पm भईसकn उ" यवःथा <नःूयोजन

भइसकेको, िश;ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को
उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को यवःथा
िश;ा ऐन, २०२८ मा २०६३।९।१४ मा
भएको सं शोधनबाट थप गर9 यो उपदफा ूार/भ
भएप<छ हुने प6हलो 6वlापनमा सं वत् २०६३
साल वैशाख १० गतेस/म सामुदा6यक 6वrालयमा
नेपाल सरकारबाट ःवीकृत दरब-द9मा वा cयःतो
ःवीकृत दरब-द9को <लयन पदमा अःथायी

िश;कको [पमा <नयुि" पाई यो उपदफा ूार/भ
हुँदाका वखत काय5रत् अःथायी िश;कह[ र

यो उपदफा ूार/भ हुदाँका बखत आधारभूत
तथा ूाथ<मक िश;ा पAरयोजनाअ-तग5त अःथायी
िश;कको [पमा काय5रत् िश;क र २०५२ तथा
२०६१/०६२ सालको 6वlापनबमोिजम िश;क
पू<त5 गदा5 िश;क पदबाट हटे का यि"ह[का
हकमा उ" उपदफा ूार/भ भएप<छ आयोगबाट
हुने प6हलो 6वlापनमा एक पटक उ/मेtवार
हुन उमेरको हद नलाeने तर यो सु6वधा एक
पटक ूयोग भएप<छ पुनः ूयोग गन5 नपाइने,
िश;ा <नयमावल9, २०५९ को <नयम ९७ क को
यवःथा द9घ5काल9न नभई ताcका<लक ूयोजनको
ला<ग माऽ भएको र यस यवःथाले ःथायी िश;क
पदपू<त5 गन5 कुनै बाधा नदे िखएको हुँदा िश;ा

ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)
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(ख) को ू"तब2धा4मक वा7यांश, सोह< ऐनको
दफा ११च को उपदफा १(क) र १(ख) र
िशCक सेवा आयोग "नयमावल<, २०५७ को
"नयम १० को ू"तब2धा4मक वा7यांशको (१) र
िशCा "नयमावल<, २०५९ को "नयम ९७क का
कानूनी ूावधानहI नेपालको अ2तKरम सं Lवधान,
२०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १८ सँग

ु इजलास
सवhiच अदालत, सं य^
स.का.मु.ूधान2यायाधीश ौी दामोदरूसाद शमाZ

ठहछZ । यो आदे शको जानकार< LवपCीहIलाई
गराई दायर<को लगत क\ा गर< "म"सल
"नयमानुसार बुझाई ]दनू ।

"बषय : उ4ूेषण/परमादे श ।

ँ ा मागबमोिजम आदे श जार<
बािझएको नदे िखद
गKररहनु परे न । ूःतुत Kरट "नवेदन खारे ज हुने

उ^ रायमा सहमत छ_ ।
का.मु.ू.2या. दामोदरूसाद शमाZ
2या. सुशीला काकa

माननीय 2यायाधीश ौी ूकाश वःती
आदे श "म"त : २०७०।९।३।४
०६९-WO-०८२९

"नवेदक : Lवकास आयोजना सेवा के2ि ("डूो7स–
नेपाल) का तफZबाट अिrतयारूाs एवम्
आtनै हकमा समेत ऐ. का सं ःथापक

इ"त सं वत् २०७० साल असार १३ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : द<पक ढकाल

िनणर्य नं .९१४३

अwयC तथा कायाZलयका कायZकार<
"नदx शक Lपताyबरूसाद आचायZ
LवIz
LवपCी : नेपाल सरकार, अथZ म2ऽालय, "सं हदरबार
काठमाड_समेत

&

§ िवत्तीय मध्यस्थताको काम गनेर्
सं स्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा
२४ बमोिजमका आयमा सोही ऐनको
दफा ३१ बमोिजम िदन सिकने कर छु ट
जस्ता कानूनी प्रिक्रयागत कायर् पूरा नगरी
सं स्थाले प्राप्त गरेको आयलाई करयोग्य
आय कायम गरी १२ वषर्को आय एकै
चोटी िनधार्रण हुने भनी भए गरेका त्यस्ता
िनणर्यहरूलाई कानूनसम्मत्को िनणर्य
मान्न निमल्ने ।
§ कु न आय करयोग्य आय हो र कु न आय
करछु टयोग्य आय हो भन्ने कु राको िनणर्य
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गनर् सम्बिन्धत अिधकारी सक्षम छ तर
कानूनिवपरीत गएर िनणर्य गिरन्छ र
िनणर्यािधकारीका िनणर्यमा कु नै कानूनी
प्रश्नमा िववाद रहेको देिखन्छ भने त्यस्तो
कानूनी प्रश्नको िनराकरण िरटक्षेत्रबाट
नहुने भन्न निमल्ने ।

त्यसकारण िवत्तीय कारोबारबाट प्राप्त
आयमा सम्पूणर् कर छु टको दावी गनर् र छु ट
िदन िमल्ने नदेिखने ।
(ूकरण नं. १४)

§ िवत्तीय मध्यस्थताको काम गनेर्
सं स्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा ३१
बमोिजम करयोग्य आय भएको रकममा
नेपाल सरकारले पूणर् वा आंिशकरूपमा
आयकर छु ट िदन सक् नेमा सो भए गरेको
देिखन नआउने ।
§ नेपाल सरकारबाट कर छु ट पाएको बाहेक
अन्य कु नै िवशुद्घ व्यापािरक वा िवत्तीय
कारोबार गरी सो माध्यमबाट आय आजर्न
गरी खुद मुनाफा गरेको छ भने त्यस्तो खुद
मुनाफा रकम कररिहत हुन नसक् ने ।

(ूकरण नं. ७)

§ िनवेदक सं स्था मुनाफारिहत सं स्थाका
रूपमा स्थािपत भए पिन िनज सं स्थाले दातृ
िनकायबाट अनुदानस्वरूप चन्दा, उपहार,
प्रितफल र अन्य योगदानहरू प्राप्त गनुर्को
साथसाथै िवत्तीय कारोबार गरी सो िवत्तीय
कारोबारबाट आय आजर्न गरेको देिखदँ ा
मुनाफारिहत सं स्थाका रूपमा स्थापना भए
पिन व्यापािरक कारोबार गरेको त्यस्तो
अवस्थामा मुनाफारिहत भन्नेिबित्तकै
सम्पूणर् आयमा कर छु ट हुने भन्न नहुने ।
§ कर छु टका आफ्नै िसमा हुन्छन् । त्यो
िसमाभन्दा बािहर गएर न त राज्यले कर
लगाउन सक्दछ न त आय प्राप्त गनेर्
व्यिक्त वा सं स्थाले इन्कार गनर् नै । कर
छु टको प्रमाणपत्र जारी हुँ दैमा करमुक्त
हुन नसक् ने िवशुद्घ व्यापािरक कारोबार
गरी आय आजर्न गरेको छ भने त्यस्तो
अवस्थामा सो सं स्थाले प्राप्त गरेको
आयलाई करको दायरामा ल्याउनु हुँ दै
हुँ दैन भन्ने तकर् गनुर् करका मूल्य मान्यता र
िसद्घान्तिवपरीत हुन जाने ।
§ मुनाफारिहत सं स्था भन्नेिबित्तकै व्यापार
व्यवसायलाई छु ट भनेको होइन । िवत्तीय
कारोबार गनुर् िवशुद्घ सेवामूलकमात्र नभई
नाफामूलक व्यापार व्यवसाय पिन हो ।
मुनाफा पिन व्यापार व्यवसायबाट हुन्छ
भने त्यस्तो रकम कररिहत हुन सक्तैन ।

(ूकरण नं. १७ )

§ िनवेदक कर नलाग्ने सं स्थाका रूपमा दतार्
भएको प्रमाणपत्र आफै ँ ले जारी गरेको
प्रमाणपत्र नहेरी मुनाफारिहत हो होइन,
सं स्थाले गरेको आयमध्ये कु न कु न रकम
करयोग्य आय हो र कु न कु न आय कर
नलाग्ने आय हो भन्ने कु रातफर् िवश्लेषण
र िववेचना गरी कर िनधार्रण गनुर्पनेर्मा
सोतफर् िवचार नगरी नलाग्ने रकममा
समेत कर लगाउने गरी िवपक्षी आन्तिरक
राजस्व कायार्लयबाट जारी गिरएका
िनणर्य एवम् कर िनधार्रण आदेश एवम
पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(ूकरण नं. १८)

%नवेदकका तफ,बाट : 0व1ान् व3र4 अ%धव7ाऽय
बि;बहादुर काक>, श@भ ु थापा र कोमल
ूकाश िघ%मरे , 0व1ान् अ%धव7ा1य
वेदूसाद िशवाकोट; र बKलभ बःनेत
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*वप-ीका तफ1बाट : *व4ान् सह7याया"धव:ा
महे शकुमार थापा

अवलिBबत निजर :
सBबD कानून :
§ सं ःथा दता1 ऐन, २०३४
§ तKकालLन आयकर ऐन, २०३१ को
§
§

दफा ४२(१(च)
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)
(१) को खUड (क), दफा १०(छ)
*वXीय
मYयःथताको
काम
गन[
सं ःथासBब7धी ऐन, २०५५
आदे श

का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद

शमार्

:

नेपालको अ7त\रम सं *वधान, २०६३ को धारा

३२ तथा १०७(२) बमोिजम "नवेदन पन1 आएको
ूःतुत \रट "नवेदनको स`ि-a तbय र आदे श
यस ूकार छ :

"नवेदक *वकास आयोजना सेवा के7ि
("डूोeस–नेपाल) सं ःथा दता1 ऐन, २०३४
अ7तग1त "म"त २०५०।६।१० मा दता1 भई
ःथा*पत भएको गैरसरकारL सं ःथा हो । यो
सं ःथा ग\रबी "नवारणको -ेऽमा नेपाल सरकारको
नी"तअनुkप काय1 गन[ उlेँयले ःथा*पत भएकोले

साना तथा मझौला) "सं चाई आयोजनाको "नमा1ण
गरL १५००० हे eटरभ7दा बढL ज"मनमा "सं चाई
्
सेवा पुरयाएको
छ भने ८४० वटा खानेपानी
आयोजनाहkबाट १३८८ वटाभ7दा बढL धारा
जडान गरL खानेपानी सेवा उपलwध गराएको

छ । ःवाःbय सेवाको -ेऽमा यस सं ःथाले २२
1 ा
वटा उपःवाःbय चौकxको भवन "नमा1ण गनुक
साथै ३८१ वटा *वyालय भवनहkको "नमा1ण,
मम1त र पुन"न1मा1ण गरL शैि-क -ेऽको सुधारका
ला"ग योगदान गरे को छ ।
सं ःथाको तफ1बाट ८१० *क.मी. मामीण
कृ*ष सडकको "नमा1ण गरL मामीण समुदायको
्
योगदान
बजारसBमको पहुँचमा सहजता पुरयाउन

1 ा साथै ३८ वटा झोलुे पुल, १९ वटा
गनुक
सामुदा*यक भवन, २ वटा लघु जल*वyुत
आयोजनाहkसमेत गरL हालसBम जBमा ७६४७

आयोजनाहk "नमा1ण र मम1त गरL जनतालाई
सुिBपई चालु अवःथामा रहे का छन् । उिqलिखत
*वकास "नमा1णका प\रयोजनाहk सं ःथाको कोिशस
र अमसरताबाट सBपn भै सा"लत रहे का छन् भने
आ"थ1क, सामािजक र शैि-क * ले *पछ"डएका

ःथापनाकालदे िख हालसBम *व"भn प\रयोजनाहk
माफ1त Kयसका ला"ग *बयाशील रहे को छ ।
सं ःथाले आpनो उlेँयबमोिजम काय1 गन[

दूरदराजका मामीण समुदायका *वपn वग1को
आ"थ1क उn"तका ला"ग सं ःथा4ारा नेपाल रा
बैबाट अनुम"त "लई लघु*वX (Microfinance)
काय1बम सालन गरL यसअ7तग1त हाल पचास
हजारभ7दा बढL ग\रब तथा *वपn म*हलाहk
सदःय रहे का छन् । यस काय1बमबाट मामीण

ते॑ लाख पचास हजारभ7दा बढL जनतालाई
ूKय-kपले लाभाि7वत हुने *व"भn काय1 गरे को
छ । Kयसबममा सं ःथाको तफ1बाट (४५०० वटा

र सोबाट पेसा यवसायमा समेत सहयोग पुने
्
पुरयाउने
काय1 गरL आएको छ ।

बममा नेपालका ७५ िजqलामYये ५४ िजqलामा
जनताको जीवनःतर उकाःन *व"भn *वकास तथा
सेवामूलक काय1हk सBपn गरे को छ । "नवेदक
सं ःथाले नेपालका दुई लाख पचास हजार घरधुरLका

भेगका ग\रब तथा *वपn म*हलाहkलाई बचत
गन[ बानी बसी सोहL बचतबाट आpना स7त"तको
िश-ा र ःवाःbयमा हुने खच1मा सहयोग पुनुका
साथै खेतीको समयमा मल, बीउ गोलगायतका
काय1मा सानो "तनो सापटL आदान ूदान हुने

424

९1४३ - (पताdबरूसाद आचाय& (व. नेपाल सरकार, अथ&मzऽालयसमेत

नवेदक सं ःथा साव&जनक (हत तथा
परोपकार. काय& गन1 उ3ेँयले ःथा(पत भई
मुनाफार(हत गैरसरकार. सं ःथा भएको र त=काल.न
आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ (१)(च) ले
यःता सं ःथाहH ःवतः आयकर छु ट ूाM सं ःथाको
Hपमा पNरभा(षत भई आयकर नलाPनुको साथै

हाल ूचलत आयकर ऐन, २०५८ को दफा

२(ध)(१) को खUड (क) लेसमेत नवेदक
जःता गैरसरकार. सं ःथाहH आयकर छु ट हुने
सं ःथाका Hपमा पNरभा(षत भएकाले नवेदक
सं ःथाले आWनो काया&लय रहे को Xेऽको कर
काया&लयबाट मत २०६१।५।१ मा आयकर
छु टको ूमाणपऽ ूाM गरे को छ । यसर.
आयकर छु टको ूमाणपऽ जार. गनुअ
& िघ आयकर
छु टको ूमाणपऽ माग गन1 सं ःथाको (वधान र
(वधानमा उिaलिखत उ3ेँयहH हे र. जाँचीमाऽ
आयकर छु टको ूमाणपऽ जार. भएको छ ।
परोपकार. सं ःथा तथा मुनाफा नलने गर. दता&
भएका कdपनीहHलाई समेत यसै गर. आयकर
छु टको ूमाणपऽ ूदान भै सeालत रहे का
छन् । ू=यथgमhयेको कर काया&लयबाट जार.

गरे को आयकर इजाजत ूमाणपऽ हाल पन
यथावत् कानूनी अिःत=वमा छ र निंबय घो(षत
गNरएको छै न ।

नवेदक सं ःथा सा(वकको आयकर ऐन,
२०३१ को दफा ४२(१)(च) ले ःवतः आयकर
छु ट सं ःथा भएको र आयकर ऐन, २०५८ को
दफा २(ध)(१)(क) लेसमेत नवेदक सं ःथाको
गत(वध तथा काम कारोबारलाई आयकर छु ट
हुने सं ःथाको Hपमा पNरभा(षत गर. नवेदक
सं ःथालाई आयकर छु ट ूमाणपऽ ूदान भै
आयकर तनु& नपन1 भएकोले ू=यथg कर
काया&लयलाई ू=येक वष& आWनो आय mययको
वा(ष&क लेखा (ववरण बुझाई आएको छ । कर

काया&लयसमX आथ&क वष& २०५६/०५७ दे िख
नै आय mयय (ववरणको वा(ष&क लेखा ूतवेदन

बुझाई कर छु ट ूमाणपऽ ूदान गर. आयकर
लाPने भनी दावी तथा पऽाचार गरे को थएन ।
ःथापनाकालदे िख कर छु ट सु(वधा पाई

पूण& उ=साहकासाथ आWनो लआय हासल गन&
(बयाशील रहे कोमा कर काया&लयबाट मत
२०६९।३।२४ मा कागजात, ूमाण, (ववरण
ँ े
तथा पुsयाइँ उपलtध गराउने शीष&कको ८ बुद
पऽ ूे(षत गरे को हुँदा कर काया&लयमा समयमा

नै (ववरण पेस गरे का थयu । ू=यथg कर
काया&लयबाट एvासी मत २०६९।१०।११ मा

आ.व. ०५६/०५७ को H.२८,३८,८१६।६५
एवम् सोह. मतमा आ.वं. ०५७/०५८ को
H.३९,५९,९२४।४५ र आ.व.०५८/०५९
दे िख आ.व. ०६७/०६८ सdमको कूल
H.२१,६६,०९,०२९।४३
रकमलाई
खुद
आय कायम गर. सं शोधत आयकर नधा&रण गन1
भxे mयहोराका पऽहH ूाM भै उy नण&यउपर
बदर गर. पाउन अzय वैकिaपक र ूभावकार.
उपचारको माग&को अभाव भएकोले सं ःथा दता& ऐन,

२०३४ को दफा ५(२) तथा नेपालको अzतNरम
सं (वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम यो Nरट नवेदन लई उपिःथत भएको
छु ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)
(१) को खUड (क) को ूतकूल नाफा कमाउने
काम कारवाह. गर. नाफा आज&न गरे कोसमेत

छै न । यसर. यस सं ःथालाई ऐनको दफा २ (ध)
(१) को खUड (क) भऽ कै सं ःथा मानेको हुँदा
कानूनी mयवःथाले ू=याभूत गरे को “कर छु ट” को
ूावधान(वपर.त आयकर नधा&Nरत गन1 गर. भएका
काम कारवाह. ूथम {(|मा नै बदरभागी छ ।
यस सं ःथालाई मत २०६१।५।१ मा ःवयम्
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ू+यथ/ काया0लयबाट 3व"धवत् जार: ग<रएको
ूमाणपऽ रA वा "निंबय घो3षत नभएसHम ूःतुत
कारवाह: तथा "नण0य गनL काय0 ःवतः गैरकानूनी

भई
छु ट
गई
कर

बदरभागी छ । उT जार: ग<रएको कर
ूमाणपऽमा सं ःथाको उAेँयभWदा बा3हर
ग<रएको कारोबारबाट भएको आयमा माऽै
लाYने शत0 उ[लेख गरे को पाइWछ ।

हाॆो 3व_ीय 3ववरणमा उ[लेख भएको रकम
सं ःथाको उAेँयबा3हर गई ूा` गरे को रकम
नभै सं ःथाको उAेँय"भऽ रहे र ूा` भएको रकम

हो । आफbले जार: गरे को ूमाणपऽमा उि[लिखत
शत0का आधारमा यसअिघ वषdसHम कर छु ट
ूदान भएको रकम हाल आएर करयोYय हुन
सTैन । हाॆो लेखा 3ववरणमा उि[लिखत रकम
3वधानमा उि[लिखत उAेँयबाहे कको ग"त3व"ध र
कारोबारबाट ूा` रकम भe सकेको अवःथा

छै न । ू+यथ/ कर काया0लयले तोकेको शत0बा3हर
गएको भeे आरोप लगाएकोसमेत छै न । जुन

शत0 र प<र"ध 3कटान गरे को हो सो शत0 तथा
प<र"ध"भऽ रहे को काय0 करयोYय हुन सTैन ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५ मा
करयोYय आय र आयका शीष0कको बग/करण
ग<रएको छ र +यसमा सो शीष0कहiबाट भएको
आयलाई कर ूयोजनको ला"ग करयोYय आय
माeे jयवःथा छ भने दफा ६ मा "नधा0रण योYय
आयको jयवःथा ग<रएकोछ जसमा कुनै jयवसाय
रोजगार: वा लगानीबाट भएको आयलाई "नधा0रण
योYय आय मा"नएको छ । ूःतुत "बषयमा

"नवेदक सं ःथाले पेस गरे को आ.व. २०५८/०५९
दे िख आ.व. २०६७/०६८ सHमको वासलात
तथा आ"थ0क 3ववरणबाट +यसमा खच0भWदा बचत
बढ: भनी उ[लेख गरे को रकमलाई ू+यथ/
काया0लयबाट ःवयम् घो3षत मुनाफा भनी शpदको
अपjयाqया गर: आफूले छु ट rदएको कर छु टको

ूमाणपऽ र ऐनको jयवःथा 3वis करयोYय
आय कायम गर: कर लगाउन "म[ने होइन ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(३)
अनुसार ४ वष0"भऽ कर "नधा0रण गर: सxनुपनL

भeे ूावधानसमेतको 3वपर:त १० आ"थ0क वष0को
कर "नधा0रण एउटै "नण0य र पचा0बाट गन0 खोyनु

ऐनको ूावधान3वपर:त छ । सवz{च अदालतबाट
२०६६ सालको <रट नं. ०५९८ "न.नं. ८७८५
मा ू"तपादन भएको Wया3यक "सsाWतबमोिजम
सं ःथा दता0 ऐन, २०३४ बमोिजम मुनाफार3हत
सं ःथाको iपमा ःथापना भएको सं ःथालाई कर
छु ट नहुने भe न"म[ने भनी +यःतै उAेँय "लएर
ःथा3पत भएको मुनाफार3हत कHपनीले समेत
कर छु ट पाउने भनी यस सHबWधमा आWत<रक
राजःव

3वभागसमेतलाई

"नदL शना+मक आदे श
जार: गनL भनी "म"त २०६८।३।१२ मा आदे श
भएको पाइWछ । सवz{च अदालत|ारा ू"तपाrदत
निजरको उ[ल}न हुने गर: कर छु टको ूमाणपऽ
पाइसकेको सं ःथालाई समेत कर लगाउन खोyनु

गैरसं वैधा"नक काय0 हो ।
नेपालको अWत<रम

सं 3वधान, २०६३
को धारा ८९(१) ले कानूनबमोिजम बाहे क कुनै
कर लगाइने र उठाइने छै न भeे सं वैधा"नक

jयवःथा गरे को छ । ू+यथ/ कर काया0लयले
आयकर असूलउपर गनL वा आयकर "लने
ूच"लत कानूनको iपमा आयकर ऐन, २०५८ र
सा3वकको आयकर ऐन, २०३१ रहे को र उT

दुबै ऐनहiले नाफा नकमाउने उAेँयले ःथापना
भएको साव0ज"नक ूकृ"तका सामािजक सं ःथालाई

आयकर छु टको jयवःथा गर: आयकर नलाYने
jयवःथा ग<रएकोमा ू+यथ/ कर काया0लयले 3वगत
१४ वष0अिघदे िखको रकमलाई खुद आय कायम
गर: कर असुलउपर गनL गर: भएको "नण0य तथा
कारवाह: गैरकानूनी छ ।

426

९1४३ - 1पता7बरूसाद आचाय" 1व. नेपाल सरकार, अथ"मBऽालयसमेत

२०५८ को दफा २(ध)(१)(क) का साथै सं ःथा
दता" ऐन, २०३४ को दफा ५(२) समेतका
कानूनी हकहW अवWo र आघा/तत भएकोले

सं ःथा दता" ऐन, २०३४ को दफा १४
ले /नवेदक सं ःथा 1वघटन भएमा सं ःथाको स7पूण"
जायजेथा नेपाल सरकारमा सन> ?यवःथा गरे को
पाइBछ । सं ःथाको 1वघटन हुँदा सं ःथाको

ूiयथp आBतTरक राजःव काया"लय, काठमाडs

जःता कTरब ३५००० गैर सरकारV सं ःथाहW
रहे का छन् । 1व/भQ 1क/समका साव"ज/नक र
परोपकारV काम गन> यःता सं ःथाहWलाई आयकर

काम कारवाहVहW नेपालको अBतTरम सं 1वधान,
२०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
उiूेषणको आदे शwारा बदर गरV /नवेदक
सं ःथालाई आयकर नलगाउनु भनी ू/तषेध

जायजेथा नेपाल सरकारमा सन> कानूनी ?यवःथाले
/नवेदक सं ःथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा
२(ध)(१)(क) बमोिजमको साव"ज/नक सं ःथा
हो भQे ूS छ । नेपालमा हालस7म /नवेदक

नलाZने भएकोले अBय सं ःथाहWलाई कर नलगाई
यस सं ःथालाई माऽ कर लगाउने गरV /नण"य
गTरएको छ । एकै कानूनको ूयोगमा /भQ/भQ
1क/समको मापद^ड र ?यवहार गरV /लन न/म`ने

कर /लने गरV गTरएको काम कारवाहV नेपालको
अBतTरम सं 1वधान, २०६३ को धारा १३(१)
को ू/तकूल रहे को छ । आयकर ऐन, २०३१
एवम् २०५८ र 1वपbी काया"लयबाट cदइएको

पऽसमेतका आधारमा कर नलाZने आधारमा
/नवेदक सं ःथा सdा/लत भएको हो । १२
वष"अिघदे िख कर नलाZने भनी सोहV 1वgासमा

सं ःथाले आhनो काम कारोबार तथा ग/त1व/ध
सdालन गरV आएकोमा हाल आएर कर /नधा"रण
गरV कर लगाउँदा सं ःथाको अिःतiव नै खतरामा
पन> अवःथा छ ।
"
ूकरणहWमा विण"त तlय
अतः उपयुk
तथा

कानून1वपरVत

यस

सं ःथालाई

आयकर

लगाउने गरV 1वपbीहWबाट भएका कारवाहV तथा
/नण"यहW गैरकानूनी एवम् गैरसं वैधा/नक भै उk

/नण"यबाट /नवेदक सं ःथालाई नेपालको अBतTरम
सं 1वधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ), १३(१),
८९(१) को सं वैधा/नक हक तथा आयकर ऐन,
२०३१ को दफा ४२(१)(च) र आयकर ऐन,

bेऽ नं. २ बाट कर /नधा"रण गन> गरV /म/त
२०६९।१०।११ र २०६९।१०।१४ को
पऽ तथा उk पऽहWसँग स7बिBधत /नण"य एवम्

परमादे शलगायत अBय जो चा1हने आxा आदे श
वा पूजp जारV गTरपाऊँ ।
/नवेदक सं ःथा नाफा नकमाउने उzेँयले
ःथा1पत तथा सdा/लत सामािजक तथा परोपकारV
ु ा साथै कर
काय" गन> गैरसरकारV सं ःथा हुनक

/नधा"रण गन> काम कारवाहV गन> ूiयथpहWबाट नै
कर छु ट ूमाणपऽ ूा| गरV वष}1प~छे आय?यय
1ववरण बुझी आयकर नलगाएको रकममा हाल
आएर १२ वष"को अव/धको कर /नधा"रण गन"
लागेको र ूे1षत पऽमा उि`लिखत खुद आय
भनी उ`लेख गTरएको रकम कम"चारVको उपदान,
/बदा, औष/ध उपचारसमेतसँग स7बिBधत रकम

भएकोले ूःतुत Tरट /नवेदनको अिBतम टु ो
नलागेस7म उk कर /नधा"रण काय" गरे मा ूःतुत
Tरट /नवेदनको औिचiय नै समा| हुने भएकोले

सु1वधा सBतुलन एवम् Bयायको /सoाBतको
आधारमा समेत /म/त २०६९।१०।११ मा
र /म/त २०६९।१०।१४ मा ूे1षत गTरएको
पऽानुसार कर /नधा"रण गरV कर /लनेस7बBधी
कुनै प/न काम कारवाहV अगा/ड नबढाउनु भनी
ूiयथpहWको नाउँमा सव ~च अदालत /नयमावलV,
२०४९ को /नयम ४१(१) बमोिजम अBतTरम
आदे शसमेत जारV गTरपाउँ भQे Tरट /नवेदन

427

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

*यहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको
मागबमोिजमको आदे श <कन जार= हुन नपन? हो

यो आदे श ूाA भएको "म"तले बाटाका Dयादबाहे क
१५ Fदन"भऽ महाGयाया"धवIाको कायाJलयमाफJत
"लिखत जवाफ पेस गनुJ भनी यो आदे श र Nरट
"नवेदनको एकू"त नOल साथै राखी <वपRीहSको

नाममा Dयाद सूचना जार= गर= "लिखत जवाफ
आएप"छ वा अव"ध नाघेप"छ "नयमबमोिजम पेस
गनुJ । साथै अGतNरम आदे शसमेतको मागका
सDबGधमा <वचार गदाJ दुबै पRबीच छलफल
ँ ा छलफलका
गर= "नंकषJमा पुZनुपन? दे िखद

ला"ग ताNरख तोक\ <वपRीहSलाई सूचना Fदई
"नयमानुसार पेस गनुJ भ^े यस अदालतको "म"त

२०६९।१०।२६ को आदे श ।
आGतNरक
राजःव
कायाJलयबाट
भएको कर "नधाJरण आदे शउपर "नवेदकलाई
िचc नबुझेमा आयकर ऐन, २०५८ का
ूावधानबमोिजम आGतNरक राजःव <वभागका
महा"नद? शकसमR ूशासक\य पुनरावलोकनको
ला"ग "नवेदन Fदन सक्ने ूावधान रहे को र सो

<वभागका महा"नद? शकको "नणJयमा प"न िचc
नबुझेमा राजःव Gयाया"धकरणमा पुनरावेदन Fदन
सक्ने वैकिhपक र साधारण कानूनी उपचारको
बाटो हुँदाहुँदै सो बाटो अवलDबन नगर= असाधारण
ँ ा <वपRीको
अ"धकारRेऽमा ूवेश गरे को दे िखद
Nरट "नवेदन खारे जभागी छ ।

कर "नधाJरणलगायतका कर शुhक
आFदको ूशासन आGतNरक राजःव <वभाग र
अGतगJतका "नकायको कायJRेऽ "बषय भएको हुँदा

कर "नधाJरणका सDबGधमा आयकर ऐन, २०५८
का ूावधानअनुSप आGतNरक राजःव कायाJलय

Rेऽ नं. २ बाट भए गरे का काम कारवाह=
कानूनसDमत छन् र सो कायाJलयको कर "नधाJरण

सDबGधमा यस मGऽालयको कुनै भू"मका नहुने
हुँदा यस मGऽालयसमेतलाई <वपRी बनाउनुको
कुनै औिचlय छै न । साथै यस मGऽालयको के
कःतो काम कारवाह=बाट <वपRीलाई अGयाय पनJ
गएको हो सो कुराको िज<कर "नवेदकले आmनो
Nरट "नवेदनमा कह= n कतै उhलेख गनJ नसकेको
हुँदा यस मGऽालयसमेतलाई <वपRी बनाएको
ूःतुत Nरट "नवेदन खारे ज गNरपाउँ भ^ेसमेत
*यहोराको अथJ मGऽालयको "लिखत जवाफ ।
नेपालको आयकर, मूhयअ"भवृ<p कर
ःवयम्कर "नधाJरण ूणाल=मा आधाNरत छ ।

करदाताले यी कर कानूनहSको आधारमा ःवयम्कर

"नधाJरण गर= "नधाJNरत कर रकम सDबिGधत
कायाJलयमा दािखला गन? *यवःथा रहे को छ ।
यसर= करदाताहSबाट ूाA भएका <ववरणमqये

तो<कएका सूचकहSको आधारमा आGतNरक
राजःव <वभागबाट जोिखमयुI करदाता प<हचान
गर= छनौट भई छनौटमा परे का वा कायाJलयबाट
छनौट भएको वा कुनै <क"समको उजुर=/सूचना

ूाA भएका करदाताहSको माऽ पूणक
J र पर=Rण
वा अनुसGधानाlमक कर पर=Rण गNरं दै आएको
छ । पूणJ कर पर=Rण वा अनुसGधानमूलक
कर पर=Rण नभएको अवःथासDम करदाताले पेस
गरे को <ववरण नै माGय हुGछ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को
(ध) (१) मा छु ट पाउने सं ःथा भनी खuड (क)
मा नाफा नकमाउने उwेँयले ःथापना भएका
सावJज"नक ूकृ"तका सामािजक, धा"मJक, शैिRक
वा परोपकार= सं ःथा भनी उhलेख गरे को भए
ताप"न ू"तबGधाlमक वाyयांशमा “तर छु ट पाउने
सं ःथाले उwेँयअनुसार कायJ सDप^ हुँदा वा कुनै
*यिIzारा सो सं ःथालाई ूदान गNरएका सDपिc
वा सेवाबापतको कुनै भ ुIानी गदाJ बाहे क सो
सं ःथाको सDपिc र सो सं ःथाले ूाA गरे को
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्
रकमबाट कुनै $यि'लाई कुनै फाइदा पुरयाएको
भए 2यःतो सं ःथालाई कर छु ट हुने छै न” भनी
सशत= कर छु ट पाउने सं ःथाको ?पमा प@रभाAषत

गरे को दे िखEछ ।
जहाँसIम AवपKी @रट Lनवेदकले उMलेख
= एको सं ःथा आयकर छु ट हुने सं ःथा भएको
गनुभ
भOे दावी छ सो सEदभ=मा हे दा= Lनवेदक सं ःथाले
ूाQ गरे को आयकर छु टको ूमाणपऽमा नै

सं ःथाले आTनो उUेँय बाहे क अEय गLतAवLध
सYालन गरZ करयो[य आय आज=न गरे मा 2यःतो
आयमा कर छु ट हुँदैन भOे उMलेख भएको हुँदा

Lनवेदकले शत= सAहतको कर छु ट ूमाणपऽ ूाQ
गरे को दे िखEछ । कर छु ट ूमाणपऽ भएकै

आधारमा माऽ 2यःता सं ःथाह?ले आज=न गरे को
करयो[य आयमा कर छु ट हुने होइन । 2यःता
सं ःथाह?ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा
१०(छ) बमोिजम ूाQ गरे को रकमको हदसIम
माऽ कर छु ट हुने $यवःथा रहे को छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१
बमोिजम ग@रएको सं शोLधत कर Lनधा=रण
आदे शउपर िचe नबुझेमा सोहZ ऐनको दफा
११५ बमोिजम आEत@रक राजःव Aवभागमा
ूशासकgय पुनरावलोकनको Lनवेदन hदन सAकने
कानूनी $यवःथा रहे को छ । AवपKी Lनवेदक

सं ःथाको सIबEधमा भएको सं शोLधत कर Lनधा=रण
आदे शउपर ूशासकgय पुनरावलोकनको Lनवेदन
पन= सक्ने अवःथा Aवjमान भएकोले उ' Lनवेदन

परे को अवःथामा ूशासकgय पुनरावलोकनको
रोहमा महाLनदk शकको है Lसयतले काया=लयले
गरे को Lनण=य Lमले नLमलेको जाँच गरZ Lनण=य
hदन सक्ने अLधकार LनAहत रहे को र 2यसरZ
Lनवेदन परे को बखत हे रZ Lनण=य गनुप
= नk हुँदा
हालको अवःथामा आEत@रक राजःव काया=लय
Kेऽ नं. २ बाट भएको काम कारवाहZको तmयमा

ूवेश गरZ Aवभागको धारणासAहतको जवाफ पेस
गन= उिचत दे िखएन । अतः कानूनमा सहज?पमा
$यवःथा भएको वैकिMपक उपचारको ूAबया
अवलIबन नगरZ उ' $यवःथालाई बेवाःथा गरZ

@रट Kेऽमा ूवेश गरे को AवपKीको Lनवेदन ःवतः
खारे जभागी छ ।
=
ूकरणमा उिMलिखत
अतः उपयु'
तmयगत तथा कानूनी आधारसमेतबाट आयकर

ऐन, २०५८ को दफा १०१ मा सं शोLधत कर
Lनधा=रण गन= सक्ने $यवःथा भएको, सं शोLधत
कर Lनधा=रण आदे शमा िचe नबुझेमा आयकर

ऐन, २०५८ को दफा ११५ बमोिजम आEत@रक
राजःव Aवभागमा ूशासकgय पुनरावलोकनको
Lनवेदन hदन सAकने अवःथामा वैकिMपक

उपचारको बाटो अवलIबन नगरZ @रट Kेऽमा
ूवेश गरे को हुँदा @रट Lनवेदन खारे ज ग@रपाउँ
भOेसमेत $यहोराको आEत@रक राजःव Aवभागको
Lलिखत जवाफ ।
Lनवेदक सं ःथाले $यवसाAयक तथा

Aवeीय कारोबार गरZ AवLभO बैp तथा Aवeीय

सं ःथाह?बाट ऋण कजा= Lलई लगानी गरे को,
लघुAवe काय=बमअEतग=त माहक सदःयह?मा
ऋण लगानी तथा असुलZ काय=बाट tयाज आIदानी
गरे को, परामश= सेवाबाट आय आज=न गरे को, बैp
Lडपोिजटबाट tयाज आज=न गरे को साथै AवLभO
कIपनीमा शेयर र इिvवटZमा लगानी गरZ आय
आज=न गरे को $यहोरा सं ःथाको लेखा परZKण
ूLतवेदन र कागजात Aववरणबाट दे िखएको हुँदा
उ' सं ःथाले पूण?
= पमा $यवहा@रक कारोबार गरZ
आय आज=न गरे को छ । दातृ Lनकायह?बाट
अनुदान ूाQ गदा= नेपाल सरकारबाट Lलनुपनk
ःवीकृLत नLलएको साथै बोलकबोल ूAबयाअनुसार

ूLतःपधा= गरZ काम तथा प@रयोजनाह? ूाQ गरZ
उ' प@रयोजनाह?बाट मुनाफा आज=न गरे को
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दे िख.छ ।
1रट "नवेदनमा उ6लेख भएको सं ःथा,
सं ःथा दता> ऐन, २०३४ अ.तग>त दता> भै सEालन
भएको, FवGीय Fववरण "नय"मतKपमा बुझाउँदै
आएको र कर छु ट ूाR सं ःथाको ूमाणपऽ
ूाR गरे को कुरामा कुनै Fववाद छै न । तर उS

सं ःथाको यस काया>लयबाट छान"बन गरT कर
परTUण हुँदा उS सं ःथाले आWनो उXेँयFवपरTत
ZयवसाFयक कारोबार गरT करयो[य आय आज>न
गरे को पाइएको हुँदा आ.व. २०५६/५७ र

२०५७/५८ को आयको सbब.धमा आयकर ऐन,
२०३१ को दफा ३३(१) बमोिजम कर "नधा>रण
गरT सोको कुनै ू"तFबया भए ७ hदन"भऽ जवाफ
पठाउन ऐनको दफा ३३(४) बमोिजम सूचना
hदएकोमा "नजले कर ला[ने कारोबार नगरे को
भkे ूमाण पेस गरे को नदे िखएको हुँदा "म"त

२०६९।१०।२८ मा सं शो"धत कर "नधा>रण
गनn "नण>य "म"त २०६९।११।२ मा पऽ
बुझाइएको छ ।
oयसै गरT आयकर ऐन, २०५८ को
दफा १०१ बमोिजम आ.व. २०५८/०५९
दे िख आ.व.२०६७/६८ सbमको सं शो"धत कर
"नधा>रण र मू6य अ"भवृFqकर ऐन, २०५२ को
दफा २० बमोिजम मू6य अ"भवृFqकर "नधा>रण
गरT सं शो"धत तथा अि.तम कर "नधा>रण "म"त
२०६९।११।४ मा "नण>य आदे श जारT
ग1रएको हुँदा उS "नण>यमा िचG नबुझेमा सो
"नण>य आदे शउपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा
११५ र मू6य अ"भवृFqकर ऐन, २०५२ को दफा
३१(क) बमोिजम आ.त1रक राजःव FवभागसमU
ूशासकrय पुनरावलोकनको "नवेदन hदन सFकने
Zयवःथा हुँदाहुँदै सो वैकि6पक बाटो अवलbबन
नगरT 1रट Uेऽमा ूवेश गरे को हुँदा "नवेदन ूथम

sFtमा नै खारे जभागी छ ।

FवपUी 1रट "नवेदकले आWनो सं ःथा
साव>ज"नक Fहत तथा परोपकारT सं ःथाको Kपमा
काय> गनn उXेँयले सं ःथा दता> ऐन, २०३४
अनुसार दता> भएको मुनाफारFहत गैरसरकारT

सं ःथा भएकोले आयकर ऐन, २०३१ र आयकर
ऐन, २०५८ बमोिजम कर नला[ने भkे िजFकर

"लएको दे िख.छ । आयकर ऐन, २०३१ को
दफा ४२(१)(च) मा गाउँ Fवकास स"म"त,
िज6ला Fवकास स"म"त, नगरपा"लका र मुनाफाको

उXेँयले गठन भएको दे िख बाहे कको ूच"लत
नेपाल कानूनबमोिजम दता> भएको वा ःवीकृ"त

ूाR गरे को साव>ज"नक सं ःथा वा िशUण सं ःथाको
आयमा माऽ आयकर छु ट हुने Zयवःथा गरे को
"थयो तर "नवेदक सं ःथाको Fवधानमा मुनाफा

नकमाउने उXेँयले ःथापना भएको भkे उ6लेख
भएको नदे िखएको र उS सं ःथाले ZयवसाFयक
कारोबार गरT आय आज>न गरे को कुरा "नजले
गरे को कारोबारबाटै पुFt भएको हुँदा उS

कारोबारबाट ूाR आयमा आयकर ला[ने ःपt
छ ।
oयसै गरT आयकर ऐन, २०५८ को दफा
२ को (ध)(१) को (क) मा कर छु ट पाउने

सं ःथा भनी नाफा नकमाउने उXेँयले ःथापना
भएका साव>ज"नक ूकृ"तका सामािजक, धा"म>क,
शैिUक वा परोपकारT सं ःथा भनी उ6लेख भएको
साथै ू"तब.धाoमक वाuयांशमा “तर छु ट पाउने
सं ःथाले उXेँयअनुसार काय> सbपk हुँदा वा कुनै
ZयिSvारा सो सं ःथालाई ूदान ग1रएका सbपिG
वा सेवाबापतको कुनै भ ुSानी गदा> बाहे क सो
सं ःथाको सbपिG र सो सं ःथाले ूाR गरे को
्
रकमबाट कुनै ZयिSलाई कुनै फाइदा पुरयाएको
भए oयःतो सं ःथालाई कर छु ट हुने छै न” भनी
सशत> कर छु ट पाउने सं ःथाको Kपमा प1रभाFषत

गरे को दे िख.छ ।

430

९1४३ - =पताRबरूसाद आचाय; =व. नेपाल सरकार, अथ;मSऽालयसमेत

आयकर नद" िशका, २०६६ ले पन
;
ऐनमा भएको 1यवःथालाई ू7 पाद8 “उपयु<

1यवःथाको =व>ेषण गदा; ऐनमा कर छु ट ूाD
हुने दुई ूकारको अवःथा रहे को छ । कर छु ट
हुने सं ःथा र कर छु टको आय हुने सं ःथा ।
प=हलो अवःथा कर छु ट सं ःथाको पJरभाषामा
पन"बिLकै ःवतः कर छु टको सु=वधा उपभोग
गन; पाउने र दोॐो अवःथा, कर छु ट सं ःथाको
पJरभाषामा परे पन सRबिSधत आSतJरक राजःव
काया;लयमा दता; भएपछ वा सRबिSधत आSतJरक
राजःव काया;लयबाट ःवीकृत ूाD गरे पछ माऽ
कर छु टको सु=वधा उपभोग गन; पाउने हो । तर
कर छु ट हुने वा कर छु ट पाएको कुनै सं ःथाले
आXनो सRपिL र आफूले ूाD गरे को रकमबाट

कुनै 1यि< =वशेषलाई कुनै 1यि<गत फाइदा
्
पुरयाएको
भए ]यःतो सं ःथाले कर छु टको सु=वधा
ूाD गन; स^दै न । कुनै पन सं ःथालाई ूदान
गJरएको आयकर छु टको ूमाणपऽ नःशत; नभई
सशत;_पमा ूदान गJरएको छ । नवेदक सं ःथालाई

मत २०६१।५।१ गते कर छु टको सं ःथाको
_पमा bदइएको आयकर छु टको ूमाणपऽ पन
नःशत; नभई सशत; रहे को छ । नज सं ःथाले

सामािजक सेवा काय;बमह_का अलावा आXनो
उdेँय=वपरfत 1यवसा=यक तथा =वLीय कारोबार
गरf आय आज;न गरे को पु=7 भएको हुँदा नजले

गरे को सो 1यवसा=यक कारोबारमा आयकर छु ट
नहुने ःप7 छ ।

जहाँसRम Jरट नवेदकले ू]येक वष;
आXनो आय 1ययको =वLीय =ववरण बुझाई आए
पन काया;लयबाट आयकर लाiने भनी क=हjयै

पन दावी र पऽाचार नगरे को भlे िज=कर
लनुभएको छ, सो सRबSधमा नजले पेस गरे को
=ववरणमा आफूले गरे को 1यवसा=यक तथा =वLीय
कारोबारको =ववरण नbदई कारोबार लुकाएको

दे िखSछ । नेपालको ःवयम्कर नधा;रण ूणालfमा
अधाJरत आयकर 1यवःथाबमोिजम करदाताले
ःवयम्कर नधा;रण गरf नधा;Jरत कर रकम

सRबिSधत काया;लयमा दािखला गन" 1यवःथा
रहे को छ । यसरf करदाताह_बाट ूाD भएका
=ववरणमnये तो=कएका सूचकह_को आधारमा
आSतJरक राजःव =वभागबाट जोिखमयु< करदाता

प=हचान गरf छनौटमा परे का वा काया;लयबाट
छनौट भएका वा कुनै =कसमको उजुरf सूचना
ूाD भएका करदाताह_को माऽ पूणक
; र परfpण
वा अनुसSधाना]मक कर परfpण गJरदै आएको

छ । पूण; कर परfpण वा अनुसSधानमूलक कर

परfpण नभएको अवःथासRम करदाताले पेस गरे को
=ववरण नै माSय हुSछ । यसै 1यवःथाअनुसार
नज करदाताले आXनो कारोबार लुकाई आय

1यय =ववरण पेस नगरf कर छलf गरे को सूचना
ूाD भएपqात् छानबन तथा अनुसSधान सु_ गरf
नजलाई जानकारf bदई मूjय अभवृ=rकरतफ;
ूारिRभक कर नधा;रण आदे श र आयकरतफ;
सफाइको सबुद ूमाण पेस गन" मौका bदई सो को

ूत=बयासमेत ूाD हुन आएकोले कर नधा;रण
गJरएको हुँदा गैरकानूनी_पमा कर लगाएको भनी

लनु भएको िज=कर नरथ;क रहे को छ ।
]यसै गरf आयकर ऐन, २०५८ को दफा
१०(छ) मा छु ट हुने रकमअSतग;त छु ट पाउने
सं ःथाले चSदा, उपहारअSतग;तका रकममा माऽ
कर छु ट हुने 1यवःथा गरे को छ । आयकर
छु टको ूमाणपऽ ूाD नगरे को अवःथामा भने
सामािजक परोपकारf जुनसुकै सं ःथाले ूाD गरे को
अनुदान, चSदा र उपहारसमेत करयोiय आय
हुSछ । नवेदक सं ःथाले 1यवसा=यक कारोबार
गरf आय आज;न गरे को ःप7 भएकोले यसरf ूाD
गरे को आयमा आयकर छु टको ूमाणपऽ लएको
भएता पन आयकर छु टको दायरामा नपन" ःप7
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छ ।

आयकर छु टको ूमाणपऽ ूा6 सं ःथाह;ले

हुCछ । कर छु ट हुने सं ःथाले प"न बोलकबोल
ूHबयाअनुसार तथा ठे sा ू"तःपधा? गरe कुनै काम

२०५८ को दफा ९६ बमोिजम आय Hववरण
पेस गनुप
? नV Wयवःथा छ । HवपXी "नवेदकले
उYलेख गनुभ
? एको सं ःथाले HवIीय Hववरण पेस

२(ध)को उ@ेँयHवपरeत करयोKय WयवसाHयक
कारोबार गरe आय आज?न गरे को अवःथा
छ । यसरe ूच"लत कानूनबमोिजम करयोKय
कारोबार गरे को उo सं ःथाले आफूले गरे को

आbनो आय करदाता आफcले यकdन गरe आय
? नV दाHय<व भए दािखला
Hववरण तयार गरe कर "तनुप
गदf जानु पनVमा HवपXी "नवेदकले सो नगरe कर

मूYय अ"भवृHxकर ऐन, २०५२समेतले yदएको
अ"धकार ूयोग गरe अ"धकारूा6 अ"धकारeबाट
भएको कर "नधा?रण कानूनसpमत भएको हुँदा

ू<येक वष? कर छु टको उ@ेँयअCतग?त माऽ काय?
गरे को भए HवIीय Hववरण माऽ र करलाKने
उ@ेँयसमेतको काम गरे को भए आयकर ऐन,

गनV गरे को भए ताप"न आय Hववरण पेस गरे को
ँ ै न । आयकर ऐन, २०५८ ले करदाता
दे िखद
ःवयम्लाई कर अ"धकृत सरह मानेको पाइCछ ।

छु ट ूा6 सं ःथा भनी HवIीय Hववरणमाऽ पेस
गरे को हुँदा "नजले कर छYने "नयतले जालसाजीपूण?
काय? गरe आफूले गरे को WयाबसाHयक कारोबार

लुकाएको ःपg छ । यसरe जालसाजीपूण? काय?
गरe कर छलेको पाइएमा आयकर ऐन, २०५८
को दफा १०१(४) बमोिजम कर "नधा?रण गन?
सHकने Wयवःथा अनुसार कर "नधा?रण गkरएको
हुँदा गैरकानूनी तथा गैरसं वैधा"नक Hक"समले कर

"नधा?रण गन? खोजेको भlे िजHकर "नरथ?क छ ।
आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम कर
छु ट ूा6 गनV सं ःथा, नाफा नकमाउने उ@ेँयले
ःथापना भएका साव?ज"नक ूकृ"तका सामािजक,
धा"म?क, शैिXक वा परोपकारe सं ःथा हुनपु नV, कर
छु ट पाउने सं ःथाले पाएको चCदा, उपहार वा उo
सं ःथाबाट ू"तफल ूा6 गनV वा ू"तफलको आसा
नगरe <यसले सं ःथाको काय?सँग ू<यX;पले

सpबिCधत अCय योगदानह; माऽ कर छु टका
ला"ग योKय हुCछ । सामािजक, परोपकारe काय?
गनV ूयोजनको ला"ग ूा6 हुने अनुदान रकम
ूा6 गन? प"न नेपाल सरकारको ःवीकृ"त "लनुपनV

ूा6 गरe कारोबार गरे मा कर "तनुप
? नV कानूनी
Wयवःथा छ । तर HवपXी सं ःथाले उo दफा

कारोबार लुकाई हालसpम प"न राtयलाई "तनु?
बुझाउनुपनV कर न"तरe कानून उYलvन गरे को
कारणले आयकर ऐन, २०३१ र २०५८ साथै

"नवेदन खारे जभागी छ ।
?
उिYलिखत त{यगत
अतः उपयुo
तथा कानूनी आधारसमेतबाट आयकर ऐन,
२०५८बमोिजम कर छु ट भएको वा छलe भएको
सpबCधमा अनुसCधान छान"बन गरe सं शो"धत कर
"नधा?रण गन? सक्ने अ"धकार भएको, सं शो"धत
कर "नधा?रण आदे श जारe गदा? ूाकृ"तक Cयायको
ु ाइको मौका yदई आयकर
"स|ाCतअनु;प सुनव

ऐन तथा मूYय अ"भवृHxकर ऐन तथा "नयमावलeले
तोकेको ूHबया पूरा गरe गkरएको कर "नधा?रण
आदे शउपर ूशासकdय पुनरावलोकनको "नवेदन
yदन सक्ने माग? अवलpबन नगरe असाधारण

Xेऽा"धकारअCतग?त kरट Xेऽमा ूवेश गरe दायर
भएको kरट "नवेदन खारे ज गkरपाउँ भlेसमेत
Wयहोराको आCतkरक राजःव काया?लयको "लिखत
जवाफ ।

"नयमबमोिजम पेस हुन आएको ूःतुत kरट

"नवेदनमा "नवेदकतफ?बाट Hव~ान् अ"धवoा~य
ौी वेदूसाद िशवाकोटe र ौी वYलभ बःनेतले
गkरबीको रे खामुनी रहे का Hवपl वग? र मामीण
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महलाको उ#थान गन' उ(ेँयले ःथापत यस
सं ःथालाई लघुव5 स6ालन गन7 रा9 बै<ले
7
इजाजत ?दएको छ । लघुव5 काय7बम दुगम
ठाउँमा स6ाGलत छन् । लघुव5 काय7बमको
माIयमबाट दूरदराजमा रहे का वपL वग7 र
मामीण महलाको जीवनःतरमा सुधार Qयाउने

उ(ेँयले

लगानी गरR ूाT आयसमेत उV
ःथानमा नै ूयोग हुने हुँदा मुनाफा वा करयोXय
आयमा गणना हुने ूकृGतको आय होइन ।
Surplus आय नभएकोले यसमा कर लगाउन
GमQदै न । आयकर छु ट हुने ूमाणपऽ जारR

ग\रयो तर #यसको वपरRत कर लगाइयो यो
काय7 कानूनस]मत छै न । कर छु टको ूमाणपऽ
जारR गदा7 चार शत7 उQलेख ग\रयो ती शत7वपरRत
हुने गरR यस सं ःथाले कुनै काय7 गरे को छै न ।

Gनवेदकसरहका अbय सेवामूलक सं ःथालाई कर
छु ट ?दई Gनवेदक सं ःथालाई माऽ करको दायरामा
Qयाइएको छ, यो समानताको हक वdeको काय7
हो । सेवामूलक सं ःथाले आज7न गरे को आयमा
कर छु ट पाउने गरR नेकाप २०६९, असार,
Gन.नं.८७८५, पृn ४१३ मा Gसeाbत ूGतपादन
भएको हुँदा उV Gसeाbत यस \रट Gनवेदनमा पGन
आकष7त हुbछ । ऐनमा नै कर छु टको tयवःथा
भएको अवःथामा कुन कुन आयमा कर लगाउने
भLेतफ7 नहे रR स]पूण7 आयमा नै कर लगाइयो
यो ऽुटपूण7 छ । कर नलाXने आयमा समेत कर
लगाइएको हुँदा \रट जारR गरR कर लगाउने गरR
भएका Gनण7य बदर हुनपु द7छ भLेसमेत tयहोराको
7 यो ।
बहस ूःतुत गनुभ
यसै गरR Gनवेदकतफ7बाट वuान् व\रn
अGधवVाऽय ौी बिRबहादुर काकx, ौी श]भ ु थापा

र ौी कोमलूकाश िघGमरे ले व5ीय मIयःथताको
काम गन' सं ःथास]बbधी ऐन, २०५५ को दफा
३१ ले पGन नाफारहत सेवामूलक सं ःथालाई

आयकर छु ट हुने भनी tयवःथा गरे को छ ।
सं ःथाले आzनो उ(ेँयवपरRत काय7 गरे मा सं ःथा
नै खारे ज हुbछ तर यस सं ःथाले कानूनवपरRत
र आzनो वधानको उ(ेँयवपरRत काय7 गरे को

छै न । Surplus र Profit मा फरक छ ।
ू#येक आज7न करयोXय हुँदैन । खुद मुनाफामा
कर लाXदछ स]पूण7 बचतमा होइन तर स]पूण7
बचतमा कर लगाइयो यो काय7 ऽुटपूण7 छ ।

कर छु ट पाउने अGधकार Gनवेदकमा रहे को
हुँदा स]पूण7 बचतमा कर लगाउने गरR भएको
Gनण7य बदर गरR अब उूाbत कर नलगाउनु भLे
ूGतषेधलगायत परमादे शको आदे श जारR हुनपु द7छ

भLेसमेत tयहोराको बहस ूःतुत गनुभ
7 यो ।
सरकारR Gनकायको तफ7बाट वuान्
सहbयायाGधवVा ौी महे शकुमार थापाले वधानमा

सेवामूलक भनी उQलेख गरR सोहRबमोिजम कर
छु टको ूमाणपऽ ूाT ग\रसकेपGछ व5ीय
सं ःथासमेत खोलR व5ीय कारोबार गरR सोबाट
मुनाफा आज7न गरे को हुँदा करको Gसeाbतबाहर
गएको ू{ छ । कर छु टको नाममा tयापार
गन7 पाइँदैन । tयापार गन7 कर छु ट ?दएको
होइन सेवामूलक
हो । तर कर
व5ीय कारोबार
कःतो ूकृGतका

काय7को लाGग छु ट ?दएको
छु ट सुवधा दुdपयोग गरR

स6ालन ग\रएको छ । के
काय7का कर छु ट हुने भनी
जारR ग\रएको ूमाणपऽमा नै शत7 उQलेख
छ । Gनवेदकले ववरणमाऽ पेस गरे करयोXय
रकम दे खाएनन् । तसथ7 Gनवेदक सं ःथाले आzनो
वधान र उ(ेँयवपरRत व5ीय कारोबार स6ालन
गरR मुनाफा आज7न गरे को हुँदा #यःतो मुनाफामा
कर लगाउने गरR भएका Gनण7य कानूनस]मत् भई

गैरवैधाGनक एवम् गैरसं वैधाGनक नदे िखएकोले \रट
खारे ज हुनपु द7छ भLेसमेत tयहोराको बहस ूःतुत
7 यो ।
गनुभ
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दुबैतफ1का 2व4ान् कानून 6यवसायी एवम्
सह<याया"धव>ाले ूःतुत गनुभ
1 एको बहससमेत
सुनी "म"सल अEययन गरG हे दा1 मागबमोिजम
आदे श जारG गनुप
1 नL हो होइन सोहG "बषयमा
"नण1य PदनुपनL दे िखन आयो ।

२०६१।५।१ मा आयकर छु टको ूमाणपऽ
ूा~ गरे को छ । यसरG कर छु ट सु2वधा पाई
काय1 सzालन गरG आएकोमा आ.व. ०५६/०५७
को S.२८,३८,८१६।६५ एवम् सोहG "म"तमा

यसमा नेपाल सरकारको नी"तअनुSप
गTरबी "नवारणको Uेऽमा काय1 गनL उVेँयले

आ.व. ०५७/०५८ को S. ३९,५९,९२४।४५
र आ.व. ०५८/०५९ दे िख आ.व. ०६७/०६८
सeमको
कुल
S.२१,६६,०९,०२९।४३

चौकgको भवन "नमा1ण, ३८१ वटा 2वiालय
भवनहSको "नमा1ण, मम1त र पुन"न1मा1ण, ८१०
2क.मी. मामीण कृ2ष सडकको "नमा1ण, ३८ वटा
झोलुnे पुल, १९ वटा सामुदा2यक भवन, २ वटा
लघु जल2वiुत आयोजनाहSसमेत गरG हालसeम

Sपमा ःथापना भएको सं ःथालाई कर लगाउने
तथा ूे2षत पऽमा उि[लिखत खुद आय भनी
उ[लेख गTरएको रकम कम1चारGको उपदान,
"बदा, औष"ध उपचारसमेतसँग सeबि<धत हुँदा

ःथा2पत यस सं ःथाले नेपालका ७५ िज[लामEये
५४ िज[लाअ<तग1तका 2वप] जनताको जीवनःतर
उकाःन 2व"भ] 2वकास तथा सेवामूलक काय1हS
गनL बममा ४५०० वटा साना तथा मझौला
"सं चाई आयोजनाको "नमा1ण, ८४० वटा खानेपानी
आयोजनाहS सeप] गरे को, २२ वटा उपःवाःfय

जeमा ७६४७ आयोजनाहS "नमा1ण र मम1त गरG
जनतालाई सुिeपई चालु अवःथामा रहे का छन् ।
आ"थ1क, सामािजक र शैिUक s2tले 2पछ"डएका
दूरदराजका मामीण समुदायका 2वप] वग1को
आ"थ1क उ]"तका ला"ग नेपाल राu बैvबाट
अनुम"त "लई लघु2वw (Microfinance) काय1बम
सzालन गरG मामीण भेगका गTरब तथा 2वप]
म2हलाहSको तफ1बाट बचत भएको रकमबाट
"नजहSका स<त"तको िशUा र ःवाःfयमा खच1
गन1 सहयोग पुगेको छ । यसरG "नवेदक सं ःथा
साव1ज"नक 2हत तथा परोपकारG काय1 गनL
उVेँयले ःथा2पत भई मुनाफार2हत गैरसरकारG
सं ःथा भएको र त{कालGन आयकर ऐन, २०३१
को दफा ४२(१) (च) हाल ूच"लत आयकर
ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)को ख}ड
(क) ले आयकर छु ट हुने सं ःथाका Sपमा

रकमलाई खुद आय कायम गरG सं शो"धत आयकर
"नधा1रण गनL भ]े "म"त २०६९।१०।११ र
२०६९।१०।१४ का पऽहS ूा~ हुन आएको
तर उ> "नण1य गदा1 आयकर ऐन, २०५८
को दफा १०१(३) अनुसार ४ वष1"भऽ कर
"नधा1रण गरG सनुपनLमा १२ वष1को एकमुt कर
"नधा1रण गTरएको छ । मुनाफार2हत सं ःथाको

{यःतो रकमलाईसमेत खुद आय कायम गरG कर
लगाउने गरG भएका "नण1यबाट नेपालको अ<तTरम
सं 2वधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ), १३(१),

८९(१) को सं वैधा"नक हक तथा आयकर ऐन,
२०३१ को दफा ४२(१)(च) र आयकर ऐन,
२०५८ को दफा २ (ध)(१)(क) का साथै
सं ःथा दता1 ऐन, २०३४ को दफा ५(२)समेतका
कानूनी हकहS हनन् हुन गएकोले आ<तTरक

राजःव काया1लय, काठमाड Uेऽ नं. २ बाट
कर "नधा1रण गनL गरG "म"त २०६९।१०।११
र २०६९।१०।१४ को पऽ तथा उ>
पऽहSसँग सeबि<धत "नण1य एवम् काम

कारवाहGहS नेपालको अ<तTरम सं 2वधान, २०६३
को धारा ३२ र १०७ (२) बमोिजम उ{ूेषणको

आदे श4ारा बदर गरG "नवेदक सं ःथालाई आयकर
नलगाउनु भनी ू"तषेध परमादे शलगायत अ<य जो
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चाहने आ"ा आदे श वा पूज) जार+ ग-रपाउँ भ1े
2नवेदन 3यहोरा रहे को दे िख9छ ।
वप<ीह>को

2लिखत

जवाफमा

2नवेदकले शतCसहतको कर छु ट ूमाणपऽ ूाJ
गरे को हो 2नःशतC होइन । कर छु ट ूमाणपऽ
भएकै आधारमा माऽ Pयःता सं ःथाह>ले आजCन

गरे को करयोTय आयमा कर छु ट हुने होइन ।
Pयःता सं ःथाह>ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा
१०(छ) बमोिजम ूाJ गरे को रकमको हदस^म

माऽ कर छु ट हुने 3यवःथा रहे को छ । 2नवेदक
सं ःथाले 3यवसायक तथा व_ीय कारोबार गर+
व2भ1 बै` तथा व_ीय सं ःथाह>बाट ऋण कजाC
2लई लगानी गरे को, लघुव_ कायCबमअ9तगCत
माहक सदःयह>मा ऋण लगानी तथा असुल+
कायCबाट gयाज आ^दानी गरे को, परामशC सेवाबाट
आय आजCन गरे को, बै` 2डपोिजटबाट gयाज

आजCन गरे को साथै व2भ1 क^पनीमा शेयर
र इिiवट+मा लगानी गर+ आय आजCन गरे को
कुरा लेखा पर+<णको ू2तवेदन र कागजात

2नकायह>बाट
ववरणबाट
दे िखएको, दातृ
अनुदान ूाJ गदाC नेपाल सरकारबाट ःवीकृ2त
बोलकबोल ूबयाअनुसार
न2लएको साथै

गनw 2नणCय ग-रएको र आयकर ऐन, २०५८
को दफा १०१ बमोिजम आ.व. २०५८/०५९
दे िख आ.व. २०६७/६८ स^मको सं शो2धत कर
2नधाCरण र मूxय अ2भवृyकर ऐन, २०५२ को
दफा २० बमोिजम मूxय अ2भवृyकर 2नधाCरण गर+
सं शो2धत तथा अि9तम कर 2नधाCरण 2नणCय आदे श
जार+ ग-रएको हुँदा उk 2नणCयमा िच_ नबुझेमा
सो 2नणCय आदे शउपर आयकर ऐन, २०५८ को
दफा ११५ र मूxय अ2भवृyकर ऐन, २०५२
को दफा ३१(क) बमोिजम आ9त-रक राजःव
वभागसम< ूशासक{य पुनरावलोकनको 2नवेदन
sदन सकनेमा सो वैकिxपक बाटो अवल^बन
नगर+ -रट <ेऽमा ूवेश गरे को हुँदा -रट 2नवेदन

खारे ज हुनपु दCछ भ1ेसमेत 3यहोरा उxलेख गरे को
दे िख9छ ।
2नवेदन 3यहोरा, 2लिखत जवाफ र व|ान्
कानून 3यवसायीह>ले ूःतुत ववादमा उठाउनु
भएको सं वैधा2नक एवम् कानूनी ू~समेतलाई
गत गर+ हे दाC 2न^न ू~ह>मा 2न>पण गनुप
C नw
दे िखन आएको छ ।
(क) कर कायाCलयले गरे को 2नणCय बदर माग

ू2तःपधाC गर+ काम तथा प-रयोजनाह> ूाJ
गर+ उk प-रयोजनाह>बाट मुनाफा आजCन गर+
उk सं ःथाले आlनो उmेँयवपर+त 3यवसायक
कारोबार गर+ करयोTय आय आजCन गरे को
पाइएको हुँदा आ.व. २०५६/५७ र २०५७/५८

को आयको स^ब9धमा आयकर ऐन, २०३१
को दफा ३३(१) बमोिजम कर 2नधाCरण गर+
सोको कुनै ू2तबया भए ७ sदन2भऽ जवाफ
पठाउन ऐनको दफा ३३(४)बमोिजम सूचना
sदएकोमा 2नजले कर लाTने कारोबार नगरे को
भ1े ूमाण पेस गरे को नदे िखएको हुँदा 2म2त
२०६९।१०।२८ मा सं शो2धत कर 2नधाCरण
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गनC परे को -रट 2नवेदनमा -रट <ेऽा2धकार
आकषCत हुन सiछ वा सiदै न ?

(ख) 2नवेदक सं ःथा तPकाल+न आयकर ऐन,
२०३१ को दफा ४२(च)(१) र हाल
बहाल रहे को आयकर ऐन २०५८
को दफा २(ध)(१)(क) बमोिजमको
दायरा2भऽ पनw सेवामूलक सं ःथा हो
होइन ?
(ग) सेवामूलक सं ःथाले व_ीय कारोबार
गनC 2मxने हो होइन र यसर+ व_ीय
कारोबारबाट आिजCत आय करयोTय आय
हु9छ हुँदैन ?

(घ) आ9त-रक राजःव कायाCलयबाट भएका

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

"नण+य कानूनस.मत छन् छै नन् र उ5
"नण+य बदर हुनपु न: हो होइन ?
(ङ) "नवेदन मागबमोिजम आदे श जारF हुनपु न:
हो होइन ?

२. पHहलो ूJतफ+ Hवचार गदा+ सं शो"धत
तथा अिQतम कर "नधा+रण "नण+य आदे शउपर
िचR नबुझेमा सो "नण+य आदे शउपर आयकर ऐन,
२०५८ को दफा ११५ र मूWय अ"भवृHZकर

ऐन, २०५२ को दफा ३१(क)बमोिजम आQत\रक
राजःव Hवभागसम^ ूशासक_य पुनरावलोकनको
ला"ग "नवेदन `दन सHकने र आQत\रक राजःव

Hवभागको "नण+यउपर राजःव Qयाया"धकरणमा
पुनरावेदन गन+ सHकने वैकिWपक उपचारको
बाटो Hवbमान रहे को अवःथामा \रट ^ेऽमा

ूवेश गरे को "नवेदकको उ5 काय+ ूार.भमा
नै कानूनHवपरFत छ भनी वैकिWपक उपचारको
"बषयमा Hवप^ीहeले Hववाद दे खाएका छन् ।
३. "नवेदक सं ःथालाई तjकालFन आयकर

ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) र हाल ूच"लत
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)को
खlड (क) ले आयकर छु ट हुने सं ःथाका eपमा
२०६१।५।१ मा आयकर छु टको ूमाणपऽ
ूदान गरF कर छु टको सुHवधा पाई काय+ सoालन
गरF आएकोमा "नज सं ःथाले HवRीय कारोबार गरF
Hव"भp बैq तथा HवRीय सं ःथाहeबाट ऋण कजा+
"लई लगानी गरे को, लघुHवR काय+बमअQतग+त
माहक सदःयहeमा ऋण लगानी तथा असुलF

काय+बाट vयाज आ.दानी गरे को, परामश+ सेवाबाट

आय आज+न गरे को, बैq "डपोिजटबाट vयाज
आज+न गरे को साथै Hव"भp क.पनीमा शेयर
र इिwवटFमा लगानी गरF आय आज+न गरे को
हुँदा "म"त २०६९।१०।८ को "नण+यानुसार
"म"त

२०६९।१०।११

आ.व.०५६/०५७

को e.२८,३८,८१६।६५ एवम् सोहF "म"तमा
आ.वं. ०५७/०५८ को e.३९,५९,९२४।४५
र आ.व.०५८/०५९ दे िख आ.व.०६७/०६८
स.मको
कूल
e.२१,६६,०९,०२९।४३
रकम करयोzय आय कायम हुने भनी "म"त
२०६९।१०।१४
मा
पऽाचार
भएको
दे िखQछ । उ5 "नण+य एवम् सो "नण+यानुसार
ग\रएको पऽाचार आयकर ऐन, २०५८ को
दफा १०१(३) अनुसार ४ वष+"भऽ नभई १२
वष+को एकैचोटF "नण+य भएको र उ5 "नण+य
गदा+ कानूनले तोकेको समय {यतीत गरF तथा
कम+चारFको उपदान, "बदा, "बमा र औष"ध उपचार
र लघुHवR कारोबारबाट ूा} आयसमेतका रकम
सबैलाई खुद आय कायम गरF भएका "नण+य
गैरसं वैधा"नक भएको भनी "नवेदकले च ुनौती

`दएका छन् ।
४. आQत\रक राजःव काया+लयबाट
आयकर छु ट हुने सं ःथाका eपमा "नवेदक
सं ःथालाई २०६१।५।१ मा आयकर छु टको
ूमाणपऽ ूदान ग\रएको छ । यसरF आफले

कर छु ट हुने भनी ूमाणपऽ जारF गरे को सो
सं ःथाले कुन कुन "नकायबाट अनुदान रकम ूा}
गरे को छ र सामािजक सेवामा के कःतो लगानी
गरे को छ, मुनाफाका आधार के के हुन,् अQय

"नकायबाट ूा} काया+लय सoालनस.बQधी खच+,

कम+चारFको तलब, उपदान, "बदा, "बमा र औष"ध
उपचारसमेतको रकममा के क"त करयोzय आय

हुन सwछ र के क"त कर छु टयोzय आय हुने भpे
र HवRीय मयःथताको काम गन: सं ःथास.बQधी
ऐन, २०५५ को दफा २४ बमोिजमका आयमा
सोहF ऐनको दफा ३१ बमोिजम `दन सHकने
कर छु ट जःता कानूनी ूHबयागत काय+ पूरा

नगरF सं ःथाले ूा} गरे को आयलाई करयोzय
आय कायम गरF १२ वष+को आय एकै चोटF
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नधारण हुने भनी भए गरे का *यःता नणयह.लाई
कानूनस3मतको नणय मा6 म7दै न । कुन आय
करयो<य आय हो र कुन आय करछु टयो<य

(क) नाफा नकमाउने उfेँयले ःथापना भएका
सावजनक ूकृतका सामािजक, धामक,
शैिDक वा परोपकारC सं ःथा,
(ख) सामािजक वा खेलकुदस3बAधी सुEवधा
ूवlन गन^ उfेँयले सो सं ःथा वा

आय हो भ6े कुराको नणय गन स3बिAधत
अधकारCसDम छ तर कानूनEवपरCत गएर
नणय गHरAछ र नणयाधकारCका नणयमा कुनै

*यसका सदःयह.ले लाभ नलने गरC
गठन भएको अaयवसायी (एमेmयोर)
खेलकुद सं ःथा,

कानूनी ूJमा Eववाद रहे को दे िखAछ भने *यःतो
कानूनी ूJको नराकरण HरटDेऽबाट नहुने भ6
म7दै न ।

(२) नवाचन आयोगमा दता भएको राजनैतक
दल,
(३) गाउँ Eवकास समत, नगरपालका वा

५. अब, दोॐो ूJतफ Eवचार गदा

नवेदक सं ःथा त*कालCन आयकर ऐन, २०३१
को दफा ४२(१)(च) र आयकर ऐन २०५८
को दफा २(ध)(१)(क) बमोिजमको दायराभऽ
पन^ सेवामूलक तथा करछु टूा_ सं ःथा हो होइन
भ6ेतफ Eवचार गदा त*कालCन आयकर ऐन,
२०३१ को दफा ४२(१)(च) मा भएको कानूनी
aयवःथा दे हायबमोिजम छः
४२ आयकरको छु ट :(१) यस ऐन वा ूचलत
नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए तापन दे हायका आयमा कर ला<ने
छै नः–
(च) गाउँ Eवकास समत, िज7ला Eवकास समत,

नगरपालका र मुनाफाको उfेँयले गठन
भएको दे िखबाहे कको ूचलत नेपाल
कानूनबमोिजम दता भएको वा ःवीकृत

ूा_ गरे को सावजनक सं ःथा वा िशDण
सं ःथाको आय,
यसै गरC हाल बहाल रहे को आयकर ऐन,
२०५८ को दफा २(ध) मा भएको
कानूनी aयवःथा दे हायबमोिजम छः

२(ध) “छु ट पाउने सं ःथा” भ6ाले दे हायका
नकाय स3झनुपछ :

(१) कर छु ट पाउने सं ःथाको .पमा Eवभागमा
दता भएका दे हायबमोिजमका नकाय :

िज7ला Eवकास समत,
तर छु ट पाउने सं ःथाको उfेँयअनुसार
काय स3प6 हुँदा वा कुनै aयिnoारा सो सं ःथालाई
ूदान गHरएका स3पिp वा सेवाबापतको कुनै
भ ुnानी गदा बाहे क सो सं ःथाको स3पिp र सो
सं ःथाले ूा_ गरे को रकमबाट कुनै aयिnलाई
्
कुनै फाइदा पुरयाएको
भए *यःतो सं ःथालाई कर

छु ट हुने छै न ।
६. नवेदक Eवकास आयोजना सेवा केAि
(डूोuस–नेपाल) सं ःथा दता ऐन, २०३४ अAतगत
मत २०५०।६।१० मा दता भई ःथाEपत
भएको गैरसरकारC सं ःथा भएको कुरामा Eववाद

छै न । नेपाल सरकारको नीतअनु.प नै गHरबी
नवारणको Dेऽमा काय गन^ उfेँयले ःथाEपत
भई Eवभ6 Eवकास तथा सेवामूलक कायह. गन^
बममा साना तथा मझौला सं चाई आयोजनाको
नमाण, खानेपानी

आयोजनाह.को
नमाण,
उपःवाःxय चौकyको भवन नमाण, Eवzालय
भवनह.को नमाण, ममत र पुननमाण मामीण
कृEष सडकको नमाण, झोलु}े पुल, सामुदाEयक
भवन, लघु जलEवzुत ् आयोजनाह.समेत नमाण

र ममत गरC जनतालाई सुि3पई आनो Eवधानको
उfेँयअनु.प ःथापना कालदे िख हालस3म काय
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ग+रआएको कुरामा 3वप5ीले 3ववाद दे खाएका
छै नन् ।
७. दे शको मामीण 5ेऽको सवाA3Bण
3वकास सरकारC 5ेऽको ूयासबाट माऽ पूरा
हुन नसक्ने मामीण 3वकासका ला"ग समावेशी
त+रकाले जन सहभा"गता जुटाई "नरपे5 ग+रबीको
रे खामु"न रहे को मामीण समाजको आ"थAक र
सामािजक OपाPतरण गनA 3व"भQ सेवामूलक
कायAबम सSालन गनT भQे "नवेदक सं ःथाको

3वधानको ूःतावनामा उXलेख छ । उY
सं ःथाको ूःतावनाबाटै आ"थAक, सामािजक,
शैि5क Z3[ले पछा"ड परे का 3वपQ वगA वा
समुदायको उ]थानको ला"ग सेवामूलक कायA
्
उY सं ःथाको मूल
सSालनाथA सहयोग पुरयाउनु
उ^ेँय रहे को दे िखPछ । यहC उ^ेँयलाई मूतO
A प
`दन सं ःथा दताA ऐन, २०३४ बमोिजम यो सं ःथा
ःथा3पत भएको छ ।
८. सं ःथा दताA ऐन, २०३४ को
ूःतावनामा
“सामािजक, धा"मAक, सा3हि]यक,
साँःकृ"तक, वैgा"नक, शैि5क, बौ3iक, शारC+रक,
आ"थAक, jयवसा3यक तथा परोपकारC सं ःथाहOको
ःथापना र दताA गनA भQे उXलेख छ । ]यसै गरC
उY ऐनको दफा २(क) मा “सं ःथा भQाले
सामािजक, धा"मAक, सा3हि]यक, साँःकृ"तक,

वैgा"नक, शैि5क, बौ3iक, शारC+रक, आ"थAक
jयवसा3यक तथा परोपकारC कायAहOको 3वकास
एवम् 3वःतार गनT उ^ेँयले ःथापना भएको सnघ

सं ःथालाई सpझनुपदAछ” भQे प+रभाषा गरC सं ःथा
दताA ऐनको ूःतावना र प+रभाषासँग तादा]pयता
रहने गरC यस सं ःथाको 3वधानको ूःतावनामा

समेत उXलेख भई सोहC सnघ सं ःथा दताA ऐन,

२०३४ बमोिजम दताA भई सं ःथा सSालन भई
आएकोमा आPत+रक राजःव कायाAलयबाट उY
सं ःथालाई "म"त २०६१।५।१ मा कर छु टको

ूमाणपऽसमेत

जारC गरे को दे िखन आएको
छ । यस सं ःथाले मा"थ उिXलिखत 3व"भQ
5ेऽमuये नेपालको दूरदराज तथा भौगो"लक
3वकटतासमेतलाई Z3[गत गरC ]यःतो 5ेऽमा
बसोबास गनT आ"थAक, सामािजक र शैि5क Z3[ले
पछा"ड परे का 3वपQ वगAलाई लि5त गरC 3व"भQ

सेवामूलक कायA गदv आएको सेवामूलक परोपकारC
सं ःथा हो भQे कुरामा 3वम"त जनाउनुपनT अवःथा
दे िखएन । तर, सेवामूलक र मुनाफार3हत परोकारC
कायA गनT उ^ेँयका साथ ःथापना भएको सं ःथाले
3वxीय कारोबार गरC करयोyय आय आजAन गरे को
भनी प3हला आफूले जारC गरे को कर छु टको

ूावधान3वपरCत गएर कर "नधाAरण गरे को कायA
गैरकानूनी र गैरसं वैधा"नक भनी "नवेदकले च ुनौती
`दएको अवःथा छ । सेवामूलक, मुनाफार3हत
परोकारC कायA गनT उ^ेँयका साथ ःथापना भएको

सं ःथाले गरे को लघु 3वxीय कारोबारबाट ूा{
हुन आएको आय करयोyय आय हो होइन भQे
ू} प"न ]यिxकै 3वचारणीय रहे कोले यस ू}को
"नOपण ू} नं.३ मा 3वःतृत 3ववेचना ग+रने
छ ।
९. सेवामूलक सं ःथाले 3वxीय कारोबार

गनA "मXने हो होइन र यसरC 3वxीय कारोबारबाट
आिजAत आय करयोyय आय हुPछ हुँदैन भQे तेॐो
ू}तफA 3वचार गदाA सं ःथाले 3वxीय कारोबार गरC
3व"भQ बै तथा 3वxीय सं ःथाहOबाट ऋण कजाA
"लई लगानी गरे को, लघु3वx कायAबमअPतगAत

माहक सदःयहOमा ऋण लगानी तथा असुलC

कायAबाट याज आpदानी गरे को, परामशA सेवाबाट

आय आजAन गरे को, बै "डपोिजटबाट याज
आजAन गरे को हुँदा उY रकम करयोyय भएको
भQे 3वप5ीहOको िज3कर रहे को छ ।
१०. सnघ सं ःथा दताA ऐन, २०३४
्
ःथापना भएका र त]कालCन आयकर
अPतरगत
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ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) र हाल बहाल
रहे को आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)

को ख9ड (क)बमोिजम कर छु ट पाउने सं ःथाले
ूाH गरे को के कःता रकममा आयकर लाKदै न
भNे सOबPधमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा
१०(छ) मा भएको कानूनी Tयवःथासमेत उVलेख
हुन ु साPदWभXक छ ।
१०.

छु ट हुने रकमह[ : दे हायका
रकमह[मा कर छु ट हुनेछ :

(छ) छु ट पाउने सं ःथाले दे हायबापत ूाH
गरे को रकम :
(१) चPदा, उपहार,
(२) दफा २ को ख9ड (ध) बमोिजमको छु ट

पाउने सं ःथालाई ूWतफल ूाH गन^ वा
ूWतफलको आश नगर` aयःतो सं ःथाको
कायXसँग ूaयc[पले सOबिPधत अPय

योगदानह[, वा
(३) नेपाल राe बैfले आgनो उhेँयअनु[प
आजXन गरे को रकम, वा
(४) नेपाल
Wधतोपऽ
बोडXले
आgनो
उhेँयअनु[प आजXन गरे को रकम ।

X
कानूनी Tयवःथाबमोिजम
११. उपयुk
यःता कर छु ट पाउने सं ःथाले आgनो
उhेँयअनु[प कायX गनXको लाWग दातृ Wनकायबाट
अनुदानःव[प ूाH गन^ चPदा, उपहार र aयस
सं ःथाले ूाH गरे को ूWतफल र अPय योगदानह[
करयोKय आयमा गणना नहुने भNे Tयवःथा गरे को

दे िखPछ । अब, Wनवेदक सं ःथाले लघुoवp कारोबार
गर` गरे को आय करयोKय आय हो होइन भNे

ूr पWन oवचारणीय हुन आएको छ । Wनवेदक
्
दताX
सं ःथा, सं ःथा दताX ऐन, २०३४ अPतरगत
भएको सं ःथा भए पWन लघुoवp कायXबमसमेत
सvालन गर` आय आजXन गरे को भNे कुरामा

oववाद छै न । सेवामूलक र मुनाफारoहत सं ःथा
भनी दताX भई कायX सvालन भई आएको भए
तापWन ऋण लगानीबाट ूाH भएको xयाज भनी
आWथXक oववरणमा सो कुराको उVलेख गyरएको

छ । Wनवेदक सं ःथा मुनाफारoहत सं ःथाका
[पमा ःथाoपत भए पWन Wनज सं ःथाले दातृ
Wनकायबाट अनुदानःव[प चPदा, उपहार, ूWतफल
X ो साथ साथै
र अPय योगदानह[ ूाH गनुक
oवpीय कारोबार गर` सो oवpीय कारोबारबाट
ँ ा मुनाफारoहत
आय आजXन गरे को दे िखद
सं ःथाका [पमा ःथापना भए पWन Tयापाyरक

कारोबार गरे को aयःतो अवःथामा मुनाफारoहत
भNेWबिpकै सOपूणX आयमा कर छु ट हुने भNे

होइन । कर छु टका पWन आgनै Wसमा
हुPछन् । aयो WसमाभPदा बाoहर गएर न त राzयले
कर लगाउन स{दछ न त आय ूाH गन^ Tयिk वा
सं ःथाले इPकार गनX नै । aयसकारण कर छु टको
ूमाणपऽ जार` हुँदैमा करमुk हुन नसक्ने oवशु|
Tयापाyरक कारोबार गर` आय आजXन गरे को छ
भने aयःतो अवःथामा सो सं ःथाले ूाH गरे को
आयलाई करको दायरामा Vयाउनु हुँदै हुँदैन भNे
तकX गनुX करका मूVय माPयता र Wस|ाPतoवपर`त
हुन जाPछ । aयसकारण मुनाफारoहत सःथा
भNेWबिpकै Tयापार Tयवसायलाई छु ट भनेको
होइन । oवpीय कारोबार गनुX oवशु| सेवामूलक
माऽ नभई नाफामूलक Tयापार Tयवसाय पWन
हो । मुनाफा पWन Tयापार Tयवसायबाट हुPछ भने
aयःतो रकम कररoहत हुन सkैन । aयसकारण
oवpीय कारोबारबाट ूाH आयमा सOपूणX कर

छु टको दावी गनX र छु ट }दन WमVने दे िखं दैन ।
१२. सं ःथा दताX ऐन, २०३४बमोिजम
दताX भएका सं ःथाले oवpीय म~यःथताको काम
गन^ सं ःथासOबPधी ऐन, २०५५ को Wसमामा रह`
aयःता सं ःथाले Pयून आय भएका Tयिkलाई
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लघुबचत सं कलन गन2 र लघुकजा2 उपल5ध गराउन

7व9ीय म=यःथताको भू"मका "नवा2ह गन2को ला"ग
लघु 7व9ीय कारोबार गन2 राC बDEले अनुम"त
ूदान गन2 सक्ने गरJ अ"धकार ूKयायोजन गरे को
र यस सं ःथाले प"न अनुम"त ूाL गरJ उM
कानूनी ूावधानका आधारमा लघु7व9 कारोबार
सOालन गरे को हुँदा ूःतुत 7ववादमा ऐनमा

रहे का लघु7व9सRबSधी 7व"भT पUको ूयोजन र
7वVेषण हुन ु आवँयक दे िखएको छ ।
१३. दे शको 7व"भT Uेऽमा बसोबास गनb
Sयून आय भएका cयिMहdलाई लघु cयवसायमा

सहभागी गराई "तनीहdको आ"थ2क िःथ"तमा
सुधार गन2को "न"म9 सं ःथागतdपमा लघुबचत
सं कलन गन2 तथा लघुकजा2 उपल5ध गराउन
7व9ीय म=यःथताको काम गनb सं ःथाहdको

ऐन, २०५५ को दफा ५(२) बमोिजम अनुम"त
ूाL गरJ लघुबचत सं कलन गन2 तथा लघुकजा2

उपल5ध गराउने ूयोजनले यःता सं ःथाले लघु7व9
कारोबार गन2 सक्ने नै दे िखयो । उM काय2बम
सOालनाथ2 ऐनको दफा २४ बमोिजम सं ःथाको

कोषमा दे हायका रकमहd रहने ूावधान रहे को
दे िखSछ ।
२४ (क) नेपाल सरकार वा बैE वा ःवदे शी
वा 7वदे शी सuघ, सं ःथा आvदबाट
अनुदान वा ऋणःवdप ूाL रकम,
(क१) लघुबचत सEलन गरJ ूाL गरे को
रकम,
(क२) वािणxय बैE वा 7व9ीय सं ःथाबाट
ूाL गरे को रकम,
(ख) सं ःथाको सदःयहdबाट ूाL शुyकम=ये
तो7कएबमोिजमको रकम,
(ग) सं ःथाले ूदान गरे को सेवाबापत ूाL

cयवःथा गन2 बनेको 7व9ीय म=यःथताको काम
गनb सं ःथासRबSधी ऐन, २०५५ बमोिजम Kयःतो
काय2बम सOालन गन2को ला"ग राC बDEबाट
अनुम"त ूाL गरे का Kयःतो सं ःथाले उM ऐनको

दफा ८ ले ूदान गरे को अ"धकारबमोिजम Sयून
आय भएका cयिMहdको समूह गठन गरJ उM
cयिM वा समूहबाट लघुबचत सं कलन गन2,
लघुकजा2 ूदान गरJ लिUत वग2को उKथान गनb
2 नb गरJ "समा "नधा2रण गरे को
काय2मा काय2 गनुप
पाइSछ । यसरJ भौगो"लक 7वकट र दूरदराजमा
बसोबास गरे का 7वपT र Sयून आय भएका
cयिMहdलाई लिUत गरJ Sयून आय भएका
cयिMहdलाई लघु cयवसायमा सहभागी गराई

"तनीहdको आ"थ2क िःथ"तमा सुधार गन2को ला"ग
लघुबचत सं कलन गन2 तथा लघुकजा2 उपल5ध

गराई Kयःता 7वपT वग2को आ"थ2कःतर बृ7o
गनु2 ऐनको उpेँय रहे को छ । यसरJ सं ःथा
दता2 ऐन, २०३४बमोिजम दता2 भएका सं ःथाले
7व9ीय म=यःथताको काम गनb सं ःथासRबSधी

सेवा शुyकको रकम,
(घ) लघुकजा2बाट ूाL 5याज, शुyक आvद
रकम,
(ङ) अSय ौोतबाट ूाL रकम ।

१४. 7व9ीय म=यःथताको काम गनb
सं ःथासRबSधी ऐन, २०५५ बमोिजम लघु7व9
कारोबार गन2 "नवेदक सं ःथाले राC बैEबाट "म"त
२०६१।७।१६ मा अनुम"त "लई लघु7व9

कारोबार गरे को दे िखSछ । यसरJ सं ःथाले
2
मा=यमबाट आज2न गरे को रकममा कर
उपयुM
छु ट हुनपु नb भTे "नवेदन दावी र उM रकम

करयो}य आय भएको भTे 7वपUीको "लिखत
जवाफ रहे को छ । मा"थ उिyलिखत ूाL आयमा
7व9ीय म=यःथताको काम गनb सं ःथासRबSधी ऐन,
२०५५ को दफा ३१ बमोिजम करयो}य आय
भएको तर Kयःतो रकममा नेपाल सरकारले पूण2
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वा आंिशक"पमा आयकर छु ट *दन सक्नेमा सो
भए गरे को दे िखन आएन । नेपाल सरकारबाट
कर छु ट पाएको बाहे क उ: सं ःथाले अ>य कुनै
@वशुA BयापाCरक वा @वDीय कारोबार गरF सो

माGयमबाट आय आजIन गरF खुद मुनाफा गरे को

छ भने Kयःतो खुद मुनाफा रकम करर@हत हुन
सक्ने भएन ।
१५. अब, चौथो ूSतफI @वचार गदाI
TमTत २०६९।१०।८ को TनणIयानुसार TमTत

२०६९।१०।११ आ.व.०५६/०५७ को ".
२८,३८,८१६।६५ एवम् सोहF TमTतमा आ.वं.

०५७/०५८ को ".३९,५९,९२४।४५ र TमTत
२०६९।१०।१४ मा आ.व. ०५८/०५९
दे िख
आ.व.०६७/०६८
स^मको
कुल
".२१,६६,०९,०२९।४३ रकम करयो_य
आय भनी जारF गCरएका TनणIयानुसारका काम
कारवाहF कानूनस^मत छ छै न र उ: TनणIय
तथा पऽह" बदर हुनपु नb हो होइन भdेतफI

@वचार गदाI Tनवेदक सं ःथा, सं ःथा दताI ऐन,
२०३४ बमोिजम दताI भएको सेवामूलक सं ःथा
भई @वDीय मGयःथताको काम गनb सं ःथास^ब>धी
ऐन, २०५५ बमोिजम लघु@वD कारोबार गनI

बमोिजमको ूाl आयमा सोहF ऐनको दफा ३१
ले Bयवःथा गरे को कानूनी ूावधानमा समेत @वचार
्
पुरयाएको
दे िखन आएन । आ>तCरक राजःव
कायाIलयबाट TमTत २०६९।१०।८ मा भएको
TनणIयानुसार जारF गCरएको आ.व. ०५६/०५७ र
०५७/०५८ को लाTग TमTत २०६९।१०।११
मा र TमTत २०६९।१०।१४ मा आ.व.
२०५८/०५९ दे िख आ.व. ०६७/०६८ स^मको
कर TनधाIरण आदे शलाई कानूनस^मत भd
Tमलेन । Tनवेदक कर नला_ने सं ःथाका "पमा
दताI भएको ूमाणपऽ आफvले जारF गरे को
ूमाणपऽ नहे रF मुनाफार@हत हो होइन, सं ःथाले
गरे को आयमGये कुन कुन रकम करयो_य आय
हो र कुन कुन आय कर नला_ने आय हो भdे
कुरातफI @वwेषण र @ववेचना गरF कर TनधाIरण
I नbमा सोतफI @वचार नगरF नला_ने रकममा
गनुप

समेत कर लगाउने गरF @वपpी आ>तCरक राजःव
कायाIलय pेऽ नं.२ काठमाडzबाट भएको TमTत
२०६९।१०।८ को TनणIयानुसार जारF गCरएका
TमTत २०६९।१०।११ र २०६९।१०।१४
ँ ा उ:
का कर TनधाIरण आदे श ऽु@टपूणI दे िखद

राj बैkबाट अनुमTत ूाl गरF @वपd वगIको
@हतको लाTग लघुबचत सं कलन लघुकजाI लगानी
गरF आएकोमा आ>तCरक राजःव कायाIलयबाट

TमTतका TनणIय एवम् कर TनधाIरण आदे श एवम्
पऽह" उKूेषणको आदे श{ारा बदर गCर*दएको
छ ।
१६. अतः माTथ @ववेिचत आधार

लिpत
गरF नेपाल सरकारको नीTतअनु"प नै कायI
सtालन गरF आएकोमा Kयःतो सं ःथालाई
कर लगाउँदा @वDीय मGयःथतास^ब>धी काम

हुने ठहर भएकोले अब जे जो बु}नुपनb बुझी
Tनवेदक सं ःथाको हकमा ला_ने करका Tबषयमा
ूमाणको मूयाkन र @वwेषण गरF यो आदे श
ूाl भएको TमTतले ३ म@हनाTभऽ TनणIय गनुI

कर TनधाIरण गदाI उ: ऐनको समम
्
र @व@वध पpलाई @वचार पुरयाएको
आएन । Kयसै गरF दूरदराजमा रहे का
q@rले पछाTड परे का @वपd वगIलाई

उnेँय
दे िखन
आTथIक

गनb सं ःथास^ब>धी ऐन, २०५५ को दफा २४

कारणबाट @वपpी आ>तCरक राजःव कायाIलय
pेऽ नं.२ काठमाडzबाट भएका उपयु:
I TमTतका
TनणIय एवम् कर TनधाIरण आदे श र पऽह" बदर

भनी @वपpीह"को नाममा परमादे शको आदे श
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जार- हुने ठहछ2 । यो आदे शको जानकार9वप;ीह=लाई गराई दायर-को लगत कAा गर"म"सल "नयमानुसार बुझाई Eदनू ।
उF रायमा सहमत छु ।

Gया. ूकाश वःती

२०६८–RC–०१२३
वाद- : नानीराम पnरयारको जाहे र-ले नेपाल
सरकार

9व=k
ू"तवाद- : िजdला ल"लतपुर, म"नखेल गा.9व.स.
वडा नं. ३ बःने Eदपक सापकोटा

इ"त सं वत् २०७० साल पुस ३ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : द-पक ढकाल

&

िनणर्य नं .९१४४
ु इजलास
सवVWच अदालत, सं यF
माननीय Gयायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय Gयायाधीश ौी "गर-श चGि लाल
फैसला "म"त : २०७०।१२।३०।१
२०६६–CR–०१४७, ०६८–RC–०१२३
मु_ा : कत2`य aयान ।
पुनरावेदक/ू"तवाद- : िजdला ल"लतपुर, आौाङ
गा.9व.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार
काया2लय
जगhाथदे वल, काठमाडjमा
थुनामा रहे का Eदपकबहादुर िघ"मरे
9व=k
ूlयथm/वाद- : नानीराम पnरयारको जाहे र-ले
नेपाल सरकार

442

§ अन्यत्र स्थलमा रहेको (Alibi) को
िजिकर स्वतन्त्र र तथ्यपूणर् प्रमाणबाट
समिर्थत भएमा मात्र प्रमाणको लािग ग्राह्य
हुन सक् ने ।
§ वारदातको िदन र समयमा आफू
घटनास्थलमा उपिस्थत नरही अन्यस्थलमा
रहेको भनी अन्यत्रस्थल (Alibi) को
िजिकर िलने व्यिक्तले घटना भएको
समयमा घटनास्थलमा उपिस्थत हुन
असम्भव छ भनी अकाट्य र िववादरिहत
प्रमाणबाट प्रमािणत गनुर्पनेर् ।
§ एकै समयमा एक व्यिक्त दईु ठाउँ मा
उपिस्थत हुन असम्भव छ भनी अिभयुक्तले
प्रमाणबाट स्थािपत गनर् सक्नुपनेर् ।
§ अन्यत्र स्थल (Alibi) को िजिकर
अकाट्य र िनिर्ववाद प्रमाणबाट स्थािपत र
प्रमािणत हुन नसके मा सो िजिकर िनजैका
िवरूद्ध प्रमाण लाग्ने हुन्छ । प्रचिलत
नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा
छु ट हुने वा सजायबाट िरहाई पाउने कु नै
कु राको िजिकर प्रितवादीले िलएमा सो
कु राको प्रमाण पुर्याउने भार प्रमाण ऐन,
२०३१ को दफा २७(१) बमोिजम िनज
प्रितवादीको हुने ।
(ूकरण नं. ४)
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पुनरावेदक/ू$तवाद&का

तफ)बाट

M

,व-ान्

अ$धव2ा गणेशबहादुर गु7ङ
ू9यथ</वाद&का तफ)बाट M
अवलि?बत निजर M
स?बB कानून M
ु E ऐन, Hयानस?बIधीको महलको
§ मुलक
१,१३ र १३(३) नं.

सु7 तहमा फैसला गनS M
मा.िज.Iया.ौी तेजबहादुर काकU
पुनरावेदन तहमा फैसला गनS M
मा.Iया.ौी हVरबहादुर बःनेत

फैसला

Iयाय ूशासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पुनरावेदन
अदालत, पाटनको $म$त २०६५।१०।२३ को
फैसलाउपर ू$तवाद& dदपकबहादुर िघ$मरे को

न्या.िगरीश चन्द्र लाल :

पुनरावेदन पर& र ू$तवाद& dदपक सापकोटाको
हकमा Iयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १०
बमोिजम साधक जाहे र भई दायर हुन आएको
ूःतुत मुjाको सkिlm तnय र ठहर यस ूकार
छ:

काठमाडr िजsला, बालुवा गा.,व.स वडा
नं. ९ िःथत जtल खोिsसमा कत)uय गर& मारे को
म,हलाको लास बोरामा vयाक गर& फालेको

अवःथामा फेला परे कोले कानूनबमोिजम गर&
पाउँ भxे uयहोराको $म$त २०६२।५।२८ को
ूहर&को ू$तवेदन ।
म,हलाको

लास

मेर& ौीमती मीना नेपाल& $म$त
२०६२।५।२३ गते घरबाट गएको, $नज
काय)रत् शाह& नेपाल& सेनाको बेIड गुsममा प$न
नभएको जानकार& पाएकोले खोज तलास गर& पाउँ
भनी नानीराम पVरयारले इलाका ूहर& काया)लय,
ल$लतपुर, बाँडेगाउँमा $म$त २०६२।५।३० मा

dदएको $नवेदन ।
मृतक लास मेर& ौीमती मीना नेपाल&को
हो, िचनी सनाखत गर& यो जाहे र& दरखाःत dदएको
छु । मृतक ौीमतीलाई कत)uय गर& मानSलाई
प~ा लगाई कानूनबमोिजम कारवाह& गर& पाउँ र
आनो जातीय धम) अनुसार सगत गन) िज?मा
पाऊँ । अपराधी फेला परे को अवःथामा छु {ै

मा.Iया.ौी मीरा खYका
मा.Iया.ौी सुंमालता माथेमा
मा.Iया.ौी -ाVरकामान जोशी

मृतक

मृतक लासको हात खु{ा डोर&ले बाँधेको, घाँट&मा
डोर&को डाम भएको भxे uयहोराको $म$त
२०६२।५।२८ को लास जाँच मुच ुsका ।

सडेको, गIध

आउने भएको, मुखबाट िजॄो बा,हर $नकालेको,

जाहे र& dदनेछु भxे uयहोराको नानीराम पVरयारको
$म$त २०६२।६।१ को जाहे र& दरखाःत ।

घाँट&मा डोर&ले कसेको कारणबाट मृ9यु
भएको भxे मृतक मीना नेपाल&को शव पर&lण
ू$तवेदन ।
मेर& ौीमती मीना नेपाल&लाई शाह&

नेपाल& सेनामा काय)रत् स$बना सापकोटाले पैसा
dदई मानS योजना बनाई $नजको डेरा कोठामा

बोलाएर लगी dदपक सापकोटा, dदपक िघ$मरे र
स$बना सापकोटासमेतले डोर&ले घाँट&मा कसी

मार& बा.१ज. २५२१ नं. को भाडाको याि समा

राखी मं गल $सं ह गोलेसमेत $मल& लास फालेको
थाहा हुन आएकोले $नजह7उपर कानूनबमोिजम
कारवाह& गर& पाउँ भxे uयहोराको नानीराम
पVरयारको $म$त २०६२।६।११ को जाहे र&

दरखाःत ।
$म$त २०६२।५।२४ मा dदपक
िघ$मरे ले 7.५००।- dदई गाडीमा तेल हाsन
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लगाई "नजह/ले कत12य गर5 मारे को लास फा9न
जाउँ भनेकोले मैले चलाउने गरे को बा.१ ज.
२५२१ नं. को भाडाको CयाDसी "लई Fदपक
िघ"मरे समेत भै "नजको डेरा कोठाअगा"ड पुगेप"छ

बोरामा Nयाक भएको मीना नेपाल5को लास हाल5
मैले गाडी हाँकP गोकण1को जRल निजक खो9सामा
मीना नेपाल5को लास फालेको हो भTे 2यहोराको
ू"तवाद5 मं गल "सं ह गोलेले अ"धकारूाX
अ"धकार5समY "म"त २०६२।६।१६ मा गरे को

बयान ।
मीना नेपाल5सँग स"बनाले /.१४,०००।सापट5 "लएकोमा /.४,०००।- _फता1 Fदएको
बाँकP /.१०,०००।- Fदनुपन` "बषयमा स"बना

र मीनाको झगडा परे कोले मान` योजना बनाई
स"बनाले मीना नेपाल5लाई कोठामा बोलाएर

9याएप"छ Fदपक सापकोटाले डोर5ले घाँट5 कसे,
मैले चलबल गन1 नFदई मीना नेपाल5को शर5र
"थचe, स"बना सापकोटाले त_कया र "सरकले मुख

छोपी मार5 भो"लप9ट बा.१ज. २५२१ नं. को
भाडाको CयािDसमा राखी CयाDसी चालक मं गल
"सं ह गोलेसमेत भई मृतक मीना नेपाल5को लास
फालेको हो भTे 2यहोराको ू"तवाद5 Fदपकबहादुर
िघ"मरे ले अ"धकारूाX अ"धकार5समY "म"त

२०६२।६।१६ मा गरे को बयान ।
"म"त २०६२।५।२३ गते

मीना
9याएप"छ मैले

नेपाल5लाई बोलाई कोठामा
डोर5ले घाँट5 कसe । Fदपक सापकोटाले चलबल
गन1 नFदई शर5र "थचे, स"बनाले त_कयासमेतले

मुख छोपी मार5 बोरामा Nयाक गर5 मं गल "सं ह
गोलेले चलाउने गरे को CयािDसमा राखी लगी
मीना नेपाल5को लास फालेको हो भTे 2यहोराको
ू"तवाद5
Fदपक
सापकोटाले
अ"धकारूाX
अ"धकार5समY "म"त २०६२।६।१९ मा गरे को
बयान ।

बा.१ज. २५२१ नं. को भाडाको
CयाDसी मैले मा"सक भाडा "लने गर5 अशोकरi
ःथा_पतलाई भाडामा Fदएको हुँ । उk नं. को

CयाDसी चलाउन मं गल "सं ह गोलेलाई Fदएको
रहे छ । "म"त २०६२।५।२४ गते चालक
मं गल "सं ह गोलेसमेत भई स"बना सापकोटा,
Fदपक सापकोटा, Fदपक िघ"मरे समेतले मारे को
लास गाडीमा राखी गोकण1 निजक जRलमा
फालेको कुरा थाहा पाएको हो भTे 2यहोराको
जीवन मानlधरले गरे को कागज ।

स"बना सापकोटा र Fदपक िघ"मरे मेरो
घर कोठामा भाडामा बःने गरे को कmरब २

म_हना ज"त भयो । सो कोठामा मीना नेपाल5लाई

बोलाई डोर5ले घाँट5 कसी कत12य गर5 मारे को
लास CयािDसमा राखी फालेको कुरा प"छ थाहा
पाएको हुँ भTे 2यहोराको खोमूसाद िघ"मरे ले
"म"त २०६२।६।३१ मा गरे को कागज ।
मीना नेपाल5लाई स"बना सापकोटाले
1 न` /पैयाँँको "बषयमा झगडा भई मान`
"तनुप

योजना बनाई "म"त २०६२।५।२३ का Fदन
कोठामा बोलाई डोर5ले

घाँट5 कसी स"बना
सापकोटा, Fदपक सापकोटा र Fदपक िघ"मरे ले
मार5 बा.१ज. २५२१ नं. को भाडाको CयािDसमा
राखी मं गल "सं ह गोलेसमेत भई गोकण1 निजक
जRलमा फालेको हो भTे 2यहोराको जुन ु नेपाल5

र महे nर5 नेपाल5ले "म"त २०६२।६।३१ मा
गरे को कागज ।
स"बना सापकोटाले मीना नेपाल5लाई
1 न` /पैयाँँको "बषयमा वाद_ववाद भई मान`
"तनुप

योजना बनाई स"बनाले मीनालाई डेरा कोठामा
बोलाई Fदपक सापकोटा, Fदपक िघ"मरे , स"बना
सापकोटासमेत "मल5 डोर5ले घाँट5 कसी मीना

नेपाल5लाई मार5 मं गल "सं ह गोलेसमेतको
"मलेमतोमा बा.१ज. २५२१ नं. को CयािDसमा
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लास राखी गोकण% ज'लमा लगी फालेका हुन ्
भ0े 1यहोराको क3पना नेपाल5समेतले गर5 7दएको
:म:त २०६२।७।१ को वःतुिःथ:त मुच ु3का ।
7दपक

सापकोटा

एवम्

स:बना

सापकोटासमेतको मीना नेपाल5लाई मानI योजनामा
ूKयL सं लNन रह5 मान%मा सं योग पार5 7दनका
ला:ग मृतक मीना नेपाल5को खुPा शर5रसमेत :थची
7दएको कुरामा सा:बत रह5 बयान गरे का ू:तवाद5
7दपकबहादुर िघ:मरे लाई सोह5 महलको १ र

१३(४) नं. को कसुरमा ऐ. १३(४) नं. बमोिजम
सजाय हुन तथा मानI योजना तथा मानI काय%मा
ूKयL सं लNनता नरहे को तर Yयान मारे को कुरा
थाहा जानकार5 भएर प:न जाहे रसमेत नगर5 लास
फा3न दबाउन आफूले चलाउने गरे को बा.१ज.

२५२१ नं.को ^याि_समा लास राखी आफ̀ले
चलाई लास फा3नमा सं लNन रहे का मं गल
:सं ह गोलेको काय% सोह5 ऐन महलको १७(३)
बमोिजमको कसुर अपराध हुँदा सोह5 १७(३)नं.

बमोिजम सजाय हुन माग दावी गdरएको छ ।
ू:तवाद5 स:बना सापकोटा सै :नक ऐन, २०१६
अgतग%त सै :नक कम%चार5 (:सपाह5) भएकोले
:नजलाई सै :नक ऐन, २०१६ अनुसार केgि5य
सै :नक ूहर5 गु3म शाह5 नेपाल5 ज'ी अiामा
थुनामा रािखएको हुँदा Kयहाँबाट िझकाई कारवाह5
गर5 पाउन अनुरोध छ भ0ेसमेत 1यहोराको :म:त
२०६२।७।६ मा काठमाडm िज3ला अदालतमा

पेस भएको अ:भयोगपऽ ।
मैले मृतक मीना नेपाल5लाई कत%1य
गर5 मारे को होइन, स:बना र मीना नेपाल5बीचको

लेनदे न कारोबारबारे मा प:न मलाई थाहा छै न ।
म :नदpष छु , मैले कुनै कसुर नगरे को हुँदा सजाय
हुने होइन सफाइ पाउँ भ0े 1यहोराको ू:तवाद5
7दपकबहादुर िघ:मरे ले :म:त २०६२।७।७ मा
काठमाडm िज3ला अदालतमा गरे को बयान ।

साईभरलाई लास हो भ0े जानकार5
:थएन । मीना नेपाल5लाई मानI मेरो र बsहनी
स:बनाको माऽ सं लNनता छ, अtको छै न ।
मैले अ:भयोग दावीको कसुर गरे को हुँदा मलाई
अ:भयोग दावीबमोिजम सजाय भएमा कुनै पuाताप

छै न भ0े 1यहोराको ू:तवाद5 7दपक सापकोटाले
:म:त २०६२।७।७ मा काठमाडm िज3ला
अदालतमा गरे को बयान ।

गोकण% जाने बाटोमा धारानेर गाडी रो_न
लगाई 7दपकले उv wयाक ओरालेका हुन ् ।

Kयसप:छ के भयो मलाई थाहा छै न । लास
हो भ0े थाहा :थएन । अgय सामान होला
भनी लगेको हो । उv घटनामा मेरो कुनै
सं लNनता छै न । अgजानमा भएको ग3तीमा मैले
सफाइ पाउनुपछ% भ0े 1यहोराको ू:तवाद5 मं गल
:सं ह गोलेले काठमाडm िज3ला अदालतमा :म:त
२०६२।७।७ मा गरे को बयान ।
ू:तवाद5 7दपक िघ:मरे र 7दपक
सापकोटाको उv वारदातमा सं लNनता :थएन
होला भनी अsहले नै भ0 सsकने अवःथा
नभएकोले प:छ बुyदै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने
गर5 ू:तवाद5 7दपक िघ:मरे र 7दपक सापकोटाको
हकमा अ.बं . ११८ नं. को दे हाय २ को

अवःथा sव{मान भएकोले पुपL
% को ला:ग थुनामा
ु ा पूज|
राख्न अ.बं . १२१ नं. बमोिजमको थुनव
7दनु । ू:तवाद5 मं गल :सं ह गोलेको हकमा

:नजलाई पुपL
% को ला:ग थुनामा राख्नुपनI अवःथा
नभै अ.बं .११८ को दे हाय ५ को अवःथा
sव{मान हुँदा प:छ बुyदै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने
गर5 :नज ू:तवाद5बाट }.९०००।- नगद धरौट
वा सो बराबरको जेथा जमानत 7दए :लई पुपL
% को
ला:ग ताdरखमा राख्नु, न7दए :नयमानुसारको :सधा

खान पाउने गर5 थुनामा राख्न अ.बं .१२१ नं.
ु ापूज| 7दनु भ0े २०६२।७।७
बमोिजमको थुनव
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को काठमाड/ िज2ला अदालतको आदे श ।
बा.१ ज. २५२१ नं. को =या?सी मेरो
हो । सो =या?सी यातायात Cयवःथा Gवभागमा
मेरो नाउँमा दताK छ । सो =या?सी ६, ७

मGहनाअिघदे िख मं गल
हुन ् । गाडी िचनी
खोजी भएका बखत
पाउँ भZे Cयहोराको

"सं ह गोलेले चलाई आएका
सनाखत गरU , अदालतबाट
दािखल गनW गरX लै जान

जीवन मान[धरको "म"त
२०६२।७।९ को सनाखत बयान ।
मसमेत योजनाकार भै मीना नेपालXको

ह^या गरे को होइन । मेरो दाजु र `दपक िघ"मरे ले
मीना नेपालXको ह^या गनW योजना बनाएका
रहे छन् । मैले त "नजहaको धbकc र डरले

"नजको मुख तGकया र "सरकले छोपी `दएको
हुँ । दाजु `दपक सापकोटा र `दपक िघ"मरे ले
के कसरX गोकणK जeलमा लगेर fयाँके, मलाई
थाहा भएन । मेरो दाजु र `दपक िघ"मरे ले मानW
योजना बनाएको थाहा भएन । ^यो कुरा थाहा
भएको भए "नजलाई बोलाउने "थइन । मलाई
सजाय नहोस् भZे Cयहोराको ू"तवादX स"बना
सापकोटाले काठमाड/ िज2ला, अदालतमा "म"त
२०६२।७।२० मा गरे को बयान ।

यी ू"तवादXको उh वारदात घiनमा
सं लjनता "थएन होला भनी अGहले नै भZ सGकने
ु c ऐन, अ.बं .
अवःथा नभएको र हाल मुलक
११८ को दे हाय २ नं. को अवःथा Gवmमान
दे िखएकोले प"छ ूमाण बुnदै जाँदा ठहरे बमोिजम
हुने गरX हाल यी ू"तवादX स"बना सापकोटालाई
पुपo
K को ला"ग थुनामा राख्न अ.बं .१२१ नं.
ु ापूजp `दनु । साथै, यी ू"तवादX
बमोिजम थुनव
सै "नक कमKचारX "सपाहX भएकोले यस अदालतको
आदे शानुसार उपिःथत गराउने गरX "नजलाई
सै "नक ऐन, २०१६ अनुसार के[िXय सै "नक ूहरX
गु2म शाहX नेपालX जeी अrामा थुनामा राख्न

पठाई `दनु भZे "म"त २०६२।७।२० को
काठमाड/ िज2ला अदालतको आदे श ।
अदालतको
आदे शानुसार
बुिझएका
जाहे रवाला

मौकामा बुिझएका मा"नस तथा
ू"तवादXका साoीको बकपऽ भै "म"सल सं लjन
रहे को ।
समरX जनरल सै "नक अदालतबाट
ू"तवादX स"बना सापकोटाको हकमा "म"त
२०६२।१०।१० मा भएको फैसलाको ूमािणत
ू"त"लGप कायKरथी Gवभाग जeी अrा काठमाड/को
पऽ साथूाv हुन आई "म"सल सं लjन रहे को ।

मृतक मीना नेपालXलाई ू"तवादX
स"बना सापकोटाले आfनो कोठामा 2याई अ[य

ू"तवादXहa `दपक सापकोटा र `दपक िघ"मरे भै
मीना नेपालXको टाउको हात खुxा समाई घाँटX
"थची कतKCय गरX मीना नेपालXको मृ^यु भएको
ँ ा ू"तवादXहa स"बना सापकोटा, `दलXप
दे िखद

भZे `दपक सापकोटा, `दपकबहादुर िघ"मरे ले
ु c ऐन,
अ"भयोगपऽमा उ2लेख भएअनुसार मुलक
yयानसbब[धीको महलको १ नं. र १३ नं. को
कसुर गरे को ठहछK । सो ठहनाKले ू"तवादX

`दलXप भZे `दपक सापकोटालाई ऐ. १३(३) नं.
बमोिजम सवKःवसGहत ज[मकैद सजाय र मृतकको
हात खुxा समाती `दने ू"तवादX `दपकबहादुर
िघ"मरे लाई ऐ. १३(४) नं. बमोिजम ज[मकैद

हुने ठहछK । ू"तवादX स"बना सापकोटा सै "नक
कमKचारX भएकोले सै "नक अदालतबाट दोषी ठहरX
ज[मकैद हुने गरX २०६२।१०।१० मा भएको

फैसलाको जानकारXूाv भएकोले यस अदालतबाट
ँ ा
प"न दोहोरो कारवाहX चलाउन न"म2ने दे िखद
"नजको हकमा अ"भयोग दावी कायम हुन नसक्ने

ठहछK । मीना नेपालXको लास दबाउन सं लjन
रहे का ू"तवादX मं गल "सं ह गोले ूःतुत कसुरको
ँ ा "नजलाई yयानसbब[धीको
मतलवी भएको दे िखद
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महलको १७(३) नं. बमोिजम १ वष, कैद
हुने ठहछ, भ5े काठमाड8 िज9ला अदालतबाट
०६४।३।१० मा भएको फैसला ।
घटना भएको Eदन म भFे डाँडामा भएको
माHनसलाई सHबनासँग एकै कोठामा बःछ भ5े

पु^l गन, ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१)
बमोिजम ूमाण पेस गन, दे खाउन सकेको
ँ ै न । साथै मृतकको Autopsy मा मृhयुको
दे िखद

अपराधमा सजाय गनR गरT काठमाड8 िज9ला
अदालतले गरे को फैसला बदर गरT थुनाबाट
सफाइ पाउने फैसला गरT पाउँ भ5े ूHतवादT
Eदपकबहादुर िघHमरे को पुनरावेदनपऽ ।

Eदपकबहादुर

कुरालाई आधार मानी मलाई Pयान मानR जःतो

यी पुनरावेदक ूHतवादT Eदपकबहादुर
िघHमरे ले आफू वारदात हुँदाको Eदन र समयमा
घटनाःथलमा नभई लHलतपुरको भFे डाँडामा
Hथए ँ । मृतकलाई मैले कत,\य गरT मारे को

होइन भनी अदालतसम] बयान गदा, Alibi को
िज^कर Hलएको दे िखए तापHन Hनजले अHधकारूा`
अHधकारTसम] मौकामा बयान गदा, मृतक
मीना नेपालTको ूHतवादT सHबना सापकोटासँग

लेनदे नको Hबषयमा ^ववाद भै मानR योजना बनाई
सHबनाले मीनालाई आbनो कोठामा बोलाई Eदपक
सापकोटासमेत भै घाँटT Hथची मादा, आफूले

चलबल गन, नEदई मीना नेपालTको शरTर Hथचe
भनी कसुरमा साHबत रहे को दे िखएको छ । साथै
उf वारदातको ूमुख योजनाकारमgये सHबना

सापकोटाले अदालतसम] बयान गदा, मेरो
दाजु Eदपक सापकोटा र Eदपकबहादुर िघHमरे ले

मीना नेपालTलाई हhया गनR योजना बनाएका
रहे छन् । मैले मृतकको मुख त^कया र
Hसरकले छोपी Eदएको हुँ भनी मृतकलाई मादा,

तjय ःवीकार गरे को दे िखयो जसले गदा, उf
वारदातमा यी पुनरावेदक ूHतवादT Eदपकबहादुर
िघHमरे को सं लkनतालाई पु^l गरे को छ ।
Hनजले आफू वारदातको Eदन अmयऽ Hथए ँ भनी

अदालतसम] Hलएको Alibi को िज^करलाई

कारण Ligature Strangulation भनी उ9लेख
भएको र यस वारदातको मुqय योजनाकार
अHभयुfहrको बयानसँग यी पुनरावेदक ूHतवादT
िघHमरे ले

चलहल

गन,

नEदई

मृतकको शरTर समाती Eदएको भनी मौकामा
ँ ा
गरे को बयानबाट पु^l भै रहे कोसमेत दे िखद
यी पुनरावेदक ूHतवादT Eदपकबहादुर िघHमरे को
ूःतुत मुsाको वारदातमा सं लkनता रहे नछ भ5
ु u ऐन,
स^कने अवःथा दे िखएन । अतः मुलक

Pयानसwबmधीको महलको १३(४) नं. बमोिजम
यी पुनरावेदक ूHतवादT Eदपकबहादुर िघHमरे लाई
्
सुr काठमाड8
जmमकैदको सजाय हुने ठहरयाएको

िज9ला अदालतको HमHत २०६४।३।१० को
ँ ा सदर हुने ठहछ, ।
फैसला मनाHसब दे िखद
पुनरावेदक ूHतवादTको पुनरावेदन िज^कर पुkन
सfैन भ5े पुनरावेदन अदालत, पाटनको HमHत
२०६५।१०।२३ को फैसला ।
यी

ूHतवादT

Eदपक

सापकोटासमेतले

मीना नेपालT पyरयारलाई कत,\य गरT मारे को भ5े
^कटानी जाहे रT परे को, अmय ूHतवादTहr Eदपक
िघHमरे , सHबना सापकोटा र मं गलHसं ह गोलेसमेतको

बयानबाट मृतकलाई मान,मा यी ूHतवादTसमेतको
सं लkनता रहे को भ5े खु9न आएको र यी ूHतवादTले
कसुरमा साHबत रहT अHधकारूा` अHधकारT तथा

अदालतमा समेत बयान गरे को दे िखयो । मृतक
मीना नेपालTको ूHतवादT सHबना सापकोटासँग
लेनदे नको Hबषयमा ^ववाद भै मानR योजना बनाई
सHबनाले मृतकलाई आbनो कोठामा बोलाई
Eदपक सापकोटासमेत भै घाँटT Hथची मादा, आफूले
चलबल गन, नEदई मीना नेपालTको शरTर Hथचe
भनी ूHतवादT Eदपक िघHमरे ले बयान गरे को तथा
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उ* वारदातको ूमुख योजनाकारम7ये स"बना

सापकोटाले अदालतसम; बयान गदा= मेरो दाजु
>दपक सापकोटा र >दपकबहादुर िघ"मरे ले मीना
नेपालCलाई हEया गनF योजना बनाएका रहे छन् ।
मैले मृतकको मुख तMकया र "सरकले छोपी >दएकN
हुँ भनी मृतकलाई मादा=को तQय ःवीकार गरे को
दे िखयो । जसले गदा= यी ू"तवादC >दपक
सापकोटाको सं लTनतालाई थप पुMV गरC >दएको
छ । साथै मृतकको मृEयुको कारण Ligature
Strangulation भनी उXलेख भएको र यी ू"तवादC
>दपक सापकोटाले

मृतकको घाँटCमा डोरCले
फ[कामारC कसी >दएको भनी मौकामा र अदालतमा
गरे को बयानबाट सो ]यहोरा पुMV भै रहे को

दे िखयो । अतः ूEयथ_ ू"तवादC >दपक
ु N ऐन, aयानसbब[धीको
सापकोटालाई मुलक
महलको १, १३ नं. को कसुरमा १३(३) नं.
बमोिजम सव=ःवसMहत ज[मकैद हुने ठहराई
सुi काठमाडj िजXला अदालतले "म"त
२०६४।३।१० मा गरे को फैसला "मलेकै
ँ ा ूःतुत साधक सदर हुने ठहछ= भmे
दे िखद

]यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको "म"त
२०७०।८।११ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा
मेरो िचp बुझेन । मैले सbमा"नत अदालतसम;
बयान गदा= ःपViपमा उXलेख गरC सकेको छु
Mक म पुनरावेदक उ* घटना घटे को भ"नएको
>दन कोठामा नै "थइनँ । म पुनरावेदकले

मृतकलाई िचनेको प"न छै न । कुनै Mक"समको
sरसइ"ब तथा अपराध हुनका ला"ग आवँयक
तvवहi Mवwमान हुनपु द=छ र "तनै तvवका
आधारमा माऽ सजाय हुनपु नF हु[छ । ूःतुत
मुxामा मृतकलाई मैले मानुप
= नFसbमको कुनै प"न
कारण sरसइ"ब मनसायहi जःता तvवहi प"न
Mवwमान रहे को अवःथा छै न । अिyतयारूाz

अ"धकारCसम; भएको बयानका स[दभ=मा पMहला
नै लेखेर तयार पाsरएको कागजमा जबज=ःतीiपमा
मलाई ूहरCले सहC गराएका हुन ् । अ"धकारूाz

अ"धकारCसम;को सा"बती बयानलाई मूल
"नण=याधार बनाइनु उपयु* हुँदैन । Eयो बयान
"नंप;, ःवत[ऽ र दबाबरMहत हुन ु आवँयक

हु[छ । सा"बती आफ|मा ठोस एवम् ःवत[ऽ ूमाण
होइन । अदालतबाMहरको सा"बती बयानलाई
मूल "नण=याधार बनाई म पुनरावेदकको Mवi}मा
पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरे को फैसला ूमाण
ऐन, २०३१ को दफा (९) तथा यस सbब[धमा
सवच अदालतबाट सं ःथाMपत ूहरCमा सा"बतीमाऽ
गडाउको आधार नहुने भmे "स}ा[तहiसमेतको
ू"तकूल रहे को छ । पुनरावेदन अदालत,
पाटनबाट गsरएको फैसलामा सहअ"भयु*म7येकN
स"बना सापकोटाको बयानलाई समेत "नण=याधारका
iपमा "लइएको छ, सो "नण=याधार कानूनसत
छै न । कुनै प"न मुxामा सहअ"भयु*को
बयानको

आधारमा

Eयसलाई ःवत[ऽiपमा
पुMV गनF ूमाण"बना कुनै प"न ]यि*लाई
कसुरदार ठहर गनु= [याMयक MVकोणले उिचत
हुँदैन । यसै गरC सहअ"भयु*हiको पोलाइबाट

मैले मृतकलाई मान=मा ूEय; सं लTन रहे को
दे िखएको र म अपराधमा सं लTन नरहे को भmे
तQययु* ूमाण पेस हुन नसकेको कुरा फैसलामा

उXलेख गsरएको छ । म पुनरावेदक घटना
घटे को भ"नएको >दन अ[यऽ भएको कुरा मैले
सbमा"नत अदालतसम; बयान गदा= उXलेख गरC
सकेको छु । यसमा सहअ"भयु*को पोलाइबाट
मैले कसुर गरे को भmे शाको भरमा सजाय
गनु= ूाकृ"तक [यायको "स}ा[तMवपरCत हुन
जा[छ

।

कसुर

ूमािणत

गनF

ूमाणहi

ःवत[ऽiपमा "बXकुल शारMहत तवरबाट
पुMV हुनपु द=छ । सहअ"भयु*म7येकै >दपक
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सापकोटाले मृतकलाई मान(मा म पुनरावेदकको
सं ल.नता नभएको कुरा स1मा2नत अदालतसम4
बयान गदा( उ9लेख गर; सकेका छन् । ?यसै गर;
मं गल2सं ह गोलेले समेत
सहअ2भयुBमCयेकै
मेरो सं ल.नता भएको कुरा कDहं कतै उ9लेख

गरे को अवःथा छै न । यसर; सूआमगतIपमा
अCययनसमेत नगर; गJरएको उB पुनरावेदन
अदालतको फैसला ऽुDटपूण( भएकोले बदर
गर; पाउँ भOेसमेत Pयहोराको ू2तवाद;
Rदपकबहादुर िघ2मरे ले यस अदालतमा पेस गरे को

पुनरावेदनपऽ ।
ू2तवाद;मCयेका

Rदपक सापकोटाको
पुनरावेदन परे को रे डक(बाट नदे िखएकोले यस
अदालतको 2म2त २०६९।३।१७ को आदे शले

साधक जाँचको ला2ग साधक दायर;मा दता( गर;
2नयमबमोिजम गनु( भOे आदे श भएकोले 2नज
ू2तवाद; Rदपक सापकोटाको हकमा ूःतुत मुbा
साधक दायर;मा दता( गर; इजलाससम4 पेस गनु(
भOेसमेत यस अदालतको आदे शानुसार ू2तपाद;

Rदपक सापकोटाको हकमा साधक दायर;मा दता(
भएको दे िखएको ।
2नयमबमोिजम साdाDहक तथा दै 2नक
मुbा पेसीसूचीमा चढ; इजलाससम4 पेस
हुन आएको ूःतुत मुbाको 2म2सल अCययन
गर; पुनरावेदक ू2तवाद; Rदपक िघ2मरे भOे
Rदपकबहादुर िघ2मरे को तफ(बाट Dवgान् अ2धवBा

गणेशबहादुर

गुIङले

ू2तवाद;

Rदपकबहादुर

िघ2मरे ले अदालतसम4 बयान गदा( उB घटना
घटे को भOे Rदन र समयमा आफू अiयऽ रहे को
भनी Alibi को िजDकर 2लई उB कसुरजiय
काय(मा आjनो सं ल.नता नरहे को इiकार;
बयान गरे को, अनुसiधानका बममा अनुसiधान

अ2धकार;सम4 गरे को बयान पDहला नै लेखेर
तयार पाJरएको कागजमा जबज(ःतीIपमा ूहर;ले

सह; गराएकोले उB बयानलाई मूल 2नण(याधार
बनाउन 2म9दै न । ूहर;मा भएको सा2बती बयान

आफlमा ठोस एवम् ःवतiऽ ूमाण होइन ।
सहअ2भयुBमCयेका Rदपक सापकोटा र मं गल2सं ह

गोलेले Rदपकबहादुर िघ2मरे को सं ल.नता 2थयो
भनी बयानमा उ9लेख गरे को अवःथा छै न ।

केवल सहअ2भयुB स2बना सापकोटाले बयान
गदा( पोल गरे कै आधारमा ू2तवाद; Rदपकबहादुर
्
िघ2मरे लाई कसुरदार ठहरयाउन
2म9ने होइन ।
शnाको सुDवधा अ2भयुBले पाउँछ भOे फौजदार;

iयायको 2सpाiतDवपJरत भएको फैसला ऽुDटपूण(
हुँदा Dवप4ी िझकाउने आदे श हुनपु छ( भनी गनु(

भएको बहससमेत सु2नयो ।
यसमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको 2म2त
२०६५।१०।२३ र 2म2त २०७०।८।११ को
फैसला 2मलेको छ, छै न र पुनरावेदक ू2तवाद;को
पुनरावेदन िजDकर पु.न सक्ने हो होइन भOे
( नu दे िखन आयो ।
स1बiधमा नै 2नण(य गनुप
२. 2नण(यतफ( Dवचार गदा( ूःतुत मुbामा
ू2तवाद; Rदपक सापकोटासमेतको मृतक मीना

नेपाल;लाई मानu योजनामा ू?य4 सं ल.नता रह;
मान(मा सं योग पार; Rदनका ला2ग मृतक मीना
नेपाल;को खुwा, शर;रसमेत 2थची Rदएको कुरामा

सा2बत रह; बयान गरे का ू2तवाद; Rदपकबहादुर
ु x ऐन, zयानस1बiधीको महलको
िघ2मरे लाई मुलक
१ नं. र १३(४) नं. को कसुरमा ऐ. १३(४) नं.
बमोिजम सजाय हुन तथा मानu योजना र काय(मा
ू?य4 सं ल.नता नरहे को तर zयान मारे को कुरा

थाहा जानकार; भएर प2न जाहे रसमेत नगर; लास
फा9न, दबाउन आफूले चलाउने गरे को बा.१ज.

२५२१ नं.को ~यािसमा लास राखी आफले
फा9नमा सं ल.न रहे का मं गल2सं ह गोलेको काय(
सोह; ऐन, महलको १७(३) नं. बमोिजमको कसुर
अपराध हुँदा सोह; १७(३) नं. बमोिजम सजाय हुन
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

र ू"तवाद0 स"बना सापकोटा सै "नक ऐन, २०१६
अ8तग:तका सै "नक कम:चार0 ("सपाह0) भएकोले
"नजलाई सै "नक ऐन, २०१६ अनुसार के8ि0य
सै "नक ूहर0 गुGम शाह0 नेपाल0 जIी अKामा
थुनामा रािखएको हुँदा Pयहाँबाट िझकाई कारवाह0
गर0 पाउँ भRेसमेत Sयहोराको अ"भयोगपऽ दायर

भएको दे िख8छ ।
३. सुX काठमाड[ िजGला अदालतबाट
ू"तवाद0हXम\येका ]दल0प भRे ]दपक सापकोटा
ु _ ऐन,
र ]दपकबहादुर िघ"मरे लाई मुलक
`यानसaब8धीको महलको १ नं. र १३ नं. को

कसुरमा ू"तवाद0 ]दपक सापकोटालाई ऐ. को

१३(३) नं. बमोिजम सव:ःवसeहत ज8मकैदको
सजाय र ू"तवाद0 ]दपकबहादुर िघ"मरे लाई ऐ. को

१३(४) नं.बमोिजम ज8मकैदको सजाय हुनेसमेत
ठहर भएकोमा ू"तवाद0 ]दपकबहादुर िघ"मरे को
सुX फैसलाउपर पुनरावेदन पर0 पुनरावेदन

अदालत, पाटनबाट "म"त २०६५।१०।२३ मा
सुX इ8साफ सदर हुने ठहर0 फैसला भएको र
ू"तवाद0 ]दपक सापकोटाको हकमा पुनरावेदन
नपरे कोले साधक जाहे र भई "म"त २०७०।८।११
मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सुX इ8साफ
साधक सदर भएको दे िख8छ । उk फैसलाउपर
ू"तवाद0 ]दपकबहादुर िघ"मरे को तफ:बाट यस

अदालतमा पुनरावेदनपऽ पर0 एवम् ू"तवाद0
]दपक सापकोटाको हकमा साधक दायर0मा दता:
भई ूःतुत मुmा पेस हुन आएको दे िखयो ।
४.

ू"तवाद0

]दपकबहादुर

िघ"मरे को

हकमा eवचार गदा: "नजले अदालतसमo बयान
गदा: वारदात हुँदाको ]दन र समयमा घटनाःथलमा
नभई ल"लतपुरको भpे डाँडामा "थए,ँ मृतक मीना

नेपाल0लाई मैले कत:Sय गर0 मारे को होइन भनी
Alibi (अ8यऽ ःथलमा रहे को) को िजeकर

"लएको दे िखए ताप"न अ8यःथल (Alibi) को

िजeकर ःवत8ऽ र तrयपूण: ूमाणबाट सम"थ:त
भएमा माऽ ूमाणको ला"ग माu हुन सक्ने हु8छ
। वारदातको ]दन र समयमा आफू घटनाःथलमा
उपिःथत नरह0 अ8यःथलमा रहे को भनी अ8यऽःथल
(Alibi) को िजeकर "लने Sयिkले घटना हुँदाका
बखत आफू उपिःथत रहे को भ"नएको ःथानबाट

घटना भएको ःथानको दूर0 (Distance) य"त धेरै छ
eक घटना भएको समयमा घटनाःथलमा उपिःथत
हुन असaभव छ भनी अकाvय र eववादरeहत
: द:छ । अथा:त ् एकै
ूमाणबाट ूमािणत गनुप
समयमा एक Sयिk दुई ठाउँमा उपिःथत हुन

असaभव छ भनी अ"भयुkले ूमाणबाट ःथाeपत
गन: सwनुपद:छ । तर यी ू"तवाद0 ]दपकबहादुर
िघ"मरे ले घटना हुँदाका ]दन र समयमा आफू

उपिःथत रहे को भ"नएको ःथान ल"लतपुरको
भpे डाँडा र घटनाःथल भ"नएको काठमाड[को
सुकेधाराबीचको दूर0, यातायात र सवार0 साधनको
उपलxधता आ]दको eवचार गदा: कुनै Sयिk सो
ँ ा
दुबै ःथानमा उपिःथत रहन असaभव नदे िखद
ू"तवाद0 ]दपकबहादुर िघ"मरे ले "लएको अ8यऽ
ःथल (Alibi) को िजeकर तrय, ूमाण र यातायात
साधनको उपलxधताको yezले मा8य हुन सक्ने

दे िखएन । अ8यऽ ःथल (Alibi) को िजeकर
अकाvय र "नeव:वाद ूमाणबाट ःथाeपत र ूमािणत
हुन नसकेमा सो िजeकर "नजैका eवX{ ूमाण

ला|ने हु8छ । ूच"लत नेपाल कानूनबमोिजम
सजायमा कमी वा छु ट हुने वा सजायबाट }रहाइ
पाउने कुनै कुराको िजeकर ू"तवाद0ले "लएमा सो
्
कुराको ूमाण पुरयाउने
भार ूमाण ऐन, २०३१
को दफा २७(१) बमोिजम "नज ू"तवाद0को नै
हु8छ । ू"तवाद0ले वारदातको समयमा अ8यऽ
रहे को भनी "लएको िजeकर eव~सनीयXपले

ूमािणत गन: सकेको दे िखएन ।
५. यी पुनरावेदक ]दपकबहादुर िघ"मरे ले
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अनुसधान अ"धकार%सम' बयान गदा, मृतक मीना
नेपाल%को ू"तवाद% स"बना सापकोटासँग लेनदे नको

"बषयमा 9ववाद भै मान< योजना बनाई ू"तवाद%
स"बना सापकोटाले मृतक मीना नेपाल%लाई आ@नो
कोठामा बोलाई ू"तवाद% Bदपक सापकोटासमेत
भै घाँट% "थची मादा, आफूले हलचल गन, नBदई

मीना नेपाल%को शर%र र खुKा "थLन सहयोग

गरे को भनी कसुरमा सा"बत भएको दे िखएको
छ । ू"तवाद%मQयेकR स"बना सापकोटाले
अदालतमा बयान गदा, मेरो दाजु Bदपक सापकोटा
र Bदपक िघ"मरे ले मीना नेपाल%को हSया गन<
योजना बनाएका रहे छन् । मैले त "नजहUको

धVकR र डरले "नजको मुख त9कयाले र "सरकले
छोXने भनी दाजुसमेतले भनेकोले "नजको घाँट%मा
मेरो दाजुले डोर%ले बाँधेको र Bदपक िघ"मरे ले
"नजको खुKा चेपे र मैले मीना नेपाल%को मुखमा
त9कया र "सरकले छोपेको हो भYेसमेत Zयहोरा
लेखाएबाट समेत ू"तवाद% Bदपकबहादुर िघ"मरले
अनुसधान अ"धकार%सम' सा"बत भै गरे को बयान
कागज सम"थ,त हुन आएको छ । अनुसधानका
बममा मौकामा भएको बयान कागज अय
ःवतऽ ूमाणबाट पु9` हुछ भने अदालतमा
इकार% बयान गदb मा मौकामा गcरएको बयानले
ूमािणक महdव राeदै न भY "मfदै न ।

६. ू"तवाद% Bदपक सापकोटा र स"बना
सापकोटासमेतको अदालतमा भएको बयान र
मृतक मीना नेपाल%को Autopsy मा मSयुको कारण

Ligature Strangulation भनी उfलेख भएबाट
मृतक मीना नेपाल%को मृSयु कत,Zयबाट भएकोमा
9ववाद छै न । ू"तवाद% स"बना सापकोटासमेतको
बयानबाट यी ू"तवाद% Bदपकबहादुर िघ"मरे ले
अनुसधान अ"धकृतसम' गरे को बयान सम"थ,त
भई कसुर पु9` भइरहे को अवःथा हुँदा काठमाडj
िजfला

अदालतबाट

"नजलाई

ु R
मुलक

ऐन,

lयानसVबधीको महलको १ नं. र १३ नं.
को कसुरमा ऐ. १३(४) नं. बमोिजम जमकैद
्
हुने ठहर गरे को फैसला सदर हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला ऽु9टपूण, छ
भYे पुनरावेदन िज9करसँग सहमत हुन स9कएन ।
७. अका, ू"तवाद% Bदपक सापकोटाको
सVबधमा 9वचार गदा,, यी ू"तवाद%समेतले

मृतक मीना नेपाल%लाई कत,Zय गर% मारे को भYे
9कटानी जाहे र% परे को दे िखछ । अनुसधान
अ"धकार% तथा अदालतमा बयान गदा,समेत यी
ू"तवाद% कसुरमा सा"बत भई बयान गरे को

दे िखछ । मृतक मीना नेपाल%को ू"तवाद% स"बना
सापकोटासँग लेनदे नको "बषयमा 9ववाद भै मान<
योजना बनाई ू"तवाद% स"बनाले मृतक मीनालाई

आ@नो कोठामा बोलाई Bदपक सापकोटासमेत भै
घाँट% "थची मादा, आफूले हलचल गन, नBदई मीना

नेपाल%को खुKा "थचt भनी ू"तवाद% Bदपकबहादुर

िघ"मरे ले अनुसधान अ"धकार%सम' बयान गरे को
र ू"तवाद% स"बना सापकोटाले मेरा दाजु Bदपक
सापकोटा र Bदपक िघ"मरे ले मीना नेपाल%लाई
हSया गन< योजना बनाएका रहे छन्, "नजहUको
अ॑ोटमा मैले मृतकको मुख त9कया र "सरकले
छोपी BदएकR हुँ भनी मृतकलाई मादा,को तvय

ःवीकार गर% अदालतमा बयान गरे को दे िखछ
जसबाट ू"तवाद%हU Bदपकबहादुर िघ"मरे , स"बना
सापकोटा र मं गल"सं ह गोलेसमेतले मृतकलाई

कत,Zय गर% मार% फाfनमा यी ू"तवाद% Bदपक
सापकोटासमेतको सं लwनता रहे को पु9` हुन
आएको छ । मृतकको मृSयुको कारण Ligature
Strangulation भनी Autopsy Report मा उfलेख
भएबाट

र

यी

ू"तवाद%

Bदपक

सापकोटाले

मृतकको घाँट%मा डोर%ले फकामार% कसी Bदएको
भनी मौकामा र अदालतमा समेत बयान गरे को
दे िखएबाट उx वारदातमा "नजको सं लwनता ःप`
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र ूामािणक0पमा ःथा3पत हुन आएको छ ।
८.
अतः
ू"तवादB
Cदपकबहादुर
ु G ऐन, IयानसKबLधीको महलको
िघ"मरे लाई मुलक

१ नं. र १३ नं. को कसुरमा ऐ. को १३(४)
नं. बमोिजम जLमकैदको सजाय हुने ठहर गरे को
सु0 काठमाडY िजZला अदालतको इLसाफ सदर
्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको
"म"त २०६५।१०।२३ को फैसला मना"सब
हुँदा सदर हुने ठहछb । पुनरावदे क ू"तवादBको
पुनरावेदन िज3कर पुcन सdैन । अकाb ू"तवादB
ु G ऐन, IयानसKबLधीको
Cदपक सापकोटालाई मुलक
महलको १ नं. र १३ नं. को कसुरमा ऐ. को
१३(३) नं बमोिजम सवbःवस3हत जLमकैद हुने
ठहर गरे को सु0 काठमाडY िजZला अदालतको
्
इLसाफ साधक सदर हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन

अदालत, पाटनको "म"त २०७०।८।११ को
फैसलासमेत साधक सदर हुने ठहछb । दुबै
ू"तवादBह0 थुनामा रहे को दे िखएकोले सKबिLधत
कारागार कायाbलयमाफbत फैसलाको जानकारB
"नजह0लाई Cदई दायरBको लगत कfा गरB
"म"सल "नयमानुसार गरB बुझाईCदनू ।

िनणर्य नं .९१४५
ु इजलास
सवmnच अदालत, सं यd
माननीय Lयायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय Lयायाधीश ौी ूकाश वःती
०७०–WH–००४०
आदे श "म"त : २०७०।१०।२८।३
"बषयः बLदBूrयsीकरण ।
"नवेदक : भारत 3वहार, सहषbपरु िजZला 3वहार
थाना, माम 3वहार घर भई हाल िजZला
ूहरB कायाbलय, 0पLदे हBमा थुनामा रहे को

वषb ३८ को अ"नल शमाb भuे पvपुदेव
भू"महार यादव
3व0w
3वपsी : नेपाल सरकार गृह मLऽालय, "सं हदरबार
काठमाडYसमेत

उd रायमा सहमत छु ।
Lया. रामकुमार ूसाद शाह
इ"त सं वत् २०७० साल चैत ३० गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : दlडपािण ला"मछाने

&
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§ कानूनबमोिजम बाहेक वा कानूनको
उिचत प्रिक्रया पूरा नगरी कसैको पिन
वैयिक्तक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन
वा अपहरण गनर् पाइँ दैन । वैयिक्तक
स्वतन्त्रताले कानूनी औिचत्यता पुिष्ट
हुन नसक् ने प्रकृ ितका थुना, िगरफ्तारी
तथा गैरकानूनीरूपमा शिक्तको प्रयोग
गनर्बाट सुरिक्षत राख्दछ । कसैले
कसैलाई िनजको वैयिक्तक स्वतन्त्रता
िसिमत गरेमा वा त्यस्तो स्वतन्त्रताको
प्रयोग गनर्बाट विञ्चत गरेमा वा कु नै पिन
व्यिक्तलाई गैरकानूनीरूपमा बदिनयत
्
वा प्रवृत्त भावना िलई िनजको वैयिक्तक

९1४५ - प]पुदेव भू"महर यादव ,व. नेपाल सरकार, गृह म4ऽालयसमेत

स्वतन्त्रताको अपहरण गरेमा गैरकानूनी
बन्दीको अवस्था िसजर्ना हुन जाने ।
§ कानूनको उिचत प्रिक्रया पूरा नगरी
कसैको पिन वैयिक्तक स्वतन्त्रता हनन्
गनर् पाइँ दैन । व्यिक्तको यस्तो सारभूत
अिधकारबाट विञ्चत गदार् कानूनले
तोके को उिचत प्रिक्रयाको अिनवायर्रूपमा
अनुशरण गनुर्पनेर् ।
§ कु नै व्यिक्तलाई गैरकानूनीरूपमा वा
कानूनको उिचत प्रयोगिबना वैयिक्तक
स्वतन्त्रताको उपयोग गनर्बाट विञ्चत गनेर्
गरी िनयन्त्रणमा रािखएको छ भने त्यस्तो
अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश
जारी गरी थुनामुक्त गरी िदनपनेर् ।
(ूकरण नं.३)

"नवेदकका तफ)बाट :
,वप/ीका तफ)बाट : ,व1ान् उप4याया"धव7ा
च4िका4त खनाल
अवलि>बत निजर :
स>बA कानून :
§

साव)ज"नक (अपराध र सजाय) ऐन,
२०२७ को दफा ४(२)
आदे श

नेपालको
अ4तMरम सं ,वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा
१०७(२) बमोिजम यस अदालतमा दायर हुन
आएको ूःतुत Mरट "नवेदनको सVि/W तXय

न्या.रामकु मार प्रसाद शाह :

एवम् ठहर यसूकार छ :
मेरो प/ अ"नल शमा) भ\े प]पुदेव
यादव भू"महार जाल^ राहदानी मु_ामा "म"त
२०६०।४।२३ गतेदेिख गणना हुने गर^ काठमाडc
िजdला अदालतको "म"त २०६२।१२।८ को

फैसलाले लागेको कैद भ ु7ान गन) कारागार शाखा
जग\ाथदे वल, काठमाडcमा कैदमा रहे का "थए ।
लागुऔषध खैरो हे रोइन मु_ामा काठमाडc िजdला

अदालतबाट भएको फैसला उdट^ भई पुनरावेदन
अदालत, पाटनबाट "म"त २०६६।१०।७ मा
मेरो प/लाई वष) १० कैद हुने गर^ फैसला
भएको "थयो । यसर^ जाल^ राहदानी मु_ामा
लागेको कैद भ ु7ान गMररहे को अवःथामा मेरो

प/उपर मोरङ िजdला अदालतमा मु_ा नं.
१२०/०५८/०५९ को जीउ माःने बेpने मु_ा
दता) भई "म"त २०६५।९।६ मा उ7 मु_ा
फैसला हुँदा वष) १० कैद हुने गर^ फैसला
ु r ऐन, दsडसजायको महलको
भएकाले मुलक
१० र ४१ नं. बमोिजम जाल^ राहदानी मु_ा र
लागुऔषध मु_ामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट
भएको फैसलाबमोिजमको कैद सजाय मोरङ
िजdला अदालतबाट जीउ माःने बेpने मु_ामा

भएको कैद सजायमा मोरङ िजdला अदालतबाट
"म"त २०७०।९।१४ मा सजाय हद हुने गर^
आदे श भएको "थयो । उ7 आदे शबमोिजम मेरो
प/ १० वष)को कैद सजाय भ4दा बढ^ समय

कैद थुनामा बसी २०७०।९।२२ मा थुना मु7
भएका "थए । कैद मु7 भएपuात मेरो प/लाई
िजdला ूहर^ काया)लय, पाdपाको आदे शानुसार
पाdपा कारागारमा पुनः थुनामा रािखयो । यसै
बममा "म"त २०७०।९।२२ गते मेरो प/लाई
िजdला ूहर^ काया)लय, पाdपाबाट िजdला ूहर^
काया)लय, xप4दे ह^मा साMरएकोले हाल मेरो प/
िजdला ूहर^ काया)लय, xप4दे ह^मा "बना कुनै

कसुर थुनामा रहे का छन् । यसर^ "बनाकारण

झुzा आरोप लगाई "नजलाई कैद मु7 हुने
"बि{कै पुनः पबाउ गन| गर^ थुनामा रािखएको
हुँदा नेपालको अ4तMरम सं ,वधान, २०६३ को धारा
३२ र १०७(२) बमोिजम ब4द^ू}य/ीकरणको
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आदे श जार0 गर0 "नजलाई थुना मु6 गर0 पाउँ
भ9े "नवेदनपऽ ।

यसमा के कसो भएको हो "नवेदकको
मागबमोिजम बBद0ूDयEीकरणको आदे श Hकन
जार0 हुन ु नपनI हो आदे श जार0 हुन ु नपनI कुनै
आधार र कारण भए यो आदे श ूाL भएका "म"तले
बाटाका Oयाद बाहे क ३(तीन) Sदन"भऽ "छटो

साधनUारा महाBयाया"धव6ाको कायाVलयमाफVत
"लिखत जवाफ पठाउनु भनी HवपEीहZका नाउँमा

यो आदे श र [रट "नवेदनको ू"त"लHप साथै राखी
सूचना Sदई Dयसको बोधाथV महाBयाया"धव6ाको

कायाVलयमा पठाई "लिखत जवाफ आएप"छ वा
अव"ध नाघेप"छ "नयमानुसार पेस गनुV भ9े यस

अदालतको "म"त २०७०।९।२५ को आदे श ।
HवपEी [रट "नवेदक अ"नल शमाV भ9े
पaपुदेव भू"महारलाई िजbला ूहर0 कायाVलय,
पाbपादे िख िजbला ूहर0 कायाVलय, ZपBदे ह0मा

बुझाउन bयाउने बममा "म"त २०७०।९।२२
गते िजbला ZपBदे ह0, करHहया गा.Hव.स. वडा नं.
३ िःथत सडकमा आइपुjदा Hपसाबले चाaयो भनी
गाडी रोkन लगाई एlासी गाडीको ढोका खोल0
भाjन लाjदा "नजलाई "नयBऽणमा "लई सOझाई
बुझाई गनV खोnदा "नजले उ6 सावVज"नक
सडकमा ूहर0लाई गाल0 गलौज हातपात गरे काले

केह0 सावVज"नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
अBतगVत कारवाह0 गर0 पाउँ भनी ूहर0 जवान
Sदपक रावतको ू"तवेदन पनV आएकोले उ6

मुqामा Hहरासतमा राख्न पHहलो पटक Sदन ६
र दोॐोपटक Sदन १७ को Oयाद थप र केह0
सावVज"नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को
दफा ४(२) बमोिजम वारदात "म"तदे िख गणना

हुने गर0 Sदन ३५ को हदOयादसमेत Sदई "म"सल
र मा"नस िजbला ूहर0 कायाVलय, ZपBदे ह0मा
HफताV पठाएको हुँदा "नवेदकले [रट "नवेदनमा

उbलेख गरे जःतो मौ"लक हकमा ूDयE आघात
पानI काम नभएकोले [रट "नवेदन खारे ज ग[रपाउँ

भ9ेसमेत vयहोराको िजbला ूशासन कायाVलय,
ZपBदे ह0को "लिखत जवाफ ।
यस कायाVलयबाट ग[रएको कुनै काम

कारवाह0बाट HवपEी "नवेदकको कानूनी हक
्
अ"धकारमा आघात पुरयाउने
काम भएको
छै न । HवपEीले यस कायाVलयको यो यःतो काम
कारवाह0बाट आwनो हक अ"धकार हनन् भयो
भनी कह0ं कतै उbलेख गनV सकेको अवःथा प"न
छै न । यस कायाVलयबाट [रट "नवेदकको कुनै हक
अ"धकार हनन् नग[रएको हुँदा यस कायाVलयलाई

HवपEी बनाई Sदएको उ6 [रट "नवेदन खारे ज
गर0 पाउँ भ9ेसमेत vयहोराको िजbला ूशासन

कायाVलय, पाbपाको "लिखत जवाफ ।
HवपEी पaपुदेव भू"महार यादव मोरङ
िजbला अदालतको फैसलाबमोिजम तोHकएको कैद
भ ु6ान गर0 कारागारबाट "म"त २०७०।९।२२
मा छु ट0 गएको हो । "नज पaपुदेव यादव यस
कारागारमा रहँदा बःदाको एवम् "नजसँग भेट गनV

आउने मा"नसहZसँगको सOपकVसमेतबाट "नजको
ग"तHव"ध शyाःपद दे िखएको र "नजले आपरा"धक
कायV गनV गराउन सक्ने सOभावनालाई zH{गत
गर0 अनुसBधानको ला"ग "म"त २०७०।९।२२

गते नै "नजलाई यस कायाVलयमा bयाई सोधपुछ
ग[रएको र "नजलाई यस कायाVलयमा bयाउँदा
कानूनबमोिजम पबाउ पूज|समेत Sदइएको
"थयो । सोह0 Sदन "नज पaपुदेव यादवसँग

केह0 कुरा बु}नुपनI भएको हुँदा उपिःथत गराई
Sदनु भनी िजbला ूहर0 कायाVलय, ZपBदे ह0को
"स.नं.८१०० "म"त २०७०।९।२२ को सार
ूाL हुन आएको हुँदा "नजलाई तDकालै यस
कायाVलयको च.नं.५३७ को पऽ साथ िजbला ूहर0
कायाVलय, ZपBदे ह0मा िजOमा बुझाइएको हो ।
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यस कायालयबाट #नजको कुनै प#न मौ#लक हक
हनन् नग/रएको हुँदा #नजको #नवेदन खारे ज गर7
पाउँ भ:ेसमेत <यहोराको िज>ला ूहर7 कायालय,

ु
पा>पा र सो कायालयका ूहर7 ूमुखको सं यA

#लिखत जवाफ ।
DवपEी #नवेदकले

यस मGऽालयको
के कःतो काम कारवाह7बाट #नजको कानूनी
हक हनन् भएको हो यस मGऽालयलाई DवपEी
बनाउनुपनाको कारण र आधार के के हुन ् भ:े

<यहोरा #नवेदनमा खुलाउन सकेका छै नन् ।
जहाँसPम गैरकानूनी थुनाबाट मुA गर7 पाउँ भ:े
#नवेदन िजDकर छ सो सPबGधमा अनुसGधानको
#सल#सलामा #नज अ#नल शमा भ:े पTपुदेव

भू#महार यादवउपर केह7 सावज#नक (अपराध र
सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २ को कसुरमा
अनुसGधान गनका ला#ग कानूनबमोिजम Pयाद

थप गर7 िज>ला ूहर7 कायालय, [पGदे ह7को
Dहरासतमा रािखएको र कानूनDवपर7त काय

गरे उपर अनुसGधान तहक\कात गन ूच#लत नेपाल
कानूनले अ#धकार ^दएको #नकायबाट पबाउ गर7

मु`ा हे नa अ#धकार7को आदे शले Dहरासतमा राखेको
#बषयमा बGद7ूcयEीकरणको /रट #नवेदन जार7
हुने अवःथा नरहे कोले ूःतुत #नवेदन खारे ज
ग/रपाउँ भ:ेसमेत <यहोराको नेपाल सरकार, गृह
मGऽालयको #लिखतजवाफ ।
ूहर7 ूधान कायालयबाट सPपा^दत यो

यःतो कायबाट आeनो पEलाई अGयाय भएको
भ:े िजDकर नै नभएको अवःथामा ूहर7 ूधान
कायालयसमेतलाई DवपEी बनाई /रट #नवेदन दायर

गरे को पाइएकाले ूहर7 ूधान कायालयको हकमा
ूथम gDhमा नै ूःतुत /रट #नवेदन खारे जभागी
छ । अ#नल शमा भ:े पTपुदेव भू#महार यादव
Dव#भ: अपराधमा दोषी ठहर भएको र यःतो
सं वेदनशील <यिAउपर लागेको कैद भ ुAान

भए प#न #नजउपर आवँयक #नगरानीको ूबGध
#मलाउनु र #नजको सुरEा ूबGधको ला#ग प#न

आeनो #नयGऽणमा #लएको अवःथालाई अGयथा
ूमािणत नहुँदासPम गैरकानूनी भयो भनी भ:
#म>ने होइन । #नज अ#नल शमा भ:े पTपुदेव

भू#महार िज>ला ूहर7 कायालय, [पGदे ह7मा
अनुसGधानको बममा रहे का लागुऔषध एवम्

मानव बेच#बखन तथा ओसारपसार मु`ामा समेत
सं लmन रह7 हाल सनाखत हुन सक्ने सPभावना

भएकोले आवँयक सुरEासDहत cयसतफ लै जाँदै
गदा साथमा खDटएका ूहर7 जवान ^दपक
रावतउपर

हातपातसमेत

गरे कोले सावज#नक
अपराध मु`ा दता गर7 िज>ला ूशासन कायालय,
[पGदे ह7बाट #म#त २०७०।९।२२ गतेबाटै
लागू हुन गर7 उA मु`ामा अनुसGधानको ला#ग
#नजलाई Dहरासतमा राख्ने अनुम#त ूाo गर7

थुनामा रािखएको भ:े िज>ला ूहर7 कायालय,
[पGदे ह7को #स.नं. ८३०९ #म#त २०७०।९।२९

को ूहर7 सsार ूाo हुन आएकोले #बनाआधार
गैरकानूनी थुनामा रािखएको भ:े /रट #नवेदन

िजDकरमा सcयता छै न । /रट #नवेदन खारे ज गर7
पाउँ भ:ेसमेत <यहोराको ूहर7 ूधान कायालय,

नtसालको #लिखत जवाफ ।
भारत Dवहार, सहषपरु िज>ला Dवहार
थाना माम, Dवहार घर भई काठमाडy िज>ला,
का.म.न.पा.वडा नं. ३४ #भमसेनगोला बःने वष
४५ को अ#नल शमा भ:े पTपुदेव भू#महारसँग

केह7 कुरा बु|नुपनa भएकोले यस कायालयमा
भनी िज>ला ूहर7
उपिःथत गराई ^दनुहन
ु
कायालय, पा>पालाई अनुरोध ग/रएकोमा िज>ला
ूहर7 कायालय, पा>पाको च.नं. ५३७ #म#त

२०७०।९।२२ को पऽ साथ ूहर7 जवान
^दपक रावतले ना.१ झ. १२९३ नं. को
यानमा राखी यस कायालयमा >याउँदै गदाको
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अवःथामा "नज अ"नल शमा2 भ4े प5पुदेव भू"महार
िज;ला <प=दे ह>, कर?हया गा.?व.स.वडा नं.
३ मं गलापुर नजीक आइपुIदा भाIन उJकन
खोMदाको अवःथामा "नज ूहर> जवान Oदपक
रावतले तQकाल "नय=ऽणमा "लन खोMदा "नजले
ु समेत
उ;टै हातपात, लछारपछार एवम् जोरजुलम

गर> ूहर> कम2चार>लाई कत2Zय पालनामा बाधा
्
पुरयाएकोले
"नजलाई केह> साव2ज"नक (अपराध

तथा सजाय) ऐन, २०२७ बमोिजम कारवाह> गर>
पाउँ भ4े Zयहोराको "नज ूहर> जवान Oदपक
रावतको ू"तवेदन पन2 आएको हुँदा "नजउपर

"म"त २०७०।९।२३ गते यस काया2लयको
मु.द.नं.१८९, केह> साव2ज"नक अपराधमा मुdा
दता2 गर> िज;ला ूशासन काया2लय, <प=दे ह>बाट

"म"त २०७०।९।२२ गतेबाट लागू हुने गर>
Jयाद थप अनुम"त "लई अनुस=धान भईरहे को हुँदा
eरट "नवेदन खारे ज गeरपाउँ भ4ेसमेत Zयहोराको

िज;ला ूहर> काया2लय, <प=दे ह>को "लिखत
जवाफ ।
"नयमबमोिजम साgा?हक तथा दै "नक
मुdा पेसीसूचीमा चढ> इजलाससमi पेस हुन
आएको ूःतुत मुdामा पटकपटक पुकार गदा2
प"न

"नवेदकको

हकमा ब=द>ूQयiीकरणको
eरट दायर गर> ताeरखमा समेत रहे का अ"धवjा

Oदमोद ौे l उपिःथत नभएको र ?वपiीह<को
तफ2बाट उपिःथत ?वmान् उप=याया"धवjा ौी
च=िका=त खनालले "नवेदकलाई केह> साव2ज"नक

(अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ बमोिजमको
कसुर अपराधको तहकoकात तथा अनुस=धान
ूयोजनका ला"ग िज;ला ूशासन काया2लय,
<प=दे ह>का ूमुख िज;ला अ"धकार>को आदे श
अनुम"तले Jयाद थप भई ?हरासतमा "लइएको र
"म"त २०७०।१०।७ को आदे शले धरौट> राखी
थुनामुj भइसकेकोले eरट "नवेदनको औिचQय

छै न । ूःतुत eरट "नवेदन खारे ज हुनपु द2छ भनी
2 यो ।
बहस ूःतुत गनुभ

"नवेदक अ"नल शमा2 भ4े प5पुदेव यादव
भू"महारले जाल> राहदानी मुdामा काठमाडs िज;ला
अदालतबाट "म"त २०६२।१२।८ मा भएको
फैसलाले लागेको कैद र लागुऔषध खैरो ?हरोइन
मुdामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट "म"त
२०६६।१०।७ मा भएको फैसलाले लागेको
कैद वष2 १० भुjान गन2 "म"त २०६०।४।२३
गतेदेिख
कारागार
शाखा
जग4ाथदे वल,
काठमाडsका कैदमा रहे को र सोह> बममा मोरङ
िज;ला अदालतमा "नवेदक ?व<y चलेको मुdा नं.

१२०/०५८/०५९ को जीउ माःने बे|ने मुdामा
१० वष2 कैद हुने गर> "म"त २०६५।९।६ मा

फैसला भएकोले उि;लिखत जाल> राहदानी मुdा
र लागुऔषध मुdामा भएको कैदमा मोरङ िज;ला
अदालतबाट जीउ माःने बे|ने मुdामा भएको १०
ु o ऐन, २०२० को द}डसजायको
वष2 कैद मुलक
महलको १० र ४१ नं. बमोिजम सजाय हद
हुने गर> आदे श भएकोले उj कैद भ ुjान गर>
"म"त २०७०।९।२२ मा थुना मुj भएप"छ

िज;ला ूहर> काया2लय, पा;पाले पुनः पबाउ
गर> पा;पा कारागारमा थुनामा राखेको र उj
काया2लयबाट "म"त २०७०।९।२२ मा िज;ला
ूहर> काया2लय, <प=दे ह>मा सार> "बना कुनै कसुर
पुनः थुनामा रािखएको हुँदा ब=द>ूQयiीकरणको

आदे श जार> गर> थुना मुj गर> पाउँ भ4े "नवेदन
मागदावी भएकोमा "नज अ"नल शमा2 भ4े प5पुदेव
भू"महारसँग केह> कुरा बुनुपन भएकोले िज;ला
ूहर> काया2लय, पा;पालाई अनुरोध गर> उj
काया2लयको च.नं. ५३७ "म"त २०७०।९।२२
को

पऽसाथ

ूहर>

जवान

Oदपक

रावतले

;याउँदैगदा2को अवःथामा बाटोमा भाIन उJकन
खोजेकोले तQकाल "नय=ऽणमा "लन खोMदा "नजले
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ु समेत
उटै हातपात, लछारपछार एवम् जोरजुलम
गर1 ूहर1 कम4चार1लाई कत47य पालनामा बाधा
्
पुरयाएको
भनी >नजलाई केह1 साव4ज>नक (अपराध

तथा सजाय) ऐन, २०२७ बमोिजम >नजलाई
कारवाह1 गर1 पाउँ भनी >म>त २०७०।९।२३
मा Lदएको ूहर1 ू>तवेदनबमोिजम दता4 भएको

3. कानूनबमोिजम बाहे क वा कानूनको

उिचत ूWबया पूरा नगर1 कसै को प>न वैयि`क

ःवतUऽतामा अoुश लगाउन वा अपहरण गन4
पाइँदैन । वैयि`क ःवतUऽताले कानूनी औिचqयता

मु.द.नं. १८९ को केह1 साव4ज>नक अपराध
मुRामा >म>त २०७०।९।२२ गतेबाट लागू हुने
गर1 Tयाद थप भई अनुसUधान काय4 भई रहे को

पुWr हुन नसक्ने ूकृ>तका थुना, >गरtतार1 तथा
गैरकानूनीYपमा शि`को ूयोग गन4बाट सुरिXत
राuदछ । कसै ले कसै लाई >नजको वैयि`क
ःवतUऽता >स>मत गरे मा वा qयःतो ःवतUऽताको
ूयोग गन4बाट विgत गरे मा वा कुनै प>न 7यि`लाई

अ>धव`ा Lदमोद ौे bले Lदएको >नवेदनबाट >नज
Wव>भV मुRाहYमा लागेको कैदमा रहे को तcयलाई
ःवीकार गरे को र >नजलाई लागेको कैद भ ु`ान गर1

गरे मा गैरकानूनी बUद1को अवःथा >सज4ना हुन
जाUछ । कानूनको उिचत ूWबया पूरा नगर1
कसै को प>न वैयि`क ःवतUऽता हनन् गन4
पाइँदैन । 7यि`को यःतो सारभूत अ>धकारबाट

िजला ूहर1 काया4लय, पापाबाट िजला ूहर1
काया4लय, YपUदे ह1मा ःथानाUतरण गनf बममा
>नज >नवेदक बाटोमा भाiन उTकन खोजेको

आदे श जार1 गर1 थुनामु` गर1 Lदनपनf अवःथा
हुUछ ।

भVे WवपXीहYको >लिखतजवाफबाट दे िखUछ ।
2. >नण4यतफ4 Wवचार गदा4 >नवेदक अ>नल
शमा4 भVे प_पुदेव यादव भू>महारको हकमा

>म>त २०७०।९।२२ मा >नज थुनामु` भएको
भVे दे िखUछ । >नवेदक >म>त २०७०।९।२२
मा थुनाबाट मु` भएप>छ >नजसँग केह1 कुरा
बुeनपनf भएकोले उपिःथत गराई Lदनु भVे िजला
ूहर1 काया4लय, YपUदे ह1को सgारबमोिजम

र >नयUऽणमा >लन खोkदा ूहर1 कम4चार1लाई
ु गरे कोले
हातपात, लछारपछार एवम् जोरजुलम
>नजलाई केह1 साव4ज>नक अपराधमा कारवाह1 गर1
पाउन >म>त २०७०।९।२३ मा Lदएको ूहर1
ू>तवेदनबमोिजम >नजका WवYl िजला ूशासन

गैरकानूनीYपमा बv>नयत वा ूवृw भावना
>लई >नजको वैयि`क ःवतUऽताको अपहरण

विgत गदा4 कानूनले तोकेको उिचत ूWबयाको
4 नf हुUछ । यLद
अ>नवाय4Yपमा अनुशरण गनुप
कुनै 7यि`लाई गैरकानूनीYपमा वा कानूनको
उिचत ूयोग>बना वैयि`क ःवतUऽताको उपयोग
गन4बाट विgत गनf गर1 >नयUऽणमा रािखएको
छ भने qयःतो अवःथामा बUद1ूqयXीकरणको

4.

यी

>नवेदकले

Wव>भV मुRामा
>नजलाई लागेको कैद सजाय भ ु`ान गर1 सकेको
भVे ूqयथzहYको कथन छ तर >नजका WवYl
िजला ूशासन काया4लय, YपUदे ह1मा पुनः
दायर भएको साव4ज>नक अपराध मुRामा >नजले

काया4लय, YपUदे ह1मा >म>त २०७०।९।२३
मा केह1 साव4ज>नक अपराध मुRा दायर भई
उ` मुRामा >म>त २०७०।९।२२ गतेबाट
लागू हुने गर1 मुRा हे नf अ>धकार1को अनुम>त

Y.१०,०००।– (दश हजार) धरौट1 Lदई >म>त
२०७०।१०।७ को आदे शले ता}रखमा छु ट1
सकेको भVे िजला ूशासन काया4लय, YपUदे ह1को
च.नं. ६१६५ >म>त २०७०।१०।२८ को

WवपXीहYको >लिखतजवाफबाट दे िखUछ ।

भएकाले >नज >नवेदक थुनामु` भई सकेको

>लई Wहरासतमा राखी अनुसUधान भइरहे को भVे

पऽ सरकार1 वWकलमाफ4त इजलाससमX पेस
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ँ ा मागबमोिजमको आदे श जार7 गनुप
दे िखद
9 न:
अवःथा, कारण र औिचBय हाल EवFमान नहुँदा
ूःतुत Iरट "नवेदन खारे ज हुने ठहछ9 । ूःतुत
"नवेदनको दायर7को लगत कNा गर7 "म"सल
"नयमानुसार बुझाई Qदनू ।

Eवpq
Eवपoी : नेपाल सरकार, ूधानमSऽी तथा
मिSऽपIरषrको
काया9लय, "सं हदरबार
काठमाडsसमेत

उR रायमा सहमत छु ।

Sया.ूकाश वःती

इ"त सं वत् २०७० साल माघ २८ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अ"धकृतः भिकाल7 पोखरे ल

&

िनणर्य नं .९१४६

§ िनजामती कमर्चारीका सन्तितलाई
उपलब्ध हुने छात्रवृित्त नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराएको आिर्थक अनुदानबाट
सञ्चािलत भएकोले त्यस्तो छात्रवृित्त
िवतरण गदार् छात्रवृित्तसम्बन्धी ऐन,
२०२१ र छात्रवृित्त िनयमावली, २०६०
ले व्यवस्था गरेको समानुपाितक समावेशी
िसद्धान्तलाई अवलम्बन गनुर्पनेर् हुन्छ ।
त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गनर्
वा त्यस्तो व्यवस्थाको प्रितकू ल हुने गरी
छात्रवृित्त िवतरणसम्बन्धी िनदेर्िशका
बनाउन वा छात्रवृित्त िवतरण गनर्
निमल्ने ।
(ूकरण नं.१६)

ु इजलास
सवabच अदालत, सं यR
माननीय Sयायाधीश ौी रामकुमार ूसाद शाह
माननीय Sयायाधीश ौी बैFनाथ उपाeयाय
आदे श "म"तः २०७०।१२।२६।४
०७०-WO-०४९०
"बषयः उBूेषण/परमादे श
"नवेदक : सला9ह7 िजlला, सहोडवा गा.Eव.स.वडा
नं. ३ ःथायी ठे गाना भई हाल नेपाल
सरकार, ःवाःnय मSऽालयअSतग9त ःवाःnय
सेवा, जनःवाःnय "नर7oक पदमा काय9रत्
सSतोष यादवसमेत
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§ कायर्कारी अिधकारको प्रयोग गरी कु नै
आदेश, पिरपत्र वा िनदेर्िशका जारी गदार्
नेपाल सरकारले प्रचिलत सं िवधान, ऐन
वा िनयमावलीअनुकूल हुने गरी जारी
गनुर्पनेर् र ती कानूनी व्यवस्थाप्रितकू ल
जारी गरेका त्यस्तो आदेश, पिरपत्र
वा िनदेर्िशका कानूनसम्मत नहुने भई
बदरभागी हुने कु रामा िववाद हुँ दैन । तर
उक्त िनदेर्िशकामा नेपालको अन्तिरम
सं िवधान, २०६३ को धारा २१, िनजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) र
छात्रवृित्तसम्बन्धी ऐन (सं शोधन सिहत),
२०२१ तथा छात्रवृित्तसम्बन्धी िनयमावली
(तेस्रो सं शोधन), २०६० समेत अनुकूल
रहेको देिखदँ ैन । उक्त िनदेर्िशकामा

९1४६ - स7तोष यादवसमेत /व. ूधानम7ऽी तथा मि7ऽपIरषoको काया+लयसमेत

छात्रवृित्तसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क
र छात्रवृित्तसम्बन्धी िनयमावली, २०६०
को िनयम १०क ले तोिकएबमोिजम
समानुपाितक समावेशी हुने गरी कु नै
आरक्षण गिरएको देिखदँ ैन । तसथर्
उक्त िनदेर्िशका छात्रवृित्तसम्बन्धी ऐन,
२०२१ को दफा ३क र छात्रवृित्तसम्बन्धी
िनयमावली, २०६० को िनयम १०क(१)
र (२) को व्यवस्था र कानूनअनुकूल रहेको
नदेिखने ।
(ूकरण नं.१७)

§ नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को
धारा २१, िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ७(७), छात्रवृित्तसम्बन्धी ऐन
(सं शोधन सिहत), २०२१ को दफा ३क
र छात्रवृित्तसम्बन्धी िनयमावली (सं शोधन
सिहत), २०६० को िनयम १०क(१) र
(२) को कानूनी व्यवस्थाअनुकूल हुने
गरी अकोर् िनदेर्िशका वा िनयमावली जे
जो बनाउनुपनेर् हो बनाई सो छात्रवृित्तको
िवतरणमा समानुपाितक र समावेशी हुने
गरी लागू गनुर् भनी परमादेश जारी हुने ।
(ूकरण नं.१८)

$नवेदकका तफ+बाट : /व0ान् अ$धव4ा0य नागे7ि
यादव र नारायण झा
/वप;ीका तफ+बाट : /व0ान् उप7याया$धव4ा
रमादे वी पराजुलB
अवलिDबत निजर :
सDबF कानून :
§
§

नेपालको अ7तIरम सं /वधान, २०६३ को
धारा २१
$नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
७(७)

§
§

छाऽवृिVसDब7धी ऐन (सं शोधन स/हत),
२०२१ को दफा ३क
छाऽवृिVसDब7धी $नयमावलB (सं शोधन

स/हत), २०६० को $नयम १०क(१)
र (२)
आदे श

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अ7तIरम

सं /वधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७
बमोिजम यस अदालतको अ$धकार;ेऽ$भऽको भई
दायर हुन आएको ूःतुत Iरट $नवेदनको स_ि;`
तaय एवम् ठहर यस ूकार छ :
हामी $नवेदकमcये म स7तोष यादव ःवाःaय
सेवा ऐन, २०५३ अ7तग+त काय+रत् राfसेवक
कम+चारB हुँ । साथै म सरोज अ$धकारB राfसेवक
कम+चारBको स7त$त हुँ । $नवेदकमcये म सरोज

अ$धकारB जानकk मे$डकल कलेज, जनकपुरधाममा
एम./व./व.एस. n0तीय वष+मा अcययनरत छु ।
/वप;ी मि7ऽपIरषoबाट $नजामती कम+चारBका
स7त$तलाई छाऽवृिV उपलpध गराउने $नदq िशका,
२०६७ $म$त २०६७।३।१५ मा ःवीकृत गरB
जारB गIरएको छ । उ4 $नदq िशकाको दफा
४(ग) ले सDबि7धत िश;ण सं ःथामा भना+ भएको
वा अcययनरत रहे काले छाऽवृिVमा सहभागी हुन
पाउने rयवःथा गरे को छ । म सरोज अ$धकारB
छाऽवृिV पाउने /वsास गरB अcययन गदt
आएको $थए ँ । तर $नजामती कम+चारB स7त$त
छाऽवृिV

rयवःथापन

स$म$तको

सिचवालयले

$म$त २०६९।१।१८ मा गोरखापऽमा सूचना
ूकािशत गदा+ $नदq िशकाको दफा ५(१) मा
तो/कएका $बषयमा छाऽवृिV ूा` गन+ ूथम वष+मा
अcययनरत् $नजामती कम+चारBका स7त$तले माऽ
दरखाःत nदन पाउने गरB उ4 $नदq िशकाको दफा
४(ग) को rयवःथा/वपरBत सूचना ूकािशत गरे को
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रहे छ । "नवेदकम2येका सरोज अ"धकार8लाई
:;तीय वष?मा अ2ययनरत् रहे को भनी छाऽवृिD

Eवतरण ूEबयामा समावेश गKरएको छै न । मधेशी,
आ:दवासी जनजा"त, मEहलासमेतलाई राOयको
ूPयेक अQमा सRमानजनक सहभा"गता गराउने
नी"तको ू"तकूल उS "नदT िशका जार8 गर8 ूथम

वष?मा अ2ययनरत्लाई माऽ सहभागी गराउने गर8
गैरकानूनी सूचना ूकािशत गरे कोले EवपWीहXको
उS
काय?बाट
"नवेदकसमेतको
नेपालको

अ[तKरम सं Eवधान, २०६३ को धारा १२, १३,

१८, १९, २१ र २३ ले ूदान गरे को हकमा
गRभीर आघात पुगेको छ । साथै सो "नदT िशका
नेपालको अ[तKरम सं Eवधान, २०६३ को धारा १,
२१, ३३(घ)(घ१), धारा ३५ को उपधारा (१०)
(१४), धारा १६४(२) Eवपर8त गैरसमानुपा"तक
समावेशी छ । Pयःतो गैरसमावेशी "नदT िशका

साथै राखी महा[याया"धवSाको काया?लयमाफ?त
"लिखत जवाफ पेस गनु? भनी यो आदे शको
ू"त"लEप साथै राखी EवपWीहXलाई सूचना पठाई

Pयसको बोधाथ? महा[याया"धवSाको काया?लयलाई
:दई "लिखत जवाफ आएप"छ वा सोको अव"ध
नाघेप"छ "नयमबमोिजम पेस गनु? साथै अ[तKरम

आदे श छलफलका "न"मD EवपWीलाई सूचना
:दई पेस गनु? भrे jयहोराको यस अदालतको
आदे श ।
यसमा छाऽवृिDको ला"ग छनौट भई
"म"त २०६९।२।२६ मा न"तजासमेत ूकािशत
ँ ा छनौट भएका अ[य छाऽहXलाई
भइसकेको दे िखद

ूभाEवत पानT गर8 सुEवधा स[तुलनको xEyले
तPकाल अ[तKरम आदे श जार8 गKररहनु उपयुS
नहुँदा मागबमोिजम अ[तKरम आदे श जार8 गन?

बदर गर8 ूच"लत सं Eवधान, "नजामती सेवा ऐन,
छाऽवृिD ऐन तथा "नयमावल8समेतले आPमसात्

"मलेन । ूःतुत Kरट "नवेदनलाई अमा"धकार
ूदान गर8 "नयमानुसार पेस गनु? भrे यस
अदालतको "म"त २०६९।३।१४ को आदे श ।

अगा"ड बढाउन, उS "नदT िशकाको दफा ४ को
खoड (ग) Eवपर8त दरखाःत आpान नगन? र
"नवेदकलाई छाऽवृिD पाउने ू"तःपधा?मा समावेश

"छटोछKरतो

गरे को समानुपा"तक समावेशी "सiा[तबमोिजम
समानुपा"तक समावेशी jयवःथा गर8 कामकारवाह8

गन? EवपWीहXका नाममा परमादे शको आदे श
जार8 गर8 पाउँ । साथै "नवेदनको अि[तम टु Qो
नलागेसRम "म"त २०६९।१।१८ को सूचना
काया?[वयन नगनु? नगराउनु भनी EवपWीहXका
नाममा अ[तKरम आदे श जार8 गर8 पाउँ भrेसमेत

jयहोराको "नवेदन मागदावी ।
यसमा के कसो भएको हो "नवेदन
मागबमोिजमको आदे श Eकन जार8 हुन ु नपनT हो
आदे श जार8 हुन ु नपनT कुनै कारण भए यो आदे श

ूाs भएका "म"तले बाटाका Rयाद बाहे क १५
(प[ी) :दन"भऽ सRबि[धत "म"सल कागजातसमेत

"नजामती
कम?चार8का
स[त"तलाई
छाऽवृिD उपल{ध गराउने "नदT िशका, २०६७
"नजामती कम?चार8का स[त"तलाई छाऽवृिD
उपल{ध गराउने ूEबयालाई jयविःथत, पारदश|,
र

ूभावकार8

बनाउने

उ}ेँयले
जार8 गKरएको हो । उS "नदT िशकाको ूावधान
"नजामती कम?चार8का हकमा माऽ लागू हुने
"नजामती कम?चार8को सुEवधासँग सRबि[धत "बषय
हो । राOयको ॐोत र साधनमा पहुँच नभएका

वग?लाई राOयको सं रचनामा सहभागी हुन पाउने
हक हुनेछ भनी नेपालको अ[तKरम सं Eवधान,
२०६३ को धारा २१ ले ूPयाभूत गरे को हो ।
राOयको सं रचनामा सहभागी भइसकेका jयिS
वा "नजका पKरवारका सदःयहXले सं Eवधानको
धारा २१ बमोिजमको हक ूाs गन? सदै नन् ।
सबै "नजामती कम?चार8 राOयका अगा"ड समान
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हुने भएकाले सु%वधाका %हसाबले )नजह+का बीच
असमान 0यवहार गन4 सं %वधानको धारा १३ ले
:दँदैन । ूःतुत Aरट )नवेदन खारे ज
अनुम)त
गरD पाउँ भGेसमेत 0यहोराको नेपाल सरकार,

ूधानमHऽी तथा मिHऽपAरषMको काया4लयको
तफ4बाट ऐ.का सिचव डा. )ऽलोचन उूेतीको

)लिखत जवाफ ।
)नजामती सेवाको पदमा बहाल रहे का
र )नवृिSभरण पाइरहे का )नजामती कम4चारDका
सHत)तह+लाई छाऽवृिS ूदान गनX ूयोजनका

ला)ग )नदX िशका )नमा4ण गAरएको र उZ
)नदX िशकाले समावेिशतालाई भHदा यो[यताबमलाई
जोड :दई )नदX िशकाको दफा १६ ले छाऽवृिS

ूा^ गन4 चाहने )नजामती कम4चारDका सHत)तलाई
)बना कुनै भेदभाव यो[यताबमका आधारमा सूची

तयार गरD पारदशa+पमा दफा ५ मा उिcलिखत
ूा%व)धक )बषयमा छाऽवृिS ूदान गनX हुनाले
)नदX िशकाले )नवेदकको मागबमोिजमको हक

अ)धकारमा बHदे ज लगाएको छै न । )नजामती
कम4चारDका सHत)तह+का बीचमा समान अवसर
ूदान गनX गरD छाऽवृिS ू%बयालाई 0यविःथत,
पारदशa, )छटो छAरतो र ूभावकारD बनाउने
उdेँयले )नदX िशका जारD गAरएको हुँदा Aरट
)नवेदन खारे ज गरD पाउँ भGेसमेत 0यहोराको
कानून, Hयाय, सं %वधानसभा तथा सं सदDय मा)मला
मHऽालयको तफ4बाट ऐ.का सिचव भेषराज

शमा4को )लिखत जवाफ ।
)म)त २०६९।१।१८ को सूचना
अनुसार ूा^ दरखाःतको छान)बन गरD )नजामती

छ । उZ )नदX िशका आम नागAरकह+का
हकमा लागू हुने )बषय नभई )निmत वग4 )नजामती

कम4चारDका सHत)तलाई )नधा4Aरत मापदlडका
आधारमा लागू हुने हुँदा सं %वधानू)तकूल भGे
आधार छै न । Aरट )नवेदक एकपटक दरखाःत
पेस गरD छनौट ू%बयामा सहभागी भइसकेका
छन् । हाल ूथम वष4मा अpययनरत्लाई दरखाःत
आqान गAरएकोले

)नवेदक सरोज अ)धकारD
:rतीय वष4मा अpययनरत् छाऽ हुनाले दरखाःत

:दन नपाएको कारणले ूःतुत Aरट )नवेदन :दएको
दे िखHछ । आsनो अनुकूल )नण4य भए ठuक
र ू)तकूल )नण4य भए बेठuक भGे भावनाबाट
ूेAरत भई दायर गरे को Aरट )नवेदन
हुँदा खारे ज गरD पाउँ भGेसमेत
)नजामती कम4चारD सHत)त छाऽवृिS
स)म)तको सिचवालय, छाऽवृिS

खारे जभागी
0यहोराको
0यवःथापन
0यवःथापन

स)म)तका अpयv तथा सिचव र सामाHय ूशासन
मHऽालयको तफ4बाट ऐ.का सिचव धरणीधर
ख)तवडाको )लिखतजवाफ ।
%वपvीले
आ.व.०६९/०७०

का
ला)ग ४०० जना कोटा राखी पुनः )म)त
२०७०।२।८ मा सं %वधान%वपरDत गैरसमावेशी
दरखाःत आqान गरे को र सं वत् २०७० मा
)नदX िशका सं शोधन गदा4 प)न समावेशी 0यवःथा
नगरे को हुँदा %वपvीले %ववा:दत )बषयमा मुdा
फैसला नहुँदै पुनः दरखाःत आqान गरे कोले

कम4चारDका सHत)तलाई छाऽवृिS उपलjध गराउने

पAरिःथ)त गzभीर भई िःथ)त पAरव4तन भएको
समेतको आधारमा Aरट )नवेदनको अिHतम टु {ो
नलागेसzम )म)त २०७०।२।८ को सूचना र
सोसzबHधी काम कारवाहD यथािःथ)तमा राख्नु

0यवःथापन स)म)तबाट )नण4यसमेत भइसकेको

यसमा )नवेदकले )नजामती कम4चारDका

)नदX िशका, २०६७ ले तय गरे को मापदlडअनुसार
२०० जना )नजामती कम4चारDका सHत)तलाई
छाऽवृिS उपलjध गराउने गरD छाऽवृिS

भनी %वपvीका नाममा अHतAरम आदे श जारD गरD
पाउँ भGेसमेत 0यहोराको सHतोष यादवसमेतको
)म)त २०७०।२।२७ को )नवेदनपऽ ।
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

स*त"तलाई छाऽवृि2 उपल3ध गराउने "नद8 िशका,
२०६७ र सोमा भएको सं शोधन तथा सो
"नद8 िशकाबमोिजम ूकािशत "म"त २०७०।२।८
को सूचनासमेत नेपालको अ*तHरम सं Iवधान,
२०६३ को धारा १३ र २१ समेतको अनुकूल

नभएको भनी अ*तHरम आदे शको माग गरे को
दे िख*छ । उO सं शोधन र सोबमोिजम ूकािशत
छाऽवृि2 ूदान गन8 "बषयको "म"त २०७०।२।८
को सूचना सं Iवधानको उO Rयवःथाअनुकूल
समानुपा"तक समावेशीका आधारमा भए गरे को

नदे िखएकोले उO सूचनाबमोिजम छाऽवृि2 ूदान
गदाT आ"थTक, सामािजक र शैिVक WIXले प"छ
परे का वगTको हक Iहतमा ू"तकूल असर पनT सक्ने

अवःथा ूथम WIXमा नै दे िखन आई उO वगTका
"नजामती कमTचार[का स*त"तलाई अपूरणीय V"त
हुन सक्ने हुँदा ूःतुत Hरटको टु _ो नलागेस`म

उO "म"त २०७०।२।८ को सूचनाबमोिजम
न"तजा ूकाशन गन8 एवम् छाऽवृि2 ूदान गन8
काम कारवाह[ नगर[ हाल यथािःथ"तमा राख्नु
भनी सवabच अदालत "नयमावल[, २०४९ को
"नयम ४१(१) बमोिजम IवपVीहgको नाममा
अ*तHरम आदे श जार[ गर[ hदएको छ भiे यस
अदालतको "म"त २०७०।३।१३ को आदे श ।
यस अदालतको "म"त २०७०।०७।०७
को आदे शबमोिजम "नवेदक र IवपVीहgको

तफTबाट पेस भएको "लिखत बहसनोट "म"सल
सामेल रहे को रहे छ ।
यसमा ूःतुत Hरट "नवेदनमा "नवेदकले
च ुनौती गरे को "नजामती कमTचार[का स*त"तलाई

उपल3ध
गराउने
"नद8 िशका,
छाऽवृि2
२०६७ सं Iवधान वा ऐन वा "नयमावल[को
अिmतयार[अ*तगTत बनेको नदे िखनुका साथै नेपाल
कानून Rयाmयास`ब*धी ऐन, २०१० को दफा
२(ड) को नेपाल कानूनको पHरभाषा अनुसार

कानून भi सIकने अवःथा नदे िखएको हुँदा

नेपालको अ*तHरम सं Iवधान, २०६३ को धारा
१०७(१) अ*तगTतको Iवशेष इजलासले ूःतुत
ु ाइ गनT सक्ने अवःथा दे िखएन ।
"नवेदनमा सुनव
"नवेदकले ूःतुत Hरट "नवेदनमा सं Iवधानको धारा
१०७(२) को हकमा समेत माग दावी "लएको
ँ ा सो स`ब*धमा सुनव
ु ाइका ला"ग ूःतुत
दे िखद
Hरट "नवेदनको Iवशेष इजलासतफTको लगत
कpा गर[ "नवेदकले मागदावी गरे को नेपालको

अ*तHरम सं Iवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
ु ाइको ला"ग स`बि*धत
को "बषयमा सुनव
इजलासमा "नयमानुसार पेस गनुT भiे Rयहोराको
यस अदालतको Iवशेष इजलासबाट भएको "म"त
२०७०।९।१८ को फैसला ।

"नयमबमोिजम
पेसीसूचीमा
चढ[
इजलाससमV पेस हुन आएको ूःतुत Hरट "नवेदनमा
"नवेदकतफTका Iवrान् अ"धवOाrय नागे*ि यादव

र नारायण झाले नेपाल सरकार मि*ऽपHरषuबाट
"म"त २०६७।३।१५ मा ःवीकृत भई जार[
भएको "नजामती कमTचार[का स*त"तलाई छाऽवृि2
उपल3ध गराउने "नद8 िशका, २०६७ को दफा
४ को खwड (ग) को RयवःथाIवपर[त छाऽवृि2
Rयवःथापन स"म"तले

"म"त २०६९।१।१८
को गोरखापऽमा ूथम वषTमा अxययनरत् भनी
ूकािशत सूचना गैरसमानुपा"तक समावेशी भई
नेपालको अ*तHरम सं Iवधान, २०६३ को धारा
१३ र २१ समेतको ू"तकूल भएकोले उO
"नद8 िशका बदर गर[ समावेशी Rयवःथा गनT र
"नवेदकलाई ू"तःपधाTमा समावेश गनT IवपVीका
नाममा परमादे शको आदे श जार[ हुनपु दTछ भनी

T यो । yयसै गर[ IवपVीहgका
बहस ूःतुत गनुभ
तफTबाट उपिःथत Iवrान् उप*याया"धवOा

रमादे वी पराजुल[ले "नवेदन दावीको "नद8 िशका
"नजामती कमTचार[का स*त"तका हकमा माऽ
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लागू

हुने

#नजामती

कम)चार,को

सु/वधासँग

स3बि6धत #बषय हो । उ; #नद= िशकाको दफा
१६ ले छाऽवृिE ूाG गन) चाहने #नजामती
कम)चार,का स6त#तहHका बीच ू#तःपधा) गराई
योLयताबमका आधारमा सूची तयार गर, #बना
कुनै भेदभाव पारदशQHपमा #नद= िशकाको दफा ५
मा उिSलिखत #बषयमा छाऽवृिE ूदान गUरने हुँदा
#नवेदकको मागबमोिजमको आदे श जार, गनुप
) न=
अवःथा छै न । Uरट #नवेदन खारे ज हुनपु द)छ भनी
) यो ।
बहस ूःतुत गनुभ
Uरट

#नवेदकले

नेपाल
सरकार
मि6ऽपUरषYबाट #म#त २०६७।३।१५ मा
जार, गUरएको #नजामती कम)चार,का स6त#तलाई
छाऽवृिE उपल_ध गराउने #नद= िशका, २०६७ मा
नेपालको अ6तUरम सं /वधान २०६३, #नजामती
सेवा ऐन, २०४९, #नजामती सेवा #नयमावल,,
२०५०, छाऽवृिEस3ब6धी ऐन (सं शोधनस/हत),
२०२१ र छाऽवृिE #नयमावल, (सं शोधनस/हत),
२०६० ले अवल3बन गरे को समानुपा#तक
समावेशी fयवःथाको अवल3बन नगUरएको र ूथम
वष)मा अgययनरत्लाई माऽ छाऽवृिEका ला#ग
दरखाःत आiान गUरएको छाऽवृिE fयवःथापन
स#म#तको सिचवालयको #म#त २०६९।१।१८
को सूचना उ; #नद= िशकाको दफा ४ (ग)
को fयवःथा/वपर,त हुँदा उिSलिखत #नद= िशका
बदर गर, समानुपा#तक समावेशी fयवःथा गर,

#नवेदकलाई छाऽवृिE पाउने ू#तःपधा)मा समावेश
गन) /वपkीहHका नाममा परमादे शको आदे श
जार, गर, पाउँ भlे मुmय #नवेदन मागदावी
#लएको दे िख6छ । #नजामती सेवाको पदमा
बहाल रहे का र #नवृिEभरण पाइरहे का #नजामती
कम)चार,का स6त#तहHलाई छाऽवृिE उपल_ध
गराउने

उpेँयले #नद= िशका, २०६७ जार,
गUरएको हो । उ; #नद= िशकाले छाऽवृिE ूाG

गन) चाहने #नजामती कम)चार,का स6त#तहHलाई
#नधा)Uरत मापदrडबमोिजम ू#तःपधा)मा सहभागी
भई छाऽवृिE ूाG गन= समान अवसर सु#निtत

गरे को छ । #म#त २०६९।१।१८ मा ूथम
वष)मा अgययनरत्लाई माऽ छाऽवृिEका ला#ग
दरखाःत

आiान

गUरएकोमा

#नवेदक सरोज
अ#धकार, uvतीय वष)मा अgययनरत् रहे को हुँदा
दरखाःत uदन नपाएका हुन ् । #नवेदकको हक
अ#धकार हनन् भएको छै न भlे /वपkीहHको

#लिखत जवाफ दे िख6छ ।
अब
Uरट
#नवेदनमा

#नवेदकको

मागबमोिजमको आदे श जार, हुने नहुने के रहे छ
सोह, #बषयमा #नण)य uदनुपन= दे िखयो ।
2. #नण)यतफ) /वचार गदा) #नवेदकमgये

स6तोष यादव ःवाःyय सेवा ऐन, २०५३ बमोिजम
गuठत हे Sथ इ6सपे{सन समूहको #नर,kक पदमा
काय)रत्रहे का र सरोज अ#धकार, #नज स6तोष
यादवको छोरा एवम् जानक| मे#डकल कलेज
जनकपुरधाममा एम./व./व.एस. uvतीय वष)मा

अgययनरत छाऽ भएको दे िख6छ । #नजामती
कम)चार,का स6त#तलाई छाऽवृिE उपल_ध गराउने
#नद= िशका, २०६७ को दफा २(ख) ले नेपाल
ःवाःyय सेवा ऐन, २०५३ बमोिजमको सेवाको
पदमा बहाल रहे का रा}सेवक कम)चार,हHलाई

प#न उ; #नद= िशकाको ूयोजनका ला#ग #नजामती
ँ ा
कम)चार, स3झनुपन= भनी पUरभाषा गरे को दे िखद
सो #नद= िशका काया)6वयन स3ब6धमा यी
#नवेदकहHको सरोकार रहे भएकोमा /ववाद
ँ ै न । नेपालको अ6तUरम सं /वधान, २०६३
दे िखद
को धारा २१ /वपर,त #नजामती कम)चार,का
स6त#तलाई छाऽवृिE उपल_ध गराउने #नद= िशका,
२०६७ जार, गर, सोह, #नद= िशकाका आधारमा
छाऽवृिEका ला#ग दरखाःत आiान गरे को

सूचनासमेत बदर गर, पाउन #नवेदकले दावी
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"लएको दे िख0छ । "नजामती कम7चार: स0त"त
छाऽवृि= >यवःथापन स"म"तको सिचवालय,
सामा0य ूशासन म0ऽालय, "सं हदरबारसमेतका

GवपHीहIले उJ "नदK िशकाको >यवःथा आम
नागNरकका हकमा आकGष7त हुने "बषय नभई
"निSत वग7 "नजामती कम7चार:का स0त"तलाई
"नधा7Nरत मापदUडका आधारमा ू"तःपधा7 गराई
छाऽवृि= उपलWध गराउने "बषयलाई >यविःथत

गनK उXेँयले जार: गNरएको हो । सबै "नजामती
कम7चार: रा[यका अगा"ड समान हुने र "नजका

स0त"तहIका बीचमा असमान >यवहार गन7
न"म]ने हुँदा समानुपा"तक समावेशी "स_ा0तको
Gवपर:त भ` "म]दै न भ`े िजGकर "लएको
पाइ0छ ।
3. नेपालको अ0तNरम सं Gवधान, २०६३
को धारा २१ ले सामािजक 0यायको हक ूfयाभूत
गदा7 “आ"थ7क, सामािजक वा शैिHक gGhले प"छ

परे का मGहला, द"लत, आiदवासी जनजा"त, मधेशी
समुदाय, उfपी"डत वग7, गNरब Gकसान र मजदुरलाई
समानुपा"तक समावेशी "स_ा0तको आधारमा

रा[यको सं रचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भनी
रा[यमा नागNरकहIबीच असमानता हटाई प"छ
परे काहIलाई रा[यका अkहIमा समावेश गराई
समाजमा सामlःयता ःथापना गर: 0यायपूण7
समाजको

Gवकास

गनK

उXेँयबाट

अ"भूेNरत
भएको दे िख0छ । यःतो ूGबयाले औपचाNरक
समानतालाई भ0दा सारवान् र सम0याGयक
समानतामा जोड iदएको हु0छ । नेपालमा पGहलो
पटक नेपाल अ"धरा[यको सं Gवधान, २०४७ ले
सकाराfमक Gवभेदको मा0यतालाई आfमसात्

गरे को "थयो भने वत7मान नेपालको अ0तNरम
सं Gवधान, २०६३ ले सकाराfमक Gवभेदसँगसँगै
आ"थ7क एवम् सामािजकIपले कमजोर वग7

वा समुदायलाई रा[य सं रचनाका सबै अkमा
समानुपा"तक समावेिशताको आधारमा सहभागी

गराउने उXेँय राखेको दे िख0छ ।
समावेिशताको
4.
समानुपा"तक

सsब0धमा नेपालको अ0तNरम सं Gवधान, २०६३
को धारा ३३(घ) ले रा[यको दाGयfवअ0तग7त
“नेपालमा
वगwय, जातीय, भाGषक, लै Gkक,
साँःकृ"तक, धा"म7क र Hेऽीय भेदभावको अ0fय

गदx मGहला, द"लत, आiदवासी, जनजा"त, मधेशी,
उfपी"डत, उपेिHत र अ]पसyzयक समुदाय,
Gपछ"डएका
Hेऽलगायतका
समःयाहIलाई
सsबोधन गन7 रा[यको वत7मान के0ि:कृत र

एकाfमक ढाँचाको अ0fय गर: रा[यको समावेशी,
लोकताि0ऽक र अमगामी पुनस~रचना गनK” र धारा
ु को रा[य सं रचनाका सबै
३३(घ१) ले “मुलक
अkहIमा मधेशी, द"लत, आiदवासी, जनजा"त,
मGहला, मजदुर, Gकसान, अपाk, Gपछ"डएका वग7 र
Hेऽ सबैलाई समानुपा"तक समावेशीको आधारमा
सहभागी गराउने” >यवःथा गरे को छ ।
5. आ"थ7क तथा सामािजकIपले

Gपछ"डएको वग7लाई आरHण ूदान गनK सsब0धमा
नेपालको अ0तNरम सं Gवधान, २०६३ को धारा
३५(१०) ले “रा[यका नी"तहIअ0तग7त िशHा,
ःवाःय, आवास, खा सsूभ ुता र रोजगार:मा
"निSत समयका ला"ग आरHणको >यवःथा
गर: आ"थ7क तथा सामािजकIपले Gपछ"डएका

आiदवासी
जनजा"त, मधेशी, द"लतलगायत
"समा0तकृत समुदाय तथा गNरबीको रे खामु"नका
मजदुर Gकसानको उfथान गनK नी"त रा[यले

अवलsबन गनK” >यवःथा गरे को छ । fयसै गर:
उJ सं Gवधानको धारा ३५(१४) ले “रा[यले

मGहला, द"लत, आiदवासी,

जनजा"त, मधेशी,
मुिःलमलगायत अ]पसं zयक, भू"मह:न, सुकुsबासी,
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कमैया, अपा", #पछ%डएका )ेऽ तथा समुदाय
र 232 पी%डतका ला%ग सकारा7मक #वभेदका
आधारमा #वशेष >यवःथा गनA नी%त अवलBबन
गनAछ” भनी
सं वैधा%नक
>यवःथा
गरे को
पाइ3छ ।
6. राJयको दा#य7व र राJयले अवलBबन

गरे का नी%त एवम् सामािजक 3यायको हकसमेतले
आ%थOक सामािजक वा शैि)क P#Qले प%छ
परे का वगO वा समूहलाई समानुपा%तक समावेशी
%सTा3तको आधारमा राJयको सं रचनाका सबै
अ"हVमा सहभागी गराउनुपनA राJयको िजBमेवारX

रहे को र 7यःता वगO वा समुदायले सोबमोिजम
सहभागी हुन पाउने हकको ू7याभू%त सं #वधानले
नै गरे को दे िख3छ । सं #वधान2ारा मौ%लक हकको
Vपमा ू7याभूत गरX राJयले आ\नो दा#य7वको

Vपमा ःवीकार गरे को >यवःथाको कायाO3वयनमा
सरकारले स#बयता दे खाउनुपनA हु3छ ।
सरकारका नी%त तथा कायOबमहV राJयको
दा#य7वको Vपमा ःवीकार ग^रएका 7यःता नी%त
एवम् %सTा3तहVबाट %नदA िशत हुनपु दOछ ।
7. उिaलिखत कानूनी >यवःथाहVको

कायाO3वयनका बममा सामािजक तथा आ%थOक
#हसाबले पछा%ड परे को वगOलाई समानुपा%तक
तथा समावेशी %सTा3तका आधारमा %नजामती

सेवामा ूवेश हुने अवसर सु%निbत गरX 7यःता
वगO वा समुदायलाई राJयको मूलधारमा सहभागी
गराउने कायOको ूारBभ भइसकेको छ ।
8. 7यसै गरX ूच%लत छाऽवृिeसBब3धी
ऐन, २०२१ र छाऽवृिeसBब3धी %नयमावलX,
२०६० ले समानुपा%तक समावेिशताको %सTा3त
अवलBबन गरX #व%भk वगO र समुदायका

ला%ग छाऽवृिe सुरि)त गनA >यवःथा गरे को
पाइ3छ । छाऽवृिeसBब3धी ऐन, २०२१ मा

२०६३ सालमा ग^रएको सं शोधनले थप गरे को
दफा ३क ले “नेपाल सरकारलाई ूाn भएको
छाऽवृिeमoये #वपk, म#हला, अपा", जनजा%त र
द%लत तथा तो#कएको दुगम
O )ेऽको >यिpलाई
तो#कएबमोिजम छाऽवृिe सुरि)त ग^रनेछ” भkे
>यवःथा ग^रएको दे िख3छ ।
%नयमावलX,
9.
छाऽवृिeसBब3धी
२०६० मा २०६५ सालमा ग^रएको सं शोधनले
%नयम १०क थप गरX छाऽवृिe सुरि)त गनA
सBब3धमा %नBन >यवःथा गरे को दे िखयो ।
नेपाल
सरकारलाई
ूाn
भएको
छाऽवृिeमoये पsतालXस ू%तशत ःथान सामुदा#यक
#वtालयबाट ूवेिशका परX)ा उeीणO गरे का
#वपk दे हायका समुदाय तथा >यिpलाई आर)ण

गरX सो ू%तशतलाई शत ू%तशत कायम गरX
दे हायको आधारमा #वतरण ग^रनेछ :
(क) आ%थOक वा सामािजकVपमा #वपkका
ला%ग पwचीस ू%तशत
(ख) म#हलाका ला%ग तेeीस ू%तशत
(ग) अपा"का ला%ग दुई ू%तशत
(घ)
(ङ)
(च)

जनजा%तका ला%ग सeाईस ू%तशत
द%लतका ला%ग नौ ू%तशत
#पछ%डएको दुगम
O
)ेऽका >यिpका
ला%ग चार ू%तशत

आ%थOक वा सामािजकVपमा #वपk भkे
>यवःथालाई ःपQ गदz %नयम १०क. को उप%नयम
२ ले “आ%थOक वा सामािजकVपमा #वपkका ला%ग

आरि)त पwचीस ू%तशत ःथानमoये मधेशीका
ला%ग बीस ू%तशत, मुिःलम समुदायका ला%ग दुई
ू%तशत र बेपeा पा^रएका >यिp र शहXदको

प^रवार तथा घाइते वा %नजको स3त%तका ला%ग
तीन ू%तशतका आधारमा #वतरण ग^रने” भkे
>यवःथा गरे को पाइयो ।
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10.
नेपाल
सरकारबाट
/दइने
छाऽवृि8 9वतरणस<ब=धमा @यवःथा गनE बनेको

छाऽवृि8स<ब=धी ऐन, २०२१ को दफा ३क
ले छाऽवृि8 सुरिLत गनुप
E नM @यवःथा गरे को र
छाऽवृि8स<ब=धी "नयमावलN, २०६० को "नयम

वा 9कसान, मजदुर वा आ"थEक, सामािजक वा
साँःकृ"तक q9rले 9पछ"डएको वगE वा बालक,
वृ_ तथा अपाo वा शारNmरक वा मान"सकUपले
अशs @यिsको सं रLण, सशिsकरण वा
9वकासको ला"ग कानूनtारा 9वशेष @यवःथा गनE

9वभाजन गरN ूRयेक समूहका ला"ग "नि[त
ू"तशतमा छाऽवृि8 सुरिLत गरN रा]यबाट

9वभेद वा सारभूत समानतामा जोड /दएको र
अ=य सरह ू"तःपधाEमा उऽन नसक्ने कमजोर
वगE वा समुदायका @यिsहUको सशिsकरण र

१०क (१) र (२) ले Rयःतो सुरिLत छाऽवृि8
9वतरण गदाE आ"थEक वा सामािजकUपमा 9वपV
9व"भV वगE वा समुदायलाई 9व"भV समूहमा

उपल^ध गराउने छाऽवृि8 9वतरणमा समानुपा"तक
समावेशी "स_ा=त अवल<बन गरे को पाइ=छ ।
11. "नजामती कमEचारN स=त"त छाऽवृि8

रोक लगाएको मा"नने छै न” भVे @यवःथा गरे को
छ । उs सं वैधा"नक @यवःथाले सकाराRमक

@यवःथापन स"म"तको सिचवालय सामा=य
ूशासन म=ऽालयसमेतका 9वपLीहUले "नजामती
कमEचारN स=त"तलाई छाऽवृि8 उपल^ध गराउने

9वकासका ला"ग लिLत रहे को दे िख=छ ।
13. नेपालको अ=तmरम सं 9वधान,
२०६३ को धारा २१ ले सामािजक =यायको
"स_ा=तलाई मौ"लक हकको Uपमा ःवीकार
गरे को अवःथामा धारा १३ को उपधारा ३ को
समानताको हकलाई "नरपेLUपमा बुwनुहँद
ु ैन ।

"नजका स=त"तहUका बीचमा सकाराRमक
9वभेदको "स_ा=त अवल<बन गनE आवँयक
छै न । Rयःतो गरे मा अ=य कमEचारNका
स=त"तहUको समानताको हक हनन् हुन सjदछ

सं वैधा"नक @यवःथाहUको उyेँय ूा"zका ला"ग
आ"थEक, सामािजक वा शैिLक q9rले प"छ परे का
सबै वगE वा समुदायबीच सारभूत र सम=या9यक

"नदM िशका "नजामती कमEचारNका स=त"तहUका
हकमा माऽ लागू हुने "नजामती कमEचारNको
सु9वधासँग स<बि=धत "बषय हो । सवै "नजामती
कमEचारNहU रा]यका अगा"ड समान हुने भएकोले

भVे िज9कर "लएको दे िख=छ ।
12. नेपालको अ=तmरम सं 9वधान,
२०६३ को धारा १३ को उपधारा ३ ले

“रा]यले नागmरकहUका बीच धमE, वणE, जात,
जा"त, "लo, उRपि8, भाषा वा वैचाmरक आःथा वा
तीमpये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गनM छै न”
भVे समानताको हकस<ब=धी @यवःथा गरे को

छ । सोहN धाराको ू"तब=धाRमक वाjयांशमा
“तर म9हला, द"लत, आ/दबासी जनजा"त, मधेशी

रा]यले धारा १३ को उपधारा ३ बमोिजमको
समानतास<ब=धी हकको ूचलन गराउँदा धारा
१३ को उपधारा ३ को ू"तब=धाRमक @यवःथा
र धारा २१ बमोिजमको सामािजक =यायस<ब=धी
हकलाई उपेLा गनE "मxदै न । उिxलिखत

समानता

कायम

गनE

सकाराRमक

9वभेदको

नी"तबाट "नदM िशत भई सरकारले उपल^ध गराउने
E नM हु=छ ।
अवसरहUको 9वतरण गनुप
14. सकाराRमक 9वभेदको नी"त साpय
नभई यो असमान वगE वा समुदायका बीचमा समान

अवसरको सु"नि[तता कायम गनM साधनको Uपमा
रा]यले अवल<बन गनM नी"त हो । सकाराRमक
9वभेदस<ब=धी मा=यता ःथायी ूकृ"तको @यवःथा
नभई "नि[त् अव"धका ला"ग अथाEत Rयःतो
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आथक वा सामािजक&पमा पछाड परे को वग
वा समुदायको सहभागता रा4य सं रचनाका 8वभ9
अ;मा सुनि<त नभएस>मका लाग अवल>बन
गAरने अःथायी ूकृतको ूबFध हो । यो केहI

समयस>म अवल>बन गAरने र Jयःतो कमजोर
वग वा समुदायको रा4य सं रचनाका अ;ह&मा
सहभागता बKदै जाँदा आउने सामािजक तथा
आथक पAरवतनका आधारमा पुनरावलोकन हुँदै

जाने वा रा4य सं यFऽमा समानुपातक सहभागता
सुनि<त भएपछ यःतो Pयवःथा अFJय हुन
जाFछ । यसको लाग रा4यले Jयःतो वग
वा समुदायका PयिQको Rमता 8वकासमा
8वशेष जोड UदनुपनV हुFछ । छाऽवृिW Rमता
8वकासको एक अवसर हो । यसै तXयलाई
मनन गरI नेपाल सरकारले छाऽवृिWस>बFधी
ऐन तथा नयमावलIलाई समानुपातक समावेशी

बनाउने उ[ेँयले आवँयक सं शोधन गरI नेपाल
सरकारले िशRा मFऽालयमाफत ूदान गAरने
छाऽवृिW 8वतरणमा समानुपातक समावेशी

स_ाFत अवल>बन गरे को पाइFछ ।
15.
अब
नेपाल
सरकारdारा

उपलeध गराएको कोषबाट सामाFय ूशासन
मFऽालयमाफत नजामती कमचारIका सFततलाई
8वतरण हुने छाऽवृिWमा समानुपातक समावेशी
स_ाFत आक8षत हुने नहुने भ9े स>बFधमा

हे दा, नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारमाफत
Uदइने छाऽवृिWका स>बFधमा कानूनी Pयवःथा

गन बनेको छाऽवृिWस>बFधी ऐन, २०२१ को
दफा २ ले छाऽवृिW शeदको पAरभाषा गदk “कुनै
अlययन, अनुसFधान वा ूिशRणका लाग नेपाल

सरकारले उपलeध गराएको आथक अनुदान वा
ु ,
सु8वधा, नेपाल सरकारलाई कुनै 8वदे शी मुलक
अFतरा8mय वा अFय दातृ सं ःथा वा कुनै ःवदे शी

वा 8वदे शी शैिRक सं ःथाले उपलeध गराएको
आथक अनुदान वा सु8वधा वा ूा8वधक सहायता

स>झनुपछ र सो शeदले नेपाल सरकारले नेपाल

राजपऽमा सूचना ूकाशन गरI छाऽवृिW भनी
तोकेको अFय सु8वधासमेतलाई जनाउँछ” भनी

उoलेख भएको पाइFछ ।

पAरभाषाबमोिजम कुनै
16. उपयुQ
अlययन, अनुसFधान वा ूिशRणका लाग नेपाल

सरकारले उपलeध गराएको आथक अनुदान वा
ँ ा नजामती
सु8वधा छाऽवृिWअFतगत पनV दे िखद
कमचारIका
सFततलाई
8वभ9
बषयको
अlययनका लाग नेपाल सरकारले उपलeध
गराउने आथक सु8वधा छाऽवृिWस>बFधी ऐन,
२०२१ को दफा २ ले गरे को छाऽवृिWको
पAरभाषाअFतगत पनV नै दे िखFछ । नजामती
कमचारIका सFततलाई उपलeध हुने छाऽवृिW

नेपाल सरकारले उपलeध गराएको आथक
अनुदानबाट सrालत भएकोले Jयःतो छाऽवृिW
8वतरण गदा छाऽवृिWस>बFधी ऐन, २०२१ र
छाऽवृिW नयमावलI, २०६० ले Pयवःथा गरे को
समानुपातक समावेशी स_ाFतलाई अवल>बन
 नV हुFछ । Jयःतो कानूनी Pयवःथालाई
गनुप
बेवाःता गन वा Jयःतो Pयवःथाको ूतकूल हुने
गरI छाऽवृिW 8वतरणस>बFधी नदV िशका बनाउन
वा छाऽवृिW 8वतरण गन मoने हुँदैन ।

17. नेपाल सरकार मिFऽपAरषuले
नजामती कमचारIका सFततलाई छाऽवृिW
उपलeध गराउने नदV िशका, २०६७ जारI

गरे को र सोमा पटकपटक सं शोधनसमेत गरे को
दे िखFछ । सो नदV िशका कुन ऐन, कानून वा
नयमअFतगत सरकारले जारI गरे को हो सो कुरा
ँ ै न । आxनो
उQ नदV िशकाको पठनबाट दे िखद

कायकारI अधकारको ूयोग गरI कुनै आदे श,
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

प*रपऽ वा "नद/ िशका जार3 गदा5 नेपाल सरकारले
ूच"लत सं :वधान, ऐन वा "नयमावल3अनुकूल हुने
5 न/ र ती कानूनी Cयवःथाू"तकूल
गर3 जार3 गनुप

जार3 गरे का Fयःतो आदे श, प*रपऽ वा "नद/ िशका
कानूनसIमत नहुने भई बदरभागी हुने कुरामा
:ववाद हुँदैन । तर उP "नद/ िशकामा नेपालको

अQत*रम सं :वधान, २०६३ को धारा २१,
"नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) र
छाऽवृि[सIबQधी ऐन (सं शोधन स:हत), २०२१
तथा छाऽवृि[सIबQधी "नयमावल3 (तेॐो सं शोधन),
ँ ै न । उP
२०६० समेत अनुकूल रहे को दे िखद

काया5लयमाफ5त सIबिQधत :वप`ीहkलाई hदई
दायर3को लगत कlा गर3 "म"सल "नयमानुसार

बुझाई hदनू ।

उP रायमा सहमत छु ।
Qया.रामकुमार ूसाद शाह
इ"त सं वत् २०७० साल चैत २६ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अ"धकृतः भिकाल3 पोखरे ल

&

"नद/ िशकामा छाऽवृि[सIबQधी ऐन, २०२१ को
दफा ३क. र छाऽवृि[सIबQधी "नयमावल3,
२०६० को "नयम १०क.ले तो:कएबमोिजम
समानुपा"तक समावेशी हुने गर3 कुनै आर`ण
ँ ै न । तसथ5 उP "नद/ िशका
ग*रएको दे िखद

िनणर्य नं .९१४७
ु इजलास
सवiqच अदालत, सं यP
माननीय Qयायाधीश ौी कsयाण ौे t

छाऽवृि[सIबQधी ऐन, २०२१ को दफा ३क र
छाऽवृि[सIबQधी "नयमावल3, २०६० को "नयम
१०क(१) र (२) को Cयवःथा र कानूनअनुकूल
रहे को दे िखन आएन ।
18. अतः एव, आeनो काय5कार3
अ"धकारको ूयोग कानूनू"तकूल गर3 जार3
ग*रएको सो "नद/ िशका उFूेषणको आदे शgारा
बदर ग*रhदएको छ । अब नेपालको अQत*रम

माननीय Qयायाधीश ौी ूकाश वःती
आदे श "म"त : २०७०।९।१६।३
०७०-WO-००७५

"बषय : उFूेषण/परमादे श ।
*रट "नवेदक : काठमाडy िजsला, सीतापाइला
गा.:व.स.वडा नं.५ बःने अ"धवPा द3पक

सं :वधान, २०६३ को धारा २१, "नजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा ७(७), छाऽवृि[सIबQधी
ऐन (सं शोधन स:हत), २०२१ को दफा ३क र
छाऽवृि[सIबQधी "नयमावल3 (सं शोधन स:हत),
२०६० को "नयम १०क(१) र (२) को कानूनी
Cयवःथाअनुकूल हुने गर3 अकi "नद/ िशका वा

:वk{
:वप`ी : ूधानमQऽी तथा मिQऽप*रष|को
काया5लय, "सं हदरबार, काठमाडyसमेत

हुने गर3 लागू गनु5 भनी परमादे शसमेत जार3 हुने
ठहछ5 । आदे शको जानकार3 महाQयाया"धवPाको

§ िवश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृ त भएको
क्षेत्रको िबषयमा हुने हरेक काम कारवाही
तथा यसका बारेमा िलइने कु नै कदमप्रित

"नयमावल3 जे जो बनाउनुपन/ हो बनाई सो
छाऽवृि[को :वतरणमा समानुपा"तक र समावेशी
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हरेक नागिरकहरूको सावर्जिनक चासो
रहन्छ िवश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृ त
भएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्र जस्तो
महत्त्वपूणर् िबषयमा रूची राख्ने जो सुकै
नेपाली नागिरकका तफर् बाट दायर हुन
आएको मुद्दालाई हकािधकारिवहीनको
मुद्दा भन्न निमल्ने ।
(ूकरण नं.५)

§ सरकारी स्वािमत्त्वमा रहेको सम्पित्तको
प्रयोग गरी त्यस्तो सम्पित्तबाट शुल्कसमेत
उठाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गनेर्
िबषयमा कु नै िकिसमको करार गनेर्
अिधकार काठमाडौ ं महानगरपािलकालाई
रहेको नदेिखने ।
(ूकरण नं.११)

§ मूल करारको िबषय वस्तु नै नभएको
िबषयमा पुनः मूल करारकै पक्षहरूद्वारा
प्रितस्पधार्त्मकताको
िसद्धान्त
र
पारदिर्शताको िसद्धान्तसमेतको बेवास्ता
गरी मूल करारकै िनरन्तरता रहने
गरी सञ्चालनको अिधकारै नभएको
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको िबषयलाई
समेत समेटेर पूरक करार गनुर्लाई प्रचिलत
कानूनहरूको बेवास्ता र यस अदालतको
पूवर्आदेशको अनुिचत व्याख्या र िवस्तार
गिरएको रूपमा िलनुपनेर् ।
§ फै सलाले िदएको िनदेर्शन भन्दाबािहर गई
गिरएको कायर्ले फै सला कायार्न्वयनको
स्थान ग्रहण गनर् नसक् ने ।
(ूकरण नं.१३)

§ सं स्कृ ित, पयर्टन तथा नागिरक उड्डयन
मन्त्रालय र सङ् घीय मािमला तथा
स्थानीय िवकास मन्त्रालयले िदएको
सहमितलाई नेपाल सकारको िनणर्य मान्न
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सिकँदैन । त्यस्तो सहमितको आधारमा
फै सलामा नै उल्लेख नभएको पुराताित्त्वक
र धािर्मक महत्त्वको सरकारी स्वािमत्त्वको
सम्पित्तको िबषयमा शुल्कसमेत उठाउन
पाउने गरी करार गनेर् अिधकार काठमाडौं
महानगरपािलकालाई नहुने ।
(ूकरण नं.१६)

§ शुल्क उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापनको
अिधकारै नपाएको क्षेत्रको पिन शुल्क
िनधार्रण गनेर् गरी गिरएको पूरक करार
प्रचिलत कानून र फै सलासमेतको िवपरीत
भई बदरयोग्य देिखने ।
(ूकरण नं.१७)

§ सावर्जिनक सरकारी सम्पित्त िनजी क्षेत्रले
प्रयोग र सञ्चालन गनेर् प्रयोजनको लािग
िबनाप्रितस्पधार् िवपक्षी साइडवाकसर्
ट्रेडसर् प्रा.िल.लाई सुम्पने गरी भएको
िवपक्षीहरूको कायर्ले व्यावसाियकरूपमा
स्थािपत प्रितस्पधार्त्मक िसद्धान्त र
पारदिर्शताको िसद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन
हुन गएको देिखने ।
(ूकरण नं.१८)

§ साइडवाकसर् ट्रेडसर् प्रा.िल.ले सुन्धारा धरहरा
क्षेत्रको मात्र व्यवस्थापन गनेर् अिधकार
पाएकोमा व्यावसाियक स्वाथर्को लािग
असम्बिन्धत अन्य पयर्टकीय स्थललाई
सशुल्क उपयोग गनर् िदने गरी भएको
करारले अन्य पयर्टकीय व्यावसाियक
सं स्थाहरूलाई प्रितस्पधार्त्मक क्षमता
प्रदिर्शत गनर् र प्रितस्पधार्मा सहभािगता
गनेर् अिधकारबाट विञ्चत गरेको देिखने ।
§ मूल करारमा उल्लेख नै नभएको र मूल
करारको िबषयमा परेको मुद्दामा भएको
आदेशमा समेत उल्लेख नै नभएको
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कु नै कु राको िबषयलाई सो आदेशको
कायार्न्वयनको नाममा समेटन् खोज्ने
कायर्लाई अनुिचत र अिनयिमत (Undue
and Irregular) मान्नुपनेर् ।
(ूकरण नं.२०)

§ कु नै पिन सेवा सुिवधाहरूको िनबार्धरूपमा
उपभोग गनेर् भन्ने कु रा व्यिक्तको इच्छामा
भर पदर्छ । आधुिनक उपभोक्तावादी
िसद्धान्तले व्यिक्तलाई वस्तु वा सेवाको
उपभोगको छनौट गनेर् अिधकार प्रदान
गनेर् हुनाले कसैलाई जबजर्स्ती वस्तु वा
सेवा उपभोग गनर् बाध्य गनर् सिकँदैन ।
त्यसो गिरन्छ भने त्यो व्यिक्तको वैयिक्तक
अिधकारमािथको हस्तक्षेप हुन जाने ।
(ूकरण नं.२१)

§ सावर्जिनक िनकायको रूपमा रहेको
िनकायले अदालतबाट जारी भएको
आदेश वा फै सलाको आफू खुसी व्याख्या
गरी गलतरूपमा प्रयोग गनेर् अिधकार
हुँ दैन । कु नै घुमाउरो तिरकाबाट अदालतको
फै सला वा आदेशको कायार्न्वयन गरे जस्तो
गनेर्, फै सला वा आदेशको कायार्न्वयन
नगनेर् र फरक पिरणाम देिखने गरी कायर्
गिरनुले अदालतको आदेश वा फै सलाको
सम्मान गरेको नभई अनादर गरेको
हुन्छ । यस्तो प्रवृित्तले वैधािनकता
नपाउने मात्र होइन न्याियक सुशासनको
अिभवृिद्धमा टेवासमेत निदने ।
(ूकरण नं.२२)

§ स्थानीय सवर्साधारणको साँस्कृितक
र धािर्मक हकमा प्रत्यक्ष असर पनेर्
गरी भएको त्यस्तो कायर्मा त्यस्ता
सवर्साधारणको स्वीकृ ित छै न भने त्यस
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िकिसमको कायर्ले वैधािनकता नपाउने
हुन्छ । यसै सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६
को दफा १३(ग) ले “सवर्साधारणले
उपभोग गिररहेको सुिवधा कसैलाई
उपभोग गनर्बाट रोक लगाइएको करार”
बदर हुने करारअन्तगर्गत राखेको पाइने ।
(ूकरण नं.२३)

§ सरकारी स्वािमत्त्वमा रहेका साँस्कृितक
तथा पुराताित्त्वक महत्त्व बोके का
धरोहरहरूलाई व्यापार व्यवसायसमेत
सञ्चालन गनर् पाउने गरी प्रयोग गनर् िनजी
क्षेत्रलाई भोगािधकार प्रदान गदार् िनिश्चत
कानूनी मापदण्ड बनाएरमात्र हस्तान्तरण
गनुर्पनेर् ।
§ कानूनी मापदण्डिबना नै िविभन्न व्यापािरक
घर टहरा िनमार्ण गरी व्यापार व्यवसाय
गनर् िदने कायर्ले त्यस्तो क्षेत्रको साँस्कृितक
तथा पुराताित्त्वक महत्त्वलाई घटाउनेमात्र
होइन त्यस्ता क्षेत्रको उपेक्षा गरेको ठहनेर् ।
(ूकरण नं.२७)

§ मूल करारकै िबषयमा सवोर्च्च
अदालतले प्रश्न उठाई त्यसका िववािदत
शतर्हरूलाई सावर्जिनक िहत िनिहत
हुने गरी पुनरावलोकन गनर् आदेशसमेत
भएकोमा सो आदेशको सही कायार्न्वयन
गनेर्तफर् लाग्दै नलागी िवपक्षीहरूबाट
सो आदेशको कायार्न्वयन गरेको भन्दै
आदेशमा उल्लेखै नभएको हनुमानढोका
दरबारक्षेत्रको िबषयमा समेत पूरक
करार गिरएको िबषयलाई कानूनअनुरूप
र फै सलाअनुरूपको कायर् भन्न सिकने
अवस्था नहुने ।
(ूकरण नं.२८)
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रट नवेदकका तफ'बाट : )व*ान् अधव.ा

द/पक )वबम मौ
)वप4ीका तफ'बाट : )व*ान् सह8यायाधव.ा
वर?
गोपालूसाद
रजाल,
)व*ान्
अधव.ाह@ हरहर दाहाल, शCभ ु थापा,
सुिशल प8त, शंकर कुमार ौे ?, तुलसी भI,

)व*ान् अधव.ाह@ शेरबहादुर के.सी.,
रमणकुमार ौे ?, गोपालकृंण िघमरे ,
जयनारायण पौडेल, राजेQर अधकार/, नेऽ

आचाय', )वंणु बःयाल, दामोदर खWका,
रामनारायण )वडार/, ट/काराम भIराई,
ँयामजी ूधान, मोहन कुमार इङनाम,
षडान8द कँडेल र पु@षो^म अधकार/

सरोकारवालाको तफ'बाट : )व*ान् वर? अधव.ा
मुि.नारायण ूधान, अधव.ा*य )वQराज
भIराई, िशवूसाद रजाल
अवलिCबत निजर :
सCब_ कानून :
§ करार ऐन, २०५६
§ ूािचन ःमारक सं र4ण ऐन, २०१३
§ ःथानीय ःवाय^ शासन ऐन, २०५५
§ ूतःपधा' ूब_'न तथा बजार सं र4ण
§

ऐन, २०६३
साव'जनक खरद ऐन, २०६३
आदे श

नेपालको अ8तरम
सं )वधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
अ8तग'त यस अदालतसम4 दायर हुन आएको
ूःतुत रट नवेदनको सlि4m तnय एवम् आदे श

न्या.कल्याण श्रेष्ठ :

दे हायबमोिजम छ :
१.तnय खpड :
१.१. रट नवेदकको छोटकर/ नवेदन िज)कर :
म नवेदक नेपाल/ नागरक हुनाको साथै

पेसाले कानून rयवसायी हुँ । राtय rयवःथा
सं )वधान र कानूनअनुकूल सह/ ढvले चलोस् र
दे शका ूाकृतक, साँःकृतक सCपदाको सं र4ण

होस् भwे आxनो अभूाय रहे को छ । धाम'क
एवम् साँःकृतक महyव बोकेका ऐतहासक र
पुरातािyवक सCपदाह@को सं र4णमा राtयःतरबाट
्
उिचत {यान पुरयाउन
ज@र/ हुनेमा सोअनु@प
भएको पाइएको छै न । नेपाल सरकारको
ःवामyवमा रहे को काठमाड} िज~ला काठमाड}

महानगरपालका वडा नं.२२ मा अविःथत
सु8धारा–धरहरा (भीमसेन ःतCभ) 4ेऽको सं र4ण
र सCब_'न गन नाउँमा असCबि8धत 4ेऽको
@पमा

रहे को

हनुमानढोका

दरबार

4ेऽलाई

समेटेर )वप4ीह@बाट भएको कानून)वपर/तको
करारले साव'जनक )ववादको सज'ना गरदएको
छ ।

सु8धारािःथत धरहरा 4ेऽको )वकास
र यसको उिचत सं र4णको लाग भनेर
तकाल/न ौी ५ को सरकार, मि8ऽपरषको
मत २०५५।७।१ को नण'यले काठमाड}

महानगरपालकालाई ५० वष'को लाग ूयोग,
उपयोग एवम् स ालन गन'को अधकार दइएको
र सो अनुसार काठमाड} महानगरपालकाले पन

स ालन गद आएको थयो । पछ काठमाड}
महानगरपालका र साइडवाकस' शे डस' ूा.ल.का
बीच मत २०६१।१।३१ मा करार भई
२० वष'को लाग धरहरा 4ेऽको स ालन गन'
काठमाड} महानगरपालकाले उ. साइडवाकस'

ूा.ल. लाई दएको थयो । तर उ. सCझौतामा
हनुमानढोका दरबार 4ेऽको बषयमा कुनै

उ~लेख गरएको थएन । यसर/ मूल करारमा
उ~लेख नै नभएको बषयमा महानगरपालका र
साइडवाकस' कCपनीबीच पूरक करार भनेर मत

२०६९।१२।५ पुनः अक करार भएको छ,
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जुन करार गन/ अ"धकार 2वप4ीह7लाई छै न ।
गौतम ड@ोल "नवेदक र काठमाडD
महानगरपा"लकासमेत

2वप4ी भएको २०६२
२८७५ को उNूेषणयुS

सालको Hरट नं.
परमादे श मुUामा यस सVमा"नत अदालतबाट
"म"त २०६७।१०।०४ मा भएको आदे शमा

सावZज"नक सVपि\को 7पमा नेपाल सरकारको
ःवा"म^वमा रहे को धरहरा 4ेऽलाई _यापाHरक
तथा पयZटकaय ूयोजनको ला"ग उपयुS

हुने गरb 2वकास तथा सVबcZन गरb यसबाट
शुdकसमेत उठाउने र सो कामको ला"ग २०

वषZ लामो अव"धको ला"ग सVझौता गन/ कायZ
ु ो
मह^वपूणZ सावZज"नक मह^वको "बषय हुनक
साथै दbघZकालbन नी"तगत "बषयमा "नमाZण गन/
अ"धकार नगर ूमुखमा नरहb नगरपा"लकामा नै
रहने भhे _याiया भएकोमा सो आदे शको समेत
ठाडो उdलjन हुने गरb 2वप4ीह7बाट पूरक
नामको करार भएको छ ।
नेपाल
सरकार, सं ःकृ"त, पयZटन
तथा नागHरक उlयन मmऽालय हनुमानढोका

दरबार सoमहालय 2वकास स"म"तअmतगZत पन/

4ेऽको ःवा"म^वसमेत नेपाल सरकारमा छ ।
2वqसVपदा सूचीमा सूचीकृत सो हनुमानढोका
दरबार4ेऽको कुनै प"न हक अ"धकार नेपाल
सरकारले
काठमाडD
महानगरपा"लकालाई
हःताmतरण

गरे को अवःथा छै न । यःतो
अवःथामा हनुमानढोका दरबारसमेतलाई जोडेर
"म"त २०६९।१२।५ को करार गन/ अ"धकार
काठमाडD महानगरपा"लकाका ूमुख कायZकारb
अ"धकृतलाई छै न ।

सवtuच अदालतको आदे शानुसार "म"त
२०६१।१।३१ मा भएको प2हलो करारका
Z न/मा हालसVम सो
शतZह7मा पुनरावलोकन गनुप

आदे शको कायाZmवयन नभएको अवःथामा पुनः

ँ ाह7लाई समावेश गरb र हनुमानढोका
"तनै बुद
दरबार4ेऽसमेत समावेश गरb गHरएको उS
पूरक करार करार ऐन, २०५६ समेतको 2वपरbत
छ ।

उिdलिखत Hरट नं. २८७५ को मुUामा
भएको आदे शमा हनुमानढोका दरबार4ेऽको बारे मा
कुनै उdलेख नै गHरएको छै न । 2वप4ीह7ले उS

मुUाको आदे शको कायाZmवयनाथZ धरहरा 4ेऽलाई
2वqःतरमा पHरिचत गराउने ूयोजनको ला"ग भनेर
हनुमानढोका दरबार4ेऽलाई समेटेर पूरक करार
गHरएको छ । जुन उिdलिखत मुUामा भएको

फैसलासमेतको 2वपरbत छ । नयाँ सVझौतामा
दरबार
पHरसर, दरबार"भऽको
हनुमानढोका
सoमहालय र सुmधारा धरहरा अवलोकनका ला"ग

7.१,०००।– को ूवेश शुdक "नधाZरण गHरएको
ु mदाअगा"ड
छ । 2ववा{दत पूरक सVझौता हुनभ
हनुमानढोका दरबार पHरसर र हनुमानढोका

दरबार"भऽको सं महालयमा अवलोकनको ला"ग
7.७५०।– को
2टकट दर कायम रहे को
"थयो । सोम|ये 7.२५०।– हनुमानढोका दरबार

सoमहालय 2वकास स"म"तलाई, 7.५००।–
काठमाडD महानगरपा"लकालाई जाने गरे को
"थयो । यसरb एकल 2टकट दर रहँदा

दरबार"भऽको सं महालयमा स}"लत हुने रकम प"न
दरबार4ेऽमा नै खचZ हुने भएकोले सVपदामैऽी र
पयZटन ूबcZनका ला"ग उपयुS रहे कोमा हालको
करारमा फरक _यवःथा गHरएको छ जुन गलत
छ । हनुमानढोकाबाट ७०० "मटर टाढा रहे को

सुmधारािःथत धरहरा चढे वापतको
7.२५०।– र धरहरा नचढे वापत
7.२००।– साइडवाकसZ

शे डसZ

ू"त_यिS

ू"त_यिS

ूा."ल.

नाम

गरे को "नजी कVपनीलाई ःवतः जाने _यवःथाले
महानगरपा"लकाका
कमZचारbको
पHरौमले

उठाएको रकम "नजी कVपनीलाई बुझाउने गरb

472

९1४७ - द*पक 'वबम ?मौ 'व. ूधानम,ऽी तथा मि,ऽपeरषको काया8लयसमेत

भएको यवःथा कानून'वपर*त र ,यायस.तसमेत

छै न । धरहरा च7न नचाहने पय8टकलाई समेत
धरहरा <ेऽमा जानको ला?ग जबज8ःती रकम
असुEने गर* भएको यवःथाले पय8टन <ेऽमा नै

नकाराFमक असर पनGछ ।
Fयसै ले पूरक करार पय8टनमैऽी नहुनाको
ँ ा नं. ३(घ), ४, ४(ख), ५(छ),
साथै करारको बुद
६, ८ र ११ समेतका यवःथाहVको 'वपर*त
र गैरकानूनी हुनाको साथै ःथानीय जनताहVले
मनाउँदै आइरहे का जाऽा, पव8, धा?म8क, साँःकृ?तक

्
कुनै प?न ू'बया नपुरयाई
?नि}त मापद~ड
नबनाई यापाeरक ूयोजनको ला?ग zदने गना8ले

स\पदाहVको अिःतFव नै सटमा पनG दे िखएकोले
सरकार* साव8ज?नक जगाहV ?लजमा zदँदा
?नि}त कानूनी मापद~ड बनाएर माऽ zदनु भनी

'वप<ीहVको नाममा परमादे शलगायत जो चा'हने
आा आदे श जार* गeरपाऊँ ।

१.२. ?म?त २०७०।४।२३।४ मा जार* भएको
ूारि\भक आदे श :
'वप<ीहVलाई ?लिखतजवाफ पठाउनु भनी

काय8बममा असर पनG 'क?समको समेत छ ।
साथै यो पूरक स\झौताले ILO महासि,ध १७९

सूचना पठाउनु र ?म?त २०६९।१२।५ गतेको
पूरक करार हाललाई काया8,वयन नगनु8 नगराउनु

सवfgच अदालतले गरे को आदे शको अवहे लना
गरे को छ । मूल करारमा उEलेख नै नगeरएको
?बषयमा तेॐो प<लाई समेत असर पनG गर*
हनुमानढोका दरबारलाई समेत समेटेर गeरएको
पूरक करार गैरकानूनी, असं वैधा?नक हुनाको साथै

अ,तeरम आदे श zदने नzदने स\ब,धमा छलफल
गन8 ?म?त २०७०।४।३१ को पेसी तोक सोको

को समेत पूण8 उEलcन गरे को छ । प?छEलो
करारले धरहरा<ेऽको ?बषयमा परे को eरटमा

ILO महासि,धको समेत'वपर*त छ ।
उिEलिखत तkयहVका आधारमा 'वप<ी
काठमाडn महानगरपा?लकाको हक अ?धकार
नै नभएको नेपाल सरकार, सं ःकृ?त, पय8टन
तथा नागeरक उoयन म,ऽालय, हनुमानढोका
दरबार सpमहालय 'वकास स?म?तअ,तग8त पनG
<ेऽको ःवा?मrवसमेत नेपाल सरकारमा रहे कोले
हनुमानढोका दरबार <ेऽको यवःथापनको

अ?धकार
नेपाल
सरकारबाट
काठमाडn
महानगरपा?लकाले ूाt नगरे को हुँदा सो <ेऽलाई
समेत समेuने गर* ?म?त २०६९।१२।५
मा भएको करार उFूेषणको आदे शले बदर
गeरपाउँ । साथै, सरकार* ःवा?मrवमा रहे को
साव8ज?नक
स\पिy
ःथानीय
?नकायलाई
भोगा?धकार zदने र ःथानीय ?नकायले आफूखुसी

भनी 'वप<ीहVको नाममा अEपकाल*न अ,तeरम
आदे श जार* हुने र ?नवेदकको मागबमोिजमको

सूचना 'वप<ीहVलाई zदनू ।
१.३. कोष तथा लेखा ?नय,ऽक काया8लय,
?ऽपुरेर काठमाडnले ूःतुत गरे को ?लिखतजवाफ

यहोरा :
eरट ?नवेदकको दावीअनुसार उ ठे ाको
कुनै प?न ?नण8य ू'बयामा यस काया8लयको
सं लनता नहुँदा स\मा?नत अदालतलाई नै ॅम

पानG गर* 'वप<ी बनाएको उ eरट ?नवेदनबाट
यस काया8लयलाई फुस8द zदलाई पाऊँ ।

१.४. महानगर*य ूहर* पeरसर काठमाडnको
तफ8बाट ूःतुत भएको ?लिखतजवाफ यहोरा :
हनुमानढोका दरबार <ेऽको अवलोकन

गन8 ूवेश शुEक ?नधा8रण गनG, दरबार?भऽको
सpमहालय अवलोकन गनG, पय8टक ूवेश शुEक
?नधा8रण गनG ?बषय नेपाल ूहर*को अ?धकार<ेऽ
?भऽ नपनG हुँदा Fयःतो काय8मा यस पeरसरबाट
नगeरएको नभएको हुँदा यस काया8लयको हकमा

?नवेदकको मागबमोिजम कुनै आदे श जार* हुन
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नपन* हुँदा 0रट "नवेदन खारे ज ग0रपाऊँ ।
१.५. ;व<ान, ू;व"ध तथा वातावरण मCऽालयको
तफGबाट ूःतुत भएको "लिखतजवाफ Mयहोरा :
यस मCऽालयको के कुन "नणGय वा काम
कारवाहNले "नवेदकको सं ;वधान वा कानूनूदP
हक अ"धकारमा असर परे को हो । सो सRबCधमा
ःपS दावी छै न । "नवेदनमा उिWलिखत
करारनामाको उXपिP र कायाGCवयनसँग यस
मCऽालयको कुनै प"न सRबCध र सरोकार नहुँदा
यस मCऽालयको हकमा कुनै आदे श जारN हुनपु न*
अवःथा छै न ।

१.६ िजWला ूशासन कायाGलय, काठमाड^को
तफGबाट पेस भएको "लिखतजवाफको स_ि`a
Mयहोरा :
;वप`ी "नवेदकले उWलेख गरे अनुसारको

धा"मGक, ऐ"तहा"सक, सावGज"नक, पौरािणक,
साँःकृ"तक, ःमारकहeको अिःतXव लोप गन*,
माःन खोfनेसमेतका कुनै प"न कायG यस
कायाGलयबाट नग0रएको हुँदा ूःतुत 0रट "नवेदन
यस कायाGलयको हकमा खारे ज ग0रपाऊँ ।
१.७ टु 0रS गाइड एसो"सएसन अफ नेपालको

तफGबाट पेस भएको "लिखत जवाफको स_ि`a
Mयहोरा :
;वप`ी 0रट "नवेदकले बदर गरN पाउँ
भनेको "म"त २०६९।१२।५ को करारमा

यस एसो"सएसनको तफGबाट ू"त"न"धXव भएको
छै न । यस एसो"सएसनलाई ;वप`ी बनाउनुपन*
कुनै कारण नै छै न । करारमा ूाचीन ःमारक,
ऐ"तहा"सक, पुरातािkवक महkवका ःथानहeलाई
"बगान*, ;वनाश गन* आसयका कुनै कुरा यस टु 0रS
गाइड एसो"सएसनले गरे को छै न । ;ववाlदत
भ"नएको करारमा नेपाललाई ;वmमा साँःकृ"तक,
धा"मGक, ऐ"तहा"सक n;Sले िचनाउने भरमoदुर पहल

ग0रने तथा पुरातािkवक महkवका भXकन लागेका

र टु टफुट हुन लागेका सं रचनाहeलाई पुनः ममGत

सRभार गन*, अMयविःथत पा;कGङलाई Mयविःथत
गन*, सरसफाइ पूणe
G पले गन*, बाटोमा िझ"ल"मलN
उfयालो बPीहe राखी ॄोसर तथा बुकलेटहe
;वतरण गन*, सुर`ा Mयवःथा गन*, सडक पेटN
ममGत सRभार गन* ;व"भt कायGबमहe गन* भनी
ग0रएको करार गैरकानूनी, गैरधा"मGक एवम् गैर
साँःकृ"तक हुनै सwैन । सा;वकदे िख च"लआएको
परRपरागत धा"मGक साँःकृ"तक पवGजाऽा ;वथोWने
"बगान* कुराको उWलेख करारमा छै न । ;वप`ी

0रट "नवेदकले दावी गरे जःतो ;टकट दरको
प0रवतGनले पयGटक लुxने र दे शको बेइfजत
हुने अवःथा छै न । प0रव"तGत ;टकट दरबाटै
धरहरादे िख िखचापोखरN Cयूरोड हुँदै हनुमानढोका
दरबार ःzवाएरलाई सफा च ुःत दुeःत तथा

पुराना सं रचनालाई पुनः "नमाGण गन*, सरसफाइ
गन*, सडक पेटN सRभार गन*लगायतका कामसमेत
ग0रने हुँदा राॆो कामको ला"ग उठाइने रकमबाट
कहNं कसै को बेइfजत हुने र पयGटक लु;टने भtे
ू|ै आउँदैन । महानगरपा"लकाले गरे को करारले
रा} र जनताको अ;हत हुने कुरा नदे िखएकाले यस
एसो"सएसनले ूवेश ;टकट "नधाGरणमा ऐzयब~ता
माऽ जनाएको हो । ;वmसRपदा सूचीमा परे का
ऐ"तहा"सक, पुरातािkवक महkवका "बषयलाई कुनै
असर नपन* गरN ऐन, "नयम, "नद* िशका तथा करार
ु े सावGज"नक ;हत;वपरNत हुने कुरा हुँदैन ।
हुनल
१.८ ;वप`ी काठमाड^ उपXयका ;वकास
ूा"धकरण केशरमहल, काठमाडौ तथा काठमाड^
उपXयका ;वकास ूा"धकरण िजWला आयुwको

कायाGलयको तफGबाट पेस भएको "लिखतजवाफको
स_ि`a Mयहोरा :
काठमाड^ उपXयकाको समम ;वकास
गन* उेँयले ःथा;पत यस ूा"धकरणले ूच"लत

नेपाल
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सरकारको

"नणGय

र

९1४७ - दUपक 9वबम मौ 9व. ूधानमVऽी तथा मिVऽपOरषको काया0लयसमेत

समानत अदालतबाट भएको आदे शलाई समान
गन0 र पालन गन0 सध4 तयार रहे को छ । 9वप;ी
नवेदकले भनेजःतो यस ूाधकरणले कुनै काम

काय0को उDलEन गरे को छै न ।
१.९ 9वप;ी होटल एसोसएसन, नेपालको तफ0बाट
पेस भएको लिखतजवाफको सLि;M Nयहोरा :
यस
होटल
एसोसएसनलाई
Oरट
नवेदनमा उDलेख भएको मत २०६९।१२।५
मा भएको पूरक करारबारे कुनै जानकारU नै
नभएको र कुनै सरोकार नभएको असबिVधत
NयिWलाई हच ुवाको भरमा 9वप;ी बनाएको हुँदा
यस सं ःथाको हकमा कुनै आदे श जारU गनुप
0 न\
अवःथा नहुँदा Oरट नवेदन खारे ज गरUपाऊँ ।

१.१० 9वप;ी सLघीय मामला तथा ःथानीय
9वकास मVऽी 9व`ाधर मिDलकले पेस गरे को

लिखतजवाफको सLि;M Nयहोरा :
मलाई 9वप;ी बनाउनुपन\ कारण Oरट
नवेदनमा उDलेख छै न । 9ववादको बषयमा मेरो
कुनै सरोकार र सं लbनता छै न । मVऽालयबाट
सपादन

हुने

सपूण0

काम

कारवाहUहc

सं ःथागतcपमा हुने हुVछन् । ऐतहासक,
धाम0क, साँःकृतक र पुरातािgवक महgवका
सपदाहcको सं र;ण र सबh0नमा असर पुbने
गरU मैले कुनै पन काम कारवाहU गरे गराएको
छै न ।
१.११ 9वप;ी नेपाल सरकार, सLघीय मामला
तथा ःथानीय 9वकास मVऽालयका तफ0बाट
र आiनो हकमा समेत ऐ.मVऽालयका सिचव
शाVतबहादुर ौे kले पेस गरे को लिखतजवाफको
सLि;M Nयहोरा :
यस मVऽालयको के
कुन काम
कारवाहUबाट Oरट नवेदकको के कुन हक
अधकारको उDलEन भएको हो भlे सबVधमा
Oरट नवेदनमा कुनै कुरा उDलेख भएको छै न ।

सुVधारा (भमसेन ःतभ) ;ेऽलाई 9वकसत गरU
उिचत सं र;ण र सबh0न गन0का लाग काठमाडq
महानगरपालका र साइडवाकस0 शे डस0 ूा.ल. बीच

मत २०६१।१।३१ मा भएको करारनामाउपर
Oरट नवेदक गौतम डvोलसमेत र 9वप;ी सं ःकृत,

पय0टन तथा नागOरक उwयन मVऽालयसमेत

भएको सं वत् २०६२ सालको Oरट नं. २८७५
को उzूेषणयुW परमादे श मु{ामा समानत

सव|}च अदालतबाट मत २०६९।१०।४ मा
उW सझौताका शत0हcलाई पुनरावलोकन गनु0
र धरहरा ;ेऽमा अविःथत रा9य 9वभूत भमसेन
थापाको नामसँग जोडएको धरहरा (भमसेन
ःतभ) को ूचार ूसारलाई महgवपूण0 ःथान
ु
दई सं सारमा नेपालको प9हचान गराउन सं यW
राय अमेOरकाको Liberty Tower, ृाVसको

Eiffel Tower, भारतको India Gate, चीनको
Great Wall, झ4 नेपालको यस धरहरा (भमसेन
ःतभ) को ूचार ूसारलाई महgवपूण0 ःथान
दई यसको ूतीकको cपमा रहे को सामानहc

उzपादन गरU ूचार ूसारको लाग बब 9वतरण
गनु0 गराउनु भनी नद\ शनाzमक आदे श जारU
भएको दे िखVछ । समानत अदालतको उW
आदे श काया0Vवयनका सलसलामा हनुमानढोका
दरबार;ेऽ र धरहरा–सुVधारा ;ेऽको एककृत
Nयवःथापन गन\ ूयोजनका लाग काठमाडq
महानगरपालकाको
मत
२०६९।६।१६
को पऽबाट सहमतका लाग यस मVऽालयमा

लेखी आएकोले धरहरा सुVधारा;ेऽ ऐतहासक
एवम् पुरातािgवक महgवको ;ेऽ भएकोले
यसको सालन, Nयवःथापन सं ःकृत तथा

पुरातgवसबVधी ूचलत ऐन नयमहcलगायत
सबिVधत ूचलत अVय ऐन, नयम, आदे श तथा
सबिVधत सरोकारवाला सLघ सं ःथाहcको राय
सुझाव एवसमVवय, समानत सव|}च अदालतको
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आदे श र काठमाड2 महानगरपा"लका र साइडवाकस7

ूा."ल. बीच यसअिघ भएको सDझौतासमेत Hवचार
गरI ःथानीय ःवायL शासन ऐन, २०५५ र
"नयमावलIबमोिजम आवँयक र उपयुR "नण7य

महानगरपा"लका (बोड7 तथा पUरषW) आफZले गन7
सक्ने हुँदा सोहI ]यहोरा लेखी पठाउने भ_े यस
म`ऽालय (सिचवःतर) बाट "म"त २०६९।७।३
मा "नण7य भई सोहIबमोिजम लेखी पठाइएको

हो । यःतो पऽाचारले Uरट "नवेदकले भने जःतो
ऐ"तहा"सक, धा"म7क, साँःकृ"तक एवम् पुरातािiवक

महiवका सDपदाहjमा असर पुkने अवःथा
हुँदैन । यसकारण सDमा"नत अदालतबाट
यस म`ऽालयको काम कारवाहIको सDब`धमा
कुनै Hक"समको आदे श जारI गनुप
7 नm अवःथा
छै न । नेपाल सरकार (काय7 Hवभाजन) "नयमावलI,
२०६९ अनुसार ऐ"तहा"सक, धा"म7क, साँःकृ"तक
एवम् पुरातािiवक महiवका सDपदाहjको सं रpण
र सDबq7न गनm pेऽा"धकार यस म`ऽालयको
नभएको र पुरातािiवक महiवका सDपदाहjको
सं रpण, सDबq7न कानूनले यो यःतो कत7]य र

दाHयrव तोकेकोमा rयःतो कत7]य र दाHयrव यस
म`ऽालयले पूरा नगरे को भनी Uरट "नवेदकले
भ_समेत नसकेको हुँदा Uरट "नवेदन खारे जभागी
छ, खारे ज गरIपाऊँ ।
१.१२ Hवपpी नेपाल पय7टन बोड7 के`िIय
काया7लय, ूदश7नीमाग7, काठमाड2को तफ7बाट पेस

भएको "लिखत जवाफको सuिpv ]यहोरा :
नेपाल पय7टन बोड7 नेपालमा पय7टन
7 ो साथै पय7टनको Hवकास,
"भwयाउन ला"गपनुक
Hवःतार तथा सDबq7न गन7 दLिचLjपले

ला"गरहे को छ । Hवपpी Uरट "नवेदकले यस
बोड7लाई Hवपpी बनाउनुपनm कुनै कारण छै न ।

यस बोड7ले तालुकवाला म`ऽालय वा सरकारले
घोषणा गरे को पय7टन काय7बम तथा नी"तहjको

काया7`वयनमा जोड yदँदै आएको छ । ःथापना
कालदे िख नेपाल पय7टन बोड7ले आzनो छु {ै
मौ"लक उ|ेँयसHहत पय7टन ूबq7नमा जोड yदँदै

आएको सं ःथालाई साइडवाकस7 शे डस7 ूा."ल.
र काठमाड2 महानगरपा"लकाबीच भएको पूरक
करार सDझौताको "बषयमा Hवपpी बनाई Uरट
दायर गUरएकोले सरोकार नै नभएका "बषयका
स`दभ7मा यस बोड7लाई Hवपpी बनाउनुपनm अवःथा

नै "थएन । यसथ7 यस बोड7को हकमा ूःतुत Uरट
"नवेदन खारे जभागी छ खारे ज गUरपाऊँ ।
१.१३ Hवपpी काठमाड2 महानगरपा"लका
काया7लयको तफ7बाट र आzनो हकमा समेत
सो काया7लयका ूमुख एवम् काय7कारI अ"धकृत

लआमण अया7लसमेत जना ६ को तफ7बाट पेस
भएको "लिखतजवाफको सuिpv ]यहोरा :
सु`धारािःथत धरहरा ("भमसेन ःतDभ)
pेऽ नेपाल सरकारको ःवा"मiवमा रहे को
छ । सो धरहरा pेऽको उिचत सं रpण र
सDबq7न गन7का ला"ग मि`ऽपUरषको "म"त
२०५५।७।१ को "नण7यले ५० वष7को ला"ग
काठमाड2 महानगरपा"लकाले ूयोग, उपभोग र
सालन गन7 पाउने गरI अ"धकार yदने "नण7य
भएको "थयो । सोहI "नण7यले yदएको अ"धकार
ूयोग

गरे र

Hवपpीमयेको साइडवाकस7 ूा.
"ल. सँग "म"त २०६१।१।३१ मा सDझौता
गरे र २० वष7को ला"ग सो ूा."ल. लाई धरहरा

pेऽको सालन गन7 पाउने गरI "लजमा yदएकोमा
गौतम डोलसमेतले २०६२ सालको Uरट नं.
२८७५ को उrूेषणको Uरट "नवेदन ूःतुत

गरे कोमा सDमा"नत सवच अदालतबाट उR
सDझौताका शत7हjलाई पुनरावलोकन गनु7 र

धरहरा ("भमसेन ःतDभ) लाई अj बढI महiव
yदई सं सारमा नेपालको पHहचान गराउन नेपालको
यस धरहराको ूचार ूसारलाई महiवपूण7 ःथान
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९1४७ - द0पक 7वबम 3मौ 7व. ूधानमeऽी तथा मिeऽपQरषको काया;लयसमेत

दई यसको ूतीकको %पमा रहे को सामानह%
उ.पादन गर0 ूचार ूसारको ला3ग 3बब6 7वतरण
गनु,; गराउनु भनी भएको 3म3त २०६७।१०।४
को

3नदE शना.मक

आदे श

अनुसार 3म3त
२०६९।१२।५ मा २०६१।१।३१ को
सLझौतामा पुनरावलोकन गर0 भएको सLझौताबाट
7वपPी Qरट 3नवेदकलगायत कोह0 कसै को

सं वैधा3नक तथा कानूनी हक अ3धकारमा आघात
परे को छै न ।
१.१४ 7वपPी साइडवाकस; शे डस; ूा.3ल. समेतको

तफ;बाट पेस भएको 3लिखत जवाफको सaिPb
cयहोरा :
Qरट 3नवेदकले दायर गरे को ूःतुत Qरट
3नवेदन नेपालको अeतQरम सं 7वधान, २०६३

को धारा १०७(२)अeतग;त साव;ज3नक हक
एवम् सरोकारको 7ववादको नाममा दता; भएको
दे िखeछ । कुनै 7ववाद साव;ज3नक हक वा
सरोकारको 3बषय हुनको ला3ग .यःतो 7ववादमा
सं वैधा3नक वा कानूनी ूj सिk7हत हुन ज%र0
हुeछ । यद .यःतो नभएमा कुनै प3न 7ववादको
eया7यक पुनरावलोकन वा सरोकारको 3बषय हुन
सlैन । साव;ज3नक हक वा सरोकारको 7ववाद
mयाउने cयिlको .यःतो 7ववादको 3बषयसँग
साथ;क सLबeध र तािoवक सरोकार ःथा7पत
हुनपद;छ । ूःतुत 7ववादकै 3बषयमा 3नवेदकको
ँ ैन ।
साथ;क सLबeध र तािoवक सरोकार दे िखद

ःतeऽताको हक, समानताको हक, धम;सLबeधी
हकको उmलsन गदw न । ूािचन ःमारक सं रPण
ऐन, २०१३ ले १०० वष; नाघेका ूािचन
ःमारकलाई सं रPण र सLबu;न गद;छ । बदर
गन; माग गQरएको करारले सं ःकृ3त 3बगान; नभई
अझ बढ0 cयविःथत%पमा सं रPण सLबu;न
्
सो Pेऽको
र cयवःथापनमा सहयोग पुरयाई

ःतरोk3त गन; पय;टन ूबu;न गनE उ{ेँयले भएको
हुँदा Qरट 3नवेदकको मागदावी गलत र ॅमपूण;
छ ।
धरहरा सुeधारा Pेऽ 7वक3सत गर0 उिचत
सं रPण एवम् सLबu;नसमेत गनE ूयोजनका ला3ग
3म3त २०५५।७।१ मा बसेको मिeऽपQरष~को
3नण;यले

काठमाडq महानगरपा3लकालाई ५०
वष;को ला3ग उपलध गराइएको 3थयो ।
.यसर0 ूाb अ3धकार एवम् ःथानीय ःवाय
शासन ऐन, २०५५ र साव;ज3नक 3नजी साझेदार0
नी3त एवम् 3नदE िशका अनुसार काठमाडq

महानगरपा3लकाले 3म3त २०६१।१।३१ मा
सLझौता गर0 सुeधारा धरहराको उिचत सं रPण,
मम;त, सLभार, रे खदे ख एवम् उपयोग र उपभोग
गनEलगायतका 7व3भk शत;ह% तोक6 3लिखत
जवाफवालालाई उl Pेऽ सालन गन; दएको
;
3म3त २०६१।१।३१ को
हो । उपयुl
करारको 3बषयमा 3नवेदक गौतम डrोलसमेत र
ू.यथ साइडवाकस; शे डस; ूा.3ल. समेत भएको

काठमाडq महानगरपा3लका र 3लिखतजवाफवाला

सं वत् २०६२ सालको Qरट नं. २८७५ को उ.ूेषण

हुने गर0 करार गQरएको छै न । .यसै ले Qरट
3नवेदन अःपt र ःथा7पत 3सuाeत7वपर0त छ ।
बदर गन; माग गQरएको करारले नागQरकह%को

नाममा

साइडवाकस; शे डस; ूा.3ल बीच सLपk करार जुन
काम गन; गQरएको छ सो कामको ूसrमा Qरट
3नवेदकले सं 7वधानका जुन धाराह%को उmलsन
भयो भनी दावी 3लनुभएको छ ती धाराह% उmलsन

3बषयको Qरट परे को र सो Qरट 3नवेदनमा सLमा3नत
सवच अदालतबाट 3म3त २०६७।१०।४
मा काठमाडq महानगरपा3लका तथा सं ःकृ3त,
पय;टन तथा नागQरक उयन मeऽालयसमेतको
3नदE शना.मक

आदे श

जार0

भएको

3थयो । सो 3नदE शना.मक आदे शमा पुरातािoवक
तथा साँःकृ3तक महoवको ःथानको %पमा रहे को
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धरहरा ("भमसेन ःत3भ) तथा धरहरा 6ेऽको
स3भार, सं र6ण, स3ब;<न र =यवःथापन ूभावकारA
< नI उपयुJ
तथा BववादरBहतDपबाट सFालन गनुप

हुने दे िखएकोले यसको ला"ग उJ स3झौताका
शत<हDलाई पुनरावलोकन गरA यो आदे श ूाS
भएको "म"तले ६(छ) मBहना"भऽ, उJ स3झौता
अनुसार Bवप6ीमXयेका साइडवाकस< शे डस< ूा.

"ल.ले काठमाड^ महानगरपा"लकालाई बुझाउनुपनI
शु_क तथा रकम Bवप6ीहDमXयेका काठमाड^
महानगरपा"लका र साइडवाकस< शे डस< ूा."ल दुबै
प6को ला"ग वाःतBवक, उपयुJ, मना"सब एवम्

समयसापे6 हुने गरA "नधा<रण गरA लागू गनु<
गराउनु, सव< साधारणको साँःकृ"तक तथा धा"म<क
हकको ूचलनमा अवरोध नआउने गरA उJ
6ेऽको =यवःथापन गनु< गराउनु र पुरातािeवक

महeव रहे को सुfधाराको उिचत सं र6ण, स3ब;<न
तथा सरसफाइको ला"ग ूभावकारA सं यfऽ
बनाइ लागू गनु,< गराउनुको अ"तhरJ “नेपालको
राजधानी काठमाड^को मुटुमा रहे को धरहरा

("भमसेन ःत3भ) लाई अझ बढA महeव kदई
ु
सं सारमा नेपालको पBहचान गराउन सं यJ
राlय
अमेhरकाको Liberty Tower, ृाfसको Eiffel

Tower, भारतको India Gate र चीनको Great
Wall झै नेपालको यस धरहरा ("भमसेन ःत3भ)
को ूचार ूसारलाई महeवपूण< ःथान kदई यसको
ूतीकको Dपमा रहे का सामानहD उnपादन गरA
ूचार ूसारको ला"ग "बबp Bवतरण गनु< गराउनु

र यो आदे शबमोिजमको "नदI शन काया<fवयन गरA
गराई आदे श ूाS भएको "म"तले ६ मBहना"भऽ

यस अदालतमा जानकारA kदनू” भqे उ_लेख छ ।
ूःतुत आदे शबमोिजम धरहरा ("भमसेन

< नI दाBयnव
ःत3भ) को Bवsःतरमा ूचार ूसार गनुप
काठमाड^ महानगरपा"लका र सं ःकृ"त पय<टन तथा

नागhरक उtयन मfऽालयको भएकोमा धरहरा

("भमसेन ःत3भ) को Bवsःतरमा ूचार ूसार गनुप
< नI

िज3मा "लिखत जवाफवाला साइडवाकस< शे डस<

ूा."ल. लाई सुि3पएको हो । सवuvच अदालतको
उि_लिखत "नदI शनाnमक आदे श काया<fवयनको
सfदभ<मा "म"त २०६१।३।३१ मा भएको
स3झौताबमोिजम साइडवाकस< शे डस< ूा."ल. ले
काठमाड^ महानगरपा"लकालाई बुझाउँदै आएको
मा"सक शु_कमा वृB; हुने गरA पुनरावलोकन
गhरएको छ । सव<साधारणको साँःकृ"तक तथा
धा"म<क हकको ूचलनमा कुनै अवरोध नआउने

गरA nयःतो हकको ूचलनको कामलाई टे वा
्
पुरयाउने
साइडवाकस< शे डस< ूा."ल.ले आ"थ<क
एवम् ूाBव"धक सहयोग उपलxध गराउँदै आएको

छ । सुfधाराको सं र6ण र स3ब;<न गनI सं यfऽ
"नमा<णको ूBबया सुD भएको छ । उJ
"नदI शनाnमक आदे शकै काया<fवयन गनI बममा

धरहराको पBहचानलाई Bवsःतरमा ूचार ूसार
गन<का ला"ग हनुमानढोका दरबार6ेऽ र धरहरा–
सुfधारा स3पदा 6ेऽको एकpकृत, योजनाब; र
समfवयाnमक ढyले Bवकास, सं र6ण, ूब;<न
र =यवःथापन गनIस3बfधी एक ूःताव तयार
गरA काठमाड^ महानगरपा"लकामाफ<त कारवाहA
अगा"ड बढाइएको अवःथा हो ।
उJ ूःतावबमोिजम कारवाहA हुँदा
सं ःकृ"त, पय<टन तथा नागhरक उtयन मfऽालय
ु Dपमा
र काठमाड^ महानगरपा"लकाले सं यJ
हनुमानढोका दरबार6ेऽ र हनुमानढोका दरबार
सzमहालय 6ेऽमा ूवेश शु_क एकै Bटकटमा

D.७५०।– सं कलन गद} आइरहे कोमा धरहरा–

सुfधारा 6ेऽ अवलोकनको शु_क D.२५०।–
समेत समावेश गरे र एउटै Bटकटमा D.१,०००।–
सं कलन गनI =यवःथा लागू गन<, सं ःकृ"त तथा नागhरक
उtयन मfऽालयबाट "म"त २०६९।६।२९
मा सहम"त ूाS भई सरोकारवाला "नकायको
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सहमतमा कानूनबमोिजमको स(पूण+ ू-बया पूरा

गरे प3ात मत २०६९।११।२१ मा काठमाड<
महानगरपालका, नीत तथा काय+बम काया+@वयन
तथा अनुगमन समतको बैठकमा छलफल

गरG सHघीय मामला तथा ःथानीय -वकास
म@ऽालयLारा
काठमाड<
महानगरपालकाले
आवँयक र उपयुP नण+य गन+ सक्ने भनी

Sदएको सहमतबमोिजम मत २०६९।११।३०
को काठमाड< महानगरपालकाको बोड+ बैठकबाट
नण+य भई मत २०६९।१२।५ मा स(झौता
स(प\ भएको हो । यस स(झौताले ]रट
नवेदकको कुनै पन सं वैधानक हक हनन्

गरे को छै न । पय+टकलाई ठ`ने उaेँय नभई
्
धरहराको प-हचानलाई -वcःतरमा पुरयाउन
वातावरणमा
एकLार
-टकट
पय+टनमैऽी
ूणालGको माdयमबाट पय+टन ःथल ॅमणमा
लइने @यून रकम जबज+ःती लनको लाग
स(झौता ग]रएको भ\े कुरा उपयुP छै न । मत
२०६९।१२।५ को स(झौता काया+@वयन गनg

काया+देश काठमाड< महानगरपालकाले Sदएलगiै
-टकट छपाउनेलगायतको स(पूण+ काय+हjमा

यस ूा.ल.को क]रब ३ करोड भ@दा बढG खच+
भइसकेको छ ।

यस ूा.ल.ले हनुमानढोका दरबारnेऽ
लजमा लएको र सो nेऽको स(पूण+ oयवःथापनको
िज(मा लएको नभई हनुमानढोका ूवेश र
अवलोकन स(प\ गरG बा-हर आउने पय+टकलाई
अ@य पय+टकpय nेऽको अवलोकनसमेत गराउने

काय+ माऽ गरे को हो । मत २०६९।१२।५
को स(झौता अनुसार साइडवाकस+ शे डस+ ूा.
ल. ले स(पदा पय+टनको oयवःथामा काठमाड<
महानगरपालकालाई
आथ+क, ूा-वधक
र
्
oयवःथापकpय सहयोग पुरयाउन
लागेको माऽ
हो । उP स(झौता ःथानीय ःवायi शासन

ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ङ)(१)(२) र
९६(झ)(२) अनुकूल छ । महानगरपालका
nेऽभऽका स(पूण+ पुरातािvवक वःतु र सं ःकृतको
सं रnण र स(बx+न र -वःतार गनg हक र कत+oय
तोकेको हुँदा काठमाड< महानगरपालकाले आzनो
अधकारnेऽभऽ हनुमानढोका nेऽलाई पन
oयविःथत गरG पय+टक मैऽी बनाउन सहयोग

गन+ करार ग]रएको हो । प-हलो करारमा
हनुमानढोका nेऽ नपरे कोले पूरक करारमा पन+
गयो भ\े िज-कर तक+स{त छै न । करारको
काया+@वयन नभएको िज-कर गनg हक करारका
पnहjलाई माऽ हु@छ नवेदकलाई छै न ।

पूरक करारले हनुमानढोका nेऽ एवम्
ती nेऽहjमा रहे का ूािचन ःमारकहj एवम्
अ@य साव+जनक कुनै पन स(पिiको ःवामvव

वा भोगाधकार प]रवत+न गद| न । ती ूािचन
ःमारकहj साव+जनक सरकारG स(पिi रहG
नै रहनेछन् । उP मतको पूरक करारले त
साव+जनक नजी साझेदारG नीतको आधारमा
उि}लिखत nेऽमा मम+त स(भार oयविःथत र
पय+टक मैऽीस(म माऽ बनाउने हो ।
पूरक करारले कुनै पन नेपाल कानूनको
उ}ल~न गरे को छै न । उP करार सवच
अदालतको नदg शनामक आदे शबमोिजम धरहरा
(भमसेन ःत(भ) को प-हचान -वcभर गराउनका

लाग ग]रएको हो । करारले सवच अदालतको
आदे शको अपoयाया समेत गरे को छै न ।

हामी लिखतजवाफवाला आफले स(पूण+ काय+
एकल सहभागता एवम् स-बयतामा गन+ सक्ने
हुँदैन । यी नेपाल सरकारका स(बि@धत नकाय,

ःथानीय नकाय, पय+टन nेऽसँग स(बि@धत
नकायहjको स-बय र सकारामक सहभागता
एवम् सं ल`नतामा स(प\ भएको र हुने काय+
आफमा क-ह}यै असं वैधानक तथा गैरकानूनी हुन
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नसक् ने हुँदा 0वप2ी4ारा दायर भएको :रट "नवेदन
खारे जभागी छ, खारे ज ग:रपाऊँ ।
१.१५ 0वप2ी नेपाल सरकार, सं ःकृ"त, पयHटन
तथा नाग:रक उJयन मLऽालयको तफHबाट पेस
भएको "लिखतजवाफको सPि2Q Rयहोरा :
यस मLऽालयलाई 0वप2ी बनाउनुपनT

कारण :रट "नवेदनमा उVलेख छै न । यस
मLऽालयको के कुन काम कारवाहXबाट :रट
"नवेदकको हक 0हतमा आघात पुगेको हो सो
प"न खुलेको छै न । यस मLऽालयले सव[\च
अदालतको
"म"त
२०६७।१०।४
को
"नदT शनाbमक आदे शको कायाHLवयन गनT कायH
ग:ररहे को हुँदा :रट "नवेदन खारे ज ग:रपाऊँ ।

१.१६ 0वप2ी सं ःकृ"त, पयHटन तथा नाग:रक
उJयन मLऽालय, पुरातcव 0वभागको तफHबाट पेस
भएको "लिखतजवाफको सPि2Q Rयहोरा :
दरबार2ेऽ
0वप2ी
हनुमानढोका

साइडवाकसH शे डसH ूा."ल. लाई "लजमा iदने
सjबLधमा 0वप2ी काठमाडm महानगरपा"लका

कायाHलय र साइडवाकसH ूा."ल. बीच भएको
सjझौताको सjबLधमा यस 0वभागलाई पूवज
H ानकारX
iदइएको "थएन । सो सjझौतामा यस 0वभागको
कुनै सं लpनता छै न । यस 0वभाग मातहत रहे को
हनुमानढोका दरबार हे रचाह अJाको समेत उq
सjझौतामा कुनै सं लpनता छै न ।
१.१७ 0वप2ी सं ःकृ"त, पयHटन तथा नाग:रक
दरबार
उJयन
मLऽालय, हनुमानढोका
सrमहालय 0वकास स"म"तको तफHबाट पेस भएको

"लिखतजवाफको सPि2Q Rयहोरा :
काठमाडौ महानगरपा"लका र साइडवाकसH
शे डसH ूा."ल. काबीच "म"त २०६१।१।३१ मा
करार हुँदा यस स"म"तको गठन भएकै "थएन
र "म"त २०६९।१२।५ को पूरक करारमा
यस स"म"तको कुनै सं लpनता नै छै न । यसै ले

यस स"म"तलाई 0वप2ी बनाई दायर भएको :रट
"नवेदन खारे जभागी हुँदा खारे ज ग:रपाऊँ ।
१.१८ 0वप2ी नेपाल सरकार, ूधानमLऽी तथा
मिLऽप:रषxको कायाHलयको तफHबाट एवम् आyनो

हकमा समेत मिLऽप:रषxको अzय2 िखलराज
रे pमीको तफHबाट पेस भएको "लिखतजवाफको
सPि2Q Rयहोरा :
:रट "नवेदकले दावी "लएको "बषयमा
मिLऽप:रषxका अzय2को कुनै सं लpनता छै न ।

"म"त २०६९।१२।५ को करारको कायाHLवयन
गनH मिLऽप:रषxको अzय2को है "सयतले "नदT शन
iदएको प"न छै न । मूल करार बदर ग:रपाउन गौतम
ड{ोलले iदएको परमादे शको :रटमा सjमा"नत
सव[\च अदालतबाट "म"त २०६७।१०।४
मा भएको आदे श कायाHLवयन गनHको ला"ग
ूधानमLऽी तथा मिLऽप:रषxको कायाHलयबाट
सPघीय मा"मला तथा ःथानीय 0वकास मLऽालय
तथा पयHटन मLऽालयलाई लेखी पठाइएकोसjम

हो । सjमा"नत सव[\च अदालतबाट भएका
फैसला कायाHLवयन गनH गराउन ूधानमLऽी
तथा मिLऽप:रषxको कायाHलयमा रहे को अनुगमन
स"म"त तथा फैसला कायाHLवयन शाखाले
सjमा"नत सव[\च अदालतको फैसला कायाHLवयन

गनT गराउने सjबLधमा "लएको 0बयाशीलतालाई
अLयथा भ} "मVने नहुँदा :रट "नवेदन खारे ज
ग:रपाऊँ ।
१.१९ 0वप2ी नेपाल सरकार सं ःकृ"त, पयHटन
तथा नाग:रक उJयन मLऽालयको तफHबाट
ऐ.का मLऽी रामकुमार ौे ले पेस गरे को

"लिखतजवाफको सPि2Q Rयहोरा :
सवHसाधारणको साँःकृ"तक तथा धा"मHक

हकको ूचलनमा अवरोध नआउने गरX उq
2ेऽको Rयवःथापन र पुरातािcवक महcव

रहे को सुLधाराको उिचत सं र2ण, सjबHन तथा
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सरसफाइसमेतको ला&ग ूभावकार+ सं य.ऽ बनाई
लागू गन4 गराउने काय6 ूािचन ःमारक सं र:ण

ऐन, २०१३ बमोिजम पुरातDव Eवभागमा लेखी
ु राLय अमेNरकाको Liberty
पठाएको हो र सं यK
Tower, ृा.सको Eiffel Tower, भारतको India
Gate र चीनको Great Wall झQ धरहरा (&भमसेन
ःतTभ ) लाई अझ बढ+ महDव Wदई सं सारमा

नेपालको पEहचान गराउनको ला&ग ूचार
ूसारलाई महDवपूण6 ःथान Wदई यसको ूतीक

उZलेख भएका सामानह[ उ\पादन गर+ ूचार
ूसारको ला&ग &बब^ Eवतरण गन6 गराउनको
ला&ग सो गन4 िजTमेवार+ भएको नेपाल पय6टन
बोड6लाई सो &नद4 शना\मक आदे श काया6.वयन गन6
लेखी पठाइएको हो । यस म.ऽालयको के कुन
काम कारवाह+बाट Nरट &नवेदकको हका&धकारमा
आघात परे को हो । सो ःपe गन6 नै नसकेको
हुँदा Nरट &नवेदन खारे ज गNरपाऊँ ।
१.२० Eवप:ी शे Eकk एजेि.सज एसो&सएसन अफ
नेपालको तफ6बाट पेस भएको &लिखत जवाफको

सkि:l mयहोरा :
Nरट &नवेदनमा उठाइएका कानूनी तथा
तnयगत कुराह[ यस एसो&सएसनको हकमा
आकृe हुनै सKैनन् । साइडवाकस6 शे डस6 ूा.

&ल. ले सहम&त मागेकोले सवqrच अदालतको
फैसला काया6.वयन गन6को ला&ग हनुमानढोका
दरबार सं र:ण काया6लयसँग सहकाय6 गरे र
हनुमानढोका दरबार:ेऽ ूवेश गन4 Eटकटमा नै
धरहरा ूवेश शुZकसमेत समावेश गर+ एकsार
Eटकट ूणाल+अनु[प काठमाडt महानगरपा&लका

काया6लयले गन6 लागेको काय6बमले नेपालमा
आउने पय6टकह[को बसाइ अव&धसमेत बuने
हुँदा यस सkघ सकारा\मक नै रहे को भनी सहम&त

Wदइएको हो । Eवप:ी Nरट &नवेदकको &नवेदन
&नराधार भएको तथा &नवेदनमा लगाइएको आरोप

झुvा र बw&नयतपूण6 भएकाले Nरट &नवेदन खारे ज
गNरपाऊँ ।
२. इ.साफ खxड :
२.१ &नवेदक तथा Eवप:ीतफ6का कानून
mयवसायीह[को बहस िजEकर :
२.२. &नवेदकतफ6का कानून mयवसायीको बहस
िजEकर :

Nरट &नवेदक अ&धवKा Wदपक Eवबम

&मौले Eवप:ीह[ काठमाडt महानगरपा&लका
र साइडवाकस6 शे डस6 ूा.&ल. का बीच &म&त
२०६१।१।३१ मा सु.धारािःथत धरहरा :ेऽको

स{ालन र mयवःथापनको सTब.धमा भएको
करार बदर गNरपाउन परे को मु|ामा सवqrच
अदालतले Wदएको &नद4 शना\मक आदे शअनु[प
ँ ाह[ Eवप:ीह[बाट
उK करारका क&तपय बुद

हालसTम प&न पुनरावलोकन गNरएको छै न ।
पEहलो (मूल) करारले हनुमानढोका दरबार
:ेऽको &बषयमा कEहं कतै उZलेख नै गरे को
छै न । धरहराको ूचार ूसार Eवःतरमा
गराउनेसमेत

&नद4 शना\मक आदे शमा उZलेख
भएको &थयो । सो काय6को प&न Eवप:ीह[बाट
काया6.वयन भएको छै न । हाल सोह+ फैसलाको
काया6.वयन गन4 भ.दै मूल करारले समेदै

नसमेटेको हनुमानढोका दरबार :ेऽलाई समेत
समेटेर Eवप:ीह[बाट &म&त २०६९।१२।५ मा

पूरक करार गNरएको छ, जुन सरासर गैरकानूनी
छ । साव6ज&नक सTपि लाई आफूअनुकूल
ूयोग र स{ालन गन4 अ&धकार Eवप:ीह[लाई
छै न । ऐ&तहा&सक पुरातािDवक महDवका
साँःकृ&तक धरोहरह[को सं र:ण, सTब6न र
ूयोग गन4 अ&धकार नेपाल सरकारलाई माऽ
छ । कानून बनाई mयविःथत नगरे सTम साव6ज&नक
सTपि लाई आफूअनुकूल ूयोग गन4 अ&धकार
Eवप:ीह[लाई हुँदैन । २०५५।७।१ को
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मि-ऽप.रष1को "नण4यले धरहरा 8ेऽको ःवा"म;व
सरकारमै राखी भोगा"धकार माऽ काठमाडC

महानगरपा"लकालाई Eदइएको हो । हनुमानढोका

दरबार8ेऽमा आउने पय4टकहO आPनो इQछा
अनुसार कुनकुन ठाउँमा जाने भVे उनीहOको
अ"धकारको कुरा हु-छ । जबज4ःती रकम असुल

गनX उYेँयले हनुमानढोका दरबार8ेऽ अवलोकन
गन4 आउने पय4टकहOलाई धरहरा8ेऽमा समेत
जान बा[य पान4 "म\दै न । ]यःतो करार गनX

अ"धकार महानगर ूमुखलाई कानूनले Eदएकै
छै न । _वप8ीहOले सव`Qच अदालतबाट

भएको आदे शको समेत अपमान र अवहे लना
हुने गरc प_हलो करारले समेdदै नसमेटेको उe
8ेऽलाई समेdने गरc पूरक करारको नाममा नयाँ
करार गरे का छन् । जुन करार ऐनसमेतको
_वपरcत भई गैरकानूनी छ । यसथ4 उe "म"त

२०६९।१२।५ को पूरक करार उ]ूेषणको
आदे शlारा बदर ग.रपाउँ । साथै, साव4ज"नक
जmगाहO "नजी 8ेऽलाई "लजमा Eदँदा "निnत
कानूनी मापदoड बनाएरमाऽ Eदनु भनी _वप8ी

नेपाल सरकारसमेतलाई परमादे शलगायतको अ-य
उपयुe आदे श जारc ग.रपाऊँ ।
२.३ _वप8ी नेपाल सरकार र अ-य _वप8ीहOका
कानून sयवसायीहOको बहस िज_कर :

_वप8ी नेपाल सरकारको तफ4बाट
उपिःथत _वlान् सह-याया"धवeा ौी गोपालूसाद
.रजालले "म"त २०६९।१२।५ को _ववाEदत
करार गनX "बषयमा ूधानम-ऽी तथा मि-ऽप.रष1को
काया4लय, सं ःकृ"त, पय4टन तथा नाग.रक उxयन
म-ऽालयसमेतको तफ4बाट कुनै _क"समको काम
कारवाहc भएको छै न । नेपाल सरकारका कुनै
प"न "नकायको कुनै सं लmनता नै नभएको "बषयमा

नेपाल सरकारसमेतलाई _वप8ी बनाएर .रट
4 नX कुनै कारणसमेत छै न । जहाँसyम
दायर गनुप

सव`Qच अदालतबाट "म"त २०६७।१०।४ मा
जारc भएको "नदX शना]मक आदे शको ू{ छ
सोसyब-धमा सyबि-धत "नकायहOले चालेको

कदम र लेखेको पऽाचारबाट .रट "नवेदकले
दावी गरे जःतो सं _वधान र कानून_वपरcत हुने
गरc नेपाल सरकारका कुनै प"न म-ऽालय तथा
_वभागबाट कुनै काम कारवाहc नभएको हुँदा .रट

"नवेदन खारे ज ग.रपाऊँ ।
_वप8ी काठमाडC महानगरपा"लकाको
काया4लयसमेतको तफ4बाट उपिःथत _वlान्
अ"धवeाहO ौी दामोदर ख|का, ौी रामनारायण
_वडारc, ौी टcकाराम भ}राई, ौी ँयामजी ूधान
र ौी मोहनकुमार इङनामले .रट "नवेदकले
दावी गरे जःतो "म"त २०६९।१२।५ को
करारले हनुमानढोका दरबार8ेऽमा"थ रहे को
्
नेपाल सरकारको ःवा"म;वलाई असर पुरयाउने

काम भएको छै न । दरबार 8ेऽमा आउने
्
गरc करार
पय4टकहOलाई है रानी पुरयाउने
भएको होइन । ]यःतो नगनX कुराको सु"निnतता
करारमा नै उ\लेख ग.रएको छ । सो 8ेऽको
sयवःथापन र सालन गन4को ला"ग करार

ग.रएको प"न होइन । "म"त २०६१।१।३१
मा धरहरा 8ेऽको सालनको "बषयमा काठमाडC
महानगरपा"लकाले _वप8ीम[येको साइडवाकस4
शे डस4 ूा."ल. सँग गरे को करारको "बषयमा

परे को

.रट "नवेदनमा सyमा"नत सव`Qच
अदालतबाट भएको "नदX शना]मक आदे शमा

धरहरा ("भमसेन ःतyभ) लाई _व ःतरमै अझै
बढc मह;व Eदएर ूचार ूसार गराउन भVे
हुँदा सो आदे शको काया4-वयन गन4को ला"ग
हनुमानढोका दरबार8ेको अवलोकनाथ4 आउने

पय4टकहOलाई धरहरा 8ेऽको प"न अवलोकन
गराउने ूयोजनाथ4 दुबै 8ेऽको अवलोकन गनX
_टकटमा एकlार _टकट ूणालc लागू ग.रएको
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९1४७ - द;पक 8वबम ?मौ 8व. ूधानमVऽी तथा मिVऽपIरषको काया.लयसमेत

माऽ हो । हनुमानढोका दरबार (ेऽमा आउने

पय.टकह0लाई धरहरा (ेऽको समेत अवलोकनमा
सु8वधा 9दने गर; भएको काम कारवाह;ले
हनुमानढोका दरबार (ेऽको ःवा?म@वमा असर

िचनाउने सUबVधमा ूभावकार; कदम चाWनको
ला?ग नै उA पूरक सUझौता गन. परे को
हो । हनुमानढोका दरबार (ेऽको सyालन
गनa गर; करार भएको नहुँदा Iरट ?नवेदकको

पारे को, उA (ेऽको भोगा?धकार ूाC गरे को र
सो (ेऽको Dयवःथापन गन. खोजेको भHे जःता
Iरट ?नवेदकले दावी ?लएका कुराह0 ?नरथ.क
छन् । जुन कुराह0को ?म?त २०६९।१२।५
को करारसँग कुनै सUबVध नै छै न । सो प?छWलो
करार धरहरा (ेऽकै माऽ 8वकास र सUबX.नसँग

साव.ज?नक खIरद ऐन, २०६३ को उWलेख गरे को
छै न । Iरट ?नवेदनमा उWलेख भएका कानूनह0को
उWलzन हुने गर; सUझौता नभएको हुँदा सो
सUझौताले Iरट ?नवेदकको कानूनी र सं वैधा?नक

सव\]च अदालतको आदे शको काया.Vवयनाथ. सो
?म?त २०६९।१२।५ को करार गन. परे को

सुVधारा (ेऽको ःतरोH?त गर; पयट.न ूबX.न गन.
उA (ेऽलाई अझ बढ; Dयविःथत0पमा सं र(ण,
्
माऽ
सUबX.न र Dयवःथापनमा सहयोग पुरयाउने
हो । करार ?नजी कानून हुँदा यःतो 8ववाद

सUबिVधत छ । ?म?त २०६१।१।३१ मा
भएको करारका शत.ह0 पुनरावलोकन गनु. भHे

हो । यो करारले ऐ?तहा?सक, पुराताि@वक एवम्
साँःकृ?तक मह@वका धरोहरह0लाई माःने, ?बगानa

काम गरे को छै न । यसबाट सव.साधारणको र
साँःकृ?तक तथा धा?म.क हकको ूचलनमा समेत
आघात नपारे को हुँदा ?नरथ.क एवम् औिचeयह;न

दावी िज8कर औिचeयह;न छ । Iरट ?नवेदकले

हक हनन भएको अवःथा छै न । सो सUझौताले
धम.लोप गनa वा सं ःकृ?त ?बगानa नभई धरहरा

साव.ज?नक सरोकारको 8ववादको 0पबाट हे न .

समेत न?मWने हुनाले Iरट ?नवेदकको मागबमोिजम
Iरट जार; हुने अवःथा छै न । Iरट ?नवेदन खारे ज
गIरपाउँ भHे समेतको िज8कर ?लँदै बहस ूःतुत

Iरट ?नवेदन खारे ज गIरपाऊँ ।
8वप(ी साईडवाक.स शे डस. ूा.?ल. को
तफ.बाट उपिःथत 8वkान् वIरl अ?धवAाह0 ौी
हIरहर दाहाल, ौी शUभ ु थापा, ौी सुशील पVत,
ौी शंकरकुमार ौे lका साथै 8वkान् अ?धवAाह0
ौी शेरबहादुर के.सी.,ौी रमणकुमार ौे l, ौी
गोपालकृंण िघ?मरे , ौी जयनारायण पौडेल,

ौी मुिAनारायण ूधान, ौी 8वrराज भराई
र ौी िशवूसाद Iरजालले 8वप(ीह0का बीच

धरहरा (ेऽको Dयवःथापन सUबVधमा भएको
?म?त २०६१।१।३१ को मूल करार र सो
करार भएको ?बषयको मुuामा भएको ?म?त

eयःता सव.साधारणको भावानाeमक सUबVधसमेत

ौी

राजेrर

अ?धकार;, ौी नेऽ आचाय. र
ौी 8वंणु बःयालले पूरक करारले सुVधारा

२०६७।१०।४ को फैसलाको अवहे लना
गरे को छै न । सव\]च अदालतको आदे शानुसार
सुVधारा धरहरा (ेऽलाई ःवेदशी र 8वदे शीमाझ

. यो ।
गनुभ
सरोकारवालाको 0पमा सIरक हुन
आएका 8वजु. रि{त, ?सXानVद बळाचाय. र
8वजयकृंण ौे lसमेतको तफ.बाट उपिःथत
8वkान् वIरl अ?धवAा र अ?धवAाह0 बमशः

भएको पूरक करारले वसVतपुर दरबार(ेऽका
बा?सVदाह0को सामािजक, धा?म.क तथा साँःकृ?तक
चाड, पव., जाऽा, गुठ धम. आ9द काय. सyालन
गन. पाउने हक 8हतमा ू?तकूल असर पारे को छ ।

रहे को यःतो साव.ज?नक सUपि ?नजी (ेऽलाई
Dयावसा8यक ूयोजनको ला?ग ूयोग गन. 9दने

गर; भएको पूरक करार कानून8वपर;त र अनुिचत
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*पबाट ग/रएको हुँदा बदर ग/रपाउँ भ8ेसमेतको
िज=कर "लँदै बहस ूःतुत गनुभ
A यो ।
Dयसै गरE =वपGीह* शे =कङ एजेKसी
एसो"सएसन अफ नेपाल, होटल एसो"सएसन
नेपाल, नेपाल पयAटन बोडAको तफAबाट उपिःथत
ु एका =वPान् व/रR अ"धवTा र अ"धवTाह*
हुनभ
बमशः ौी तुलसी भY, ौी षडानKद कँडेल र ौी
पु*षो[म अ"धकारEले आआ]नो पGको तफAबाट
A एको बहस समेत सु"नयो ।
गनुभ

२.४ यस अदालतको आदे श :
दुबैतफAका =वPान् कानून `यवसायीह*को
A ा साथै /रट
उिaलिखत बहस िज=करलाई मनन् गनुक
"नवेदनस=हतको "म"सल सं लeन कागजातह*को
अfययन गरE हे दाA दे हायका ूgह*मा केिKित
भई "नणAय jदनुपनk दे िखन आयो ।

१. /रट "नवेदकलाई ूःतुत "बषयमा /रट दायर
गनk हक छ वा छै न ?
२. सुKधारा–धरहरा Gेऽको `यवःथापन सmबKधमा
"म"त २०६१।१।३१ मा भएको करारको
"बषयमा परे को मुpाको फैसला कायाAKवयन गनk
नाउँमा सो करारको "बषय नै नरहे को हनुमानढोका

दरबार Gेऽलाई सो करारमा समेrने गरE ग/रएको
पूरक करारलाई कानूनसmमत मा8 "मaछ वा
"मaदै न ?
३.
ःथानीय सवAसाधारणको धा"मAक तथा
साँःकृ"तक हक =हत र सरोकार जो"डएको
सावAज"नक सmपि[को उपभोग गरE `यवःथापन
गनk गरE कुनै "नजी Gेऽलाई jदने गरE कुनै "नणAय
A िघ Dयस Gेऽमा बसोबास गनk ःथानीय
गनुअ
सवAसाधारणको सहम"त "लन आवँयक हुKछ वा
हुँदैन ?
४. कुनै प"न सरकारE ःवा"मvवको सmपि[को
भोगा"धकार `यावसा=यक ूयोजनको ला"ग
"नजी Gेऽलाई सुmपदा कुनै कानूनी मापदwडको

आवँयक हुKछ वा हुँदैन ?
५. /रट "नवेदकको मागदावीबमोिजमको आदे श
जारE हुन सyछ वा सTैन ?

2. सवAूथम "नणAयको ला"ग "नधाA/रत
प=हलो ूgतफA =वचार गर| । सुKधारा तथा

धरहराको =वकास गरE सं रGण र सmब}Aनको
ला"ग नेपाल सरकारको “सावAज"नक-"नजी
साझेदारE नी"त” कायAबमअनु*प =वपGीह*

काठमाड महानगरपा"लका र साइडवाकसA शे डसA

ूा."ल.का बीचमा भएको "म"त २०६१।१।३१
मा भएको करार बदर गरE पाउँ भनी गौतम
डोलPारा दायर /रटमा यस अदालतबाट
"म"त २०६७।१०।४ मा भएको आदे शको
कायाAKवयनको सKदभAमा "म"त २०६९।१२।५
भएको पूरक करारलाई उDूेषणको आदे शPारा
बदर गरEपाउँ भ8ेसमेतको माग दावी "लई ूःतुत

"नवेदन दायर भएको दे िखKछ । धरहरा Gेऽको
सं रGणको सmबKधमा जारE भएको उिaलिखत
आदे शमा उaलेखै नग/रएको हनुमानढोका दरबार

Gेऽलाई समेत समेटेर "म"त २०६९।१२।५
पूरक करारको नाममा =वपGीह*ले नयाँ करार
गरे का छन् जुन करार गनk =वपGीह*लाई अ"धकार
नभई कानून र सवच अदालतबाट जारE भएको
आदे शसमेतको =वपरEत छ । =वसmपदा सूचीमा
सूिचकृत हनुमानढोका दरबार Gेऽको सmबKधमा
भएका काम कारवाहEमा आ]नो प"न सरोकारको
रहे को भKदै उT "बषयलाई सावAज"नक सरोकार

=ववादको /रट "नवेदन "लई "नवेदक आएको
अवःथा छ । यसरE सावAज"नक सरोकार =ववादको
*पमा /रट jदने अ"धकार यी /रट "नवेदकलाई
A नk
भए नभएको सmबKधमा सवAूथम "न*पण गनुप

हुन आएको छ ।

3.
"म"त
२०५५।७।१
को
काठमाड
मिKऽप/रषको
"नणAयानुसार
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महानगरपा!लकाले

धरहरा 'ेऽलाई *वक!सत
गर. /यसको उिचत सं र'ण एवम् स9ब;<न
गन= ूयोजनको ला!ग ५० वष<को ला!ग ूयोग,
उपभोग एवम् सDालन गन= अ!धकार पाएको
भए प!न हनुमानढोका दरबार'ेऽको ूयोग,
उपभोग र सDालन गन< पाउने गर. कुनै अ!धकार
ँ ै न । अ!धकारै नभएको !बषयमा
पाएको दे िखद
Mयावसा*यक ूयोजनको ला!ग /यःतो 'ेऽलाई
ूयोग गन< र सो 'ेऽको अवलोकनमा आउने

*वदे शी पय<टकहSबाट शुTक उठाउने !बषयमा
!नजी प'सँग करार गन= अ!धकार काठमाडW
महानगरपा!लकालाई कानूनले Yदएको छै न

भ[ेसमेतको !नवेदकको िज*कर रहे को दे िख\छ ।
4. काठमाडW महानगरपा!लका कानून_ारा
गYठत ःवशा!सत र साव<ज!नक सं ःथा भएकोमा

*ववाद छै न । यःतो साव<ज!नक सं ःथाले गन=
हरे क काम कारवाह.हS ूच!लत कानूनबमोिजम
सDालन हुन आवँयक हु\छ । सो अनुसार
हे दा< काठमाडW महानगरपा!लकाले गन= काम
कारवाह.स9ब\धी !बषय साव<ज!नक चासोको
!बषय नहुने भ[े ूbै हुँदैन । यःतो साव<ज!नक

दा*य/व बोकेको !नकायले गन= काम कारवाह.का
स9ब\धमा चासो राख्ने हक र अ!धकार जोसुकै
सचेत नेपाल. नागcरकलाई हु\छ । ूःतुत
*ववादको !बषय भनेको सDालनको अनुम!त नै
नपाएको हनुमानढोका दरबार'ेऽलाई समेटेर

अिघ भएको मूल करार र सवefच अदालतको
आदे शको *वपर.त काठमाडW महानगरपा!लकाले
*वप'ी साइडवाकस< शे डस< ूा.!ल.सँग गरे को !म!त

२०६९।१२।०५ को पूरक करार बदरयोmय
रहे को भ[े !बषयसँग स9बि\धत दे िख\छ ।
५. हनुमानढोका दरबार'ेऽ *वnस9पदा
सूचीमा सूचीकृत भएको 'ेऽ हो । यःतो 'ेऽको
!बषयमा हुने हरे क काम कारवाह. तथा यसका

बारे मा !लइने कुनै कदमू!त हरे क नागcरकहSको
साव<ज!नक चासो रह\छ नै । यसर. *वnस9पदा
सूचीमा सूचीकृत भएको हनुमानढोका दरबार'ेऽ
जःतो महpवपूण< !बषयमा Sची राख्ने जो

सुकै नेपाल. नागcरकका तफ<बाट दायर हुन
आएको मुrालाई हका!धकार*वह.नको मुrा भ[
!मTदै न । यसथ< ूःतुत cरट दायर गन= !नवेदकलाई
हकदै या छै न भनी अथ< गन< !मTदै न ।

६. दोॐो ूb !म!त २०६९।१२।०५
को पूरक करार !नवेदकले दावी !लए झu कायम
< न= !नSपणसँग
रहन सक्ने नसक्ने स9ब\धमा गनुप
स9बि\धत रहे को छ । cरट
मागदावीमा सु\धारा धरहरा
!म!त २०६१।१।३१ मा
!बषयमा परे को मुrामा यस

२०६७।१०।४

मा

!नवेदकको मुvय
'ेऽको !बषयमा
भएको करारको

अदालतले !म!त
*वप'ी
काठमाडW

महानगरपा!लका र पय<टन तथा नागcरक उzयन
म\ऽालयको नाममा !नद= शना/मक आदे श जार.

भएको र सो आदे शको अवहे लना हुने गर. उ{
अिघTलो !म!तको करारमा समावेश नै नभएको
हनुमानढोका दरबार'ेऽको !बषयलाई समे|ने
गर. !म!त २०६९।१२।५ मा उनै प'हSको

बीचमा पूरक करारको नाममा नयाँ करार
गcरएको छ जुन कानून*वपर.तको हुनाको साथै
साव<साधारणको धा!म<क हका!धकार उपभोग गन<
्
बाधा पुरयाउने
*क!समको हुँदा उ/ूेषण_ारा बदर
गcरनुपछ< भ[े रहे को छ ।
७. सो
धरहरा (!भमसेन

स9ब\धमा

हे दा<

सु\धारा-

ःत9भ) 'ेऽलाई *वक!सत
गर. उिचत सं र'ण र स9ब;<न गन<को ला!ग
त/काल.न ौी ५ को सरकार (मि\ऽपcरष) को
!म!त २०५५।७।१ को !नण<यबाट ःवा!मpव
नेपाल सरकारमा नै रहने गर. ५० वष<को
ला!ग सो 'ेऽलाई उपभोग र सDालन गन=

485

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

अ"धकार काठमाड1 महानगरपा"लकालाई सु6पेको
दे िख;छ । >यसर@ ूाB भोगा"धकारलाई ूयोग
गनD बममा काठमाड1 महानगरपा"लकाले सो

Fेऽलाई उिचत सं रFण र स6बLMन गर@ सNालन
गनाMको ला"ग "म"त २०६१।१।३१ मा २०
वषMको स6झौता गर@ UवपFी साइडवाकसM शे डसM
ूा."ल. लाई Zदएको दे िख;छ ।
८. UवपFी साइडवाकसM शे डसM ूा."ल. ले
उ] Fेऽलाई आफूखुसी`पमा "नजी bयवसायको

वृUL गनD Uक"समले माऽ सNालन गरे को र
सो Fेऽ "नजी ूा.ल@ लाई Zदने गर@ भएको

उिdलिखत स6झौता नै गलत र कानूनUवपर@तको
रहे कोले बदर गराउनको ला"ग गौतम डfोलgारा
उ]

करारका

पFह`समेतका

उपर hरट
नं. २८७५ को उ>ूेषणसमेतको hरट दायर
गरे को दे िख;छ । सो hरटमा यस अदालतबाट
"म"त २०६७।१०।४ मा आदे श हुँदा "म"त

२०६१।१।३१ को स6झौतालाई त>काल
अमा;य तथा बदर घोUषत गदाM हालस6म उ]
Fेऽमा भए गरे को bयवःथापन तथा सुधारको
ु ो साथै उ]
कायMमा थप अवरोध उ>पq हुनक

गरे को "म"त २०६१।१।३१ को स6झौताका
शतMह` तथा अ;य bयावसाUयक स6ब;धको
"बषयलाई
सावMज"नक
Uहतको
ला"गसमेत
पुनरावलोकन गनMपनD भनी UवपFीह`मvयेका
काठमाड1 महानगरपा"लका तथा सं ःकृ"त, पयMटन
तथा नागhरक उwयन म;ऽालयसमेतका नाममा
"नदD शना>मक

आदे श

जार@

भएको

अवःथा

दे िख;छ ।
९. उ] "नदD शना>मक आदे शमा “UववाZदत
स6झौताका शतMह`लाई पुनरावलोकन गर@ यो

आदे श ूाB भएको "म"तले ६(छ) मUहना"भऽ
उ] स6झौता अनुसार UवपFीमvयेका साइडवाकसM

शे डसM ूा."ल.ले काठमाड1 महानगरपा"लकालाई
बुझाउनुपनD शुdक तथा रकम UवपFीह`मvयेका
काठमाड1 महानगरपा"लका र साइडवाकसM शे डसM
ूा."ल. दुबै पFको ला"ग वाःतUवक, उपयु],
मना"सब एवम् समयसापेF हुने गर@ "नधाMरण
गर@ लागू गनुM गराउनु, सवMसाधारणको साँःकृ"तक
तथा धा"मMक हकको ूचलनमा अवरोध नआउने
गर@ उ] Fेऽको bयवःथापन गनुM गराउनु र

स6झौतालाई त>काल बदर नगरे को र UववाZदत
स6झौता हुँदा त>काल@न नगर ूमुखलाई
अ"धकार ू>यायोजन गरे को नदे िखनुको अ"तhर]

पुरातािrवक महrव रहे को सु;धाराको उिचत
सं रFण, स6बLMन तथा सरसफाइसमेतको ला"ग
ूभावकार@ सं य;ऽ बनाई लागू गनM गराउनको
अ"तhर] नेपालको राजधानी काठमाड1को मुटुमा
रहे को धरहरा Fेऽमा अविःथत राU{य Uवभू"त
"भमसेन थापाको नामसँग जो"डएको धरहरा

सं रFण र bयवःथापन गनD िज6मेवार@ एवम् दाUय>व
बोकेको UवपFी काठमाड1 महानगरपा"लकाले
उ] स6पिsलाई २० वषM लामो अव"धको
ला"ग bयावसाUयक ूयोजनमा ूयोग गनM पाउने

Tower, भारतको India Gate, चीनको Great Wall
झै नेपालको यस धरहरा ("भमसेन ःत6भ) को ूचार
ूसारलाई महrवपूणM ःथान Zदई यसको ूतीकको

Fेऽ त>काल अbयविःथत हुने अवःथासमेतको
Uववेचना भई hरट "नवेदन माग अनुसार UववाZदत

पुरातािrवक महrवको सावMज"नक स6पिsको
`पमा रहे को सु;धारा–धरहरा Fेऽको स6भार,

गर@ अपारदशu तथा अू"तःपधाM>मक Uक"समले
UवपFीमvयेका साइडवाकसM शे डसM ूा."ल.सँग भए

("भमसेन ःत6भ) लाई अझ बढ@ महrव Zदई
ु
सं सारमा नेपालको पUहचान गराउन, सं य]
रा}य
अमेhरकाको Liberty Tower, ृा;सको Eiffel

`पमा रहे का सामानह` उ>पादन गर@ ूचार
ूसारको ला"ग "बब, Uवतरण गनु,M गराउनु र यो
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आदे शबमोिजमको %नद' शन काया*+वयन गर/ गराई
आदे श ूा2 भएको %म%तले ६(छ) म;हना%भऽ यस
अदालतमा जानकार/ @दनु भनी ;वपDीहEमFयेका
काठमाडI महानगरपा%लका तथा सं ःकृ%त, पय*टन
तथा नागOरक उQयन म+ऽालयसमेतका नाममा
%नद' शनाRमक आदे श जार/ हुने ठहछ* । यस
अदालतको अनुगमन तथा %नर/Dण महाशाखालाई

यो आदे शको जानकार/ @दनु” भनी उVलेख भएको
पाइ+छ ।
१०. उ[ आदे शको समम अFययन
गदा* क;हं कतै प%न हनुमानढोका दरबारDेऽको
%बषयमा
कुनै
कुरा
उVलेख
गOरएको
ँ ै न । सु+धारा–धरहरा Dेऽको ;वकास, सं रDण
दे िखद

र सbबc*नको ला%ग हनुमानढोका दरबारDेऽको
%बषयलाई जोdनुपन' हुँदैन । आदे शमा उVलेखै
नभएको %बषयका सbब+धमा गOरएको कुनै प%न
काय*लाई उ[ आदे शको काया*+वयनको Eपमा
%लन %मVदै न । हनुमानढोका दरबारDेऽ र
सु+धारा–धरहरा Dेऽको एकeकृत fयवःथापन गन'

भनेर यस अदालतको उ[ आदे शमा कुनै %नद' शन
ँ ै न । आदे शमा कVपना नै नगOरएको
भएको दे िखद
%बषयमा करार गरे कोलाई आदे शको ूभावकार/

काया*+वयन गOरएको हो भgे ;वपDीहEको तक*
नै %नरथ*क दे िख+छ ।
1१.
%म%त
२०५५।७।१
को
मि+ऽपOरषlको %नण*यमा हनुमानढोका दरबारDेऽको
भोगा%धकार काठमाडI महानगरपा%लकालाई @दने
ँ ै न । यःतो सरकार/
गर/ कुनै %नण*य भएको दे िखद
ःवा%मmवमा रहे को सbपिnको ूयोग गर/ Rयःतो

सbपिnबाट शुVकसमेत उठाउन पाउने गर/
fयवःथापन गन' %बषयमा कुनै ;क%समको करार

गन' अ%धकार काठमाडI महानगरपा%लकालाई
ँ ैन ।
रहे को दे िखद
1२. ःथानीय ःवायn शासन ऐन,२०५५

को दफा ९६(१)(ङ)(१)(२) र (झ)(२) को
अ%धकार ूयोग गरे र काठमाडI महानगरपा%लकाले

पूरक करार गरे को भgे तक* प%न ;वपDीबाट
उठाइएको दे िख+छ । सो सbब+धमा उ[ कानूनी
fयवःथा हे दा*, सो ऐनको दफा ९६ को खuड
(ङ) मा सं ःकृ%तसbब+धी कानूनी fयवःथा रह/
सोको उपखuड (१) मा नगरपा%लका Dेऽ%भऽका
साँःकृ%तक तथा धा%म*क महmवका ःथानहEको
लगत तयार गर/ %तनीहEको मम*त गर/ सं रDण

र सbबc*न गन', गराउने र उपखuड (२) मा
नगरपा%लका Dेऽ%भऽका पुरातािmवक वःतु, भाषा,
धम*, कला र सं ःकृ%तको सं रDण, सbबc*न एवम्
ूयोग गन' गराउने भgे दे िख+छ । Rयसै गर/
उिVलिखत दफा ९६ खuड (झ) मा उwोग तथा
पय*टनसbब+धी fयवःथा रह/ सोको उपखuड
(२) मा नगरपा%लका Dेऽ%भऽको ूाकृ%तक,
साँःकृ%तक तथा पय*टकeय सbपदाको सं रDण,
सbबc*न, ;वःतार र सदुपयोग गन' गराउने भgे
दे िख+छ । उिVलिखत कानूनी fयवःथाले काठमाडI
महानगरपा%लकालाई Rयःता ःथानहEको लगत
सं रDण, सbबc*नमा
सहयोगी
राख्नेलगायत

र

उRूेरकको भू%मका ूदान गरे कोसbम
दे िख+छ । तर उिVलिखत ःथानहEको fयवःथापन
र fयावसा;यक ूयोगको ला%ग %नजी Dेऽलाई
भोगा%धकार सुbपन सक्ने गर/ अ%धकार @दएको
ँ ै न । कानूनले @दएको अ%धकार भ+दा
भने दे िखद
बढ/ अ%धकार ूयोग गरे को ;वपDी %नकायको
काय* ;वचारणीय दे िख+छ ।

1३. गौतम ड{ोलको मु|ाको आदे शमा
साव*ज%नक सbपिnको Eपमा रहे को सु+धारा
धरहराDेऽको सbभार, सं रDण र fयवःथापन
गन' िजbमेवार/ एवम् दा;यRव बोकेको काठमाडI
महानगरपा%लकाले उ[ सbपिnलाई २० वष*को
लामो अव%धसbमको ला%ग fयावसा;यक ूयोजनमा
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ूयोग गन/ पाउने गर1 उःतै 5यवसाय स7ालन
गन8 5यावसा9यक स:ठनह=का बीचमा ू"तःपधा/
नै नगराई अपारदशG 9क"समबाट 9वपIीमJयेको
साइडवाकस/ शे डस/ ूा."ल.सँग माऽ सPझौता
गर1 सो Iेऽको भोगा"धकार हःताTतरण गरे को
"बषयलाई कानूनी=पमा नै आपिY जनक रहे को
अथ/मा महण गद] साव/ज"नक सPपिY कुनै

Iेऽ र धरहरा सुTधारा सPपदा Iेऽको एक}कृत,
योजनाबa र 5यवःथापन सPबTधमा काठमाडv
महानगरपा"लकाले तयार गरे को ूःतावबमोिजम
दरबार
Iेऽको
उिxलिखत
हनुमानढोका
=.७५०।– मा धरहरा सुTधारा सPपदा Iेऽको

अवलोकनको ला"ग "नधा/qरत =.२५०।– समेत
एउटै 9टकटमा =.१०००।– "लने गर1 एकmार

"नजी कPपनीलाई एकलौट1=पमा हःताTतरण
गदा/ 5यवसाय वृ9aको उbेँयले माऽ उd
Iेऽको दोहन हुन सक्ने सPभावनालाई रोfने
उbेँयले "म"त २०६१।१।३१ को सPझौताका

9टकट ूणाल1 अपनाइएको हो । सोको ला"ग
सं ःकृ"त, पय/टन तथा नागqरक उयन मTऽालयको

"बषयलाई समेत साव/ज"नक 9हतको ला"गसमेत
पुनरावलोकन गनु/ भनेकोमा सोतफ/ लाkदै नलागी
उd आदे शको काया/Tवयन भTदै मूल करारको
"बषय वःतु नै नभएको "बषयमा पुनः मूल
करारकै पIह=mारा ू"तःपधा/nमकताको "सaाTत

मा"मला तथा ःथानीय 9वकास मTऽालयसमेतले
सहम"त sदएअनुसार नै उd 5यवःथा लागू भएको

शत/ह=

तथा

अTय

5यावसा9यक

सPबTधको

र पारदिश/कताको "सaाTतसमेतको बेवाःता गर1
मूल करारकै "नरTतरता रहने गर1 स7ालनको
अ"धकारै नभएको हनुमानढोका दरबार Iेऽको
"बषयलाई समेत समेटेर पूरक करार गनुल
/ ाई
ूच"लत कानूनह=को बेवाःता र यस अदालतको

पूवआ
/ दे शको अनुिचत 5याpया र 9वःतार गqरएको
=पमा "लनुपन8 हुTछ । फैसलाले sदएको
"नद8 शन भTदाबा9हर गई गqरएको काय/ले फैसला
काया/Tवयनको ःथान महण गन/ सfदै न ।
1४.

काठमाडv

महानगरपा"लकाले

ु =पमा
सं यd
हनुमानढोका
दरबार
Iेऽ
र हनुमानढोका दरबार सं मालय Iेऽमा
ूवेश

शुxक एकै
9टकटमा =.७५०।–
सं कलन गद] आएकोमा यस अदालतको "म"त
२०६७।१०।४ को आदे शबमोिजम धरहरा
("भमसेन ःतPभ) को प9हचानलाई 9व|ःतरमा
ूचार ूसार गन/का "न"मY हनुमानढोका दरबार

सहम"त रहे को र यस सPबTधमा आवँयक र
उपयुd "नण/य काठमाडv महानगरपा"लका (बोड/
तथा पqरष) आफले गन/ सक्ने भनी सघीय

भनी 9वपIी साइडवाकस/ शे डस/को "लिखतजवाफ
रहे को छ ।

1५.
यस
अदालतको
उिxलिखत
"म"तको आदे शमा हनुमानढोका दरबार Iेऽको
अवलोकनमा

शुxकको

आउने

बारे मा

पय/टकह=बाट उठाउने
कुनै कुरा उxलेख भएको

छै न । nयःतो शुxक उठाउने काय/ सरकार1
काया/लय ःतरबाट नै हुँदै आएको दे िखTछ ।
अ9हले धरहरा ("भमसेन ःतPभ) Iेऽको पय/टकको

ला"ग लिIत "म"त २०६१।१।३१ को करारको
9वःतार गर1 पूरक करार गरे र हनुमानढोका
Iेऽको अवलोकन ॅमणमा आउने पय/टकह=बाट
असुल गन8 शुxकलाई प"न समावेश गर1 दुबै
Iेऽको शुxक एक}कृत=पमा उठाउने िजPमा

9वपIी साइडवाकस/ शे डस/ ूा."ल.लाई sदइएको
दे िखTछ । सो आदे शमा 9वपIीमJयेको साइडवाकस/
शे डस ूा."ल.ले काठमाडv महानगरपा"लकालाई
बुझाउनुपन8 शुxक तथा रकम 9वपIीह=मJयेका
काठमाडv महानगरपा"लका र साइडवाकस/ शे डस
ूा."ल.दुबै पIको ला"ग वाःत9वक, उपयुd,

488

९1४७ - द,पक Nवबम मौ Nव. ूधानमGऽी तथा मिGऽपUरष^को काया.लयसमेत

मनासब एवम् समयसापे' हुने गर, नधा.रण गर,
लागू गनु. गराउनु भ4े उ5लेख छ । तर सो

आदे शमा हनुमानढोका दरबार 'ेऽको शु5कलाई
Bयवःथापन गनE सFबGधमा कुनै कुरा उ5लेख
ँ ै न । यःतो अवःथामा उL आदे शको
भएको दे िखद
काया.Gवयन भनेर दुबै 'ेऽको शु5क नधा.रण गर,
एकMार Nटकट ूणाल, लागू गनEसमेत गर, भएको

पूरक करार सो आदे शानुसार पन गैरकानूनी
दे िखGछ । सो सFबGधमा नण.य गनE अधकार
काठमाडT महानगरपालका बोड. तथा पUरषWलाई
ँ ै न । २०५५।७।१
कानूनले Xदएको दे िखद
को मिGऽपUरष^ नण.यमा समेत हनुमानढोका
दरबार 'ेऽको बषयमा करार गन. पाउने

अधकार काठमाडौ महानगरपालकालाई सुFपेको
ँ ैन ।
दे िखद
1६. सं ःकृत, पय.टन तथा नागUरक
उeयन मGऽालय र सfघीय मामला तथा

ःथानीय Nवकास मGऽालयले Xदएको सहमतलाई
नेपाल सकारको नण.य मा4 सNकँदै न । hयःतो
सहमतको आधारमा फैसलामा नै उ5लेख
नभएको पुरातािjवक र धाम.क महjवको सरकार,

ःवामjवको सFपिkको बषयमा शु5कसमेत
उठाउन पाउने गर, करार गनE अधकार काठमाडT
महानगरपालकालाई हुँदैन ।
दरबार'ेऽमा
1७.
हनुमानढोका
ॅमण गनE पय.टकहmलाई पूरक सFझौता
हुनपु ूव . नजहmबाट उठाउने शु5कको हकमा
कुनै ठे pा वा करारको Bयवःथा गUरएको
ँ ै न । एकMार ूणाल, लागू हुनअ
ु गावैको
दे िखद
अवःथामा धरहरा चrने Nवदे शी पय.टकहmबाट
m.३००।– लने गरे को र अNहलेको एकMार

ूणाल,अGतग.त नधा.रण गUरएको m.१,०००।–
मtये काठमाडT महानगरपालकाको हनुमानढोका

सं र'ण काय.बमMारा m.५००।– (अ'mपी
पाँचसय माऽ) र हनुमानढोका दरबार सwमहालय

Nवकास समतMारा m.२५०।–(अ'mपी दुईसय
पचास माऽ) लई आएकोमा Nवदे शी पय.टकहmलाई

धरहरा चrने/नचrने Nवक5प Xदई धरहरा चrने
भएमा m.२५०।– (अ'mपी दुई सय पचास)
माऽ र अवलोकन ॅमण माऽ गर, नचrने भएमा

m.२००।– (अ'mपी दुईसय माऽ) थप गर,
Nटकट शु5क बमशः m.१,०००।– (अ'mपी

एकहजार माऽ) र m.९५०।– (अ'mपी नौ सय
पचास माऽ) लने गUरएको भ4े Nवप'ीतफ.का
कानून Bयवसायीहmको िजNकर दे िखGछ । शु5क

उठाउने

सFबGधमा Bयवःथापनको अधकारै
नपाएको 'ेऽको पन शु5क नधा.रण गनE गर,

गUरएको पूरक करार ूचलत कानून र उि5लिखत
मतको फैसलासमेतको Nवपर,त भई बदरयो|य
दे िखGछ ।
1८. BयावसाNयक काय. स~ालन
गनEसमेतको Nले सरकार, सFपिkलाई लजमा

सुFपनुपदा. उःतै Nकसमका अm BयावसाNयक
सठनहmको बीचमा ूतःपधा. गराएर माऽ
सुFपनुपनE हुGछ । ूःतुत Nववादमा hयःतो हुन
ँ ै न । ूतःपधा. ूब.नका सFबGधमा
सकेको दे िखद
मौजुद कानूनी Bयवःथा हे दा. ूतःपधा. ूब.न
तथा बजार सं र'ण ऐन, २०६३ को दफा ३ ले

ूतःपधा. Nवmको सFझौता गन. रोक लगाएको
दे िखGछ । उL ऐनको दफा ३ को उपदफा
(१) मा “कुनै वःतु वा सेवा उhपादन वा Nवतरण
गनE कुनै BयिL वा ूतानले ूतःपधा. समत

वा नयGऽण गनE उेँयले hयःतै Nकसमको वःतु
वा सेवा उhपादन गनE अGय कुनै BयिL वा
ूतानसँग एलै वा सामूNहकmपमा दे हायको
कुनै सFझौता गन. वा गराउन हुँदैन” भ4े Bयवःथा
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गरे को दे िख1छ । सो उपदफाको दे हाय (च)
मा “कुनै वःतु वा सेवाको उ@पादन वा Aवतरण
गनC DयिE वा ू"तGानबीच आपसमा बजार
Aवभाजन गनC” @यःतै ऐ.उपदफाको खOड (झ)
मा
वा
वा
वा

“सावRज"नकSपमा आTान गUरएको बोलपऽ
दरभाउपऽउपर आपसी सहम"तबाट बोलपऽ
दरभाउपऽ दािखला गनC वा समान अY
अ1य Aववरण उZलेख गर[ दािखला गनC”

भ\ेसमेतको Dयवःथा रहे को दे िख1छ । Aवप^ी
काठमाड`
महानगरपा"लकाले
Aवप^ीमaयेको
साइडवाकसR शे डसR ूा."ल.सँग माऽ एकलSपमा

करार गर[ ू"तःपधाRको ूAबयालाई अवलhबन
नै नगर[ सरकार[ सhपिiबाट शुZकसमेत
उठाउने Dयवःथा गरे को दे िख1छ । ू"तःपधाR
ूबkRनका सhब1धमा मौजुद कानूनले Dयवःथा
गरे का उिZलिखत कानूनी Dयवःथाले कुनै वःतु
वा सेवा उ@पादन वा Aवतरण गनC कुनै DयिE

वा ू"तGानले ू"तःपधाR "स"मत वा "नय1ऽण
गनC उmेँयले @यःतै Aक"समको वःतु वा सेवा
उ@पादन गनC अ1य कुनै DयिE वा ू"तGानसँग
एoलै वा सामूAहकSपमा कुनै सhझौता गनR
ःपpSपमा रोकेको दे िखदा Aवप^ीहSबाट उE
कानूनी Dयवःथाले "नधाRरण गरे को ूAबयालाई

उZलqन गरे को अवःथा दे िख1छ । @यसै ले
सावRज"नक सरकार[ सhपिi "नजी ^ेऽले ूयोग

र सrालन गनC ूयोजनको ला"ग "बनाू"तःपधाR
Aवप^ी साइडवाकसR शे डसR ूा."ल.लाई सुhपने गर[
भएको Aवप^ीहSको कायRले DयावसाAयकSपमा
ःथाAपत ू"तःपधाR@मक "सkा1त र पारदिशRताको
"सkा1तसमेतको उZलqन हुन गएको दे िख1छ ।

1९.
काठमाड`
महानगरपा"लका
सावRज"नक "नकाय रहे को र @यःतो "नकायले
भाडामा वा सेवा करारमा घर जvगा "लनु पदाR

सावRज"नक खUरद ऐन, २०६३ को Dयवःथाको
R नC भ\े उE ऐनको दफा
पालना गर[ खUरद गनुप

४३ मा ःपp Dयवःथा रहे को दे िख1छ । Aववाzदत
पूरक करार "म"त २०६९।१२।५ मा भएको
र सो ऐन २०६३।९।३० मा कायाR1वयनमा
आइसकेको अवःथामा सो ऐनको Dयवःथालाई

अनदे खा गनR "मZदै न । साथै करारमा हनुमानढोका
दरबार ^ेऽ र सु1धारा–धरहरा ^ेऽमा Aव}ुतको
वैकिZपक Dयवःथा (सोलार "सःटम आzद) गरे र
िझ"ल"मल[ पानC र सोसhब1धी खचRको Dयवःथा
करारको दोॐो प^ अथाRत ् Aवप^ी साइडवाकसR

शे डसR ूा."ल.ले गनC र हनुमानढोका दरबार ^ेऽमा
भ@केका, टु टफुट भएका वा ममRत गनुप
R नC कुनै

प"न ःथानलाई नेपाल सरकारको मापदOड अनुसार
ममRत गनC वा बनाउने, सो कायRमा करारको
दोॐो प^ अथाRत ् Aवप^ी साइडवाकसR शे डसR ूा.
"ल.ले सघाउने कुरा उZलेख भएको दे िख1छ ।
सो कायRका ला"ग मीतDययीता, गुणःतर[यता वा
zदगोपना अ"भबृAk हुने भएमा उपभोEा स"म"त
वा लाभमाह[ समुदायबाट गराउन सAकनेसhब1धी

Dयवःथा उिZलिखत ऐनको दफा ४४ मा भएको
ँ ा सोको प"न Aवप^ीहSबाट अनदे खा गर[
दे िखद
सो कायRमा Aवप^ी साइडवाकसR शे डसR ूा."ल.लाई

नै सं लvन गराउने गर[ करार गनुल
R े सरकार[
कामकारवाह[मा पारदिशRताको अभाव रहे को
दे िख1छ । सामा1य ूकृ"तको ममRत सhभार,
साना"तना "नय"मत कायR वा सरसफाइ जःता कायR
अमानतबाट काम गनR वा उपभोEा स"म"तबाट
काम गराउन सAकने भनी सो ऐनको दफा ४५
ले गरे को Dयवःथालाई प"न Aवप^ी "नकायबाट
ँ ै न । @यःतो कायRमा ःथानीय
पालना भएको दे िखद
उपभोEा स"म"तलाई नै सं लvन हुने अवसर
ूदान गदाR खचRमा मीतDययीता हुने र ःथानीय
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जनतालाई नै आ#नो सरोकार भएको *ेऽको
मम.त स/भार, सरसफाइ आ2द गन5 िज/मा 2दँदा
8यःता आयोजनामा ःथानीय जनताको अपन8व
बृBCसमेत भै 8यःता आयोजनाको 2दगोपनामा
अDभबृBC हुने भएमा 8यसरG काम गराउन नसBकने
भIे हुँदैन ।
२०. Bवप*ी साइडवाकस. शे डस. ूा.

Dल.ले सुQधारा धरहरा *ेऽको माऽ Sयवःथापन
गन5 अDधकार पाएकोमा SयावसाBयक ःवाथ.को
लाDग अस/बिQधत अQय पय.टकUय ःथललाई
सशुWक उपयोग गन. 2दने गरG भएको करारले
अQय पय.टकUय SयावसाBयक सं ःथाहYलाई

ूDतःपधा.8मक *मता ूदिश.त गन. र ूDतःपधा.मा
सहभाDगता गन5 अDधकारबाट बिZत गरे को
दे िखQछ । पूरक स/झौतामा कुनै दुरासययु`
भावना

(Malafide Intention) नरहे को भIे
Bवप*ीहYका कानून SयवसायीहYको िजBकर रहे

पDन मूल करारमा उWलेख नै नभएको र मूल
करारको Dबषयमा परे को मुdामा भएको आदे शमा
समेत उWलेख नै नभएको कुनै कुराको Dबषयलाई
सो

आदे शको

काया.Qवयनको

नाममा

समेeन

खोfने काय.लाई अनुिचत र अDनयDमत (Undue
and Irregular) माIुपन5 हुQछ । सुQधारा–धरहरा
*ेऽको माऽ Sयवःथापन गन5 अDधकार पाएको
Bवप*ी काठमाडi महानगरपाDलकालाई पय.टन
्
Sयवसायमा टे वा पुरयाउने
भIे नाममा अस/बिQधत
*ेऽलाई समेटेर करार गन5 अDधकार हुँदैन ।
2१. कुनै पDन सेवा सुBवधाहYको
Dनबा.धYपमा उपभोग गन5 भIे कुरा Sयि`को
इmछामा भर पद.छ । आधुDनक उपभो`ावादG

DसCाQतले Sयि`लाई वःतु वा सेवाको उपभोगको
छनौट गन5 अDधकार ूदान गन5 हुनाले कसै लाई
जबज.ःती वःतु वा सेवा उपभोग गन. बाnय

गन. सBकँदै न । य2द 8यसो गoरQछ भने 8यो
Sयि`को वैयि`क अDधकारमाDथको हःत*ेप हुन
जाQछ । आधुDनक उपभो`ावादको माQयतामा
यःतो काय.लाई वािpछत माI सBकI ।
हनुमानढोका दरबार*ेऽ वा हनुमानढोका दरबार

सrमहालय अवलोकन गन. आउने पय.टकहYको
चाहना 8यस *ेऽको अवलोकन गन5 माऽ पDन
हुन सtछ । उनीहYसँगबाट हनुमानढोका
दरबार*ेऽको अवलोकनको लाDग Dलइने शुWकमा
सुQधारा धरहरा *ेऽको अवलोकनको लाDग लाuने
शुWकसमेत जोडी एउटै Bटकट DबबU गनु. भनेको
उनीहYको इmछा तथा चाहनाBवपरGत जान बाnय
. ो साटो दुबै *ेऽको लाDग
पानु. नै हो । यसो गनुक

छु wाछु wै दरबारको छु wाछु wै Bटकटको Sयवःथा
गन. नसBकने भIे हुँदैन । छु wाछु wै Bटकटको
Sयवःथाले धरहरा *ेऽको ूचार ूसार नहुने पDन
होइन । छु wाछु wै दरको Bटकटको Sयवःथा गरG
कुन कुन ःथानको Bटकट खoरद गरG अवलोकन
गन5 हो भIे कुरा पय.टकहYको इmछामा नै छोडी
. न5 हुQछ । य2द
पय.टकUय चाहनाको कदर गनुप
Bवदे शीका लागी गoरने यःतो ूबQधमा पारदिश.ता
तथा आवँयक सजगता अपनाउन सBकएन भने

यसले नेपालको समम पय.टन Sयवसायमा समेत
नकारा8मक असर पन. सtछ । यो कुरामा
SयवसाBयक तथा सरकारG Dनकायसमेतले nयान
2दनु जYरG छ । तसथ. Bवप*ी काठमाडi

महानगरपाDलका र साइडवाकस. शे डस. ूा.Dल. बीच
DमDत २०६९।१२।०५ मा भएको पूरक करार
ूचDलत कानून र SयावसाBयक ूDतःपधा.8मक
DसCाQत

तथा

पारदिश.ताको

DसCाQतसमेतको

BवपरGत दे िखन आयो ।
2२. अब तेॐो ू}तफ. Bवचार गरi ।

गौतम ड~ोलको मुdामा यस अदालतबाट आदे श
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

हुँदा सव0साधारणको साँःकृ"तक तथा धा"म0क
हकको ूचलनमा अवरोध नआउने गर? उ@
(धरहरा Bेऽ) को Dयवःथापन गनु,0 गराउनु
भनी "नदH शनाJमक आदे श जार? भएकोमा सो
सMबOधी काय0 धरहरा Bेऽमै आबQ हुने गर?

आदे शको ूभावकार? काया0Oवयन गनुक
0 ो साटो
उिTलिखत मुVाको "बषयसँग असMबिOधतXपमा

रहे को हनुमानढोका दरबारBेऽका सव0साधारण
जनताको साँःकृ"तक तथा धा"म0क हकको

ूचलनमा अवरोध आउने गर? सMझौता गनुल
0 े
उ@ फैसलाको वाःत]वक काया0Oवयन भएको
पाइएन । जनताको साँःकृ"तक तथा धा"म0क
हकको ूचलनमा अवरोध आउने गर? ]वपBी
ु े उ@
"नकाय तथा कMपनीबीच सMझौता हुनल
"नदH शनाJमक आदे शलाई अनदे खा गaरएको

दे िखOछ । साव0ज"नक "नकायको Xपमा रहे को
]वपBी काठमाडe महानगरपा"लकालाई यस
अदालतबाट जार? भएको आदे श वा फैसलाको
आफूखुसी Dयाfया गर? गलतXपमा ूयोग गनH
अ"धकार हुँदैन । कुनै घुमाउरो तaरकाबाट

अदालतको फैसला वा आदे शको काया0Oवयन
गरे जःतो गनH, फैसला वा आदे शको काया0Oवयन
नगनH र फरक पaरणाम दे िखने गर? काय0 गaरनुले

अदालतको आदे श वा फैसलाको सMमान गरे को
नभई अनादर गरे को हुOछ । यःतो ूवृिhले
वैधा"नकता नपाउने माऽ होइन यसले Oया]यक
सुशासनको अ"भबृ]Qमा टे वासमेत iदँदैन । यो
कुरा ]वचारणीय छ ।
2३.

हनुमानढोका

दरबारBेऽलाई

समेत समेmने गर? भएको करारले JयसBेऽका
ःथानीय जनताहXको सामािजक, धा"म0क तथा
साँःकृ"तक चाड, पव0, जाऽा, गुठn, धम0 आiद काय0
सoालन गन0 पाउने हक ]हतमा ू"तकूल असर

पुpने हुँदा उ@ करार बदर हुनपु छ0 भनी ूःतुत
मुVामा सरोकारवाला ःथानीय पBले प"न मुVाको
कारवाह?मा चासो दे खाई सaरक हुन आएको
दे िखOछ । ]वपBी काठमाडe महानगरपा"लकाले
यस अदालतको आदे शको काया0Oवयनको ूग"त
]ववरण सqघीय मा"मला तथा ःथानीय ]वकास

मOऽालयलाई पठाउने बममा सव0साधारणको
साँःकृ"तक र धा"म0क हकको ूचलनमा अवरोध

नआउने सMबOधमा सदा झs ूच"लत Dयवःथा
अनुसार भै रहे को र कुनै समःया नरहे को भनी

"लिखत जवाफमा उTलेख गरे को भए प"न ःथानीय
सव0साधारणबाट आपिh ूकट भएको अवःथाले

]वपBी महानगरपा"लकाको उ@ "लिखतजवाफ
tयहोराको खuडन भएको छ । ःथानीय
सव0साधारणको ूJयBXपमा गा"सएको साँःकृ"तक
र धा"म0क हक उपभोगको "बषयमा कुनै काय0
0 ूव 0 Jयःता सरोकारवाला ःथानीय जनताहXको
गनुप
समेत

ूJयB सहभा"गतामा उनीहXको प"न
0 नH हुOछ ।
सहम"त "लएर Jयःतो काय0 गनुप
ःथानीय सव0साधारणको साँःकृ"तक र धा"म0क
हकमा ूJयB असर पनH गर? भएको Jयःतो
काय0मा Jयःता सव0साधारणको ःवीकृ"त छै न

भने Jयस ]क"समको काय0ले वैधा"नकता नपाउने
हुOछ । यसै सMबOधमा करार ऐन, २०५६
को दफा १३(ग) ले “सव0साधारणले उपभोग
गaररहे को सु]वधा कसै लाई उपभोग गन0बाट रोक
लगाइएको करार” बदर हुने करारअOतग0गत
राखेको पाइOछ ।
2४. हनुमानढोका दरबार Bेऽको
अवलोकनमा

आउने

]वदे शी
सुOधारा–धरहरा BेऽसMम लै जाने
Jयस Bेऽमा ूचार ूसारका
सूचना केOि, पय0टकहXलाई
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पय0टकहXलाई
ूयोजनको ला"ग
साममी ]वतरण,
आवँयक पनH

९1४७ - दBपक Kवबम मौ Kव. ूधानमWऽी तथा मिWऽप]रषको कायालयसमेत

सावजनक शौचालय, चमेना गृह जःता पूवाधारका
साथै हनुमानढोका दरबार:ेऽबाट धरहरास=म

पयटकह>लाई आवत जावत गराउन सवारB
साधनह>को Cयवःथापन गनु पदा हनुमानढोका

:ेऽलाई CयवसाKयक>पमा ूयोग गरB सोबाट
बहाल तथा शुlक असुल गनV अधकार ूदान

गदा ूचलत नेपाल कानून अनुसार अवल=बन
 नV पारदिशता तथा ूतःपधास=बWधी माWय
गनुप

दरबार:ेऽमा ःथानीय सवसाधारण जनताह>ले
ूािचन र पर=परागत>पबाट मनाउँदै आएका चाड,

नयमह>को पालना नग]रएको जःतो ग=भीर
ूकृतको अनयमतताको तmयलाई उठाएको

यःतो सं वेदनशील अवःथामा रहे को ःथानको
बषयमा कुनै नणय गदा Uयस :ेऽमा बसोबास
गनV ःथानीय सवसाधारणह>को सहमत ज>रB
हुWछ । सोकोKवपरBत कुनै करार हुWछ

हःताWतरण गदा काठमाडp महानगरपालकाको
तफबाट सं ःथागत नणय नभएको कुरालाई
उठाउँदाउठाउँदै सो स=बWधमा Kवचारै नगरB पुनः

पव तथा KवभM जाऽाह>को नबाध सNालनमा
कुनै न कुनै>पबाट अवरोध पुPछ । यसथ

भने Uयःतो करारले माWयता पाउने भMे ूXै
आउँदैन । ूचलत कानूनको KवपरBत भएको
करार कायम रहन सYैन ।
2५. नणयको लाग नधारण ग]रएको
चौथो ूX सरकारB स=पि^ नजी :ेऽलाई
ूयोग र सNालन गनV गरB स=पदा नमाण ग]रनु
पनV मापद_डको बषयसँग स=बिWधत रहे को
छ । हनुमानढोका दरबार:ेऽको Cयवःथापन
नजी :ेऽलाई सु=पने स=बWधमा यसअिघ नेपाल
ँ ैन
सरकारबाट कुनै नणय भएको अवःथा दे िखद
न त Uयस स=बWधमा कुनै कानूनी मापद_ड नै

नमाण भएको दे िखWछ । सुWधारा–धरहरा :ेऽको
सNालनको िज=मा पाएको Kवप:ी साइडवाकस

शे डस ूा.ल. ले नै हनुमानढोका दरबार :ेऽको
पन Cयवःथापनमा ूाथमकता पाउनपनV कुनै
कानूनी आधार र कारण रहे कै हो भने सो
स=बWधमा नेपाल सरकारको तफबाट कुनै नणय
ँ ैन ।
भएको दे िखद
2६.
यस
अदालतको
मत
२०६७।१०।०४ को आदे शमा पुरातािkवक
तथा साँःकृतक महkवको धरहरा र धरहरा

र Uयःतो :ेऽको ूयोग र सNालन गनV गरB
दBघकालBन ूकृतको स=झौता गरB नजी :ेऽलाई

्
काम Kवप:ीह>बाट
Uयःतै गlती दोहोरयाउने
भएको दे िखWछ ।
2७. सरकारB ःवामkवमा रहे का
साँःकृतक तथा पुरातािkवक महkव बोकेका

धरोहरह>लाई Cयापार Cयवसायसमेत सNालन
गन पाउने गरB ूयोग गन नजी :ेऽलाई
भोगाधकार ूदान गदा निsत कानूनी मापद_ड
 नV हुWछ । Uयःतो
बनाएरमाऽ हःताWतरण गनुप
:ेऽमा कानूनी मापद_डबना नै KवभM Cयापा]रक

घर टहरा नमाण गरB Cयापार Cयवसाय गन
tदने कायले Uयःतो :ेऽको साँःकृतक तथा
पुरातािkवक महkवलाई घटाउने माऽ होइन
Uयःता :ेऽको उपे:ा गरे को ठहन जाWछ ।

यःतो महkव बोकेका धरोहरह>को सं र:ण र
स=बuन गरB Kवकास गनV दाKयUव राvय ःवयम्
कै हुWछ । यtद सो काय गन Uयःतो :ेऽ नजी
:ेऽलाई सु=पने हो भने पन Uयस स=बWधमा
ूयोग र सNालनको निsत कानूनी मापद_ड
आवँयक मानWछ ।

2८. अब अिWतम तथा पाँचौ ूXको
स=बWधमा Kवचार गदy मत २०६१।१।३१
मा भएको पKहलो करारको नरWतरता भनी सो
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करारमा र सो करार बदर माग गर1 दायर भएको
5रट "नवेदनमा भएको यस अदालतको "म"त
२०६७।१०।४ को आदे शमा समेत उ?लेख
नभएको हनुमानढोका दरबार Dेऽलाई समावेश
गर1 FवपDी काठमाडJ महानगरपा"लका र FवपDी
साइडवाकसL शे डसL ूा."ल बीच भएको "म"त

२०६९।१२।५ को पूरक करार कानूनFवपर1त
र यस अदालतको उि?लिखत "म"तको फैसलाको
Fवपर1त रहे को भVे सWबXधमा मा"थ ग5रएको
Fववेचनाले ःप\ ग5रसकेको छ । अ"धकार
नै नभएको र असWबिXधत "बषयमा करार गन_
अ"धकार FवपDीह`लाई हुँदैन । मूल करारकै

"बषयमा सवbcच अदालतले ूd उठाई eयसका
Fववाfदत शतLह`लाई सावLज"नक Fहत "नFहत हुने

गर1 पुनरावलोकन गनL आदे शसमेत भएकोमा सो
आदे शको सह1 कायाLXवयन गन_तफL लाhदै नलागी

FवपDीह`बाट सो आदे शको कायाLXवयन गरे को
भXदै आदे शमा उ?लेखै नभएको हनुमानढोका

दरबारDेऽको "बषयमा समेत पूरक करार ग5रएको
"बषयलाई कानूनअनु`प र फैसलाअनु`पको कायL
भV सFकने अवःथै भएन ।
2९.
यस
अदालतको
उि?लिखत
"म"तको आदे शले धरहरा Dेऽमा भएको "म"त
२०६१।१।३१ को करारनामालाई बदर

नगरे को भVे माऽ आधारमा सो करारनामालाई
वैध भएको सWझन र पूरक करारसमेत उl वैध
करारकै "नरXतरता हो भVे अथL गर1 नयाँ "बषय
अथाLत ् हनुमानढोका Dेऽको हकमा मूल करारका
पDह`बाट भएको "म"त २०६९।१२।५ को

पूरक करारनामालाई प"न उl फैसलाले माXयता
fदएको अथL गनL "म?दै न । यfद eयःतो सWझने
हो भने धरहरा Dेऽको ूचार ूसारको ला"ग
भनेर जुनसुकै Dेऽको "बषयमा प"न करार गरे र

FवपDीलाई हःताXतरण गनL fदनुपन_ हुXछ, eयसो
गनL fदन कानून र सवbcच अदालतको उि?लिखत

"म"तको फैसला दुबैले "म?दै न । कानूनको गलत
ूयोग गर1 "नजी oयावसाFयक फाइदा "लने हक
कसै लाई प"न हुँदैन ।
३०. अतः यस अदालतबाट "म"त
२०६७।१०।४ मा भएको आदे शले धरहरा
Dेऽको oयवःथापनको सWबXधमा भएको "म"त
२०६१।१।३१ को करारनामालाई माऽै
सWबोधन गर1 "नद_ शन fदएको, हनुमानढोका

दरबारDेऽ "नताXत फरक पयLटकःथल भएको,
उl ःथलको सWबXधमा धरहरा Dेऽको
सWबXधमा भएको करार र सो सWबXधमा यस
अदालतको आदे शले कुनै कुरा सWबोधन नै
नगरे को र eयसDेऽलाई धरहरा Dेऽसँग आबq
गन_ गर1 कुनै प"न आदे श "नद_ श नगरे को हुँदा
"म"त २०६७।१०।४ को यस अदालतको
आदे शबमोिजम धरहराDेऽको सWबXधमा भएको
करारको दफाह`मा आवँयक प5रमाजLन गर1
L न_मा सोको उपेDा ग5रएको
oयवःथापन गनुप

दे िखयो ।

3१.
यस
अदालतको
उि?लिखत
"म"तको आदे श र "म"त २०६१।०१।३१ को
करारको Dेऽ भXदाबाFहर गई फैसलामा fदइएको
"नद_ शनको समेत अनुिचत तकL र Fवःतार गर1
हनुमानढोका दरबार Dेऽ अवलोकन ॅमणमा
आउने

पयLटकह`लाई सुXधारा धरहराDेऽको
प"न अवलोकन ॅमण गराउने गर1 धरहरा
Dेऽको करारको पDलाई नै "नजसँग भएको
करार प5रमाजLनको नाम fदई पूरक करार गरे को

कानूनसuत दे िखएन । यस "बषयमा करार ऐन,
२०५६, ू"तःपधाL ूबqLन तथा बजार सं रDण ऐन,

२०६३, सावLज"नक ख5रद ऐन, २०६३ लगायतले

494

९1४८ - नेपाल सरकार Mव. परमेर यादवसमेत

अीकार गरे को ू%तःपधा*+मकताको %स.ा/त र
पारदिश*ताको %स.ा/तको आधारभूत मम*लाई

उपे9ा

गर: %स%मत सं ःथाह>को सहम%तको
भर पर: मूल करार नै नभएको हनुमानढोका
दरबार9ेऽलाई समेत धरहरासँग सGबि/धत
करारको अ बनाई पूरक सGझौता गरे कोबाट
सGब. प9ह>ले आKनो अ%धकार9ेऽसमेत नाघी
कानूनMवपर:त काय* गरे को दे िखएकोले उQ

%म%त २०६९।१२।५ को पूरक करारनामालाई
मा/यता Yदन वा कायम राख्न न%मल: उ+ूेषणको
आदे श]ारा बदर ग^रYदएको छ ।
3२.
धा%म*क, साँःकृ%तक

दायर:को लगत कsा गर: %म%सल %नयमानुसार

बुझाई Yदनू ।

उQ रायमा सहमत छु ।

/या.ूकाश वःती

इ%त सं वत् २०७० साल पुस १६ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अ%धकृतः बाबुराम सुवेद:

&

तथा

पुरातािcवक महcव बोकेका यःता सGपदाह>को
सं र9ण गनु* राdयको मुeय दाMय+व हु/छ । यसो
हुनाले कुनै गैरसरकार: वा %नजी 9ेऽलाई यःता

िनणर्य नं .९१४८

सGपदाह>को gयवःथापन सुGपनुपनh भएमा प%न
के कःतो अवःथामा र के कसर: सुGपने हो,
+यस सGब/धमा ःथानीय जनताको धा%म*क तथा
साँःकृ%तक हकह>समेतको ू%तकूल असर पन*
नYदन ःथानीय जनता, सं ःकृ%तMवi, पूरातcवMवi,

पया*वरणMवi एवम् ःथानीय जनू%त%न%धह>समेत
सं लjन Mवशेषk समूहको सहभा%गतामा कानूनी
्
माऽै
मापदlड बनाई कानूनको र:त पुरयाएर
+यःतो ब/दोवःतको सGझौता आYद गनु,* सो बाहे क
यःतो महcवपूण* सGपदाको Mवकास सं र9ण र

सGब.*नमा राdयले जो चाMहने वैkा%नक एवम्
gयावहा^रक उपायह>को gयवःथापन ूभावकार:
हुने गर: अि/तम िजGमेवार:को %नवा*ह गनु* भनी
Mवप9ी नेपाल सरकारको नाममा परमादे शसमेत
जार: हुने ठहछ* । ूःतुत आदे शको जानकार:
Mवप9ीह>लाई Yदनू । साथै, ूःतुत आदे शको
शीय र ूभावकार: काया*/वयनको ला%ग %नर/तर
अनुगमन गनु* भनी आदे शको जानकार: फैसला
काया*/वयन %नदh शनालयलाई समेत पठाउनू ।

ु इजलास
सवxyच अदालत, सं यQ
माननीय /यायाधीश ौी क{याण ौे |

माननीय /यायाधीश ौी ूकाश वःती
फैसला %म%त : २०७०।११।१४।४
०६७-CR-०६७९
मुा : कत*gय dयान ।
पुनरावेदक/वाद: : दे वनारायण यादवसमेतको
जाहे र:ले नेपाल सरकार

Mव>.
ू+यथ/ू%तवाद: : िज{ला स र:, फसh ठ गाउँ
Mवकास स%म%त वडा नं. १ बःने बेच ु भे
परमेर यादवसमेत
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भने त्यो मानर्लाई नै प्रयोग गिरने कायर्
हो । मानर्लाई गिरएका कायर् िरस झोकमा
गिरएका कायर् होइनन् र मछर् भन्ने जानी
जानी वा सो िनयतले डोरी खोजी मृतकको
घाँटी कसी सोही पिरणामबाटै मृत्यु
भएकोमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको
महलको १४ नं . आकिर्षत हुन नसक् ने ।
(ूकरण नं.४)

पुनरावेदक/वाद5का
तफ8बाट
M
;व<ान्
सह?याया"धवBा गोपालूसाद Eरजाल
ूGयथI/ू"तवाद5का तफ8बाट M ;व<ान् अ"धवBा
सु?दरलाल चौधर5 र वैत"नक ;व<ान्
अ"धवBा<य हEरशंकर कण8 र कुमार5
रे Pमी
अवलिSबत निजर M
सSबT कानून M
ु U ऐन, WयानसSब?धीको महलको
§ मुलक
१, १३(३), १४, २५ नं. ।

िजsला सnर5, फस^ ठ गा.;व.स. वडा नं.
१ िःथत दानर बाढ5 खोsसीको "डलमा अ?दाजी
ँ का काठ दाउराह]को
४।५ ;फट गोलाईका आप
िचता बनाई िचतामा"थ उxर िशर,दिmण खुyा

बनाई घो{टो िःथ"तमा िजsला सnर5 फस^ ठ,
गाउँ ;वकास स"म"त वडा नं. १ बःने बेच ु भ|े
परमे}र यादवकU ौीमती मीनादे वीको सेतो

कपडाले ढाकेको अवःथामा लास रह5 निजकमा
माटोको गामी, लास बोने बनाएको बाँसको
फ;क8 रहे को, अ?दाजी ५ ;फट पूव 8 उxर पyी

म;टतेलस;हतको िशशी, काऽो कपडा, तोर5, धू प
आद "थयो । जलाउन तयार5 हालतमा रहे को

लास ढाकेको कपडा हटाई हे दा8 "नज मीनादे वी
यादवको लास "नव8 अवःथामा रह5 मुखबाट
रगत बगेको, बाँया अनुहारमा नीलो डाम जःतो
दे िखएको, "नधार सुि|ई टु टुsको दे िखएको, बायाँ

गालासमेतमा नीलो डाम परे को, घाँट5मा वEरपEर
डोर5ले क"सएर का;टएको जःतो डाम दे िखएको,
;पुँको ;व"भ| ठाउँमा रगत जःतो दे िखएको,

दुबै खुyाको ;पडुलामा डाम परे को, घा चोटह]
दे िखएको घटनाःथल तथा लास जाँच ूकृ"त
मुच ुsका ।

सु] तहमा फैसला गन^ M
मा.िज.?या.ौी ऋ;षूसाद अ"धकार5
पुनरावेदन तहमा फैसला गन^ M
मा.?या.ौी शSभ ुबहादुर खdका

२०३६ सालमा जातीय र5त अनुसार बेच ु
भ|े परमे}र यादवसँग ;ववाह गर5 दएकU मेर5
ब;हनी मीनादे वी यादवलाई "म"त २०५८।१।१६

मा.?या.ौी थीरबहादुर काकe
फैसला

?याय ूशासन ऐन,
२०४८ को दफा ९ बमोिजम पुनरावेदन अदालत

न्या.कल्याण श्रेष्ठ :

राज;वराजको फैसलाउपर वाद5 नेपाल सरकारको
तफ8बाट पुनरावेदन पन8 आएको ूःतुत मुkाको

सlिmn तoय एवम् ठहर "नSनबमोिजम रहे को
छ :

गते "बहानको रा"त अ?दाजी ४.०० बजे "नजको
ौीमान् परमे}र यादवसमेतले कत8य गर5 मार5
रामदहल यादव, बि5 यादवसमेतले "मल5 दानर
नद5मा लगी जलाउन लागेको हुँदा कारवाह5
गEरपाउँ भ|े दे वनारायण यादवको जाहे र5
दरखाःत

।
िजsला सnर5, फस^ ठ गाउँ ;वकास स"म"त
ँ नको उxरतफ8
वडा नं. १ िःथत एउटै आग

496

९1४८ - नेपाल सरकार fव. परमेर यादवसमेत

परमेर यादवको एउटा घर र मि+दर, ,यसको
ँ नको
पूव / साइडमा काल3चरण यादवको घर, आग
पूवत
/ फ/ सकलदे व यादवको घर, पि<ममा परमेर
यादवको

दोॐो

घर, दि>णसमेतमा

परमेर
यादवको घर भई उA दि>णतफ/को घरमा
BमBत २०५८।१।१६ गते Bबहानको राBतको

४.०० बजे मृतक मीनादे वी यादवको मृ,यु भएको
भBनएको सुR घटनाःथल भई घरBभऽ हे दा/ सो
कोठाBभऽ परमेर यादव र ौीमती मीनादे वी

यादव सुXे सरसामानहR राख्ने ओ\यान, ब]सा,
घर भई उA घर भरखर Bलपेको िःथBतमा रहे को
खाटको ओ\यानमा भएका ल^ा कपडाहR
छरप` अवःथामा दे िखएको भbेसमेत सुR
घटनाःथल मुच ुcका ।
िजcला सdर3, फसe ठ गाउँ fवकास सBमBत

वडा नं. १ बःने बेच ु भbे परमेर यादवलाई
fववाह गर3 hदएकi मेर3 छोर3 मीनादे वी यादवलाई
Bनजको ौीमान् लगायतका घर पjरवारले
बारkबार कुटपीट हे ला होचो गदe आएकोमा BमBत
२०५८।१।१५ गते राBत १२।१ बजेसkम
पBन Bनज छोर3लाई Bनजको ौीमान् परमेर
यादवसमेतले बाँधछाँद कुटपीट गर3 रहे को र
Bनज राBत अबेरसkम रोइरहे को ःथानीय छर
BछमेकiहRले बताउनका साथै ऐ.१६ गते Bबहान

Bनज मीनादे वी यादव मjरन् अरे भनी Bनजको
ससुरा अवBध यादव, ौीमान् परमेर यादव, ऐ
फसe ठ बःने छोर3कै काका ससुरा सकलदे व

यादव, रामhदहल यादव, Bनजको छोरा बि3 यादव,
ऐ.ऐ बःने परमेरको Bमत महे र यादवसमेत
Bमल3 गुपच ुपमा लास जलाउन लागेपBछ ःथानीय

माBनसहRबाट हामी माइती प> र ूहर3मा खबर
्
भई त,काल घाटमा पुरयाई
जलाउन लागेको
िःथBतमा िचतामाBथ राखेको छोर3 मीनादे वीको

लास ूहर3समेतले फेला पार3 लास Bलएर जाने
मलामीलगायतका सबै माBनसहR भागाभाग भई
पबाउ पन/ नसकेका हुँदा BनजहRलाई पबाउ

गर3 कत/sय गर3 tयान मारे कोमा कारवाह3
गjरपाउँ भbेसमेत मृतकको बाबु दोjरक यादवको
जाहे र3 दरखाःत ।

BमBत २०५८।१।१५ गते ूBतवाद3
बेच ु भbे परमेर यादवको घरमा महा,माहRलाई
भोज खुवाउने hदन भएको र परमेर यादव
र ौीमती बीना भbे मीनादे वी यादवले उA
hदन घर नBलपेको कारण झगडा पर3 परमेर
यादवले Bनजलाई कुटपीट गर3 सोह3 कारण
मीनादे वीले hदन भर3 खानासमेत नखाएको राBत

पBन खाना खान नमानेपBछ ौीमान् ौीमतीबीच
पुनः झगडा कुटपीट भएको र राBत अबेरसkम
मीनादे वी रोइरहे को सुनेकोमा ऐ.१६ गते Bबहान
मीनादे वीलाई छाBत दुख्ने fवमार3 बwो भनी बयल
गाडामा राखी फकाइ हतारहतारमा जलाउन भनी
दानर नद3तफ/ लगेकाले म परमेर यादवकोमा

घटनाबारे बुxन जाँदा राBत झगडा भएपBछ बेच ु
भbे परमेर यादवले ौीमती Bबना भbे मीनादे वी

यादवलाई घाँट3 दाबी कत/sय गर3 मारे को लास
गाyने भनी घर सcलाह हुँदा आफz झु{डाएकोमा
पुनः घर सcलाह बाझी Bबहानपख छाती दुख्ने
fवमार3 भएको बहानामा अःपतालतफ/ लगे जःतो
्
गर3 केह3 पर पुरयाई
बाटै मा मृ,यु भएको भनेर
फका/ई लास जलाउन लागेको थाहा हुन आएको
्
जलाउन तयार बनाएको
साथै घाटमा पुरयाई

मृतक लास ूहर3ले क|जामा Bलएको र सबै
ूBतवाद3हR भागाभाग भएकोले कानूनबमोिजम
होस् भbे महादे वी यादवको कागज ।
िजcला सdर3, फस} ठ गाउँ fवकास सBमBत
वडा नं. १ बःने मीनादे वी यादवको मृ,यु कुटपीट
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एवम् घाँट2मा कसे वा दबाएका कारण 7ास

ू7ास अव:; भई मरे को पु@A भएको सBबCधमा
सBबिCधत िच@कHसकको रायस@हतको मीनादे वी
यादवको लास पोःटमाटMम NरपोटM ।
"म"त २०५८।१।१५ गते "बहान घर
न"लपेको "नउँमा बुबा परमे7र यादव र आमा

मीनादे वीबीच झगडा भई बाबुले आमालाई कुटपीट
ु ासमेत आमाले खाना नखाई
गरे को, सो Vदन बेलक
ँ नदे िख दिXणतफMको घरमा गई सुZभ
ु एको,
आग
प"छ बुबासमेत उ\ घरमा गई सुZ ु भएको, आफू
र दाजु सो घरको बरCडामा सुतेकोमा ऐ.१६ गते
"बहान आमाले झुCडी आHमाहHया गरे को कुरा

बुबाले हaला गदाM थाहा पाई हे दाM झुCडीएको
डोर2 काट2सकेको र घर"भऽ भूइँमा ढल2 मृHयु
भएको िःथ"तमा आमा मीनादे वीको लास दे खेको
हुँ । म नाबालक नै हुँदा रा"त के के भयो थाहा
पाइँन भgे मृतकको छोरा वषM १५ को दे वकुमार
यादवको कागज ।
मृतक मीनादे वी यादवलाई "नजको
ौीमान् परमे7र यादवलगायत घर पNरवारले
प@हलादे िख हे ला होचो कुटपीट गदj आइरहे कोमा
ँ म
"म"त २०५८।१।१५ गते घर न"लपेको "नह
ु ा

"नजका ौीमान् परमे7र यादवले मरणासg
हुनेगर2 "नजलाई कुटपीट गरे को, सोह2 Vदन रा"त
अबेरसBम अव"ध यादव, परमे7र यादव, "नजको
"मत ऐ.वडा नं. २ बःने महे 7र यादव, रामदयाल
यादव, बि2 यादवबीच अव"ध यादवको खाल2
घरमा मीनादे वीलाई मानmबारे मत सaलाह भई
सोह2 योजना अनुसार सो Vदन रा"त उिaलिखत
ू"तवाद2ह: र परमे7र यादवका भाइ लुिखया
भgे रामनारायण यादवसमेतको "मलोमतोमा
मीनादे वी यादवलाई कुटपीट गनुक
M ो साथै घाँट2

दबाई कतMnय गर2 मारे कोमा झुoडीई आHमहHया

गरे को भgुपछM भनी घरायसी सaलाह भएकोमा
पुनः सaलाह न"मलेप"छ छा"त दुख्ने @वमार2ले
"सNरयस भएको भनी ऐ. १६ गते "बहानको रा"त

उपचाराथM अःपताल लगेको जःतो गर2 बाटै बाट
लास फकाMइ जलाउन लागेका हुन ् भgेसमेत
बqचा यादवको कागज ।
"म"त २०५८।१।१५

गते

"बहान

महाHमाह:लाई भोजन गराउने Vदन भएकोमा
ौीमतीले घर न"लपेको कारण झगडा गर2 मैले
ौीमती मीनादे वी यादवलाई सामाCय कुटपीट

गरे को, सो Nरसले केह2 नखाई ओsयानमा गई "नज
ु t खाना खान बोलाउँदासमेत नआई
सुतेकt, बेलक
अCय घर पNरवार आआuनो ओsयान घरह:मा
सुती म सो रा"त ११ बजे"तर सुZ जाँदा ौीमतीले
मसँगै पुनः झगडा गर2 जथाभावी गाल2 गरे काले
सBझाउन एक दुई थvपड @हकाMउँदा "नजले मलाई

उaटै कुटपीट गरे कtले तHकाल आवेशमा आई
सो कोठा"भऽ रहे को पहy लो रzको vलािःटक
डोर2ले "नज ौीमतीको घाँट2मा कसी केह2बेर

दुबै साइडबाट जोडले तानेकोमा "नजको मृHयु
भएकोले रा"तको २।३ बजे"तर ौीमती झुCडी
मरे को भनेर बाबु अव"ध यादव, भाइ रामनारायण
यादव, काका सकलदे व यादवसमेतलाई बोलाई
"नजह: आई घटनाबारे थाहा पाएकोले झुCडीएको

भनेप"छ मृतकको शर2रमा घा चोटह: छ, लास
पोःटमटMम गदाM उaटो फ"सCछ । Hयो भCदा
छा"त दुख्ने @वमार2ले "सNरयस भएको भनी

अःपतालतफM लगे जःतो गर2 बाटै मा मृHयु भएको
भनेर फकाMई जलाउन घाट लै जानुपछM भgे मत
सaलाह भई सोह2 अनुसार गर2 लास मलगायत

बुबा अव"ध यादव, भाइ रामनारायण यादव,
काका सकलदे व यादव, "नजको छोरा खुवलाल

यादव, फसj ठ १ बःने अजयनारायण यादव, ऐ.
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बःने हर"कसुन यादव, पंचदे व यादव, धनँयाम

यादवसमेत भई दानर नद3 खोि7समा लास लगी
िचता बनाएर िचतामा चढाई लास जलाउन ला?दा
त@काल ूहर3 पुगी लास कBजा गरे र मलगायतका
मलामीहC भागाभाग भएकोमा हाल पबाउ परे को
हुँ भFेसमेत ूGतवाद3 बेच ु भFे परमेHर यादवले
अGधकारूाJ अGधकार3समK गरे को बयान ।
उM वारदात हुँदाको GमGत र समयमा

म ससुराल3 घर भारत, सदाहगड गंगापुर गएको
Gथए ँ । परमेHर यादवको ौीमती मीनादे वी

झुिTडएर मरे कोमा माइती पKले कतVWयमा उजुर3
हालेका छन् अरे भFे घर आउँदा घर परवार
छर Gछमेक[हCले भTदा चाल पाएको हुँ । मैले
मारे मराएको होइन भFेसमेत ूGतवाद3 राम]दहल
यादवको बयान ।
GमGत
२०५८।१।१५
गते
घर
नGलपेको Gनहुँमा परमेHर यादवले ौीमती

मीनादे वीलाई कुटपीट गनुक
V ा साथै सोह3 रसले
ँ नदे िख दिKणतफVको घरमा
खानासमेत नखाई आग
सुतेक[ बुहार3 मीनादे वी यादवले राGत नै झुTडी
आ@माह@या गरे को भनी ऐ १६ गते Gबहानको राGत

३।४ बजेGतर छोरा परमेHर यादवले बोलाउन
आएकाले हे न V जाँदा पहj लो रk lलािःटक डोर3को
आधा भाग घरको बलोमा झुिTडएको वा आधा
भाग डोर3 बुहार3 मीनादे वीको घाँट3मा रह3 डोर3
का"टएको र Gनज ओnयान निजक भूइँमा ढलेक[

मृ@यु भइसकेको दे खेको, सो डोर3 छोरा परमेHरले
काटे को भनी आएको, त@काल छोरा रामनारायण,
भाइ सकलदे व, भGतज सुवलालसमेत आई स7लाहा
हुँदा लास झुिTडएको भTदा Gनजको जीउभर घा

चोट छ उ7टै फGसTछ, बC छाGत दुखेको भनी
अःपतालतफV उपचाराथV लगेको दे खाई बाटै मा
मृ@यु भएको भनेर फकाVइ लास जलाउन लै जाने

भFे स7लाह भई सोह3अनुसार गर3 लासलाई

जलाउन

उि7लिखत

अजयनारायण, हर
लासलाई घाटमा
पुगी लास कBजा
अवGध यादवको
गरे को बयान ।

ूGतवाद3लगायत Gछमेक[
"कसुन, पंचदे व यादवसमेत भई
्
पुरयाई
जलाउन ला?दा ूहर3
गरे को हो भFेसमेत ूGतवाद3
अGधकारूाJ अGधकार3समK

वारदात हुँदाको समयमा आफू रोजगारको

लाGग भारत लुGधयानामा रहे कोले घटनामा मेरो
कुनै साथ सहयोग सं ल?नता छै न । पGछ घरमा
आएपGछ मीनादे वी झुTडी आ@मह@या गरे कोमा
ूहर3मा खबर न]दई लास जलाउन लागेकोले

ूहर3ले िचतामा चढाई लास जलाउन लागेका
बखत लास कBजा गरे कोले परमेHर यादवसमेत

भागाभाग भएका तथा माइती पKले कतVWयमा
उजुर3 हालेको छ भFे सुनी थाहा पाएको हुँ
भFेसमेत ूGतवाद3 बि3 यादवले अGधकारूाJ
अGधकार3समK गरे को बयान ।

प"हलादे िख ौीमान् र घर परवारले हे ला
होचो गर3 बारrबार कुटपीट गदs आइरहे को,
अGभयुM परमेHर यादवको ौीमती मीनादे वी
यादवले

GमGत

२०५८।१।१५

गते

घर

नGलपेको भनी Gनजको ौीमान्ले कुटपीट गर3
घाइते बनाउनुका साथै उM ]दन राGतसrम पGन
झगडा पर3 पुनः कुटपीट गरे का र अबेरसrम

मीनादे वी रोइरहे कोमा ऐ.१६ गते Gबहान Gनज
झुिTडएर मरे क[ भFे ह7ला चलेकोले हे न V जाँदा
ँ नमा राखेको दे खेको,
लास कपडाले ढाक[ आग

@यसर3 झुिTडएको लास पोःटमाटVम गराउनुपनv,
ूहर3मा उजुर ]दनुपनvमा @यGतकै परमेHर यादव,
अवGध यादव, लुिखया भFे रामनारायण यादव,
सकलदे व, राम]दहल, खुवलाल, बि3, अजवलाल,
हर"कसुन, पंचदे व, महे Hर यादवसमेत Gमल3 मुदाV
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बनाई घाटतफ1 लगेकाले मैले त5काल ूहर9मा
आई घटनाबारे जानकार9 <दएको हुँ भCे छोटे लाल
यादवले गरे को कागज ।

मृतक मीनादे वी यादवलाई परमेJर
यादवसमेतले कत1Kय गर9 मारे को र "नज झुMडी
मरे को भनी गुपच ुपमा लास जलाउन लागेकोमा
ूहर9ले चाल पाई 5यसतफ1 ूहर9हP गाडीमा जाँदै
गदा1 मलाईसमेत गाडीमा राखी "लएर गई उR
ःथानमा पुUदा हाल पबाउ ू"तवाद9हPलगायत
लास "लई जाने मलामीहP भागाभाग भएका र
लास जाँच ूकृ"त मुच ुWकामा उWलेख भएअनुसारको

लास ूहर9ले बरामद गर9 Wयाएको भCेसमेतको
डYबर यादवले गरे को कागज ।
जाहे र9 दरखाःतमा उिWलिखत सकलदे व

यादव, महे Jर यादव, परमेJर यादवलगायतको
बयानबाट नाम खुWन आएका लुिखया भCे
रामनारायण यादव, खुवलाल यादव, अजयनारायण
यादव, ह\र]कसुन यादव, पंचदे व यादव, धनँयाम
यादवसमेतका अ"भयुRहP हाल गाउँ घरबाट

भागी फेला पबाउ गन1 नसकेको भCे ू"तवाद9
ू.स."न.कुलबहादुर खऽीको ू"तवेदन ।

म त5काल वडा अmयn भएको है "सयतले लास
हे न 1 जाँदा म पुUनुअगावै गुपच ुपमा मृतक लास
ू"तवाद9 परमेJर यादव, अव"ध यादव, सकलदे व
यादव, खुवलाल यादव, महे Jर यादव, परमेJरको

भाइ लुिखया भCे रामनारायण यादवसमेत भई
लास उठाई जलाउन लगेको थाहा पाएकोले मैले
त5काल ूहर9मा खवर गन1 पठाएकोमा ूहर9ले

लास दानर नद9को ]कनारमा िचतामा"थ राखी
जलाउन लाUदा फेला पार9 Wयाएको र मा"नस
सबै त5काल भागाभाग भएकोमा हाल पबाउ

परे का परमेJर यादव बयानमा सा"बतसमेत रहे को
र कत1Kयबाट मीनादे वी यादवको मृ5यु भएको
भCे लास पोःटमाट1म \रपोट1समेत हुँदा आवँयक
कारवाह9 होस् भCे वलदे व यादवको कागज ।

मृतक मीनादे वी यादवको मृ5यु "म"त
२०५८।१।१५ गते रा"त भई ऐ.१६ गते
माऽ ःथानीय घर "छमेकfमा थाहा भएको,
"नजको मृ5यु आफp झुिqडई आ5मह5याबाट भएको
भनेको सुनेको, झुिqडएको लास नदे खेको भनी ५

प]हलादे िख ौीमान् सासू ससुरालगायत
घर प\रवारले हे ला होचो गर9 बारYबार कुटपीट

जनाको र "नज आrनो कालग"तले मरे कf भCे
सुनेको हो भCेसमेत बैजनाथ यादव, बलरामूसाद
मMडलसमेतको वःतुिःथ"त मुच ुWका ।
अ"भयुR बेच ु भCे परमेJर यादवले

गराएकोमा "म"त २०५८।१।१५ गते घर
ँ म
न"लपेको "नह
ु ा "नजको ौीमान् परमेJर यादवले

२०५८।१।१५ गते "बहान प"न घर "लपपोत
नगरे को "बषयमा कुटपीट गरे का, साँझमा अव"ध

दुखः कe भोUदै आएकf हाल मृतक मीनादे वी
यादवले पटकपटक समाज राखी समझदार9समेत

कुटपीट गर9 "नज मीनादे वी यादव घाइते भएको,
उR <दन रा"त ८।९ बजे"तर परमेJर यादवको

घरमा "नजको "मत महे Jर यादव गएका, रा"त
पुनः ौीमान् ौीमतीबीच झगडा पर9 मीनादे वीलाई
कुटपीट गरे कोमा ऐ.१६ गते "बहान ६ बजे"तर
मीनादे वी यादव म\रन् अरे भCे हWला चलेकोले

ौीमती बीना भCे मीनादे वी यादवलाई प]हलेदेिख
नै हे ला होचो गर9 कुटपीट गनs गरे को, "म"त

यादव, परमेJर यादव, महे Jर यादव, लुिखया भCे
रामनारायण यादव, राम<दहल यादव, बि9 यादव र
सकलदे व यादवले मीनादे वीलाई मानs योजना बनाई

महे Jर यादवले मानs बचन <दएका, रा"तको समयमा
ँ ु िझकf कुटपीट गदा1 अव"ध
परमेJरले सोह9 "नह
यादव, महे Jर यादव, र लुिखया भCे रामनारायण,
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रामदहल, बि# र सकलदे व यादव भई घेराउ दई
सबैले कुटपीट गर# डोर#ले घाँट#मा कसी रा7त

नै मीनादे वीलाई कत:;य गर# मार# 7बहान <वरामी
परे को भ=दै अःपताल लगेको बहाना बनाई आधा

बाटोबाट फका:ई लासलाई 7छटो भ=दा 7छटो
जलाउने ूयF गरे को पु<G हुन आएकाले अ7भयुI
बेच ु भKे परमेLर यादव, अव7ध यादव, महे Lर

यादव, लुिखया भKे रामनारायण यादव, रामदहल
ु P
यादव, बि# यादव, र सकलदे व यादवलाई मुलक
ऐन, RयानसSब=धीको महलको १ र १३(३) नं.

को कसुरमा ऐ.१३(३) नं बमोिजम सजाय गर#
पाउन र Rयान मारे को कुरा चाल पाएर प7न
जाहे र गर# लास जाँच गराउनुपनZमा सो नगर#
कसुरदारलाई बचाउने कुरामा सहमत गर# लास

जलाउन मलामी जाने काय: गनZ हर#<कसुन
यादव, खुवलाल यादव, अजवनारायण यादव,
पंचदे व यादव, घनँयाम यादव, फेकुको छोरा
ु P ऐन,
पंचदे व यादव र महादे वी यादवलाई मुलक
RयानसSब=धीको महलको २५ नं.बमोिजम सजाय
गर# ऐ को ४ नं. बमोिजम सबै ू7तवाद#ह`लाई
थप सजाय गbरपाऊँ । पबाउ परे का ू7तवाद#ह`

अव7धलाल यादव, परमेLर यादव, रामदहल यादव
र बि# यादवलाई अ7भयोगपऽ साथै पेस गरे को र
फरार ू7तवाद#ह`को हकमा अदालतबाट Sयाद
जार# गर# माग दावीबमोिजम सजाय गbरपाउँ

भKेसमेतको अ7भयोगपऽ ।
मृतक मीनादे वी मेर# ौीमती हुन ् ।
7म7त २०५८।१।१५ गतेका दन म र मृतक
मीनादे वी आlनै घरको द7लनमा नाइलनको डोर#
पासो लगाई आफn झुpडीई मरे कP हुन ् । 7नज
मीनादे वीसँग मेरो सो 7म7त भ=दा २ दनअगा7ड
साधारण झगडा भएको 7थयो । के क7त कारणले
पासो लगाई मरे कP हुन ् थाहा जानकार# छै न ।

ूहर#लाई मैले खबर गbरन । खबर गनुप
: छ: भKे
कुरा थाहा 7थएन । पासो लगाएको डोर# मैले
नै का<टदएको हुँ । छर 7छमेकP भेला भएप7छ
जलाउनुपछ: भनेकाले दानर नद#मा लगी लास
जलाउन लाqदा गाउँ घरका मा7नस गई जलाउन

नदएको हो । मैले आlनी ौीमती मीनादे वीलाई
कुटपीट गर# कत:;य गर# मारे को होइन ।
अ7भयोगदावी झुrा हो भKेसमेतको ू7तवाद#
परमेLर यादवले अदालतमा गरे को बयान ।

7म7त २०५८।१।१२ गते नै म <वदे श
भारत ससुराल#मा गएको 7थए ँ । नौ/दश दनप7छ
फ<क:आएको हुँ । वारदातको 7बषयमा मलाई

थाहा छै न । मृतकको मृwयु भएको खुलाउन
सिxदन । पूव : bरसइ7बको कारणले जाहे र# दएको
हुन ् । महादे वीले <कन wयःतो कागज गbरन्
थाहा भएन । बयानमा लेिखएको ;यहोरा पढे र
सुनाएको 7थएन । डर ऽास दे खाई सह# छाप
गराएको हो । छोट#लाल यादवले ;यापारको
bरसइ7बको कारणले कागजमा लेखाई दएका
हुन ् । वलदे व यादवसँग लुटपीट कुटपीट मु{ाको
bरसइ7बको कारणले घटनाको <ववरणमा लेखाई
दएका हुन ् । वःतुिःथ7त मुच ु|काको ;यहोरा
यकPन भK सिxदन । अ7भयोग दावीअनुसार

मैले सजाय पाउनुपनZ होइन भKेसमेत ू7तवाद#
रामदहल यादवले अदालतमा गरे को बयान ।
मृतक मीनादवी मेर# भाउजु नाताकP
हुन ् । २०५७ साल माघ म<हनामा म भारत
लु7धयानामा कमाउन गएको 7थए ँ । साउन भािमा
फक~ आएको हुँ । भाउजु मीनादे वीको मृwयु
भएको म फक~ आएप7छ माऽ थाहा भएको हो ।
भाउजुको मृwयु के गर#, को को भई कत:;य गर#
भएको हो मलाई थाहा छै न । जाहे र# दरखाःत
झुrा हो । परमेLर यादवको बयानमा उ|लेख
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गरे को घटनामा मेरो सं ल2नता छै न । घटनामा
म नभएकोले कसर9 "नजको मृ<यु भयो म भ?
सिAदन । मलाई अ"भयोगदावी अनुसार सजाय
हुनपु नH होइन भ?ेसमेत ू"तवाद9 बि9 यादवले

अदालतमा गरे को बयान ।
ू"तवाद9 बेच ु भ?े परमेNर यादव मेरो
छोरा र मृतक मीनादे वी बुहार9 हुन ् । "म"त
२०५८।१।१६ गते म घरमा "थइनँ । सो
Uदन बाबाजीहVको भWडारामा गएको "थए ँ ।
जाहे रवाला ू"तवाद9हVसँग मेरो भेट भएन ।
जाहे र9 Yयहोरा झु[ो हो । के कसर9 मीनादे वी
म\रन् थाहा भएन । अ"भयोग दावी झु]ा हो ।
मलाई सजाय हुनपु नH होइन भ?ेसमेत Yयहोराको

ू"तवाद9 अवधलाल यादवले अदालतमा गरे को
बयान ।
"म"त २०५८।१।१५ गते "बहान
५ बजेस_म राज`वराज ५ को डेरामा "थए ँ ।

<यसप"छ रायपुर १ बःने चbदनलाल यादवको
घरमा पूजा पाठमा र रा"त <यह9ं बसी भो"लपdट
८,९ बजे डेरामा फ`कgए ँ । ५।७ Uदन म फसH ठ
घरमै गएको छै न । सो Uदन फसH ठमा के भयो
थाहा भएन । मैले मृतक मीनादे वीलाई कतgYय

गर9 मारे को तथा मेरो सं ल2नता केह9 छै न ।
कसले कतgYय गर9 मारे को हो थाहा छै न । प"छ
झुिbडएर आ<मह<या गरे को भ?े थाहा भयो ।
छोटे लाल, बलदे व, बiचालालको छोरा श_भ ुूसाद
यादवसँग मुkा चलेको कारणले मेरो नाम पोल

गर9 ूहर9मा झु]ा बयान गरे को हो । मेरो
कुनै कतgYयमा सं ल2नता छै न । मलाई अ"भयोग
दावीअनुसार सजाय हुनपु नH होइन भ?े ू"तवाद9

महे Nरूसाद यादवले अदालतमा गरे को बयान ।
"म"त २०५८।१।१४ गते कै Uदन
म सुनसर9 व`वयामा मेरो स_धीको घरमा गई

ऐ.१७ मा माऽ घरमा आएको "थए ँ । "म"त
२०५८।१।१५ मा कुनै कुटपीटको घटना
भए नभएको म घरमा नहुँदा थाहा भएन ।
मीनादे वी यादवलाई मैले मारे को होइन र मेरो

सं ल2नतासमेत छै न । बलदे व र रामUदहल, बि9,
बलदे व यादवबीच मुkा चलेको र पाटpगत `वरोधी
भएको हुँदा फसाउने "नयत "लई ूहर9मा `कटानी
कागज गर9 Uदएका हुन ् । जाहे र9 झु]ा हो ।
अ"भयोग दावीबमोिजम मलाई सजाय हुनपु नH
होइन भ?े ू"तवाद9 सकलदे व यादवले अदालतमा

गरे को बयान ।
जाहे रवाला र अbय ू"तवाद9हVलाई
िचbदछु । "म"त २०५८।१।१५ गतेका Uदन
रात म गाउँ घरमा नभई बरह9`वरपुर गाउँ
`वकास स"म"त वैरसु यादवको घरमा "थए ँ ।
१८ गते फ`कgए ँ । कुनै कुटपीटको घटना भए
नभएको थाहा भएन । जाहे र9 दरखाःत झु]ा
हो । मीनादे वीलाई मैले मारे को छै न । मेरो

सं ल2नता छै न । मुkा चलेको र पाटpगत `वरोधी
भएको हुँदा म`वVr ूहर9मा `कटानी कागज गर9
Uदएका हुन ् । अ"भयोग माग दावीबमोिजम मलाई
सजाय हुनपु नH होइन भ?े ू"तवाद9 रामनारायण

यादवले अदालतमा गरे को बयान ।
ू"तवाद9हVका साsी Uदग_बर यादव,
चbदनलाल यादव, भोला यादव दो\रक यादव,
रामफल यादव, स<यनारायण यादव, राजाराम

यादव, िशवनारायण
यादव, ड_बरको
छोरा
दे वनारायण यादव, रोशन यादवसमेतको र
वाद9तफgका साsीहV महादे वी यादव, दे वनारायण
साह, मोतीदास भ?े मोतीलाल यादव, जाहे रवाला

वैरसुको छोरा दे वनारायण यादव, बैtनाथ यादव,
छे द9 यादव, बiची यादव, छोट9लाल यादव,
दे वकुमार यादव र शव पर9sण गनH िच`क<सक
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तीथनारायणलाल कणसमेतले अदालतमा गरे को
बकपऽ ।
वारदातको 2दन 3बहानदे िख मृतकलाई
कुटपीट गरे को, शर<रको जऽतऽ घा खत नीलडाम

छन् । ूहर<मा भएको बयान मेरो ःवेqछाले
भएको होइन । अदालतसमo मैले इGकार बयान

ौीमती 3बना भBे मीनादे वी यादवलाई कतLय गर<
मारे को होइन भB 3मलेन । 3नज कसुरदार हो
ँ ा ू3तवाद< बेच ु
भBे ूमाणबाट पुMN भैरहे को दे िखद

नलाtने कागज ूमाणह\को आधार 3लई मैले
मृतकलाई कुटपीट गर< हuया नगरे को अवःथामा
सु\ सlर< िजfला अदालतबाट म ू3तवाद<लाई
ु i ऐन, OयानसPबGधीको महलको १३(३)
मुलक
नं. बमोिजम सजाय गनv गर< भएको 3म3त
२०६६।२।२७ को फैसला ऽुMटपूण भएकोले
सो फैसला उfट< बदर गर< अ3भयोग दावीबाट
सफाइ पाउँ भBेसमेत Lयहोराको ू3तवाद< बेच ु

दे िखनु, रातमा डोर<ले घाँट< कसी मारे को भBे
सा3बत रहे का ू3तवाद< बेच ु भBे परमेEर यादव
अदालतमा कसुरमा इGकार हुँदैमा 3नजले आJनी

भBे परमेEर यादवलाई अ3भयोग दावीबमोिजम
OयानसPबGधीको महलको १ र १३(३) नं.
को कसुरमा सोह< ऐनको १३(३) नं. बमोिजम
सवःवसMहत जGमकैदको सजाय हुने ठहछ ।
ू3तवाद<ह\ खुवलाल यादव, अजयनारायण यादव,
ह]रMकसुन यादव, मो3तलालको छोरा प^दे व
यादव, घनँयाम यादव, फेकुको छोरा प^दे व

यादव र महादे व यादवसमेत ७ जना पबाउ पर<
ँ ा
वा हाजीर हुन नआई Pयाद गुजार< बसेको दे िखद
3नजह\को हकमा अ.बं १९० नं. बमोिजम

मुfतवीमा रािख2दएको छ । ू3तवाद< अव3ध

यादव, राम2दहल यादव, बि< यादव, सकलदे व

यादव, लुिखया भBे रामनारायण यादव र महे Eर
ु i ऐन, OयानसPबGधीको महलको
यादवलाई मुलक
२५ नं. बमोिजम जनह< \.२०।– (बीस)
जर<वाना हुने ठहछ भBेसमेत Lयहोराको सlर<
िजfला अदालतको 3म3त २०६६।२।२७ को
फैसला ।
मृतकलाई आफूले कतLय गर< मारे को
भनी दे वनारायण यादव र दो]रक यादवसमेतले
जाहे र< दरखाःत गरे प3न 3नजह\ले तथा वाद<
पoका साoीह\ले समेत अदालतसमo बकपऽ
गदा मृतकलाई मैले नमारे को भनी उfलेख गरे का

गरे को अवःथा छ । मृतक डोर<को पासोमा
झुिGडएर मरे को अवःथा छ । लास जाँच मुच ुfका
Mववादाःपद रहे को छ । लास जाँच मुच ुfकाका
मा3नसह\लाई नबुझी निझकाई सो कागजलाई
ूमाणमा महण गन 3मfदै न । यसर< ूमाणमा

भBे

परमेEर

यादवले

पुनरावेदन

अदालत,

राजMवराजमा गरे को पुनरावेदनपऽ ।
ू3तवाद<ह\ले वाद< दावीअनुसारको कसुर
गरे को पुMN भैरहे को अवःथामा यी ू3तवाद<ह\लाई
दावी भGदा कम सजाय गनv गर< सु\ सlर< िजfला
अदालतबाट 3म3त २०६६।२।२७ मा गरे को

फैसला कानूनी Lयवःथा र ूमाण मूfयाxनको
yMNबाटसमेत ऽुMटपूण दे िखएकोले सो फैसला बदर
गर< यी ू3तवाद<ह\लाई सु\ अ3भयोग माग दावी
अनुसार सजाय ग]रपाउँ भBेसमेत Lयहोराको वाद<

नेपाल सरकारका तफबाट पुनरावेदन अदालत,
राजMवराजमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
सु\ सlर< िजfला अदालतले मनमानी
तक गर< मृतक मीनादे वीको मलामी गएको भBे
आधार 3लई म पुनरावेदकलाई OयानसPबGधीको

महलको २५ नं. बमोिजम \.२०।– जर<वाना
गनv गर< सु\ सlर< िजfला अदालतबाट 3म3त

२०६६।२।२७ मा गरे को फैसला अGयायपूण

503

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

भएकोले सो फैसला उ0ट2 बदर गर2 अ"भयोग
दावीबाट सफाइ पाउँ भ=ेसमेत @यहोराको
ू"तवाद2 महे Cर यादवको पुनरावेदन अदालत,

राजFवराजमा परे को पुनरावेदनपऽ ।
जाहे रवाला दे वनारायण यादव र ूहर2मा
कागज गनI दे वकुमार यादवसमेतले पुनरावेदक/

ू"तवाद2ले

मृतक
मीनादे वीलाई
घाँट2मा
Mलािःटकको डोर2ले कसी Qयान मारे को होइन
भनी बकपऽ गर2 Rदएको साथै ू"तवाद2को मौकामा
भएको बयान अUय ःवतUऽ ूमाणबाट पुFV
नभएको अवःथामा "नजलाई सुW सXर2 िज0ला
्
अदालतबाट सवYःवसFहत जUमकैद हुने ठहरयाई
भएको फैसला फरक पनY सक्ने हुँदा छलफलका

ला"ग अ.बं . २०२ नं. बमोिजम पुनरावेदन
सरकार2 वFकल कायाYलय राजFवराजलाई पेसीको
सूचना Rदई "नयमानुसार पेस गनुY भ=े पुनरावेदन
अदालत, राजFवराजको आदे श ।
ू"तवाद2सँग मृतक ौीमतीलाई मानुप
Y नI
cरसइ"ब लाग रहे को नदे िखएको, ौीमतीलाई मानI
"नयतले तयार2 गर2 कुटपीट गनY गएको भ=े
अवःथा नरहे को, ौीमतीले खाना नखाई सुe

गएकोले खाना खान भनी ू"तवाद2ले सfझाउन
जाँदा मृतक ौीमतीले ू"तवाद2लाई गाल2 गर2
कुटपीटसमेत गनY आएबाट ू"तवाद2 तhकाल
आवेशमा आई कोठामै रहे को Mलािःटकको डोर2ले

ौीमतीको घाँट2 कसेको कारणले ू"तवाद2को
ौीमती मीनादे वी यादवको मृhयु हुन गएको
दे िखन आएकोले ूःतुत तiयका सfबUधमा
QयानसfबUधीको महलको १३(३) नं. आकFषYत
हुन नसक्ने भै ऐ.को १४ नं. आकFषYत हुने
ँ ा ू"तवाद2लाई QयानसfबUधीको महलको
दे िखद
१३(३) बमोिजम सवYःवसFहत जUमकैदको सजाय
गनI गर2 सुW सXर2 िज0ला अदालतबाट "म"त

२०६६।२।२७ मा भएको फैसला "मलेको
ँ ा उ0ट2 भै ू"तवाद2 बेच ु भ=े परमेCर
नदे िखद
ु r ऐन, QयानसfबUधीको महलको
यादवलाई मुलक
१४ नfबरबमोिजम १०(दश) वषY कैदको सजाय

हुने ठहछY ।
ू"तवाद2हW

महे Cर

यादव, अव"ध
यादव, लुिखया भ=े रामनारायण यादव, रामRदहल
यादव, बि2 यादव र सकलदे व यादवको हकमा

QयानसfबUधीको महलको १३(३) को दावी पुtन
नसक्ने गर2 सXर2 िज0ला अदालतबाट "म"त
ँ ा
२०६६।२।२७ भएको फैसला "मलेकै दे िखद

सोतफYको वाद2 नेपाल सरकारको पुनरावेदन
िजFकर पुtन सuैन । ू"तवाद2हW महे Cर
यादव, अव"ध यादव, लुिखया भ=े रामनारायण
यादव, रामRदहल यादव, बि2 यादव र सकलदे व

यादवलाई W.२०।– जर2वाना गनI गर2 भएको
फैसला उ0ट2 भई "नजहWले सफाइ पाउने
ठहछY भ=ेसमेत @यहोराको पुनरावेदन अदालत,

राजFवराजको
"म"त
२०६७।३।९
को
फैसला ।
ू"तवाद2 परमेCर यादव र मृतक
मीनादे वीबीच "बहानैदेिख झगडा भई कुटपीटसमेत
भएको र रा"त प"न "नजहWबीच झगडा कुटपीट

भएप"छ ू"तवाद2ले "नज मृतक मीनादे वीलाई
मानI योजना बनाई Mलािःटकको डोर2ले "नजलाई
झुUwयाई मारे को, सो कुरा "नजले मौकामा
गरे को बयानमा ःवीकार गरे को अवःथा हुँदाहुँदै
"नजले "नयोिजतWपमा मृतकलाई मार2 सो लास
सxगत गनI बममा अUय ू"तवाद2ले समेत
सहयोग गरे को दे िखएकोमा पुनरावेदन अदालत,

राजFवराजबाट ू"तवाद2 परमेCरको कसुर
ु r ऐन, QयानसfबUधीको महलको १४ नं.
मुलक
अUतगYतको ठहराई "नजलाई १० वषY कैद र अUय
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ूतवाद ह"लाई सफाइ )दने गर भएको फैसला
ऽु5टपूण: हुँदा सो बदर गर ूतवाद ह"लाई
अभयोग मागदावीबमोिजम सजाय गCरपाउँ
भEेसमेत Fयहोराको वाद नेपाल सरकारतफ:बाट
यस अदालतमा परे को पुनरावेदनपऽ ।

मृतकको मृIयु घाँट कसेको कारण
(Asphyxia due to strangulation) भएको र
ूतवाद ह"माथ
LयानसMबNधीको
महलको
१३(३)
नं.
अनुसारको
दावी
भएकोमा

LयानसMबNधीको महलको १४ नं. अनुसार
सजाय हुने ठहर गर भएको पुनरावेदन अदालत,
ँ ा
राज5वराजको फैसला फरक पन: सक्ने दे िखद
अ.बं . २०२ नं. बमोिजम ूIयथ] िझकाई आएपछ

वा अवध नाघेपछ नयमबमोिजम पेस गनु: भEे
मत २०६९/२/७ को यस अदालतको आदे श ।

नयमबमोिजम
दै नक
पेसीसूचीमा
चढ इजलाससमg पेस भएको ूःतुत मुiामा
पुनरावेदक/ वाद नेपाल सरकारतफ:बाट 5वjान्
सहNयायाधवkा ौी गोपालूसाद Cरजालले मत
२०५८/१/१५ का )दन ूतवाद परमेoर यादवको
घरमा साधु महाजनह"लाई खाना खुवाउने )दन

भएको, सो )दन बहान मृतक मीनादे वीले घर
लपपोत नगरे का कारण ूतवाद परमेoर यादव
र मृतक मीनादे वीबीच झगडा भई ूतवाद ले
कुटपीट गरे काले नज मृतकले केह काम नगर

सुतेकq र रातसMम नज मृतक नउठr पुनः
ूतवाद परमेoर र मृतकबीच झगडा भई नज
ूतवाद ले पुनः मृतकलाई कृटपीट गर कलु5षत
भावना लई मानu नै योजना बनाई vलािःटकको
डोर ले नजको घाँट कसी झुwxाई मारे कोमा
सु" सyर िजzला अदालतबाट ूतवाद ह"लाई
अभयोग
दावीबमोिजम
सजाय
गCरएकोमा
पुनरावेदन अदालत, राज5वराजबाट ूतवाद

परमेoर यादवलाई LयानसMबNधीको महलको
१४ नं. र अNय ूतवाद ह"लाई सफाइ )दने
गर भएको फैसला उzट गर ूतवाद ह"लाई
अभयोग दावीबमोिजम सजाय गCरपाउँ भनी बहस

: यो ।
गनुभ

ूतवाद बेच ु भEे परमेoर यादवका
तफ:बाट 5वjान् अधवkा ौी सुNदरलाल

चौधर र ूतवाद परमेoर यादव एवम् अNय
ूतवाद ह"समेतका तफ:बाट वैतनक 5वjान्
अधवkाjय ौी हCरशंकर कण: र ौत
ु ीकुमार

रे |मीले ूतवाद

परमेoर यादवले पूवय
: ोजना

बनाई नज मृतकको कत:Fय गर मारे को नभै
तIकाल उठे को Cरस थाMन नसकq vलािःटकको
डोर ले घाँट
कसेका कारण नजको मृIयु

हुन गएको र अNय ूतवाद ह" वारदातमा
सं ल|न नभएकोले ूतवाद परमेoर यादवलाई
ु q ऐन, LयानसMबNधीको महलको १४ नं.
मुलक
को कसुर ठहर गर नजलाई १० वष: कैद र
अNय ूतवाद ह"ले सफाइ पाउने ठहर गरे को
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला सदर
हुनपु छ: भनी गनुभ
: एको बहससमेत सुनी मसल

सं ल|न कागजातह"को अ~ययन गर पुनरावेदन
अदालत, राज5वराजको फैसला मलेको छ छै न,
सोह बषयमा नण:य )दनुपनu दे िखयो ।
नण:यतफ: 5वचार गदा: ूतवाद

बेच ु

भEे परमेoर यादवले आनी ौीमती मीनादे वी
यादवलाई मत २०५८/१/१५ गते बहान घर
लपपोत नगरे का कारण कुटपीट गरे का, साँझ पन
कुटपीट गर vलािःटकको डोर ले घाँट मा कसी

मारे काले सो काय:मा अNय ूतवाद ह" अवध
यादव, महे oर यादव, लुिखया भEे रामनारायण
यादव, राम)दहल यादव, बि यादव र सकलदे व
यादवसमेत
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*यानस-ब/धीको महलको १ र १३(३) नं. को
कसुरमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग@रपाउँ
भCेसमेतको

अ"भयोग माग दावी भएकोमा,
सIरJ िजKला अदालतबाट ू"तवादJ बेच ु भCे
परमेOर यादवलाई सवQःवसSहत ज/मकैद र अ/य

ू"तवादJहUलाई जनहJ U.२०।– जरJवाना हुने
ठहराई फैसला भएको दे िख/छ । सो फैसलाउपर
पुनरावेदन अदालत, राजSवराजमा पुनरावेदन
परे कोमा पुनरावेदन अदालतबाट ू"तवादJ परमेOर

यादवलाई *यानस-ब/धीको महलको १४ नं.
बमोिजम १० वषQ कैद र अ/य ू"तवादJहUले
सफाइ पाउने ठहरे कोमा सो फैसलाउपर वादJ

नेपाल सरकारको पुनरावेदन परJ "नणQयाथQ पेस
हुन आएको ूःतुत मुaामा दे हायका ूbहUमा
"नणQय cदनुपनd दे िखयो ।

(क) मृतकको मृfयु कतQgयबाट भएको हो
होइन ?
(ख) मृतकको मृfयु कतQgयबाट भएको भए उh
वारदात आवेशूे@रत वा मनसायूे@रत कुन
ूकृ"तको हfया हो ?
(ग) अ"भयोग दावीबमोिजम ू"तवादJहUलाई
सजाय हुनपु नd हो होइन ?
(घ) पुनरावेदन अदालत, राजSवराजको फैसला
"मलेको छ छै न ?

२. यसमा पSहलो ूbतफQ Sवचार गदाQ,
मृतक मीनादे वी यादवलाई "म"त २०५८/१/१५ गते
रा"त ू"तवादJ बेच ु भCे परमेOर यादवले कतQgय गरJ
मारJ सो कायQमा अ/य ू"तवादJहUसमेत सहभागी
भई मृतक लास गुपच ुपमा जलाउन लागेकोले
ू"तवादJहUलाई कारवाहJ ग@रपाउँ भनी मृतकका
दाजु दे वनारायण यादव र बाबु दो@रक यादवको

छु mाछु mै जाहे रJ परJ उठान भएको ूःतुत मुaाको

ँ ा,
लास जाँच मुच ुKकामा मृतकको "नधार, आख
गाला, Sपnुँसमेतमा नीलडाम दे िखएको, घाँटJमा
डोरJले क"सएको डाम दे िखएको भCेसमेत उKलेख

भएको

दे िख/छ । ू"तवादJ परमेOर यादवले
मौकामा अ"धकारूाI अ"धकारJसमq बयान गदाQ
"म"त २०५८/१/१५ मा घरमा बाबाजी साधु
स/तहUलाई खाना खुवाउने cदन भएकोमा सो
cदन "बहान मृतक मीनादे वीले घर "लपपोतसमेत
नगरJ झगडा गरे काले "बहान २/३ झापड हानेको,

fयसप"छ "नज साँझस-म नउठs खाना नखाई
मसँग झगडा गरे काले पुनः २/४ झापड SहकाQई

uलािःटकको डोरJले "नजको घाँटJ कसी जोडले
तानेपvात् "नजको मृfयु भएको हो । सो हfया म
एxलै गरे को हुँ, अ/य कसै को सं लyनता छै न भनी

कसुर गरे मा ःवीकार गरे को दे िख/छ । अ/य
ू"तवादJहU रामcदहल यादव, अव"ध यादव, बिJ
यादवसमेतले मौकामा बयान गदाQ कसुर गरे मा
इ/कार रहJ बयान गरे ताप"न ू"तवादJ परमेOर
यादवको बाबु अव"ध यादवले छोरा परमेOरले सो
घटना गराएको र "नज मृतकलाई औष"ध गनQ
लyने बहानामा स|गत गनQ नदJमा लगेको हो
भनी बयान गरे को र घटना Sववरण स-ब/धमा
कागज गनd ब}चा यादव, छोटJलाल यादवसमेतले

ू"तवादJ महे Oर यादवको सKलाह अनुसार नै
ू"तवादJ परमेOर यादवले सो घटना घटाएका हुन ्
भनी कागज ग@रcदएको दे िख/छ । यी ू"तवादJ

परमेOर यादव सुU अदालतमा बयान गदाQ कसुर
गरे मा इ/कार रहे ताप"न "नजले ूहरJमा गरे को
बयानलाई खि~डत गनQ भने सकेको पाइँदैन ।

सगरमाथा अल अःपतालबाट भएको शव परJqण
ू"तवेदनमा मृतकको मृfयुको कारण Asphyxia

due to strangulation भCे उKलेख भई "म"सल
सं लyन रहे का अ/य तयगत सबुद ूमाणबाट यी
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ूतवाद बेच ु भ'े परमे+र यादवले पटकपटक
कुटपीट गर 2लािःटकको डोर ले घाँट कसी
नज ूतवाद परमे+रको कत<=यबाट मीनादे वी
यादवको मृ?यु भएको पुAB हुन आयो ।

३. अब दोॐो ूJतफ< Aवचार गदा<,
ूतवाद परमे+र यादवले मृतक मीनादे वी
यादवलाई मानM नयतले पटकपटक कुटपीट गर

2लािःटकको डोर ले घाँट कसी नज मृतकको
मृ?यु भएकोमा NयानसOबPधीको महलको १४
नं. आकAष<त हुन सVैन भ'े वाद नेपाल
सरकारबाट आXनो पुनरावेदनमा िजAकर लएको
ु [ ऐन, NयानसOबPधीको महलको
दे िखPछ । मुलक
१४ नं. हे दा< “Nयान माना<को मनसाय रहे नछ,
Nयान लनुपनM सOमको इब पन रहे नछ, लुक[
चो^रकन हानेको पन रहे नछ उसै मौकामा उठे को
कुनै कुरामा ^रस थाOन नसक[ जोिखमी हतयारले

हानेको वा Aवष खुवाएकोमा बाहे क साधारण
लाठा, ढु eा, लातमुfा इ?याgद हाPदा सोह चोट,
पीरले ऐनका Oयादभऽ Nयान मरे मा दश वष< कैद
< छ ।” भ'े उjलेख भएको दे िखPछ ।
गनुप
४. ूःतुत वारदातमा ूतवाद परमे+र

यादवले मृतक मीनादे वीलाई बहान र साँझसमेत
गर पटकपटक कुटपीट गरे को र सोपlात्
2लािःटकको डोर ले घाँट कसेपlात् नजको
मृ?यु भएको भनी ःवीकार गरे को दे िखPछ ।
ँ ैन ।
मृतक पnी आफo झुpडी मरे को भ'े दे िखद
यी ूतवाद qारा पटकपटकको कुटपीटपlात् मानM
नयतले साधन खोजी गर नज मृतकको ह?या
ु [ ऐन, NयानसOबPधीको
ग^रPछ भने यःतोमा मुलक
महलको १४ नं. आकAष<त हुन सक्ने अवःथा
ँ ै न । ूःतुत घटनामा ूतवाद ले
पन दे िखद
2लािःटकको डोर ले घाँट मा बेर सास अवrs
हुने गर घाँट कःछ भने ?यो मान<लाई नै ूयोग
ग^रने काय< हो । मान<लाई ग^रएका काय< ^रस

झोकमा ग^रएका काय< होइन र मछ< भ'े जानी

जानी वा सो नयतले डोर खोजी मृतकको घाँट
ु [
कसी सोह प^रणामबाटै मृ?यु भएकोमा मुलक
ऐन, NयानसOबPधीको महलको १४ नं. आकAष<त
हुन नसक्ने हुँदा ूःतुत ह?या योजनाबsrपमा
ग^रएको मनसाय ूे^रत ह?या नै भएको दे िखयो ।
५. अब तेॐो ूJतफ< Aवचार गदा<,
पटकपटकको कुटपीटपlात् मृतकको घाँट
कसी कत<=य गनM ूतवाद परमे+र यादव र

सो काय<मा सहयोग गनM अPय ूतवाद हrलाई
अभयोग दावीबमोिजम NयानसOबPधीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग^रपाउँ भ'े
पुनरावेदन िजAकरतफ< हे दा< ूतवाद परमे+र
यादवले आफूले कुटपीट गर 2लािःटकको
डोर ले घाँट कसी मृतकको मृ?यु भएको भनी
बयान गरे को, अPय तxयगत ूमाणबाट नजकै
कत<=यबाट मृतकको मृ?यु भएको माथ Aववेिचत

तxयबाट पुAB भै नजले मनसायपूवक
< नै ह?या
ु [
गरे कोले नज ूतवाद परमे+र यादवलाई मुलक

ऐन, NयानसOबPधीको महलको १, १३(३) नं. को
कसुरमा सोह १३(३) नं. बमोिजम सव<ःवसAहत
जPमकैद हुने ठहछ< ।

६. NयानसOबPधीको महलको १३(३)
नं. बमोिजमको अभयोग दावी भएका ूतवाद हr
अवध यादव, रामgदहल यादव, सकलदे व यादव,

लुिखया भ'े रामनारायण यादव, महे +र यादव,
बि यादवको हकमा Aवचार गदा< मु{य ूतवाद
परमे+र यादवले आXनी ौीमती मीनादे वी
यादवलाई आफूमाऽ भई कत<=य गर मारे को

भनी मौकामा अधकारूा} अधकार सम~ साबत
छन् । मृतकलाई घाँट कसी मा^रसकेपlात्
ूतवाद परमे+रले सो कुरा आXनो बाबु ूतवाद
अवध यादव एवम् अPय ूतवाद हrलाई जानकार
गराएपlात् अPय ूतवाद हrले सो थाहा पाएपछ
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मृतकलाई औष"ध गन3 ल4ने बहाना गर8 मृतकको
लास जाँच नगर8 दानर नद8मा लगी स?गत गन@
सAलाह गर8 सो लास दानर नद8मा लगी िचता
बनाई स?गत गन@ बममा ूहर8Eारा सो लास
ँ ा ू"तवाद8हJ अव"ध यादव,
बरामद भएको दे िखद
रामMदहल यादव, सकलदे व यादव, लुिखया भOे

रामनारायण यादव, बि8 यादव, महे Rर यादवको
ु S ऐन, UयानसVबWधीको महलको
कसुर मुलक
१३(३) नं. अWतग3तको नदे िखई ऐ. २५ नं.
ँ ा "नज ू"तवाद8हJ अव"ध
बमोिजमको दे िखद
यादव, रामMदहल यादव, सकलदे व यादव, लुिखया
भOे रामनारायण यादव, बि8 यादव, महे Rर
यादवलाई ऐ. २५ नं. बमोिजम जनह8 J.२०।–
जर8वाना हुने ठहछ3 ।

७. अब चौथो ूcतफ3 eवचार गदा3 मा"थ

eववेिचत आधार ूमाणसमेतबाट ू"तवाद8हJ
ु S ऐन,
बेच ु भOे परमेRर यादवको कसुर मुलक
UयानसVबWधीको महलको १, १३(३) नं.
अWतग3तको ठहर8 "नजलाई ऐ. १३(३) नं. बमोिजम
सव3ःवसeहत जWमकैद र अWय ू"तवाद8हJ अव"ध

यादव, रामMदहल यादव, सकलदे व यादव, लुिखया
भOे रामनारायण यादव, बि8 यादव, महे Rर यादवको
कसुर ऐ. २५ नं. अWतग3तको ठहर8 सोह8 नं.

हुWछ । अoमा तप"सलबमोिजम गनू 3 ।
तप"सल
मा"थ इWसाफ खpडमा लेिखएबमोिजम ू"तवाद8
ु S ऐन,
बेच ु भOे परमेRर यादवको कसुर मुलक
UयानसVबWधीको महलको १३(३) नं. अWतग3तको
ठहर8 "नजलाई सव3ःवसeहत जWमकैद हुने ठहर8

सjर8 िजAला अदालतबाट "म"त २०६६/२/२७
मा भएको फैसला सदर हुने ठहरे काले सjर8
िजAला अदालतले राखेको लगतबमोिजम "नज
ू"तवाद8

परमेRर

यादवलाई कैदमा राखी
पुनरावेदन अदालत, राजeवराजले १० वष3 कैद
गन@ भनी राखेको लगत कrा गनु3 भनी सjर8

िजAला अदालतमा लेखी पठाई अJमा सjर8
िजAला अदालतले राखेको लगतबमोिजम गनु3
भनी सjर8 िजAला अदालतमा लेखी पठाउनू -१
ू"तवाद8हJ अव"ध यादव, रामMदहल यादव,
सकलदे व यादव, लुिखया भOे रामनारायण यादव,
ु S ऐन,
बि8 यादव र महे Rर यादवले मुलक

UयानसVबWधीको महलको २५ नं. को कसुर
गरे को ठहर8 "नजहJलाई जनह8 J.२०।–
जर8वाना हुने ठहर8 फैसला भएकाले "नजहJलाई
सjर8 िजAला अदालतले राखेको लगतबमोिजम
सो जर8वाना असूल गनु3 भनी सjर8 िजAला

बमोिजम जनह8 J.२०।– जर8वाना हुने ठहरे काले
सjर8 िजAला अदालतबाट "म"त २०६६/२/२७

अदालतमा लेखी पठाउनू -----------------------------------२
दायर8को लगत कrा गर8 "म"सल "नयमानुसार
बुझाई Mदनू ---------------------------------३

ऐन, UयानसVबWधीको महलको १४ नं. अWतग3त
१० वष3 कैद र अWय ू"तवाद8हJ अव"ध यादव,
रामMदहल यादव, सकलदे व यादव, लुिखया भOे

उu रायमा सहमत छु ।

मा भएको फैसलालाई उAट8 गर8 पुनरावेदन
अदालत, राजeवराजबाट "म"त २०६७/३/९ मा
ु S
ू"तवाद8 बेच ु भOे परमेRर यादवलाइ मुलक

रामनारायण यादव, बि8 यादव र महे Rर यादवले
सफाइ पाउने ठहर भएको फैसला उAट8 भै सुJ
सjर8 िजAला अदालतबाट भएको फैसला सदर

Wया. ूकाश वःती

इ"त सं वत् २०७० साल फागुन १४ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : कमलूसाद xवाल8
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तकर् गनेर् हो भने िबक्री गरेर पिन िबक्री
नहुने र िबक्री गरेपश्चात् पिन िबक्रेताले
िबक्री भएको सम्पित्तउपर आफ्नो हकको
दावी गनर् सक् ने अनौठा सम्पित्तसम्बन्धी
कानूनी अवधारणा िवकिसत हुन जाने ।
§ कसैको नाउँ मा सम्पित्त लुकाउने कु रालाई
बेग्लै कानूनको माध्यमद्वारा िनयिमत गनेर्
व्यवस्था भएमा बाहेक भैरहेका कानून र
िविधशास्त्रमा स्वीकृ त नभएको यस्तो तकर्
गनेर् हो भने सम्पित्तसम्बन्धी कानूनको
आधारभूत जग नै भित्कन जाने र कोही
पिन जग्गाधनी वा सम्पित्तको मािलक
कानूनीरूपले सुरिक्षत नरहने अवस्था
आउने ।

िनणर्य नं .९१४९

ु इजलास
सवच अदालत, सं य(
माननीय .यायाधीश ौी क3याण ौे 6

माननीय .यायाधीश ौी कमलनारायण दास
फैसला :म:त : २०६९।७।२७।२
०६३–CR– ०६५०
मुCा : पदFय अ:धकारको दुHपयोग गरF
गैरकानूनीHपमा सKपिM आजOन गरF ॅQाचार
गरे को ।
पुनरावेदक/वादF : अिSतयार दुHपयोग अनुस.धान
आयोगका अनुस.धान अ:धकृत िशवबहादुर
Wेऽीको ू:तवेदनले नेपाल सरकार

ZवH[
ू\यथ^/ू:तवादF : गु3मी िज3ला, अज` गा.Zव.स.
वडा नं. २ घर भै हाल का.म.न.पा. वडा
नं. ३४ बु[नगर डेरा गरF बःने ौम तथा
रोजगार ूब[Oन Zवभागको शाखा अ:धकृत
(अनुस.धान अ:धकृत) गणेश अयाOलसमेत

§ आफ्नो नाममा जग्गा खिरद भै घर
िनमार्णको लािग नक्सा पास गरेको भए
पिन िनमार्ण सम्पन्न हुनुअगावै सिसमरूपमा
सम्पूणर् घर जग्गा िबक्री गरी अकार्का
नाउँ मा गएको र खिरदकतार्ले िबक्रेताकै हो
भनी स्वािमत्व समपर्ण नगरेको अवस्थामा
पिन प्रितवादीले िबक्री गरेपश्चात् पिन
िनजकै स्वािमत्वमा रहेको मान्ने कु नै कानूनी
एवम् िववेकसङ्गत आधार रहेन । यस्ता
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(ूकरण नं. ९)

§ खाता खोली बैिङ्कङ कारोबार गनुर्
स्वाभािवकरूपमा भै रहने कु रा हो । त्यो
सञ्चय वा सुरक्षा वा जुनसुकै कारणले
खातामा जम्मा गरी कारोबार गिरिदएको
हुन सक्छ । खाताबाट िझिकएका
रकमहरू आफ्नो फौजदारी दाियत्वबाट
बच्ने उद्देश्यले कतै लुकाएको भन्ने हो भने
त्यो तथ्यगत िहसाबले नै पुिष्ट गनुर्पनेर् ।
§ खाताबाट रकम िझिकनु नै रकम लुकाएको
अनुमानको आधार बन्न सक्तैन । यस्तो
प्रश्नहरूमा अपराध अनुसन्धानको पक्ष
सतही नबनी गम्भीर र क्षमतावान् हुन
जरूरी छ । यथाथर्मा कु नै राष्ट्रसेवकले
अमूक सम्पित्त कित आिर्जत गर्यो भन्ने
प्रयोजनको लािग तत्काल कित उसको
साथमा वा िनयन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा
मूल्याङ्कन गिरने हो न िक कित िथयो वा
हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गनेर् हो ।
(ूकरण नं. १०)
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§ मूलतः वादी पक्षले प्रितवादीले
गैरकानूनीरूपमा आय प्राप्त गरेको भनी
अिभयोग लगाउनुपूवर् िनजको तत्कािलक
िनजी पािरवािरक आय र सम्पित्त तथा
िनजको आफ्नो समग्र आयको वासलात
वािर्षकरूपमा के कस्तो िथयो भनी
खुलाउन सके को भए िनजको आयको
वैधता वा अवैधताको िस्थित प्रष्ट हुने
िथयो । अनुसन्धानको चरणदेिख नै
बुिझएका पिरवारका सदस्य भनेका
व्यिक्तहरूलाई अिवभािजत सं युक्त
पिरवारको सदस्य मानी बयान बरबुझारथ
गरी सगोलमा नै आयको आँकलन गरी
अिभयोग लगाइएको अवस्था हुँ दा अब
प्रितवादीलाई पािरवािरक सं युक्त आयको
िलखतबाट छु टयाउन
्
िमल्ने अवस्था
नरहने ।
(ूकरण नं. १५)

पुनरावेदक/वाद5का
तफ8बाट
:
<व=ान्
सह@याया"धवCा महे श थापा
ूGयथH/ू"तवाद5का तफ8बाट : <व=ान् वIरJ
अ"धवCा यLमू"त8 व@जाडे, <व=ान् अ"धवCा
कOयाण पोखरे ल र अ"धवCा रामेRरूसाद
कोइराला
अवलिUबत निजर :
सUबV कानून :
§ सा<वकको ॅXाचार "नवारण ऐन, २०१७
§ ॅXाचार "नवारण ऐन, २०५९
सु\ तहमा फैसला गन_ :
मा.@या. ौी भूपcवज अ"धकार5
मा.@या. ौी कोमलनाथ शमा8
मा.@या. ौी चोले@ि शमशेर ज.ब.रा.
<वशेष अदालत, काठमाडg ।

फैसला

<वशेष

अदालत
काठमाडgबाट भएको "म"त २०६३।१०।२३
गतेको फैसलाउपर <वशेष अदालत ऐन, २०५९

न्या. कल्याण श्रेष्ठ :

को दफा १७ बमोिजम दायर हुन आएको ूःतुत
मुnाको सoिpq तrय एवम् ठहर यस ूकार
छ :
ौम तथा रोजगार ूबV8न <वभागका
अनुस@धान अ"धकृत गणेश अया8लले वैदेिशक

रोजगारसUब@धी <व"भu काम गर5 लाvने खच8
र आवँयक कागजात उOलेख नगर5 अनुिचत
लाभ "लई बालाजुको वनःथल5मा घर "नमा8ण
र \प@दे ह5मा आzनो मा"नसको नाममा ज"मन
खIरद गर5 कानूनबमोिजम पेस गरे को सUपि{

<ववरण भ@दा अ"मOदो र अःवाभा<वक उ|च
जीवनःतर यापन गर5 है "सयतभ@दा बढ5 सUपि{
आज8न गर5 कमाएको सUपि{ आफ@तको नाममा
राखी लुकाउन खोिजरहे को हुँदा कारवाइ गर5
पाउँ भuेसमेत यहोराको "म"त २०५९।५।२८

को अितयार दु\पयोग अनुस@धान आयोगसमp
पेस भएको उजुर5 ।

ौम तथा रोजगार ूबV8न <वभागका
अनुस@धान अ"धकृत गणेश अया8लले वैदेिशक
रोजगार ऐन, २०४२ र "नयमावल5, २०५६ को
बिख8लाप हुने गर5 अितयारको दु\पयोग गर5
मा"सक १२५ अमेIरक डलर भ@दा कम तलबमा
कामदार पठाउन यवसायी कUपनीह\लाई
ःवीकृ"त दएको । मलेिशयामा ूच"लत ऐन,
"नयमावल5ले तोकेको <वपर5त ढाँचामा वैदेिशक
रोजगारका दरब@द5ह\को साव8ज"नक <वLापन
ूकािशत
गन8
यवसायीह\लाई
अनुम"त

दएको । आवँयक कागजात र लाvने खच8
उOलेख नगर5 कामदार पठाउने ःवीकृ"त
दएको । ह"लउड मेनपावरलाई कामदारबाट
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नयमवपर"त ८० हजार सेवा शु.क असु.न
अनुमत 1दएको, कामदार छनौट गदा9 म:ऽालयको
ूतनध सं ल@न नगराएको, ःवीकृत आवँयक
नपनF दे श भारतका लाग कामदार पठाउन ःवीकृत

सQवा भएको ६ महना मै नजामती सेवा ऐन,
२०४९ को बेवाःता गर" म:ऽालयबाट सQवा गर"
ॅnाचारको अलिखत इजाजत 1दएकोमा िजfमेवार

1दएको, रोयल गोखा9 मेनपावर काKडमा ठगनेूत
भ:दा ठ@नेूत लिचलो भई अिPतयारको दुQपयोग
गर" अनुिचत लाभ लएको हुँदा छानबन गर"
कारवाह" गर" पाउँ भTेसमेतको वैदेिशक रोजगार

नकाय मौन रहे को । zयस ःथानमा रह" है सयत
भ:दा बढ" लाख{ सfपिh आज9न गर" आ|नो
नाम र आफ:तको नाममा राखी छ.ने ूयास
हुन सक्ने भएकोले आवँयक कारवाह" अगाड
बढाइ पाउँ भTेसमेतको मत ०५८।११।३

चार वष9अिघदे िख ौम वभागमा काय9रत्
शाखा अधकृत गणेश अया9लले वभT fयान
पावरसँग मल" कारवाह"मा परे काहQसँग अकूत

नवेदन ।
सगोलका प~रवार र शसुराल"को ववरण,
राय वािणय बै, थापाथल" शाखािःथत व.ह.
नं. ९७४५, आ|नै र हमालय बै, ठमेल

अVययन तथा सहयोग के:ि (फेःक) नेपालका
सदःय मुकु:द िघमरे को २०५९।५।२७ को
उजुर" नवेदन ।

सfपिh असुल गर" वैदेिशक रोजगारमा जानेलाई
वच.ल"मा पार" ठगी गरे कोमा उजुर" गन9 जाँदा
उ.टै धfकi 1दएको । चार वष9भऽमा नज गणेश

अया9लले बालाजु वनःथल"मा Q. एक करोड
बीस लाखको महल बनाउन ठे kा 1दएको । ल
कलेजमा बहान अVययन गन9 Q. ५०,०००।–

डपोिजट गर" मासक Q. ८,०००।– फस
तरे को, तलबभ:दा बढ" खच9 गरे को, सो पदमा
बसी ॅnाचार गर" भैरहवा, बुटवलमा बीस लाखको
ज@गा कनेको, कमाएको अकूत सfपिh लुकाउन

खोिजरहे कोले नजको घरको फोटो सं ल@न गर"
यस पदमा बसी ॅnाचार गर" कमाएको सfपिh
छानबनपछ थाहा हुने भTे oयहोराको मत
२०५९।६।१६ को कrन रायमाझीसमेत जना
चारको उजुर" नवेदन ।
२०५३ सालदे िख शाखा अधकृत पदमा

ूवेश गरे का गणेश अया9ल ौम तथा रोजगार
ूबu9न वभागमा काय9रत् रहे को, ५ वष9को
अवधमा वभागबाट सQवा भई ौम म:ऽालयमा

को अिPतयार दुQपयोग अनुस:धान आयोगलाई
बोधाथ9 1दएको सुदश9न क}पतीको उजुर"

३६३५३० जे खातामा क~रब २ लाख, वा.९ .प.
७८०२ को मोटरसाइकल आ|नै नाममा भएको,
घर ज@गा नारायण काकलाई बबi गरे को,
इचु नारायणमा ज@गा भएको भTेसमेतको मत
२०५९।६।१ को उजुर" नवेदन ।

ौम वभागका गणेश अया9लले ौम
वभागमा काम गरे को लगभग तीन (३) वष9
भएयता सfपिh आज9न गन9 सफल भएको, काम
गरे वापत घू स खाने र मेनपावरसँग वाष9क २

लाखका दरले उठाउने गरे को, वनःथल"मा १४
आनामा बनेको वदे शी नसाको घर अ:दाजी ६०
लाख पनF घर हालसालै ५ लाखमा बबi गरे को,
गु.मी िज.लाको अजFमा घर खेत ज@गा अ:दाजी
१० लाख पनF, बैहQमा अ:दाजी ५० लाख
नगद, ॅnाचार गरे को रकमले बहनी वाइँलाई
ूतoयि १० लाखका दरले खच9 गर" अमे~रका
पठाएको । तीन वष9अगाड नजको सfपिh तीन
लाखजत रहे को वभागबाट पटकपटक सQवा
गदा9 पन म:ऽीहQको सहयोग पाएर वभागमा

511

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

आउन सफल भएको। पु2य4ल5 स6पि8 बाहे क
अ<य स6पि8 जफत गर5 कारवाह5 गर5 पाउँ
भCेसमेतको गुEमी िजEलाका ॅHाचार पी"डतको
उजुर5 "नवेदन ।
ौम तथा रोजगार ूबOPन Qवभागका
शाखा अ"धकृत गणेश अयाPल गुEमी घर भै

वनःथल5मा घर बनाई बसेका छन् । "नजले
वैदेिशक रोजगार क6पनीह]बाट "बनाकारण
शतP बाँधी ू"त_यि` "सफाaरश ]. ५००।– का
दरले "लने गरे को । वैदेिशक रोजगारबाट पी"डत
_यि`ह]ले उजुर गर5 पबेको _यि`सँग मोटो
रकम "लई छोडने गरे को । यसर5 कमाई गर5
बुटवलमा करोडeको घर जfगा जोडेको, काठमाडe
वनःथल5मा "बिEडङ, ौीमती र Qपताका नाममा
घडेर5समेत जोडेको कुरा पुQH नहोस् भCे दे खाउन

बैiबाट घर जfगा "धतो राखेर ऋण "लएको
नाटक गरे को, अ"धकृतको दशहजारस6मको
तलबले य"तQवkन स6पि8 जोlन नसक्ने, ौम
म<ऽीको आशीवाPद रहे को बुिझएको भCेसमेतको
अि2तयार दु]पयोग अनुस<धान आयोगमा nदएको
पी"डतको (बेनामी) उजुर5 "नवेदन ।
वैदेिशक रोजगारमा जाने कामदारह]को
अि<तम ःवीकृ"त तथा सोसँग स6बि<धत केशह]को

अनुस<धान अ"धकृतको ]पमा काम गदPछु । मैले
स6पि8 <याQयक जाँचबुझ आयोगमा मेरो र मेरो
पaरवारको स6पि8को ॐोत खुलाई पेस गरे को
छु । मेरो है "सयत मrयम वगsय पaरवार हो ।
Qपता पुखाPको इuजत आमद अनुसार िशvा ूदान
ु पaरवार कुनै न कुनै
गरे का छन् । म र मेरो सं य`

पेसा _यवसायमा सं लfन छe । स6पि8 <याQयक
जाँचबुझ आयोगमा पेस गरे को Qववरणप"छ दिvण
कोaरयाबाट दाजु उमाका<त अयाPलले ]. १ लाख

६० हजार पठाउनु भएप"छ मेरो ौीमतीको बैi

खातामा ज6मा भएको हुँदा नगद केह5 बढे को
छ । आयोगमा पेस गरे को Qववरणमा फरक
छै न । फरक दे िखए कानूनबमोिजम सजाय सहन
तयार छु ।

गुEमी िजEलामा घर जfगा, ]प<दे ह5
िजEला आन<दवन गाउँ Qवकास स"म"तमा दाजुको
नाममा एकतले घर, काठमाडe िजEला, इचzु
नारायण गाउँ Qवकास स"म"तमा ७ आना जfगा,

राQ{य वािणuय बैi तथा Qहमालय बैiमा २
लाख चानच ुन नगद, आफू र पaरवारका सदःयसँग
कaरब २७/२८ तोला सुन, गाउँमा सामा<य लगानी
उ}न बाँक~ छ । अiमा यQकन गनP सQकन ।
मेरो नाममा एउटा मोटरसाइकल बाहे क केह5

छै न । २०५१ सालमा सेवा ूवेश गरे प"छ
गुEमीका घर खेत "बब~, दाजु "डलाराम भारतीय
सेनाको २४ वषPको पाaरौ"मक, भाउजु सरःवती
अयाPलको क6यु"नQट डेभलपमे<ट ूोजेटमा

२०४५ दे िख २०५२ स6मको पाaरौ"मक,
ु
ूयासबाट ]प<दे ह5मा एक
आफूसमेतको सं य`

तले घर बनायe र काठमाडeमा एउटा घडेर5
Qक<यe । पहाडमा लगभग "बब~ गर5 सकेका
छe । पु2य4ल5 स6पि8को "बब~ र आ–आनो
योगदानले ॐोत वृQO भएको हो ।
ु पaरवार छe । छु Q "भC भएको
सं य`

छै न । हामीबीच के समझदार5 भयो भने एक
जना पहाडको पुख4ल5 स6पि8को हे रचार गन,
भारतीय सेनामा काम गन, दाजु तराइ"तर बःने,
म काठमाडeमा बःने । हाॆो आपसी सEलाह
ु ]पमा गरे का छe ।
अनुसारको _यवःथा सं य`

खचP सEलाहबाट औिचयको QHले गछ ।
दाजु उमाका<तले ] ६०/६५ हजार, "डलारामले
भा.].१०/१२

हजार

मा"सक

आ6दानी

गनुP

हु<छ । भाउजु सरःवतीको हे EथपोHबाट ूा
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हुने आदानी र सानो मे(डकल प(न राख्नु
भएकोछ । बुटवलमा भाउजुको तलबबाट खच:

हु;छ । काठमाड=मा मेरो खच: घर भाडा, खाना,
?यापसको फBसमेतमा खच: हु;छ । Cप;दे हDमा
भाउजुको नाममा मिणमाम ने.बै.(ल.मा खाता
छ । अC कसै को नाममा छै न । मेरो नामसमेत

उKलेख भएको घरको फोटो हे रL । वाःतNवकता
झुPा हो । २०५७ सालमा मैले उU घर (न(म:त
जVगा खXरद गरे को हुँ ।
एकतKला

ढलान

गरे को

अवःथामा

लागत बढD लाVने भएकोले २०५८ साउन(तर
जVगा तथा एक तला ढलान गरे को घर नै
एघार लाखमा नारायणबहादुर काक]लाई (बबB
गरD

एउटा

आ;तXरक

कागज

गXरसकेको
(थए ँ । (बबBबाट ूाa रकममbयेबाट इचdु
नारायण गा.Nव.स.मा जVगा Nकनe । मेरो बfनाम

गराउने उgेँयले उजुरD iदएको रहे छ । खXरद
गनjले फाउkडेसनमा घर बनाउँदै गरे को हुँदा
मेरो नाम जो(डयो । कुिlसत मनसायले मेरो
्
?याXरयरमा धnा पुरयाउने
(नयतले उजुरD गरे को

दे िख;छ । मालपोत काया:लयबाट ूमाण िझकाई
छान(बन गरे ूo हुनेछ । मैले उU जVगा C.५

लाख ३८ हजारमा खXरद गरे कोमा (नमा:ण सपq
नहुँदै भ ुइँतला कै उU घर कXरब ५ लाख

पuदा फB अ(ल महँगो भएकोले सामा;य बचत माऽ
हु;छ । २०५१ सालदे िख २०५३ सालसम
काठमाड= (भमसेनगोलामा xयापार गरे का (थय= ।
नायव सुyबाको जागीर राजीनामा iदई सzयकोष
(लएको छु । भाउजु सरःवती अया:लको
प(न सzयकोष (लइसकेका छ= । आआ|नो
ःवआज:नबाट ूाa, Nवदे शबाट ूाa, साNवकमा

xयापार xयवसाय गदा: ूाa रकमसमेतले घडेरDको
xयवःथा गरे का छ= । उपलyध भएसमको ूमाण
पेस गनjछु । इि;डयाबाट आफ} वा साथीमाफ:त
पैसा आउँछ । कोXरयाबाट मा;छे हC नेपाल

फक:दा Kयाउने गछ:न ् । दुबैको Nहसाब भ ुUान
हुन गा॑ो पद:छ । घर जVगा बेदा भाउजु
तथा ौीमती साी बसेका छन् । पXरवारको
सहम(तबाटै उU काय: गXरएको हो ।

उमाका;त एक वष:अगा(ड भा;जा पनj
ीवु भkडारDले पठाएको Xरलेशन (भसामा दिण
कोXरया जानुभएको, ६५/७० हजार Cपैयाँँ नेपालD
पाXरौ(मक पाउनुह;ु छ । एक पटक गुKमीका
िशवलाल भkडारDसँग र दुई पटक ूकाश
िजसीसँग पैसा पठाउनुभएको (थयो । ठे गाना र
xयिUको याद हुँदैन । भUपुरकB ौे थरकB

मNहलामाफ:त साँढे सात लाख Cपैयाँँ आएको
छ भनी खबर आएको छ । उU रकम (लन
बाँकB छ । भाउजुले केहD त (लनु हु;छ नै ।
हालसम ६ लाख चानच ुन आएको छ । मेरो

ज(त खच: भइसकेको (थयो । गुKमी, अजj–२
को घर जVगा रो. ७ को (स;दूरे भqे ठाँउको
खेत (बबBको रकम, (डलारामको पाXरौ(मक,
आफूले बचत गरे को रकमबाट (नमा:ण गरे को
हुँ । ौीमती (म(डलइःट मेनपावरमा काम

राNय वािणय बै, थापाथलDमा रहे को व.Nह.
नं. ९७४५।३२ को खातामा २०५६ सालमा
Nव(भq जVगा (बबB गरे को रकम, दायुले

इ;टरनेशनल भqे मेनपावर कपनीमा काम
ग(छ:न ् । तलब ५५००।– छ ।

सzयकोष, xयापारको रकमसमेत जमा भएको
छ । उU रकम बुटवल तथा काठमाड=मा जVगा

ग(थ:न ् । lयहाँ छाडी साउनदे िख राजधानी

ूाइभेट ?यापसमा एल.एल.एम. मा

इि;डयाबाट पठाएको रकम, सzय कोष, भाउजुको

Nकq (नका(लएको छ । खातामा
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जीतबहादुर

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

*वाल-, ह/रलाल भ2डार-ले

२ लाख २५ हजार

पठाएका "थए । ;दनेश अया@लले १ लाख ६०
हजार गाउँमा Eवदे श पठाई दे ऊ भनी बैKमाफ@त
पठाएका "थए । उN रकम खातामा राखेकोमा
प"छ जाने बेलामा िझकेर सSबिTधत ठाउँमा
बुझाउँछन् । खातामा सिXत मेरो रकम होइन ।
२०५६
दे िख
ौीमती
वैदेिशक
रोजगारसSबTधी काम काज गन[ गद@"छन् ।

चेक क–कःको नाममा काEटयो याद भएन ।
_यवहा/रक समःयाका कारण मेरो खाता ूयोग
भएको हो । ह/रलाल *वाल-, ;दनेश अया@लले

बैKबाट साcट बनाई पठाएको हो । अजुन
@
भdेले प"न बैKमा रकम जSमा गर- िझकe लगेको
छ । बैKमा राख्ने र "नकाfने गरे ताप"न मेरो
र ौीमतीको बैK खातामा एकपटक २२ लाख

gयालेTस रहे को "थयो । ौीमतीको नामको
खातामा एक पटक १३ लाखसSम जSमा भएको
छ । उN रकममiये ११ लाख घर जkगा
"बबeबाट ूाm रकम, भाइ पन[ Eहरालाल अया@लको

साला गहे Tि खरे ललाई ःटु डेTट "भसामा अमे/रका
पठाउनको ला"ग बैK gयालेTस सो (Show) गन@
दुई पटक गरे र लाख qपैयाँँ भरतपुर लगी फे/र
fयाइराखेको हो । को/रयाबाट Eव"भd "म"तमा
आएको क/रब ६ लाखको रकम तथा sवाइँ गोपाल
खरे ल आयोया ःटे ट अमे/रकामा कुfतार"सं को
नामबाट काम गर- रहनु भएकाले वेःटन@ यु"नयन
म"नशाTसफरबाट बौwकe "नमा डोfपा शेपा@को
ौीमान् हःते Eवxनाथ अया@लमाफ@त आएको रकम
जSमा

भएकोछ ।
२०५३ सालमा ूशासकeय अदालतमा
काय@रत् रहँदा राEyय वािणsय बैK, थापाथल-मा
९७४५ को खाता खोलेको हो । बैKको

ःटे टमेTटको जSमा महलमा q.३१ लाख २ हजार
५ सय तथा खच@ महलमा q.३१ लाख १४ हजार

र बाँकe q.१० हजार ५ सय उfलेख भएको
छ । Eहमालय बैK, ठमेलमा मेर- ौीमतीका
नाममा रहे को ३६३५३० जे को खातामा

जSमा २१ लाख २० हजार र बाँकe २ लाख
३६ हजार ९ सय ७८ ःटे टमे2टमा उfलेख
भएकोछ ।
मालपोत काया@लय, qपTदे ह-मा दता@

रहे को जkगा दाइ इिTडयामा रहनुभएकाले दाजुको
तफ@बाट म "बदा "लई qपTदे ह- गई हःता~र गरख/रद गरे को कागज, दुगा@लाल भ2डार-सँग २०५५

भदौमा Eकनेको कागजातको आधारमा दाजुको
नामको छाप बनाई रिजःशे सन "लखत गरे को
हुँ । दाजुको नाग/रकता छापको ूमाण बनाई

एकाघरका भाइका है "सयतले हःता~र गरे को
छु । मTजुर- वा/रस केह- "थएन । दाजु जवानमा
ु Tु छ । दाजुको तलब,
ूवेश भै हाल हवfदार हुनह
Eट.ए."ड.ए. गर- १२/१३ हजार भारतीय qEपयाँ
पाउनुहTु छ । पैसा उहाँको साथीहqमाफ@त

आएको छ । औपचा/रक माiयमबाट नआएको
हुँदा भाउजु एवम् प/रवारका सदःयको नामको
कुनै ूमाण पेस गन@ सEकँदै न । घर बनाएप"छ
माऽ २०५७ मा भाउजु qपTदे ह- आउनुभएको
हो । दाइ "सधै काठमाड वा qपTदे ह- भएर

आउनुहTु छ । मेरो प/रवारको सSपूण@ _यवहार
मैले गन[ गद@छु । नेपाल बैK "ल"मटे ड, मिणमाम
शाखा काया@लयमा रहे को Eह.नं. ७८३६ को बैK

ःटे टमेTटमा q.५,६४,८३१।– जSमा भई खच@
q.५,४४,०००।– र बाँकe q.२०,८३०।–
दे िखन आउँछ । भाउजुको खातामा जSमा भएको
रकममiये दाइजो पेवा र ःव–आज@नको रकम
@ एको प"न
हो । दाजुले केह- रकम जSमा गनुभ

छ । भाउजुको दाइजो पेवाको बारे मा ःप
ूमाण त छै न । थप रकमका बारे मा हामीलाई
भdुभएको "थएन । भाउजुको खातामा दाजुको र
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सगोल सपि" #यादै कम माऽ रािखएको छ ।
दाइ उमाका2त अया5ल सन् २००२ को
अ:ूल<तर गएको जःतो ला?छ । फोनमा कुरा
हुँदा ६५/७० हजार पाउँछु भHुह2ु छ । ूमाण
मसँग छै न । कोJरयाको वैदेिशक रोजगारसब2धी

:वQापन अनुसार कोJरयन मुिा बन ५१४१.५०

को कोJरयन मुिा V.२२७५।०० ू<तम:हना
पाउने खुWन आउँछ । मैले खुलाएअनुसार
मा<सक ३३/३४ हजार तलबमा अ2य भ"ा
जोZदा ६५/७० हजार पु?दै न भH स:कँदै न ।
दाइ भारतीय सेनामा [ेऽी थर लेखाई
ु एको हो । मैले नागJरकता अनुसार
भ<त5 हुनभ
<डलाराम अया5ल भनी खुलाएको छु । बुबाले
भनेअनुसार आमाको पाव5ती अया5ल भHे कुनै नाम

नभएको एउटै नाम जीवकला हो । ज?गा <बबa,
:वदे शबाट आएको रकम, :वदे श जानेले जमा
गरे को रकम, बालाजुको ज?गा <बबa गरे को रकम,
ौीमतीको खातामा जमा गJरएको, घर कdलeट
नभएकोले <लखतमा उWलेख नगरे को हो । घर
अचल सपि" नै हो । जे जःतो अवःथामा
घर भए प<न उWलेख हुनपु द5gयो । मैले सपि"

2या:यक जाँच बुझ आयोगमा बुझाएको :ववरण
तथा आयोगमा खुलाई पेस गरे को कागजातहVबाट
मेरा र पJरवारका नाममा रहे को सपि" :ववरण
दुVःत <मWन आउँछ । कुनै लुकाई <छपाएको
छै न । बैiमा जमा भएको सबै रकम मेरो
हुँदैन । सपि" :ववरणमा उWलेख गJरएको
रकम र <लखतमा उिWलिखत रकम फरक परे को

छ । <निjतVपमा कागजात फरक परे को दे िखन
आउँछ । बरामद भएका कागजातमkये ू.प.नं.
१९९।०३७।३८ को ू<त<ल:पको बारे मा मलाई

केहe थाहा छै न । अनुभवको ूमाणपऽ एकजना
्
साथीले :वदे श पठाई pदनुपरयो
भनी pदएका
<थए । यःता कागजात राख्नु कानूनसमत हुँदैन

नै । रोजगारमा जानेले एकमुr बुझाउनुपनs रकम
ँ ै न जुन <नयमावलeले tयवःथा
खोWने गरे को दे िखद
गरे को छ । सरकारe <नकायको पोrबuस मेरो
पJरवारले ूयोग गनs त कुरै हुँदैन र <मWदै न
प<न । ब:हनी गोमा अया5लको दुईवटा बैiमा
खाता छ । #वाइँले पठाएको पैसा ती बैiमा
:व<भH <म<तमा राखी कारोबार भएको छ भHेसमेत

tयहोराको ू<तवादe गणेश अया5लले अिvतयार
दुVपयोग अनुस2धान आयोगमा गरे को बयान ।
२०५७ मा केहe म:हना <म<डल इr
मेनपावर कपनीमा काम गरw । २०५९।४।२०
दे िख राजधानी इ2टरनेशनल स<भ5स नामको
मेनपावर कपनीमा लेखा tयवःथापकमा V.
५०००।– मा काम गदx छु । <नयममा अ:फसको

पैसा ूयोग गन5 पाउने tयवःथा छै न, गन5
<मWदै न । :हमालय बैiमा व.:ह.नं. ३६३५३०
जे. को खाता <म<त २०५८।३।६ मा खोलe
आएको छु । प<त गणेश अया5लको ७८०२ नं.
को मोटर साइकल छ । कसरe :कHुभयो मलाई
थाहा छै न । अ2यऽ खाता छै न । नगद सबै
बैiमा छ । :हमालय बैiको मेरो खातामा V.
२१,३९,५८५।२३ दे िखन आउँछ । सोमkये
११ लाख घर बेचेको रकम र V. १ लाख ६०
हजार माइला दाइले कोJरयाबाट पठाएको रकम,

जेठो दा#यूले भारतीय सेनाबाट कमाएको पैसा,
केहe दाइजो पेवासमेतको रकम हो । ज?गा
<लखत अनुसार V.६ लाख १० हजारमा <बबa
गरे को भए प<न tयवहारमा V. ११ लाखमा भएको
हो । रकम पटकपटक बैiमा रािखएको <म<त याद
ु पJरवार भएकोले सपूण5 आय tयय
छै न । सं यy
मेरो ौीमान् गणेश अया5लले गनs गरे को हुँदा उy
रकम मेरो खातामा जमा भएको हो । सरःवती
अया5लको रकमबारे मा मलाई थाहा छै न । केहe
पैसा घर tयवहारमा आवँयक भएकोले घरमा
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पठाइयो र केह1 पैसा बै4मा नै छ । "लखत
:यवहार फरक नहुनपु न> हो । मेरो खातामा
वनःथल1मा डेरागर1 बःने गोमा अयाDलको पैसा
छै न । कEहलेकाँह1 ौीमान्सँग रकम भएको

बेला जMमा गन> गथN । बुबा र सरःवतीलाई
:यिQमाफDत रकम पठाइRSयो र कEहलेकाँह1
उहाँहT नै आउने गनुह
D Rु Sयो । कोVरयाबाट
हुिXडमाफDत रकम आउँछ । इिRडयाबाट आफY
Zयाएर [दनुहRु छ । Zयाएर [दनेको नाम ठे गाना

थाहा छै न । उZलेख गरे बाहे क अT कसै को

रकम खातामा छै न । बै4 कारोबार, घर ज^गाको
"लखतसमेत आपसी समझदार1मा भएको कागजात
अनुसार घर, बाटो रकमसमेत दे खाउनुपन>

हो । `यःतो कायD दे िखएमा मउपरसमेत कानूनी
कारवाह1 भए मRजुर छ भaेसमेत :यहोराको

ू"तवाद1 भागीरथी (भXडार1) अयाDलले अिeतयार
दुTपयोग अनुसRधान आयोगमा गरे को बयान ।
२०५७ दे िख स`यवती ओभर"सज
नामको मेनपावर कMपनीमा कायDरत् रह1 "भसा

लगाउने काममा [दZल1मा छु । Eक.नं. ९९१
को lेऽफल ०–१३–५ ज^गा २०५८ भदौमा
घरसEहत Eकनेको हो । घरको पिpमपEq

मोटरबाटो छ । एक तला घर T. ७५,०००।–
को मोटर साइकलसमेत पार1त खचDसEहत ११
लाख ५ हजारमा "लएको छु । घरको नsसाको

T. २६,०००।– अलग [दएको छु । कागजमा
भएको सह1 मेरो हो । कागज "लनासाथै काम
भएको हो । [दने गणेश अयाDल, "लने म नारायण
काकw हो । गणेश अयाDलसमेतले ऐनEवपर1तको
कायD हुने गर1 गरे को कागजमा दे िखन आए प"न
हाॆो कुनै सZलाह भएको छै न । कानूनबमोिजम

भएमा सहने छु भaेसमेत :यहोराको ू"तवाद1
नारायण काकwले अिeतयार दुTपयोग अनुसRधान
आयोगमा गरे को बयान ।

कृEष बाहे क अT पेसा छै न । भारतमा
"म"लटर1 पु"लसमा "थए ँ । पेRसन नहुँदै छोडी
आएको । मेरो प|ीको नाम जीवकला अयाDल

हो र नागVरकतामा यह1 छ । सो बाहे क अT
बोलाउने नाम छै न । जेठा छोरा "डलाराम

अयाDल भारतमा २५ वषD अिघदे िख आम}मा
नोकर1 गदDछन् । जेठ~ बुहार1 सरःवती अयाDल
बुटवल, आनRदवन–५ मा बसोबास ग"छDन ् ।

पEहले रे डबसमा र हाल हे Zथपोमा कायDरत्
"छन् । माइलो छोरा उमाकाRत एक वषDअिघ

ज"तदे िख कोVरयामा काम गछD । माEहल1 बुहार1
रमा अयाDल गुZमी, अज> मै मसँग बःद"छन् ।
छोर1 गोमा अयाDलको ९ वषDअिघ गोपालूसाद
खरे लसँग Eववाह भएको छ । पेसा अययन

ग"छDन ् । काRछो छोरा गणेश अयाDल ौम तथा
रोजगार ूबDन Eवभागमा अ"धकृत पदमा कायDरत्
छन् । काRछ~ बुहार1 भा"गरथी भXडार1 अयाDलसँग
२०५७ वैशाखमा काठमाड मै Eववाह भएको
हो । हाल कुन अEफसमा कायDरत् छन्, थाहा
छै न । जेठो छोरा भारतमा जा"गर खान जाँदा

[दलाराम lेऽी लेिखएको छ । यहाँ "डलाराम
अयाDल लेे गVरRछ । मसँग सZलाह भएअनुसार
अलगअलग ठाउँमा बसेका छन् । अंशबRडा,
मानु छु Eटृ एको छै न । गुZमी, अज>–९ मा माऽ
ज^गा बाँक छ । बRडा नहुदै र बRडा भएप"छ
ज^गा "बब भएका छन् । छोराछोर1को Eववाह
म आफYले गर1 [दएको हो । गाउँमा ज^गा

Eकनेको छै न र छोराहTको नाउँमा प"न छै न ।
बेचेको ज^गाको रकम ूायः गर1 काRछोले चलाई
आएको छ । सुनचाँद1 बाँक छै न । Eववाह

घर :यवहार, खेतीबाट र जा"गरबाट आएको पैसा
ूयोग गर1 भएको हो । मा"सक T.२००।–
आइ.सी पाउँथे । अज> ९ Eक.नं. १३२६
को ज^गा "डलाराम अयाDल भaे मेरो छोराको
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होइन । नाता पद$ न । ब&डा अनुसार ६०–९–
०–० ज0गा धनी ूमाण पुजा7 अनुसार ज0गा रोपनी
४–११–३–१ खेत ३४–११–१–३ पाखोसमेत

३९–७–१–० बाँक@ दे िख&छ ।
गणेश अया7लले पेस गरे को Fलखत
अनुसार Fबब@ भएको हो । सो अनुसार र.नं.

२९०६, १२८६,४००६, ३६८७, ३६८०,
१५८०, २४०२, ३३०१ समेत ८ थानको
P. ३,३५,५००।– मा ज0गा Fबब@ गरे को

दे िख&छ । पुजा7 अनुसार Fबब@ भै बाँक@ हुने
०–५–१–३ समेत ३९–१२–२–३ मRये पाखो
३४–११–१–३, खेत ४–११–३–१ दे िख&छ ।
Fलखत भाइ Sटकाराम अया7लसँग बाँडी Fलएको

P. ६२,५००।– समेत P. ३,९८,०००।– हुन
आउँछ । सबै छोरालाई समान Xयवहार गनुप
7 नZ

हु&छ । छु Sटृ Fभ\ भएको छै न । को]रयाबाट
आएपFछ Fतनै भाइको नाममा गर^ _दने छु ।
ज0गा बेचेको रकम अP छोरालाई म आफूले
_दएको छै न । Fडलाराम र गणेश अया7लको नाममा
ज0गा घर रहे को दे िखन आयो तर उमाका&तको
नाममा दे िखन आएन । यसर^ फरक पार^ सdपिe
राख्न नFमgने हो । Xयवहारमा ब&डा नभएकोले
यःतो भएको हो । अP ूमाण छै न भ\ेसमेत

Xयहोराको दे वीराम अया7लले अिiतयार दुPपयोग
अनुस&धान आयोगमा गरे को बयान ।
ौीमान् गोपाल खरे ल २०५२ सालदे िख

अमे]रका जानुभएको छ । उहाँबाट ूाk हुने
रकम वेःटन7 युFनयन मFन शा&सफरबाट दाइका
नाममा आउँछ । उहाँले नै लगेर मेरो खातामा

भौचरसमेत भर^ राखी _दनुह&ु छ । ौीमान्ले
आवँयक परे को बेलामा पठाएको रकम कSहले
१०/१५ _दनमा र कSहले मSहना _दनमा
आउँछ । राSpय वािणqय बैr, बानेsरको P.

१७,२५,५५८।– जdमा भएको Sह.नं. १७८४४ र
राSpय वािणqय बैr, थापाथल^को Sह.नं. ११८७९
को P. २१,३९,६२२।– जdमा भएको रकम
मेरो हो । सो थापाथल^मा दे वर Sवंणु खरे ल र
बानेsरको खातामा दाइ गणेश अया7ल शेषपFछको
हकवाला राखेको छु । खातामा अ&य कुनै रकम
छै न । अमे]रकाबाट पठाउने रकम कूलतार Fसं को
नामबाट आउने गछ7 भ\ेसमेत Xयहोराको गोमा
(अया7ल) खरे लले अिiतयार दुPपयोग अनुस&धान

आयोगमा गरे को बयान ।
मालपोत अFधकृत समरबहादुर Fसं ह, नायव
सुxबा राजे&ि बुढाथोक@, अFमन सव7जीतूसाद
साह, ख. लआमणूसाद भटृ राई, माधवबहादुर पा|डे

(मालपोत काया7लय, Fडgल^बजार) नायव सुxबा
तेजFनFध शमा7 पौडेल, ख. कृंणकुमार के.सी,
ख. पारसनाथ चौधर^, ख. तेजनारायण भ|डार^
(मा.पो.का., Pप&दे ह^) ले अिiतयार दुPपयोग
अनुस&धान आयोगमा गरे को बयान FमFसल सामेल

रहे को ।

देवीराम अयार्लका नाममा देिखएको पैतृक जग्गा :
ब.सं

िजgला/गा.Sव.स.

वडा नं.

Sक.नं.

}ेऽफल

SकFसम

कैSफयत

१
२
३
४

गुgमी, अजZ
,,
,,
,,

९
,,
,,
,,

१३१२
१३११
१४३९
१५५४

३–१०–०–१
०–१३–०–१
१–१२–१–३
०–१–१–०

खेत चाहार
,,
,,
,,

४–११–३–१
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५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

२
,,
९
,,
,,
,,
,,
,,
२
९

५२५
५६१
५५६
१३५३
१३४९
१३५२
१४४०
१६६३
७९१
१७६९

२–४–२–०
१–३–०–३
०–२–०–२
४–१५–१–३
३–७–२–३
५–४–३–३
५–१२–३–३
१–०–०–०
२–०–२–२
८–८–०–०

ृ ज3गा बाहे क ू"तवाद:का
- पैतक
उपयु.
बाबुले गु;मी िज;ला, अज@ गाउँ Bवकास स"म"त
िःथत अंशबGडाबाट ूाJ गरे को ज3गामMये "म"त

२०४४।१।१६ दे िख २०५५।१२।१६सSम
८ पटक गर: Uेऽफल ५९–३–२–१ रोपनी ज3गा
Y. २,९०,०००।– मा "बब\ गरे को दे िखएको

छ । सो ज3गा "बब\ गर: ूाJ भएको आSदानीले

पाखो चाहार ३४–११–१–३
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
जSमा खेत पाखो ३९–७–१–०

YपGदे ह: िज;ला, आनGदवन गाउँ Bवकास स"म"त
वाड- नं. ५ मा जSमा Uेऽफल ०–४–० "बगाहा
ृ सSपिbका हकवालाहYलाई
घडेर: ज3गा पैतक
बसोबास गन- पु3न सक्ने गर: खeरद गरे को र
सोह: ज3गामा Y. १० लाख मू;यभGदा बढ:को
घर "नमा-ण गरे को दे िखGछ ।

गणेश अयार्ल र िनजका दाजुका नाममा रहेको घर जग्गा िववरण :
ब.
सं .

घर ज3गाको
Bववरण

१

YपGदे ह: आनGदवन
गा.Bव.स. ५ (क)
Bक.नं.
२७७
र २७८ Uे.फ.
०–२–० र ०–२–
० "बगाहा

२.

ज3गा
धनीको
नाम र
नाता
"डलाराम
अया-ल

का.म.न.पा. १६ गणेश
बालाजु
५(ख) अया-ल
Bक.नं.
९९१
Uे.फ. ०–१५–१–
० रोपनी
,,
३. का.िज.
बालाजु
९(ख)
Bक.नं.
६२७
Uे.फ.
०–६–०–१
जSमाः–
घर र ज3गा दुबैको रकम जोmदा
हुन आउने कुल Y.

खeरद "म"त र
मू;य

ज3गाको हालको
मू;य Y.

घरको हालको
मू;य Y.

२०५५।९।२६
Y. ५६,०००।–

८,००,०००।–

१०,१४,४५८।१२

२०५७।५।२८
Y.२,९५,५००।–

२२,८७,५००।–

२०,६२,४१६।६७

२०५८।१२।२९
Y. ९५,०००।–

४,५४,६८७।२५

–

Y.४,४६,५००।–

३५,४२,१८७।२५

३०,७६,८७४।७९

६६,१९,०६२।०४
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4स.नं. २ र
३ को
४४,३०,०११।–

दुबैको जBमा

९६,८३,५९६
।२३

आयोगमा पेश गरे को सBपि> 6ववरणको (ग)
महलमा । गणेश अया!लले आdनो र ब6हनी

२०५९।२।१५ मा सBपि> aया6यक जाँचबुझ
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०५३।२।१७

१०,५००।–
बाँकW

०५८।३।६

२३,६९,७८
।५० बाँकW

०५६।२।१३

२०,८३१।
बाँकW

आयॐोत

खाताखोलE जBमा
गरे को 4म4त

Iयाज
D.

१८६३८।–
२०५९।२।१४
बाँकW
१९,९८९।३२
२०५९।२।१४
बाँकW
१९,९८९।३२
५५५८।–
बाँकW
बाँकW

५२५३५८५
।५०

व.6ह. ३६३५३० 6ह.नं. ९७४५
जे

खाता
नं. र
6क4सम

०५५।८।२३

जBमा

व.6ह.नं. १७८४४ व.6ह.नं. ११८७९ व.6ह.
/४३

कुल जBमा
D.

७८३६

२१,३९,५८५ ३१,१४,०००।–
।५०

१८,०६२।२३ १,९९,२६५।–

जBमा रकम

०५६।१०।६

6हमालय बै+,
ठमेल
जBमा गरे को
D.

५६४८३१।–

५३३१।–

४७,८०७।–

५४,५५८।

रा. व. बै+,
थापाथलE

२
२१,२०,०००।– २९,९४,७३५।–

गणेश
अया!ल
6व>ीय
सं ःथा
बै+

१७२५५५८।– २१,३९,६२२।–
३८,६५,१८०।–

५५९६००।–

२०९१८१५।–

१६,७१,०००।–

४
ने.बै.4ल.,
मिणमाम

१

भा4गरथी
भYडारE
अया!ल
नाम

रा.वा. बै+,
थापाथलE

सरःवती
अया!ल

ब.
सं .

रा.वा. बै+, बाने_र

३

गोमा अया!ल
(खरे ल)

९1४९ - नेपाल सरकार 6व. गणेश अया!लसमेत

बैङ्क तथा िवत्तीय सं स्थामा रहेको नगद मौज्दात तथा कारोबार िववरण :
कै6फयत

गोमा अया!ल (खरे ल) को बै+ खाता उ.लेख
नगरे को ।

घर र ज3गा ज4मनको मू.या+न 6ववरण :

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

जग्गाको मूल्याङ्कन िववरण :

ज=गा माऽ

कैEफयत

"नजको सहZ "डलाराम Gेऽी
छाप "डलाराम अयाWल भएको

ू"त
ू"त रो. /.
आना /.
१२ लाखले
४,५४,६८७।२५ १,५०,०००।–
ले ज]मा /.
२२,८७,५००।–

ज]मा

ू"तकbा
२,००,०००।– ले ज]मा
८,००,०००।–

०–२–०
०–२–०

३

३५,४२,१८७।२५

२७७
२७८

९,६०,०००।– ले
९,१५,०००।–

/पOदे हZ
आनOदवन
५क

२,५०,०००।–

"डलाराम
अयाWल

२

मूMयाQन
अनुसार हुने

१४,०५,०००।– ू"तकbा /.
६०,०००।–
ज]मा
२,४०,०००।–

६२७

मा.पो.का.को
O यू न त म्
मूMयाQन

६,१०,०००।–

काठमाड`,
बालाजु
९ख

२,९५,५००।–

गणेश
अयाWल

९९१

ख5रद मूMय

९५,०००।–

का.म.पा.
१६
यराEहटZ
५ ख

ःवा"मIवूाK
"म"त

१०,५६,५००।– ५६,०००।– फरक
१,८४,०००।–

गणेश
अयाWलबाट
नारायण
काकY

Gेऽफल

२०५८।१२।२९ २०५७।५।२८
मा गणेश अयाWल र
२०५८।५।२५
मा नारायण काकY

EकFा
नं.

२०५५।९।२६

ज=गा
रहे को
ःथान

०–१५–१–०

१

ज=गा
धनीको
नाम

०–६–०–१

ब.
सं .

"बब- को /. ४,९०,०००।– ख5रद /. ४,४६,५००।– फरक

का.न.पा.
१६
बालाजु
यराEहटZ
वनःथलZ
५ ख

९९१

/पOदे हZ
आनOदवन
५ क

२७७

Gेऽफल

ःवा"मIव
ूाK "म"त

खरZद
मूMय

२०५७।५।२८

२०,६२,४१६।६७

२०५५।९।२६

१०,१४,४५८।१२

ज]मा
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मूMयाgकन

३०,७६,८७४।७९

घरको वगW
Eफट

नhसा
पास
वा
बनेको
वषW

२५३३.८८
वगWEफट

२०५८।४।५

"डलाराम
अयाWल

Eक.
नं.

घर
१२५७।९७
व.Eफ.
jवाइलेट र
ःटोर ८७.६४
= १३४७.६९

२०५६

२

गणेश
अयाWल

ज=गा
रहे को
ःथान

०–१५–१–०

१

ज=गा
तथा घर
धनीको
नाम

०–२–०

ब.
सं .

कैEफयत

घर कम्पाउन्डको मूल्याङ्कन :

९1४९ - नेपाल सरकार +व. गणेश अयाMलसमेत

ूतवाद!ले स%पि( )या+यक छानबन आयोगमा पेस गरे को भनी आयोगसम7 पेस गरे को
स%पि(मा दे िखएको कुल स%पि( ;१७,८१,०००।– दे िखएको ।

प्रितवादीले आफू लाई रकम प्राप्त भएको भनी िदएको िववरण :

१

पाउने

नेपाल! ;पैयाँ

माफMत

गणेश
अयाMल

कुलतारसं

यू.एस.

यू.एस.डलर
३५००.००

२,२८,७२१।–

१–९–१९९९

वेःटनM
युनयन
मन शा)सफर

अXपू णM
शाभल,
टु र ूा.
ल.

,,

,,

,,

३६/७/४६२०
/९८ सा\ट

१,३०,६०५।९९

६–११–००२

,,

०५९
कातक
२५गते

२,२५,०००।–

२०५८।५।१५

र ा . व ा . बै _ ,
थापाथल! +ह.नं.
९७४५
मा
ज%मा

१ ,४ ० ,४ ३ ० । –
कमसन
कcाको
१,४०,०००।–

२०५९।१।९

२,००,०००।००
१,२५,०००।००

२०५६।४।१९
२०५५।१०।२९

रा.वा बै_,बुटवल
गणेश अयाMलबाट
पाउने गर! यस
बै_मा
ज%मा
गरे को
रकम
बुिझलयe
भXे
उfलेख गरे को ।

गणेश
अयाMल
ूशासक^य
अदालत
,,

4

5

गणेश
अयाMल

6

भौचर

३,६५,०००।–

कूलतार
सं ह

३,५९,३२६।९९

7

इ.स. समेत मत

ःथान

२

3

+वदे शी रकम

पठाउने

+हरालाल
अयाMल

ज%मा

कै+फयत

ब.
सं .

१०,४९,३२६।९९

सेवा ूवेश गरे पlात आजMन गरे को स%पि(ः

(क)अचल सम्पित्तको िववरण :
ब.
सं .
१
2
3

घर जoगाको +ववरण

जoगा धनीको
नाम र नाता

खर!द मत र मूfय
;.

जoगाको हालको
मूfय ;
*
२२,८७,५००।–

घरको हालको मूfय
;.

का.म.न.पा. १६ बालाजु ५(ख)
+क.नं. ९९१ 7े.फ. ०–१५–१–
० रोपनी
का.िज. बालाजु ९(ख) +क.नं.
६२७ 7े.फ. ०–६–०–१

गणेश अयाMल*

२०५७।५।२८*
२,९५,५००।–

,,

२०५८।१२।२९
९५,०००।–

४,५४,६८७।२५

–

;प)दे ह! आन)दवन गा.+व.स.
५ (क) +क.नं. २७७ र २७८
7े.फ. ०–२–० र ०–२–०
बगाहा

डलाराम अयाMल
दाइ

२०५५।९।२६
५६,०००।–

८,००,०००।–

१०,१४,४५८।१२

३५,४२,१८७।२५

३०,७६,८७४।७९

ज%माः–
कूल ;.

*

२०,६२,४१६।६७*

६६,१९,०६२।०४

उt जoगा स%पि( लुकाउने दुराशय राखी घर जoगाको उfलेख गनुप
M नu +ववरण ढाँट! मत २०५८।५।२५ मा नारायण काकwका
नाममा राजीनामा पार!त गरे को ।
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(ख)चल सम्पित्तको िववरणः
बै[ मौZदात र कारोबार :
ब.
सं .

खातावालाको
नाम

नाता

बkक तथा
XविHय सं ःथाको
नाम

खाता नं.

बkक मौZदात

खातामा कारोबार
गरे को रकम 7.

१

गणेश अया5ल

ःवयं

रा.बा.बै[,
थापाथल/

2

भा"गरथी
अया5ल

ौीमती

Xहमालयन बै[,
ठमेल

३६३५३०
जे

२,३६,९७८।५०

२१,३८,०६२।२३

3

सरःवती
अया5ल

भाउजु

ने.बk."ल.
मिणमाम

७८३६

२०,८३१।–

५,६४,८३१।–

4

गोमा अया5ल
(खरे ल)

बXहनी

रा.बा.बै[,
नयाँबाने\र

१७८४४

५,५५८।–

१७,२५,५५८।–

२,७३,८६७।५०

७१,७७,४५१।२३

९७४५

१०,५००।–

२७,४९,०००।–

जFमा
5

6

गणेश अया5लले गैरकानूनी7पमा आज5न गरे को नगद सFपिH ौीमती भा"गरथी
भ`डार/ (अया5ल) को Xहमालयन बै[ खाता रहे को रकम लुकाउने दुराशय राखी
"म"त २०५८।६।२ दे िख २०५८।९।२६सFममा िझकेको रकम
गणेश अया5लले गैरकानूनी7पमा आज5न गरे को नगद सFपिH आyनी XववाXहता
बXहनीको नाममा "म"त २०५६।१०।६ मा खाता खोल/ शेषप"छ इtछाइएको
uयिv आफू बनी "म"त २०५७।५।२६ दे िख २०५८।७।६ मा लुकाउने
दुराशय राखी राXYय वािणZय बै[, बाने\र शाखाबाट िझकेको रकम

कैXफयत

"म"त
२०५३।२।१७
दे िख २०५९ भदौ
मसाTतसFम जFमा
गरे को
"म"त
२०५८।३।६
दे िख २०५९
भदौ मसाTतसFम
oयाजसXहत
२०५६।२।१३
दे िख २०५९ भदौ
मसाTतसFम
इtछाइएको uयिv
गणेश अया5ल राखी
२०५६।१०।६
मा खाता खोलेको
oयाज सXहत

१९,००,०००।–

१७,२०,०००।–

कुल सFपिH (आरोपपऽको ता"लका नं. १ र २ ) : 7. १,०५,१२,९२९।५४
नाममा
7.४,५४,६८७।२५ र सगोलका भ"नएका दाजु र
भाउजुसँग रहे को सFपिH 7. १८,३५,२८९।१२
ू"तवाद/

गणेश

अया5लका

माऽ अचल सFपिH रहे को दे िखए प"न अिMतयारको

दु7पयोग गर/ आज5न गरे को सFपिH निजकका
नातेदारसमेतका नाममा राखी लुकाउने ूयास
गरे को दे िखएको छ । हाल सFपिH नरहे प"न
कारोबार गर/ लुकाएको सFपिH ूाR भएसFमका
सबै अनुसTधानको दायरा"भऽ राखी गणना

गVरएको छ जस अनुसार नारायण काकWको
नाममा राखेको सFपिH 7.४३,४९,९१६।६७,

XववाXहता बXहनीको नाममा राXYय वािणZय बै[,

नयाँबाने\र शाखामा खाता खोल/ जFमा गरे को
नगद 7.१७,२०,०००।–, गणेश अया5लक]

ौीमती भा"गरथी भ`डार/ (अया5ल) को Xहमालयन
बै[ "ल. िःथत बै[ खातामा जFमा गरे को 7.
२०,२०,०००।– रकममeये 7. १९ लाख
रकम िझक] लुकाएको र हाल बै[मा रहे को
बै[ मौZदात 7. २,७३,८६७।५० समेत कुल
सFपिH
छ ।
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स्रोत खुलेको सम्पित्तको िववरण :
ब.
सं .

ःवा#मiववाला र सcबि?धत
kयिSको नाम

सcपिdको Cववरण

रकम >.

१

#डलाराम अया7ल

>प?दे हA आ?दवन गा.Cव.स. ५
(क) Cक.नं. २७७ र २७८
eे.फ. ०–२–० र ०–२–०
#बगाहा जLगा र घर

2

सरःवती अया7ल

ने.बn.#ल. मिणमामको खाता नं.
७८३६ को बैp मौrदात
कूल >.

आरोपपऽको ता#लका नं. ३ को ब.सं . १
मा उि/लिखत गणेश अया7लका एकाघर सगोलका

दाजु #डलाराम अया7लको नाममा >प?दे हA िज/ला
आन?दवन गा.Cव.स. (५) क. Cक.नं. २७७
र २७८ को >. ८ लाख मू/य बराबरको
जLगा #म#त २०५५।९।२६ मा खQरद गरे को

दे िख?छ । उS जLगामा >. १०,१४,४५८।१२
मू/य बराबरको घर २०५६ सालमा #नमा7ण भएको
दे िख?छ । उS घर जLगाको ॐोतको #बषयमा
#नजका दाजु भारतीय सेनामा काय7रत् रहे को र
भाउजु मCहला Cवकास काय7कता7 रहे को हुँदा
#नजह>को पाQरौ#मक तथा गणेश अया7लको गु/मी
िज/ला, अज] गा.Cव.स. िःथत २,९०,०००।– मू/य
ृ जLगा #बबa गरे को रकमसमेत
बराबरको पैतक
उS घर जLगामा लगाएको हुन सक्ने दे िखएकोले
>. १८,१४,४५८।१२ मू/य बराबरको सो घर

जLगालाई ॐोत खुलेको सcपिdको >पमा गणना
गQरएको छ ।
गणेश अया7लको एकाघर सगोलका बाबु

दे वीराम अया7लले आयोगसमeको बयानमा गु/मी

िज/लािःथत जLगाह> ८ वटा #लखतबाट २०४४
सालदे िख २०५५ सcम >. २,९०,०००।–

मू/यमा #बबa गरA गणेश अया7ललाई gदएको भhे

१८,१४,४५८।१२

२०,८३१।–
१८,३५,२८९।१२

भनाई रहे को छ । दाजु #डलाराम अया7लको नाममा
खQरद गरे को >प?दे हA िज/ला, आन?दबन गा.Cव.स

िःथत Cक.नं. २७७ र २७८ को जcमा eेऽफल
०–४¬० #बगाहा जLगा #म#त २०५५।९।२६
मा गणेश अया7लले दाजु #डलाराम अया7लको
म?जुरAनामा #लई खQरद गरे को दे िखएको हुँदा

ृ सcपिdको जLगा #बबa गरA
#नजका बाबुले पैतक
गणेश अया7ललाई >. २,९०,०००।– gदएको
भ#नएको नगद रकम गणेश अया7लले सोहA जLगा
खQरद गन7 लगाएको कुरा जLगा #बबa भएको

समय र उS जLगा खQरद गरे को समय २०५५
साल नै रहे कोबाट ःथाCपत हु?छ ।
गणेश

अया7लको

एकाघर

सगोलका

दाजुका नाममा रहे को उS जLगामा >.
१०,१४,४५८।१२ मू/य बराबरको घर #नमा7ण
भएको ॐोतको #बषयमा #नजकa भाउजु सरःवती

अया7लको ने.बै.#ल., मिणमामिःथत खाता नं.
७८३६ मा #नजको पाQरौ#मक, भारतीय सेनामा
काय7रत् रहे का #नजका प#तको पाQरौ#मकसमेत ५

लाख ५० हजारभ?दा बढA रकम जcमा भई घर
#नमा7ण भएको समयमा खच7 भएको दे िखएकोले

उS सcपिdलाई ॐोत खुलेको सcपिdको >पमा
गणना गरA दावीमा #लएको छै न ।
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आरोपपऽको ता"लका नं. ३ ब.सं .२
मा उि5लिखत गणेश अया<लक= सगोलक= भाउजु
सरःवती अया<लको ने.बै."ल., मिणमामिःथत
बैH खातामा I. २०,८३१।– मौMदात रहे को
"बषयमा उQ खातामा "नजको पाRरौ"मक र
भारतीय सेनामा काय<रत् "नजका ौीमान् "डलाराम
अया<लको पाRरौ"मकसमेत जVमा हुन सक्ने कुरा
बैH ःटे टमेXटबाटसमेत दे िखएको र उQ कुरा

गणेश अया<लले बयान कथनमा समेत उ5लेख
गरे को हुँदा सरःवती अया<लको नामको खाताको
बैH मौMदातलाई ॐोत खुलेको सVपि]को Iपमा

गणना गर^ दावीमा "लइएको छै न । यसै गर^ वा.
१२ प २४९० र वा.९ प. ७८०२ भनी उ5लेख

भएका मोटरसाइकलहI ःवाभाcवक वचतको
आयबाट खRरद गरे को हुन सक्ने भएकोले
दावीमा समावेश गRरएको छै न ।
गणेश अया<लक= बcहनी गोमा अया<ल

(खरे ल) गृcहणी माऽ रहे क= र "नजको ौीमान्

cवदे श गएको भhे बयान कथनमा उ5लेख भएको
दे िखXछ । "नजको नाममा राciय वािणMय
बैH, थापाथल^ शाखािःथत बैH खाता "म"त
२०५५।८।२३ मा खाता खो5दाको बखत
आkनो एकाघर सगोलको दे वर cवंणु खरे ललाई
शेषप"छ इnछाएको oयिQ राखेको दे िखXछ ।
उQ खातामा "म"त २०५५।८।२३ दे िख
२०५९ भदौ मसाXतसVम जVमा गरे को कुल I.
२१,३९,६२२।– दे िखएको छ । उQ खातामा
जVमा भएको रकममqये I.१८,६३८।– मौMदात

रहे ता प"न गणेश अया<लक= cववाcहता बcहनी गोमा
अया<ल (खरे ल) का ौीमान्लगायत घरतफ<का
पRरवारका सदःयहIले आज<नको नगद सVपि]
भएको हुनसक्ने आधार र कारण दे िखएकोले तथा

"नजले का.म.न.पा. बालाजुिःथत जtगा खRरद
गर^ घर "नमा<ण गर^ रहे को भनी बयान कथनमा
खुलाएको हुँदा उQ बैH खाताको कारोबारलाई
अनुसXधानको दायराबाcहर रािखएको छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पित्तको िववरण :
ब.सं .

१
2
3
4

ःवा"मuव वाला र
सVबिXधत oयिQको
नाम

जVमा रकम I.

गणेश अया<ल

का.म.न.पा. १६ बालाजु ५(ख) cक.नं. ९९१ vे.फ. ०–१५–०–१
रोपनी जtगा र सोमा "न"म<त घर

४३,४९,९१६।६७

,,

का.िज. बालाजु ९(ख) cक.नं. ६२७ vे.फ. ०–६–०–१ रोपनी जtगा

४,५४,६८७।२५

,,

राciय वािणMय बैH, थापाथल^ शाखा को खाता नं. ९७४५ को बैH
मौMदात
cहमालयन बैH, ठमेलको खाता नं. ३६३५३० जे को बैH मौMदात I.

१०,५००।–

cहमालयन बैH ठमेलको खाता नं. ३६३५३० जे को खाताबाट "म"त
२०५८।६।३० दे िख २०५८।९।२६सVममा I. १९ लाख िझक=
लुकाएको "छपाएको रकमसमेत जVमा I.

१९,००,०००।–

राciय वािणMय बैH, बानेर शाखामा (व.खा.नं. १७८४४/६०)
आkनो शेषप"छ इnछाइएको oयिQ गणेश अया<ल राखी "म"त
२०५६।१०।६ मा I. १७,२५,५५८।– जVमा गर^ सबै रकम
लुकाउने "छपाउने दुरासय राखी िझकेको हुँदा सो बैHमा रहे को बैH
मौMदात I. ५,५५८।–समेत जVमा I.

१७,२५,५५८।–

भा"गरथी भzडार^ (अया<ल)
,,

5
गोमा अया<ल (खरे ल)
6

सVपि]को cववरण

जVमा
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२,३६,९७८।५०

८६,७७,६४०।४२
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आरोपपऽको ता#लका नं. ४ ब.सं . १ मा

ज3गालाई ३ jदनप#छ २०५८।५।२८ मा ज3गा

उि/लिखत घर ज3गाम5ये गणेश अया;लले #म#त

कै आधारमा

५(ख) Gक.नं. ९९१ Iे.फ. ०–१५–१–० ज3गा

कागज गKरjदएको । २०५८।१२।३० मा
नVसा नामसारW गKरएको, नारायण काकgसँग एक

२०५७।५।२८ मा का.म.न.पा. १६ बालाजु

खKरद गरे को दे िखएको छ । उO खKरद गरे को

अचल स_पि` घरसमेत आyनो

नाममा हकहःता[तरण गरW #लनु भनी घरसारको

ज3गाको ॐोत नै ःथाGपत हुन सकेको छै न । सो

डेढ वष;अिघदे िख पKरचय भएको, घर #नमा;ण गन;

बाट नVसा पास गरW अढाई तले आधु#नक घर

मालपोत काया;लयको [यूनतम् मू/या|न अनुसार

गरे प^ात

[याGयक

हजार पनp दे िखएको । साधारणत उO दुबै

गरे को ज3गामा घर र मोटर बाटो छै न भनी झुeा

दे िखएको, #लखतमा k. ६ लाख १० हजार भएको

ज3गामा #म#त २०५८।४।५ मा का.म.न.पा.

बनाएको दे िख[छ । उO घरको ःशVचर #नमा;ण
नेपाल

सरकारले

स_पि`

छान#बन आयोग गठन गरे प#छ घर #नमा;ण

k. ५ लाख खच; गरे को भनी खुलाई आएको र

प#न ज3गा ०–१५–१–० को k. ९ लाख १५
रकम जो}दा प#न k. १४ लाख प[ी हजार पनp

Gववरण राखी राजीनामा #लखतमा ज3गा माऽ

र बयानका iयहोरासमेतमा उ/लेख गदा; ११

नारायण काकg भhे iयिOलाई हक हःता[तरण

घर बाटो नदे खाई #लखत पारWत गरे प#छ पुनः गरW

उ/लेख गरW उO स_पि` लुकाउने दुराशय राखी
गरW

jदएको

दे िख[छ

।

नेपाल

सरकारले

वैदेिशक रोजगारलाई iयविःथत गरW सव;साधारण

लाखमा #बब गरे को भनी खुलाई आएको, भएको

jदएको कागजमा प#न कुनै मू/य उ/लेख नगरे को,
#लखत पारWत गKरँदा राजःवमा फरक पारे को

जनताहk वैदेिशक रोजगारको नाममा नठ#गयून ्

दे िख[छ । यसरW घरसमेत #बब गरे को भए

ःथापना भएका #नजी Iेऽका क_पनीहkलाई

वाःतGवक #बब गरे कै भh सGकने आधार खु/न

भhे उnेँयले वैदेिशक रोजगारको iयवःथा गन;

#नयमन

गनp

नेपाल

सरकारको

स_बि[धत

#नकायमा अनुस[धान अ#धकृत पदमा काय;रत्

रहे का गणेश अया;लले rयःता क_पनीमा काय;रत्
रहे को नारायण काकgलाई उपयोग गरW आफूले
गैरकानूनी ढsले आज;न गरे को स_पि` लुकाउँदा
कम जोिखम हुने ठानी उO स_पि`को हक

हःता[तरण माऽ गरे को दे िख[छ । #बGबप^ात

ूाv हुने रकम कGहं राखेको वा अ[य चल अचल
खKरद भएको प#न नदे िखएबाट अका;को नाममा

स_पि` हःता[तरण गरे को दे खाई लुकाएको कुरा

नै पुGw हु[छ ।
यसै गरW

२०५८।५।२५

#नज

मा

गणेश

अया;लले

राजीनामा

#म#त

गKरसकेको

#लखतमा नै उ/लेख गरW पारWत नगनुब
; ाटसमेत
आएको छै न ।

यस बाहे क घर ज3गा खKरद गरे को

भ#नएको नारायण काकg भhे iयिO kप[दे हW
िज/ला घर भई वैदेिशक रोजगार क_पनीमा

तलबी कम;चारWको kपमा २०५७ सालदे िख
काय;रत् रहे को कम;चारW १ वष;को अव#धमा

आyनो

मू/य

ःवआज;नबाट

बराबरको

k.४३,४९,९१६।६७

स_पि`

खKरद

भनाईमा कुनै सrयता छै न ।

गरे को

भhे

काठमाड, बालाजुको मोटरे वल बाटो

भई आधु#नक घर #नमा;ण गरे को ज3गामा घर
नभएको गोरे टो बाटो भएको भनी झुeा Gववरण
राखी तथा राख्न लगाई मालपोत काया;लय
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"ड+ल-बजार, काठमाड3बाट 5यूनतम् मू+य ला9ने

मू+य बराबरको ज9गा गणेश अयाBलले "म"त

गरे बाट गणेश अयाBलले सGपिI लुकाउने दुराशय

उh ज9गा खjरद गदाBको ॐोतको "बषयमा गणेश

:.१,१४,८४०।८० राजःव छ+ने कायBसमेत
राखी हक हःता5तरण गरे को दे िखन आएको छ ।

यसर- ू"तवाद-ले गैरकानूनी आजBन गर- नारायण

काकTको नाममा हःता5तरण गर- लुकाएको ज9गा

र सोमा "न"मBत घर :.४३,४९,९१६।६७ मू+य
बराबरको सGपिIको कुनै वैधा"नक ॐोत खु+न

सक्ने

आधार

नदे िखएकोले

ॐोत

नखुलेको

सGपिIको :पमा गणना गर- दावीमा "लइएको
छ ।

गणेश अयाBलले "म"त २०५९।२।१५

२०५८।१२।२९ मा खjरद गरे को दे िख5छ ।
अयाBलले आwनो बयान कथनमा का.म.न.पा.

१६ बालाजुिःथत ५(ख) ]क.नं. ९९१ को
ज9गा "बबf गर- खjरद गरे को हुँ भनी उ+लेख

गरे को छ । तर सो ज9गा "नजले आwनो ज9गा

लुकाउने दुराशय राखी भौ"तक अवःथा, घर/बाटो

नदे खाई राजःव रकम कम ला9ने गर- ढाँट- अ5य
xयिhलाई हक हःता5तरण गरे को दे िखएकाले

"नजको भनाईमा ]वyास गनB सक्ने कुनै आधार

ःथा]पत हुने अवःथा छै न । यःतो वैधा"नक ॐोत

मा सGपिI 5या]यक जाँचबुझ आयोगसमa पेस

खु+न नसकेको उh ज9गालाई ॐोत नखुलेको

घर रहे को भनी उ+लेख गर- (सो ज9गा "बबf

छ ।

गरे को सGपिI ]ववरणमा ज9गा तथा एकतले

गदाB घर छ भनी उ+लेख नगरे को) उh घर

सGपिIको :पमा गणना गर- दावीमा "लइएको

आरोपपऽको ता"लका नं.४ को ब.सं .

ज9गा "बबf गर- आएको रकमबाट बालाजु

३ मा उि+लिखत गणेश अयाBलको नामको रा]zय

बचत रकम दाजु उमाका5तलाई दिaण कोjरया
पठाउँदा र पुरानो ऋण भ ुhानी गनB खचB गरे को

रहे को बैo मौ{दात :. १०,५००।– का सGब5धमा

गरे को भ"नएको ज9गा "म"त २०५७।५।२८

:.२७,७९,०००।– पटकपटक

९ ख ]क.नं. ६२७ को ज9गा खjरद गरे को

वािण{य बैo, थापाथल-िःथत खाता नं. ९७४५ मा

"नजले उh खातामा "म"त२०५३।२।१७ दे िख

भनी खुलाएको दे िख5छ । तर "नजले "बबf

२०५९ भदौ मसा5तसGम ॐोत खु+न नसकेको

मा खjरद गरे पmात् "नज र "नजकf एकाघरकf

गरे को दे िख5छ । ू"तवाद- गणेश अयाBलले

ौीमतीको बैo खातामा पटकपटक गर- :. ३५
लाख भ5दा बढ- रकम जGमा गरे को दे िखएको हुँदा

सGपिI 5या]यक जाँचबुझ आयोगमा घर ज9गाको

aेऽफल, भौ"तक अवःथा र रकमसमेतको झुsा
]ववरण पेस गरे को हुँदा गैरकानूनी:पमा आजBन

गरे को सGपिI योजनाबt ढuले लुकाउने ूयास
गरे को ःथा]पत भएको छ ।

सं .२

आरोपपऽको ता"लका नं.४ को ब.

मा

उि+लिखत

:.४,४५,६८७।२५

का.म.न.पा.१६
aेऽफल

बालाजु

०–१५–१–०

५(ख)

रोपनी

गर-

जGमा

]क.नं.९९१

ज9गा

"म"त

२०५७।५।२८ मा खjरद गरे पmात सोह- ]कIामा

२.५ त+ले घरको न|सा तयार गर- का.म.न.पा.

को कायाBलयमा "म"त २०५७।११।४ मा न|सा

दताB गर- घर "नमाBण गरे को दे िख5छ । उh घर

"नमाBण गदाB लागेको खचB गणेश अयाBलले आwनो

बैo खाताबाट पटकपटक िझकf बनाएको कुरा
"नजको बैo ःटे टमे}टबाट दे िखन आएको हुँदा
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सो घर दावीमा $लइसकेकाले बाँक+ बै- मौ/दात

गरे को नदे िखएकोले सो नगद स<पि? लुकाएको

1पमा दावीमा $लइएको छ ।

उb नगद 1.१९ लाख र सो बै-मा रहे को

1. १०,५००।– लाई ॐोत नखुलेको स<पि?को
आरोपपऽको

ता$लका

नं.४

को

बमसGHया ४ र ५ मा उिKलिखत गणेश

दे िख`छ । यसरc कानूनबाट बtन लुकाएको

मौ/दात 1. २,३६,९७८।५० गरc ज<मा 1.

२१,३९,५८५।५० को वैधा$नक ॐोत खुKन

अयाPलक+ ौीमतीको नामको Rहमालयन बै- $ल.,

नसकेकोले ॐोत नखुलेको स<पि?को 1पमा

बै- मौ/दात 1. २,३६,९७८।५० को स<ब`धमा

गणेश अयाPलले नारायण काकu भvे

ठमेलिःथत खाता नं. ३६३५३० (जे) मा रहे को
उb खाता $म$त २०५८।३।६ मा 1. ३ लाख

गणना गरc दावीमा $लइएको छ ।

nयिbलाई $म$त २०५८।५।२५ मा $बब+

नगद ज<मा गरc खाता खोलेको दे िख`छ । उb

गरे को भ$नएको घर जwगाबाट ूाx भएको

अव$धको $म$त २०५९।४।१७ स<ममा ७ वटा

ज<मा गरे को भनी ू$तवादcको ौीमती भा$गरथी

खाता खोलेपdात्को १ वषP १ मRहना ११ gदनको

भौचरबाट नगद 1. १८,२०,०००।– ज<मा गरc

रकममlये केहc रकम Rहमालयन बै-को खातामा
भyडारc (अयाPल) ले बयान कथनमा उKलेख

कूल 1. २१,२०,०००।– नगद रकम खातामा

गरे को दे िख`छ । उb $बब+ गरे को भ$नएको घर

रकममlये $नजक+ ौीमतीले $म$त २०५८।६।३

मा 1. ५ लाख, $म$त २०५८।६।३० मा 1.

ठमेलमा ७ gदनपछा$ड 1.१,६०,०००।– माऽ
ज<मा गरे को दे िखएबाट $नजको भनाईसँग बै-

ज<मा १९ लाख 1पैयाँँ ३ मRहना २३ gदन$भऽमा

गरc कूल 1. १०,६०,०००।– ज<मा गरे को

ज<मा गरे को दे िख`छ । उb ज<मा गरे को

५ लाख र २०५८।९।२६ मा 1. ९ लाख गरc

जwगा $बब+ भएपdात् Rहमालयन बै- $ल$मटे ड,

Rववरण

$मKन

नआई

1.

१,६०,०००।–

िझकेको दे िख`छ । उb िझकेको 1. १९ लाख

दे िख`छ । तर $बब+ गsरएको घर जwगा नै

रकम घर nयवहारका ला$ग पठाएको, केहc रकम

घरले चच| को जwगालाई कानूनबमोिजम नेपाल

रकमको $बषयमा गणेश अयाPलक+ ौीमतीले केहc

केहc nयिbमाफPत आवँयक रकम आवँयक
ठाउँमा पठाइ`छ भनी खुलाउने ूयास गरे प$न
कागजातबाट यो ःथाRपत हुन आउँदैन । रकम

लुकाउने $छपाउने दुराशय राखी अढाई तले

सरकारलाई बुझाउनुपन| राजःवसमेत नबुझाउने

उ}ेँय राखी जwगामाऽ छ भनी $लखत कागज
खडा गरc हक हःता`तरण गरे को दे िखएकोले

भनी बयान कथनमा उKलेख गरे कोबाट नगद

उb जwगा यथाथPमा $बब+ कारोबार नभएको
हुँदा $नजले घर, जwगा $बब+बाट रकमूाx गन|

भनाईमा र ौीमतीको भनाईमा Rवrास गनP सRकने

$लएको िजRकरमा कुनै स~यता रहे को पाइv ।

बै- खाताबाट िझRकएको 1.१९ लाख रकम

खातामा ज<मा भएको रकममlये केहc रकम

पठाइएका nयिbह1को नाम ठे गाना थाहा छै न

स<पि?को $बषयमा गणेश अयाPल र $नजको
अवःथा रहे न । यसरc गणेश अयाPलक+ ौीमतीको

िझकेपdात $नजले कुनै ूकारको स<पि? खsरद

अवःथा र आधार नभएबाट सो $बषयमा $नजले

~यसै गरc $नज भा$गरथी भyडारcले आनो

भारतीय सेनामा कायPरत् आना जेठाजु $डलाराम
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अया-लले पठाएको रकमसमेत ज5मा भएको भनी

पनW उमाका?त अया-लले दिoण को\रयाबाट प"न

एक वष-को अव"धमा ७ वटा बैG भौचरबाट

भनी िजdकर गरे को tयहोरा झुठो दे िख?छ ।

बयान कथनमा उ:लेख गरे को दे िख?छ । तर

ज5मा भएको रकममJये कुन कुन रकम जेठाजुले

पठाएको हो सो बताउन नसकेको र "डलाराम

पठाएको रकम आSनो बैG खातामा ज5मा भएको

जसमा कुनै सYयता पाइX ।
आरोपपऽको

ँ ा बानेyर शाखािःथत खाता
वािणxय बैG, नय

"डलाराम

अया-लको

ौीमती

ँ ा सो
सरःवती अया-लले नोकरV गरे को दे िखद

पा\रौ"मक बापत ]. २,१०,५८०।०० पाएको

गणेश

को

काय- भएको भXे "नजको कथनमा कुनै सYयताको
दाजु

उि:लिखत

४

ब.सं .

अंश पाइX ।

मा

नं.

अया-लकN एकाघरकN ौीमती सरःवती अया-लको
आSनै बैG खाता हुँदाहुँदै नाताले आSनी भाइ

बुहारVको बैG खातामा रकम ज5मा गनW गराउने

६

ता"लका

अया-लकN

dववाdहता (१० वष-अिघ नै) बdहनी ौीमती
गोमा

अया-ल

(खरे ल)

को

नामको

राdwय

नं.१७८४४ मा ].५,५५८।– मौxदात रहे को
दे िख?छ । उm खाता "म"त २०५६।१०।६

मा खोलेको र खाता खो:दा आSनो शेषप"छ
इzछाइएको tयिmमा गणेश अया-ललाई राखेको

र बैGमा ]. ५,६४,८३१।०० व.dह.नं. ७८३६

दे िख?छ । सो खातामा खाता खोलेदेिख २०५९ भदौ

दे िखएको । "डलाराम ःवयम्ले ]. ५०,०००।००

आज-न

ने.बै."ल., मिणमाममा

ज5मा

कारोबार

भएको

मसा?तस5ममा गणेश अया-लले गैरकानूनी]पमा
गरे को

].१७,२५,५५८।– नगद

सोहV खातामा ज5मा गरV आएको । "नजको

स5पिq ज5मा गरे को दे िख?छ जबdक "नज

बःदै आएको । पा\रवा\रक खच- अ] कसै ले

खाता "म"त २०५५।८।२३ मा खोलेको र

प\रवार २०५६ दे िख ]प?दे हV आन?दवनमा

गोमा अया-लको रा.वा. बैG, थापाथलVिःथत बैG

hदने नगरे को भXे दे िखएकोले "डलारामले आSनो

आSनो शेषप"छ इzछाइएको tयिmमा आSनो

भXे "नजको भनाईमा कुनै सYयता पाइX ।

दे िखएको छ । यसरV गणेश अया-लकN dववाdहता

आय पा\रौ"मकसमेत गणेश अया-ललाई hदएको

भा"गरथी भjडारV (अया-ल) को उm बैG
खातामा ज5मा हुने गरV नगद रकम पठाउँने

भ"नएका अका- जेठाजु उमाका?त अया-ल "म"त

२०५९।२।२ मा वैदेिशक रोजगारका ला"ग

एकाघर प\रवारको दे वर dवंणु खरे ललाई राखेको

बdहनीले २०५५।८।२३ मा खाता खो:दा

आSनो शेषप"छ इzछाइएको tयिm आSनो दे वर
राखेको तर उm "म"त भ?दा १ वष-प"छ खोलेको
खातामा आSनो शेषप"छ इzछाइएको tयिmमा

दिoण को\रया गएको दे िख?छ । "नजले केहV

गणेश अया-ल राखेबाट राdwय वािणxय बैG, नयाँ

दे िख?छ । ू. गणेश अया-लले स5पिq dववरण
खुलाउँदा र पेस गदा- यो रकम ूाr हुन नै

अपराध

रकम २०५९ भदौ मसा?तप"छ माऽ पठाएको

नसक्ने अवःथामा "नजले आSनो खातामा ज5मा

भएको रकमको ॐोतको "बषयमा नाताले जेठाजु

बानेyरको बैG खाता "नज गणेश अया-लले आSनो
लुकाउने

"छपाउने

काय-

योजनाब|

ढ~ले गनW ूयासःव]प आSनी बdहनीको नाम

ूयोग गरे को दे िख?छ । उm खातामा गणेश
अया-लले आSनी बdहनीको नाम ूयोग गरV
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गैरकानूनी आज%न गरे को नगद स*पि- ज*मा

गरे को

/.१७,२५,५५८।– रकमम7ये

9म9त

को माऽ ॐोत खुQन सकेको दे िखeछ भने

/.८६,७७,६४०।४२

२०५७।५।२६ दे िख २०५५।७।६ स*म /.

सकेको छै न ।

बराबरको कुनै प9न स*पि- गणेश अया%लले खEरद

सालदे िख

१७,२०,०००।– िझकेको र सो िझकेको रकम

गरे को नदे िखएकोले उH खातामा ज*मा गरI

िझकेको नगद र बाँकK मौMदात /.५,५५८।–

ू9तवादI

२०५९

वैधा9नक

गणेश

साल

ॐोत

अया%लले
भदौ

खुQन

२०५१

मसाeतस*म

सरकारI सेवा गरे बापत ूाq पाEरौ9मक ज*मा

/.४,३६,९३७।८६

पाEरौ9मक

तथा

अeय

समेत गरI ज*मा /.१७,२५,५५८।– रकमको

सु\वधाबापत ूाq गरे को दे िखeछ । यो रकम

स*पि-को /पमा गणना गरI दावीमा 9लइएको

र औषधोपचारका बममा खच% भई जाने आ9थ%क,

वैधा9नक ॐोत खुQन नसकेकोले ॐोत नखुलेको
छ ।

ू9तवादI गणेश अया%ल, 9नजकK ौीमती

भा9गरथी भXडारI (अया%ल) र 9नजकK \ववा\हता

ब\हनी गोमा अया%ल (खरे ल) ले आआ^नो बै_

खातामा ज*मा भएको रकम गोमा अया%ल (खरे ल)
का ौीमान् भ9नएका कुलतार 9सं ले वेःटन% यु9नयन

मनी शाeसफरमाफ%त् पठाएको रकम भनी आ^नो

बयान कथनमा उQलेख गरे को दे िखeछ ।

यस 9बषयमा वेःटन% यु9नयन मनी शाeसफरको

नेपाल

अ9धराMय9भऽ

\व-ीय

कारोबार

गन%

प9न खानपीन, घर sयवहार, चाडपव%, िशuा दIuा
सामािजक पEरवेश र पाEरवाEरक वाःत\वकता
भएता

प9न

पाEरौ9मकबापत

ूाq

भएको

रकमको जोड अ_ रकमलाई ॐोत खुलेको

स*पि- /.१८,३५,२८९।१२ मा जोडी ज*मा
/.२२,७२,२२६।९८ रकमको ॐोत खुलेको
स*पि-को /पमा गणना गEरएको छ । यसरI

ूाq गरे को तलब भ-ा तथा अeय सु\वधासमेत

/.४,३६,९३७।८६ लाई बचत भएको मानेर

ॐोत नखुलेको स*पि- /.८६,७७,६४०।४२
म7येबाट घटाउँदासमेत /.८२,४०,७०२।५६

इजाजत पाएका ने\वल बै_ 9ल9मटे ड र अjपूण%

गैरकानूनी/पले आज%न गरे को दे िखeछ ।

भएको \ववरण मगाई हे दा% ५ पटक गरI ज*मा

आ*दानीको अनुपात हे दा% आ*दानीको तुलनामा

शाभQससमेतबाट

ू9तवादI

गणेश

रकम

शाeसफर

माऽ

पठाएको

खच% 9नकै बढI भएको दे िखeछ । यस बाहे क

9म9त २०५९ काि-क २५ गते माऽ आएको

अचल स*पि- खEरद भएकोर घर 9नमा%ण गरे को

रकम

\वदे शबाट

/.६,८८,५५९।१२

दे िखeछ । सो रकमम7ये /. १,३०,६०५।९९
दे िखएको छ ।

राnसेवकको /पमा ूवेश गरे पoात् गणेश

अया%लले आरोपपऽको ता9लका नं. १ र २ मा

उिQलिखत कुल स*पि- /.१,०५,१२,९२९।५४

आज%न गरे को दे िखएको छ । उH स*पि-म7ये

ता9लका नं.३ बमोिजम /.१८,३५,२८९।१२

अया%लको

खच%

र

9नज आफy र 9नजका पEरवारको नाममा चल

प9न दे िखeछ । 9नज र 9नजको पEरवारको

नाममा लाखz /\पयाँको बै_ कारोबार भएको प9न

दे िखएको

छ । ू9तवादI र 9नजको पEरवारले

खुलाएका आ*दानीका ॐोतह/ प{याEरलो र
भरपद| नदे िखएको हुँदा 9नजले कानूनबमोिजम
दे खाएको स*पि- \ववरण अ9मQदो र अःवाभा\वक
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दे िखन

स7पि8

खुलेको

स7पि8

आBनो घर कोठामा Eव"भH Eक"समका

नाममा

कूल

आई

"नजले

गैरकानूनी5पमा

आज9न गरे को ःप< हुन आएको छ ।

5.२२,७२,२२६।९८

माऽ रहे को तर "नज तथा "नजको प]रवारको

5.१,०५,१२,९२९।५४

ूबN9न

बराबरको चल अचल स7पि8 रहे कोबाट "नज

तथा ऐन "नयम अनुसार अनुसVधान अ"धकृतले

5.८२,४०,७०२।५६ स7पि8को ॐोत खुsन र

कागजात

राखी

ौम

तथा

रोजगार

Eवभागबाट ूPयायोिजत अ"धकार काम कत9Tय

9 नX पदYय दाEयPव "नवा9ह गनुप
9 नX ू"तवादY
गनुप
गणेश अया9लले आBनो पदYय िज7मेवारY काम

कत9TयEवपरYतका

गलत

र

गैरकानूनी

काम

तथा

प]रवारसमेतको

"नजको

नाममा

रहे को

ूमाण पेस हुन नआई गैरकानूनी5पले आज9न
गरY Pयःतो

Tयिtह5का

स7पि8 आBनो र आफू निजकका
नाममा

राखेको

पुE<

भएको

कारवाहY गरY गैरकानूनी5पमा स7पि8 आज9न

छ ।

PयसरY गैरकानूनी5पमा आज9न ग]रएको स7पि8

अंशमा हक लाvने, सगोलको प]रवारको नाममा
रहे को वाःतEवक स7पि8 भVदा बढाई आफूसँग

गरे को कुरा Eववेिचत Eववरणबाट ःप< छ ।
भएको कारण ू"तवादY गणेश अया9लले स7पि8
Eववरणमा दे खाउँदा ढाँटY फरक Tयहोरा दे खाई,

खुलाउनुपनX Tयहोरा नदे खाई लुकाई अकa Eववरण

दे खाएको छ । ौम तथा रोजगार ूवN9न Eवभागमा
वैदेिशक

मुbाह5मा

रोजगारस7बVधी
अनुसVधान

Eववादका

अ"धकृतको

अनेक

िज7मेवारY

ू"तवादY गणेश अया9लले कानूनबमोिजम

स7पि8 Eववरण पेस गदा9 आBनो नाममा वा

भए रहे को स7पि8 लुकाई झुxा Eववरण cदई

आएको दे िखVछ भने अकyतफ9 पेस गरे को स7पि8

Eववरण अ"मsदो तथा अःवाभाEवक छ । "नजको

आ7दानीको ॐोतको अनुपातमा अ"मsदो स7पि8

भएको र सो स7पि8 गैरकानूनी आज9न गरे को

पाएका ू"तवादYको ौीमती भा"गरथी वैदेिशक

दे िखन

है "सयतमा काय9रत् रहनु, वैदेिशक रोजगार cदलाउने

तथा ूच"लत ॅ<ाचार "नवारण ऐन, २०५९ को

रोजगार

cदलाउने

क7पनीह5मा

कम9चारYको

आएबाट

ू"तवादYले

साEवक

ॅ<ाचार

"नवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र १५

क7पनीमा काय9रत् नारायण काकeलाई आफूले

दफा २० (१) एवम् ऐ. ऐनको दफा १६ (२)

लुकाउने उbेँयले "बबh गरे को दे खाउनु, वैदेिशक
"बषयमा

9 अनुसार उsलेख भएबमोिजम
अतः उपयुt
ू. गणेश अया9लसँग रहे को कुल स7पि8म~ये

ू"तवादYलाई अदालतबाटसमेत सचेत गराइनुबाट

गरे को पुE< हुन आएकोले सो काय9 साEवकको

गैरकानूनी5पले आज9न गरे को अचल स7पि8
रोजगारस7बVधी

मुbा

अनुसVधानका

"नजले पटकपटक गलत काम गनX गरे को खुलाई

"नजले आBनो पदYय िज7मेवारYको तथा सरकारY

सुEवधाको

दु5पयोग

गरY

आफूले

गैरकानूनी

ढkबाट स7पि8 आज9न गनX गरे को पुE< हुVछ ।
सेवास7बVधी Eववरण र ॐोत खुलेको

स7पि8को Eववरण अनुसार ू"तवादYको ॐोत

बमोिजमको कसुर अपराध गरे को दे िखन आयो ।

5.८२,४०,७०२।५६ गैरकानूनी5पमा आज9न

ॅ<ाचार "नवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र

दफा १५ अनुसार तथा ूच"लत ॅ<ाचार "नवारण

ऐन, २०५९ को दफा १६(२) र दफा २०(१)
अनुसारको कसुर भएको हुँदा ू"तवादY गणेश
अया9ललाई साEवक ॅ<ाचार "नवारण ऐन, २०१७
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को दफा ७(१), १५ र २९ तथा ूच,लत

ॅ/ाचार ,नवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (२)

एवम् २० (२) बमोिजम हदै स?मको सजाय गरB
पाउँ र साFवक ॅ/ाचार ,नवारण ऐन, २०१७

को दफा १६ ग., ूच,लत ॅ/ाचार ,नवारण

०५८।५।२५ मा नारायण काक_लाई ,बबs
गcरसकेको हुँदा सो ज\गा मेरो नाममा छै न । सो
बाहे क अMय घर ज\गाको Fववरण ठmक छ तर

सो घर र ज\गाको हालको मूuय के आधारमा
रािखएको हो मलाइ जानकारB भएन । आरोपपऽमा

ऐन, २०५९ को दफा ४७ एवम् अिJतयार

दे खाइएको बैv कारोबारमwये म तथा ौीमतीका

दफा २९ ख. एवम् ३० बमोिजम गैरकानूनी

रकम, मेरो

दुLपयोग अनुसMधान आयोग ऐन, २०४८ को
आजUन गरे को L.८२,४०,७०२।५६ को ,बगो

ृ
खाताहLमा मेरो पैतक
स?पिY ,बबsबाट ूाx
र

ौीमतीको

पाcरौ,मक

रकम,

ौीमतीको दाइजो पेवा, Fव,भd ,म,तमा गुuमीबाट

तथा अMय स?पिYबाट जफत हुन र सोबाट

बैv साzटमाफUतूाx रकम, वेःटनU यु,नयन मनी
शाMसफरबाट गाउँबाट Fवदे श जाने eयि`ले समय

स?पिYबाट जफत हुन र ू,तवादB गणेश अयाUलले

भारतीय सेना एवम् दिqण कोcरयामा कायUरत् मेरा

कायम भएको स?पिY ू,तवादBको ॐोत खुलेको

नपुग दे िखएमा ,नजको हक ला\ने अMय जुनसुकै
गैरकानूनीLपले आजUन गरे को स?पिY ौीमती

समयमा घरमा पठाइ oदनु भनी पठाएको रकम,
दाजुहLले पठाएको रकमसमेत राख्ने र िझ~ने

भा,गरथी अयाUल, गोमा खरे ल र नारायण काक_को

गदाU दे िखएको Fववरण हो । म र मेरो ौीमती

,नवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग., ूच,लत

भएन । म आफू २०५६ सालदे िख ौम Fवभागको

नाममा राखेको र उ` स?पिY साFवक ॅ/ाचार

ॅ/ाचार ,नवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७

एवम् अिJतयार दुLपयोग अनुसMधान आयोग ऐन,

२०४८ को दफा २९ ख. एवम् ३० बमोिजम

बाहे क अMय eयि`को Fववरण मलाइ थाहा

वैदेिशक रोजगार शाखामा कायUरत् रहे को र

ौीमती वैदेिशक रोजगार क?पनीमा कायUरत्
हुँदा Fवदे श जाने eयि`हLले ?यानपावरमा

जफत गनU मागदावी ,लइएको कारणले सोहB

बुझाउनुपन रकम जानुअगा,ड सोझै मकहाँ uयाई

गcरएको भdे eयहोराको आरोपपऽ मागदावी ।

यःतो रकम घरमा नराखी बैvमा ज?मा गरे का

ूयोजनका ला,ग ,नजहLलाई ू,तवादB कायम

राख्न oदने र जाने बेलामा ,लएर जाने गदUथे ।

आयोगमा परे को स?पूणU उजुरB ,नवेदनहL र

,थए । यःता eयि`हL मेरो सहयोगबाट Fवदे श
जाMथे र क,तपयले ममाफUत रकम पठाउँथे ।

पूवाUमह पी,डत छन् । आरोपपऽमा दे खाएको

ौीमतीको बैv खातामा रहMयो । सो कारणले

मेरो FवLgमा अिJतयार दुLपयोग अनुसMधान

मेरा FवLgमा लागेको आरोपहL असhय एवम्
मेरो पाcरवाcरक Fववरण ठmक छ साथै दे वीराम

ृ ज\गा Fववरण
अयाUलको नाममा दे िखएको पैतक

oठक छ । आरोपपऽमा म र दाजुका नाममा

का.म.न.पा. १६ बालाजु ५(ख) Fक.नं.९९१
को

qे.फ

०–१५–१–०

ज\गा

मैले

,म,त

hयःतो रकम स?बिMधत eयि` नआएस?म म र

बैv कारोबारस?म दे िखएको हो । मलाई Fवदे श
जानुअगा,ड गाउँबाट रकम uयाइराख्न oदनेहL

मेघनाथ

अयाUल, चीरMजीवी

वालB, उYम

ढकाल, अशोक

ूसाई, मो,तूसाद

अ,धकारB

,

Fवंणुूसाद िघ,मरे , वासुदेव चा,लसे, ीवु भडारB,
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कूलच+ि

भ/डार2, कृंणूसाद

पराजुल2, जगत

ूसाई, सूयब
> हादुर िज.सी., रामबहादुर अ"धकार2,

रामुनारायण

Iानबहादुर

भ/डार2, टHूसाद

थापा, बालकृंण

भKराई

पराजुल2,
हुन ्

।

हुँदा उनको Tपता तथा बाबुबाट R. ३ लाख ज"त
नगद तथा सुनचाँद2 ूाs भएको "थयो । साTवक

भारतीय सेनामा काम गनt मेरा Tपताबाट हामीले
गुNमी छोuनुअगा"ड गाउँमा लगानी लगाइएको

गएर आफ+तलाई पठाई [दनु भनी रकम पठाई

R.८।९ लाख बुझी काठमाडwमा Nयाई राखेको
र प"छ बुटवल र काठमाडwमा घर बनाउँदा केह2

ु पaरवारमै रह2 रहे को । जेठो दाजु भारतीय
सं यQ

गaरएको स\पिy Tववरणका अलावा काठमाडw

१०।११ हजार अ+दाजी हु+छ । उहाँको

lे.फ. ०–६–०–१ ज{गा तथा मेरो नाममा रहे को

उिNलिखत

PयिQहRमSये

क"तपयले

Tवदे श

[द+थे । हामी हालस\म छु Kी "भ^ नभएको र

ु +ु छ । उहाँको तलब भारतीय Rपैयाँँ
सेनामा हुनह
ौीमती सरःवती अया>लले ०४६ दे िख ०५२

रकम खच> भएको "थयो । आरोपपऽमा उNलेख

इचzुनारायण गा.Tव.स. मा रहे को Tक.नं. ६२७

रा.वा.बैH, थापाथल2को

व.Tह.नं.

९७४५

मा

सालस\म गुNमी सामुदाTयक Tवकास पaरयोजनामा

मौ}दात रहे को R.१०,५००।– तथा ौीमतीको

र ०५६ सालको अ+त"तरदे िख हालस\म Rप+दे ह2

मौ}दात रहे को R.२,३६,९७८।५० रकमसमेत

मTहला Tवकास काय>कता>को Rपमा काम गरे को

Tहमालयन बैH, ठमेल खाता नं. ३६३५३० जे मा

आन+दवन गा.Tव.स.को हे Nथ पोiमा काम गनु>

मेरो वैध रकम हुनपु द>छ । आरोपपऽमा मेरो

Rपैयाँँ हु+छ । jयःतै दाजु उमाका+त अया>ल

TववरणमSये Tक.नं. ९९१ को घर ज{गा मैले

हु+छ । भाउजुको तलब मा"सक २५।२६ सय

ॐोत नखुलेको स\पिy भनी रािखएको स\पिy

०५८ चैऽ वैशाखदे िख दिlण कोaरयामा रोजगार

०५८।५।२५ मा सो ज{गा र सो मा ब+दै गरे को

हजार नेपाल2 पाउनुह+ु छ । म ०५१ सालदे िख
"नजामती सेवामा ना.सु. पदमा ूवेश गरे को हुँ ।

बःने नारायण काकलई "बबr गर2 सकेको हो ।

गर2रहनु भएको छ । उहाँको तलब ६०।६५

१ तला घरसमेत Rप+दे ह2 करTहया वाड> नं. ७ मा

jयो घर मेरो होइन । Tक.नं. ६२७ को ज{गा

मैले ना.सु पदबाट राजीनामा [दई सmयकोषबाट
रकम प"न "नकालेको "थए ँ । सो रकमबाट

मेरो वैध ॐोत बाट R.३,१३,०००।– मा खaरद

खोलेको "थए ँ । मेर2 ौीमती ०५७ सालदे िख

हो । भागीरथी भ/डार2को नाममा रहे को Tहमालयन

का.म.न.पा.

३४, "भमसेन

गोलामा

दोकान

गरे को हो । jयःतै रा.वा. बैH, थापाथल2को खाता

नं. ९७४५ मा रहे को मौ}दात मेरो वैध ॐोत

ूाइभेट क\पनीमा काम गरे प"छ ०५९।४।२

बैH, ठमेलको खाता नं. ३६३५३० जे को बैH

मेनपावरमा

तर

दे िख राजधानी इ+टर नेशनल स"भ>स नामक
लेखा

Pयवःथापक

पदमा

काम

गaररहे कr हुन ् । मा"सक आ\दानी ५ हजार
ज"त छ । \यानपावरमा मे"डयटरको Rपमा काम

गरे बापत मा"सक २।३ हजारको दरले क"मशन
प"न "लने गरे कr छन् । मेरो ०५७ सालमा Tववाह

मौ}दात R.२,३६,९७८।५० मेरो वैध रकम हो
ब.सं . ५ मा उिNलिखत आरोप रकमको

हकमा उQ रकम स.ज ११ मा उNलेख गरे का

PयिQहRको रकम उQ PयिQहRले नै िझकr

लगेका हुन ् । सो खातामा Tव"भ^ "म"तमा ज\मा

भएको R.२१ लाखमSये मेरो नाममा रहे को
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क.नं. ९९१ को ज#गा &बब)बाट ूा, रकम

ज0मा गर1 सोम3येको केह1 रकम प&छ िझक)

मालपोत

कायाPलयमा

रिजःशे सन

पास

गदाP

I.६,१०,०००।– दे खाइएको छ । मैले गणेश

खFरद गFरएको हो र कर1ब I. १ लाख दाजु

अयाPललाई िचनेको &थइन । ज#गा कनेप&छ
िचनेको हुँ । मैले वदे श गै दुःख गर1 लेवर

हो । सो बाहे क सबै रकम स.ज. ११ मा उSलेख

सहयोग गरे को रकमसमेतबाट कनेको सो घर

गोमा अयाPलको नाममा रहे को रा.वा. बैY,बानेZर

ू&तवाद1 नारायण काकyले वशेष अदालतमा गरे को

क.नं. ६२७ को बालाजु (इचCु) को ज#गा
उमाकाKत दिMण कोFरया जाँदा खचP गFरएको
गरे का TयिUहIको रकम राखी िझकएको हो ।
व.

खा.नं.

१७८४४।६०

को

रकम

मेरो

काम गर1 कमाएको रकम, कृष आय, दाजुले
ज#गा जफत हुनपु नb होइन भdेसमेत Tयहोराको
बयान ।

सासु, ससुरा, जेठाजुका छोरा छोर1 हामी

होइन । मेरो बहनीको हो । मैले आरोपपऽ
अनुसारको कुनै अपराध नगरे को र मसँग कुनै

सबै एकासगोलमा छ{ । ठू लो जेठाजु २६।२७

भdे Tयहोराको ू&तवाद1 गणेश अयाPलले वशेष

आजPन गरे को रकम घरमा पठाउनुहKु छ । तर

अवैध स0पिa नरहे कोले सजाय हुनपु नb होइन

ु Kु छ । उहाँले
वषPदेिख भारतीय सेनामा हुनह

अदालतमा गरे को बयान ।

P Kु छ ।
लगानी र बढाउने कायP ौीमान्ले गनुह

भएको धरौटबापत जेथा जमानत iदई ू&तवाद1

छ । उहाँ नेपाल आउने पFरिचत TयिUलाई

&बशेष अदालतको आदे शबमोिजम माग

ताFरखमा रहे को

।

आरोपपऽमा

उिSलिखत

का.िज.

का.म.न.पा. वाडP नं. १६, बालाजु ५(ख) क.नं.

९९१ को ज#गा र सो मा बनेको घर मेरो हो ।
सो घर मैले गणेश अयाPलबाट फ&न&सङ नभएको

एक तSला घर ज#गा I.११,०५,०००।– मा
कनेको हुँ । ०५६ सालअिघ म फ&लपKस र

माइला

जेठाजु दिMण

कोFरयामा

जानुभएको

रकम पठाउनुहKु छ । म राजधानी इKटर नेशनल
नामक मेन पावर क0पनीमा काम गदPछु । सो
P िघ &म&डल इःट मेन पावर
क0पनीमा काम गनुअ

क0पनीमा &म&डएटरको Iपमा काम गदPथे ।
बहनी वाइँ गोपाल खरे ल ०५३ सालदे िख

ु Kु छ । उहाँले पठाएको
अमेFरकामा काम गद हुनह

क&तपय रकम हाॆो खातामा प&न रहने गदPछ ।

दिMण कोFरयामा काम गर1 कFरब १८।१९
लाख कमाई घर फकbको &थए ँ । सो रकम
pयाजमा लगाएको &थए ँ । मेरो कृष आयबाट

काठमाड{ बालाजु ५ ख को ज#गा ०५७।५।२८

मेरो दाजुले iदएको सहयोग, मेरो माIती sयान

बैY, ठमेलको

वाषPक कFरब १,३०,०००।– आय हुKछ ।

र tयाuटरबाट I.४०।५० हजार आय ज0मा
हुँदै गयो । दलाललाई ज#गा खोजी iदन

भनेप&छ दलालले फ&न&सङ नभएको एकतले
घर दे खाएप&छ सो घर ज#गा कनेको हुँ ।

मा खFरद गर1 घर बनाउन पलरस0म उठाएको

ज#गा ०५८।५।२५ मा I.११,०५,०००।–
मा नारायण काकyलाई बेची सो रकम हमालयन
मेरो

खातामा

ज0मा

गरे को

हो । मेरो ववाहमा दाइजो पेवाःवIप ूा,,
आय आजPन, पाFरौ&मकसमेतको आय प&न सो
खातामा ज0मा गरे को &थए ँ । बालकृंण भराई

र लोकेKि पराजुल1समेतले वदे श जान भनी मेरो
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रकम ौीमान्ले कमाई पठाएको "नताNत वैध

खातामा राखेको रकम केह1 समयप"छ िझक6
लगेका हुँदा सोसमेत बै= खातामा कारोबार भएको

रकम हो । ौीमान्ले कमाई पठाएको पैसा

मेरो होइन "थएन । हाॆो रकममFये केह1 रकम

गोमा अयाOल खरे लले Kवशेष अदालतमा गरे को

भएको र जेठाजु उमाकाNत अयाOललाई कोSरया
पठाउँदा खचO भएको हो । Tयःतै घर पSरवार

ू"तवाद1ह[ नारायण काकr, गोमा अयाOल

खरे ल र भागीरथी भbडार1 अयाOललाई Kवशेष

अ"भयोग दावी तXयमा आधाSरत छै न । बै=मा

रहे का ।

नभई वैधा"नक[पमा कमाई बढे बढाएको हो ।

सुरेNि ूकाश राजकणtकार, फ"नOचर मूmया=नकताO

जफत हुनपु न^ होइन भ_ेसमेत `यहोराको ू"तवाद1

अयाOलका साoी रामूसाद ढकाल, नारायणूसाद

"थयो । मेरो खातामा जCमा भएको रकम सबै

इचHु नारायण गा.Kव.स. मा जMगा KकNदा खचO

चलाई बाँक6 रहे को रकम सो बै= खातामा छ ।

जCमा भएको रकम र भएको कारोबार अवैध

वैध आजOन र वैधा"नक[पमा जCमा भएको रकम

भा"गरथी भbडार1 अयाOलले Kवशेष अदालतमा

गरे को बयान ।

मेरो खातामा रहे को रकम मेरो ौीमान्ले

आजOन गरे को रकम हो । मेरो ौीमान् ०५३
साल

असारदे िख

रोजगार1को

ला"ग

अमेSरका

जानुभएको छ । मेरो खातामा भएको सबै

रकम ौीमान्ले अमेSरकाबाट पठाएको हो ।
अमेSरकाबाट पैसा पठाउँदा धेरैजसो पSरिचत

जफत हुने होइन भ_ेसमेत `यहोराको ू"तवाद1
बयान ।

अदालतबाट

आदे शबमोिजम

भएको

ताSरखमा

घर मूmया=नकताO सं जयराज उपाFयाय र

जयNतकुमार

राजवंशी

एवम् ू"तवाद1

गणेश

भbडार1, गंगाबहादुर िज.सी. र जगत पछाई, ू.

गोमा अयाOल (खरे ल) का साoी नारायणूसाद

O खरे ल, ू. भा"गरथी भbडार1 अयाOलका
खरे ल, अजुन

साoी पोमानNद पराजुल1, बालकृंण भyराई तथा

ू.नारायण काकrका साoी धनबहादुर खzकाले

गरे को बकपऽ "म"सल सामेल रहे को ।

ू"तवाद1 गणेश अयाOल मेरो सहोदर

काNछो भाइ हो । हामीबीच अंशबNडा भएको

`यिkमाफOत पठाउनुहNु छ । वेःटनO यु"नयन मनी

छै न । म कायOरत् कCपनीमा तTकाल1न अवःथामा

पठाएको रकमको बै=मा राख्न खाता खोmदा

उmलेख भएकोले

शाNसफरबाट प"न पठाउनुहNु छ । मेरो ौीमान्ले

ौीमान् Kवदे शमा भएकोले निजकको सं रoक दाजु

गणेश अयाOललाई शेषप"छको `यिk इpछाएक6
हुँ । मैले [.१७,२५,५५८।– रकम जMगा
खSरद गनO र घर "नमाOण गनO िझकेक6 हुँ । मेरो

बहादुर oेऽी, मगरह[लाई ूाथ"मकता {दने भ_े
oेऽी थर राखी सै "नकमा

भ"तOसCम भएको हुँ । बुबा दे वीराम भारतीय

सेनामा कायOरत् भै सेवा "नवृत भै आउनुभएको,

म Kवगत २६ वषOदेिख भारतीय सेनामा कायOरत्

रहे को, ौीमती २०४५।०४६ सालदे िख जागीर

मा"सक कSरब १ लाखदे िख १ लाख ५० हजार

भाइ दिoण कोSरयामा रोजगार गद~ आएको

ज"त कमाई हुNछ । तसथO मेरो खातामा रहे को

र

हाल

आनNदवन

गद~

कुनै सरोकार छै न । मेरो ौीमान्को अमेSरकामा

आएको

[पNदे ह1

खातामा रहे को रकममा दाजु गणेश अयाOलको

गा.Kव.स. हे .पो. मा कायOरत् "छन् । माKहलो

छ । भागीरथी मेनपावर कCपनीमा कायOरत्
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हुन ् । म भ"त$ हुँदा मेरो भा.+. २५००। तलब
आउँ4यो । खाने बःने सबै सरकारले ;यहोन< हुँदा

सबै रकम भाइ गणेशलाई पठाई Dदँदै आएको

खच$ गरे को पाइएको र "नजको र अ+ अंिशयारको

आय सोहK अव"धमा + ३९,९७,२०६। रहे को
दे िखएको हुँदा + १,७१,६७५। को स]पि_

बचत केहK रकमसमेतबाट +पLदे हKमा २०५५

रकम आयॐोतबाट पुOg भएभLदा बढKको दे िखन
आउँछ । सो स]पि_ "नजह+को कुल स]पि_को

हो । Rयःतै पहाडमा साOवक दे िखको लगानी

Oहसाब गदा$ घरायसी ;यवहार, सामािजक ूचलन

छु । मैले पठाएको रकम, भाइको पाGरौ"मकबाट

सालमा घडेरK Oकनी एकतQले घर बनाएको

५% भLदा कम रहे को छ । आय र ;ययको

सात लाख र Oव"भU "म"तमा कGरब उनासी रोपनी

र आय र ;ययको लेखा राख्न नपन< पर]पराको

गणेशलाई पठाईDदएको हो । सो रकम बालाजुमा
जWगा Oकनी घर बनाउँन सु+ गGरएकोमा रकम

रकमको यकYन+पमा Oकटान हुन सक्ने िःथ"त
प"न रहँदैन । आय र ;ययमा दे िखएको सो

हो । हालस]म मैले भा.+. २१ लाख भLदा बढK

$ न<
आधारमा ःवाभाOवक हो होइन भनी Oवचार गनुप

जWगा "बबYबाट ूा[ छ लाखसमेत बुबाले भाइ

नपुग भै सो घर ढलान गदा$ नै "बबY गरकेो

कारणबाट यथाथ$+पमा आयका ॐोत र खच$का

अLतर Lयायोिचत अनुमान र सामािजक पGरवेशको

तलब भ_ा बुझेकोमा १६ लाख भा.+. भLदा

हुLछ । ू"तवादKले दे खाएका तर गणना हुन

;यहोराको अ.बं . १३९नं बमोिजम बुिझएका

ॐोत हुन नसक्ने प"न होइन । तर प"न ूमाणको

बढK घरमा बुबा र भाइलाई पठाएको भUेसमेत
"डलाराम अया$लले गरे को बयान ।
ॅgाचार

"नवारण

ऐन, २०५९

को

दफा २०(१) को ;यवःथा मना"सब कारण"बना
अ"मQदो र अःवाभाOवक उmच जीवनःतर यापन

नसकेका आयका ॐोतह+ आयका स]भाOवत

अभावमा मा} गन$ नसOकने भएकोले Lयायोिचत

अनुमानको आधारमा ःवाभाOवक र अःवाभाOवक
भनी छु ~याउनुपन< अवःथा रहे को हुँदा र आय

र ;ययको बीचमा दे िखएको अLतर ःवाभाOवक

गरे को ूमािणत भएमा आरोOपत कसुर ःथाOपत

नै रहे को र यो सामाLय अLतरले ऐनले ;यवःथा

ृ
पैतक
स]पि_, पदKय है "सयत,सामािजक ःतर,

यापन गरे को कुरा य"तकै आधारबाट दे िखन

हुने दे िखLछ । ू"तवादKको पाGरवाGरक पृoभू"म,
आ"थ$क कारोबार जःता कुराह+ले "नजको जीवन

यापनको ःतर "नधा$रण गन< भएकोले ू"तवादKको

जीवनयापनको

ःतर

प"न

Oयनै

मापदrडबाट

"नद< िशत हुने हुLछ । तर प"न आरोपपऽमा आ"थ$क

पtलाई आधार बनाई "नजउपर अवैधा"नक आय

आज$न गरे को भनी आरोप लगाएको दे िखएको

छ

।

मा"थ

Oवuेषण

भएअनुसार

रहे का अंिशयार र ू"तवादKले

सगोलमा

सो अवःथामा +

४१,६८,८८१। बराबरको स]पि_

जोडेको र

गरे को अ"मQदो र अःवाभाOवक उmच जीवनःतर

नआएकोले ू"तवादKउपरको सो आरोप पुOg हुन
आएन । तसथ$ "म"सल सं लWन सबुद ूमाणबाट

ू"तवादK

गणेश

अया$लले

वैध

आयॐोतको

अनुपातमा अ"मQदो र अःवाभाOवक स]पि_ आज$न
गरे को पुOg हुन नआएको हुँदा "नज ू"तवादKले
दावीको कसुर गरे को नठहरK सफाइ पाउने ठहछ$

भUेसमेत ;यहोराको Oवशेष अदालत, काठमाडको

"म"त २०६३।१०।२३ को
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फैसला ।

ू"तवादKका तीन दाजु भाइमा जेठो बुटवल,

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

म+हलो छोरा उमाका1त अया5ल र बुहार8 आफ;सँग

पहाड गु?मीमा रहे को र का1छो यी ू"तवाद8

रहे को भEे कुरा "नजका बाबु दे वीरामले बयान

"नज ू"तवाद8को आयमा गणना गनs गर8 भएको
+वशेष अदालतको फैसला ऽुट8पूण5 छ ।
ू"तवाद8

गणेश

अया5लका

नाममा

गरे बाट ू"तवाद8का दाजु भाइहI बेJलाबेJलै बसी

का.म.न.पा. वडा नं १६ बालाजु ५(ख) +क.न.

एउटा भाइले जोडेको सRपिTमा अकU भाइको

मा खaरद भएको र सो जJगामा २०५८।४।२५

आआLनो ख"त उप"त गदN आएको अवःथामा

रकम परे को भनी अनुमान गन5 "म?दै न ।

९९१ को ०–१५–०–१ जJगा २०५७।५।२८
मा नuसा पास गर8 २१/२ तले घर "नमा5ण भएको

ू"तवाद8का जेठा दाजु भारतीय सै "नकमा काम

छ । सो घर भएको जJगा २०५८।५।२५ मा

५(क) +क.नं २७७ र २७८ को ०–४–०

दे िख1छ । नारायण काकw +वदे शमा मा"नस

बसोबास गदN आएका र "नजको बाबुले गु?मीका

ू"तवाद8 ौम तथा रोजगार ूबz5न +वभागका शाखा
अ"धकृत भएको हुँदा +यनीसँग सRब1ध दे िखएको

गरे को "नजको आज5नले Iप1दे ह8 आन1दवन

जJगा २०५५।९।२६ मा खaरद गर8 २०५६
मा घरसमेत "नमा5ण गर8 "नजका पaरवारसँग

नारायण काकwका नाममा राजीनामा पास भएको

पठाउने मेनपावर कRपनीमा काय5रत् xयिm हुन ् ।

+व"भE जJगाहI "म"त २०४४।१।१६ दे िख

छ । नारायण काकwको २४९० नं. को मोटर

२०५३।२।२ मा I १,००,०००। मा "बबf

कागजातसमेत ू"तवाद8 गणेश अया5लको घरबाट

२०५५।८।२७ सRममा I १,७८,५००। र

साइकलको |लुक र +व"भE RयानपावरसRब1धी

ु े यी दुईको घ"नn सRब1ध रहे को
बरामद हुनल

5 एको सोमgये आधा रकम "नजलाई ूाj
गनुभ
हुन सक्ने हुँदा २०५५।८।२७ सRम "नज

कारणले आLनो नामको घर नारायण काकwको

१२,००० ।समेत गर8 जRमा २,४०,५००।ूाj

हःता1तरण गरे को २०५८।५।२५ को मालपोत

बालाजु ९(ख) +क.न. ९९१ +क.न. ०–१५–

मोटर बाटो भएकोमा नभएको जनाई हःता1तरण

बाबुलाई २,२८,५००।– र २०५५।१२।६ मा
भएको दे िख1छ । ू"तवाद8 गणेश अया5लले

नाममा हःता1तरण गरे कोसRम हो । "नजलाई

काया5लयबाट पार8त "लखतमा घर उ?लेख नगर8

5 िघ नै जJगा खaरद भै
०–१ जJगा खaरद गनुअ

गरे को र rयसको केह8प"छ घरसारको कागजबाट

आय आज5नको रकम ूयोग नभै बाबुको जJगा

5 आLनो नामको घर जJगा अकUको
ब}"नयतपूवक

घर "नमा5ण भएको उm जJगामा ू"तवाद8को

"बबfको रकम र "डलराम अया5लसमेतको आय

घरसमेत

भनी

उ?लेख

गरे बाट

ू"तवाद8ले

नाममा राखी हःता1तरण गर8 सRपिT लुकाउने

आज5नबाट भएको ःपn छ । दाजुका नामको घर

छु पाउने र दबाउने काय5 गरे को ःपn छ ।

रकमलाई rयःतो दाजु भाउजुले कमाएको सRपिT

बैo थापाथल8मा २०५५।८।२३ दे िख व.+ह.

र जागीरे भाउजुका नाममा रहे को बैo मौqदात
भाइ तथा बुहार8 वा दे वर दे वरानीका नाममा

रहे को अ1य सRपिTमा ूयोग भएको भनी अथ5
लगाउन न"म?नेमा दाजु भाउजुको आयसमेतलाई

गोमा खरे लको नाममा रा+~य वािणqय

नं. ११८७९ खाता खोल8 २०५६।८।१३सRम

I ५,९६,०००। जRमा भएको उm खातामा

आLनो दे वरलाई इछाएको xयिmमा उ?लेख
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गरे क छन् । सो कारोबार गरे प)छ पुनः रा,-य
वािण2य

बै4

बाने5रमा

२०५६।१०।१६

मा खाता खोल? २०५७।४।१६ मा रकम
जCमा गDरएको सो खातामा इGछाएको HयिI

दाजु गणेश अयाMल उOलेख गरे को छ । यसर?
एक बै4मा खाता हुँदाहुदै अकR बै4मा खाता
ँ ैन ।
M ो औिचUय दे िखद
खोल? रकम जCमा गनुक

दाइजोबापतको आय गणना गर? भएको फैसला

ऽुट?पूणM छ । Uयःतै ू)तवाद? भा)गरथी भuडार?को

,हमालयन बै4मा रहे को खाताबाट २०५८।६।२

दे िख

२०५८।९।२७

सCम

िझकेको

q

१९,००,०००। मyये q ३,१३,०००। रकम

बालाजु ९(ख) ,क.नं ६२७ को ०–६–०–१

ज}गा खDरद भएको भhे उOलेख भए प)न सो

अयाMलले रकम जCमा गDरWदने गरे को कुरा गोमा

ज}गा उI )नकालेको रकमबाटै खDरद गरे को
नभै अ`य रकमबाट खDरद भएको हुँदा सोह?

Vयास )नकालेको रकम घरमा ूयोग भएको

अदालतको फैसला ऽुट?पूणM छ ।

रा,-य वािण2य बै4 बाने5रमा अVसर दाजु गणेश

खरे लले ःवीकार गरे को र थापाथल? बै4बाट
ःप_ भै बाने5र शाखाको रकम ू)तवाद? गणेश

िझकेको रकमबाट खDरद गरे को भhे ,वशेष
,वशेष

अदालतले

)बगोलाई

आधार

दावीको

अयाMलको भएको पु,_ हु`छ । दुबै खाता एउटै

सCपि~को

खरे लको प)त कुOलार)सं को नामबाट पठाएको

)लखत मूOयलाई )नजको सCपि~ खDरदतफM खचMको

वषMमा बारबार ूयोग भई रहे को हुनाले गोमा

हालको

एका)तर

न)लई

तUकाल?न समयको )नजले HयI गरे को मूOय र

रकम थापाथल? बै4को खातामा जCमा भएको

मूOय कायम गर? सCपि~को )बगो घटाएको र

बै4को

भाउजुसमेतको आयलाई )नजको आयमा समावेश

हुनाले दाजु इGछाइएको HयिI रहे को बाने5रको
जCमा

भएको

रकम

गोमा

खरे लको

नभै गणेश अयाMलको गैरकानूनी आजMनको पु,_

हु`छ ।

Uयसै

गर?

ू)तवाद?ले

,ववाहमा

१,५०,०००। दाइजो ूाg गरे को हुन सक्ने

भhे आधारमा आयमा समावेश गDरएको छ ।

ू)तवाद?ले उOलेख गरे को पाDरौ)मक तथा दाजु
गर? आय बढाई पाँच ू)तशत अ`तर दे खाई

अःवाभा,वक अ)मOदो भh न)मOने भनी आय
बढाउँदा र खचM घटाउँदासमेत आयको तुलनामा

खचM बढ? दे िखएको अवःथामा खास अ`तर

नदे िखएको भhे आधारमा ू)तवाद?लाई सफाइ

र पाटl महे `ि पु)लस Vलवमा Wदएको बयानमा

Wदने गर? भएको ,वशेष अदालत, काठमाडkको
फैसला ऽुट?पूणM हुँदा बदर गर? पुनरावेदन िज,कर
र आरोपपऽ मागदावीबमोिजम सजाय गर? पाउँ

नगद q १,५०,०००। दाइजो ूाg हुन नसक्ने

पुनरावेदनपऽ ।

२०/२५ हजार सामा`य खचM गर? गरे को र

भ`दा बढ? रकम q १,७१,६७५। बढ? भएको

ू)तवाद?ले सावMज)नक पदमा ूवेश गDरसकेप)छ
M एको
२०५७ साल)तर काठमाडkमा ,ववाह गनुभ

M एको छ । ॄाCहण oेऽी पDरवारमा
उOलेख गनुभ

र ू)तवाद? ःवयले ,ववाह मि`दरमा भएको र

भोजमा ३०/३५ हजार खचM गरे को भनी उOलेख

गरे बाट ,ववाहमा भएको खचMतफM t,_ नै नWदई

भhेसमेत Hयहोराको वाद? नेपाल सरकारको
ू)तवाद?

गणेश

अयाMलले

वैध

ॐोत

कुरालाई फैसलामा ःवीकार गDरएको अवःथामा

कानूनसCमतको आधारबेगर सो ॐोत नखुलेको
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्
रकम वा स.पि0लाई वैध ठहरयाएको
:वशेष

अदालतको फैसला ॅBाचार "नवारण ऐन, २०५९

को दफा २० को सHदभJमा फरक पनJ सक्ने
भएको हुँदा अ.बं . २०२ नं. बमोिजम ूRयथT
िझकाई "नयमानुसार पेस गनुJ भWे यस अदालतको

"म"त २०६८।२।९ को आदे श ।

मसमेत मेरो प\रवारका स.पूणJ सदःय

तथा अंिशयारह^ एकासगोलमा रह_ आएका र

भएको र Rयसको कुनै "लखत ूमाण नहुने यःतो

अवःथामा

१,५०,०००।

दाइजो पेवाको ^पमा गणना हुनपु दJछ । :वशेष
अदालतले स.पि0 र आयॐोतबीचको अHतर

५% भHदा कम रहे को आधार अःवाभा:वक माW

नस:कने उwलेख भए प"न म तथा मेरो प\रवारको

राखी

गणना, बैyमा

िज:कर

"लएको

आयोगको

पुनरावेदन पूवाJमह_ र :वरोधाभासपूणJ छ । "बबi

पेवा

ौीमतीले बयानमा खुलाएको पूरै ३ लाखलाई नै

सदःयको

पुनरावेदन

दाइजो

ूा~ भएको भनी कायम गरे कोले म तथा मेर_

आआ`नो पेसा aयवसाय रोजगार_ गदb आएकाले

मेरो पा\रवा\रक आयलाई पृथकपृथक है "सयतमा

माऽ

नाममा

रहे को

वाःत:वक

स.पि0

भHदा आय ॐोत बढ_ हुने आधार स.पि0को
कारोबार

भएको

रकम, जkगा

"बबi, दिण को\रयामा रोजगारमा जानुभएका

भएको का.िज. का.म.न.पा.वडा नं १६ :क.न.

मा:हला दाजु उमाकाHत अयाJलले पठाएको रकम

गर_ "म"त २०५८।४।२५ मा नmसा पास

रकमसमेतको आयमा गणना नगरे कोले :वशेष

९९१ को जkगा २०५७।५।२८ मा ख\रद

}.१,६०,०००।, कृ:ष आयबाट ूा~ भएको

गर_ घर "नमाJण गदb गदाJ "म"त २०५८।५।२५

अदालतले मेरो र प\रवारको साथमा रहे को

एकतला ढलान माऽ गरे को जkगा "बबi गरे को

र

मा नmसा पास भएको ३० pदनमा नै :पलर र

वाःत:वक स.पि0 भHदा बढ_ रकम दे खाएको
वाःत:वक

र

ःवाभा:वक

आयॐोतह^बाट

हो । नारायण काकr मेरो नाता वा प\रवारको
प\रभाषा"भऽ पनs aयिt होइनन् । vवाइँले

ूा~ आय गणना गरे को छै न । मैले आरो:पत
कसुरबाट सफाइ पाएकोले पुनरावेदन नगरे को हुँ

नाममा रकम पठाउने र ब:हनीले रा.वा. बैy,

यस अदालतसम परे को "लिखत ू"तवाद ।

^पमा मेरो नाम उwलेख गरे को जुन आयोगले

:ववाहको समयमा :पताजीबाट मलाई दाइजोःव^प

aयिtमा मेरो नाम उwलेख गनs "बषयमा मेरो कुनै

.यानपावर

कुwतार

"सं हको

नामबाट

समयसमयमा

मेरो

बानेzरमा खोलेको खातामा इ{छाइएको aयिtको
अनुसHधान गदाJ माऽ थाहा पाएको सो इ{छाएको

भWेसमेत aयहोराको ू"तवाद_ गणेश अयाJलको
मेरो :ववाह २०५६ सालमा भएको हो ।

^.३,००,०००। ूा~ भएको र म आफूसमेत
क.पनीमा

काम

गनs

भएकोले

सं लkनता छै न त0त् खातामा ज.मा भएको रकम

कामबाट ूा~ हुने पा\रौ"मक अHय ःवआजJन,

राख्न ूयोग भएको खाताको कारोबारलाई मेरो

रकम, :वदे श जाँदा र :वदे श गएपात् पठाउने र

:ववा:हत ब:हनीको वैध आय र उt आय रकम

प\रवारका aयिt तथा आफHतले राख्न pदएको

J नs िज:कर गलत
स.पि0को ^पमा गणना गनुप

राख्न pदने रकम मेरो बैyको खातामा केह_ समय

"नजका :पताबाट }.३ लाख दाइजो पेवा ूा~

स.पि0को ^पमा गणना गनs गर_ भएको फैसलाले

छ । Rयःतै :ववाहको समयमा मेरो ौीमतीलाई

रहने र मेरो खाता ूयोगस.म भइरहे को रकमलाई

538

९1४९ - नेपाल सरकार 1व. गणेश अया!लसमेत

अयाय पन! गएको छ । उ) रकम तथा सोको
ॐोत पु12 हुँदाहुदै प7न स8मा7नत अदालतबाट

दाजुको नामबाट रकम ज8मा गBरhदनुपनe अवःथा
हुँदैन । ब1हनी गोमा अया!लको प7त गोपालूसाद

<यसतफ! कुनै 1ववेचना नगरA मेरो र पBरवारको

खरे ल भएको र गोपालूसाद खरे लको नामबाट

रकम र वाःत1वक र ःवाभा1वक आयॐोतबाट

कसरA आई ज8मा भयो हे Bरनुपछ! । कुiतार 7सं ह

साथमा रहे को वाःत1वक स8पिE भदा बढA
ूाJ आय गणना गरे को छै न । मैले आरो1पत

1वदे शबाट आएको रकम बाहे क अc रकम के

भOे Pयि) कसरA गोमा अया!ल खरे लको प7त

कसुरबाट सफाइ पाएकोले पुनरावेदन नगरे कM
हुँ । स8मा7नत अदालतबाट या1यक मनको

हुन आयो <यसको पु12 गन! नसकेको अवःथामा

भा7गरथी भRडारA अया!लको यस अदालतसमT

गरे को ू2 छ जुन स8पिE 7नय7मत कमाइ प7न

7नयमबमोिजम पेसीसूचीमा चढA 7नण!याथ!

<यसै गरA 7नज ू7तवादA गणेश अया!लले

ूयोग

भई

हे Bरनुपद!छ

भOेसमेत

Pयहोराको

परे को 7लिखत ू7तवाद ।

ू7तवादA गणेश अया!लबाटै अ7नय7मत स8पिE

आkनो ब1हनीको खातामा राख्न जाल पBरपl

होइन ।

यस इजलाससमT पेस हुन आएको ूःतुत मुXामा

वैदेिशक

उपिःथत 1वYान् सहयाया7धव)ा ौी महे श थापाले

भने प7न ती Pयि)हc को को हुन ् र के क1हले

पुनरावेदक

वादA

नेपाल

सरकारका

तफ!बाट

रोजगारमा

जाने

आउने

लगायतका

1व7भO Pयि)ले प7न पैसा राख्न hदने गरे को

ू7तवादA गणेश अया!लको त<कालAन अवःथाको

के कःतो अवःथामा के क7त रकम राख्न

ूवेश गरे प7छ यो अ7भयोग दायर हुँदास8मको

अमूक Pयि)हcको के <यःतो बाmयता 7थयो
ँ ै न । ू7तवादAले
सो ःप2 कहAं खुलाएको दे िखद

स8पिEको

ॐोत

खुलेकोले

7नज

नोकरAमा

स8पिEको आयलाई बमशः छु `याएर हे Bरएमा

7नजको पाBरवाBरक अवःथासमेत छल!a हुछ ।

7नज ू7तवादAका पBरवार7भऽका दाजु भाउजुले

नोकरA गरA कमाएको स8पूण! स8पिE ू7तवादAको
आयॐोत होइन र गणना गBरनु प7न हुँदैन । दाजु

भाउजुले नोकरA गरA कमाएको स8पूण! स8पिE यी

ू7तवादAको हो भने ती दाजु भाउजु र 7नजहcका

बालबdचाले हावा र पानी माऽ खाएर बाँdनुपनe

hदए ? 7नज ू7तवादAलाई नै राख्न hदनुपनe ती

आ8दानीको

रकम

सबै

बचत

भएको

भOु

सव!था गलत छ 1कन1क आ8दानीअनुसार खच!
अवँय8भावी हुँदा आ8दानी र खच! दुबैको मापन
गBरनुपछ! । ू7तवादAको ॐोत नखुलेको स8पिEको
ॐोत

खुलाउनुपछ!

।

7नज

ू7तवादA

गणेश

अया!लले आरोपपऽमा उिiलिखत स8पिEको ॐोत

पु12 गन! नसकेको र आयॐोत भदा बढA स8पिE

अवःथा हुछ । तसथ! दाजु भाउजुको कमाइ

रहे को दे िखएको, सो स8पिE गैरकानूनीcपबाट

हुन सfदै न । 7नज ू7तवादAको ब1हनी गोमा

िःथ7तसँग अ7मiदो दे िखइरहे को अवःथामा 1वशेष

ू7तवादA गणेश अया!लको स8पिE वा आयॐोत

अया!ल खरे लको दुई दुई वटा बैg खाता रहे को र

ती खातामा 7नज ू7तवादAले रकम ज8मा गनe र

बैg ःटे टमेट 7लने गरे को छ । ब1हनीको खातामा

आज!न

गरे को

स8पिE

7नजको

पाBरवाBरक

अदालतबाट यी ू7तवादAलाई सफाइ hदने गरA

भएको फैसला ऽुटAपूण! छ । उ) फैसला बदर

गरA ू7तवादAले गैरकानूनीcपमा आज!न गरे को
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*.८२,४०,७०२।५६

स2पि4

जफत

गर:

अ"भयोगपऽ दावीबमोिजम नै ू"तवाद:लाई सजाय

हुनपु छJ भनी बहस ूःतुत गनुभ
J यो ।
उपिःथत

ू"तवाद: गणेश अयाJलसमेतको तफJबाट
PवQान्

वXजाडे, अ"धवVा

वSरT

अ"धवVा

रामेZरूसाद

यWमू"तJ

कोइरालाले

ू"तवाद:ह*को पाSरवाSरक Pववरण र स2पि4लाई
अ"भयोग दावी "लँदा नै सगोलको मानी ःवीकार

आरोपपऽमा दावी गरे को भXदा बढ: स2पि4को

ॐोत खुल: पुPv भइरहे को तफJ Pवशेष अदालतले

wयान नै नiदई आयॐोत भXदा बढ: रकम ५

ू"तशत भXदा कम रहे को भनी १,७१,६७५।
को स2प"त बढ: दे खाई सफाइ iदएको भए प"न

सो बढ: दे खाएको स2पि4को समेत ॐोत कृPष
आय, दाइजोपेवासमेतको रकमबाट पुPv हुने हुँदा
सोको पुPv गर: Pवशेष अदालतबाट ू"तवाद:लाई

गSरएप"छ अPहले पृथकपृथक छु _याउने अवःथा
हुँदैन । सगोलको पSरवारको स2पूणJ घर

सफाइ iदएको फैसला नै सदर कायम हुनपु छJ

भाउजुह*ले प"न "नजलाई नै सुि2पएको अवःथा

तफJबाट उपिःथत PवQान् अ"धवVा कcयाण

मूcयअनुसार गSरनुपनbमा fयःतो मूcयाdन भएको

आजJन गरे को स2पि4को वाःतPवक मूcयाdन

aयवहार हे नb aयिV गणेश अयाJल हुन ् र दाजु

हो । साPवकको स2पि4को मूcयाdन ूच"लत

J यो ।
भनी बहस िजPकर ूःतुत गनुभ
fयःतै

ू"तवाद:

नारायण

काकgको

पोखरे लले "नज ू"तवाद:को स2पि4 र "नजले

ू"तवाद:ह*ले पुनरावेदन नगरे को अवःथा हो ।

गSरनुपनbमा सो भएको छै न । ू"तवाद: नारायण
काकgले गणेश अयाJलसँग बXदाबXदै को घर

तवरबाट रिजःशे सन गर: iदएको स2पि4मा ूj

समेत fयःतो नxसासPहत नामसार: गर: "लएको

अवःथा

छै न

ताप"न

सफाइ

पाएकोले

"नज

गणेश अयाJलले नारायण काकgलाई Pव"धस2मत

नxसासPहत खSरद गरे को हो र नगरपा"लकाले

छै न । ू"तवाद: गणेश अयाJलले गोमा अयाJल

घर अwयाव"धक गSरसकेको अवःथा छ । ू"तवाद:
गणेश अयाJलसँग कानूनबमोिजम रिजःशे सन गर:

प"तले नै Pवदे शबाट पठाएको पैसा हो जुन गणेश
अयाJलको हुन सक्ने हुँदैन । गणेश अयाJलको

"मलेमतो दे खाउन कदाPप "मcदै न । ू"तवाद:

उठाई अनुमानको िजPकर गनb छु ट वाद: पlलाई

खरे लको खातामा रािखiदएको पैसा "नज गोमाका

पnी भा"गरथी अयाJललाई Pववाहमा दाइजो पेवा

iदएको रकम सबै जो"डनुपनbमा आधामाऽ जोडेको

कानूनसpत भएन । "नज ू"तवाद:को कृPष

आयको कुरा फैसलामा उcलेख नै गSरएन । कृPष

खSरद गर: "लएको घर जsगालाई सो खSरद
गर: "लएकै नाताबाट गणेश अयाJलसँग अवैध

नारायण काकgले आyनो आवँयकता अनुसार
गणेश अयाJलसँग घरजsगा खSरद गरे को कुरालाई
कुनै नाता स2बXध नभएका "नजसँग जोडेर

आय खचJ कटाएर जो"डई ू"तवाद:को आ2दानी

अ"भयोग लगाउन Xयाय र कानूनको रोहबाट
न"मcने हुँदा Pवशेष अदालतबाट सफाइ iदने गर:

४९ रोपनी खे"तयोsय जsगाको कृPष आय वाPषJक

J यो ।
बहस िजPकर ूःतुत गनुभ

fयःतो आयलाई समावेश गSरएको छै न । वाद:ले

ू"तवाद:ह*को तफJबाट उपिःथत PवQान् कानून

कायम गSरनुपदJछ । PकनPक "नज ू"तवाद:को

*.१,४८,१८८।– हुने गरे को दावी गरे कोमा

भएको फैसला नै सदर कायम हुनपु दJछ भनी
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यसर:

पुनरावेदक

वाद:

र

ूfयथ{

९1४९ - नेपाल सरकार 0व. गणेश अया(लसमेत

यवसायीह!ले गनुभ
( एको बहस िज0कर सुनी

ूाv हुन नसक्ने, भा6गरथी भxडार:को 0हमालय

पुनरावेदनपऽस0हतको 6म6सल कागजात अ9ययन

बैqमा रहे को खाताबाट िझकेको १९ लाखम9ये

आय आज(न गरे को भनी !.८२,४०,७०२।५६

६२७ को जcगा खpरद गरे को भWे उ\लेख भए

गर: हे दा( ू6तवाद: गणेश अया(ललाई अवैधा6नक

को 6बगो कायम भएको सKपिL गैरकानूनी आज(न
भनी आरोप लगाइएको र सो आरोपका सOदभ(मा
0वशेष

अदालतबाट

!.१,७१,६७५।

को

सKपिLसKम आयॐोतबाट पु0T भएभOदा बढ:को

दे िखएको सो सKपिL कुल सKपिLको ५ ू6तशत

!.३ लाख १३ हजारमा बालाजु ९(ख) 0क.नं

प6न सो जcगा उs 6नकालेको रकमबाटै खpरद
गरे को नभै अOय रकमबाट खpरद भएको हुँदा

सोह: िझकेको रकमबाट खpरद गरे को भWे 0वशेष
अदालतको फैसला ऽुट:पूण( रहे को भWे िज0कर
ँ ा 0वशेष अदालत, काठमाडiको
6लएको दे िखद

भOदा कम रहे को भWे आधारमा आय र ययका

फैसला 6मलेको छ छै न भWे सKबOधमा 6नण(य

सामाOय अOतरले ऐनले यवःथा गरे को अ6म\दो

२. 6नण(यतफ( 0वचार गदा(, ू6तवाद: गणेश

बीचमा दे िखएको अOतर ःवाभा0वक नै रहे को र यो

र अःवाभा0वक उ^च जीवनःतर यापन गरे को
कुरा दे िखन नआएबाट ू6तवाद:उपरको आरोप

पु0T हुन आएन भनी सफाइ `दएको दे िखOछ ।
वाद:

नेपाल

सरकारको

पुनरावेदनमा

मूलतः ू6तवाद: गणेश अया(लका दाजु भाइह!

( नt दे िखयो ।
गनुप

अया(लले कानूनबमोिजम सKपिL 0ववरण पेस गदा(

आdनो नाममा वा अंशमा हक लाcने,सगोलको
पpरवारको नाममा रहे को वाःत0वक सKपिL भOदा
बढाई झु|ा 0ववरण `दई आएको 6नजको आKदानीको

ॐोतको अनुपातमा अ6म\दो सKपिL भएकोले ॐोत

बेcलाबेcलै बसी आआdनो खती उप6त गदe

खुलेको सKपिL !.२२,७२,२२६।९८ माऽ

भाइको आय आज(नमा गणना गन( न6म\ने अथा(त

कुल !.१,०५,१२,९२९।५४ बराबरको चल

गणना गन( 6म\दै न । ू6तवाद: गणेश अया(लले

सKपिL सा0वक ॅTाचार 6नवारण ऐन, २०१७

आएकोमा एउटा भाइले जोडेको सKपिLमा अकg
दाजु भाउजुको आय यी ू6तवाद:को आयमा

भएको तर 6नज तथा 6नजको पpरवारको नाममा

अचल सKपिL रह: !.८२,४०,७०२।५६ को

आdना नामको काठमाडi िज\ला का.म.न.पा.१६

को दफा ७(१) र १५ तथा ूच6लत ॅTाचार

घ6नT सKबOध रहे का नारायण काकoलाई आdनो

गैरकानूनी!पमा आज(न गर: ॅTाचारको कसुर

खरे लका

ऐन, २०१७ को दफा ७(१), १५ र २९ तथा

बालाजु ५(ख) 0क.नं ९९१ को जcगा आdना

नामको घर जcगा सKपिLलाई लुकाउन दबाउन

हःताOतरण

गpरएको, ब0हनी

गोमा

नाममा एउटा बैqमा खाता हुँदाहुदै अकg बैqमा

6नवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजम

गरे कोले 6नज ू6तवाद:लाई ॅTाचार 6नवारण

ूच6लत ॅTाचार 6नवारण ऐन, २०५९ को दफा

खाता खोल: इ^छाएको यिs आफू बसी आdनो

१६(२) एवम् २०(२) बमोिजम सजायको माग

सKपिL जKमा गनt गरे को, 0ववाहमा गरे को खच(को

नपुग दे िखए 6नजको हक लाcने अOय सKपिLबाट

रकम 6नज ब0हनीको खातामा र कानूनी आज(नको

u0Tबाट दाइजोको रकम नगद १,५०,०००।

गर: ॐोत नखुलेको सKपिL जफत गर: सोबाट

जफत हुन दावी 6लएको दे िखOछ । साथै अOय
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

ू"तवाद/ भा"गरथी अया7ल, गोमा खरे ल र नारायण

बैr, ठमेलको खाता नं.३६३५३० जे को बैr

अया7लले गैरकानूनी@पमा आज7न गरे को सDपिF

२०५८।६।३० दे िख २०५८।९।२६सDम

काक<लाई "नजह@को नाममा ू"तवाद/ गणेश

लुकाएकाले सो जफत गनJ ूयोजनको ला"ग माऽ
ू"तवाद/ कायम गरे को दे िखKछ ।

मौदात @.२,३६,९७८।५० सोह/ खाताबाट
िझकd

लुकाएको

@.१९,००,०००।

तथा

गोमा अया7ल (खरे ल) को नामको रा.वा.बैr

३. Pवशेष अदालतले ू"तवाद/ गणेश

बानेvर शाखाको व.Pह.नं.१७८४४बाट िझकेको

Sययसमेतको PवTेषण गदा7 अंिशयार र ू"तवाद/ले

@.८६,७७,६४०।२२ रहे को दे खाई तलब भFा

अया7ल र अKय सगोलका अंिशयारसमेतको आय

@.४१,६८,८८१। बराबरको सDपिF जोडेको

र खच7 गरे को तथा "नज र अ@ अंिशयारको

@.१७,२५,५५८।

समेत

गर/

कूल

जDमा

तथा अKय सुPवधाबापत ूाw @.४,३६,९३७।७८
घटाउँदा हुन आउने @.८२,४०,७०२।५६ लाई

आई @.१,७१,६७५। सDम आयॐोतबाट पुP`

दे खाई ॐोत नखुलेको भनी मुyय दावी "लएको
दे िखन आउँछ ।

कूल सDपिFको ५ ू"तशतभKदा कम रहे को

सDपिFधारकह@म{ये भा"गरथी भtडार/ ू"तवाद/

सोह/ अव"धमा @.३९,९७,२०६। आय दे िखन
भए भKदा बढ/ सDपिF दे िखन आई सो सDपिF

५. उिzलिखत ॐोत नखुलेको भ"नएको

भKदै घरायसी Sयवहार, सामािजक ूचलन र आय

गणेश अया7लकd प|ी तथा गोमा अया7ल (खरे ल)

यथाथ7@पमा आयको ॐोत र खच7को यकdन@पमा

"नPव7वाद छ । ू"तवाद/ गणेश अया7लको बाबु

Sययको लेखा राख्न नपनJ परDपराको कारणबाट

Pकटान हुन नसक्ने भनी ू"तवाद/लाई आरोPपत

कसुरबाट सफाइ fदएको पाइयो ।
४.

वःतुतः

अ"भयोगपऽमा

कुल

"नज ू"तवाद/कd PववाPहता बPहनी रहे को त}य
आमा, दाजु भाउजु, तथा ौीमतीसPहत सगोलमा

रहे को दे िखएको र सगोलको आिज7त सDपिF

एक अका7का नाममा रहे को भे कुरालाई र

सDपिF

सबै अंिशयारको नाममा रहे को सDपिFको जाँच

सDपिF रहे कोमा ॐोत नखुलेको सDपिF भनी

अनुसKधानको दायरामा राखी ू"तवाद/ सगोलमा

ूiयथj

ू"तवाद/को

@.१,०५,१२,९२९।५४ बराबरको चल अचल

आरोपपऽको ता"लका नं. ४ मा ू"तवाद/ गणेश
अया7लको नाममा रहे का काठमाडl बालाजुको ५
(ख) Pक.न.९९१ को ०–१५–०–१ जoगा र

अव"धमा

खरद

"बबd

गरे को

Sयवहारलाई

रह/ Sयवहार गरे को कुरालाई अ"भयोजन पले
ँ ा ू"तवाद/ गणेश अया7लले
ःवीकार गरे को दे िखद

आ नो "नजी ान सीपबाट ूाw गरे को सDपिF

बालाजु ९(ख) Pक.नं ६२७ को ०–६–०–१

बाहे क अKय सDपिF सगोलको माुपनJ हुन
आउँछ ।

नाममा राPpय वािणqय बैr थापाथल/को खाता

@पमा

भा"गरथी भtडार/(अया7ल) को नामको Pहमालयन

अया7लका दाजु "डलाराम अया7लको नाममा रहे को

iयसमा बनेको घरको @.४३,४९,९१६।६७

रोपनी जoगाको @.४,५४,६८७।२५ "नजको

नं ९७४५ को बैr मौqदात @.१०,५००।,

६. वाद/ले
राखेको

आनKदवन
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ॐोत खुलेको सDपिFको

सDपिF

गा.Pव.स.

िःथत

िजzला

ू"तवाद/

@पKदे ह/

गणेश

९1४९ - नेपाल सरकार व. गणेश अया6लसमेत

क.नं.२७७ र २७८ को ज%गा र (यसमा भएको

कायम गरे को वशेष अदालतको वjेषण अPयथा

घर तथा सरःवती अया6लको नाममा ने.बै.;ल.

दे िखएन ।

D.२०,८३१। समेतको D.१८,३५,३८९।१२

९९१

दे िखPछ । उS स@पिK ज%गा २०५५।९।२६

काकlलाई ;बबX गरे को अवःथा भएकोले सो
घरमा ;नजको ःवा;म(व कायम रहँदास@मको

मिणमामको खाता न@बर ७८३६ मा रहे को
बराबरको

स@पिKको

ॐोत

खुलेको

भNे

मा D.५६,०००। मा खTरद गरे को र (यसमा

आयोगले ज%गाको D.८,००,०००। पनV भनी र

७.

को

अवःथामा

ू;तवादg

ज%गामा

गणेश

घर

अया6लले

;नमा6ण

२०५८।५।२५

मा

क.नं

गदा6गदk को

नारायण

अव;धमा D ५,००,०००। लागेको ू;तवादgले

घरको लागत भNे दे िखPछ । D.९०,६,५७२।

ःवीकारे को भनी वशेष अदालतले सोहg कायम
गरे को दे िखन आउँछ परPतु आरोपपऽमा उS

मोल माNे गTरएको र घरको ;नमा6णको ूकृ;त

लुकाएको र (यसमा ;नमा6ण स@पN भएको मोल

वाःतवक ;नमा6ण खच6 लागेकोलाई माPयता
`दइँदै आएअनुDप सो घर ;नमा6णमा लागेको
ँ ा भनी उS
उS लागतकै खच6 लागेको दे िखद

भनी दावी ;लएको पाइPछ । अब ू;तवादg

सो ःथानमा २०५६ मा घर ;नमा6ण भएको सो

ज%गा खTरद ;बबX गदा6 ;लखतमा उिYलिखत

अनुसार कायम भएको दररे टको आधारमा नै

घरज%गाको कूल मूYयाdन D ९,६२,५७२।

वशेष अदालतले कायम गरे को दे िखPछ ।

अचल

स@पिKको

नभएस@म

;लिखत

खTरदमा

अPयथा

मूYयलाई

नै

ूमािणत

वाःतवक

खTरद मूYय कायम गनV गरg यस अदालतबाट

यसअिघ फैसला भएका यःतै ूकृ;तका मुiाहDमा
फैसला भैसकेको हुँदा वशेष अदालतले कायम

गरे को ज%गाको मूYयाdन अPयथा दे िखएन ।

(यसै गरg ू;तवादg गणेश अया6लले बालाजुिःथत

क.नं. ९९१ को ज%गा २०५७।५।२८ मा D

५,३८,०००। मा खTरद गरे को भनी ःवीकार

गरे को

र २०५८।१२।२९ मा बालाजुकै

ज%गा नारायण काकlको नाममा राखी ू;तवादgले

D.२०,६२,४१६।६७

लागत

मूYय

लागेको

गणेश अया6लले क.नं ९९१ को ज%गामा ;न;म6त
घरसमेत पूरै घरको लागत मूYयसमेतको ॐोत

पुo गनुप
6 नV हो,

होइन भNेतफ6 प;न ववेचना

हुनपु नV दे िखन आउँछ ।

८. उिYलिखत क.नं.९९१ को ०–१५–

०–१ रोपनी ज%गा २०५७।५।२८ मा खTरद
गरg तथा सोहg ज%गामा २१/२ तYला घर बनाउँन
२०५८।४।२५ काठमाडs महानगरपा;लकाबाट
नtसा

पास

नtसाअनुDप

गरे को

२०५८।५।५

घरको
मा

समेत

दे िखPछ

मोल

D.६,१०,०००।

;नमा6ण

स@पN

।

तर

नभई

मा नारायण काकlलाई राजीनामा पारgत गरg

`दएको घरको नtसासमेत २०५८।१२।२९
मा नारायण काकlको नाममा नामसारg गरे को

क.नं ६२७ को ज%गा D ३,१३,०००। मा
ँ ा ज%गा
खTरद गरे को भनी उYलेख गरे को दे िखद

दे िखएको छ । ;नज नारायण काकl ू;तवादg

गरे को ज%गाको कूल मूYय D ८,५१,०००।

हुन ् भNे तxय ;म;सलबाट कहgं दे िखएको छै न ।

खTरद गदा6 ू;तवादgले खुलाएको मोल नै कायम

गणेश अया6लका नातेदार वा अPय कुनै स@प;त

कारोबार वा uयवहारमा हकवाला वा साझेदार
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अक+तफ/ ू"तवाद3 गणेश अया/लउपर अि:तयार

र खUरदकता/ले gवबेताकै हो भनी ःवा"मMव

गैरकानूनी<पमा

गरे पuात् प"न "नजकै ःवा"मMवमा रहे को माKे

दु<पयोग अनुस>धान आयोगले २०५९ दे िख
सGपिH

आज/न

गरे को

भKे

समप/ण नगरे को अवःथामा प"न ू"तवाद3ले "बबm

सGब>धमा अनुस>धानाMमक कारवाह3 गरे को
ँ ा वत/मान ॅQाचार "नवारण ऐन, २०५९
दे िखद

कुनै कानूनी एवम् gववेकसYत आधार रहे न ।

ु ान लगाई सGपिH लुकाउन
पUरएला भKे पूवा/नम

भएको सGपिHउपर आsनो हकको दावी गन/

यःता तक/ गनa हो भने "बबm गरे र प"न "बबm

आउनुअिघ नै यो ऐन ब>ला र कारवाह3मा

नहुने र "बबm गरे पuात् प"न "बबेताले "बबm

अ>यऽ हःता>तरण गरे को भKु >यायसYत हुने
ँ ै न । उ[ ज\गा <.६,१०,०००। मा कम
दे िखद

सक्ने अनौठा सGपिHसGब>धी कानूनी अवधारणा
gवक"सत हुन जा>छ । कसै को नाउँमा सGपिH

भए "लखत पार3त गदा/ कानूनसYत भए नभएको

"नय"मत गनa eयवःथा भएमा बाहे क भैरहे का

मू_य राखी राजःवमा फरक पार3 पार3त गरे को
जाँचबुझ गनa काम "लखत पार3त गनa सGबि>धत

लुकाउने कुरालाई बे\लै कानूनको माwयमxारा

कानून र gव"धशाyमा ःवीकृत नभएको यःतो तक/

मालपोत काया/लयको हो । कम मू_याbन राखी

गनa हो भने सGपिHसGब>धी कानूनको आधारभूत

मालपोत काया/लयका कम/चार3 तथा "लखत गनa

सGपिHको मा"लक कानूनी<पले सुरि{त नरहने
अवःथा आउँछ । यःतो अूMयािशत तक/ गनुल
/ े

राजःव छल3 गरे को भKे सGब>धमा सGबि>धत

eयि[ह<उपर कारवाह3 भई अ>यथा भएको भKे

प"न दे िखएको छै न । पार3त "लखत यथावत्

जग नै भिMकन जाने र कोह3 प"न ज\गाधनी वा

समाजलाई समम<पमा gवच"लत गराउन सक्ने

परे न । यस अवःथामा उ[ gक.नं ९९१ को

हुनाले समेत आरोपपऽको मागबमोिजम नारायण
काक}को नाउँमा gव"धवत् गै सकेको सGपिHमा

तथा Mयसमा "नमा/ण भएज"तको घर "नमा/ण लागत

िजgकर सव/था ःवीकाय/ भएन । तसथ/ Mयस

कायम रहे को अवःथामा अ>यथा भनी रहन

ज\गा खUरद गदा/ परे को मू_य <.५,३८,०००।

५,००,०००। परे को भनी ू"तवाद3ले

ॐोत

पुgQ गनa सGपिHको <पमा उ[ घर ज\गाको

"बगो कायम गरे को र घर ज\गा gव"धवत्<पमा

ू"तवाद3 गणेश अया/लको हक रह3 रहे को भKे
सGब>धमा gवशेष अदालतको "नंकष/मा असहमत
रहनुपनa कारण दे िखएन ।

१०. Mयःतै नगद तथा बैbको रकम

ू"तवाद3का नाममा नरह3 "बबm भै गइसकेको

सGब>धमा आरोपपऽमा ॐोत खुलेको सGपिHमा

पुनरावेदनमा
आउँदैन ।

खाता नं ७८३६ को बैb मौ~दात <.२०,८३१।

अवःथामा

gवशेष
ूq

अदालतको

उठाइएको

"नंकष/उपर

उिचत

दे िखन

९. आsनो नाममा ज\गा खUरद भै घर

"नमा/णको ला"ग नtसा पास गरे को भए प"न

ु गावै स"सम<पमा सGपूण/
"नमा/ण सGपK हुनअ
घर ज\गा "बबm गर3 अका/का नाउँमा गएको

सरःवती अया/लको नामको ने.बै."ल. मिणमामको

लाई ॐोत खुलेको भनी सो सGब>धमा दावी
ँ ै न । तर गणेश अया/लको रा.वां.
"लएको दे िखद

बैb थापाथल3को खाता नं ९७४५ मा मौ~दात
रहे को <.१०,५००।, भा"गरथी भडार3 (अया/ल)

को gहमालयन बैb ठमेलको खाता नं ३६३५३०
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जे मा मौदात रहे को '.२,३६,९७८।५०
2नजले सोह6 खाताबाट 2म2त २०५८।६।२०

रकम अथाEत ् खातामा बाँक= नै नरहे को रकमको
ॐोत पुRS गनुप
E नT अवःथा रहँदैन । खाता खोल6

लुकाएको

बैRJङ कारोबार गनुE ःवाभाRवक'पमा भै रहने

को रा.वा.बैJ बानेKर शाखामा रहे को रकममMये

कारणले खातामा ज;मा गर6 कारोबार गgरwदएको

दे िख

२०५८।९।२७स;म

िझक=

'.१९,००,०००। तथा गोमा अयाEल (खरे ल)

कुरा हो । kयो सvय वा सुरhा वा जुनसुकै

मौदात

हुन सxछ । खाताबाट िझRकएका रकमह'

'.३८,७३,०३६।२५ भनी ॐोत पुRS गनुप
E नT

लुकाएको भ}े हो भने kयो त~यगत Rहसाबले नै

ू2तवाद6ले

नै रकम लुकाएको अनुमानको आधार ब}

िझकेको

'.१७,२०,०००।
'.५५५८।

समेत

र

'.१७,२५,५५८।समेत

स;पिUको 'पमा दावी 2लएको दे िखVछ ।
रा.वा.बैJ

थापाथल6मा

रहे को

आmनो फौजदार6 दाRयkवबाट बzने उ{ेँयले कतै

पुRS गनुप
E नT हुVछ । खाताबाट रकम िझRकनु

बैJ

सaैन । यःतो ूह'मा अपराध अनुसVधानको

'.२,३६,९७८।५० लाई ःवीकार गरे प2न

छ । यथाथEमा कुनै रासेवकले अमूक स;पिU

रकम

ठमेलमा

'.१०,५००।
भा2गरथी

तथा

भZडार6को

Rहमालय

नामको

रकम

सो बैJबाट िझRकएको '.१९,००,०००। भने
गाउँका `यिaह'ले Rवदे श जान भनी ौीमतीको

खातामा ज;मा गर6 िझक= लगेका, Rक.नं ९९१

को जdगा 2बब=बाट ूाf रकम ज;मा गर6

पh सतह6 नबनी ग;भीर र hमतावान् हुन ज'र6

् भ}े ूयोजनको ला2ग तkकाल
क2त आिजEत गरयो
क2त उसको साथमा वा 2नयVऽणमा छ भ}े

आधारमा मूnयाJन गgरने हो न Rक क2त 2थयो

वा हुन सx~यो होला भनी अनुमान गनT हो ।

तथा '. १,००,०००। दाजु उमाकाVत दिhण

यसर6 हे रेमा Rवशेष अदालतले उa ूमा गरे को
ँ ैन ।
2नंकषE ऽुRटपूणE भ} 2मnने दे िखद

पाइVछ । kयःतै गोमा अयाEलका नामको रा.वां.

Rहमालयन बैJबाट िझकेको '.१९,००,०००। को

रहे को उnलेख गरे को पाइVछ । Rवशेष अदालतले

Rवदे श जाने `यिaह'ले रकम राखेको र िझकेको

Rक.नं ६२७ को जdगा खgरद गनE केह6 िझकेको
कोgरया जाँदा िझRकएको भनी िजRकर 2लएको

बैJ बानेKरमा रहे को रकम आmनो नभै बRहनीकै

११. जहाँस;म भा2गरथी अयाEलको नामको

ू छ kयसतफE हे दाE, ू2तवाद6को िजRकरबमोिजम

गोमा अयाEलका प2त अमेgरकामा रह6 रकम आउने

पुRS

गर6 घर बनाएको आयोगले ःवीकार गरे को भVदै

Rक.नं ६२७ को जdगा २०५८।१२।२९ मा

स;भाRवत ॐोत रहे को, गोमा अयाEलले जdगा खgरद

उिnलिखत रकम ू2तवाद6 गणेश अयाEलको पुRS

नभएको भनी Rवqेषण गरे को दे िखVछ । उa

हुने

वःतु2न

ूमाण

नभएको

अवःथा

छ । सो रकम िझRकएको समयमा ू2तवाद6ले

खgरद गदाE '.३,१३,०००। लागेको भनी बाँक=

रकम '.१५,८७,०००। ू2तवाद6कै साथमा

Rवqेषण मौजुद ूमाणको आधारह'मा अVयथा

रहे कोसमेत '.१८,५५,३०९। लाई ू2तवाद6ले

ज;मा भएको रकमको स;बVधमा जाँचबुझ गनE

दे िखVछ । उपयुa
E ानुसार ू2तवाद6को ॐोत पुRS

दे िखएन । ू2तवाद6 भागीरथी भZडार6को खातामा

खोनु ःवाभाRवक भए प2न खाताबाट िझRकएका

ॐोत पुRS गनुप
E नT स;पिUको 'पमा राखेको मना2सबै

E नT स;पिUको 'पमा अचल स;पिU जdगा र
गनुप

545

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

घरसमेतको लागत खच3 4.२३,१३,५७२।– बै;

न. २ को "बबp गरे का केहG जnगा पारGत गन3

आयो ।

छोराले चलाएको उaलेख गरे को दे िखPछ । "नज

मौ=दात तथा नगद 4.१८,५५,३०९ ।– दे िखन

१२. आरोपपऽमा ू"तवादGले ॐोत पुJK

3 नL भनी अPय कुनै प"न सQपिR दे खाइएको
गनुप
र दावी गUरएको पाइँदैन । दावी "लने सQबिPधत
"नकायले ॐोत पुJK गनुप
3 नL सQपिR नदे खाएको

अवःथामा थप Jववेचना गUररहनु परे न । यस

अदालतबाट

यसअिघ

फैसला

भएका

यःतै

ूकृ"तका मु]ाह4मा कायम भएका PयाJयक
"स^ाPतअनुकूल

बाँकp रहे को र जnगा "बबp गरे को रकम काPछो

दे वीरामले गुaमी अजLका Jक.नं ५६१ को १–३–
०–३ मा गोपालूसाद अया3ललाई तथा Jक.नं

५२५ को २–४–२–० रोपनी जnगा सोमनाथ
चा"लसेलाई

२०५८।११।१४

मा

घरायसी

राजीनामा पारGत गUरtदएको दे िखPछ । उिaलिखत

जnगाह4 तRत् vयिwह4लाई २०५९।१२।६

मा घरायसी मूaयलाई नै कायम गरG र.नं २११२

मूaया;न

र २१११ बाट पारGत गUरtदएको पारGत "लखतका

ू"तवादGले cयाजको रकम प"न परे कोले ॐोत पुJK

गनL रकम कमी भएको िजJकर "लएको अवःथा

जnगाबाट 4 ४,६०,०००। ूाi भएको भgे
दे िखन आउँछ ।

कुल सQपिR 4 ४१,६८,८८१। कायम गरे को

पाUरौ"मक तथा तलब भRासमेतको आयतफ3 हे दा3

Jवशेष

अदालतबाट

कायम गUरएको दे िखPछ । बै; नगद सQबPधमा

3 नL
नभएको अवःथामा ू"तवादGले ॐोत पुJK गनुप
मना"सब दे िखन आयो ।

सQपिR

१३. अब उिaलिखत "बगोबमोिजमको
गैरकानूनी4पमा

ू"तवादGले

आज3न

गरे को हो, होइन भgेतफ3 ू"तवादGको आयका

वैधा"नक ॐोत र hयसबाट ूाi आयलाई Jवkेषण

ूेJषत ू"त"लJपबाट दे िखएको छ । उिaलिखत

१४.

गणेश

ू"तवादG

अया3लको

"नज २०५१ साल साउन मJहनादे िख पुनरावेदन

अदालत, हे टyडामा ना.सु. मा सेवा ूवेश गरे को,
२०५३।९।८ दे िख शाखा अ"धकृतमा "नयुिw

भएको

भgे

दे िखPछ

।

Jवशेष

अदालतले

ू"तवादGले पेस गरे का तलब भRा सzयकोष,

गरे र हे नप
3ु नL हुPछ ।ू"तवादG गणेश अया3ल

सं सदमा UरपोJट3ङ vयिw भै काम गरे को समयमा

छै न । Jपता दे वीराम अया3लको नाममा गुaमी

आ"धकाUरक कागजातबाट २०५९ भदौसQम कुल

जnगा रहे को "म"सलबाट दे िखएको छ । सो बाहे क

दे िखPछ । वादGले उw रकमलाई अPयथा भg

पटकपटक गरG ५९–३–२–१ रोपनी जnगा 4

पुJK

एकासगोलको पUरवारबाट छु Jmएको भgे दे िखएको

िजaला अजL गा.Jव.स.मा ३९–७–१–० रोपनी

२०४४।१।१६ दे िख २०५५।१२।१६ सQम
२,९०,०००। मा "बबp गरे को भgे आरोपपऽमा

उaलेख भएको दे िखPछ । अिqतयार दु4पयोग

अनुसPधान आयोगले ू"तवादG गणेश अया3लका
Jपता दे वीराम अया3लसँग "लएको बयानमा वडा

ूाi गरे को रकम आtद सQबPधमा पेस गरे का

4.५,९९,९४८। ूाi गरे को "नंकष3 "नकालेको

सकेको नदे िखएकोले "म"सल सं लnन कागजातबाट
भएको

तलब

भRासमेत

बापतको

हुने

4.५,९९,९४८। लाई अPयथा भ"नरहनु परे न ।
१५.

पुनरावेदक

वादGले

ू"तवादGको

आय तथा ॐोत पुJK गनुप
3 नL सQपिRको Jववेचना र
Jवkेषण गदा3 ू"तवादGका दाजु भाउजुका नाममा
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खरद गरएका ज$गा तथा 'नजह*ले गरे का

भाउजुले कमाएको रकम, 'नजह*को नाममा रहे को

'लइएको अवःथा छ । अ'भयोजन गनB वादCले

िज7कर 'लएको दे िखHछ । परHतु, आरोपपऽमा

आ.दानीसमेतलाई ॐोत पु78को आधारको *पमा

स.पिLलाई ू'तवादCको कायम गनU न'मWने भSे

नै बाबु, दाजु, भाइ लगायत अंशबHडा नछु 7Jएका

ू'तवादCका दाजु भाउजुको नाममा रहे को स.पिL

बाःकेटमा राख्ने गरे को अवःथामा यस अदालतले

मूWयाXन र आयको दायरामा Wयाएको अवःथा छ

गरC 'बनाआधार ूमाण अHयथा भSे अवःथा
दे िखन आउँदैन । ॐोत पु78 गनुप
U नB स.पिL

भनी िज7कर 'लइHछ भने अ'भयोजनकताU नै दोहोरो
भू'मकामा ूःतुत भएको हुनजाHछ । ूःतुत मुPासँग

सबै अंिशयारको स.पिL तथा आयलाई एउटै

यो मुPाको हकमा अ'भयोजन दावी ू'तकुल हुने

]यःता

स.पिL, आजUनको

ॐोतलाई

स.पिL

र पुनरावेदनपऽमा अदालतले ]यसो गनU न'मWने

र आयको मूWयाXन गदाU अ'भयोजन पYले

यी ू'तवादC गणेश अयाUलका दाजु भाउजुसमेतको

सदःयह*का आय तथा 'नजह*को नाममा भएका

आधारमा यस मुPाको साZँयतामा राखेको हो

कसरC अनुसHधान गरे को छ, सगोल परवारका

स.पिLलाई कुन Z78कोणबाट मूWयाXन गरे को
भSे त[यले यसूकारका मुPाह*को ूकृ'त उःतै

नाममा स.पिL तथा आयको ॐोतलाई के कुन
भSे अ'भयोजनकताUले ःप8 गनU सकेको दे िखन
आउँदैन । गैरकानूनी*पमा स.पिL आजUन

भए प'न ॐोत पु78 गनुप
U नB स.पिL ]यःतो स.पिL

गरे को भनी मुPाको दायरामा Wयाइने स.पिL

हे रेर ू'तवादCको आय कायम गनुप
U नB हुHछ ।

ॐोत पु78 गनुप
U नB स.पिL र आयको समदायरामा

आजUन गदाU लगानी भएको स.पिLको ॐोतलाई

तथा ]यःता स.पिL आजUनस.बHधी ॐोतलाई

मूलतःवादC पYले ू'तवादCले गैरकानूनी*पमा

Wयाउने अ'भयोजनको काम भएको हुन जाHछ भने

'नजको त]का'लक 'नजी पारवारक आय र

पुनरावदे नमा िज7कर 'लइएबमोिजम ू'तवादCका

वासलात वा7षUक*पमा के कःतो 'थयो भनी

आजUनका ॐोतलाई अदालतले नहे रोस् भSे हो

आय ूा_ गरे को भनी अ'भयोग लगाउनुपूव U

स.पिL तथा 'नजको आ`नो समम आयको

खुलाउन सकेको भए 'नजको आयको वैधता वा
अवैधताको िःथ'त ू8 हुने 'थयो । अनुसHधानको

चरणदे िख नै बुिझएका परवारका सदःय भनेका
eयिfह*लाई

अ7वभािजत

ु
सं यf

परवारको

Uु नB हुHछ । ूःतुत
ती सबैलाई अदालतले हे नप
दाजु भाउजुका नामका स.पिL र ती स.पिL
भने ]यःता कुराह*को अनुसHधान गरे
अ'भयोजनको दायरामा राख्नु हुँदैन ।
१७.

यी

ू]यथn

ू'तवादCका

प'न

दाजु

'डलाराम अयाUल ३ नोभे.वर १९७८ दे िख

३१ अrटोवर २००६ स.म भारतीय सै 'नक

सदःय मानी बयान बरबुझारथ गरC सगोलमा
ँ लन गरC अ'भयोग लगाइएको
नै आयको आक
अवःथा हुँदा अब ू'तवादCलाई पारवारक सयुंf

ूहरCमा कायUरत् रहे को तथा 'नज कायUरत् भारत

रहे न ।

गरे को रकम *.१७,६०,०००। लाई अHयथा

आयको 'लखतबाट छु gयाउन 'मWने अवःथा
१६.

ूःतुत

पुनरावेदनपऽमा

दाजु

सरकारको 'नकायले ूमािणत गरC uदएको सvल
ँ ा सो अव'धमा 'नजले ूा_
कागजातबाट दे िखद

माSुपनB दे िखं दैन । ]यःतै गरC
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

ू"तवाद/क0 भाउजु सरःवती अया9लले नेपाल

लाई आयको Gपमा माDयता tदएकोलाई प"न

गा.Fव.स. GपDदे ह/मा "स.एम.ए पदमा काय9रत्
हुँदा ूाL गरे को रकम
G.३,६४,६००।
ँ ा
सQल कागजातसमेतको मू@याRनबाट दे िखद

१९. हाॆो समाजको बनौट, पर_परा र

रे डबस सोसाइट/ गु@मीमा तथा आनDदवन नमूना

अDयथा भaुपनW अवःथा छै न ।

साँःकृ"तलाई हे दा9 वैवाFहक काय9बममा चलन

र र/त अनुसार माइतीपwतफ9बाट दुलह/लाई

9 नW
सो रकमसमेत "नजको आयमा समावेश गनुप

है "सयत अनुसार ःवेxछाले केह/ दान दिwणा तथा

२०५१

पाइDछ । परDतु यःता चल स_पिyहG tदं दा

दे िखDछ । Yयःतै गर/ ू"तवाद/ गणेश अया9लले
सेवा

दे िख

गरे बापत

२०५९

पार/ौ"मक

भदौस_म
र

अDय

सरकार/
Fव"भa

सुFवधासमेतको रकम ूाL गरे को भनी पेस गरे को
Fववरणमा आयोगको अDयथा भनाई नरहे कोले

G.५,९९,९४८। "नजले सो अव"धमा पाeरौ"मक

तथा अDय Fव"भa सुFवधाबापतमा ूाL गरे को
ँ ा "नजहGलाई कुल
रकम वैध माaुपनW नै दे िखद

G.२७,२४,५४८।

ूाL

गरे को

भaे

Fवशेष

अदालतको "नंकष9लाई ूःतुत मुhाको हकमा
अDयथा भa "मलेन ।

१८. आय आज9नका वैधा"नक ॐोतहG

दाइजोको Gपमा नगद वा िजDसी tदने गरे को

लेखाजोखा गर/ "लखत गर/ "लने tदने कानूनी
ँ ै न । यस अवःथामा वैवाFहक
ूबDधसमेत दे िखद

काय9बममा वा Yयसप"छ प"न माइतीपwले tदएको

दाइजोको स_पिy य"त नै हो वा "थयो भनी
यक0नसाथ भa सFकने अवःथा हुँदैन । यःतो

असिजलो पeरिःथ"तमा दावी गeरएको रकमको

स_पिyको पeरमाण र पeरिःथ"तलाई मू@याRन

गरे र नै दाइजोको मना"सब माऽामा रकमको
ँ ैन ।
9 ो अDय Fवक@प दे िखद
"नधा9रण गनुक

२०. ूःतुत मुhाको सDदभ9मा हे दा9 यी

दे िखएका छन् र बैR खाताहGमा मौजदात प"न
दे िखDछ र अ"भयोग लगाउँदा साँवा jयाज छु kयाई

ू"तवाद/ गणेश अया9लको Fववाहमा पzीलाई

Gपमा गणना नगनWतफ9 सोच राख्न सFकDछ ।

अदालतले

jयाज नछु kयाई एकमुo दावी "लइएको छ र

दे िखDछ । दाइजोको "नधा9रण लेखाजोखा वा

jयाजको दावी "लइएको छै न भने jयाजलाई आयको
परDतु अ"भयोजन दावीमा बैR मौnदातलाई साँवा

Yयःतो मौnदातको वैधा"नक ॐोत दे िखDछ भने

Yयःतो रकमको बैR ःटे टमेDटबाट दे िखएको

jयाजको रकमलाई आय अंशको Gपमा नराखी
हे न 9ु Dयायसqत प"न हुँदैन । यस पeरूेआयमा

Fवशेष अदालतले बैR ःटे टमेsटबाट दे िखएको

कर/ब G.तीन लाख ज"त दाइजो ूाL भएको
िजFकर

"लएको

दे िखDछ

।

परDतु

Fवशेष

दाइजोको Gपमा नगद G. एक

्
लाख पचास हजारूाL हुन सक्ने ठहरयाएको

"लखत नहुने अनुमानमा नै आधाeरत हुने भएको
ँ लन गर/ Fवशेष
हुँदा त|यगत पeरिःथ"तलाई आक
अदालतले "नकालेको "नंकष9लाई अDयथा भaुपनW
िःथ"त छै न ।

२१. ू"तवाद/ गणेश अया9लले बालाजु

ू"तवाद/ गणेश अया9ल, भा"गरथी भsडार/ अया9ल

िःथत Fक.न. ९९१ को ज}गा २०५७।५।२८

भएको रकमबाट ूाL jयाज G २,२२,६५८।

भाउजु तथा भारतमा भारतीय सेनामा काय9रत् दाजु

तथा सरःवती अया9लका बैR खातामा ज_मा

मा खeरद गरे को रकम "नजको नोकर/ "नजक0 पzी,
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ृ ज#गासमेतको )बब,समेतलाई /01गत
तथा पैतक
गदा3 वैधा)नक नै दे िखन आउँछ । वैधा)नक

ूकाशमा आउने जःतो ूकृ)त यसमा हुँदैन ।

ू)तवादNको दे िखने है )सयत भIदा बढN आ)थ3क

आयबाट ख@रद ग@रएको सCपिD )बब, गदा3 ूाF

है )सयतका 0बयाकलाप वा जीवनयापनको शैलN

तथा )नमा3णाधीन घरसमेत )नज ू)तवादNले O

सुहाउने

रकम प)न वैधा)नक आय नै हुIछ । उJ ज#गा

६,१०,०००। मा २०५८।५।२५ मा )बब,
ँ ा सो रकमलाई
गरे को पारNत )लखतबाट दे िखद
3 नV हुन आउँछ ।
आयकै Oपमा गणना गनुप
२२. मा)थ 0ववेिचत आयको रकमलाई

जःता कुराहOलाई अIजाम गरN oयो 0बयाकलाप
वैधा)नक

यससCबIधी
ग@रने

हुIछ

आयका

ॐोत

आयका

ॐोतहO, आ)थ3क

कसुरको
।

अनुसIधान

नदे िखएमा

तहक,कात

कारोबार र pयवहारहO ू)तवादN सरकारN वा

साव3ज)नक सेवामा ूवेश गरे देिखका कुराहOलाई

O.१०,७०,०००।

केलाउनुपनV हुIछ । ू)तवादNको आय pययलाई

O.२,२२,६५८।, दाइजो O.१,५०,०००।समेत

सगोल प@रवारको सदःयको Oपमा हे @रएको छ

हे दा3

ज#गा

)बब,बाट

तलबभDासमेत O.२७,२४,५४८।, बै\ ]याज
जCमा O.४१,६७,२०६।– दे िखIछ । उJ

आयको कुल योग O ४१,६७,२०६।– र ॐोत

पु01 गनुप
3 नV सCपिD O ४१,६८,८८१ दे िखन

आई O.१६७५ । को ॐोत पु01 भएको
ँ ै न । परIतु ू)तवादNले 0क.न. ९९१ को
दे िखद

ज#गा तथा पहाडको 0क.नं. ५६१ र ५२५

को )बब, गरे प)छ 0क.नं ६२७ को ज#गा

२०५८।१२।२ मा ख@रद गरे को दे िखएको
अवःथा हुँदा 0क.नं. ६२७ को ज#गामा परे को

रकमको अल#गै पुeयाइँ ग@रनु नपनV हुँदा ॐोत
पु01 गनुप
3 नV सCपिDबाट सो रकम घटाउँदा ॐोत

पु01 गनुप
3 नV सCपिD भIदा आय नै बढN दे िखन
आउँछ । यसरN वैधा)नक आयका ॐोतहOबाट
ूाF आय बढN दे िखएको अवःथामा गैरकानूनीOपमा

सCपिD आज3न गरे को भhे दावी खिCबर भएको

दे िखन आएन ।
२३.

वःतुतः

गैरकानूनी

सCपिD

आज3नसCबIधी कसुर अIय सामाIय ूकारका

फौजदारN कसुरहO भIदा 0वशेष ूकारको कसुर
भएको र यो कसुर कुनै काम वा घटना भएप)छ

सगोलOपमा

रािखएको

छ

वा

ू)तवादNलाई

भने सगोल प@रवारका सदःयको आय pययका

ॐोतहOलाई अ)भयोजन पqले

केलाउनै

पनV

दा0यoव हुIछ । ू)तवादNले सगोल आयलाई
दे खाउँछ भने oयसको वाःत0वकतालाई नकेलाई

वा नबुझी अनुमा)नतOपमा इIकार गनु3 उपयुJ
माh स0कँदै न । तसथ3 यसूकारका मुsाहOको

अनुसIधान र अ)भयोजनको काय3मा ू)तवादNको
है )सयतलाई अIय प@रवारसँग सांपेिqतOपमा

रािखएको छ वा )नरपेqOपमा हे @रएको छ भhे

कुरामा तtयले ूभाव पानV नै हुIछ । तसथ3,
यसूकारका मुsाहOको )नण3यको सIदभ3मा प)न

आय र pययका गणनालाई ू)तवादNको पा@रवा@रक

है )सयतको अवःथाले फरक आधार तय गनV
गद3छ । oयसै ले मुsाको ूकृ)त समान हुँदैमा
oयःता समान ूकृ)तका मुsाको तtयमा आधा@रत

भै ग@रएको 0वuेषणका क)तपय कुराहOलाई
समान दु01कोणबाट हे न 3 स0कने हुँदैन । मुsाको

ूकृ)त समान भए प)न तtयमा फरक हुनV हुँदा यो

कुरालाई सबैले मनन गनु3 प)न आवँयक छ ।
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ू+यथ/

ू"तवाद3

गणेश

अया8ललाई

सगोल

िनणर्य नं .९१५०

प;रवारकै सदःयको ?पमा अ"भयोजन पCले
ःवीकार

गरे को, ू"तवाद3का

दाजु

भाउजुको

सFपिHलाई अ"भयोजनको दायरामा राखी ॐोत

पुKL

भएको

ु इजलास
सवpqच अदालत, सं यg

नभएको भनी यकNन गर3
दावी "लएको सOदभ8 हुँदा Kवशेष अदालतले

अ"भयोजन

वा

दावीको

ूकृ"तलाई

TKLगत

माननीय Oयायाधीश ौी "गर3श चOि लाल

माननीय Oयायाधीश ौी बैsनाथ उपाtयाय

गर3

फैसला "म"त : २०७०।६।१४।२

सगोल प;रवारसKहतको ू"तवाद3को आज8नलाई

Oयायोिचत अनुमानको आधारमा ःवाभाKवक र

२०६७-CR-१०९१

अःवाभाKवक भनी छु YयाउनुपनZ अवःथा रहे को

र आय र [ययको बीचमा दे िखएको अOतर कम
हुँदा ू"तवाद3 गणेश अया8लको आज8न ःवाभाKवक
ँ ा ू"तवाद3 गणेश अया8लको आज8नलाई
रहे को दे िखद
्
गैरकानूनी नठहरयाई
अ"भयोग दावीबाट सफाइ
्
ठहरयाएको

न.पा.वडा न. १३ घर भै हाल कारागार

अदालतको

सदर हुOछ । वाद3 नेपाल सरकारको पुनरावेदन
िजKकर पुfन सgैन । ूःतुत मुhाको दायर3को
लगत कiा गर3 "म"सल "नयमानुसार बुझाई bदनू

।

पुनरावेदक/ू"तवाद3 : िजxला झापा, मेचीनगर

"म"त
ँ ा
२०६३।१०।२३ को फैसला "मलेकै दे िखद
bदने

Kवशेष

मुhा : कत8[य vयान

काया8लय, झापामा थुनामा बःने वष8 ३५

को भगतलाल टु डु

Kव?|

KवपCी/वाद3 : Kकशोर टु डु सतारको जाहे र3ले
नेपाल सरकार

।

§ अपराध हुँ दाको पिरिस्थित, िनजको
पािरवािरक अवस्था, िनज प्रितवादीका
सानासाना बच्चासमेत भएको र पिहलेदेिख
नै प्रितवादीले आफ्नो पत्नीलाई मानुर्पनेर्
सम्मको योजना नभएको, नदेिखएको
एक्कासी पिरिस्थितवश िरस उठी प्रहार
गरेको कारणबाट मृत्यु हुन गएको
देिखएकोले ऐनबमोिजम सजाय गदार् चकोर्
पनर् जाने हुँ दा िनज प्रितवादीलाई १० वषर्
कै द गदार् न्यायको उद्देश्यसमेत पूरा हुने ।

उg रायमा सहमत छु ।

Oया. कमलनारायण दास

इ"त सं वत् २०६९ साल का"तक २७ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : ौीूसाद सं जेल

&

(ूकरण नं.८)

पुनरावेदक/ू"तवाद3का
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छानो भई पूव 2 ढोका भएको घर, सो घरको

अधवा ल"लामिण पौडेल

ढोकाको पिzममा मृतक फुलमाया टु डु सतारको

*वप+ी/वाद"का तफ2बाट :

उKर टाउको, दि+ण खु{ा भई उKानो अवःथामा

अवलि5बत निजर :

ऊनीको

स5ब: कानून :

ढाकेको,

पाटको

खु{ा खुि5चएको, नीलो ~लाउज, कटनको हsरयो

पह लो सार" लगाएको, कपाल कालो, नाक सुखा,
ँ ा बDद, कान सामाDय, मुख खुला, दायाँ हात
आख

2 ूसाद कोइराला
मा.िज.Dया.ौी अजुन

पुनरावेदन तहमा फैसला गनAः–

क5बरमा सटे को, बायाँ हात अध2 खु5ची पेटमा

मा.Dया.ौी पु=षोKम पराजुल"

राखेको, दुबै हात नीलो कालो भई सुिnएको,

मा.Dया.ौी मोहनबहादुर काकL

न्या.िगरीश चन्द्र लाल :

शर"रलाई

बोरामाथ मृत अवःथामा रहे को लास रहे को दुबै

सु= तहमा फैसला गनAः–

फैसला

बक}ले

नाडी भाँिचएको जःतो भएको, टाउको पछाडप{ी

Dयाय ूशासन

ऐन, २०४८ को दफा ९बमोिजम यस अदालतको

+ेऽाधकारभऽ पर" दायर हुन आएको ूःतुत

२ इDचको चोट भएको, योनीबाट तरल पदाथ2
निःकएको र मलारबाट दसासमेत निःकएको
भnेसमेत oयहोराको लासजाँच मुच ुhका ।

िजhला झापा, मेचीनगर नगरपालका

मुYाको सZि+[ त\य एवम् ठहर यस ूकार

ु ो छाूो,
वडा न.१३ िःथत पूवम
2 ा भगतलाल टु डक

रात

खेत, दि+णमा च लेट राजवंशीको खेत यत चार

छ :–

मत

२०६४।१२।१७

गते

गमdका कारण आमा छोरा घरबा*हर सुतेको
ठाउँमा िजhला झापा, मेचीनगर नगरपालका

वडा नं.१३ बःने छमेकm जुगनु भnे oयि

ु ो घरमा आई मेरो
मेरो दाजु भगतलाल टु डक

ु ाई यौनस5पक2 गदq गरे को
भाउजु फुलमाया टु डल

अवःथामा दाजुले भेट" sरसको आवेगमा आई

ु ाई
घरमा रहे को फ=वाले भाउजु फुलमाया टु डल

ूहार गदा2 भाउजुको घटनाःथलमै मृuयु भएको
हुँदा मेरो भाउजुलाई मेरो दाजु भगतलाल टु डु
र जुगनु भnे oयिले कत2oय गर" घटनाःथल
मै मारे को हुँदा *कटानी जाहे र" गरे को छु ।
नजह=लाई पबाउ गर" कानूनबमोिजम गर"
पाउँ भnे मत २०६४।१२।१८ को जाहे र"
दरखाःत ।

ु ो फुसको टाट" *टनको
भगतलाल टु डक

पिzम थापाको खेत, उKरमा नारायण सतारको

ु ो फुसको
*कhलाभऽ रहे को भगतलाल टु डक

टाट" *टनको छानो भई पूव 2 ढोका भएको घर, सो
घरको ढोकाबाट भऽ पसी हे दा2 मृतक फुलमाया

टु डु सतारको उKानो अवःथामा मृत लास रहे को,
सो लास *वभn ठाउँमा का*टएको अवःथामा

रहे को, खुनह= यऽतऽ छsरएको अवःथामा रहे को

र खुनको टाटालाई पानीले पखाल" सो घरको
ँ नमा २ वटा कोदालो रहे को सो कोदालोमा
आग
 लगाएको र कोदालोमा रगतको
बाँसको बीड
टाटा रहे को र घरको बा*हरप*{ बरDडामा एउटा

खाट रहे को, सो खाटमा भएको कपडा यऽतऽ

छsरएको र सो कपडामा समेत रगत लागेको

र सो खाटमा भएको कपडा र कोदालोसमेत
बरामद गरे को भnेसमेत oयहोराको घटनाःथल

तथा बरामद" मुच ुhका ।
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"म"त २०६४।१२।१७ गते रा"त म
मेरो आमासँग घर"भऽ सुतेको "थए ँ । :य"तखेर

आमा र बुबाको झगडा पर@ बुबा बाAहरपAC
ु यो । गाउँकै जुगनु भGे मा"नस प"न
सुDभ

हाॆो घरमा आई रJसी खाई बरLडामा सुतेका

"थए । रा"त एMासी १२ बजे"तर जुगनु भGे
NयिP मेरो आमा सुतेको ठाउँमा आई आमामा"थ
चढ@ यौनसUपकV गरे को र सो कुरा मेरो बुबाले

दे खेप"छ "नज जुगनु भGे NयिPलाई खेदाई मेरो
आमालाई कोदालोले AहकाVउनुभयो र आमाको

शर@रबाट

रगत

आएप"छ

घरबाAहर

खाटमा

आमालाई सुताई म र बुबा घर"भऽ सु:य[ ।

:यसप"छ म "नदाएछु र "बहान उठे र आमालाई

हे दाV आमा नबोलेकाले आमा मर@ सकेको जःतो
भGेसमेत

ला]यो

Nयहोराको

मृतकको

छोरा

ु े आ_नो सहोदर काका Aकशोर
सु"नललाल टु डल
ु ो रोहबरमा गर@ `दएको घटना Aववरण
टु डक
कागज ।

जुगनु

भGे

मेरोघरमा

"म"त

२०६४।१२।१७ गते आई रJसी र खाना

खाएप"छ मेरो ौीमती फुलमाया र छोरा सु"नलाल
ँ नमा "नज जुगनु सुतेका
घर"भऽ, बरLडामा म र आग

"थए । रा"तको समय यकeन भएन, जुगनुलाई

हे दाV नदे खेकाले कता गएछ भनी हे दाV घरको
उfरपACको टाट@ भ:काई घर"भऽ पसी मेरो

ौीमती फुलमाया सतारमा"थ चढ@ राखेको दे खी

ढोकामा लाfाले हानी "भऽ पसी जुगनुलाई ४/५

थiपड हानेप"छ ऊ भा]न सफल भयो । :यह@ं

रहे को फlवा दे खी Aटपेर ौीमती फुलमायामा"थ
ूहार गरn । :यह@ं फlवाको चोट मेर@ ौीमती

फुलमायालाई ला]न गई उनी बरLडामा गई
सुतेकोमा

सोह@

फlवाको

चोटको

कारण

शर@रबाट खुनसमेत "नःकेकाले ौीमतीको मृ:यु

भएको हो । घटनाको बारे मा कसै लाई जानकार@
नगराई बसेकोमा "म"त २०६४।१२।१८ गते

ूहर@ आई मृतकको घटनाःथल लास जाँच

मुच ुpकालगायत पोqमाटVमसमेत गरे को हो । मैले
नै फlवाले कुट@ ौीमतीलाई कतVNय गर@ मारे को

हो । जुगनु मेर@ ौीमतीमा"थ चढ@ रहे को दे खेप"छ
rरसको आवेगमा घर"भऽ रहे को फlवाले हाLदा

"नजको टाउको, हातलगायतका ःथानमा लागी

मृ:यु भएको हो भGेसमेत Nयहोराको भगतलाल

टु डु सतारले अ"धकारूाu अ"धकाrरसमv गरे को
बयान ।

"म"त २०६४।१२।१७ गते म मेरो
घरमा नै "थए ँ । भगतलालको घर मेरो घर

निजकै पछV । "नजको घरमा रा"त "नजले आ_नो

ु ाई कोदालोले हानी मारे को
ौीमती फुलमाया टु डल

रहे छ । उP कुरा "बहान उwयालो भएप"छ "नजको

घरमा मा"नसहl आएको दे खी के भएछ भनी हे न V

जाँदा "नज फुलमाया टु डु आफx कालग"तले मरे को

जःतो लागेन । मलगायत अLय मा"नसहlले

ु ाई सोधपुछ गदाV "नजले नै
"नज भगतलाल टु डल
कोदालोले हानी मारे को हुँ भने । मैले बुझेसUम

गाउँकै जुगनु भGे NयिPले रा"त फुलमाया
ु ँग अनै"तक यौनसUपकV गरे को "नज ू"तवाद@
टु डस
ु े दे खेकाले फुलमाया टु डल
ु ाई
भगतलाल टु डल

कोदालोले हानी मानुप
V नy कारण जुगनुको अनै"तक

कायVले गदाV भएकाले "नजलाईसमेत कारवाह@
गर@ पाउँ भGेसमेत Nयहोराको पुंपा सु{बाले गर@
`दएको घटना Aववरण कागज ।

"म"त २०६४।१२।१७ गते म मेरो
घरमा नै "थए,ँ भगतलालको घर मेरो घर निजकै

पछV । "नजको घरमा "बहान उwयालो भएप"छ

मा"नसहl आएको दे खी के भएछ भनी हे न V
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जाँदा नज फुलमाया टु डु मृत अवःथामा आ/नो

ु ाई के
घरभऽ कोठामा दे ख9 र भगतलाल टु डल

् भनेकाले
भएको भनी सो?दा मेरो ौीमती मरयो
र लासको अवःथालाई हे दाC DवभE ठाउँमा

मसल सं लjन सबुद ूमाणबाट ूतवादX

जुगनु भEे मधेशी मpडलले मृतकको घरमा टाटX

भYकाई रqसी खाएर मातेको मृतकलाई जबजCःती

ु े सो
करणी गरे को र ूतवादX भगतलाल टु डल

काटे कोले

कुरा थाहा पाई ढोकामा लािrले हानी घरभऽ

ु ाई सोधपुछ गदाC नजले मैले नै
भगतलाल टु डल
C नN
कोदालोले हानी मारे को हुँ भनेकाले नजले मानुप
कारण मैले बुझेसRम गाउँकै जुगनु भEे SयिUले

रहे को फIवाले नजको ौीमती मृतक फुलमाया

ु ाई टाउकोसमेतमा ूहार गदाC फुलमाया
टु डल
ु ो मृYयु भएको वारदात पुDu हुँदा ूतवादX
टु डक

ु े दे खी फुलमाया
नज ूतवादX भगतलाल टु डल

महलको

आफG
कालगतले मरे को जःतो
लागेन । गाउँ समाजका मानसहIले नज

ु ँग अनैतक यौनसRपकC गरे को
रात फुलमाया टु डस

ु ाई कोदालोले हानी मारे को र जुगनुको
टु डल

पसी जुगनुलाई कुsन खोtदा नज भागेको र YयहXं

ु ाई मुलक
ु f ऐन, tयानसRब[धीको
भगतलाल टु डल
१

नं.

DवपरXतको

कसुरमा

सोहX

महलको १३(१) नं. बमोजम सजाय गरX र

ु f
अकाC ूतवादX जुगनु भEे मधेशी मpडलले मुलक

अनैतक कायCले Yयःतो भएकाले नजलाईसमेत
कारवाहX गरX पाउँ भEेसमेत Sयहोराको Zदपे[ि

ऐन, जबजCःती करणीको महलको १ नं DवपरXत

मत २०६४।१२।१७ गते रात घरमा

ु f ऐन, tयानसRब[धीको
नं. बमोिजम तथा मुलक

पन थाहा पाएनd । भोलपeट बहान भगतलाल

जबजCःती करणीको महलको ३(५) नं. तथा

चौधरXले गरX Zदएको घटना Dववरण कागज ।

नै थयd, घटनाको बारे मा उU रात हामीले केहX
ु ा घरमा छमेकfहI भेला जRमा भएको दे खी
टु डक
ु ो मृYयु भएको थाहा
हे न C जाँदा फुलमाया टु डक

पाएका हg । के कसरX नजको मृYयु भएको भनी

सोधीखोजी गदाC जुगनु भEे SयिU भगतलालको

घरमा सुतेको र रात सुतेको ःथानमा नभएपछ
खोजी गदाC फुलमाया टु डु सुती रहे को ठाउँमा जुगनु

भEे SयिU गई अनैतक यौनसRपकC राhदै गरे को

ु े दे खेर कोदालोले
नज ूतवादX भगतलाल टु डल
हानी मारे को भEे बुझेको हुँदा नज ूतवादX
ु े कतCSय गरX मारे कोमा Dवiास
भगतलाल टु डल

लाjछ भEेसमेत Sयहोराको सुलेखा चौधरX, सते[द

राजवंशी, मनरथ

ढकाल, टXका

nरजालसमेतले

गरX Zदएको ूायः एकै मलानको वःतुिःथत

मुच ुeका ।

कायC गरे काले ऐ. महलको ३ नं को दे हाय (५)

महलको १७ नं. बमोिजमको कसुर अभयोगमा

tयानसRब[धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम
सजाय गरX पाउँ भEेसमेत र फरार ूतवादX

जुगनु भEे मधेशी मpडललाई अदालतबाटै वारे [ट
जारX गरX पाउँ भEे Sयहोराको अभयोगपऽ ।
जुगनु भEे मधेशी मpडल मेरो घरमा मत

२०६४।१२।१७ गते आएको र रqसी खाने

कुरा भई मैले १ jलास, मेरो ौीमती फुलमाया
Zदउँसैदेखी रqसीले मातेकाले आधा jलास

Zदए ँ । जुगनु भEे मधेशी मpडलले ३ jलास

खायो । रात भई सकेपछ जुगनु भEे मधेशी
मpडलले यहX | सुYछु घरमा जाE भनेकाले घरको
ँ नको खाटमा सुताई म बर[डा र मेरX ौीमती
आग

र छोरा घरभऽ सुतेका थयg । रातको ३ बजेतर

जुगनु भEे मधेशी मpडललाई हे दाC नदे खेकाले कता
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गएछ भनी हे दा2 घरको उ6रप78को टाट: भ;काई

कत2[य गर: मारे को पु7s भएको हुँदा "नजले

चढ: राखेको, टाट: भ;केकाले अ"लअ"ल उHयालो

ु ाई मुलक
ु o ऐन, Hयानसtबmधीको महलको
टु डल

घर"भऽ पसी मेर: ौीमती फुलमाया सतारमा"थ
भएकाले दे खI । मैले "नज जुगनु भMे मधेशी
ँ भएको फTवाले 7हका2उँदा "नज
मPडललाई "बड

जुगनु भ;केको टाट:बाट भाVन सफल भयो ।

आरो7पत कसुर गरे को ठहरे को "नज भगतलाल

१३(१) नं. बमोिजम सव2ःवस7हत जmमकैद हुने

ठहछ2 । साथै मृतक र ू"तवाद:बीच प"त पwीको

नाता रहे को, आxनो पwीमा"थ परपुTषले करणी

;यह: फTवाको चोट मेर: ौीमती फुलमायालाई

गरे को अवःथा "नज ू"तवाद:ले दे खेको कारणबाट

मृ;यु भएको हो । मैले एक फTवामाऽ 7हका2एको

zरसइ"ब नभएको आधारमा ऐनबमोिजमको सजाय
ँ ा मुलक
ु o ऐन, अ.बं .१८८
गदा2 चक{ पनj दे िखद

लाVन गई सोह: चोटको कारणले मेरो ौीमतीको

2 नjसtमको पूव 2
ूःतुत घटना भएको र मानुप

वारदात भएको फTवा यह: हो । मैले
ौीमतीलाई कुYन खोजेको "थइन,ँ जुगनु भMे
मधेशी मPडललाई कुYन खोजेको हुँ भMेसमेत

नं. बमोिजम ू"तवाद:लाई ५ वष2 माऽ कैद

गरे को बयान ।

फैसला ।

ू"तवाद: भगतलाल टु डु सतारलाई अ.बं .११८(२)

ौीमतीलाई करणी गरे को दे खेप"छ "नज मधेशी

अदालतको "म"त २०६५।१।१५ को आदे श ।

"नज तकjकोले सो ूहार ौीमतीलाई लाVन गई

हो ।

[यहोराको भगतलाल टु डु सतारले अदालतमा

प"छ बु\दै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने गर: यी

बमोिजम थुनामा राखी मुeाको पुपf
2 गनु2 भMे सुT
जुगनु भMे मा"नसले मेरो भाउजुलाई

करणी गरे को दे खेर मेरो दाजुले जुगनु भMे
मा"नसलाई फTवाले 7हका2उँदा "नज तकjका

सजाय हुन राय पेस गzरएको छ भMे सुT झापा

िजrला अदालतको "म"त २०६६।९।२६ को
जुगनु

भMे

मधेशी

मPडलले

मेरो

मPडललाई फTवा 7टपी टाउकामा ूहार गदा2

ौीमतीको मृ;यु भएको हो । मेरो मृतकलाई
मानj मनसाय नहुँदा मैले कत2[य गर: मारे को

भनी अथ2 गन2 "मrदै न । अ"धकारूा} अ"धकार:

कारण उk फTवाले भाउजुलाई लागेको र

र अदालतसमf बयान गदा2 कसुरलाई ःवीकार

दाजुको छोरा सु"नलले भनेको सुनेर जाहे र: lदएको

सह: गराएका माऽ हुन ् । जाहे रवालाले जुगनुलाई

सतारले अदालतमा गरे को बकपऽ ।

भनी अदालतमा मैले गरे को बयानलाई समथ2न

सोह: चोटका कारण मृ;यु भएको हो । मेरो

हो भMेसमेत [यहोराको जाहे रवाला 7कशोर टु डु
ू"तवाद:

अनुसmधानकै

जुगनु भMे

बमदे िख

फरार

मधेशी

मPडल
ँ ा
रहे को दे िखद

नगर: नै बयान गरे को छु । मलाई नपढ: नसुनाई

7हका2उन खोHदा भाउजुलाई लागी मृ;यु भएको

हुने गर: अदालतमा आएर बकपऽ गzरlदएबाट

प"न "नजको मृ;यु भ7वत[यबाट भएको ूs

ु o ऐन, अ.बं .१९० नं.
"नजको हकमा मुलक

छ । अतः मैले ौीमतीलाई मानj "नयत राखी

ु ाई
कोदालोले ूहार गर: मृतक फुलमाया टु डल

२०६६।९।२६ मा भएको फैसलामा िच6

बमोिजम मुrतवीमा रािखlदएको छ र अका2
ँ भएको
ु े बाँसको "बड
ू"तवाद: भगतलाल टु डल

कत2[य गर: मारे को नभई भ7वत[य पन2 गई मृ;यु
भएको हुँदा सुT झापा िजrला अदालतबाट "म"त
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नबुझेकोले सो फैसला उ(ट* गर* सफाइ पाउँ ।

उपिःथत ^वmान् अ4धवcा ौी ल*लामिण पौडेलले

साथै सफाइ नपाउने भए प4न सो लगाएको राय
ु ो
बदर गर* पाउँ भ7े ू4तवाद* भगतलाल टु डक

जुगनु भ7े मधेशी मeडलले घर4भऽ सु4तरहे कs

ूःतुत मु?ामा पुनरावेदक ू4तवाद*उपर

भाbन सफल भएबाट अकःमात् ौीमतीलाई लाbन

पुनरावेदनपऽ ।

@यानसAबBधीको महलको १३(१) नं. बमोिजमको

कसुरदार ठहर गर* अ.बं . १८८ नं. बमोिजम ५

वषSमाऽ कैदको सजाय गनुS मना4सब हुने भनी राय

लगाई भएको सुU झापा िज(ला अदालतको 4म4त
ँ ा
२०६६।९।२६ को फैसला मना4सबै दे िखद
सदर हुने ठहछS । ौीमतीलाई मान] मनसाय

नभई भ^वत_यबाट 4नजको मृaयु भएको अवःथामा
सुUको फैसला उ(ट* भै सफाइ पाउँ भ7ेतफSको

आtनी ौीमतीलाई करणी गदu

गरे को दे खी

4नजलाई फUवाले ूहार गनS खो@दा 4नज तकv

गएको हो । मान] 4नयतले ूहार गरे को नभई

भ^वत_यबाट मृaयु भएको हो । मेरो पjलाई
कसुरबाट सफाइ गर* पाउँ aयःतो हुन नसके

पुनरावदे न अदालतबाट भएको १८८ को राय
कायम सदर गर* पाउँ भ7े _यहोराको बहस
सु4नयो ।

यसमा

जुगनु

भ7े

मधेशी

मeडलले

मृतकको घरमा टाट* भaकाई रwसी खाएर मातेकs

ु ो पुनरावेदन िज^कर पुbन
ू4तवाद* भगतलाल टु डक

मृतकलाई जबजSःती करणी गरे को र ू4तवाद*

इलामको 4म4त २०६७।६।१९ को फैसला ।

गन]लाई कुxन खो@दा 4नज भागी फरार भएको र

फUवाले ौीमतीलाई लाbन गई भ^वत_य भै
मृaयु भएको हुँदा झापा िज(ला अदालतले मलाई

ु ाई टाउकोसमेतमा ूहार गदाS मृaयु भएकोले
टु डल

सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, इलामको 4म4त

दावी रहे कोमा माग दावीबमोिजम सजाय हुने सुU

सcैन भ7ेसमेत _यहोराको पुनरावेदन अदालत,
मैले जुगनु मeडललाई ूहार गनS लागेको

सवSःवस^हत जBमकैद गन] गर* गरे को फैसलालाई
२०६७।६।१९ को फैसलालाई उ(टाई सफाइ
पाउने गर* हक इBसाफ पाउँ । सफाइ नपाउने

अवःथा ^वfमान रहे भएमा प4न ५ वषS माऽ

कैद गन] गर* _यc गरे को अ.बं .१८८ नं.
बमोिजम राय सदर गर* Bयाय पाउँ भ7ेसमेत
_यहोराको ू4तवाद*को यस अदालतमा परे को

पुनरावेदनपऽ ।

4नयमबमोिजम दै 4नक पेसीसूचीमा चढ*

ु े सो कुरा थाहा पाई करणी
यी भगतलाल टु डल

aयह* रहे को फUवाले 4नजको ौीमती फुलमाया

4नजलाई @यानसAबBधीको महलको १३(१) नं.
बमोिजम सजायसमेत गर* पाउँ भ7े अ4भयोग

फैसला, सो फैसलाउपर ू4तवाद*को पुनरावेदन

परे कोमा पुनरावेदन अदालत, इलामबाट सोह*

फैसला सदर गर* अ.बं . १८८ नं. बमोिजम वषS
५ कैद सजाय हुन _यc गरे को राय फैसलाउपर

ू4तवाद*को पुनरावेदन पनS आएको दे िखयो ।

यसमा 4म4सल अlययन गर* ^वmान्

कानून _यवसायीको बहस िज^करसमेत मlयनजर

गर* मूलतः पुनरावेदन अदालत, इलामबाट भएको

इजलाससमj पेस हुन आएको ूःतुत मु?ाको

फैसला 4मले न4मलेको के रहे छ र पुनरावेदक

ु ो तफSबाट
पुनरावेदक ू4तवाद* भगतलाल टु डक

के रहे छ सोह* 4बषयमा 4नणSय {दनुपन] दे िखयो ।

पुनरावेदनस^हतको

4म4सल

अlययन

गर*

ू4तवाद*को पुनरावेदन िज^कर पुbन सक्ने नसक्ने
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2. "नण+यतफ+ 1वचार गन+ "म"सल अ9ययन

टाउको र अ_य कुन कुन ठाउँमा लाrयो मलाई

िजBला झापा, मेची न.पा. १३ बःने जुगनु भJे

"नःकjन्, मैले "नजलाई फXवाले ूहार गर: रहu

गर: हे दा+ "म"त २०६४।१२।१७ गते रा"त
ु ो घरमा आई
KयिL मेरो दाजु भगतलाल टु डक

ु ाई
सुतेको र रा"त मेर: भाउजु फुलमाया टु डल
यौन

सTपक+

गरे को

अवःथामा

दाजुले

भेट:

Vरसको आवेशमा आई घरमा रहे को फXवाले

ु ाई ूहार गदा+ भाउजुको
भाउजु फुलमाया टु डल
घटनाःथलमा मृ[यु भएकोले कारवाह: गर: पाउँ

भJेसमेत जाहे र: दरखाःत परे कोमा सो सTब_धमा
अनुस_धान हुँदा लास जाँच मुच ुBका, घटना 1ववरण
कागज शव पर:aण ू"तवेदन र मौकामा भएका

बयान कागजसमेतका ूमाणहXबाट मृतकको

मृ[यु कत+Kयबाट भएको भJे दे िखन आयो ।

3. अब जाहे रवालाले उBलेख गरे बमोिजम

यी ू"तवाद:को फXवाको ूहार गदा+को चोटबाट

नै मृतकको मृ[यु भएको हो होइन भJेसTब_धमा

"म"सल हे दा+ २०६४।१२।१७ गते जुगनु भJे

थाहा भएन । "नज फुलमाया टु डु र_थ"नदै बा1हर

र "नज बर_डाको खाटमा आई सुतेकj र "नजको

शर:रबाट रगत बगी रहे को "थयो । केह: "छनप"छ

हे दा+ "नजको मृ[यु भई सकेकोले मैले बोकj "नज
सुतेकj ःथानमा लगी सुताई vदए ँ । "नज मेर:

ौीमतीलाई मैले नै फXवाले कुट: कत+Kय गर:
मारे को हुँ । मेर: ौीमतीलाई मान+मा कसै को

सं लrनता "थएन भनी कसुर पूणX
+ पमा ःवीकार
गर: बयान गरे को पाइ_छ । "नज ू"तवाद:को

अदालतसमaको

बयानमा

ौीमतीमा"थ जुगनु
ँ भएको
चढ: रहे को दे खी "नज जुगनुलाई "बड
फXवाले 1हका+उँदा "नज भाrन सफल भयो र
[यह: फXवाको चोट ौीमतीलाई लाrन गई

सोह: चोटको कारण ौीमतीको मृ[यु भएको
हो । मैले एकपटकमाऽ 1हका+एको "थए ँ र
बरामद भएको फXवासमेत सनाखत गर: बयान

ु ा मेरो घरमा आएका "थए । खाना
KयिL बेलक
र रeसी खाई सकेप"छ घर"भऽ भूइँमा ओhयान

गरे का छन् । "नजले अदालतमा गरे को बयानमा

बर_डामा खाटमा र जुगनु बा1हर सुतेको "थयो ।

बयान हो भनी भJ नसकj केवल नपढ: नसुनाई

लगाई मेर: ौीमती र छोरा सुतेका

"थए । म

रा"तको समय क"त बजेको "थयो यकjन थाहा
ँ दा जुगनु सुतेको ठाउँमा नदे खी
भएन । म kयूझ

आwनो मौकाको बयान ूहर:को डर ऽासमा पर:

वा कुटपीट गर: इxछा 1वXy गराई "लएको

सह:छाप गराई "लएको हो भJेसTम लेखाई

vदएको दे िख_छ । तर ूहर:ले ू"तवाद:बाट

कहाँ गएछ भनी हे दा+ "नज मेरो घरको टाट:को
बेरा भ[काई मेर: ौीमती सुतेको ठाउँमा गई

"नजले नभनेको कुरा लेखाई vदनुपनz कुनै कारण

"भऽ ूवेश गर: "नज जुगनुलाई ४/५ थpपड

चोटमाऽ फXवाले हानेको भने प"न अपराधको

मैले घर"भऽ हे दा+ बाँसको "बं ड भएको फXवा

KयL भएको कुराहXको अ"तVरL "म"सल सं लrन

मा"थ चढ:रहे को दे खी मैले ढोकामा लाताले हानी
हानq । सोह: समयमा "नज भाrन सफल भए र

दे खी

सोह:

फXवा

1टपी

ौीमती

फुलमाया

ु ा"थ ूहार गरq । सो ूहार "नजको हात
टु डम

र अवःथा खुलाएको छै न ।

4. अदालतसमa ू"तवाद:ले आफूले १

सTब_धमा

खडा

भएका

मुच ुBकाहX

[यसमा

शव पर:aण ू"तवेदनमा मृतकको शर:रमा परे का
1व"भJ चोट र िखिचएका फोटोमा दे िखएका
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चोटहबाट समेत ू'तवाद*को भनाई स/यमा

आधा3रत दे िखएन । शव पर*;ण ू'तवेदनमा
Cause of death multiple visceral injury brain
and lung भ=े उ?लेख भएको, ूहर*मा गरे को
'नजको सा'बती, Dकटानी जाहे र*, 'नजको छोराको

राखेको दे खी थाहा पाई त/काल आवेगमा आई

जुगनु भ=े करणी गनT bयिj भागेका अवःथामा
आOनी

ौीमतीलाई

फवाले

पटकपटक

ँ ा पुनरावदे न
हा=े कायSबाट मृ/यु भएको दे िखद
अदालतले ५ वषS कैद सजाय गनT रायसँग सहमत

कागज र अGय घटनाःथल मुच ु?काका मा'नसको

हुन सDकएन ।

अवःथा दे िखयो ।

पा3रवा3रक अवःथा, 'नज ू'तवाद*का सानासाना

अकQसँग करणी गनS लागेको अवःथामा दे खी

S नTस\मको योजना नभएको
आOनो पrीलाई मानुप

भनाईसमेतका कागजबाट अ'भयोग पुDL भएको
5. यसर* ू'तवाद*ले आOनी ौीमती

ौीमती मानT मनसायका साथ पटकपटक जोिखमी

8. अपराध हुँदाको प3रिःथ'त, 'नजको

बqचासमेत भएको र पDहलेदेिख नै ू'तवाद*ले

नदे िखएको एsासी प3रिःथ'तवश 3रस उठt ूहार

भ=े अ'भयोग दावीलाई पुDL गरे को नै दे िखGछ ।

गरे को कारणबाट मृ/यु हुन गएको दे िखएकोले
ऐनबमोिजम सजाय गदाS चकQ पनS जाने हुँदा

महलको १३(१) नं. को bयवःथा हे दाS धार

उvेँयसमेत

फवाले हा=े कायS गरे बाट मृतकको मृ/यु भएको
6.

ु Y
मुलक

ऐन,

[यानस\बGधीको

भएको वा नभएको जोिखमी ह'तयारगैरले हानी
रोपी

ठहछS

घोची
।

[यान

मारे मा

सवSःवसDहत

......

[यानमारा

जGमकैदको

सजाय

'नज ू'तवाद*लाई १० वषS कैद गदाS Gयायको
पूरा

हुन

जाने

भएकाले

'नज

ु Y ऐन, अ.बं .१८८ नं. बमोिजम
ू'तवाद*लाई मुलक
१० वषS कैद सजाय हुGछ ।

ु ाई
9. अत: एव ू'तवाद* भगतलाल टु डल

S छS भनी उ?लेख भएबाट यी ू'तवाद*ले
गनुप

अ'भयोग दावीबमोिजम [यानस\बGधीको महलको

ु Y ऐन,
मृ/यु भएबाट 'नज ू'तवाद*लाई मुलक

्
हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, इलामबाट

फवाले पटकपटक ूहार गदाS मृतक ौीमतीको

[यानस\बGधीको महलको १ नं. Dवप3रत १३(१)

नं.

बमोिजमको

कसुरदार

्
ठहरयाई

गरे को

पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला 'मलेकै

दे िखयो ।

१३(१) नं. बमोिजम सवSःवसDहत जGम कैद

'म'त २०६७।६।१९ मा भएको फैसला 'मलेकै
ँ ा सदर हुने ठहछS । ू'तवाद* भगतलाल
दे िखद
ु ो
टु डक

पुनरावेदन

िजDकर

पुkन

सjैन

।

ु Y ऐन, अदालती बGदोवःतको
ू'तवाद*लाई मुलक

महलको १८८ नं. बमोिजम १० वषS कैद

7. अब ू'तवाद*लाई ऐनबमोिजम सजाय
ु Y ऐन, अ.बं .१८८ नं.
गदाS चकQ पनT हुँदा मुलक

हुGछ । अमा तप'सलबमोजम गनू S ।

अदालतसमेतबाट राय bयj भएको स\बGधमा

मा'थ इGसाफ खlडमा लेिखएबमोिजम ू'तवाद*

भएका, घरबाDहर सुतेका जुगनु भ=े मधेशी मlडल
घर'भऽ पसी आOनी ौीमतीसँग शार*3रक स\बGध

महलको

बमोिजम ५ वषS कैद सजाय गनT भनी पुनरावेदन

Dवचार गदाS ू'तवाद* लोkने ःवाःनी नाताका

तप'सल

ु ाई मुलक
ु Y ऐन, [यानस\बGधीको
भगतलाल टु डल
१३(१)

नं.

बमोिजम

सवSःवसDहत

ु Y ऐन, अ.बं .१८८ नं. बमोिजम
जGमकैद भई मुलक
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§ अमूक कु नै राजनीितक दलहरूको
िसफािरशमा कतर्व्य ज्यान जस्तो जघन्य
अपराधमा उन्मुिक्त िदँदै जाने हो भने
कानूनी शासनको िसद्धान्तको बिर्खलाप
हुनजानुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाई
राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा समेत किठनाई
उत्पन्न हुन जाने ।
§ कतर्व्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा
अिभयुक्तहरूलाई कानूनको कठघरामा
नउभ्याई िसधै राजनीितक दलको
िसफािरशका आधारमा उन्मुिक्त िदँदै
जाँदा जघन्य अपराधको श्रृङ्खला बढ्दै
गई नागिरक असुरिक्षत हुँ दै राज्य व्यवस्था
नै सञ्चालन गनर् नसिकने अवस्थामा पुग्न
जाने ।
§ कस्ता प्रकृ ितका मुद्दाहरू िफतार् िलन सिकने
भनी िविभन्न मुद्दाहरूमा निजर प्रितपादन
भईरहेको अवस्थामा प्रितपािदत िसद्धान्त
िवपरीत गई सरकारले िनणर्य गनर् िमल्ने
देिखन नआउने ।

१० वष- कैद सजाय हुने ठहरे काले सोह7बमोिजम

लगत कसी कैद असुल गनु- भनी सु@मा लेखी

पठाई Cदनू ---------------------------------१

ूःतुत पुनरावेदनको लगत कGा गर7 "म"सल
"नयमानुसार गर7 बुझाई Cदनू ----------------२
उI रायमा सहमत छु ।

Lया. बैNनाथ उपाPयाय

इ"त सं वत् २०७० साल असोज १४ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : टे कराज जोशी

&
िनणर्य नं .९१५१
ु इजलास
सवYZच अदालत, सं यI

माननीय Lयायाधीश ौी सुशीला काक]

(ूकरण नं.४)

माननीय Lयायाधीश ौी ूकाश वःती

§ अदालतबाट जारी भएका आदेशिभत्र रही
सरकारले प्रस्तुत सरकारवादी फौजदारी
मुद्दा िफतार् िलने सम्बन्धमा प्रिक्रया अगािड
बढाई िनणर्य गरेको देिखन नआउने ।

आदे श "म"त : २०७०।९।८।२
२०६९–WO–०६४९

मुbा : उdूेषण/परमादे श ।

(ूकरण नं.५)

"नवेदक : िजgला "सरहा, मझौरा गा.iव.स. वडा

नं. ८ बःने भोलाई साहु तेल7को छोरा वष-

"नवेदकका तफ-बाट : iवkान् वmरr अ"धवIा डा.

"भमाजुन
- आचाय- एवम् iवkान् अ"धवIा

२७ को खुशीलाल साह

ूdयथl

:

नेपाल

मिLऽपmरषnको

काठमाडoसमेत

iव@k

सकार, ूधानमLऽी

सुभाष आचाय-

तथा

काया-लय, "सं हदरबार,

iवपtीका तफ-बाट

सिLजव रे uमी

अवलिvबत निजर :
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: iवkान् सहLयाया"धवIा
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MमMत

सब कानून :
§

को

गृह

सरकार$ मु'ासब(धी ऐन, २०४९ को

म(ऽीःतरबाट MनणOय भै MमMत २०६९।०८।२१

3यानसब(धीको महलको १३ (३) नं.

उw गैरसं वैधाMनक एवम् गैरकानूनी MनणOयमा

दफा २९
§

२०६९।०७।१७

आदे श

न्या.सुशीला

काकीर्

:

नेपालको

अ(तCरम सं Dवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा

धारा १०७ (२) बमोिजम यस अदालतको

KेऽाMधकारअ(तगOतको भै पेस हुन आएको ूःतुत

Cरट Mनवेदनको सVिKW तXय एंव आदे श यस
ूकार छ :

MमMत

२०६७।०४।१५

गते

म

मा ूधानम(ऽीबाट ःवीकृत भै भएको भMनएको

िज_ला Mसरहा, गा.Dव.स. मझौला गा.Dव.स. वडा

नं. ८ बःने खुशीलाल साहसमेतको जाहे र$ले

वाद$ नेपाल सरकार ूMतवाद$ िज_ला Mसरहा,
मझौला गा.Dव.स. वडा नं. ८ बःने zदयनारायण
कामैतसमेत जना १३ भएको Mसरहा िज_ला

अदालतमा Dवचाराधीन रहे को कतO{य 3यान मु'ा

DफताO Mलने MनणOय भएको {यहोरा उ_लेख छ ।
ौी

सव}~च

अदालतबाट

MमMत

२०६९।१।५ मा जार$ भएको परमादे शको

Mनवेदकको घरमा आएका पाहुनाले Mछमेक^ प_टु

आदे श भMनएको छ “सव}~च अदालतबाट MमMत

मा aदसा Dपसाब गरे को कुरालाई Mलएर मेरो
Dपता भोलाई साहुसँग वादDववाद गर$ सोको

जार$ भएको परमादे शको अMभयुw फरार भएका

वा Mब(टु यादवको खेतमा रहे को पैनी (नाला)

पMसOप_ट MमMत २०६७।४।१७ मा नारायण

कामैतको घर दरवाजामा पeायत रािखएको भनी
मेरो Dपतालाई fयहाँ बोलाएको हुँदासमेत fयहाँ

२०६९।१।५ मा नेपाल सरकारसमेतको नाममा

{यिwको मु'ा तथा अ(य केह$ सं वेदनशील

मु'ाहiसमेत

उ_लेख छ ।

DफताOको

कारवाह$

नगनु”O भे

यो मु'ा CरसइMब साधी मान तयार$

अMभयोगपऽमा

गर$ लाठ, ढु qा खुकुर$समेतले ूहार गर$ 3यान

Mमलाई बMसरहे का रहे छन् । मेरो Dपता भोलाई

MनDवOवाद छ । अMभयुw फरार छन् वा छै नन्

गयg

।

fयहाँ

जाहे र$

तथा

उि_लिखत ूMतवाद$हi हातहMतयारसDहत पCरपe

मारे को मु'ा भएकाले सं वेदनशील मु'ा भएको

साहु fयहाँ पुkनसाथ चारै तफOबाट घेरा हाल$ लmी,

भे दोॐो ूका सब(धमा पुनरावेदन अदालत,

कारणले मेरो Dपताको मृfयु हुन गएको हो ।

आदे श Mनवेदन सं लkन छ । एकजना ूMतवाद$

इoा, ढु qा, खुकुर$ले लखेrदै हानी काट$ सोह$

हfयाको

उ_लेख भएबमोिजम गCरएको सुMनयोिजत
घटनाबाट

पीMडत

म

Mनवेदकले

राजDवराजको थुनामै राखी मु'ाको पुपK
O गनुO भे

बाहे क सबै ूMतवाद$हi फरार छन् । DवपKीको

MनणOयको अनुसूची १ मा ूMतवाद$हi फरार

ूMतवाद$हiउपर हदै समको कारवाह$को Mनित

रहे को र {यिw हfयासब(धी सं वेदनशील मु'ा

MमMत २०६९।०८।२१ मा DवपKीvारा मु'ा

स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९

जाहे र$ aदई मु'ाको कारवाह$ चMलरहे को अवःथामा

DफताO Mलने MनणOय भएको कुरा जानकार$ हुन

गयो ।

भएको उ_लेख छ ।

(१) को {यवःथा के कःतो अवःथा, समय, काल,
पCरिःथMतमा के कःता ूकृMतका मु'ाहi ऐनको
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दफा २९(१) अनुसार 3फता5 "लन स3क6छ वा
स3कँदै न भ<े स=ब6धमा ौी सवCDच अदालतFारा

नेकाप

२०६९।०८।२१ को मुNा 3फता5 "लनेस=ब6धी

"नण5य र सो स=ब6धमा भए गरे का स=पूण5

समेतका मुNामा निजर "सQा6त ू"तपादन भै

कामकारवाहVहg उूेषणको आदे शले बदर
ग_रपाउँ । यस _रट "नवेदनको अि6तम 3कनार

"लने "नण5य बदरभागी छ । 3वप\ीFारा "नण5यमा

3फता5 "लनेस=ब6धी 3वप\ीको "नण5य काया56वयन

२०६५, "न.नं.८०१३,

पृ.११०८

सकेको अवःथामा सो 3वपरVत भएको मुNा 3फता5
उ]लेख ग_रएको ौी सवCDच अदालतबाट "म"त

२०६९।१।५ मा जारV परमादे शको आदे श
ःवयम्ले अ"भयुd फरार भएका eयिdले मुNा

तथा सं वेदनशील मुNाहg 3फता5 "लन न"म]ने
eयहोरा ःवीकार गरे को छ ।

मुNाको ूकृ"त म "नवेदकले चढाएको

जाहे रV दरखाःत र 3वप\ीको मुNा 3फता5 "लने
"नण5यको अनुसूची १अ6तग5त मुNासँग स=बि6धत

नलागेस=म "म"त २०६९।०५।२१ को मुNा

नगनु5

नगराउनु

र

सोस=ब6धी

अ6य

कुनै

कामकारवाहV अगा"ड नबढाउनु भनी 3वप\ीका
नाउँमा अ6त_रम आदे श जारV गरV पाउँ भ<ेसमेत
eयहोराको _रट "नवेदन मागदावी ।

यसमा के कसो भएको हो, "नवेदकको

मागबमोिजमको आदे श 3कन जारV हुन नपनn हो,

यो आदे श ूा भएका "म"तले बाटाको =याद

बाहे क १५ lदन"भऽ स=बि6धत ूमाण कागज

3ववरण महलमा लेिखएका eयहोराबाट ःपi

साथै राखी महा6याया"धवdाको काया5लयमाफ5त

"छमेकk ू"तवादV खेतमा रहे को पैनी (नाला)

"नवेदनको एक ू"त नल साथै राखी सूचना

हु6छ । म "नवेदकमा घरमा आएका पाहुनाले

"लिखत जवाफ पठाउनु भनी 3वप\ीहgलाई _रट

मा lदसा 3पसाब गरे को कुरालाई "लएर मेरो

पठाई

इrा, ढु sा, खुकुरVले लखेtदै हानी काटV मारे को

अव"ध नाघेप"छ "नयमानुसार पेस गनु5 ।

3पतालाई मानn प_रपo "मलाई घेरा हालV लpी,

वारदात

राजनी"तक

आमहका

कारण

भनी

यसको

बोधाथ5

महा6याया"धवdाको

काया5लयमा पठाई "लिखत जवाफ आएप"छ वा
साथै "नवेदनमा अ6त_रम आदे शसमेतको

झुwा eयहोरा उ]लेख गरV मुNा 3फता5 "लन

माग भएको स=ब6धमा 3वचार गदा5 यस अदालतबाट

सदःयता "लएमा वा "लएको सदःयता दे खाएमा
सजायबाट उ6मुिd हुन पाउँदैन । यो

२०६९।१।५ मा भएको फैसलामा अदालतबाट

"म"त २०६७।४।१७ दे शमा सश{ F6F,

3वचार नगनु5 भ<े आदे श भइरहे को दे िख6छ ।

"म]दै न । अपराधीले कुनै राजनी"तक दलको

दxडहVनताको परकाiा हो । वारदात भएको

बा| आबमण, वा अ6य कुनै ूकारको रा~य

प_रवत5न गनn वा सो खालको काल प_रिःथ"त
वातावरण भएको समय आफमा होइन । "म"त
२०६९।०७।१४
"नण5य

भै

"म"त

को

गृह

म6ऽीःतरबाट

२०६९।०८।२१

मा

ूधानम6ऽीबाट ःवीकृत भै भएको भ"नएको "म"त

२०६६–WO–१३३३

को

"नवेदनमा

"म"त

जारV भएको =यादमा हािजर नभई फरार रहे को
अवःथाको

ू"तवादVको

हकमा

3फता5स=ब6धी

सो आदे शको eयहोरा मुNा 3फता5 "लनेस=ब6धी

ूधानम6ऽीबाट ूःताव पेस गन5 ःवीकृत "म"त
२०६९।८।२१ को "नण5य भएको दे िखएकोले

"नवेदकको मागअनुसार "म"त २०६९।८।२१

मा ूधानम6ऽीबाट ःवीकृत भएको मुNा 3फता5
"लनेस=ब6धी "नण5य "नवेदकको हकमा काया56वयन
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नगनु, नगराउनु भनी &वप)ीह+को नाममा सव01च

होइन

भXे

सVबBधमा

सVबिBधत

अदालतले

बमोिजम अBतCरम आदे श जार9 गCरएको छ ।

&फतासVबBधी अनुम7त ूदान गदा &वचार गन_ नै
हुँदा राजनै7तक ू7तशोधका आधारमा मुUा दायर

Kदनु । साथै यस अदालतबाट 7म7त २०६९।१।५

र

फैसलास&हतको 7म7सल अ7भलेखबाट िझकाई तथा

7सफाCरशसVम गरे कोले गृह मBऽालयका हकमा

अदालत 7नयमावल9, २०४९ को 7नयम ४१

आदे शको जानकार9 7नयमानुसार &वप)ीह+लाई

मा फैसला भएको २०६६–WO–१३३३ को
यस अदालतमा परे का मुUा &फतासVबBधी अBय

7नवेदनह+समेत साथै राखी 7नयमानुसार पेस गनु
भXे यस अदालतको 7म7त २०६९।९।६ को
आदे श ।

कानूनबमोिजम

अदालत

वा

Bया&यक

भएको हो भनी राजनै7तक दलले गरे को 7सफाCरश
महाBयाया7धवgाको

कायालयको

रायको

आधारमा माऽ गृहमBऽालयले मुUा &फतासVबBधी

ूःतुत Cरट 7नवेदन खारे जभागी छ, खारे ज गर9
पाउँ भXेसमेत aयहोराको गृह मBऽालयको
7लिखत जवाफ ।

सVमा7नत सव01च अदालतबाट नेपाल

सरकार वाद9 भएको मुUा &फता 7लने नेपाल

7नकायमा दायर भएको &फराद वा अ7भयोगपऽबाट

सरकारको 7नणय &व+n परे का सं वत् २०६६

7नकायबाट फैसला भै वा नेपाल सरकार वाद9 भई

(7नवेदक सुकदे व राय यादव &व. ूधानमBऽी

मुUाको उठान हुने र अदालत वा Bया&यक

चलेको मुUा सरकार9 मुUासVबBधी ऐन, २०४९
बमोिजमको ू&बया पूरा गर9 नेपाल सरकारले

सालको
तथा

Cरट

नं.

मिBऽपCरषrको

उeूेषण, ू7तषेधसमेतको

२०६६–WO–१३३३

कायालयसमेत

भएको

Cरट), सं वत् २०६६

मुUा &फता गन_ 7सफाCरश गरे मा सो 7सफाCरशलाई

सालको Cरट नं.२०६६–WO–१३४५ (7नवेदक

अनुम7त ूदान भएमा माऽ मुUा &फता हुन सक्ने

ूधानमBऽीसमेत भएको उeूेषण, परमादे शसमेतको

(दता) र अBeय (फैसला वा अनुम7त) अदालत

WO–०२५०

सVबिBधत

अदालत

वा

Bया&यक

7नकायबाट

कानूनी aयवःथा रहे को छ । मुUाको सु+वात

अ7धवgा गोपीबहादुर भhडार9 &व. सVमाननीय

Cरट), र सं वत् २०६७ सालको Cरट नं. २०६७–
(7नवेदक

हCरमाया

दनाई

&व.

वा Bया&यक 7नकायको 7नणयबाट माऽ हुन सक्ने

ूधानमBऽी तथा मिBऽपCरषrको कायालयसमेत

&व7भX

मा सव01च अदालतबाट 7म7त २०५९।१।५ मा
आदे श जार9 हुँदा अBय कुराका अ7तCरg मुUा &फता

कानूनी aयवःथा रहे कोमा सVमा7नत अदालतबाट
7म7तमा

जार9

भएको

7नद_ शनाeमक

आदे शमा मुUाको &फतासVबBधी 7सफाCरश गदा

महाBयाया7धवgाको कायालयको रायसमेत 7लनु

भएको उeूेषण, ू7तषेध र परमादे शसमेतको Cरट)

 िघ सो 7नणय गनुप
 न_ मना7सब
गन_ 7नणय गनुअ

&फतासVबBधी मापदhड काया&व7ध बनाउनु भXे

कारण सVबBधमा मुUा चलाउने महाBयाया7धवgा
वा अBतगतको अ7भयोgासँग प7न परामश गर9

मुUा &फतासVबBधी ूःताव तयार हुने भएकोले

भXेसमेत aयहोराको आदे श जार9 भएकोले eयसर9

फरार ू7तवाद9ह+को हकमा &फता नगनु, मुUा

भएका

आदे शबमोिजम

कानून

मBऽालयबाट

सोसVबBधी काय&व7ध पCरमाजन गन_ काय कानून

मBऽालयको भएको, अ7भयुg फरार रहे को हो

माऽ मुUा &फता गन_ 7नणयको पCरपाट9 &वकास गनु
परामश माग भएका अवःथा महाBयाया7धवgाको

कायालयबाट मना7सब परामश Kदने गCरएको
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छ ।

खुशीलाल साहको जाहे र5ले वाद5 नेपाल

सरकार ू"तवाद5 :दय नारायण कामैतसमेतका

"म"त २०६९।४।११ मा “मुEा OफताB "लने
सFबHधमा राजनी"तक समूहसँग नेपाल सरकारले

सFझौताबाट ू"तबpता CयM गLरसकेको हुनाले

जना १३ भएको कतBCय Dयान मुEाका सFबHधमा

ूाq पऽमा उिfलिखत "स.नं. १ दे िख ७९

राजनी"तक ू"तशोधयुM मुEा दायर भएको हो

मुEासFबHधी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१)

च.नं. ५३५ "म"त २०६९।१।३१ को पऽबाट

"लन उपयुM र मना"सब भएको” भdे राय परामशB

तीनवटा राजनी"तक दलको "सफLरश भएकोले

होइन राय ू"तOबयाको ला"ग गृह मHऽालयको
राय माग भै आएको "थयो । यस कायाBलयको

च.नं. ९६१५ "म"त २०६९।२।७ को पऽबाट
“सरकार5 मुEासFबHधी ऐन, २०४९ को कानूनी

Cयवःथा

शासनका

र

अनुसार

सरकार5

सं वाहक

मातहतका

सरकार5

वOकल

कानूनको

वOकलले

सFपादन

हुन,् महा`याया"धवMा

सFमका सरकारवाद5 फौजदार5 मुEाहr सरकार5
अनुसार नेपाल सरकार मिHऽपLरषuबाट OफताB
पठाइएको अवःथा छ ।
गFभीर

फौजदार5

ूकृ"तको

Hयाय

ूशासनको

फौजदार5

मुEामा

vेऽमा

अपराध

अनुसHधान र अ"भयोजनको कायB कायBपा"लकाको

vेऽा"धकार"भऽको

"बषय

हो

।

नेपाल

सरकारबाट अ"भयोग गर5 सरकारवाद5 भै दायर

गनa अ"भयोजनको कायB सं Oवधान र ूच"लत
कानूनबमोिजम हुने हुँदा अ"भयोजन राजनी"तक
ू"तशोधका आधारमा हुँदैन । अ"भयोजन गनa

भएका मुEा दे श र समाजको बृहwर Oहतका

Cयवःथा भएकोले राजनी"तक ू"तशोधबाट मुEा

अदालतको मyुर5का ला"ग ूःतुत गLरHछ ।

काम कतBCय सबुद ूमाणका आधारमा हुने कानूनी

दायर भएको हो होइन भdे जवाफसूचक ूeमा
राय ूदान गनa न"मfने र मुEा OफताBसFबHधी

ला"ग xयःता मुEा च"लरहनु भHदा अHxय हुन ु नै

समाजको Oहतअनुकूल हुने दे िखएमा अपवादको

rपमा OफताB "लने मिHऽपLरषuबाट "नणBय गर5

सामािजक अvुzयता कायम रा{दै सामािजक,

धा"मBक वा साFूदाOयक सOहंणुता र सuभावबाट

नी"तगत "बषयमा मHऽालयको धारणसOहत माग

xयःता मुEा OफताB गनुप
B नa Oवशेष अवःथा "सजBना

Cयहोराको राय पठाइएको दे िखHछ ।

दे िखएमा मुEा OफताB "लनुपनa हुHछ । सरकार5

भै आएमा कानूनबमोिजम राय ूदान गनB सOकने”

भै मुEा OफताB गनुB समाजको Oहतअनुकूल हुने

दायर

मुEासFबHधी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१)

आएका "स.नं. १ दे िख ७९ सFमका मुEा OफताB

B ा अदालतको मyुर5प"छ
गरे प"छ xयसको पूणत

रहे को तथा kHkकाल र मधेश आHदोलनका

नी"तगत "नणBयबाट मुEा OफताB "लने गर5 भएको

राजनी"तक

ू"तशोधबाट

मुEा

भएको भनी राजनी"तक दलबाट "सफाLरश भै

"लने "सफाLरश गनB सOकने मHऽालयको iOjकोण

अव"धमा घटे का र राजनी"तक ूकृ"तका मुEा
OफताB "लन "मfने न"मfने सFबHधका रायको ला"ग

पुनः गृह मHऽालयको च.नं. "म"त २०६९।४।४
को पऽबाट राय माग भएकोमा यस कायाBलयबाट

ले नेपाल सरकारबाट मुEा OफताB "लने "नणBय
माऽ ूाq हुHछ । नेपाल सरकार मिHऽपLरष}को

"नणBयको

B ाका
पूणत

ला"ग

अदालतको

मyुर5

आवँयक हुनेमा नेपाल सरकार मिHऽपLरषuबाट
"नणBय नहुँदै अपLरपव अवःथामा ूःतुत Lरट

"नवेदन दायर भएको दे िखHछ । मुEा OफताB "लने
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बषय नेपाल सरकार काय' (वभाजन नयमावल-,

२०६९ को नयम ५ र ६ तथा अनुसूची ५ को

बमस<=या ६ मा कानून, >याय सं (वधानसभा तथा

gयहोराको

महा>यायाधव_ाको

लिखत जवाफ ।

काया'लयको

खुशीलाल साहसमेतको जाहे र-ले वाद-

सं सद-य मामला म>ऽालयको काय'Cेऽअ>तग'तको

नेपाल सरकार र ूतवाद- eदयनारायण कामैतसमेत

सIपादन) नयमावल-, २०६४ को अनुसूची–१

hयान

र म>ऽालयको ूःतावउपर नेपाल सरकार (काय'
को बषय नं. ११ अनुसार मि>ऽपOरषPले कुनै

नण'य नै नगरे को अवःथामा ूःतुत मुSा (फता'

भएको सराह िजpला, अदालतमा दायर कत'gय
मुSा

महा>यायाधव_ाको

काया'लयको

रायसमेतको आधारमा उपूधानम>ऽी एवम् गृह

म>ऽीःतरको नण'यानुसार गृह म>ऽालयको मत

२०६९।०७।१४ को पऽबाट मुSा (फता' लन

लन मि>ऽपOरषUबाट नण'य भएको अवःथा नै
नहुँदा Oरट नवेदन खारे जभागी छ ।

यस म>ऽालयमा सफाOरश भई लेखी आएबमोिजम

गर- नेपाल सरकार मि>ऽपOरषPले नण'य गनुप
' न^ र

ूःताव पेस गन' मत २०६९।८।२१ मा

सरकारवाद- फौजदार- मुSा (फता' लने

नण'य भएपछ काया'>वयनको लाग कानून, >याय

सं (वधानसभा तथा सं सद-य मामला म>ऽालयबाट
महा>यायाधव_ा काया'लयमा नण'यस(हतको पऽ

ूा` हुने ूचलन छ । aयसर- पऽ ूा` भएपछ

मुSा (वचाराधीन रहे को अदालतमा मbुर-को लाग
पऽ पठाउन यस काया'लयबाट सIबि>धत सरकारव(कल काया'लयमा पऽ पठाउने गOरएको छ ।

कारवाह-

भई

सIमाननीय

ःवीकृत

ूा`

भएबमोिजम

ूधानम>ऽीhयूबाट
नेपाल

सरकार,

मि>ऽपOरषPसमC मत २०६९।८।२१ मा

मुSा (फता' लने सIब>धमा (वचाराथ' ूःताव पेस
भएको हो ।

सरकार-

मुSासIब>धी

ऐन, २०४९

को दफा २९ को उपदफा (१) ले ूचलत
कानूनबमोिजम नेपाल सरकार वाद- भै हे Oरने वा

र

नेपाल सरकारको तफ'बाट चलाइएको वा नेपाल

भएको ूःतुत कत'gय hयान मुSा (फता' लने

मbुर-ले aयःतो मुSामxये नेपाल सरकार वाद- भएको

खुशीलाल

साहको

जाहे र-

परे को

ूतवाद- eदयनारायण कामैतसमेतका जना १३

गर- मि>ऽपOरषUबाट कुनै नण'य नभएको र यस
काया'लयबाट
व(कल

मातहतका

काया'लयमा

अपOरपiव

अवःथामा

सIबि>धत

पऽाचारसमेत
ूःतुत

Oरट

सरकारउपर परे को मुSा मामला नेपाल सरकारको

फौजदार- मुSा (फता' लन हुने gयवःथा गरे को

सरकार-

छ । जसर- फौजदार- कानूनको उpलyनकता'लाई

नवेदन

नरपराधीलाई सजायबाट उ>मुि_ ूदान गनु' पन

नगOरएको

दायर भएको दे िख>छ । मुSा (फता' लने गरमि>ऽपOरषUबाट नण'य भएपछ पन अदालतबाट

सो नण'यको औिचaयमा ूवेश गर- मbुर- kदने

सजाय kदनु राhयको कत'gय हो । aयसर- नै

राhयको कत'gय हु>छ । अतः त{यको ॅममा

वा पOरब>दमा पर- वा कुनै पूवा'महलगायतका

कारणबाट

कुनै

gयि_माथ

फौजदार-

मुSा

नkदने स>दभ'मा >या(यक पर-Cण गन' पाउने
अवःथा बाँकl नै हुँदा ू(बयाको पूणत
' ामा ूवेश

लगाइएको भए बेलैमा स~याई नरपराधीलाई

अवःथा छै न, Oरट नवेदन खारे जभागी छ भoेसमेत

हो । सो कानूनी gयवःथा अनुसार मि>ऽपOरषUबाट

' न^
नगदm नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार- गनुप

सजाय हुनबाट जोगाउन स(कयोस् भoे उSेँयले

ऐनमा मुSा (फता' लन हुने gयवःथा गOरएको
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

ूकृ"तको

"म"त २०५५।५।१ मा ःवीकृत नेपाल सरकार

हुने

सCबEधमा अपनाउनुपनH नी"तगत मापदJड र

ूtयेक मु>ाको "बषयवःतु मु>ा "लने "नणBय

वाद5 भै चलाएका फौजदार5 मु>ाह@ AफताB "लने
कायBAव"धबमोिजम मना"सब आधार र कारणले

मु>ा AफताB "लने गQरएको छ । सCमा"नत सवSTच

अदालतको "म"त २०६९।१।५ को परमादे शको
आदे शबमोिजम

सो

मापदJड

र

कायBAव"ध

नभई

अदालतसमe

अनुम"त

B नH र सCबिEधत िजZला अदालतले
माग गनुप

गदाB नेपाल सरकारले dदएको आधार कारण र
औिचtयसमेतलाई Aवचार गर5 मु>ा AफताB गनH

अनुम"त dदएको अवःथामा माऽ मु>ा AफताB हुने

कानूनी \यवःथा रहे को भनी अ"धवpा माधव

पQरमाजBनको बममा रहे को र Qरट "नवेदकले

कुमार बःनेतसमेत "नवेदक र यस मEऽालयसमेत

AफताB भइनसकेको र नेपाल सरकार, मिEऽपQरष`ा
Aवचाराधीन रहे को हुँदा Qरट "नवेदकले िजAकर "लनु

नं. ०३५७ मा सCमा"नत सवSTच अदालतको

ु इजलासबाट "म"त २०६७।११।११ मा
सं यp

ूधानमEऽी]यूबाट ूःताव पेस गनB dदनु भएको

"नवेदनमा उZलेख गनुभ
B एको जःतो सCमाननीय

B एको कतB\य ]यान मु>ा
"नवेदनमा उZलेख गनुभ

भए जःतै "म"त २०६९।८।२१ मा सCमाननीय
ःवीकृतसCबEधी "नणBय बदर हुनपु नH होइन ।

कायBeेऽ

मु>ा AफताB "लने कायB कायBकाQरणीको
(Executive Domain)

"भऽ

पनH

Aवपeी

भएको

सं वत् २०६५

सालको

Qरट

\याrया भएको छ । तसथB Qरट "नवेदकले Qरट
ूधानमEऽी]यूबाट
मा

मिEऽपQरषwमा

ःवीकृ"तसCबEधी

"म"त

ूःताव

"नणBयले

२०६९।०८।२१
पेस

Qरट

गनB dदएको

"नवेदकको

नी"तगत कुरा भएकोले जनताू"त उhरदायी र

नेपालको अEतQरम सं Aवधान, २०६३ को धारा

र जनताू"त जवाफदे ह5 -Accountable_ भएर नै
B नH हुँदा सरकारले गरे को
सरकारले काम गनुप

ूदh मौ"लक हकमा ू"तकूल असर नगरे को तथा

जनताको Aहतको ला"ग कAटबi भई सं Aवधान

यःता नी"तगत कुराह@मा अदालत ूवेश गनB

१३ तथा धारा २४ को उपधारा (९) xारा

उिZलिखत सं वैधा"नक \यवःथाह@को उZलyन
हुन गएको नहुँदा Qरट "नवेदन िजAकर तकBह5न

"मZदै न भनी दे वनारायण महतोको जाहे र5ले नेपाल

छ भzेसमेत \यहोराको कानून, Eयाय, सं Aवधानसभा

उमाूेमपुरा गा.Aव.स. वडा नं. ९ बःने दे वेEि

जवाफ ।

फौजदार5 पुनरावेदन नं. ०१९७ को मु>ामा

मिEऽपQरष{को कायाBलय सं Aवधान तथा ूच"लत

सरकार वाद5 तथा पुनरावेदक र िजZला धनुषा
मJडलसमेत ू"तवाद5 भएको २०६३ सालको

तथा

सं सद5य
नेपाल

मा"मला

मEऽालयको

सरकार, ूधानमEऽी

"लिखत

तथा

ु इजलासबाट
सCमा"नत सवSTच अदालतको सं यp
"म"त २०६४।५।१७ मा \याrया भएको हुँदा

नेपाल कानूनको पQरपालना गर5 गराई कानूनी

नेपाल सरकारलाई मु>ा AफताB "लने

गद| उपभोगको सु"नि}तता ूदान गनH कुरामा

वाद5 भएको फौजदार5 मु>ा AफताB गनB "नणBय गनH

"लनुभएको मु>ा AफताBसCबEधी "बषयका सEदभBमा

Qरट "नवेदन िजAकर औिचtयह5न छ ।

सCबEधमा आधार कारण खुलाई नेपाल सरकार
अ"धकार रहे को, यःतो "नणBय ःवतः कायाBEवयन

रा]यको अवधारणालाई साकार पानH र नागQरकका

हक अ"धकारको सCमान, सं रeण एवम् सCबiBन
ू"तबi रहे को छ । Aवपeी "नवेदकले दावी

हे दाB सरकार5 मु>ासCबEधी ऐन, २०४९ को दफा
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२९ को उपदफा (१) बमोिजमको अवःथा /व0मान

>ददाँ राम अवतार कामैत, रामकुमार यादव, दे वेAि
यादवलगायतका

ू;तवाद6ह~ले

भएमा सरकारवाद6 मु8ा /फता: ;लन म=ुर6 >दएमा

यादव, पbटु

कानून GयाIयासJबAधी ऐन, २०१० को दफा २

उपचारको बममा २०६७।४।१८ मा मृयु

माऽ मु8ा /फता: हुAछ । नेपाल सरकार भEाले

को खPड झ को उपखPड (ङ) बमोिजम नेपालको

काय:कारणी अ;धकार ूयोग गनW मिAऽपXरषZलाई

लाठ, इा, खुकुर6, ढु ाले ूहार गदा: घाइते भई

भएको यान मान: सलं न भएका ू;तवाद6ह~उपर

यानसJबAधीको महलको १३ (३) नं. बमोिजम

;नण:य;बना

कसुर अपराध गरे को उपर ऐ. महलको १३(३)

हुAछ । ूःतुत सAदभ:मा Xरट ;नवेदकले उिbलिखत

कत:Gय यान मु8ाको अ;भयोगपऽ दायर भै

मिAऽपXरषcबाट ;नण:य भइसकेको भनी उbलेख
ँ ै न । Xरट ;नवेदनको ूकरण
गन: सकेको दे िखद

छ । यसर6 सु;नयोिजत~पमा हयाको घटना

मAऽीःतरबाट ;नण:य भई ;म;त २०६९।८।२१

मु8ाका अ;भयुwलाई छु टकारा >दने उ8ेँयले

बु\नुपनW

भएकोले

मिAऽपXरषZको

मु8ा /फता:को कारवाह6 अिघ ब^न नसक्ने ू`

मु8ा /फता: ;लने सJबAधमा नेपाल सरकार,

नं. ३.१ मा ;म;त २०६९।७।१४ को गृह

मा ूधानमAऽीबाट ःवीकृत भएको भनी उbलेख
ँ ा यस सJबAधमा नेपाल सरकार
भएको दे िखद

ु िघ नै Xरट ;नवेदकले
मिAऽपXरषcबाट ;नण:य हुनअ
ँ ा अपXरपoव अवःथामा
ूःतुत Xरट >दएको दे िखद

दायर गरे को Xरट ;नवेदन ूथम p/`मा नै
खारे जभागी रहे कोले खारे ज गर6 पाउँ भEेसमेत

Gयहोराको

ूधानमAऽी

तथा

मिAऽपXरषZको

नं.

बमोिजमको

सजायको

मागदावीस/हत

;सरहा िजbला, अदालतमा कारवाह6 च;लरहे को

भएको अवःथाको मु8ामा एासी राजनी;तक

दलको ;सफाXरशको आधार भनी कत:Gय यान

गृह मAऽालयको ;म;त २०६९।०७।१४ मा

मAऽीःतर6यबाट उिbलिखत मु8ा /फता: ;लने ;नण:य
भै ;म;त २०६९।०८।२१ मा मु8ा /फता: ;लने

ूःताव पेस गन: सJमाननीय ूधानमAऽीयूबाट

ःवीकृत भइसकेको अवःथा छ । कुनकुन

अवःथामा एवम् कःता ूकृ;तका मु8ाह~ /फता:

;लन स/कने भनी यसै सJमा;नत अदालतuारा

;नयमबमोिजम साqा/हक तथा दै ;नक

नेकाप २०५१, ;न.नं. ४९४०, पृ. ५०४, नेकाप
२०६३ को ;न.नं. ७७८१, पृ. १३८४ र नेकाप

Xरट ;नवेदनमा ;नवेदकका तफ:बाट उपिःथत

मु8ामा निजर ू;तपादन भै सकेको अवःथामा सो

आचाय: एवम् /वuान् अ;धवwा सुभाष आचाय:ले

छ । ;नवेदक सुकदे व राय यादव /व~u

काया:लयको ;लिखत जवाफ ।

मु8ा पेसीसूचीमा चढ6 पेस हुन आएको ूःतुत

ु एका /वuान् वXरv अ;धवwा डा. ;भमाजुन
हुनभ
:
मेरो पxका /पता भोलाई साहुलाई नाला पैनीमा
>दसा /पसाब गरे को ;नहुँमा पyायत बोलाएको छ

२०६५ को ;न.नं. ८०१३, पृ. ११०८ समेतका

/वपर6त भएको मु8ा /फता: ;लने ;नण:य बदरभागी

ूधानमAऽी तथा मिAऽपXरषcको काया:लयसमेत
भएको Xरट नं. ०६६–WO–१३३३ को मु8ामा

भनी बहाना बनाई बोलाई ;म;त २०६७।४।१७

जार6 परमादे शमा नेपाल सरकारले जार6 गरे को

गा./व.स. वडा नं. ८ िःथत ू;तवाद6 |दयनारायण
ँ नमा ;नज घरधनीले वचन
कामैतको घर आग

सJबAधमा अपनाउनुपनW नी;तगत मापदPड र

गते १७:०० बजेको समयमा ;सरहा, मझौरा

सरकारवाद6 हुने फौजदार6 मु8ाह~ /फता: ;लने

काय:/व;ध, २०५५ को मापदPडको ूकरण ४
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मा उि-लिखत अपराधह4का अ"त5र6 ग8भीर

ूकृ"तका "नयतवश गरे को हAया, राBयCव4Dका

अपराध, युD अपराध, मानव अ"धकार र बूर र
अमानवीय ूकृ"तका मानवताCव4Dको अपराध,

सं गHठत

अपराध

एवम्

बालबा"लकाCव4Dको

कायाNलयले राय Hदने ग5रएको छ । ूःतुत

मुTामा समेत गृह म`ऽालयबाट राय माग भएकोले

सरकारS मुTास8ब`धी ऐन, २०४९ को दफा

२९(१) अनुसार नेपाल सरकार मि`ऽप5रषrबाट

CफताN "लन उपयु6 र मना"सब भएको भWे

हकCव4Dको

राय परामशN पठाइएको हो । फौजदारS `याय

CफताN "लने "नणNय नगनुN भWे आदे श भइरहे को

मुTामा अपराध अनुस`धान र अ"भयोजनको कायN

हAयाका ूःतुत मुTा CफताN "लन "म-ने होइन । अतः

सरकारS मुTास8ब`धी ऐन, २०४९ को दफा २९

अपराध, जा"त

हAया, सावNज"नक

अपराध जःता अपराधमा जुनसुकै सौदा गरS मुTा
अवःथामा यसCवपरSत भएको "नयतवश गरे को
"म"त २०६९।०७।१४ को गृहमि`ऽःतरबाट
"नणNय

भै

"म"त

२०६९।०८।२१

मा

ूधानम`ऽीबाट ःवीकृत भै भएको भ"नएको "म"त

२०६९।०८।२१ को मुTा CफताN "लनेस8ब`धी

"नणNय र सो स8ब`धमा भए गरे का स8पूणN

ूशासनको sेऽमा ग8भीर ूकृ"तका फौजदारS

कायNपा"लकाको sेऽ"धकार"भऽको "बषय हो ।

(१) ले नेपाल सरकारबाट मुTा CफताN "लने "नणNय

N ा अदालतको मtुरSप"छ
गरे प"छ Aयसको पूणत

माऽ ूाu हु`छ । मुTा CफताN "लने "बषयमा
मि`ऽप5रषvको "नणNय नहुँदै अप5रपwव अवःथामा
ूःतुत 5रट "नवेदन दायर भएको हुँदा 5रट "नवेदन

कामकारवाहSह4 उAूेषणको आदे शबाट बदर
गरS पाउँ भनी गनुN भएको बहससमेत सु"नयो ।

खारे ज होस् भनी गनुभ
N एको बहससमेत सु"नयो ।

ु एका CवDान् सह`याया"धव6ा ौी सि`जव
हुनभ

सह`याया"धव6ासमेतको बहससमेत सुनी "न8न

सरकारवादS भएको मुTा CफताN "लने नेपाल

(१) यस अदालतबाट जारS भएका आदे श"भऽ

नेपाल

रे fमीले

सरकारको

स8मा"नत

यस

तफNबाट

अदालतबाट

उपिःथत

नेपाल

यसमा "म"सल सलं fन स8पूणN कागजातह4

एवम् CवDान् कानून mयवसायीह4 तथा CवDान्

ूxह4मा "नणNय Hदनुपनj दे िखन आयो :

सरकारको "नणNय Cव4D परे का 5रट नं. २०६६–

WO–१३३३, २०६६–WO–१३४५ र २०६७–

WO–०२५० समेतको मुTामा यस अदालतबाट
"म"त २०६९।१।५ मा आदे श जारS हुँदा अ`य

कुराका अ"त5र6 मुTा CफताN गनj "नणNय गनुअ
N िघ
N नj मना"सब कारण स8ब`धमा
सो "नणNय गनुप

मुTा चलाउने महा`याया"धव6ा वा अ`तगNतको
अ"भयो6ासँग प"न परामशN गरS माऽ मुTा CफताN

गनj "नणNयको प5रपाटS Cवकास गनुN भWेसमेत

mयहोराको आदे श जारS भएकोले AयसरS परामशN
गरS माऽ भएका अवःथामा महा`याया"धव6ाको
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रहS

सरकारले

ूःतुत

सरकारवादS

फौजदारS मुTा CफताN "लने स8ब`धमा
"नणNय गरे को छ वा छै न ?

(२) ूःतुत मुTा CफताN "लने स8ब`धमा
भएको "नणNयह4 `यायसzत छ वा

छै न ?

(३) "नवेदकको

मागबमोिजम

"म"त

२०६९।०८।२१ मा ूधानम`ऽीबाट
ःवीकृत

भएको

भ"नएको

"म"त

२०६९।०८।२१ को मुTा CफताN

"लनेस8ब`धी "नणNय र सो स8ब`धमा

९1५१ - खुशीलाल साह Aव. ूधानम?ऽी तथा मि?ऽपlरषको काया'लयसमेत

भए गरे का स#पूण' काम कारवाह+ह,

' न9 हो
उ.ूेषणको आदे श5ारा बदर गनुप

वा होइन ?

२. ूथम ू>को स#ब?धमा Aवचार गदा'

CमCत २०६७।४।१५ गतेका Lदन Cनवेदकका

घरमा

आएका

पाहुनाले

CछमेकPको

खेतमा

5?5काल र मधेश आ?दोलनका अवCधमा घटे का

र राजनीCतक ूकृCतका मुjा Aफता' Cलन CमWने

नCमWने स#ब?धमा रायको लाCग गृह म?ऽालयको
पऽबाट राय माग भएकोमा यस काया'लयबाट

CमCत २०५९।४।११ मा मुjा Aफता' Cलने
स#ब?धमा राजनीCतक समूहसँग नेपाल सरकारले

स#झौताबाट ूCतबuता _य` गlरसकेको हुनाले

रहे को पैनीमा Lदसा Aपसाब गरे को कुरालाई
Cलएर Cनजका Aपता भोलाई साहुसँग वादAववाद

मुjाह,

पZायत रािखएको भनी Cनजका Aपतालाई बोलाई

मि?ऽपlरषzबाट Aफता' Cलन उपयु` र मनाCसब

गर+ सोको पCस'पWट नारायण कामैतको घरमा

गएको अवःथामा वादAववाद भई ^दयनारायणले

ूाv पऽमा उिWलिखत सरकारवाद+ फौजदार+

को

दफा

सरकार+

२९(१)

मुjास#ब?धी
अनुसार

ऐन, २०४९

नेपाल

सरकार

भएको राय परामश' पठाएको हो । नेपाल

रामकुमार यादवलगायतका _यि`ह,ले लाठb,

सरकारको मि?ऽपlरषzबाट मुjा Aफता' Cलने Cनण'य
नहुँदै अपlरप{व अवःथामा lरट दायर भएको हुँदा

भई मरणासf हुने गर+ कुट+ सोह+ कारणले

महा?यायाCधव`ा काया'लयको Cलिखत जवाफ

उपरमा Aयनै Cनवेदकले जाहे र+ Lदई ूCतवाद+ १३

२०६९।१।५ को परमादे शको आदे शबमोिजम

मुjा चCलरहे को अवःथामा राजनीCतक दलह,को

रहे को र Cनवेदकले उWलेख गनु' भएको कत'_य

२०६९।०७।१४

Cसरहा

अवःथामा रहे को छ । .यस स#माCनत अदालतको

खुशीलाल साहले वाद+ नेपाल सरकार ूCतवाद+

स#ब?धमा भएको कानूनको _यायामा ूCतपाLदत
Cसuा?तको आधारCभऽै रह+ Cनण'य भएको हुँदा

हान भनेबाट ूCतवाद+ह, राम अवतार कामैत,

ढु dा, खुकुर+, इeासमेतले टाउकोमा हानी घाइते

Cनवेदकका Aपता भोलाई साहुको मृ.यु भएको
जनाउपर Cसरहा िजWला अदालतमा कत'_य iयान

Cसफाlरशमा गृह म?ऽालयको मि?ऽःतर+य CमCत
िजWला

अदालतमा

को

दायर

Cनण'य

भएको

भनी

जाहे रवाला

^दयनारायण कामैतसमेत १३ जनाको कत'_य

iयान मुjा Aफता' Cलने Cबषय ूधानम?ऽीसमेतबाट

खारे जभागी छ भfेसमेत _यहोराको ू.यथ|म}येको

एवम्

स#माCनत

सवच

अदालतको

CमCत

सो मापदड र काय'AवCध पlरमाज'नको बममा

iयान मुjा Aफता' भई नसकेको र Aवचाराधीन

lरट नं. ०६५–WO–०३५७ मा मुjा Aफता' Cलने

Cनवेदन खारे जभागी छ भfे कानून तथा ?याय

CमCत २०६९।०८।२१ मा ःवीकृत भइसकेको
हुँदा उ` Cनण'यह, उ.ूेषणको आदे श5ारा
बदर गर+ पाउँ भfे Cनवेदन मागदावी रहे कोमा

सं Aवधानूद मौCलक हक, मानव अCधकार एवम्

राजनीCतक दलबाट Cसफाlरश भै आएको Cस.नं.

मा?य

राजनीCतक ूCतशोधबाट मुjा दायर भएको भनी

१ दे िख ७९ स#मका मुjा Aफता' Cलने Cसफाlरश

गन' सAकने म?ऽालयको qArकोण रहे को तथा

म?ऽालयको Cलिखत जवाफ रहे छ ।
३.

अदालतबाट

नागlरकको

कानूनको शासन आधारिशलाCभऽ रह+ ?यायका
Cसuा?तह,लाई

आ.मसात् गद

राiय

पबाट गैरकानूनी तlरकाबाट _यि`को हक

अCधकारमा आघात पारे को अवःथामा .यसलाई
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रो-नको ला"ग समयसमयमा आदे शह5 जार7 गर7

पी"डत नाग;रकको मौ"लक हकलाई सं र?ण गदA

?"तपू"तK पाउने कुरामा ू"तकूल असर नपन\

्
uयवःथापनमा Eवचार पुरयाउनु
, जसको हकमा

आएको छ । Eवगतमा प"न सरकारGारा मुIा

मुIा EफताK "लने हो सो uयिQको अदालतबाट

अ"भयुQह5लाई

अवःथाको

EफताK "लने सLदभKमा जघLय अपराधमा समेत
सजायबाट

उLमुिQ

Uदनको

ला"ग पी"डतह5को ममK वेदनालाई बेवाःता गर7

कानूनभLदा बाEहर गई मुIा EफताK "लने बम बXदै

जार7 भएको `यादमा हािजर नभई फरार रहे को
Eवचार

ू"तवाद7को

हकमा

नगनु,K घटनाबाट

पी"डत

EफताKस`बLधी
हुने

भनेको

ु ाइ
जाहे रवाला वा पी"डतलाई मुIा EफताKको सुनव

गईरहे को प;रूेआयलाई रो-नको ला"ग अदालतबाट

ूEबयामा सहभागी हुन सक्ने गराउन सूचना Uदई

सरकार7 मुIास`बLधी ऐन, २०४९ को दफा २९

उिnलिखत कायKको ूभावकार7 कायाKLवयनको

"नद\ शना]मक आदे शह5 जार7 भइरहे का छन् ।

को ूयोगको स`बLधमा ःपdता ूदान गन\ सLदभKमा

"नजलाई आvनो कुरा भwे मौका ूदान गनुK र
ला"ग

नेपाल

सरकार

मिLऽप;रषxबाट

"म"त

यस अदालतबाट सुकदे व राय यादव Eव5G

२०५५।५।१ मा ःवीकृत नेपाल सरकार वाद7

(२०६६–WO–१३३३) को परमादे शको ;रटमा

स`बLधमा अपनाउनुपन\ मापदlड र कायKEव"धमा

नेपाल सरकार ूधानमLऽी तथा मिLऽप;रषgसमेत
Eवप?ी नेपाल सरकारलाई जार7 गरे को आदे शमा
सरकारवाद7 हुने फौजदार7 मुIाह5 EफताK "लने

स`बLधमा अपनाउनुपन\ नी"तगत मापदlड र

कायKEव"ध, २०५५ को मापदlडको ूकरण ४
मा उिnलिखत अपराधह5का अ"त;रQ ग`भीर

ूकृ"तका "नयतवश गरे को ह]या, राqयEव5Gका

अपराध, युG अपराध, मानव अ"धकार तथा बूर
र अमानवीय ूकृ"तका मानवताEव5Gको अपराध,

सं गUठत अपराध, मEहला एवम् बालबा"लकाEव5Gको
अपराध, जा"त

ह]या, सावKज"नक

हकEव5Gको

अपराध जःता अपराधमा जुनसुकै सौदा गर7 मुIा
EफताK "लने "नणKय नगनु,K दायर रहे को मुIालाई
K न\ "नणKय गनुअ
K िघ सो गनुप
K न\ मना"सब
EफताK गनुप

कारण स`बLधमा मुIा चलाउने महाLयाया"धवQा
वा अLतगKतको अ"भयोQासँग प"न परमाशK गर7

माऽ मुIा EफताK गन\ "नणKयको प;रपाट7 Eवकास गनु,K

मुIा चलाइएको कानूनमा पी"डतले ?"तपू"तKसमेत
पाउने uयवःथा रहे कोमा मुIा EफताK "लँदा सो

भई चलाइएका फौजदार7 मुIाह5 EफताK "लने
आवँयक प;रमाजKन गनुK भनी आदे श जार7

भइरहे को छ । उिnलिखत आदे शको पूण5
K पमा
ूःतुत मुIाको EफताK "लने ूEबया अपनाउँदा
ँ ैन ।
कायाKLवयन गरे को दे िखद
४.

च.नं.९६१५

महाLयाया"धवQाको
"म"त

कायाKलयको

२०६९।२।७

को

पऽबाट अ"भयोजन गन\ काम कतKuय सबुद

ूमाणका आधारमा हुने कानूनी uयवःथा भनी

अमूक कुनै राजनी"तक दलह5को "सफा;रशमा

कतKuय qयान जःतो जघLय अपराधमा उLमुिQ
Uदँदै जाने हो भने कानूनी शासनको "स{ाLतको
बिखKलाप हुनजानुका साथै दlडह7नताले ूौय

पाई राqय uयवःथा स}ालनमा समेत कUठनाई
उ]पw हुन जाने कुरालाई नकानK सEकँदै न ।
लोकतािLऽक

uयवःथामा

कानूनी

शासनको

"स{ाLतलाई आ]मसात् गदA अगा"ड बढे मा माऽ

राqयको शािLत, सुर?ा, अमनचयन कायम गन\

नाग;रकू"तको दाEय]व पूरा हुन जाLछ । कतKuय
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यान जःतो जघ$य अपराधमा अ*भयु-ह/लाई

कानूनको कठघरामा नउ6याई *सधै राजनी*तक
दलको *सफा<रशका आधारमा उ$मुि- @दँदै

म$ऽालयको पऽबाट राय माग भएकोमा यस

कायाNलयबाट *म*त २०५९।४।११ मा ूाy

पऽमा उिgलिखत सरकारवादe फौजदारe मुTाह/

सरकारe मुTासkब$धी ऐन, २०४९ को दफा

जाने हो भने जघ$य अपराधको ौृEला बGदै गई
नाग<रक असुरिIत हुँदै राय Jयवःथा नै सMालन

२९(१) अनुसार नेपाल सरकार मि$ऽप<रष~बाट

ूकृ*तका मुTाह/ OफताN *लन सOकने भनी यसै

पठाएको हो भेसमेत Jयहोराको महा$या*धव-ाको

गनN नसOकने अवःथामा पुPन जाने हु$छ । कःता

अदालतUारा नेकाप २०५१, *न.नं. ४९४०, पृ.
५०४, नेकाप २०६३ को *न.नं. ७७८१, पृ.

१३८४ र नेकाप २०६५ को *न.नं. ८०१३,

पृ. ११०८ समेतका मुTाह/मा निजर ू*तपादन
भइरहे को अवःथामा ू*तपा@दत *सdा$तOवपरeत

गई सरकारले *नणNय गनN *मgने दे िखन आएन ।
५.

ूःतुत

मुTामा

यस

अदालतबाट

पटकपटक जारe भएका आदे शह/को सkब$धमा
महा$याया*धव-ाको कायाNलयसँग राय परामशN

OफताN *लन उपयु- र मना*सब भएको राय परामशN
कायाNलयको

*लिखत

जवाफबाट

दे िखएकोले

ूःतुत मुTालाई राजनी*तक ू*तशोधबाट मुTा
दायर भएको भनी राजनी*तक दलबाट *सफा<रश

भै आएको तथा U$Uकाल र मधेश आ$दोलनका

अव*धमा घटे का र राजनी*तक ूकृ*तका मुTाह/
OफताN *लने राजनी*तक समूहसँग नेपाल सरकारले
सkझौताबाट ू*तबdता Jय- ग<रसकेको हुनाले

उिgलिखत सरकारवादe फौजदारe मुTा OफताN *लन

उपयु- र मना*सब भएको राय परामशN @दएको

पी*डतह/कै

भे महा$याया*धव-ाको *लिखत जवाफ तथा

अ$य ूOबयाह/को सkब$धमा कुनै oयान @दएको

मधेश आ$दोलनका अव*धमा घटे का र राजनी*तक

माऽ

*लएको

दे िखएता

प*न

सkब$धमा आदे शमा भएका Jयवःथालगायतका

ूःतुत मुTाको अवःथासमेतलाई हे दाN U$Uकाल र

आदे श*भऽ रहe सरकारले ूःतुत सरकारवादe

ूकृ*तका मुTाह/को बगकरण*भऽ राख्न *मgने
अवःथाको समेत नहुँदा ूःतुत मुTा OफताN *लने

अगा*ड बढाई *नणNय गरे को दे िखन

आएन ।

दे िखन आएन । यस अदालतबाट जारe भएका

फौजदारe मुTा OफताN *लने सkब$धमा ूOबया
६.

दोॐो

ूsको

आएन ।

सkब$धमा

Oवचार

गदाN राजनी*तक ू*तशोधबाट मुTा दायर भएको

सkब$धमा भएका *नणNयह/ $यायसत दे िखन
७.

अतः

उिgलिखत

आधार

एवम्

कारणह/समेतबाट *नवेदकको मागबमोिजम *म*त
२०६९।०७।१४ को गृहमि$ऽःतरeयबाट *नणNय

भनी राजनी*तक दलबाट *सफा<रश भै आएको
हुँदा मुTा OफताN *लने *सफा<रश गनN सOकने

भै *म*त २०६९।०८।२१ मा ूधानम$ऽीबाट

मधेश आ$दोलनका अव*धमा घटे का र राजनी*तक

को मुTा OफताN *लनेसkब$धी *नणNय र सो सkब$धमा

एवम् मुTा OफताN *लने सkब$धमा राजनी*तक
समूहसँग नेपाल सरकारले सkझौताबाट ू*तबdता

आदे शUारा

म$ऽालयको uOvकोण रहे को तथा U$Uकाल र

ूकृ*तका मुTा OफताN *लन *मgने न*मgने सkब$धमा

Jय- ग<रसकेको हुनाले

रायको ला*ग गृह

ःवीकृत भएको भ*नएको *म*त २०६९।०८।२१
भए गरे का सkपूणN काम कारवाहeह/ उ ूेषणको
जानकारe

बदर

ग<र@दएको

महा$याया*धव-ाको

छ

।

सोको

कायाNलयमाफNत

OवपIीह/लाई @दनू । ूःतुत <रट *नवेदनको
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नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

पिछल्लो राय यथाथर्मा अिघल्लो रायकै
अिभन्न भाग र कडी भएको अवस्थामा
पिछल्लो रायलाई प्रस्तुत मुद्दामा
आिधकािरक मान्न नसिकने कु नै कारण
नदेिखने ।
§ अत्याधुिनक प्रिविधबाट िवशेषज्ञद्वारा
परीक्षण भई तथ्य र आधार सिहत तमसुक
िलफामा खडा भएको भनी िदएको
रायलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पिन
पुिष्ट भइरहेको छ । िववािदत िलखतलाई
नाङ्गो आँखाले हेदार् पिन िलखतका
पं िक्तहरू दईु शब्दबीचको असमान र
अस्वाभािवक खाली ठाउँ समेतबाट सो
िलखत स्वाभािवकरूपमा तैयार भएको
कपाली तमसुक मान्न नसिकने ।

दायर. लगत क1ा गर. "म"सल "नयमानुसार गर.

अ"भलेख शाखामा बुझाई ;दनू ।
उ= रायमा सहमत छु ।

@या. ूकाश वःती

इ"त सं वत् २०७० साल पुस ८ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : गेहे@िराज प@त

&

िनणर्य नं .९१५२

(ूकरण नं.४)

ु इजलास
सवPQच अदालत, सं य=

पुनरावेदक/वाद.का तफTबाट :

माननीय @यायाधीश ौी ूकाश वःती

ूeयथg/ू"तवाद.का तफTबाट :

माननीय @यायाधीश ौी तकTराज भ1

अवलिkबत निजर :

फैसला "म"त : २०७०।११।२०।३

सkबd कानून :

०६९–CI–१३०८

§
मुZा : लेनदे न
पुनरावेदक/वाद.

:

गा._व.स.वडा

रो\पा

नं.

ट.काबहादुर वल.

८

§

िज\ला,

िजनाबाङ
रमाइगाउँ बःने

ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(१)

कoतp कागजको १० नं.

सुc फैसला गनp :

मा.िज.@या.ौी राजुकुमार ख"तवडा

पुनरावेदन तहमा फैसला गनp :

मा.@या.ौी शेषराज "सवाकोट.

_वcd

मा.@या.ौी "म_हरकुमार ठाकुर

ूeयथg/ू"तवाद. : रो\पा िज\ला, राँक गा._व.स.
वडा नं. १ रातामाटा बःने धनीराम खhका

§ रेखा र लेखा िवशेषज्ञको अिघल्लो र
पिछल्लो राय िवरोधाभाषपूणर् नभई

फैसला

न्या.प्रकाश वस्ती :

@याय ूशासन ऐन,

२०४८ को दफा ९ बमोिजम दायर हुन आएको
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९1५२ - टVकाबहादुर वलV 2व. धनीराम खका

ूःतुत मुाको स%ि'( त)य एवम् ठहर यस
ूकार छ :

2वप'ी

धनीराम

ख8काले

;म;त

२०६१।१०।१० गते बुझाउने शतFमा घरखचF

तथा जKगा खLरद गनF भनी मबाट ;म;त २०६०

राजीनामा रिजःशे सन पारVत गरV Wदने कायF

गरे का ;थए । सो ;म;त २०६३।१२।२५ गते

जKगा राजीनामा रिजःशे सन पारVत भए ताप;न
कामकाजको चापको कारण सो Wदन सlल

ॐे ःतामा कै2फयत जनाउने र नयाँ ॐे ःता कायम

साल माघ १० गते P.४,२०,०००।– ऋण

गनm काम बाँकt नै रहे को ;थयो । रिजःशे सन

Wदनु भएकोमा ;नज 2वप'ीले तोकेको समयमा

वलVको डेरामा जाँदा ;नजले मालपोत कायाFलयमा

;लनु भई सोहV ;म;तमा तमसुक गरV मलाई

साँवा Yयाज कुनै नबुझाई खाने पचाउने ;नयत

;लनु भएकाले साँवा Yयाज P.१,७७,७९९।९९

समेत P.५,९७,७९९।९९ र मुामा अि_तम
टु `ो लागी ;बगो भLरभराउ हुँदाका Wदनसaमको

Yयाजसमेत भराई पाउँ भbे वादV टVकाबहादुर

ु ा ;नज टVकाबहादुर
पारVत भइसकेप;छ बेलक
कामको चाप धेरै छ, ॐे ःता तयार हुन ३/४

Wदन लाKछ, तपाw वृy अवःथाको मा;नस यो
गमzमा क;त बःनुह_ु छ सबै कागजात मसँग

छोडी मालपोतमा लाKने र लेखाउने खचFसमेत

Wदई घर जानुहोस् । म कामको चाप कम भएको

2फरादपऽ ।

अवःथामा सबै काम गरV तपाwको कागजातहP
तपाwको घरमा पठाई Wदउँला । सो कायF गनF

घरायसी hयवहार ;मलाउनको ला;ग मेरो नाममा

भनी भनेकाले ;नजको 2व}ासमा परV ॐे ःता

वलVले रोcपा िजcला अदालतमा दायर गरे को
म ू;तवादV धनीराम ख8काले आgनो

नापी दताF भएको मेरो हक भोगमा रहे को रोcपा

राँक गा.2व.स.वडा नं. १ को 2क.नं. ५५ र ५६
को २ 2कkा जKगा जेठा छोराको छोरा मेरो
ना;त झlुूसाद ख8का र का_छो छोरा ूकाश
ख8कालाई

बराबरको

दरले

2कkाकाट

गरV

तपाwको म{ुरनामाको समेत आवँयकता पदFछ

बनाउने र लेखाउने खचFबापत P.७,६००।-,

मेरो नागLरकता, जKगा धनी दताF ूमाणपूजाF र
मालपोत ;तरे को र;सदसमेत ;नजलाई Wदई म अक
Wदन घरतफF गएको ;थए ँ । तर, एlासी वादVले

मेराउपरमा Wदएको ूःतुत मुाको 2फरादपऽको

ख8का आgनो काम hयवहारले जKगा राजीनामा

नlलस2हतको इतलायनामा aयाद मेरो घर दै लोमा
टाँस हुँदा आयFमा परे को छु । वादVले मबाट

हुन नसक्ने भएकोले ;नजको इoछापऽ कागज र

कजाF लगी तमसुक गरV Wदनुभएको भनी 2फरादमा

Wदनुपनm अवःथा आएको र का_छो छोरा ूकाश

गराई ;लन मालपोत कायाFलय, रोcपामा उपिःथत

अ_य सबै कागजात ;लई टVकाबहादुर वलVलाई
िजaमा Wदएको अनुपिःथत छोरा ूकाश ख8काको

इoछापऽवाला ;नजै टVकाबहादुर वलV भई ;नज

र ;नजको सहयोगीले ;म;त २०६३।१२।२५
गते उिcलिखत 2क.नं. ५५ र ५६ को जKगामqये

आधा जKगा झlुूसाद ख8का र आधा जKगा

ूकाश ख8कालाई मालपोत कायाFलय, रोcपाबाट

;म;त २०६०।१०।१० मा P.४,२०,०००।–
दावी ;लनुभएको छ । वादV दावीअनुसार मैले
वादVबाट P.४,२०,०००।– कजाF ;लई तमसुक
गरV नWदएको हुँदा मैले वादVलाई कुनै Pपैयाँँ

Wदनु बुझाउनुपनm छै न । वादVले कtतm तमसुक

खडा गरV मेराउपर यो 2फराद दायर गनुभ
F एकोले

वादVको झुा 2फराद दावीबाट फुसFद Wदई वादV
टVकाबहादुर वलVलाई नै कानूनबमोिजम कारवाहV
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गर- पाउँ भ0ेसमेत 3यहोराको ू"तवाद- धनीराम

ख=काले रो>पा िज>ला अदालतमा दायर गरे को
ू"तउBरपऽ ।

रो>पा िज>ला अदालतको आदे शानुसार

वाद-बाट सIल "लखत दािखला भई "म"सल
सामेल रहे को ।

"लखतमा लेिखएको सLपूणN 3यहोरा झुPा

हो । QवपRीले मैले छोडेको "लफा कागजमा

तमसुक खडा गरे का हुन ् । ू"तवाद-ले वाद-बाट

कजाN "लएकै होइनन् । कजाN न"लएको हुनाले

वाद-लाई ू"तवाद-ले रकम बुझाउनुपन\ होइन भनी
ू"तवाद-का साRी कमान"सँह खऽीले सुW रो>पा

िज>ला अदालतमा गरे को बकपऽ ।

२०६० साल"तर दे शमा चक\को kjkले

गदाN कोह- प"न मा"नस माओवाद-को अनुम"त"बना

सदरमुकाम आउन नसक्ने भएकोले सदरमुकाम

मैले "नजबाट W.४,२०,०००।– ऋण "लएको

आई सो "म"तमा लेनदे न हुनै सmैन । "म"त

हुन ् । वाद-को माग दावीबमोिजमको रकम

ट-काबहादुर वल-बाट W.४,२०,०००।– कजाN

भ0े झुPा 3यहोराको क[त\ तमसुक तयार गरे का

२०६० माघ १० गते ू.धनीराम ख=काले वाद-

मैले "तनNपन\ होइन भनी ू"तवाद-ले अ.बं .७८

"लई तमसुक गर- dदएका होइनन् । यो सब

अदालतमा गरे को बयान ।

रकम

नं. बमोिजम सaे क[त\ तफN सुW रो>पा िज>ला
"लखत क[त\ जालसाज नभई सbय साँचो

3यहोराबाट खडा भएको हो । ू"तवाद-को

3यहोरा झुPा हो । ू.धनीरामले दावीअनुसारको
ट-काबहादुर

वल-लाई

"तनुप
N न\

होइन

भनी ू"तवाद-का साRी कुलबहादुर रानाले सुW

रो>पा िज>ला अदालतमा गरे को एकै "मलानको

सLपूणN 3यहोरा झुPा हो भ0े 3यहोराको वाद-

बकपऽ ।

गरे को सनाखत बयान ।

"म"त २०६६।१०।३ बाट ूाp हुन आएको

ट-काबहादुर वल-ले सुW रो>पा िज>ला अदालतमा
वाद-

ट-काबहादुर

वल-

र

ू"तवाद-

धनीराम ख=काबीच लेनदे न कारोवार भएको,

रो>पा िज>ला अदालतको आदे शानुसार

सवqrच अदालत, रे खा तथा "लखत पर-Rण

शाखाको पर-Rण ू"तवेदनसQहतको पऽ "म"सल

ू"तवाद-को ू"तउBर िजQकर झुPा हो । वाद-

सामेल रहे को ।

dदनुपन\ हो भनी वाद-का साRी गंगाराम खऽीले

सुW रो>पा िज>ला अदालतमा गरे को बकपऽ ।

W.४,२०,०००।– ू"तवाद-ले वाद-लाई बुझाई
ँ ा ू"तवाद-बाट वाद-ले सोको
सकेको भ0े नदे िखद

धनीराम ख=काले वाद- ट-काबहादुर वल-बाट

रो>पा िज>ला अदालतबाट "म"त २०६९।११।९

होइन । धनीराम ख=का राॆो आ"थNक अवःथा

वाद-का साRी गंगाराम खऽी ूbयRदशv

दावीबमोिजम ू"तवाद-बाट वाद-लाई रकम भराई

"म"त

२०६०।१०।१०

गते

ू.

W.४,२०,०००।– कजाN लगी तमसुक गfरdदएको

भएका माjछे हुन ् । "नजले पैसा लगानी प"न

गन\ हुनाले Qयनीलाई यःतो क[त\ तमसुक खडा
गfरयो भने Qयनीबाट भने ज"त रकम पाइjछ

भ0े "नयतले वाद- ट-काबहादुर वल-ले क[त\

"लखतमा

उ>लेख

गfरएको

सावाँ sयाज भराई "लन पाउने ठहछN भ0े सुW

मा भएको फैसला ।

साRी नभएको, कारोबार भएको भ"नएको "म"त र
ःथान "लखतमा एक ठाउँ उ>लेख भएको र कारोबार

भएको दे w,े आxनै अगा"ड कारोबार भएको हो भ0े

ूbयRदशv साRी गंगारामले बकपऽ गदाN "म"त र
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९1५२ - ट)काबहादुर वल) :व. धनीराम खका

गंगाराम

रे खा तथा लेखा :वशेषg केशवबहादुर थापा

पु:; हु=छ । अकA कुरा वाद)ले 8लखतमा भएका

सवाल जार) गर) काठमाडw िज\ला अदालतमाफmत

ःथान फरक दे खाएबाट वाद)का सा+ी

ू1य+दश4 नभएको र कारोबार प8न नभएको कुरा

+ेऽीका नाममा अ.बं .१६१ नं. बमोिजम ब=द

सा+ी र लेखक सा+ीलाई अदालतमा उपिःथ8त

बुxनु र :वशेषgलाई िजरह गनm चा:हने प+लाई

रानासमेतले कारोबार भएको होइन भनी ःप;

:वशेषgको बकपऽ भई आएप8छ 8नयमानुसार पेस

गराउन नसकेबाट र मेरा सा+ी कलबहादुर
साथ बकपऽ गIरJदएबाट प8न कारोबार नभएको

र 8लखत (तमसुक) क8थतMपमा तयार भएको

भNे कुरा पु:; हुन आएको छ । मैले जRगा

समेत काठमाडw िज\ला अदालतको ताIरख तोकV

गनुm भनी पुनरावेदन अदातल, तुलसीपुरले गरे को
आदे श ।

पुनरावेदन

तुलसीपुरको

अदालत,

दा.खा. नामसार) गनT बममा ट)काबहादुरलाई

आदे शानुसार रे खा तथा लेखा :वशेषgले गरे को

खडा गर) नाजायज फाइदा 8लने खाने उXेँयले

दोहोरो

Jदएको 8लफा कागजमा वाद)ले कVतT तमसुक

बकपऽमा V.S.C. ६००० बाट पर)+ण गIरएमा
छाप

लागेको

छ, छै न

भNेसमेतका

झु[ा :फराद Jदएको दे िख=छ । 1यसै गर) सुM

कुराहM ःप; खु\न सक्ने भनी उ\लेख गरे को र

कुरा खु\दाखु\दै ूमाण ऐन, २०३१ को दफा

ूयोगशालाबाट :ववाJदत 8लखत पर)+ण गर)

रो\पा िज\ला अदालतले 8लखत कVतT हो भNे

२३(७) बमोिजम राय dयe गनT रे खा तथा लेखा

:वशेषgलाई नबुझी 8नजले dयe गरे को रायलाई
ूमाणमा 8लई सुM रो\पा िज\ला अदालतबाट
भएको

फैसला

=यायसhत

नभई

बदरभागी

छ । रो\पा िज\ला अदालतले सावा iयाज भराई

्
उe फैसला उ\ट) गर)
8लन पाउने ठहरयाएको

न8लए नखाएको Mपैयाँँ 8तनुm बुझाउनु नपनT गर)
इ=साफ गर) पाउँ भNेसमेत dयहोराको ू8तवाद)
धनीराम खoकाले रो\पा िज\ला अदालतमाफmत

पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा दायर गरे को
पुनरावेदनपऽ ।

8लखत पर)+ण गनT :वशेषgलाई ूमाण

ऐन, २०३१ को दफा २३(७) र सोह) ऐनको दफा

५२ बमोिजम नबुझी गरे को सुMको फैसला फरक
ँ ा छलफलको ला8ग अ.बं .२०२
पनm सक्ने दे िखद
नं. तथा पुनरावेदन अदालत 8नयमावल), २०४८
को 8नयम ४७ बमोिजम ू1यथ4 िझकाई उपिःथत

हुन आए वा tयाद नाघेप8छ 8लखत पर)+ण गनT

:वशेषgको उe रायबमोिजम रा:zय :व8ध :वgान

पाउन पुनरावेदक ू8तवाद)को 8नवेदनसमेत पनm

आएकोले सोबमोिजम :ववाJदत 8लखत पर)+ण

गराउन

दःतुर

लाRने

पुनरावेदकबाट

8लई

ूयोगशालाबाट पर)+ण भई आएप8छ 8नयमानुसार

पेस गनुm भनी पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट
भएको आदे श ।
रा:zय

:व8ध

:वgान

ूयोगशालाबाट

8लखत जाँच भई वैgा8नक अ8धकृत :पयूषमान

शा}यले तयार गनुm भएको 8म8त २०६९।९।१२
को ू8तवेदन ूा भई 8म8सल सामेल रहे को ।

रे खा तथा लेखा :वशेषg केशवबहादुर

थापाले बकपऽमा भने अनुसार दावीको 8लखत
रा:zय

:व8ध

:वgान

ूयोगशालाबाट

V.S.C.

६००० ू:व8ध ूयोग गर) भई आएको पर)+ण
ू8तवेदनबाट 8लखत 8लफामा खडा गIरएको

भNे राय ूा हुन आएको अवःथामा दावीको

8लखत सXे नभई कVतT गर) खडा गरे को दे िखन
आउँदा वाद)ले साँवा M.४,२०,०००।– र सोको
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*याजसमेत ू"तवाद3बाट भराई "लन पाउने गर3

अ"धकार हुँदैन । अतः पुनरावेदन अदालत,

रो;पा िज;ला अदालतबाट "म"त २०६७।१।१३
मा भएको फैसला मना"सब नहुँदा उ;ट3 हुGछ ।

तुलसीपुरबाट सु` िज;ला अदालतको फैसला

भराई "लन पाउने ठहदJ न । जालसाजी कागज

गर3 सु` िज;ला अदालतको फैसला सदर कायम
गर3 पाउँ भनी वाद3 ट3काबहादुर वल3ले यस

वाद3ले ू"तवाद3बाट साँवा र सोको *याजसमेत
खडा गरे बापत वाद3लाई कNतO कागजको १०

उ;ट3 हुने गर3 वाद3 दावी नपुZने गर3 मलाई

्
जर3वानासमेत हुने ठहरयाएको
फैसला उ;ट3

नं. अनुसार जर3वानासमेत हुने ठहछR भSेसमेत

अदालतमा दायर गरे को पुनरावेदनपऽ ।

"म"त

भएको

चढ3 इजलाससमr पेस भएको ूःतुत मुxामा वाद3

जZगास[बGधी

्
रो;पा िज;ला
भराई "लन पाउने ठहरयाएको

Tयहोराको

पुनरावेदन

तुलसीपुरबाट

अदालत,

२०६९।११।०९।४

फैसला ।

ूWयथY

ू"तवाद3ले

मा

ॐे ःता पूजाR तयार पानO म_ुर3नामा ूयोजनका

ला"ग छाडेको "लफामा `.४,२०,०००।– को

कNतO कपाल3 तमसुक बनाएको भSे ू"तउaर
िजbकर

गलत

मनसायले

ूःतुत

गcरएको

हो । ूWयथYसँग मैले कुनै रकम "लएको

"नयमबमोिजम दै "नक मुxा पेसीसूचीमा

दावीबमोिजम साँवा *याज वाद3ले ू"तवाद3बाट
्
अदालतको फैसला उ;ट3 ठहरयाई
जालसाजी
कागज खडा गरे बापत वाद3लाई कNतO कागजको

्
१० नं. अनुसार जर3वानासमेत हुने ठहरयाएको

पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको फैसला "मलेको

छै न । पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरले मूलतः

छ छै न, उi फैसला उ;ट3 गर3 सु` रो;पा
िज;ला अदालतको फैसला सदर गर3 पाउँ भSे

"म"त २०६९।९।१२ को ू"तवेदनलाई आधार

भSे कुराको "म"सल सं लZन कागजात हे र3 "नणRय

राbeय bव"ध bवfान ूयोगशालाबाट तयार पाcरएको

मानी फैसला गcरएको छ । उi ू"तवेदनलाई
ूमाणमा माl गनR बकपऽबाट पुbm गcरनुपनOमा

Wयसो

भएको छै न

ूयोगशालाबाट

। राbeय

भएको

रायलाई

bव"ध bवfान
स[बिGधत

वाद3को पुनरावेदन िजbकर पुZन स{छ स{दै न
tदनुपनO दे िखन आयो ।

2. "नणयRतफR bवचार गदाR सु` अदालतले

वाद3 दावीबमोिजम साँवा *याज भराई पाउने

्
फैसला पुनरावेदन अदालत, तु;सीपुरले
ठहरयाएको

अदालतबाट पर3rण भई राय ू"तवेदनसमेत

्
उi
उ;ट3 गर3 जर3वानासमेत हुने ठहरयाएकोले
फैसला बदर गर3 सु` फैसला सदर गर3 पाउँ

केशवबहादुर थापाले tदएको आधार "लई फैसला

३. यसमा वाद3 दावीलाई अःवीकार गर3

bवशेषfबाट बकपऽ नभएको अवःथामा सवopच

ूाs हुन आएको "म"त २०६६।१०।३ को

R नOमा सोबमोिजम नगcरएबाट समेत पुनरावेदन
गनुप
अदालतको फैसला बदरभागी छ । bववाtदत

"लखत जाँच गदाR फरकफरक राय ूाs भएको
अवःथामा सोह3 "बषयमा अदालत आफu वाद3 भई
bववाtदत "लखतको आधारमा जर3वाना गनR कुनै

कानून तया कानूनका "सvाGतले अदालतलाई

भनी वाद3ले पुनरावेदन िजbकर "लएको पाइGछ ।

ू"तवाद3ले "लखतलाई झु~ा र कNतO भनी दावी
"लँदै एउटा कामलाई tदएको "लफा कागजातलाई
कपाल3 तमसुक बनाएको िजbकर "लएको हुँदा
दावीको "लखत सxे वा कNतO के हो भSे कुरा
नै "नणाRयक हुन आउँछ । कुनै "लखत सxे वा

कNतO के हो भनी छु याउन रे खा तथा लेखा
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वशेषको रायलाई मह*वपूण. ूमाणको 0पमा

आ1धकाNरक

माP

कुनै

नसकने

कारण

1लइ3छ । ूःतुत मु9ामा ववा:दत 1लखतको

दे िखएन । तमसुकको लेखक सा[ी र अ3य

1लखत ?यहोरालाई @याAचे सहDछापले 1थचेको

?यवहारबाट भएको तnय 1नजह0बाट ूमािणत

1बषयमा रे खा तथा लेखा वशेष केशव थापाले

सा[ीह0बाट वादD दावीको 1लखत स9े र शुm

दे िख3छ भनी राय लेखेको पाइ3छ भने 1नजले

. नoमा यी पुनरावेदकले आpना सा[ीह0लाई
गनुप

तयार गNरएको हो होइन भPे कुरा राQय व1ध

वान ूयोगशालाबाट V.S.C. ६००० बमोिजम

समेत दे िखएन । अकqतफ. ू^यथrका सा[ीह0
कमान1सँह खऽी, न3दबहादुर खsका, तुलबहादुर

पाइ3छ । यनै वशेषको भनाइलाई आधार

वादD

बकपऽ गदा. ःपL0पमा ववा:दत 1लखत 1लफामा

जाँच भएका बखत खु@ने कुरा ?यW गरे को

अदालतमा उपिःथत गराई बकपऽ गराउन सकेको

खऽी र कलबहादुर रानाले सु0 अदालतसम[
दावी

झुuा

हो

भनी

बकपऽ

गरे को

1लई V.S.C. ६००० को ूव1ध अपनाइ ववा:दत

दे िख3छ । अ^याधु1नक ूव1धबाट वशेषvारा

अदालतले राQय व1ध वान ूयोगशालामा

1लफामा खडा भएको भनी :दएको रायलाई अ3य

1लखतको पुछारमा लगाइएका @याAचे अ[रको

ववा:दत 1लखतलाई नाwो आखाँले हे दा. प1न

1लखत परD[ण गरD पठाउन सु0 रो@पा िज@ला

लेखी पठाइएकोमा ^यहाँबाट ूा_ ू1तवेदनमा

परD[ण भई तnय र आधारसहत सो तमसुक

ःवत3ऽ ूमाणबाट प1न पुL भइरहे को छ ।

Stereomicroscope को सहायताले अ`ययन गदा.

1लखतका पंिWह0 दुई शyदबीचको असमान
र अःवाभावक खालD ठाउँसमेतबाट सो 1लखत

मसी

माP

छोएको भागलाई व1भP शिWका ले3सह0 तथा

@याAचेको मसीको तुलनामा ?यहोराको अ[रको
मा1थ

दे िखएको

र

?यहोराको

अ[रले

ँ ा 1लखत 1लफामा खडा
@याAचेलाई 1थचेको दे िखद

गNरएको राय ूा_ हुन आएको दे िखयो ।
अनुसार

४. ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(१)

सjब3धमा

अदालतले
राय

हःता[र

यकkन

वा

. रे मा
गनुप

@याAचेका

सोसjब3धी

वशेषको राय ूमाणमा 1लन हुने ?यवःथा भएको
पाइ3छ । ूःतुत मु9ामा वशेषको प1छ@लो

रायलाई

ूमाणमा

1लन

नसकने

भनी

यी

पुनरावेदकको िजकर 1लनुभएको छ । रे खा
र लेखा वशेषको अिघ@लो र प1छ@लो राय
वरोधाभाषपूण.

नभई

प1छ@लो

राय

प1छ@लो

रायलाई

ूःतुत

यथाथ.मा

अिघ@लो रायकै अ1भP भाग र कडी भएको

अवःथामा

मु9ामा

ःवाभावक0पमा तै यार भएको कपालD तमसुक
सकP

।

दावीको

1लखत

ू^यथrले

सु0दे िख नै झुuा हो भनी दावी 1लँदै आएको
तथा सो कुरा वशेषको रायसमेतका ूमाणबाट
ूमािणत हुन आएको हुँदा यी पुनरावेदक वादDले

जालसाजीपूण. तवरले कkतo तमसुक खडा गरे को
ँ ा 1नजलाई कानूनबमोिजम जरDवानासमेत
दे िखद

्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको
फैसलालाई अ3यथा भP सकएन ।
५.

अत:एव

यी

पुनरावेदक

वादDले

ू^यथrले अ3य ूयोजनका ला1ग :दएको 1लफामा

1लखत खडा गरे को ूमािणत भएकोले दावीको

1लखत स9े नभई कkतo गरD खडा गरे को दे िखन
आउँदा वादDले साँवा 0.४,२०,०००।– र सोको

yयाजसमेत
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ू1तवादDबाट

भराई

1लन

पाउने

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

गर- रो/पा िज/ला अदालतबाट भएको फैसला
मना"सब नहुँदा उ/ट- भई वाद-ले ू"तवाद-बाट

साँवा

र

सोको

Bयाज

भराई

"लन

िनणर्य नं .९१५३

पाउने

ठहदE न । जालासाजी कागज खडा गरे बापत
वाद-लाई

कJतK

कागजको

१०

नं.

ु इजलास
सवdeच अदालत, सं यY

अनुसार

्
जर-वाना हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत,

तुलसीपुरबाट "म"त २०६९।११।९ मा भएको
ँ ा सदर हुने ठहछR । अSमा
फैसला "मलेकै दे िखद

माननीय _यायाधीश ौी बैhनाथ उपाiयाय

माननीय _यायाधीश ौी गोjव_दकुमार उपाiयाय
फैसला "म"त : २०७१।२।२१।४

०६७–CR–०१९७, ०६७–CR–०414

तप"सल बमोिजम गनू R ।

पुनरावेदक

तप"सल

वाद-लाई

T.१,०५,०००।– रो/पा

लागेको
िज/ला

मुnा : कतRoय pयान ।

जर-वाना

अदालतमा
ँ ा
"म"त २०७०।३।१९ मा धरौट- राखेको दे िखद

पुनरावेदक/ू"तवाद- : िज/ला सrर-, राजjवराज

तुलसीपुरको फैसलाको तप"सल नं. २ बमोिजम

कारागार कायाRलय, सrर-मा थुनामा रहे का

उY धरौट- सदर ःयाहा गर- पुनरावेदन अदालत,

नगरपा"लका वडा नं. ७ घर भई हाल
कjपलेtर साहको छोरा पशुप"त साह

राखेको लगत क[ा गनुR भनी सुT रो/पा िज/ला
अदालतलाई लेखी पठाउनू ------------------१

दायर- लगत क[ा गर- "म"सल "नयमानुसार गर-

बुझाई ^दनू ---------------------------------२

jवTu

ूvयथw/ वाद- : इ_दु साह मेहxरको जाहे र-ले
नेपाल सरकार

०६७- CR -०४१४

उY रायमा सहमत छु ।

पुनरावेदक/वाद- : इ_दु साह मेहxरको जाहे र-ले

_या.तकRराज भ[

नेपाल सरकार

इ"त सं वत् २०७० साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अ"धकृत : लोकनाथ पराजुल-

ूvयथw/ू"तवाद-

jवTu

: िज/ला

सrर-,

राजjवराज

नगरपा"लका वडा नं. ७ घर भई हाल

कारागार कायाRलय, सrर-मा थुनामा रहे का

&

कjपलेtर साहको छोरा पशुप"त साह

§ नाबािलकाउपर जबजर्स्ती करणी जस्तो
जघन्य वारदात गरी िनजको योनीबाट
रगतसमेत बगेको अवस्थामा कित्तपिन
िवचिलत नभई आनन्दपूवर्क िनदाई बस्ने
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कु रा अपराधीको मानवीय आनीबानी र
मनोिवज्ञानसँ ग मेल नखाने ।
§ वारदात गरी सके पिछ अपराधीले
आफू लाई बचाउने, अपराधसँ ग सम्बिन्धत
प्रमाण नष्ट गनेर् र भाग्ने उम्कने काम गदर्छ
तर प्रितवादी आनन्दसाथ सुती िनदाएकाले
प्रितवादी िवरूद्ध कसुरको अनुमान गनेर्
ठाउँ रहेको नदेिखनँ े ।

§ पिरिस्थितजन्य प्रमाण आकिर्षत हुनका
लािग प्रितवादीले कसुर गरेको होइन
भनी शङ्का गनुर्पनेर् कु नै ठाउँ हुनुहुँदैन र
प्रितवादीले कसुर गरेको भन्ने बाहेक अरू
िनष्कषर्को सम्भावना रहन नहुने ।
§ पिरिस्थितजन्य प्रमाणले पिन ठोस र
शङ्कारिहत तवरबाट अिभयुक्तको कसुर
प्रमािणत हुनुपछर् र शङ्काको सुिवधा
अिभयुक्तले पाउँ छ भन्ने मान्यतालाई
िशरोपर गरेको हुन्छ । अनुमान र
शङ्कालाई पिरिस्थितजन्य प्रमाणको सं ज्ञा
िदन निमल्ने ।

(ूकरण नं.२)

§ बािलका जीिवत रहुञ्जेल जबजर्स्ती
ँ
करणीतफर् सामान्य औलासमे
त उठाउन
नसक् ने तर बािलकाको मृत्यु हुनासाथ
जबजर्स्ती करणीको वारदात भनी जाहेरी
दरखास्त दायर हुनु, जबजर्स्ती करणीका
प्रितवादीिवरूद्ध जाहेरवाली आमाले
सामान्य आक्रोशसम्म पिन व्यक्त नगनुर् र
गाउँ समाज नगुहानुर् आफैं मा सन्देहास्पद
देिखने ।
(ूकरण नं.४)

§ सामान्यतया अदालतले कसुरदारले
िकन कसुर गनुर्पर्यो सो कु रा
िवचार गछर् । बािलकाउपरको
अिभयोगदावीबमोिजमको अमानुिषक
कायर्बाट न प्रितवादीले यौन सन्तुिष्ट पाउन
सक् ने अवस्था छ न त िनजको स्वाथर् नै
पूिर्त हुने िस्थित देिखने ।
(ूकरण नं.७)

§ जाहेरीले िचत्रण गरेको वारदात तथा
घटनास्थल र लासप्रकृ ित मुचुल्का आिद
िलखतले अिभयोगदावीलाई िवल्कु लै
प्रमािणत गनर् नसके को अनुसन्धानको
अवस्थाबाट जाहेरी सन्देहास्पद देिखने ।

(ूकरण नं.१०)

पुनरावेदक/ू-तवाद1का

तफ3बाट

:

6व7ान्

अ-धव<ाह> 6वंणुूसाद शमा3 र रामूसाद

ढुं गेल

ूFयथI/वाद1का तफ3बाट : 6व7ान् उपKयाया-धव<ा
गंगाूसाद पौडेल

अवलिOबत निजर :
सOबQ कानून :
§

ु S ऐन, जबज3ःती करणीको महलको
मुलक
१, ३(१) नं.

§

\यानसOबKधीको महलको १, ६(२),
१३(३) नं.

सु> तहमा फैसला गन_ :

मा.िज.Kया.ौी रमेश पोखरे ल

पुनरावेदन अदालत, राज6वराज :

(ूकरण नं.८)
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मा.Kया.ौी शOभ ुबहादुर खcका
मा.Kया.ौी ौीकुमार च ुडाल

नेपाल कानून प"ऽका, २०७१, साउन

न्या. गोिवन्दकु मार उपाध्याय : पुनरावेदन

कारण अ_य"धक रrौाव हुन गई छोरC राखी
साहको मृ_यु भएको हुँदा "नजलाई कानूनबमोिजम

ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस

मेहWरले िजQला ूहरC कायाOलय, सJरCमा दायर

हुन आएको ूःतुत मुHाको सIिAJ तKय र ठहर

िजQला सJरC, राज4वराज नगरपा"लका

फैसला

अदालत,

फैसलाउपर

राज4वराजको

6याय

अदालतसमA दुवै पAबाट पुनरावेदन परC पेस
यस ूकार छ :
केहC

वषOअिघ

म

जाहे रवालC

िजQला

सJरC, राज4वराज नगरपा"लका वडा नं. ७ बःने
इ6दल मेहWरसँग 4ववाह गरC "नजसँगको यौन

कारवाहC गरC पाउँ भxेसमेत yयहोराको इ6दु साह

गरे को जाहे रC दरखाःत ।

वडा नं. ६ िःथत ँयामूसाद साहको पूव O मोहडा
भएको भूइँ तले घरको उWर पि{मप|ीको

कोठामा भएको खाटमा ओkयाएको डःनासमेतमा
रगत लागी रहे को दे िखएको भxेसमेत yयहोराको

सZपकOबाट एक छोराको ज6म भएको र तीन

घटनाःथल मुच ुQका ।

म डेरा गरC बःदै आएकोमा िजQला सJरC,

वडा नं. ६ िःथत ँयामूसाद साहको घरको

म4हनाको गभO पुनः बःदा "नजको मृ_यु भएप"छ

िजQला सJरC, राज4वराज नगरपा"लका

राज4वराज नगरपा"लका वडा नं. ७ बःने पशुप"त
साहसँग िचनजान भै एक आपसमा माया ूेम

बर6डामा उWानो अवःथामा रहे को मृतक राखी

बसेको कोठामा "नज पशुप"त साह रहने बःने
गरC सँगै सुbे र बःने गदOKयc । यसै बममा

राखी साहको मृ_यु भएको भxेसमेत yयहोराको

बसी हामीले 4ववाह गनa सरसQलाहबमोिजम म

"म"त २०६५।१।९ गतेका hदन "बहान ४.००

साहको योनी }या"तएको दे िखएको, योनी }यािWई

अ_य"धक रrौाव भई सोहC कारणबाट "नज
घटनाःथल लास जाँच ूकृ"त मुच ुQका ।

केहC म4हनाअिघ पशुप"त साह र इ6दु

बजेको समयमा म पशुप"त साह र छोरC राखी
साहसँगै सुतेको ओkयानबाट उठl दाउरा खोmन

साह डेरा खोmदै आएकोमा मसमेतले घर धनी

छोरC राखी साहको योनीबाट अ_य"धक रrौाव
भइरहे को दे खी सँगै सुतेका पशुप"त साहलाई

ौीमान् ौीमती जःतै गरC बसी राखेकोमा "म"त

गई दाउरा खोजी केहC Aणप"छ फकp आएकोमा

ँयामूसाद साहलाई भनी घर भाडामा hदलाई
hदएकोमा

"नज

पशुप"त

साह

र

इ6दु साह

ु ~ "नजहलाई
२०६५।१।९ गतेका hदन बेलक

औष"ध उपचार गरे प"छ hठक भईहाQछ भनी

रसामा झगडा गद आएको दे खेकोले प"छ
"नजह सँगै सुतेप"छ भो"लपQट अं . ५.०० बजेको

आएनन् । यसै बममा "म"त २०६५।१।११

दे िखएको हो। प"छ पशुप"त साहलाई औष"ध

भ6दा मलाई थाहा भएन भनी भनेको र "नजले

पैसा "लन भनी आvनो घरतफO गई पुनः फकp
गतेको hदन "बहान छोरC राखी साहको मृ_यु भएको
ु ै मादक पदाथO सेवन
हुँदा "नज ू"तवादC ज4हलेसक
गनa गरे काले म नभएको मौका पारC छोरCलाई

नै जबजOःती करणी गरC योनी फुटाई hदई सोहC

समयमा राखी साहको योनीबाट रगत ब"गरहे को
उपचार गनO लै जानु भ6दा "नजले घरबाट पैसा

Qयाई औष"ध उपचार गनO ला6छु भनी घरतफO
गई फकp नआएकोले ौीमान् ौीमती जःतै

सुतेका पशुप"त र इ6दु साहलाई नै राखी साहको
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योनीबाट के कसर& रगत बगेको हो भनी थाहा

र अlय=धक र^ौावका कारणबाट नै =नजको

गरे को घटना 8ववरण कागज ।

ू=तवेदन ।

हुनपन. हो भ/ेसमेत 1यहोराको पशुर3 ाम यादवले

केह& म8हनाअगा=ड पशुप=त साह र इ@दु
साह डेरा खोBन आउँदा मसमेतले घर धनी

ँयामूसाद साहलाई भनी घर भाडामा Jदलाई
Jदएकोमा =नजहLसँगै बःदै आएको =थए । सोह&

ु ा
बममा =म=त २०६५।१।९ गतेका बेलक

VरWसामा =नजहLलाई झगडा गदY आइरहे को
अवःथामा मैले दे खेको =थए ँ । केह& बेरप=छ

=नजहL आ[नो कोठामा गई सुतेका =थए ।

मृlयु भएको हो भ/ेसमेत 1यहोराको शव पर&mण

=म=त २०६५।१।९ गते Jदउँसो काम

8वशेषले आ[नो घरमा बसी साँझ परे प=छ मैले
ौीमती बनाई डेरा गर& बसेक` इ@दु साहको

कोठामा गई खाना lयह&ं खाएप=छ पुनः घर आउन
खोBदा इ@दु साहले मलाई आउँन नJदई वाद

8ववाद झगडा भई =नजले मेरो टाउकोमा कोकको

बोतलले ूहार गर& घाउसमेत बनाई Jदएकाले म
उ^ ९ गतेको रात =नज इ@दु साहसँगै सुतp ।

=बहान ४:४५ बजेको समयमा =नज राखी साहको

साथमा छोरा अं . ४ वष3को अ=भशेक साह र ८

८ म8हनाक` छोर& राखी साहको योनीबाट के

सुती =म=त २०६५।१।१० गतेको =बहान उठs
आमाले बोलाउन कोठै मा गएकोले म आमासँगै

नै थाहा हुनपु छ3 भ/ेसमेत 1यहोराको 8वरे @ि

साह र छोर& राखी साह सोह& कोठामा =थए ।

योनीबाट र^ौाव भइरहे को भनी सुनी थाहा
पाएको हुँ । =नज पशुप=त र इ@दु साहसँग सुतेक`
कसर& र^ौाव भएको हो भ/े कुरा =नजहLलाई

म8हनाक` छोर& राखी साहसमेत एकै बीqछौनामा

आ[नो घरमा गएको हुँ । सो अवःथामा इ@दु

8वगत केह& म8हनादे िख नै पशुप=त साह

छोर& राखी साहको योनीबाट ूशःत र^ौाव
भईरहे को दे खेको =थए ँ । छोर&को योनीबाट

भाडामा डेरा Jदलाई Jदएकोमा =नजहL ौीमान्

छोर& राखी साह Lने कराउने नगर& सु=तरहे क`

सु=तहारको घटना 8ववरण कागज ।

र इ@दु साह डेरा खोBदै आएकोमा मसमेत भई

ौीमती जःतै गर& बःदै आएका =थए । =म=त
२०६५।१।९ गते अं . २१:०० बजेको समयमा

VरWसामा चढ& =नजहL झगडा गदY बजारतफ3बाट
आउँदै गरे को दे खेको =थए ँ । सोह& बममा

=नजहL प=छ आ[नो कोठामा गई सुतेकोमा

=बहान अं . ४ बजेको समयमा राखी साहको

आएको रगत मेरो पे@टमा समेत लागेको हो ।

=थइन् । राखी साहको योनी कसर& qया=तएको हो

मलाई थाहा भएन । मैले बqचालाई केह& गरे को
छै न । इ@दुसाहसँग मेरो औपचाVरक 8ववाह नभए
प=न मैले नै =नजलाई डेरा खोजी रािखJदएको भाडा

=तर& Jदने गरे को खानाको 1यवःथा =मलाई एकै

कोठामा रह& बसी यौन सuपक3समेत राखी ौीमान्

र^ौाव भएको हो =नज पशुप=त र इ@दुले नै

ौीमती जःतै गर& बःदै आएका =थयv । यसर&
सँगै बःदै आएकोमा मेरो 8वहे हुने कुरो =नज इ@दु

गरे को घटना 8ववरण कागज ।

झुwा 1यहोराको 8कटानी जाहे र& Jदएक` हुन ् ।

योनीबाट र^ौाव भइरहे को दे खेको हो । कसर&

जानून ् भ/ेसमेत 1यहोराको सुशीलादे वी शमा3ले
मृतक राखी साहको योनीमा भएको चोट

साहले थाहा पाएप=छ मलाई फसाउनलाई =नजले

मैले मृतक राखी
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नभएको कारण तथा "नजले नसाको सुरमा छोरE

गरे को होइन । "नजू"तको मायाले उपचार
गराई 8द:छु भनेको हुँ तर कुनै अनै"तक कायA

राखी साहलाई जबजAःती करणी गरE राखी साहको

साहले अ"धकारूाH अ"धकारEसमI गरे को बयान

बगेको कारणबाट नै छोरE राखी साहको मृVयु

गरे को छै न भBेसमेत Cयहोराको ू"तवादE पशुप"त
कागज ।

ू"तवादE पशुप"त साहले सँगै सुतेकK

राखी साहलाई नसाको सुरमा आOनो छोरEसमेत

नभएको कारणले जबजAःती करणी गरे को हुन

योनीमा लागेको चोट र योनीबाट अVय"धक रगत

भएको हो भBेसमेत Cयहोराको जाहे रवालE इ:दु

साहले मौकामा ग^र8दएको कागज ।

"म"त २०६५।१।९ गतेका राती मेरा

आमासँगै रहने बःने गरे का ू"तवादE िज_ला

कारण राखी साहको योनीमा लागेको चोट तथा

सHरE, राजaवराज न.पा. वडा नं. ७ बःने पशुप"त
साह, आमा इ:दु साह, बaहनी राखी साह र मसँगै

"नजको मृVयु भएको हो भBेसमेत Cयहोराको Zपा

अं . ४:०० बजेको समयमा बaहनी राखी साह रोई

सSछ । ू"तवादEले नै जबजAःती करणी गरे को
योनीबाट अVय"धक रWौाव भई सोहE कारणले

खनाल, च:ि ौे \समेतका CयिWले ग^र8दएको
वःतुिःथ"त मुच ु_का ।
मैले

िज_ला

महो`रE, ब8दAवास

बःने

इ:दल साहसँग aववाह गरE राजaवराज न.पा. वडा

नं. ७ मा बसेकोमा ौीमान्को मृVयुपfात् म

एउटै कोठाको एउटै खाटमा सुती रहे को "थए ँ ।

कराई रहे को सुनी उठr हे दाA सो अवःथामा आमा
ँ । प"छ आमा बाaहरबाट
इ:दु साहलाई दे िखन

आई बaहनी राखी साहलाई उठाई हे दाA "नजको

योनीबाट रगत बगी रहे को दे खी बाबु ू"तवादE

पशुप"त

साहलाई

आमाले

उठाई

छोरEलाई

जाहे रवालE इ:दु साहले आफू मेह`र जातको भए

के गरे को भनी भ:दा बुबा उsदा "नजको

गरE "लएको 8दनदे िख नै इ:दु साह भनी लेखाउन
थालेकK हुँ । लास जाँच ूकृ"त मुच ु_कामा

हो । प"छ बुबाले औष"ध उपचार गरे प"छ ठrक भई

प"न नाग^रकता ूमाणपऽमा साह थर नै उ_लेख

बाँया खुhामा उ_लेख भएको iया:डेज "म"त

२०६५।१।२ गतेका 8दन "बहान ू"तवादE

पशुप"त साहले मृतकको खुhा तानी 8दएका कारण
छोरE राखी साहको iया:डेज गराएको "थए ँ । "म"त

२०६५।१।९ गतेका 8दन "बहान म र सुशीला
सु"तहारसँगै दाउरा खोmन तथा 8दसा aपसाब गनA
गएकोमा सँगै गएकK सुशीला सु"तहार 8दसा aपसाब
गरE दाउरासमेत खोजी डेरातफA फकn गएकोमा

छोरE राखी साह रोई कराई रहे को दे खी निजक
गई हे दाA योनीबाट रWौाव भईरहे को दे खेको

हो । "नज ू"तवादE पशुप"त साहको आOनो छोरE

पाइ:टमा समेत रगत लागी रहे को दे िखएको
हा_छ भनी पैसा "लन भनी घरतफA गएकोमा "नज
फकn आएनन् । बaहनीको योनीबाट अVय"धक

रWौाव भएको तथा चोट पीरको कारण "म"त

२०६५।१।११ गतेका 8दन "बहान बaहनी राखी

साहको मृVयु भएको हो । बुबा ू"तवादE पशुप"त

ु ै मादक पदाथA सेवन गरE आउने
साहले जaहलेसक

गरे को दे खेको तथा उW रा"तसमेत "नजले मादक

पदाथA सेवन गरे को नसाको सुरमा आमा इ:दु
साहलाई नै सwझी बaहनी राखी साहलाई जबजAःती
करणी गरे को कारण बaहनीको मृVयु भएको हुँदा

ू"तवादEलाई कानूनबमोिजम कडा कारवाहE गरE
पाउँ भBेसमेत Cयहोराको जाहे रवालाका छोरा वषA
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६ का अभशेक साहले ग'र)दएको घटना 0ववरण

हो ूहरB आफmले के के लेखी तयार पारB

कागज ।

सं लnन नै नभएको घfनामा सहभागता दे खाई

अभशेक र राखी नज ूतवादBको छोरा छोरB

सुनाएनन् । के लेखेको छ भनी भ6दा मलाई

जबजDःती करणी गरे को कारण योनीबाट अGयधक
रIौाव भई नज राखी साहको मृGयु भएको हुँदा

्
पुरयाई
डरधाक दे खाई जबजDःती सहB गराएका

१ र ३ (१) नं. तथा SयानसTब6धीको महलको

गरे को बयान ।

करणीको ३(१) तथा SयानसTब6धीको महलको
१३ (३) नं. बमोिजम सजाय गरB पाउँ भXेसमेत

२०६५।१।११ गते हुने तय भएपछ मेरो

र नजको घर आTने साTने भएकोले मत

अदालतमा दायर गरे को अभयोग मागदावी ।

९ बजेसTम हाॆो भेटघाट भएको थयो । नज

इ6दु साहलाई ौीमती बनाई राखेपछ

नभए कै कारण नसाको सुरमा राखी साहलाई

ूतवादB पशुपत साहलाई जबजDःती करणीको

१ र १३ (३) नं. को कसुरका ऐ. जबजDःती

Yयहोराको बादB नेपाल सरकारले सZरB िज[ला

२०६५।१।९ गतेका )दन
मेरो जाहे रवालBसँग भेट भएको छै न । मैले
क0ह[यै जाहे रवालBसँग माया ूेम गरे को
मत

छै न । उि[लिखत मतमा म )दनभर 'र`सा
चलाई घरमा खाना खाई सुतेको हुँ । नजको

कागज तयार पारे का हुन ् । मलाई पढे र पन

शरBरमा यऽतऽ कुटपीट गरB नील डाम चोटपटक

हुन ् । Yयहोरा सबै झुkा हो भXेसमेत Yयहोराको

ूतवादB पशुपत साहले सZरB िज[ला अदालतमा
ूतवादB पशुपत साहको 0ववाह मत

२०६५।१०।८ गते दे िख ऐ. ११ गते बहान

जाहे रवालBको ौीमा6को कुनै टु sो नभएको र
नजको चालचलन राॆो नभएको हुँदा नज

अकtसँग 0वहे गनu दाउमा भएको हुँदा छोरB

बाधक भएकोले छोरBलाई आफmले मारB आफू

भाnन र पशुपतलाई फसाउने आeनो छोरBलाई

डेरा खरD साल टोलमा छ भXेसTम सुनेको छु अc

आफmले मारे को हुनपु छD । घटनाःथल मुच ु[का,

गतेसTम आeनै घरमा नै बःदै आएको छु ।

मलुवा मानस हुन,् ूतवादB पशुपत साह नदtष

थाहा छै न । मत २०६५।१।९ दे िख ११

ूहरBमा कागज गनu सबै YयिIहc जाहे रवालBका

सो घfना भए नभएको भए 0कन कसले क0हले

छन् भXेसमेत Yयहोराको वादBका साlी बेगम

0ववाहको )दन मत २०६५।१।११ गते माऽ

बकपऽ ।

गरे Gयो पन थाहा भएन । मलाई म मेरो

उI घfनामा आरोप लगाई फसाउन खोजेको

भXे थाहा भयो तर उI घटनाका सTब6धमा
मलाई कुनै जानकारB छै न । नज जाहे रवालBसँग

खातुन, शऽुधन साहसमेतले गरे को एकै मलानको

ूहरBमा भएको कागज Yयहोरा मेरो

होइन । सहB छाप मेरै हो । ूहरBले लेखेको

कुरामा नपढाइकन नसुनाइकन स0हछाप गनD

थएन । मेरो 0ववाह भाiन Gयःतो झुkा जाहे रB

D छD भनी दबाब
लगाएको हो । ूहरBले सहB गनुप
)दएपछ डरले स0हछापसTम गरB )दएको हुँ ।

भएको भनएको मेरो बयान Yयहोरा सबै झुkा

राखी साहको मृGयु के कसरB भयो मलाई केहB

मेरो

क0ह[यै

आवत

जावत

बसोबास

केहB

)दइएको हो । अधकारूाZ अधकारBसमl

Yयहोरा के थयो मलाई थाहा छै न । मृतक
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थाहा छै न भ0ेसमेत 3यहोराको ूहर8मा कागज

भए ताप"न Xयो रगत लागेको कुनै प"न वःतु

गन; ँयामूसाद साहले स>र8 िज@ला अदालतमा

दसीको jपमा दाखेल गkरएको अवःथा नभएको,

आठ मFहनाकG आफIले सं रKण गर8

Xयो कागजको अ"भ3यिv चार वषNको बuचाले

गरे को बकपऽ ।

चार वषNको बuचा अ"भशेकको कागजलाई हे दाN

आफूले

tदने ूकृ"तको अ"भ3यिv नभएको, घटनाःथलका

अनुसUधान अ"धकार8 तथा अदालतमा गरे को

"सरक डःनामा लागेको रगत राखी साहको नै

हुकाNउनुपन;

बा"लका

राखी

साहलाई

जबजNःती करणी गरे को होइन भनी ू"तवाद8ले

इUकार8 बयान फैसलाको पूवभ
N ागमा उ@लेख

गरे को आधार ूमाणबाट सXय नदे िखएकोले ८

3यिvहjले Fकटानी कागज गरे का समेत नभई
भएको

ूमािणत

घटनाःथलका

भएको

3यिvहjले

अवःथासमेत
ूहर8मा

नभई

गरे को

पुगेका ू"तवाद8ले मृतकको योनीमा अXय"धक

कागजलाई अदालतमा आई पुFiसमेत गरे का
छै नन् । ू"तवाद8 जाहे रवाल8सँग सुतेको दे िखएबाट

ु G ऐन, जबजNःती करणीको १ नं. ू"तकूल
मुलक

मFहनाको बा"लकामा"थ यौन भावनासमेत जागृत

मFहनाकG अवोध बा"लकालाई मःत जवान उमेर

घषNण गराई योनीसमेत KतFवKत हुने गर8

यौन सmपकN गन; नै भए yीसँग नै गदNछ । आठ

३(१) बमोिजम अवोध बा"लकामा"थ FववेकशूUय
ँ ा १५
ढeबाट जबजNःती करणी गरे को दे िखद

हुनै सvैन । मृतक बा"लकाको योनीमा "लeको

FववेकशूUय ढeबाट आठ मFहनाकG नाबा"लका

वीयN ःखलनको सzेत प"न दे िखएको छै न ।

र सोह8 कारणबाट मृतकको मृXयु भएको हो

गनN आदे श भए प"न उपिःथत नभएको आधारमा

वषN कैद हुने ठहछN । ू"तवाद8ले अमानवीय र

मृतक राखी साहलाई जबजNःती करणी गरे को
भनी लास जाँच मुच ु@काबाट ःपijपमा खुलेको
ँ ा ू"तवाद8 कै कायNको पkरणामबाट मृतकको
दे िखद
ँ ा ू"तवाद8 पशुप"त साहको
मृXयु भएको दे िखद
ु G ऐन, lयानसmबUधीको महलको १
कायN मुलक
ँ ा "नजलाई सोह8 महलको
नं. ू"तकूलको दे िखद

१३ (३) नं. बमोिजम सवNःवसFहत जUमकैद

ूFवi भएको वा करणी भएको भ0े 3यहोरासमेत

उ@लेख छै न र योनी"भऽ वा बाFहर कह8ं प"न
पटकपटक

जाहे रवाल8

साKीहjलाई

बकपऽ

म ू"तवाद8 पशुप"त साहलाई स>र8 िज@ला

अदालतबाट ूःतुत मु{ामा जबजNःती करणीतफN

१५ वषN कैद र lयानतफN सवNःवसFहत जUम कैद
हुने गर8 गkरएको फैसला ऽुFटपूणN हुँदा उ@ट8
गर8 आरोपबाट सफाइ पाउँ भ0ेसमेत 3यहोराको

ू"तवाद8 पशुप"त साहले पुनरावेदन अदालत,

हुने ठहछN भ0ेसमेत 3यहोराको स>र8 िज@ला

राजFवराजमा दायर गरे को पुनरावेदनपऽ ।

फैसला ।

Fवचार गर8 जोहरवाल8, अ"भशेक साह तथा घटना

अदालतबाट "म"त २०६६।१।२९ मा भएको
घटनाःथल

वkरपkर

कुनै

वन

जeल

नभएकोले दाउरा खोlन "बहान ४:०० बजे

गएको भ0े कुरा तकNसeत नभएको, घटनाःथलको

ओrयान डःना आtदमा रगत लागेको उ@लेख

घटनाको अवःथा र पkरिःथ"तलाईसमेत

Fववरण कागज तथा वःतुिःथ"त मुच ु@कामा बःने

3यिvहjसमेतलाई नबुझी नहुने साKीको jपमा
ँ ा "नजहjलाई अ.बं . ११५ नं. बमोिजम
दे िखद
ँ ा
बुझेर माऽ "नणNयमा पु}नुपन; अवःथा दे िखद
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सो नगर# भएको सु) स*र# िज-ला अदालतको

ऐ.को ३(१) नं. बमोिजम हदै सhमको पiी वष> कैद

सजाय ठहर गरे को सु) स*र# िज-ला अदालतको

3म3त २०६६।१।२९ को फैसला फरक पन>
ँ ा अ.बं . २०२ र पुनरावेदन अदालत,
सक्ने दे िखद

फैसला सो हदसhम 3मलेकै दे िखiछ । Lयसै गर#

ूLयथN वाद# नेपाल सरकारलाई पेसीको जानकार#

कसै को ~यान मद>छ भने भVवत[य परे को माdुपनX

घटना Vववरणमा कागज गनX तथा वःतुिःथ3त

करणी गदा> मृतकको ~यान गएकाले सु) स*र#

3नयमावल#, २०४८ को 3नयम ४७ बमोिजम

Qदई पेस गनु> । जाहे रवाल#, अ3भशेक साहलगायत

मुच ु-कामा बःने [यि\ह)समेतलाई मु.ऐ., अ.बं .
११५ नं. बमोिजम बु`नु भनी पुनरावेदन अदालत,

राजVवराजबाट 3म3त २०६६।८।१८ मा भएको
आदे श ।

ूःतुत

२०६५।१।११

मुbामा

भएको

गतेको

3म3त

Autopsy Report

मा मृतकको मृLयुको कारणमा vaginal injury
leading to excessive hemorrhage shock and
death भdे उ-लेख भएकोले जबज>ःती करणीका

कारणले उ\ उि-लिखत अवःथा भई मृLयु

हुन सfछ वा स\ैन भdे सhबiधमा बु`नुपनX
भएकोले

उ\

Autopsy Report मा

सं लkन

Vवशेषm डाfटरह)लाई िझकाई बकपऽ गराउनु
भनी पुनरावेदन अदालत, राजVवराजबाट भएको

आदे श ।

मृतकको मृLयु vaginal injury बाट धेरै

रगत गएको कारणले भएको हो । Injury कसर#

भएको हो यकqनका साथ भd सिfदन भdे शव

पर#rणका Vवशेषm डा.टे कनारायण मsडल, डा.

अमरे iि

झा, डा.लआमण

मsडलले

अदालत, राजVवराजमा गरे को

पुनरावेदन

बकपऽ ।

3नज आठ मVहनाको नाबा3लका राखी

अमूक काय>को प}रणामःव)प आशयरVहत)पमा

र ू3तवाद#ले मृतक राखी साहलाई जबज>ःती
िज-ला

ू3तवाद#लाई

अदालतले

ु q
मुलक

ऐन,

~यानसhबiधीको महलको १३(३) नं. बमोिजम

सव>ःवसVहत जiमकैद हुने गर# गरे को ठहर 3मलेको

ु q ऐन, ~यानसhबiधीको
नदे िखई ू3तवाद#ले मुलक
महलको ५ नं. बमोिजम भVवत[य ~यानसhबiधी

ु q
कसुर गरे को दे िखएकोले ू3तवाद#लाई मुलक

ऐन, ~यानसhबiधीको महलको ६(२) बमोिजम
पाँचसय )पैयाँँ जर#वाना र दुई वष> कैद हुने हुँदा
स*र# िज-ला अदालतको 3म3त २०६६।१।२९
को फैसला केह# उ-ट# हुने ठहछ> भdेसमेत

[यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजVवराजबाट

3म3त २०६७।२।२४ मा भएको फैसला ।

जाहे र# दरखाःत जाहे रवाल#ले िज-ला

ूहर#मा गरे को कागज र सुशीलादे वीको बयान

एकआपसमा

जाहे र#लाई

Vवरोधाभास

अकाय

रहे कोले

ूमाणको

)पमा

Lयःतो
3लन

3म-दै न । मृतकको योनीबाट र\ौाव भएको

भए ताप3न उ\ र\ौाव करणीबाटै भएको हो

भdे कुरा कसर# जाहे रवाल#ले थाहा पाइन् ।

जाहे रवाल#ले आफू चँमद#द गवाहको )पमा

ःथाVपत गराउन प3न सकेकq छै नन् । साथै घटना
Vववरणमा

कागज

गनX

[यि\ह), वःतुिःथ3त

साहलाई जघiय ूकृ3तले जबज>ःती करणी गरे को

मुच ु-कामा बःने [यि\ह)समेतले उ\ वारदात

जबज>ःती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा

छै नन् । घटना Vववरणमा कागज गनX परशुराम

पुVw हुन आएकोले ू3तवाद# पशुप3त साहलाई

ू3तवाद#ले गरे का हुन ् भनी [य\ गन> सकेका
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यादवसमेतका 0यि2ह4, वःतुिःथ"त मुच ु9काका

सुलोचना

दे वकोटासमेतका

0यि2ह4लाई

भएको शव परBCण ू"तवेदनमा मृSयुको कारण
The cause of death due to vaginal injury

अदालतले पटकपटक आदे श गदाA प"न वादB

leading to excessive hemorrhage shock and

ूहरBमा भएको बयान मेरो ःवेLछाले भएको नभई

तaयमा पुनरावेदन अदालत, राजnवराज सहमत

पCले अदालतमा उपिःथत गराउन सकेको छै न ।

death उ9लेख भई योनी Lया"तएको दे िखएको

डर धाक र ऽासबाट गराइएको हो । ओQयान,

रहB बा"लकाको जबजAःती करणीको जVरयाबाट

डःना, पाइRटमा रगत लागेको भने प"न Sयो

मृSयु भएको "नंकषAमा अदालत पुगेको छ ।

प"न गVरएको छै न । अदालतको आदे शानुसार

आठ मnहनाको नाबालक िशशुलाई जबजAःती

रगत को कःको हो जाँच गVरएको छै न, बरामद
िझकाइएमा

डाXटरह4को

बकपऽबाट

प"न

मृतकको मृSयु करणीबाट नै भएको हो भनी

उ9लेख गरे का छै नन् । यःतो अवःथामा म

पुनरावेदक

पशुप"त

साहलाई

अ"भयोग

माग

दावीबाट पूणA सफाइ _दई फैसला गनुप
A न`मा सो
नगरB तaयगत सबुद ूमाणको अभाव रहँदारहँदै
प"न शbा, सcभावना र अनुमानको आधारमा

जबजAःती करणी महलको १ नं. अनुसार कसुरदार

्
ऐ. को ३(१) नं. बमोिजम १५ वषA
ठहरयाई

कैद र mयानसcबRधीको महलको १३(३) नं.

ू"तवादBले अमानवीय र nववेकशूRय ढwबाट
करणी गरे को कारण अSय"धक र2ौाव भई

सोहB चोटको पीडाबाट मृSयु भएको भrे "म"सल

सं लyन लास जाँच मुच ु9काबाट खुलेको अवःथामा

कतA0य mयानमा मनसाय तzवको अभाव रहे को
भrे फैसलाको "नणAयाधार आफ{मा खि|डत भई

रहे को अवःथामा अपराधको गcभीरता अनुसार
नै द|डको अनुपात कायम हुनपु न`मा सो नभई

अपराध nवशेषको गcभीरताको मू9याbन उिचत

माऽामा नभएको ूःतुत फैसला ऽुnटपूणA रहB

बदरभागी छ । यःतो अवःथामा ू"तवादBलाई

्
बमोिजम सवAःवसnहत जRम कैद हुने ठहरयाएको

ु p ऐन, १३(३) नं. बमोिजम सजाय हुनपु न`मा
मुलक

ु p ऐन, जबजAःती करणीको महलको १ नं.
मुलक

नं. को अपराध घोnषत गरB ऐ ६ नं. बमोिजमको

कैद तथा mयानसcबRधीको महलको ६(२) नं.

जाRछ । यसथA ू"तवादB पशुप"त साहलाई ८

सoरB िज9ला अदालतको फैसला केहB उ9टB गरB

को कसुरमा ऐ.को ३(१) नं. बमोिजम १५ वषA

पुनरावेदन अदालत, राजnवराजले सोहB ऐनको ५
सजाय

गनुA कानूनको

ऽुnटपूणA 0या~या

हुन

बमोिजम 4.५००।– जरBवाना र दुई वषA कैद

मnहनाकp बा"लका राखी साहलाई mयानमान`

फैसला उ9टB गरB अ"भयोग मागदावीबाट सफाइ
पाउँ भrेसमेत 0यहोराको ू"तवादB पशुप"त

जबजAःती करणीको जVरयाबाट पी"डत बा"लकाको

्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, राजnवराजको

साहले पुनरावेदन अदालत, राजnवराजमाफAत् यस
अदालतमा दायर गरे को पुनरावेदनपऽ ।
ूःतुत

सगरमाथा

मुsामा

अtल

मृतक

अःपतालले

राखी

साहको

राजnवराजबाट

मनसाय

राखी

जबजAःती

करणी

गरB

सोहB

मृSयु हुन गएको तaयमा nववादरnहत ढwबाट

पुn भई ूमािणतसमेत भएको अवःथामा कतA0य

mयान कसुर कायम नगरे को पुनरावेदन अदालत,
राजnवराजको फैसला सो हदसcम न"मलेको हुँदा

उ2 फैसला बदर गरB ू"तवादBलाई अ"भयोग
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माग दावीबमोिजम सजाय गर( पाउँ भ-ेसमेत

Left femur ृयाkचर गर( सोह( पीडाले आठ

दायर गरे को पुनरावेदनपऽ ।

रXौाव भई वा अDय Vबया गराई सोप<छ

0यहोराको वाद( नेपाल सरकारले यस अदालतमा
यसमा

वाद(

नेपाल

सरकार

एवम्

ू<तवाद( पशुप<त साहसमेत तफ?बाट पुनरावेदन

परे को दे िखनाले दुबै पुनरावेदनको सCबDधमा एक

अका? पFलाई अ.बं . २०२ नं. को ूयोजनाथ?

जानकार( गराई <नयमानुसार गर( पेस गनु? भनी

मVहनाक^ बmचीको योनी mया<तन गई अnय<धक

्
उपचारसमेत नगराई मनe अवःथामा पुरयाएको
हो । डाkटरहYको टोल(ले ू<तवाद(को करणीका
कारण मृतकको योनीबाट रXौाव भएको हो

भनी बकपऽ गन? सकेको छै न । पुनरावेदकको

काय?बाट मृतकको मृnयु भएको दे ख्ने गवाह

यस अदालतबाट <म<त २०७०।११।२१ मा

छै नन् । अदालतले पटकपटक आदे श गदा?समेत

वाद( नेपाल सरकार एवम् ू<तवाद(

मौकाको कागजलाई पुVr गराउन सकेको छै न ।

भएको आदे श ।

पशुप<त साहसमेत तफ?बाट पुनरावेदन परे को

दे िखनाले

दुबै

पुनरावेदनको

सCबDधमा

एक

अका? पFलाई अ.बं . २०२ नं. को ूयोजनाथ?

जानकार( गराई <नयमानुसार गर( पेस गनु? भनी

यस अदालतबाट <म<त
भएको आदे श ।

२०७०।११।२१ मा

वाद( पFले आfना साFीहY अदालतमा pयाई

केवल अनुमान र आशsाको भरमा हाॆो पFलाई
सजाय गनु? Dयायसtत नहुँदा सuर( िजpला अदालत

र पुनरावेदन अदालत, राजVवराजको फैसला उpट(
गर( अ<भयोगदावीबाट सफाइ gदलाई पाउँ भनी
? यो ।
बहस गनुभ

ूnयथv वाद( नेपाल सरकारको तफ?बाट

<नयमबमोिजम दै <नक मुPा पेसीसूचीमा

उपिःथत VवWान् उपDयाया<धवXा ौी गंगाूसाद

भयो । पुनरावेदक ू<तवाद(का तफ?बाट उपिःथत

योनीमा घष?ण भएको, योनीको छाला खुइ<लएको,

चढ( पेस भएको ूःतुत <म<सलको अUययन

पौडेलले मृतक बmचीको <तयासमेत फाxने गर(

घाउ

दे िखएको, बmची

सुतेको

डःनालगायत

VवWान् अ<धवXाहY ौी Vवंणुूसाद शमा? र ौी
रामूसाद ढुं गेलले ू<तवाद( पशुप<त साहसँगै

अDय कपडामा रगत लागेको र शव पर(Fण

राखी साहसमेत सुतेको, <बहान जाहे रवाल(ले

अपराध भएको ूr छ । वारदातःथलमा ू<तवाद(

जाहे रवाल( इDदु साह र जाहे रवाल(क^ छोर( मृतक
<नजहYलाई

<बःतरामा

छाडी

दाउरा

खोcन

गएक^, दाउरा खोcन जाँदा ू<तवाद( पशुप<त
साह सु<तरहे का र फकd आउँदा प<न सु<तरहे का

हुँदा यी पुनरावेदक ू<तवाद(ले मृतकलाई करणी

ू<तवेदनसमेतका ूमाणबाट मृतकउपर यौनजDय

बाहे क अDय कोह( छै न । ू<तवाद(ले मृतकलाई
जबज?ःती करणी नगरे को भए <नजको पाइDटमा

कसर( रगत ला{न गयो nयो कुरा ू<तवाद(ले

? नeमा ूr गन? सकेका छै नन् । यसथ?
ूr गनुप

ू<तवाद(लाई

सुY

सuर(

िजpला

अदालतले

गनe अवःथा छै न । जाहे रवाल(ले आfनो Vववाह
ू<तवाद(को भाइसँग गराई gदन हाॆो पFलाई

ु ^
मुलक

छु भनी जाहे रवाल(ले राखी साहलाई आफiले

१३(३) नं. बमोिजम सव?ःवसVहत जDमकैदको

दबाब gदई रहे को र नगराई gदएमा फसाइgदने

ऐन, जबज?ःती

करणीको

३(१)

नं.

बमोिजम १५ वष? र cयानसCबDधीको महलको
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ु 8
सजाय गरे को फैसला केह3 उ4ट3 गर3 मुलक

ऐन, :यानस;ब=धीको

महलको

५

न;बरको

कसुरमा सोह3 महलको ६(२) बमोिजम सजाय

्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, राजLवराजको

फैसला सो हदस;म उ4ट3 गर3 सुM सNर3 िज4ला
अदालतको फैसला सदर गर3 पाउँ भनी बहस

Q यो ।
गनुभ

२.

अब

पुनरावेदन

िजLकर

पुVने

अदालतसमेतको

फैसला "मले न"मलेको तथा वाद3 ू"तवाद3को

पुनरावेदन

नपुVने

के

हो

बा"लकाको रdौाव भएको भg नसकेक8 तर
जाहे रवाल3 फकr आउँदा मृतकको योनीबाट रगत
ब"गरहे को ू"तवाद3को पाइ=टमा र ओtयानमा

समेत रगत लागेको भgे जाहे रवाल3को कथन
रहे कोमा आफू घर छाडी "बहान बाLहर Lहँxदा
ू"तवाद3 जागा रहे को भgे जाहे रवाल3को कथन

नरहे कोले जाहे रवाल3 घर छाडी Lहं डेको अवःथामा

ू"तवाद3 सु"तरहे को भgे नै दे िख=छ । जाहे रवाल3
४.०० बजे "बहान घरबाट Lहडेर क"त अव"धप"छ
फLकQन् जाहे र3 Wयसबारे मौन छ । नाबा"लका

Wयसमा "नणQय YदनुपनZ भई ू"तवाद3LवM\को

बyची जाहे रवाल3 Lहं डेक8 "बहान ४.०० बजेप"छ

तवरबाट ठोस ूमाण_ारा ूमािणत गनQ स`यो

छै न । यी जाहे रवाल3 दाउरा "लन सँधै बाLहर

अ"भयोगदावीलाई वाद3ले "नLवQवाद र श^ारLहत

रोइकराई

गरे क8

भनी

कसै ले

सुg

सकेको

आठ मLहनाक8 बा"लका राखी साहलाई जबजQःती

जाने गरे को हो वा Wयो Yदन माऽ गएक8 हुन ्
Wयो कुरा ूz हुँदैन । नाबा"लकाउपर जबजQःती

भएको भनी ू"तवाद3 LवM\ अ"भयोगदावी रहे को

रगतसमेत बगेको अवःथामा कि{प"न Lवच"लत

Lक सकेन भनी हे दाQ ू"तवाद3ले नसाको सुरमा
करणी गरे का कारण अWय"धक रdौाव भई मृWयु

भए प"न मृतकलाई आफूले जबजQःती करणी

गरे को भgे कुरामा पुनरावेदक ू"तवाद3 मौकामा

करणी जःतो जघ=य वारदात गर3 "नजको योनीबाट

Q "नदाई बःने कुरा अपराधीको
नभई आन=दपूवक
मानवीय आनीबानी र मनोLव|ानसँग मेल खाने

अ"भयोग दावीबमोिजम ू"तवाद3ले नाबा"लकाउपर

दे िखं दैन । वारदात गर3 सकेप"छ अपराधीले
आफूलाई बचाउने, अपराधसँग स;बि=धत ूमाण

प"न चँमद3द nयिdलाई वाद3ले साoीका Mपमा
उपिःथत गराउन सकेको पाइँदैन । जाहे रवाल3

ू"तवाद3 आन=दसाथ सुती "नदाएकाले ू"तवाद3
LवM\ ूःतुत कसुरको अनुमान गनZ ठाउँ रहे को

र अदालतमा समेत इ=कार रहे को दे िख=छ ।
जबजQःती करणी गरे को वारदातलाई दे kे कुनै

नz गनZ र भाVने उ;कने काम गदQछ तर

"म"त २०६५।१।१० गते "बहान अं . ४ बजे
दाउरा खो:न बाLहर गएक8 र फकr आउँदा

ँ ैन ।
दे िखद

दरखाःत nयहोरा रहे को तर यी ू"तवाद3 नाuो

रहे को अःपतालस;म नलगेक8, Wयसको ला"ग
कसै सँग हार गुहारसमेत नगर3 बसेक8 र सोको

ू"तवाद3

ओtयानमा

सु"तरहे को

भgे

जाहे र3

अवःथामा रहे को, "नजको शर3रको "लuलगायतका
"भऽी अuमा रगतको दाग रहे को जःता कुनै

प"न कुरा आफूले दे खेक8 भनी जाहे र3मा nयd
गनQ सकेक8 पाइँदैन । "बहान ४.०० बजेस;म

३. छोर3को Wयःतो दाMण अवःथा हुँदाहुँदै

प"न जाहे रवाल3ले नाबा"लका छोर3लाई निजकै

फलःवMप वारदातको लगभग २४ घ~टाप"छ

२०६५।१।११ गते "बहान नाबा"लकाको मृWयु

भएको दे िख=छ । अ"भयोगदावीबमोिजम जबजQःती
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करणी भएको मानेमा प'न नाबा'लकाको उपचार नै

पBहलेदेिख नै चोटपटक लागेको समेतको अवःथा

छे दनलगायतका घाउचोट 'थए 9यसलाई ःप<

६. मृतकको शव पर=rण ू'तवेदनमा

हुन नसकेकोले बा'लकाको योनीमा कुन हदस2म
गर= सो कारण नै नाबा'लकाको मृ9युको कारण
ँ ैन ।
भएको कुरा ठोकुवासाथ भA सBकने दे िखद
४. ू'तवाद= पशुप'त साह 'बहानस2म

प'न नसाको सुरमा रहे को भनी अनुमान गनL
ठाउँ छै न । बा'लका जीBवत रहुNल
े जबजOःती
S
त उठाउन नसक्ने
करणीतफO सामाQय औलासमे
तर

बा'लकाको

मृ9यु

हुनासाथ

जबजOःती

'म'सलबाट दे िखQछ ।

बा'लकाको

करणी

भएको

भनी

उiलेख

छै न । योनी rेऽमा घाउ रहे को भAेस2म उiलेख
भए प'न योनीछे दन भएको जःता कुनै कुरा
उiलेख नभएकोलाई यस मुtामा नजरअQदाज

गनO

Bकन

'मiदै न ।

७. सामाQयतया अदालतले कसुरदारले

कसुर

्
गनुप
O रयो

सो

कुरा

Bवचार

दरखाःत

गछO । बा'लकाउपरको अ'भयोगदावीबमोिजमको

जाहे रवाल= आमाले सामाQय आबोशस2म प'न
Zय[ नगनुO र गाउँसमाज नगुहानुO आफ\मा

पाउन सक्ने अवःथा छ न त 'नजको ःवाथO नै पू'तO

हुने िःथ'त दे िखQछ । वारदात भएको भ'नएको

मृतक बा'लका एकै ओ^यानमा रातभ_र सुतेका र

'म'सल ूमाणबाट पुB< हुQछ । अनुकूलताको

करणीको

वारदात

भनी

जाहे र=

दायर हुन,ु जबजOःती करणीका ू'तवाद=BवVW

सQदे हाःपद दे िखQछ । जाहे रवाल=, ू'तवाद= र

अमानुBषक कायOबाट न ू'तवाद=ले यौन सQतुB<

yदन ू'तवाद=को Bववाह हुने yदन भएको कुरा

Bहसाबले प'न 9यसूकारको अ'मiदो समयमा

ू'तवाद= 'बहानस2म सुती 'नदाएबाट बा'लकाको
योनीबाट भएको र[ौावसँगै सुaे ू'तवाद=को

यी ू'तवाद=बाट यस ूकारको कायO हुने कुराको

ू'तवाद=BवVWको

Bबयाकलाप असामाQय मनिःथ'तको मा'नसले गनO

पाइQटमा लाcनु ःवाभाBवक नै माAुपछO । 9यसले

है 'सयत राdदै न ।
५.

अ'भयोगदावी

आठ

मBहनाकf

ूमािणत

गनL

नाबा'लकाको

योनीछे दन भएप'छ 'नजलाई उपचार नगर= 9यसै
राdदा 9यःतो घाउ नाबा'लका gँदा, कराउँदा, खुhा
हiलाउँदा बjदै फै'लँदै सं बामक र घातकसमेत

हुनपुcछ ।जाहे रवाल=ले 'म'त २०६५।२।२

अनुमान सामाQयतया गनO सBकंदै न । यःतो

सक्ने तर ू'तवाद= 9यस Bक'समले असामाQय

रहे को, नसा वा औष'धले गदाO बेसरु रहे को वा
मगज 'बमेको वा िशशुकामुक 'मजासका Zयि[
ँ ैन ।
रहे को कुरा दे िखद
८.

ू'तवाद=को

मौकाको

बयानको

जवाफ १३ मा मेरो Bवहे हुने कुरा थाहा पाएप'छ

'म'त

मलाई फसाउनका ला'ग 'नजले झु~ा Zयहोराको

भनी उiलेख गरे कf र मृतक नाबा'लकाको

भएको महवपूणO छ । ू'तवाद=मा रिभर प'न

मा

गरे को

कागजमा

पशुप'त

साहले

२०६५।१।२ मा राखी साहको खुhा तानेका
नामको

सगरमाथा

अpल

अःपतालको

'म'त

२०६५।१।३ को पुजाOमा swelling at thigh due
to fall भनी उiलेख भएको पाइँदा बा'लकालाई

Bकटानी जाहे र= yदएको हुनपु छO भनी उiलेख

कुनै ऽास नदे िखएको, 'नज 'निQतका साथ

ओ^यानमा सुतेको, 'नजको शार=_रक र मादक

पदाथO सेवनको पर=rण हुन नसकेको, Bवiकुल
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बेहोश हुने गर2 "नजले मादकपदाथ7 सेवन गरे को

भनी

जाहे रवाल2समेतउपर

दोषारोपण

गरे को

कुरा अ: ूमाणबाटसमेत ूमािणत हुन नसकेको,

दे िखVछ । अका7 गवाह परशुराम यादवले इVदु

फकाइ फुGयाइ ूलोभन Jदई अपराधको सबुद

... भनी ू"तवाद2 बसेकै घरमा डेरा "लई बःने

जबज7ःती करणी गनB अपराधीले जाहे रवाल2लाई

7 नBमा सो नगर2 जाहे रवाल2लाई गाल2
नK गनुप

गरे र कुरा चका7उने काम गनB कुरा "बरलै हुनेमा
ू"तवाद2को आमा र बैनीले समेत जाहे रवाल2लाई

साह अ"लक"त चPरऽह2न मQहला जःतो लाpथी

सुशीलादे वीले सोह2 खाटमा सु"तरहे का पशुप"त
साहलाई उठाई ... सो Jदन "बहान म जाहे रवाल2
इVदु साहसँग दाउरा Gयाउन गएको "थएन मलाई

गाल2 गरे को भOे जाहे रवाल2को कथन जःता

केह2 थाहा भएन भनी उGलेख उGलेख गरे को

प"न अ"भयोगदावी QवST जाने

हुन नसकf जाहे रवाल2को जाहे र2 थप शrाःपद

ू"तवाद2

र

"नजको

पPरवारको

Qबयाकलाप

दे िखVछ ।

मौकाको कागजबाट प"न अ"भयोगदावीको समथ7न

यसूकार जाहे र2ले िचऽण गरे को वारदात तथा

हुनपुगेको छ ।

अ"भयोगदावीलाई QवGकुलै ूमािणत गन7 नसकेको

ू"तवाद2लाई पPरिःथ"तजVय ूमाणबाट कसुरदार

घटनाःथल र लासूकृ"त मुच ुGका आJद "लखतले

अनुसVधानको

दे िखVछ ।

अवःथाबाट

जाहे र2

सVदे हाःपद

९. वाद2का सा]ी ँयामूसाद साहस_म

१०.

पुनरावेदन

अदालतले

यी

्
दे िखVछ । तtस_बVधमा पुनरावेदन
ठहरयाएको
अदालतले bयu गरे को सै TािVतक अवधारणासँग

सहमत

हुन

सQकए

उGलेख

भएबमोिजम

प"न

ूःतुत

वारदातका

7 छ7 भनी दबाब Jदएप"छ डरले सह2
सह2 गनुप

स_बVधमा सो अदालतले आधार "लएको मूGयाrन
र "नंकष7सँग सहमत हुन नसQकने कुरा मा"थ

पढे र सुनाइएन राखी साह के कसर2 मरे को

ू"तवेदन, ू"तवाद2को शर2रमा रगत र वीय7 आJद

अदालतमा उपिःथत भएका र "नजले ूहर2ले
गPरJदएको

हो

bयहोरामा

हो मलाई केह2 थाहा छै न

के

"थयो

मलाई

भOे बकपऽ गर2

अ"भयोगदावीलाई कमजोर बनाएको दे िखVछ भने

पुनरावेदन अदालतबाट "म"त २०६६।८।१८

ु f ऐन, अ.बं .११५ नं. बमोिजम उपिःथत
मा मुलक
हुन आउनु भनी आदे श हुँदासमेत ू"तवाद2का

मृतकको

शव

पर2]ण

लागेको नपाइएको, जाहे रवाल2 "बहान ४:०० बजे

उठx दाउरा खोyन गएकf भOे "नजको िजQकर

वाद2का सा]ी सुशीलादे वीबाट खzडन भएको, शव

पर2]ण ू"तवेदनमा जबज7ःती करणी भएको र

tयसको ल]ण रहे को भनी उGलेख हुन नसकेको

QवSTमा कागज गनB वाद2का अ: सा]ीहS

अवःथामा मृतक ब{ची लडेको कारणबाट "म"त

अनुपिःथत रहे को

उपचार भएको, ू"तवाद2 नसाको सुरमा रहे को

र

जाहे रवाल2समेत

अदालतमा

बकपऽ

गन7

पाइVछ । मौकामा कागज

२०६५।१।३ मा सगरमाथा अ}ल अःपतालमा

गनB वाद2कै गवाह Qवरे Vि सु"तहारले पशुप"त साह

कुरा प"न ूमािणत हुन नसकेको समेतको अवःथा

गराउन लानु भनी मैले भVदा "नजहS नसुने

7 नB
यौन सVतुQKसमेत पाउन नसक्ने र मानुप

र इVदु साहलाई राखी साहको औष"ध उपचार

जःतो गर2 आआoनो कामकाज गन7 लागेको

तथा मृतक ब{चीलाई ू"तवाद2ले करणी गदा7
कारण र औिचtय प"न आउन नसकेको समेतका
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कारणहले गदा% ूःतुत मु+ामा ू,तवाद./व0

प2रिःथ,तज6य ूमाण आक/ष%त हुने अवःथा
ँ ै न । प2रिःथ,तज6य ूमाण आक/ष%त
दे िखद
हुनका ला,ग ू,तवाद.ले कसुर गरे को होइन भनी
ु ँद
% नG कुनै ठाउँ हुनह
शFा गनुप
ु ै न र ू,तवाद.ले

crime), the person or persons responsible for
the felony can be charged with murder.
१२. Generally intent to kill is not
necessary for felony-murder. Today most
jurisdictions have limited the rule by requiring

भJे बाहे क अ ,नंकष%को
सMभावना रहनु हुँदैन । मा,थ उNलेख भएको

that the felony must be a dangerous one or that

ूमाणको दुहाई Qदनु सो ूमाणको दुपयोग हुन

felonies

शFार/हत तवरबाट अ,भयुTको कसुर ूमािणत
हुनपु छ% र शFाको सु/वधा अ,भयुTले पाउँछ भJे

typical felonies that invoke the rule. Felony-

Vयःतो अवःथा नदे िखएको र अनुमान र शFालाई
प2रिःथ,तज6य ूमाणको सं Xा Qदन न,मNने हुँदा

murder. This is known as the merger doctrine,

ूमाणको गलत ूयोग गर. ू,तवाद.लाई कसुरदार
्
फैसलासँग सहमत हुन स/कएन ।
ठहरयाएको

constitute felony-murder. For example, all

कसुर

गरे को

the killing is foreseeable, or both. Statutes that

अवःथाहलाई नजरअ6दाज गर. प2रिःथ,तज6य

restrict the application of the rule to dangerous

जा6छ । प2रिःथ,तज6य ूमाणले प,न ठोस र

Burglary, Kidnapping, rape, and robbery are

मा6यतालाई िशरोपर गरे को हु6छ । ूःतुत मु+ामा

पुनरावेदन अदालत, राज/वराजले प2रिःथ,तज6य

usually

enumerate

the

crimes.

murder cannot be charged if all the elements
of the felony are included in the elements of
which holds that if the underlying felony
merges with the killing, the felony cannot
of the elements of Assault and Battery with

११. यस मु+ामा ू,तवाद.बाट वारदात

a deadly weapon are included in murder. If a

छ तथा/प कानूनको स6दभ%मा /वचार गदा% ूःतुत

of this crime, the accused would be charged

cयानसMब6धीको महलको ५ नं. को भ/वतeय

The future of the felony-murder rule is

नै भएको छै न भJे कुरामा यो इजलास /व]ःत
मु+ामा

पुनरावेदन

अदालतबाट

ु `
मुलक

ऐन,

killing, therefore, occurred during the course
with murder.

कसुरको गलत eयाfया र ूयोग भएको पाइ6छ ।

in doubt. Some jurisdictions have abolished the

हो । गMभीर फौजदार. अपराध गनG ू,तवाद.को

In those states that have retained the offense,

कसुर हुने कुरा felony murder rule को ,स0ा6त

degree, for which the penalty might be death or

भ/वतeय भनेको सं योगवश घhन पुगेको वारदात

rule and others continue to limit its application.

काय%बाट मा,नस मरे मा सो काय% cयानसMब6धी

it is usually classified as murder in the first

हालसMम अमे2रक` फौजदार. 6यायमा मा6य रहे को

दे िख6छ । West’s Encyclopedia of American
Law, edition 2 मा A Rule of Law that holds

that if a killing occurs during the commission
or attempted commission of a felony (a major

imprisonment भनी यो ,स0ा6तको /ववेचना भएको

पाइ6छ । यस ,स0ा6तलाई नेकाप २०४५ को

पृn २७४ मा ूकािशत cयान मु+ाको फैसलामा

जबज%ःती करणी गनG बममा पी,डताको मृVयु
भएको वारदातमा लागू गर. ू,तवाद.लाई कत%eय
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*यानको कसुरदार ठहराई "नजह5लाई ५ वष9

पशुप"त साहले अ"भयोग दावीबाट सफाइ पाउने

ु H ऐन,
निजरसमेतको रोहमा ूःतुत वारदात मुलक

तप"सल

जनह: कैद हुने राय <य= गरे को दे िखAछ । सो

*यानसJबAधीको महलको ५ नं. को भQवत<यको
पRरभाषा"भऽ पन9 नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत,
राजQवराजको यो कानूनी "नंकष9सँग सहमत हुन

ठहछ9 । अgमा तप"सलबमोिजम गनू 9 ।

मा"थ

इAसाफ

खjडमा

लेिखएबमोिजम

सु5

सbर: िज[ला अदालत र पुनरावेदन अदालत,

राजQवराजको

फैसला

पशुप"त

उ[ट:

साहले

भई

पुनरावेदक

अ"भयोगदावीबाट

सQकएन ।

ू"तवाद:

ू"तवाद:उपरको अ"भयोगदावीलाई वाद: नेपाल

मुlाबाट थुनामा राख्नु नपनm भए ूःतुत मुlाबाट

१३. अतः मा"थ उ[लेख भएबमोिजम

सरकारले "नQव9वाद र श]ारQहत तवरले ूमािणत

गन9

नसकेकाले

यी

ू"तवाद:लाई

अ"भयोग

दावीबमोिजम *यानसJबAधीको महलको १३(३)
नं. बमोिजम सजाय गर: पाउँ भaे वाद: नेपाल

सरकारको पुनरावेदन िजQकरसँग सहमत हुन

सफाइ पाउने ठहरे काले "नज ू"तवाद:लाई अAय
कारागार मु= गRरnदनु भनी सJबिAधत कारागार

काया9लयलाई

लेखी

पठाइnदनु भनी सoिpb
फैसलाबाट लेखी पठाइसQकएको हुँदा सोतफ9

केह: गर: रहन परे न ------------------------१

पुनरावेदन

अदालत,

राजQवराजको

फैसलाको

ु H ऐन, जबज9ःती करणीको
िज[ला अदालतले मुलक

तप"सल नं. १ बमोिजमको लगत राख्नु नपनm
हुँदा उ= लगत कrा गनु9 भनी सुgलाई लेखी

महलको ३(१) नं. बमोिजम पAी वष9 कैद र

यस फैसलाको जानकार: महाAयाया"धव=ाको

ू"तकूलको काय9 गरे काले सोह: महलको १३(३)

दायर: लगत कrा गर: "म"सल "नयमानुसार बुझाई

सQकएन । पुनरावेदक ू"तवाद:लाई सु5 सbर:
महलको १ नं ू"तकूल काय9 गरे कोले सोह:

सोह: ऐनको *यानसJबAधीको महलको १ नं.

नं. बमोिजम सव9ःवसQहत जAम कैदको सजाय

गरे को र dयसलाई केह: उ[ट: गर: पुनरावेदन
अदालत, राजQवराजले यी पुनरावेदक ू"तवाद:

पठाउनू ------------------------------------२

काया9लयलाई nदनू --------------------------३
nदनू ---------------------------------------४

उ= रायमा सहमत छु ।

ु H ऐन, *यानसJबAधीको
पशुप"त साहलाई मुलक

Aया. बैuनाथ उपाvयाय

महलको ६(२) नं बमोिजम g.५००।– जर:वाना

इ"त सं वत् २०७१ साल जेठ २१ गते रोज ४ शुभम् ।

महलको ५ नं. को भQवत<यको कसुरमा सोह:

गरे को दुबै फैसला उ[ट: भई पुनरावेदक ू"तवाद:

इजलास अ"धकृतः लोकनाथ पराजुल:

&
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