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२०००

त

मु ण शाखामा कायरत कमचार ह
सुपरभाइजर ी का छा े
मु ण अ धकृत ी आन द काश नेपाल
स नयर बुकबाइ डर ी तेजराम महजन
स नयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
स नयर स
े यान ी नरे मु न ब ाचाय
स नयर स
े यान ी योग साद पोखरे ल
स नयर मेका न स ी नमल बयलकोट
बुकबाइ डर ी यमनारायण भडेल
बुकबाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी मलाकुमार ला मछाने
स
े यान ी केशवबहादुर सटौला
बुकबाइ डर ी अ युत साद सुवेद
कायालय सहयोगी ी मो त चौधर

नेपाल कानून प काको उ रण गनु पदा
न नानुसार गनु पनछ
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यो वेभसाइट खोलेप छ बायातफ
Fतफ
तथा



यसको तल

गनुहोस् ।

नेपाल कानून प का

सव च अदालत बुले टनमा ि लक

२०६५ साल वैशाखदे िखका यी प कामा समा व

प न र हाल नMशु क डाउनलोड गन स कनेछ ।

नेपाल

हालस म
अ

एवम्
एवम्

कानून

आयोगको

वेभसाइटमा

कािशत अ धकांश ऐन र नयमावल ह

ु
ज
ऐन,
े ीमा र १९१० सालको मुलक
वभ

ऐ तहा सक

डाउनलोड गन स कनेछ ।

द तावेजह

नणयह

सं वधानसमेत
नेपाल तथा

याय वका सनी

नMशु क

प न

र
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िवषय सूची

. िन.नं./इजलास/
स.
िववरण

1=

2=

3=

प / िवप

िवषयको सारसङ् पे

पृ

 नाग रकता ा गन के क तो कायिविध र
ि या परू ा गन भ ने स ब धमा मा
९४५९
यव था गरेको देिख छ । नेपालले
संिवधानमा नै नाग रकताको स ब धमा
अमतृ कुमार शमा
िवशेष
प र सस
ु ङ् गत (Consistent) नीित
िव
१५३९
कायम गरी नेपालको सावभौमस ा,
नेपाल सरकार
उ षे ण /
राि य वािधनता, अख डता र नेपाली
परमादेश
जनताको अगाध रा
मे लाई अ ु ण
रा न नाग रकता स ब धमा उपरो
नीित अवल बन गनु आव यक हने ।
 मोही लागेको ज गाको लगत र िववरण
अ ाविधक रा ने आिधका रक िनकाय
९४६०
भूिमसुधार कायालय हो । भूिमसुधार
ल मी राउत अिहर
कायालयको रेकडमा नै मोही लगत क ा १५५०
संयु
िव
भएको भ ने कुरा नदेिखएको अव थामा
तेतरी कनुईन
य तो मोहीको लगत क ा भई सके को
मोही नामसारी
भनी अदालतले अनुमान गन निम ने ।
 वा तिवक यायको अनुभूित अदालत
९४६१
ए लैको यासबाट मा हन स दैन । मु ा
चलाउने र अनस
ु धान गन अिधकारीले
संयु
नेपाल सरकार
माण सङ् कलन र अनस
ु धानका
िव
पाटाह अदालतकै िज मामा छाड् ने र १५५५
ई र साद
गैरकानूनी पमा
अ प दाबी िलने ज ता कमजोरीह
पोखरेलसमेत
स पि आजन
वादी प ले िसजना ग र िदएको ख डमा
ग र ाचार
ाचार िनवारण गन ऐनको मनसाय पूरा
गरेको
हन स दैन । ितवादी प ले िलएको
i

९४६२
4=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

९४६३
5=

संयु
परमादेश

िजिकर याियक, िववेकस मत र तािकक
छ र वादी प ले ख डन गरेको छै न भने
अदालतले यसै अनु प िववादको
िन पण गनु पन हन आउने ।
 दसी यव थापनका स ब धमा कानूनमा
भएको ावधान काया वयन नगदा
एकातफ स बि धत मालधनीलाई
नो सान पन जाने कुरा अपेि त नै ह छ
भने अक तफ वैदिे शक मु ा खच गरी
िवदेशबाट आयात ग रने सवारी साधन
ज ता मालव तु मु ाको िकनारा हन
ला ने लामो समयस म यि कै थ याएर
रा दा िखया ला ने, इि जन नै िसज हने र
पु षो म े
िविभ न कारणबाट नो सान भई
िव
प रणामतः रा यकै लािग अपरु णीय १६१३
नेपाल सरकार
ितको अव था िसजना हन पु दछ ।
य तो ि थित आउन निदनेतफ स बि धत
िज मेवार िनकाय र पदािधकारी िज मेवार
हनै पदछ । अ यथा य तो हािन
नो सानीको िज मेवारी पिन आ नो
कत य ित उदािसन रहने स बि धत
िनकाय वा पदािधकारी नै हनु पदछ ।
यि गत िु टको दािय व रा यमािथ
थोपरी रहने कुरा यायोिचतसमेत हन
नस ने ।
 स पि स ब धी हक मौिलक हक हो ।
िदपे काक
यसमा हकवालाले आ नो स पि हक
िव
ह ता तरण गन ख रद िब गन, उपभोग १६१८
गोपालबहादरु रोका
गन कुरा यि का संिवधानले यारे टी
गरेका अिधकारह हन् । आ नो नाममा
ii

९४६४
6=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

९४६५
7=

संयु
उ षे ण /
परमादेश

किहले ज गा दािखल खारेज नामसारी
गन भनी िनवेदकह लाई िवप ी बैङ्कले
िसकाउने भ ने होइन । सरु ण िलँदा
कानूनस मत त रकाले कानूनले िलन हने
स पि कानूनको रत पु याई िलनपु न हो,
मनपरी त रकाले िलन पाउने होइन ।
 कुनै पिन कमचारी िव उसको आचरण
यवहार स ब धमा कारवाही गदा बढो
सतकताका साथ कानून र िनयमको
पालना गरी गनपन
ु ह छ । िकनक
नरेश डगौरा
रोजगारीको
अिधकार
जीवनको
िव
अिधकारसँग जोिडएको ह छ र स बि धत
सश हरी बल,
यि मा होइन उससँग आि त १६२४
धान कायालय,
प रवारमािथ पिन य ता कारवाहीले
हलचोक,
ितकूल भाव पान स दछ । यसरी
काठमाड समेत
रोजगारीको अिधकारबाट वि चत गन गरी
िनणय गदा स बि धत िनयमले प पले
तोिकिदएको िविध र ि याह को
पूण पमा अवल बन गरी गनु पन ।
 संर णको दािय व रा यको ह छ ।
संर कको दािय व बोके को रा यका
िनकायह ले आ नो संर क य अिधकार
े दु पयोग गरी वतमान तथा भावी
अिधव ा कमलेश
स तितको लािग आ ना पूवजह ारा
ि वेदीसमेत
िनमाण ग रएका ऐितहािसक मारक, १६३३
िव
दैव थल, रमणीय थलह को अि त व
नेपाल सरकार
मािथ असर पन तथा पन स ने कुनै पिन
काम कारवाही गनु गन िदनु काननू ी
रा यको अवधारणा िव हन जाने ।
 नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा
iii

8=

9=

पूरात वस ब धी वा ऐितहािसक मह वको
मारकमा कुनै िकिसमको बेिहसाब हन
निदई नेपाल सरकारले स पदाको
संर ण र स ब न गनु पन हन आउने ।
 कुनै पिन े मा कायरत् यि लाई
आ नो पेसासँग स बि धत अनुशासन र
आचरणको जानकारी हनु र ितनको
पालना गनु सामा य समझको कुरा हो ।
२४ घ टा नाग रकको िजउ यानको
सरु ा र समाजको शाि त सरु ामा
खिटनु पन हरी सेवा ज तो संवेदनशील
९४६६
शंकर पि डत
े मा कायरत् हरी कमचारीले त
िव
आ नो कत य ित अझ संवेदनशील
संयु
हरी धान
रहनुपदछ । तर तुत मु ाका यी रट १६४४
कायालय, न साल,
िनवेदकले आ नो कत य र अनश
ु ासन
उ षे ण /
काठमाड समेत
भल
ु ी लामो समयस म कायालयको
परमादेश
स पकमा नआएको कारण िनजलाई
सेवाबाट हटाउने िनणय गरेकामा य तो
िनणय गन अिधकारीले सफाइ पेस गन
मौका िदएन भनी िजिकर िलने यि ले
आ नो लापरवाही र आ नो ग ती पिन
हेनु पन ह छ । अिधकारको खोजी गनले
आ नो कत य िबसन निम ने ।
 ज म िदने आमाले आ नो छोराछोरीको
९४६७
सधै ँ िहत नै िचताएको ह छ । छोराछोरीको
नेपाल सरकार
ह या गन ज तो गि भर अपराध गन
संयु
िव
मनसाय कुनै पिन आमासँग रहँदैन । १६५०
ततु वारदातमा आ नो मृ यपु ात्
नमु ा बजगाई
िवष सेवन ग र
छोराछोरीले झन् दःु ख पाउने अव थाको
कत य यान
क पना ग र धेरै दःु ख नपाउन् भनी
iv

एकै पटक आफूसँगै मान खोजेको कायलाई
अ य सिु नयोिजत ह या (Intentional
Homicide) गनलाई ज तो कठोर
सजाय गनु यायको ि ले उिचत
नदेिखने ।
 समान पु ताका भाइभाइ िबचमा ब डा
नहदँ ै सोही पु ताको एक अंिसयार
ितवादीका नाममा रहेका ज गा िनजले
छोडप ग र आ नी ीमती र छोरालाई
९४६८
िदँदैमा य तो यवहारले वादीको उ
ुव के .सी.समेत
िव
स पि मा ितकूल भाव पान स दैन ।
सं
य
ु
१६५७
10=
भ बहादरु ख ी
कानूनले उ
छोडप
िलखतका
(के .सी.)
ज गाह मा वादीह को अंश हक िनिहत
अंश चलन
रहने नै हदँ ा छोडप बाट हक ह ता तरण
गरेका ज गामा समेत ब डा लगाएको
िमलेन भ ने ितवादीको िजिकर कानून र
याय सङ् गत रहेको नपाइने ।
 पुप को िनिम माग गरेको धरौटी िदन
नसके को
बालकलाई
थनु छेकको
योजनका लािग थनु ाको िवक पको
पमा बालसधु ार गृहमा राखेको कायलाई
९४६९
अिधव ा पु पराज
उिचत र मनु ािसब मा न सिक न, ब
पौडेल
यसले उ टै द डको सुधारा मक १६६७
संयु
िव
11=
काठमाड िज ला
अवधारणालाई इ कार गरेको मा न
ब दी य ीकरण अदालतसमेत
सिक छ । बालबािलकाको हकमा
कानूनको
मा परी िनजले गरेको
फौजदारी कसरु का स ब धमा द ड
िनधारण गदासमेत उनीह को सव म
v

९४७०
12=

संयु
खुन डाँका

९४७१
13=

संयु
कत य यान

िहतलाई नजरअ दाज गन सिकँ दैन ।
तुत मु ामा अि तम फै सलाबमोिजम
थुनामा बसेको अव था नभै चोरी मु ामा
पूवसतको पमा धरौट माग गरी धरौट
िदन नसके को आधार बनाई थुनामा रा ने
गरी भएको कायलाई अि तम उपायको
पमा मा थुनाको योग ग रने भ ने
बालअिधकारस ब धी महासि ध, १९८९
को धारा ३७(२) समेतको अनुकूल रहेको
मा न निम ने ।
 नेपाल सरकारले ितवादीह ले यित
रकम डाँका गरी लगे भनी माग दाबी गनु
मा पया हदँ ैन । डकै ती भएको भिनएको
रकम देिखनु पन पिन ह छ । यसरी डकै ती
नेपाल सरकार
भएको रकम नै स माण यिकन हन
िव
नसके को र यसलाई पिु हने सबदु
१६७२
िव ान द राय
माण वादी प बाट पेस हन सके को
यादवसमेत
देिखँदैन । ठोससबूद माणको अभावमा
यथ ितवादीह ले अिभयोगप मा
उि लिखत रकम डाँका गरी लगेको भ ने
वादी दाबीसँग यो इजलास सहमत हन
नस ने ।
 घटनाको स ब धमा मतृ क र
ितवादीिबच
रोजगारदाता
र
नेपाल सरकार
कामदारिबचको वा मािलक वा सेवक
िव
१६९२
िबचको स ब धज य कठोर दािय वको
रमावती पासीसमेत
कुरालाई अ वीकार गन सिकएला । तर
यसरी अ वीकार गन हो भने पिन “ .
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९४७२
संयु
14=

जबरज ती
करणी,
जबरज ती
चोरी

दीपक च दसमेत
िव
नेपाल सरकार

िदनेश यादवको कसरु यितमा मा ै सीिमत
रहेको देिखँदैन । बेहोस अव थाका
िवनेशलाई िमलमा अलप छािड
म यरातको स नाटामा िनजलाई बोरामा
हालेर पानी भएको खा डोमा फालेको र
मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा यसलाई
मनसाय े रत ह या मा नु पन अव था
पिन छ । यो के वल omission मा
नभएर यो भ दा ग भीर कृितको
culpable homicide तहकै काय भएको
छ ।” भ ने िन कषलाई अमा य गनु िन कै
चनु ौितपूण हने ।
 हा ो सामािजक मू य मा यता िह दू
स यता र सं कारबाट िवकिसत भएको
अव थामा
मिहलाको
सवाल
सामािजक पमा अ य त संवेदनशील
रहेको मािन छ । सामािजक लोकलाजका
कारण गो य पमा कुनै मिहला तथा
पु षले यौनस ब ध कायम गन गरे
तापिन सङ् कुिचत यौन िवचारधारा रहेको १७०९
हा ो समाजमा खुलम खु ला पमा
जाहेरवालीले
आ नो
सामािजक
ित ाको समेत िवचार नै नगरी
सावजिनक थलमा चार-चार जना
पु षलाई एकै -पटक करणी गन वेि छक
म जरु ी िदएक होिलन् भनी मा न
नसिकने ।
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९४७३
संयु
15=

ितपिू त रकम
िदलाई भराई
पाऊँ

समय
२०६३
चैत
 करारको
मसा तस मको रहेकाले पुनरावेदक
वादीले सो समयाविध बाँक छँदै िबचैमा
अक प सँग स झौता गरी िवप ीलाई
करारीय दािय व पूरा गन मौकाबाट
वि चत गरी करार उ लङ् घन गरेको भनी
अथ गन िम ने देिखएन । करार स झौता
उिमला े
हदँ ा सहमित भएबमोिजम िवप ीले
िव
करारीय दािय व परू ा नगरेका कारण १७२०
च डबहादरु बम
पुनरावेदक कप रेसनले अक प सँग उ
िज लाह मा नुन ढु वानी गराउन
स झौता गनु परेको अव थामा िवप ी
ितवादीले कबूल गरेकोभ दा हालका
ढु वानीकताले कबुल गरेको रकम बृि भई
पनु रावेदक कप रेसनलाई पन गएको
नो सानी िवप ीबाट भरी पाउने होइन
भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।

यी सारसङ् ेप नेकाप योगकताको सुिवधाका लािग मा हन्, उ रण गनका लािग होइनन् ।
– स पादक
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नणय नं .९४५९
सव च अदालत, िवशेष इजलास
माननीय यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
आदेश िमित : २०७२ ।१ ।३ ।५
०७०-WS-००१६
मु ा : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.३५ ब ने वष
१७ को अमृतकुमार शमा
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
मौिलक अिधकारको स दभमा समानताको
िस ा त रा यका काम कारवाहीह
(State Actions) सँग जोिडएको ह छ ।
कुनै पिन यि वा समूहह लाई कानूनको
योग वा यवहारमा समानता अवल बन
गनु नै समानताको येय भएकाले फरक
ि थित भएको अव थामा एउटै ि थितमा
पुर्याउनु वा प रणाममा समानता खो नु
पिन समानताको अक प मािन छ ।
कानूनको ि मा समान यवहार गनु
ि यागत समानता हो भने प रणाममा
समानता ा गनु सारवान समानता
हो । समानह कािबच समान यवहार गनु
र असमानह कािबच असमान यवहार
गनु नै समानताको सार हने ।
( करण नं. ४)
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समानताको िस ा तले प रणामलाई गौण
र ि यालाई जोड िदँदै सबैलाई कानूनको
अगािड समान मा ने भएकाले संवैधािनक
िविधशा मा यसलाई औपचा रक
समानता (Informal equality) को
िस ा त पिन भिनने ।
( करण नं. ५)
सामा य कानूनको योगमा वा अ य
यवहारमा रा यले आ ना नाग रकिबच
जात, जाित, े , भाषा, धम, वण,
िलङ् ग, यौिनक वा लैङ्िगक पिहचान,
सामािजक उ पि ज ता कुनै वा सबै
आधारमा भेदभाव गनु पिन हदँ ैन ।
यस िस ा तले कानूनको अगािड सबै
समान हने, कसैलाई पिन िवशेषािधकार
वा छुटको यव था नहने र सामा य
काननू को योगमा सबै बराबर हने मा यता
रा दछ । कानूनको योगमा सरकारले
तजिबज लगाउन पाउने अिधकारलाई
यसले िनय ण गदछ । समानका लािग
समान यवहार र असमानह कािबच फरक
यवहार यस िस ा तको मु य आधार
हो । समान पमा असमान यवहारको
अपे ा स भव र वा छनीय मािनँदैन ।
संवैधािनक िविधशा ीय ि कोणबाट
समानताको य तो यव था रा यको लोक
क याणकारी दािय वअ तगत रा यलाई
बढी उ रदायी बनाउनका िनिम
रािखएको हन जाने ।
( करण नं. ५)
संवैधािनक वा कानूनी यव थाले नेपाल
सरहदिभ फे ला परेको तर िपतृ व र
मातृ वको ठे गान नलागेका येक यि ले

नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
वंशजको आधारमा नाग रकता पाउन
स ने ।
( करण नं. ७)
िपतृ व मातृ वको ठे गान नलागेका र
संर कको मा यमबाट नाग रकता ा
गन पाउने कानूनी अिधकारलाई वि चत
गरेको देिखँदैन । के वल नाग रकताको
माणप मा आमा वा बाबुको नाम उ लेख
गनुपन हकमा िपतृ व मातृ वको ठे गान
नभएको उ लेख गनस म भिनएको छ ।
कुनै िनयमावलीमा भएको यव था मातृ
ऐन र संिवधानसँग बािझएको भ नुमा
पया हदँ ैन । बािझएको छ भ ने हो भने
तक र माणले ख डन गन अिभभारा
रट िनवेदकउपर नै ह छ । संिवधान द
मौिलक हकउपर अनुिचत ब देज लागेको
अव थामा ब देज लगाउने गरी यव था
ग रएका िनयमावलीका यव थाह
संवैधािनक परी ण गरी यस अदालतबाट
बदर घोिषत ग रने हो । आजस म यस
अदालतबाट यसै आधारमा मातृ ऐनसँग
बािझएका िनयमावलीका यव थाह
समेत बदर घोिषत गरी अमा य गद आएको
त य जग जाहेर नै छ । साथै चनु ौित
िदएको कानून वा यसको कुनै ावधान
संिवधानको कुनै िनि त ावधानसँग
बािझएको छ भनी प पमा मािणत
गराउन नसके स म यस अदालतले य तो
कानून वा कानूनको कुनै ावधानलाई बदर
घोिषत नगन ।
( करण नं. १०)
नाग रकता ा गन के क तो कायिविध
र ि या पूरा गन भ ने स ब धमा मा
यव था गरेको देिख छ । नेपालले

संिवधानमा नै नाग रकताको स ब धमा
प र सुसङ् गत (Consistent) नीित
कायम गरी नेपालको सावभौमस ा,
राि य वािधनता, अख डता र नेपाली
जनताको अगाध रा
ेमलाई अ ु ण
रा न नाग रकता स ब धमा उपरो नीित
अवल बन गनु आव यक हने ।
( करण नं. ११)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ाह सिवन े
र सु मा गौतम
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा
च का त खनाल
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १३, २२(१), ८(२र३), १२, १३, २२
नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३ को
िनयम ३ को उपिनयम (६)
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा
३(३)
नाग रकता माणप िवतरण कायिविध
िनदिशका, २०६३ को बुदा नं. १०(७)
आदेश
या. क याण े : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२)
बमोिजम दता भई यस इजलासमा पेस भएको ततु
रट िनवेदनको सङ् ि त य र आदेश यस कार छ :
म िनवेदकलाई लमजङ
ु िज ला घर बताउने
नाम थर थाहा नभएका यि ले यो मेरो छोरा हो भनी
साथै िलई िज ला धनषु ा न टािझज गा.िव.स. वडा
नं. १ ब ने जापती शमा (िति सना) को घरमा आई
आफू पिन यही ँ बसी काम गन भनी बसेका रहेछन् ।
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९४५९ - अमृतकुमार शमा िव. नेपाल सरकार
पिछ ती यि ले मलाई यही छाडी एकिछन पिछ
आउँछु भनी िहँडेकामा अिहलेस म फक नआएपिछ
इलाका हरी कायालय, महे नगर धनषु ाबाट खोजी
हँदासमेत िनजको प ा ला न सके न । ती यि ले
मलाई यही ँछोडेपिछ यस समयदेिख म जापती शमा
(िति सना) को घरमा िनजको संर क वमा बिसरहेको
छु । संर ककाअनुसार सानैमा नाम अमृतकुमार
भनी बताएकाले मेरो नाम अमृतकुमार भनी पिहचान
भएको छ । मेरो संर क हाल धनुषाबाट काठमाड को
कोटे रमा बसाई सराई गनु भएको कारण म पिन
उहाँसगँ ै कोटे रमा बसोबास गछु । म अिहले साबालक
भै सके काले आव यक ि या पूरा गरी िज ला
शासन कायालय, काठमाड मा नाग रकताको लािग
दरखा त गदा सो कायालयले दरखा त फाराममा
बाबु आमाको नाम एवम् ज म थान उ लेख नभएको
र संर क जापती शमा (िति सना) लाई पालनपोषण
गनसमेतका लािग कुनै पिन आिधका रक िनकायबाट
कानूनबमोिजम संर क व ा नभएकाले नाग रकता
िदन निम ने भनी नाग रकता निदएको कारण हाल म
नाग रकतािविहन छु ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ८ मा कुनै यि को ज म हँदाका बखत िनजको
बाबु वा आमा नेपाली नाग रक रहेछ भने य तो यि र
नेपाल सरहदिभ फे ला परेको िपतृ व/मातृ वको ठे गान
नभएको येक नाबालक िनजको बाबु वा आमा फे ला
नपरेस म वंशजको आधारमा नेपाली नाग रक ठहनछ
भ ने यव था छ । नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को
दफा ३ को उपदफा (६) ले पिन नेपाल सरहदिभ
फे ला परेको िपतृ व/मातृ व ठे गान नभएको येक
नाबालक िनजको बाबु वा आमाको प ा नलागेस म
वंशजको नाताले नेपालको नाग रक मािनने यव था
छ । सो संवैधािनक र कानूनी यव थाबमोिजम मैले
नाग रकता नपाउनु पन कुनै आधार र कारण छै न ।
म िनवेदक ज ता नेपाल सरहदिभ फे ला

परेका िपतृ व/मातृ वको ठेगान नलागेका नाबालकह
अ कसैको संर क वमा हक बढे पिन नाग रकता
पाउनबाट वि चत भएका छन् । यसरी नाग रकता नपाई
रा यिविहनताको अव था हनु भनेको आधारभूत हक
अिधकारबाटसमेत वि चत हनु हो । बाबु आमाको
पिहचान नभएका यि लाई नाग रकता िदइएको
अव थामा पिन आ मस मान िवपरीत नाग रकता
माणप मा िपतृ व/मातृ वको ठे गान नभएको भनी
उ लेख गन ग र छ । यसो गदा मानव अिधकारको
उपभोगमा ग भीर नकारा मक असर पन हँदा ततु
िनवेदनमा सावजिनक सरोकारको िववाद पिन समावेश
गरेको छु ।
नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३ को
िनयम ३(३) ले नेपाल सरहदिभ फे ला परेको िपतृ व/
मातृ व ठेगान नभएको सो वष उमेर पुगेको नेपाली
नाग रकले नाग रकता िलन चाहेमा वीकृत ा
बालमि दर वा अनाथालयको संर णमा हक बढेको
भए य तो सं थाको िसफा रस र कुनै यि िवशेषले
कानूनबमोिजम संर क व ा गरी पालन पोषण
गरेको भए पालनपोषण गन यि को नाग रकताको
ितिलिप संल न गरी स बि धत मुख िज ला
अिधकारीसम िनवेदन िदनु पन यव था गरेको
छ । यसको अित र सं थाले पालनपोषण गरेको
भए पालनपोषण गन सं थाको मख
ु ले ग रिदएको
सनाखत र यि िवशेषले पालनपोषण गरेको
भए पालनपोषण गन यि ले ग रिदएको सनाखत
िनवेदनसाथ पेस गनपन,
ु उपिनयम (४) ले िनवेदकको
िपतृ व/मातृ वको स ब धमा थप कुरा बु नु पन भएमा
आव यकताअनुसार थािनय िनकायको िसफा रस
वा हरी ितवेदन माग गन सिकने र उपिनयम (६) र
नाग रकता माणप िवतरण कायिविध िनदिशकाको
बदुँ ा नं. १० (७) मा िपतृ व/मातृ वको ठेगान नभएको
यि को नाग रकताको माणप को बाबु वा आमाको
नाम उ लेख हनुपन थानमा िपतृ व/मातृ वको ठेगान
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नभएको यहोरा जनाई संर कको नाम, थर र ठे गाना
उ लेख गनपन
ु छ भ नेसमेतका कायिविधगत यव था
उ लेख भएको छ ।
मािथ उि लिखत यी कायिविधगत काननू का
ावधानह ले िज ला शासन कायालयले के क तो
अव थामा नाग रकता िदन अ वीकार गन भ ने कुराको
उ लेख भएको छै न । िनदिशकाको बदुँ ा नं. ३, ४ र ५ ले
िनदिशत गरेअनस
ु ार िपतृ व मातृ वको ठे गान नभएका
सबै यि ह बालमि दर, अनाथालय वा य तै
कारको सं थामा रहेका हँदैनन् । यि िवशेषले
संर ण गरेको अव थामा पिन संर कले नाग रकताको
िसफा रस गरी ितिलिप उपल ध नगराएको अव थामा
िनज यि ले नाग रकता पाउनबाट वि चत ह छ ।
यसमा पिन सडक बालबािलकाले नाग रकता पाउने
स भावना रहँदैन । फरक-फरक कानूनमा फरक-फरक
कानूनी यव था गरेको कारण िपतृ व/मातृ वको ठे गान
नलागेका सडक बालबािलका, बालमि दर वा अनाथ
बालबािलका संर ण गन संघसं था वा अनाथालयको
संर णमा हक बढेको बालबािलका र अ य कुनै यि
िवशेष संर क भई पालनपोषण गरेको बालबािलकाह
बािलग भएपिछ नाग रकता िलनबाट वि चत भएका
छन् । बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
१० मा कुनै औपचा रक काम कारवाही वा िलखतमा
कानूनबमोिजम बाबु र बाजेको नाम उ लेख गन स ने
यव था गरेको भए तापिन उ दफामा बाबु र आमा
दवु ै प ा नलागेको हकमा िनजलाई पा ने यि वा
सं थाले बाबु आमा प ा नलागेको भनी लेिखिदएमा
य तो बालकले बाबु आमा वा बाजेको नाम उ लेख
नगरे पिन हने यव था गरेको छ ।
दफा ३४ मा नेपाल सरकारले
आव यकताअनस
ु ार नेपालको िविभ न े मा
बाल क याण गृहको थापना गनछ र यसरी बाल
क याण गृहको थापना नभएस म अ कुनै यि वा
सं था ारा स चािलत बाल क याण गृह, अनाथालय

वा सु त मनि थित के लाई बालक रा ने योजनको
िनिम नेपाल सरकारले उपयोग गन स नेछ भ ने
यव था गरेको छ । यस दफाले कुनै यि वा
सं था ारा स चािलत बाल क याण गहृ , अनाथालय
वा सु त मनि थित के मा पिन बालबािलकालाई
संर ण गरी रा न सिकने यव था गरेको भए
तापिन य ता िनकायह को िसफा रसमा नेपाली
नाग रकताको माणप उपल ध हन सके को ि थित
छै न । दफा ३५ मा बालक याण अिधकारी वा हरी
कमचारी आफै ँ ले कुनै बेवा रसे बालक फे ला पारेमा वा
अ कुनै यि ले बझ
ु ाउन याएमा य तो बालकको
स ब धमा यथास भव तीन पु ते नाम, थर, ठे गाना,
फोटो तथा शरीरमा रहेको कुनै िवशेष िच सिहतको
िववरण र औ ंठाको छापसमेत आ नो कायालयमा
राखी य तो बालकलाई निजकको बालक याण गृहमा
बझ
ु ाउनु पछ ।
दफा ३६ ले बेवा रस बालकलाई
साधारणतया सो वषको उमेर पूरा नह जेलस म बाल
क याण गृहमा रािखने र यिद य तो बालकलाई िबदा
िदँदा िनजको जीिवकोपाजनको सम या आउने भएमा
िनजलाई बढीमा १८ वषस मका लािग बाल क याण
गहृ मा रा न सिकने यव था गरेको छ । सो दफाले
बालक याण गृहमा सामा यतया १६ वषस मको
यि लाईमा रा न सिकने यव था गरेको भए
तापिन आ नो संर क वबाट िबदा गदा नाग रकताको
माणप सिहत िबदा गनु पन यव था छ । दफा २२
मा भएको यव था अ य त सीिमत छ । जसले िपतृ व
मातृ वको ठेगान नभएको नाबालकको अव थालाई
संबोधन गरेको छै न । िपतृ व मातृ वको ठेगान नभएको
यि को हकमा संर क िनयु हन स ने अव थाको
िव मानता छै न । य ता नाबालकको हकमा
नाग रकता िलनका लािग संर कको नाग रकताको
ितिलिप पेस गन तथा संर कबाट सनाखत गराई
पाउने अव था नै छन् । संर कको यव था बाबु वा
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९४५९ - अमृतकुमार शमा िव. नेपाल सरकार
आमा वा एकाघरका उमेर पगु ेका कोही नातेदार जीिवत
नरहेको वा जीिवत भए पिन शारी रक वा मानिसक
अश ताको कारणले बालकको पालन पोषण तथा
रेखदेख गन नस ने अव थाको बालकको हकमा
ग रएको संर क वस ब धी कानूनी यव थाले िपतृ व
मातृ वको ठेगान नभएका नाबालकलाई नाग रकता
िदने योजनका लािग आव यकताको पूित गन स ने
अव था छै न । अझ कुनै यि िवशेषले चिलत
कानूनबमोिजम िपतृ व मातृ वको ठेगान नभएका
नाबालकको संर क व ा गरी पालनपोषण गरेको
मािणत हनु नेपालमा अ य त दल
ु भछ।
अतः नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३
को िनयम ३ को उपिनयम (६) तथा नाग रकता
माणप िवतरण कायिविध िनदिशका, २०६३
को बदुँ ा नं. १०(७) नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा ८ को उपधारा (२) (३), धारा १०,
धारा १२ को उपधारा (१), धारा १३ को उपधारा
(१), (२), (३), धारा २२ को उपधारा (१) र नेपाल
नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा
(३) समेतसँग बािझएको हँदा सो बािझएको हदस म
संिवधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोिजम
अमा य र बदर घोिषत गरी कानूनबमोिजम जापित
शमा (िति सना) को नाग रकताको ितिलिप राखी
िनजले सनाखत गरेको अव थामा काननू बमोिजम
नाग रकता उपल ध गराउनु भनी िवप ी गृह म ालय
र िज ला शासन कायालय, काठमाड को नाममा
संिवधानको धारा १०७ को उपधारा (२) बमोिजम
परमादेशको आदेश जारी ग रपाऊँ । साथै सावजिनक
सरोकारको िववादअ तगत नेपाल सरहदिभ फे ला
परेको िपतृ व/मातृ वको ठे गान नभएको र संर क नै
नभएको अव थाको बालबािलका, सडक बालबािलका,
बालमि दर, अनाथालय वा बालबािलका संर क गन
सं था वा संर कको संर क व नभएको अव थाका
बालबािलकाह को हकमा संर कले सनाखत

नगरेको अव थामा पिन कायिविध बनाई सहज पमा
नाग रकता उपल ध गराउनु भनी िवप ीह को नाममा
परमादेशलगायत जो चािहने आदेश जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको रट िनवेदन ।
यसमा िवप ीह बाट १५ िदनिभ िलिखत
जवाफ मगाउनू । ततु िवषय नेपाली नाग रकतासँग
स बि धत भई िपतृ व तथा मातृ वको सवालसमेत
समािहत रहेकाले यो रट िनवेदनको चाँडो िन पण
हनुपन देिखँदा अ ािधकार दान ग रिदएको
छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको िमित
२०७०।५।२६ को आदेश ।
माननीय उप धानम ी एवम् गृहम ी तरको
िमित २०६९।१०।५ को िनणयअनस
ु ार नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३, नेपाल नाग रकता ऐन,
२०६३ र ऐ. िनयमावली, २०६३ समेतको बिखलाप
नहने गरी नाग रकता जारी गन सबै े ीय शासन
कायालय र िज ला शासन कायालयलाई िमित
२०६९।१०।७ मा प रप गरी सिकएको छ । उ
प रप को बुदा नं. ४ मा “नेपाल सरहदिभ भेिटएका
तर िपतृ व/मातृ व ठे गान नलागेका स तानह लाई
पिछ िपतृ व/मातृ व ठेगान लागेको बखत सोहीबमोिजम
हने गरी संर कको सनाखतबाट िनयमानस
ु ार
नाग रकता जारी गन र बाबु आमा प ा नलागेको िवषय
कायालयको अिभलेखमा मा अिभलेिखकरण गरी
नाग रकतामा बाबु आमाको महलमा कुनै कुरा उ लेख
नगरी खाली (-) रा नेसमेतका यहोरा उ लेख
भैसके को हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवप ी गहृ म ालयको तफबाट
पेस भएको िलिखत जवाफ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ८ को उपधारा (३) मा नेपाल सरहदिभ
फे ला परेको िपतृ व मातृ वको ठेगान नभएको येक
नाबालक िनजको बाबु वा आमा फे ला नपरेस म
वंशजको आधारमा नेपाली नाग रक ठहन यव था
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
भएकाले बाबु आमा फे ला नपरेको अव थामा
नाग रकता माणप मा बुबा आमाको नाम ले ने
ठाउँमा सोही यहोरा उ लेख गरी संर कको नाम
ले ने यव था ग रएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराले िवप ी कानून, याय,
संिवधानसभा तथा संसदीय मािमला म ालयको
तफबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ८ को उपधारा (३) र नेपाल नाग रकता
ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) मा नेपाल
सरहदिभ फे ला परेको िपतृ व मातृ वको ठे गान
नभएको येक नाबालक िनजको बाबु वा आमा फे ला
नपरेस म वंशजको आधारमा नेपाली नाग रक ठहन छ
भ ने प यव था रहेको छ । िनवेदकले चनु ौित िदएको
िनयमावली र कायिविधको िवषय संिवधान र ऐनमा
भएको यव थालाई काया वयन गन सहज होस् भनी
बनाइएको हो । यसबाट कुनै यि को हक अिधकारको
िसजना हने र हनन् हने भ ने नै उठ् दैन । िपतृ व/
मातृ व ठेगान नलागेको यि लाई िनजको बाबु
आमा फे ला नपरेस म वंशजको आधारमा नाग रकता
िदने कुरालाई नाग रकता िनयमावली, २०६३ को
िनयम (३) को उपिनयम (६) ले अङ् कुश लगाएको
छै न । िपतृ व/मातृ वको ठेगान नलागेको यि लाई
नाग रकता दान गदा िनजको िपतृ व/मातृ वको ठे गान
प ा नलागेको भनी यहोरा जनाउनल
ु ाई मानवीय
स मान वा मयादािवपरीत भ न िम दैन । तसथ
तुत रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने यहोराको
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयको तफबाट
पेस भएको िलिखत जवाफ ।
नाग रकता िवतरणस ब धी कायिविध
बनाउने काय यस म ालयको काय े िभ नपन
भएको हँदा ततु रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवप ी मिहला बालबािलका
तथा समाज क याण म ालयको तफबाट पेस भएको

िलिखत जवाफ ।
िवप ी िज ला शासन कायालयको तफबाट
िलिखत जवाफ परेको देिखएन ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी पेस
हन आएको तुत रट िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ाह ी सिवन े र ी
सु मा गौतमले तुत िववादमा दईु वटा िवषयको
उठान भएको छ । पिहलो यी िनवेदक अमृतकुमार
शमाको िपतृ व र मातृ वको ठे गान छै न । कुनै यि ले
मेरो छोरा हो भनी जापित शमाको घरमा िलएर
गएकामा पिछ िलएर जाने यि बेप ा भएको कारण
िनवेदक जापती शमाको संर क वमा बसेका छन् ।
िनवेदकले आफू नेपाल सरहदिभ फे ला परेको तर
िपतृ व र मातृ व फे ला नपरेको कारण संर कको
तफबाट नेपाली नाग रकता पाउन नेपाल नाग रकता
ऐन र िनयमावली, २०६३ बमोिजम िज ला शासन
कायालय, काठमाड मा दरखा त गरेको हो । नाग रकता
पाउन आव यक सबै कागजात संल न गरी दरखा त
गरेकामा कायालयले संर क हने यि को कानूनी
हैिसयत नभएको र अनुसूिच फाराम र ज मदताको
माणप मा अमृतकुमार शमाको बाबु आमाको नाम र
ज म थान उ लेख नगरेको भ ने आधारमा नाग रकता
िदन अ वीकार गरेको छ । जबक नेपाल नाग रकता
ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ३ मा उि लिखत
कृ ितका यि ले नाग रकता पाउने यव था छ ।
तसथ िज ला शासन कायालयको िनणय बदर हनु
पदछ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा ८ को उपधारा (३) मा नेपाल सरहदिभ फे ला
परेको िपतृ व र मातृ वको ठे गान नभएको येक
नाबालक िनजको बाबु वा आमा फे ला नपरेस म
वंशजको आधारमा नेपाली नाग रक ठहनछ भ ने
यव था छ । सोसरह कै कानूनी यव था नेपाल
नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३)
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ले गरेको छ । तर ऐ. िनयमावली, २०६३ को िनयम
३ को उपिनयम (६) र नाग रकता माणप िवतरण
कायिविध िनदिशका, २०६३ को बदु ा नं. १० को
(७) ले िपतृ व/मातृ वको ठेगान नभएको यि को
नाग रकताको माणप को बाबु वा आमाको नाम
उ लेख हनपु न थानमा “िपतृ व/मातृ वको ठे गान
नभएको” यहोरा जनाई संर कको नाम, थर र ठे गाना
उ लेख गनपन
ु यव था गरी संिवधान तथा ऐनमा
भएको यव थालाई अङ् कुश लगाई मौिलक हक
चलनमा अनिु चत ब देज लगाउने गरी िनयमावलीको
िनयम ३ को उपिनयम (६) र िनदिशकाको बदुँ ा नं.
१० को (७) ावधान संिवधानको धारा ८ को उपधारा
(२), (३), १३, २२ र नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३
को दफा ३ को उपदफा (३) समेतको ितकूल हँदा
संिवधानको धारा १०७(१) र (२) बमोिजमको आदेश
हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको बहस तुत गनुभयो ।
िवप ीह को तफबाट उपि थत िव ान्
उप यायािधव ा ी च का त खनालले कुनै पिन
िनयमावलीको यव था संिवधान वा मातृ ऐनसँग
बािझएको भनी बदरको माग गनमा
ु पया हँदैन ।
िनयमावली तथा िनदिशका संिवधान तथा ऐनमा
उि लिखत यव था काया वयन गन सहज होस्
भ नका लािग बनाइएको ह छ । नेपाल नाग रकता ऐन,
२०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) ले नेपाल सरहदिभ
फे ला परेको िपतृ व/मातृ वको ठेगान नभएको येक
नाबालक िनजको बुबा वा आमाको प ा नलागेस म
वंशजको नाताले नेपालको नाग रक मािनने यव था
गरेको छ । सोबमोिजम कुनै नाग रकले नाग रकता
पाउनबाट वि चत हनु परेको छै न । नाग रकता ा
गन य तो-य तो कायिविध परु ा गनपदछ
भ ने
ु
यव थाले ऐन र संिवधानको यव थालाई अङ् कुश
लगाउँदैन । यो कायिविधगत िवषयमा हो । तुत
िववादमा यी रट िनवेदक अमृतकुमार शमाको
संर क जापती शमाले आिधका रक िनकायबाट

संर क व ा गरेको नदेिखँदा िज ला शासन
कायालयबाट नाग रकता िदन निम ने भनी भएको
िनणयमा कुनै काननू को ुिट नहँदा तुत रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको बहस ततु
गनभयो
ु ।
दवु ैतफका िव ान् कानून यवसायीह ले
गनभएको
उपरो बहससमेत सुनी तुत रट
ु
िनवेदनमा देहायका
ह को िन पण गनुपन
देिखयो ।
(१) नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३ को
िनयम (३) को उपिनयम (६) र नाग रकता
माणप िवतरण कायिविध िनदिशका,
२०६३ को बुदा नं. १०(७) नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ८ को
उपधारा (३), १३, २२ र नेपाल नाग रकता
ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) सँग
बािझएको छ, छै न ?
(२) िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी हनु
पन हो, होइन ?
२. िन पण ग रनपु न पिहलो तफ िवचार
गदा िनवेदक अमृतकुमार शमाले नेपाल नाग रकता
िनयमावली, २०६३ को िनयम ३ को उपिनयम (३)
र नाग रकता माणप िवतरण कायिविध िनदिशका,
२०६३ को बदुँ ा नं. १० को (७) संिवधानको धारा ८
को उपधारा (२), (३), धारा १०, १२ को उपधारा (१),
धारा १३ को उपधारा (१), (२), (३) र धारा २२ को
उपधारा (१) सँग बािझएको हँदा बािझएको हदस म बदर
गरी म आफू जापती शमाको संर क वमा बसोबास
गरी आएको िपतृ व मातृ वको ठे गान नलागेको यि
हँ र य तो यि ले बाबु वा आमाको प ा नलागेस म
वंशजको नाताले नेपालको नाग रक ठह रई नाग रकता
पाउनु पनमा जापती शमा कानूनबमोिजम संर क
भएको नदेिखएको भ नेसमेत आधारमा नाग रकता
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
निदने िज ला शासन कायालय, काठमाड को िनणय
उि लिखत कानूनी यव थासमेतको ितकूल हँदा
सो िनणय बदर ग रपाउँ भ नेसमेतको दाबी िलएको
देिखयो ।
३. यथ गृह म ालयको िलिखत जवाफ
हेदा माननीय उप धान तथा गहृ मि तरको िमित
२०६९।१०।५ को िनणयबमोिजम अ त रम संिवधान,
२०६३, नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ र िनयमावली,
२०६३ को बिखलाप नहने गरी सरल िकिसमबाट
नाग रकता जारी गन, नेपाल सरहदिभ फे ला परेको
तर िपतृ व मातृ वको ठे गान नलागेका स तानलाई
पिछ मातृ व िपतृ व प ा लागेको बखत सोहीबमोिजम
हने गरी संर कको सनाखतबाट र बाबु आमाको
प ा नलागेको िवषय कायालयको अिभलेखमा
मा अिभलेखीकरण गरी बाबु आमाको महलमा
कुनै कुरा उ लेख नगरी खाली (-) रा ने भनी िमित
२०६९।१०।७ मा सबै ेि य तथा िज ला शासन
कायालयमा प रप गरी सके को हँदा ततु रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोरा उ लेख
गरेको देिख छ ।
४. व तुतः संिवधानको धारा १३ ले
कसैलाई पिन कानूनको समान संर णबाट वि चत
नग रने ितब ता य गरेको छ । सबै नाग रक
कानूनको ि मा समान हने अवधारणासँग उ धारा
स बि धत रहेको देिख छ । सामा य अथमा यि यि ह का िबच धम, वण, िलङ् ग, जात, जाित
ज ता कुनै पिन आधारमा भेदभाव नगनु नै समानता
हो । मौिलक अिधकारको स दभमा समानताको
िस ा त रा यका काम कारवाहीह (State
Actions) सँग जोिडएको ह छ । कुनै पिन यि वा
समूहह लाई कानूनको योग वा यवहारमा समानता
अवल बन गनु नै समानताको येय भएकाले फरक
ि थित भएको अव थामा एउटै ि थितमा परु याउन
्
ु वा
प रणाममा समानता खो नु पिन समानताको अक प

मािन छ । कानूनको ि मा समान यवहार गनु
ि यागत समानता हो भने प रणाममा समानता ा
गनु सारवान समानता हो । समानह कािबच समान
यवहार गनु र असमानह कािबच असमान यवहार
गनु नै समानताको सार हो ।
५. समानताको यस िस ा तले प रणामलाई
गौण र ि यालाई जोड िदँदै सबैलाई कानूनको
अगािड समान मा ने भएकाले संवैधािनक िविधशा मा
यसलाई औपचा रक समानता (Informal equality)
को िस ा त पिन भिन छ । सामा य कानूनको योगमा
वा अ य यवहारमा रा यले आ ना नाग रकिबच
जात, जाित, े , भाषा, धम, वण, िलङ् ग, यौिनक
वा लैङ्िगक पिहचान, सामािजक उ पि ज ता
कुनै वा सबै आधारमा भेदभाव गनु पिन हँदैन ।
यस िस ा तले कानूनको अगािड सबै समान हने,
कसैलाई पिन िवशेषािधकार वा छुटको यव था
नहने र सामा य कानूनको योगमा सबै बराबर हने
मा यता रा दछ । कानूनको योगमा सरकारले
तजिबज लगाउन पाउने अिधकारलाई यसले िनय ण
गदछ । समानका लािग समान यवहार र असमानह का
िबच फरक यवहार यस िस ा तको मु य आधार
हो । समान पमा असमान यवहारको अपे ा स भव
र वा छनीय मािनँदैन । संवैधािनक िविधशा ीय
ि कोणबाट समानताको य तो यव था रा यको
लोक क याणकारी दािय वअ तगत रा यलाई बढी
उ रदायी बनाउनका िनिम रािखएको ह छ ।
६. नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा २२(१) मा येक बालबािलकालाई आ नो
पिहचान तथा नामको हक हनेछ भ नेसमेतका
संवैधािनक यव था भएको देिख छ । बालबािलकाको
पिहचानको िवषय आमाबाबक
ु ो अिधकारबाट
पा तरण हँदै मानव अिधकारको अ तरव तक
ु ो
पमा िबकास भएको देिख छ । यसैगरी उिनह को
अिधकारको िवषय आमा बाबबु ाट रा यको दािय वमा
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पिन पा तरण हन पगु ेको छ ।
७. िनवेदकले सावजिनक सरोकारको िववाद
उठान गद नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३ को
िनयम ३ को उपिनयम (६) र नाग रकता माणप
िवतरण कायिविध िनदिशका, २०६३ को बुदा नं.
१०(७) को बदर माग गरी अदालत वेश गरेको
त यमा िववाद छै न । नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा ८ को उपधारा (३) र नेपाल
नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३)
को यव थालाई एकै साथ राखी हेदा नेपाल सरहदिभ
फे ला परेको िपतृ व मातृ वको ठे गान नभएको येक
नाबालक िनजको बाबु वा आमा फे ला नपरेस म वा
ठे गान नलागेस म वंशजको आधारमा नेपाली नाग रक
ठहछ भ ने समान यव था गरेको देिख छ । यस
संवैधािनक वा कानूनी यव थाले नेपाल सरहदिभ
फे ला परेको तर िपतृ व र मातृ वको ठे गान नलागेका
येक यि ले वंशजको आधारमा नाग रकता पाउन
स ने नै देिख छ ।
८. तुत िववादमा िनवेदक अमृतकुमार
शमाको हालस म िपतृ व/ मातृ वको ठेगान लागेको
देिखँदैन । िपतृ व र मातृ वको ठेगान नलागेको
कारण आ नो संर क जापती शमा (िति सना)
को संर क वमाफत िनजको नाग रकताको
ितिलिपसमेतका कागजातह संल न राखी िज ला
शासन कायालयमा दरखा त गन गएको देिख छ ।
िज ला शासन कायालय, काठमाड ले िनवेदकलाई
दरखा त फाराममा बाबु आमाको नाम तथा ठे गाना
उ लेख नगरेको एवम् तपाईको
ं संर क भिनएका
जापती शमा (िति सना) लाई पालनपोषण गन र
िश ािद ा िदन कुनै आिधका रक िनकायबाट चिलत
कानूनबमोिजम संर क व ा भएको नदेिखँदा नेपाल
नाग रकता ऐन, २०६३ र ऐ. िनयमावली, २०६३
अनस
ु ार तपाईलाई नाग रकता माणप दान
गन िम ने नदेिखएको भ नेसमेत यहोराले िमित

२०७०।४।१४ मा जानकारी गराएको देिख छ ।
९. नेपाल नाग रकता िनयमावली, २०६३
िनयम ३ को उपिनयम (६) हेदा िपतृ व/मातृ व
ठेगान नभएको यि को नाग रकता माणप को बाबु
वा आमाको नाम उ लेख हनपु न थानमा िपतृ व/
मातृ वको ठे गान नभएको यहोरा जनाई संर कको
नाम, थर र ठेगाना उ लेख गनुपन र सो कायिविध
िनदिशका, २०६३ को १० अ तगत बाबु आमाको
नामको महलमा “िपतृ व/मातृ वको ठे गान नभएको”
भ ने उ लेख गरी संर कको नाम थर र ठे गाना
खल
ु ाउनु पनछ भ नेसमेतको यहोरा उ लेख भएको
देिख छ ।
१०. उ यव थाले िपतृ व मातृ वको
ठेगान नलागेका र संर कको मा यमबाट नाग रकता
ा गन पाउने कानूनी अिधकारलाई वि चत गरेको
देिखँदैन । के वल नाग रकताको माणप मा आमा वा
बाबक
ु ो नाम उ लेख गनपन
ु हकमा िपतृ व मातृ वको
ठेगान नभएको उ लेख गनस म भिनएको छ । कुनै
िनयमावलीमा भएको यव था मातृ ऐन र संिवधानसँग
बािझएको भ नुमा पया हँदनै । बािझएको छ भ ने
हो भने तक र माणले ख डन गन अिभभारा रट
िनवेदकउपर नै ह छ । संिवधान द मौिलक हकउपर
अनुिचत ब देज लागेको अव थामा ब देज लगाउने
गरी यव था ग रएका िनयमावलीका यव थाह
संवैधािनक परी ण गरी यस अदालतबाट बदर घोिषत
ग रने हो । आजस म यस अदालतबाट यसै आधारमा
मातृ ऐनसँग बािझएका िनयमावलीका यव थाह
समेत बदर घोिषत गरी अमा य गद आएको त य जग
जाहेर नै छ । साथै चनु ौित िदएको कानून वा यसको
कुनै ावधान संिवधानको कुनै िनि त ावधानसँग
बािझएको छ भनी प पमा मािणत गराउन
नसके स म यस अदालतले य तो कानून वा कानूनको
कुनै ावधानलाई बदर घोिषत गदन ।
११. नाग रकताको माणप िदने आधार
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
र ि या नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ र
चिलत नेपाल कानून ारा िनधा रत हने त यमा पिन
िववाद छै न । बदर माग ग रएको कायिविध िनदिशकाले
नाग रकता ा गन यि को सारवान अिधकारमा
अङ् कुश लगाएको देिखँदनै । यसले नाग रकता
ा गन के क तो कायिविध र ि या पूरा गन भ ने
स ब धमा मा यव था गरेको देिख छ । नेपालले
संिवधानमा नै नाग रकताको स ब धमा प र
सस
ु ङ् गत (Consistent) नीित कायम गरी नेपालको
सावभौमस ा, राि य वािधनता, अख डता र
नेपाली जनताको अगाध रा मे लाई अ ु ण रा न
नाग रकता स ब धमा उपरो नीित अवल बन गनु
आव यक छ ।
१२. िनयमावली ऐनको उ े य पूरा गन
बनाईने नीितगत द तावेज हो । ऐनमा यव था
नभएका अिधकार िनयमावलीमा थप गरेर रािखँदैन ।
थप गरेर सारवान अिधकारमा नै ितकूल असर पान
यव था ग रएमा यो बदरयो य ह छ । यस िववादमा
नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा
(३) ले गरेको यव थालाई नै अङ् कुश लगाई संिवधान
द मौिलक हक चलनमा आघात पु ने गरी नेपाल
नाग रकता िनयमावली, २०६३ को िनयम ३ को
उपिनयम (६) मा यव था ग रएको भ ने िजिकर
ततु भएको छ । उ िनयम ३ को उपिनयम (६) को
कानूनी यव थाले नेपाल सरहदिभ फे ला परेको तर
िपतृ व मातृ वको ठेगान नभएका यि ले नाग रकता
पाउने छै न भ ने यव था गरेको छै न । यसमा िपतृ व
मातृ वको ठेगान नभएको यहोरा जनाई संर कको
नाम, थर र ठे गाना उ लेख गनुपन छ भ नेस मको
यव था गरेको छ ।
१३. िनवेदकले उ यव था पिन बदरयो य
भनी बदरको लािग चनु ौित िदएको देिख छ । यस
स ब धमा िवचार गदा िवप ी गृहम ालयको तफबाट
पेस भएको िलिखत जवाफमा िपतृ व/मातृ वको ठे गान

नलागेको कुरा अिभलेखमा मा अिभलेखीकरण गन र
नाग रकतामा सो महल खाली रा ने गरी सबै िज ला
शासन कायालयलाई प रप ग रसके को भ ने
देिखँदा उ यव थाको संवधै ािनक परी ण ग ररहनु
परेन । तसथ िनयमावलीको िनयम ३ को उपिनयम (६)
र नाग रकता माणप िवतरण कायिविध िनदिशका,
२०६३ को बदुँ ा नं. १०(७) को यव था संिवधानको
धारा ८ को उपधारा (२) (३), १२,१३, २२ र नेपाल
नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३)
सँग असङ् गित रिह बािझएको देिखन आएन ।
१४. दो ो तफ िवचार गदा िनवेदक
अमतृ कुमार शमाले नाग रकताको माणप पाउनको
लािग जापती शमा (िति सना) को नाग रकताको
ितिलिप राखी िज ला शासन कायालय, काठमाड मा
दरखा त गरेको देिख छ । िनजले नाग रकताको लािग
भरेको दरखा त फारामको ६ नं. मा बाबक
ु ो नाम थर
उ लेख गन महलमा “िपतृ वको ठे गान नखल
ु ेको” भ ने
यहोरा उ लेख भएको देिख छ । नेपाल नाग रकता
ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) मा िपतृ व
मातृ वको ठे गान नभएको यि ले वंशजको आधारमा
नाग रकता माणप पाउने यव था छ । यी िनवेदक
अमतृ कुमार शमाको िपतृ व/मातृ वको ठे गान नभएको
भ ने कुरा पेस भएको ज मदता माणप लगायतका
कागजातबाट समिथत हन आएको छ ।
१५. िज ला शासन कायालय, काठमाड ले
िनवेदकको नाग रकताको स ब धमा संर क जापती
शमा (िति सना) अमृतकुमार शमाको कानूनबमोिजमको
संर क व नभएको र उि लिखत दरखा त फाराममा
समेत बाबु आमाको नाम र ज म थान उ लेख नभएको
भ ने आधारमा िमित २०७०।४।९ मा नाग रकता िदन
अ वीकार गरेको देिख छ । िवप ी गृह म ालयबाट
ा िलिखत जवाफ हेदा नेपाल सरकार उप धान
एवम् गृह म ी तरबाट िमित २०६९।१०।५ मा
संिवधान, नाग रकता ऐनका ावधानसमेतको िवपरीत
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९४५९ - अमृतकुमार शमा िव. नेपाल सरकार
नहने गरी नाग रकता िवतरण गनु गराउनु हन भनी
भएको िनणयअनुसार िमित २०६९।१०।७ मा सबै
े ीय तथा िज ला शासन कायालयमा प रप
भएको देिख छ । उ प रप को बदु ा नं. ४ मा नेपाल
सरहदिभ भेिटएका तर िपतृ व मातृ व ठेगान नलागेका
स तानह लाई पिछ मातृ व िपतृ व ठे गान लागेको
बखत सोहीबमोिजम हने गरी संर कको सनाखतबाट
नाग रकता जारी गनु भ नेसमेतको यहोरा उ लेख
भएको देिख छ । यसबाट ततु िववािदत िवषय
स बोधन भएको नै देिखन आयो ।
१६. गहृ म ालयले जारी गरेको उ
प रप ले ततु िवषयको स बोधन गरेको अव थामा
िनवेदकले कानूनबमोिजमको नाग रकता पाउने त य
समिथत छ । अब उ प रप को रोहमा िवप ी
िज ला शासन कायालयले िवचार गरी नाग रकताको
स ब धमा िनणय गन स ने नै ह छ । िज ला शासन
कायालय, काठमाड ले नेपाल सरहदिभ फे ला परेको
िपतृ व मातृ वको ठे गान नभएको यि को हकमा
सो िनि त गन आव यक र उपयु ि या पूरा गरी
नाग रकता माग गन यि को नाग रकता स ब धमा
िनणय ग रिदनु पनमा िनणय गरेको पाइएन । मु यतः
िज ला शासन कायालयले िनवेदकको मागबमोिजम
नाग रकताको य
मा स बोधन गरी िनवेदकका
संर क बनी िनवेदन िदने यि जापती शमाले
संर क व हण गरेको ि याको कुरा उठाई मूल
नाग रकताको लाई प छाएको देिख छ ।
१७. संिवधानको धारा ८ को उपधारा
(३) को यव थाबमोिजम िपतृ व मातृ वको ठे गान
नलागेको यि लाई नाग रकता िदन िदलाउन रा य
बा य ह छ । उ यव थाबमोिजम नाग रकता के
कसरी िदने भ ने स ब धमा िनदिशकामा ि याका
कुरा िनधा रत गन सिकने भए तापिन संिवधानको धारा
८ को उपधारा (३) को सारभूत कुरालाई नै परा त

हने गरी अनाव यक सत वा यवधानह खडा गन
िम दैन । उ संवैधािनक यव थाबमोिजम नाग रकता
िदने कायलाई सहिजकरण गन गरी नै ि या बनाइनु
पदछ र सो ि याको आधारमा नाग रकताको िवषयमा
िनणय गरी िदनुपन ह छ । यसैले संिवधानको धारा
८ को उपधारा (३) र नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३
को दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजमको अव थालाई
इ कार गरी िज ला शासन कायालय, काठमाड ले
िनवेदकको नाग रकताको मागलाई प छाई िमित
२०७०।४।९ मा गरेको िनणय संिवधान र काननू मा
आधा रत भएको देिखएन ।
१८. अतः नेपाल नाग रकता िनयमावली,
२०६३ को िनयम ३ को उपिनयम (६) र नाग रकता
माणप िवतरण कायिविध िनदिशका, २०६३ को
बदु ा नं. १० (७) नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
को धारा ८ को उपधारा (३), धारा १३, २२ र नेपाल
नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३)
समेतसँग बािझएको नदेिखँदा सो हदस म रट िनवेदन
खारेज हने ठहछ । संिवधानको धारा ८ को उपधारा
(३) र नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को
उपदफा (३) मा नेपाल सरहदिभ फे ला परेको िपतृ व
मातृ वको ठेगान नलागेको यि ले वंशजको आधारमा
नाग रकता पाउने संवैधािनक र कानूनी यव था
भएको देिखएकाले िज ला शासन कायालय,
काठमाड को िमित २०७०।४।९ को िनणय र सोसँग
स बि धत काम कारवाही संिवधानको धारा १०७
को उपधारा (२) बमोिजम उ ेषणको आदेशले बदर
ग रिदएको छ । अब िनवेदकले नेपाली नाग रकताको
माणप को लािग िदएको दरखा त फारामउपर मािथ
उि लिखत संिवधान, ऐन र िनयमावलीको भावनालाई
म य नजर गरी िनवेदकको अव थालाई समेत िवचार
गरी िपतृ व मातृ वको ठे गान नभएको देिखन आएमा
यहोरा जनाइ वंशजको नाग रकता िदने स ब धमा जो
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
चािहने िनणय अिवल ब गरी िदनु भनी िवप ी िज ला
शासन कायालय, काठमाड को नाममा परमादेशको
आदेश जारी हने ठहछ ।
१९. ततु मु ामा िवप ी िज ला शासन
कायालयले िदएको िमित २०७०।४।१४ को जानकारी
प ले संर कको स ब धमा
उठाएको भएपिन
यसमा थप कुरा बझ
ु ी िनणय गन स नेमा सोबमोिजम
िनणय गरेको देिखन आएन । नेपाल सरहदिभ फे ला
परेको तर िपतृ व मातृ वको ठेगान नलागेको यि को
हकमा संर कको हैिसयत र ि यामा उठाउँदैमा
िनवेदकले नाग रकता नपाउने भ न िम दैन । िनवेदकले
नाग रकताको लािग िदएको दरखा तअनुसार िनजले
नाग रकता पाउने नपाउने के हो सो स ब धमा
िवप ी िज ला शासन कायालयबाट कुनै िनणय
बोलेको पिन पाइँदैन । यिद िनवेदकले नाग रकता
नपाउने कुनै अव था देिखएको भए सोको आधार र
कारण उ लेख गरी अदालतलाई िलिखत जवाफ र
आिधका रक कागजात पठाई अदालतलाई सहयोग
गनु िवप ी िज ला शासन कायालयको कत य
हो । िज ला शासन कायालय, काठमाड ले िलिखत
जवाफसमेत नपठाई अदालतको आदेशलाई अव ा
गरी याय स पादनमा असहयोग गरेको देिखयो ।
कारणसिहतको िलिखत जवाफ एवम् मागबमोिजमको
आिधका रक कागज माण नपठाई अटेर गन कायालय
वा यसका मख
ु लाई गैर िज मेवार र अनुशासनिहन
मा नु पन ह छ । य ता काय िकमाथ वीकाय हन
स दैन । यसरी िनवेदकको नाग रकता स ब धमा िमित
२०७०।४।९ मा िनणय गन अिधकारी एवम् िलिखत
जवाफ पठाउन उपे ा गन कायालय मुखलाई आ नो
कानूनले तोके को िज मेवारी र कत य ित सचेत
गराउन नेपाल सरकार, गृह म ालयमाफत लेखी
पठाउनू ।
ततु
आदेशको जानकारी
महा यायािधव ाको कायालयमाफत िवप ीह लाई

िदइ दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार
पेस गनू ।
उ रायमा हामी सहमत छौ ।
या. ओम काश िम
या. देवे गोपाल े
इजलास अिधकृ त : भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शुभम् ।



नणय नं .९४६०
सव च अदालत, संयु इजलास
स माननीय धान यायाधीश ी रामकुमार साद शाह
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
फै सला िमित : २०७१।८।१९।६
०६८-CI-११३६
मु ा : मोही नामसारी
पनु रावेदक/ ितवादी : िज ला बारा, गा.िव.स.
अमरप ी वडा नं. ८ ब ने ल मी राउत अिहर
िव
यथ /वादी : िज ला बारा, गा.िव.स. अमरप ी वडा
नं. २ ब ने तेतरी कनईु न
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९४६० - ल मी राउत अिहर िव. तेतरी कनईु न
मोही लागेको ज गाको लगत र िववरण
अ ाविधक रा ने आिधका रक िनकाय
भूिमसुधार कायालय हो । भूिमसुधार
कायालयको रेकडमा नै मोही लगत क ा
भएको भ ने कुरा नदेिखएको अव थामा
य तो मोहीको लगत क ा भई सके को
भनी अदालतले अनुमान गन निम ने ।
( करण नं. ३)
 यथ को पितको मोही लगत क ा
भइसके को भ ने िजिकर िलने पनु रावेदक
ितवादीले नै सो कुराको त ययु माण
पेस गरी आ नो दाबी पुि गराउनु पन
ह छ । मोहीको लगत क ा गन अिधकार ा
िनकाय भूिमसुधार कायालय भएको
स दभमा मालपोत कायालयको े तामा
मोहीको लगत क ा भएको कै िफयत
जिनएको भ ने मा िजिकरले मोही लगत
क ा भएको मा न िम ने नहने ।
( करण नं. ४)

उपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ग) बमोिजम ितवादीको तफबाट यस अदालतमा
पनु रावेदन परेको तुत मु ाको सङ् ि त य र ठहर
यस कार छःिज ला बारा, गा.िव.स. अमरप ी वडा नं.
१ िक.नं. १७८ ज.िव. २-४-० को सािबक ज गाधनी
रामादेवी (गुरागाई) उपा याय र मेरो पित भोथी साह
कानु दतावाला मोही भई ज गा जोती कमाई मोहीको
दािय व पुरा गद आउनु भएको िथयो । उ िक.नं.
१७८ को ज.िव. २-४-० म ये ज.िव. १-०-० ज गा
सािबक ज गाधनी रामादेवीले अिमन िमयाँलाई
िब गनु हँदा उ िक.नं. १७८ िक.का. भई िक.नं.
२०८ मा ज.िव. १-०-० र िक.नं. २०९ मा ज.िव.
१-४-० कायम भै िक.नं. २०८ को ज.िव. १-०-०
अिमन िमयाँको नाउँमा कायम भएको िथयो । अिमन
िमयाँको मृ यपु िछ िनजका छोराह संसिु दन िमयाँ
धिु नया र सफुिदन िमयाँ धिु नयाले संयु पमा
नामसारी गराई ल मी राउत अिहरलाई िब
गरी िदनभु एको हँदा हाल ज गाधनी ल मी राउत
हनुह छ । मोही मेरा पित भोथी साह कानु २०३५
पनु रावेदक/ ितवादीका तफबाट : िव ान् व र सालमा आ नो कालगितले परलोक हनु भएको र
अिधव ा ह रहर दाहाल र िव ान् अिधव ा मोहीको हकदारह छोरा ह रशच साह कानु, ह रहर
साह कानु र प नी म तेतरी कनईु नले सो ज गा जोती
मनमोहन ितिमि सना
कमाई मोहीको दािय व परु ा गरी आएका छ । मोहीको
यथ /वादीका तफबाट :
ज गा िक.का. भै अलगअलग यि ज गाधनी भए पिन
मोहीयानी हकमा कुनै असर नपन हँदा सािबक िक.नं.
सु फै सला गन भूिमसुधार अिधकार :
१७८ िक ाकाट भई कायमी िक.न. २०८ को ज.िव.
ी पु कलकुमार थापा
१-०-० ज गाको मोहीयानी हक छोरा ह रहर साह कानु
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
र ह रशच साह कानक
मा. या. ी बमकुमार े
ु ो म जरु ीनामाअनस
ु ार मेरा
नाउँमा मोही नामसारी गरी मोहीयानी हकको माणप
मा. या. ी सारंगा सवु ेदी
पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी तेतरी कनुईनको िमित
२०६६।३।३० को िनवेदन प ।
फै सला
सािबक िक.नं. १७८ को ज गा िक.का. भई
या.चोले शमशेर ज.ब.रा.: पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको िमित २०६८।७।६ को फै सला कायम िक.नं. २०८ को ज.िव. १-०-० ज गा अिमन
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
िमयाँकै पालामा भोथी साहले मोहीयानीबापत घरसारमै
नगदै िलई ज गा जो न असमथता देखाई भूिमसधु ार
कायालय, बारामा िनवेदन िदनु भएको हँदा भोथी
साहको मोही लगत क ा हने गरी िमित २०३२।११।४
मा िनणय भै ज गाधनी े ता पज
ु ाको मोही महलबाट
िनज भोथी साहको नाम क ा भइसके को छ । सोही
िमितदेिख सािबक ज गाधनी अिमन िमयाँले नै ज गा
आवाद गरी आउनु भएको िथयो । अिमन िमयाको
शेषपिछ िनजका छोरा संसिु दनले आ ना नाममा
नामसारी गराई भोग गरी आउनु भएकामा िमित
२०५३।१२।७ मा िनज संसिु दनबाट मैले ख रद गरी
िलएको हँ । मैले ख रद गदा ज गाधनी े ता पज
ु ाको
मोही महल खाली रहेको िथयो । ख रद गरेका िमितदेिख
म आफै ँ ले जोत भोग गरी आएको छु । िवप ीका पितका
नामको मोही लगत क ा भैसके को हँदा दाबीबमोिजम
मोही नामसारी हनुपन होइन भ नेसमेत यहोराको
ितवादी ल मी राउत अिहरको िमित २०६६।७।१६
को ितउ रप ।
वादीले आ नो उजुरी िनवेदनसाथ कुनै
सालको कुतवाली बझ
ु ाएको माण पेस गन नसके को,
गा.िव.स. अमरप बाट दाबीको ज गा ज गाधनीकै
जोतभोगमा रहेको भनी उ लेख गरी च.नं. ३७
िमित २०६६।७।१९ को प ारा लेखी आएको
तथा मालपोत कायालय, बाराबाट दता उतार बु दा
गा.िव.स. अमरप वडा नं. १ िक.नं. २०८ को
ज.िव. १-०-० ज गाको मोही भोथी साह कानुको नाम
िमित २०३२।११।४ को िनणयले क ा भएको भनी
उ लेख भै आएको देिखँदा दाबीको ज गाको मोही
क ा भैसके को र ज गा ज गाधनीकै जोतभोगमा रहेको
देिखँदा वादी दाबी पु न नसक खारेज हने ठहछ भ ने
भूिमसधु ार कायालय, बाराबाट िमित २०६६।११।१२
मा भएको फै सला ।
ज गा मैले कमाई आएको छु, ज गाधनीले
होइन । कुतमा किह यै िववाद भएको छै न । कुत िनर तर

बझ
ु ाएको छु । दाबीको ज गाको मोही मेरो पित भोथी
साह रहेकामा िववाद छै न । िनजको मोहीयानी हकको
लगत क ा भएको छै न । िनजको मृ यु भएपिछ मेरो
नाउँमा मोही नामसारी गन भिू मस ब धी ऐन, २०२१
को दफा २६(१) ले िम छ । मेरो नाउँमा मोहीयानी हक
नामसारी गनु पनमा नगरी भएको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन
अ.बं १८४क, अ.बं. १८५ नं., माण ऐन, २०३१ को
दफा ३ तथा दफा ५४ को ितब धा मक वा यांशको
िु ट हँदा सु भूिमसधु ार कायालय, बाराको फै सला
बदर गरी मेरो िफराद दाबीबमोिजम मोही नामसारी हने
गरी इ साफ पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी तेतरी
कनईु नको पनु रावेदन हेट डामा परेको पनु रावेदनप ।
मोही नामसारी ग रपाउँ भनी पनु रावेिदका
तेतरी कनुईनको भूिमसधु ार कायालय, बारामा िदएको
िनवेदनको पीठ भागमा िक.नं. १७८ को ज गाको मोही
लगत भोथी साह कानुको नाम कायम रहेको देिखएको
भनी िमित २०६६।१०।२८ मा मोही लगत फाँटबाट
र मोही लगत क ा भएको िमित २०३२।११।४ को
िमिसल फे ला नपरेको भनी तामेली फाँटले उ लेख
गरेको अव था देिखएकामा वादी दाबी पु न नस ने गरी
भूिमसधु ार कायालय, बाराले िमित २०६६।११।१२
गरेको िनणय माण मू याङ् कनको स दभबाट फरक
पन स ने देिखएकाले मुलुक ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
४७ बमोिजम छलफलका िनिम यथ ितवादीलाई
िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत,
हेट डाबाट िमित २०६७।१२।२५ मा भएको आदेश ।
िववािदत ज गामा वादीका पित भोथी साहको
नाउँमा कायम रहेको मोहीयानी हक रतपूवक समा
भै मोही लगत क ा भएको भ ने अव था नदेिखएकाले
सु फै सला उ टी भै वादी दाबीबमोिजम िक.नं. २०८
को ज गामा वादीको पित भोथी साहको नाममा कायम
रहेको मोहीयानी हक वादीको नाममा नामसारी हने
ठहछ भ ने िमित २०६८।७।६ को पनु रावेदन अदालत,
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९४६० - ल मी राउत अिहर िव. तेतरी कनईु न
हेट डाको फै सला ।
पनु रावेदन अदालतको फै सलामा िच
बझ
ु ेन । भिू मसुधार कायालय, बाराको िमित
२०३२।११।४ को िनणयबाट भोथी साहको मोही
लगत क ा भइसके को त य मोठ े ताको कागजबाट
भएको छ । िमित २०३२।११।४ मा मोही लगत
क ा भएपिछ मोहीले जोतभोग गरेका छै नन् । मालपोत
कायालय, बाराको प बाट पिन मोही लगत क ा
भएको भ ने देिखएको अव थामा २०३२ साल पूवको
िलखतलाई आधार िलई मोही नामसारी हने ठहराएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण भएकाले
उ टी गरी सु भूिमसुधार कायालयको िनणय सदर
ग रपाउँ भ ने ितवादीको यस अदालतमा परेको
पनु रावेदनप ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी
पेस हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी ह रहर दाहाल
र िव ान् अिधव ा ी मनमोहन ितिमि सनाले
िक.नं. २०८ को ज गाको मोहीले सािबक ज गाधनी
अिमन िमयाँकै पालामा ज गा जो न नस ने भनी
भूिमसधु ार कायालय, बारामा िनवेदन िदई मोही लगत
क ा हने गरी िमित २०३२।११।४ मा िनणय भै उ
िनणयअनुसार ज गाधनी े ता पुजामा मोही महलबाट
नाम क ा भइसके को छ । भूिमसधु ार कायालयको
प अनुसार मालपोत कायालयले मोठ े तामा मोही
लगत क ा भएको कै िफयत खल
ु ाउने हो । िनणय गन
कायालयले लगत क ास ब धी िमिसल फे ला नपरेको
भ ने आधारमा सरकारी े तामा जिनएको कुरालाई
अ यथा भ न िम दैन । एकपटक रतपूवक लगत क ा
भई सके को मोही पनु ः कायम हन नस नेमा मोहीको
प नीको नाममा नामसारी हने ठहराएको पनु रावेदन
अदालतको फै सला ुिटपूण भएकाले उ टी हनुपछ
भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
उ बहससमेतलाई सनु ी ततु मु ाको

िमिसल संल न कागजह अ ययन गरी पुनरावेदन
अदालत, हेट डाबाट सु भूिमसुधार कायालयको
िनणय उ टी गरी िक.नं. २०८ को ज गामा वादीका
पितको नाममा कायम रहेको मोहीयानी हक वादीको
नाममा नामसारी हने ठहराएको फै सला िमलेको छ वा
छै न र ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु ने हो वा होइन
भ ने िनणय िदनपु न देिखन आयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा सािबक िक.नं.
१७८ को ज.िब. २-४-० ज गाको मोही पित भोथी
साह कानु भएकामा सो ज गाम ये ज.िव. १-०-०
सािबक ज गाधनी रामादेवीले अिमन िमयाँलाई िब
गदा िक.नं. २०८ कायम भएको र अिमन िमयाँको
मृ यपु िछ िनजका छोराह ले हालको ज गाधनी
ितवादी ल मी राउतलाई िक.नं. २०८ को ज गा
िब गरेकामा पित भोथी साहको २०३५ सालमा
मृ यु भएपिछ मोहीका हकदारह ले ज गा कमाई
आएकाले सािबक िक.नं. १७८ िक ाकाट भई कायम
भएको िक.नं. २०८ को ज गा आ नो नाममा मोही
नामसारी ग रपाउँ भ ने वादीको दाबी रहेको देिख छ ।
ितवादी ल मी राउतको ितउ रप मा िक.नं. २०८
को सािबक ज गाधनी अिमन िमयाँकै पालामा मोही
भोथी साहले मोहीयानी बापत घरसारमै नगदै िलई
भूिमसधु ार कायालयमा िनवेदन िदई मोही लगत क ा
हने गरी िमित २०३२।११।४ मा िनणय भई ज गाधनी
े ता पुजाको मोही महलबाट भोथी साहको नाम क ा
भइसके को र उ ज गा सािबक ज गाधनीले एवम्
आफूले ख रद गरेपिछ आफूले नै कमाई आएकाले
लगत क ा भइसके को मोही नामसारी हनपु न होइन
भ ने िजिकर रहेको पाइ छ । सु भूिमसधु ार कायालय,
बाराले मोही नामसारीको दाबी पु न नस ने ठहराएको
िनणय पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट उ टी भै वादी
दाबीबमोिजम सािबक मोहीको प नी यी वादी तेतरी
कनईु नको नाममा मोही नामसारी हने ठहराएको
फै सलाउपर ितवादीको तफबाट यस अदालतमा
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
पनु रावेदन परी िनणयाथ यस इजलाससम पेस
भएको रहेछ ।
३. वादीले दाबी िलएको िक.नं. २०८ को
ज.िव. १-०-० को ज गा सािबक िक.नं. १७८ को
ज.िव. २-४-० बाट िक ाकाट भई आएको र उ
सािबक िक.नं.१७८ को सािबक ज गाधनी रामादेवी
उपा याय र मोही भोथी साह कानु भएको भ ने कुरा
िमिसल संल न कागजातह बाट देिखएको छ । यस
त यमा वादी ितवादीिबच कुनै िववाद रहेको पाइँदैन ।
सािबक ज गाधनीले िक.नं. १७८ बाट िक ाकाट गराई
िक.नं. २०८ कायम भएको ज गा अिमन िमयाँलाई
िब गरी अिमन िमयाँको मृ युपिछ िनजका हकदारले
यी पनु रावेदक ल मी राउतलाई िब गरेको देिखन
आउँछ । पनु रावेदक ितवादीले ितउ रप मा
र यस अदालतमा पनु रावेदन गदा पिन आफूले
अिमन िमयाँका छोराह बाट िक.नं. २०८ को ज गा
राजीनामा गरी िलएको र अिमन िमयाँकै पालामा िमित
२०३२।११।४ को भूिमसधु ार कायालयको िनणयले
मोही लगत क ा भई सके काले सािबक ज गाधनीकै
पालामा लगत क ा भई सके को मोहीको हकदार
प नीको नाममा नामसारी हन नस ने भनी िजिकर
िलएको पाइ छ । तर पनु रावेदकले ितउ रप साथ
वा पनु रावेदन साथ भूिमसधु ार कायालय, बाराबाट सो
िमित २०३२।११।४ मा भएको िनणयको ितिलिप वा
उ ज गाको मोहीको लगत क ा भएको पिु हने कुनै
पिन माण पेस गन सके को पाइँदैन । यसका अित र
यथ तेतरी कनुईनले भूिमसधु ार कायालयमा िदएको
िफरादप को पीठमा िक.नं. १७८ को ज.िव. २-४-०
ज गाको मोहीको १ नं. लगत र मोही माणप भोथी
साहका नाममा कायम रहेको र िमित २०३२।११।४
मा मोही लगत क ा हने गरेको िमिसल फे ला नपरेको
भ ने यहोरा भूिमसधु ार कायालयको स बि धत
फाँटबाट जिनएको देिख छ । मोही लागेको ज गाको
लगत र िववरण अ ाविधक रा ने आिधका रक

िनकाय भूिमसधु ार कायालय हो । भूिमसधु ार
कायालयको रेकडमा नै मोही लगत क ा भएको भ ने
कुरा नदेिखएको अव थामा य तो मोहीको लगत क ा
भई सके को भनी अदालतले अनमु ान गन िम ने हँदनै ।
४. व तुतः यी यथ को पितको मोही
लगत क ा भइसके को भ ने िजिकर िलने पनु रावेदक
ितवादीले नै सो कुराको त ययु माण पेस गरी
आ नो दाबी पुि गराउनु पन ह छ । मोहीको लगत
क ा गन अिधकार ा िनकाय भूिमसुधार कायालय
भएको स दभमा मालपोत कायालयको े तामा
मोहीको लगत क ा भएको कै िफयत जिनएको भ नेमा
िजिकरले मोही लगत क ा भएको मा न िम ने
हँदैन । यसका अित र मालपोत कायालयको
े तामा भूिमसधु ार कायालयको के कुन िमितको
िनणय र के कुन िमित र च.नं. को प को आधारमा
लगत क ा भएको हो भ ने उ लेख नभई के वल
२०३२।११।४ को िनणयले मोही लगत क ा भएको
भ नेस म उ लेख भएको तर भूिमसधु ार कायालयबाट
उ िमित २०३२।११।४ मा य तो कुनै िनणय
भएको िमिसल वा िनणयको ितिलिपको अि त व
किहँकतैबाट नदेिखएको एवम् भूिमसुधार कायालयको
े तामा मोही कायमै रहेको अव थामा कानूनबमोिजम
कायम भएको मोहीको लगत क ा भइसके को मा न
िम ने हँदैन ।
५. माण ऐन, २०३१ को दफा २८ मा “कुनै
खास कुरा मािणत गन भार कुनै खास यि को हनेछ
भनी कुनै नेपाल कानूनमा यव था भएकामा बाहेक
य तो कुरा मािणत गन भार सो कुराको अि त वमा
अदालतलाई िव ास िदलाउन चाहने यि मािथ नै
हनेछ” भ ने यव था रहेको पाइ छ । उ कानूनी
यव थाअनस
ु ार िमित २०३२।११।४ मा मोही लगत
क ा भइसके को भ ने दाबी िलने प ले उ कुराको
त यको अि त वमा अदालतलाई िव ास िदलाउन
सो िनणय नै पेस गरी आ नो दाबी थािपत गनुपन
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
ह छ । तर पुनरावेदक प बाट य तो कुनै िनणय पेस
नणय नं .९४६१
गरी आ नो दाबीलाई िनिववाद पमा थािपत गन
सके को पाइएन । यस अव थामा यथ को पित भोथी
सव च अदालत, संयु इजलास
साह कानक
ु ो उ िक.नं. २०८ को ज गाबाट मोही
लगत क ा भइसके को मा न िम ने भएन ।
स माननीय का.म.ु धान यायाधीश ी िगरीश च लाल
६. उि लिखत आधार एवम् कारणसमेतबाट
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
िक.नं. १७८ को ज गाबाट िक ाकाट भई कायम
फै सला िमित : २०७२।६।२४।१
भएको ितवादी ल मी राउत अिहरको नाममा दता
रहेको िक.नं. २०८ को ज.िव. १-०-० ज गामा यथ
मु ा: गैरकानूनी पमा स पि आजन ग र ाचार
वादीका पित भोथी साहको नामको मोही हक कायम
गरेको ।
नै रहेको देिखएकाले भोथी साहक प नी यथ वादी
तेतरी कनईु नको नाममा मोही नामसारी हने ठहराएको
०६६-CR-०३२३
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०६८।७।६ को पनु रावेदक/वादी : अनस
ु धान अिधकृ त मोहन साद
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको
ब जाडेको ितवदेनले नेपाल सरकार
पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न । तुत मु ाको दायरी
िव
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
यथ / ितवादी : काठमाड िज ला का.म.न.पा.
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
वडा नं. ५ मािलगाउँ ब ने अथ म ालयका
उ रायमा सहमत छु ।
उपसिचव ई र साद पोखरेलसमेत
. या.रामकुमार साद शाह
०६६-CR-०३२४
इजलास अिधकृ त : िव नाथ भ राई
पनु रावेदक/ ितवादी : का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ५
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १९ गते रोज ६ शभु म् ।
ऐ.ऐ. ब ने उषा पोखरेल
िव
यथ /वादी : अनस
ु धान अिधकृत मोहन साद
ब जाडेको ितवदेनले नेपाल सरकार



०६६-CR-०३२५
पनु रावेदक/ ितवादी : िज ला काठमाड , काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. ५ मािलगाउँ ब ने
िकरण पोखरेलसमेत
िव
यथ /वादी : अनस
ु धान अिधकृ त मोहन साद
ब जाडेको ितवदेनले नेपाल सरकार
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०६६-CR-०३२६
पनु रावेदक : स री िज ला, राजिवराज न.पा. वडा नं.
४ ब ने तेज साद पोखरेल
िव
यथ /वादी : अनस
ु धान अिधकृत मोहन साद
ब जाडेको ितवदेनले नेपाल सरकार
०६६-CR-०३२७
पनु रावेदक/ ितवादी: काठमाड िज ला, काठमाड
महानगरपािलका वडा नं. ५ मािलगाउँ ब ने
अथ म ालयका उप-सिचव ई र साद
पोखरेल
िव
यथ /वादी : अनस
ु धान अिधकृ त मोहन साद
ब जाडेको ितवदेनले नेपाल सरकार
लोडबे रङ वाल िस टमको घर िनमाण
लागतमा े म ट चरको घरको िनमाण
लागतमा ज तो ग र ओभरहेड क ट र
ठे का कर घटाउन मनािसब नहने ।
( करण नं.१८)
जाँच अविधिभ ख रद गरेको समय यिकन
नभएको अव थामा २०५९ सालको
बजार मू यको आधारमा मू य कायम गनु
यायोिचत हन नस ने ।
( करण नं.२०)
अचल स पि को हक ा गन ाथिमक र
िव सनीय आधारभूत माण आिधका रक
िनकाय मालपोत कायालयबाट पा रत
रिज ेसनको िलखत हो । सो िलखतमा
लेिखएको यहोरा अ यथा नभएस म मा नु
पन हने ।
( करण नं.२९)
माग दाबी गदाको अव थामा तलबलाई
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वीकार गन र पुनरावेदन तहमा आएर
अ वीकार गनु याियक मू य र मा यताको
िवपरीतसमेत हने ।
( करण नं.३५)
मोही लागेको ज गामा भूिमस ब धी ऐनले
िनधारण गरेबमोिजम कूत बाली पाउने
कुरामा िववाद छै न । तसथ मोही लागेको
ज गामा कूतको आधारमा कृिष आय
गणना ग रनु मनािसब नै हने ।
( करण नं.५०)
ज गाको हैिसयत सधै एकनासको
हदँ ैन । नयाँ नयाँ िविध र िसँचाइ सुिवधाको
कारण कृिष णालीमा सुधार हदँ ै आएको र
य ता ज गाह सािबकको पटेर/पोखर
र जङ् गल नै रिहरहने अव था हदँ ैन ।
िवकासको ममा कृिषयो य जिमनमा
प रणत हदँ ै आएको पाइने ।
( करण नं.५२)
छोरी चेलीले ज मेदेिख नै माइती, मावली र
अ य आफ तजनबाट कुनै समारोह, चाड
पव, उ सव, ज मिदनसमेतका अवसरमा
टीकाटालोबाट नगद पाउने गदछन् ।
यसरी पाएको नगद पाउने यि को नै
हने भ ने हा ो नेपाली समाजको िविश
च र हो । अतः स पि को ोत खुलाउने
दािय व भएका पुनरावेदक ितवादीले
बयानमा . ७५,००० ।– टीकाटालोबापत
ा गरेको भिन बयान गरेको देिखँदा िवशेष
अदालत, काठमाड ले गरेको फैसला सो
हदस म अ यथा नदेिखँदा . ७५,०००।ितवादीको आयमा गणना हन जाने ।
( करण नं.६०)
वा तिवक यायको अनुभूित अदालत
ए लै को यासबाट मा हन स दैन । मु ा

९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
ने.का.प. २०७१, साउन, िन.नं. ९१४९,
चलाउने र अनुस धान गन अिधकारीले
पृ ५०९
माण सङ् कलन र अनुस धानका
ने.का.प. २०६९, जेठ, िन.नं. ८७७०, पृ
पाटाह अदालतकै िज मामा छाड् ने र
२५९
अ प दाबी िलने ज ता कमजोरीह
वादी प ले िसजना ग र िदएको ख डमा स ब कानून :
 ाचार िनवारण ऐन, २०१७
ाचार िनवारण गन ऐनको मनसाय
 ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०
पूरा हन स दैन । ितवादी प ले िलएको
(१), (२), ४७, ६५(२), ६५(३)
िजिकर याियक, िववेकस मत र तािकक
छ र वादी प ले ख डन गरेको छै न भने
अदालतले यसै अनु प िववादको सु फै सला गन अदालत र यायाधीशःमाननीय अ य ी गोिव द साद पराजल
िन पण गनु पन हन आउने ।
ु ी
माननीय सद य ी रणबहादरु बम
( करण नं.६५)
माननीय सद य ी भपु वज अिधकारी
पनु रावेदक/वादीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
फै सला
राजे सवु ेदी र उप यायािधव ा कृ णमोहन
का.म.ु . या.िगरीश च लाल : िवशेष
कोइराला
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् व र अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम िवशेष
अिधव ा य श भु थापा, कृ ण साद अदालत, काठमाड को िमित २०६२।३।२ को
सापकोटा, सितशकृ ण खरेल र िव ान् फै सलाउपर वादी नेपाल सरकार र ितवादीह को
अिधव ा य कुमार रे मी र नरे कुमार के .सी. तफबाट दोहोरो पुनरावेदन पन आएको ततु मु ाको
सङ् ि त य एवम् ठहर यस कार छ :
अवलि बत निजर :
ितवादी ई र साद पोखरेल झापाको
ने.का.प. २०६६, मङ् िसर, िन.नं. ८२००,
शासक य अिधकृत, अथ म ालयअ तगत ि भवु न
पृ १२३५
ने.का.प. २०६७, चैत, िन.नं. ८५१९, पृ अ तराि य िवमान थल, कृ णनगर, वीरग ज भ सार
कायालयमा कायरत् रहँदा यापारी र कमचारीह सँग
२००७
ने.का.प. २०६८, असोज, िन.नं. ८६३०, िमलेमतो ग र अिनयिमत त रकाले राज व चुहावट
गनलगायतका काय ग र स पि आजन गरेको हँदा
पृ ९१७
ने.का.प. २०६८, फागनु , िन.नं. ८७२२, ई र साद पोखरेललाई कानूनबमोिजम कारवाही ग र
यसरी कमाएको स पि जफत ग रपाउँ भ नेसमेत
पृ १८९०
यहोराले िविभ न िमितमा रामेछाप परेवाडाँडा
ने.का.प. २०६९, भदौ, िन.नं. ८८३२, पृ
िनवासी रमेश िघिमरे, का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११
७७१
ने.का.प. २०६९, जेठ, िन.नं. ८७७०, पृ िनवासी अशोक थापा, ऐ.ऐ िनवासी उ मकुमार े
र रामकृ ण कठायतलगायतका यि ले अि तयार
२५९
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
द ु पयोग अनस
ु धान आयोगमा िदएको उजरु ी
िनवेदनको आधारमा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले अनस
ु धान गदा िन निलिखत यहोरा भएको
देिखएको ।
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ५ मालीगाउँि थत
घर खानतलासी गदा नेपाली पैयाँ १००० को १००
थान, भारतीय पैयाँ १०० को ४०० थान, अमे रकन
डलर १ को ५ थान, २० को ३ थान, ई र साद
पोखरेलको पसनल डायरी १ थान, अंशब डाको
स कल कागज थान २, सेयर माणप सिहत िविभ न
बैङ्कह को सेयरह सँग स बि धत कागजात १६
थान, िविभ न बैङ्कको पास बक
ु र चेक बक
ु ग र ज मा
ग र ६ थान, िविभ न थानको ज गाधनी माणपुजा,
स पि िववरण बझ
ु ाएको कागज, राज दािखला
गरेको कागज थान १०, क यटु र C.P.U २ थान,
A.C. थान १, िडपि ज थान १, बेि जयम ज तो
देिखने कापट ठुलो रोल १, सोनी २१” को टेिलिभजन
थान ३, सोनी िभिडयो यामरा थान १, पानासोिनक
डेक थान १ र यामरा थान ४ बरामद ग रएको भ ने
िमित २०५९।५।२ को खानतलासी तथा बरामदी
मुचु का ।
ई र साद पोखरेलको उि लिखत बरामद
ग रएको सामान म ये A.C. िडपि ज, कापट,
टेिलिभजन, रेिडयो यामरा, डेकसमेतका सामानह
ई र साद पोखरेलको घरमा छोडेको देिखएको ।
म २०३४ सालमा सरकारी सेवामा वेश
ग र २०५८ सालदेिख अथ म ालयमा कायरत्
छु । सो िबचमा गहृ म ालयअ तगत िज ला
शासन कायालय, पसा, महो री, िस धल
ु ी, झापा,
नवलपरासी, बागलङ
ु समेतमा र अथ म ालयअ तगत
ि भवु न िवमान थल भ सार कायालय, भ सार
िवभाग, कृ णनगर, वीरग ज भ सार कायालयमा
समेत काम गरेको छु । मैले सेवा वेश गनपु ूव क रब
८/१० वष िविभ न संगिठत सं थामा काम गरे ँ ।

काठमाड को मालीगाउँको ज गा २०३७ सालमा
क रब .२५,०००।- मा र वीरग जको ज गा
सोही सालमा .१२,०००।- मा नगर िब तार
योजनाअ तगत नगर िवकास सिमितबाट ख रद गरेको
हो । काठमाड मािलगाउँको ज गाको े फल ०-७-१
छ भने वीरग जको ज गाको े फल ०-३-१ िबगाह
छ । भ पुर बालकोटमा ०-९-० रोपनी आना र
काठमाड धु बाराहीमा क रब एक रोपनी ज गाका
साथै मोरङमा ४–७–०, स री िस हा िसिगयौनमा
१९ क ा, झापा अनारमनीमा क रब १ क ा,
जाटार ओखलढुङ्गामा १ रोपनी ८ आना ज गा
छ । सो ज गाम ये ीमतीको नाममा का.म.न.पा.-५
माली गाउँमा ०–७–१, बालकोट भ परु मा ०–९–०,
िवराटनगरमा क रब ०–७–० र झापा अनारमनीमा
क रब १ क ा ज गा छ । छोरा िकरण पोखरेलको
नाममा मोरङ अमाहीमा ४–०–० र धु बाराही
काठमाड मा ०-१०-० आना ज गा छ । छोरा िवणको
नाममा धु बाराही काठमाड मा ०-६-२-२ रोपनी ज गा
छ । जाटारको ज गा मेरो नाममा छ । ीमती उषा
पोखरेलका नाममा नेपाल िसलोन बैङ्क बागबजारमा
मु ित खातामा . १५,००,०००।- र सोही बैङ्कमा
बचत खातामा क रब ५०/६० हजार पैयाँ छ ।
नेपाल बैङ्क िलिमटेड जु सडकमा मु ितमा .
३,००,०००।- र बचतमा क रब . २,००,०००।- ग र
५,००,०००।- छ । राि य वािण य बैङ्क न सालमा
क रब १,५०,०००।- जित होला । िहमालयन बैङ्क
यरु ोडमा क रब १ लाख छ । छोरा िकरणले अमे रका
जाने ममा मेरो भाइ तेज सादसँग के ही रकम सापट
िलई काठमाड को बैङ्कमा क रब ६ लाख ज मा गरेको
ज तो ला छ । िभसा ा हन नसके को कारण अमे रका
जान नसके को हँदा सोरकम भाइ तेज सादलाई िफता
िदनपु न हो । ीमतीको नामको रकम मु ित खातामा
रहेकाले िझ न असिजलो भएकाले तेज सादसँग
सापटी िलएको हो ।
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
मेरो प रवारमा म, ीमती र २ छोराह
छ । मसमेत हामी ५ भाइ ३ बिहनीह छ । हामी
क रब २०३२ सालमा छु ी िभ न भएका ह ।
अंशब डाको कागज यसै आयोगमा बरामद ग र
याइएको छ । अंशब डा नभएको स पि को हकमा
बबु ा आफै ँ ले राखी पिछ मशः िब गद सबै भाइलाई
रकम िदनभु एको िथयो । काठमाड का.म.न.पा.-५
मालीगाउँको घर २०४६/२०४७ सालको अविधमा
िनमाण गरेको हो भने वीरग जको घर २०५५/०५६
सालको अविधमा िनमाण गरेको हो । दवु ै घर ीमती
उषा पोखरेलको नाममा छन् । सोबाहेक मेरो प रवार
र मेरो नाममा कुनै घर छै न् । मेरो छोराको नाममा
रहेको एउटा भारतीय िहरोहो डा मोटरसाइकल क रब
३/४ वषअगािड ख रद गरेको हो । स पि जाँचबझ
ु
आयोगमा देखाइएको सुन र चाँदीको गहना हालको
बजार मू य बृि भैरहेको अव थामा एकसरो राखी
अ िब ग रएको हो । बरामद भएका िट.िभ.म ये
एउटा िट.िभ.भाइ तेज साद पिहले मेरो घरमा नै ब ने
गरेको हँदा घर छोडी जाँदा छोडेको हो ।
मेरी ीमती उषा पोखरेल पिहले घरेलु इलम
गरेर आय आजन गदिथन् । हाल घर यवहार गन गरेक
छन् । मलाई थाहा भएस म हा ो प रवारमा स री
िज ला िस हा िसिगयौनमा रहेको क रब १०–१०–०
ज गाम ये िब ग र हाल क रब ०–१९–० िबगाह
ज गा बाँक छ । मेरो हजरु आमाको नाममा हाल सनु सरी
िज ला ह रपरु गा.िव.स.मा रहेको क रब २१–०–०
िबगाह ज गाम ये ३ जना नाितलाई बराबर िदने ममा
मेरो भागमा क रब ७–०–० िबगाह ज गा आएको र
ज गा क रब २०३७ सालमा िब गरेको हँ । मलाई
िदइएको भ टाबारी सनु सरीको क रब ५–०–० िबगाह
ज गा िब गरेको हो । मेरो मािसक खच ६ देिख ८
हजारस म ला ने गदछ । मािसक तलब .८,०००।हजार ह छ । बरामद भएको रकम आफूसँग रहेको
गरगहना िब गरेको र तलबसमेत हो । भारतीय पैयाँ

बरामद भएको स ब धमा गत वष नेपाल-भारत िड.िज.
तरीय बैठकमा भाग िलन जाँदा सरकारबाट ा रकम
हो । म िकड् नीको िबरामी भएकाले भारतमा नै उपचार
गनको लािग स चय ग र राखेको हो ।
मेरो घरमा रहेको क युटर ३०/३५ हजारमा
ख रद ग रएको परु ानो मोडेलको हो । िभिडयो यामरा
२०/२२ हजार, डेक ७/८ हजार, यामरा ४/५
सय, मोटरसाइकल क रब . ७०,०००।- पन हो ।
उि लिखत घरायसी सामानह तलब, भ ा र बैठक
भ ासमेत बचत ग र ख रद गरेको हँ । मालीगाउँमा
रहेको २ तले घर पिहले १२/१४ हजारमा भाडामा
लगाएको िथएँ । हाल १ तला .६,०००।- मा भाडामा
लगाएको छु । वीरग जको घर मािसक .८,०००।मा भाडामा लगाएको छ । स झौता गरेर भाडा लगाउने
चलन छै न । मालीगाउँको घरमा िवराटनगर िनवासी
शेखर चापागाई ब नुह छ भने वीरग जको घर गणेश
भ राईको िज मामा छ । ीमती उषा पोखरेलको
नेपाल बैङ्क अफ िसलोनको बचत खाता नं.
०३००००१०००७०८ मा रहेको रकमको ोत
घरभाडा, पा र िमक र कृ िष आय हो भने नेपाल बैङ्क
अफ िसलोनको मु ित खाता नं. ०३०० एफ.िड.ए.
००९१९ मा रहेको १५ लाख िवसु दाहालले
पटकपटक गरेर रा न िदएको रकम हो । जनु िनजले
माग गरेबमोिजम राि य वािण य बैङ्क, न सालबाट
िफता भइसके को छ । सो बैङ्कमा घरभाडा, ज गा
िब को रकम, कृ िष आय, पा र िमक, तलब र
बबु ाले पठाई ज मा गरेको रकमसमेत हो । नेपाल
बैङ्क िलिमटेड काठमाड अिफसको मु ित खाता
नं. ०५७३३६३ मा .३,००,०००।-, बचत िह.नं.
८३८४१५० मा रहेको .२,३७,८५४ ।२८ को ोत
स ब धमा क रब १ लाख ८५ हजार तलबबाट बचत र
अ य स री िस हा िसिगयौनको ज गा िब को रकम,
घर भाडा, कृ िष आय र अ य ज गा िब बाट ा
रकम हो । मालीगाउँ र वीरग जको ज गा तलब र कृिष
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आयबाट ख रद गरेको हो । ीमती उषा पोखरेल, छोरा
िवण र िकरण पोखरेलको नामको ज गा पिन तलब,
भ ा, िवदेश जाँदा ा रकम, परु कार र बबु ाबाट
समय समयमा मेरो नामको ज गा िब ग र लगानी ग र
बढे बढाएको रकम हो ।
हा ो २०३२ सालमा अंशब डा भै आ-आ नो
मानो छु ी िभ न भई ऋण धनसमेत ब डा ग र सबै
दाजभु ाइले आ-आ नो यवहार ग र आएका छ ।
मैले स पि िववरण भदा भल
ु बाट ब डा ला ने भिन
लेिखए पिन मेरो ीमती र छोराह का नाममा रहेको
स पि ब डा ला ने होइन । ीमतीले बकस पाएको
ज गा क रब .२,००,०००।- मा िलएको हो । सो
ज गा िवसु दाहालसँग ख रद ग र .१९,००,०००।मा िब गरेको हो । २०३२ सालमा ब डा भएपिछ
ब डाबाट ा अचल स पि समय समयमा िब ग र
ा रकम र सरकारी सेवामा वेश ग र िनयमानुसार
ा हने तलब, बैठक भ ा, िवदेश जाँदाको बचत,
िनयमानस
ु ारको किमसन, कृिष आय र घरभाडाबाट
ा रकमबाट बढे बढाएको स पि नै मेरो वा तिवक
स पि हो । मैले आजन गरेको रकमको िविधवत् पमा
नेपाल सरकारलाई VDIS समेत ितरेको छु । मैले
गैरकानूनी पमा कुनै स पि आजन गरेको छै न ।
सािबकमा स तोमा िलएको ज गा हाल मू य बढे काले
य तो देिखन गएको हो । मेरो र प रवारको नाममा
क रब २२/२३ लाखको ज गा ख रद गरेको छु ।
िवदेश मणअ तगत म जापानमा १ मिहना
४/५ िदन, बेलायत, हासा तथा भारतको िद ली
गएको िथएँ । सोबाट क रब साढे दईु लाख जित ा
भएको िथयो । िज ला शासन कायालय र भ सारमा
हँदा क रब सवा दईु लाख किमसन ा भएको
िथयो । मेरो छोराले अमे रका जानका लािग भाइसँग
सापट िलई .५,००,०००।- ज मा गरेको हो ।
बयानमा उि लिखत िवषयमा पिछ माण पेस गदछु
भ नेसमेत यहोराले ितवादी ई र साद पोखरेलले

अनुस धानको ममा अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
म का छो छोरा हँ । हामीह प रवारमा २०३२
सालमा अंशब डा भै यवहार छु ाछु ै गद आएका छ ।
हालै २०५९ साल असारितर धरान न.पा. वडा नं. ७
ि थत िक.नं. ३७, े.फ. ०–०–६–२ धरु मा बनेको घर
ज गा .१०,५०,०००।- जितमा िब ग र भितजो
िकरण पोखरेल िवदेश जाने ममा िनजको खातामा
याले स देखाउने योजनका लािग . ५ लाख पैयाँ
सापटी व प ज मा ग र िदएको हँ । म काठमाड मा
डेरा ग र ब दथ । पिछ प रवार घर पठाएपिछ िट.िभ.
२१ इ चको सोनी थान-१, पङ् खा-१ र िहटर-१ थान
दाजु ई र साद पोखरेलको घरमा राखेको हँ । उ
रकम िफता पाउने ग र ज मा ग रिदएको हो । सो रकम
मैले पाउनपु छ । उ स ब धमा आव यक कागजातका
न कल यसै आयोगसम पेस गरेको छु भ नेसमेत
यहोराको ई र साद पोखरेलको भाइ तेज साद
पोखरेलले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
मेरा छोराह ५ भाइ छन् । जेठा ई र साद
काठमाड मालीगाउँ, मािहला गोिव द साद, सािहँला
कृ ण साद, कािहँला राजे कुमार मोरङमा र
का छा तेज साद स री राजिवराजमा ब दछन् ।
मैले २०३२ साल जेठ ७ गतेको अंशब डामा भ दा
अ स पि मा के ङ गा.िव.स.अ तगत ४ िबगाह,
ओखलढुङ्गा कोटकडेनी गा.िव.स.अ तगत वोडारे
भ ने खेत माटोमुरी-१२, घरबारीसमेत ४ िक ा,
स रीको धनक ी िबता ज गा ७४ िबगाहम ये ३
भागको १ भाग पाउनेमा कोशी प रयोजनामा परी
२०३७ सालमा .१ लाख मआ
ु जा पाएको र ह रपरु
गा.िव.स.अ तगत जनकराजका नामबाट ५.२५ िबगाह
कोशी प रयोजनामा परी सोबाट स ाप ामा ा ज गा
२०३८ सालमा िब ग र ा रकम मोरङ द ु ध
फारामअ तगत ३ क ा १ धरु ज गा छ । मेरो वािषक
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
आ दानी .२,००,०००।- जित छ । जो घर भाडा,
कृ िष आय, रकम लगानी, बैङ्क र बैङ्क याजलगायत
हो । मैले अंशब डाबाट ा स रीको क रब ३-१०-०० िबगाह ज गा, ओखलढुङ्गाको ओडारेखते , काितके
खेत, मोरङ के रौनाको ४ िबगाह, सनु सरी ह रपरु को
५.२५ िबगाह ज गा िविभ न िमितमा िब गरेको
छु । छोरा ई रलाई पटकपटक ग र क रब १६/१७
लाख िदएँको होला । सो रकम छोरा घरमा भेट्न
आउँदा वा म काठमाड आउँदा िदएको हो, बैङ्कमाफत
होइन । मैले २०३२ मा ब डा गदा नगद .९,५००।-,
सनु ३२ तोला, चाँदीका क पनी ते सय, चाँदी २००
तोलाका दरले हातहातै ब डा ग रिदएको हँ भ नेसमेत
यहोराको ैलो यनाथ पोखरेलले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
मेरो नाममा ज गा, बैङ्क याले स, सेयर
आिद के कित छ भ ने मलाई थाहा छै न । बबु ाले संर क
भै िकिनिदएको हनपु छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी
िवण पोखरेलले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान ।
म घरेलु िसलाइ बुनाइ ग र मािसक ६/७
हजार कमाउँथ । हाल १ वषदेिख सो पेसा गरेक
छै न । मेरो नाममा बैङ्क अफ िसलोनमा १५ लाख,
िहमालयन बैङ्कमा १ लाख, नेपाल बैङ्कमा ५
लाख, राि य वािण य बैङ्क, टङ् गालमा अ दाजी
१,५०,०००।- नाग रक बचतप २,५०,०००।- को
२ वटा छ र सेयरको याद भएन । मािलगाउँको घर
२०४६/२०४७ सालको अविधमा िनमाण गरेको
हो । िवराटनगरमा ३/४ वटा लट ज गाह छन् ।
भ परु को बालकोट, वीरग जमा र झापामा पिन ज गा
छ । कागजप िमिसलसाथ भएकाले जानकारी हने नै
छ । वीरग जमा रहेको घर ३ वष पिहलेको हो । ३ कोठे
घरबाट हाल मािसक .८,०००।- बहाल आउँछ ।
छोरा िकरणको नाममा िवराटनगरमा १ लट ज गा छ ।
अंशबाट ीमान्ले पाएको नगद यिकन छै न । सनु -चाँदी

२०/२२ तोला जित छ । मेरो माइती मावलीबाट क रब
. १,५०,०००।- जित पेवा पाएक छु । छोराह को
ित मिहना क ा हेरेर . १,०००।- जित ितनु
पद यो । मेरो प रवारमा मािसक १२/१३ हजार खच
ला दछ ।
मैले जोरपाटीको १ रोपनी ज गा दईु वष अगािड
१९,००,०००।- लाखमा बेचेको हँ । मोरङको ज गा
पिन बेचेको हो । मैले भ पुर बालकोटको ज गा ऋिष
कोइरालाबाट ख रद गरेको हो । बकसप लेखेको मा
हो । ६/७ वष अगािड िलएकाले मलाई याद भएन ।
मालीगाउँको ज गा २०३६ सालमा .३०,०००।मा िलएको हो । हाल २.५ तलाको घर छ । एक तला
.६,०००।- मा भाडामा िदएका छ । स झौता कागज
अिहले छै न । नेपाल बैङ्क अफ िसलोनमा ज मा गरेको
१५,००,०००।- लाख माइती मावलीबाट अिलअिल
ज मा ग र राखेको पेवा रकम हो । बेलाबेलामा
ससरु ाले ीमान्लाई ज गा िब ग र पठाइ िदनभु एको
रकमबाट नेपाल रा बैङ्कको िमसरी नोट ख रद
गरेको हो । िहमालयन बैङ्क िल. काठमाड मा रहेको
.१,००,०००।- घरेलु इलमबाट ज मा गरेको हो ।
राि य वािण य बैङ्क टंगाल र नेपाल बैङ्क अफ
िसलोनको बचत ीमान्ले घर खच गन िदएको रकमबाट
बचाइ राखेको हो । नेपाल बैङ्क िल. काठमाड को
बचत मेरो ीमान्को रकम ज मा गरेको हो । नेपाल
िवकास बैङ्कको सेयरको िवषयमा ीमान्लाई नै थाहा
होला । छोरा िकरणको नाममा ज मा भएको बैङ्क अफ
काठमाड को रकम ५ लाख देवर तेज सादको हो । सो
रकम अमे रका जाने िसलिसलामा बैङ्क सिटिफके ट
बनाउन िलएको हो । अक बैङ्क अफ िसलोनमा ज मा
गरेको .१५,००,०००।- लाख भाइ िवसु दाहालले
अ नपणू यािसनोमा काम ग र कमाएको हो । सबै घर
यवहार ीमान्बाट गन भएकाले उहाँलाई नै थाहा
छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी उषा पोखरेलले
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
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िनज ई र साद पोखरेलले २०३४ सालमा सरकारी सेवामा वेश ग र २०५९।९।४ स म
.८,६०,३९०।- तलब ा गरेको देिख छ । सोमा १० ितशत कमचारी स चय कोष क ीसमेत भएको छ । तर
यसमा भ ा रकम जोिडएको छै न ।
घरको मू याङ् कन
घर धनीः उषा पोखरेल, का.म.न.पा. वडा नं. ५, िक.नं. १२६, े फलः ०-७-२-०
घरको मू य
सजावट मू य
कूल
.२५,३८,२२५।०४
.११,०६,६०१।.३६,४४,८६६।०४
पसा वीरग ज वडा नं. ५, िक.नं. २४०, े फलः ०–१–३
घरको मू य
.६,५६,३५५।कूल:३१,९४,५८०।०४

सजावट मू य
.३२,८१८।११,३९,४५९।-

कूल
.६,८९,१९३।४३,३४,०३९।-

२०४४ सालमा .१२,०००।– मा नगर िवकास सिमितबाट ख रद ग र िलएको वीरग जको ज गामा
िनिमत घर गत ०५६ सालदेिख ितमिहना .६०००।- का दरले भाडामा लगाएको र ३ वषको .२,१६,०००।–
हन आउने देिख छ । काठमाड को घरबाट २०५५ सालदेिख ित मिहना .५,०००।- का दरले .२,४०,०००।ग र ज मा .४,५६,०००।- घरभाडाबापत ा गरेको हन स ने देिख छ ।
बरामद सनु , चाँदी र नगद
िनजको घरबाट ने. .१,००,०००।-, भा. . ४०,०००।- र अमे रक डलर ६५ बरामद भएको
देिख छ । अमे रक डलर सोभेिनयरको पमा राखेको देिखँदा सो स ब धमा के ही ग ररहनु परेन । तसथ, िनजको
घरबाट ने. . र भा. . को िविनमय दरका िहसाबले .१,६४,०००।- बरामद भएको देिख छ ।
बैङ्क याले स िववरण :

बैङ्कको
नाम र
ठेगाना
बैङ्क अफ
उषा पोखरेल ने प ा ल
( ीमती)
िसलोन,
काठमाड
,,
,,
िहम ालयन
,,
बै ङ् क
िलिमटेड
खातावालाको
नाम

खाताको
िकिसम

खाता नं.

मौ दात

िमित

कै िफयत

बचत

०३००००१०००७०८

.१,१२,७७०.५९

२०५९।५।६

बै ङ् क क ो
प बाट

मु ित

०३००FDA००९१९

.१५,००,०००।-

ि िमयम
०७५२४०J
बचत

.१,२०,४७२.६५
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,,
२०५९।५।१९

,,
आयोगमा
प ा
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,,
,,

राि
य
वािण य
बचत
बै ङ् क ,
टङ् गाल
ने . बै . ि ल .
बचत
काठमाड
,,
मु ित

,,
ई र साद
ने . बै . ि ल .
प ो ख रे ल
राजिवराज
(आफै ँ )
राि
य
वािण य
,,
बै ङ् क ,
िसंहदरबार
राि
य
वािण य
,,
बै ङ् क ,
वीरग ज
िकरण पोखरेल बैङ्क अफ
(छोरा)
काठमाड
कृ िष िवकास
उषा पोखरेल
बै ङ् क ,
( ीमती)
पतु लीसडक
िकरण पोखरेल
,,
(छोरा)

बचत

बचत

बै ङ् क क ो
प

१२१७०

.१,४२,७६२.१८

२०५९।५।१९

८३८४१५०

.३७,८५४.२८

२०५९।५।१७ ,,

०५७३३६३

.३,००,००० ।-

२०५९।५।१७ ,,

५७०

.६१,११७।६२

२०५९।५।१९ ,,

१२०८४

–

–

–

२०४८
देिख खाता
बद

–

२०५८।९।
४ देिख
बद

बचत

२३९८

बचत

०७०००००४७६६२
NPR

बचत

२२२२०२

–

–

२०५६।२।
६ बाट ब द

बचत

२२२५१५

–

–

२०५७।९।
६ बाट ब द

.६,३७,१७२.८१

.३२,१२,१५०।१३

सेयर बचतप ऋणप :
िनज ई र साद पोखरेल, ीमती र छोराह को नाममा रहेका नेपाल रा बैङ्कका दईु िमसरी नोट
र बचत प को .५,००,०००।-, एभरे बैङ्कको सेयरको .१,०००।-, सगरमाथा इ योरे सको सेयरको
.६,०००।-, ीमती र छोराह को नाममा ए ो नेपालको .१,५००।-, ीमती उषा पोखरेलका नाममा िवकास
बैङ्कको ३० थानको .३,०००।- ग र ५,१२,०००।– बराबरको सेयर ख रद गरेको र िवकास बैङ्क र नाग रक
लगानी कोषमा सेयर ख रद गन दखा त िदएको बरामदी कागजातबाट देिख छ ।
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धनीको नाम र नाता
ीमती उषा पोखरेल
,,
,,
िकरण पोखरेल
िकरण पोखरेल
उषा पोखरेल
ीमती र छोराह

तािलका नं. ६ सेयर, बचतप िववरण
सं थाको नाम र
ख रद मू य
िमित
ठे गाना
नेपाल रा बैङ्क २,५०,०००।– २०५८।९।१३
,,
२,५०,०००।–
,,
एभरे बैङ्क
५००।–
एभरे बैङ्क
५००।–
एभरे बैङ्क
५००।–
सगरमाथा इ योरे स ३,०००।–
२०५७।७।९
,,
३,०००।–
ए ो नेपाल
१,५००।–

ीमती उषा पोखरेल

ज गा
धनीको
नाम र
नाता
िवण
पोखरेल
(छोरा)
िकरण
पोखरेल
(छोरा)
िकरण
पोखरेल
,,
उषा
पोखरेल
,,
,,

िवकास बैङ्क

थान

कै िफयत

१ CTN १९३०
१
,,
१०
१०
१०

३,०००।–
५,१२,०००।–

स पि र
िववरणबाट
डायरीबाट

तािलका नं. ७ ज गा जिमनको िववरणः
ज गाको िववरण
िज ला

गा.िव.स. / वडा
िक.नं.
न.पा.
नं.

े.फ.

ा
त रका

िमित

.८,२८,१२५ ।-

राजीनामा

०५२।२।१२

काठमाड

का.म.न.
पा.

मोरङ

अमराई

५

२७०

२-१७१०

.३२,००,०००।- राजीनामा

२०५७।५।५

,,

,,

,,

२७२

१-०-०

राजीनामा

२०५७।५।५

,,
मोरङ

,,
बखरी

,,
,,

२३ट ८०५ ०-६-२-२

मू य

,, २६८ ०-२-१०
७ख २४०२ ०-१-२
१
/२
,,
,, २४०४ ०-१-७
१
/२
क चनवारी ९ख ५५० ०-२-५
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.४,०२,५००।-

राजीनामा २०५७।५।५
राजीनामा २०५३।३।२३
राजीनामा २०५३।३।२३

.५,४०,०००।-

राजीनामा २०५१।१२।२७
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,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
भ पुर
,,

,,

काठमाड

,,
,,

झापा
पसा

ई र साद ओखलढुंगा
पोखरेल

िवराटनगर १क २३०४ ०-१-५
,,
,, २३०७ ०-०-१६
,,
,, २३०९ ०-०-१६
बालकोट ४ ८४९ ०-४-२-०
,,
,, ८५१ ०-४-०-२

.६,००,०००।-

राजीनामा
राजीनामा
राजीनामा
.५,३९,०६२.५० हा.व.
हा.व.

का.म.न.
पा.
अनारमनी
वी.न.पा.

५

१२६ ०-७-२-०

.९,३७,५००।-

३
५

१८२२ ०-१-५-०
२४० ०-१-३-०

.२,५०,०००।.९,००,०००।-

जाटार

६

४५८ १-८-०-०

२०५२।७।२९
२०५२।७।३०
२०५२।७।२९
२०५१।४।३२
०५१।४।३२

,,

राजीनामा
राजीनामा २०४४।१२।२
(नगर
िवकासबाट
.१२,०००।मा ख रद)
.२,००,०००।०० राजीनामा २०५३।२।११

. ८३,९७,१८७ ।५०

िवदेश मण बचत
िनजले १९९४ र १९९६ मा दईु पटक ग र त कालीन िविनमय दरका आधारमा .२,८५,९११।बराबरको अमे रक डलर सटही गरेको देिख छ ।
भ सार किमसन
िनजले ०५०/५१ र ०५१/५२ मा .२३,५०८।९० भ सार किमसन बझ
ु ेको देिख छ ।
स चयकोष सापटी
िनजले .४७,०००।– स चयकोष सापटी िलएको देिख छ ।
अंशब डाबाट ा स पि
ई र साद पोखरेल २०३२ सालमा आ ना बाबु तथा भाइह सँग छु िभ न भई ब डाप पा रतसमेत
भएको देिखई सो ब डाप को आधारमा िनजले .४,५००।– बाट .७५०।- मू य बराबरको अचल स पि र
के ही चल स पि ा गरेको देिख छ ।
बयान िव ेषण
िनजले आ नो बयानमा भाइ तेज सादले छोरालाई िवदेश पठाउन ज गा िब बाट आएको रकम ज मा
गरेको भनेको तर कित रकम भ ने खुलाउन नसके को, िमित २०५९।४।२८ मा बैङ्क अफ काठमाड मा ज मा
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भएको रकम तेज सादले बयानमा भने ज तो िनजको
नामबाट नभइ िकरणको नामबाट ज मा भएको, िनज
ई र साद पोखरेलकै आ नो सगोलको प रवारका
सद यका नाममा ५ लाखभ दा बढी नगद देिखएको
अव थामा सो रकम तेज सादबाट रािखनु पन कारण
नदेिखएकाले सोस ब धी यी कथन पिु हँदैन । िकरण
पोखरेलको बैङ्क अफ काठमाड को बचत खाता िमित
२०५८।३।२० मा खोिलएकै िदनमा १० लाख पैयाँ
ज मा भएको कुरा खाता खो ने िनवेदन (कागज नं.
९९) र सन् २००१।७।४ मा १० लाख ज मा भएको
बैङ्क टेटमे टबाट सो रकम ज मा भएको िमित
िभडेको देिख छ । तेज साद पोखरेलले राि य
वािण य बैङ्क, न साल शाखाको खाताबाट िमित
२०५९।३।१३ देिख िमित २०५९।३।२३ स म कुनै
पिन रकम िनकालेको देिखँदनै ।
ई र साद पोखरेलले िभ न भएका बाबल
ु े
घर, िनमाण गनसमेतका लािग रकम िदएको भिन बयान
गरेको भए तापिन रकम िदएको भ ने आधार नखोलेको,
ब डाप मा स रीबाहेकको ज गा िनजको बाबल
ु े ा
गरेको नदेिखएको, ब डाप मा अब डा स पि रहेको
नदेिखएको, िनजका बाबल
ु े िदएको भ नलाई य तो
रकम बैङ्कमा राखेको वा बैङ्िकङ णालीमाफत
आएको नदेिखएको, किहले िदएको खुलाउन नसके को,
चल स पि बारे उ लेख गरे पिन २०३५ सालको
स पि िववरणमा नगद सुन, चाँदी ग र .५०,०००।मा रहेको देिखँदा सोभ दा बढी देखाउन खोजे पिन
यसमा िव सनीय आधार नदेिखएबाट छु ी िभ न
भएका प रवारका सद यबाट स पि ा गरेको भ ने
देिखँदैन ।
िनजका प रवारका सद यह को आय
आजनको ोत के ही देिखँदनै । ीमतीको घरेलु इलम
र िववाहपिछको दाइजो पेवाको ठुलो रकमको आधार
देिखँदैन । िनजले घर भाडाबाट मािसक १२/१४
हजार पाउने भने पिन घर भाडाको स झौता नभएको

बताएको पाइ छ । िनजले ब डाप बाट ा स पि
२०५२ सालमा अिधकांश स पि िब ग र सके को
देिख छ ।
िनजका बाबल
ु े रकम पठाउने गरेको भने पिन
य तो आयको कर ितरेको र बैङ्कमाफत पठाएको
नदेिखएको, बाबु छोरा अंश िभ न भएको देिखएको,
बाबक
ु ै नाममा बैङ्क खातामा यस कारको रकम
ज मा भएको पिन देिखँदनै , िनजका बाबुको ोत
देखाएको आ दानी र खचको तुलनामा य तो
रकम पठाउन स ने िव सनीय आधार नदेिखएको,
िनजका बाबल
ु े २०३२ सालमा ा गरेको स पि को
िववरण हेदा िनजलाई रकम उपल ध गराएको भ ने
िव सनीय आधार नदेिखएको, िनजले अिभयोगबाट
ब नमा िबना आधार बाबल
ु े ठुलो प रमाणको रकम
िदएको भिन देखाउनस म खोजेको देिख छ । िनजले
स पि िववरण िदँदा आ नै स पि लाई सगोलको
भनेबाट य ता कुरामा िनजले अव थाअनस
ु ार कथन
फे न गरेबाट पिन िव सनीय मा न स ने देिखएन ।
य तैग र बुबाले िदएको भिनएको रकमलाई स पि
िववरणमा खुलाएको देिखँदैन ।
िनजले सेयर ख रद गदा सरसापटी िलएको
भने पिन को कसबाट के कित रकम सापटी िलएको
भ ने कुरा नखल
ु ाएको, साथै अिधकांश सेयर २०५२
सालदेिख ख रद गरेको देिखँदा िनजले आ नो र
प रवारको खातामा पया रकम हँदाहँदै सापटीबाट
सेयर ख रद गरेको कुरा िव सनीय देिखँदैन ।
िनजले आ नो र प रवारका नाममा रहेको
अचल स पि ह र बैङ्कमा रहेको नगदलाई
तलब, भ ा, किमसन, दाइजो, पेवा, घरभाडा र कृिष
आयबाट कमाएको र आ नो प रवारको पालन पोषण,
सामािजक काय, स तानको िश ा िद ा, पा रवा रक
खचज ता कुरामा खच हने भनेको देिख छ । साथै
िनजको घरमा रहेका मोटरसाइकल, िट.िभ., डेक,
क यटु र र यामरालगायतका साम ी पिन देिख छन् ।

1566

९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
िनजले भ सारमा रहँदा किमसन पाई
यसबाट बढे बढाएको .२ लाख जित भिन बयान गरे
पिन ि भवु न िवमान थल भ सार कायालयको च.नं.
८४७ िमित २०५९।८।५ को प ानस
ु ार िनजले .
२३,५०८।९० मा किमसन बझ
ु ेको देिखयो ।
उषा पोखरेलले माइतीबाट पाएको भनेको
स पि को कुनै आधार माण पेस गन नसके को,
आ नो नाममा रहेको अचल स पि ससरु ा तथा
माइती वा मावलीबाट ा भएको भने पिन िदने दाताको
अव था य तो नदेिखएको, छिवलाल भस
ु ालबाट
आ नो प रवारमा कुनै स पि ा नभएको भने
पिन छोराका नाममा स पि बकसप ग र िलएको
िलखत देिखएको र बयानमा सो ज गा राजीनामा
ग र िलएको कुरा ई र साद पोखरेलको बयानबाट
खल
ु ेको देिखँदा िनजले त य लक
ु ाउन खोजेको
देिख छ । घर बहालमा लगाएको भने पिन स झौता
ततु गन सके को नदेिखएको, िनजले बैङ्क अफ
िसलोनमा ज मा गरेको १५ लाख पैयाँ माइतीले
िदएको भने पिन यसको आधार माण पेस गन
नसके को, घरेलु काय गन िनजले य तो आजन गन
स ने आधार नदेिखएको, िमसरी नोटको ख रदको
रकम ससरु ाले िदएको भने पिन िनजको ससुराको
बैङ्क खातामा य तो रकम ज मा भएको नदेिखएको
र बैङ्कमाफत सो रकम पठाएको पिन नदेिखएको,
िनजको ससरु ाले २०३२ सालको ब डाप बाट ा
गरेको स पि हेदा िनजले आ नो पा रवा रक खच
ग र य तो कुनै रकम िदन स ने नदेिखएको, िनजको
बैङ्क अफ िसलोन र राि य वािण य बैङ्क टंगालमा
ज मा भएको रकम ई र साद पोखरेलले घरायसी
काम चलाउन िदएको भने पिन पितको तलबको सम
रकमसँग सुहाउँदो नदेिखएकाले िनजको कथनअनुसार
पिन पितको वैध आ दानीको तुलनामा अ यिधक
देिखएको, साथै िनजको तलबले चार जनाको
पा रवा रक खच गनपन
ु स दभमा पितले िदएको भनेको

किथत रकम वैध आ दानीकै भ न सिकने आधार
नदेिखएको, छोरा िकरण पोखरेलको नाममा रहेको रकम
देवर तेज सादले िदएको भिन उषा पोखरेलले भनेको
भएता पिन सोरकम तेज सादको खातामा ठुलो रकम
ज मा हनपु ूव खाता खो दा नै ज मा गरेको देिखएको,
िनज, िनजको पित र छोराह कै खातामा स त
नगद रहेकै अव थामा सोरकम िकरण पोखरेलकै
नामबाट ज मा भएको देिखँदा उषा पोखरेलको सो
कथन िव सनीय देिखन आएन । िनजले ससरु ाबाट
ा गरेको भनेको नगदको आधार देखाउन नसके को,
बैङ्क अफ िसलोनमा रहेको रकम िवसु दाहालको
भनेकामा अ ले िदएको रकम मु ित खातामा रा नु
पन कारण देिखएको छै न ।
िवसु दाहालले रा न िदएको आधार र माण
पिन नदेिखएको, आ नो पितउपर लागेको कसरु बाट
बचाउनस म अक यि को नाममा रकम राखेको
देिखएको छ । िवसु दाहालले आ नो रकम आफै ँ खाता
खोिल नरािख िनज उषालाई रा न िदएको भ ने कुरा
पिन िव सनीय देिखँदनै । १५ लाखका स दभमा
पिहले बयान गदा िवसु दाहालले रा न िदएको भने
पिन पिछ बयान गदा ीमान्ले आफू घरायसी काम
गन हँदा ीमान्लाई नै थाहा छ भनेबाट िनजको
बयान िभ न िमितमा आपसमा बािझएबाट पिन
सोरकम िनजको पितको गैरकानूनी आजनको हँदा
िनजले िभ न िमितह मा अलग अलग कुरा लेखाई
पितलाई कसुरबाट बचाउने यास गरेको देिखएको
छ । बयानको अ तमा सबै कुरा पितलाई थाहा छ भिन
सु मा उ लेख गरेका कुरामा आफै ँ ले शङ् का उ प न
गरेको पिन देिख छ ।
तेज सादले िकरण पोखरेलको बैङ्क अफ
काठमाड मा . ५ लाख ज मा गरेको भिन बयान गरे
पिन सोरकम िकरणकै नामबाट ज मा भएको देिखएको,
िकरण पोखरेलले िमित २०५८।३।२० मा खाता
खो दा नै .१०,००,०००।- ज मा गरेको देिखएको,
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
ई र साद पोखरेल र िनजको सगोलको प रवारकै
सद यको नाममा उ समयमा पया नगद देिखएको
अव थामा िभ न भएको यि ले रकम राखी िदएको
भ ने कुरा ितत लायक देिखँदनै । साथै िनज तेज साद
पोखरेलले सोही खाताबाट .४,००,०००।- िलएको
देिखएबाट िनजले आ नो दाजुको अवैध स पि को
मा ा घटाई िदन यस कारको बयान गरेको देिखन
आउँछ ।
िनर जन कोइराला अथ म ालयअ तगत
कायरत् कमचारी देिखँदा ई र साद पोखरेलले
आ नो मातहत कमचारीका स तानका नाममा स पि
राखी पिछ आ नो नाममा हक ह ता तरण ग र िलने
गरेको देिख छ । ितवादीको घरबाट िनजका छोरा
ऋिष कोइरालाको ज गास ब धी िलखत बरामद हनु
र बालकोटको ज गाको दाता नाबालक ऋिष कोइराला
हनबु ाट पिन सो कुराको पिु ह छ ।
िवण पोखरेल वयम्मा िव ाथ देिखँदा
िनजको कुनै आय ोत देिखँदैन । िनजका नामको सम
स पि िनजको बबु ाले राखी िदएको देिख छ । िनजले
बयानमा सबै स पि बबु ाले िकनी िदएको भनेबाट पिन
सो कुरा पिु ह छ ।
बालकोटको ज गा पा रत गदा नाता नपन
ऋिष कोइरालालाई नाता देखाई बकसप गरेको भिन
यहोरा लेखाएको भए पिन सो ज गा उषा पोखरेलले
ख रद गरेको देिख छ ।
ैलो यनाथ पोखरेलले स त नगद
ई र साद पोखरेलसमेतलाई िदएको भिन बयान गरे
पिन िनजले २०३२ सालमा ब डाप बाट ा गरेको
स पि को कर ितरेको नदेिखएको, बैङ्कमाफत
पठाएको नदेिखएको, बैङ्कमा नगद ज मा भएको
नदेिखएको, सोरकम किहले िदएको हो, िमित खल
ु ाउन
नसके को र िनजको बयानबाटै िनजले सोरकम िदएको
भ ने कुरा ितत लायक नदेिखएबाट िनजले आ नो
छोरालाई कसुरबाट बचाउने यास गरेको देिखन

आयो ।

िनज ई र साद पोखरेल िमित २०३२।२।७
मा आ ना बाबु तथा भाईह सँग छु ई िभ न भई
ब डाप पा रत भै सो ब डाप को आधारमा िनजले
.४,५००।- बाट .७५०।- मू य बराबरको अचल
स पि र के ही चल स पि ा गरेको देिख छ ।
िनजले िमित २०४४।१२।२४ मा आ नी
ीमती उषा पोखरेलको नाममा राजीनामा ग र नगर
िवकासबाट .१२,०००।- मा िलएको ज गा सरकारी
िनकायबाट िलएको देिखएको र दश वषको सेवा
अविधमा बचत गरेको हन स ने मानी सो ज गाको
मू य दाबी िबगोमा जोिडएको छै न ।
ई र साद पोखरेलले िमित २०४८।१२।९
मा .४७,०००।- कमचारी स चय कोषबाट सापटी
िलएको तथा िमित २०४८।६।२८ मा अंशब डाबाट
ा स री िज ला िस हा िसिगयौनको २ िक ा
ज गा .२,०००।- मा र िमित २०४८।७।१८ मा
.६,०००।- ग र ज मा .८,०००।- बराबरको
अचल स पि िब गरेको देिख छ । िनजले २०४८
सालमा .५५,०००।- बराबरको वैध स पि ा
गरेको देिखएको र यसपिछ सबभ दा पिहले िमित
२०५१।४।३२ को िलखतमा बकसप उ लेख भए
पिन बयानमा ख रद गरेको भनेको र दाताले पिन िब
गरेको भनेको भ परु बालकोट वडा नं. ४ िक.नं. ८४९
र ८५१ को ०-४-२-० र ०-४-०-२ ज गा ख रद
गरेको देिख छ । यसरी िनजले हालको मू यअनस
ु ार
.५,३९,०६५।५० पन ज गा सो अविधमा वैध
आ दानीबाट .५५,०००।- लगाएको देिख छ ।
यसैग र ितवादी ई र साद पोखरलले
२०५०/०५१ र २०५१/०५२ मा ग र कुल
.२३,५०८।९० भ सारबाट किमसन ा गरेको
कुरा ि भुवन िवमान थल भ सार कायालयको प बाट
देिख छ । सो रकमलाई तरल वैध आ दानी मानी
सोतफ दाबी िलइएको छै न ।
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
ई र साद पोखरलले सन् १९९४।१०।९
मा अमे रक डलर १५००।-, १९९६ जनु १३ मा
अमे रक डलर २०२०।- (पासपोटबापत १५००।-)
तथा सन १९९६ िडसे बर २० मा अमेरीक डलर
१५००।- र यूरो पास २००।- अमेरीक डलर बराबर ग र
१७००।- डलर सटही गरेको देिख छ । १९९४।१०।९
को ४९.८५ को सटही दरले .७४,७७५।-, १९९६
जनु १३ को सटही दर .५६.३० ले ९७,४१०।ग र कुल .२,८५,९११।- सटही गरेको देिख छ ।
यो रकमलाई तरल वैध आ दानी मानी सोतफ दाबी
िलइएको छै न ।
ितवादी ई र साद पोखरेल िमित
२०३४।१०।५ मा शाखा अिधकृ त पदमा वेश
ग र २०४३ सालमा सहायक सिचव र २०५०
सालदेिख उपसिचव भएको देिख छ । तत् अविधको
तलबको सु के ल र मािथ लो के लको सरदरमा
िहसाब गदा िनजले तमाम नोकरी अविधभर कुल .
९,७८,६९२।५० तलब ा गरेको देिख छ ।
िनजको ीमतीको नाममा रहेको काठमाड
िज ला मालीगाउँि थत घरमा .३,२३,७००।–
बराबरको इलेि कल सामानको मू यलाई िनजको
कृिष, बैठक भ ा, घरभाडा, दाइजो, ीमतीको घरेलु
इलम र सरकारी सेवा वेशपूवको आयलगायतको
आ दानी मानी सोमा दाबी िलइएको छै न । िनजले
२०३५ सालमा स पि िववरण भदा नगद र सनु
चाँदीको मू य ग र .५०,०००।- अंश ा गरेको
देिखएकाले सो रकम िनजको वैध आ दानी मानी
सोतफ दाबी िलइएको छै न ।
यसरी नै िनजले आ नो अंश ब डाबाट ा
स री िज ला िस हा िसिगयौनको ज गाम ये िमित
२०५२।१२।१६ मा .१,०५,०००।- बराबरको
ज गा िब गरेको देिख छ । सो िमितपिछ लग ै
िमित २०५३।२।११ मा िनजले ओखलढुङ्गा
जाटार-६ िक.नं. ४५८, ज.रो. १–८–०–० ज गा

.२,००,०००।- मा ख रद गरेको देिख छ । फलतः
सो ज गामा भएको लगानीम ये .१,०५,०००।- वैध
देिखएकाले सो स मको रकम िबगोमा दाबी गरेको
छै न ।
िनज ई र साद पोखरेलले अंशबापत ा
गरेको स री िज ला िस हा िसिगयोनको के ही िक ा
ज गा िमित २०५८।८।२९ मा .९३,०००।- मा
िब गरेको देिख छ । यसपिछ िनजले कुनै ज गा
आफू र आ नो सगोलका प रवारको सद यमा ख रद
गरेको नदेिखँदा सो रकमलाई वैध आ दानी मानी कुल
स पि बाट घटाइ दाबी िलइएको छ ।
िनजले सरकारी सेवामा वेश गनपु ूव िब
गरेको ज गासमेतको नगद लगानी ग र काठमाड
िज ला का.म.न.पा. ५ को िक ा नं. १२६ को
०–७–२–० ज गा िकनेको मानी हालको मू याङ् कन
.९,३७,५००।- र वीरग जको ज गा .१२,०००।मा ख रद गरेको देिखएको र सो बेलास मको सम
वैध ोतबाट ख रद गरेको मानी सोको चिलत मू य
.९,००,०००।- मा दाबी ग रएको छै न ।
ितवादी ई र साद पोखरेल २०४८
सालमा कमचारी स चयकोषबाट .४७,०००।–
सापटी िलएको देिखँदा सो सापटी, अंशबाट ा
ज गाम ये िब गरेको स री िस हाको दईु िक ा
ज गासमेत ग र कुल .५५,०००।- को ोत खल
ु ेको
आ दानीम ये भ पुर बालकोटको दईु िक ामा
.५०,०००।- लगानी ग र अ रकम पा रवा रक
खचमा लगाएको मानी भ परु बालकोटको ज गाको
मू य .५,३९,०६२।५० मा दाबी ग रएको छै न ।
यसैग र िनज ई र साद पोखरेलसमेतको
नाममा रहेको मोरङ बयरबन - ९क/३ िक. नं.
२१४, ४९, ४८, १२, र १२२ का ज गा कुल
.१,९०,०००।- मा २०४३ सालमा राजीनामा ग र
िदएको र सोरकम ैलो यनाथका तीन भाइ छोराह ले
िलएको भ ने देिख छ । िनजले सोबापत २०४३
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सालमा .६३,३३३।- ा गरेको देिखयो । तदपरा त िनजले िमित २०५१।१२।२७ मा मोरङ क चनबारीमा
.९०,०००।- को िलखतबाट ज गा ख रद गरेको देिखएबाट सो रकमबाट बढे बढाएको रकमबाट ज गा ख रद
गरेको मानी सो मोरङ क चनबारी-९ख, िक ा नं. ५५० को ज गाको मू य .५,४०,०००।- मा दाबी िलइएको
छै न ।
अंशबापतको स पि िब िववरणः
०५२।१२।१६
०५८।८।२९
. ३८,०००.००
. ५,०००.००
. २५,०००.००
. ५,०००.००
. १०,०००.००
. २,०००.००
. १०,०००.००
. २,०००.००
. १०,०००.००
. ५,०००.००
. १०,०००.००
. २०,०००.००
. २६,०००.००
. २०,०००.००
. १,०५,०००.००
. ९३,०००.००

०४८।७।१८
. ६,०००.००

०४८।६।२८
. २,०००.००

. ६,०००.००

. २,०००.००

ितवादी ई र साद पोखरेलको कुल स पि देहायबमोिजम देिख छ :
बरामद भएको नगद (ने. . र भा. .)
. १,६४,०००.००
सेयर, बचतप
. ५,१२,०००.००
वीरग जको घर िनमाण लागत
. ६,८९,१७३.००
काठमाड को घर िनमाण लागत
. ३६,४४,८६६.०४
िविभ न ज गा ख रद
. ८३,९७,१८७.५०
बैङ्क मौ दात
. ३२,१२,१५०.१३
तलब
. ९,७८,६९२.००
कूल
. १,७५,९८,०६८.६७
ितवादी ई र साद पोखरेलको ोत खुलेको आ दानी िन नबमोिजम देिख छ:
स चय कोष र २०४८ सालमा िब गरेको ज गाको रकमबाट ख रद गरेको भनेको
.५,३९,०६२.५०
भ परु बालकोटको ज गाको मू य .
िलखत अनस
ु ारको झाटारको .२,००,०००।- मा घटाइएको िलखत
.१,०५,०००.००
अनस
ु ारको २०५२ सालमा िब गरेको अंशबापतको ज गा
नगर िवकास सिमितबाट वीर जमा .१२,०००।- मा ख रद गरेको ज गाको
.९,००,०००.
हालको मू य
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मोरङ बयरवनको पैतृक स पि िब बाट ा रकम लगानी गरी मोरङ
क चनबारीमा ख रद गरेको ज गाको हालको मू य
प रवारका िविभ न सद यका नाउँमा ख रद गरेको सेयर रकम
भ सार किमसनबाट ा
िवदेश मणबापत ा
तलब
अंशबाट ा २०५८ सालमा िब्रक गरेको ज गाको मू य
काठमाड को घरको इलेि कल मू य .
तेज साद पोखरेलले िकरण पोखरेलका नाममा राखेको
वीरग ज र काठमाड को घर भाडाबापत
सरकारी सेवामा वेश गनुपूव ज गा बेची ा गरेको रकमसमेतबाट ख रद गरेको
का.म.न.पा.-५ को िक.नं.१२६ को ज गाको मू य
कूल
कूल स पि
ोत खल
ु ेको स पि
ोत नखल
ु ेको स पि

.५,४०,०००.
.१२,०००.००
.२३,५०८.००
.२,८५,९११.००
.९,७८,६९२.००
.९३,०००.००
.३,२३,७००.००
.१,००,०००.००
.४,५६,०००.००
.९,३७,५००.००
.५२,९४,३७३.५०
.१,७५,९८,०६८.६७
. ५२,९४,३७३.५०
. १,२३,०३,६९५.१७

िनजको घरको खानतलासी तथा बरामदी मचु ु का एवम् घरको सजावटस ब धी ितवेदन हेदा िनजको
घरमा ला र अफ पे रस, िसमे ट ला र, िसमे ट पे ट, इम सन पे ट, मावल छापेको, घरको िविभ न भागको
ति वरको आधारमा आयको तल
ु नामा अिम दो देिखएको छ । साथै िनजको घरमा क युटर िस.िप.य.ु सिहत दईु
थान, एयर कि डसनर एक थान, िडप ि ज २१” एक थान, सोनी टेिलिभजन तीन थान, सोनी िभिडयो यामरा
एक थान, पानासोिनक डेक एक थान र िविभ न यामरा चार थान रहेको कुरा िमित २०५९।५।२ को बरामदी
मुचु काबाट देिखयो ।
ई र साद पोखरेलको ोत खल
ु ेको र ोत नखल
ु ेको स पि तल
ु ना ग र हेदा िनज र िनजको प रवारको
नाममा रहेको घर, ज गा, बैङ्क याले स, बचतप , सेयर घरको सजावट र घरमा रहेका िविवध साम ी ोत
खल
ु ेको आ दानीको तल
ु नामा अ यिधक देिखँदा िनजसँग अिम दो र अ वाभािवक स पि देिखन आई िनजले
हैिसयतभ दा बढीको अ वाभािवक जीवन तरयापन गरेको पिु हन आएको देिखयो ।
अतः मािथ उ लेख भएबमोिजम ितवादी ई र साद पोखरेलको आिजत स पि .१,७५,९८,०६८।६७
म ये ोत खल
ु ेको स पि .५२,९४,३७३।५० घटाउँदा हन आउने रकम .१,२३,०३,६९५।१७ सािबक
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र हाल चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)
बमोिजम गैरकाननू ी पमा आजन गरेको पिु हन आएकाले सो स पि िनजले आ नी प नी उषा पोखरेल, छोराह
िकरण पोखरेल र िवण पोखरेलका नाममा समेत राखेकाले िनजह को नामको स पि सािबक ाचार िनवारण
ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा १६ग लाई म यनजर राखी अपराध गनमा मु य भूिमका िनवाह गन ितवादी
ई र साद पोखरेललाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोिजम .१,२३,०३,६९५।१७
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िबगोबमोिजम ज रवाना, हदैस म कै द र सोस पि
जफत ग र ितवादीह उषा पोखरेल, िकरण पोखरेल
र िवण पोखरेलका नाममा उपरो ानुसार रहेको
िनजको गैरकानूनी आजनको स पि ऐ. ऐनको दफा
४७ तथा अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) र ३० बमोिजम
जफत ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराले िवशेष अदालत,
काठमाड मा पेस भएको आरोपप ।
मेरो स पूण स पि अ दाजी ७५ लाख
जितको छ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगले .१,७५,९८,०६८।६७ को मू याङ् कन
गरेको िमलेको छै न । बरामद भएको १ लाख पैयाँ मेरो
हो । ६० तोला सनु म ये ४५ तोला सनु िब ग र घर
खचका लािग राखेको रकम हो । मेरो िकड् नीको अ ेसन
गनु पन भएकाले भा. . आव यक पन हँदा सटही
ग र भा. . ४० हजार पैयाँ राखेको हो । २०३४
मा शाखा अिधकृत हनपु ूव २०३० देिख २०३३
पस
ु स म कृिष िवकास बैङ्कबाट स चािलत सहकारी
यव थापनको अपरेिटभ मेनेजर भै िज ला साझा
संघ राजिवराजमा समेत काम गरेको छु । यहाँ काम
गदा तलब भ ा ज मा .२५,००० ।– बचत गरेको
िथएँ । २०३४ सालमा सरकारी सेवामा वेश
ग र २०३६ देिख २०४९ साल पस
ु स म गहृ
म ालयअ तगतका िज ला शासन कायालयमा
काम गद आएको छु । २०४९ सालदेिख राज समूहमा
वेश ग र भ सार िवभागअ तगत िविभ न भ सार
कायालयह मा कायरत् रही हाल म उपसिचव पदमा
कायरत् छु ।
जापान, हासा, बेलायत र भारतमा
सरकारी सिु वधामा मण गरेको छु । २०५२।०५३ र
२०५८ सालमा बजेट िनमाण गन कायमा खिटएको,
िविभ न गोि , सेिमनार र सभामा संल न भै अित र
पा र िमक पिन ा गरेको छु । २०४६ सालपूव
सि चत घर िबदा र िबरामी िबदाको रकम बझ
ु ेको,

कानूनबमोिजमको किमसन ा गरेको, बैठक भ ा,
२०४८ सालमा . ४७ हजार स चय कोष िझके को,
दगु म भ ा, मुख िज ला अिधकारी भ ा ा
गरेको र सेवा वेशदेिख ०५९ साल असारस म दश
पे क बाहेक तलब र ेडबापत क रब ९ लाख ८०
हजार रकम ा गरेको छु । ेड तािलकामा खुलाएको
छै न । दश खचबापत हालस म क रब .७५,०००।–,
दगु म भ ा क रब १५ हजार, बढ तलब, .िज.अ.
भ ा, िप.ए. सुिवधाबापत क रब .३०,८००।–,
िवदेश मण भ ा . ३ लाख, िविभ न संघ सं थामा
स चालक ितिनिध हँदा .७४,३२५।–, बजेट
िनमाण गदा ओ.टी.बापत .२१,०००।–, य तै
िनवाचन गराउँदाको रकम, िबदाको रकम, दैिनक मण
भ ा, सभा स मेलन, गो ीमा भाग िलँदा क रब . ७५
हजार, कृ िष आयतफ २०३२ सालमा अंशब डा हँदा
स री िज लाि थत ज.िव. ०–१३–१ ज गा आफै ँ ले
जोतभोग ग र ित िबगाह ५० मनका दरले धान, ित
िबगाह २० मनका दरले गहँ, के ही दलहनसमेत २०५८
सालस म िभ याएको र उ ज गाबाट वािषक ३३ मन
धान, १३ मन गहँ र २ मन दलहन िलएको छु ।
के ही ज गा िबचिबचमा ख रद गरेको छु । छोरा
िकरण पोखरेलका नाममा रहेको मोरङको ज गाबाट
ित िबगाह ५०।५५ मन धान, ३० मन गहँ रिव बाली
१२ मनका दरले आफै ँ ले कमोद ग र २ वषको बाली
िभ याएको छु । सनु सरी ह रहरपरु को ज गाबाट २०३२
सालदेिख नै ित िबगाह धान ४० मन र गहँ २५
मनका दरले िभ याएको छु । यसरी २०३२ सालदेिख
कृिष आयबाट खदु .११,२२,०००।– ा गरेको
छु । गाउँ घरको चलनअनुसार बाली लगाउँदा ५।७
लाख पैयाँ थप आय भएको हनपु छ । वीरग जि थत
नगर िवकासबाट ख रद गरेको ०–१–३ िबगाह
ज गा वीरग जको बाइपास रोडमा रहेको हँदा ०४५
सालदेिख भाडा नबढाउने सतमा १० वषका लािग
ितमिहना .२,५००।– का दरले भाडामा िदएकामा
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ज गा बहालबापत १० वषमा .३,००,०००।– ा
गरेको छु ।
वीरग जको ज गामा २०५५ सालमा
सटरसिहतको भइुँ तले घर िनमाण ग र उ
ज गासिहतको घर ितमिहना . ८,०००।– का दरले
२०५६ वैशाखदेिख बहालमा िदई २०५६ वैशाखदेिख
२०५९ असारस म . ३,१२,०००।– ा गरेको
छु । काठमाड मालीगाउँको ज गा दाइ िशवराज
पोखरेलले रझबापत मेरो ीमती उषा पोखरेललाई
बकस िदएको हो । उ ज गामा २०४६ सालमा
घर िनमाण ार भ ग र २०४७ सालमा घर िनमाण
स प न भएको र १ तला २०४७ साल चैतदेिख
ितमिहना .५,०००।– का दरले २०४८ साल
भदौस म, २०४८ साल असोजदेिख २०५२
चैतस म ितमिहना िततला .६,०००।– का
दरले दईु तलाको .१२,०००।– का दरले, २०५३
वैशाखदेिख २०५८ काि कस म िततला ितमिहना
.७,०००।– का दरले दईु तलाको .१४,०००।–
का दरले भाडा वुझेको छु । २०५८ मङ् िसरदेिख
भइु ँतला .६,०००।– का दरले भाडा लगाई अ
आफै ँ ले योग ग र आएको छु । यसरी भाडाबापत मैले
.१६,७६,०००।– बिु झसके को छु । भाडा बुझेको
भरपाई गन चलन नभएकाले भरपाई मैले िलने िदने
गरेको छै न ।
ज गा िब बाट पैतृक पमा ब डाबापत
पाएको स री िसमरहा िसिगयौनको ४–८–११ ज गा
२०३४, २०४८, २०५२ र २०५८ मा िब ग र ज मा
.२,१५,०००।– ा गरेको छु । सनु सरी िज ला
ह रहरपरु गा.िव.स. ि थत ज.िव. २१–५–० ज गा
कोशी ट पु व यज तु आर मा पदा २०४१ सालमा
मोरङ वयरवनमा १२–१३–० ज गा मुआ जा व प
ा गरेको र उ ज गा २०४३ सालमा संयु पमा
.१,९०,०००।– मा िब ग र मैले .६३,३००।–
ा गरेको िथएँ । २०४३ सालमा सुनसरीको ०–२–०

ज गा .४,०००।– मा ख रद ग र २०५० सालमा
.२०,०००।– मा िब गरेको िथएँ । िवराटनगरको
०–१–० ज गा २०४३ सालमा .९,०००।– मा
ख रद ग र २०४८ सालमा .२२,१००।– मा िब
गरेको, िवराटनगरमा ०–१–१० ज गा २०४५ सालमा
.३३,०००।– मा ख रद ग र २०४८ सालमा सोही
मू यमै िब गरेको छु । काठमाड जोरपाटीि थत
१–४–० ज गा २०५६ सालमा .१,५६,०००।– मा
ख रद ग र २०५७ सालमा .१९,००,०००।– मा
िब गरेको िथएँ । मेरो अ य आयमा तलब, भ ा,
कृिष आय, ज गा बहाल, घर बहाल र ज गा िब नै
हो । मैले घर बनाउँदा र िवराटनगरको ०–१–१०
ज गा ख रद गदा .२५,०००।– र २०४७ सालमा
काठमाड मालीगाउँको घर बनाउँदा, .६०,०००।–
ग र .८५,०००।– बुबाबाट सहयोग पाएको छु ।
ीमतीको माइतीबाट .५०,०००।- राि य
वािण य बैङ्क, भ परु बाट २०४८ सालमा ा टबाट
सहयोग ा गरेको, मेरो ीमती उषा पोखरेलले घरेलु
िसलाई बुनाई काम ग र .१,००,०००।– जित आजन
गरेक छन् । उपहार व प क रब .५०,०००।– का
भाडावतन ा गरेक छन् । पैतक
ृ पमा ब डा हँदा
पाएको सनु ३२ तोला, चाँदी २०० तोला, परु ानो
चाँदीको मोहर ३०० थान, िववाहमा र सोभ दा पिछ
ीमतीलाई पटकपटक ग र क रब सनु २५ तोला,
चाँदीको भाँडाकुँडासमेत क रब ७५ तोला ा भएको
र सुन चाँदीका परु ानो गहना िविभ न िमितमा क रब
४५ तोला िब ग र सोबाट क रब .३,५०,०००।–
ा भएको िथयो । िववाह, गोडधवु ा, सामािजक काय
र उ सवबाट ीमतीलाई क रब .७५,०००।–
ा भएको हनपु छ । मेरो ीमती र छोराको नाममा
िविभ न बैङ्कमा रहेको बचत र मु ती खाताह बाट
क रब .६,००,०००।– जित याज ा भएको
हनुपछ । २०३२ सालमा अंशब डा हँदा .९,५००।–
ा गरेको िथएँ । घर िनमाण गदा तािलकामा
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
देखाएअनस
ु ार लागत लागेको छै न । काठमाड
मालीगाउँको घर २०४६/०४७ को अविधमा िनमाण
भएको हँदा .९,००,०००।– मा र वीरग जको घर
िमित २०५५/०५६ सालको अविधमा िनमाण भएको
हँदा .३,५०,०००।– मा िनमाण स प न भएको
हो । काठमाड को घर २०५४ सालमा ज रवाना ितरी
न सा पास गरेको हो । सो कुरा २०४७ सालमा नै धारा
िबजुली जडान ग र घरज गा कर ितरेबाट पिन समिथत
छ । तािलका नं. ११ र १२ मा उि लिखत यि का
नामको कुनै खाता नभएको र सोबाहेक देखाएको खाता
ठीक छ ।
सजावटका सामानह १ सेट सोफा, दराज,
िट टेबल
ु , पलङ, टुललगायतका फिनचर ीमतीले
िववाहमा दाइजो पाएक हन् । अ य फिनचर सामा य
हन् । भइु ँ तलामा रहेका सामानह भाडावालाको
हो । वीरग जको घरमा भएका सजावटका सामानह
भाडावाला कै हो । सजावटका सामानमा िबगो बढी
देखाइएको छ ।
मेरो ीमतीको नामको बैङ्क अफ नेपाल
िसलोनको खातामा ज मा भएको .१५,००,०००।–
मेरो सालाको हो । उ पैसा सरु ाका लािग मेरो
ीमतीका नाममा खाता खोली राखी िदएको हो ।
पिछ अिव ास हने भएकाले काठमाड जोरपाटीको
१–४–० ज गा .१९,००,०००।– मा िब ग र
.१५,००,०००।– िवसु दाहाल ( ीमतीको भाइ/
सालो) लाई िफता ग र उ मु ती खाता आ नो
बनाएको हो । अमे रका जान िभसा ा गनका लािग
भाइ तेज सादबाट सापटी िलई छोरा िकरण पोखरेलका
नाममा बैङ्क अफ काठमाड मा खाता खोली खातामा
रकम देखाएको हो । उ खाता मेरो भाइ तेज सादकै
ह ता रले खोिलएको हो ।
आरोपप को तािलका नं. ८ मा उि लिखत
ए ो नेपालको १५०० सेयरको हाल कुनै अि त व
छै न । मेरो ीमतीको नाममा नेपाल रा बैङ्कमा

रहेको राि य बचतप ख रद गदा जोरपाटीको
ज गा . १९ लाखमा िब ग र सोम येको चार
लाख र . १ लाख कृ िष आय थप ग र ख रद गरेको
हो । तािलकामा उि लिखत सेयरह कृिष र तलबबाट
ख रद गरेको हो । पाना १७ को तािलका नं. ७ मा
उि लिखत ज गाधनीको नाम िकरण पोखरेल गलत छ ।
िस.नं. ५ देिख १५ स म उि लिखत ज गा मेरो ीमती
उषा पोखरेलको नाममा दता छ । िकरण पोखरेलको
नाममा िक.नं. २७०, २७२, २६८ समेतको ४–०–०
िबगाह ज गा मैले २०५७ सालमा .११,८०,०००।–
मा ख रद हो । छोरा िवण पोखरेलका नामको िक.नं.
८०५, े.फ. ०–६–२–२ को ज गा राजीनामा भिन
लेिखएको भए पिन छिबलाल भस
ु ालले हालैको
बकसप बाट छोरा िवणलाई िदएको हो । पाना नं. १७
तािलका नं. ७ को िस.नं. १३ को ज गा मेरो ीमती
उषा पोखरेललाई िशवराज पोखरेलले बकसप बाट
िदएका र िस.नं. १४ को ज गा राजीनामाबाट ा
गरेको हो । मेरो ितमिहना दश हजार पैयाँ जित
घरखच ह छ । हामी बाबु छोरािबच पैयाँ लेनदेन
ह यो, िहसाब हँदनै यो । बबु ाबाट मलाई आएको
बढी रकम .८५,०००।– मा ै हो । स पि िववरणमा
अंशब डा ला ने भिन भल
ु ले लेिखएको हो । मेरो ब डा
२०३२ सालमा नै भैसके को िथयो ।
म िकड् नीको िबरामी भै अ ेसन ग र घरमा
बसेकै अव थामा प ाउ पदा मेरो शारी रक र मानिसक
अव था िठक नभएकाले मैले अनस
ु धानको ममा
तनावपूण अव थामा बयान िदएकाले अदालतमा
गरेको बयानलाई नै माण लगाई पाऊँ । साथै मैले
कुनै ाचारज य काय नगरेको, मैले य तो उ च
जीवन तर पिन यितत नगरेको, मेरो स पि अिम दो
र अ वाभािवक पिन नभएको र ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ लागू हनपु ूव कमाएको वैध स पि नै हँदा मैले
सजाय पाउनु पन होइन । अिभयोग दाबीबाट छुटकारा
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी ई र साद
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
पोखरेलले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
पिछ माण बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हने
ग र ितवादी ई र साद पोखरेललाई हन स ने
कै द तथा ज रवानासमेतलाई ि गत ग र िवशेष
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोिजम
हाललाई आरोपप मा जफतको दाबी िलएको
िबगोको स पि बाहेकको ोत खल
ु ेको भिनएको
िबगो .५२,९४,३७३।५० को चलअचल स पि र
यसमा थप .३७,०५,६२६।५० नगद वा सोबापत
जेथा जमानतसमेत ग र ज मा .९०,००,०००।धरौट िदए िलई सो स पि समेत रो का ग र तारेखमा
राखी र निदए वा िदन नसके कानूनबमोिजम िसधा
खान पाउने ग र थुनुवा पज
ु िदई थुनामा राखी मु ाको
पपु गनु भ नेसमेत यहोराको िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०५९।९।११ को आदेश ।
आयोगले िलएको जफतको मागदाबी झु ा
हो । मेरो नामको िक.नं. ८०५ े.फ. ०–६–२–२
ज गा आरोपप मा राजीनामा भिन उ लेख ग रए
तापिन सो ज गा मैले दाताबाट बकस ा गरेको
हो । सो कुरा रिज ेसनमा नै प उ लेख ग रएको
छ । बकसबाट ा गरेको वैध स पि हँदा जफत
हनपु न होइन भ नेसमेत यहोराको ितवादी िवण
पोखरेलले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
मेरो नाममा रहेका स पणू चलअचल
स पि ह वैध हँदा जफत हनुपन होइन । ती
स पि का ोतका हकमा मेरा पित ई र साद पोखरेल
२०३२ सालमा छुटी िभ न हँदा स रीको क रब साढे
चार िबगाह ज गा, के ही नगद र सनु चाँदी ा गनु
भएको िथयो । सोको अलवा सनु सरी ह रपरु मा पिन
क रब ७ िबगाह ज गा अंशबाटै ा गनु भएको िथयो ।
यी ज गाह को कृ िष आय र यी ज गाह बेलाबेलामा
िब ग र सोबाट ा रकमसमेतलाई बढे बढाउने
ग र आएका िथय । यसको साथै मेरा पित ई र साद
पोखरेलले साझा यव थापक तथा कृिष सामा ी

सं थानमा कायरत् रहँदा ा गरेको तलबलगायतका
सिु वधा र सरकारी सेवामा वेश गरेप ात् ा तलब
भ ालगायतका सिु वधालाई समेत बढे बढाउने गरेका
िथय । काठमाड मालीगाउँि थत घर २०४६ सालमा
िनमाण सु भै २०४७ साल चैतदेिख िनर तर
बहालमा लगाउँदै आएका छ । २०४८ असोजदेिख
२०५८ साल काि कस म िनर तर पमा २ त ला
घर बहालको रकम ित मिहना .१२,०००।–
का दरले र सोभ दा पिछ .१४,०००।– का दरले
भाडामा लगाउँदै आएका िथय ।
२०५८ साल मङ् िसरदेिख भइु तँ ला
ितमिहना .६,०००।– का दरले बहाल लगाउँदै
आएको छु । वीरग जि थत ज गा २०४५ सालदेिख दश
वषस म मािसक .२,५००।- सयका दरले बहालमा
लगाएको र २०५५ सालमा सो ज गामा घर िनमाण
ग र २०५६ वैशाखदेिख ितमिहना .८,०००।– का
दरले हालस म पिन िनर तर पमा बहालमा लगाउँदै
आएका छ । यस कार कृिष आय, ज गा िब ,
ज गा बहाल, घर बहाल र ीमान्को नोकरीबाट ा
आयलगायतका रकमसमेतलाई चलन यवहारबमोिजम
बढाउने काय भएका छन् । मालीगाउँि थत मेरो
नामको ज गा २०३७ सालमा मेरो जेठाजु िशवराज
पोखरेलबाट र भ परु बालकोटि थत ज गा ऋिष
कोइरालाबाट बकस पाएक हँ । सोबाहेक मेरा नाममा
रहेको अ य ज गाह मािथ उ लेख गरेबमोिजमका
ोतह बाट ा रकमबाट ख रद ग रएका हन् ।
उि लिखत ोतह को अलवा मेरो घर बनाउँदा मेरो
बबु ा ल मी दाहालबाट .५०,०००।– सहयोग ा
भएको िथयो । मालीगाउँि थत घर बनाउँदा ससुरा
ैलो यनाथ पोखरेलबाट .६०,०००।– पितका
दाजभु ाइबाट पिन घर बनाउँदा क रब .५०,०००।–
जित आिथक सहयोग ा भएको िथयो । सोका अलवा
ससुरा ैलो यनाथबाट अंशब डामा नपरेको पहाडका
के ही ज गा र मोरङ के ङको ४ िबगाह ज गा िब बाट
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.२५,०००।– २०४३ सालितर ा भएको िथयो ।
मैले आ नै घरेलु इलमबाट क रब एक
लाखदेिख एकलाख प चीस हजार पैयाँ आजन
गरेक िथएँ । ियनै वैध रकमबाट मेरा नाममा रहेका
स पि आ नै भएका हन् । हा ो प रवारमा रहेका
स पि गैरकानूनी आजन होइनन् । पैतृक तथा
माइतीतफबाट ा सनु चाँदी बेलाबेलामा िब गद
सोबाट पिन क रब ३/४ लाख ा भएको होला ।
यस कार २०५९ साल असार मिहनास म घर तथा
ज गा बहालबाट क रब .२२/२३ लाख ा भएको
छ । कृिष आयबाट पिन .१२/१४ लाख ा भएको
छ । ीमान् ई र साद पोखरेलको तलब भ ा र िवदेश
मणलगायतका सिु वधाबाट पिन क रब .१६/१७
लाख ा भएको छ । पैतक
ृ पमा ा ज गा तथा
ख रद ग र िब गरेको ज गाबाट पिन क रब .२४
लाख ा भएको छ । ससरु ा तथा माइती-मावली, मेरो
घरेलु इलमसमेतबाट क रब ३/४ लाख पैयाँ ा
भएको छ । य तै बैङ्क याज रकम पिन क रब ६/७
लाख पैयाँ ा भएको होला । यसरी उि लिखत
रकमह लाई चलन यवहारअनस
ु ार बढे बढाउने काम
गरेको र छु ई िभ न भएको क रब २८ वषको लामो
अ तरालमा म तथा मेरो प रवारको नाममा रहेका
उि लिखत चल तथा अचल स पि िसजना भएका
हन् । गैरकानूनी तवरबाट अक मात् यी स पि ह
आजन भएका होइनन् भ नेसमेत यहोराको ितवादी
उषा पोखरेलले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको
बयान ।
मेरा नाममा रहेका स पि का वैध ोतका
स ब धमा मोरङ िज ला अमाही गा.िव.स.-५ िक.नं.
२७०, २७२ र २६८ अ तगतको ज गा मेरो नामको
हो । अ ज गाह मेरा नामको होइन । उि लिखत
ज गाह वैध आजनबाट ख रद ग रएको हो । उ
ज गा ख रद गदा हा ो काठमाड मालीगाउँि थत घर
२०४६/४७ सालितर बनेको र बनेदेिख नै दईु तला

भाडामा लगाइएको िथयो । वीरग जि थत घर पिन
िनमाण भएदेिख नै भाडामा लगाइएको छ । सो ज गामा
घर ब नुअिघ पिन ज गा भाडामा िदइएको िथयो ।
यसरी दश वषदेिख भाडाबापत आजन भएको रकम
र बबु ाको तलब, भ ा, वैदेिशक मण भ ा, अ य
सिु वधाबाट ा आय आजन, पैतक
ृ ज गाह समय
समयमा िब ग र आएको रकम, कृ िषबाट ा आय
र आमाको घरेलु इलमको आयसमेतका िविभ न वैध
आजनका रकमह लाई बढाई मािथ उि लिखत मेरा
नामका ज गा .११,८०,०००।– मा ख रद ग रएको
हो । मेरा नाममा बैङ्क अफ काठमाड मा रहेको
रकमम ये . ५,००,०००।- (पाँच लाख) मेरा काका
तेज साद पोखरेलको हो । उ रकम मलाई अ ययन
गन अमे रका जान बैङ्क याले स देखाउन काका
आफै ँ ले ज मा ग र िदनुभएको हो । . ५,००,०००।(पाँच लाख) बाहेकको बाँक रकम एवम् एभरे बैङ्क
र सगरमाथा इ योरे सको सेयर मािथ उ लेख
ग रएअनस
ु ारका वैध आय भएकाले जफत हनुपन
होइन भ नेसमेत यहोराले ितवादी िकरण पोखरेलले
िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
ितवादी उषा पोखरेलले वीरग जको
ज गा २०४५ सालदेिख भाडामा लगाएक हन् । सो
ज गामा २०५५ सालमा घर बनाई २०५६ सालदेिख
ितमिहना . ८,००० ।- का दरले भाडामा लगाएको
भ नेसमेत यहोराले ितवादी उषा पोखरेलको सा ी
गणेश भ राईले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको
बकप ।
ई र साद पोखरेल श त पैतृक स पि
भएको प रवारको मािनस हन् । िनजको मालीगाउँको
घर २०४६/०४७ सालको अविधमा िनमाण भएको
हो िनमाण गदा ८-९ लाख लागत लागेको हनु पदछ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी ई र साद पोखरेलको
सा ी िद ली खनाल, उमेश च पोखरेल र
पेसलकुमार पोखरेलले िवशेष अदालत, काठमाड मा
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
गरेको बकप ।
ितवादीह िबच २०३२ सालमा अंशब डा
हँदा ई र साद पोखरेलको भागमा ३२ तोला सनु ,
२०० तोला चाँदी, . ९,५००।- नगद र ३००
वटा चाँदीको क पनी मोहर आएको िथयो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ई र साद पोखरेलको सा ी
गंगा साद पोखरेलले िवशेष अदालत, काठमाड मा
गरेको बकप ।
ितवादी उषा पोखरेलका बबु ा आँखा नदे ने
हँदा मलाई बैङ्क ा ट बनाइ िदनभु नेकाले बैङ्क
ा ट बनाई िदएको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी
उषा पोखरेलको सा ी अ युत राज पोखरेलले िवशेष
अदालत, काठमाड मा गरेको बकप ।
ितवादी ई र साद पोखरेल सरकारी
सेवामा वेश गनुभ दा पिहले साझा यव थापक र
कृिष साम ी सं थानमा काम गनु ह यो भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ई र साद पोखरेलको सा ी
िव णु साद पोखरेलले गरेको बकप ।
ितवादीको मालीगाउँको घरको मू याङ् कन
आ.व. २०५२ ।०५३ को वीकृ त दर रेटलाई
आधार मानी मू याङ् कन गरेको हो । वीरग जको
घरको न सा पास भएको २ वषपिछको दर रेटलाई
आधार मानी मू याङ् कन गरेको हो । सरकारले हरेक
३/३ वषमा मापद ड अथात् दर रेट िनधारण गरेको
ह छ । घर मू याङ् कन गदा े म ट चर वा लोडबे रङ् ग
वाल आिद कुरालाई आधार मानी मू याङ् कन
ग र छ । ितवादी उषा पोखरेलको मालीगाउँको घर
लोडबे रङ् ग वाल िस टमको हो भ नेसमेत यहोराको
िवशषे एवम् वादी नेपाल सरकारको सा ी रामकृ ण
े ले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बकप ।
मैले ितवादी उषा पोखरेलको घरको
फिनचरका सामानह थािनय बजारबाट कोटेसन
िलई सोबमोिजम मू याङ् कन ग र ितवेदन िदएको हो
भ नेसमेत यहोराको वादीका सा ी िवशेष जय त

कुमार राजवंशीले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको
बकप ।
िकरण पोखरेलको नाममा बैङ्क अफ
काठमाड मा रहेको रकमम ये .५,००,०००।– मेरो
हो । िकरण पोखरेल अमे रका पढ् न जान िनजको नाममा
अमे रकाबाट ।-२० आएको र िभसा योजनको लािग
िनज वयम्को खातामा बैङ्क याले स देखाउनु पन
हँदा मैले मेरो नामको राि य वािण य बैङ्क, टंगाल
शाखाबाट िमित २०५९।४।२८ मा . ३,००,०००।–
िझक सोही बैङ्कबाट िमित ०५९।४।१७ मा िझके को
रकम थप ग र . ५,००,०००।– िनज िकरण
पोखरेलको खातामा िमित २०५९।४।२८ मा म
वयम्को ह ता रले भौचर भ र उ रकम ज मा
ग रिदएको िथएँ । य तै उषा पोखरेलले बयान गदा
उ लेख गरेको सोनी िट.भी., िहटर र पङ् खा मैले
डेरा छाड् दा ई र साद पोखरेलको घरमा राखेको
हँ । उ रकम र सामान मैले िफता पाउनु पछ भ ने
अ.बं. १३९ नं.बमोिजम बिु झएका ितवादी ई र साद
पोखरेलका भाई तेज साद पोखरेलले िवशेष अदालत,
काठमाड मा गरेको बयान ।
मेरा ३ छोरी ५ छोरा छन् । २०३२ सालमा
हामीह िबच अंशब डा हँदा छोरा ई र साद
पोखरेलले स री िस ाहाको मोही लागेको र नलागेको
ग र क रब ४-८-११-० िबगाह .९,५००।– नगद,
सनु ३२ तोला, चाँदी क रब २०० तोला र चाँदीको
मोहोर .३००।– ा गरेका हन् । सोका अलवा
िनजले मेरी आमा कृ णकुमारीका नाममा रहेको सनु सरी
ह रपरु भ ने ठाउँमा ७ िबगाह २ क ा ज गा पिन ा
गरेका हन् । मैले िनज ई र साद पोखरेललाई २०४३
सालमा .२५,०००।– ज गा िक न र २०४७
सालमा .६०,०००।– काठमाड मालीगाउँि थत घर
बनाउन िदएको हँ । यसै ग र िनज ई र साद पोखरेल
जािगरको िसलिसलामा बािहर ब ने हँदा िनजको
खेतीपातीको िहसाब रािखिदने र सोबाट ा आय
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लगानी ग र बढे बढाइ िनजलाई रकम पढाई िदने गदथ
भ नेसमेत यहोराको अ.बं. १३९ नं.बमोिजम बिु झएका
ितवादी ई र साद पोखरेलका बबु ा ैलो यनाथ
पोखरेलले िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बयान ।
ितवादी ई र साद पोखरेलको जाँच
अविधमा तलब, भ ा, दश खचलगायतका अ य
िविवध बैठक एवम् अित र कामको भ ासमेत
ग र .११,४२,४४२।–, वैदेिशक मणबाट हन
स ने बचत .२,९५,४४०।–, वीरग ज तथा
काठमाड को घर भाडाबाट .१०,५०,०००।–, कृिष
आयबाट .३,१४,०६२।–, भ सार किमसनबाट
.२३,५०८।-, स चयकोष सापटी .४७,०००।–,
पैतृक ज गा िब बाट .२,७८,३३३।-, अ य
ज गा िब बाट .१७,७२,५००।-, ितवादी
उषा पोखरेलको दाइजो पेवाबाट .७५,०००।–,
तेज सादबाट िलएको सापटी म ये िफता गन
बाँक .१,००,०००।– र ोत खल
ु ेको बैङ्क
िन ेपको याज .६१,६०७।९८ ग र ज मा
.५१,५९,८९२।९८ पैयाँ मौि क आयको ोत
पिु हन आयो ।
ितवादी ई र साद पोखरेलले रा सेवकको
पमा सावजिनक पदधारण गरेको अविधमा आजन
ग र आ नो, आ ना ीमती तथा छोराह का नाममा
राखेको आरोपप मा उि लिखत स पूण चलअचल
स पि को आजन गदाका अव थाको खुलेको मू य,
मू याङ् कन र यायोिचत आधारमा हन आउने ज मा
.८१,६६,९५४।१३ को चलअचल स पि म ये
.५१,५९,८९२।९८ को मा
ोत पिु हन
आएकाले सोबाहेक ोत पिु हन नसके को िबगो
.२८,३५,७५१।७९ र ोत पिु नभएको बैङ्क
िन ेपबाट बढेको याज .१,७१,३०९।३६ समेत
ज मा .३०,०७,०६१।१५ को चलअचल स पि
गैरकानूनी पमा आजन ग र ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा २०(१) अ तगतको कसरु गरेको

ठहछ । सो ठहनाले ितवादी उषा पोखरेलको
नामको का.म.न.पा.-५ मालीगाउँको िक.नं. १२६
को ज गा र सोमा बनेको घर तथा सो घरमा भएको
मू य .६,६५,१७०।– को फिनचर तथा िव तु ीय
उपकरणका सामान, िनजका नामको वीरग ज न.पा.
५ को िक.नं. २४० को ज गा र सोमा भएको घर,
ितवादी उषा पोखरेल नामको मोरङ क चनवारी
९ख िक.नं. ५५० को ज गा, िनजकै नामको भ पुर
बालकोट-४ को िक.नं. ८४९, र ८५१ को ज गा,
ितवादी ई र साद पोखरेलको नामको ओखलढुङ्गा
जाटार-६ को िक.नं. ४५८ को ज गा, ितवादी
िकरण पोखरेलका नामको मोरङ अमराई-५ को
िक.नं. २७०, २७२ र २६८ को ज गा, आरोपप को
तािलका ६ मा उि लिखत ितवादीह का
नामको िविभ न बैङ्क तथा िव ीय सं थाको
.५,१२,०००।– को सेयर, बचतप , ितवादी उषा
पोखरेल नामको नेपाल बैङ्क िलिमटेड, काठमाड को
खाता नं. ०५७३३६३०१ र खाता नं. ८३८४१५०,
ितवादी ई र साद पोखरेलका नामको नेपाल बैङ्क
िलिमटेड, राजिवराजको खाता नं. ५७० समेतको ज मा
.६,९८,९७१।९० र ितवादीको घरबाट बरामद
भएको रकमम ये .१,२६,९१७।०८ समेत ज मा
.५१,५९,८९२।९८ को चलअचल स पि बाहेक
ोत पिु नभएको ितवादी िवण पोखरेलका नामको
का.म.न.पा. २३ट को िक.नं. ८०५ को ज गा, ितवादी
उषा पोखरेलका नामको मोरङ बखरी ७ख को िक.नं.
२४०२ र २४०४ को ज गा, झापा अनारमनी-३ को
िक.नं. १८२२ को ज गा र मोरङ िवराटनगर १क
को िक.नं. २३०४, २३०७ र २३०९ को ज गा,
ितवादी उषा पोखरेलका नामको नेपाल बैङ्क अफ
िसलोनको खाता नं. ०३०० FDA ००९१९ र बचत
खाता नं.०३००००१००७०८, राि य वािण य
बैङ्क, टंगालको खाता नं. १२१७० र िहमालयन
बैङ्कको खाता नं. ०७५२४०J, ितवादी िकरण
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पोखरेलका नामको बैङ्क अफ काठमाड को खाता नं.
०७०००००४७६६२ NPR समेतमा रहेको िन ेप
र सोबाट बढे को याज .१,७१,३०९।३६ समेत
ज मा .२५,१३,१७८।२३ र ितवादीको घरबाट
बरामद भएको रकमम ये .३७,०८२।९२ तथा ोत
नखल
ु ेको उ स पि बाट बढे बढाएको स पि समेत
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) र
दफा ४७ बमोिजम जफत भै ितवादी ई र साद
पोखरेललाई सोही ऐनको दफा २०(२) अनुसार
िबगोबमोिजम .२८,३५,७५१।७९ ज रवाना र १
वष कै द ह छ भ नेसमेत यहोराको िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०६२।३।२ को फै सला ।
ितवादीसँग रहे भएको चलअचल ग र
कुल स पि चलन च ती तथा हालको मू य र
मू याङ् कनको आधारमा ोत खल
ु ेको र नखुलेको
समेत ग र ज मा .१,७५,९८,०६८।६७ अङ् कको
देिखई मल
ू स पि को अङ् कमा ितवादीको
ोत खुलेको स पि तफ .५२,९४,३७९।५०
र ोत नखल
ु ेको स पि को िबगो अङ् क
.१,२३,०३,६९५।१७ देिखन आएकामा सो
स पि सिहत ज रवाना र कै दसमेत ग रपाउँ
भिन आरोपप पेस ग रएकामा िवशेष अदालतले
ितवादीको .८१,६६,९५४।१३ मा स पि
कायम ग र यसम ये ितवादीको ोत खल
ु ेको
.५१,५९,८२९।९८ र
ोत नखुलेको
.२८,३५,७५१।७९ भिन िबगो कायम गरेको
देिख छ । िवशेष अदालतले मू य कायम गदा स पि
आजन गदाको िलखतमा उि लिखत मू य (अ यथा
मािणत भएको अव थामा बाहेक) ितवादीले वीकार
गरेको मू य तथा अदालत वयम्ले िनधारण गरेको
मू यलाई आधार मानी मू य कायम गरेको देिख छ ।
ितवादीको ोत नखल
ु ेको अवैध आजन भिन ठहर
ग रएको स पि लाई सोही आधारमा कम िबगो कायम
ग रएको अव था छ ।

ाचारको कसरु मा वैध आजनको स पि
हो भिन मािणत गन भार ितवादीमािथ ह छ । यो
ितवादीमािथको िनरपे दािय व पिन हो । य तो
अव थामा गैरकाननू ी पमा आिजत स पि र सोबाट
बढे बढाएको स पि जफत हने कानूनी यव था
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा
४७ ले गरेको छ । अतः ोत नखल
ु ेको भिन मागदाबी
िलएको स पि को िबगो कम ग र घटाउनु पन ठोस
आधार र माण फै सलामा उ लेख नभएको हँदा
आरोपप मा उ लेख गरेको ोत नखल
ु ेको स पि को
दाबीअनस
ु ार नै िबगो कायम ग र सोबमोिजम ज रवाना
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराले वादी नेपाल सरकारको
तफबाट यस अदालतमा पेस भएको पनु रावेदन ।
चलअचल स पि को ोत खु ने आधार
माण एवम् िववरण कागजातह का आधारमा फरक
नहने त य िनिववाद पमा पिु भइरहेको स दभमा
िवशेष अदालतले यसतफ मू याङ् कन नै नग र हचवु ा
िकिसमले आ मिन भई मलाई समेत असर हने ग र
गरेको फै सला िु टपूण छ । मैले वैधािनक ोतबाट ा
गरेको दाइजो, पेवा, घरेलु इलमका काय ग र ा गरेको
आय, बुबाबाट ा गरेको सहयोग, ज गा बहालबाट
ा भएको रकम, सुन िब बाट ा आयलाई
वीकार गरेको छै न भने घर बहाल, कृिष आयबाट ा
गरेको आयलाई कम गणना ग रएको छ । जनु िववाद
िन पणको रोहमा यायस मत छै न । य तै मेरो
घरमा भएका फिनचर, फिनिसङ् ग तथा इलेि कल
र इले ोिन स सामानका हकमा कितपय सामान
आ नो नहँदा नहँदै पिन दािय व थोपन काय भएको
छ । मैले बकसप बाट ा गरेको ज गाको हकमा
काननू ी िस ा त तथा मा यतासमेतलाई चनु ौित िदई
ख रद नै हो भिन वादी प लाई म त परु ्याउने काय
ग रएको छ । िवशेष अदालतले फै सलामा आधार
िलएका तक यायका मा य िस ा तिवपरीत छ ।
मेरो बैङ्क िन ेप र याज रकम कसरी अवैध हने हो
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
सो स ब धमा एक श द पिन बोिलएको छै न । अतः
िवशेष अदालतबाट भएको फै सला बदर ग र याय पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादी उषा पोखरेलले यस
अदालतमा गरेको पनु रावेदन ।
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगले
कृिष आयका स ब धमा भरत िघिमरे र के दार चािलसेको
मु ामा ित िबगाह . २०,००० ।- कृ िष आय कायम
ग र मु ा दायर गरेको प र े यमा मेरा हकमा पिन सो
अनु प कृ िष आय गणना ग रनु पदछ । मेरो नामको
बैङ्क अफ काठमाड मा रहेको खाताको रकमम ये .
५ लाख काका तेज सादले मलाई अमे रका पढ् न जाने
योजनका िनि त बैङ्क याले स देखाउन िदनुभएको
हो । सो रकम िनज काकालाई िफता िदनुपन रकम
हो । यसलाई अवैध ठहर गनु याियक मा यतािवपरीत
छ । मेरो िक.नं. ८०५ को ज गा बकसप बाट पाएको
हो । सो ज गा ख रद गरेको हो भिन मू यमा जोडी
िवशेष अदालतले ठहर गरेको फै सला मल
ु क
ु ऐन,
अंशब डाको १८ नं. िवपरीत छ । ाचार िनवारण
ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा २० ले प रक पना गरेको कानूनी
यव थाका मा यताले सावजिनक पदधारण नगन
अंिशयारका नाममा कानूनबमोिजम ा स पि को
हकमा अनमु ािनत कसुरको कानून आकृ हन
नस ने हँदा वादी प को अनमु ािनत भनाइलाई नै
समथन हने ग र भएको फै सला बदर ग र याय पाउँ
भ नेसमेत यहोराको ितवादीह िकरण पोखरेल र
िवण पोखरेलको तफबाट पेस भएको एकै यहोराको
पनु रावेदनप ।
मैले िकरण पोखरेललाई िदएको . ५ लाख
म ये . ४ लाख अनमु ानका आधारमा जफत हने
र मैले डेरा छाड् दा ितवादी ई र साद पोखरेलको
मालीगाउँि थत घरमा राखेका कितपय सामानह मेरो
होइन भिन भएको िवशेष अदालतको फै सला िु टपूण
भएको हँदा बदर ग र याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको

तेज साद पोखरेलको तफबाट यस अदालतमा पेस
भएको पुनरावेदनप ।
कानूनी यव थाको स दभमा हेदा वादीले
दाबी गरेको ाचार िनवारण ऐन, २०१७ िमित
२०५९।३।५ अिघ आजन गरेको स पि का स ब धमा
आकृ हन स ै न । ाचार िनवारण ऐन, २०१७
लाई भ ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५(२)
ले िमित २०५९।३।५ देिख खारेज ग रसके को हँदा
िमित २०५९।३।५ देिख सािबक ऐन अ तगतको कुनै
आरोपमा ितवादीका िव मु ा ला न स ै न सो
ऐनको दफा ६५(३) ले ाचार िनवारण ऐन, २०१७
बमोिजम नभए नगरेको काम कारवाहीलाई बचाउ
गदन र गरेको छै न । नेपाल कानून या यास ब धी
ऐन, २०१० को दफा ४(क) बमोिजम सािबक ऐनको
कानूनअ तगत वादीको आरोप कानूनतः ला न
स ै न । ाचार िनवारण ऐन, २०५९ अतीत भावी
कानून होइन । ाचार िनवारण ऐन, २०५९
िमित २०५९।३।५ देिख लागू भएको र अि तयार
दु पयोग अनुस धान ऐन, २०४८ (संशोिधत) िमित
२०५९।४।३० देिख लागू भएकामा िववाद छै न । अतः
उ अविध भ दा पिहलेदेिख ितवादीको नाममा
कायम स पि को हकमा ाचार िनय णस ब धी
नयाँ ऐन बनाएर सारवान् काननू को पमा दफा २०
को नयाँ अपराध घोिषत गन काय संिवधानिवपरीत छ ।
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ िमित
२०५९।३।५ देिख लागू भएको हँदा सो भ दा अगािडको
कायमा लागू हन स ै न । ाचार िनवारण ऐन,
२०१७ लागू भइरहेको बखतमा भए गरेको वा नभएका
काम कारवाहीलाई समेट्न िम ने ग र पिहला कारवाही
नचलाएको िवषयमा पिछ मु ा चलाउन काननू या या,
िविधशा वा यायको िस ा तले पिन िम दैन भिन
परमान द खरेल िव
ी ५ को सरकार भएको
ाचार मु ा (ने.का.प. २०५७, साउन, पृ ४१७)
मा ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ को
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त कालीन यव था अ तगतको कसरु को स ब धमा
िबगोबमोिजमको ज रवाना गन निम ने या या भई
निजर कायम भएको छ । िवशेष अदालतले ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० तथा ५० को
अ तरस ब ध एवम् आिधका रकता स ब धमा गरेको
या या पूणतः ुिटपूण छ । खारेज भइसके को दफाको
या या ग र नभएको कसरु को िसजना ग र िनि य
पान वा हाल आएर जीव तता दान गन याियक
िवशेषािधकार िवशेष अदालतलगायत कुनै पिन
अदालतलाई ा हन स ै न । सावजिनक पदधारणा
गन कमचारीह को हकमा लागू हने अनमु ानको
िस ा त (Presumption of illegal possession
of property) वतः गैर कमचारी प रवार सद यका
हकमा लागू गन िम दैन ।
मु ाको त यमा वेश ग र हेदा मैले नोकरी
अविधमा दगु म थान भ ा .१५,०००।– ा
गरेकामा .१०,५००।– मा कायम ग रएको
छ । प देही िज लामा कायम मक
ु ायम मुख
िज ला अिधकारी भै ा गरेको बढ तलब र िप.ए.
भ ा .३०,७८४।– लाई मेरो आयमा समावेश
ग रएको छै न । िवदेश मण जाँदा ा गरेको रकम
.२,८५,९११।– लाई वादी प ले बचत मानेकामा
सोलाई िवशेष अदालतको फै सलामा अ यथा मािनएको
छ । िविभ न संघ सं थाह बाट बैठक भ ा, सभा
स मेलन, ओभरटाइम भ ा, िबरामी िबदा, घर िबदा,
िनवाचन भ ासमेतबापत .७५,०००।– ा गरेको
रकमलाई अदालतले मेरो आयमा समावेश गरेको
छै न । मैले सरकारी सेवामा वेश गनपु ूव २०३०
सालदेिख २०३४ सालस म साझा यव थापक र कृिष
साम ी सं थानमा रहँदा तलब भ ा .२५,०००।–
ा गरेको रकमलाई िवशेष अदालतले मेरो आय
रकममा समावेश गरेको छै न । वैध ोतबाट आजन
गरेको स पि मा आिथक ऐन, २०५८ को दफा
१० को अनुसूिच-६ को दफा ४२(१) अ तगत ी

५ को सरकारको वयम् कर घोषणाको नीित तथा
काय मअ तगत कर ित रसके को अव था छ । सो कर
ितरेको रिसद अदालतसम पेस हँदासमेत मैले िजिकर
गरेबमोिजम उि लिखत िकिसमबाट ा गरेको आय
एवम् ज गा बहाल रकम ा गरेको भ ने िस ह छ ।
२०३२ सालदेिख २०५८ सालस म कृिष आयबापत
.११,२२,०००।– ा गरेकामा िवशेष अदालतले
.३,१४,०६२।– मा कायम गरेको िमलेको छै न ।
िवशेष अदालतको फै सला मनोगत, भावना मक एवम्
एकाङ् क हँदा सो फै सलालाई बदर ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी ई र साद पोखरेलको तफबाट
यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदन ।
यसमा ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
दफा १५ योग नभई ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को मा योग हँदा कसुर सजायको मा ासमेत फरक
पन अव थामा ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा
१५ र ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)
का ावधानह एकै कृित (Equal Footing) का हन्
होइनन् र पिछ लो ऐनको दफा २०(१) को यव था
सािबक ऐनको दफा १५ को िनर तरता हो होइन
भ ने र VDIS काय ममाफत आयको वयम् घोषणा
ग र करसमेत ित रसके पिछ सावजिनक पदधारण
नगरेको एकाघरका अ य यि ले स पि को ोत
खल
ु ाउनु पन बा यता छ छै न भ ने जिटल कानूनी
ह को िनराकरण पूण इजलासबाट हन उपयु
देिखँदा तुत मु ामा समावेश भएका जिटल कानूनी
ह का स ब धमा आव यक या या हन ततु
मु ा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
३(१)(घ) बमोिजम पूण इजलासमा पेस गनु भ ने यस
अदालतको संयु इजलासको िमित २०६५।५।२३
को आदेश ।
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ खारेज
भै ाचार िनवारण ऐन, २०५९ बहाल रहेको
अव थामा ती दईु ऐनह का िबचको अ तरस ब ध
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तथा यस अदालतको संयु इजलासबाट उठाइएका
कानूनी ह को िनराकरणबाट हाल अदालतह मा
िवचाराधीन रहेका र य तै मा भिव यमा दायर हन
स ने ाचारस ब धी मु ाह लाई समेत दूरगामी
भाव पान स ने अव था समेतका स दभमा संयु
इजलासबाट उठाइएका कानूनी ह मा अ तरिनिहत
िवषयह को मह व र भावका ि ले ती ह को
िन पण अझ बढी यायाधीश रहेको पूण इजलासबाट
भएमा िनि त या या भई पिछका मु ाह लाई एउटा
िनि त निजर कायम हन जाने देिखँदा ततु मु ा र
लगाउका मु ाह समेत बढी यायाधीशह रहेको
पूण इजलाससम पेस गनु भ नेसमेत यहोराको पूण
इजलासको िमित २०६५।११।१५ को आदेश ।
पनु रावेदक ितवादीले ाचार िनवारण ऐन,
२०१७ अ तगत भए गरेका काम कारवाही ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ लागू भएपिछ आकिषत हन
स दैन भिन उठाएको काननू ी मा िवचार गदा
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को तथा ६५ ले ाचार
िनवारण ऐन, २०१७ को खारेजीस ब धी यव थासँगै
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ बमोिजम भए गरेका
काम कारवाही यसै ऐनबमोिजम भए गरको मािनने छ
भ ने यव था ग र दईु ऐनको िबचको स ब ध प
पारेको छ । कुनै कानूनको खारेजीको प रणाम के हने
भ ने स ब धमा नेपाल कानून या यास ब धी ऐन,
२०१० को दफा ४ को (ङ) मा “कुनै नेपाल ऐनले
अिहलेस म बनेको र पिछ ब ने कुनै ऐनलाई खारेज
गर्यो भने अक अिभ ाय नदेिखएमा खारेज भएको
ऐनले कुनै तहिककात, कानूनी कारवाही वा उपायलाई
सु गन, जारी रा न वा लागू गन ह छ र खारेज
गन ऐन पास नभए सरह ग र य तो द ड सजाय वा
जफत गरे ह छ” भ ने यव था गरेको छ । उि लिखत
कानूनी यव थाको प र े यमा सािबक र हालको
ाचारस ब धी कानूनी यव थालाई िनया दा
सािबक ऐनले कसरु मानेको ि यालाई हालको ऐनले

पिन कसुर नै मानेको छ भने हालको ऐन जारी भएपिछ
सािबक ऐन बहाल रहेको अविधमा भए गरेका कसरु ज य
कायह लाई उ मिु
दान गरेको पिन देिखँदनै ।
यसरी सािबक ऐनले पिन कसरु को सं ा िदएको ि या
हालको ऐनले पिन िनर तरता िदँदै सािबक ऐनले भ दा
कम सजाय तोके को देिखँदा Ex Post Facto Law
को सङ् ग उठाउनु सा दिभक देिखँदैन ।
कानून ब नभु दा पिहले अपराध नमािनने
कुनै कायलाई पिछ कानून बनाइ अपराध मािनएमा,
पिहले सानो र कम ग भीर हने कसरु लाई पिछ ठुलो र
बढी ग भीर कसरु कायम ग रएमा, पिहले कम सजाय
हने कसरु लाई बढी सजाय कायम गन ग र कानून
िनमाण ग रएमा र माणस ब धी कानूनी िनयमह मा
फे रबदल ग र कसरु मािणत गन कम माण भए पिन
पु ने ग र कानून िनमाण ग रएमा मा य तो कानूनलाई
Ex Post Facto Law मािनने भै य तो कानूनलाई
अदालतले अमा य गन स दछ । यो नै Ex Post
Facto Law स ब धी मा य िस ा त हो । तर ततु
मु ामा सािबकको ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को
दफा १५ र हालको ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा २०(१) मा रहेको कानूनी यव थालाई
तुलना मक पमा िव ेषण गदा कानून ब नभु दा
पिहले अपराध नमािनने कुनै कायलाई पिछ काननू
बनाई अपराध मािनएको वा पिहले सानो र कम ग भीर
हने कसरु लाई पिछ ठुलो र बढी ग भीर हने कसुर
कायम ग रएको वा पिहले कम सजाय हने कसरु लाई
पिछ बढी सजाय कायम गन ग र कानून िनमाण ग रएको
वा माणस ब धी कानूनी िनयमह मा फे रबदल ग र
कसुर मािणत गन कम माण भए पिन पु ने ग र कानून
िनमाण ग रएको अव था नभै सािबकको ऐनले कसरु
मानेको र सजायको समेत यव था गरेको िवषयलाई
पिछ बनेको ऐनले पिन िनर तरता िदएको र सजायतफ
पिहलेभ दा कम सजायको यव था गरेको अव था हँदा
तुत मु ामा Ex Post Facto Law स ब धी िवचार
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
र तकको कुनै ासंिगकता नै नभएकाले यसतफ थप
िववेचना ग ररहनु पन आव यकता देिखँदैन । हालको
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को
यव था समान कृित (Equal Footing) को नभई
अलग अलग अि त व रा ने कानूनी यव थाह रहे
भएको देिखन आएको भिन गरेको या यासँग सहमत
हन सिकएन । तसथ हालको ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा २०(१) को यव था सािबक ाचार
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को िनर तरता हो र
यी दवु ै ावधानह िवधाियकाले समान उ े य पूितका
लािग रािखएको र एकै कृितका हन् भ ने िन कषमा यो
इजलास पगु ेको छ ।
पनु रावेदकले गैर रा सेवकले आफूसँग
रहे भएको स पि को VDIS काय म माफत कर
ितरेपिछ य तो स पि को छानिबन हन स दैन
भिन उठाएको
को स ब धमा िवचार गदा
आयको वयम्कर घोषणास ब धी आिथक ऐन,
२०५८ को ावधान र तुत मु ाको अनस
ु धान
र अिभयोजन गन िनकाय अि तयार दु पयोग
अनस
ु धान आयोगको अिधकार े का स ब धमा
सं ेपमा चचा ग रनु सा दिभक ह छ । आिथक ऐन,
२०५८ को दफा १० अ तगतको अनस
ु ूिच-६ को
दफा ४२(१) ज तोसक
ु ै ोतबाट ा गरेको आय
भएपिन आयकर ऐन, २०३१ तथा सािबकमा चिलत
नेपाल कानूनबमोिजम आयकर ला ने २०५७ असार
मसा तस म आजन गरेको तर य तो आयमा ला ने कर
नितरेको यि ले २०५८ पस
ु िभ य तो स पि को
२०५८ साउन १ मा रहेको मू यको १० ितशतले
वयम् घोषणा ारा आयकर ितरेमा य तो स पि को
ोतको बारेमा कुनै पिन योजनका लािग छानिबन
ग रने छै न भ ने यव था छ । सो ावधानमा वयम्
घोषणा ारा आयकर ितरेमा य तो स पि को ोतको
बारेमा कुनै पिन योजनका लािग छानिबन नग रने
भिनए पिन यसको स ब ध आयकर योजनका लािग

मा हो भ ने कुरा आिथक ऐन, २०५८ को तावना
समेतबाट पिु ह छ । आिथक ऐन, २०५८ को
िववािदत उ यव था वभावतः कर यव थापनसँग
स बि धत देिख छ । यसले सरकारको अथस ब धी
तावह लाई काया वयन गन के ही महसुल, कर,
पोत, शु क र द तुर लगाउने वा लगाई राखेकोलाई
चालु रा ने वा हेरफे र गनस मको उ े य हण गरेको
स दभमा संिवधानले िसजना गरेको संवैधािनक
अंगका पमा रहेको अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगलाई संिवधानले िनि त गरेको काम, कत य र
अिधकारको योगलाई साँघरु ो बनाउने ग र आिथक
ऐनको आयकरस ब धी ावधान prevail गन स ने
हँदैन ।
त कालीन नेपाल अिधरा यको संिवधान,
२०४७ को धारा ९८(१) र हालको अ त रम
संिवधानको धारा १२०(१) ले कुनै सावजिनक
पदधारण गरेको यि ले अनिु चत काय वा ाचार ग र
अि तयारको दु पयोग गरेको स ब धमा अि तयार
दु पयोग अनुस धान आयोगले कानूनबमोिजम
अनुस धान र तहिककात गन वा गराउन स ने ग र
दान गरेको अिधकारलाई संिवधान अ तगतको
कानून र यसमा पिन एउटा िनि त योजन र िनि त
अबिधका लािग जारी भएको नीितगत ावधानले
िन तेज तु याउन स ने हँदैन । यही तक र या याका
आधारमा संवत् २०५९ सालको रट नं. ८४ मा यस
अदालतको िवशेष इजलासबाट िमित २०६०।२।१ मा
VDIS स ब धी य तो खालको नीितगत यव थाबाट
संिवधानको धारा ९८(१) अनस
ु ारको अि तयार
दु पयोग अनस
ु धान आयोगको अिधकारलाई
संकुिचत र िनयि त गरेको भ न नसिकने भिन
या या भएको देिख छ । ततु मु ामा िववािदत
कानूनी यव थाका पमा रहेको आिथक ऐन, २०५८
को दफा १० अ तगतको अनस
ु ूिच-६ को दफा ४२(१)
र (३) को यव थालाई संिवधानसँग बािझएको भिन
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परेको उ रट िनवेदनमा यस अदालतको िवशेष
इजलासबाट भएको उ या या यस अदालतको
संयु इजलासका लािग बा या मक भएकाले कुनै पिन
तकका आधारमा यसलाई प छाउन िम ने देिखँदनै ।
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ र ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ दवु ैले रा सेवकबाहेकका अ य
यि समेतलाई अनस
ु धानको दायरािभ समािहत
गरेको प र े यमा रा सेवकबाहेकका अ य यि ले
VDIS काय ममाफत आयको वयम् घोषणा ग र
करसमेत ित रसके पिछ िनजलाई अ य चिलत
कानूनबमोिजम स पि को ोत खल
ु ाउनु पन बा यता
नहने भिन उ मुि िदनपु न कुनै आधार र कारण
नदेिखँदा मु य ितवादी ई र साद पोखरेलक
ीमती उषा पोखरेलले VDIS काय ममाफत आयको
वयम् घोषणा ग र कर ितरेकै आधारमा िनजलाई
तुत मु ामा ितवादी बनाउन वा िनजको नाममा
रहेको स पि को ोत खो न वा िनजलाई समेत
छानिबनको दायरामा याउन निम ने भिन स झन र
मा न िम ने अव था नदेिखँदा संयु इजलासको सो
तकसँग पिन सहमत हन सिकएन ।
अतः संयु इजलासले उठाएका दवु ै
कानूनी ह का स ब धमा िववेचना भै यसको
िन पणसमेत भैसके को अव था हँदा अब िवशेष
अदालत, काठमाड को िमित २०६२।३।२ को
फै सलाउपर वादी ितवादी दवु ै तफबाट पनु रावेदन
परेको र िवशेष अदालतको फै सला िमले निमलेतफको
त यगत मा संयु इजलास वेश नै नगरेको
स दभमा त यगत मा वेश ग र िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सला िमले निमलेको स ब धमा याय
िन पण गन संयु इजलाससम पेस गनु भ ने यस
अदालतको पाँच सद यीय पूण इजलासको िमित
२०६६।७।५ को आदेश ।
उ आदेशबमोिजम तुत मु ा पनु ः संयु
इजलासको दायरीमा दता भएको देिखयो ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ामा पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको तफबाट उपि थत िव ान् सह यायािधव ा
राजे सवु दे ी र उप यायािधव ा ी कृ णमोहन
कोइरालाले ितवादी रा सेवक कमचारी भएको
त यमा िववाद छै न । ितवादीउपर अनस
ु धान हँदा
िनजले जाँच अविधमा ज मा .१,७५,९८,०६८।६७
बराबरको स पि सङ् ह गरेको देिखएकाले िनजउपर
िवशेष अदालतमा मु ा दायर ग रएको हो । ितवादीले
ाचार ग र अकूत स पि आजन गरेको भिन िविभ न
यि ह ले उजरु ी गरेका छन् भने ाचार िनवारण
ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले अनमु ािनत कसरु मा
कारवाही र सजाय गन िम ने कानूनी यव था गरेको
छ । ितवादी ई र साद पोखरेलले उि लिखत रकम
बराबरको स पि आजन ग र अ य ितवादीह को
नाममा घर ज गा जिमनसमेत ख रद गरेको देिखएको
अव थामा िवशेष अदालत, काठमाड ले कम िबगो
कायम गरेको िमलेको छै न ।
ितवादी उषा पोखरेलको नाममा
काठमाड को मालीगाउँमा एउटा र वीरग जमा एउटा
ग र दईु वटा घरह रहेको आरोपप बाट देिख छ ।
वीरग जको घर िनमाण लागत सजावट मू यबाहेक
.६,५६,३५५।- र काठमाड को घर िनमाणको
लागत सजावट मू यबाहेक .२५,३८,२२५।०४
लागेको कुरा अनस
ु धानबाट थािपत भएको छ । सो
कुरा अनुस धानको ममा खिटएका इि जिनयरको
बकप बाट पिन समथन भै रहेको छ । य तो
अव थामा घर िनमाणको घटी मू याङ् कन गन
िम दैन । दाबीबमोिजमको िबगो कायम ग र सो को
आधारमा ोत खल
ु ेको र ोत नखल
ु ेको स पि को
परी ण हनु पदछ ।
ितवादीको आय स ब धमा पिन िवशेष
अदालतको फै सला िमलेको छै न । ितवादीको
आय आजनको स ब धमा तलब, भ ा, दशै ँ खच,
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घरभाडा, कृ िष आयसमेतका ोतह को िववेचना
ग र आय कायम ग रएको छ । तलब भ ासमेतका
ोतह जीवनयापनका मा यम हन । जीवन यापनको
ममा खच भई बचावट हनै नस ने रकमलाई परू ै
बचत हने भिन मा न िम दैन । िवदेश मणबाट ा
रकम पिन पूरै बचत भएको मा नु यावहा रक हन
स दैन । यसै ग र घर भाडाको स ब धमा वीरग जको
घरको ित मिहना .६,०००।- का दरले ३ वष
२ मिहनाको .२,३४,०००।- र काठमाड को
घरको २०४७ चैतदेिख २०४८ भदौस म मािसक
.५,०००।- का दरले र २०४८ असोजदेिख २०५९
साउनस म .६,०००।- का दरले हन आउने ज मा
.८,१६,०००।- कायम गरेको देिख छ । जबक
ितवादी उषा पोखरेलको नाममा िनमाण भएको
काठमाड को घरको २०५४।४।१५ मा मा न सा
पास भएको देिखँदा २०४७ सालदेिख नै भाडा कायम
गन कुरा अनमु ानको आधारमा ग रने िवषय नभई
कानून र माणको परी णबाट िनधारण ग रने िवषय
हो । घर भाडा कायम गन स ब धमा िवशेष अदालतले
गणना गरेको घर बहाल रकम ने.का.प.२०६९, जेठ,
िनणय नं. ८७७०, पृ २५९ र ने.का.प.२०६८,
फागुन, िनणय नं. ८७२२, पृ १८९० मा ितपािदत
िस ा तसमेतको िवपरीत छ ।
आरोपप को तािलका नं. ७ हेदा ितवादी
ई र साद पोखरेल तथा िनजको ीमती र
छोराह को काठमाड , भ पुर, झापा, पसा, मोरङ
र ओखलढुङ्गासमेतमा ज गा जिमनह रहेको
देिख छ । ती ज गाह बाट कृिष आय हने देिखँदैन ।
यस कृितका मु ामा कृिष आय क तो मापद डको
आधारमा कायम गन भ ने स ब धमा यस अदालतबाट
पनु रावेदक नेपाल सरकार िव खमु बहादरु खड् का,
रामा चतवेु दी, जय काश साद गु ासमेतका
मु ाह मा या या भई िनि त मापद ड तय भएको
हँदा कृिष आय गणना गरेको िवशेष अदालतको फै सला

िमलेको छै न । िवशेष अदालतले सनु सरीको ह रपरु र
मोरङको ज गाको कृ िष आय गणना नगरेको फै सला सो
हदस म मनािसब छ ।
ितवादीले सेवा वेश गनपु ूव र प ात् पैतक
ृ
ज गा िब गरेको तथा कमचारी स चयकोषबाट ऋण/
सापट िलएको रकम र भ सार किमसनलाई नेपाल
सरकारले वै आय मानेको छ । तर सोबाहेक अ य
ज गा ख रद र िब को वैधािनक आय पुि नभएको
अव थामा य तो ज गा जिमन िब बाट ितवादीले
आय आजन गरको मानी भएको िवशेष अदालतको
फै सला िमलेको छै न । यसै ग र ितवादी उषा
पोखरेलले दाइजोबाट .७५,०००।- आय गरेको भिन
सो रकमलाई मा यता िदई भएको फै सला आ मगत
छ । तसथ िवशेष अदालत, काठमाड को फै सला बदर
ग र वादी दाबीबमोिजम हनपु दछ भ नेसमेत यहोराको
बहस तुत गनुभयो ।
पनु रावेदक
ितवादीह को तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा य ी श भु थापा,
ी कृ ण साद सापकोटा र िव ान् अिधव ा य ी
कुमार रे मी र ी नरे कुमार के .सी.ले यस मु ाको
कृ ित अनमु ािनत कसरु मा आधा रत रहेकाले सो
अनुमानलाई नै माण ारा ख डन गन ितवादीउपर
माणको भार रािखएको छ । ितवादीउपर गैर
काननू ी र अ वाभािवक पमा स पि आजन गरेको
भ ने दाबी िलइएको हँदा आफूले आजन गरेको
स पि को वैधािनक ोत ितवादीले
ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजम
देखाई आ नो िनद िषता िनजले नै पिु गनुपन
ह छ । रा यमा सबै नाग रकलाई कानूनबमोिजम
स पि आजन गन भोग गन र स पि को बेच िबखन
गन पाउने हकलाई संिवधानले संर ण गरेको छ । यही
संवैधािनक संर णिभ चिलत कानून अनुकुलको
ि या अनु प नै स पि सङ् ह गन सिकने
ह छ । कानूनबमोिजम आजन गरेको स पि लाई ोत
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
पिु भएको स पि मािन छ । अथात् यो वैध स पि
ह छ।
यस पृ भूिममा हेदा ितवादीले सङ् ह
गरेको स पि को मू याङ् कन िमलेको छै न । वादी प ले
ितवादीसँग ज मा .१,७५,९८,०६८।६७ बराबरको
स पि रहेको र यसम ये .५२,९४,३७३।५० को
ोत पुि भई .१,२३,०३,६९५।१७ बराबरको
स पि को ोत पुि नभएको दाबीसिहत मु ा दायर
भएको छ । ितवादी र िनजको प रवारको नाममा
रहेको स पि को िबगो कायम गन स ब धमा वीरग ज
र काठमाड को माली गाउँमा रहेका घर र ती घरमा
योग भएका फिनचर, िव तु ीय साम ी, नगद, बैङ्क
मौ दात, सेयर/ऋणप समेतका िविभ न शीषकह
कायम ग रएका छन् । वादी प ले वीरग जको घरको
मू याङ् कन गदा .६,८९,१७३।- कायम गरेको
छ । तर वा तवमा उ घर .३,५०,०००।- मा
िनमाण गरेको हँदा िवशेष अदालत, काठमाड ले .
६,४८,३२५।- िबगो कायम गरेको िमलेको छै न ।
यसैग र िवशेष अदालतले ठे का कर र ओभरहेड
क समेत ग र २० ितशत कम गनपनमा
कम
ु
गरेको छै न । उ २० ितशत ले हने रकम कम गदा
वीरग जको घर िनमाणको लागत .५,१८,६६०।कायम ह छ । ितवादीको काठमाड मालीगाउँको घर
२०४६/०४७ सालमा िनमाण भएको भ ने कुरा सोही
सालमा धारा र ब ी जडान भएबाट पिु भएको छ ।
२०४६/०४७ सालको अविधमा िनमाण भएको घरको
मू याङ् कन २०५८/०५९ को दर रेटको आधारमा
कायम गन िम दैन । यथाथमा सो घर ८ लाखदेिख
९ लाखस मको िबचमा िनमाण भएको छ । तर िवशेष
अदालतले .९,५१,५०९।- कायम गरेको छ ।
यसमा पिन घर िनमाणको लागतमा यस अदालतबाट
िड लीरमण िनरौलाको मु ामा ठे का कर र ओभरहेड
करबापतको २० ितशत घटाउनु पन भिन या या
भैसके को हँदा यस मु मा पिन २० ितशत घटाइ िबगो

कायम कायम ग रनु पदछ ।
स पि कर ऐन, २०४७ को दफा ५(१)
ले घरमा योग भएका आ त रक सजावट एवम्
फिनचरलाई स पि मा गणना नगन यव था गरेको
स दभमा िववाहमा दाइजो, पेवाबापत र पिहले घरमा
डेरा ग र ब ने मािनस डेरा सरी जाँदा लान बाँक रहेका
फिनचरलाई िबगोमा कायम गनले
ु यी ितवादीलाई
जसरी भएपिन कसुरदार कायम गराउने काय मा हो
भ ने पुि ह छ । यसकारण फिनचरबापतको रकम
िबगोमा कायम गन िम दैन । यसमा पिन सो रकम
फिनचरबापत पिन र घरको िफिनिसङतफ पिन जोड् न
िम दैन । तसथ सो शीषकमा .१,११,२५९।५०
घटाइनु पदछ । िव तु ीय समानको हकमा ितवादीको
मौि क मू य .२,५७,२००।- मा को हो । बाँक
िव ुतीय समान भाइ तेज साद पोखरेलको हँदा
.६६,७००।- घटाई .२,५७,२००।- मा िबगो
कायम हनपु दछ ।
ितवादी ई र साद पोखरेलले जाँच
अविधमा आरोपप मा उि लिखत िविभ न िक ा
ज गा ख रद र बकसमाफत ा गरेको देिख छ । बकस
प बाट ा ज गाको मू य कायम ग रनु यायोिचत
हँदैन । ख रद गरेको ज गाको हकमा िलखत मू यलाई
मानी िबगो तथा आय कायम मािननु यायको मा य
िस ा त र ितपािदत िस ा त अनक
ु ु ल नै हो । तसथ
काठमाड धु बाराही, मालीगाउँ र भ परु बालकोटको
ज गासमेत चार िक ा ज गा बकसबाट ा भएको
हँदा बकस नै मानी .२,४७,०००।- घटाई ज गा
ख रदको मू य .१७,६६,८००।– मा कायम ग रनु
पदछ ।
िवशेष अदालत, काठमाड ले बरामद भएको
नगद, सेयर/ऋणप र बैङ्क मौ दातलाई िबगो कायम
गरेको हदस म िमलेको छ । यस कार ितवादीसँग
ज मा .७३,७६,९६०।६३ बराबरको स पि
सङ् िहत रहेको देिखँदा कानूनतः यित बराबरको मा
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ोत पिु गनु पन ह छ । ितवादीसँग ोत खुलेको
पैतृक स पि के कित छ भ ने स ब धमा हे रँदा यस
कृ ितका मु ामा माणको िव ेषण र मू याङ् कन ग र
जाँच अविधको आधारमा आय कायम ग रने याियक
चलन रही आएको छ । हा ो प ितवादी ई र साद
पोखरेल िनजामती सेवामा वेश गनपु ूव कृिष िवकास
बैङ्कअ तगत साझा यव थापकमा २०२९ सालदेिख
२०३२ साल पस
ु मिहनास म ३ वष र कृ िष साम ी
सं थानमा व र सहायक पदमा २०३३ साल माघ
मिहनादेिख २०३४ पस
ु मिहनास म काम गरेको भ ने
कुरा तत्तत् िनकायबाट ा भएका प यहोराबाट
समिथत भएको हँदा उ अविधसमेत ितवादीको
जाँच अविधमा थप ग र .२५,०००।- पिन आयमा
गणना ग रनु पदछ । ितवादी २०३४ पस
ु मा िनजामती
सेवामा वेश गरेप ात् जाँच अविधमा तलबबापत
.९,८०,०००।, दश खचबापत . ७८,६१०।- दगु म
भ ाबापत .१५,०००।-, प देहीमा का.म.ु मख
ु
िज ला अिधकारी भई कायरत् रहँदाको अविधको
.३०,८००।-, िवदेश मण गदा ा रकमम ये
बचत भएको .२,९९,५२४।-, बजेट तजुमा गदा
पाएको .२१,०००।- र िविभ न संघ, सं था, बैक
तथा ित ानको वैठक भ ा .७६,४२५।- समेत
ज मा .१५,२६,३५९।- हा ो प को मौि क आयमा
गणना हनपु दछ ।
सि चत घर िबदा र िबरामी िबदासमेतको
आयमा गणना नगरेको .७५,०००।– आयमा गणना
हनपु छ । यसै ग र वीरग ज र काठमाड मा एक/एक वटा
ग र २ वटा घर भएको त यलाई वादीले आरोपप मा
वीकार गरेको छ । हा ो प को वीरग जको
घरभाडाबापत .७८,०००।- र काठमाड को घरको
घरभाडाबापत .८,६०,०००।- घिट गणना गरेको
िमलेको छै न । वीरग जको ज गामा घर िनमाण गनभु दा
पिहले खाली ज गा रहँदाका अव थामा सो ज गा दश
वष भाडामा िदएको र दश वषमा .३,००,०००।–

बहाल ा गरेको छ । २०५८ सालमा आयको वयम्
कर घोषणा ग र घरभाडा र ज गा भाडासमेतको
रकमबापत VDIS ितरेको हँदा सो रकम िनस देह पमा
आयमा गणना ग रनु पदछ । यसमा पिन यसभ दा
पिहले फै सला भएका य तै कृितका मु ामा घरभाडा
सिु नि त आय हो भ ने कुरा थािपत भैसके को छ ।
तसथ घर भाडाबापतको घटी आय कायम गरेको र
ज गाको भाडा आयमा गणना नगरेको हदस म िवशेष
अदालतको फै सला बदर हनु पदछ ।
हा ो सामािजक
चलनमा बाबल
ु े
छोराछोरीलाई, दाजभु ाइले िददीबिहनीलाई र
आफ तले अ य आफ तलाई एक आपसमा सहयोग
गन गरेको कुरा नौलो होइन । यसै ममा ितवादी
उषा पोखरेललाई बबु ाले ज गा ख रदको लािगसमेत
.८५,०००।- र मालीगाउँको घर िनमाण गदा
.५०,०००।- समेत ज मा .१,३५,०००।- सहयोग
व प िदनु भएको छ । .५०,०००।- बराबरको
भाँडावतन दाइजोमा पाउनभु एको छ । ितवादी उषा
पोखरेलले आ नै घरेलु इलमबाट .१,००,०००।ा गरेको छु भिन िजिकर िलएको र सोबमोिजमको
आ दानी हन स ने कुरालाई वादीले आरोपप मा
वीकार गरेको छ । तर पिन िवशेष अदालतले उ
रकम आयमा गणना नगरेको हँदा बबु ाबाट ा
सहयोग, दाइजोको समान बराबरको .५०,०००।र घरेलु इलमबाट ा रकम आयमा गणना ग रनु
पदछ । २०३२ सालमा अंशब डा हँदादेिख जाँच
अविधमा िविभ न समयमा िविभ न शीषकबाट ा
गरेको सनु म ये ४५ तोला िब ग र .३,५०,०००।ा गरेको छ । सो रकम िवशेष अदालतले आयमा
गणना नगरेको हँदा सो रकम र लगानीबाट बढे बढाएको
.१३,००,०००।- पिन आयमा समावेश ग रनु
पदछ । तेज साद पोखरेलले ितवादी िकरण
पोखरेलको बैङ्क खातामा िमित २०५९।४।२८ मा
.५,००,०००।- राखी िदएको देिख छ । सो रकम
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िकरण पोखरेलले तेज सादलाई िफता गनुपन भिन
ितवादी ई र साद पोखरेल, उषा पोखरेल र वयम्
िकरण पोखरेलले अनुस धान र अदालतको बयानमा
समेत खल
ु ाउनभु एको छ । सो रकम स ब धमा अ.बं.
१३९ नं.बमोिजम बिु झएका तेज साद पोखरेलले
आफूले िकरण पोखरेललाई सापटी िदएको हँ भिन बयान
गरेको देिख छ । सो रकम िदएको कुरालाई अदालतले
वीकार गरेको छ । यस अव थामा .४,००,०००।घटाई .१,००,०००।- मा आय कायम गन
िम दैन । िकनभने िमित २०५९।४।२८ मा तेज साद
पोखरेलले बैङ्कमाफत िकरणको खातामा ज मा गरेको
रकम िमित २०५९।१।१९ मा .४,००,०००।- िफता
भैसके को भ ने आधारमा कारोबार हँदा भ दा पिहलेको
िमितमा िफता भएको रकमलाई िमित २०५९।४।२८
को कारोबारमा िमलान ग र िफता भैसके को मा न
िम दैन । तसथ .४,००,०००।- पिन कायम हनु
पदछ । एवम् कारले बैङ्कमा ज मा भएको िन ेप
जफतको माग नगरेको अव थामा ा याज रकम
पूरै आयमा गणना हनपु दछ । यसरी ितवादी प सँग
.७३,७६,९६०।६३ मा को वैधािनक ोत पिु
गनु पनमा .१,०६,०४,३६४।- बराबरको आय
ोत देिखइ ययभ दा आय बढी भएको हँदा िवशेष
अदालत, काठमाड को िमित २०६२।३।२ को फै सला
बदर ग र आरोिपत कसरु बाट ितवादीले सफाइ पाउनु
पदछ भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
पनु रावेदक तेज साद पोखरेलको तफबाट
उपि थत िव ान् व र अिधव ा ी सितशकृ ण
खरेलले ितवादी ई र साद पोखरेल र तेज साद
पोखरेल दाजभु ाइ नाताका हन् भने मेरो प र ितवादी
िकरण पोखरेल काका भितजा नाताका यि भई
तेज साद पोखरेल ितवादी ई र साद पोखरेलको
मालीगाउँको घरमा ब नभु एको एउटा अव था र
िकरण पोखरेल अमे रका जाने स दभमा आव यक
रकम तेज सादले यव था गन स दभमा सापटी

व प .५,००,०००।- िदएको अक अव था
छ । िवशेष अदालतले .५,००,०००।- रकम िदएको
म ये .४,००,०००।- पिहले नै िफता लिगसके को
भनेको कुरालाई समयगत ङ
ृ ् खलाबाट हेदा िमित
२०५९।४।२८ मा .५,००,०००।-रकम ज मा
भएको छ । िमित २०५९।४।२८ मा ज मा गरेको
रकमम येबाट ज मा गरेको िमितभ दा पिहले िफता
लगेको हो भ न िम दैन । तसथ .१,००,०००।मा मेरो प को ठहर ग र बाँक .४,००,०००।- र
डेरा कोठा छाडी जाँदा छोिडएको सोनी िट.भी. िहटर
र पङ् खासमेत नपाउने ठहर भएको फै सला बदर ग र
सो सामान र रकम तेज सादको कायम हनुपदछ
भ नेसमेत यहोराको बहस गनुभयो ।
आज िनणय सनु ाउन तारेख तोिकएको ततु
मु ामा वादी ितवादीका कानून यवसायीह ले
गनभएको
बहस एवम् िनजह ले पेस गनभएको
ु
ु
िलिखत बहसनोट तथा पनु रावेदनप सिहतको
िमिसल कागजातह अ ययन ग र िवशेष अदालत,
काठमाड को िमित २०६२।३।२ को फै सला िमलेको
छ छै न र पनु रावेदक वादी तथा ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर पु न स छ स दैन भ ने स ब धमा
िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा ितवादी ई र साद
पोखरेल र िनजको प रवारसँग .१,७५,९८,०६८।६७
बराबरको स पि रहेकामा .५२,९४,३७३।५०
बराबरको मा स पि को ोत खल
ु ेको देिखएको र
.१,२३,०३,६९५।१७ बराबरको स पि को ोत
नखल
ु ेको स पि रहे भएको हँदा िनजलाई सािबक
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), १५
र १६ग तथा हाल चिलत ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा २०(१) को कसरु मा सािबक ाचार
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र १५ र १६ग
तथा चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
२०(२) बमोिजमको कै द र ज रवानाको सजाय ग र
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.१,७५,९८,०६८।६७ (एक करोड पचह र लाख
अ ठान बे हजार अठस ी पैयाँ पैसा अठस ी)
बराबर कायम भएको िबगोको स पि ितवादी उषा
पोखरेल, िकरण पोखरेल र िवण पोखरेलको नाममा
रहेका स पि ह र ितवादी ई र साद पोखरेलका
अ य स पि ह बाट समेत सािबक ाचार िनवारण
ऐन, २०१७ को दफा १६ग तथा २९ र हाल चिलत
ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ऐन, २०४८
को दफा २९(ख) बमोिजम जफत ग र असल
ु उपर
ग रपाउँ भ ने यहोराको आरोपप पेस भएको
देिख छ ।
३. उपरो यहोराले ितवादीउपर वादी
प ले ाचार िनवारण ऐन, २०१७ र ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ समेतको दाबी िलएको देिखँदा
मािथ उ लेख भएअनुसार सािबक ाचार िनवारण
ऐन, २०१७ र हाल चिलत ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को कानूनी यव था हेनु वा छनीय हन आयो ।
ाचार िनवारण ऐन, २०१७
दफा ७ को उपदफा (१) सरकारी सेवामा
रहेको कुनै रा सेवकले आफू वा अ कुनै यि लाई
गैरकानूनी लाभ परु ्याउने बदिनयतले वा रा वा
नेपाल सरकार वा सरकारी मा यता ा कुनै सं था
वा यि लाई गैरकानूनी हानी परु याउने
बदिनयतले
्
नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरेको वा नेपाल
सरकारसँग गरेको सपथ वा सत वा कबिु लयत,
स झौता जानी जानी पालन नगरेमा वा सरकारी सुिवधा
वा अिधकारको दु पयोग गरेमा वा य तो सुिवधा वा
अिधकार ा गरेमा वा ती लेिखएम ये कुनै काम कुरा
गन य न गरेमा िनजलाई कसुरको मा ाअनुसार १
वषदेिख ३ वषस म कै द वा ज रवाना वा दवु ै सजाय
हनेछ ।
दफा १५ यो ऐनअ तगत सजाय हने कुनै

कसुरमा अिभयोग लागेको कुनै रा सेवकको साथमा
िनजको र िनजको प रवारका सद यह को थाहा
भएस मको आ दानीको ोतको अनपु ातमा निम दो
आिथक साधन वा स पि भएको वा िनजले यसरी
निम दो उ च जीवन तर बनाएको वा अ लाई
ठुलो दान दात य बकस िदएको फे ला परेमा िनजले
अदालतलाई यसको स तोषजनक हने सबदु िदन
सके मा बाहेक गैर कानूनी पले रसवत िलएको
अनुमान ग रनेछ र के वल सो अनमु ानको आधारमा
कसरु दार ठहराई अदालतबाट फै सला भएको छ
भ दैमा सो फै सला बदर हन स दैन ।
दफा १६ग यस प र छे दअ तगत सजाय
हने कसुरसँग स बि धत ठह रएको चल तथा अचल
स पि यस ऐनअ तगत कसरु दार ठह रएको
रा सेवक वा यि ले आ नो प रवार वा अ कुनैको
नाममा राखेको भए तापिन सो सबै स पि जफत हने
छ।
ाचार िनवारण ऐन, २०५९
दफा २० को उपदफा (१) चिलत
कानूनबमोिजम सावजिनक पद धारण गरेको मािनने
रा सेवकले चिलत कानूनबमोिजम पेस गरेको
स पि िववरण अिम दो वा अ वाभािवक देिखन
आएमा वा िनजले मनािसब कारण िबना अिम दो वा
अ वाभािवक उ च जीवन तर यापन गरेमा वा आ नो
हैिसयतभ दा बढी कसैलाई दान, दात य, उपहार,
सापटी, च दा वा बकस िदएको मािणत भएमा य तो
स पि के क तो ोतबाट आजन गरेको हो भ ने
कुराको िनजले मािणत गनु पनछ र नगरेमा य तो
स पि गैरकाननू ी पमा आजन गरेको मािननेछ ।
दफा २० को उपदफा (२) कुनै रा सेवकले
उपदफा (१) बमोिजम गैरकानूनी पमा स पि आजन
गरेको मािणत भएमा यसरी आजन गरेको स पि को
िबगोअनुसार दईु वष स म कै द र िबगोबमोिजम ज रवाना
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
ग र यसरी आजन गरेको गैर कानूनी स पि समेत
जफत ग रनेछ ।
दफा ४७ कुनै यि ले यो ऐन वा चिलत
कानूनबमोिजम ाचार गरेको मािनने कुनै काय ग र
आजन गरेको स पि र सोबाट बढे बढाएको अ य
स पि समेत आ नो वा अ कसैको नाममा राखेको
मािणत भएमा य तो स पि जफत हनेछ ।
४. ितवादी ई र साद पोखरेलले
रा सेवकको पमा सावजिनक पदधारण गरेको
अविधमा आजन ग र आ नो, आ ना ीमती तथा
छोराह का नाममा राखेको आरोपप मा उि लिखत
स पूण चलअचल स पि आजन गदाका अव थामा
खल
ु ेको मू य, मू याङ् कन र यायोिचत आधारमा हन
आउने ज मा .८१,६६,९५४।१३ को चलअचल
स पि म ये .५१,५९,८९२।९८ को मा ोत
पिु हन आएकाले सो बाहेक ोत पिु हन नसके को
िबगो .२८,३५,७५१।७९ र ोत पिु नभएको
बैङ्क िन ेपबाट ा याज .१,७१,३०९।३६
समेत ज मा .३०,०७,०६१।१५ को चलअचल
स पि गैरकानूनी पमा आजन ग र
ाचार
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अ तगतको
कसरु गरेकाले ोत नखल
ु ेको उ स पि बाट बढे
बढाएको स पि समेत ाचार िनवारण ऐन, २०५९
को दफा २० (२) र दफा ४७ बमोिजम जफत भै
ितवादी ई र साद पोखरेललाई सोही ऐनको दफा
२०(१) अनस
ु ार िबगोबमोिजम .२८,३५,७५१।७९
ज रवाना र १ वष कै द हने ठहराई िवशेष अदालत,
काठमाड बाट िमित २०६२।३।२ मा फै सला भएप ात्
ितवादी प , वादी प र तेज साद पोखरेलले तुत
मु ा यस अदालतमा दायर गरेको देिख छ ।
५. िवशेष अदालतको उ फै सलाउपर
ितवादी ई र साद पोखरेलले यस अदालतमा गरेको
पनु रावेदन िजिकर हेदा ाचार िनवारण ऐन, २०५९
िमित २०५९।३।५ देिख लागू भएको हो । उ ऐनको

दफा ६५(२) ले ाचार िनवारण ऐन, २०१७ खारेज
ग रसके को र दफा ६५(३) ले ाचार िनवारण ऐन,
२०१७ बमोिजम भए गरेका काम कारवाहीलाई बचाउ
गरेको छै न । िमित २०५९।३।५ अिघ आजन गरेको
स पि को स ब धमा हाल चिलत ऐन आकृ हन
स दैन भ ने कुरा नेपाल कानून या यास ब धी ऐन,
२०१० को दफा ४(क) को कानूनी यव थाले समिथत
छ । साथै नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७
को धारा १४ को यव थाले पिन मउपर मु ा च न
स दैन । हाल बहाल रहेको ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ िमित २०५९।३।५ मा मा लागू भएको
अव थामा सािबक ऐनको दफा १५ र हालको ऐनको
दफा २० को दाबी गन िम दैन । यसैग र मसँग रहे
भएको स पि को १० ितशतले हने रकम बराबरको
रकम VDIS काय ममाफत कर बझ
ु ाएको हँदा
स पि को ोत देखाउनु पन होइन भ नेसमेतको
िजिकर िलएको देिख छ ।
६. पनु रावेदक ितवादीले उि लिखत
यहोराले िमित २०५९।३।५ अिघ आजन गरेको
स पि मा सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ लागू
हने वा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ लागू हने र गैर
रा सेवक ितवादीसँग रहे भएको स पि को VDIS
ितरेपिछ सो स पि को ोत देखाउनु पन होइन
अथात् य तो स पि को अनस
ु धान हन स दैन
भ नेसमेत यहोराले उठाएका कानूनी मा यस
अदालतको ५ सद यीय पूण इजलासबाट ने.का.प.
२०६६, मङ् िसर, िनणय नं. ८२००, पृ १२३५ मा
िव ेषण भई सो िववादको भै िन पण सके को देिखँदा
यसतफ थप िववेचना ग ररहनु पन देिखएन ।
७. अब मािथ उि लिखत त यगत र
कानूनी पृ भूिममा ितवादी ई र साद पोखरेलको
जाँच अविधमा भएका आ दानी तथा यय समेतको
याियक िववेचना ग र िवशेष अदालत, काठमाड को
िमित २०६२।३।२ को फै सलामा कमी कमजोरी
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
र ुिटह रहे नरहेको के रहेछ भिन िनणय िदनु
परेको छ । यी पनु रावेदक ितवादीले जाँच अविधमा
.१,७५,९८,०६८।६७ बराबरको सङ् ह गरेको
स पि म ये .५१,५९,८९२।९८ को ोत खल
े ो
ु क
र .१,२३,०३,६९५।१७ बराबरको वैधािनक ोत
पिु नभएबाट एक वष कै द सजाय भई िबगोबमोिजम
ज रवाना र ोत नखल
ु ेको स पि समेत जफत
ग रपाउन माग दाबी िलएको देिख छ ।
८.
वादी
प बाट
यसरी
.१,७५,९८,०६८।६७ बराबरको स पि को
ोत नखल
ु ेको भिन मु ा दायर भएकामा िवशेष
अदालत, काठमाड बाट िनज र िनजको प रवारमा
ज मा
.५१,५९,८९२।९८ बराबरको आय
भई .८१,६६,९५४।१३ बराबरको यय गरेको
देिखएकाले .२८,३५,७५१।७९ र ोत पिु
नभएको बैङ्क याज .१,७१,३०९।३६ समेत ज मा
.३०,०७,०६१।१५ बराबरको स पि को ोत पिु
हन सके न । तसथ ितवादीलाई ाचार िनवारण ऐन,
२०५९ को दफा २०(२) बमोिजम १ वष कै द सजाय
र िबगोबमोिजम ज रवाना भई दफा ४७ बमोिजम ोत
नखल
ु ेको स पि जफत गनपन
ु हँदा ितवादी िवण
पोखरेलको नाममा रहेको िक.नं. ८०५, ितवादी
उषा पोखरेल नामको मोरङ बखरीको िक.नं. २४०२
र २४०४, िबराटनगरको िक.नं. २३०४, २३०७ र
२३०९, झापा अनारमनी वडा नं. ३ को िक.नं. १८२२
को ज गा र आरोप प को तािलका नं. ५ को िस.नं.
१, २, ३, ४ र १० मा उि लिखत रकम जफत गनु
भ ने यहोराले िवशेष अदालत, काठमाड बाट िमित
२०६२।३।२ मा फै सला भएको देिख छ ।
९. ितवादी प बाट िवशेष अदालत,
काठमाड ले ितवादी ई र साद पोखरेलको घर
िनमाण लागत, ज गा ख रदको रकम, फिनचर तथा
िव तु ीय साम ी, बरामद भएको रकम, नगद मौ दात,
सेयर/ऋणप समेतका शीषकमा िबगो कायम ग र

फै सला गरेकामा ितवादीले बैङ्क मौ दात, नगद
मौ दात, ऋणप तथा सेयर ख रद गदाको रकमलाई
िबगो कायम गरेको वीकार ग र र वादी नेपाल
सरकारले घर िनमाण लागतको घटी िबगो कायम गरेको
र फिनचरको मू याङ् कन कम गरेको निमलेको भिन
पनु रावेदनमा िजिकर िलएको देिख छ । यसरी वादी
प ले पिन बैङ्क मौ दात, नगद मौ दात, सेयर /
ऋणप ख रद गरेको शीषकमा कायम गरेको िबगोलाई
वीकार गरेको देिखएको र ितवादी प ले पिन वीकार
नै गरेबाट तत्तत् शीषकमा थप िववेचना ग ररहन
परेन । तसथ आरोपप को तािलका नं. ५ मा उि लिखत
बैङ्क मौ दात .३२,१२,१५०।१३, तािलका नं.
४ मा उि लिखत नगद मौ दात .१,६४,०००।र तािलका नं. ६ मा उि लिखत ऋणप /सेयरको
.५,१२,०००।- ितवादीको िबगोमा कायम ह छ ।
१०. अब ितवादीले घर िनमाण लागत,
िव तु ीय उपकरण तथा फिनचर ख रद गदाको रकम
र वादी नेपाल सरकारले घरको घटी मू याङ् कन गदा
िबगो कायम गरेको निमलेको भिन पुनरावेदनप मा
िजिकर िलएको देिखएकाले तत्तत् शीषकमा मशः
िववेचना ग र िनणय गनपन
ु देिखन आयो ।
११. ितवादी ई र साद पोखरेलको
िमित २०३४।९।२१ देिख २०५९।९।४ स मको
जाँच अविध कायम भएको त यमा िववाद छै न । यस
कृ ितका मु ामा यस अदालतबाट नेपाल सरकार
िव िचरि जिव वा ले (ने.का.प. २०६७ चैत, िन.नं.
८५१९, पृ २००७), नेपाल सरकार िव रामा ा
चतुवदी (ने.का.प. २०६८, असोज, िन.नं. ८६३०,
पृ ९१७) नेपाल सरकार िव जय काश साद
गु ा (ने.का.प. २०६८, फागनु , िन.नं. ८७२२, पृ
१८९०), नेपाल सरकार िव खमु बहादरु खड् का
(ने.का.प. २०६९, भदौ, िनणय नं. ८८३२, पृ ७७१)
िललाराज गौतमसमेत िव , नेपाल सरकार (ने.का.प.
२०६९, जेठ, िनणय नं. ८७७०, पृ २५९), नेपाल
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
सरकार िव युवराज शमा समेत (ने.का.प. २०६९,
पस
ु , िनणय नं. ८८८६, पृ १३४१), नेपाल सरकार
िव गणेश अयाल (ने.का.प. २०७१, साउन, िनणय
नं. ९१४९, पृ ५०९), नेपाल सरकार िव िड ली
रमण िनरौला (०६५-CI-००३१), नेपाल सरकार
िव ल मी राज पाठक (०६५-CR-००४५) नेपाल
सरकार िव रामकृ ण ितवारी (२०६२ सालको
फौ.प.ु नं. ३३९९ समेत), नेपाल सरकार िव मुरारी
बहादरु काक (०६५-CR-०००९), नेपाल सरकार
िव
िनर जन बाबु े (०६५-CR-००६४),
नेपाल सरकार िव आन द साद खनाल, नेपाल
सरकार िव वीरे कुमार िसंह (स.फौ.प.ु नं. ०६७CR-०३४०) र नेपाल सरकार िव भरत साद
नेपाल (०६७-CR-०७७८) समेतका ाचार मु ामा
Cash Flow को आधारमा नभई Cheek Period
को आधारमा स पि को िव ेषण ग र याय िन पण
गन गरेको स दभमा पनु रावेदक ितवादी ई र साद
पोखरेलको जाँच अविधको यय र आयलाई
छु ाछु ै पमा िव ेषण ग र िन कषमा पु नु पन देिखन
आयो ।
१.घर िनमाण
१२. आयको वैधािनकता जाँिचने तुत
मु ामा ितवादी ई र साद पोखरेल रा सेवक
कमचारी भएको त यमा िववाद छै न । ितवादी उषा
पोखरेलको नाममा वीरग ज उपमहानगरपािलका
वडा नं. ५, िक.नं. २४०, को े.फ. ०-१-३ ज गामा
एउटा र काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ५,
िक.नं. १२६, े.फ. ०-७-२-० ज गामा एउटा ग र
ज मा दईु वटा घर भएको भ ने कुरा आरोपप को
तािलका नं.३ बाट देिख छ । वादी नेपाल सरकारले
वीरग जको घर .६,५६,३५५।- मा र काठमाड को
घर .२५,३८,२२५।०४ लागतमा िनमाण स प न
गरेकामा उ दवु ै घरको ोत पिु नभएको भिन

जफतको दाबी गरेको देिख छ । िवशेष अदालत,
काठमाड ले वीरग जको घर .६,४८,३२५।- मा
र काठमाड को घर . ९,५१,५०९।- को लागतमा
िनमाण स प न भएको भिन िन कष िनकालेको
देिख छ ।
१३. उ घर िनमाण लागतका स ब धमा
वादी नेपाल सरकारले घटी मू याङ् कन गरेको निमलेको
भिन पनु रावेदन गरेको देिख छ । यस स ब धमा
िवचार गदा वीरग जको घर .३,५०,०००।- को
वा तिवक लागतमा िनमाण भएको भ ने कुरा ितवादी
ई र साद पोखरेलले गरेको बयानको सवाल जवाफ
१० बाट देिख छ । मू याङ् कन ितवेदन हेदा उ घर
२०५६/०५७ सालमा . ६,५६,३५५ ।- को लागतमा
िनमाण भएको र सो घरले ९९७.५० वग िफट ए रया
ओगटेको छ भ ने यहोरा उ लेख भएको देिख छ ।
िवशेष अदालत, काठमाड ले साइड डेभल मे टको
.३२,८१८।- समेत ग र .६,४८,३२५।- मा
िनमाण स प न भएको ठहर गरेको देिख छ । भै
आएको ािविधक मू याङ् कन ितवेदनमा २०५५
सालमा घर िनमाण भएको यहोरा उ लेख भएबाट सो
घर २०५५/५६ सालमा िनमाण स प न भएको त य
थािपत हन आयो । वादी प ले २०५५/५६ सालमा
घर िनमाण लागत मू य ित वग िफट .६५८।ला ने उ लेख गरेको देिख छ । उ घरको ािविधक
मू याङ् कन ितवेदन तयार गन इि जिनयर तथा
वादीका सा ी िवशेष रामकृ ण े ले २०५२/०५३
सालमा कायम भएको सरकारी दर रेटको आधारमा
२०५९ सालमा मू याङ् कन गरेको भिन िवशेष
अदालत, काठमाड मा बकप गरेको देिख छ ।
२०५५/०५६ को सरकारी दररेट ित वग िफट
६१९।– कायम रहेको भ ने कुरा िवशेष अदालतको
फै सलाबाट देिख छ । ९९७.५० वग िफटको आधारमा
ित वग िफट ६१९।- का दरले िहसाब गदा सो घरको
िनमाण लागत . ६,१७,४५२।५० ला ने देिख छ ।
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१४. ितवादी ई र साद पोखरेलले िवशेष
अदालतले घर िनमाण लागतमा ओभरहेड क ट
र ठे का करबापतको २० ितशतले हने रकम
नघटाएको हँदा घटाइ पाउँ भिन गरेको पनु रावेदन
स ब धमा िवचार गदा घर िनमाणको लागत अ यथा
मािणत भएमा बाहेक सहरी िवकास तथा भवन िनमाण
िवभागले िनधारण गरेको िमित २०६४।४।९ को प बाट
घर िनमाणमा ओभरहेड क ट १५ ितशत र ठे का
कर ५ ितशत समावेश हने देिख छ । य तै िववादको
िवषयव तु समावेश भएको मािथ उ तृ ग रएको नेपाल
सरकार िव
िड लीरमण िनरौलासमेत भएको
मु ामा यि आफै ँ ले बनाएको घरमा १५ ितशत
ओभरहेड क ट र ५ ितशत ठे का कर समावेश
नहने भ ने उ लेख भई यस अदालतबाट फै सला
भएको देिख छ ।उ
ा तअनुसार उि लिखत घर
ितवादीले ठेकेदारबाट िनमाण नगराई आफै ँ ले िनमाण
गरेको भ ने देिखँदा यि आफै ँ ले आ नो रेखदेखमा
िनमाण गरेको घरको दर रेटमा उि लिखत ओभरहेड
क ट र ठे का कर नला ने हँदा वीरग जको घरको
.६,१७,४५२।५० मा ओभरहेड क ट १५ ितशत
र ठे का कर ५ ितशतसमेत २० ितशतले हने
.१,२३,४९०।५० घटाई हने .४,९३,९६२।- हने
देिख छ । यसमा आरोपप मा नै साइड डेभलमे टको
.३२,८१८।- उ लेख भएको देिखँदा सोसमेत
ज मा .५,२६,७८०।- कायम हने हँदा ितवादीको
वीरग जको घर िनमाण लागतको स ब धमा िवशेष
अदालत, काठमाड को फै सला सो हदस म िमलेको
देिखएन । ितवादीको सो घरको आधारभूत िनमाण
लागत .५,२६,७८०।- कायम भई ितवादीको
िबगोमा समावेश ह छ ।
१५. ितवादी उषा पोखरेलको नामको
का.म.न.पा. मालीगाउँको िक.नं. १२६ को ज गामा
बनेको घर आ.व.२०५८/०५९ को दररेटको आधारमा
.२६,३८,२२५।०४ को आधारभूत लागतमा

िनमाण भएको भ ने यहोराले वादी प ले दाबी िलएको
देिख छ । ितवादी ई र साद पोखरेलले उ घर
क रब .९,००,०००।- स मको लागतमा िनमाण
गरेको भिन िवशेष अदालत, काठमाड मा बयान गरेको
देिख छ । यसै ग र वादी प ले उ घर २०५४
सालमा िनमाण गरेको भिन दाबी िलएकामा ितवादी
प ले २०४६/०४७ सालमा िनमाण गरेको भिन दाबी
गरेको देिख छ । िवशेष अदालत, काठमाड ले माणको
मू याङ् कन ग र घर उ २०४७/२०४८ को अविधमा
नै िनमाण गरेको भिन िन कष िनकालेको देिख छ । उ
ठहर िन कषको स ब धमा दवु ै प ले वीकार गरेको नै
देिखँदा उ घर २०४७/२०४८ सालको अविधमा
िनमाण स प न भएको त य थािपत हन आयो ।
१६. अब आ.व. २०४७/०४८ मा िनमाण
स प न भएको घरको लागत कित ला ने हो भ ने
स ब धमा िवचार गदा यस कृितका मु ाह मा वादी
प ले िनमाण हँदाको वषको लागत मू याङ् कनलाई
िबगो कायम नग र अनुस धान भएको वषको दर रेटको
आधारमा िनमाण लागत कायम गन गरेको देिख छ ।
तुत िववादमा वादी प बाट भुइँ तलासिहतको तीन
तले घरको लागत मू याङ् कन आ.व.२०५८/०५९
को दर रेटको आधारमा िनधारण गरेको देिख छ ।
उ
ािविधक मू याङ् कन ितवेदन तयार पान
वादी प का गवाह इि जिनयर रामकृ ण े ले िवशेष
अदालतमा गरेको बकप को सवाल जवाफ २५ मा घर
िनमाण गरेको वष र मू याङ् कन गरेको वषको दर रेटमा
अ तर ह छ भ ने यहोरा लेखाएको देिख छ ।
१७. २०४७/०४८ सालमा िनमाण
स प न भएको घरको िनमाण लागत २०५८/०५९
सालको दर रेटको आधारमा कायम गनु यायोिचत र
यावहा रक दवु ै हँदनै । नेपाल सरकारले फरक फरक
वषमा फरकफरक दर रेट तो ने गरेको देिख छ । यसै
स दभमा नेपाल सरकारले आ.व.०४७/०४८ को लािग
ित वग िफटको .२३५।- तोके को भ ने कुरा िवशेष
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अदालतको फै सलाबाट देिख छ । सो घर ३१६३.३९
वग िफटमा बनेको त यमा िववाद छै न । मू याङ् कन
ितवेदन हेदा उ घर लोडबे रङ वाल िस टमको
भएको देिख छ । घर िनमाण लागतको स ब धमा
२०४६ सालको मू यको आधारमा ितवादीले .९
लाख स ममा िनमाण स प न भएको भिन बयान गरेको
देिख छ । ितवेदनमा नै सो घरमा िबजल
ु ी, यािनटरी
र साइड डेभलपमे टमा .२,४३,५८१।०७ र
िफिनिसङमा .१,९४,८६४।८२ लागत लागेको
भ ने देिख छ । सो स ब धमा पनु रावेदक ितवादीले
पिन माणसिहत घटी लागत लागेको प िजिकर
िलन सके को देिखँदैन । ब पनु रावेदक ितवादीले
.९,००,०००।– को लागतमा िनमाण गरेको भिन
गरेको बयान र िवशेष अदालतले कायम गरेको लागतमा
ताद यता देिखएको छ ।
१८. पुनरावेदक ितवादीले सो घरको
पिन ओभरहेड क ट र ठे का कर घटाइनु पदछ
भिन िजिकर िलएको स ब धमा िवचार गदा सो घर
लोडबे रङ िस टमको भएको देिख छ । लोडबे रङ वाल
िस टमको घर िनमाण लागतमा े म ट चरको घरको
िनमाण लागतमा ज तो ग र ओभरहेड क ट र ठे का
कर घटाउन मनािसब हँदैन । तसथ २०४७/०४८
सालमा बनेको घरको घर िनमाण लागतमा सेनेटरी,
िबजल
ु ी र साइड डेभलपमे टको मू यसमेतलाई
िवचार ग र िवशेष अदालत, काठमाड ले िनमाण लागत
.९,५१,५०९।- कायम गरेको यायोिचत देिखँदा
अ यथा गनु पन देिखएन ।
२.फिनचर
१९. पनु रावेदक ितवादीले घरमा योग
भएका फिनचरको मू याङ् कन बढी भएको हँदा
पनु रावेदन िजिकरबमोिजम ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराले यस अदालतमा पनु रावेदन गरेको
देिख छ । वादी प बाट ितवादी उषा पोखरेलको

वीरग जको घरको फिनचर दाबी गरेको देिखँदैन भने
काठमाड मालीगाउँमा िनिमत घरमा . ६,८२,९४१।मू य बराबरको फिनचर योग भएको उ लेख
गरेको देिख छ । फिनचर मू याङ् कन ितवेदन हेदा
ितवादीको घरमा फिनचर योग गरेको देिख छ ।
ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर हेदा आफूह सँग
उपरो बमोिजम दाबी ग रएका फिनचर छै नन् भिन
दाबी गरेको अव था नभई बढी मू याङ् कन गरेको
िमलेको छै न भिन ितदाबी गरेको देिख छ । बचाउ गन
स ब धमा ितवादीले के ही फिनचर ीमतीले दाइजोमा
पाएको भनेको देिख छ । तर के कित फिनचर ितवादी
उषा पोखरेलले दाइजोमा पाएको र के कित फिनचरका
सामान आफै ँ ले ख रद ग रएको हो भ ने कुरा प गन
सके को पिन देिखँदैन । के ही फिनचर भाडावालाका
हन् भिन पुनरावेदन िजिकरसमेत गरेको भए तापिन
अनुस धानको ममा यो यो भाडावालाका फिनचर हन्
भ ने कुरा खु न सके को छै न । भाडावालको फिनचर
भए यो फिनचर भाडावालको हो भ ने कुरा अनुस धान
कै समयमा खु न स यो । फिनचर ख रदको लागतको
स ब धमा वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
िवशेष जय तकुमार राजवंशीले गरेको मू याङ् कन
ितवेदनलाई ितवादी प ले कारण र आधारसिहत
िजिकर िलन सके को देिखएन ।
२०. जाँच अविधिभ ख रद गरेको समय
यिकन नभएको अव थामा २०५९ सालको बजार
मू यको आधारमा मू य कायम गनु यायोिचत हन
स दैन । उ फिनचरका सामान हालै ख रद गरेको
नभई ितवादीले िविभ न सालमा पिह यै ख रद
गरेको हँदा उ सामान ितवादीले ख रद गदाको
पिह यैको बजार मू य हालको बजार मू यभ दा
स तो हने हँदा फिनचरका समानको हालको बजार
मू यको मू याङ् कनमा ५० ितशत मू य घटाई
.३,४१,४७०।– िनधारण गरेको िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सला मािथ उ लेख ग रएको ने.का.प.
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२०६९, जेठ, िनणय नं. ८७७०, पृ २५९ मा
ितपािदत िस ा तअनस
ु ार पिन समिथत भएको
छ । तसथ फिनचर ख रद शीषकको .३,४१,४७०।–
ितवादीको िबगोमा समावेश ह छ ।
३.िव ुतीय उपकरण
२१. पनु रावेदक ितवादी ई र साद
पोखरेल र उषा पोखरेलले वादी प ले िव तु ीय
उपकरणको िबगो कायम गरेको िमलेको छै न ।
िव तु ीय उपकरणको .२,५७,२००।– मा कायम
ग रनु पदछ भ ने िजिकर िलएको देिख छ । िवशेष
अदालत, काठमाड ले िव तु ीय सामानको मू याङ् कन
ितवेदनमा उ लेखबमोिजम नै .३,२३,७००।कायम गरेको देिख छ । आरोपप को पाना नं. २४
को मसङ् या १० हेदा ितवादी उषा पोखरेलको
काठमाड ि थत घरमा .३,२३,७००।- मू य
बराबरको िव तु ीय उपकरणह रहेको भ ने
यहोरा उ लेख भएको देिख छ । मेरो घरमा भएका
िव तु ीय उपकरणम ये .३५,०००।- मू य कायम
भएको ए.सी. भाडामा ब ने मािनसको भएको र
.२५,०००।- मू य बराबरको िट.भी., .२,५००।मू य बराबरको पङ् खा तथा .४,०००।– मू य
बराबरको िहटर तेज साद पोखरेलको हो भ ने
यहोराले पनु रावेदक ितवादी उषा पोखरेलले बयान
गरेको देिख छ । अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिु झएका
तेज साद पोखरेलले उि लिखत सामान मेरो हो भिन
उषा पोखरेलको बयानलाई समथन गद बयान गरेको
देिख छ । तर ए.सी. भाडामा ब ने यि को हो, िहटर,
पङ् खा र िट.भी. ज ता िव तु ीय उपकरण तेज साद
पोखरेलको हो भ ने कुराको त ययु माण ितवादी
प बाट पेस हन सके को देिखँदैन । य तो अव थामा
ित दाबीबमोिजम उि लिखत सामानको मू य
.६६,५००।– घटाउन िम ने देिखएन । ितवादीको
सो घरको कृित र बनौट हेदा मू याङ् कन ितवेदनमा

उि लिखत मू य अ वभािवक पिन नदेिखएको र
िव ुतीय साम ीको मू य घटेको पिन नदेिखँदा िवशेष
अदालतले .३,२३,७००।- कायम हने ठहर्याई
िनकालेको याियक िन कष अ यथा देिखएन । तसथ
.३,२३,७००।- ितवादी ई र साद पोखरेलको
िबगोमा गणना ह छ ।
४.ज गा ख रद
२२. ितवादी ई र साद पोखरेलले
ज गा ख रद तफको िबगो (मू याङ् कन) बढी कायम
गरेको िमलेको छै न । घटी कायम हनपु दछ भ ने
यहोरा दसाई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको
देिख छ । आरोप प को तािलका नं. ७ हेदा ितवादी
ई र साद पोखरेलसमेतका नाममा िविभ न िक ा
ज गा भएको देिख छ । वादी नेपाल सरकारले सो
तािलकामा उि लिखत ज गाह को ज मा िबगो
.८३,९७,१८७।५० हने भिन सोबमोिजम दाबी
गरेको देिख छ । िवशेष अदालत, काठमाड ले ज गा
ख रदको ज ममा .२०,१३,८००।- यय (िबगो)
कायम गरेको देिख छ । ितवादी प ले पेस गरेको
बहसनोट हेदा उि लिखत िक.नं.८०५, ८४९, ८५१
र १२६ को ज गा बकसबाट ा गरेको हँदा िबगो
कायम गन िम दैन । .२,४७,०००।– घटाई िबगो
कायम हनु पदछ भ ने यहोरा उ लेख भएको छ ।
२३. उपयु िजिकरका स ब धमा िवचार
गनु पन भई यसतफ हेदा आरोपप को तािलका
नं.७ मा उ लेख भएका ज गा ितवादीले २०४४
सालदेिख २०५७ सालको अविधमा सङ् ह गरेको
देिख छ । उ अविध पिन ितवादी ई र साद
पोखरेलको हकमा जाँच अविधिभ कै अविध भएको
त यमा पिन िववाद छै न । आरोपप को तािलका नं.७
को ज गा ाि को त रका हेदा मोरङ िज ला अमराई
गा.िव.स. अ तगतका िक.नं.२६८, २७०, २७२, ऐ.
ऐ. बखरी ७ (ख) अ तगतका िक.नं.२४०२, २४०४,

1595

नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
ऐ.ऐ. क चनबारी ९ख अ तगतको िक.नं.५५०, ऐ.
िवराटनगर वडा नं १क अ तगतको िक.नं.२३०४,
२३०७, २३०९, झापा िज ला अनारमनी गा.िव.स.
वडा नं.३ अ तगतको िक.नं.१८२२, पसा िज ला
वीरग ज उपमहानगरपािलका वडा नं.५ अ तगतको
िक.नं.२४०, ओखलढुङ्गा िज ला
जाटार
गा.िव.स. वडा नं. ६ अ तगतको िक.नं. ४५८ को
ज गा राजीनामाको यहोराले र भ पुर िज ला
बालकोट गा.िव.स. वडा नं.४ अ तगतको िक.नं.८४९,
८५१ र का.िज. का.म.न.पा. वडा नं. ५ अ तगतको
िक.नं.१२६ को ज गा हालैको बकसबाट ा गरेको
देिख छ । यसैग र िक.नं.८०५ को ज गा आरोपप मा
राजीनामाबाट ा गरेको भिन उ लेख गरेको देिखए
तापिन मालपोत कायालय, िड लीबजारबाट ा
िववरण हेदा बकसप को मा यमबाट ितवादी िवण
पोखरेलले ा गरेको देिख छ ।
२४. उि लिखत राजीनामा र हालैको
बकसबाट ा गरेको ज गाह को मू याङ् कन
अनस
ु धान हँदाको बखतमा कायम रहेको चलन
च तीको मू यलाई मु य आधार मानी िबगो कायम
ग र ितवादी ई र साद पोखरेलको आिथक हैिसयत
तल
ु ना ग र अ वाभािवक र उ चजीवन यापन गरेको
भ ने िन कषमा वादी प पुगेको देिख छ ।
२५. िवशेष अदालत, काठमाड ले िववरणमा
देखाईएका िक.नं.८०५, २७२, २६८, २४०२,
२४०४, ५५०, २३०४, २३०७, २३०९, १८२२,
२४० एवम् ४५८ का ज गाह को मू याङ् कन हक
ह ता तरण गदा उ लेख गरेको अङ् कलाई मानी िबगो
कायम गरेको देिख छ । िक.नं.१२६ को ज गा ितवादी
ई र साद पोखरेलले गरेको बयानको आधारमा र
िक.नं.८४९, तथा ८५१ को ज गा सो ज गा िदने दाता
िनर जन कोइरालासमेतले बकप मा खुलाइ िदएको
मू यलाई आधार मानी मू याङ् कन ग र िबगो कायम
गरेको देिख छ ।

२६. िमिसल संल न ज गाधनी माण
पज
ु ा हेदा िक.नं. २४०२, २४०४, ५५०, २३०४,
२३०७, २३०९, १८२२, १२६, ८४९, ८५१,
२४० समेतका ज गाह ितवादी उषा पोखरेलको
नाउँमा कायम रहेको देिखन आयो । िक.नं.४५८
को ज गा ितवादी ई र साद पोखरेलको नाममा र
िक.नं.२६८, २७० र २७२ को ज गा ितवादी िकरण
पोखरेलको नाममा कायम रहेको देिखन आयो ।
२७. उि लिखत राजीनामाबाट ा
ज गाह को िवशेष अदालत, काठमाड ले िबगो कायम
गरेको िमलेको छ छै न भ ने
उपि थत भएको
स दभमा हेदा यस कृितका मु ामा यस अदालतबाट
यसअिघ कायम भएका ा तलाई हेरी िन पण गनु
सा दिभक देिखन आयो । िववादको य तै िवषयव तु
समावेश भएको मािथ उ लेख ग रएको पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकार िव
ितवादी पनु रावेदक
िचरि जिव वा ले (ने.का.प. २०६७, चैत, िनणय नं.
८५१९, पृ २००७) भएको ाचार मु ामा ितवादी
पनु रावेदक देवे वा लेको नाममा रहेका ज गाह को
वादी प बाट अनस
ु धानको ममा ग रएको चलन
च तीसमेतको मू याङ् कनलाई िबगो मानी वादी
प बाट दायर भएको मु ामा िवशेष अदालतले पा रत
िलखत मू यमा अङ् िकत अङ् कलाई आधार बनाई
कायम गरेको िबगोलाई यस अदालतबाट सदर गरेको
देिख छ । तदनु प सोपिछका अ य िववादसँग
स बि धत मु ाह मा पिन पा रत िलखतका आधारमा
िबगो कायम गन गरेको देिख छ । तसथ िक.नं. २४०२,
२४०४, ५५०, २३०४, २३०७, २३०९, १८२२,
२६८, २७२ र ४५८ को ज गाको पा रत िलखत
मू यबमोिजम िबगो कायम गरेको अ यथा देिखएन ।
२८. ितवादीह बाट पेस भएको पुनरावेदन
र बहस नोटमा िक.नं. ८०५, ८४९, ८५१, र १२६ का
ज गाह बकसबाट ा भएको हँदा िबगो कायम गन
िम दैन भिन िजिकर िलएको मा िवचार गदा तत्तत्
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
िक ा ज गाको िबगो कायम गन निम ने स ब धमा
यस इजलासबाट ितवादीह ले बकसप पाउनक
ु ो
योजन र कारण खुलाउन ितवादी प का िव ान्
कानून यवसायीह लाई अनरु ोध गदासमेत सोको
योजन र कारण खुलाउन सके को देिखँदैन । साथै
ितवादीह को बयानबाट पिन सो कुरा त यगत पमा
खु न सके को देिखँदैन । कुनै पिन दाताले िबना कारण
र योजन कुनै पिन चलअचल स पि कसैलाई िददै ँन
र िदएको होला भिन िबना आधार कारण अदालतले
अनमु ान गन िम दैन । ब भ परु बालकोटको िक.नं.
८४९ र ८५१ को ज गा िदने दाता ऋिष कोइराला
र िनर जन कोइरालाले ितवादी उषा पोखरेललाई
.५०,०००।– मा िब गरेको भिन र िक.नं. १२६
को ज गा .२५,०००।– मा ख रद गरेको भिन
पनु रावेदक ितवादी ई र साद पोखरेलले बयान गरेको
देिखएकाले यस स ब धमा पुनरावेदकबाट नै बयानमा
खल
ु ाइएको तथा वीकार गरेको त यलाई आधार
मानी मू य कायम गनु उपयु र यावहा रक हने भिन
यसअिघ मािथ उ लेख ग रएको ने.का.प २०६७, चैत,
िनणय नं. ८५१९, पृ , २००७) मा िस ा त थािपत
भैसके बाट समेत यसतफ ितवादीको िजिकर पु न
स दैन । िक.नं. १२६ को .२५,०००।– र िक.न.
८४९ तथा ८५१ का ज गाको .५०,०००।- िबगो
कायम गरेको अ यथा देिखएन ।
२९. िक.नं. ८०५ को ज गा ितवादी िवण
पोखरेलको नाममा हालैको बकसप बाट हक कायम
हन आएको त यमा िववाद छै न । ितवादी पनु रावेदक
िवण पोखरेलले उ ज गा बकसबाट पाएको हँदा
ई र साद पोखरेलको िबगोमा कायम हन नस ने
भिन बयान गनको
ु साथै यसैबमोिजमको िजिकर यस
अदालतमा पिन गरेको देिख छ । िनजसमेतको तफबाट
पेस भएको बहसनोटमा समेत सो कुरालाई समथन
गद िबगो कायम गन निम ने िजिकर गरेको देिख छ ।
सो ज गाको स ब धमा िवशेष अदालत, काठमाड ले

िलखत मू यलाई आधार मानी िबगो कायम ग र
जफतसमेत हने ठहर्याई फै सला गरेको देिख छ । यस
अदालतबाट काननू एवम् माणको यथोिचत िववेचना
मू याङ् कन ग र यायका मा य िस ा तसमेतका
आधारमा याय िन पण ग र छ । अचल स पि को
हक ा गन ाथिमक र िव सनीय आधारभूत माण
आिधका रक िनकाय मालपोत कायालयबाट पा रत
रिज ेसनको िलखत हो । सो िलखतमा लेिखएको
यहोरा अ यथा नभएस म मा नु पन ह छ । ततु
िववादमा उ ज गा बकसप बाट ा भएको भ ने
कुराको योजन र कारण ितवादी प बाट खल
ु ाउन
सके को देिखँदैन । बकसबाट ा गरेका भिनएका
िक.नं. १२६, ८४९ र ८५१ का ज गासमेत ितवादी
ई र साद पोखरेलले ख रद गरेको पिु हन आएबाट
उ िक.नं. ८०५ को ज गा पिन बकसको पिु
नभएकाले ख रद गरेको मा नु यायोिचत हने देिखन
आएबाट िवशेष अदालत, काठमाड ले ज गा ख रद
गदा तयार भएको राजीनामाको िलखतमा अङ् िकत
मू यलाई िबगो कायम गरेको देिखँदा सो अदालतको
ठहर फै सलालाई अ यथा मा न िमलेन । ज गा ख रदको
.२०,१३,८००।- ितवादी ई र साद पोखरेलको
िबगो कायम ह छ ।
५.VDIS ितरेको रकम
३०. पनु रावेदक ितवादी ई र साद
पोखरेलले आफूले काठमाड र वीरग जको घर
भाडा र वीरग जको ज गा भाडाबापत ा गरेको
.१९,५०,०००।- को २०५८ सालको साउन १
गतेको मू यको आधारमा VDIS काय मअ तगत
.१,९५,०००।- ितरेको भ नेसमेत यहोराले बयान
गरेको देिख छ । वादी प ले माणको पमा पेस गरेको
कर कायालयको प हेदा ितवादी उषा पोखरेलले
घर भाडाबापत समेत उ रकम ितरेको देिखनक
ु ो
अित र सोको भौचरसमेत पेस भएको देिख छ ।
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य तै कृ ितका मु ाह मा VDIS बापत ितरेको रकम ितवादीको िबगोमा गणना गन गरेको प र े यमा उ रकम
पिन ितवादीको ययमा गणना हने त यमा िववाद छै न । तर िवशेष अदालत, काठमाड ले उ रकमलाई िबगोमा
कायम गरेको देिखँदैन । वादी प ले पिन सो रकमको स ब धमा िजिकर िलन सके को देिखँदैन । वादी प ले दाबी
नगरेको भए तापिन VDIS बापत ित रएको रकम VDIS ितन प को यय हने र य तै कृितका मु ाह मा यय
भएको रकम वा मौि क मू यलाई िबगोमा कायम गन गरेको स दभमा पनु रावेदनको रोहमा .१,९५,००० ।पनु रावेदक ितवादी ई र साद पोखरेलको िबगोमा गणना ह छ ।
३१. यसरी ितवादीले जाँच अविधमा िन नबमोिजमको शीषकमा िन नबमोिजमको मू यका स पि
आजन गरेको देिखयो ।
िस.नं.
िववरण
िबगो रकम
१
बैङ्क मौजदात
.३२,१२,१५०।१३
२
नगद मौजदात
.१,६४,०००।३
ऋण प / सेयर
.५,१२,०००।४
वीरग जको घर िनमाण लागत
.५,२६,७८०।५
काठमाड को घर िनमाण लागत
.९,५१,५०९।६
फिनचर
.३,४१,४७०।७
िव तु ीय उपकरण
.३,२३,७००।८.
ज गा ख रदको
.२०,१३,८००।९.
VDIS ितरेको रकम
१,९५,०००।ज मा
.८२,४०,४०९ ।१३
३२. िवशेष अदालत, काठमाड ले ितवादी ई र साद पोखरेलको आय गणना गरेको स ब धमा
ितवादीले परु ावेदनमा कृ िष िवकास बैङ्क साझा यव थापन संघसमेतमा नोकरी गदको तलब, िनजामती सेवामा
वेश गरेप ात्को तलब, भ ा, दश खच, दगु म थान भ ा, िवदेश मण भ ा, घर िबदा, िबरामी िबदा, िनवाचनमा
खिटँदाको भ ा, कृ िष आय, ज गा बहाल, घर बहाल, बबु ा, दाजभु ाइले िदएको सहयोग रकम, उषा पोखरेलको घरेलु
इलमबाट आिजत रकम, सनु िब बाट ा रकम, अंशब डा गदा ा रकम, सापट िलएको रकम र लगानीबाट बढे
बढाएको रकमम ये साझा यव थापन संघसमेतमा नोकरी गदाको तलब भ ा, घर िबदा, िबरामी िबदा, िनवाचन
भ ा, बबु ा दाजुभाइले िदएको सहयोग रकम, सुन िब को रकम, ज गा बहालको रकम, अंशब डाबाट ा रकम,
घरेलु इलम र लगानीबाट बढे बढाएको रकम पूरै आयमा गणना नगरेको, िनजामती सेवामा बहाल रहँदाको तलब,
दश खच, ओभर टाइम, घर बहाल, कृ िष आय, िवदेश मण भ ा, बैङ्क याजसमेत घटी गणना गरेको हदस म
र वादी नेपाल सरकारले घर भाडा, अित र आय, कृ िष आय, बैङ्क याज, ज गा िब को रकम, दाइजो
गोडधवु ासमेत शीषकमा बढी आय गणना गरेको भिन सो फै सला िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ भिन िजिकर िलएको
देिख छ । उपरो बमोिजम स चयकोष सापटी, किमसनबापत ा रकम दश खच रकम र िवदेश मणबापत
ा रकमलाई ितवादीले पिन वीकार गरेको र वादी नेपाल सरकारको तफबाट पिन सो स ब धमा कुनै
दाबी िजिकर िलएको नदेिखँदा िवशेष अदालत, काठमाड ले किमसनबाट ा .२३,५०८।- कमचारी
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स चयकोषबाट सापटी िलएको . ४७,०००।-, दशै
खचबापतको . ७५,०००।- र िवदेश मणबापत ा
.२,९५,४४०।- ितवादीको आयमा गणना गरेको
स ब धमा थप िववेचना ग र रहन परेन । उि लिखत
रकम ितवादी ई र साद पोखरेलको आयमा गणना
ह छ।
३३. यसै ग र पनु रावेदक ितवादीले
पनु रावेदनप मा ज गा िब बाट ा आयमा घटी
आय गणना गरेको हँदा बढी आय कायम ग रनपु न
िजिकर िलएकामा पिछ पेस गरेको बहसनोटमा िवशेष
अदालतले गरेको िववेचना र कायम गरेको आयलाई
वीकार गरेको देिख छ । यसै ग र वादी प ले पिन
प पमा के कित आय कायम हनुपन भिन दाबी
िलएको देिखँदैन । के बल घटी आय कायम ग रनु पन
स मको िजिकर िलएको देिख छ । ितवादीले जाँच
अविधमा पैतक
ृ ज गा िब बाट .२,७८,३३३।- र
वआिजत ज गा िब बाट .१७,७२,५००।समेत ग र
.२०,५०,८३३।- ा गरेको
देिख छ । वादी प ले ज गा िब बाट ा भएको सो
रकम ितवादीको आयमा गणना गरेको निमलेको भिन
िजिकर िलएको स ब धमा हेदा ज गा जिमनको आय
पा रत िलखतमा अङ् िकत मू यलाई मा नु पन भिन
यस अदालतबाट पनु रावेदक नेपाल सरकार िव
िचरि जवी वा लेसमेत भएको मु ामा िस ा तसमेत
ितपादन भैसके को र सोभ दा पिछ सोबमोिजम
नै आय गणना ग रने गरेको हँदा ज गा िब बाट
ा आएको स ब धमा अब िववेचना ग ररहन
परेन । पा रत िलखतमा अङ् िकत मू य नै कामय
हने हँदा उि लिखत .२०,५०,८३३।- म ितवादी
ई र साद पोखरेलको आयमा गणना ह छ ।
३४. अब वादी ितवादीको उपरो दाबी
िजिकरबमोिजम अ य आयका ोतबाट पनु रावेदक
ितवादीको के कित मौि क आय कायम हने हो
भ ने स ब धमा िवचार गदा वादी पनु रावेदक नेपाल

सरकारले आरोप मा िलएको दाबी र ितवादीह ले
बयानमा उ लेख गरेका िजिकरका स ब धमा िमिसल
संल न माणसमेत हेदा ितवादीले जाँच अविधमा
ा गरेको तलब, भ ा, दश खच, ज गा िब बाट ा
आय, घर भाडा, ितवादी ई र पोखरेलको पा र िमक
आय, उषा पोखरेलले ा गरेको दि णा तथा बुबा,
दाजु भाइले गरेको सहयोग, कृ िष आय, ज गा िब बाट
ा आय, िनवाचनमा खिटँदाको भ ा, दगु म थान
भ ा, ज गा बहाल, घर िबदा, सनु िब बाट ा
आय र िबरामी िबदाबापतको रकम तथा लगानीबाट
बढे बढाएको रकमलाई शीषकगत पमा िव षे ण ग र
िनणय गनु पन देिखयो ।
१.तलब

३५. ितवादी ई र साद पोखरेल िमित
२०३४।९।२१ देिख िनजामती सेवाअ तगत शाखा
अिधकृत पदमा सेवा वेश गरेको भ ने कुरा आरोपप को
तािलका नं. १ बाट देिख छ । ितवादी पनु रावेदकले
अिधकार ा अिधकारी र िवशेष अदालतमा बयान गदा
िनजामती सेवामा वेश गरेपिछ जाँच अविधमा आफूले
.९,८०,०००।- पा र िमकबापत पाएको हँदा सो
रकम मेरो आयमा गणना ग रनु पदछ भ ने यहोराले
बयान गरेको देिख छ । िवशेष अदालत, काठमाड ले
आरोपप मा ितवादीले .९,७८,६९२।- पा र िमक
ा गरेको हँदा सो रकमलाई आयमा गणना गरेको
देिख छ । पर तु ितवादी ई र साद पोखरेलले
यस अदालतको याियक ि याको ममा
.९,८०,०००।- आयमा गणना हनपु न िजिकर
िलएको भए तापिन सोको माण पेस गन सके को
पाइँदैन । पेस गरेको बहस नोटमा तलबबापत िवशेष
अदालत, काठमाड ले .१,३०७।५० घटी कायम
गरेको िमलेको छै न भ नेस म उ लेख भएको देिखन
आयो । िमिसल सल न रहेको अथ म ालयबाट ा
तलब के ल िववरण हेदा पुनरावेदक ितवादीले थप
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रकम पाउन स ने देिखँदैन । पनु रावेदक वादी प ले
हाल पनु रावेदन तहमा आएर तलब बचत नै नहनेमा आय
कायम गरेको िमलेन भ ने िजिकर िलएको देिख छ ।
यस स ब धमा हेदा वादी प ले आरोपप को तािलका
नं. २ मा उि लिखत रकम ितवादीको पा र िमक हो
भ ने कुरालाई वीकार गरेको छ । यिद उ रकम बचत
नहने कृ ितको भई खच भै जाने आय रकम भएको
भए आरोपप मा प पमा उ लेख ग र दाबी िलनु
पन िथयो । माग दाबी गदाको अव थामा तलबलाई
वीकार गन र पनु रावेदन तहमा आएर अ वीकार गनु
याियक मू य र मा यताको िवपरीतसमेत हने हँदा
यसतफ वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकर
पु न स दैन ।
अतः िवशेष अदालत, काठमाड ले
.९,७८,६९२।- लाई आयमा गणना गरेको िमलेकै
देिखँदा सो रकम पनु रावेदक ई र पोखरेलको आयमा
गणना ह छ ।

देिख छ । तर उ िज लामा कायरत् रहँदा आफूले
दगु म र महँगी भ ा पाएको व तगु त माण देखाउन
सके को देिखँदैन । .१०,५००।– भ दा बढी
पाएको त य माणबाट नदेिखएको अव थामा
पनु रावेदन िजिकरको आधारमा मा दाबीको
रकम ितवादीको आयमा समावेश गन िम ने
देिखएन । तसथ . १०,५००।- मा आयमा गणना
गरेको िवशेष अदालतको फै सला मनािसब देिखन
आयो ।
३. मख
ु िज ला अिधकारी भ ा एवम् िप.ए. सिु वधा
३७. ितवादीले आफू
प देहीमा
कायम मक
ु ायम मुख िज ला अिधकारी भई काम
गदाको मािथ लो ेणीको तलब र भ ाबापतको
.३०,८००।– ा गरेकामा सो रकमलाई आयमा
गणना नगरेको हँदा सो रकम आयमा गणना ग र
पाउन िजिकर िलएको देिख छ । िवशेष अदालत,
काठमाड ले दाबीको .३०,८००।- लाई आयमा
गणना गरेको देिखँदैन । ितवादीको तफबाट माणको
पमा िज ला शासन कायालय, प देहीको िमित
२०५९।९।४ को प पेस गरेको देिख छ । उ प हेदा
यी पुनरावेदकले .३०,७८४।- ा गरेको देिख छ ।
िवशेष अदालत, काठमाड ले उ रकम ितवादीलाई
यि गत तवरले लेखी िदएको प को आधारमा आय
कायम गन निम ने भिन ठहर फै सला गरेको भए तापिन
.३०,७८४।- रकम बझ
ु ेको भ ने कुरा सो प बाट
त यगत पमा पिु हन आएबाट .३०,७८४।ितवादी ई र साद पोखरलेको आयमा गणना ह छ ।

२.दुगम भ ा/ महँगी भ ा
३६. पनु रावेदक ितवादीले आफूले जाँच
अविधमा दगु म थान भ ाबापत .१५,०००।- ा
गरेको हँदा सो रकम पूरै आयमा गणना हनुपदछ भ ने
यहोराले यस अदालतमा पुनरावेदन िजिकर गरेको
देिख छ । िवशेष अदालत, काठमाड ले ितवादी
िज ला शासन कायालय, िस धल
ु ीमा रहँदाको
३५ ितशतले हन आउने भ ा .१०,५००।- मा
आयमा गणना गरेको देिखयो । ितवादी प बाट
पेस भएको बहसनोटको अ ययन गदा ितवादी
बागलङ
ु िज ला शासन कायालयमा का.म.ु मुख
िज ला अिधकारी भई कायरत् रहदाको दगु म तथा ४. बै ठक भ ाबापत
महँगी भ ाबापतको रकम नपाएको भ ने िजिकर
३८. ितवादी ई र साद पोखरेल
िलएको देिख छ । आरोपप को तािलका नं. १ रा सेवक कमचारी भएको त यमा िववाद छै न । यी
बाट ितवादी ई र साद पोखरेल उ िज लामा पनु रावेदकले जाँच अविधमा शासन सेवाको सामा य
का.मु. मख
ु िज ला अिधकारी भै कायरत् रहेको शासन समूहअ तगत सहायक सिचवसमेतको पदमा
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र राज व समूहमा उपसिचव पदमा कायरत् रहेको कुरा
आरोपप को तािलका नं. २ को अ ययनबाट देिखन
आएको छ । रा सेवक कमचारीले समय समयमा
नेपाल सरकार मातहतका बैङ्क, ित ान, क पनी
तथा सं थाह मा ितिनिध व गन अव था आउँछ ।
यसै ममा पुनरावेदक ितवादी अथ म ालय तथा
सोअ तगत कायरत् रहँदाको समयमा म यामा चल
ामीण िवकास बैङ्क, िवशेष िबमा तथा कजा सरु ण
िनगम, एभरे इ सुरे स क पनी िलिमटेड, राि य
वािण य बैङ्क, कजा सरु ण िनगमलगायतका
सावजिनक सं थान, िनगम र क पनीमा ितिनिध व
ग र बैठकमा भाग िलन गएको देिख छ । ितवादी
ई र साद पोखरेलले आफूले उि लिखत क पनी
सं थान एवम् हेट डा िसमे ट क पनीमा बैठकमा भाग
िलएबापत ज मा .७६,४२५ ।- ा गरेको हँदा सो
रकम मेरो मौि क आय भएको हँदा आयमा गणना हनु
पन भिन पनु रावेदन िजिकर िलएको देिख छ । साथै
िनजले ितिनिध व गरेको सं थान, ित ान एवम्
िनकायह बाट लेिखएका प ह पिन माणको पमा
पेस भएको देिख छ ।
३९. िवशेष अदालत, काठमाड ले
म यमा चल ािमण िवकास बैङ्कको बैठक भ ा,
मोडरेसन भ ा, िन ेप िबमा तथा कजा सुर ण िनगम,
एभे इ योरे स क पनी िलिमटेड, राि य वािण य
बैङ्क के ीय कायालय, िधतोप बोडबाट ा बैठक
भ ालाई मा ितवादीको आय मानी .७४,४२५।आयमा गणना गरेको देिख छ । सो रकमलाई
ितवादीले वीकार गरेबाट यसमा थप िववेचना
ग ररहन परेन । पनु रावेदक ितवादीले हेट डा िसमे ट
उ ोगमा बैठकमा जाँदा ा गरेको .२,०००।आयमा गणना हन छुट भएको भिन पनु रावेदन िजिकर
िलएको देिख छ । सो स ब धमा िवचार गदा ितवादीले
पेस गरेको सो उ ोगको िमित २०५३।१।२३, िमित
२०५३।३।२ र िमित २०५३।३।१० को प हेदा सो

उ ोग िलिमटेडको ३४६ औ ं, ३५० औ ं र ३५१ औ ं
बैठकमा भाग िलन ितवादीलाई आम ण ग र प
िदएको देिख छ । सो समयमा यी पनु रावेदक ितवादी
उपसिचव पदमा कायरत् रहेको देिख छ । उि लिखत
बैठकमा पनु रावेदकले बैठक भ ाबापत के कित रकम
ा गरेको भ ने कुरा िमिसलबाट नदेिखए तापिन
बैठकमा जाँदा बैठक भ ाबापत रकम पाइने कुरा
मािथ उि लिखत िनकायह को प बाटसमेत समिथत
हन आएको र हेट डा िसमे ट उ ोग िलिमटेडबाट
ितवादीले आयमा गणना हनु पन भिन दाबी गरेको
.२,०००।- वभािवक पमा बैठक भ ाबापत पाउन
स ने देिखँदा िवशेष अदालतको फै सला सो हदस म
िमलेको देिखएन । अब, हेटौडा िसमे ट उ ोगको बैठक
भ ाबापत .२,०००।- थप भई .७६,४२५।ितवादी ई र साद पोखरेलको आयमा गणना गनु
यायस मत देिखएकाले सो रकम िनजको आयमा
गणना ह छ ।
५. सि चत घर िबदा, िबरामी िबदा र िनवाचनमा
खिटँदा समेतको रकम
४०. पनु रावेदक/ ितवादीले आफूले जाँच
अविधमा घर िबदा, िबरामी िबदाबापत र िनवाचनमा
खिटँदा ा गरेको भ ासमेत िवशेष अदालतले आयमा
गणना नगरेको हँदा आयमा गणना ग र पाउन माग
गरेको देिख छ । िवशेष अदालत, काठमाड ले िलखत
माण र आिधका रक अिभलेख पेस हन नसके को
भिन आयमा गणना गरेको देिखँदैन । पनु रावेदकले
िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बयानको सवाल
जवाफ ७ मा िनजले जाँच अविधमा सो शीषकमा
.७५,०००।- ा गरेको भिन बयान गरेको देिख छ ।
४१. ितवादी जाँच अविधमा शाखा
अिधकृ त, सहायक सिचव, शासक य अिधकृ त एवम्
मुख िज ला अिधकारीसमेतको पदमा काम गरेको
त यमा पिन िववाद छै न । शासक य अिधकृत एवम्
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
मख
ु िज ला अिधकारी उपयु अवसरमा िनवाचनमा
खिटन स ने कुरा मननयो य नै ह छ । पनु रावेदक
ितवादी िमित २०३८।१०।२५ मा िज ला शासन
कायालय, महो रीमा हािजर भएको त यमा िववाद
छै न । सो समयमा िनज शासक य अिधकृतको
हैिसयतले कायरत् रहेको देिख छ । िनवाचन अिधकृतको
कायालय, महो रीको िमित २०३९।२।२५ को प बाट
िनज संसदीय िनवाचनमा मतदान अिधकृ त र २०४९
सालमा स प न भएको थानीय िनकायको िनवाचनमा
प देहीमा का.म.ु मख
िज ला अिधकारीको
ु
हैिसयतले िनवाचन अिधकृत भै काम गरेको देिख छ ।
िनवाचनसमेतमा खिटँदा खिटने िनजामती कमचारीले
आिथक सिु वधा पाउन स ने नै ह छ । तसथ िनजले
कानूनबमोिजम िनवाचनमा खिटँदाको भ ा पाउन
स ने नै देिखन आयो ।
४२. पुनरावेदक ितवादीले सि चत घर
िबदा र िबरामी िबदाबापत पिन रकम पाएको हँदा सो
रकम आयमा गणना हनु पन िजिकर िलएको देिख छ ।
िनजको तफबाट बहस गनु हने िव ान् व र अिधव ा
र अिधव ाले िनजामती सेवा िनयमावली, २०२१ को
२४ औ ं संशोधनअनस
ु ार २०४४ वैशाखदेिख पाँच
वषिभ सि चत घर िबदा/ िबरामी िबदाबापतको रकम
भु ानी िलई स नु पन हँदा सो अविधमा सि चत
घर िबदा र िबरामी िबदाको रकम िलएको छ भिन
बहस गनुभएको छ । यसतफ िवचार गदा िनजामती
सेवा िनयमावली, २०२१ मा िमित २०४३।१२।३०
मा चौिबस संशोधन भएको त यमा िववाद छै न ।
सि चत घर िबदाबापतको रकमको स ब धमा उ
िनयमावलीको िनयम ५.३ को उपिनयम (४) मा “ येक
वषको चैत मसा तस म सि चत रहेको घर िबदाम ये
बढीमा तीस िदनस मको घर िबदाबापत िनजामती
कमचारीले िनजको पदािधकार रहेको पदको सु तलब
के लको दरले हन आउने रकम एकमु सोही आिथक
वषिभ िलन पाउनेछ” भ ने र उपिनयम (५) मा “यो

िनयम लागू हँदा बहाल रहेको िनजामती कमचारीको
संवत् २०४३ साल चैत मसा तस म सि चत रहेको
एक सय पचास िदनस मको घर िबदाबापत िनजले
त काल चिलत िनयमअनस
ु ार येक वष बढीमा
तीस िदनका दरले घर िबदाबापत रकम पाँच वषिभ
भु ानी िलन पाउनेछ” भ ने यव था भएको देिख छ
भने िबरामी िबदाको हकमा सोही िनयमावलीको िनयम
५.४ मा “िनजामती कमचारीले साल १ को १२ िदनका
दरले िबरामी िबदा पाउन स नेछ र य तो िबरामी
िबदा साल भु ान नहँदै बढीमा १२ िदनस मको
पे क िलन सिकनेछ” भ नेसमेतको यव था भएको
देिख छ ।
४३. उ
कानूनी यव थाअनस
ु ार
पनु रावेदकले सि चत घर िबदा र िबरामी िबदाको रकम
पाउने कुरामा िववाद देिखएन । के कित रकम पाउने
हो भ ने स ब धमा िवचार गदा पनु रावेदक ितवादी
िज ला शासन कायालय, िस धल
ु ीबाट िज ला
शासन कायालय, झापामा स वा भई जाँदाको रमाना
प मा िनजको िबदा सि चत रहेको भ ने उ लेख भएको
देिख छ । यसमा पिन िववादको समान िवषयव तु
समावेश भएको नेपाल सरकार िव
रामकृ ण
ितवारीसमेत भएको मु ामा यस अदालतबाट २०४६
सालमा रामकृ ण ितवारीले सि चत घर िबदाबापत
रकम पाएकोलाई मा यता िदएबाट समेत ितवादी
पनु रावेदक ई र साद पोखरेलले पिन सि चत घर
िबदा र िबरामी िबदाबापतको रकम पाउने कुरा समिथत
हन आएको छ ।
४४. पुनरावेदक ितवादी िनजामती सेवामा
रहँदा समय-समयमा स प न हने तािलम, गो ी,
सभा, स मेलनमा भाग िलन जाने गरेको कुरा िनजको
बयान तथा पनु रावेदनबाट देिख छ । यस अवसरमा
सहभागी भएका पुनरावेदकले आिथक सिु बधा पाउन
स ने अव था रह छ । यसै ग र एक कायालय वा
िनकायबाट अक कायालय वा िनकायमा स वा हने
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९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
िनजामती कमचारीको िनयिमत ि या हो । यसरी
स वा भै जाँदा वा आउँदा पिन कानूनबमोिजम दैिनक
मण भ ाबापत के ही रकम पाउन स ने नै देिखँदा
िनि त त यको अिधनमा रही याियक मनको योग
ग र िनणय गनपन
ु हँदा ितवादी ई र साद पोखरेलले
तुत शीषकमा .६०,०००।- स म पाएको
मा नु यायोिचत देिखन आएकाले .६०,०००।ई र साद पोखरेलको आयमा गणना ह छ ।
६. उषा पोखरलको घरेलु इलम
४५. ितवादी ई र साद पोखरेल र
ितवादी उषा पोखरेल ीमान् ीमती भएको त यमा
िववाद छै न । तुत िववादमा ितवादी पुनरावेदकले
ितवादी उषा पोखरेलले घरेलु इलम ग र जाँच
अविधमा . एकलाख आय आजन गरेको हँदा सो
रकम पिन आयमा गणना हनपु न िजिकर िलएको
स दभमा आरोपप को पेज नं.२३ हेदा ितवादी
उषा पोखरेलले घरेलु इलममाफत पिन आय आजन
गन स ने त यलाई वीकार गरेको र ितवादीले माग
गरेको सो .१,००,०००।- घरेलु इलमबाट आय
आजन हन स ने नै हँदा .१,००,००० ।- ितवादी
ई र साद पोखरेलको आयमा गणना गनपन
ु ह छ।
७. बजेट तजमाको
भ ा
ु
४६. पनु रावेदक ितवादीले आफू अथ
म ालयमा कायरत् रहँदा आ.व.२०५३/०५३,
२०५३/०५४ र २०५८ सालमा बजेट िनमाण कायमा
खिटएको र सोबापत .२१,०००।- ा गरेकामा
.३,८२५।- मा आयमा गणना गरेको निमलेको हँदा
पूरै रकम आयमा गणना ग र पाउन पनु रावेदन िजिकर
िलएको देिख छ । आरोपप को तािलका नं.१ को नोकरी
िववरण हेदा ितवादी ई र साद पोखरेल २०५१
एवम् २०५८ सालमा अथ म ालयमा र २०५३
सालमा भ सार िवभागमा िनदशक पदमा कायरत्

रहेको देिख छ । िवशेष अदालत, काठमाड ले खाजा
खचबापत .४,६५०।- र बैठक भ ा .३,८२५।ा गरेको देिखएको भिन खाजा खचबापतको
रकमलाई आयमा समावेश नग र .३,८२५।- लाई
मा सो शीषकअ तगत आय कायम गरेको देिख छ ।
अथ म ालयको िमित २०६१।७।१८ कोप यहोरा
हेदा ितवादीले खाजा खचबापत .४,६५०।बैठक भ ाबापत .३,८२५।- ा गरेको र आ.व.
२०५२/५३, ०५३/५४ को फाँटवारी तथा कागजात
धु याइ सके को भ नेसमेत यहोरा उ लेख भएको
देिख छ । िवशेष अदालत, काठमाड ले उ खाजा
खचबापतको .४,६५०।- ितवादीको आयमा गणना
गन निम ने प आधार र कारण उ लेख गन सके को
पाइँदैन । कानूनबमोिजम ा गरेको रकमलाई आयमा
गणना गनुपन हँदा ितवादीले खाजा खचबापत ा
गरेको .४,६५०।- पिन ितवादीको आयमा गणना
ह छ।
४७. पनु रावेदन िजिकरबमोिजम आ.व.
२०५२/०५३ र २०५३/०५४ को बजेट तजमा
ु
भ ा पाउने हो होइन भ ने स ब धमा िवचार गदा
अथ म ालयको कायको कृ ित हेदा उपसिचव
पदमा कायरत् यि बजेट िनमाणमा खिटने कुरा
वाभािवक र िव ासयो य त य नै हो । बजेट िनमाण
कायमा खिटने कमचारीले के ही अित र रकम पाउने
कुरालाई अथ म ालयको िमित २०६१।७।१८
को प ले पिन समथन गरेको छ । वादीतफबाट पिन
सो कुरालाई अ यथा भ न सके को अव था छै न ।
अथ म ालयको िमित २०६१।७।१८ को प मा
पनु रावेदक ई र साद पोखरेलले रकम बुझेको देिखने
भौचरसमेत धु याइ सके को भ ने देिख छ । कागजात
धु याएको आधारलाई मा कारण मानी भ ा नपाउने
भ न िम दैन ।
४८. यसरी उ आ.व. समेतको कागजातह
धु याइसके को अव थामा २०५८ सालमा पाएको
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भ ा पनु रावेदकको आयमा समावेश हने देिखँदा आ.व.
२०५२/५३ र २०५३/०५४ मा पिन पनु रावेदक
ितवादीले बजेट तजमामा
खिटँदा दाबीको रकम
ु
नपाएको होला भ न निम ने हँदासमेत िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सला सो हदस म िमलेको देिखएन ।
अब ितवादी ई र साद पोखरेलको सो शीषकमा
मागबमोिजमको .२१,००० ।- आयमा गणना ह छ ।
८. कृिष आय
४९. ितवादी पनु रावेदक ई र साद
पोखरेलले आफूले २०३२ सालदेिख जाँच अविधमा
.११,२२,०००।- कृिष उ पादनबाट आय आजन
गरेको हँदा सो रकम आयमा गणना ग रनु पदछ भ ने
यहोराले पुनरावेदन िजिकर गरेको देिख छ । वादी
नेपाल सरकारको तफबाट ितवादीको उ ले य
कृिषयो य जिमन नभएको हँदा .३,१४,०६२।कृिष आय गणना गरेको निमलेको भिन पनु रावेदन
गरेको देिख छ । ितवादी ई र साद पोखरेल िमित
२०३२।२।७ मा छु ी िभ न भएको त यमा िववाद
छै न । वादी प बाट पेस भएको आरोपप को पृ २३
मा ितवादीको कृ िष आयबाट आ दानी हन स ने
त यलाई वीकार ग रएको छ । िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सला हेदा .३,१४,०६२।- मा कृिष
आय भिन आयमा गणना गरेको देिख छ ।
५०. िवशेष अदालत, काठमाड ले उ आय
२०३४ सालदेिख २०५८ सालस म ितवादीको
नाममा रहेका धनहर र मोही लागेका ज गाह को
िववेचना ग र कूतको आधारमा सो रकम कायम गरेको
देिख छ । उि लिखत अविधमा यी पनु रावेदकसमेतका
नाममा काठमाड , पसा, भ परु , मोरङ, सनु सरी,
झापा, ओखलढुङ्गा, स रीसमेतमा धनहर, दोयम र
िभटा ज गा जिमन रहेको देिख छ । काठमाड र पसाको
ज गामा घर िनमाण भएको देिखएको र भ परु को ज गा
घडेरी ज गा रहेको देिखँदा सो मा कृिष आय नहने हँदा

िव ेषण ग ररहनु परेन । बाँक ज गाको हकमा िवचार
गदा ितवादीको साथमा २०३४ सालदेिख २०५१
सालस म १-९-११, धनहर, दोयम, २०३४ सालमा
२-६-११, २०३५ सालदेिख २०४७ सालस म
०-१६-९ र २०४८ सालदेिख २०५८ सालस म
०-७-१४ िबगाह धनहर अबल ज गामा मोही लागेको
देिख छ । मोही लागेको ज गामा भूिमस ब धी ऐनले
िनधारण गरेबमोिजम कूत बाली पाउने कुरामा िववाद
छै न । तसथ मोही लागेको ज गामा कूतको आधारमा
कृिष आय गणना ग रनु मनािसब नै ह छ ।
५१. २०३४ सालदेिख २०४२ सालस मको
अविधमा ०-१३-१, २०४३ सालदेिख २०४५
सालस म ०-१५-१, २०४६ र २०४७ सालमा
०-१६-१, २०४८ सालमा ०-१५-१, २०४९ सालमा
०-१६-६, २०५० देिख २०५२ सालस म ०-१४६, २०५३ सालदेिख २०५८ सालस म ०-१८१७ िबगाह धनहर अबल ज गा र २०४४ सालदेिख
२०४७ सालस म ०-१-०, २०५२ सालदेिख २०५६
सालस म ०-२-५, २०५७ र २०५८ सालमा ४-२-५
िबगाह धनहर दोयम ज गा रहेको देिख छ । यसैग र
२०५३।२।११ मा १-८-० रोपनी िभटा ज गा ख रद
गरेको देिख छ ।
५२. ितवादीको सनु सरी िज ला ह रपुर
गा.िव.स. अ तगतको ७-३-० िबगाह ज गाको हैिसयत
स ब धमा २०२७ सालमा नापी हँदाका बखत पटेर/
पोखर उ लेख भएको देिख छ भने मोरङको ज गाको
हकमा जङ् गल उ लेख भएको देिख छ । िवशेष
अदालत, काठमाड ले उि लिखत ज गाको कृिष आय
स ब धमा िववेचना गरेको देिखँदैन । ज गाको हैिसयत
सधै एकनासको हँदैन । नयाँ नयाँ िविध र िसँचाइ
सिु वधाको कारण कृ िष णालीमा सधु ार हँदै आएको र
य ता ज गाह सािबकको पटेर/पोखर र जङगल नै
रिह रहने अव था हँदैन । िवकासको ममा कृ िषयो य
जिमनमा प रणत हँदै आएको पाइ छ । सुनसरीको

1604

९४६१ - नेपाल सरकार िव. ई र साद पोखरे लसमेत
ज गामा २०२७ सालमा पटेर/पोखर र मोरङको
ज गाको िवरहमा जङ् गल उ लेख भएको कारण कृ िष
आय ा नहने भ ने िवशेष अदालत, काठमाड को
िन कष रहेको देिख छ ।
५३. ितवादी ई र साद पोखरेलले छु ी
िभ न हँदाका बखत ११-१०-११ िबगाह ज गा पैतक
ृ
स पि बाट ा गरेको कुरा िनजको तफबाट पेस
भएको बहसनोटबाट देिख छ । उ त य पेस भएका
राजीनामा िलखतका ितिलिपबाट पिन समिथत भै
रहेको देिख छ । ितवादी ई र साद पोखरेलका सबै
ज गाह तराईका सनु सरी, मोरङ र स री िज लाको
भएको देिख छ । यी ज गाह कृिषयो य जिमन होइन
भ ने वादी प को िजिकर पिन रहेको छै न । पटेर पिन
नगदे बालीमा गणना हने देिख छ । ितवादी ई र साद
पोखरेलका नाउँमा रहेका उ ज गाह मा पटेर
िब बाट पिन आय हने देिखयो । यसै ग र पोखरीबाट
उ पादन हने माछासमेत िब ग र यि ले आय
आजन गन स ने नै ह छ । अब ितवादीको ज गाको
के कित कृ िष आय हने हो भ ने स ब धमा उपि थत
भएको अहम मा िवचार गदा यसै कृ ितको संवत्
२०६७ सालको स.फौ.प.नं.०६७-CR-०३४०,
नेपाल सरकार िव िवरे कुमार िसंहसमेत िवप ी
भएको मु ामा समेत यसअिघ िमित २०७१।९।२१ मा
कृिष आय ित िबगाहको उ जनीको आधारमा िदने
ग र फै सला भएको देिख छ ।
५४. पनु रावेदक वादी नेपाल सरकार िव
िड लीरमण िनरौलासमेत भएको संवत् ०६५-CR००३१ को टाचार मु ामा िमित २०६७।५।२० मा
िवशेष अदालतले ित िबगाहको दररेटको आधारमा
दान गरेको कृिष आयलाई यस अदालतबाट सदर
भएबाट समेत कृ िष आय ित िबगाहको आधारमा
कायम गनु यायोिचत हने देिखयो । यसैग र जिमनको
वािम वको माणलाई कृ िष आयको आधार मा नु
पन ग र वादी नेपाल सरकार िव
ितवादी

रामकृ ण ितवारीसमेत भएको गैरकानूनी पमा
स पि आजन ग र ाचार गरेको (संवत् २०६२
सालको फौ.प.ु नं. ३३९९) मु ामा यस अदालतबाट
िमित २०६७।१०।१० मा िस ा त ितपादन भएको
देिख छ । यसरी यस अदालतबाट कृिष आयको आधार
ज गाको वािम व पिन हने, ित िबगाह २०४०
सालस म .१४,०००।-, २०४१ देिख २०५०
सालस म पिन िबगाह .१६,०००।- र २०५१ पिछ
ित िबगाह .२०,०००।- का दरले कृ िष आय मा ने
भिन िस ा त कायम भएको र ितवादीले कृिष आय
भिन माग गरेको आय २०३२ सालदेिख २०५८
सालस मको भएको प र े यमा सो वाभािवक तथा
यायोिचत देिखँदा कृ िष आयबापत िवशेष अदालतले
कायम गरेको आयमा .८,०७,९३८।- थप भई सो
शीषकमा .११,२२,०००।- नै आयमा गणना ह छ ।
९. घरभाडा
५५. ितवादी ई र साद पोखरेल र
ितवादी उषा पोखरेल ीमान् ीमती भएको
त यमा िववाद छै न । आरोपप को तािलका नं. ३
हेदा ितवादी उषा पोखरेलको नाममा वीरग जमा
एउटा र काठमाड मा एउटा ग र दईु वटा घर भएको
देिख छ । वीरग जको घरबाट .३,१२,०००।- र
काठमाड को घरबाट .१६,७६,०००।- समेत ग र
.१९,८८,०००।- घर भाडा ा गरेको हँदा सो रकम
मेरो आयमा गणना ग रनु पन भिन ितवादीको तफबाट
र वादी नेपाल सरकारको तफबाट स झौतासमेत
नभएको अव थामा घर बहाल दान गरेको िमलेको
छै न भ नेसमेत यहोराको पुनरावेदन िजिकर गरेको
देिख छ । वादी प ले उि लिखत दवु ै घरको घर बहाल
स झौता नभएको अव थामा घर बहाल आयमा गणना
गन निम ने भिन िजिकर िलएको देिख छ । ितवादी
ई र साद पोखरेल र उषा पोखरेलले घर बहालसमेत
बापत उि लिखत रकमको कानूनबमोिजम VDIS
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ितरेको हँदा सो रकम आयमा गणना ग रनु पदछ भ ने
यहोराले बयान गरेको देिख छ । साथै माणको पमा
समेत उ रकम सो VDIS बापत ितरेको रिसद पेस
गरेको देिख छ ।
५६. िमिसल संल न रहेको स पि को
वयम् घोषणा गन फारामको अ ययन गदा िनज
ितवादी उषा पोखरेलले घर भाडाबाट ा चल
स पि .१९,५०,०००।- रहेको हँदा सो को हने
१० ितशत वयम्कर घोषणा ग र िनज घोषकको
तफबाट .१,९५,०००।- पैयाँ नेपाल सरकारलाई
VDIS काय ममाफत बझ
ु ाएको देिख छ ।
५७. वादी प ले आरोपप मा ितवादी
उषा पोखरेलको वीरग जको घर भाडाबापत
.३,१२,०००।- र काठमाड को घर भाडा
.२,४०,०००।- ा गरेको त यलाई वीकार गरेको
देिख छ । वादीले यसरी घर भाडाबापतको आयलाई
वीकार गरेको र िवशेष अदालत, काठमाड ले
वीरग जको घर भाडाको
.२,३४,०००।र काठमाड को
.८,१६,०००।- समेत
.१०,५०,०००।- आय ा गरेको भिन आय गणना
गरेको स दभ र औिच यको पमा उ VDIS बापत
ितरेको रकमलाई हेदा ितवादी उषा पोखरेलले आफै ँ
घोषक भई घर बहालबापतको आयसमेत भिन िमित
२०५८।९।२८ मा VDIS ितरेको देिख छ । यसरी
ितवादीले घर बहाल आयसमेत भिन VDIS ितरेको
देिखँदा सो हदस म ितवादीको आय हने देिखन
आउँछ ।
५८. पनु रावेदक ितवादीले उ रकम
ज गा बहाल र घरभाडाबापतको सङ् िहत रकमको
VDIS ितरेको भिन बयान गरेको देिख छ भने वयम्
कर घोषणा गन फाराममा घर बहालसमेत उ लेख
भएको देिख छ । यस अव थामा घर बहाल कित र
ज गा बहाल कित हो भिन छु ायाउनु पन देिखन
आयो । यस स ब धमा िवचार गदा ज गा बहालबाट

.३,००,०००।- ा गरेको भिन बयान गरेको
देिखँदा सो रकमबाहेक ग र .१६,५०,०००।ितवादीका घर बहालबापतको आय कायम हने देिखन
आयो । तसथ .१६,५०,०००।- ितवादी ई र साद
पोखरलेको आयमा गणना ह छ ।
१०.ज गा बहाल
५९. ितवादी पनु रावेदक ई र साद
पोखरेलले वीरग जि थत िक.नं.२४० को ज गा घर
िनमाण हनभु दा पिहले भाडामा िदएको र भाडाबापत
.३,००,०००।– ा ग र सो रकमको VDIS समेत
ितरेको हँदा िवशेष अदालत, काठमाड ले आयमा
गणना नगरेको हदस म निमलेको हँदा आयमा गणना
ग र पाउन िजिकर िलएको देिख छ । ितवादीले उ
ज गा २०४५ सालदेिख २०५५ सालस म १० वषको
अविधको लािग िधरोज अहमद िमया तेलीलाई भाडामा
िदएको भिन िवशेष अदालत, काठमाड मा बयान
गरेको देिख छ । सो अदालतले अनस
ु धानको ममा
सोको दाबी गन नसके को र कबुिलयतसमेत पेस गन
नसके बाट आयमा गणना गन निम ने भिन दाबीको
रकमलाई आयमा गणना गरेको देिखँदैन । ितवादीको
तफबाट पेस भएको VDIS ितन योजनमा उ लेख
भएका िववरण हेदा घरभाडासमेतको रकमको VDIS
ितरेको भ ने यहोरा उ लेख भएको छ । यसरी VDIS
बापत ितरेको .१९,५०,०००।- बाट घर भाडाको
.१६,५०,०००।- घटाइ बाँक .३,००,०००।ितवादी ई र साद पोखरेलको आयमा गणना ह छ ।
११.टीकाटालोबापत
६०. िवशेष अदालत, काठमाड ले
ितवादी उषा पोखरेलले जाँच अविधमा
.७५,०००।- टीकाटालोबापत ा गरेको भिन सो
रकम ितवादीको आयमा गणना गरेको देिख छ ।
उ फै सलामा ितवादी ई र साद पोखरेलले िच
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बझ
ु ाएको देिख छ । वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदनमा
प दाबी िलन नसके को भए तापिन बहसनोटमा
उि लिखत रकम आयमा कायम गरेको िमलेको छै न
भिन िजिकर िलएको देिख छ । यस स ब धमा िवचार
गदा ितवादी ई र साद पोखरेल र उषा पोखरेलिबच
आजभ दा क रब ३५/३६ वष अगािड िववाह भएको
देिख छ । ितवादी उषा पोखरेलले िववाह समारोहमा
गोडा धवु ाबापत पाएको रकम र अिघपिछ दाइजो, दान,
दि णासमेतबाट . एक लाख पैयाँ ा गरेक छु
भिन बयान गरेको देिख छ भने पनु रावेदक ितवादी
ई र साद पोखरेलले उषा पोखरेललाई .७५,०००।ा भएको भिन बयान गरेको देिख छ । तुत मु ामा
आफूसँग भएको सङ् िहत स पि को ोत खल
ु ाउने
वा देखाउने दािय व ितवादी ई र साद पोखरेलसँग
रहे भएको देिख छ । नेपाली समाजमा वैवािहक
समारोहमा गोडधुवामा नगद िदने चलन िथयो र अझै
पिन कायम रहेको देिख छ । छोरीचेलीले ज मेदेिख नै
माइती, मावली र अ य आफ तजनबाट कुनै समारोह,
चाड पव, उ सव, ज मिदन समेतका अवसरमा टीका
टालोबाट नगद पाउने गदछन् । यसरी पाएको नगद
पाउने यि को नै हने भ ने हा ो नेपाली समाजको
िविश च र हो । अतः स पि को ोत खल
ु ाउने
दािय व भएका पनु रावेदक ितवादी ई र साद
पोखरेलले बयानमा .७५,०००।- ा गरेको भिन
बयान गरेको देिखँदा िवशेष अदालत, काठमाड ले गरेको
फै सला सो हदस म अ यथा देिखएन । .७५,०००।ितवादी ई र साद पोखरेलको आयमा गणना ह छ ।
१२. तेज साद पोखरेलबाट सापट िलएको रकम
६१. पनु रावेदक ितवादी ई र साद
पोखरेलले छोरा िकरण पोखरेलले तेज साद
पोखरेलबाट .५,००,०००।– अमे रका जाने
िसलिसलामा बैङ्क मौजदात देखाउने योजनाथ
सापट िलएको र िफता गनु पन हँदा सो रकम मेरो

आयमा गणना गनु पनमा .१,००,०००।- मा आय
गणना गरेको िमलेको छै न भ ने यहोराले पुनरावेदन
िजिकर िलएको देिख छ । िवशेष अदालत, काठमाड ले
.१,००,०००।- लाई मा मा यता िदएको देिख छ ।
६२. उ .५,००,०००।- रकम ितवादी
िकरण पोखरेलको नामको बैङ्क खातामा िमित
२०५९।४।२८ मा ज मा भएको देिख छ । ितवादी
पनु रावेदक ई र साद पोखरेलले अनस
ु धानको
ममा गरेको बयानको सवाल जवाफ ७, ३४, ७०
र िवशेष अदालत, काठमाड मा गरेको बयानको
सवाल जवाफ १३ मा छोरा िकरण पोखरेल अमे रका
जाने िसलािसलामा िभसा योजनको लािग बैङ्क
मौ दात (कारोबार) बढी देखाउनु पन भएकाले भाइ
तेज साद पोखरेलबाट सापट िलएको र सो रकम
िफता गन पन भिन उ लेख गरेको देिख छ भने अ.बं.
१३९ नं.बमोिजम बिु झएका उ रकम िदने यि
तेज साद पोखरेलले आफूले सो रकम ितवादी
िकरण पोखरेललाई सापटी िदएको भिन बयान गरेको
देिख छ ।
६३. आरोपप हेदा ितवादी िकरण
पोखरेलको बैङ्क अफ काठमाड को खाता नं.
०७००००४७६६२ मा िमित २०५९।४।२८
मा .५,००,०००।- ज मा भएको र सोम ये
.४,००,०००।- पिहले नै भु ानी िलएको देिखएको
भ ने यहोरा उ लेख भएको देिख छ । िफता ग रएको
भिनएको रकम भूतल ी हन स दैन । यो भिव य
लि त ह छ । तुत िववादमा िमित २०५९।४।२८ मा
. ५,००,०००।- िकरण पोखरेलको खातामा ज मा
भएको त यलाई वादी प बाट वीकार गरेको देिख छ ।
िमिसल संल न माण कागजात हेदा .४,००,०००।िमित २०५९।१।१९ मा िफता भएको भ ने
देिख छ । िमित २०५९।४।२८ मा ज मा गरेको रकम
ज मा गरेको िमितभ दा पिहले नै िमित २०५९।१।१९
मा िफता भएको भ न िम दैन । िमित २०५९।४।२८
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भ दा पिछ िफता भएको भए िफता भएको मा न िम ने
ह यो । यसरी िमित २०५९।४।२८ मा ज मा भएको
.५ लाख रकम सापट िलनुभ दा पिहले नै .४
लाख िफता भएको मा न निम ने हँदा िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सला सो हदस म िमलेको देिखएन । अब
ई र साद पोखरेलको आयमा .४,००,०००।- थप
भई .५,००,०००।- आयमा गणना गन यायोिचत
नै देिखँदा दाबीको .५,००,०००।- ितवादी
ई र साद पोखरेलको आयमा गणना ह छ ।
१३.सनु िब बाट ा आय
६४. पनु रावेदक ितवादी प ले जाँच
अविधमा सुन िब गरेर .३,५०,०००।– ा गरेको
हँदा सो रकम पिन आयमा गणना हनु पन िजिकरसिहत
पनु रावेदन गरेको देिख छ । िवशेष अदालतले दाबीको
रकम आयमा गणना गरेको देिखँदैन । ितवादी
ई र साद पोखरेलले २०३५ सालमा भरेको स पि
िववरणमा सुन चाँदीसमेत अनमु ािनत .५०,०००।जितको र २०५५ सालमा भरेको स पि िववरण
फाराममा १८५ तोला सनु भएको उ लेख गरेको
देिख छ भने स पि याियक जाँचबुझ आयोगमा
२०५९ सालमा पेस गरेको स पि िववरणमा ६०
तोला सनु का गरगहना रहेको भ ने यहोरा उ लेख
भएको देिख छ ।
६५. पनु रावेदक ई र साद पोखरेलले
अनस
ु धानको ममा अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोगमा पैतक
ृ पमा पाएको, िववाह समारोहमा
ीमान् ीमतीले पाएको दाइजो, पेवा र िवदेश मणमा
जाँदा याई सङ् िहत गरेको सुनम ये ४५ तोला सनु
िब ग र दाबीको रकम ा गरेको भिन बयान गरेको
देिख छ । वादी प बाट पेस भएको आरोपप को पेज
नं. २३ मा २०३५ सालमा उ लेख भएको उि लिखत
.५०,०००।- बराबरको सुन चाँदीलाई वीकार नै
गरेको देिख छ । वा तिवक यायको अनभु ूित अदालत

ए लैको यासबाट मा हन स दैन । मु ा चलाउने
र अनस
ु धान गन अिधकारीले माण सङ् कलन र
अनुस धानका पाटाह अदालतकै िज मामा छाड् ने
र अ प दाबी िलने ज ता कमजोरीह वादी प ले
िसजना ग र िदएको ख डमा ाचार िनवारण गन
ऐनको मनसाय पूरा हन स दैन । ितवादी प ले
िलएको िजिकर याियक, िववेकस मत र तािकक छ
र वादी प ले ख डन गरेको छै न भने अदालतले यसै
अनु प िववादको िन पण गनु पन ह छ ।
६६. पनु रावेदक ितवादी ई र साद
पोखरेलले अनस
ु धानको मदेिख िवशेष अदालत
हँदै यस अदालतस मको याियक ि यामा आफूले
.३,५०,०००।- बराबरको सुन िब गरेको िजिकर
गरेको देिख छ । वादी पनु रावेदक प ले २०३५
सालमा भरेको स पि िववरणमा उ लेख भएका
सनु समेतको .५०,०००।- मू यलाई वीकार गरेको
छ भने २०५५ साल र २०५९ सालमा भरेको स पि
िववरणमा उ लेख भएको सनु का गहनाको हैिसयतको
स ब धमा प पमा िच ण गन सके को अव था
छै न । २०५५ सालमा सो प रमाणको सुन रहेको
देिखएकामा स पि याियक जाँचबझ
ु आयोगमा
िमित २०५९।२।१० मा ६० (साठी) तोलामा रहेको
भिन देखाएको त यलाई अनस
ु धान गन अनुस धान
अिधकारीले स तु भएर नै आरोपप मा प िच ण
गन नसके को भिन याियक अनमु ान गन सिक छ ।
यसरी २०५५ सालमा देखाइएको प रमाणको सनु
२०५९ सालमा घटी ६० तोलामा रहेको देिखन
आएको र घटी प रणामको सुन बाँक रहनुको कारण
ितवादीले िब गरेको भिन सहजै याियक अनमु ान
गन सिक छ । तथािप ितवादी प ले पिन उि लिखत
प रमाणको सुन यो सालमा यित मू यमा िब गरेको
भ ने माण पेस गन सके को देिखँदैन । के बल बयानबाट
मू य बढेको समयमा िब गरेको भ ने देिख छ ।
य तो अव थामा कित आय कायम गन भ ने कुरा
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६८. ितवादी पनु रावेदकको बबु ाले जाँच
अदालतको याियक िववेकमा रहने हँदा ितवादीले
४५ तोला नै सुन िब ग र .३,००,०००।- ा अविधमा .८५,०००।-, ितवादी उषा पोखरेलले
गरेको भ न िम ने अव था छै न । तसथ ितवादीले माइतीबाट .५०,०००।- र दाजुभाइबाट सहयोग
.१,५०,०००।- सनु िब बाट मौि क आय ा रकमबापत .५०,०००।- समेत ग र ज मा
.१,८५,०००।- ा गरेको हँदा सो रकम पिन आयमा
गरेको मा नु यायोिचत हने देिखयो ।
गणना ग रनु पन िजिकर िलएको देिख छ । िवशेष
अदालत, काठमाड ले सो रकम पनु रावेदकको आयमा
१४.बैङ्क याजबाट ा आय
६७. पनु रावेदक ितवादी उषा पोखरेलको गणना गरेको देिखँदैन । पुनरावेदक उषा पोखरेललाई
नाममा बैङ्क अफ नेपाल िसलोन, नेपाल बैङ्क सहयोग व प ा भएको भिनएको .५०,०००।िलिमटेड, काठमाड अिफसमा बचत, मु ित, िनजको बबु ा आँखा नदे ने हँदा अ यतु साद
िहमालयन बैङ्क िलिमटेडमा ि िमयम बचत, रा.बा. पोखरेलमाफत पठाएको भिन िजिकर गरेको
बैङ्क टंगालमा बचत खाता रहेको र सो खातामा देिख छ । िनज अ यतु साद पोखरेलमाफत ितवादी
.२४,१३,८५९।७०, पनु रावेदक
ितवादी उषा पोखरेलको खातामा सो रकम ज मा भएको
ई र साद पोखरेल नामको नेपाल बैङ्क िलिमटेड, आरोपप मा उ लेख भएको भए तापिन अ युत साद
राजिवराजको बचत खातामा .१,६१,११७।६२ पोखरेलले यसरी रकम पठाउनु पनस मको त यगत
र ितवादी िकरण पोखरेलको नामको बैङ्क अफ र प अव था पिु हन सके को छै न । यसमा
काठमाड को खातामा .६,३७,१७२।८१ समेत ग र पिन िवराटनगरबाट गोिव द पोखरेलले पठाएको
.६१,०००।- दाबी नगनबाट
ज मा .३२,१२,१५०।१३ पैयाँ बैङ्क मौजदात
ु पिन उपरो त य
रहेको देिख छ । बैङ्कमा मौजदात रहेको रकमबाट खि डत भएको छ । यसै ग र ई र साद पोखरेलले
िन ेपकताले तोिकएबमोिजम याज ा गन कुरा बबु ाबाट पाएको सहयोग व पको .८५,०००।- र
कानूनस मत नै हो । यसै ममा पुनरावेदक ितवादी पनु रावेदक उषा पोखरेलले माइतीबाट पाएको सहयोग
.५०,०००।- समेतको िव सनीय माणको अभावमा
ई र साद पोखरेलसमेतको नाममा मौजदात रहेको
उि लिखत रकमबाट .६,९९,५४६।३४ बैङ्क आयमा गणना गन िमलेन ।
६९. पनु रावेदकले लरलगानी ग र बढे
याज ा भएको भ ने कुरा िमिसल संल न बैङ्क
टेटमे टको अ ययनबाट देिख छ । िवशेष अदालतले बढाएको रकमबाट आफूसँगसमेत .१३,००,०००।उ याज रकमम ये .६१,६०७।९८ लाई मा आय ा भएको हँदा सो रकम पिन आयमा गणना ग र
मा यता िदएको देिख छ । याजबापत ितवादीले पाउन पनु रावेदन िजिकर िलएको स ब धमा ई र साद
ा गरेको सो रकमलाई ितवादीको आयमा गणना पोखरेलले िवशेष अदालतमा गरेको बयानको सवाल
गन निम ने स ब धमा आरोपप मा कुनै िववेचना जवाफ ७ मा लर लगानीबाट बढे बढाएको रकम
गरेको पाइँदैन । साथै ोत नखल
ु ेको भिन दाबी भिन बयान गरेको देिख छ । िवशेष अदालतमा गरेको
िलएको पिन पाइँदैन । तसथ उ याजबापत ा बयान र िलएको पनु रावेदन िजिकरमा ताद यता रहेको
.६,९९,५६४।३४ ितवादीको आयमा गणना गन देिखए तापिन सोलाई पिु गन माणह को अभाव
यायोिचत देिखँदा सो रकम ितवादीको आयमा रहेको देिखँदा दाबीको उ रकम पिन ितवादीको
आयमा गणना गन िम ने नदेिखँदा सो हदस म िवशेष
गणना ह छ ।
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अदालतको फै सला अ यथा देिखएन ।
७०. सामािजक पर परा, मू य र मा यताअनस
ु ार वैवािहक समारोहमा पाएको दाइजो पेवा व पका
दराज, फिनचर र भाडा वतनसमेतको मौि क आय .५०,०००।- भएको हँदा सो रकम पिन आयमा गणना
ग र पाउन पनु रावेदकले पनु रावेदन िजिकर िलएको देिख छ । पनु रावेदक ितवादी उषा पोखरेलले आफूले सो
रकम बराबरको दाइजो पेवा पाएको भिन बयान गरेको कुरा िवशेष अदालतको बयानको सवाल जवाफ ६ बाट
देिख छ । वैवािहक समारोहमा ा भएको रकमसमेत िटकाटालो शीषकमा गणना भैसके को देिख छ ।
फिनचरसमेतका हकमा िवचार गदा वैवािहक समारोहमा यित थान यस कारका फिनचर ा गरेकाले सोको मू य
यित हने भ ने कुरा भ न नसिकने र िजिकर िलएको त यलाई स ब ध माणबाट समिथत गराउन नसके बाट सो
रकम ितवादीको आयमा गणना नगन िवशेष अदालतको फै सला िमलेकै देिखयो ।
७१. पनु रावेदकले .९,५००।- अंशब डा हँदा ा गरेको रकम पिन आयमा गणना ग र पाउन िजिकर
िलएको देिख छ । आरोपप हेदा िनज २०३२ सालमा अंश िलई छु िभ न भएको र अंशबापत .७५०।- मा ा
गरेको भ ने देिख छ । यसरी आरोपप मा .७५०।- मा ा गरेको भ ने देिखएको र ितवादीले .९,५००।ा गरेको भ ने दाबी गरेको देिखँदा उि लिखत दाबीमा िवरोधाभाषसमेत रहेको देिखँदा दाबीबमोिजमको रकम
पनु रावेदक ितवादीको आयमा गणना गन िमलेन ।
७२. पनु रावेदक ितवादी ई र साद पोखरेलले आफूले िनजामती सेवामा वेश गनपु ूव पिन कृ िष सा गी
सं थान समेतमा २०२९ सालदेिख काम गरेको र सोबापत .२५,०००।- आय ा गरेको हँदा सो रकम पिन
आयमा गणना ग रनु पदछ भ ने िजिकर िलएको देिख छ । कृिष साम ी सं थान, काठमाड को िमित २०५९।९।२
कोप र िज ला शासन कायालय, स रीको िमित २०५९।८।१९ को प बाट िनजले सो सं थानसमेतमा
कामकाज गरेको देिखएको भए तापिन उ रकम बैङ्क मौजदात रहेको नदेिखँदा आयमा समावेश गन िमलेन ।
७३. मािथ िविभ न करणह मा िववेचना ग रएबमोिजम पनु रावेदक ितवादीले जाँच अविधमा िन न
ोतबाट िन नबमोिजमको .८२,६५,७२८।३४ आय आजन गरेको देिखन आयो ।
िस.नं. िववरण
रकम .
१
किमसनबापतको रकम
.२३,५०८।२.
कमचारी स चयकोष सापटी
.४७,०००।३.
दश खचबापतको
.७५,०००।४.
िवदेश मणको बचत
.२,९५,४४०।–
५.
ज गा िब को आय
.२०,५०,८३३।६.
तलब
.९,७८,६९२।७.
दगु म भ ा/महँगी भ ा
.१०,५००।८.
मख
.३०,७८४।ु िज ला अिधकारी भ ा
९.
बैठक भ ाबापत
.७६,४२५।१०. सि चत घर िबदा/िबरामी िबदा/िनवाचनमा खिटएको
.६०,०००।११. उषा पोखरेलको घरेलु इलम
.१,००,०००।१२. बजेट तजमा
भ
ा
.२१,०००।ु
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१३.
१४
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.

कृिष आय
घर भाडा
ज गा बहाल
टीका टालाबापतको रकम
सापट िलएको रकम
सनु िब बाट आय
बैङ्क याज

.११,२२,०००।. १६,५०,०००।.३,००,०००।.७५,०००।.५,००,०००।.१,५०,०००।.६,९९,५४६।३४
. ८२,६५,७२८।३४

ज मा

७४. यसरी मािथ िविभ न करणह मा िववेचना ग रएअनस
ु ार ितवादीह ले जाँच अविधमा स पि
ज मा .८२,४०,४०९।१३ मू य बराबरको चलअचल स पि सङ् ह गरेको पाइ छ । ऐ. अिवधमा ितवादीबाट
ज मा .८२,६५,७२८।३४ वैध मौि क आय आजन गरेको देिखन आएको छ । यसरी ितवादी ई र साद
पोखरेल र ितवादी उषा पोखरेलले वैध आय ोतको आयमा अिम दो र अ वाभािवक स पि आय आजन
गरेको हो भ ने वादी दाबी िमिसल संल न माणह को मू याङ् कनबाट पिु हन आएन ।
७५. पनु रावेदक नेपाल सरकारले ितवादीले गैरकानूनी पमा स पि सङ् ह गरेको हँदा िनज
र िनजका नामको स पि जफतको माग गरेकोतफ िवचार गदा गैरकानूनी यवहार तबमा मा न सिक छ ।
जितबेला यो माणह को गैरकानूनी हो भ ने पुि हन स दछ । ितवादीह का कितपय स पि लाई िमिसल
संल न त यह बाट वयम् वादी प ले वैध भिन घोषणासमेत गरेको देिख छ ।
७६. तसथ, मािथ िववेचना ग रएका आधार माणह बाट आरोपप मा दाबी िलएको स पि को
वैधािनक ोत िबगोभ दा बढी .२५,३१९।२१ देिखन आइ वाभािवक भएको पुि हन आई वैध आय ोतको
अनपु ातमा ितवादीह ले अिम दो र अ वाभािवक स पि आजन गरेको नदेिखँदा पुनरावेदक ितवादी
ई र साद पोखरेलले दाबीको कसरु गरेको ठहर्याई भएको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०६२।३।२ को
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई ितवादी ई र साद पोखरेलले सफाइ पाउने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पुनरावेदन िजिकर पु न स दैन ।
७७. पनु रावेदक ितवादी उषा पोखरेल, िकरण पोखरेल र िवण पोखरेलको पनु रावेदन िजिकर हेदा
ितवादी उषा पोखरेलको तफबाट पेस भएको पनु रावेदन प मा िबगोतफ काठमाड मािलगाउँ र वीरग जमा
िनमाण गरेको घर, सो घरमा योग भएका फिनचर, िव ुतीय साम ीको िबगो बढी कायम गरेको एवम् आरोपप मा
उि लिखत काठमाड मालीगाउँको िक.नं.१२६, भ परु बालकोटको िक.नं.८४९ र ८५१ को ज गा बकसबाट
ा गरेको हँदा सोको ख रद मू य कायम गन िम दैन भिन र आयतफ घर बहाल कम कायम गरेको, ज गा बहाल,
घरेलु इलमबाट ा गरेको .१,००,०००।- ल मीकुमार दाहालले पठाएको .५०,०००।- सनु िब बापतको
रकम, बैङ्क याज आयमा गणना नगरेको र िटकाटालाबापतको घटी आय कायम गरेको िवशेष अदालतको
फै सला निमलेको भ ने उ लेख भएको देिख छ ।
७८. ितवादी िकरण पोखरेलले आ नो नामको बैङ्क खाताको रकम जफत गरेको र आफूले काका
तेज साद पोखरेलबाट सापट िलएको म ये .४,००,०००।- लाई मा यता निदएको हदस म बदरको माग
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गरेको देिखएको साथै ितवादी िवण पोखरेलले
िक.नं.८०५ को ज गा आफूले बकस पाएको हँदा
ितवादी ई र साद पोखरेलको कसरु मा जफत हन
स दैन भ ने िजिकर गरेको देिख छ ।
७९. यसै ग र ितवादी तेज साद
पोखरेलले आफूले ितवादी िकरण साद पोखरेललाई
सापट व प िदएको .५,००,०००।- म ये
.४,००,०००।- लाई मा यता निदएको, पनु रावेदक
ितवादी उषा पोखरेलको घरमा राखेको िट.िभ. िहटर
र पङ् खा ई र साद पोखरेलको भिन ठहर गरेको
निमलेको भ ने समेतका िजिकर गरेको देिख छ ।
८०. पनु रावेदक ितवादी उषा पोखरेलले
उि लिखत यहोराले बढी िबगो कायम गरेको,
घटी आय गणना गरेको, बैङ्क मौजदात, ज गाबाट
असल
ु उपर गन र िकरण पोखरेल तथा िवण
पोखरेलले बकसबाट ा ज गाको ख रद मू य कायम
गरेको निमलेको भ नेसमेत यहोराले शीषकगत पमा
िलएको दाबीको स ब धमा उ तै िवषयव तु पनु रावेदक
ितवादी ई र पोखरेलले पिन उठाएको र ई र साद
पोखरेलको हकमा िववेचना र िव ेषण ग र िन पण
भैसके को देिखँदा थप िववेचना ग र िन पण ग र रहनु
पन देिखएन ।
८१. तेज साद पोखरेलको पनु रावेदनको
स ब धमा िवचार गदा तेज साद पोखरेल ततु
मु ाको सरोकारवाला प भएको देिखँदैन । सु िवशेष
अदालत, काठमाड ले तेज साद पोखरेललाई मुलक
ु
ऐन, अ.बं. १३९ बमोिजम िझकाई बयान गराएको
देिख छ । िमिसल हेदा िनज तेज साद पोखरेललाई
ितवादी कायम नग र िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को
दफा ७(ग) बमोिजम साधारण तारेखमा राखेकोस म
देिख छ । तेज साद पोखरेलको हकमा ितवादी
कायम नगरेको अव थामा सो िववादको िन पण हन
स दैन । तसथ तेज साद पोखरेलको तफबाट पेस
भएको पनु रावेदन खारेज हने ठहछ ।

८२. यसकारण मािथ उ लेख भए
अनुसारका त यह एवम् आय यय तािलकाह बाट
ितवादी ई र साद पोखरेलको पैतृक स पि , िनजको
वैध आय र सोबाट बढे बढाएको स पि , िनजसँग
वतमान रहेको स पि भ दा .२५,३१९।२१ पैसा
बढी नै देिखएकाले िनजको वैध स पि र आयको
समुिचत मू याङ् कन नग र भएको िवशेष अदालतको
फै सला स ब धमा पनु रावेदक/वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ठहनको
ु साथै
तेज सादलाई ततु मु ाको स दभमा ितवादी
मा न निम ने हँदा िनजले गरेको पनु रावेदन खारेज
हने र पनु रावेदक ितवादी ई र साद पोखरेलले
सफाइ पाउने ठहर भएकाले पनु रावेदक ितवादी उषा
पोखरेल, िकरण पोखरेलसमेतको स पि जफतसमेत
नहने ग र िनजह समेतले सफाइ पाउने नै ठहछ ।
सो ठहनाले िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
२०६२।३।२ को फै सला के ही उ टी हने ठहछ । अ
तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम िवशेष अदालत,
काठमाड को फै सला के ही उ टी भई ितवादी
ई र साद पोखरेलले सफाइ पाउने ठहरी फै सला
भएकाले िवशेष अदालत, काठमाड को तपिसल
ख डको १ नं. देिख ६ नं. स मको लगत कायम रहन
नस ने हँदा सो लगत क ा गनु भिन िवशेष अदालत,
काठमाड , स बि धत िनकाय र काठमाड िज ला
अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------१
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०५९।९।११
को आदेशले वदेशी एवम् िवदेशी मु ा (रकम) सो
अदालतको धरौटी खातामा आ दानी बाँिधएको
देिखँदा सो रकम ितवादीलाई िफता िदनु भिन िवशेष
अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------२
आरोपप मा उि लिखत अचल स पि , बैङ्क
खाताको रकम, सेयर, बचतप समेत रो का रहेको
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देिखँदा रो का कानूनको रीत परु ्याई फुकुवा ग रिदनु
भिन स बि धत िनकाय वा कायालयमा लेखी
पठाउनू ----------------------------------------------३
पनु रावेदक ितवादी ई र साद पोखरेलले थनु छे कको
ममा राखेको जेथा जमानतह फुकुवा ग रिदनु
भिन स बि धत िनकायमा लेखी पठाउनु भिन िवशेष
अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------४
तुत फै सलाको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयमाफत वादी नेपाल सरकारलाई िदइ दायरीको
लगत क ा ग र िमिसल िनयमानस
ु ार ग र बझ
ु ाइिदनू -५
उ रायमा सहमत छु ।
या.दीपकराज जोशी
इजलास अिधकृ त : भीमबहादरु िनरौला

इित संवत् २०७२ साल असोज २४ गते रोज १ शभु म् ।

नणय नं .९४६२
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी क याण े
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
आदेश िमित : २०७१।१२।१६।२
०६९-WO-१०५५
मु ा : उ ेषण / परमादेश
रट िनवेदक : काठमाड िज ला, ब योिगनी गा.िव.स.
वडा नं. ४ ब ने पु षो म े
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, वन तथा भू-संर ण म ालय,
काठमाड समेत
दसी यव थापनका स ब धमा कानूनमा
भएको ावधान काया वयन नगदा एकातफ
स बि धत मालधनीलाई नो सान पन
जाने कुरा अपेि त नै ह छ भने अक तफ
वैदेिशक मु ा खच गरी िवदेशबाट आयात
ग रने सवारी साधन ज ता मालव तु
मु ाको िकनारा हन ला ने लामो समयस म
यि कै थ याएर रा दा िखया ला ने,
इि जन नै िसज हने र िविभ न कारणबाट
नो सान भई प रणामतः रा यकै लािग
अपुरणीय ितको अव था िसजना हन
पु दछ । य तो ि थित आउन निदनेतफ
स बि धत िज मेवार िनकाय र पदािधकारी
िज मेवार हनै पदछ । अ यथा य तो
हािन नो सानीको िज मेवारी पिन आ नो
कत य ित उदािसन रहने स बि धत
िनकाय वा पदािधकारी नै हनु पदछ ।
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यि गत ुिटको दािय व रा यमािथ २०६३।९।४ मा म िनवेदकले सफाई पाउने र
थोपरी रहने कुरा यायोिचतसमेत हन कसमेत िफता पाउने गरी भएको फै सलाउपर नेपाल
सरकारको तफबाट पनु रावेदन अदालत, राजिवराजमा
नस ने ।
( करण नं. ७) पनु रावेदनप ततु गरेकामा उ अदालतबाट िमित
२०६६।२।६ मा स री िज ला अदालतको फै सला नै
सदर कायम हने ठहर भई अि तम भएको छ ।
रट िनवेदकका तफबाट :
यसरी अि तम रहेको फै सलाबमोिजम मेरो
िवप ीका तफबाट :
धरौटी रकम र उ क िफता पाउन मैले स री
अवलि बत निजर :
िज ला अदालतमा िनवेदन गरी स री िज ला
स ब कानून :
अदालतबाट समेत िमित २०६६।१०।१३ मा
िवप ी इलाका वन कायालय, क चनपरु मा प ाचार
आदेश
या.क याण े : नेपालको अ त रम गदा पिन मेरो क मलाई िफता निदएको र िफता
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोिजम पाउन भनी गरेको िनवेदन दता गनसमेत नमानेकाले
यस अदालतको असाधारण े ािधकारअ तगत दायर िवप ी इलाका वन कायालयसमेत उपर पुनरावेदन
हन आएको ततु रट िनवेदनको सङ् ि त य एवम् अदालत, राजिवराजमा अदालतको अवहेलना मु ा
तुत गरेको िथएँ । सो मु ामा िवप ी इलाका वन
आदेश यस कार रहेको छ :
कायालय, क चनपरु ले मधेश आ दोलनको ममा
अ ात आ दोलनकारीह ले कायालयमा वेश गरी
रट िनवेदनको यहोरा :
िज ला काठमाड , सु टोल गा.िव.स. वडा कायालयमा रहेको फिनचरलगायतका सरसामान
नं.३(क) िक.नं.३० को े फल १-३-०-० ज गा तोडफोड गरी उ कमा आगजनी गरी ित त
िवप ी िस ाथ बैङ्क िलिमटेड शाखा कायालय, पा रिदएको भनी िलिखत जवाफमा उ लेख गरेको र
कमलादी काठमाड को नाममा िमित २०६१।४।११ पनु रावेदन अदालत, राजिवराजले मेरो दाबी नपु ने
मा र.नं. ३८१ बाट ि ब धक पा रत गरी िदई भनी गरेको फै सलाउपर मैले पनु रावेदन गरी हाल यसै
धनी उ बैङ्क र ऋणी म िनवेदक भई हायर पचज स मािनत अदालतमा िवचाराधीन अव थामा रहेको
कजामा िमित २०६१।४।१४ मा ना.२ ख. ९५६९ छ ।
यसरी मेरो क िवप ी इलाका वन कायालय,
नं. को भाडाको आयसर क म िनवेदकले िलएको
िथएँ । िवप ी बैङ्कको िनयिमत िक ता रकम समय क चनपरु को िनय णमा रहेकै अव थामा िमित
समयमा नै बुझाई उ क उपयोग गद आएकामा २०६४।११।१४ मा पूण पमा आगजनी भई ित
िमित २०६२।५।२७ मा िवप ी इलाका वन कायालय, भएको हँदा याि क कायालय, लाहानका मुखको
क चनपरु ले मेरो उ क बरामद गरी मसमेत उपर मु याङ् कनबमोिजम सो कको .१३,००,०००।अवैध पमा वन पैदावार चोरी िनकासी मु ा स री (अ े पी ते लाख पैयाँ) ितपूित िदने भनी
िज ला अदालतमा तुत गरी इलाका वन कायालय, िसफा रस गदासमेत मेरो िनवेदनउपर कुनै कारवाही
नै नगरी ितपूित िदइएन । स री िज ला अदालत
क चनपरु मा सरु ि त राखेको िथयो ।
स री िज ला अदालतबाट िमित तथा पुनरावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको
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फै सलाबमोिजम िफता पाउनु पन कसमेत मलाई
िफता निदएको र उ टै िवप ी बैङ्कले उ कको
बाँक िक ता ितन बझ
ु ाउन आउनु अ यथा सुर णमा
राखेको िधतो िललाम गरी बैङ्कको लेना असल
ु उपर
गरी िलने भनी ताके ता भई आएको हँदा िवप ीह बाट
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१२(३)(च), १२(१),(२),१९(१) बमोिजम मलाई ा
मौिलक हक कु ठीत भएको छ ।
अतः
मु याङ् कन
सिमितको
िसफा रसबमोिजम .१३,००,०००।- तथा िमित
२०६२।५।२७ मा िवप ी इलाका वन कायालय,
क चनपरु ले िनय णमा िलई सो समयदेिख उ
क मैले योग गन नपाई आिथक हािन भएको हँदा
उ क िवप ी इलाका वन कायालय, क चनपुरबाट
िनय णमा िलएदेिख हालस मको याज तथा
हजानालगायत हने अित र द तुरसमेत िवप ी
बैङ्कबाट यिकन गन लगाई सो रकमसमेत ितपूित
व प म िनवेदकलाई भु ानी िदनु भनी िवप ी अथ
म ालयसमेतको नाममा उ ेषणयु परमादेशलगायत
जो चािहने आ ा आदेशसमेत जारी ग रपाऊँ । साथै
मु ाको अि तम िकनारा नभएस म िवप ी बैङ्कलाई
म िनवेदकउपर कजा ितन आउन भनी ताके ता तथा
सरु णमा रहेको उि लिखत ज गासमेत िललाम नगनु
नगराउनु भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४१(१)(१) बमोिजम अ त रम आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ ने यहोराको रट िनवेदन ।
यस अदालतको ारि भक आदेश :
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हन
नपन कारण भए िवप ीम येको िस ाथ बैङ्क शाखा
कायालय, कमलादीबाहेक अ य िवप ीह लाई यो
आदेश ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ िलिखत जवाफ पेस गनु भनी सूचना पठाउनु
भ ने यस अदालतको िमित २०६९।१२।२६ को

आदेश ।
प िवप का तफबाट तुत भएको िलिखत
जवाफ :
रट िनवेदनमा यस म ालय वा यस म ालय
मातहतका कुनै पिन िनकाय एवम् कायालयह को काम
कारवाहीबाट आ नो मौिलक हकको हनन् भयो भ ने
यहोरा कतै नखुलाएको र म ालयको हकमा कुनै
दाबीसमेत निलएको हँदा रट िनवेदन खारेजभागी छ
भ ने गहृ म ालयको र क रब सोही िमलानको भौितक
पवू ाधार तथा यातायात म ालयसमेतको िलिखत
जवाफ ।
रट िनवेदकको क यस म ालयको
िनणयानुसार क जामा िलइएको र ित पिन भएको
होइन । तसथ यस म ालयबाट िवप ीले िलएको
िजिकरबमोिजमका कुनै पिन काय नभएको हँदा यस
म ालयसमेतलाई िवप ी बनाई दायर ग रएको रट
िनवेदनको कुनै औिच यता नभएकाले रट िनवेदन
खारेजभागी छ भ ने अथ म ालयको िलिखत जवाफ ।
िनवेदनमा उ लेख ग रएको दाबी नेपाल
सरकारको काय िवभाजन िनयमावलीबमोिजम यस
म ालयको काय े िभ नपन भ ने म तथा रोजगार
म ालयको िलिखत जवाफ ।
वन ऐन, २०४९ तथा वन िनयमावली,
२०५१ बमोिजम अवैध पमा वन पैदावार चोरी
िनकासीस ब धी कसरु को स ब धमा सोको िव
कानूनी कारवाही गन काय स बि धत िज ला
वन कायालयको े ािधकारिभ पन भएकाले सो
स ब धमा भएको काम कारवाहीका स ब धमा
स बि धत िज ला वन कायालय, स रीबाट नै
यहोरा अवगत हने र तुत िवषयका स ब धमा यस
म ालयबाट कुनै काम कारवाही नभएको भ ने वन
तथा भू-संर ण म ालयको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदकको ना.२ख ९५६९ नं. को क
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प ाउ पदाको समयदेिख नै यस कायालयको मातहतमा
रहेको इलाका वन कायालय, क चनपरु को कायालय
प रसरमा रहेको अव थामा मधेश आ दोलनको ममा
अ ात आ दोलनकारीले कमा आगजनी गरी क
ित त पा रिदएको हँदा प ाउ पदाको अव थामा
जनु हालतमा क िथयो सोही हालतमा क िफता िदन
यस कायालयले वैधािनक एवम् यावहा रक ि कोणले
पिन नस ने र हाल जनु हालतमा छ सोही हालतमा
क िफता गन कायालय तयार रहेको भ ने िज ला
वन कायालय, स रीको र सोही यहोराको इलाका वन
कायालय क चनपरु , स रीको िलिखत जवाफ ।
अदालतको आदेश :
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी यस
इजलाससम पेस हन आएको ततु रट िनवेदनमा
िनवेदकलाई रोहवरमा राखी िनजको छलफलसमेत
सनु ी रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी हेदा
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण परमादेशको आदेश जारी
गनपन
ु हो, होइन ? भ ने िवषयमा नै िनणय िदनपु न हन
आएको छ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यसमा आ नो
नामको ज गा िधतो सरु ण राखी िवप ी बैङ्कबाट
हायरपचज कजा िलई चलाई आएको ना.२ ख. ९५६९
नं. को क िवप ी इलाका वन कायालयले बरामद
गरी मसमेत उपर अवैध वन पैदावार चोरी िनकासी
मु ा दायर गरेकामा सु स री िज ला अदालत र
पनु रावेदन अदालतबाटसमेत सफाई पाउने ठहरी
अि तम फै सला भएको छ । उ फै सलाअनुसार मैले
िफता पाउने क िफता मा न जाँदा मधेश आ दोलनका
ममा आगजनी भएको भनी िफता निदएको र
अक तफ बैङ्कले कजा नितरेको भनी िधतो सरु ण
िललामको सूचना िनकालेको हँदा कको २०६५
सालमा भएको मू याङ् कन .१३,००,०००।– तथा
सोको हालस मको याज िदनु र िनवेदकका नाममा

ज गा िललाम नगनु नगराउनु भनी िवप ीका नाममा
उ ेषण परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ भ ने नै
िनवेदकको मु य िनवेदन माग दाबी रहेको देिख छ ।
३. िवप ी इलाका र िज ला वन
कायालयसमेतको िलिखत जवाफ हेदा आगजनी
भएको हँदा उ अवैध वन पैदावार चोरी िनकासी
मु ामा बरामद भएको यी िनवेदकको क बरामद
हँदाको अव थामा जनु हालतमा िथयो सोही हालतमा
िफता िदन नसिकने तर आगजनी भएपिछ हाल जे जनु
अव थामा छ िफता िदइने हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत िजिकर िलएको पाइयो ।
४. यसमा कसमेत जफतको दाबी िलई परेको
अवैध वन पैदावार चोरी िनकासी मु ामा िनवेदकले
सफाई पाउने र क जफत नहने गरी स री िज ला
अदालतले िमित २०६२।९।४ मा फै सला गरेको र
सोलाई पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट समेत
सदर हने ठहरी िमित २०६६।२।६ मा फै सला भएको
भ ने त यमा िववाद देिखएन । यसरी अदालतबाट तहतह भएको फै सलाबाट रट िनवेदकले सफाइ पाई मु ा
अि तम भएको देिखएकाले मु ामा बरामद ग रएको क
िफता पाउने नै देिखयो ।
५. अब २०६५ सालको मू याङ् कन
अनुसारको
.१३,००,०००।– तथा सो
समयदेिखको याज पाउनु पन भ ने िनवेदक र मधेश
आ दोलनको ममा उ बरामद गरी रािखएको कमा
अ ात समुदायले आगजनी गरेको कारण साबुद
अव थामा उ क िफता िदन नसिकने भ ने िवप ी
वन कायालयको िलिखत जवाफ रहेको स दभमा
िवप ीह को दािय वका स ब धमा िव ेषण गनुपन
हन आएको छ ।
६. व ततु ः मु ा मािमलाको ममा रा यले
कुनै नाग रकको स पि बरामद गदछ र दाबीको
पमा आ नो िनय णमा रा दछ भने यसको उिचत
यव थापन वा सुर ण गन दािय वसमेत िनय णमा
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९४६२ - पु षो म े िव. नेपाल सरकार
िलने प कै ह छ । मु ा मािमलाको ममा बरामद
ग रएको दसीको सामान यव थापन र संर ण गन
स ब धमा िज ला अदालत िनयमावलीलगायत
चिलत नेपाल काननू मा यव था ग रएको समेत
देिखन आउँछ । मु यतः िज ला अदालत िनयमावली,
२०५२ को िनयम ९०क मा रो का भएका वा दशीमा
ा भएका सामान िफता वा िललाम गन कायिविध
िनिद ग रएको पाइ छ । िनयम ९०क को उपिनयम
(१) ले फौजदारी मु ामा दसी व प ा हन आएको
तर जफतको दाबी नभएको र वािम व स ब धमा
िववाद नभएको सामान िफता पाउँ भनी मालधनीले
िनवेदन गरेमा िफता िदनुपन यव था गरेको
देिखयो । य तै उपिनयम (१) बमोिजम मालधनीलाई
िफता हने मालसामानबाहेक अ य रो का भएका वा
दसीमा ा हन आएका कुनै मालसामान मु ा अि तम
िकनारा नहँदास म यसै रा दा िखया लािग, टुटीफुटी,
सडीगली वा अ य कुनै प रब धबाट नो सान हन जाने
देिखएमा अव थाअनस
ु ार स बि धत ािविधकबाट
मू याङ् कन गराई प चकृ त मोल कायम गरी मालधनीले
सकार गन चाहेमा िनजलाई िदनुपन र मालधनी प ा
नलागेमा वा प चकृ त मोलमा सकार नगरेमा य तो
मालसामान िब गरी आएको रकम धरौटी खातामा
आ दानी बाँधी पिछ ठहरेबमोिजम गनुपछ भ नेसमेत
सोही उपिनयम (२) मा काननू ी यव था रहेको
देिख छ ।
७. उपरो कानूनी यव थासमेतको
पृ भूिममा अदालत वा अ य याियक वा अ याियक
िनकायह ले फौजदारी मु ामा बरामद भई आएको
दसीको सामान यव थापन गनपन
ु ह छ । भैरहेको
कानूनको उपे ा गरी दसी यव थापनस ब धी काम
कुरामा वेवा ता गदा ततु रट िनवेदनमा उ लेख
गरे ज तो घटना पन जानु वभािवक ह छ । दसी
यव थापनका स ब धमा कानूनमा भएको ावधान
काया वयन नगदा एकातफ स बि धत मालधनीलाई

नो सान पन जाने कुरा अपेि त नै ह छ भने अक तफ
वैदेिशक मु ा खच गरी िवदेशबाट आयात ग रने सवारी
साधन ज ता मालव तु मु ाको िकनारा हन ला ने
लामो समयस म यितकै थ याएर रा दा िखया
ला ने, इि जन नै िसज हने र िविभ न कारणबाट
नो सान भई प रणामतः रा यकै लािग अपरु णीय
ितको अव था िसजना हन पु दछ । य तो ि थित
आउन निदनेतफ स बि धत िज मेवार िनकाय र
पदािधकारी िज मेवार हनै पदछ । अ यथा य तो
हानी नो सानीको िज मेवारी पिन आ नो कत य ित
उदािसन रहने स बि धत िनकाय वा पदािधकारी नै हनु
पदछ । यि गत ुिटको दािय व रा यमािथ थोपरी
रहने कुरा यायोिचतसमेत हन स दैन ।
८. तुत मु ामा अवैध वन पैदावार
ओसारपसार गरेको भ ने मु ामा यी रट िनवेदकको
क अनुस धानको ममा बरामद भएको र िवप ी
इलाका वन कायालय, क चनपरु को हातामा रािखएको
भ ने कुरामा िववाद छै न । २०६२ सालदेिख बरामद
गरी उ
क िनय णमा रािखएबाट िनवेदकले
यसको उपयोग गन पाएको अव था देिखँदैन । िस ाथ
बैङ्कबाट हायर पचज कजामा ख रद गरी चलाउँदै
आएको उ क िनय णमा िलइएबाट क चलाई
ा हने आ दानीले ऋणको साँवा याज ितनुपन
अव थाका रट िनवेदकले सो काय गन नसक िधतो
सरु ण नै िललाम हने अव थामा पुिगसके को भ ने
देिख छ । यसरी एकातफ फौजदारी मु ामा बरामद
ग रएको क मु ामा सफाई पाउँदासमेत िफता नपाउने
र अक तफ उ क ख रद गदा िलएको ऋणको साँवा
याजबापत सुर णमा राखेको आ नो घर ज गासमेत
िललाम हने अव थामा पु नु यायको कुनै पिन मू य
मा यता र अ यास अनुकूल हन स दैन । फौजदारी
याय णालीमा रहेको ुिट वा यसको सही ढङ् गबाट
काया वयन नग रएको प रणाम व प िसिजत
असरको िह सेदार िनद ष नाग रकले िलनुपन ि थित
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
नै यायको पहँचको बाधकका पमा रहेको देिखयो ।
नणय नं .९४६३
९. यसैले फौजदारी मु ाको अनुस धानको
ममा िनय णमा िलइएको िनवेदकको क जे जनु
सव च अदालत, संयु इजलास
अव थामा बरामद ग रएको िथयो । सोही अव थामा
माननीय यायाधीश ी सशु ीला काक
िफता िदनु रा यको कानूनी दािय व हो । २०६५
माननीय यायाधीश ी गोपाल पराजुली
सालमा ग रएको मू याङ् कनबाट सो कको मू य
फै सला िमित : २०७१ ।१२ ।२४ ।३
.१३,००,०००।– पन भ ने उ लेख भएको पिन
०६८-CI-००८२
देिख छ । िनवेदकले २०६५ सालदेिखको याज
िदनुपन र िधतो सरु ण िललाम रोिकनु पन मागसमेत
मु ा : परमादेश
गरेको देिखए पिन कानूनले प पमा नतोके को
य ता िवषयमा रट आदेश जारी हन नस ने हँदा
सिु वधा स तुलन र सम याियक ि कोणसमेतबाट पनु रावेदक/िवप ी : िस ाथ िवकास बैङ्क िल.
बटु वल ११ िमलनचोक प देही िस ाथ
सरकारी िनकायबाटै मू याङ् कन ग रएको कको
डेभलपमे ट बैङ्क िल. के ीय कायालय,
मू यस म िनवेदकलाई भराउनु ततु स दभमा
तीनकुने काठमाड को तफबाट अि तयारी ा
यायोिचत हने देिखयो ।
महा ब ध िनदशक िदपे काक
१०. तसथ उि लिखत आधार
िव
कारणसमेतको िववेचनाबाट अनस
ु धानका ममा
यथ /िनवेदक : ी यूठान खैरा गाउँ िवकास सिमित
बरामद गरी रा यले िनय णमा िलएको अव थामा
वडा नं. ८ ब ने गोपालबहादरु रोका
आगजनी भएको िनवेदकको कको २०६५ सालमा
ग रएको मू याङ् कनबमोिजमको .१३,००,०००।–
मृ यु भैसके को यि का नाउँको ज गा
रकम िनजलाई यथाशी भु ानी िदनु भनी िवप ी
रो का रा न पठाउने िलिखत जवाफ
अथ म ालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी
ततु कताले ज गा कसको नाउँमा
हने ठहछ । सो को जानकारी महा यायािधव ाको
छ, उ ज गा सरु ण (िधतो) व प
कायालयमाफत िवप ीह लाई िदनू । साथै आदेशको
िव तु ीय अिभलेख अपलोड गरी तुत िनवेदनको
हण गन िम ने हो वा होइन हकवाला
दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानुसार गरी
कित छन्, यस स ब धमा के ही नबुझी
हकवालालाई सरोकार नै नराखी ज गा
बझ
ु ाइिदनू ।
रो का रा न पठाएकोमा ज गा रो का
उ रायमा सहमत छु ।
राखेको थाहा िथयो भ न िम दै न, भए
या. दीपकराज जोशी
यसको िलिखत पमा पिु गन स नु पछ,
य तो भएको छै न । दा.खा. नामसारीका
लािग मालपोत कायालय गएकोमा रो का
इजलास अिधकृ त : अिनलकुमार शमा
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभु म् ।
रहेकाले हन नसके को भनी िनवेदनमा
उ लेख गरेकै छ, गैरकानूनी त रकाको
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९४६३ - िदपे काक िव. गोपालबहादरु रोका
आदेशले रो का रहेको ज गा परमादेशको
आदेश ारा फुकुवा हने ।
( करण नं. ५)
स पि स ब धी हक मौिलक हक हो ।
यसमा हकवालाले आ नो स पि हक
ह ता तरण गन ख रद िब गन, उपभोग
गन कुरा यि का संिवधानले यारे टी
गरेका अिधकारह हन् । आ नो नाममा
किहले ज गा दािखल खारेज नामसारी
गन भनी िनवेदकह लाई िवप ी बैङ्कले
िसकाउने भ ने होइन । सरु ण िलँदा
कानूनस मत त रकाले कानूनले िलन हने
स पि कानूनको रत पुर्याई िलनपु न हो,
मनपरी त रकाले िलन पाउने होइन ।
( करण नं. ६)
पनु रावेदक/िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
गोपाल द पा डेय
यथ /िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य
सिु नलकुमार पोखरेल र पदम साद वैिदक
अवलि बत निजर :
ने.का.प. २०६७, अङ् क ८, िन.नं. ८४३९,
पृ १३६४
स ब काननू :
सु फै सला गन :
मा. या. ी भीमबहादरु बोहरा
मा. या. ी पवनकुमार शमा
फै सला
या. गोपाल पराजुली : पनु रावेदन अदालत,
तल
ु सीपरु दाङको िमित २०६७।११।३० को
फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९
बमोिजम पुनरावेदनको रोहमा दता हन आएको तुत

मु ाको सङ् ि त य एवम् ठहर यस कार छ :
िनवेदकका बाबु तथा ससरु ा यमबहादरु
रोकाको २०५६ मा तथा आमा सासु वारी देवी
रोकाको २०५८।५।३१ मा मृ यु भै िनजका निजकका
हकवाला जेठो छोरा िटकाबहादरु रोका २०४२ मा
मृ यु भै िनजक ीमती रमा रोका, मािहलो गोपाल
रोका र का छो मीनबहादरु रोकाको २०६७।२।२४ मा
मृ यु भै िनजक ीमती िमना रोका भई हामीह िबच
अंश ब डा भएको छै न । िनवेदकका बाबु तथा ससरु ाका
नाममा रहेको र िनजको मृ यु पिछ आमा तथा सासु
वारीदेवीका नाममा दा.खा. भै आएका यठु ान िज ला
खैरा गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ७ का िक.नं. १८०,
४९६, ४९८ तथा वडा नं. ८ का िक.नं. १९५,
२०१, २०८, २२०, ४९०, ६५४, ७२२ र ४२६
ज गाह आमा तथा सासु वारी देवीको मृ युपिछ
हामीह को नाममा संयु नामसारी गरी पाउनका
लािग मालपोत कायालयमा िनवेदन िदएकामा मालपोत
कायालयबाट उ ज गाह िस ाथ बैङ्क िल. को
िमित २०६४।१।२४ को प को आधारमा रो का
रहेकाले दा.खा. नामसारी हन नस ने जानकारी िदइयो
। हामीह ले बैङ्कसँग ऋण निलएको वा सो ज गाह
िधतो ब धक नराखेको हँदा यथाथ के हो भ ने
स ब धमा बैङ्कमा गई बु दा बैङ्कले यथाय िववरण
िदन इ कार गरेको र सो ज गा रो का फुकुवा ग रिदन
अनुरोध गदा रो का फुकुवासमेत नगरी िनवेदकको
हकको ज गा अन तकालस म रो का राखेकाले
हामीह को हकको चलनमा बाधा पुगेको छ । बाबु तथा
आमाको जीवनकालमा कुनै बैङ्कबाट ऋण कजासमेत
निलएको र िनिववाद पमा नापी दता भै लगातार ितरो
भरो भोग चलन गरी आएका ज गा दतावाललाई कुनै
जानकारीसमेत नगरी अनािधकृ त पमा रो का रा ने
र फुकुवासमेत नग रिदने िवप ीह को कायबाट हामी
िनवेदकह को नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को
दफा ३, ६(६), ९ ारा द नाग रक अिधकारमा
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आघात परेको छ । अतः िवप ीह ले अनिधकृ त पमा
गैरकानूनी त रकाले हा ो हकको स पि रो का
राखेको र मल
ु ुक ऐन, अपुतालीको १, २, ज गा पजिनको
२क, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ बमोिजम
गनपन
ु काय नगरेकाले िवप ीह लाई स मािनत
अदालतमा िझकाई हामीह को व. आमा तथा सासु
वारीदेवी रोकाको नाममा दता रहेका उ ज गा
यथाशी िनवेदकलाई फुकुवा िदनु र कानूनबमोिजम
िनवेदकह को िनवेदन मागबमोिजम दा.खा. नामसारी
ग रिदनु भनी िवप ीह का नाउँमा परमादेशको आदेश
जारी ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको गोपालबहादरु
रोका र रमा रोकाको पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु
दाङमा परेको संयु रट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजम परमादेशको आदेश िकन जारी हन नपन
हो ? आदेश जारी गनु नपन कुनै आधार कारण भए
सूचना ा भएका िमितले बाटाका यादबाहेक १५
िदनिभ मालपोत कायालयको हकमा पनु रावेदन
सरकारी विकल कायालय, तल
ु सीपरु माफत र बैङ्कको
हकमा ितिनिधमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी
िवप ीह का नाममा याद सूचना जारी गरी िलिखत
जवाफ ा भएपिछ वा नाघे पिछ िनयमानुसार पेस गनु
भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु
दाङको आदेश ।
िवप ीको िनवेदन मागबमोिजम यस
बैङ्कसमेतले िवप ीको नाग रक अिधकारमा आघात
पान गरी कुनै काय भएको छै न । बैङ्कले आ नो
आिथक कारोबार गन िसलिसलामा घरज गा स पि
रो का रा न पाउने यव था रहेको र यस बैङ्कले
बैङ्क तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३
बमोिजम िवप ीका भाइ देवर मीनबहादरु रोकाले
यस बैङ्कबाट .७,००,०००।– कजा िलई आमा
वारी देवीको नाउँको ज गा रो का राखी ल.ु १.ज.
१६१७ नं. को िजप ख रद गरेकाले कानूनबमोिजम

नै रो का रािखएको हो । सो ज गा रो का रहेको कुरा
िवप ी रट िनवेदकह लाई उसै बेला थाहा जानकारी
भएकामा सामा य कानूनबमोिजम आ नो उपचारको
छु ै माग अवल बन गन स नेमा सो नगरी मीनबहादरु
मरेपिछ कजाबाट ब ने उ े यबाट आफूखस
ु ी रट
िनवेदन दायर गरी उपचारको माग अवल बन गन
अिधकार नहँदा परमादेशको िनवेदन खारेज ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िस ाथ डेभलपमे ट बैङ्क िल.
के ीय कायालय, तीनकुने काठमाड को तफबाट
अि तयार ा सोही बैङ्कका महा ब धक िदपे
काक को िलिखत जवाफ ।
यस कायालयबाट िवप ीह को कुनै पिन
हक अिधकारको हनन् नगरेको हँदा यस कायालयउपर
िनवेदन िदनपु न होइन । िवप ीह ले माग दाबी
िलएका ज गाह यस कायालयबाट अनिधकृ त पमा
गैरकानूनी त रकाले रो का रािखएको नभई िस ाथ
िवकास बैङ्क िल. बटु वलको िमित २०६४।१।२४ मा
च.नं. २३९७ को प बाट लेखी आएअनस
ु ार मालपोत
ऐन, २०३४ को दफा ८ (ख)(३) बमोिजम कानूनको
रत पुरयाई
् रो का रािखएको र जनु बैङ्क वा िव ीय
सं थाले रो काका लािग लेखी पठाएको हो सोही
िनकायले फुकुवाका लािग लेखी पठाएमा वतः फुकुवा
हने नै हँदा िवप ीको िनवेदन माग दाबी खारेज गरी
यस कायालयउपरको दावीबाट फुसद पाउँ भ नेसमेत
यहोराको मालपोत कायालय, यूठानको िलिखत
जवाफ ।
दा.खा. नामसारीका लािग मालपोत कायालय
गएकामा रो का रहेकाले हन नसके को भनी िनवेदनमा
उ लेख गरेबाट गैरकानूनी त रकाको आदेशले रो का
रहेको ज गा फुकुवाका लािग परमादेशको आदेश जारी
हन स ने देिख छ । स मािनत सव च अदालतबाट
ितपािदत िस ा त ने.का.प. २०६७ मङ् िसर पृ.
१३६४ िन.नं. ८४३९ र स.अ. बुलेिटन पूणाङ् क
१६७ िमित २०५६।३।१ प.ृ ८ समेतका आधारमा
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९४६३ - िदपे काक िव. गोपालबहादरु रोका
िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकह का व. आमा
तथा सासु वारी देवी रोकाको नाउँ दता िवप ी ी
िस ाथ िवकास बैङ्कको िमित २०६४।१।२४ को
आदेशअनस
ु ार मालपोत कायालय, यठु ानबाट रो का
रहेका ज गा
फुकुवा गरी िदनु भनी िवप ीह का
नाउँमा िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश
जारी हने ठहछ । रो का ज गा फुकुवा भएपिछ
दा.खा. नामसारीतफ कानूनबमोिजम हने नै हँदा यस
स ब धमा आदेश जारी ग ररहनु परेन भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु दाङको
िमित २०६७।११।३० को अि तम आदेश ।
यस बैङ्कले वारीदेवीको नाउँमा रहेको
ज गा रो का राखेको कुरा िवप ीह लाई उसैबेला
थाहा भएकाले उ रो काउपर पिहले िवप ीह ले
आ नो हक कायम गराउनु पन र त प ात् मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा ३१ बमोिजम स बि धत पनु रावेदन
अदालतमा पनु रावेदनको रोहबाट वेश गनपनमा
सो
ु
नगरी मीनबहादरु मरेपिछ कजाबाट ब ने उ े यबाट
रट दायर गरेका हन् । मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार
चिलत कानूनबमोिजम थािपत यस बैङ्कले आ नो
आिथक कारोबारको िसलिसलामा कुनै घर ज गा
रो का रा न स ने हँदा सो रो का गैर कानूनी भयो वा
रो का रा न िम दैन वा अनिधकृत रो का हो यो यित
हक फुकुवा हनु पन हो भनी परमादेशको मागबाट िम ने
पिन होइन । तसथ पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु
दाङबाट भएको अि तम आदेश याय शासन
ऐन, २०४८, मालपोत ऐन, २०३४ तथा िव ीय
सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ८६(१) र माण
ऐन, २०३१ को िवपरीत हँदा बदर उ टी गरी इ साफ
पाउँ भ नेसमेत यहोराको िस ाथ डेभलपमे ट बैङ्क
िल. के ीय कायालय, तीनकुने काठमाड का तफबाट
अि तयारी ा महा ब ध िनदशक िदपे काक को
यस अदालतमा परेको पनु रावेदनप ।
यसमा िधतो िदने मीनबहादरु को हकमा

समेत िववािदत रो का ज गाह फुकुवा ग रिदने
ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, दाङ तल
ु सीपरु बाट
िमित २०६७।११।३० मा भएको आदेश फरक पन
देिखँदा अ.बं. २०२ नं.बमोिजम िवप ीलाई िझकाई
िनयमबमोिजम पेस गनु भ नेसमेत यहोराको यस
अदालतको आदेश ।
िनयमबमोिजम मु ा पेसी सूिचमा चढी
िनणयाथ पेस हन आएको तुत मु ामा पनु रावेदक
िवप ीको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
गोपाल द पा डेयले बैङ्क तथा िवि य सं थास ब धी
ऐन, २०६३ को दफा ८६(१) ले .दश लाखस मको
कजा िलखत रिज ेसन नग रकनै पिन कजा िदन
िलन सिकने भएकाले िमनबहादरु लाई कजा िदएकामा
गाडी जफत गन हाल सो गाडी िवप ीले बेप ा बनाएका
छन् । बैङ्कले आिथक कारोबारको िसलिसलामा कुनै
घर ज गा रो का रा ने यव था गरेकै हँदा, उ
रो का गैरकाननू ी छ भनी परमादेशको माग अवल बन
हनुपन होइन । पनु रावेदन अदालतले अनिधकृत पमा
परमादेशको आदेश जारी गरेको आदेश िु टपूण हँदा
बदर हनपु छ भनी आ नो बहस तुत गनुभयो ।
यसैगरी िवप ी िनवेदकको तफबाट
िव ान् अिधव ा य ी सिु नलकुमार पोखरेल र ी
पदम साद वैिदकले अनिधकृत पमा गैरकानूनी
त रकाले मेरो प को हकको ज गा रो का राखी
कानूनिवपरीत काय गरेकालाई पनु रावेदन अदालत,
तुलसीपरु बाट वारीदेवी नाउँ दताको स पि िवप ी
िस ाथ बैङ्कको आदेशानस
ु ार मालपोत कायालय,
यूठानबाट रो का रहेका ज गा फुकुवा ग रिदनु भनी
परमादेशको आदेश जारी गरेको पनु रावेदन अदालतको
अि तम आदेश िमलेकै हँदा सो आदेश सदर हनपु छ
भनी आ नो बहस तुत गनुभयो ।
प /िवप ीतफका िव ान् अिधव ाह को
बहस िजिकर एवम् िमिसल संल न त य, माणसमेतको
आधारमा पनु रावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको
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फै सला मनािसब छ वा छै न, पनु रावेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हनपु न हो वा होइन सोही
स ब धमा िनणय िदनुपन देिखयो ।
यसमा िनवेदकले भोगचलन गरी आएको
ज गा दतावालालाई कुनै जानकारीसमेत नगरी
अनिधकृत पमा हालस म रो का राखी िवप ी
बैङ्कले फुकुवा नगरी िदएकाले हा ी एक सासु तथा
आमा वारीदेवी नाउँको ज गा दा.खा. नामसारी
ग रिदन िवप ीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी
ग रपाउँ भ ने िनवेदन यहोरा तथा िनवेदकका भाइ
एवम् देवरले यस बैङ्कबाट .७,००,०००।- कजा
िलई आमा वारीदेवीको नाउँमा दता रहेको ज गा
रो का राखी लु.१.ज. १६१७ नं. को जीप ख रद
गरेकाले काननु बमोिजम नै रो का रािखएको हो ।
िवप ीले सामा य कानूनको उपचारको माग अवल बन
गन स नेमा रट िनवेदन दायर गरेको हँदा उ रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने िलिखत जवाफ भएको
तुत मु ामा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम
वारीदेवी नाउँको िवप ी िस ाथ िवकास बैङ्कको
आदेशानस
ु ार वा मालपोत कायालय, यूठानबाट
रो का रहेका ज गा फुकुवा ग रिदनु भनी िवप ीको
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ठहरेको पनु रावेदन
अदालत, तल
ु सीपरु दाङको िमित २०६७।११।३०
को आदेशउपर िवप ी पनु रावेदकको यस अदालतमा
पनु रावेदन परी िनणयाथ आज यस इजलासमा पेस हन
आएको रहेछ ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, िवप ी िनवेदकको
आमा, सासू, वारीदेवीका नाउँमा दता रहेका िविभ न
९ िक ा ज गाह िनजै वारीदेवीका का छा छोरा
िनवेदकह का भाइ देवर, िमनबहादरु रोकाले िवप ी
डेभलपमे ट बैङ्कबाट .७,००,०००।– मू य पन
हलास क पनी िनिमत ल.ु ११.ज. १६१७ नं.को जीप
कजा व प िलन िमित २०६४।१।२४ मा स झौता
गरेको, बैङ्कले आ नो नाममा जीप ख रद गरी िनज

मीनबहादरु रोकालाई िदएको र मीनबहादरु रोकाले
िमित २०५८।५।३१ मा नै मृ यु भैसके क आमा
वारीदेवी रोका नाउँमा दता रहेका ज गा देखाएको
र िवप ी बैङ्कले सोही २०६४।१।२४ मा ज गा
रो का रा न मालपोत कायालय, यूठानलाई लेखेको
र मालपोत कायालयले पिन सोही िमितमा ज गा
रो का राखी पनु रावेदक बैङ्कलाई जानकारी िदएको
देिख छ ।
३. वारीदेवीको नाउँमा भएको ज गा िनजको
लो ने यमबहादरु को २०५६ सालमा मृ यु भएपिछ
लो नेको शेषपिछ सगोलको पैतक
ृ स पि घरको
मु य यि को नाताले िनजको नाउँमा दता हन गएको
पाइ छ ।
४. वारीदेवीको २०५८ सालमा नै मृ यु
भएपिछ िनजको नाउँमा दता रहेको सगोलको ज गा
अंिशयार हकवालाह को म जरु ी बेगर कजा सरु णका
लािग िलई रो का रा न लेिख पठाएअनस
ु ार मालपोत
कायालयले रो का राखेको देिखयो । यसतफ िवचार
गदा, ऋणीले ऋण िलनु बैङ्कले ऋण वाह गनु
सरु ाका उपायह अपनाउनु ि यागत कुरा हन् । तर
तुत िवषयमा मृ यु भैसके को यि नाउँ दता ज गा
सरु णका लािग ऋण गरेको हकवालाह को म जुरी
िलनपु नमा निलएको उ ज गाबाट पिछ भ र भराउन
हन स छ वा स ै न भ ने ज ता सामा य िवषयको
पिन पनु रावेदक बैङ्कले पालना गरेको पाइँदैन ।
५. मृ यु भैसके को यि नाउँको ज गा
रो का रा न पठाउने िलिखत जवाफ ततु कताले
ज गा कसको नाउँमा छ, उ ज गा सरु ण (िधतो)
व प हण गन िम ने हो वा होइन हकवाला कित
छन्, यस स ब धमा के ही नबझ
ु ी हकवालालाई
सरोकार नै नराखी ज गा रो का रा न पठाएकामा ज गा
रो का राखेको थाहा िथयो भ न िम दैन, भए यसको
िलिखत पमा पिु गन स नु पछ, य तो भएको
छै न । दा.खा. नामसारीका लािग मालपोत कायालय
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९४६३ - िदपे काक िव. गोपालबहादरु रोका
गएको रो का रहेकाले हन नसके को भनी िनवेदनमा
उ लेख गरेकै छ, गैरकानूनी त रकाले आदेश रो का
रहेको ज गा परमादेशको आदेश ारा फुकुवा हने नै
ह छ।
६. िवप ी िनवेदकह को ततु िनवेदन गन
हकदैया रहेको प पमा थािपत रहेको छ । यसमा
वैकि पक कानूनी उपचारको यव था भएकोसमेत
नदेिखँदा कानूनबमोिजम गिठत िनकायका िव
जारी हने हँदा परमादेशको आदेश जारी गन िम दैन
भ ने ि थित देिखएन । स पि स ब धी हक मौिलक
हक हो । यसमा हकवालाले आ नो स पि हक
ह ता तरण गन ख रद िब गन, उपभोग गन कुरा
यि का संिवधानले यारे टी गरेका अिधकारह
हन् । आ नो नाममा किहले ज गा दािखल खारेज
नामसारी गन भनी िनवेदकह लाई िवप ी बैङ्कले
िसकाउने भ ने होइन । सरु ण िलँदा कानूनस मत
त रकाले कानूनले िलन हने स पि काननू को रत
परु याई
् िलनपु न हो, मनपरी त रकाले िलन पाउने
होइन । पुनरावेदक बैङ्कले .७,००,०००/- मा
ख रद गरेको लु.१ज १६१७ नं.को जीप बैङ्ककै
नाममा रहेकाले ऋण डु छ भ ने तक पिन िव ास द
देिखँदैन । सोही जीपबाट ऋण उठाउन पाउने अिधकार
बैङ्कमा नीिहत रहेको देिख छ । मीनबहादरु को मृ यु
भएको कुरा स माण बैङ्कलाई जानकारी गराउनु
पन भ ने तक पिन उिचत हँदैन, य तो भूिमका
िवप ीह ले िनवाह गनुपन भनी दािय व थोपन िम ने
आधार पाइँदैन ।
७. यसैस ब धी यसै अदालतबाट भएको पूव
फै सला राि य बािण य बैङ्क मु य शाखा कायालय
िव शोभादेवी राई (ने.का.प., २०६७, अङ् क ८,
िन.नं. ८४३९, पृ १३६४) भएको परमादेश मु ामा
“ऋण वाह गदा कसलाई ऋण वाह गन हो, यसको
असल
ु गन पूवशतको पमा कुन स पि िधतो
रा नु पन हो, िधतो रा नु पन हो ? िधतो रािखएको

स पि प का छ छै न भनी हेरी जाँचीमा िधतोमा
रािख रो का रा नु पन िवषय िनता त बैङ्कको काम,
कत य, अिधकार र दािय वसँग स बि धत िवषय
भएकाले बैङ्कले वाह गरेको ऋण र सो असल
ु ीसँग
अस बि धत यि ले अकाको हकभोगको ज गा िबना
आधार कारण रो का रा ने कामलाई कानूनस मत
मा न निम ने” भनी िस ा त ितपादन भएको
पाइ छ ।
८. उ िस ा तसमेतको आधारमा िनवेदन
मागबमोिजम िनवेदकह को वग य आमा तथा सासु
वारीदेवी रोकाको नाउँ दताको ज गा पनु रावेदक
िस ाथ िवकास बैङ्कको िमित २०६४।१।२४ को
आदेशानुसार मालपोत कायालय, यूठानबाट रो का
रहेका ज गा फुकुवा ग रिदने गरी गरेको पुनरावेदन
अदालत, तुलसीपरु दाङको फै सला अ यथा हने
देिखएन ।
९. अतः मािथ उि लिखत त य, यव था
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा िवप ी िनवेदकको
माग दाबीबमोिजम िवप ीह को वग य आमा
तथा सासु वारीदेवी रोकाको नाउँ दताको िवप ी
िस ाथ िवकास बैङ्कको िमित २०६४।१।२४ को
आदेशानुसार मालपोत कायालय, यूठानबाट रो का
रहेका ज गा फुकुवा ग रिदनु भनी पुनरावेदकह का
नाउँमा िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको
िमित २०६७।११।३० को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर
पु न स ै न । ततु मु ाको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानुसार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. सुशीला काक
इजलास अिधकृ त : शकु तला काक
इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस


नणय नं .९४६४
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सुशीला काक
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
आदेश िमित : २०७१।१२।१६।२
०६६-WO-१३०७
िवषय :- उ ेषण / परमादेश

िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य गणेश िगरी
र राम साद ढुङ्गेल
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा
कृ णजीवी िघिमरे
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२(३)(च), धारा १८
अ.बं. ११० नं.
सश हरी िनयमावली, २०६० को िनयम
कुनै पिन कमचारी िव उसको आचरण
८७(१)(छ), ८४(ख)(१)
यवहार स ब धमा कारवाही गदा बढो
सतकताका साथ कानून र िनयमको पालना
आदेश
गरी गनपन
ु ह छ । िकनक रोजगारीको
या. सुशीला काक : नेपालको अ त रम
अिधकार
जीवनको
अिधकारसँग
जोिडएको ह छ र स बि धत यि मा संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोिजम
होइन उससँग आि त प रवारमािथ पिन यस अदालतको अिधकार े िभ को भई दायर हन
य ता कारवाहीले ितकूल भाव पान आएको ततु रट िनवेदनको सङ् ि त य एवम्
स दछ । यसरी रोजगारीको अिधकारबाट आदेश यस कार रहेको छ :
वि चत गन गरी िनणय गदा स बि धत
िनयमले प पले तोिकिदएको िविध र रट िनवेदनको सङ् ि यहोरा
म िनवेदक िवप ी सश हरी बल धान
ि याह को पूण पमा अवल बन गरी
कायालय, हलचोक मातहतको कायालयमा आजभ दा
गनु पन ।
हरी जवानमा सेवा वेश गरी
( करण नं.११) ९ वषअिघ सश

िनवेदक : कै लाली िज ला के टा तल
ु सीपुर गा.िव.स.
वडा नं. ६ घर भई सश हरीबल सीमा सरु ा
कायालय रौतहट दरव दी रहेका आई. डी. नं.
१२८२९ का सश व र हरी हब दार
पदको सेवाबाट अवकाश िदइएका नरेश डगौरा
िव
िवप ी : सश हरी बल, धान कायालय, हलचोक,
काठमाड समेत


सश
हरी बल नेपालमा शाि त र
सु यव था कायम गरी जनताको जीउ,
धन र वत ताको संर ण गनको लािग
गठन ग रएको रा यको एउटा संय
हो । रा यको संय बाट कुनै कमचारीलाई
कानूनिवपरीत नोकरीबाट बखा त गन
गरी िनणय ग र छ भने य तो अव थामा
रा यबाट उ
यि को रोजगारीको
अिधकारको उ लङ् घन भएको मा नु पन ।
( करण नं.१४)
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९४६४ - नरे श डगौरा िव. सश

हरी बल, धान कायालय, हलचोक, काठमाड समेत

मैले गरेको मेहनत र कायद ताका आधारमा िविभ न
समयमा मोसनसमेत भई पिछ लो समयमा िवप ी
नं. २ अ तगतको सश
हरीबल सीमा सरु ा
कायालय रौतहटमा सश हरी व र हव दारमा
कायरत् रहेकामा बुवा िबमारी हनु भएकाले १० िदनको
घर िबदा वीकृत गराई िमित २०६६।१०।१७ मा
घर गएको िथएँ । िबदाको समयमा बवु ाको रेखदेख
गदासमेत बवु ा िठक नहनु भएकाले बवु ालाई हि पटल
भना गरी उपचार गदा गद वीकृ त िबदाभ दा के ही बढी
िदन यितत हन गई कायालयमा फिकन िढला भएको र
सोबारेमा मैले टेिलफोनबाट आफू कायरत् कायालयका
कमचारी वीरबहादरु च दलाई जानकारी गराएको
िथएँ तर िनजले मैले िदएको जानकारीबारे कायालय
मख
ु लाई िदनभु एको रहेनछ । य तो अव था रहेकामा
म िमित २०६६।१०।२९ गते स ममा हािजर हनु
पनमा हािजर हन नआइ गयल हािजर भएको जनाउँदै
मउपर कारवाहीको लािग ितवेदन उठाइएको रहेछ ।
मेरो खोजतलासको लािग मुलुक ऐन, अ.बं. ११० नं.
बमोिजमको याद सूचना मेरो घर ठेगानामा पठाइएको
भिनएको भए पिन सोबारे मलाई कुनै यहोरा थाहा
भएन । मेरो के ही िदनको अनपु ि थितमा मउपर कारवाही
ार भ ग र अ.बं. ११० नं.बमोिजम मेरो घर ठे गानामा
याद सूचना पठाइएको भिनए पिन सो याद सचू ना
मेरो घरमा पगु े नपगु ेको बारे आ नो िनणयमा उ लेख
नै नग र सूचना पठाइएको भिनएको िमितले मलाई
स बि धत कायालयमा ितवाद गन ा हन स ने
हद याद बाँक छँदै मउपर सबै िमिसल तयार गरी मेरो
दरब दी रहेको कायालय सश हरीबल सीमा सरु ा
कायालय, रौतहटको च.नं. ३९८ को प सिहतको
िमिसल िमित २०६६।११।१८ गतेनै िवप ीम ये
े ीय सश
हरी मु यालय बल
बािहनी,
पथलैया बारामा पठाइएको भ ने देिख छ र सोहीप र
िमिसलको आधारमा िनणयकता अिधकारीको तफबाट
वयम्ले बु नुपन तथा अवल बन गनपन
ि याह
ु

समेतको अवल बन नगरी के वल कारवाहीका लािग
जाहेर भएको ७ िदनिभ िवप ीम ये े ीय हरी
बल मु यालय बािहनीका सश हरी उप र क
भवु ने र साद यबू ाट मलाई सश हरी िनयमावली,
२०६० (संशोधनसिहत) प र छे द १० को िनयम ८७
को उपिनयम १ बमोिजमको कसरु मा ऐ. िनयमावलीको
८४(ख)१ बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम
सामा यत: अयो य नठह रने गरी मलाई आ नो सफाइ
पेस गन मौकासमेत निदई एकतफ पमा िमित
२०६६।१०।२९ गते बाटै लागू हने गरी सश हरी
सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०६६।११।२५ मा िनणय
भएको अव था छ ।
सु िनणयकताले न मउपर आफूलाई
लागेको कसुरमा सफाइ पेस गन मौका दान गनभएको
ु
छ न त कुनै ितवादको मौका िदनभु एको छ न त
अ.बं.११० नं. बमोिजम तामेल ग रएको भिनएको
याद अविध पखनु नै भएको छ । काननू ले तोके को
याद अथात् सूचना पठाई उ सूचनाबमोिजम
स बि धत यि उपि थत भई सफाइ वा ितवाद गन
पाउने समय बाँक छँ दै िनणयकता मातहत िनकायबाट
पेस भएको िमिसल फाइलका आधारमा सोझै अि तम
िन कषसिहत अवकाश िदने िनणयमा पु नु भएको छ ।
यसमा पिन अवकाश िदनेस मको िन कषमा पु नु हने
िनणयकताले एकै चोटी अवकाश िदनक
ु ो औिच यसमेत
आ नो रायमा खल
ु ाउनु भएको छै न । यसरी िनणयकता
अिधकारीले कानूनको उिचत ि याको अवल बन नै
नगरी मनोमानी तथा वे छाचारी तवरले म िनवेदकलाई
अवकाश िदने िनणय गनुभएको छ जनु कानून तथा
यायको ि कोणमा अ य त िु टपूणसमेत रहेको छ ।
अतः म िनवेदकलाई आव यक कारवाहीको
लािग भनी सश हरी बल सीमा सरु ा कायालय,
रौतहटको च.नं. ३९८ िमित २०६६।११।१८ को प
र सोको आधारमा सेवाबाट हटाउने गरी म य े ीय
सश हरी बल मु यालय
बािहनी, पथलैया
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
बारामा कायरत् सश हरी उपरी क यूले अिधकार
िमित २०६६।११।२५
े ा मक िु ट गरी गनभएको
ु
को िनणय पचा र सो लाई सदर गरेको सोही बािहनीका
बािहनी पित सश हरी नायब महािनरी क यूबाट
भएको िमित २०६७।२।२५ को पनु रावेदन िनणयसमेत
उि लिखत कानूनिवपरीत हनुका साथै सो कायबाट म
िनवदेकको नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२(३) को (ङ) र (च) धारा १३, १८ र २७ ले
दान गरेको मौिलक हकको समेत उ लङ् घन भएकाले
धारा १०७(२) बमोिजम िवप ीह बाट मलाई सश
हरी सेवाबाट हटाउने काय उ षे णको आदेशले बदर
गरी म िनवेदकलाई सािबक कै पदमा पनु बहाली गनु
भनी िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेशसमेत
जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदनको यहोरा ।
यस अदालतको आदेश
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन
जारी नहनु पन हो ? सोको कुनै कारण भए यो
सूचना ा भएको िमितले बाटाको यादबाहेक
१५ िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पेस गनु भनी िवप ीह को नाममा
सूचना पठाई िदनू । िलिखत जवाफ परेपिछ वा अविध
नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनू । साथै पेसीको िदन
महा यायािधव ाको कायालयमाफत ततु िवषयसँग
स बि धत स कल िमिसल िझकाई पेस गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०६७।३।२२ को आदेश ।
यसमा वीरबहादरु राउत अिहर िव गृह
म ालयसमेत ( रट नं. ०६५-WF-००१३) को मु ा
बहृ त् इजलाससम छलफल भई िमित २०६८।५।८
गते िनणय सनु ाउने तारेख रहेको र ततु मु ाको
िवषयसमेत सो मु ाको िववादको िवषयसँग स बि धत
रहेको देिखनाले उ मु ा िनणय भएपिछ सो फै सलाको
ितिलिपसमेत साथै राखी िनयमानुसार पेस गनु भ ने
यस अदालतको िमित २०६८।५।५ को आदेश ।

िलिखत जवाफको सङ् ि यहोरा
िवप ी रट िनवेदक सश हरी बल सीमा
सरु ा कायालय, रौतहट दरब दी भई सोही कायालयमा
कायरत् रहेको अव थामा िमित २०६६।१०।२९ गते
हािजर हने िदन १० घर िबदा वीकृत भै गएकामा िबदा
भु ानप ात् लामो समयस म हािजर हन नआई गैर
हािजरी रहेको र िनजको स बि धत घर ठे गानामा खोज
तलास गदा गराउँदासमेत कुनै िकिसमको स पकमा
नआई लामो समयस म कायालयमा हािजर नभई
आ नो सेवा ित उदािसनता देखाई आफूलाई िदइएको
िज मेवारी र नोकरी ित नै अनादर गरेको देिखएकाले
िनजलाई सश
हरी िनयमावली, २०६० को
प र छे द १० को िनयम ८७ को उपिनयम (१) को ख ड
(छ) बमोिजमको कसरु मा ऐ. िनयमावली ऐ. प र छे दको
िनयम ८८ को अनस
ु ूिच ६ को देहाय ३(ख) ले िदएको
अिधकार योग गरी ऐ. िनयमावली ऐ. प र छे दको
िनयम ८४ (ख) (१) बमोिजम भिव यमा सरकारी
सेवाको िनिम अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट
हटाई िदइएको हो । िवप ी रट िनवेदक १० िदनको
घर िबदा भु ान गरी समयमा नै कायालयमा हािजर
हनु पनमा नभई लामो समयस म कोही कसैलाई कुनै
िकिसमको जानकारी नै नगराई आफूखस
ु ी गैर हािजर
रहेको र िनजलाई सुनुवाईको मौका व प कायालयमा
हािजर भइ सफाइ पेस गन मौकाको लािग सश हरी
बलका इकाइह मा खोजतलासका लािग स चारप र
िनजको स बि धत थायी घर ठे गानामा खोजतलासको
लािग िज ला हरी कायालय, कै लालीलाई प ाचार
गदासमेत कुनै िकिसमको स पकमा नआई नोकरी ित
नै बेवा ता गरी गैर हािजर रहेको देिखएको हँदा
सश हरी िनयमावली, २०६० बमोिजम ाकृितक
यायको िस ा तलाई अ रस: पालन गरी कारवाही
भएको हो । यसथ िवप ीको उ िनणयमा कानूनी ुिट
भएकाले बदर ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िजिकर
आफै ँ मा कपो किपत बनावटी एवम् झु ा रहेको छ ।
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९४६४ - नरे श डगौरा िव. सश

हरी बल, धान कायालय, हलचोक, काठमाड समेत

पेस हन आएको ततु िनवेदनमा िनवेदकको
तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा य ी गणेश
िगरी र राम साद ढुङ्गेलले रट िनवेदक आ नो िपता
िबमारी हनु भएकाले िमित २०६६।१०।१७ देिख
२०६६।१०।२९ स म ज मा १० िदनको घर िबदा
आ नो कायालयबाट वीकृत गराई घर जानभु एको
हो । िबदाको समयमा आ नो िपतालाई अ पतालमा
राखी उपचार गराउने ममा िनको नहनु भएकाले
उपचार गद गदा वीकृ त िबदाभ दा के ही िदन बढी
यितत हन गई कायालयमा फिकन िढला भएको मा
हो । रट िनवेदकलाई िमित २०६६।१०।२९ गते
स ममा हािजर हनपु नमा हािजर हन नआई गयल हािजर
भएको जनाउँदै कारवाहीको लािग ितवेदन उठाइएको
खोजतलासको लािग अ.बं. ११० नं. बमोिजमको
याद सूचना िनजको घर ठेगानामा पठाइएको भिनएको
भए तापिन सोबारे िनजलाई कुनै थाहा जानकारी
नभएको अव था छ । रट िनवेदकको के ही िदनको
अनुपि थितमा िनजउपर कारवाही ार भ गरी अ.बं.
११० नं. बमोिजम िनजको घर ठेगानमा याद सूचना
पठाइएको भिनए पिन सो याद सूचना िनवेदकको
घरमा पगु े नपुगेको बारे आ नो िनणयमा उ लेख नै
नगरी िनवेदकलाई सश हरी िनयमावली, २०६०
को िनयम ८७ (१)(छ) को कसरु मा ऐ. िनयमावलीको
िनयम ८४ (ख)(१) बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको
िनिम सामा यत: अयो य नठह रने गरी आ नो
सफाइ पेस गन मौकासमेत निदई एकतफ पमा िमित
२०६६।१०।२९ गते बाटै लागू हने गरी सश हरी
सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०६६।११।२५ मा िनणय
ग रएको छ जनु ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत
छ । तसथ रट िनवेदकलाई सश हरी सेवाबाट
हटाउने गरी म य े ीय सश हरी बल मु यालय
बािहनी, पथलैया बाराका सश हरी उपरी कले
गनभएको
िमित २०६६।११।२५ को िनणयपचा
यस अदालतको ठहर
ु
िनयमबमोिजम पेसी सूिचमा चढी िनणयाथ र सोलाई सदर गरेको ऐ. का बािहनी पित सश

सश हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ९३ को
ख ड (ख) अनस
ु ार “भागी प ा नलागेको वा अ कुनै
कारणले स पक थािपत गन अस भव भएको सश
हरी कमचारीलाई िवभागीय सजाय गनपदा
ु िवभागीय
जाँचबुझ गराउनु नपन”
कानूनी ावधान गरेको
छ । जसअनुसार कुनै पिन सश
हरी कमचारी
सेवारत अव थामा आफूखस
ु ी भागी गएमा वा अ
कुनै कारणले स पक थािपत गन अस भव भएमा
िनजलाई सफाइ पेस गन मौका व प िनजको थायी
वतनमा ितनपु तेसमेत खल
ु ाई स बि धत कायालयमा
समयमा नै खोज तलासको लािग लेखापढी गरी हािजर
हने मौका िदँदा िदँदै पिन सोको बेवा ता गनलाई
सश हरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को ख ड (ग)
अनस
ु ार पचा खडा गरी नोकरीबाट हटाइ छ । यसथ
िवप ी रट िनवेदक घर िबदा भु ान गरी समयमा
नै कायालयमा हािजर हनपु नमा लामो समयस म
आफूखस
ु ी गैर हािजर रहेको हँदा अ तत: नोकरीबाट
हटाइएको हो । यसथ सफाइ पेस गन मौका नै निदई
ाकृ ितक यायको िस ा तिवपरीत गरेको िनणय बदर
ग रपाउँ भ ने िजिकर सोही कानूनिवपरीत भएकाले
रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
म य े ीय सश हरी बल मु यालय बािहनी,
पथलैयाका सश हरी उपरी क भवु ने र साद,
म य े ीय सश हरी बल मु यालय बािहनी,
पथलैया र आ नो हकमा समेत ऐ. कायालयका
कायालय मख
ु सश हरी नायब महािनरी क
ऋषभदेव भ राई, सश
हरी बल सीमा सरु ा
कायालय, रौतहटको तफबाट सश हरी उपरी क
िबरबहादरु े , सश हरी बल धान कायालयको
तफबाट सश
हरी नायब उपरी क ने कुमार
ख ीको एकै िमलानको छु ाछु ै िलिखत जवाफ ।
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
हरी नायब महािनरी कबाट िमित २०६७।२।२५
मा भएको पनु रावेदन िनणयसमेत कानूनिवपरीत
भएकाले उ िनणय उ ेषणको आदेशले बदर गरी
रट िनवेदकलाई सािवककै पदमा पनु बहाली गराउन
िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको बहस ततु गनभयो
ु ।
िवप ी सश
हरी बल धान
कायालयसमेतको तफबाट उपि थत हनुभएका िव ान्
सह यायािधव ा ी कृ णजीवी िघिमरेले िवप ी रट
िनवेदक िमित २०६६।१०।१७ देिख २०६६।१०।२९
गतेस म १० िदनको घर िबदा वीकृत भै गएकामा
िबदा भु ानप ात् लामो समयस म हािजर हन नआई
गैर हािजर रहेको र िनजको स बि धत घर ठे गानामा
खोज तलास गदा गराउँदासमेत कुनै िकिसमको
स पकमा नआई लामो समयस म कायालयमा हािजर
नभई आ नो सेवा ित उदािसनता देखाई आफूलाई
िदइएको िज मेवारी र नोकरी ित नै अनादर गरेको
देिखएकाले िनजलाई सश
हरी िनयमावली,
२०६० को िनयम ८७ को उपिनयम (१) को ख ड
(छ) बमोिजमको कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम
८४ (ख)(१) बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको
िनिम अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाइएको
हो । िवप ी िनवेदकलाई सफाइ पेस गन मौकाको लािग
सश हरी बलका इकाईह मा खोजतलासका लािग
स चारप र िनजको स बि धत थायी घर ठे गानामा
खोजतलासको लािग िज ला हरी कायालय,
कै लालीलाई प ाचार गदासमेत कुनै िकिसमको
स पकमा नआई नोकरी ित नै बेवा ता गरी गैर हािजर
रहेको हँदा ाकृितक यायको िस ा तलाई अ रस:
पालन गरी कारवाही भएको हो । यसथ िवप ी रट
िनवेदक घर िबदा भु ान गरी समयमा नै कायालयमा
हािजर हनुपनमा लामो समयस म आफूखस
ु ी गैर
हािजर रहेको हँदा अ तत: नोकरीबाट हटाइएको हो ।
यसथ चिलत कानूनबमोिजमका स पूण ि याह

अपनाई िवप ी रट िनवेदकलाई नोकरीबाट अवकास
िदईएको हँदा रट िनवेदन खारेजभागी छ खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको बहस तुत गनुभयो ।
ततु रट िनवेदनमा प िवप का िव ान्
कानून यवसायीह ले गनुभएको उपरो तकपूण
बहस िजिकर मनन् गरी रट िनवेदन फायलसमेतको
अ ययन गरी हेदा मु यतः देहायका ह मा के ीत
रही िनणय िदनुपन देिखन आएको छ :
(१) रट िनवेदकलाई सश
हरी सेवाबाट
अवकास िदनपु वू सफाइ पेस गन मनािसब
मौका दान ग रएको छ छै न ?
(२) रट िनवेदकलाई सश
हरी सेवाबाट
हटाउने गरी ी म य े ीय सश हरी
बल मु यालय
बािहनी पथलैया,
बाराका सश
हरी उपरी कबाट िमित
२०६६।११।२५ मा गरेको िनणयलाई
सदर गन गरी ऐ. का सश हरी नायब
महािनरी कबाट िमित २०६७।२।२५ मा
गरेको िनणय कानूनस मत छ छै न ?
(३) िवप ीको िनणयबाट िनवेदकको रोजगारीको
हकको उ लङ् घन भएको छ छै न ?
(४) िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हने हो
वा होइन ?
२. यसमा म िनवेदक िवप ी सश
हरीबल सीमा सुर ा कायालय, रौतहटमा सश
हरी व र हव दारमा कायरत् रहेकामा बुवा िबमारी
हनु भएकाले १० िदनको घर िबदा वीकृत गराई
िमित २०६६।१०।१७ मा घर गएको िथएँ । िबदाको
समयमा बवु ाको उपचार गदा िठक नहनु भएकाले थप
उपचार गदा गद वीकृ त िबदाभ दा के ही बढी िदन
यितत हन गई कायालयमा फिकन िढला भएकोमा
मलाई िमित २०६६।१०।२९ गते स ममा हािजर
हनुपनमा हािजर हन नआई गयल हािजर भएको
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९४६४ - नरे श डगौरा िव. सश

हरी बल, धान कायालय, हलचोक, काठमाड समेत

कारण जनाउँदै नोकरीबाट बखासी ग रएको छ । मेरो
के ही िदनको अनपु ि थितमा मउपर कारवाही ार भ
गरी अ.बं. ११० नं.बमोिजम मेरो घर ठे गानमा याद
सूचना पठाइएको भिनए पिन सो याद सूचना मेरो
घरमा पगु े नपगु ेको बारे आ नो िनणयमा उ लेख नै
नग र मलाई स बि धत कायालयमा ितवाद गन
ा हन स ने हद याद बाँक छँदै मलाई सश
हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८७ (१)(छ) को
कसरु मा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४(ख)(१) बमोिजम
भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम सामा यत: अयो य
नठह रने गरी आ नो सफाइ पेस गन मौकासमेत
निदइ एकतफ पमा िमित २०६६।१०।२९ गते
बाटै लागू हने गरी सश
हरी सेवाबाट हटाउने
गरी िमित २०६६।११।२५ मा िनणय ग रएको छ ।
मलाई नोकरीमा हटाउने िनणय गदा आफूलाई लागेको
कसरु मा सफाइ पेस गन मौका दान ग रएको छै न
र कुनै ितवादको मौका पिन िदइएको छै न । यसरी
िनणयकता अिधकारीले कानूनको उिचत ि याको
अवल बन नै नगरी मनोमानी तथा वे छाचारी तवरले
मलाई अवकाश िदने िनणय गनभएको
छ जनु कानून
ु
तथा यायको ि कोणमा अ य त ुिटपूणसमेत रहेको
हँदा सो िनणय उ ेषणको आदेशले बदर ग र मलाई
सािबककै पदमा पुनबहाली गनु भनी िवप ीह का
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग रपाउँ
भ नेसमेत िनवेदन दाबी रहेको देिख छ । यसैगरी
िवप ी रट िनवेदक सश हरी बल सीमा सरु ा
कायालय, रौतहट दरब दी भई सोही कायालयमा
कायरत् रहेको अव थामा िमित २०६६।१०।१७
देिख २०६६।१०।२९ स म ज मा १० िदन घर
िबदा वीकृत भै गएकामा िबदा भु ानप ात् लामो
समयस म हािजर हन नआई गैर हािजरी रहेको र
िनजको स बि धत घर ठे गानामा खोज तलास गदा
गराउँदासमेत कुनै िकिसमको स पकमा नआई आ नो
सेवा ित उदािसनता देखाई आफूलाई िदइएको

िज मेवारी र नोकरी ित नै अनादर गरेको देिखएकाले
िनजलाई सश हरी िनयमावली, २०६० को िनयम
८७ (१)(छ) बमोिजमको कसरु मा ऐ. िनयमावलीको
िनयम ८४ (ख)(१) बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको
िनिम अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी
ग रएको िनणय चिलत कानून र ाकृितक यायको
िस ा तलाई पूण पमा पालना गरी ग रएको हँदा सो
िनणय कानूनस मत नै रहेकाले रट िनवेदन खारेज हनु
पन भ नेसमेत िवप ीको िजिकर रहेको पाइ छ ।
३. यस प र े यमा रट िनवेदकलाई
सश
हरी सेवाबाट अवकास िदनपु वू सफाइ
पेस गन मनािसब मौका दान ग रएको छ छै न ?
भ ने िनणय िदनु पन हन आएको पिहलो तफ
िवचार गदा रट िनवेदक सश
हरी बल सीमा
सरु ा कायालय, रौतहटमा सश
हरी व र
हब दारको पदमा कायरत् रहेको अव थामा िनजलाई
नोकरीबाट हटाउने गरी म य े ीय सश हरी बल
मु यालय बािहनी, पथलैया बाराका सश हरी
उप र कले िमित २०६६।११।२५ मा िनणय भएको
र सो िनणयलाई सदर गन ग र ऐ. का सश हरी
नायब महािनरी कबाट िमित २०६७।२।२५ मा िनणय
भएको कुरा िमिसल संल न माण कागजबाट देिख छ ।
४. उ िनणयमा पु दा ाकृितक यायको
िस ा तबमोिजम आफूलाई सनु वु ाइको मौका नै
निदइएको भ ने रट िनवेदकको मु य दाबी रहेको
देिख छ । यस स दभमा िवप ीह को िलिखत जवाफ
हेदा िनवेदकलाई कायालयमा हािजर भई सफाइ पेस
गन मौकाको लािग सश हरी बलका इकाइह मा
खोजतलासका लािग सश हरी बल सीमा सरु ा
कायालय, रौतहटको िस.नं. २९४२ को स चारप
र िनजको थायी घर ठे गानामा खोजतलासको लािग
सोही कायालयको च.नं. ३९० िमित २०६६।११।१३
गतेको प ारा िज ला हरी कायालय, कै लालीलाई
प ाचार गदा कुनै िकिसमको स पकमा नआई
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
नोकरी ित नै बेवा ता गरी गैर हािजर रहेकाले सश
हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४ (ख)
(१) बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम
सामा यत: अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाइएको
हो भ नेसमेत उ लेख भएको देिख छ ।
५. िनवेदकलाई खोज तलास गरी फे ला परेमा
बाटो यादबाहेक २४ घ टािभ यस कायालयमा
जानकारी गराइिदने र फे ला नपरेमा मुलक
ु ऐन, अ.बं.
११० नं.बमोिजम िनजको घर दैलोमा सूचना टाँस गरी
सोको स कलै मचु ु का यस कायालयमा पठाई िदने
भनी सश हरी बल सीमा सरु ा कायालय, रौतहटले
िमित २०६६।११।१३ को प बाट िज ला हरी
कायालय, कै लालीलाई प ाचार ग रएको स म देिखन
आउँछ । तर सो प ानुसारको काय अथात् मुलुक ऐन,
अ.बं. ११० नं. बमोिजम याद सूचना तामेल भएको
भ ने कुरा िवप ीको िलिखत जवाफबाट खुलेको
देिखँदैन । यस स दभमा िनवेदकलाई िवप ीबाट
स पक गरेको वा िनजका नाउँमा िवभागीय कारवाहीको
सूचना तामेल भएको भनी िव त हनु पन अव था
देिखन आएन । य तो अव थामा रट िनवेदकलाई
सश हरी सेवाको नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको
िनणयमा ाकृितक यायको िस ा तबमोिजम
पि करणको मौका िदएको देिखन आएन ।
६. अब, रट िनवेदकलाई सश
हरी
सेवाबाट हटाउने गरी ी म य े ीय सश हरी
बल मु यालय
बािहनी पथलैया, बाराका सश
हरी उपरी कबाट िमित २०६६।११।२५ मा गरेको
िनणयलाई सदर गन गरी ऐ. का सश हरी नायब
महािनरी कबाट िमित २०६७।२।२५ मा गरेको
िनणय काननू स मत छ छै न ? भ ने दो ो तफ
िवचार गदा कारवाहीको िनणय हेदा िनजलाई सश
हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८७ (१)(छ)
बमोिजमको कसरु गरेकाले ऐ. िनयमावलीको िनयम
८४ (ख)(१) बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको

िनिम सामा यत: अयो य नठह रने ग र िमित
२०६६।१०।२९ बाट लागू हने गरी सश
हरी
सेवाबाट हटाउने गरी ी म य े ीय सश हरी
बल मु यालय
बािहनी पथलैया, बाराका सश
हरी उपरी कबाट िमित २०६६।११।२५ मा िनणय
गरेको र सो िनणयउपर िनवेदकले पुनरावेदन गरेकामा
सोउपर अि तम िनणय हँदा म य े ीय सश हरी
बल मु यालय
बािहनी पथलैया, बाराका सश
हरी नायब महािनरी कबाट िमित २०६७।२।२५ मा
िनणय हँदा सु िनणयलाई नै सदर ग रएको देिख छ ।
७. यस प र े यमा रट िनवेदकलाई
नोकरीबाट हटाइँदा िलइएको सश हरी िनयमावली,
२०६० को िनयम ८७ (१)(छ) र ऐ. िनयमावलीको
िनयम ८४ (ख)(१) का यव थालाई अवलोकन गनु
सा दिभक देिख छ ।
८. िनयम ८७ को उपिनयम (१) मा सेवाबाट
हटाउने वा बखा त गन भनी देहायको कुनै अव थामा
सश हरीलाई भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम
अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउन सिकने
भनी उ लेख भएको र देहाय (छ) मा िबदा वीकृ त
नगराई लगातार प िदनस म आ नो कायालयमा
अनुपि थत रहेमा भनी उ लेख ग रएको पाइ छ ।
यसैगरी िनयम ८४ (ख) मा िवशेष सजाय उ लेख गरी
सोही िनयमको (ख)(१) मा भिव यमा सरकारी सेवाको
िनिम अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने भनी
उ लेख भएको पाइ छ ।
९. तुत िवषयमा रट िनवेदक आफू कायरत्
सश हरी बल सीमा सरु ा कायालय, रौतहटबाट
िमित २०६६।१०।१७ देिख २०६६।१०।२९ स म
ज मा िदन १० को घर िबदा वीकृत गराई घर गएको
कुरा दवु ै प बाट वीकार गरेकै देिख छ । यसरी
घर िबदा वीकृ त गराई घर गएकामा वीकृ त िबदा
अविधभर िपताको उपचार नसिकएको कारण समयमा
नै कायालयमा उपि थत हन असमथ भएको भ ने
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िनवेदकको िनवेदन दाबी रहेको देिख छ । िनवेदकको
िपता घोडाघोडी अ पताल ा. िल. सख
ु ड, कै लालीमा
उपचारको ममा रहेको कुरा सो अ पतालको िमिसल
संल न मािणत प बाट देिखएबाट िनवेदकको िपता
िबमारी भएको र उपचारको ममा अ पतालमा भना
भएकै देिख छ ।
१०. अक तफ िनवेदकको िबदा समा भएको
आठ िदनमा नै िनजउपर कारवाहीको ि या अगािड
बढाई िमित २०६६।११।२५ गते अथात् वीकृ त
िबदा समा भएको २४ िदनमा नोकरीबाटै अवकास
िदने गरी िनणय गरेको र सो िनणयउपर पनु रावेदन
परेकामा सश
हरी नायब महािनरी कले िमित
२०६७।२।२५ गते सु िनणय नै सदर गरेको कुरा
िमिसल संल न कागज माणबाट देिख छ ।
११. कुनै पिन कमचारी िव
उसको
आचरण यवहार स ब धमा कारवाही गदा बढो
सतकताका साथ काननू र िनयमको पालना गरी
गनपन
ु ह छ । िकनक रोजगारीको अिधकार जीवनको
अिधकारसँग जोिडएको ह छ र स बि धत यि मा
होइन उससँग आि त प रवारमािथ पिन य ता
कारवाहीले ितकूल भाव पान स दछ । यसरी
रोजगारीको अिधकारबाट वि चत गन गरी िनणय गदा
स बि धत िनयमले प पले तोिकिदएको िविध र
ि याह को पूण पमा अवल बन गरी गनु पन ह छ ।
१२. रट िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने
गरी भएको िनणयमा िनजले सश हरी िनयमावली,
२०६० को िनयम ८७ को उपिनयम (१)(छ)
बमोिजमको कसुर गरेकाले भ ने उ लेख गरेको र उ
िनयमको कसुर हेदा िबदा वीकृत नगराइलगातार
प िदनस म आ नो कायालयमा अनपु ि थत रहेमा
भ ने रहेको देिख छ । तुत िवषयमा रट िनवेदक
िमित २०६६।१०।१७ देिख िमित २०६६।१०।२९
स म १० िदनको घर िबदा वीकृ त गराएर गएकै
देिख छ । यसरी िबदा वीकृत गराई घर गएको

अव थामा िनयम ८७ को उपिनयम (१)(छ) बमोिजम
िबदा वीकृ त नगराई लगातार प िदनस म आ नो
कायालयमा अनुपि थत रहेको कसरु मा िनयम ८४
(ख)(१) बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम
अयो य नठह रने गरी िनवेदकलाई सश
हरी
सेवाबाट हटाउने गरी ी म य े ीय सश हरी
बल मु यालय
बािहनी पथलैया, बाराका सश
हरी उपरी कबाट िमित २०६६।११।२५ मा भएको
िनणय र यस िनणयलाई सदर गन गरी ऐ. का सश
हरी नायब महािनरी कबाट िमित २०६७।२।२५
मा भएको िनणयलाई कानूनबमोिजमको िनणय भ न
िम ने देिखएन ।
१३. ते ो को पमा रहेको िवप ीको
िनणयबाट िनवेदकको रोजगारीको हकको उ लङ् घन
भएको छ छै न ? भ नेतफ िववेचना गदा रोजगारीको
अिधकार भनेको यि को मौिलक तथा जीवनको
अिधकारसँग
य पमा जोिडएको हक हो
जसलाई मानव अिधकारस ब धी धेरै अ तराि य
द तावेजह ले संर ण गरेका छन् । Universal
Declaration of Human Rights, १९४८ को
धारा २३ मा Everyone has the right to
work, to free choice of employment, to
just and favorable conditions of work and
to protection against unemployment भ ने
यव था गरी येक यि को काम गन अिधकार
तथा बेरोजगारी िव को अिधकारको याभूत
गरेको छ । यसैगरी International Covenant
on Economic, Social and Cultural Right,
१९६६ को धारा ६ मा The States Parties to
the present Covenant recognize the right to
work, which includes the right of everyone
to the opportunity to gain his living by work
which he freely chooses or accepts, and
will take appropriate steps to safeguard
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
this right. को यव था गरी रोजगारको अिधकारको
याभूत गरेको छ । प रा भएको नाताले उ
यव थाको पालना गनु र गराउनु नेपालको दािय व नै
हन आउँछ । यसैगरी नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२ (३) को (च) मा येक
नाग रकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उ ोग र यापार
गन वत ता हनेछ भ ने र धारा १८ मा रोजगारी
तथा सामािजक सुर ास ब धी हकको उ लेख गरी
येक नाग रकलाई कानूनमा यव था भएबमोिजम
रोजगारीको हक हनेछ भ ने यव था गरी रोजगारीको
हकलाई मौिलक हकको पमा थािपत गरेको छ ।
१४. सश
हरी बल नेपालमा शाि त
र सु यव था कायम गरी जनताको जीउ, धन र
वत ताको संर ण गनको लािग गठन ग रएको
रा यको एउटा संय हो । रा यको संय बाट कुनै
कमचारीलाई कानूनिवपरीत नोकरीबाट बखा त गन
गरी िनणय ग र छ भने य तो अव थामा रा यबाट
उ यि को रोजगारीको अिधकारको उ लङ् घन
भएको मा नु पन ह छ ।
१५. अतएव:
तुत िवषयमा रट
िनवेदकलाई सश हरी ऐन तथा िनयमावलीिवपरीत
रोजगारीको अिधकारबाट वि चत गन गरी ग रएको
िनणयबाट िनवेदकको नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १२ (३) को (च) र धारा १८ को
मौिलक हक तथा International Covenant on
Economic, Social and Cultural Right,१९६६
को धारा ६ को अिधकारको उ लङ् घन भएको देिखन
आयो ।
१६. अब चौथो तथा अि तम
को
पमा रहेको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हने हो वा होइन ? भ नेतफ िवचार गदा उपरो
त यह को िव ेषण, कानूनी यव थाको या या
र िववेचनासमेतको आधारमा रट िनवेदक नरेश
डगौरालाई सश
हरी सेवाबाट हटाउने गरी ी

म य े ीय सश हरी बल मु यालय बािहनी
पथलैया, बाराका सश हरी उपरी कबाट भएको
िमित २०६६।११।२५ को िनणय र सो िनणयलाई सदर
गन गरेको ऐ. का सश हरी नायब महािनरी कको
िमित २०६७।२।२५ को िनणय िु टपूण भएकाले
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
ठहछ । साथै रट िनवेदकलाई पूववत् सेवामा पनु वहाली
गनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशसमेत जारी
हने ठहछ । यो आदेशको काया वयनको लािग
यसको एक ित िवप ीह लाई महा यायािधव ाको
कायालयमाफत् पठाइ िदइ ततु िनवेदनको दायरीको
लगत क ा गरी िमिसल िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. गोिव दकुमार उपा याय
इजलास अिधकृत : अजनु साद कोइराला
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभु म् ।
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नणय नं .९४६५
सव च अदालत संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सुशीला काक
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
आदेश िमित : २०७१ ।११ ।६ ।४
०६८-WO-०५८५
िवषय : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : का.िज.का.म.न.पा वडा नं. ३२ ब ने वष
३६ को अिधव ा कमलेश ि वेदीसमेत
िव
िवप ी : नेपाल सरकार, धानम ी एवम्
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार
काठमाड समेत
संर णको दािय व रा यको ह छ ।
संर कको दािय व बोके को रा यका
िनकायह ले आ नो संर क य अिधकार
े दु पयोग गरी वतमान तथा भावी
स तितको लािग आ ना पूवजह ारा
िनमाण ग रएका ऐितहािसक मारक,
दै व थल, रमणीय थलह को अि त व
मािथ असर पन तथा पन स ने कुनै
पिन काम कारवाही गनु गन िदनु कानूनी
रा यको अवधारणा िव हन जाने ।
नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा
परू ात वस ब धी वा ऐितहािसक मह वको
मारकमा कुनै िकिसमको बेिहसाब हन
निदई नेपाल सरकारले स पदाको संर ण
र स ब न गनु पन हन आउने ।
( करण नं. २३)
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स पदा र स यताको संर ण िनता त
आव यक हन जा छ । स पदा स यताको
संर णबाट समाज अझ प र कृत हन
जा छ । यसले समाजलाई संयिमत एवम्
मयािदत बनाउन म त गदछ । एउटा
राि य राजनीितको कालख डमा कुनै
शासकले गरेको कायलाई लामोसमयस म
स झनाका लािग के वल नेपालमा
मा होइन, िव का अ य देशह का
शासकह को मारक वा य तै मिू तह
रा ने चलनसँगै नेपालको स दभमा पिन
राजाह को शािलक िनमाण हनु कुनै
नौलो िवषय होइन । यसैलाई िनर तरता
िदई सिहदगेट िनमाण भई राजा ि भुवन
र चार सिहदह को शािलक रहेकामा
राजाको मा शािलक हटाउँदा यसको
ऐितहािसक प लाई समेत मनन् नगरी
भावावेसमा आई गरेको िनणय मनािसब
एवम् औिच यपूण नदेिखएकाले सो िनणय
यायसङ् गत नदेिखने ।
त कािलन राजा ि भुवनको सिहदगेटमा
रहेको शािलक नेपालीह को साँ कृितक
स पदासमेत भएबाट नारायणिहटी
सङ् ाहलयमा
रािखने
साम ी
भनेको राजाह ले उपयोग गरेको
सरसामानह को सङ् हमा हो ।
राजा ि भुवनको सिहदगेटमा रािखएको
शािलकलाई नारायणिहटीमा रा ने िवषय
पृथक भई नेपाली इितहास बोके को
िवषयसमेत भएबाट इितहास मेटाउने काय
किहँ कतैबाट हनु रा ो होइन । येक
समय र कालका मूित भवन वा ऐितहािसक
मारकह ले समय सापे
भएका
ऐितहािसक कालख डका त यह को

नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
अिघपिछ गरी यसको पुि गदछ । उ
सिहदगेट व तुत िव.सं. २००७ सालको
ाि त र यसमा त कािलन राजा जाको
यासबाट भएको ाि त र प रवतनको
ऐितहािसक त यलाई उजागर गरेको
पाइने ।
( करण नं. २४)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा य रामजी
िव र िवजयराज शा य तथा िनवेदक िव ान्
अिधव ा कमलेश ि वेदी
िवप ीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा सूयराज
दाहाल
अवलि बत निजर :
ने.का.प. २०५४, अङ् क ६ िनणय नं.
६३९१ प.ृ ३१२
स ब काननू :
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १७ (३), धारा ३३ (ड)
 ािचन मारक संर ण ऐन, २०१३ को दफा
२(क र ख)
आदेश
या. सश
ु ीला काक : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२)
बमोिजम यस अदालतको े ािधकार िभ को भई
दायर हन आएको ततु िनवेदनको सङ् ि त य र
ठहर आदेश यस कार छ :
यथ धानम ी एवम् मि प रषद्बाट
िमित ०६८।९।१८ मा िनणय गरी राजधानीको मटु ु मा
रहेको सिहदगेटमा रहेको राजा ि भवु नको शािलक
यहाँबाट हटाई यथ म येको नारायणिहटी दरबार
सङ् ाहलयमा रा ने भ ने िनणय भएको यहोरा
सावजिनक हँदा उ काम कारवाही ित आम नेपाली

नाग रकसरह हामी िनवेदकको पिन यानाकषण
भयो । “सिहद” भ नाले िवना वाथ देश, जनता र
रा को उ नित िवकासको लािग समपण भएको र सो
उ े य ाि को लािग जानी बझ
ु ी यान बाजी लगाउन
पिछ नपन महापु षलाई मा ने ग र छ । यसै ेणीमा
राजा ि भुवनको थान रहेको हँदा िनरङ् कुस जहािनया
राणा शासनबाट देशलाई मु गन राजा ि भवु नबाट
खेिलएको भूिमकाको कदर गन अ य सिहदको साथमा
त कािलन धानम ी िव े र साद कोइरालाको
सरकारले ०१७ सालमा सिहदगेटको थापना गरी
सिहदको स झना र स मान राजा ि भवु नको मिु त
ित ापन ग रएको इितहासकार र जािनफकारह को
दाबी छ । फल व प आजको अ त रम ि थित कायम
हनु पुवस म र कायम पिछ पिन देशी िवदेशी सरकार
मुख पाहनाह ले सो थानमा गई सिहदह ित
ा जली अपण गन गद आइरहेका िथए । यो थलमा
रािखएका मिू तह रा का स पदा हन् । इितहास
बोके को उ सिहद मारकबाट राजा ि भुवनको
मूितमा यहाँबाट हटाई यथ नारायणिहटी दरबार
सङ् ाहलयमा रा नु पन औिच य र आधारको
कतैबाट पिु हँदैन । अ त रमकाल लागू भए यता
सरकारले सिहदको उपािध स मान मापद ड िबना
बाँिडरहेको अव था छ । सिहद घोषणाको कुनै मापद ड
छै न । भएका अमर सिहदको कुनै कदर छै न । वा तिवक
सिहद र ितनको प रवारले कुनै स मान पाएको ि थित
छै न । उपेि त भई ब न परेको अव था छ । वा तिवक
सिहदह ितनका योगदान र मारकह को समेत
समान संर ण हनु पन आजको आव यकता हो ।
Convention For Protection of The
World Cultural and Natural Heritage,
१९७२ लाई नेपालले अनमु ोदन ग रसके को छ । जस
अ तगतसमेत पूवजह ले िनमाण गरेको ऐितहािसक
मारकको हैिसयत मेट्न िम दैन । संर कको दािय व
बोके को रा य िनकायले आ नो संर िकय अिधकारको
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९४६५ - अिधव ा कमलेश ि वेदीसमेत िव. नेपाल सरकार
द ु पयोग गरी वतमान तथा भावी स ततीको लािग
आ ना पूवजह बाट िनमाण ग रएका मारकका
िव कुनै काम गन िदनु वा ना ने, मा ने ि थितमा
प रवतन याउन खो ने काय जो कोहीबाट हन खोजे
पिन कानूनी रा यकै अवधारणा िव हने हँदा उ
यथ मि प रषद्को सिहदगेट मारकबाट राजा
ि भवु नको शािलकमा हटाउने गरी भएको िनणय
आ मिन , वे छाचारी, वदिनयतपूण दु ताबाट
त हचुवा हँदा मनािसब कारण आधार बेगरको उ
िनणय काम कारवाही िझक बझ
ु ी उ ेषणको आदेशले
बदर गरी भएका सिहदको स मान कदर गन र भावी
िदनमा रा यले घोिषत गन सिहदको मापद ड तजमा
ु
गरी ितनको ग रमा इ जत बनाई रा न ठोस कानूनी
उपचारको बाटो नहँदा यो सावजिनक सरोकारको
मामलामा स मािनत अदालतको असाधारण
अिधकार े गहु ान आएका छ ।
अ त रम संिवधानको तावना हे रएमा
िव.स. २००७ साल पिहलादेिख हालस म पटकपटक
भएका लोकत र शाि तका प मा भएको ऐितहािसक
संघषसमेतको स मान गन भनी स बोधन ग रएको
छ । जसअ तगत राजा ि भुवनले राणा शासन िव
गरेको योगदानलाई लोकत जात का प मा िथएन
भनी िवप ीह ले भ न स दैनन् । यसैगरी अ त रम
संिवधानको धारा १७ (३) ले नेपालमा बसेका येक
समदु ाय यि लाई साँ कृ ितक स यता, स पदाको
संर ण र स ब न गन हक ह छ भिनएको पृ भूिममा
सिहदगेटमा सिहदको ेणीमा रािखएको त कािलन
राजा ि भवु नको मूित नेपाली साँ कृितक स यता र
स पदाको ोतक हो । नारायणिहटी सङ् ाहलयमा
रािखने साम ी भनेको यहाँ रहेका र राजाह ले उपयोग
गरेको सरसामानह को सङ् ह हो । राजा ि भवु नको
सिहदगेटमा रािखएको मूितलाई नारायणिहटीमा रा ने
िवषय पृथक भई नेपाली इितहास मेट्ने कुचाल िसवाय
अ के ही हन स दैन । इितहास मेटेर मेिटँदनै ऊ

आफै ँ बो छ, जनु कुरा यथ ह ले बु नु पन हो ।
अतः यथ ह को अनिधकृ त अिधकार े बािहरको
दिू षत सोच, िनणय, कायवाही संिवधान संरि तसमेत
नहँदा सोलाई रोक लगाई राि य स पदाको पमा
रहेको सिहदगेट र यहाँ रहेका सिहदह को मूितह
यथाि थितमा रा न र अ यथा हन गन नपाउने गरी
रोक लगाउन िनवेदकह लाई नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १७ (३) ले मौिलक हकको
पमा अिधकार यायोिजत गरेको हँदा उि लिखत
दिू षत कारण आधारिविहन वे छाचारी िनणय
िझक बझ
ु ी उ षे णका आदेशले बदर गरी यस िवषयमा
ितकूल असर पु ने थप काय यथ ह बाट हन गन
नपाउने गरी रोक लगाउन ितषेधसमेतको जो चािहने
आ ा, आदेश जारी गरी रोक लगाई पाउनसमेत सादर
िनवेदन गदछ ।
स.अ. िनयमावली, २०४९ को िनयम
४१(१) बमोिजम यो रट िनवेदनको साथक योजनका
लािग िनवेदनको अि तम िकनारा नलागेस म यथ
मि प रषद्को सिहदगेट मारकबाट राजा ि भुवनको
शािलक हटाउने भिनएको िनणयको काया वयन
नगनु नगराउनु भनी आव यक उपयु अ त रम
आदेश यथ ह का नाममा जारी गरी पाउन सादर
िनवेदन गदछ भ नेसमेत यहोराको िनवेदकह को
िनवेदनप ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हनु नपन हो ।
आदेश जारी हनु नपन भए आधार कारणसमेत राखी
बाटाका यादबाहेक १५ िदनिभ महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िलिखत जवाफ पेस गनु भनी यो
आदेश र िनवेदनको ितिलिप साथै राखी िवप ीह को
नाउँमा सूचना याद पठाई यादिभ िलिखत जवाफ
परे वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार पेस गनू ।
यसमा अ त रम आदेश जारी हने िक नहने
भ नेतफ िवचार गदा, काठमाड राजधानीको मटु ु मा
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
अवि थत सिहदगेटमा रहेको चार सिहदका साथै
राजा ि भवु नको मूित त कािलन मि प रषद्को
िनणयबाट २०१७ सालमा थािपत भएको आज
५१ वष पिु गसके को देिख छ । य ता मारक,
मूितह ले रा को इितहास र राि य गौरवलाई
बढाउने भ ने िनि त छ । ती मारक र मूितह सँग
जनताको जनभावना गाँिसएको ह छ । य ता मारक
थाना तरण गदा जनसाधारणको जनभावना नबझ
ु ी
भएको थानबाट अ य हटाउन िम दैन । साथै
उ सिहदगेटमा अ तराि य े बाट बेला बखतमा
हने मणबाट पिहचान रहेको र नेपालले संयु रा
संघको Convention on Protection of the
World Culture & Natural Heritage, १९७२
लाई सन् १९९० मा अनमु ोदन ग रसके को छ जनु
हा ो सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले मा यता दान
गरेको छ । उ महासि धको धारा १ मा मारक र
मूितह को संर ण गनपन
ु भ ने ावधान भई य तो
ावधानलाई नेपालले पिन मा यता िदएको हँदा
िवप ीले हटाउन खोजेको राजा ि भुवनको मूित
हटाउनु पन कारण के हो सोसमेत नखल
ु ाई िबना आधार
अ तराि य महासि धिवपरीत र संिवधानको धारा
१७ को (३) बाट जोगाउनु पन स पदा र सँ कृितको
अवधारणािवपरीत एकाएक काय गन लागेको देिखएको
हँदा यो िनवेदनको अि तम िकनारा नलागेस म उ
राजा ि भवु नको शािलक सिहदगेटबाट नहटाउनु
भनी यो अ त रम आदेश जारी ग रिदएको छ । सोको
सूचना िवप ीह लाई िदई िनयमानुसार गनु भ ने यस
अदालतको िमित २०६८।९।२६ गतेको आदेश ।
जहाँस म िमित २०६८।९।१८ को
मि प रषदक
् ो िनणय बदर ग रनु पनस ब धी िवषय
छ, तत्स ब धमा सिहदगेटमा रहेको ि भवु नको
शािलकलाई सङ् ाहलयमा थाना तरण गन
िवषयको थािनय िवकास म ालयको नं. २१।२४–
०६८।९।१८ को ताव मं.प.बै.सं. ५८।०६८ िमित

२०६८।९।१८ को मि प रषदक
् ो बैठकमा पेस हँदा
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ११ सिहदगेटमा
रहेको व. ि भवु न शाहको शािलकलाई नारायणिहटी
सङ् ाहलयमा थाना तरण गन िनणय भएको हो ।
िवप ी िनवेदकले तुत रट िनवेदनमा सरोकारवाला
िनकायलाई िवप ी कायम गन नसके को तथा ततु
िनणयमा य यस कायालयको संल नतासमेत
नभएको हँदा यस कायालयका नाममा मागबमोिजमको
आदेश जारी हन नस ने भएकाले यस कायालयलाई
यथ कायम गरेको हदस म रट िनवेदनका साथै
िमित २०६८।९।२६ मा जारी अ त रम आदेशसमेत
खारेजयो य हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको
धानम ी तथा मि प रषद् सिचवालयको िलिखत
जवाफ ।
िवप ी िनवेदकसमेतका हक बेहकमा
यस म ालयबाट कुनै कारवाही र िनणय नभएको
अव थामा यस म ालयलाई िवप ी बनाइ रहनु पन
होइन । यो म ालयबाट िनजह ले िनवेदनमा उठाएको
िवषयमा कुनै आदेश / िनणय गरेको छै न । य तो
अव थामा म ालय िवप ी हनु नपन न िनवेदन
स मािनत अदालतसम गदछु भ नेसमेत यहोराको
िश ा म ालयको िलिखत जवाफ ।
गहृ म ालयको िनणय एवम् आदेशले
शािलक हटाउने िनणय गरेको नहँदा अ त रम
आदेशसिहतको तुत रट िनवेदन गृह म ालयको
हकमा खारेजभागी हँदा खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको गृह म ालयको िलिखत जवाफ ।
रट िनवेदनमा उ लेख भएको नेपाल
सरकार धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयबाट
पवू राजा ि भवु नको शािलक सिहदगेटबाट हटाउने
स ब धमा िमित २०६८।९।१८ को िनणयसिहतको
फाइल महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िझकाउनू । िनवेदनको करण २ मा उ लेख भएको
Convention For Protection of The World
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९४६५ - अिधव ा कमलेश ि वेदीसमेत िव. नेपाल सरकार
Cultural and Natural Heritage, १९७२
को ितिलिप िनवेदनसाथ संल न नरहेकाले सो
क भे सनलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ छै न भए
किहले गरेको हो सोसमेत खल
ु ाउन लगाई िनवेदकबाट
सो क भे सनको ितिलिप दाखेल गराउनू ।
धानम ीको कायालयबाट आएको िलिखत
जवाफमा पूवराजा ि भवु नको शािलक सिहदगेटबाट
हटाई नारायणिहटी सङ् ाहलयमा रा ने िवषयको
ताव थानीय िवकास म ालयबाट ा भई िनणय
भएको भ ने उ लेख भएको देिखँदा सो स ब धमा
उ थानीय िवकास म ालयलाई समेत बु नु पन
आव यक देिखएकाले उ शािलक यहाँबाट हटाउने
कारण, आव यकता र अ य आधार के िथयो सोसमेत
खल
ु ाई पठाउनु भनी सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४२ बमोिजम थानीय िवकास
म ालयबाट महा यायािधव ाको कायालयमाफत
जवाफ िलई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७०।१।२५ गतेको आदेश ।
अदालतको आदेश
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक
मु ा पेसी सूिचमा चढी पेस हन आएको तुत
रट िनवेदनमा िनवेदकका तफबाट उपि थत हनु
भएका िव ान् अिधव ा य ी रामजी िव र ी
िवजयराज शा य तथा िनवेदक िव ान् अिधव ा
ी कमलेश ि वेदीले यथ धानम ी एवम्
मि प रषद्बाट िमित ०६८।९।१८ मा िनणय गरी
राजधानीको सिहदगेटमा रहेको राजा ि भवु नको
शािलक यहाँबाट हटाई यथ म येको नारायणिहटी
दरबार सङ् ाहलयमा रा ने भ ने िनणय भएको छ ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १७
(३) ले नेपालमा बसेका येक समदु ाय यि लाई
साँ कृ ितक स यता, स पदाको संर ण र स ब न गन
हक हनेछ भ ने उ लेख भएकामा सिहदगेटमा सिहदको

णे ीमा रािखएको त कािलन राजा ि भुवनको मूित
नेपाली साँ कृ ितक स यता र स पदाको प रचयसमेत
हो । नारायणिहटी सङ् ाहलयमा रािखने साम ी भनेको
राजाह ले योग गरेको सरसामानह को सङ् हमा
हो । राजा ि भवु नको सिहदगेटमा रािखएको मूितलाई
नारायणिहटीमा रा ने िवषय पथृ क भई नेपाली
इितहास मेट्ने कायमा हने हँदा सो सान गरी भएको
िनणय बदर होस् ।
यस साँ कृ ितक स यता र स पदाको
संर णको स ब धमा अ तराि य कानूनसमेतलाई
हेदा Convention For Protection of The
World Cultural and Natural Heritage १९७२
रहेको छ । यस महासि धलाई नेपालले अनमु ोदन
ग रसके को छ । यसका आधारमा समेत पूवजह ले
िनमाण गरेको ऐितहािसक मारकको हैिसयत मेट्न
िम दैन । संर कको दािय व बोके को रा य िनकायले
आ नो संर िकय अिधकारको द ु पयोग गरी वतमान
तथा भावी स ततीको लािग आ ना पूवजह बाट
िनमाण ग रएका मारकका िव कुनै काम गन िदनु
वा ना ने, मा ने ि थितमा प रवतन याउन खो ने
काय जो कोहीबाट हन खोजे पिन कानूनी रा यकै
अवधारणा िव हने हँदा उ यथ मि प रषदक
् ो
सिहदगेट मारकबाट राजा ि भुवनको शािलकमा
हटाउने गरी भएको िनणय आ मिन , वे छाचारी,
वदिनयतपूण हँदा कुनै पिन कारण आधार बेगर भएको
िनणय काम कारवाही उ ेषणको आदेशले बदर होस्
भनी तुत गनुभएको बहस सनु ीयो ।
िवप ी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत
हनु भएका िव ान् उप यायािधव ा ी सूयराज
दाहालले सिहदगेटमा रहेको ि भवु नको शािलकलाई
सङ् ाहलयमा थाना तरण गन िवषयको थािनय
िवकास म ालयको ताव मं.प.बै.सं. ५८।०६८
िमित २०६८।९।१८ को मि प रषद्को बैठकमा
पेस हँदा काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ११
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सिहदगेटमा रहेको व. ि भवु न शाहको शािलकलाई
नारायणिहटी सङ् ाहलयमा थाना तरण गन िनणय
भएको हो । सिहदह को शािलकमा रा न उपयु
हने भएबाट नेपाल सरकारले सान िनणय गरेको हँदा
तुत िनवेदन खारेज होस् भनी ततु गनुभएको
बहससमेत सुिनयो ।
यसमा िमिसल
संल न
स पूण
कागजातह को अ ययन एवम् दवु ै प का िव ान्
कानून यवसायीह को बहससमेत सनु ी िवचार गदा
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनु पन हो होइन
िनणय िदनु पन देिखन आयो ।
२. अब िनणयतफ िवचार गदा यसमा
यथ धानम ी एवम् मि प रषद्बाट िमित
०६८।९।१८ मा िनणय गरी का.म.न.पा. वडा नं.११
ि थत सिहदगेटमा रहेको राजा ि भवु नको शािलक
यहाँबाट हटाई यथ म येको नारायणिहटी दरबार
सङ् ाहलयमा रा ने भ ने िनणय भएको यहोरा
सावजिनक हँदा उ काम कारवाही ित आम नेपाली
नाग रकसरह हामी िनवेदकको पिन यानाकषण
भयो । यथ ह को अनिधकृ त अिधकार े बािहरको
दूिषत सोच, िनणय, कायवाही संिवधान संरि तसमेत
नहँदा सोलाई रोक लगाई राि य स पदाको पमा
रहेको सिहदगेट र यहाँ रहेका सिहदह को मूितह
यथाि थितमा रा न र अ यथा हन, गन नपाउने गरी
रोक लगाउन िनवेदकह लाई नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १७ (३) ले मौिलक
हकको पमा अिधकार यायोिजत गरेको हँदा
उि लिखत दिु षत कारण आधारिविहन वे छाचारी
िनणय िझक बुझी उ ेषणका आदेशले बदर गरी यस
िवषयमा ितकूल असर पु ने थप काय यथ ह बाट
हन, गन नपाउने गरी रोक लगाउन ितषेधसमेतको
जो चािहने आ ा, आदेश जारी गरी रोक लगाई पाउँ
भ ने िनवेदन माग दाबी रहेकामा िमित २०६८।९।१८
को मि प रषद्को िनणय बदर ग रनु पनस ब धी

िवषयमा सिहदगेटमा रहेको ि भवु नको शािलकलाई
नारायणिहटी सङ् ाहलयमा थाना तरण गन
िवषयको थािनय िवकास म ालयको नं. २१।२४–
०६८।९।१८ को ताव मं.प.बै.सं. ५८।०६८ िमित
२०६८।९।१८ को मि प रषदक
् ो बैठकमा पेस हँदा
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ११ सिहदगेटमा
रहेको व. ि भवु न शाहको शािलकलाई नारायणिहटी
सङ् ाहलयमा थाना तरण गन िनणय भएको हो भ ने
िवप ीह को अलग अलग िलिखत जवाफ रहेछ ।
३. यसमा यस अदालतको िमित
२०७०।१।२५ गतेको आदेशबाट ा हन आएको
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयबाट राजा
ि भुवनको शािलक सिहदगेटबाट हटाउने स ब धमा
िमित २०६८।९।१८ मा भएको िनणय हेदा उ
िनणयमा हाल काठमाड म.न.पा. वडा नं. ११ ि थत
सिहदगेटमा रहेको वग य ि भवु न शाहको शािलकलाई
नारायणिहटी सङ् ाहलयमा थाना तरण गन भनी
नेपाल सरकारबाट िनणय भएको िमिसल संल न
मािणत ितिलिपबाट देिख छ ।
४. धानम ीको कायालयबाट आएको
िलिखत जवाफमा पूवराजा ि भुवनको शािलक
सिहदगेटबाट हटाई नारायणिहटी सङ् ाहलयमा रा ने
िवषयको ताव थानीय िवकास म ालयबाट ा
भई िनणय भएको भ ने उ लेख भएको देिखँदा सो
स ब धमा उ थानीय िवकास म ालयलाई समेत
बु नु पन आव यक देिखएकाले उ शािलक यहाँबाट
हटाउने कारण, आव यकता र अ य आधार के िथयो
सोसमेत खुलाई पठाउन थानीय िवकास म ालयलाई
जवाफ पठाउनु भनी िमित २०७०।१।२५ गते आदेश
भएकामा उ शािलक यहाँबाट हटाउने कारण,
आव यकता र अ य आधारसमेत खल
ु ाई पठाउनसमेत
सके को िमिसल अ ययनबाट देिखन आएन ।
५. यसमा सिहदगेटमा रहेको शािलक
िव.सं. २०१७ सालमा थापना भई ऐितहािसक
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धरोहरको पमा िवगतदेिख संरि त रहँदै आएकामा
हाल आएर काठमाड म.न.पा. वडा नं. ११ ि थत
सिहदगेटमा सिहदह को मा शािलक रा दा उपयु
हने र सिहदह को स मान हने हँदा सो सिहदगेटमा
सिहदह को मा शािलक रा ने र हाल यहाँ रहेका
वग य ि भवु न शाहको शािलकलाई सङ् ाहलयमा
थाना तरण गन भनी थािनय िवकास म ालयले
ताव पेस गनु पनाको कारण उ लेख गरी नेपाल
सरकार मि प रषद्बाट पूवराजा ि भुवन शाहको
शािलक नारायणिहटीमा थाना तरण गन िनणय
गरेको देिख छ । के वल चार सिहदह को शािलकमा
सिहदगेटमा रा दा स मान बढ् ने भ ने िवषय यि
सा दिभक नदेिखएको एवम् ततु िवषय नेपालीह को
जनभावनासँग जोिडएको साँ कृ ितक स पदाकोसमेत
िवषयलाई हलक
ु ा ढङ् गबाट उठान गरी नेपालको
ऐितहािसक प लाई अबमु यन हने िकिसमबाट
या या गरी ग रएको िनणय अप रप व पमा
िलन सिक छ । चाहे पज
ुँ ीवाद वा सा यवादी रा य
यव था भएका देशह ले आ नो परु ाना साँ कृ ितक
स पदाह को संर ण र स ब न गद िवकासको गित
िलइरहेको प र े यमा ऐितहािसक मू य मा यता रा ने
इितहासका िवषयलाई भावी पु तासमेतले दे न,
जा न, बु न एवम् हेन पाउने गरी जगेना गनु पनमा
सो को परु ाताि वक एवम् ऐितहािसक िवषयलाई नजर
अ दाज गरी ग रएको िनणय आफै ँ मा पूवा ही देिख छ ।
६. यस स ब धमा भएको अ तराि य
महासि धलाई हेदा Convention For Protection
of The World Cultural and Natural Heritage,
१९७२ को तावनामा भिनएको छ …Considering
that parts of the cultural or natural heritage
are of outstanding interest and therefore
need to be preserved as part of the world
heritage of mankind as a whole,
७. Considering that, in view of the

magnitude and gravity of the new dangers
threatening them, it is incumbent on the
international community as a whole to
participate in the protection of the cultural
and natural heritage of outstanding
universal value, by the granting of collective
assistance which, although not taking the
place of action by the State concerned, will
serve as an efficient complement there to,
८. Considering that it is essential
for this purpose to adopt new provisions
in the form of a convention establishing
an effective system of collective protection
of the cultural and natural heritage of
outstanding universal value, organized on
a permanent basis and in accordance with
modern scientific methods,
९. यस महासि धको Article १ मा For the
purposes of this Convention, the following
shall be considered as “cultural heritage”:
१०. monuments: architectural
works, works of monumental sculpture
and painting, elements or structures of an
archaeological nature, inscriptions, cave
dwellings and combinations of features,
which are of outstanding universal value
from the point of view of history, art or
science;
११. groups of buildings: groups
of separate or connected buildings
which, because of their architecture, their
homogeneity or their place inthe landscape,
are of outstanding universal value from the
point of view of history, art or science;
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१२. sites: works of man or the
combined works of nature and man, and
areas including archaeological sites which
are of outstanding universal value from
the historical, aesthetic, ethnological or
anthropological point of view.
१३. यस महासि धका Article २ मा भिनएको
छ For the purposes of this Convention, the
following shall be considered as “natural
heritage”:
१४. natural features consisting
of physical and biological formations or
groups of such formations, which are
of outstanding universal value from the
aesthetic or scientific point of view;
१५. geological and physiographical
formations and precisely delineated areas
which constitute the habitat of threatened
species of animals and plants of outstanding
universal value from the point of view of
science or conservation;
१६. natural sites or precisely
delineated natural areas of outstanding
universal value from the point of view of
science, conservation or natural beauty.
१७. यस महासि धका Article ३ मा
भिनएको छ It is for each State Party to this
Convention to identify and delineate the
different properties situated on its territory
mentioned in Articles १ and २ above.
१८. यस महासि धको Cultural
and Natural Heritage संर णको स ब धमा
Article ४ भिनएको छ- Each State Party
to this Convention recognizes that

the duty of ensuring the identification,
protection, conservation, presentation and
transmission to future generations of the
cultural and natural heritage referred to in
Articles 1 and 2 and situated on its territory,
belongs primarily to that State. It will do all
it can to this end, to the utmost of its own
resources and, where appropriate, with any
international assistance and co-operation,
in particular, financial, artistic, scientific and
technical, which it may be able to obtain.
१९. यसैगरी Article ५ मा To ensure
that effective and active measures are
taken for the protection, conservation and
presentation of the cultural and natural
heritage situated on its territory, each State
Party to this Convention shall endeavor, in
so far as possible, and as appropriate for
each country:
1. to adopt a general policy which
aims to give the cultural and natural
heritage a function in the life of
the community and to integrate
the protection of that heritage
into comprehensive planning
programmes;
2. to set up within its territories, where
such services do not exist, one or
more services for the protection,
conservation and presentation of
the cultural and natural heritage
with an appropriate staff and
possessing the means to discharge
their functions;
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3. to develop scientific and technical
studies and research and to work
out such operating methods as
will make the State capable of
counteracting the dangers that
threaten its cultural or natural
heritage;
4. to take the appropriate legal,
scientific, technical, administrative
and financial measures necessary
for the identification, protection,
conservation, presentation and
rehabilitation of this heritage; and
5. to foster the establishment or
development of national or regional
centres for training in the protection,
conservation and presentation of
the cultural and natural heritage and
to encourage scientific research in
this field.
२०. यस महासि धलाई नेपालले सन्
१९९० मा अनमु ोदन ग रसके को हँदा तुत
महासि ध सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोिजम
नेपालको लािग बा यकारी हने हँदा सोसमेतको
आधारमा िवशेष परु ाताि वक मह वका ऐितहािसक
व तु एवम् थानह को संर ण र स बधनमा रा यको
िवशेष दािय व र िज मेवारी रहेको देिख छ । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ ड मा “रा य
प भएको अ तराि य सि ध स झौताको भावकारी
काया वयन गन रा यको दािय व हने” उ लेख भएको
हँदा Convention For Protection of The World
Cultural and Natural Heritage, १९७२ को
काया वयनसमेतको िज मेवारी नेपाल सरकारको

रहेकामा िववाद देिखँदैन ।
२१. यस अदालतबाट ऐितहािसक स पदा
वा मारकको संर णको स ब धमा िविभ न िस ा त
ितपादन भएका छन् । िनवेदक जनिहत संर ण
म चका तफबाट अिधकार ा गरी आ ना हकमा
समेत अिधव ा काशमिण शमा िव
ी ५ को
सरकार, मि प रषद् सिचवालयसमेत भएको उ ेषण
ितषेधको िनवेदनमा “धािमक साँ कृ ितक ऐितहािसक
मा यताको िवषयका साथै वातावरण संर ण भ ने
िवषयव तक
ु ो ह आव यक संवेदनशील, मानवीय
र राि य वा अ तराि य मह वको िवषय देिखन आउँछ,
अ तराि य तरमा साँ कृितक स पदास ब धी
महासि ध (Convention for The Protection of
The World Cultural and Natural Heritage
१९७२) को अनमु ोदन नेपालले ग रसके को ि थितबाट
नेपालको ितब ता जाहेर हन आउँछ । य ता िवषयको
मह व अ तराि य तरस म बढे को मा नु पदछ ।
मािथको करणह मा उ लेख ग रएअनस
ु ार काठमाड ं
उप यकालाई योजनाब पबाट िवकिसत गद लैजाने
ी ५ को सरकारको सोचाई अनु प पिहले देिख नै
कायको थालनी भएको भए पिन काठमाड उप यकाको
िनिम भौितक िवकास प रयोजना २०२६ सालमा र
यसपिछ २०३३ सालमा आएको काठमाड उप यका
नगर िवकाश योजना आिदबाट पिहलेका िमितह मा
ग रएका धािमक साँ कृ ितक वा ऐितहािसक िवषयसँग
आव रहेको राि य नीितको अनगु मन हन नसक
फे री फे री यस िवषयमा पटकपटक िनणय हँदै जाने
गरेको आभास ह छ तथा नेपाल कानून ारा याभूत
ावधान अनु प ग रनु पन काय ित स बि धत
िनकायले देखाइएका नैरा यता अव यमेव व यकर
हन भिन मा न सिकने ि थित हँदैन । यस अदालतबाट
योगी नरहरी नाथ िव
ी ५ को सरकार िश ा,
सं कृ ित तथा समाज क याण म ालयसमेत भएको
िनवेदनबाट थािपत हन आएको िस ा तको उपे ा
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
गनसिकने पिन नहँदा अ तराि य तरमा साँ कृ ितक
स पदास ब धी महासि ध (Convention for
The Protection of The World Cultural and
Natural Heritage, १९७२) मा नेपालको ितब ता
र स बि धत िनकायह बाट नेपाल कानूनबमोिजम
याभूत अिधकारअनु प काय भएका छन छै नन्
भ ने अनगु मन गद धािमक, साँ कृ ितक र ऐितहािसक
मह वको िवषय राि य तरबाट नीित िनमाण ग र सबै
े मा एक पता कायम रा नेतफ ी ५ को सरकारले
ठोस एवम् भावकारी कदम चा नु पन आव यकता
भएकाले तदनु पको काम कारवाही गनु भनी त कालीन
नेपाल सरकार मि प रषद् सिचवालयको नाममा
िनदशना मक आदेश (ने.का.प. २०५४, अङ् क
६ िनणय नं. ६३९१ पृ. ३१२) जारी भएकोसमेत
देिखएकोछ ।
२२. Architctural Heritage स ब धमा
म छे लाल िव. वा य म ालयसमेत भएको संवत्
२०५४ सालको रट नं. ३३१० मा जनु भवनको
िडजाइन िविश खास कारको मौिलक वा िचिनने
खालको छ । य तो िडजाइनको मौिलकता हराउने वा
लोप हने गरी कुनै प रवतन गरी िदँदा वा तिु वद,् उसका
प धर वा तुिवद्लाई र सीपयु थाप यकलाको
अनपु म नमनू ालाई राि य स पदाको पमा गव गन
सवसाधारण जो सक
ु ै लाई पिन िख न ला नु वभािवक
हने (फै सला िमित २०५७।३।९) भनी architctural
heritage को सरं ण स ब धमा िस ा त ितपादन
भएको छ ।
२३. संर णको दािय व रा यको ह छ ।
संर कको दािय व बोके को रा यका िनकायह ले
आ नो संर क य अिधकार े दु पयोग गरी वतमान
तथा भावी स तितको लािग आ ना पूवजह ारा
िनमाण ग रएका ऐितहािसक मारक, दैव थल, रमणीय
थलह को अि त वमािथ असर पन तथा पन स ने
कुनै पिन काम कारवाही गनु गन िदनु कानूनी रा यको

अवधारणा िव हन जा छ । नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा १७ (३) मा नेपालमा
बसोबास गन येक समदु ायलाई आ नो भाषा, िलिप,
साँ कृितक स यता र स पदाको संर ण र स ब न गन
हक हने भनी याभूत सं कृितस ब धी हकको िवपरीत
उ काय भएको देिखएको छ । ऐितहािसक मारक
समाजको पिहचान एवम् स यताको प रचायकसमेत
हो । यसै त यलाई म यनजर राखी ािचन मारक
संर ण ऐन, २०१३ को दफा २(क) र (ख) मा ािचन
मारक र परू ाताि वक व तक
ु ो प रभाषा ग रएको
छ । उ प रभाषा िभ यो शािलकसमेत पन देिख छ ।
यसबाट उ ऐनको दफा ९ बमोिजम नेपाल सरकारको
हेरचाहमा रहेको वा पूरात वस ब धी वा ऐितहािसक
मह वको मारकमा कुनै िकिसमको बेिहसाब हन निदई
नेपाल सरकारले स पदाको संर ण र स ब न गनु पन
ह छ।
२४. यी स पदा र स यताको संर ण
िनता त आव यक हन जा छ । स पदा स यताको
संर णबाट समाज अझ प र कृ त हन जा छ । यसले
समाजलाई संयिमत एवम् मयािदत बनाउन म त
गदछ । एउटा राि य राजनीितको कालख डमा कुनै
शासकले गरेको कायलाई लामोसमयस म स झनाका
लािग के बल नेपालमा मा होइन, िव का अ य
देशह का शासकह को मारक वा य तै मूितह
रा ने चलनसँगै नेपालको स दभमा पिन राजाह को
शािलक िनमाण हनु कुनै नौलो िवषय होइन ।यसैलाई
िनर तरता िदई सिहदगेट िनमाण भई राजा ि भवु न
र चार सिहदह को शािलक रहेकामा राजाको मा
शािलक हटाउँदा यसको ऐितहािसक प लाई समेत
मनन नगरी भावावेसमा आई गरेको िनणय मनािसब
एवम् औिच यपूण नदेिखएकाले सो िनणय यायस मत
देिखएन । त कािलन राजा ि भवु नको सिहदगेटमा
रहेको शािलक नेपालीह को साँ कृ ितक स पदासमेत
भएबाट नारायणिहटी सङ् ाहलयमा रािखने साम ी
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९४६५ - अिधव ा कमलेश ि वेदीसमेत िव. नेपाल सरकार
भनेको राजाह ले उपयोग गरेको सरसामानह को
सङ् हमा हो । राजा ि भवु नको सिहदगेटमा
रािखएको शािलकलाई नारायणिहटीमा रा ने िवषय
पथृ क भई नेपाली इितहास बोके को िवषयसमेत
भएबाट इितहास मेटाउने काय किहँ कतैबाट हनु रा ो
होइन । येक समय र कालका मूित भवन वा
ऐितहािसक मारकह ले समय सापे भएका
ऐितहािसक कालख डका त यह को अिघपिछ गरी
यसको पुि गदछ । उ सिहदगेट व ततु िव.स.
२००७ सालको ाि त र यसमा त कािलन राजा
जाको यासबाट भएको ाि त र प रवतनको
ऐितहािसक त यलाई उजागर गदछ ।
२५. नेपालले संयु रा
संघको
Convention on Protection of the World
Culture & Natural Heritage, १९७२ लाई सन्
१९९० मा अनमु ोदन ग रसके को छ । नेपालको सि ध
ऐन, २०४७ को दफा ९ ले यसलाई काननू सरह पालना
गनूपन अिनवाय हन आउँछ । उ महासि धको धारा १
मा मारक र मूितह को संर ण गनु पन भ ने ावधान
भई य तो ावधानलाई नेपालले पिन मा यता िदएको
हँदा िवप ीले हटाउन खोजेको राजा ि भवु नको
शािलक हटाउनु पन कारण के हो सोसमेत
नखल
ु ाई िवनाआधार अ तराि य महासि धिवपरीत
र संिवधानको धारा १७ को (३) बाट जोगाउनु पन
स पदा र सँ कृ ितको अवधारणािवपरीत काय गन
लागेको देिखएको छ ।
२६. अतः उि लिखत कारणह र आधारह
एवम् ऐितहािसक स पदाको संर णको स ब धमा
सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतबाट
सरकारले परु ाताि वक मह वका ऐितहािसक व तु एवम्
थानह को संर ण र स बधनमा जोड िदनपु नमा
सोको िवपरीत गई सरकारले थाना तरणको काय गनु
अ तराि य सि ध एवम् नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १७ (३) को िवपरीत हन जाने देिखन

आयो । नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
१७ (३) तथा Convention for The Protection
of The World Cultural and Natural Heritage,
१९७२ बमोिजम ािचन मारकह को संर ण
गनु नेपाल सरकारको दािय व एवम् कत यसमेत
भएकाले काठमाड महानगरपािलका वडा नं ११
ि थत सिहदगेटमा रहेको वग य राजा ि भवु न
शाहको शािलकलाई नारायणिहटी सङ् ाहलयमा
थाना तरण गन भनी नेपाल सरकार मि प रषदक
् ो
िमित २०६८।९।१८ गतेको िनणय उ ेषणको
आदेश ारा बदर हने ठहछ । ततु आदेशको
जानकारी िवप ीह लाई महा यायािधव ाको
कायालयमाफत िदई मु ाको दायरी लगत क ा गरी
िमिसल िनयामानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. देवे गोपाल े
इजलास अिधकृ त : गेहे राज प त
इित संवत् २०७१ साल फागनु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
य तो िनणय गन अिधकारीले सफाइ पेस
गन मौका िदएन भनी िजिकर िलने यि ले
आ नो लापरवाही र आ नो ग ती पिन
हेनु पन ह छ । अिधकारको खोजी गनले
आ नो कत य िबसन निम ने ।
( करण नं.७)

नणय नं .९४६६
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी सुशीला काक
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित: २०७२ ।३ ।२३ ।४
०६८-WO-०५१५
िवषय : उ ेषण / परमादेश
िनवेदक : बारा िज ला, िपपरा गा.िव.स. वडा नं. २
घर भई िज ला हरी कायालय, का ेअ तगत
चे ाङवेशी हरी चौक मा दरब दी रही िज ला
हरी कायालय, ते थुममा हरी जवान पदमा
काजमा रहेका बखत सेवाबाट हटाइएको शंकर
पि डत
िव
िवप ी : हरी धान कायालय, न साल,
काठमाड समेत


कुनै पिन े मा कायरत् यि लाई
आ नो पेसासँग स बि धत अनुशासन
र आचरणको जानकारी हनु र ितनको
पालना गनु सामा य समझको कुरा
हो । २४ घ टा नाग रकको िजउ यानको
सुर ा र समाजको शाि त सुर ामा खिटनु
पन हरी सेवा ज तो संवेदनशील े मा
कायरत् हरी कमचारीले त आ नो कत य
ित अझ संवेदनशील रहनपु दछ । तर
तुत मु ाका यी रट िनवेदकले आ नो
कत य र अनश
ु ासन भुली लामो समयस म
कायालयको स पकमा नआएको कारण
िनजलाई सेवाबाट हटाउने िनणय गरेकामा

िनवेदकका तफबाट : िव ान् व र अिधव ा ह र साद
उ ेती
िवप ीका तफबाट : िव ान् सह यायािधव ा रेवतीराज
ि पाठी
अवलि बत निजर :
 ने.का.प. २०६८, मङ् िसर, िनणय नं.
८६६३, पृ १२७६
स ब कानून :

हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८
(झ), ८४, ८९ (२)

हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८४
आदेश
या. सुशीला काक : नेपालको अ त रम
संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोिजम
परेको तुत रट िनवेदनको सङ् ि त य र आदेश
यस कार छ :
िमित २०५०।८।१६ मा हरी जवान पदमा
थायी िनयिु पाई तोिकएको िज मेवारी इमानदारी
एवम् कत यिन पूवक पूरा गद आएको म रट िनवेदक
िज ला हरी कायालय, का ेपला चोकअ तगत
हरी चौक चे ाङबेशीमा कायरत् रहेको अव थामा
मेरो प रवार एवम् बालब चा काठमाड को जोरपाटीमा
डेरा गरी ब दै आएका िथए । यसै िबच हरी चौक
चे ाङबेशीबाट मलाई िज ला हरी कायालय,
ते थमु मा काज खटाइएकाले सो थानमा गई
काम काज गरी रहेकामा छोरा िबरामी भएको भ ने
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९४६६ - शंकर पि डत िव. हरी धान कायालय, न साल, काठमाड समेत
खबर आएकाले मैले सोही कुरा दसाई Chain
of Command अ तगत रही िबदा माग गरेकामा
कुनै सनु वाई नभएकाले अ चल हरी कायालय,
कोशी, धरानबाट १० िदन घर िबदा वीकृत गराई
िमित २०६७।२।१६ गते छोराको उपचारको लािग
काठमाड आएको िथएँ । छोरालाई महाराजग जि थत
Subhekta Clinic मा जचाउँदा िनमोिनया भएकाले
डा टरको य िनगरानीमा राखी उपचार गराउनुपछ
भनी डा टरले स लाह िदएको हँदा सोहीअनुसार
उपचार गराइरहेको अव थामा आफू पिन िबरामी
परेकाले सबै यहोरा उ लेख गरी िबदा वीकृितको
लािग स बि धत मजकुर कायालयमा िनवेदन पठाई
हरी अ पतालमा उपचार गन िसफा रस पाउँ
भनी हरी धान कायालयमा िनवेदनसमेत िदएको
िथएँ । हरी धान कायालयले अिहले आ नै त रकाले
उपचार गद गर भनी आ ासन िदएबमोिजम मैले पिन
सोही Clinic मा चेक जाँच गराउँदा जि डस लागेकाले
३/४ मिहनास म उपचारमा स रक रही आराम गन
डा टरले स लाह िदएको हँदा सोही कुरा हरी धान
कायालय शासन शाखामा जानकारी गराएकोमा
सो शाखाको .सं. ५४३३ िमित २०६७।५।२३
को स चार आदेशले मलाई िज ला हरी कायालय,
ते थुमबाट सश हरी गण नं. १ न सालमा काज
खटाइएको हँदा रमाना िलन िज ला हरी कायालय,
ते थुममा जाँदा सो कायालयले रमाना निदएको र काज
खिटएको थान स. . गण नं. १ न सालमा हािजर हन
जाँदा रमाना िबना हािजर गराउन इ कार ग रयो ।
यसरी आफू उपचारकै ममा रहेको बेला
हजरु आमा िबरामी भएको भ ने खबर ा भएकाले
वहाँलाई भारतको मोितहारी भ ने ठाउँमा लगी उपचार
गराउँदा ३/४ मिहना लागे तापिन िनको नभै िमित
२०६७।११।२ मा िनजको मृ यु भएकाले रत पर परा
अनस
ु ार काज िक रया स प न गन के ही िदन ला ने भएको
र यसै बखत िमित २०६७।११।१२ को गोरखाप मा

हरी जवान शंकर पि डत िमित २०६७।२।२६
देिख गैरहािजर रहेकाले प ीकरणसिहत हािजर
हन आउनु भनी सूचना कािशत भएको छ भ ने
कुरा साथीह बाट थाहा पाई काम सके पिछ बाटोको
यादबाहेक तोिकएको यादको अि तम िदन हािजर हन
जाँदा अिघ लो िदन नै अथात् िमित २०६७।११।१९
कै िदन नोकरीबाट हटाइसिकएको भनी हािजर गराउन
इ कार ग रयो र िनणयको न कल मा दा त कालै निदई
“नोकरीबाट हटाइएको” भ ने बारेको अ चल हरी
कायालय, कोशी धरानको िमित २०६७।११।१९
को प र िनणयपचासमेत िमित २०६७।१२।२० मा
हलाकमाफत पिछ ा भएकाले यादिभ ै पूव े ीय
हरी कायालय, रानी, िवराटनगरमा पनु रावेदन गरेकामा
सु को िनणय नै सदर गन गरी िमित २०६८।५।१८
मा पूव े ीय हरी कायालय, रानी िवराटनगरबाट
िनणय भएकाले िवप ीह को उ काम कारवाही र
िनणयबाट संिवधान एवम् हरी ऐन, िनयमावली ारा
द म िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हकको
हनन् हन गएको हँदा तुत रट िनवेदन िलई उपि थत
छु ।
अत: म िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने
गरी भएको अ चल हरी कायालय, कोशी धरानको
िमित २०६७।११।१९ को िनणयलाई सदर गरेको
पवू े ीय हरी कायालय, रानी िवराटनगरको िमित
२०६८।५।१८ को िनणय ाकृ ितक यायको िस ा त
एवम् स मािनत अदालतबाट वीरबहादरु राउत
अिहरको मु ामा ितपािदत िस ा तसमेतको िवपरीत
भई ुिटपूण भएकाले उ िनणयह उ ेषणको
आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई सािबक पदमा नै
काम काज गन िदनु र सेवाबाट हटाएको िमितदेिख
पनु बहाली हने िबचको अविधस मको तलब भ ा िदनु
भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशलयायत अ य जो
चािहने उपयु आदेश जारी ग रपाउँ भ ने यहोराको
रट िनवेदन ।
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यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी हन नपन भए १५
िदनिभ िलिखत जवाफ पठाउनु भनी िवप ीह लाई
सूचना पठाउनु साथै िवषयव तक
ु ो गा भीयतालाई
हेरी ततु रटलाई अ ािधकार िदइएको छ भ ने यस
अदालतको िमित २०६८।९।१ को आदेश ।
रट िनवेदकलाई यस कायालयबाट िमित
२०६७।२।१६ गतेदेिख लागू हने गरी १० िदन घरिबदा
वीकृ त गरी छािडएको र िनज िमित २०६७।२।२६ गते
कायालयमा हािजर हनु पनमा हािजर हन नआएपिछ
हािजर हन आउनहु ोला भनी िनजको वतनमा मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं.११० नं.बमोिजम रत पूवकको सूचना टाँस
गरी जानकारी गराउँदासमेत हािजर हन नआएकाले
हािजर हन आउनुहोला भनी िमित २०६७।११।१२
को गोरखाप मा सूचना कािशत ग रएको िथयो ।
सो कािशत सूचनामा समेत हािजर हन नआई कुनै
कारको जानकारीसमेत नपठाई लामो समयस म
िदन २६७ गैरहािजर रहेका रट िनवेदकको अिभलेख
हेदा िज ला हरी कायालय, काठमाड को िमित
२०६१।४।२८ को प ले नोकरीबाट बरखा त गरी
हरी धान कायालय शासन शाखाको िमित
२०६५।६।२७ को प ले पनु बहाली भै हरी चौक
चे ाङ् बेसी का े दरब दी कायम भएको देिख छ ।
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९३ को २(ख) र
िनयम ८४ को देहाय (छ) बमोिजम भिव यमा सरकारी
नोकरीको लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट
हटाइएको हँदा रट िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने
अ चल हरी कायालय, कोशी धरान र ऐ. कायालयका
हरी उपरी कको संयु िलिखत जवाफ ।
िवप ी रट िनवेदक िज ला हरी
कायालय का े मातहतको हरी चौक चे ाङ् वेशी
दरब दी भई यस कायालयमा कायरत् रहेकामा
िमित २०६७।२।१५ गते यस कायालयलाई कुनै
जानकारी नगराई आफूखस
ु ी लाइन यारेक छाडी

हराएको र िनजलाई यस कायालयको ए रया इलाकामा
खोजतलास गरी बु ने काय भै रेहेकै अव थामा, छोरा
िबरामी भएको हँदा घरिबदामा जान पाउँ भनी िनवेदन
िदएकाले िमित २०६७।२।१६ गतेबाट लागू हने गरी
िदन १० घरिबदामा गएको र हािजर भएप ात् तहाँ
कायालयमा िफता पठाइने भ ने मजकुर अ चल हरी
कायालय कोशीको हरी स चार यस कायालयमा ा
हन आएकामा िनज हरी जवान हरी सङ् गठनको
chain of command मा नरही िसधै मजकुर अ चल
हरी कायालय, कोशीबाट िबदा वीकृत गराई िबदा
भु ानपिछ पिन कायालयमा हािजर हन नआई
२६७ िदन गैरहािजर भएको हँदा हरी िनयमावली,
२०४९ को िनयम ८८ को देहाय (झ) अनस
ु ारको
कसुरमा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (छ)
बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य
नठह रने गरी िमित २०६७।२।२६ गतेदेिख लागू हने
गरी नोकरीबाट हटाउने भनी अ चल हरी कायालय,
कोशीबाट िमित २०६७।११।१९ मा िनणय भएको
हँदा िनजको अिभलेख िकताबमा आव यक यहोरा
जनाइिदनहन भ ने मजकुर अ चल हरी कायालय,
कोशीको िमित २०६७।११।१९ गतेको बोधाथ
प साथ िनणयप यस कायालयमा ा हन आएको
हँदा सोहीअनुसारको अिभलेख रािखएको हो ।
िज ला हरी कायालय, ते थमु बाट िमित
२०६७।२।१७ गते बाट लागू हने गरी िदन १० घर
िबदामा आएकोमा हाल मेरो घाँटी दु ने र टि सल
भई वरोसमेत आएको हँदा उपचाराथ नेपाल हरी
अ पताल जानपाउँ भनी यस कायालयका .ज.
शङ् कर पि डतले ितवेदन पेस गरेको हँदा िनज
.ज. लाई तहाँबाट िबदा छािडएको हो होइन ?
खुलाई पठाउने भ ने हरी धान कायालयको िमित
२०६७।२।२८ को हरी स चार यस कायालयमा ा
भएकामा िनज .ज. यस कायालयमा कुनै िकिसमको
सम या नदसाई आफूखस
ु ी लाइन यारेक छाडी िसधै
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९४६६ - शंकर पि डत िव. हरी धान कायालय, न साल, काठमाड समेत
अ चल हरी कायालय, कोशीबाट िदन १० घरिबदा
वीकृ त गराई िबदामा बसेको र िमित २०६७।२।२५
गते हािजर हनु पनमा हालस म पिन हािजर हन
नआएकाले िनजलाई यस कायालयमा हािजर हन
पठाइिदने यव था हन अनरु ोध भनी यस कायालयको
स चार ारा हरी धान कायालयलाई जानकारी
गराइएको हो । साथै िनज हरी जवानलाई अक
आदेश नभएस मको लािग सश हरी गण नं.१,
न सालमा काज खटाइएको हँदा खटाइएको थानमा
रवाना गरी पठाउन हन अनरु ोध भ ने हरी धान
कायालय कमचारी शासन शाखाको म सङ् या
५४३३ को स चार ा हन आएको भए पिन िनज यस
कायालयमा स पक रा न नआएको कारण िनजलाई
रवाना गन काय हन नसके को हँदा रट िनवेदन खारेज
ग रपाउँ भ ने यहोराको िज ला हरी कायालय,
ते थुमको िलिखत जवाफ ।
आफूखस
ु ी लामो समयस म कायालयमा
गैरहािजर रही आ नो काम, कत य र िज मेवारीबाट
िबमुख हने अनशु ासनहीन हरी कमचारीलाई सेवामा
राखी रहन मनािसब नभई िनजको ग ती कसरु को
मा ाअनस
ु ार नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनणयलाई
सदर गरेको पूव े ीय हरी कायालय, िवराटनगरको
पनु रावेदन िनणय हरी ऐन तथा िनयमावलीले िनिद
गरेको ावधानबमोिजम नै भएको हँदा रट िनवेदन
खारेज ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको हरी धान
कायालयको िलिखत जवाफ ।
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८
(झ) को कसुरमा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को
(छ) बमोिजम नोकरीबाट हटाउने भनी अ चल हरी
कायालय, कोशीबाट िमित २०६७।११।२९ मा िनणय
भएउपर िनवेदकले िच नबझ
ु ाई यस कायालयमा पेस
गरेको पनु रावेदनमा कारवाही हँदा िनजको छोराको
उपचार गराउने ममा आफू र हजरु आमा समेत
िबरामी भएको भनी िजिकर िलए तापिन उपचारमा

संल न ेसि सनसिहत िबदाको ितवेदन नबढाई
िबना जानकारी लामो समयस म गैरहािजर रही
िनजको िजिकर िनराधार देिखएकाले अ चल हरी
कायालय, कोशीले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको
िनणय कानूनस मत देिखएकाले सोही िनणयलाई
सदर गन गरी यस कायालयबाट िमित २०६८।५।१८
मा िनणय भएको हो । िबदा निलई जानाजान लामो
समयस म गैरहािजर रहने हरी कमचारीलाई
सफाइको मौका िदइरहन नपन भनी हरी िनयमावली,
२०४९ को िनयम ८९ को िनयम २ क मा यव था
भएको र िनवेदक २६२ िदनस म गैरहािजर रहँदास म
पिन स बि धत कायालयमा स पक रा न नआएकाले
िनजले सफाइ पेस गन मौका नपाएको भनी िलएको
िजिकर िनराधार हँदा झु ा यहोरा बनाई िदएको रट
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भ ने यहोराको पूव े ीय
हरी कायालय, रानी िवराटनगरका हरी नायब
महािनरी कको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी
पेस भएको ततु रट िनवेदनमा िनवेदकतफका
िव ान् व र अिधव ा ी ह र साद उ ेतीले यी रट
िनवेदकलाई बाटाको यादबाहेक ७ िदनिभ हािजर
हन आउनु भनी िमित २०६७।११।१२ मा सूचना
कािशत भएअनुसार िनज यादिभ ै हािजर हन
गएकामा अिघ लो िदन नै अथात् १९ गते नै सेवाबाट
बखा त ग रएको अव था छ । रट िनवेदकले हरी
ऐन, िनयमअ तगतको कसरु गरी वा नैितक पतन
देिखने फौजदारी कसरु मा अदालतबाट कै द सजाय
पाएको भ नेसमेत नहँदा िनजलाई सेवाबाट बखा त
गनपु ूव सफाइ पेस गन मौका िदनु पन ह छ । तर यी
रट िनवेदकलाई सफाइ पेस गन मौका निदइएको र
सो मौका िदनु नपन अव था भए सोको पचा खडा
गनु पनमा सो ग रएको अव था पिन छै न । तसथ
रट िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनणय
यसै अदालतबाट वीरबहादरु राउत अिहरको मु ामा
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
ितपादन भएको िस ा तसमेतको िवपरीत भएकाले
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपछ भ नेसमेत
बहस गनुभयो ।
िवप ीह को तफबाट उपि थत िव ान्
सह यायािधव ा ी रेवतीराज ि पाठीले िनवेदक
२०६७।२।१६ मा १० िदनको िबदा वीकृत गराई
िहँडेकामा लामो समयस म स पकमा नरहेको हँदा
कायालयमा हािजर हन आउनु भनी िनजको वतनमा
याद तामेल भएकामा सो तामेल भएको यादिभ
हािजर नभएकाले हािजर हन आउनु भनी गोरखाप मा
सावजिनक सूचनासमेत कािशत ग रएको छ । सो
सूचनाको यादमा समेत रट िनवेदकले कायालयमा
स पक नराखेको र गैरहािजर रही स पक नै थािपत
हन नसके को हरी कमचारीलाई सेवाबाट हटाउने
िनणय गनपु ूव सफाइ पेस गन मौका िदई रहन पन
होइन । साथै वीरबहादरु राउतको मु ामा भएको
त य र ततु मु ाको त यमा फरक रहेको हँदा सो
मु ामा ितपािदत निजर यस मु ामा आकिषत हन
स ने अव थासमेत नहँदा रट िनवेदन खारेज हनुपछ
भ नेसमेत बहस गनभयो
ु ।
िव ान् कानून यवसायीह ले गनुभएको
उपयु बमोिजमको बहस सनु ी िमिसल अ ययन गरी
हेदा यसमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हनु
पन हो होइन भ नेस ब धमा िनणय िदनु पन देिखयो ।
२. िनणणतफ िवचार गदा रट िनवेदकलाई
लामो समयस म कायालयमा गैर हािजर रहेको
भनी सफाइ पेस गन मौकासमेत निदई, ितपािदत
िस ा तसमेतको िवपरीत हने गरी सेवाबाट हटाउने
गरी गरेको अ चल हरी कायालय कोशी, धरानको
िमित २०६७।११।१९ को िनणयलाई सदर गरेको
पूव े ीय हरी कायालय, रानी िवराटनगरको िमित
२०६८।५।१८ को िनणय कानूनी ुिटपूण भएकाले
उ िनणयह उ ेषणको आदेशले बदर गरी
िनवेदकलाई हरी सेवामा पुनबहाली गराउनु भनी

िवप ीह को नाउँमा परमादेश जारी ग रपाउँ भ ने
िनवेदकको मु य माग रहेको देिख छ । िवप ीह बाट
पेस भएका िलिखत जवाफह को सम अ ययन गदा
१० िदनको िबदा वीकृत गराई िहँडेका रट िनवेदक
सो िबदा भु ान भैसके प ात् कायालयमा हािजर हनु
पनमा कायालयलाई कुनै जानकारी नगराई २६७
िदनस म गैरहािजर रहेकाले हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ८८ (झ) को कसरु मा सोही िनयमावलीको
िनयम ८४ (छ) बमोिजम भिव यमा सरकारी नोकरीका
लािग अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने ग रएको
भ ने यहोरा उ लेख भएको पाइ छ ।
३. हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८
मा हरी कमचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बरखा त
गनस ब धमा कानूनी यव था उ लेख भएको
पाइ छ । सो िनयममा “देहायका अव थामा सजाय
गन अिधकारीले कुनै हरी कमचारीलाई नोकरीबाट
हटाउने वा बरखा त गन स नेछ” भ ने यव था गरी
देहाय (झ) मा “मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई
िबदा बसेमा वा गैरहािजर भएमा” भ ने उ लेख भएको
पाइ छ । यसै गरी सोही िनयमावलीको िनयम ८४
मा उिचत र पया कारण भएमा हरी कमचारीलाई
देहायको सजाय गन सिकनेछ भ ने उ लेख गरी
देहाय (छ) मा “भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग
अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने” समेतका
कारवाही र सजाय गन स ने कानूनी यव था रहेको
पाइ छ । यसै गरी हरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ८९ ले हरी कमचारीलाई सजाय गदा
अवल बन गनु पन कायिविधगत यव था गरेको
पाइ छ । सो िनयमावलीको िनयम ८९ (२) मा “ हरी
कमचारीलाई सजायको आदेश िदनअ
ु िघ कारवाही गन
लािगएको उ लेख गरी हन स ने सजायसमेत खल
ु ाई
सूचना िदई िनजलाई आ नो सफाइ पेस गन मौका िदनु
पनछ । य तो सूचना िदँदा लगाइएको आरोप
प पले िकिटएको हनु पदछ र येक आरोप
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९४६६ - शंकर पि डत िव. हरी धान कायालय, न साल, काठमाड समेत
कुन कुरा र कारणमा आधा रत छ सोसमेत खल
ु ाउनु
पनछ । यसपिछ य तो हरी कमचारीले सजाय गन
अिधकारीले तोिकिदएको यादिभ आ नो सफाइको
र तािवत सजायको स ब धमा िलिखत प ीकरण
पेस गनु पनछ” भ ने उ लेख भई ऐ. ८९(२)(ग) मा तर
“सफाइ पेस गन मौका िदंदा मनािसब नपन भएमा सो
कुराको पचा खडा गरी य तो हरी कमचारीलाई यस
उपिनयमबमोिजम सफाइ पेस गन मौका िदनु पन छै न”
भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।
४. यी रट िनवेदकले िमित २०६७।२।१६
देिख लागू हने गरी १० िदनको लािग िबदा वीकृत
गराई बसेको त यमा िववाद छै न । यसरी िबदा िलई
बसेको रट िनवेदक सो िबदा भु ानप ात् िमित
२०६७।२।२६ मा कायालयमा हािजर हनु पनमा
लामो समयस म गैरहािजर रही कायालयलाई कुनै
जानकारीसमेत नगराएको कारण हािजर हन आउनु
होला अ यथा हरी िनयमावलीबमोिजम सेवाबाट
हटाउनेतफ कारवाही ग रनेछ भ ने यहोराको सूचना
िनजको घर ठे गानामा िमित २०६७।८।१० मा तामेल
भएको त य माणमा रहेको कारवाहीस ब धी
फाइलबाट देिख छ । उ तामेली यादिभ पिन यी
िनवेदक हािजर हन नआएको र कायालयलाई कुनै
जानकारीसमेत नगराएको कारण यी रट िनवेदकलाई
७ िदनिभ हािजर हन आउनु होला अ यथा हरी
िनयमावली, २०४९ बमोिजम सेवाबाट हटाउनेतफ
कारवाही हने भनी िमित २०६७।११।१२ को
गोरखाप मा सावजिनक सूचना कािशत गरेकोसमेत
देिख छ । िमित २०६७।२।२६ मा हािजर हनु पन
रट िनवेदक िमित २०६७।११।१९ स म पिन हािजर
हन नआई, कुनै मा यम ारा स पकसमेत नगरी
लामो समयस म गैर हािजर रहने हरी कमचारीलाई
सफाइ पेस गन मौका िदन मनािसब नभएको भनी
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ को २(ग)

बमोिजमको पचा खडा गरी यी रट िनवेदकलाई ऐ.
िनयमावलीको िनयम ८८ को देहाय (झ) को कसरु मा
ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (छ) बमोिजम
िनज गैरहािजर रहेको िमित २०६७।२।२६ गते बाटै
लागू हने गरी भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग
अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी िमित
२०६७।११।१९ मा िनणय भएको देिख छ ।
५. यसरी िबदा भु ानप ात् िमित
२०६७।२।२६ मा कायालयमा हािजर हनु पन रट
िनवेदक हािजर हन नआई कुनै जानकारीसमेत
नपठाएकाले यी रट िनवेदकलाई हािजर आउनु
अ यथा हरी िनयमावलीबमोिजम कारवाही हनेछ
भनी िनजको घर ठे गानामा एवम् गोरखाप मा सूचना
कािशत भएकोसमेतबाट आफूलाई ा सफाइ पेस
गनस ब धी अवसरको सदपु योग गरी प ीकरण पेस
गन वा स पक रा न नगई सो सूचनाको उपे ा गरी
बसेका यी िनवेदकले सफाइ पेस गन मौका ा भएन
भनी िजिकर िलनु के वल आ नो कमजोरी ढाकछोप
गनु मा देिखयो । यसबाट िवप ीह ले िनवेदकलाई
सनु वु ाइको मौकाबाट वि चत गरेको नभै िनवेदक
आफै ँ ले सनु वु ाइको मौकालाई उपे ा गरेको देिखन
आयो ।
६. हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम
८९(२) को ितब धा मक वा यांशको देहाय (ग)
मा सफाइ पेस गन मौका िदँन मनािसब नपन भएमा
सो कुराको पचा खडा गरी य तो हरी कमचारीलाई
सफाइ पेस गन मौका िदनु पन छै न भ ने कानूनी
ावधान िव मान रहेको देिखन आउँछ । यी रट
िनवेदकको घरमा सूचना टाँस गरी पि कामाफत हािजर
हन आउन सिू चत गदासमेत कायालयमा स पक रा न
नगएकाले िनजलाई सफाइ पेस गन मौका िदइरहन
पन देिखन आएन । यसकारण यस अदालतको पूण
इजलासबाट िनवेदक वीरबहादरु राउतिव नेपाल
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
सरकार गृह म ालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८,
मङ् िसर, िनणय नं. ८६६३, पृ १२७६) ितपािदत
निजरको त य र तुत रट िनवेदनको त यमा फरक
भएको देिखएबाट सो निजर ततु मु ामा आकिषत
हने देिखएन ।
७. िमित २०६७।२।२६ मा हािजर हनु पन
रट िनवेदक िमित २०६७।११।१९ स म पिन हािजर
नभएको र कुनै स पकमा समेत नरहेको भ ने आधारमा
िनजलाई सेवाबाट हटाउने कारवाही भएको देिख छ ।
कुनै पिन े मा कायरत् यि लाई आ नो पेसासँग
स बि धत अनशु ासन र आचरणको जानकारी हनु र
ितनको पालना गनु सामा य समझको कुरा हो । २४
घ टा नाग रकको िजउ यानको सुर ा र समाजको
शाि त सरु ामा खिटनु पन हरी सेवा ज तो
संवेदनशील े मा कायरत् हरी कमचारीले त आ नो
कत य ित अझ संवेदनशील रहनपु दछ । तर तुत
मु ाका यी रट िनवेदकले आ नो कत य र अनशु ासन
भल
ु ी लामो समयस म कायालयको स पकमा नआएको
कारण िनजलाई सेवाबाट हटाउने िनणय गरेकामा
य तो िनणय गन अिधकारीले सफाइ पेस गन मौका
िदएन भनी िजिकर िलने यि ले आ नो लापरवाही र
आ नो ग ती पिन हेनु पन ह छ । अिधकारको खोजी
गनले आ नो कत य िबसन िम दैन ।
८. यसरी यी रट िनवेदक िबना
जानकारी लगातार मिहन स म आफूखस
ु ी आ नो
काय थलमा अनपु ि थत रहेकामा िववाद नभएको र
अि तयारवालाले आव यक कानूनी कायिविध
अवल बन गरी िनजलाई नोकरीबाट हटाउने गरी
गरेको िनणयलाई सदर गन गरी पनु रावेदन तहबाट
भएको िनणयमा समेत कुनै िु ट नदेिखनक
ु ा साथै
कानूनबमोिजम भएको काम कारवाहीबाट यी रट
िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात
पगु ेको भ न िमलेन । तसथ ततु रट िनवेदन

खारेज हने ठहछ । दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानुसार बुझाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृ त: फिण पराजल
ु ी
इित संवत् २०७२ साल असार २३ गते ४ रोज शुभम् ।



नणय नं .९४६७
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
फै सला िमित : २०७२।५।२५।६
०७१-RC-००७६
मु ा : िवष सेवन ग र कत य यान
वादी : शंकर साद बजगाईको जाहेरीले नेपाल सरकार
िव
ितवादी : िज ला बिदया मोितपरु घर भई हाल
कारागार कायालय, तु सीपुर, दाङमा थुनामा
रहेक नमु ा बजगाई
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ज म िदने आमाले आ नो छोराछोरीको
सधै ँ िहत नै िचताएको ह छ । छोराछोरीको

९४६७ - नेपाल सरकार िव. नमु ा बजगाई
ह या गन ज तो गि भर अपराध गन
मनसाय कुनै पिन आमासँग रहँदैन ।
तुत वारदातमा आ नो मृ युप ात्
छोराछोरीले झन् दःु ख पाउने अव थाको
क पना ग र धेरै दुःख नपाउन् भनी
एकै पटक आफूसँगै मान खोजेको कायलाई
अ य सुिनयोिजत ह या (Intentional
Homicide) गनलाई ज तो कठोर सजाय
गनु यायको ि ले उिचत नदेिखने ।
कसरु र सजायमा तादा यता हनु
आव यक ह छ । यी ितवादीले पित
एवम् सासूलगायतका घर प रवारका
अिभभावकबाट समेत हेलापूण यवहार
भएको कारण आ मह या गन यास
गरेको काय नै दुःखद् छ । आफू मरेपिछ
नाबालक छोराछोरीको िवच ली होला
भनी बालब चाले दःु ख पाउने क पना
ग र िवष सेवन ग र छोराछोरीलाई
समेत िवष खुवाएको घटना झन् दुःखद्
छ । आ नो नाबालक छोरा आ नै कारणले
गु न गएको पीडा ितवादीले सदैब सहनु
पन ि थित छ । ितवादीलाई कानूनले
सजाय गरेकोभ दा पिन बढी सजायबोध
प रमाणतः आजीवन भई रहने ि थितलाई
मनन् गदा ितवादीलाई पाँच वष सजाय
हने राय य भएकामा सोसमेत चक पन
देिखँदा मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम
ितवादीलाई चार वषस ममा कै द सजाय
गनु यायोिचत हने ।
( करण नं. ५)
वादीका तफबाट :
ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :

स ब कानून :
मल
ु ुक ऐन, यानस ब धी महलको १३(२)
नं.
अ.बं. १८८ नं.
िज ला अदालतमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी धनिसंह महरा
पनु रावेदन अदालतमा फै सला गन :
मा. या. ी ेमराज ढकाल
मा. या. ी िदनेश साद यादव
फै सला
या. बै नाथ उपा याय : पुनरावेदन
अदालत, नेपालग जको िमित २०७१ ।५ ।८ को
फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१०(२) बमोिजम साधक जाँचको लािग दायर हन
आएको ततु मु ाको सङ् ि त य एवम् ठहर
यस कार छ :
िमित २०६८ ।३ ।२७ गते राित ११.००
बजेको समयमा िज ला बिदया मोितपरु ६ ब ने नमु ा
बजगाईले आफू पिन मन छोरा छोरीलाई समेत मान
उ े यले िवष सेवन गरे गराएकामा सोही िवषको कारण
उपचारको ममा वष ६ को छोरा अङ् िकत बजगाईको
मृ यु भएको हँदा कानूनबमोिजम कारवाही ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको शंकर साद बजगाईको जाहेरी
दरखा त ।
िज ला बिदया मोितपरु गा.िव.स. वडा नं.
६ ि थत पूवमा सख रया टोलबाट बैस ी खेततफ
जाने पानी कुलो पि ममा बलबहादरु प रयारको
ज गा उ रमा धनमाया बजगाईको ज गा दि णमा
िललाधर अिधकारीको ज गा यित चार िक लािभ
रहेको उ र िदशातफ मल
ु ढोका फिकएको ज ताको
छाना भएको तीन कोठे घरको दि ण पि मप ीको
कोठामा िमित २०६८।३।२७ गते राित अ दाजी
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११.०० बजेको समयमा नमु ा बजगाईले आफूले िवष
सेवन ग र छोरा अङ् िकत र छोरी अङ् िकतालाई िवष
सेवन गराएकामा आफ त र िछमेक ह समेत िमिल
ढोका खोली िनजह लाई उपचाराथ िश ण अ पताल
कोहलपरु तफ पठाएको िठक साँचो हो भ नेसमेत
यहोराको घटना थल मचु ु का ।
िमित २०६८।३।२७ गते राित अ दाजी
११.०० बजेको समयमा मैले Tiger १० नामक
िवषािद सेवन ग र ब चाह समेतलाई सेवन गराएको
हँ । उ िवषादी क रब ५/७ मिहनाअिघ तरकारीमा
िछट् न भनी याएको हो । घरमा सासूले पटकपटक
हरेक कुराह मा गाली गन र घरायसी झ झट तथा
िववादको कारण मन ि थरमा रा न नसक िवष सेवन
गरेको हँ । म मरेप ात् मेरा स तानह लाई हेला ह छ
भ ने सोची छोरा छोरीलाई िवष खवु ाएको हँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी नुमा बजगाईले गरेको कागज ।
नाक मख
ु बाट िफज बगेको शरीर सिु नएको
भ नेसमेत यहोराको मतृ क अङ् िकत बजगाईको लाश
जाँच मचु का ।
Cause of Death cannot be specified.
Unknown will be specified after visceral
examination report come भ नेसमेत यहोराको
शव परी ण ितवेदन ।
मेरो ीमान् नेपाली सेनामा कायरत् रहेको
हँदा बिढ समय घर बािहर रहने र म मेरी सासूसगँ
घरमा ब दै आएको छु । के ही वष अिघदेिख मेरो आँखा
कमजोर हँदै गई बेलुकापख आँखा कम दे ने हँदै
गएकाले ीमान् घर आएको बखत सासूले ीमान्लाई
अक िववाह गर नुमालाई सौता हाल भ ने गनु
ह यो । मेरो ीमान् छु मा घर आएको र िमित
२०६८।३।२७ गते फकने तयारी गरेकामा सोही
िदन िबहानको खाना खाने ममा समेत सासूले मेरो
ीमान्लाई अक िववाह गन दबाब िदनभु ए पिछ मलाई
िच दख
ु ेकाले छोरा छोरीलाई साथमा िलई कोहलपरु

िददीको घरमा जा छु भनी िहँडे । सो कुरा ीमान्ले
थाहा पाई मलाई बीच बाटोबाट फकाई घरमा परु याई
्
नाइट बसबाट काठमाड तफ जानु भयो । राित कोठामा
छोरा छोरी िलई सु न लागेको अव थामा सासक
ू ो
दबाबमा ीमान्ले सौता हा छन, मलाई यादै हेला
गछन भ ने ज ता कुरा खेलाउँदा आ मह या गन िवचार
आएकाले तरकारी बारीमा छन भनी याएको िवषादी
सेवन गरे । अब म मछु, मरेपिछ ीमान्ले अक िववाह
गनहु छ र ब चालाई हेला भई दःु ख पाउँछन् भ ने
ठानी ब चाह लाई िवषादी सेवन गराएकामा छोरा
अङ् िकतको उपचारको ममा मृ यु भएको हो । उ
कायमा अ य कोही कसैको संल नता छै न भ नेसमेत
यहोराको ितवादी नमु ा बजगाईले गरेको बयान ।
िमित २०६८।३।२७ गते म आ नो घरमै
िथएँ । राित ए कासी िछमेक के शवराज शमाले मलाई
फोन ग र शंकर साद बजगाईको घरमा िनजक
ीमतीले िवषादी खाई छोरा छोरीलाई खवु ाई बेहाल
छ भनेको सनु ेपिछ त काल घटना थलमा आईपु दा
नुमालाई घाइते अव थामा घो टो परेको देखे ँ ।
िवषादीको खाली िससी कोठािभ छ रएको िथयो ।
औषधीको दगु ध आएको िथयो । ब चाब चीलाई
म पु नुभ दा अिघ नै उपचारको लािग लिगसिकएको
रहेछ । िनज नमु ा बजगाईलाई गाडीमा राखी मेिडकल
कलेज कोहलपरु मा लगेकामा उपचारको ममा
अङ् िकतको मृ यु भएको हो । िनज नमु ाले आ मह या
गन उ े यले िवषादी सेवन गरेको र आफू मन भएँ ।
छोरा छोरीले दःु ख पाउछन् भनी िवषादी सेवन गराएक
हनुपछ भ नेसमेत यहोराको धमराज पौडेलले गरेको
कागज ।
ितवादी नमु ा बजगाई मेरी का छी बहु ारी
हन् । नेपाली सेनामा जािगरे मेरो का छो छोरा
शंकर साद बजगाई छु मा घर आएको िथयो । िमित
२०६८।३।२७ गते कायालय जाने तयारीमा िबहानको
खाना खाने ममा मैले बहु ारी नमु ालाई खानासँग
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दधु समेत िदएको तर नखाएपिछ मैले छोरालाई
बहु ारीले दधु खाइन । िनजलाई के कुरामा िच बझ
ु ेन
छु ने िवचार पो हो िक ? भनी सुनाई बजारितर गएँ ।
साँझ घर फकदा छोरो गई सके को रहेछ । िनजह िबच
िदउँसो के भयो भएन ? मलाई थाहा भएन । साँझ
बहु ारीलाई खाना खान बोलाउदा पेट दख
ु ेको छ
खा न भनेकाले मैले खाएँ । राित अ दाजी ११.००
बजेको सययमा बुहारी सतु ेको कोठामा ब चा रोएको
र पानी मागेको सुनी पानी िलई जाँदा कोठा ब द भई
नखल
ु ेको र बहु ारीलाई बोलाउँदा नबोलेकाले मसँग
सतु ेको छोरीका छोराछोरीह लाई भ दा िनजह ले
स पणु यालसमेत ब द भएको र िबषादीको ग ध
आएको भनी बताएकाले के ही घटना घट् यो िक ? भ ने
आशङ् काले िछमेक र आफ तसमेत बोलाई ढोका
फोडी हेदा बुहारी र ब चाह अधचेत अव थामा
लडेको र छे उमा िवषादीको िससीह समेत देखेकाले
िनजह लाई उपचाराथ कोहलपरु ल य । उपचारको
ममा नाती अङ् िकतको मु यु भएको हो भ नेसमेत
यहोराको धनकुमारी बजगाईले गरेको कागज ।
िमित २०६८।३।२७ गते राित जाहेरवाला
शंकरको घरमा सँगै ब ने भा जी वष १३ िक एकता
यौपानेले मलाई फोन ग र माइजु नमु ाको कोठाबाट
िवषको ग ध आएको छ, भाई बैनी रोइरहेका छन्,
माइजल
ु ाई बोलाउँदा बो नहु न ढोका पिन खो नु
ह न, तपाइँ िछटै आउनुपर्यो भनेकाले म त काल
पु दा िछमेक ह समेत ज मा भई सके का रहेछन् ।
कोठाबाट िवषको ग ध आइरहेको िथयो । बोलाउँदा
कोही पिन नबोलेपिछ मसमेत भई ढोका फुटाई हेदा
बहु ारी नमु ा र ब चाह बेहोस भई गुि मा लिडरहेका
िथए । निजकै िवषको ब ा पिन िथयो । त प ात् हामी
सबै िमली िनजह लाई उपचाराथ मेिडकल कलेज
कोहलपरु लगेकामा उपचारको ममा भितजो अङ् िकत
बजगाईको मृ यु भएको हो भ नेसमेत यहोराको
तल
ु ाराम बजगाईले गरेको कागज ।

वारदात िमितको राित अ दाजी ११.३५
बजेको समयमा भाई शंकर साद बजगाईले मलाई
फोन ग र घरमा ब चा रोइरहेका छन्, बुहारीले ढोका
पिन खोिलनन् अरे के भएको हो ? हे रिदनहु ोस्
भनेकाले मैले त काल मोटर साईकल तयार गदाको
अव थामा भितजा अङ् िकत र भितजी अङ् िकतालाई
बेहोस हालतमा बोक याएको देिख के भएछ भनी
बु दा नुमाले िवष सेवन ग र ब चासमेतलाई िवष
खुवाएकाले बेहोस भएका हन् भ ने थाहा पाएको हँ ।
त प ात् हामी सबै िमली उपचाराथ मेिडकल कलेज
कोहलपरु मा लगेकामा उपचारको ममा भितजो
अङ् िकत बजगाईको मृ यु भएको हो भ नेसमेत
यहोराको कृ ण साद बजगाईले गरेको कागज ।
िमित २०६८।३।२८ गते काका िनम साद
ितवारीले मलाई फोन ग र बिहनी नमु ा िसिक त
िबरामी छ, त काल कोहलपरु मेिडकल कलेज आउनु
भनेकाले म जाँदा िनज नमु ाले िवष सेवन गरे गराएको
र सोही कारण उपचारको ममा भा जा अङ् िकतको
मु यु भएको भ ने सिु न थाहा पाएको हँ । ऐ. २९ गते
बिहनीसँग कुरा हँदा िनजले घरमा सासूसगँ िववाद
भएको र सासूले आफूमािथ सौता हा न ीमान्लाई
दबाब िदएका कारण आफूले िवष सेवन गरेको र आ नो
मृ यपु िछ ब चाले दःु ख पाउँछन् भनी ब चालाई समेत
िवष सेवन गराएको भनेकाले थाहा पाएको हँ भ नेसमेत
यहोराको कृ णकुमार ितवारीले गरेको कागज ।
वारदात िमितको राित अ दाजी ११.१५
बजेको समयमा जाहेरवालाको घरबाट तल
ु ाराम
बजगाईले गुहार मागेको सनु ी के भएछ भनी जाँदा
िनज तल
ु ारामसमेतले नुमा सु ने कोठाको ढोका फुटाई
सके का रहेछन् । िभ िवषको चक ग ध आएको
िथयो । नमु ा र ब चाह गुि मा लडेका िथए । िनजको
प रवारका सद यह र हामी िछमेक ह समेत
भई उपचाराथ कोहलपुरि थत मेिडकल कलेजमा
लगेकामा उपचारको ममा अङ् िकतको मृ यु भएको
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हो । नमु ाले खुवाएको िवषको असरले अङ् िकतको मृ यु
भएको हनपु छ भ नेसमेत यहोराको के शवराज शमाले
गरेको कागज ।
ितवादी नमु ा बजगाईले सासूले भनेको
कुरालाई मनमा खेलाई नाना िकिसमका तक िवतक
ग र पिहले आफूले घरमा तरकारीमा छनका लािग
राखेको Tiger-१० नामक िवषादी खाई आफू मरेपिछ
छोराछोरीले दःु ख पाउँछन् भ ने िवचार मनमा पैदा
ग र सोही िवषादी राखेको लाि कको झोलामा रहेको
DELFIN नामक िवषादी छोरा अङ् िकत र छोरी
अङ् िकतालाई खवु ाएकामा उपचारका लािग िश ण
अ पताल कोहलपुरमा लगी उपचारकै ममा वष
५ का छोरा अङ् िकत बजगाईको मु यु भएको देिखन
आएकाले ितवादी नमु ा बजगाईको सो काय मुलक
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(२) नं.ले
प रभािषत कसुर अपराध गरेकाले िनजलाई मुलक
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(२) नं.अनस
ु ार
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको अिभयोगप ।
मेरो सासूले ीमान्लाई तेरी वा नीलाई
छाड अक िववाह गर भनी कचकच गन गनुभएको
र ीमान्ले समेत िव ास मानी ध क िदने
गनहु यो । िमित २०६८।३।२७ गते ीमान्ले समेत
मैले जे सक
ु ै ग ँ तलाई के मतलब, म अब आउँिदन भनी
नोकरीतफ जानु भएको र सोिदन पिन सासल
ू े कचकच
गनभएकाले
सोही कुरा मनमा खेलाई अपहेिलत भई
ु
बाँ नभु दा मनु िठक भनी कोठाको याल ढोका ब द
ग र िवष खाएँ । म मरेपिछ ब चाको समेत िबच ली
ह छ । तसथ यीसमेत बाँचेको कुनै अथ छै न भ ने लागी
छोरा छोरी र आफूसमेत मन सोची िनजह लाई समेत
िवष खवु ाएक हँ । पिछ गाउँलेले थाहा पाई उपचारको
लागी कोहलपुर लगेछन् । उपचारको ममा छोरा
अङ् िकतको मृ यु भएछ । म र छोरीलाई उपचार पिछ
िठक भएको हो । छोरालाई मान उ े यले िवष खुवाएको
होइन भ नेसमेत यहोराको नमु ा बजगाईले बिदया

िज ला अदालतमा गरेको बयान ।
त काल ा माणबाट यी ितवादी नमु ा
बजगाई कसुरदार भएको देिखन आएकाले पिछ माण
बु दै जाँदा ठहरेबमोिजम हनेग र हाललाई मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं. ११८(२) नं.बमोिजम मु ा पुप को लािग थुनामा
रा नु भ नेसमेत यहोराको बिदया िज ला अदालतको
िमित २०६८।४।१९ को आदेश ।
बिहनीको सासूले यसले रा ो यवहार गिदन
सधै ँ झगडा ग र रह छे भनी छोरालाई अक िववाह
गराउने दबाब िदनभु एको कारण बिहनीले प रमाण नै
नस झी घरमा याई राखेको िवषादी खाई यसपिछ
छोरा छोरीलाई पिन खवु ाई िदएक रिहछन् । सोही
कारण भा जा अङ् िकतको उपचार हँदाहँदै मृ यु
भएको हो । बिहनी र भा जी ब न गएका हन् भ नेसमेत
यहोराको हरीमा कागज गन कु णकुमार ितवारीले
बिदया िज ला अदालतमा गरेको बकप ।
ितवादी नमु ा बजगाईले आफूले िवष
िकन खाइन् र छोरालाई िकन खुवाइन् सो िवषयमा
मलाई थाहा छै न । म िनजको घरमा जाँदा नमु ा
भइु मँ ा लिडरहेको र कोठाभरी औषधी (िवषादी)
पोिखएको िथयो । छोरालाई अ पतालमा लगी सके का
िथए । नमु ालाई कोहलपुर िश ण अ पतालमा उपचार
गराउन मैले िलई गएको हँ । िनज बेहोस अव थामा
िथइन् । ितवादीले साँझ परेपिछ आँखा दे नु ह न ।
नुमाको िदमाग कमजोर र आ नो िज ीपना नछोड् ने
बानी िथयो । आ नो छोरालाई मानुपनस मको कुनै
कारण िथएन भ नेसमेत यहोराको ितवादीका सा ी
धमराज पौडेलले बिदया िज ला अदालतमा गरेको
बकप ।
ितवादीको सािबती बयान, घटना थल
मचु ु कालगायत बिु झएका सा ी माणह बाट बालक
अङ् िकत बजगाईको मृ यु ितवादी नमु ा बजगाईले
खुवाएको िकटनाशक िवषको कारणबाट भएको पु ी
भएकाले िनज ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै द
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९४६७ - नेपाल सरकार िव. नमु ा बजगाई
हने ठहछ । ततु वारदात घरप रवारको मानिसक
ताडना, आ नो कमजोर मानिसकतालगायतका
कारण घट् न गएको देिखँदा ितवादी नमु ा बजगाईलाई
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पाँच वषमा कै द सजाय हने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको बिदया िज ला अदालतको
िमित २०६९।३।१४ को फै सला ।
घर प रवारबाट हने गरेको गलत यवहार
र पितसमेतको तफबाट सौता खेिपनु पछ भ ने तक
िवतक र िख नताबाट मानिसक स तुलन गमु ाउन
पगु ी पिछस मको प रणामसमेतको िवचारै नग र म
मरे छोरा छोरीले दःु ख पाउने छन् भनी सोची पिहला
आफूले िवष सेवन ग र पिछ छोरा छोरीलाई िवष सेवन
गराएकामा संयोगबस म र छोरी बाँ न पगु ी छोराको मृ यु
भएको हो । मेरो स तान ितको नेहाभावबाट उ प न
मानिसक दवु लताका कारण तुत घटना घट् न
गएको हो । के वल शंकर साद बजगाईको जाहेरीलाई र
त काल अक मात् उ प न मेरो मानिसक अस तल
ु न
र उ प न संवेदनिसलतालाई फै सलाको आधार
बनाई यानस ब धी महलको १३(२) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द गन ग र मल
ु ुक ऐन, अ.बं.१८८
नं.बमोिजम ५ वषको राय जाहेर ग र भएको फै सलाबाट
ममािथ याय परेको छै न तसथ अिभयोग माग दाबीबाट
फुसद पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी नुमा
बजगाईको पनु रावेदनप ।
ितवादी नुमा बजगाईले िवष सेवन ग र
आ नै छोरा अङ् िकत र छोरी अङ् िकतालाई समेत
िवष खवु ाएकामा छोरा अङ् िकतको उपचारको ममा
मृ यु भएको र सो त यमा ितवादीको सािबती
बयान तथा अ य माणले समेत सो पुि भएको
पाइ छ । ितवादीको मानिसकतामा िबचलन हन पगु ी
िनजको दवु ल मानिसकताको प रणाम व प तुत
वारदात घट् न पगु ेको देिखँदा तािवत सजाय चक
पन देिखएकाले ितवादी नमु ा बजगाईलाई मुलक
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(२) नं.बमोिजम

सव वसिहत ज म कै द ग र अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
५ वष कै द सजाय हने रायसमेत य गरेको बिदया
िज ला अदालतको िमित २०६९।३।१४ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित २०७१।५।८
को फै सला ।
ितवादी नमु ा बजगाई आफूले िवष सेवन ग र
छोरा र छोरीलाई समेत िवष खवु ाएकामा उपचारको
ममा छोराको मृ यु भएकाले िनज ितवादीलाई
मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(२) नं.बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग माग दाबी भएको ततु
मु ामा दाबीबमोिजम ितवादी नुमा बजगाईलाई सु
बिदया िज ला अदालतले मुलक
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(२) नं.बमोिजम सव वसिहत ज म
कै दको सजाय ठहर ग र अ.बं. १८८ नं.बमोिजम ५
वष कै द सजाय हने रायसमेत य गरेकामा पुनरावेदन
अदालत, नेपालग जबाट सो कै द सजाय र रायसमेत
सदर ग र भएको फै सला साधक जाँचको लािग यस
अदालतमा िनणयाथ पेस भएको रहेछ ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी
इजलाससम साधक जाँचको लािग पेस हन आएको
तुत मु ामा पुनरावेदन अदालत, नेपालग जको
फै सला िमले निमलेको के रहेछ, सोही स ब धमा
साधकको रोहबाट हेरी िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा, ितवादी नमु ा
बजगाईले िमित २०६८।३।२७ गते राित आफूले
पिन िवष खाई आ नो छोरा अङ् िकत बजगाई र छोरी
अङ् िकता बजगाईलाई पिन िवष खवु ाएकामा उपचारको
ममा छोरा अङ् िकतको मृ यु भएको र संयोगबस आफू
र छोरी बाँ न सफल भएको भनी मौकामा र अदालतमा
समेत आरोिपत कसुर वीकार ग र बयान गरेको
देिख छ । घटना थलबाट बरामद भएका ब ाह मा
िकटनाशक िवष रहेको भ ने परी ण रपोटबाट पिन
देिखई रहेको छ । हरीमा कागज गन कृ ण साद

1655

नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
ितवारीले घरमा याई राखेको िवषादी आफूले खाई
छोराछोरीलाई पिन खवु ाएकाले उपचारको ममा
छोरा अङ् िकतको मृ यु हन गएको हो भनी बकप
ग रिदएको देिख छ । यसबाट ितवादीले आ मह या
गन उ े यले आफूले िवष खाई छोरा छोरीलाई समेत
िवष खुवाएकामा बालक अङ् िकत बजगाईको मृ यु
भएको त यमा िववाद देिखएन ।
३. यसरी अिभयोग माग दाबीलाई वीकार
ग र ितवादी नमु ा बजगाईले अनस
ु धानको ममा
लेखाइिदएको सािबती बयानलाई पणू समथन गद
अदालतमा समेत बयान गरेको र अदालतबाट
बिु झएका सा ीह ले समेत ितवादीको सािबती
पिु हनेग र बकप गरेको देिखएकाले अिभयोग माग
दाबीबमोिजम यी ितवादी नुमा बजगाईलाई मुलक
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(२) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज म कै दको सजाय गन ग र भएको
सु बिदया िज ला अदालतको िमित २०६९।३।१४
को फै सलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत,
नेपालग जको िमित २०७१।५।८ को फै सला िमलेकै
देिख छ ।
४. अब, सु िज ला अदालतले मुलक
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(२) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज म कै दको सजाय ठहर ग र उ
सजाय चक पन हँदा अ.बं. १८८ नं.बमोिजम ५
वषमा कै द सजाय हने ग र य गरेको रायलाई सदर
गरेको पुनरावेदन अदालत, नेपालग जको फै सलाको
स ब धमा िवचार गदा, तुत मु ाको िमिसल
अ ययनबाट ितवादी नुमा बजगाईले आ मह या
गन उ े य िलई आफूले िवष सेवन गरेको देिख छ ।
सु मा आफूले िवष सेवन ग रसके पिछ मा आ नो
मृ यपु ात् ीमान्ले अक ीमती िववाह ग र आ नो
छोरा छोरीलाई झन् दःु ख देलान् भ ने सोची छोरा
छोरीलाई समेत िवष सेवन गराएको अव था रहेको
देिख छ । तुत वारदात हनक
ु ो पछािड पूवयोजना

तथा पूव रसइवी तथा मनसाय े रत ह यामा रहने
ज तो आपरािधक मनसायको समेत िव मानता
नभई ितवादीको नकारा मक घरायसी वातावरण
नै मख
ु पमा िज मेवार रहेको देिखन आउँछ ।
नेपाली सेनामा कायरत् रहेको आ नो ीमान् ायसः
घरबािहर नै रहने तथा घरमा सासूले ीमान् आएको
बखत अक िववाह गन दबाब िदने गरेको र ीमान्ले
समेत म आमालाई छोड् न सि दन त जे सक
ु ै गर् भनी
गैरिज मेवारपूण यवहार गरेको कारण उ प न कमजोर
मानिसक अव थाले गदा ततु वारदात घट् न गएको
देिख छ । यस िकिसमको असहयोगी पा रवा रक
वातावरणको कारण मानिसक अव थामा आघात
पगु ी ितवादीले आ मह या गन िनणयमा पु नु परेको
देिख छ ।
५. ज म िदने आमाले आ नो छोराछोरीको सधै ँ
िहत नै िचताएको ह छ । छोराछोरीको ह या गन ज तो
गि भर अपराध गन मनसाय कुनै पिन आमासँग रहँदैन ।
तुत वारदातमा आ नो मृ युप ात् छोराछोरीले झन्
दःु ख पाउने अव थाको क पना ग र धेरै दःु ख नपाउन्
भिन एकै पटक आफूसँगै मान खोजेको कायलाई अ य
सिु नयोिजत ह या (Intentional Homicide) गनलाई
ज तो कठोर सजाय गनु यायको ि ले उिचत
देिखँदैन । कसुर र सजायमा तादा यता हनु आव यक
ह छ । यी ितवादीले पित एवम् सासल
ू गायतका घर
प रवारका अिभभावकबाटसमेत हेलापूण यवहार
भएको कारण आ मह या गन यास गरेको काय
नै दःु खद् छ । आफू मरेपिछ नाबालक छोराछोरीको
िबच ली होला भनी बालब चाले दःु ख पाउने क पना
ग र िवष सेवन ग र छोराछोरीलाई समेत िवष खवु ाएको
घटना झन दःु खद् छ । आ नो नाबालक छोरा आ नै
कारणले गु न गएको पीडा ितवादीले सदैब सहनु
पन ि थित छ । ितवादीलाई कानूनले सजाय गरेको
भ दा पिन बढी सजायबोध प रमाणतः आजीवन भै
रहने ि थितलाई मनन् गदा ितवादीलाई पाँच वष

1656

९४६८ - ुव के .सी.समेत िव. भ बहादरु ख ी (के .सी.)
सजाय हने राय य भएकामा सोसमेत चक पन
देिखँदा मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम ितवादी
नमु ा बजगाईलाई चार वषस ममा कै द सजाय गनु
यायोिचत देिखँदा िनजलाई ज मा वष चार (४) कै द
सजाय हने ठहछ ।
६. अतः उपयु िववेिचत आधार कारणबाट
सु बिदया िज ला अदालतले ितवादी नुमा
बजगाईलाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धी महलको
१३(२) नं.बमोिजम सव वसिहत ज म कै द ग र
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम उ सजाय
चक पन भनी पाँच वषमा कै द सजाय गन ग र
य गरेको रायसमेतलाई सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जको िमित २०७१।५।८ को
फै सला यानस ब धी महलको १३(२) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द गरेको हदस म सदर हने ठहछ
र रायको हकमा ४ वषमा कै द सजाय हने ठहछ ।
अ मा तलिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ ठहर ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी नुमा
बजगाईलाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धी महलको
१३(२) नं.बमोिजम सव वसिहत ज म कै द हने
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको फै सला
सदर भई मुलुक ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम ५ वष
कै द हन य गरेको राय निमली ४ वष कै द सजाय
हने ठहरेकाले पुनरावेदन अदालत, नेपालग जको
फै सलाबमोिजम किसएका लगत क ा ग र ४ वष
कै दको लगत कसी िनज ितवादी िमित २०६८।४।१
मा प ाउ परी हालस म ठहरेको कै द भु ान भैसके को
देिखँदा यस अदालतको िमित २०७२।५।२५ को
सङ् ि आदेशबाट ितवादीलाई कै दबाट मु ग रिदनु
भनी प ाचार भैसके को हँदा सोिहअनस
ु ार लगत असल
ु
जनाउनु भनी सु बिदया िज ला अदालतमा लेखी
पठाउनू ........................................................१
तुत मु ाको दायरीको लगत क ा ग र िमिसल

िनयमानुसार ग र बझ
ु ाइिदनू ...............................२
उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपकराज जोशी
इजलास अिधकृत : मीना गु ङ
इित संवत् २०७२ साल भदौ २५ गते रोज ६ शुभम् ।



नणय नं .९४६८
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
फै सला िमित: २०७२ ।५ ।३० ।४
०६९-CI-०१७२
मु ा : अंश चलन
पनु रावेदक/वादी : िज ला लिलतपरु , डुकुछाप
गा.िव.स. वडा नं ८ ब ने ुव के .सी.समेत
िव
यथ / ितवादी : िज ला लिलतपरु , डुकुछाप
गा.िव.स. वडा नं.८ ब ने भ बहादरु ख ी (के .
सी.)
०६९-CI-०७१७
पनु रावेदक/ ितवादी : िज ला लिलतपरु , डुकुछाप
गा.िव.स. वडा नं.८ ब ने भ बहादरु ख ी (के .
सी.)
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
सोही पु ताको एक अंिसयार ितवादीका
नाममा रहेका ज गा िनजले छोडप ग र
आ नी ीमती र छोरालाई िदँदैमा य तो
यवहारले वादीको उ स पि मा ितकूल
भाव पान स दैन । कानूनले उ छोडप
िलखतका ज गाह मा वादीह को अंश
हक िनिहत रहने नै हदँ ा छोडप बाट हक
ह ता तरण गरेका ज गामा समेत ब डा
लगाएको िमलेन भ ने ितवादीको िजिकर
काननू र याय सङ् गत रहेको नपाइने ।
( करण नं. ६)

िव
यथ /वादी : िज ला लिलतपुर, डुकुछाप गा.िव.स.
वडा नं.८ ब ने वु के .सी.समेत
अंश हक सबै अंिसयारले समान पमा
बाँडफाँड ग र िलन पाउने नैसिगक हक
हो । मुलुक ऐन, अंश ब डाको ५ नं.अनुसार
िपताको मृ युप ात िनजले पाउने अंश
िनजका वा नी छोराह मा सन गई
िनजह ले पाउँछन् । अंश हक छोड् दा
वा ा गदा काननू बमोिजम िलखत पास
गरेर मा िलनुिदनु गनु पछ भिन मुलुक
ऐन, रिज ेसनको १ नं.ले अिनवाय
कानूनी यव था गरेको छ । कानूनले
िलखत पास गनुपन भिन अिनवाय गरेको
िवषयमा सगोलमा बसेका प रवार सं या
धेरै स पि आफूखस
ु अलगअलग बसेको
िजिकरलाई सही रहेछ भिन अनुमान ग र
मानो छु ई िभ न भएको मा दा समान
अंिसयारिबच समान पमा ब डा हनपु न
कानूनको मूल उ े य नै परािजत हन
जाने ।
( करण नं. ४)
रिज ेसनको १ नं.अनस
ु ार मानु छु एको
वा मानु जोिडएको िलखत रिज ेसन पास
भएकै हनु पदछ । घरसारको िलखत भए
पिन य तो िलखतको आधारमा मानु
छु एको िमित कायम हदँ ैन । कुटिपटको
वारदातबाट नै मानो छु एको िमित कायम
हँदैन । मानो छु ेको िमित कायम हने पिहलो
माण भनेकै अड् डाबाट रिज ेसन पास
भएको िलखत हने ।
( करण नं. ५)
समान पु ताका भाइभाइ िबचमा ब डा नहदँ ै

पनु रावेदक/वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
भोजे बहादरु ख ी
पनु रावेदक/ ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा य
िव राज िस देल र कनक िव म खड् का
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
मल
ु ुक ऐन, अंशब डाको ५ नं., ३० नं., १८
नं.
मल
ु ुक ऐन, रिज ेसनको १ नं.
सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी कृ ण साद बा तोला
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी टीकाबहादरु हमाल
मा. या. ी काशराम िम
फै सला
या. बै नाथ उपा याय : पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८/१०/२६ मा भएको
फै सलाउपर याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
९(१)(ग) बमोिजम यस अदालतमा वादी र ितवादी
दवु ैको तफबाट पनु रावेदन पन आएको तुत मु ाको
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सङ् ि

त य र ठहर यस कार रहेको छःहा ा बाजे शेरबहादरु को २ ीमती भएकामा
हा ी ब यै पदम कुमारी र का छी पतु ली के .सी.
भएकामा पदम कुमारीतफ ३ छोरामा जेठो मानबहादरु ,
मािहलो माइला ख ी र का छा िवप ी भ बहादरु
ख ीको जायज म भएको र का छी ीमती पतु ली
ख ीतफ छोरा नज मी छोरी जेठी ब ाइ र का छी छोरी
भएकामा दवु ै जनाको िववाह भई का छी परलोकसमेत
भइसके को र का छी हजरु आमा पुतली ख ी पिन
२०२१ सालमा परलोक हनु भयो । बाजे शेरबहादरु
ख ी २००६ सालमा परलोक हनभु एको र ब यै
पदमकुमारी पिन २०२१ सालमा परलोक हनभु एकाले
बाजे ब यैको हक खाने जेठो मानबहादरु ख ी, माइला
माइला ख ी र का छा िवप ी भ बहादरु ख ीसमेत
३ जना मा भएकामा हामी िफरादी म ये कुवेर
के .सी., सकुल के .सी., सानो भाइको बाबा माइला
ख ी लाटो लठे ो हँदा टाठो बाठो का छा बाबु िवप ी
भ बहादरु ख ी भई उहाँको संर णमा एकासगोलमा
नै बिस आएको र आमा २०३४ सालमा र लठे ो
बाबु पिन २०४८ सालमा परलोक हनु भएपिछ हामी
टुहरा के ही नजा ने स पि का छा बाबाकै संर णमा
बिस बाजे ब यैको स पि र यसपिछ बढे बढाएको
स पि समेत िवप ीकै साथमा भई हा ो अंश ब डा
भएको छै न । हामी िफरादी म येका नकुल के .सी. र वु
के .सी. को बाबा मानबहादरु के .सी. िमित २०१९/२/९
मा परलोक हनभु एको र आमा ठूली खि नी २०२९
सालमा हामीलाई छाडी अ य गएक ले हामीह
नाबालक टुहरा भई का छा बाबा भ बहादरु ख ीकै
पालनपोषण रेखदेख ग र एकासगोलमा नै ह य ,ँ
बढ् यौ ँ । तसथ, िवप ी का छा बाबा भ बहादरु
ख ीलाई िझकाई िफराद परेको अिघ लो िदनलाई
मानो छु एको िमित कायम ग र तायदाती फाँटवारी
माग ग र यसमा ३ भाग लगाई १ भाग का छा बाबालाई
नै छाडी जेठो मानबहादरु को १ भागबाट हामी नकुल

के .सी. र ुव के .सी. बाँक माइला माइला ख ीको १
भागबाट िफरादी कुवेर के .सी., सकुल के .सी. र सानो
भाइ के .सी.समेत जना ३ ले पाउने ग र चलनसमेत
चलाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको िफराद दाबी ।
िवप ीले खल
ु ाएको पु तेवारी स ब धमा मेरो
कुनै िवमित छै न । मेरो िपता िमित २००५ सालमा
परलोक हनभु एको हो । िपताको मृ युपिछ आमाह को
पालनपोषण याहार स भारसमेत म ितवादीले ग र
आएको हँ । आमाह को पिन आ नै कालगितले मृ यु
भएपिछ िह दू धमशा अनस
ु ार गनपन
ु काजिक रया,
ा , िप डदानसमेत स पूण काय म ितवादीले ग र
आएको छु । जहाँस म हामीह को िबचमा अंश ब डा
भएको छै न भ ने िवप ीह को दाबी छ सो स ब धमा
िवप ीह का िपता मेरा दाजुह र म ितवादीिबच
२०१३ साल वैशाख १ गतेदिे ख नै एकासगोलमा
ब न नसिक आ नो आ नो भाग िलई अलगअलग
बिस आ-आफूले खित उपती यहोद आएका िथयौ ँ ।
२०२१ सालको नािपमा समेत आ-आ नो छु ाछु ै
ितरो ितरान गद भोगचलन गद आइरहेको छौ ँ । यसका
साथै ऋण धनसमेत आ-आफै ँ ले यहोद आएबाट
यवहार माणमा नै हामी अंिसयारको िबचमा
अंशब डा भइ सके को अव था रहेको छ । सोही
घरायसी अंश ब डाबमोिजम िवप ीह ले भोगचलन
ग ररहेको ज गामा घरसमेत बनाई बिसआएका
छन् । तसथ, िफरादीह ले २०३४ साल पूव नै मौिखक
अंशब डाबमोिजम आ-आ नो भागमा परेको ज गासमेत
भोग गद आ-आफूले ितरोितरान गद आएकाले यवहार
माणबाट हामी वादी ितवादीिबच अंश ब डा भएको
मािणत भएकाले िवप ीको िफराद दाबी खारेज
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको ितउ रप ।
िफराद परेको अिघ लो िदनलाई मानो
छु एको िमित कायम ग र अंश ब डा गनुपन
ीस पि को फाँटवारी अंश ब डाको २०, २१, २२ र
२३ नं.बमोिजम वादी ितवादीह बाट िलई दतासमेत
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िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भ ने लिलतपरु िज ला
अदालतको िमित २०६६।१२।१ को आदेश ।
वादी सगोलकै अंिसयार रहेको प
देिखँदा वादीह ले अंश छुट्याई िलन पाउने नै
देिखन आयो । ितवादी भ बहादरु तफका हाँगाका
अंिसयारसमेतलाई ब डा गरेको स पि तफ हे रँदा
मूल अंिसयार िबच नै अंशब डा नभएको ि थितमा
समेत यी वादीह का हकमा ब डा ला ने कृ ित नै
भई सोसमेतबाट मूल पमा ३ भाग लगाई सोम ये १
भाग ितवादी भ बहादरु समेतको पर सा र २ भाग
अंशम ये १ भाग मानबहादरु को तफका वादीह र
१ भाग माइलातफका वादीह ले छुट्याई िलन पाउने
ठहछ भ ने लिलतपुर िज ला अदालतको िमित
२०६७/३/२१ को फै सला ।
वादी ितवादीह िबच अंशमा िववाद हँदा
कुटिपट मु ा प र िमित २४६/११/२९ मा फै सला
भइसके को अव थामा उ िमित २०४६/११/२९
लाई नै मानो छु एको िमित कायम ग रनु पनमा सो
नग र िफराद परेको िमित २०६४/३/१२ प ात्
ितवादी नै कायम नग रएक पावती के .सी.ले ते ो
यि च याम महजनबाट िमित २०६६/२/४ र.नं.
७२७९ (घ) को राजीनामाको िलखतबाट ा गरेको
िक.नं.९७० र ९७१ ज गासमेत ब डा लगाउने गरेको
र वादी नकुल के .सी.ले िनजी िकिसमले ा गरेको
स पि एवम् वादी पनु रावेदक कुवेर के .सी. तथा प नी
तल
ु ाकुमारी के .सी.ले माइजू गणेश कुमारी भ ने ब ची
रानाभाटबाट ा गरेका िनजी स पि ह ब डा
लगाउने गरेको साथै ितवादी भ बहादरु ख ीक प नी
रािधका ख ीका नाममा दता कायम रहेको िक.नं.९७,
९८ र १०८ ज गा तथा ितवादी भ बहादरु ख ीका
छोरा यामकाजी ख ीसमेतका नाममा दता कायम
रहेको िक.नं.२५० ज गा ब डा नलाउने गरेको सु
लिलतपुर िज ला अदालतको िमित २०६७/३/२१
को फै सला माण, चिलत कानून एवम् सव च

अदालतबाट ितपािदत िस ा तह ितकूल ुिटपूण
भएकाले उ फै सला सो हदस म उ टी ग र िनजी
एकलौटी दाबी ग रएका िक.नं.११३, ११८, ३१,
६५, ९५, १७९, २७८, १७८, २८१, २८३, ९७०,
९७१ समेतका स पि ह हामीह को िनजी ठहर ग र
सोबाहेक रािधका ख ीका नाममा दता कायम रहेको
िक.नं.९७, ९८ र १०८ ज गा तथा यामकाजी के .सी.
का नाममा रहेको िक.नं.२५० का ज गा ब डा लगाइ
वादी दाबी एवम् तुत पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
इ साफ ग रपाउँ भ नेसमेत वु के .सी.समेत जना ५
को संयु यहोराको पनु रावेदन अदालतमा परेको
पनु रावेदनप ।
िवप ीह का िपता मेरा दाजुह र म
ितवादीिबच २०१३ साल वैशाख १ गतेदेिख नै
एकै सगोलमा ब न नसक आ-आ नो भाग िलई
अलग बिस आ-आफूले खित उपती यहोद आएका
िथयौ ँ । २०२१ सालको नािपमा समेत आ नो आ नो
भाग छुट्याई आ-आ नो छु ाछु ै ितरो ितरान गद
भोगचलन गद आइरहेका छौ ँ । यवहार माणबाट
अंशब डा स पि भैसके पिछ यिद नरम गरम, घटी
बढी, रोखपोख निमलेको हो भने िवप ीह तथा
िनजका िपता हकवालाह ले समयमै उजरु गनुपनमा
सो गन सके का छै नन् । िवप ीह ले अंश ब डाको
३२ नं.बमोिजम हद यादसमेत गज
ु ा र सके का
छन् । िवप ी वादीह ले २०३४ सालपूव नै मौिखक
अंश ब डाबमोिजम आ-आ नो भागमा परेको
ज गासमेत भोग गद आएकाले यवहार माणबाट
हामी वादी ितवादीिबच अंश ब डा भएको मािणत
भएको अव थामा सो स ब माणबाट बिु झ भएका
माणह को मू याङ् कनसमेत ग र सोहीबमोिजम
िवप ी वादीह को िफराद दाबी वतः खारेज ग र
म पनु रावेदकलाई इ साफ िदनुपनमा सो नगरेको
लिलतपरु िज ला अदालतको िमित २०६७/३/२१
को फै सला ुिटपूण हँदा उ टी ग र याय इ साफ पाउँ
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९४६८ - ुव के .सी.समेत िव. भ बहादरु ख ी (के .सी.)
भ नेसमेत यहोराको भ बहादरु ख ीको पनु रावेदन
अदालतमा परेको पनु रावेदनप ।
अंश पाउने ठहर ग र सोही मु ासँग
स बि धत िलखत बदर मु ामा िलखत बदर नहने भिन
उ लेख गद िलखत बदर नहने भिन ठहर गरेका िक.नं.
समेत अंश मु ाको तपिसल ख डमा ब डा ला ने भिन
उ लेख भएको फै सला र बकसप बाट ा भएको
स पि समेत ब डा ला ने ठहर गरेको सु अदालतको
फै सला फरक पन स ने देिखँदा अ.बं.२०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
४७ बमोिजम छलफलको लािग यथ िझकाइ पेस
गनु भ नेसमेत यहोराको िमित २०६८/३/१६ को
पनु रावेदन अदालतको आदेश ।
दवु ै प को पुनरावेदनप र िमिसल संल न
कागजात अ ययन ग र हेदा यी वादी ितवादीिबच
अंशब डा भएको िलखत माण िमिसल संल न रहेको
नदेिखएको नाता पु ताको कुरामा दवु ै प को मख
ु
िमिलरहेको देिखँदा र भूिमस ब धी ऐन, २०२१
अ तगत भ रएको अनस
ु ूिच फारामसमेतमा सगोलका
प रवारिभ ै राखी िनज भ बहादरु ले अनस
ु ूिच फाराम
भरेको देिखन आयो । नापीका बखत के ही िक ा ज गा
नापी भएकै आधार कारणबाट अंश ब डा स पि
सके को हो भिन अनमु ान गन नसिकने अव था हँदा
पावती के .सी.ले िमित २०६६/२/४ मा ख रद गरेको
सैवु ४(ग) िक.नं.९७० र ९७१ को ज गा मानो
छु एको िमित पिछ ख रद गरेको र िक.नं.१३३ र
११८ को ज गा वादी नकुल के .सी.को िनजी आजनको
देिखँदा ब डा नला नेमा ब डा गरेको र िक.नं. २५०
को याम के .सी.को हकमा फै सलामा के ही नबोलेको
र िक.नं.९७, ९८ र १०८ को ज गा ब डा ला नेमा
नला ने गरेको हदस म लिलतपरु िज ला अदालतले
िमित २०६७/३/२१ मा गरेको फै सला निमलेकोले
सो हदस म के ही उ टी हने ठहछ । अ कुरामा
पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर पु न स ै न

भ ने यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
२०६८/१०/२६ मा भएको फै सला ।
अंशको िवषयमा िववाद स पि लिलतपुर
िज ला अदालतमा कुटिपट मु ा प र िमित २०४६
सालमा फै सला भएको छ । उ फै सलासमेतलाई
माणमा िलई २०४६/१/१६ लाई मानो छु एको
िमित कायम गनपनमा
िफराद परेको अिघ लो िदन
ु
कायम गरेको पनु रावेदन अदालतसमेतको फै सला
िु टपूण रहेको छ । म पनु रावेदक वादीम येको कुवेर
ख ीलाई माइजू सासू गणेशकुमारी भ ने ब ची
रानाभाटले बकसप िदएका लिलतपरु डुकुछाप
गा.िव.स. वडा नं.८(क) िक.नं.२७८, १७८, २८१
र २८३ ज गाह पनु ः िमित २०६४/२/२२ मा
र.नं.३३७९ (ग) को राजीनामाबाट ा गरेको हँदा
ब डा ला ने होइन । यसैग र म वादी कुवेर के .सी.को
प नी तुलाकुमारी के .सी.ले माइजू िनज गणेशकुमारी
भ ने ब ची रानाभाटबाट ा गरेका लिलतपरु ,
डुकुछाप गा.िव.स. वडा नं.८(क) िक.नं.६५, ऐ.ऐ.
वडा नं.८(ख) िक.नं.३१, ऐ.ऐ. वडा नं.८ िक.नं.९५,
ऐ. िक.नं.१७९ समेतका ज गाह ब डा लगाउने
गरेको पुनरावेदन अदालतको फै सला निमलेको हँदा
उ टी ग र पनु रावेदन िजिकरबमोिजम ग रपाउँ भ ने
वादीह को संयु पनु रावेदन िजिकर ।
िवप ी वादीह र म पनु रावेदक ितवादीिबच
२०१३ सालदेिख नै भाग छुट्याई छु ाछु ै ितरो
ितरान ग र बसेका छौ ँ । उ त य वादीम येको नकुल
के .सी.ले २०४६ सालमा म पनु रावेदकलाई कुटिपट
गरेको कारण मु ा प र लिलतपुर िज ला अदालतमा
२०४६/११/२९ मा भएको फै सलाले पिन मािणत
गरेको छ । य तो माणलाई निलई वादीह ले ब डा
ग र िलन पाउने ठहराएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला िमलेको छै न । य तै िक.नं. ४, ८०, १५२
को ज गा िमित २०४६/१२/३ मा र.नं.३२४२ बाट
रािधका ख ी, याम ख ी, नवराज ख ी र िक.नं.१७९,
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
९०, १३४ को ज गा मथुरा ख ी, रामकाजी ख ी,
राजे के .सी.ले िमित २०४६/१०/२८ र.नं.३१६६
बाट अंश छोडप गराइ िलएको उ ज गाह समेत
ब डा ग रिदएको पनु रावेदन अदालतको फै सला
िु टपूण छ । लिलतपुर िज ला डुकुछाप गा.िव.स.
८(क) िक.नं.२०८, २०९, १७१, १८०, २३९
समेतका ज गा तायदाती फाँटवारीमा उ लेख
नभएको अव थामा पिन ब डा ग रिदएको िमलेको
छै न । फाँटवारीमा उ लेख भएको पावती के .सी.का
नाउँमा रहेका िक.नं.९७०, ९७१ लाई मानो छु एको
िमितपिछ िकनेको भिन र िक.नं.१३३ र ११८ को
ज गा वादी नकुल के .सी.को िनजी आजन भिन सु
फै सला के ही उ टी ग र ब डा नला ने ठहराएको र
याम के .सी.का नामको िक.नं.२५० र रािधका के .सी.
का नाउँका िक.नं.९७, ९८ र १०८ समेत ब डा नला ने
ग र भएको सु फै सला के ही उ टी ग र ब डा ला ने
गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलामा अंशब डाको
१, २, २०, २१, २२, २२, २३, २४, ३०, ३२ र
३५ नं. समेतको िु टपूण हँदा उ टी ग र पनु रावेदन
िजिकरबमोिजम ग रपाउँ भिन ितवादी भ बहादरु
ख ीको पुनरावेदनप ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी पेस
भएको ततु पनु रावेदन संल न लगाउमा पेस भएका
अंश छोडप िलखत बदर र मु ा दोहोर्याइ हे रपाउँ
भ ने िलखत बदर र जालसाजीसमेतका मु ाह मा
परेका िनवेदन एवम् माण िमिसलह समेत अ ययन
ग रयो ।
पनु रावेदक वादीतफबाट उपि थत िव ान्
अिधव ा ी भोजे बहादरु ख ीले ितवादीले
आपसमा यवहार माण ग र २०१३ सालमा नै छु
िभ न भएको भिन िजिकर िलएको छ । तर ितउ रमा
वादीह ले यो यो ज गा ितवादीह ले दता गराइ
जोत भोग गरेका छन् भ न सके को छै न । भूिम
सधु ार योजनको लािग भ रएको अनस
ु ूिचमा वादी

भितजाह नकुल, वु समेतलाई सगोलमा देखाएको
छ । आमाको मृ यपु ात पिन आमाका नामका
ज गाह नामसारी ग र िलएको छै न भिन ितवादी
भ बहादरु ले िफ डबक
ु को यहोरामा जनाएको छ ।
वादी ितवादीिबच िविधवत् अंशब डा नभएको भ ने
िवषयमा िववाद छै न । ितवादी भ बहादरु ख ी र
वादी नकुल के .सी. िबच २०४६/११/२९ मा अंशकै
कारणबाट कुटिपट मु ा चली लिलतपुर िज ला
अदालतबाट फै सला भएको छ । वादी ितवादी मु ा
चलेको समयदेिख यवहारतः सँगै ब ने ि थित नहने
भएकाले २०४६/११/२९ लाई मानो छु एको िमित
कायम गनपनमा
िफराद परेको अिघ लो िदनलाई
ु
कायम गरेको िमलेको छै न । यसैग र, पनु रावेदक
वादीम येको कुवेर के .सी. र िनजक ीमतीले िनजी
तवरबाट पाएका ज गाह ब डा ला ने ग र भएको सु
फै सलालाई मनािसबै मानी सु फै सला के ही उ टी
हने ठहराई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट भएको
फै सला निमलेको हँदा उ टी ग रपाउँ भिन गनभएको
ु
बहससमेत सिु नयो ।
यसैग र, पनु रावेदक ितवादीका तफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा य ी िव राज िस देल र
ी कनक िव म खड् काले वादीह र ितवादीिबच
२०१३ सालमा नै सगोलको ज गा जिमन घरसारमा
बाँडफाँड ग र सोहीबमोिजम दता नामसारी ग र भोग
गरेको अव था छ । वादीम येको नकुल के .सी. र
ितवादीिबच २०४६ सालमा कुटिपट मु ा चलेकै
कारणबाट पिन एकासगोलमा नरहेको यहोरा समिथत
हन आउँछ । २०२० सालमा भ बहादरु ले ख रद
गरेका ज गाह को कारण िनजसँग बढी स पि देिखन
गएको हो । ितवादीका नाउँमा स पि बढी देिखएको
भिन यवहारतः अलग भएको त यलाई माणमा निलई
पावती के .सी का नाउँका िक.नं.९७० र िक.नं.९७१
तथा नकुल के .सी का नाउँका िक.नं. १३३ र ११८
समेतका हकमा सु ले ब डा ला ने ग र भएको फै सला
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िनजी आजनको भिन र रािधका के .सी. र याम के .सी.
का नाममा रहेका िक.नं.९७,९८ र १०८ तथा िक. नं.
२५० का ज गाबाट वादीह ले अंश पाउने भिन गरेको
सो हदस म सु फै सला के ही उ टी ग र पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सला निमलेको हँदा उ टी
हनपु दछ भिन गनभएको
बहससमेत सिु नयो ।
ु
वादीको दाबी अनु प िफराद परेको
अिघ लो िदनलाई मानो छु एको िमित कायम ग र
सो भ दाअगािड राजीनामाबाट ख रद ग रएका र अ य
पैतक
ृ ज गासमेतबाट ३ भागको २ भाग ितवादीबाट
वादीह ले अंश पाउने ग र सु लिलतपरु िज ला
अदालतबाट फै सला भएको देिखयो । उ फै सलालाई
के ही उ टी ग र मानो छु एको िमितपिछ पावती
के .सी.ले ख रद गरेको िक.नं.९७० र िक.नं.९७१
तथा वादीम येको नकुल के .सी.का नाउँमा रहेका
िक.नं.१३३ र ११८ िनजी आजन कायम ग र ब डा
नला ने र याम के .सी.को नाउँको िक.नं. २५० र
रािधका के .सी.का नाममा रहेका िक.नं.९७, ९८ र
िक.नं.१०८ समेतबाट ब डा ला ने ग र पनु रावेदन
अदालतबाट फै सला भएको पाइयो । २०१३ सालमा
यवहारतः अलगअलग भइसके को अव थातफ यान
निदइ, िनजी पमा ख रद गरेका ज गाह स ब धमा
ितवादीको हकमा ब डा ला ने र वादीह म येका
नकुल र पावती के .सी.को नाममा रहेका के ही ज गाका
हकमा िनजी कायम ग र पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला िमलेन भिन पनु रावेदक ितवादी भ बहादरु
ख ीले र मानो छु एको िमित २०४६ साललाई
कायम नग र िफराद परेको अिघ लो िदन कायम गरेको
तथा वादीम येको कुवेर ख ी र िनजक ीमतीसमेतले
िनजी तवरबाट ा गरेका स पि समेत ितवादीलाई
ब डा ग रिदएको पुनरावेदन अदालतको फै सला िमलेन
भिन वादी कुवेर ख ीसमेतले पनु रावेदनमा िजिकर
िलएको पाइ छ ।
पनु रावेदक वादी ितवादीतफबाट उपि थत

िव ान् अिधव ाह को बहस बदुँ ा एवम् पुनरावेदन
िजिकरसमेतको अ ययनबाट पुनरावेदन अदालत,
पाटनबाट भएको फै सला िमलेको छ, छै न र पनु रावेदक
वादी एवम् ितवादीह को पनु रावेदन िजिकरबमोिजम
हने हो होइन भ ने स ब धमा िनणय िदनु पन देिखन
आयो ।
२. यसमा िनणयतफ िवचार गदा नाता र
वंशावलीमा वादीह र ितवादीिबचमा मतिभ नता
रहेको देिखएको छै न । वादीह का िपताह एवम्
ितवादी भ बहादरु ख ीिबच िविधवत् अंशब डा
रिज स
े न पास नभएको भ ने िवषयमा पिन
ितवादीले अ यथा भ न सके को पाइँदैन । िविधवत
रिज ेसन पास ग र अंशब डा नभए पिन २०१३
सालमै घरसारमा िभ न स पि सोहीबमोिजम दता
नामसारी भोग गरेका छौ भिन ितवादीले ितउ र र
पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखएको छ ।
३. ितवादीले िजिकर िलए अनु प २०१३
सालमै िभ न भएको हो, होइन भ ने स ब धमा िवचार
गदा एकै बाजे बाबक
ु ा स तान यी वादीह एवम्
ितवादीका नाउँमा ज गा नापी हँदा िविभ न िक ा
ज गाह दता भएको देिख छ । उ दता भएका
ज गाह समान पबाट सबैमा बराबरी हन गएको भने
देिखएको छै न । िमिसल संल न रहेका भूिमस ब धी
ऐनको योजनका लािग भ रएका १ नं. अनस
ु ूिचमा पिन
िववाद छै न । उ १ नं. अनस
ु ूिचह को पा रवा रक
लगतमा बाबु शेरबहादरु , आमा पदम कुमारी, पतु ली,
वष २० क प नी मथुरा, वष १३ को भितजो नकुल,
वष ९ को भितजो ुव, वष १० िक छोरी मिणदेवीको
नाम उ लेख ग र ितवादी भ बहादरु ख ीले िमित
२०२१/१०/२ मा िववरण भरेको पाइ छ । यसैग र,
अक १ नं. अनस
ु ूिचमा माइलाका स तानह को नाम
पा रवा रक लगतमा उ लेख भएको देिख छ । उ
अनुसूिचह बाट बाजे िपता शेरबहादरु का तीन भाइ
छोराह का नाउँमा फरकफरक ज गाह उ लेख ग र
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
छु ाछु ै अनुसूिच फाराम नभरी ितवादी भ बहादरु
ख ीले नै भरेको भ ने देिखन आउँछ । उ अनुसूिच
भदा ितवादी भ बहादरु को उमेर २४ वष देिखएको
छ भने िनजले नै नाम उ लेख ग रिदएका वादीह
नाबालक रहेको पाइ छ । वादी नाबालकह का िपता
मातासमेतले िववरण भरेको देिखएको छै न । अनस
ु ूिचमा
उ लेख भएको उमेरअनस
ु ार यी ितवादी भ बहादरु
ख ीको उमेर २०१३ सालमा १४ वषको मा हन
आउने देिख छ । १४ वषकै उमेरमा ितवादी छु एर
िभ न बसेको भ ने िनजको िजिकर िववेकस मत र
त यपरक रहेको देिखएको छै न । यसैग र २०२१
सालमा पा रवा रक लगत भदा ितवादीले नै आ नी
आमा पदम कुमारी, ीमती मथुरा र जेठा दाजक
ु ा
स तान नकुल र ुवलाई एकासगोलको प रवारमा
देखाइ िववरण भरेको हँदा सो त यले २०१३ सालमै
घरसारमा अलग भएको भ ने िनजको िजिकर सोही
आ नै यवहारबाट खि डत भइरहेको अव था पिन
छ।
४. अंश हक सबै अंिसयारले समान पमा
बाँडफाँड ग र िलन पाउने नैसिगक हक हो । मुलक
ु
ऐन, अंश ब डाको ५ नं.अनस
ु ार िपताको मृ यपु ात
िनजले पाउने अंश िनजका वा नी छोराह मा सन
गई िनजह ले पाउँछन् । अंश हक छोड् दा वा ा
गदा कानूनबमोिजम िलखत पास गरेर मा िलनिु दनु
गनपछ
ु भिन मल
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको १ नं.ले
अिनवाय कानूनी यव था गरेको छ । कानूनले िलखत
पास गनपन
ु भिन अिनवाय गरेको िवषयमा सगोलमा
बसेका प रवार सं या धेरै स पि आफूखस
ु अलग
अलग बसेको िजिकरलाई सही रहेछ भिन अनमु ान ग र
मानो छु इ िभ न भएको मा दा समान अंिसयारिबच
समान पमा ब डा हनुपन कानूनको मूल उ े य नै
परािजत हन जा छ । मल
ु ुक ऐन, अंशब डाको ३०
नं. ले २०३४/९/२७ स ममा ब डाप खडा ग र वा
नग र घरसारमा नरमकरम िमलाई भाग शाि त िलइ

छु ाछु ै भोग यवहार गरेकोमा मा यवहार माणबाट
अलग भएको मािनन स ने कानूनी यव था गरेको
देिख छ । तर यस िववादमा ितवादीले नै भरेका
१ नं. लगत तथा वादी ितवादीका िबचमा के ही
ज गा आ-आ ना नाउँमा दता गराए पिन ती स पि
असमान पमा रहेको र वादीह नाबािलक हँदाकै
अव थामा यवहार माणबाट छु िभ न भएको भ ने
ितवादीको िजिकर उिचत मा न िम ने अव था नहँदा
िनजह एकासगोलमै रहेछन् भिन मा नु पन देिखन
आयो ।
५. वादीह ले अंशकै कारणबाट ितवादी
भ बहादरु ख ी र वादीम येको नकुल के .सी. िबच
कुटिपट स पि २०४६ सालमा कुटिपट मु ा
चलेको हँदा २०४६/११/२९ लाई मानो छु एको
िमित कायम ग रनु पदछ भ ने िजिकर िलएको
देिख छ । व ततु ः रिज ेसनको १ नं.अनस
ु ार मानु
छु एको वा मानु जोिडएको िलखत रिज ेसन पास
भएकै हनु पदछ । घरसारको िलखत भए पिन य तो
िलखतको आधारमा मानु छु एको िमित कायम हँदैन ।
कुटिपटको वारदातबाट नै मानो छु एको िमित कायम
हँदैन । मानो छु ेको िमित कायम हने पिहलो माण
भनेकै अड् डाबाट रिज ेसन पास भएको िलखत
हो । ततु िववादमा मानो छु एको पास भएको िलखत
रहे भएको देिखन आउँदैन । मानो छु एको पास भएको
िलखतको अभावमा वादी ितवादीको मानो छु एको
िमितको स ब धमा मख
ु िमलेको अव थामा यही
िमित नै मानो छु एको कायम ग रनु पन ह छ । तर,
तुत िववादमा मानो छु एको िमित स ब धमा वादी
ितवादीको मुख िमलेको पिन देिखन आएन । यसरी
मानो छु एको िमितको रिज ेसन पास भएको िलखत
पिन नभएको र सो िमित स ब धमा वादी ितवादीको
मख
ु पिन निमलेको अव थामा अंश मु ाको िफरादप
दता गरेको िमितलाई नै मानो छु एको िमित मा नु
पन ह छ । तसथ, अंिसयारिबचमा भएको सामा य
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कुटिपटलाई आधार मािन २०४६ साललाई मानो
छु एको िमित कायम नगरेको िमलेन भ ने वादीको
िजिकर पिन मनािसब रहेको देिखन आउँदैन । िफराद
परेको िमितलाई मानो छु एको िमित कायम गन गरेको
हदमा सु र पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला
सो हदमा िमलेको देिखन आयो ।
६. तायदाती फाँटवारीमा पेस नभएका
िक.नं.२०८, २०९, १७१, १८०, १८१, २३९, ११६,
८६, ३०६, १३२ र १०७ समेतका िक ाह बाट
समेत ब डा गरेको िमलेन भिन ितवादीले पनु रावेदनमा
िजिकर िलएको देिख छ । उ िक ाका ज गाह वादी
तफबाट िमित २०६७/१/२३ मा फाँटवारीमा पेस ग र
िमिसल संल न रहेको देिखयो । सगोलका प रवारका
सद यका नाममा रहेको स पि को फाँटवारी िमिसल
संल न स पि सके को देिखएको यस ि थितमा ती
स पि स ब धमा अब उ ितवादीको भनाइतफ
थप िववेचना ग र रहनु परेन । वादीह सँग अंशब डा
स पि नस दै ितवादी भ बहादरु ले आ ना
ीमती र छोराह लाई िमित २०४६/१२/३ मा
र.नं.३२४ र िमित २०४६/१०/२८ मा र.नं.३१६६
बाट अंश छोडप को िलखत गराई आ ना नाउँमा
रहेका के ही ज गा िलनु िदनु गरेको देिख छ । समान
पु ताका भाइभाइिबचमा ब डा नहँदै सोही पु ताको
एक अंिसयार ितवादी भ बहादरु ख ीका नाममा
रहेका ज गा िनजले छोडप ग र आ नी ीमती र
छोरालाई िदँदैमा य तो यवहारले वादीको उ
स पि मा ितकूल भाव पान स दैन । कानूनले उ
छोडप िलखतका ज गाह मा वादीह को अंश हक
िनिहत रहने नै हँदा छोडप बाट हक ह ता तरण गरेका
ज गामा समेत ब डा लगाएको िमलेन भ ने ितवादीको
िजिकर कानून र याय सङ् गत रहेको पाइएन ।
७. पावती के .सी.ले िक.नं. ९७० र िक.नं.
९७१ का ज गा तुत अंश मु ाको िफराद परी
अदालतबाट मानो छु एको िमित २०६४ ।३ ।१२ गते

कायम भएपिछ िमित २०६६/२/४ मा राजीनामाको
िलखतबाट ख रद गरेको देिख छ । यसरी मानो
छु सके पिछ लगाएको ऋण र आजन गरेको स पि
ब डा ला ने हँदनै । अिपत,ु जसले ऋण िल छ वा
स पि आजन गछ यो उसैको एकलौटी ह छ ।
िविधवत् मानो छु ई अलगअलग बसेपिछ ख रद
गरेको य तो स पि मा अंशब डाको १८ नं. ले
अ य अंिसयारको अंश भाग नला ने भएकाले ब डा
नग रिदएको िमलेन भ ने ितवादीको पुनरावेदन
िजिकर कानूनस मत रहेको पाइएन ।
८. वादी नकुल के .सी. िमित २०३२/५/१
देिख नेपाल सरकारको हरी सेवाको जािगरमा भना
िमित २०६३।१।३१ मा हरी नायब िनरी कको
पदबाट सेवा िनवृ भएको िमिसल संल न िनवृि भरण
अिधकारप को ितिलिपबाट देिखन आउँछ । आफू
हरी सेवामा रहँदा आिजत रकमले िनजले िक.नं.१३३
आ नै नाममा र िक.नं.११८ ीमती जानक
ु ा के .सी.का
नाउँमा ख रद गरेको िनजी स पि हन भिन तायदाती
फाँटवारीमा िजिकर िलएको पाइ छ । लामो समयस म
सरकारी सेवा ग र स चय कोषसमेतको आिजत
रकमबाट ख रद गरेको उ िक.नं. ह बाट पिन
ब डा गनुपछ भिन ितवादीले िजिकर िलएको देिखँदा
उ िजिकर कानूनस मत रहेको मा न िम ने देिखन
आएन ।
९. पनु रावेदक वादी कुवेर ख ीले आ ना
नाउँमा रहेका िक.नं.२७८, १७८, २८१ र िक.नं २८३
तथा ीमती तल
ु ाकुमारी के .सी.का नाउँमा रहेका िक.नं.
३१, ६५, ९५ र िक.नं.१७९ माइजू गणेशकुमारी भ ने
ब ची रानाभाटका हकदारह कोही नहँदा िनजबाट
िमित २०६४/२/२२ मा राजीनामाको िलखत ग र
पाएको हँदा सो स पि बाट अ य अंिसयारलाई ब डा
गन िम ने होइन भिन पुनरावेदनमा िजिकर िलएको
पाइ छ । िनज कुवेर ख ीले पुनरावेदनमा सो कुराको
िजिकर िलए पिन कुनै सबतु माण पनु रावेदन संल न
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
गन सके को पाइँदनै । उ िक ाह गणेशकुमारी भ ने
ब ची रानाभाटको रेखदेख याहार सस
ु ार गरेबापत
शेषपिछको बकसप ग र िदएकोमा पनु ः राजीनामाबाट
२०६४/२/२२ मा ा गरेको भिन तायदातीमा िजिकर
िलएको देिख छ । राजीनामा हो िक बकसप हो, यो
नै प पमा भ न सके को पाइएन । तथािप, उ
तायदाती साथ शेषपिछको बकसप को िलखत पेस
गरेको पिन देिखन आउँदैन । तायदातीमा उ लेिखत
राजीनामा िमित २०६४/२/२२ िफराद गनभु दा
अगािडको नै रहेको छ । सगोलमा रहँदा ा गरेको
स पि ह िनजी हो भिन जसले दाबी गछ सो कुराको
दाबीकताले नै त ययु र व तुगत माण पेस ग र
मािणत गनुपछ । तर पनु रावेदक वादीले व तुगत
माण पेस गन नसक फगत िजिकर मा पुनरावेदनमा
िलएको देिख छ । यसरी वादी कुवेर ख ीले िनजी भ ने
िजिकर िलए पिन कुनै िलखत वा सबतु पेस गन सके को
नदेिखँदा उ िक.नं.ह समेतबाट सबै अंिसयारलाई
ब डा लगाइ िदने गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सला
यायोिचत नै रहेको देिखन आयो ।
१०. िक.नं. ९७, ९८ र िक.नं.१०८ का
ज गाह बाट अंश िदलाएको िमलेन भ ने ितवादीले
पनु रावेदनमा िलएको िजिकरतफ िवचार गनपन
ु
देिखयो । उ ज गाह सािबक दता ितवादी
भ बहादरु कै रहेकामा िनजको िमत भाउजू मान
कुमारीलाई िमित २०४६/११/२३ मा रािजनामा
ग र यसको १७ िदनपिछ उ िक ा ज गाह
र.नं.३४१३ िमित २०४६/१२/१० को िलखतबाट
मानकुमारी के .सी.बाट वाइँ राजकुमार के .सी.
ले ख रद गरेको भ ने वादी प को िजिकर रहेको
देिख छ । हाल उ ज गा राजकुमार के .सी.बाट पनु ः
भ बहादरु को प नी रािधकाको नाममा आइसके को
ि थित छ । वादीको यी त यगत िजिकर स ब धमा
ितवादीले अ यथा हो भिन ितवाद गन सके को
देिखँदैन । मानकुमारी के .सी.बाट राजकुमार के .सी.ले

राजीनामा ग र िलएका ियनै िक ा ज गाह राजकुमार
के .सी.ले ितवादी भ बहादरु के .सी. ख ीक ीमती
रािधका ख ीलाई िमित २०६०/१०/२८ मा राजीनामा
ग र हक ह ता तरण गरेको िमिसल संल न िलखतको
ितिलिपबाट देिखएको छ । ितवादीले आ ना नाउँमा
दता भएका ज गाह प रवार बािहरको ते ो यि को
नाउँमा हक सारी पुनः घमु ाइ िफराइ आ नै ीमतीको
नाउँमा याएको य तो यवहारलाई सगोलको
स पि लाई वआजनको प िदने यास भएको भिन
मा नु पन देिखन आयो । तथािप, उ स पि अ ततः
सगोल प रवारिभ नै रिहरहेको हँदा सगोलको कृित
रहेकै स पि अंशब डा हन स ने अव था नै रहेको
देिखयो । यसैग र यामकाजी के .सी. को नाउँमा
रहेको िक.नं. २५० को ज गा ब डा लगाइिदएको
िमलेन भ नेतफ हेदा िनज यामकाजी ितवादी
भ बहादरु को छोरा स तान रहेको नातामा िववाद
छै न । उ िक.नं. २५० नीजी पमा आजन गरेको भ ने
िजिकर रहेको देिख छ । पैतक
ृ स पि िविधवत् ब डा
नहँदै एकासगोल प रवारका सद यम ये जो कोहीका
नाममा रहे पिन कानूनतः सबैलाई बराबरी ब डा ला ने
नै ह छ । आधार र कारण नखल
ु ाई ब डा ग रिदएको
िमलेन भिन ितवादीले िजिकर िलएकै त यले
अ य अंिसयारको अंश हकमा ितकूल भाव पान
स दैन । यस कार उ िक ा ज गामा वादीह को
अंश हक कायम ग र ब डा ग रिदएको पुनरावेदन
अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न िमलेन ।
११. तसथ, मािथ उि लिखत आधार र
कारणह बाट सु लिलतपुर िज ला अदालतको
फै सला के ही उ टी ग र पावती के .सी.का नामको
िक.नं.९७० र िक.नं.९७१ मानो छु एको िमित
पिछ ख रद गरेको र िक.नं.१३३ र िक.नं.११८
पनु रावेदक नकुल के .सी.को िनजी आजनको भिन
अ अंिसयारलाई ब डा नला ने ठहराएको तथा
अंिसयारिबच ब डा हनपु न ितवादी याम के .सी.का
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९४६९ - अिधव ा पु पराज पौडेल िव. काठमाड िज ला अदालतसमेत
नामको िक.नं. २५० र रािधका के .सी.का नामको िक.नं.
९७, ९८ र िक.नं.१०८ समेतबाट वादीह ले तीन
भागको दईु भागम येबाट एक भाग मानबहादरु तफका
वादीह र एक भाग माइला ख ीतफका वादीह ले
अंशब डा ग र िलन पाउने ठहराई पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट िमित २०६८/१०/२६ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । दायरीको
लगत क ा ग र िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृ त : किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभु म् ।

नणय नं .९४६९
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडैल
आदेश िमित : २०७२।५।२३।४
०७१-WH-००७६
मु ा : ब दी य ीकरण
िनवेदक : बाल सधु ार गृह, सानोिठमी, काठमाड मा
थनु ामा रहेका वष १४ का प रवितत नाम िवरेन
लामाको हकमा का.िज.का.म.न.पा वडा नं. ४
ि थत एडभोके सी फोरम नेपालका तफबाट
अिधव ा पु पराज पौडेल
िव
िवप ी : काठमाड िज ला अदालतसमेत
के वल माग भएको धरौटी रकम रा न
नसके को हदा थनु ामा ब नु परेको
देिख छ । धरौट रा न माग गरेको रकम
बुझाउने हैिसयत भएको भए उसले थुनामा
ब न नपन रहेछ । यसरी .४००००।िनवेदकले धरौट रा न नस ने कमजोर
आिथक ि थितको कारणबाट मा थुनामा
ब न परेको देिख छ । कुनै वय क यि को
लािग पिन उसको कमजोर आिथक
अव थाको कारणले थुनामा ब नुपन
बा यतालाई हनेखानेको ि थितको
तुलनामा कानूनको आँखामा सबै समान
हने संवैधािनक याभूित आिथक कारणले
अवसरमा िवभेदकारीको झलक िदलाउने
सङ् ग यसै त मानव अिधकार ज तो
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
संवेदनशील िवषय ित चुनौितपूण छ
भने यसमा पिन झन िनवेदक १५ वषको
नाबालक देिखएकाले मानव अिधकारको
त झन् बढी जिटल भई यसलाई
गि भरताका साथ संवेदनशील भई हे रनु
पन ।
( करण नं. ४)
पुप को िनिम माग गरेको धरौटी िदन
नसके को बालकलाई थुनछे कको योजनका
लािग थनु ाको िवक पको पमा बालसधु ार
गहृ मा राखेको कायलाई उिचत र मनु ािसब
मा न सिक न, ब यसले उ टै द डको
सुधारा मक अवधारणालाई इ कार गरेको
मा न सिक छ । बालबािलकाको हकमा
कानूनको
मा परी िनजले गरेको
फौजदारी कसरु का स ब धमा द ड
िनधारण गदासमेत उनीह को सव म
िहतलाई नजरअ दाज गन सिकँ दैन ।
तुत मु ामा अि तम फैसलाबमोिजम
थुनामा बसेको अव था नभै चोरी मु ामा
पूवसतको पमा धरौट माग गरी धरौट
िदन नसके को आधार बनाई थुनामा रा ने
गरी भएको कायलाई अि तम उपायको
पमा मा थनु ाको योग ग रने भ ने
बालअिधकारस ब धी महासि ध, १९८९
को धारा ३७(२) समेतको अनक
ु ू ल रहेको
मा न निम ने ।
बालबािलकालाई तोिकएको सजायसमेत
थगन हने वा भो न नपन गरी िनणयकताले
िनणय गन स ने अव थामा धरौटीको
िवक पको पमा थुनालाई उपयोग
ग रएको कायलाई “बालबािलकाको
हक िहतको संर ण गरी ितनीह को
शारी रक मानिसक र बौि क िवकास गन

समयानक
ु ू ल कानूनी यव था गन” जारी
भएको बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
को मम र भावनािवपरीत देिखन आउने ।
( करण नं. ६)
िनवेदकका तफबाट : िव ान् अिधव ा पु पराज पौडेल
र शोभा के .सी.
िवप ीका तफबाट : िव ान् अिधव ा रामे र यौपाने
अवलि बत निजर :
ने.का.प. २०६५, िन.नं. ८०१५, पृ
११३२
स ब कानून :
बालअिधकार महासि ध, १९८९ को ३(१),
३७(२)
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
४२(२)(क)
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२(२)
अ.बं. ४७ नं.
आदेश
या. बै नाथ उपा याय : नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बमोिजम पन आएको तुत िनवेदनको सङ् ि त य
यस कार छ :
म िनवेदक एडभोके शी फोरम नेपालमा
कायरत् अिधव ा हँ । यस फोरमले नेपालका िविभ न
िहरासतह मा िनयिमत अनगु मन गरी यहाँ रहेका
अस म नाबालकह का लािग िनःशु क पमा
कानूनी सहायता उपल ध गराउनका साथै बाल याय
णालीको सु िढकरणको े मा काम ग रआएका छ ।
यसरी िहरासत मण गन ममा गहु े री उ च मा. िव.
िसनामंगल काठमाड को या टप चोरी गरेको आरोपमा
प रवितत नाम िवरेन लामालाई काठमाड िज ला
अदालतमा नकबजनी चोरी मु ामा अिभयोग पेस
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गरी िमित २०७१।३।१० गते थुनछे क आदेश गरेको
पाइयो । उ आदेशमा िनज प रवितत नाम िवरेन तामाङ
१५ वषको हो भनी वीकार गरी मल
ु ुक ऐन, चोरीको
१४(१) बमोिजम .४००००।– धरौटी माग गरी सो
बझ
ु ाउन नसके पपु को लािग बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८, को दफा ११(३) बमोिजम बाल सधु ार
गृहमा थनु ामा रा न पठाउने िमित २०७१।३।१०
गतेका िदन गरेको आदेश गै कानूनी रहेको छ ।
बालबािलकाको आधारभूत अिधकारको
संर णको लािग संयु रा संघको महासभा ारा
पा रत रा संघीय बालअिधकारस ब धी महासि ध,
१९८९ लाई नेपालले अनमु ोदन ग रसके को र सोको
धारा ३(१) मा बालबािलकाह को सव म िहत
नै ाथिमक िवचारको कुरा हने छ भनी यव था
गरेको छ । सो सि धका ावधानह सि ध ऐन,
२०४७ को दफा ९ बमोिजम नेपाल कानूनसरह
लागू ह छ । उपरो काननू ह को मल
ू उ े य नै
कुनैपिन अपराधमा बालबािलकाह लाई दि डत
गनभु दा पिन बालबािलकाको सव म िहत
व न गनु रहेको छ । यसरी बालअिधकारस ब धी
महासि धले बालबािलकाको सव म िहत सिु नि त
गरेको अव थामा नाबालकलाई साबालकसरह
मु ाको पपु को ममा नकबजनी चोरी मु ामा हने
सजायभ दा बढी अनस
ु धान तथा बाल सधु ार गहृ मा
बसी भु ान ग रसके को अव थामा लामो समयस म
थुनामा रािखरा ने काय उपरो कानून तथा
नेपालले अनमु ोदन ग रसके का अ तराि य सि ध
स झौताको समेत िवपरीत रहेको छ । नाबालकलाई
धरौट ितन नसक थुनाको िवक पको पमा बाल
सधु ार गहृ मा रा ने काय गैरकाननू ी र िु टपणू रहेकाले
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२
र १०७(२) बमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गरी नाबालक प रवितत नाम िवरेन लामालाई
थुनामु ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको प रवितत

िवरेन लामाको हकमा अिधव ा पु पराज पौडेलको
िमित २०७२।२।१५ मा यस अदालतमा परेको रट
िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश िकन जारी हन नपन हो ?
यो आदेश ा भएको िमितले बाटाका यादबाहेक
१५ िदनिभ महा यायािधव ाको कायालयमाफत
िलिखत जवाफ पठाउनु भनी रट िनवेदन र यो
आदेशको न कल साथै राखी िवप ी नं. १ लाई सूचना
पठाउनू । िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी
हन नपन हो ? यो आदेश ा भएका िमितले बाटाका
यादबाहेक १५ िदनिभ िलिखत जवाफ िलई आफै ँ
वा आ नो ितिनिधमाफत उपि थत हनु भनी रट
िनवेदन र यो आदेशको ितिलिप साथै राखी िवप ी
नं. २ लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आए वा अविध
नाघेपिछ िनयमानुसार पेस गनु भ ने यस अदालतको
िमित २०७२।३।१६ को आदेश ।
यस सधु ार गृहमा कानूनबमोिजम थनु ा वा
कै दमा ब नपु न बालबािलका ब ने गरेको र उि लिखत
बालकको हकमा स मािनत काठमाड िज ला
अदालतको प को आधारमा बालबािलकास ब धी
ऐन, २०४८ को दफा ४२(२)(क) तथा कारागार
िनयमावली, २०२० को िनयम ४(ख) समेतको कानूनी
यव थाको आधारमा सधु ार गहृ मा रािखएको हो ।
नेपालले सन् १९८९ को CRC महासि ध अनमु ोदन
गरी बालबािलकाको सव म िहतलाई म यनजर गरी
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ तथा िनयमावलीको
यव थाबमोिजम बालबािलकाह को सव म
िहतलाई यान िदई यस सुधार के मा रािखएको
हो । िनवेदक बालकको घर प रवार फे ला नपरेको
हँदा िनजको िश ा लालनपालन शारी रक मानिसक
िवकासको लािग बाल सुधार गृह नै उपयु हने हँदा
कानूनबमोिजम होस् भ नेसमेत यहोराको बालसधु ार
गहृ , सानोिठमी भ परु को तफबाट यस अदालतमा
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
परेको िलिखत जवाफ ।
काठमाड िज ला अदालतका नाउँमा िमित
२०७२।३।२८ मा तामेल भएको यादमा िलिखत
जवाफ पेस भएको नदेिखएको ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी
पेस हन आएको तुत मु ामा िमिसल संल न
कागजातह को अ ययन गरी िनवेदकतफबाट
उपि थत िव ान् अिधव ा ी पु पराज पौडेल र ी
शोभा के .सी. ले िनवेदकको उमेर १५ वष भएकामा
िववाद नभएको र िनजको उ उमेरलाई काठमाड
िज ला अदालतसमेतले वीकार ग ररहेको अव थामा
िनजलाई आरोिपत कसुरमा हन स ने अिधकतम
सजायभ दा बढी अविध थुनामा रा ने काय गै कानूनी
रहेकाले ब दी य ीकरणको आदेश जारी गरी
थुनामु ग रपाउँ भनी गनुभएको बहस सिु नयो ।
िवप ी तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी रामे र
यौपानेले बाल सधु ार गहृ कारागार होइन । यसको
आ नै सधु ारा मक उपाय ारा कानूनसँग
मा
परेका बालबािलकाह को सधु ारा मक उपाय ारा
उपचार ग र छ । काठमाड िज ला अदालतको
च.नं. ४४८६ िमित २०७२।३।१० को प ारा रट
िनवेदकलाई सुधारगृहमा रा न लेिखआएको छ ।
िनवेदकको अिवभावकसमेत फे ला नपरेको अव थामा
कानूनबमोिजम िनजको सव म िहतसमेतलाई
यानमा राखी िनजको िश ा, लालनपालन र शारी रक
तथा मानिसक िवकासको लािग बाल सधु ार गृह उ म
िवक प हो भनी गनुभएको बहससमेत सिु नयो ।
िनवेदक तथा िवप ीका तफबाट तुत
तकपूण बहस सनु ी िमिसल संल न कागजातह को
अ ययन गरी हेदा यसमा िनवेदकको थनु ा गै काननू ी हो
होइन ? िनवेदन मागबमोिजमको बि द य ीकरणको
आदेश जारी गरी िनबेदकलाई थुनामु गनपन
ु हो
होइन, सोही िवषयमा िनणय िदनपु न देिखयो ।
२. िनणयतफ िवचार गदा यसमा िनवेदक

िवरेन लामालाई मल
ु ुक ऐन, चोरीको १ र १४ नं.
को कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१) नं.बमोिजम
सजायको मागदाबी िलई अिभयोगप परेकामा
िनवेदकसँग .४०००० ।– धरौटी िलने र धरौटी रा न
नसके बालसधु ार गहृ मा पठाउने गरी काठमाड िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।३।१० गतेका िदन आदेश
भै मागबमोिजमको धरौट रकम िदन नसक िनवेदक
हालस म बालसुधार गृहमा थुनामै रहेका छन् । यसरी
िनजबाट धरौट िलने काय बाल अिधकार महासि ध,
१९८९ को धारा ३(१) तथा बालबािलकास ब धी
ऐन, िनयमावली र यस अदालतबाट ने.का.प. २०६५
िन.नं. ८०१५ पृ ११३२ समेतबाट ितपािदत
िस ा तसमेतको ितकूल रहेको हँदा उ धरौटी
मा ने गरी काठमाड िज ला अदालतबाट भएको
आदेश बदर गरी थुनामु ग रपाउँ भ ने मु य िनवेदन
िजिकर रहेको छ । काठमाड िज ला अदालतको प.सं.
CR-२०२३ च.नं./दे.नं. ४४८६ िमित २०७२।३।१०
को प बमोिजम बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को
दफा ४२(२)(क) तथा कारागार िनयमावली, २०२०
को िनयम ४(ख) समेतका आधारमा कानूनबमोिजम
थुनामा रािखएको हँदा कानूनबमोिजम होस भ ने
बालसधु ार गृह, भ परु को िलिखतजवाफ रहेछ ।
३. नेपालको आ त रम संिवधान, २०६३
को धारा १२(२) ले कानूनबमोिजम बाहेक कुनैपिन
यि को वैयि क वत ताको अपहरण हन
नस ने भनी मौिलक हकको पमा यव था गरी
वैयि क वत ताको हकलाई याभूत गरेको छ ।
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ बालबािलकाको
हकिहतको संर ण गरी ितनीह को शारी रक मानिसक
र बौि क िवकास गन जारी भएबाट ितनीह को
सव म िहतको व न गनतफ सो ऐनको उ े य
लि त भएको देिख छ । उ ऐनको दफा ११(३) मा
चौध वष वा सोभ दा मािथ र सो वषभ दा मिु नको
बालकले कुनै अपराध गरेमा िनजलाई कानूनबमोिजम
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उमेर पुगेका यि लाई हने सजायमा आधा सजाय हने
यव था गरेको पाइ छ ।
४. तुत मु ाको स दभमा हेदा कसुरदार
भिनएका बालकको उमेर १५ वष भएकामा कुनै िववाद
देिखँदैन । िनजले .४००००।– िबगोको नकबजनी
चोरी गरेको अिभयोगमा मु ा दायर भएकामा मुलक
ु
ऐन, चोरीको १४(१) नं. बमोिजम .४००००।– धरौट
माग भएको र सो ितन नसक बाल सुधार गृहमा कै दमा
रहेको देिखयो । यस कार िनवेदकलाई थुनामा नै राखी
पपु गनपन
ु कृितको मु ा रहेको देिखन आएन । के वल
माग भएको धरौटी रकम रा न नसके को हँदा थनु ामा
ब नु परेको देिख छ । धरौट रा न माग गरेको रकम
बझ
ु ाउने हैिसयत भएको भए उसले थनु ामा ब न नपन
रहेछ । यसरी .४००००।– िनवेदकले धरौट रा न
नस ने कमजोर आिथक ि थितको कारणबाट मा
थुनामा ब न परेको देिख छ । कुनै वय क यि को
लािग पिन उसको कमजोर आिथक अव थाको
कारणले थनु ामा ब नुपन बा यतालाई हनेखानेको
ि थितको तल
ु नामा कानूनको आँखामा सबै समान
हने संवैधािनक याभूित आिथक कारणले अवसरमा
िवभेदकारीको झलक िदलाउने सङ् ग यसै त मानव
अिधकार ज तो संवेदनशील िवषय ित चुनौितपूण छ
भने यसमा पिन झन िनवेदक १५ वषको नाबालक
देिखएकाले मानव अिधकारको त झन् बढी जिटल
भई यसलाई गि भरताका साथ संवेदनशील भई हे रनु
पन ह छ ।
५. बालअिधकारस ब धी महासि ध, १९८९
को धारा ३(१) मा In all actions concerning
children, whether undertaken public or
private social welfare institutions. Courts of
law, administrative authorities or legislative
bodies, the best of child shall be a primary
consideration भनी बालबािलकाह सँग स बि धत
कायह मा िनजह को सव म िहत नै ाथिमक कुरा

हनेछ भनी यव था भएको अव थामा अदालतले
बालबािलकास ब धी मु ामा कुनैपिन िनणय गदा
बालबािलकाको सव म िहतमा हनुपनमा धरौटी
बझ
ु ाउन नसके को आधारमा थनु ाको िवक पको
पमा बालसुधार गृहमा पठाउने काय उ सि धको
उ े य र ावधानिवपरीत रहेको छ । यसैगरी उ
बालअिधकारस ब धी महासि धको दफा ३७(२) ले
कुनै पिन बालबािलकालाई यातना िदइने वा अ य ु र,
अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजाय ग रने
छै न । न त अठार वषभ दा कम उमेरका यि ह ारा
ग रएका कसरु ह का लािग मृ यदु डको सजाय वा
रहाई पाउने स भावनािवनाको आजीवन कारावासको
सजाय नै िदइने छ भनी बालबािलकाह का िनिम
अि तम उपायको पमा मा थुनाको योग ग रने
सिु नि तता दान गरेको छ ।
६. पपु को िनिम माग गरेको धरौटी िदन
नसके को बालकलाई थनु छे कको योजनका लािग
थुनाको िवक पको पमा बालसधु ार गहृ मा राखेको
कायलाई उिचत र मुनािसब मा न सिक न, ब
यसले उ टै द डको सधु ारा मक अवधारणालाई
इ कार गरेको मा न सिक छ । बालबािलकाको हकमा
कानूनको मा परी िनजले गरेको फौजदारी कसरु का
स ब धमा द ड िनधारण गदासमेत उनीह को सव म
िहतलाई नजरअ दाज गन सिकँ दैन । ततु मु ामा
अि तम फै सलाबमोिजम थुनामा बसेको अव था नभै
चोरी मु ामा पूवसतको पमा धरौट माग गरी धरौट
िदन नसके को आधार बनाई थनु ामा रा ने गरी भएको
कायलाई अि तम उपायको पमा मा थनु ाको योग
ग रने भ ने बालअिधकारस ब धी महासि ध, १९८९
को धारा ३७(२) समेतको अनक
ु ू ल रहेको मा न
िम दैन । बालबािलकालाई तोिकएको सजायसमेत
थगन हने वा भो न नपन गरी िनणयकताले िनणय गन
स ने अव थामा धरौटीको िवक पको पमा थनु ालाई
उपयोग ग रएको कायलाई “बालबािलकाको हक
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िहतको संर ण गरी ितनीह को शारी रक मानिसक र
बौि क िवकास गन समयानक
ु ू ल कानूनी यव था गन”
जारी भएको बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को मम
र भावनािवपरीत देिखन आएको छ ।
७. अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गदाकै
अव थामा पिन यी िनवेदकलाई वय क भइसके को भए
पिन अिधकतम एक मिहना प िदन कै द हन स ने
अव था देिख छ । िनज िमित २०७२।२।८ गतेदेिख
थुनामा रहेको र िनजलाई वय क भएकै अव थामा
पिन हनस ने अिधकतम कै दको सजायभ दा पिन बढी
नै अविध कै दमा रहेकोसमेत िमिसल कागजातह बाट
देिख छ । पुन : िनवेदक वष १५ को मा रहेको
अव थामा िनजउपर बालबािलकास ब धी ऐन,
२०४८ का यव थाह समेत आकिषत हने
देिख छ । जसअनस
ु ार िनजलाई कसरु दार ठह रएकै
अव थामा पिन वय कलाई हने सजायको आधा
सजाय बढीमा २३ िदन कै द हन स नेमा िनज हालस म
पिन तीन मिहनाभ दा बढी थुनामा रिहरहेको कायलाई
उिचत र यायपूण मा न सिकँ दैन ।
८. अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
िनवेदक प रवितत नाम िवरेन लामाबाट काठमाड
िज ला अदालतमा चलेको नकबजनी चोरी मु ामा
माग गरेको धरौटी .४००००।– िदन नसक बाल
सधु ार गहृ , भ परु मा थनु ामा रा न पठाएको िमित
२०७१।३।१० को आदेश र सो आदेशानुसार बाल
सधु ार गृह, भ परु मा थुनामा रािखएको काय गै कानूनी
हँदा बदर गरी िनवेदकलाई ब दी य ीकरणको आदेश
जारी गरी थुनामु ग रिदएको छ । अब िनवेदकलाई
अ.बं. ४७ नं.बमोिजम तारेखमा राखी मु ाको पपु
गनू । िनवेदकलाई अ य मु ा वा कारणबाट थनु ामा
रा न नपन भए तुत मु ाबाट िनवेदकका कानून
यवसायी अिधव ा पु पराज पौडेलले िनवेदकलाई
िज मा िलई िनजको अिभभावकलाई बझ
ु ाउन वीकृ ित

जनाएकाले िनजलाई िनजको कानून यवसायी िज मा
िलन आए िज मा बझ
ु ेको कागज गराई थुनामु ग रिदनु
भनी िवप ीम येको बाल सधु ार गृह, भ परु का नाउँमा
लेिख पठाइ सिकएको हँदा दायरीको लगत क ा गरी
िमिसल िनयमानस
ु ार बझ
ु ाइिदनू ।
उ रायमा सहमत छु ।
या. जगिदश शमा पौडेल
इजलास अिधकृत : तीथराज भ राई
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभु म् ।



नणय नं .९४७०
अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय
माननीय यायाधीश ी जगदीश शमा पौडेल
फै सला िमित : २०७१/७/२/१
०६३-CR-०४४४
मु ा : खनु डाँका
पनु रावेदक/वादी : िज ला सलाही गोडैता गा.िव.स.
वडा नं. १ ब ने नागे िम को जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : ल मी रायको छोरा िज ला सलाही
गोडैता गा.िव.स. वडा नं. ७ ब ने िदलवा र
दीिलप भ ने िव ान द राय यादवसमेत
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काननू बमोिजम दो ो तह पनु रावेदन ला नै
नस ने अव थामा दुई तहबाट सफाइ पाई
सके का ितवादी लालबाबु यादवका हकमा
आएको पुनरावेदनप लाई कानूनको रत
पुर्याई दायर भएको भ न निम ने ।
( करण नं. १०)
नेपाल सरकारले ितवादीह ले यित
रकम डाँका गरी लगे भनी माग दाबी गनु
मा पया हदँ ै न । डकै ती भएको भिनएको
रकम देिखनु पन पिन ह छ । यसरी
डकै ती भएको रकम नै स माण यिकन हन
नसके को र यसलाई पुि हने सबुद माण
वादी प बाट पेस हन सके को देिखँदैन ।
ठोससबूद माणको अभावमा यथ
ितवादीह ले अिभयोगप मा उि लिखत
रकम डाँका गरी लगेको भ ने वादी दाबीसँग
यो इजलास सहमत हन नस ने ।
( करण नं. ११)

सु अदालतमा फै सला गन :मा. या. ी शा तीराज सवु ेदी
पनु रावेदन अदालतमा फै सला गन :मा. या. ी ेम शमा
मा. या. ी भोला साद खरेल

फै सला
या. बै नाथ उपा याय : पुनरावेदन

अदालत, जनकपरु को िमित २०६३।२।३ को
फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारले याय शासन
ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार यस अदालतमा
पनु रावेदन दायर गरेको ततु मु ाको सङ् ि त य
र ठहर यस कार रहेको छ :िमित २०५७/७/२९ का राित २२:३०
बजेको समयमा िज ला सलाही गोडैता गा.िव.स. वडा
नं. १ घर भई ऐ. ७ मा रहेको नागे िम को पे ोल
प पमा िचनेका सोही गा.िव.स. वडा नं. ७ ब ने िदलवा
भ ने िव ान द रायसमेतका ४/५ जना डाँकाह
हातहितयारह समेत िलई आई सो पे ोल प पमा
रहेका नागे िम को भाइ िदपे िम मु सी काम
पनु रावेदक/वादीका तफबाट : िव ान् उप यायािधव ा गन िवमल ठाकुर र उपे दाससमेतलाई कुटिपट गरी
दीपे िम लाई गोली हार गरी स त घाइते बनाई
पु कर सापकोटा
प पमा रहेको पैयाँसमेत डाँका गरी फरार भएको र
यथ / ितवादीका तफबाट :
घाइतेलाई उपचाराथ मलंगवा अ पतालमा याउँदा
अवलि बत निजर :
मृ यु भएको भ नेसमेत यहोराको म सङ् या
स ब कानून :
 मुलक
ु ऐन, यानस ब धी महलको १, ३०४५ को हरी स चार ।
िमित २०५७/७/२९ गते २२:३० बजेको
१०,१३(१)(३), १४(४),१७(१), २१ नं.
समयमा नागे िम को पे ोल प पमा िज ला

माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१)
 याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को सलाही गोडैता ब ने िव ान द रायसमेतका ४/५
जना हितयारधारी डाँकाह आई दीपे िम लाई
उपदफा (१) (ख)
गोली हानी डाँका वारदात गरी फरार भएको र स त
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घाइते भएका िनज दीपे िम लाई उपचाराथ मलंगवा
याउँदा याउँदै मृ यु भएको । मृतकको दािहने कानमा
गोली लागेको सो चोटको ल बाइ चौडाइ ४ इ च भएको,
मृतकको दािहने िनधारमा अ.१ इ च ल बाइ आधा
इ च कािटएको घाउ रहेको, मृतकको दायाँ आँखामािथ
आँखी भ मा ल बाइ डेढ इ चको कािटएको घाउ चोट
देिखएको मृतकको टाउको पछािडको भागमा ४ इ चको
घाउ, दाँयाप को क मरमिु न अ डकोष निजकै अ. ४
इ च ल बाइ डेढ इ च चौडाइ र गिहराइ अनमु ान गन
नसिकने अव थाको घाउ देिखएको भ नेसमेत यहोरा
उ लेख भएको िमित २०५७/७/३० मा खडा भएको
लासजाँच मचु ु का ।
िमित २०५७/७/२९ गते राित अ. २२:३०
बजेको समयमा ितवादी िव ान द रायसमेतका
हितयारधारी यि ह ले िज ला गोडैता ७ मा
रहेको पे ोल प ममा डाँका वारदात गदा कोठामा
रहेको िव तारामािथ के ९ लेिखएको गोलीको खोका
रहेको र िससाको गोलीको टु ा थान-१ सोनिजक
ब दक
ु को वडको भाग (काठ) रहेको, ब सा खु ला
रही कागजप ह छ रएर रहेको देिखएको, रगतका
टाटाह रही सङ् घषका िच ह दागह देिखएको सो
घटना थलमा फे ला परेको गोलीको खोका थान १,
गोलीको िससा थान १ र ब दक
ु को वड बरामद भएको
भ नेसमेत यहोराको संजय िम समेतले ग रिदएको
घटना थल मचु ु का ।
िमित २०५७/७/२९ गते राित २२:३०
बजेको समयमा िज ला सलाही गोडैता ७ मा रहेको
मेरो पे ोल प पमा िचनेका िज ला सलाही गोडैता ७
ब ने िदलवा दीिलप भ ने िव ान द राय, ऐ. ८ ब ने
सरु शे पासवान, ऐ. ४ ब ने भु ा िमयाँ, ऐ. ७ ब ने
लालबाबु राय र संजयदास कथविनया, ऐ. वरहथवा
५ ब ने ेमलाल साह तेलीसमेतका हातहितयारधारी

यि ह पे ोल प पमा आई मेरो भाइ िदपे
िम लाई कुटिपट गरी गोली हानी स त घाइते पारी
प पमा रहेको .३,५१,२००।- बराबरको नगद डाँका
गरी लगेका र भाइ दीपे िम लाई उपचाराथ याउँदा
याउँदै मृ यु हँदा खुन डाँकातफ कारवाही तथा सजाय
ग रपाउँ भ ने नागे िम को जाहेरी दरखा त ।
िमित २०५७/७/२९ गते २२:३० बजेको
समयमा िज ला गोडैता ७ मा रहेको पे ोल प पमा
डाँका भयो भनी ह ला भएको सुनी जाँदा िव ान द
राय, सरु शे पासवान, लालबाबु राय, संजय दास,
ेमलाल तेली, भु ा िमयाँसमेतका यि ह ले दीपे
िम लाई गोली हानी स त घाइते पारी प पमा रहेको
पैयाँसमेत डाँका गरी लगी घाइतेको उपचाराथ लैजादै
गदा मृ यु भएको भ ने सनु ी थाहा पाएको र मेरो भाइ
भु ा िमयाँ हाल गाउँ घरमा नरही वारदातप ात् भागी
गएका छन् भ नेसमेत यहोराको लालबाबु दज ले गरी
िदएको कागज ।
वारदातको िमित र समयमा म प पमा नै बसेको
िथएँ । मलगायत मु सी िबमल ठाकुर र दीपे िम समेत
सोही थानमा िथय । ितवादीह िव ान द राय,
लालबाबु राय, सरु ेश पासवान, भु ा िमयाँ र ेमसमेतका
४/५ जना डाँकाह हातहातमा ब दक
ु िलई आई सो
प पमा घेराउ गरी डाँकाह म येका िव ान द राय
दवु ै हातमा ब दक
ु िलई ए कासी प पको काउ टर
कोठामा वेश गरी प पको छानातफ २ राउ ड फायर
गनका
ु साथै मसमेतलाई कुटिपट गरी काउ टरबाट
बािहर िनकाली दीपे िम लाई गोली हार गरी पनु :
दो ोपटक कटुवा ब दक
ु ले हार गरी स त घाइते
पारी यहाँ रहेको .३,५१,२००।- धनमालसमेत
डकै ती गरी भागी गएका हन् । अ य ४ जनाले प पको
चारैितर घेराउ िदएका िथए । घटनाप ात् घाइते
दीपे िम लाई दाजु नागे िम समेतले उपचारको
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लािग मलङ् गवातफ लैजादै गदा बाटो मै मृ यु भएको
हो भ नेसमेत यहोराको उपे दास बाँिनयाले गरेको
कागज ।
िमित २०५७/७/२९ गते २२:३० बजेको
समयमा िज ला गोडैता ७ मा रहेको पे ोल प पमा
खनु डाँका वारदात गरी फरार रहेका ितवादी ेमलाल
साह तेली हाल लक
ु िछपी रामवन गा.िव.स. वडा नं. ९
ि थत िकशोरी साहको घर गई बसेको भ ने खबर ा
भै उि लिखत थानमा खिटई गई घर खानतलासी
गदा िनज ितवादी ेमलाल साह तेली घरिभ रहेको
बे चमुिन लुिकिछपी बसेको अव थामा फे ला पारी
प ाउ गदा िनजले िनलो रङ् गको झोला १ मेरो हो र
यसमा लगाउने ल ाकपडाह छन् भनी बताएकाले
सो झोला थानीय यि ह को सामु नेमा चेकजाँच
गदा ल ाकपडाको िबचमा अवैध ि नट ब दक
ु र िभ
८ एम.एम.के . एफ ९७ लेिखएको िप लको गोली-१
समेत फे ला पारी बरामद गरेको भ नेसमेत यहोरा
उ लेख भएको िमित २०५७/८/१६ मा खडा भएको
घर खानतलासी मचु ु का ।
िमित २०५७/७/२९ गते रातको खानिपन
गरी म मािथ कोठामा सतु ेको र छोरा सरु शे पासवान
तल रहेको कोठामा सतु ेका िथए । िम पे ोल प पमा
खनु डाँका भएको ह ला सनु ी बु दा िब ान दसमेतका
यि ह ले दीपे िम लाई गोली हानी घाइते बनाएको
थाहा पाएको हँ । सो समयमा छोरा सरु शे पासवान
पिन घरमा िथएनन् । वारदातप ात् छोरा गाउँ घरमा
छै नन् । भागी कहाँ गए थाहा भएन भ नेसमेत यहोराको
. सरु ेश पासवानका िपता लोहा िसंह पासवानले
मौकामा गरेको कागज ।
िमित २०५७/७/१९ गते सोही पे ोल प पको
क पाउ डमा रहेको २५३१ नं. को टयाङ् करमा
बिसरहेको िथए । जाहेरवालालगायत दीपे िम र

डाँकाह पिन सोही घर िछमेकका भएकाले िच दछु ।
डाँकाम येका दीलवा भ ने िव ान द राय, लालबाब,ु
ेम साहसमेतका बदमासह ए कासी प पमा आई
२/४ हवाई फायर गद िनज ब दक
ु धारीम येका
िव ान द राय काउ टरिभ वेश गरी म र मु सी
िबमल ठाकुरलाई काउ टरदेिख पि मको कोठामा
कुटिपट गरी गोली हानी मा र िद छु भ दै कोठामा लगी
थुनी चक
ु ु ल लगाई ए कासी फायर गन थाले । सोही
बखत लालबाबु, सरु शे , भु ा र ेम साह काउ टरमा
बसेका दीपे िम लाई पैसा िनकाल न मा र िद छु
भ दै गोली फायर गद िथए । दीपे लाई गोली हार
गरी भइु मँ ा लडाएपिछ कराइरहेका िथए । हामी थिु नएको
कोठाबाट बािहर िन कन सफल भए पिन मान हन्
िक भनी लु दै िथय । ट् याङ् कर चालक अ कल
वाइवालाई ब दक
ु को वडले िपट् दै भगाइिदएका
िथए । पिछ िनजह ले डकै ती गरी धनमाल लिगसके पिछ
काउ टरमा छटपटाइरहेका दीपे लाई हेदा उनको
बायाँ क चट र बायाँ क मरमिु न गोली लागेको, भइु ँ
िभ ामा िगदी तथा रगतको भल बिगरहेको िथयो ।
घाइते दीपे िम लाई दाज ु नागे िम ले उपचारको
लािग मलङ् गवा लैजाँदालैजादै बाटोमै मृ यु भएको हो
भ नेसमेत यहोरा ह रबहादरु वाइवाले मौकामा गरेको
कागज ।
िमित २०५७/७/२९ गते बेलक
ु
अमलेखग जबाट िडजेल म तेल आउने हँदा म र भाइ
दीपे तथा प पमा मु सीको काम गन िबमल ठाकुर,
कामदार उपे दास बिसरहेको अव थामा राित
अ दाजी २२:०० बजे २५३१ न बरको ट् याङ् कर
आइपगु ी तेल झान तरखरमा िथय । पे ोल प पदेिख
उ रमा रहेको पान पसलबाट पान खाई प पतफ
आउँदा हातहितयार नलकटुवा ब दक
ु समेत िलएका
५/६ जना यि ह काउ टरको ढोकामा उिभई रहेको
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
देखी म डराई निजकै रहेको िसस को खमा लक
ु
बसी हेन लागे । गाउँघरका दीिलप भ ने िदलवा भनी
बोलाउने िव ान द रायले ब दक
ु फायर गरी मु सी र
कामदारलाई कोठािभ लगी थुनी िदई दीलवा भ नेले
भाइसँग बाकसको साँचो मा दा निदएकाले िनजह का
िबच भनाभन भई लडाभाँती भयो । सोही अव थामा
ेमलाल साह तेलीले आफूसँग भएको ि नटबाट भाइ
दीपे िम लाई क मरमुिन हार गरे । सुरेश पासवान,
भु ा िमयाँ, स जयदास कथविनयासमेतले घेरा हाली
धनमाल लुट्ने काम ग ररहेको देखी हारगहु ार गन
लागे । डाँकाह वारदात थलबाट िन क जाँदा डाँका
म येका िव ान द रायले मतृ क दीपे को टाउकामा
ब दक
ु फायर गरेका हन् भ नेसमेत यहोराको शैले
िम ले मौकामा गरी िदएको कागज ।
म जाहेरवाला िम को पे ोल प पमा ४/५
वषदेिख मु सी पदमा कायरत् रहेको छु । िमित
२०५७/७/२९ गते दीिलप िदलवा भ ने िव ान द
राय यादव पे ोल प पको अगािडबाट जाने आउने
ग ररहेका िथए । िनज अपराधी च र का यि भए पिन
घरगाउँकै यि भएकाले के गलान् भनी कुनै शङ् का
ग रएन । सोही बेलक
ु ा अमलेखग जबाट २५३१
न बरको ट् याङकरबाट तेल िलई चालक अ कल
वाइवाले तेल िलई आई अनलोड गन ममा िथय ।
प पमा जाहेरवालाको भाइ दीपे िम ले काउ टरमा
बसी पैसाको िहसाब िमलान गद िथए । म, कामदार
उपे दास, चालक र खलासी उिभइ रहेका िथयौ ँ ।
जाहेरवालको भाइ शैले िम पान खाएर आउँछु
यसपिछ तेल अनलोड गन भनी पान पसलितर
जानुभयो । सोही रात अ दाजी २२:३० बजेको
समयमा दीलवा भ ने िव ान द राय, स जयदास
कथविनया, लालबाबु यादव, भु ा िमयाँ, सरु ेश
पासवान, ेमलाल साह तेलीसमेतका अपराधीह

हातहातमा ब दक
ु िलई प पिभ वेश गरे । िव ान द
राय काउ टरमा वेश गरी दईु राउ ड फायर गरी
दीपे िम सँग बा सा र दराजको साँचो मा दा िनजले
िदन इ कार गरेकाले िनजह का िबचमा वादिववाद
हँदा म र उपे दासले रो न खो दा अ य डाँकाह ले
हामी दईु जनालाई निजकै रहेको कोठामा लगी थुनी
िदए । दीपे िम र िव ान द रायका िबच भनाभन
भई चक आवाज आउँदै गदा एक राउ ड फायरसमेत
भयो । गहु ारगहु ारको आवाज पिन आयो । डाँकाह
बािहर िन के । जाहेरवालासमेतका मािनसह आई
चक
ु ु ल खोली हामीह बािहर आई हेदा दीपे िम को
टाउको र क मरमिु नबाट रगत बगी बेहोस अव थामा
रहेकाले उपचारको लािग िलई जाँदा बाटैमा िनजको
मृ यु भएको हो । डाँकाह ले पे ोल प पमा भएको
.३,५०,००० ।- र .१,२०० ।- पन इमरजे सी
लाइटसमेत लटु ी लगेका हन् भ नेसमेत यहोराको
िबमल ठाकुरले मौकामा गरेको कागज ।
िमित २०५७/७/२९ गतेको अव था राित
२२:३० बजेको समयमा ब दक
ु को आवाज सनु ी
घरबािहर िन कँ दा जाहेरवालाको भाइ शैले िम ले
हारगहु ार गरेको सनु ी दगुद यहाँ पु दा जाहेरीमा
लेिखएका िव ान द राय, ेमलालसमेतका यि ह
हातहातमा नलकटुवा ब दक
ु िलई जाहेरवालाको पे ोल
प पदेिख उ रतफ जान लागेको देखे ँ । टोल िछमेकका
मािनसह ज मा हन थाले । दीपे िम लाई गोली
लागेकाले छट् पटाउँदै िथए । डाँकाह ले धनमाल लुटी
दीपे िम लाई गोली हानी मारेका हन् भ नेसमेत
यहोराको अजय िम ले मौकामा गरेको कागज ।
म दीिलप भ ने िव ान द राय यादवसँग पैसा
िलन भनी िमित २०५७/७/२९ गते िदउसो २:००
बजे िनजको घरमा जाँदा िनजले मेरो घर निजक
िम पे ोल प पका मािलक िडजल पे ोल ख रद
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९४७० - नेपाल सरकार िव. िव ान द राय यादवसमेत
गन आजभोिल जाने भ ने बझ
ु ेको छु । राित डाँका गन
भनी २/३ जना मािनस बोलाएको छु भ दा म बसी
राित २ बजेको समयमा िचनेका सरु शे पासवान, भु ा
िमयाँ दज , संजयदाश कथविनयासमेत दीिलपको
घरमा आई के कसरी डाँका गन भ ने सरस लाह
भएबमोिजम दीिलपसँग १ नाले १२ बोरको ब दक
ु
र सोमा िफट हने १० राउ ड तथा माक फोरको
गोली ला ने लोकल पे तोल १ सोमा िफट हने गोली
राउ ड ४ रहेछ । मसँग ि नट ब दक
ु १ र सोमा िफट
हने गोली राउ ड २ िथयो । उि लिखत साथीह ले
साथसाथमा नलकटुवा ब दक
ु र गोली िलएर आएका
रहेछन् । राित १० बजेपिछ डाँका गन जाने भनी िनजकै
घरमा खानिपन गरी ब यौ ँ । साथी दीिलपले राितदेिख
नै पे ोल प पलाई िनगरानीमा िलइरहेका िथए । राित
ट् याङ् कर आएको छ तेल झारी सके पिछ जाने हो लौ
अब जाउँ भनेकाले हामीह राित २२:१० बजेको
समयमा गई िदलीप प पको काउ टरमा पसी २ फायर
गरेपिछ मसमेत निजकै उिभएको िथएँ । मागबमोिजम
दीिलपलाई दीपे ले चाबी र नगद पैयाँ िदन इ कार
गदा ती दईु का िबच हात हालाहाल भयो । यहाँ काम
गन अ य दईु जनाले रो न खो दा िनजह लाई
निजकै रहेको कोठामा लगी थिु न िदई बािहरबाट
चुकुल लगाइिदयौ ँ । दीपे िम सँग दीिलपको लडाँई
भइरहेको अव थामा दीपे ले मान भयो भनी दीिलप
कराएकाले मसँग भएको ि नट ब दक
ु ले दीपे उपर
फायर गदा िनजको क मरमिु न गोली लागी लडेपिछ
िदलीपले काउ टरमा भएको बाकस खोली यहाँ
भएको पैसा िनकाली रा न थाले । ट् याङ् कर चालक
र खलासीले ह ला गन था दा अ य साथीह ले
िनजह लाई कुटिपट गरी चपु लगाए । सरु शे , भु ा
िमयाँ र संजयदास काउ टर भएको कोठामा पु दा
दीपे िम छट् पटाउँदै िथए । दीिलपले लौ आऊ

भनेकाले िनजलाई देशी पे तोलले पनु ः १ फायर गरी
िन कने बेलामा ब दक
ु को बटको भागले १ पटक हा दा
बट भाँिचई टु ा यही ँ रह्यो । गाउँलेह ले हारगहु ार
गरेकाले प पमा रहेको नगद पैयाँसमेत िलई हामी सबै
भा यौ । पिछ बु दा दीपे िम को घटना थलमा मृ यु
भयो भनी थाहा पाएको हँ । डाँका गन उ े यले गएका
ह । त काल उठेको रसमा मैले र दीिलपले एकएक
फायर गरेका हौ ँ । अ य ितवादीह ले घेराउ गन र
कुटिपट गनस मको काम गरेका हन् । बरामद भएको
ब दक
ु को बटको भाग हामीह ले साथमा िलई गएको
ब दक
ु भाँिचएकाले यही ँ छाडी गएका ह । सो वारदात
हनभु दा १ िदनअिघ िमित २०५७/७/२८ गतेको िदन
िज ला सलाही गोडैता गा.िव.स. भ दा पूवतफ हलाक
सडकमा पिन ऐ. डुम रया ४ ब ने बाि मक साद
िसंह र ऐ. सेरधैना ३ ब ने गौरीशंकर झालाई बाटोमा
कुटिपट गरी िनजह को साथमा रहेको नगद तथा
िज सी तथा साइकलसमेत खोसी रहजनी चोरी हामी
उि लिखत यि ह ले गरेको र िमित २०५७/३/२९
गतेको १४:०० बजेको समय िज ला सलाही ह रवन र
मूितयाको िबच पन जङ् गलमा रहेको खो सीमा एभरे ट
सगु र िमल रामनगर महो रीको ज. १ च १८७ नं. को
िजपलाई दीिलपले रोक डाँका वारदात गन ला दा सो
जीप नरोिकई भागी गएका कारण बम िव फोटन गराई
डांका गन सफल भएन भ नेसमेत यहोराको प ाउ
परी आएका . ेमलाल साह तेलीले कसरु मा सािवती
भै मौकामा गरेको बयान ।
िमित २०५७/७/२९ गते राित २२:३०
बजेको समयमा ितवादीह संजयदास कथविनया,
भु ा िमयाँ, सरु ेश पासवानसमेतको घर कानूनबमोिजम
खानतलासी गदा अवैध हितयार एवम् सो अपराधसँग
माण ला ने कुनै िचज व तु फे ला नपरेको भ नेसमेत
यहोरा उ लेख भएको िमित २०५७/९/१ मा खडा
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भएको घर खानतलासी मुचु का ।
िमित २०५७।७।२९ गते राित २२:३०
बजेको समयमा ब दक
ु को फायर भएको आवाज
सनु ी बािहर िन कँ दा जाहेरवालाको भाइ शैले
िम ले गहु ार गरेको सुनी दगदु पे ोल प पमा जाँदा ऐ.
ब ने िव ान द राय, व दह गा.िव.स.३ घर भई हाल
वरहथवा ५ ब ने ेमलाल साह तेली, गोडता ८ ब ने
सरु शे पासवान, ऐ. ४ ब ने भु ा िमयाँ, ऐ.७ ब ने
संजयदास कथविनयासमेतले हातहातमा नलकटुवा
एवम् ि नट ब दक
ु िलई पे ोल प पदेिख उ रतफ
जान लागेको देखी टोल िछमेकका मािनसह भेला
ज मा हँदा जाहेरवालाको भाइ दीपे िम लाई गोली
लागेको देिखएको, पे ोल प पमा रहेको कागजप
सामानह छ रएको, रगत य त लागेको र जाहेरीमा
उि लिखत ितवादीह ले दीपे िम लाई गोली
हानी प पमा रहेको पैयाँसमेत डाँका गरी फरार
भएकामा हाल ेमलाल तेली प ाउ परी आएकाले
िनजसमेतलाई कडा कानूनी कारवाही हनुपछ भनी एकै
िमलान यहोराको बुिझएका अजय िम , आ मराम
ठाकुरसमेतले ग रिदएको पृथक-पृथक कागज ।
िमित २०५७।७।२९ गते राित नागे िम को
पे ोल प पमा डाँकाह ले डाँका गरी गोली हानी िदए
भ ने ह ला सुनी घटना थलमा जाँदा डाँकाह फरार
भइसके का रहेछन् । दीपे िम को टाउकोसमेतमा
गोली लागी रगत बिगरहेको िथयो । को कसले डकै ती
गरी गोली हानेको भनी बु दा िव ान द राय यादव,
लालबाबु राय, संजयदास कथबिनया, सरु ेश पासवान,
भु ा िमयाँ, ेमलालसमेतका यि ह ले गोली हानेको
सनु ेको हँ भ नेसमेत यहोराको पारस िम ले मौकामा
गरेको कागज ।
िमित २०५७।७।२९ गते आ नै िकराना
पसलमा सतु ेको अव थामा राित २२:०० बजेको

समयमा ब दक
ु को आवाज सनु ी बािहर गई हेदा
शैले िम को पे ोल प पबाट गहु ारगहु ार भनेको
आवाज आयो । यहाँ पु दा बाटोमा हातहितयार बोक
मेरै गा.िव.स. अ तगतका िव ान द रायसमेतका
उि लिखत यि ह ले ब दक
ु बाट फायर गद
उ रतफ गएका िथए । प पको काउ टरिभ गई
हेदा दीपे िम को टाउकोसमेतबाट रगत बिगरहेको
िथयो । कोठामा रहेको बाकससमेत तोडफोड भएको
िथयो । दीपे िम लाई गोली हा नेमा सरु शे पासवान,
भु ा िमयाँ, संजय दास कथबिनया, िव ान द राय,
ेम साहसमेतका डाँकाह ले वारदात घटाएका हन्
भ नेसमेत यहोराको आ माराम ठाकुर ाहमण र
महेश ठाकुरले मौकामा गरेको छु ाछु ै कागज ।
प ाउ परी आएका ितवादी ेमलाल साह
तेलीको साथबाट बरामद भइआएको ीनट ब दक
ु
१ परी णको लािग पठाइएको च.नं. २०३३ िमित
२०५७/९/३ मा के ीय हरी वै ािनक योगशाला,
महाराजग ज काठमाड पठाई सो योगशालाबाट
परी ण ितवेदनसमेत ा भई िमिसल सामेल
रहेको ।
वारदातमा संल न रहेका ेम साह र िव ान द
रायमा हकमा िनज दईु जना ितवादीह ले दीपे
िम लाई कुटिपट गन तथा गोली हार गरी यसै
गोलीको पीडाबाट िनज दीपे िम को मृ यु भएको
देिखँदा ितवादी य ेमलाल साह र िव ान द रायलाई
सोही महलको १३(१) नं. अनुसार सजाय हन माग
दाबी िलइएको छ । अ य ितवादीह सरु शे पासवान,
भु ा िमयाँ, संजयदास कथविनया, लालबाबु रायका
हकमा मृतक दीपे िम उपर हातहितयार योग
गरेको नदेिखएको, वारदात थलमा हातहितयारसिहत
सबै जनाले ब दक
ु र कटुवा िलई प पलाई घेरा िदएको
तथा हितयार देखाई डर ास देखाउने काय गरी मानमा
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९४७० - नेपाल सरकार िव. िव ान द राय यादवसमेत
घेरा िदई सहयोग गरेको देिखन आएकाले उि लिखत
४ जना ितवादीह को उ काय यानस ब धी
महलको १ र १७(१) नं. अनस
ु ारको कसुर अपराध
देिखन आएकाले ितवादीह सरु शे पासवान, भु ा
िमयाँ, संजयदास र लालबाबु राय यादवलाई उि लिखत
कसरु मा सोही महलको १७(१) नं. अनस
ु ार सजाय
हन मागदाबी िलएको छ । अक तफ वारदात थलमा
जाहेरवालाको पे ोल प पबाट .३,५१,२००।बराबरको धनमाल डाँका गरी ितवादीह ले लगेको
त य िववेिचत माणह बाट देिखन आएकाले
ितवादीह िव ान द राय, ेम साह, सरु ेश पासवान,
भु ा िमयाँ, संजय दास र लालबाबस
ु मेत जना ६
भई उि लिखत डाँका वारदात गरेको देिखँदा िनज
ितवादीह को उि लिखत काय चोरीको महलको
६ नं. अनस
ु ारको कसरु अपराध थािपत हन आयो ।
उि लिखत कसरु मा सजायतफ हेदा ितवादीम येका
िव ान द राय र ेम साहको हकमा एभरे ट सगु र
िमल रामनगरको जाहेरीले वादी ी ५ को सरकार
र ितवादी िनजह समेत भएको डाँका उ ोग मु ा
२०५७ सालको स.फौ.नं. ६८ मा पिहलो पटक,
बाि मक साद िसंहसमेतको जाहेरीले वादी ी ५ को
सरकार र ितवादी ियनैसमेत भएको रहजनी डाँकामा
दो ोपटक र ततु मु ामा ते ो पटक कसुर कायम
गरी सोही महलको १४(४) नं. अनस
ु ार सजाय हन
िव ख डका ितवादीह म ये सुरेश पासवान, भु ा
िमयाँ, संजय दासलाई बाि मक साद िसंहसमेतको
जाहेरीले वादी ी ५ को सरकार र ितवादी ियनैसमेत
भएको रहजनी डाँका मु ामा पिहलो पटक र तुत
मु ामा दो ोपटक कायम गरी चोरीको महलको १४(४)
नं. अनस
ु ार सजाय हन र ितवादी लालबाबु यादवलाई
उि लिखत कसुरमा चोरी महलको १४(४) नं. अनुसार
सजाय हन माग दाबी िलने जाहेरवालाको डाँका गरी

लगेको ज मा िबगो .३,५९,२००।- ितवादीह बाट
सोहीको १० र २१ नं. अनस
ु ार िदलाईभराई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारले सलाही
िज ला अदालतमा दायर गरेको अिभयोगप ।
अिभयोग दाबीअनुसार मैले कसुर गरेको
छै न । वारदात िमितभ दा चार िदन अगािड नै भारतको
पटना गई २०५७/८/६ मा मा घर फक आएको
हँ । म सुितरहेको अव थामा हरीले प ाउ गरेका
हन् । राजनीितक इवीले मलाई झु ा आरोप लागेको
हो । हरीले कुटिपट गरी डर ासमा पारी कागज
गराएकाले अ पतालमा मेरो वा य जाँच गराइ
पाउँ । हरीमा कागज गन पारस िम बाहेक अ लाई
िचि दन । िनजसँग राजनीितक मतभेदमा छ । मैले
दाबीअनस
ु ार कुनै कसरु नगरेको हँदा सजाय हनुपन
होइन भ नेसमेत यहोराको . ेमलाल साह तेलीले
अदालतमा गरेको बयान ।
ितवादी ेमलाल साह खु ाको उपचारको
लािग सप रवार भारत पटना गई यहाँको िव. एस. सी.
कलेजमा भना भई ११ िदन बसी उपचार गराई मङ् िसर
६ गते आ नो गाउँ घरमा फकका हन् । िनजउपरको
अिभयोग मागदाबी झु ा भएकाले अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ पाउनपु छ भ नेसमेत यहोराको
ितवादी ेमलाल साहका सा ी कृ ण न दन रायले
र मैले ितवादी ेमलालसँगै िनज उपचार गन जाँदा
आव यक पन ओढ् ने ओ याउने सामानह िलई
गएको िथएँ । ेमलालको दािहने गोडा भाँि चएकाले
सोको उपचार गन भनी मसमेत भई िनजका साथ िमित
२०५७/७/२५ गते पट् ना गई सोही िदन अ पतालमा
भना भई ११ िदनपिछ मङ् िसर ६ गतेसगँ ै आ-आ नै
घरमा आएका ह । ेमलाल भारतमा उपचारका लािग
गएकाले मृतकलाई िनज ेमलालले मारेको नभई
राजनीितक रसइबीका कारण झु ा आरोप लगाइएको
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हँदा झु ा अिभयोगबाट सफाइ पाउनुपछ भनी ितवादी
ेमलाल साहका अका सा ी ल मण ठाकुरले गरेको
बकप ।
अदालतबाट जारी भएको यादी पज
ु का
यादिभ ै हािजर हन आएको हँ । वारदात िमितमा म
वारदा थलमा िथइन । मेरो घर ज गा िज ला सलाही
हज रया गाउँ िवकास सिमित वडा नं.९ मा पन हँदा म
िमित २०५७/६/२५ गतेदेिख नै यही ँ ब ने गरेको र
२०५७।७।२९ गते राित पिन यही हज रयामा सतु ेको
िथएँ । िमित २०५७।८।२४ गते मा म गोडैताको
घरमा आएको हँ । वारदात स ब धमा हज रयामा ऐ.
माग २ गते सनु ेको हँ । मतृ क दीपे िम लाई को
कसले मारेका हन् थाहा छै न । जाहेरवाला थानीय
चुनावमा अ य पदमा उ मेदवार भएको र िनजलाई
म त नगदा हारेको हँदा मेरो नाममा झु ा पोल उजरु
गरेका हन् । मैले खुन डाँका गरे गराएको नहँदा अिभयोग
दाबीबाट फुसद पाउँ भ नेसमेत यहोराको . लालबाबु
राय यादवले अदालतमा गरेको बयान ।
म िमित २०५७/७/२९ गते गोडौवा बजारमै
िथएँ । लालबाबु िमित २०५७/६/२५ गतेदेिख
हज रयामा गएकाले िनजसँग भेट भएन । िनज
हज रयाबाट मङ् िसर २५ गते फक आएका हन् । .
लालबाबु राय यादवउपर राजनीितक कारणले झु ा
उजुरी िदएका हँदा अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउनपु छ भ नेसमेत यहोराको ितवादी लालबाबु
राय यादवका सा ी राजिकशोर दास कथविनया र
नागे र यादवले गरेको छु ाछु ै बकप ।
वारदातको िमित र समयमा म सु ने तरखरमा
िथएँ । दईु पटक ब दक
ु पड् के को आवाज सनु ेपिछ बािहर
िन कँ दा जाहेरवालाको भाइ शैले ले डाँकाह ले
मेरो भाइलाई मार्यो गहु ारगुहार भनी कराउँदा म पिन
यहाँ पगु ी िव ान द राय, ेमलाल साह, लालबाबु

राय, संजयदास कथविनया, भु ा िमयाँ र सुरेश
पासवानसमेतलाई िबजल
ु ीको उ यालोमा टसँग
िचने ँ । उनीह को हातहितयार िलई प पको उ रतफ
जाँदै गरेको देखेको हँ । यसपिछ प पको काउ टर
कोठामा दीपे िम लाई क चट र बाँया ित ामािथ
ब दक
ु को गोली लागी रगता मे भई छट् पटाउँदै िथए ।
हरीमा मैले घटनाका स ब धमा गरेको कागज राजी
खुसीले गरेको हँ । यहाँ भएको यहोरा र सहीछाप मेरै
हो । डाँकाह सबै िमली .३,५०,०००।- लगेको
मौकामा देखी थाहा पाएको हँ भ नेसमेत यहोराको
मौकामा बिु झएको अजय िम ले गरेको बकप ।
वारदातको िदन रात म आ नै घरमा
िथएँ । जाहेरवालासँग झैझगडा र रसइबी के ही छै न ।
मउपरको जाहेरी दरखा त झु ा हो । ेमलाल साह
तेलीको बयान यहोरा झु ा हो । मैले कुनै कसुर
नगरेको हँदा अनस
ु धानको कागज यहोरा क तो गरे
िनजह नै जाननु ् । अिभयोग दाबीबमोिजम मैले कुनै
कसुर नगरेको हँदा सजाय पाउनपु न होइन भ नेसमेत
यहोराको . संजयदास कथविनयाले अदालतमा
गरेको बयान ।
मैले हरीमा िमित २०५७/९/६ मा
ग रिदएको कागज यहोरा मेरै हो । वारदातको िमित
र समयमा मैले २५३१ नं. को ट् याङ् करबाट िडजेल
िलई नागे िम को पे ोल प पमा आएको िथए । यस
समयमा ५/६ जना हातहितयारसिहत आई िव ान द
रायले दईु फायर गरे । िव ान दरायले आउनेिबि कै
मलाई र उपे लाई कोठामा थिु निदएकाले अ य
कोको यि ह को संल नता िथयो खुलाउन
सि दन । काउ टरमा फायर हँदा दीपे िम
िच याए । पुनः अक फायर भयो र काउ टर कोठा
तोडफोड भयो । ितनीह ले रकम र इमरजे सी
लाइट िलई भागी गए । यसपिछ गाउँलेह आई

1680

९४७० - नेपाल सरकार िव. िव ान द राय यादवसमेत
ढोका खोिलिदएपिछ बािहर आयौ ँ । दीपे िम को
टाउकामा एउटा गोली र अक गोली क मरमिु न
लागी छटपटाइरहेका िथए । सबै जना भई िनजलाई
उपचारको लािग अ पताल लगेका हन् भ नेसमेत
यहोराको मौकामा कागज गन िबमल ठाकुरले गरेको
बकप ।
वारदातको िमित र समयमा म आ नै दक
ु ानमा
िथएँ । राित क रब ९:३० बजेको समयमा ब दक
ु को एक
फाय रङ् ग भयो । यसपिछ म कूलितरको साइडमा
गएर िसस को खको छे उमा लक
ु े र बसे ँ । यसपिछ
६ जना मा छे ह िदलवा, ेम, लालबाब,ु सरु ेश, भु ा
िमयाँ, संजय दाससमेतका यि ह प पको गेटबाट
वेश गरे । दईु जना घरिभ रहेको कोठामा पसे र ४
जना बािहर बर डामा बसे । िभ बाट दईु पटक ब दक
ु
पड् केको आवाज आयो र यसपिछ ६ जना नै पे ोल
प पको गेटबाट बािहर िन के । सबैको हातहातमा
ि नट र नल कटुवा ब दक
ु िथयो । डाँकाह बािहर
िन के पिछ म पे ोल प पमा गएँ । िवमल र उपे लाई
कोठामा थुिनएको हँदा बािहर िनका य । अक कोठामा
टाउको र क मरमिु न गोली लागेका दीपे िम
लिडरहेका िथए । रगत चारैतफ िथयो । सामानह
य त छ रएका िथए । दराज खल
ु ै िथयो । गोलीका
टु ा, ब दक
ु को काठको बट पिन यही ँ िथयो ।
घटना थल मचु ु कामा भएको सहीछाप र यहोरा मेरै
हो । िबजुलीको उ यालोले ितवादीह लाई ट
देखेर िचनेको हँ । ितवादीह को हातहातमा हितयार
भएकाले प ाउ गन सिकएन भ नेसमेत यहोराको
मौकामा कागज गन संजय िम ले गरेको बकप ।
घटना घटेको देिखन । घटना भएको ह ला
भएपिछ यहाँ पु दा मतृ क रगतले ल पितएको देखेको
हँ । गोलीको खोका र दईु वटा गोली पिन वारदात थलमा
िथए । भइु मँ ा खनु जमेको िथयो । बाकस तोडफोड

भएको िथयो । मभ दा पिहला वारदात थलमा पु नेसगँ
सोधपछ
ु गदा िदलवा भ ने िव ा नद, ेम साह,
लालबाबु राय, भु ा िमयाँ, संजयदास तथा लोहा
पासवानको छोरा नाम थाहा नभएकोसमेत संल न
भई सो वारदात गरी नगद रकमसमेत लगेको भ ने
कुरा बताएका िथएँ भ नेसमेत यहोराको घटना थल
मचु ु कामा सही गन स यनारायण झाले गरेको बकप ।
म वारदातको िमित र समयमा कमलेशको
पसलमा िथएँ । ब दक
ु को आवाज सनु ी घटना थलमा
जाँदा शैले ले लक
ु हेरी रहेको थानमा पुगी मैले
पिन सोही थानमा बसी हेदा ेम र दीलवा पे ोल
प पको पूव कोठामा पसेको देखेको र सरु ेश पासवान,
भु ा िमयाँ, संजयदास, लालबाबु रायलाई पे ोलको
चारैतफबाट घेरक
े ो देखेको हँ । दीलवाको हातमा
ब दक
ु ु री र ब दक
ु , ेमको हातमा खक
ु िथयो । अ ले
पिन ब दक
ु ु री बोके का िथए । िबजल
ु ी बलेको हँदा
ु खक
सबैलाई िचनेको हँ । डाँकाह गएपिछ मसमेतका
मािनसह सो थानमा पगु ी हेदा तोडफोड भएको,
मृतक दीपे गोली लागी छटपटाई रहेका, रगत य त
रहेको, बाकस तोिडएको, ब दक
ु क जाबाट टुटेको
काठको टु ा, िससाको गोली एकवटा खोका एकवटा
देखेको हँ । िमित २०५७/७/३० गते तयार भएको
घटना थल कृ ित मचु ु कामा लागेको सिहछाप र
यहोरा सही स य हो भ नेसमेत यहोराको घटना थल
मचु ु काका रास नारायण झाले गरेको बकप ।
वारदातको िमित र समयमा म वारदात थल
निजक रहेको पान पसलमा बसी पान खाइरहेको
अव थामा दईु फायरको आवाज आएपिछ दौिडँदै सो
पे ोल प पदेिख दि णप १० िमटरको दरू ीमा लक
ु
घटना थलतफ हेदा ६ जना डाँकाह पे ोल प पको
आँगनमा िथए । िबमल ठाकुर र उपे दास पिन यही
आँगनमा िथए । िव ान द र ेमलाल दवु ैजना िमलेर
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
िबमल ठाकुर र उपे लाई थु न लगाई दवु ैजना भई
काउ टरमा पसी दीपे िम सँग बाकसको साँचो
मा दा निदएपिछ ३ जना िबच हानाहान भयो । सरु ेश
पासवानसमेत िभ पसी मृतकलाई खक
ु ु री हार गरे
भने दीपे ले ितकार गदागद दीलवा भ ने िब ान दले
गोली हानी फे र एक गोली टाउकामा हार गदा सहन
नसक ह लाख ला गद गहु ार माग गद दाजल
ु ाई खबर
गन गई तु तै दाज ु नागे वारदात थलमा आउँदा
डाँकाह उ रतफ गइरहेको देखेको हँ । उ डाँका
समूहमा सरु शे पासवान, लालबाबु राय, भु ा िमयाँ,
संजयदास हातहितयार बोक चारैतफबाट घेरा हाली
राखेको देखेको हँ । िव ान दले २ वटा ब दक
ु ,
ेमलाल साहको हातमा ि नट (कटुवा) ब दक
ु ,
सरु शे पासवानको क मरमा दापसिहतको खुकुरी र
हातमा कटुवा ब दक
ु िथयो । भु ा िमयाँ र संजयदास
कथविनयाको हातमा पिन कटुवा ब दक
ु िथयो ।
िबजल
ु ीको उ यालो भएकाले सबैलाई िच न सके को हँ ।
सबै डाँकाह का हातमा हितयार भएकाले ितकार गन
जान सिकन । डाँकाह भागी गएपिछ यहाँ पगु ी हेदा
िवमल ठाकुर र उपे दासलाई थनु ाबाट िनकािलयो
र काउ टरको कोठामा प दा भाइ दीपे िम गोली
लागी घाइते भई लिडरहेका िथएँ भने चारैतफ िदवाल,
त ना र ओछ् यानमा रगतका िछटाह िथए । बाकसको
ताला तोिडएको िथयो । दराज खल
ु ै िथयो । यहाँ
ब दक
ु को वड, तामा-िससा िमिसएको गोली एकवटा,
खाली खोका एकसमेत िथए । भाइ दीपे को सास
बाँक रहेकाले बचाउन भनी मलंगवा लैजाँदालैजाँदै
िबच बाटैमा भाइ दीपे को मृ यु भयो । मौकामा मैले
गरेको कागजमा भएको यहोरा र सहीछाप मेरै हो
भ नेसमेत यहोराको हरीमा कागज गन शैले
िम ले गरेको बकप ।
वारदात भएको पे ोल प प मेरो वािम वमा

रहेको छ । भाइ दीपे िम लाई प पको स पूण
िज मेवारी िदएको िथए । अ य कामदारमा उपे दास
र नवल ठाकुर िथए । २५३१ न बरको ट् याङ् करबाट
तेल आएकाले यसका चालक अकलबहादरु वाइवा र
हे पर ह रबहादरु वाइवा पिन िथए । घटना हँदा म आ नै
घरमा िथएँ । वारदातको सूचना भाइ शैले बाट पाएपिछ
सो थानमा पु दा ितवादीह भािगरहेको देखेको
हँ । िदलवा भ ने िव ान द राय, सरु ेश पासवान, संजय
दास, ेमलाल साह, भु ा िमयाँ, लालबाबु रायसमेतलाई
मैले टसँग िबजुलीको उ यालोमा देखी िचनेको हँ ।
ितवादीह सबै िचनजानका मािनसह हन् । रकम
लटु ् ने उ े यले घटना घटाएको अव थामा धनमालको
सरु ा गदा भाइको यान गयो । डाँकाह ले तीन लाख
पैयाँ र एक वटा इमरजे सी लाइट लुटी लगे । िदलीप
रायको हातमा ब दक
ु , सरु ेश पासवानको हातमा कटुवा
ब दक
ु ु री, ेमलाल साहको
ु क मरमा दापसिहतको खक
हातमा ि नट हितयार र अ को हातमा कटुवा ब दक
ु
र क मरमा खुकुरी झिु डएको देखेको हँ । काउ टरमा
प दा भाइ दीपे को क मरमुिन र क चटसमेतमा
गोली लागी घाइते अव थामा बेहोस भई पि टरहेका
िथए । भइु ँ र कोठाको िदवालको िभ ामा रगत जमेको
िथयो । काउ टरको ताला-क जा, दराज, आलमारीसमेत
तोडफोड भएको िथयो । गोलीका खोकाह य त
छ रएर रहेका िथए । भाइलाई उपचार गन लैजाँदै गदा
िनजको बाटोमै मृ यु भयो । मैले िमित २०५७/८/४
मा दता गरेको जाहेरी र सोमा भएको यहोरा सिहछाप
मेरै हो भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाला नागे िम ले
गरेको बकप ।
घटना थल तथा लासजाँच कृ ित मचु ु का
पूण पमा झु ा हो । मृतक िदपे िम को मृ यस
ु ब धमा
मलाई के ही थाहा छै न । म िमित २०५७।७।२४ गते
मेरो सािनमाको घर िज ला बारा कचोवा गा.िव.स.मा
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गएको िथएँ । मलाई घटनास ब धमा के ही थाहा छै न ।
जाहेरवाला र मृतक दवु ै गाउँ घरका भएकाले दवु ैलाई
िच दछु । घटना थल मुचु कामा भएको यहोरा के
कसो हो म भ न सि दन । जाहेरी यहोरा झु ा हो ।
हरीमा कागज गन यि ह को कागज यहोरासमेत
झु ा हो । अपराध अनुस धान िवभाग, के ीय हरी
वै ािनक योगशालाको परी ण ितवेदन स ब धमा
मलाई के ही थाहा छै न । खानतलासी मुचु का के कसरी
बनाइएको हो यो पिन मलाई थाहा छै न । मैले घटना
घटाएको होइन । म बेकसरु भएकाले मलाई सजाय
हनपु न होइन । मलाई फसाउन खोिजएको हो । तसथ
झु ा दाबीबाट फुसद पाउँ भ नेसमेत यहोराको .
िदलवा र दीिलप भ ने िव ान द रायले अदालतमा
गरेको बयान ।
िमित २०५७/७/२४ गते . िव ान द
राय िज ला बारा कच वा-७ ि थत मेरो घरमा आई
मङ् िसर १५ गतेस म बसी आ नो घरमा गएका
हन् । . िव ान द रायउपरको जाहेरी गलत हो । वारदात
िमितमा मेरो घरमा भएका यी ितवादीले वारदात
घटाएका होइनन् । मेरो ीमती ितवादी िव ान द
रायको सानीआमा भएको नाताले िनज ितवादी मेरो
घरमा आई बसेका हन् भ नेसमेत यहोराको . िदलवा
भ ने िव ान द रायका सा ी तेजलाल रायले गरेको
बकप ।
मलाई हरीले प ाउ गरी याएकाले बयान
िदन उपि थत भएको छु । िमित २०५७/७/२९ गते म
िदनरात आ नै घरमै िथएँ । सो िदन ितवादीम येका
िव ान द यादवसँग भेट भएन । जाहेरवालासँग
झैझगडा रसइबी के ही िथएन । जाहेरवालाको जाहेरी
यहोरा र . ेमलाल साहले मेरािव गरेको बयान
यहोरा झु ा हो । मैले कुनै कसरु नगरेको हँदा सजाय
पाउनु पन होइन भ नेसमेत यहोराको . संजयदास

कथविनयाले गरेको बयान ।
वारदातको िदन . संजयदाससँग मेरो
भेटघाट भएको िथयो । िदनरातसँगै िथय र राित
संजयदास कथविनया र मसँगै िनजकै घरमा सुतेका
ह । राित १०:३० बजेको समयमा हो-हो ला भएको
सनु ी िनजलाई उठाई सतु ेको ठाउँबाट तल ओल
हेरी डर लागेकाले पनु ः मािथ गई िनजसँगै सतु ेको
हँ । जाहेरवालाको प पमा िनज संजयदासले घेरा हा ने
र मृतक दीपे िम लाई मान गरेका होइनन् । वादी
दाबी झु ा हो भ नेसमेत यहोराको . संजयदास
कथविनयाका सा ी सोगारथ दास कथविनयाले गरेको
बकप ।
नागे िम को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
ितवादी िव ा द रायसमेत भएको हातहितयार
खरखजाना मु ाको स कल िमिसल थान एक,
बाि मक साद िसंहसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल
सरकार ितवादी िव ा द रायसमेत सरु ेश
पासवानसमेत भएको रहजनी चोरीको रतले डाँका
(२०६१ सालको स.वा.फौ.प.ु नं.२०२) मु ाको िमिसल
थान एक, बाि मक साद िसंहसमेतको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार ितवादी सुरेश पासवानसमेत भएको
रहजनी चोरीको रतले डाँका (२०६४ सालको फौ.प.ु
नं. २१७/०६-०६४-२१९५) मु ाको िमिसल थान
एक र बाि मक साद िसंहसमेतको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार ितवादी सरु शे पासवानसमेत भएको
रहजनी चोरीको रतले डाँका (३८-०६३-०१००१)
मु ा थान एकको स कल िमिसलह िमिसलसाथ
रहेको पाइयो ।
ितवादीह सरु शे पासवान, आिवद हसैन
भ ने भु ा िमयाँ दज यादमा हािजर नभएको र प ाउ
परेकोसमेत िनजह को हकमा हािजर भएका वा
पि एका बखत मु ा खडा गरी बझ
ु ी कानूनबमोिजम
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
गन गरी मुलक
ु ऐन, अ.बं. को १९० नं. बमोिजम
मु तबीमा राखी िदनू । ितवादी ेमलाल साह र
िव ान द राय यादवले दीपे िम लाई गोली हार
गरी कत य गरी मारेको ठहछ । िनजह लाई मुलक
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
जनही सव वसिहत ज मकै द हने ठहछ । ितवादी
संजयदास कथविनया कसरु मा इ कार रही बयान
गरेको भए तापिन सहअिभयु ेमलाल साहले मौकामा
कसरु मा पोली बयान गरेका, जाहेरवालासमेतका
मािनसह को हितयारसिहत वारदात थलमा
मौजदु रहेको भनी बकप गरेको िनज संजयदास
कथविनयाले अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धी
महलको १७(१) नं. बमोिजम कसुर गरेको ठहनाले
िनजलाई सोही महलको १७(१) नं. बमोिजम दश
वष कै द हने ठहछ । ितवादी लालबाबु राय यादवले
अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धीको कसुर गरेको
ठहदन । िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहछ । डाँकातफ वादी प को दाबी पु न नस ने ठहछ
भ नेसमेत यहोराको सु सलाही िज ला अदालतको
िमित २०६१।२।३२ को फै सला ।
ितवादीह म येको म िनवेदक भु ा िमयाँ
दज भ ने आिवद हसेन आ नो प रवारसिहत तथा
म िनवेदक सरु ेश पासवानसमेत सबै एकसाथ िमित
२०५६ साल काि क मिहनामा िवदेश भारतअ तगत
िद लीमा गई काम कारवाही गरी बसेको र धेरै िदनपिछ
काम िवशेषले िमित २०६३।८।२१ गतेका िदन आ नो
घर फक आउँदा गाउँकै नागे िम ले खनु डाँका
मु ामा नाउँ िकटान गरी जाहेरी गरेको कुरा थाहा पाई
आ ना वइ छाले अ.बं. १२७ नं. बमोिजम हािजर
हन आएका छ हािजर गराई पाउँ भनी सरु ेश पासवान
र भु ा िमयाँ भ ने आिवद हसेनले सलाही िज ला
अदालतमा िमित २०६३।८।२४ मा दायर गरेको

िनवेदन ।
ततु मु ामा भु ा िमयाँ र सरु ेश
पासवानको हकमा अ.बं.१९० नं. बमोिजम िमित
२०६१।२।३२ मा मु तबी रहेकामा िनजह दवु ैजना
िनवेदन साथ अदालतमा हािजर हन आएकाले ततु
मु ा मु तबीबाट जगाइ िदएको छ भनी सु सलाही
िज ला अदालतबाट िमित २०६३।८।२४ मा मु तबी
जगाउने भनी भएको आदेश ।
अिभयोग माग दाबी झु ा हो । म २०५६
सालको काि क मिहनाको छठ पवको २/३ िदनपिछ
भारतको िद ली गोिवनपुरी गली नं. १० मकान
नं. १४६९ अिभषेक फिकके ट नामको क पनीमा
मजदरु ीको काम गरी िमित २०६३।८।२१ गते मा
घरमा आएको हँ । यो िबचमा २०५६ साल मङ् िसरको
२१ गते मा घरमा आएको िथएँ । म भारतमा भएकाले
यो घटनाका स ब धमा के ही भ न सि दन । म िमित
२०६३/८/२१ मा घरमा आएपिछ मा यस घटनाको
बारेमा थाहा भएको हो । मलाई जाहेरवालाले आ नो
काम गन आउ भनी बोलाउँदा नमानेको कारण झु ा
जाहेरी िदएको हनपु छ । मैले कसरु अपराध नगरेको
हँदा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ नेसमेत
यहोराको . सरु ेश पासवानले सु अदालतमा िमित
२०६३/८/२४ मा गरेको बयान ।
िमित २०५६ साल काि क मिहनाको
छठ पवको २/३ िदनपिछ िद ली भारतमा गएको हँ ।
िद ली जाँदा म, मेरो ीमती र सुरेश पासवानसमेत
भइ गएका िथयो । वारदात भएको समयमा म नेपालमा
नभई भारतको िद लीमा रहेको गोवनपरु ी भ ने
ठाउँको १४ नं. ग ली मकान नं. १६२८ मा रहेको
अंश कृ नल क पनीमा िसलाइको काम गरेको िथएँ ।
िद लीमा गाउँका मािनसले वारदात भएको भनेकाले
थाहा पाएको हँ । मैले कुनै कसरु नगरेको हँदा मलाई
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९४७० - नेपाल सरकार िव. िव ान द राय यादवसमेत
सजाय हनु पन होइन । पाँच सेर वनमा काम गन नगएको
कारण मलाई फसाउन मउपर झु ा जाहेरी िदएको हँदा
अिभयोग मागदाबीबाट फुसद पाउँ भनी . भु ा िमयाँ
भ ने आिवद हसेनले सु सलाही िज ला अदालतमा
िमित २०६३।८।२४ मा गरेको बयान ।
ितवादीह सरु ेश पासवान र भु ा िमयाँ
दज भ ने आिवद हसैनले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १७(१) र ऐ. चोरीको १४(४) नं. बमोिजमको
कसरु अपराध गरेको ठहदन । िनजह ले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ भ नेसमेत यहोराको
सलाही िज ला अदालतबाट िमित २०६४।७।१ मा
भएको फै सला ।
िमित २०५७/७/२९ गते राित अं. २२:३०
बजेको समयमा िज ला सलाही गोडैता गा.िव.स.
वडा नं. ७ ि थत िम पे ोल प पमा ितवादी सरु ेश
पासवानसमेतले डाँका गरेको भनी िकटानी जाहेरी
परेको सो जाहेरीलाई समथन हने गरी जाहेरवालाले
बकप समेत गरेको िमिसल संल न य दश
सा ीह को भनाइ र मौकामा प ाउ परेको .
ेमलाल साहको सािबती बयानसमेतले घटना वारदात
पिु भइरहेको अव थामा ितवादीह लाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम कसरु दार कायम गनपनमा
सो नगरी
ु
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी सु सलाही
िज ला अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण हँदा बदर
गरी ितवादीह लाई मागदाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ
भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल सरकारले िमित
२०६४/८/२१ मा पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा
(०६-०६४-०२१९२) दायर गरेको पनु रावेदनप ।
आरोिपत
ितवादीह लाई मौकामा
हितयारसिहत भा दै गरेको देखेको हँ भनी जाहेरवालाको
िकटानी जाहेरी दरखा त र बकप समेत भएको साथै
हरीमा सािबती बयान गन ेमलाल साहले िनजह लाई

िकटानी पोल गरेको अव थामा ितवादीह लाई
सफाइ िदने गरी सलाही िज ला अदालतले िमित
२०६४।६।१ मा गरेको फै सला फरक पन स ने हँदा
अ.बं. २०२ नं. तथा पनु रावेदन अदालत िनयमावली,
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम छलफलको लािग
िवप ी िझकाई पेस गनु भनी पनु रावेदन अदालत,
जनकपरु बाट िमित २०६५।३।१८ मा भएको आदेश ।
जाहेरवाला नागे िम को बकप समेत
िवरोधाभाषपूण भई िव ासलायक नभएको देिखएको
हँदा य माणको आधारमा ितवादीह सुरेश
र आवेद हसेन भ ने भु ा िमयाँ दज ले अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउने गरी २०६४/६/१ मा भएको
सु सलाही िज ला अदालतबाट भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक नेपाल
सरकारको पुनरावेदन िजिकर पु न स दैन भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, जनकपुरबाट िमित
२०६४।८।२८ मा फौ. प.ु नं. ०६-०६४-०२१९२ को
मु ामा भएको फै सला ।
कत य यानतफको कसुरमा अिभयोग
दाबीबमोिजम ितवादीह लाई सजायसमेत भएको
अव थामा डाँकातफ त ययु
माण नभएको
भ नेसमेतका िजिकर िलई ितवादीह लाई पणू
सफाइ िदई भएको फै सला माण एवम् कानूनस मत
नदेिखई त यसँग बािझएको हँदा उ फै सला उ टी
गरी ितवादीह िव ान द राय, ेमलाल साह तेली,
लालबाबु राय यादव र संजयदास कथविनयालाई
डाँकातफ समेत अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने यहोराको वादी नेपाल सरकारले
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा िमित २०६१/५/२३
मा दायर गरेको पनु रावेदनप ।
डाँका गन वारदातको सु बाट भएको
अिभयोगप रहेकामा डाँका वारदात नै पिु
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
नहँदा हामीह ले कत य गरी मारेको ठहर गन
िम दैन । उपयु आधारबाट म िनद ष रहे भएको
त य थािपत रहेकाले उ फै सला बदर गरी सफाइ
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी ेमलाल साहको
पनु रावेदनप । साथै सोही िमलानको ितवादीह
िव ान द राय र संजयदास कथविनयाले कारागार
कायालय, पसामाफत पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा
िमित २०६१/५/२४ मा दायर गरेको छु ाछु ै
पनु रावेदनप ।
िमिसल संल न िवमल ठाकुरको
बकप समेतका आधारमा ितवादी लालबाबु रायलाई
यानतफ सफाइ िदएको फै सला निमली फरक पन हँदा
अ.बं. २०२ नं. अनुसार ितवादी लालबाबु रायलाई
िझकाई ेमलाल, िव ान द र संजयदास कथविनयाको
पनु रावेदन परेको जानकारी पुनरावेदन सरकारी विकल
कायालय, जनकपरु लाई िदई लगाउको फौ.प.ु नं. २०२
र २५० को मु ासमेत साथै राखी िनयमानस
ु ार पेस
गनु भनी पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित
२०६१/१०/२४ मा भएको आदेश ।
मौका वारदात थलमा उपि थत भिनएका
य दश यि को मौकाको भनाइ र अदालतमा
भएको बकप एक आपसमा िवरोधाभाष भै स यमा
िविवधता पाइएको अ य वारदातिसतस ब धी
दशी माणिविहन भै व तिु न
माणसमेतको
अभावमा शङ् का िव ासलाई एक मा आधार बनाई
ितवादीह लाई यानस ब धी महलको १३(१) र
१७(१) नं. बमोिजम सजाय गन गरेको सु सलाही
िज ला अदालतको फै सला माण मू याङ् कनको
प र े यमा उ टी भै ितवादीह ले आरोिपत
अिभयोगबाट उ मुि पाउने ठहछ । वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन । डाँका
नठहर्याएतफ सु फै सला मनािसब देिखँदा यानतफ

सजाय गरेको सु सलाही िज ला अदालतको िमित
२०६१/२/३२ को फै सला सो हदस म के ही उ टी
हने ठहछ भ नेसमेत यहोराको पुनरावेदन अदालत,
जनकपरु बाट िमित २०६३/२/३ मा भएको फै सला ।
ितवादीह लाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ
िदने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपरु को
फै सला िु टपणू हँदा िच बझ
ु ेन । जाहेरवालाको
पे ोल प पमा भएको वारदातमा ब दक
ु को गोली हार
भई दीपे िम को मृ यु भएको त य पो टमाटम
रपोटसमेतबाट देिखएको, मृतकको शरीरमा अ य
चोटपटक पिन देिखएको, घटना थलमा बाकससमेत
तोडफोड भई सामानह य त लथािलङ् ग
अव थामा रहेको, वारदात थलमा रगतका टाटाह
रहेको, गोलीका खोका, ब दक
ु को बड िससाको
गोली बरामद भएकोसमेतका अव थाबाट डाँका
गन उ े यबाट मा वारदात घटेको िनिववाद छ ।
ितवादीह ले .३,५१,२०० ।- डाँका गरी लगेको
त यमा जाहेरवालासमेतको बकप बाट पुि भएको
अव थामा डाँकातफ ितवादीह लाई सफाइ िदएको
सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालतको
फै सला िु टपूणरहेको छ । ितवादीह ले मतृ क दीपे
िम लाई ेमले गोली हानेको, मृतक बेहोस भई लडेपिछ
ितवादीले स पि समेत लुटी लगेको देखेको भनी
अजय िम समेतका यि ले बकप गरेको अव थाबाट
ितवादीह ले वारदात घटाएको पूण पमा थािपत
भएको त य ित पूण बेवा ता गद ितवादीह लाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने ठहर्याएको फै सला
िु टपूण छ । यसथ ितवादीह लाई अिभयोग माग
दाबीबमोिजम सजाय गरी जाहेरवालालाई िबगोसमेत
िदलाई भराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको वादी नेपाल
सरकारले िमितले २०६३/११/१० मा यस अदालतमा
दायर गरेको पनु रावेदनप ।
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९४७० - नेपाल सरकार िव. िव ान द राय यादवसमेत
यसमा ितवादी ेमलाल साह तेली मौकै मा
प ाउ परी अनस
ु धान अिधकारीसम बयान गदा
िदलवा दीिलप भ ने िव ान द यादवसँग िमित
२०५७।७।२९ गते िदनको २:०० बजेको समयमा
िनजको घरमा भेट गरी योजनाबमोिजम रातको
२२:०० बजेको समयमा सरु ेश पासवान, भु ा िमयाँ
दज र स जय दास कथविनयासमेत भई नलकटुवा
ब दक
ु सिहत िम ा पे ोल प पमा गय । उ पे ोल
प पका मािलक दीपे िम सँग पैयाँ देउ न मारी
िद छौ भनी दीिलपले भ दा िनजले चाबी र पैसा
िदन इ कार गरेकाले बादिववाद एवम् हात हालाहाल
भई सङ् घष भइरहेको अव थामा “लालबाबु काका
आउनहु ोस्” भनी दीिलप कराए । मेरो साथीलाई दीपे
िम ले मान भयो भनी सोची मसँग भएको ि नट
ब दक
ु बाट दीपे िम उपर एक फायर गदा िनजको
क मरमिु न गोली ला दा िनज ढ न पगु े । त काल
उठे को रसले मैले एक फायर हानेको र दीिलपले एक
फायर हानेको भनी सािबती बयान िदएको देिख छ ।
घटना थलमा ५९ लेिखएको माक फोरको
फायर भइसके को खोका थान एक र फायर भएको
गोली थान एकसमेत बरामद भएको पाइ छ । मौकै मा
प ाउ परेका ितवादी ेमलाल साह तेलीको िनलो
रङ् गको झोलामा अवैध ि नट (ब दक
ु ) र सोिभ
एम.एम.के .एफ.९७ लेिखएको िप लको गोली थान
एकसमेत बरामद भएको िमिसलबाट देिख छ ।
ितवादी ेमलाल साह तेलीबाट बरामद भएको ि नट
ब दक
ु एवम् मतृ कको शरीरमा लागेको गोलीसमेत
के ीय हरी वै ािनक योगशालामा परी ण गन
पठाएकामा ितवादी ेमलाल साह तेलीबाट बरामद
भएको ब दक
ु को गोली र मतृ कको शरीरमा लागेको
गोली परी ण हँदा एउटै ब दक
ु को गोली रहेको भनी
ितवेदन ा भएको अव था छ ।

मृतकको दािहनेप को क मरमिु न अ डकोष
निजक ४ इ च ल बाइ १.५ इ च चौडाइको चोट
देिखएको भ ने यहोराको घटना थल लास जाँच
कृ ित मचु ु का रहेको पाइ छ । साथै मृतकको शव
परी ण ितवेदनमा मृ युको कारण Cause of
death is gunshot injury भ ने उ लेख भएबाट
समेत ितवादी ेमलाल साह तेलीको अिधकार ा
अिधकारीसम भएको सािबती बयानलाई उपयु
सबदु माण एवम् त यसमेतबाट समथन गरी अपराध
पिु हन आएको अव थामा ितवादी ेमलाल साह
तेलीसमेतका यि ह ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह र भएको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
िमित २०६३।२।३ को फै सला माण ऐन, २०३१
को दफा ३ र ५४ समेतको ुिट भई फरक पन स ने
देिखँदा अ.बं. को २०२ नं. बमोिजम िवप ीह लाई
िझकाई िनयमानस
ु ार पेस गनु भनी यस अदालतबाट
िमित २०६७।४।२३ गते भएको आदेश ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी
इजलाससम पेस भएको ततु मु ामा िमिसल
संल न सु रेकड तथा माण िमिसलसमेत अ ययन
ग रयो । पनु रावेदक नेपाल सरकारको तफबाट
महा यायािधव ाको कायालयका उप यायािधव ा
ी पु कर सापकोटाले ितवादीह ले नागे
िम को पे ोल प पमा हातहितयारसिहत वेश गरी
बाकस तथा दराजको चाबी मा दा िदपे ले िदन
नमानेकाले . ेमलालले आ नो साथमा रहेको
ब दक
ु िदपे िम लाई हार गदा िनज भइु मँ ा ढ न
पगु ेपिछ िव ान दले यहाँबाट नगद .३,५१,२००।बराबरको धनमाल डाँका गरी लगेका, अ य ितवादीह
सरु शे पासवान, भु ा िमयाँ, संजयदास कथविनया र
लालबाबु राय यादव वारदात थलमा ब दक
ु सिहतका
हातहातमा हितयार िलई उपि थत भई पे ोल प पलाई
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
घेरा हाली डर ास देखाउने काय गरी मृतकलाई
मानमा सहयोग गरेको िमिसलबाट देिखएको अव थामा
सबै ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाउने गरी पनु रावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको
फै सलामा सङ् किलत माणह को उिचत मू याङ् कन
भएको छै न साथै कानूनको गलत या या पिन हन
गएको छ । यसथ सबै ितवादीह लाई सफाइ िदने
गरी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको फै सला
बदर गरी सबै ितवादीह लाई सु अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय गरी िबगोसमेत भराई पाउँ
भनी बहस गनभयो
ु ।
िव ान् उप यायािधव ाले गनभएको
तकपूण
ु
बहसलाई म यनजर रा दै ितवादीह लाई सफाइ
िदने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालतको फै सला उ टी
गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकर पु ने हो
होइन सोही िवषयमा िनणय िदनु पन देिखन आयो ।
ितवादीह म येका िव ान द राय यादव र
ेमलाल साह तेलीलाई मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको
१३(१) नं. बमोिजम जनही सव वसिहत ज मकै द,
ितवादी संजयदास कथविनयालाई सोही महलको
१७(१) नं. बमोिजम १० वष कै द सजाय हने र
अ य ितवादी लालबाबु यादव, सरु शे पासवान, भु ा
िमयाँलाई आरोिपत अिभयोगबाट सफाइ पाउने र
डाँकातफ वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको सु सलाही
िज ला अदालतको फै सलाउपर वादी ितवादी दवु ै
प बाट पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा पनु रावेदन
परेकामा सो अदालतबाट सु फै सला के ही उ टी
गरी सबै ितवादीह ले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ
पाएको देिख छ । उ फै सलामा िच नबुझाई वादी
नेपाल सरकारले ितवादीह म येका िव ान द
राय यादव, ेमलाल साह, संजयदास कथविनया र

लालबाबु यादवलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको
सजाय ग रपाउँ भनी यस अदालतमा पनु रावेदन दायर
गरेको रहेछ ।
िनणयतफ िवचार गदा िमित २०५७/७/२९
गते राित अ दाजी २२:३० बजेको समयमा ितवादी
िव ान द रायसमेतका हितयारधारी ितवादीह ले
दीपे िम लाई गोली हार गरेकाले िनजको
उपचारको ममा मृ यु भएको हँदा ितवादीह लाई
सजाय ग रपाउँ भनी िकटानी जाहेरी परेको आधारमा
अनुस धान भई सङ् किलत सबुद माणका आधारमा
ितवादीह िदलवा र दीिलप भ ने िव ान द
राय यादव र ेमलाल साह तेलीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. र १३(३) नं.
अनुसारको कसरु अपराध गरेकाले िनजह लाई सोही
महलको १३(३) नं. बमोिजम र अ य ितवादीह
सरु शे पासवान, संजयदास कथविनया, भु ा िमयाँ र
लालबाबु राय यादवले सोही महलको १ नं. र १७(१)
नं. अनस
ु ारको कसरु गरेकाले िनजह लाई सोही
महलको १७(१) नं. बमोिजम सजाय गरी डाँका
भएको िबगो .३,५१,२००।- बराबरको धनमाल
मल
ु ुक ऐन, चोरीको १ नं. र ६ नं. िवपरीतको कसरु मा
सोही महलको १४(४) नं. बमोिजम सजाय गरी सोही
महलको १० नं. र २१ नं. बमोिजम डाँका भएको िबगो
जाहेरवालालाई भराई पाउँ भ ने अिभयोग मागदाबी
रहेको देिख छ ।
ितवादीह म ये सुरेश पासवान र भु ा
िमयाँलाई सु अदालतले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ िदने ठहर्याएको सु फै सला पुनरावेदन
अदालतबाट समेत सदर भई िनजह उपरको कारवाही
अि तम भै रहेको िमिसलबाट देिखएकाले िनजह का
बारेमा के ही बोली रहन परेन । वादी नेपाल सरकारको
र अ य ितवादीह िव ान द राय यादव, ेमलाल
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९४७० - नेपाल सरकार िव. िव ान द राय यादवसमेत
साह, संजयदास कथविनया र लालबाबु यादवसमेत
जना चारको हकमा मा यस अदालतमा पनु रावेदन
दायर गरेको हँदा िनजह को हकमा मा अिभयोग माग
दाबीबमोिजम सजाय हने हो होइन भनी िनणय गनपन
ु
देिखन आयो ।
मृतक दीपे िम िमित २०५७/७/२९
मा भएको वारदातमा गोली लागी उपचारको ममा
मृ यु भएको त य ितवादीह उपरको िकटानी
जाहेरी, ितवादीको मौकामा भएको बयान, सजिमन
मुचु काको यहोरा, मौकामा बुिझएका यि ह को
कथन तथा िनजह ले अदालतमा गरेको बकप , शव
परी ण ितवेदनलगायतका कागजातह बाट मतृ क
दीपे िम को मृ यु सहज पमा नभई कत यबाट
भएको देिखयो ।
मृतक दीपे िम कसको कत यबाट मरेका
हन भनी िवचार गदा वादी नेपाल सरकारले ितवादी
बनाएका ६ जनाम ये ितवादी ेमलाल साह तेली
त कालै प ाउ परी अनस
ु धानको िसलिसलामा
िनजले कागज गदा आफूसमेतले गोली हानी दीपे
िम लाई मारेको कसरु ज य त यमा सािबत रहेको
देिख छन् । अब उ सािबती बयान अ य संल न
माणबाट समिथत भइरहेको छ छै न भनी मू याङ् कन
गनु पन देिखन आयो । दीपे िम लाई गोलीले
मारेको हो भ ने ितवादीको सािबतीलाई शव परी ण
ितवेदनमा मृ यक
ु ो कारण gunshot injury भनी
उ लेख हनुले पिु ग ररहेको देिख छ । ितवादी
ेमलालसँग ब दक
ु िथयो भ ने त य िनजबाट ि नट
(ब दक
ु ) र गोली बरामद भएको त यले पिु गरेको
देिख छ । िनजै ितवादीबाट बरामद भएको ब दक
ु बाट
मृतक दीपे िम को यान गएको हो भ ने त य उ
ब दक
ु र मृतकलाई लागेको गोलीको परी ण गदा
यही ब दक
ु बाट उ गोली िन के को हो भनी के ीय

हरी वै ािनक योगशालाबाट ा ितवेदनबाट
पिु भएको देिखयो । उ माणको अलावा वारदात
थलमा रहेका िबमल ठाकुर, अजय िम , संजय िम ,
रासनारायण झा, शैले िम लगायतका यि ह ले
यी ितवादी ेमलाल साह तेलीलाई िकटान गरी
पोलेको र सोहीअनु प आ नो भनाइलाई अदालतमा
आई बकप गरी पिु गरेकोसमेतको आधारह बाट
ितवादी ेमलाल साह तेलीलाई कसरु दार होइनन्
भ न सिकने अव था देिखन आएन ।
ितवादी िव ान द रायको हकमा िवचार गदा
िनज आरोिपत कसरु मा इ कार रही बयान गरे तापिन
िनजलाई सह-अिभयु ेमलाल साहले अनस
ु धानको
िसलिसलामा कागज गदा िकटानी पोल गरेको
देिख छ । उ सह-अिभयु को िकटानी पोललाई
अ य वत सबुत माणले समिथत गदछ िक गदन
भनी हे रनु पन देिखन आयो । त काल मृतक दीपे
िम को साथमा रहेका िवमल ठाकुर र उपे दासले
यी ितवादी िव ान दले दईु फायर गरेको देखेको र
उनैले िबमल ठाकुर र उपे दासलाई कोठामा ब द
ग रिदएको, काउ टरमा फायर हँदा दीपे िम
िच याएको भनी अदालतमा आई बकप गरी िदएको
देिख छ । संजय िम ले पिन िदलवा भ ने िव ान द
राय र ेमलाल कोठािभ िछरेका र दईु फायर भएको
सनु ेका र यी दवु ै कोठाबाट िन के र भागेको दवु ैको
हातमा हितयार भएको देखेको र कोठामा दीपे
िम लाई गोली लागेको छट् पटाएको देखेको हँ भनी
अदालतमा बकप समेत गरी िदएको देिख छ । य तै
त यह दे ने घटना थलको यि रास नारायण झा,
शैले िम समेतले . िव ान द रायसमेतले ब दक
ु
बोक प पिभ वेश गरी मतृ क दीपे िम लाई
टाउकामा गोली हानेको देखेको हँ भनी बकप गरेको
अव थामा ितवादीम येका दीिलप र िदलवा भ ने
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िव ान द रायसमेत कसुरदार होइनन् भ न सिकने
अव था आएन ।
ितवादीह ेमलाल साह तेली र िव ान द
राय यादव वारदातको िमित र समयमा वारदात थलमा
नभई अ य ै िथएँ भनी (Alibi) िजिकर िलए तापिन
य दश िबमल ठाकुर, अजय िम , स जय
िम समेतका वारदातको य दश यि ह को
बकप बाट ितवादीह जाहेरवालाको पे ोल प पमा
आई काउ टरमा बसेका दीपे िम लाई गोली फायर
गरी रगता मे बनाएका हन् भनी मौका र अदालतसमेतमा
बकप गरेको अव थामा ितवादीह अ य ै िथएँ
भनी िलएको Alibi िजिकरलाई िव ास गन सिकएन ।
वारदात थलमा नभई अ य ै िथएँ भनी सजायबाट
उ मुि िलन खो ने यि ले यसलाई समथन हने
ठोस माण पेस गनुपन दािय व सोही यि मािथ हनेछ
भनी माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा भएको
यव थाबमोिजम ितवादीह बाट माण पेस हन
नसके को हँदा यथ ितवादीह ले िलएको Alibi
को िजिकर स य साँचो र िव ास गन लायक देिखन
आएन ।
ितवादीम येका संजयदास कथविनयाको
हकमा िवचार गदा ितवादी संजय दास कथविनयाले
मृतक दीपे िम उपर हितयार हार गरेको नदेिखए
पिन वारदात थलमा ब दक
ु िलई प पलाई घेरा
हाली मानमा सहयोग गरेको हँदा िनज ितवादी
संजयदास कथवनीयालाई यानस ब धीको १७(१)
नं. अनस
ु ारको अपराधमा सोही महलको १७(१) नं.
अनस
ु ार सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
अिभयोग माग दाबी रहेछ । ितवादी कसरु मा इ कार
रही बयान गरेको देिख छ । ितवादी कसुरमा
इ कार रही बयान गरेको भए तापिन सह-अिभयु

ेमलाल साह तेलीले आफू कसरु मा सािबत भई यी
ितवादी संजयदास कथविनया पिन वारदात थलमा
हातहितयार िलई मैजदु ा रहेका िथएँ भनी मौकामा
गरेको बयानमा उ लेख भएको पाइ छ । ितवादी
संजयदास कथविनया हितयारसिहत वारदात थलमा
उपि थत भएको यहोरा य दश अजय िम ,
शैले िम , महेश ठाकुर, बीमल ठाकुरसमेतको
मौकाको कागजबाट देिखन आउँछ भने अदालतमा पिन
सोही यहोरा उ लेख गरी बकप गरेको िमिसलबाट
देिखएको अव थामा यी यथ ितवादी संजयदास
कथविनयाले मृतक दीपे िम लाई मान कायमा
संल न रहे भएको पाइयो । यसथ ितवादी संजयदास
कथवनीया वारदात थलमा हितयारसिहत उपि थत
भई मृतकलाई मानमा सहयोग परु ्याएको िमिसल
संल न सबुद माणबाट पिु हन आयो ।
ितवादी लालबाबु यादवको हकमा िवचार
गदा ितवादी लालबाबु यादवलाई मृतक दीपे
िम को ह याको स दभमा वारदात थल हितयार िलई
मान कायमा सहयोग पुरयाएको
भनी यानस ब धी
्
१७(१) नं. बमोिजमको सजाय ग रपाउँ भनी वादी
नेपाल सरकारको माग दाबी भएको भए तापिन सु
सलाही िज ला अदालतले ितवादी लालबाबु यादवले
आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ठहर्याएको सु
सलाही िज ला अदालतको फै सला पुनरावेदन
अदालत, जनकपरु बाट समेत सदर भएको िमिसलबाट
देिख छ । सु अदालतले ितवादीलाई सफाइ िदएको
फै सला पनु रावेदन तहबाट पिन सदर भै सके पिछ उ
फै सला सव च अदालतमा पनु रावेदन ला न स छ
स दैन भ ने िवषयमा हेनु पन देिखयो ।
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को
उपदफा (१) (ख) मा दश वष वा सोभ दा बढी कै दको
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९४७० - नेपाल सरकार िव. िव ान द राय यादवसमेत
सजाय भएको मु ा सव च अदालतमा पनु रावेदन
ला ने यव था रहेको पाइ छ । ऐनमा भएको यस
यव थाबमोिजम सव च अदालतमा पुनरावेदन ला न
पनु रावेदन अदालतबाट दश वष कै द सजाय हनपु न
बा या मक यव था रहेको देिख छ । ततु मु ामा
सु सलाही िज ला अदालतले ितवादी लालबाबु
यादवले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदएको
फै सलाउपर वादी नेपाल सरकारले यी ितवादीसमेत
उपर अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा पनु रावेदन दायर
गरेकामा यथ ितवादी लालबाबु यादवसमेतलाई
आरोिपत अिभयोगबाट सफाइ पाउने ठहरेको िमिसल
संल न पनु रावेदन अदालतको िमिसलबाट देिखन
आयो । दईु तहबाट यी ितवादी लालबाबु यादवले
आरोिपत कसुरबाट सफाइ पाइसके को अव थामा
िनजका िव मा पनु ः पनु रावेदन ला न स ने
देिखएन । काननू बमोिजम दो ो तह पनु रावेदन ला नै
नस ने अव थामा दईु तहबाट सफाइ पाइसके का
ितवादी लालबाबु यादवका हकमा आएको
पनु रावेदनप लाई कानूनको रत परु याई
् दायर भएको
भ न िमलेन ।
िबगोतफ िवचार गदा, ितवादीह बाट
डाँका भएको िबगो . ३,५१,२००।- जाहेरवालालाई
िदलाईभराई पाउँ भनी वादी नेपाल सरकारले पनु रावेदन
िजिकर िलएको पाइ छ । मािथको िववेचनाबाट यथ
ितवादी ेमलाल साहसमेतले मृतक दीपे िम लाई
कत य गरी मारेको पिु भए पिन डाँका गरी लिगएको
भिनएको रकम ितवादी ेमलाल साहसमेतका कुनै
पिन ितवादीह बाट बरामद हन सके को िमिसलबाट
देिखँदैन । वादी नेपाल सरकारले ितवादीह ले यित
रकम डाँका गरी लगे भनी मागदाबी गनु मा पया

हँदैन । डकै ती भएको भिनएको रकम देिखनु पन पिन
ह छ । यसरी डकै ती भएको रकम नै स माण यिकन
हन नसके को र यसलाई पिु हने सबदु माण वादी
प बाट पेस हन सके को देिखँदैन । ठोस सबदु माणको
अभावमा यथ ितवादीह ले अिभयोगप मा
उि लिखत रकम डाँका गरी लगेको भ ने वादी दाबीसँग
यो इजलास सहमत हन सके न ।
अत: सु सलाही िज ला अदालतले यथ
ितवादीह ेमलाल साह र दीिलप र िदलवा भ ने
िव ान द राय यादवलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. को कसरु मा सोही महलको १३(१)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
डाँकातफको वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको फै सला
िमलेकै देिखएकामा उ फै सला के ही उ टी गरी
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर्याएको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित २०६३/२/३
को फै सला िमलेको देिखएन । सो निमलेको हदस म
उ फै सला के ही उ टी भई ितवादी ेमलाल साह
र दीिलप र िदलवा भ ने िव ान द रायले अिभयोग
माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१ नं. कसुर गरेको ठहरी सोही महलको १३(१) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने र डाँकातफको
अिभयोग दाबी पु न नस ने ठहछ । ितवादी संजयदास
कथविनयाको हकमा सु सलाही िज ला अदालतले
अिभयोग मागदाबीबमोिजम यानस ब धीको १७(१)
नं. को कसुरमा सोही न बरबमोिजम दश वष कै द
हने ठहर्याएको फै सला िमलेकै देिखएकामा उ
फै सला पनु रावेदन अदालतबाट उ टी गरी अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ िदएको फै सला िु टपूण हँदा उ टी
भई अिभयोग मागदाबीबमोिजम यानस ब धी महलको
१७ (१) नं. बमोिजम दश वष कै द हने ठहछ । अका
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ितवादी लालबाबु यादवको हकमा िनजका िव मा
पनु रावेदन दायर हनै नस ने अव थामा पनु रावेदन
दायर भएको हँदा िनजका िव को पनु रावेदन खारेज
हने ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादीह
िव ान द राय यादव र ेमलाल साह तेलीलाई अिभयोग
मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर्याएको पनु रावेदन
अदालत, जनकपरु को फै सला के ही उ टी भई दवु ै
जना ितवादीह लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
हने ठहरेकाले ितवादी ेमलाल साह तेली िमित
२०५७/८/१६ देिख र ितवादी िव ान द राय
यादव िमित २०५८/५/३१ गतेदिे ख थुनामा बसी
पनु रावेदन अदालत, जनकपुरको फै सलाबमोिजम
िमित २०६३/२/४ मा थनु ा मु भई गएको देिखँदा
िनज ितवादीह थनु ामा बसेको उ अविध कटाई
बाँक अविधको कै दको लगत कसी असल
ु उपर गनु
भनी सु अदालतमा लेिखपठाउनू ......................१
ितवादी संजयदास कथविनयाका हकमा िनजलाई
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर्याएको
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सला के ही उ टी
भई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १७(१)
नं. बमोिजम दश वष कै द हने ठहरेकाले िनज िमित
२०५८/८/८ गतेदेिख थुनामा बसी पनु रावेदन अदालत,
जनकपुरको फै सलाबमोिजम िमित २०६३/२/४ मा
थनु ा मु भई गएको देिखँदा िनज ितवादी थनु ामा
बसेको उ अविध कटाई बाँक अविधको कै दको
लगत कसी असुलउपर गनु भनी सु अदालतमा
लेिखपठाउनू .................................................२
फै सलाको
जानकारी
महा यायािधव ाको

कायालयलाई िदई दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाइिदनू ...............................३
उ रायमा सहमत छु ।
या. जगदीश शमा पौडेल
इजलास अिधकृ त: लोकनाथ पराजल
ु ी
इित संवत् २०७१ साल काि क २ गते रोज १ शभु म् ।



नणय नं .९४७१
सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी गोिव दकुमार उपा याय
फै सला िमित : २०७२ ।५ ।३ ।५
०६९-CR-०५४६
मु ाः कत य यान
पनु रावेदक/वादी : जोखन पासीको जाहेरीले नेपाल
सरकार
िव
यथ / ितवादी : प देही िज ला रायपरु गा.िव.स.
वडा नं. ५ ब ने रमावती पासी
०७१-RC-००४०
वादी : जोखन पासीको जाहेरीले नेपाल सरकार
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सके को पाइँदैन अिपतु उ टो तारेख
गज
ु ारी बसेको देिख छ । हन पिन हात मा ै
कािटएबाट त काल वा ३।४ घ टािभ ै
मृ यु हने स भावना रहँदैन । यसैले
अ यथा मािणत नभएस म कै तडीको
हात िमलको प ामा बे रएर कािटएको
कारणबाट िनजको मृ यु भएको कुराको
अनुमान गन िम ने देिखँदैन । ितवादीको
कायबाट नमरेको कुनै यि ते ो प को
कायबाट मरेमा सो ह याको दोषी ते ो प
हने भिन िव ान् ि मथ र होगानको मािथ
उि लिखत मतमा असहमत हनु पन कारण
नहने ।
( करण नं. ९)

िव
ितवादी : प देही िज ला रायपरु गा.िव.स. वडा नं.
५ ब ने ललाउ नाउ भ ने िदनेश यादव
घटनाको स ब धमा मृतक र ितवादीिबच
रोजगारदाता र कामदारिबचको वा
मािलक वा सेवक िबचको स ब धज य
कठोर दािय वको कुरालाई अ वीकार गन
सिकएला । तर यसरी अ वीकार गन हो
भने पिन “ . िदनेश यादवको कसुर यितमा
मा ै सीिमत रहेको देिखँदैन । बेहोस
अव थाका िवनेशलाई िमलमा अलप
छािड म यरातको स नाटामा िनजलाई
बोरामा हालेर पानी भएको खा डोमा
फालेको र मतृ कको मृ यु भएको देिखँदा
यसलाई मनसाय े रत ह या मा नु पन
अव था पिन छ । यो के वल omission
मा नभएर यो भ दा ग भीर कृितको
culpable homicide तहकै काय भएको
छ ।” भ ने िन कषलाई अमा य गनु िन कै
चुनौितपूण हने ।
( करण नं. ८)
पिहलो चरणमा कै तडी आफैँ प ीमा बे रन गै
िनजको हात कािटएको घटनाबाट िनजको
मृ यु भएको भ ने कुरालाई ितवादीले
प गन सके को देिखँदैन । यो कुरालाई
ितवादीले स माण प नगरेस म ततु
वारदात मुलुक ऐन, यानस ब धीको ५
र ६ नं.बमोिजम भिवत यिभ पन कुनै
स भावना रहँदैन । तर सो कुराको िजिकर
ियनले किहँकतै िलएको माण पेस गन

पनु रावेदक/वादीका तफबाट :
यथ / ितवादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
मल
ु ुक ऐन, यानस ब धी महलको २५ नं.,
१३(३), ६(३)
 माण ऐन, २०३१ को दफा ३७(२), ९(२)
(क)(१,२ र ३)
अ.बं. १८८
सु फै सला गन :
मा.िज. या. ी च बहादरु सा
पनु रावेदन फै सला गन :
मा. या. ी ई र साद खितवडा
मा. या. ी नीता गौतम दीि त
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
फै सला
या. गोिव दकुमार उपा याय : याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम पनु रावेदन
अदालत, बटु वलको फै सलाउपर पनु रावेदन पन
आएको तथा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१०(२) बमोिजम साधक जाँचको लािग पेस भएको
ततु मु ाको सङ् ि त य एवम् ठहर यस कार छः
िमित २०६७।६।८ गतेको िदन िनयिमत
ग तीको ममा मेरो कमा डको टोली ९.३० बजेको
समयमा प देही िज ला रायपुर गा.िव.स. वडा नं.
५ सेमरा निजक पु दा सेमरा-बनगाई सडक ख डको
पूवतफ बाटोको िकनारामा १८/२० वषको ज तो
देिखने हालस म सनाखत हन नसके को पु ष यि को
बेवा रसे लास शंका पद अव थामा फे ला परेकाले
कानूनबमोिजम ग रपाउँ भ ने .स.िन. ई री साद
पा डेको िमित २०६७।६।८ को ितवेदन ।
प देही िज ला रायपरु गा.िव.स. वडा
नं. ५ ि थत सेमरा भ ने थानमा पूवमा धान खेत
तथा बयरझाडी, पि ममा भैरहवा सेमरा नहर सडक,
उ र-दि ण पानी जमेको बयरझारी घोला यित चार
िक लािभ रहेको पानीको भागमा पि म टाउको पूव
खु ा हने ग र घो टो अव थामा रहेको नाम थर र वतन
नखल
ु ेको अ दाजी १८/२० वषको पु ष यि को
लास रहेको, सो लास हेदा बोलबम लेखेको पहलो
िटसट र खैरो क लगाएको, बायाँ हातमा लाि कको
घडी, खु ामा कालो च पल लगाएको दायाँ हात तथा
िपठ् यक
ुँ ो भागमा कुनै जनावरले खाए ज तो हड् डी
देिखएको, बायाँ हातको कुमदेिख हड् डीमा देिखएको,
बायाँ हात सोझो भइ के िह भागको मासु खाएज तो
अव थामा रहेको, अनुहारको भाग फुलेर कालोरातो
भएको, आँखाको िभ ी भाग बािहर िन के को, िज ो
टोिक बािहर िनि कएर फुलेको, दाँत नदेिखएको

र लास फुिल रातो कालो भइ छाला खुइिलने
अव थामा भएकाले कुनै घाउ चोट नदेिखएको भ ने
िमित २०६७।६।८ को घटना थल तथा लासजाँच
ितवेदन ।
मृतक बेवा रसे लासको िवषयमा बु दा
प देही िज ला रायपरु गा.िव.स. वडा नं. ५ सेमरा
ब ने जोखन पासीको छोरा कै तडी भ ने िवनेश पासी
भएको । िनज जोखन पासी भारतमा नोकरी गन गरेको,
घरमा जोखनको आमाबाब,ु ीमती र छोराछोरीह
रहँदै आएकामा िनज मािहला छोरा कै तडी भ ने िवनेश
पासी सोही गाउँमा ललाउ भ ने िदनेश यादवको
िमलमा ायः काम गद आएकामा िमित २०६७।६।६
गते बुधवारको साँझ िनज कै तडी ललाउको
िमलमा गएकोमा फक घरमा नआइ हराएको, िमित
२०६७।६।८ गते लास फे ला परेकोमा िनज मृतक
लास कै तडीको आमाले देिख िचनेर पिन कसैको डर,
ध क का कारण लास सनाखत गन नसिक होइन
भनेक हन् भ ने कुरा थानीय तरबाट बुिझन आएको
भ ने .स.िन. ीराम चौधरीको ितवेदन ।
मृतक वष १३ को कै तडी भ ने िवनेश पासी
म जाहेरवालाको मािहलो छोरा हन् । आिथक अव था
दयनीय भएकाले म र जेठो छोरा भारतको िद लीमा
जािगर गछ । िमित २०६७।६।७ गते घरबाट मलाई
छोरा िवनेश पासी हराएको जानकारी फोनबाट
भयो । मैले छोरालाई खोज खबर गनु भिन आ नो
काममा लाग । भोिलप ट िमित २०६७।६।८ गते िबहान
अं. ९.३० बजे गाउँलेबाट ऐ. रायपरु -५ सेमरा सडक
िकनाराको खा डोमा एउटा मृत शव गाउँलेह ले देिख
मेरा घर प रवारलाई जानकारी िदएपिछ घरप रवारले
सो लास िचिन िद लीमा मलाई खबर गरेपिछ म घरमा
आएँ । सबै कुरा बिु झ िकन हरीमा खबर नगरेको भ दा
घर प रवारले ललाउ भ ने िदनेश यादवले घरमा आइ
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घटनाको बारेमा कही ँकतै जानकारी नगराउनु भनेकाले
घर प रवारले ध क का कारण हरीमा जानकारी
निदएका रहेछन् । वा तिवकता थाहा पाउन इलाका
हरी कायालय, मचवारमा गई बु दा छोरा कै तडी भ ने
िवनेश पासीको हिलयाबाट घडी, च पल, कपडा दे दा
िचिन यिकन गरे ँ । मेरो छोरा कै तडी भ ने िवनेश पासी
के ही समय पिहलेदिे ख ललाउ भ ने िदनेश यादवको
िमलमा काम गन र िनजको घरमा िट.भी. हेन गदथे
भ ने कुरा घर प रवारबाट जानकारी भयो । िमित
२०६७।६।६ गते छोरा िवनेश पासी हराउन,ु िमित
२०६७।६।८ गते मृत अव थामा फे ला पनु, आ नो
घरमा भ दा बढी समय िनज ललाउ भ ने िदनेश
यादवको घरमा रहने र घटनापिछ घर प रवारलाई
कतै उजरु नगनु भनेको हँदा ललाउ भ ने िदनेश
यादवलगायत अ कसको कत यबाट घटना भएको
हो, अनस
ु धान ग र दोषीलाई यथाशी प ाउ ग र
घटनाको स यत य प ा लगाइ दोषी उपर कारबाही
ग रपाउँ भ ने जोखन पासीको जाहेरी दरखा त ।
िमित २०६७।६।६ गते िदउँसो म खेतमा गइ
फकर िमलमा धान, गहँ कुट् नेिप ने काम ग ररहेको
िथएँ । साँझपख गाउँकै जोखन पासीको छोरा िवनेश
पासी मेरो घरमा आई साना के टाके टीह सँग खेिलरहेको
िथयो । मैले िनजलाई घरिमलमा काम लगाउने गदथ ।
गँह कुट् ने िप ने ममा मलाई िपसाब लागेकाले हेद गनु
भिन म बािहर िन के ँ । फकने ममा कै तडी िच याएको
र िमलमा आवाज आएकाले िछटोिछटो िमलमा आउँदा
कै तडी िमलको प ामा परेको देखी त काल् िमल ब द
ग र कै तडीलाई प ाबाट बािहर िनकाली हेदा रगता य
भएको िथयो । मरेको वा जीिवत के िथयो मैले हे का
रािखन । िनज बोलेको िथएन । डरले कोही कसैलाई
नभिन कै तडीलाई यही ँ सुताई िमलको ढोका ब द
ग र घरमा आएँ । राित ११.३० बजे उठी आई कै तडी

भ ने िवनेश पासीलाई बोरामा हालेर रायपुर-५ सेमरा
सडकख डको पवू तफ खा डोमा फालेर फक िमलमा
भएको रगत सफा ग र हातखु ा धोई सतु ेको हँ । मृतक
लासको बारेमा कसैलाई जानकारी निदइ िछपाए
कसुरबाट उ कन पाउँछु भिन लास लिग पानीमा
फालेको हँ । ते ो िदन खा डोको पानी सु दै गएपिछ
लास भेिटयो र अब थाहा हने भयो भ ने डरले िनज
कै तडीको आमालाई लास मेरो छोराको हो नभ नु र
हरीलाई जानकारी नगराउनु भिन िसत पारेको हँ ।
कै तडीको बाबु जोखन पासी घरमा आएपिछ सबै कुरा
थाहा भयो । लास बोिक लगेको जटु को बोरा के ही पर
पानीको खा डोमा फालेको हँ भ ने ितवादी ललाउ
भ ने िदनेश यादवको अनस
ु धान अिधकारीसम
बयान ।
प देही िज ला रायपरु -५ सेमराि थत
पूवमा सजु यादवको खाली ज गा तथा िमलको भस
ु
ज मा हने ठाउँ, पि म िसताराम यादवको प क
घर, उ र करौता-सेमरा ाभेल सडक र दि ण सजु
यादवको ज गा यित चार िक लािभ रहेको िटनको
छानो र माटो ईटाको
ं गारो भएको ललाउ भ ने िदनेश
यादवले स चालनमा याई राखेको कुटानीिपसानी
िमल रहेको, सो िमलको उ र र दि णतफ बाँसको
भाटाह ले बनाएको ढोका रहेको, पि मतफको ढोका
प क घरको बर डादेिख ३ फुटको दरु ीमा सटेर रहेको,
सो ढोकािभ पसी हेदा पि मतफ चामल िनका ने २
वटा िमल (मेिसन), िबचमा धान हा ने ठूलो मेिसन र
पवू कुनामा गहँ िप ने िमल रहेको । सो गहँ िप ने िमल
पछािड दि ण िव तु ् लाइनवाला मेिसन र सानोको
दि णप प ा घुमाउने फलामे ड डामा जडान भएको
च काह रहेको । सोही गहँ िप ने मेिसनको िफतामा
कै तडी भ ने िवनेश पासी परी मरेको भिन ललाउ
भ ने िदनेश यादवले बताएबमोिजमको घटना थल
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मुचु का ।
प देही िज ला रायपरु -५ सेमराि थत
पूवमा धान खेत, पि ममा भैरहवा-सेमरा सडक, उ रदि ण पानी जमेको तथा अ य घाँसपातको झाडी यित
चार िक लािभ रहेको पानीको तालिभ पिस जताततै
खो दा पानीको रहिभ िहलोमा गडेको अव थामा
भेिटएको जटु को बोरा थान-१, सो देिख १५ िफट
दि णमा सेतो लाि कको फाटेको बोरा थान-१ फे ला
पा र हरीले लगेको भ ने बरामदी मचु ु का ।
जाहेरवाला जोखन पासीले २०६७।६।१७ मा
जाहेरी िदँदा मृतक लास मेरो छोरा कै तडी भ ने िवनेश
पासीको हो भिन सनाखत ग र जाहेरी िदएकोमा िनज
मृतकको साथबाट बरामद भएका घडी, च पलसमेतको
सामानह बिु झिलएँ भिन िमित २०६७।७।१० मा
गरेको कागज ।
लास सडेगलेको अव थामा रहेको भ ने शव
परी ण ितवेदन ।
जोखन पासीको घर र मेरो घर सटेकै हँदा
िनजको प रवार तथा कै तडी भ ने िवनेश पासीलाई
रा ोसँग िच दछु । िनज मनराजी मा.िव.मा क ा ५ मा
पढ् थे । िनज सध कुलबाट आई झोला रािख गाउँका
जिम दार ललाउ भ ने िदनेश यादवको घरिमलमा
जाने, काम गन र खाने गदथे । िमित २०६७।६।६ गते
िदउसो पिन गएका हन् । म कामले सेमरा चौराहामा गै
साँझ ८.०० बजेितर फक आउँदा बाटैमा पन ललाउ
यादवको िमल चिलरहेको िथयो । ललाउ यादव र
कै तडी िमलको घरिभ के के काम ग ररहेका िथए ।
पानी प ररहेकाले म आ नो घरमा आएँ । अक िदन
िबहान कै तडी घरमा आएनन् भिन कै तडीक आमा
ललाउको घरमा गै भनेपिछ हरायो भ ने ह ला भइ
खोजतलास भएको हो । िमित ०६७।६।८ गते सेमरा
सडक छे उमा लास फे ला परेको ह ला भई कै तडीक

आमा रमावतीसमेत गई आएका िथए । ललाउले कसको
लास हो भिन कही ँकतै नबताउनु बताएमा घरबास
उजाड ग रिद छु भनेको एकपटक सुनेको हो । मृतक
लास कै तडी भ ने िवनेश पासीको भएको र सो बारेमा
कतै के ही नभ नु भिन ललाउले भनेको यिकन थाहा
पाएँ । यसरी आ नै िमलमा काम गन कै तडी हराउँदा
चासो निदएको र लास फे ला परेपिछ सनाखत नगनु
भिन आमालाई ध क िदनल
ु े पिन ललाउ भ ने िदनेश
यादवले नै कै तडीलाई कत य ग र मा र फालेकोमा पूण
िव ास ला छ भ ने ईशारा पासीको कागज ।
मेरो छोरा वष १३ को कै तडी भ ने िवनेश
पासी क ा ५ मा पढ् ने र घरमा खानेकुरा नहँदा
कुलबाट आई झोला राखी तु तै गाउँका जिम दार
ललाउ भ ने िदनेश यादवको घरिमलमा जाने, काम
गन र खाने गरेका िथए । िमित २०६७।६।६ गते िनज
कुलबाट आउँदा पानी परेको र झोला राखी, धारामा
नहु ाई क र पहलो भे लगाई ललाउको घरिमलमा
गएका िथए । अक िदन िबहान कुल जाने बेलामा
िकन आएन भिन खो दा ललाउले यहाँ आएको छै न
भनेपिछ मैले छरिछमेक र नातापाता कहाँ खोजतलास
गन ममा िमित २०६७।६।८ गते रायपुर-५ ि थत
सेमरा सडक िकनारमा लास छ भ ने ह ला भएकाले
हेन जाँदा उ लास मेरो छोरा कै तडी भ ने िवनेश
पासीको भएकाले रोइकराइ गन ला दा िनज ललाउ
भ ने िदनेश यादवले चपु चपु , नरोउ, छोराको लास
हो भिन नबताउनु, बताएमा तेरो घरखेत बे नुपछ
भिन डराउन िदए । घरमा आइ हरीलाई के ही कुरा
नभ नु, भनेमा घर गाउँ उजाड गराइ िद छु भने । िनज
गाउँको जिम दार भएको र ितनैको मजदरु ी ग र िजउनु
पन हँदा एउटा छोरा त म रहा यो, अ पिन माछन्
िक भ ने डरले के ही भिनन । मेरो छोरा कै तडी भ ने
िवनेश पासीलाई ललाउ भ ने िदनेश यादवले कत य
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९४७१ - नेपाल सरकार िव. रमावती पासीसमेत
ग र मा र फालेकाले मलाई सनाखत गन निदइ ध क
िदँदै आएकामा मलाई पूण िव ास ला छ भ ने ितवादी
रमावती पासीको अनस
ु धान अिधकारीसम बयान ।
मैले अपराधमा योग गरेको जटु को बोरा
हरीले खोज तलास ग र बरामद ग र याई देखाउँदा
हेरी िचने ँ । बरामद भै आएको बोराम ये िहलो माटो
लागेको जटु को बोरा थान-१ मैले कै तडी भ ने िवनेश
पासीलाई फा दा योग गरेको बोरा हो । िचनेर
सनाखत ग रिदएँ । सेतो बोरा िचि दन भ ने ितवादी
ललाउ भ ने िदनेश यादवको सनाखत कागज ।
िमित २०६७।६।८ गतेका िदन हामी
आआ नै काम िवशेषमा य त िथयौ ँ । साँझ घरमा
आउँदा सेमरा सडकख डको िकनारमा लास फे ला
परेकाले हरीले पो माटमको लािग लगेको थाहा
भएको हो । बु दै जाँदा गाउँकै जोखन पासीको छोरा
कै तडी पासी हराएको र िनजको लास हो भ ने थाहा
भयो । िनजको आमालाई ललाउ भ ने िदनेश यादवले
नभ नु भिन ध क िदएकाले सनाखत नगरेको थाहा
पाइ िनजको घरमा गै आमा रमावती पासीलाई सोधपछ
ु
गदा रोइ मृतक लास मेरो छोरा वष १३ को कै तडी
भ ने िवनेश पासीको हो । मलाई ललाउ भ ने िदनेश
यादवले नभ न,ु भनेमा घरप रवारलाई घर गाउँ उजाड
ग रिद छु भनेकाले हरीलाई के ही भिनन भनेक ले
िनजको पित जोखन पासीलाई िद लीमा फोन ग र
जानकारी गराई िनज आएपिछ सनाखत समेतको
ि या भएको हो । िनज कै तडी भ ने िवनेश पासी सधै ँ
ललाउ भ ने िदनेश यादवको घरिमलमा ब ने, खाने
र काम गन गद आइरहेका िथए । िमित २०६७।६।६
मा पिन िनजकै घरिमलमा गई फक नआएको, िमित
२०६७।६।८ मा मृत अव थामा लास फे ला परेपिछ
मृतकको आमालाई नभ नु भिन ध क िदएको र लास
हेन जानेलाई पिन हेन पदन िबचबाटै फकाई िदनल
ु े

पिन ललाउ भ ने िदनेश यादवले कै तडी भ ने िवनेश
पासीलाई कत य ग र अपराध लक
ु ाउने उ े यले लास
लक
ु ाइ सनाखतसमेत गन निदएकोमा पूण िव ास
ला छ । िनज ललाउ भ ने िदनेश यादवलाई हदैस मको
सजाय होस् भ ने जगु नु पासी, सोमई पासी, पु पासी,
जोखन ह रजन र रामराज पासीले गरेको व तिु थित
मचु ु का ।
.स.िन. ई री साद पा डेको ितवेदन,
लास फे ला परेको घटना थल तथा लास कृित
मचु ु का िववरण, ितवादी .स.िन. ीराम चौधरीको
ितवेदन, जोखन पासीको जाहेरी दरखा त, ितवादी
ललाउ भ ने िदनेश यादव र रमावती पासीको बयान,
वारदात थलबाट बोरा बरामदको कागज र व तिु थित
मचु ु कालगायतका माणबाट घटना थलमा ललाउ
भ ने िदनेश यादवले स चालनमा याएको गहँ िप ने
तथा धान कुट् ने िमल क पाउ डिभ वष १३ को
कै तडी भ ने िवनेश पासीको कत यबाट मृ यु भएको,
कत य यान मु ाको घिटत वारदात थािपत हन
आएको हँदा ितवादी ललाउ भ ने िदनेश यादवलाई
मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. िवपरीत
सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय हन र
आ नो छोराको कत यबाट मृ यु भएको जानकारी
हँदाहँदै जाहेर नगन ितवादी रमावती पासीलाई
सोही महलको २५ नं.बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने
अिभयोग मागदाबी ।
कै तडी भ ने िवनेश पासी िछमेक भएकाले
िचनजान छ । िनजसँग मेरो िमित २०६७।६।६ मा
भेटघाट भएको होइन । िमित ०६७।६।५ गते म िमलको
बे रङ िलन भारत को हई गइ ससरु ाल बसी ऐ. ७ गते
घरमा आएको हँ । कै तडीको मृ यु के कारणले भयो
भ ने मलाई थाहा छै न । मैले मृतकको आमा रमावती
पासीलाई के ही भनेको होइन । मैले कै तडी भ ने िवनेश
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पासीलाई कत य ग र मारेको भ ने दाबी झु ा हो ।
कसले कसरी मार्यो वा कसरी मर्यो मलाई थाहा छै न ।
मलाई सजाय हनु नपन हँदा सफाइ पाउँ भ ने ितवादी
ललाउ भ ने िदनेश यादवको अदालतमा बयान ।
मेरो छोरालाई कसले कसरी मारे मलाई थाहा
छै न । ललाउ भ ने िदनेश यादवले कत य ग र मारे
नमारेको मलाई थाहा छै न । मेरो छोराको मृ यु भएपिछ
हरी कायालयमा जाहेरी िदन पिन सिकन । ीमान्
आएपिछ जाहेरी िदएका हन् भ ने ितवादी रमावती
पासीको अदालतमा बयान ।
जाहेरी दरखा त मैले िदएको हँ । सोमा भएको
सिहछाप मेरो हो । लास तालमा फािलएको अव थामा
फे ला परेको िथयो । कुनै घाउखत िथएन । िनजको
मृ यु कसरी भयो भ ने मलाई थाहा छै न । घटना भएको
दईु िदनपिछ िद लीबाट आएको हँ भ ने जाहेरवाला
जोखन पासीको बकप ।
मृतकलाई पूव रसइबी िलई मान मनसायले
कत य ग र मारेको भ ने कुरा कही ँ कतैबाट पिु
हँदैन । जानाजानी िमलको िफतामा धके ली मारेको भ ने
पिन देिखँदैन । ितवादीह अदालतमा इ कार रही
बयान गरेका र जाहेरवालाले छोराको मृ यु के कसरी
भयो थाहा भएन । मैले देखेको होइन । शंकाको भरमा
जाहेरी िदएको भिन बकप गरेको अव थामा माणको
अभावमा ितवादी िदनेश यादवलाई यानस ब धीको
महलको १३(३) नं.अनस
ु ार सजाय हनस ने
देिखएन । तर मृतक आ नो घरिमलमा काम गन यि
भएको, िमलमा परी रगता य भएपिछ मरे नमरेको
यिकन नग र खा डोमा फालेको, दघु टना भएपिछ
स बि धत िनकायमा जानकारी नगराई लास अ य
लगी फालेको भ ने देिखन आई िनज ितवादी िदनेश
यादवले यानस ब धीको महलको ५ नं. को कसरु
गरेको देिखन आयो । ितवादीको काम र घटनाको

प रि थितसमेतलाई ि गत गदा ितवादी िदनेश
यादवलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
६(२) नं. अनुसार २६ िदन कै द र .५००।– ज रवाना
हने ठहछ । अका ितवादी रमावती पासीको अिभयोग
दाबी पिु नहँदा सफाइ पाउने ठहछ भ ने सु प देही
िज ला अदालतको िमित २०६८।३।२१ को फै सला ।
आ नो चिलरहेको िमल हेनु भिन बािहर
गएको अव थामा के टो िच याएको आवाज सनु ी
िमलमा हेदा िमलको प ामा परेको देिख िमल ब द ग र
िनका दा रगता य भएकामा िनजलाई यही ँ सतु ाई मरे
नमरेको यिकन नग र ढोका ब द ग र घरमा गइ सुतेको
र राित ११.३० बजे उिठ िमलमा आई िनज के टालाई
बोरामा हािल बोिक लिग सडक छे उको पानी जमेको
खा डोमा फािल आएको कुरा ितवादी ललाउ भ ने
िदनेश यादवले अिधकार ा अिधकारीसम गरेको
बयान, लास कृ ित मचु ु का, घटना थल मचु ु का
समेतका प रि थितज य माणबाट पिु भैरहेको छ ।
मतृ क आफै ँ िमलमा परेको भएपिन मरे नमरेको यिकन
नै नग र घाइते कै तडीलाई रातको समयमा बोरामा
हािल पानीको खा डोमा लिग फालेबाट यी ितवादीले
नै कै तडीलाई कत य ग र मा र फालेको पिु भैरहेको
र ितवादीले तारेख गज
ु ा र आ नो माणसमेत गज
ु ान
नसके को अव थामा पिन भिवत य ठहराइ भएको
सु फै सला िमलेको छै न । यसैग र लास िचनेर
पिन सनाखत नगन, जाहेरी निदने तवादी रमावती
पासीलाई सफाइ िदने ग र भएको फै सला ुिटपूण
छ । अतः िमिसल संल न स पणू माणह को उिचत
मू याङ् कन एवम् िव ेषण ग र सु फै सला उ टी
ग र दवु ै ितवादीलाई अिभयोगदाबीबमोिजम नै सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन ।
ितवादी ललाउ भ ने िदनेश यादवले
मौकामा गरेको बयान, मृतकक आमाको बयानलगायत
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िमिसलसंल न घटना थल र लास कृ ित तथा
बरामदी मचु ु का समेतका माणह को िववेचना
नग र ितवादी िदनेश यादवलाई यानस ब धीको
६(२) नं.बमोिजम २६ िदन कै द र .५००।–
ज रवाना एवम् ितवादी रमावतीले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठहर्याई भएको सु प देही िज ला
अदालतको िमित २०६८।३।२१ को फै सला सम
माण मू याङ् कनका रोहमा फरक पन देिखँदा मुलक
ु
ऐन, अदालती ब दोब तको महलको २०२ नं. तथा
पनु रावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम
४७ बमोिजम यथ िझकाई आए वा अविध नाघेपिछ
िनयमानस
ु ार ग र पेस गनु भ ने पनु रावेदन अदालत,
बटु वलको िमित २०६९।१।२० को आदेश ।
यसमा भिवत यको कसरु भिन ितवादी
ललाउ भ ने िदनेश यादवलाई यानस ब धीको ६(२)
नं.बमोिजम २६ िदन कै द र .५००।– ज रवाना हने
ठहराएको सु
प देही िज ला अदालतको िमित
२०६८।३।२१ को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो
हदस म के ही उ टी भइ िनज ितवादी ललाउ भ ने
िदनेश यादवलाई अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार मुलक
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.बमोिजम
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ठहछ । ितवादी
रमावती पासीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने सु
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स दैन । ितवादी िदनेश यादव मृतक कै तडी भ ने
िवनेश पासीलाई मान मनसाय राखेर वारदार घटाएको
नभै िनज ितवादीले आ नो िमलमा आफै ँ ले काम
लगाएको अव थामा िमलको प ामा यािपन पगु ेको
कारणबाट िवनेश पासी ग भीर घाइते भै िनजको
मृ यु िमलको प ाबाट बािहर याएपिछ र बोरामा
हािल खा डोमा हालेको अविध िबचमा भएको मा न

सिकने पया तािकक आधारह रहेको देिखँदा ततु
वारदात भिवत य हनस ने पया आधारह रहेका
ि थितमा िनज ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा
चक पन लागेकाले अ.बं. १८८ नं.बमोिजम घटी सजाय
हनका लािग ितवादीले याियक ि यामा परु ्याएको
सहयोगलाई समेत हेरी िनज ितवादी ललाउ भ ने
िदनेश यादवले यो फै सला भएका िमितले ४ मिहनािभ
आफूलाई याियक ि यामा समपण ग र सहयोग
गरेको अव थामा १०(दश) वष मा िनजलाई कै दको
सजाय हनु राय य ग रएको छ भ ने पुनरावेदन
अदालत, बुटवलको िमित २०६९।३।३१ को फै सला ।
ततु मु ामा आ नो छोराको कत यबाट
मृ यु भएको जानकारी मौकामा हँदाहँदै जाहेर नगन
ितवादी रमावती पासीलाई सफाइ िदएको सु को
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
फै सला यायस मत छै न । मृतक कै तडी भ ने िवनेश
पासी सधै ँझै ँ ितवादी िदनेश यादवको िमलमा काम
गन गएको र चिलरहेको िमलको प ामा प र घाइते
भएकामा त काल घाइतेको उपचार गनपनमा
ितवादी
ु
िदनेश यादवबाट यसो हन नसके को र आ नो छोराको
मृ यु भैसके पिछ बोरामा हािल के ही पर फालेको कुरा
हरीले फे ला पारेपिछ थाहा पाई सके पिछ सनाखत
ग र जाहेर गनपनमा
जाहेर नगन ितवादी रमावती
ु
पासीलाई सफाई िदएको फै सला मुलुक ऐन,
यानस ब धीको महलको २५ नं. समेतको िु ट हँदा
बदर भागी छ । यसरी हरीले फे ला पारेको आ नो
छोराको लास िचने पिन सनाखत नगरेको र घटनाको
िवषयमा मौकै मा जाहेर नगरेको अव थामा अिभयोग
मागदाबीबमोिजम सजाय हनुपनमा सफाइ िदएको सु
र पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण हँदा बदर
ग र सु अिभयोग दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने नेपाल
सरकारको पनु रावेदन ।
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
मौकामा मृतक कै तडीको लास भिन िनजक
आमाले सनाखत गन नसके क । बेवा रसे लास भिन
सनाखत भएको । . िदनेश यादव मेरो घरमा पटक
पटक आएको र मलाई डर ध क िदएको होइन
छोराको ह या कसले गर्यो कसले गाड् यो थाहा
छै न भिन रमावतीले र जाहेरवाला जोखनले मतृ क
ितवादीको िमलमा काम गदनथे भिन अदालतमा
गरेको बयान माणमा िलइएको छै न । व तुि थित
मुचु काका मािनसह ले पिन मौकाको भनाइको
समथन ग र बकप गन नसके को, आफू भारत गएको
र ७ गते घर फकको, िमलको स चालक वा मािलक
आफू नभएकाले अनमु ान, आशङ् का र स भावना
ज ता अिनि त कुराले माण ऐन, २०३१ को दफा
३७(२) अनुसार माणको थान हण गन स ै न भ ने
ितवादी िदनेश यादवको पनु रावेदन सरहको िनवेदन ।
िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूिचमा चढी पेस
हन आएको ततु मु ाको िमिसलको अ ययन भयो ।
आजको पेसीमा वादी नेपाल सरकार वा
पनु रावेदन सरहको उजुरी गन ितवादी िदनेश यादव
वा यथ ितवादी रमावतीसमेतका तफबाट बहस
गन िव ान् सरकारी वा अ कानून यवसायी उपि थत
हनु भएन ।
अब पनु रावेदन अदालत, बुटवलको फै सला
िमले निमलेको र वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर एवम् ितवादी िदनेश यादवको उजुरी िनवेदन
िजिकर पु न स ने नस ने यसमा िनणय िदनपु न
देिखयो ।
२. सव थम वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकरमा िवचार गदा “ ितवादी रमावती
पासी ितवादी िदनेश यादवको प रवारमा आ यमा
बिस मजदरु ी ग र जीवन िनवाह ग र आएका मािनस भ ने
देिख छ । यस ि थितमा . िदनेश यादवको धाकध क

डर ासमा परी “एउटा त म रगयो, अ पिन मा रिद छ
िक” भ ने आस न भयका कारणबाट . रामवतीले
न कराउन नपाएको अव था कित पीडादायक
हँदो हो अनमु ान गन पिन किठन छ । यस अव थाक
रमावती पासीलाई कसुरदार ठहर गनु िववेकसङ् गत
हने देिखँदनै ।” भ ने पुनरावेदन अदालतको ठहर
देिख छ । यान कसरु को हकमा अनिु चत दबाब
duress लाई उ मिु को आधार मािनँदैन । तर यस
मु ामा ितवादी रमावतीउपर यानको वारदात जाहेर
नगरेको भ ने मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
२५ नं. को दाबी रहेको र सो दाबी पगु ेमा उ २५
नं.बमोिजम ितवादी सरकारी कमचारी भएक भए
२ वष, िजिमदार, तालुकदार, गािवस न.पा. आिदको
सद य भएक भए डेढ वष, गुम ता, मिु खया, िमझार
जेठा बूढा, गो म, कटुवाल, नाइके , महाने, चौक दार,
गोडायत आिद भएक भए ६ मिहना कै द हने र
सोबाहेकको घरमा थाहा पाउने मु यलाई २० पैयाँ
ज रवाना हने देिख छ । यसमा कतैबाट ितवादीलाई
थे न नस ने ग र िनज वा िनजको अ नाताको यान
जानेलगायतका ध क आएमा यो कुरा उ २५ नं.
बाट बचाउ पाउने आधार ब न स छ । िदनेश यादवको
अनिु चत दबाब र ध क बाट थप अिन को भयले गदा
य तो अिन नहोस् भ ने कारणबाहेक यी ितवादी
रमावतीले ततु वारदात कुनै आपरािधक िनयतले
गरेको माण वादीले गज
ु ान नसके को हँदा ितवादी
रमावती पासीले अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने
ठहराएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा
गनु परेन ।
३. अब ितवादी िदनेश यादवको हकमा
साधकको रोहमा िवचार गदा यी ितवादीले यस
अदालतमा िदएको उजरु ी िनवेदनमा “मौकामा मृतक
कै तडीको लास भिन िनजक आमाले सनाखत गन
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नसके क । बेवा रसे लास भिन सनाखत भएको । .
िदनेश यादव मेरो घरमा पटकपटक आएको र मलाई
डर ध क िदएको होइन छोराको ह या कसले गर्यो
कसले गाड् यो थाहा छै न भिन रमावतीले र जाहेरवाला
जोखनले मृतक ितवादीको िमलमा काम गदनथे
भिन अदालतमा गरेको बयान माणमा िलइएको
छै न । व तिु थित मचु ु काका मािनसह ले पिन
मौकाको भनाइको समथन ग र बकप गन नसके को,
आफू भारत गएको र ७ गते घर फकको, िमलको
स चालक वा मािलक आफू नभएकाले अनुमान,
आशङ् का र स भावना ज ता अिनि त कुराले
माण ऐन, २०३१ को दफा ३७(२) अनस
ु ार
माणको थान हण गन स ै न” भ ने िजिकर रहेको
देिख छ । ितवादीले िलएको अ य ाव थाको िजिकर
नपु ने स ब धमा पनु रावेदन अदालत, बटु वलले
स बोधन गद अिलबीको िजिकर िलनेले यसको
माण परु याउन
्
ु पन ह छ तर “ . िदनेश यादवले
अिलबीको िजिकर िलएको भए पिन सो को समथनमा
कुनै पिन सा ी वा माण पेस गन सके को पाइएन ।
माण पेस गनुको स ा िनजले तारेख नै गज
ु ारी बसेको
देिखयो । ... . िदनेश यादवको िजिकरमा िव ास
गन अव था रहेन” भिन उ लेख गरेबमोिजम यी
ितवादीबाट अ य ाव थाको िजिकर मािणत हने
माण गु न नआएकाले यी ितवादीको अिलबीको
िजिकरसँग सहमत हन सिकएन ।
४. जाहेरवाला जोखन पासीले बकप गदा
ितवादीको कुनै कसरु देखाउन नसके को भए पिन
वयम् ितवादी िदनेशले “गहँ कुट् ने िप ने ममा
...एकजना के टा गहँ िपसाइ रहेकाले हेद गनु म पैसा
िद छु भिन िमलको घरबािहर आई िपसाब लागेकाले
के ही पर िपसाब फे न गइ आउँदा िमलमा कै तडी
िच याएकाले र िमलमा आवाज आएकाले िछटोिछटो

िमलमा आउँदा कै तडी िमलको प ामा परेको देिख
त काल िमल ब द ग र िदए र कै तडीलाई प ाबाट बािहर
िनकाली हेदा रगता य भएकाले यही ँ सतु ाइ िमलको
ढोका ब द ग र सुत नभएकाले सतु िलन भिन चौराहा
गए । आधा घ टापिछ घरमा फक आई ...खाना मािग
खाइ के ही बेर सतु े र राित ११.३० बजेको समयमा
ीमतीलाई मैदान जा छु भिन उिठ आई िनज कै तडी
भ ने िवनेश पासीलाई बोरामा हािल िलई गई रायपुर
गािवस वडा नं. ५ सेमरा सडक ख डको पूवतफ
खा टोमा फािल िदई आई र हातखु ा धोई सतु ेको हँ”
भिन सज ७ मा र “...मरेको वा जीिवत के िथयो मैले
हे का रािखन, बोलेका िथएनन” भिन सज ८ मा, “पानी
खा टोको सु दै गएपिछ लास भेिटयो र अब थाहा
हने भयो भ ने डरले िनज कै तडीको आमालाई लास
मेरो छोराको हो भिन नभ नु र हरीलाई जानकारी
नगराउनु भिन िसत पारेको हँ, आिखर कै तडीको
बबु ा जोखन आएपिछ सबै कुरा थाहा भयो” भिन सज
१३ मा “िनज कै तडी भ ने िवनेश पासी िमलको प ामा
परेकाले म आफै ँ आि एर हतो सािहत भएर िनजलाई
प ाबाट िनकाली बािहर रािख त काल सतु खान मन
ला यो, साथमा सतु नभएकाले चौराहातफ गएको हँ,
उपचार गराउनेतफ मेरो यान गएन, यसमा मेरो ग ती
भयो” भिन सज १४ मा गरेको मौकाको बयानबाट
मतृ क कै तडी िमलको प ामा परेको र कै तडीलाई
बोरामा हाली पानी जमेको खा डोमा यी ितवादीले
फालेको देिख छ । सो घटनापिछ कै तडी बाँचेको र
पिछबाट अ य कुनै कारण प र मरेको कुनै सबदु माण
आउन सके को छै न । आफूले योग गरेको बोरालाई यी
ितवादीले सनाखतसमेत गरेको देिख छ ।
५. जाहेरवाला जोखन पासीको जाहेरी
दरखा तमा घटना घट् दा िनज भारत िद लीमा रहेका
र २०६७।६।७ गते घरबाट िनजलाई छोरा िवनेश
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पासी हराएको जानकारी फोनबाट भएको, ललाउ भ ने
िदनेश यादवले किहँकतै जानकारी नगराउनु भनेकाले
घर प रवारले ध क का कारण हरीमा जानकारी
निदएका रहेछन् भिन उ लेख भएको यहोरा ितवादी
रमावती र ितवादी िदनेश यादवको मौकाको बयान
अनु प रहेको छ । तर िनजले अदालतमा बकप
गदा “लास गडाहामा फािलएको अव थामा फे ला
परेको िथयो । कुनै घाउखत िथएन । िनजको मृ यु
कसरी भयो भ ने मलाई थाहा छै न ।” भिन र ितवादी
रमावतीले अदालतमा गरेक बयानमा “मेरो छोरालाई
कसले कसरी मारे मलाई थाहा छै न । ललाउ भ ने
िदनेश यादवले कत य ग र मारे नमारेको मलाई थाहा
छै न ।” भिन ितवादी िदनेशउपर कुनै दोषारोपण गरेको
पाइँदनै । यसरी बयान बकप ह फे न र ितवादीलाई
बचाउने कामकुरा हँदै आएको प र े यमा िनजह ले
अदालतमा य गरेको कुरालाई बहतै सावधानीपूवक
के लाई मू याङ् कन गनु पन ह छ । यस स दभमा
“रोइकराई गन ला दा िनज ललाउ भ ने िदनेश यादवले
चुपचपु , नरोउ, छोराको लास हो भिन नबताउन,ु
बताएमा तेरो घरखेत बे नपु छ भिन डराउन िदइ घरमा
पठाए, घरमा आई हरीलाई के ही कुरा नभ न,ु भनेमा
घर गाउँबाट उजाड गराइ िद छु भिन भनेकाले गाउँको
जिम दार यि ितनीह को मजदरु ी ग र िजउनु परेको
छ । एउटा छोरा त मरीहा यो अ पिन मारीिद छन िक
भ ने डरले पटकपटक हरीह आई भ दा स झाउँदा
पिन मले हो भ न नसक होइन मा भ दै गएँ” भिन
. रमावतीले मौकाको बयानमा उ लेख गरेक यहोरा
बहतै िसलिसलाब र वाभािवक देिख छन । यसमा
य कुरामा कुनै कृ ि मताको आभास छै न । “यसथ
जाहेरवाला सामािजक तथा आिथक पमा अ य त
कमजोर/दयनीय अव थाका मािनस देिख छन
...ियनै . िदनेश यादवका प रवारसमेतको आ यमा

रहेर बनीबुती, मजदरु ी ग र जीिवकोपाजन गन बा य
अव थाका मािनस भएको ... . िदनेश यादवले
जोखन पासीलाई बकप गदास मको अव थामा
लोभलालचसिहतको डर ासमा पान स ने पया
स भावना देिखएको छ ।” भिन जाहेरवालाको
बकप लाई अमा य गरेको पनु रावेदन अदालतको
िन कष मनािसब रहेको र सोही कुरा ितवादी
रमावतीको अदालतको बयान यहोराको स दभमा
पिन ला ने देिखँदा ियनीह को अदालतको भनाइबाट
ितवादी िदनेश यादवलाई कुनै म त पु ने देिखँदैन ।
६. यसै सङ् गमा ितवादी िदनेश यादवले
यस अदालतमा गरेको पनु रावेदन सरहको उजरु ी
िनवेदनप मा आफू िमलको मािलक वा स चालक
नभएको र िमलका मािलक सीताराम यादव भएको
भ ने िजिकर िलनुभएको हकमा यस मु ाको िवषयव तु
िमलको मािलक वा कमचारी वा िमल स चालनको
िविध वा अ कुनै याि क दोष वा कमी कमजोरीले
दघु टना भएको र सो कारणबाट मतृ कको मृ यु भएको
भ ने नभै िमलमा गहँ िप ने ममा मृतकलाई हेद
गनु भिन पैसा िफता िदन र िपसाब गन िनज बािहर
िन के को समयमा िमलको प ामा बे रएर मृतक
दघु टना त भै ग भीर घाइते भै अचेत भएको यसरी
ितवादीको अ ोट मािन िमलमा रहेका मृतक घाइते
भएपिछ िनजको याहार सुसार उपचार नग र सतु
खान िन के को, मृतकको प रवारलाई घटनाको
कुनै जानकारी निदएको र मृतक मरे बाँचेको कुराको
कुनै िवचार नग र मतृ कलाई बोरामा हािल पानीमा
फालेको घटनासँग स बि धत रहेको र सीताराम
यादव ितवादीको प रवारका सद य नभएको भ ने
ितवादीको कुनै िजिकर नरहेको समेतबाट िमलको
मािलक को हो भ ने कुराले यस मु ाको िनणयमा खासै
भाव पान देिखएन ।
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७. ितवादीले मौकामा बयान गदा माण
ऐन, २०३१ को दफा ९ (२) को ख ड (क) को देहाय
(१) सो कुरा य गदा अिभयु सचेत अव थामा र
आफूले भनेको र गरेको कुरा बु न स ने अव थामा
िथयो । देहाय (२) िनजलाई बा य ग र वा िनज वा
अ कसैलाई यातना िदइ वा यातना िदने ध क िदइ
वा िनजलाई आ नो इ छा िव सो कुरा य गन
ि थितमा पारी सो कुरा य गरेको होइन । देहाय
(३) सो अिभयोग बारे कुनै सावजिनक अिधकारीले
गन कारवाहीको स ब धमा य तो ध क वा िव ास
पन आ ासन िदएको िथएन जसबाट िनजले सो
कुरा अस य पमा य गन स भावना िथयो र
जनु ध क वा आ ासन कायाि वत गन स ने
अिधकार र शि सो अिधकारीलाई िथयो भ ने कुरा
िनजले यिु सङ् गत पमा िव ास गरेको िथयो भ ने
अव थाह रहेकाले ितवादी िव
माण नला ने
हो िक भ ने कुनै अव था िमिसल माणबाट पिु
नभएकाले ितवादीले गरेको मौकाको बयान आफै ँ पिन
ितवादी िव
माण ला ने देिख छ । यसमािथ
सोबमोिजम नै भएको . रमावतीको मौकाको बयान
र मृतकको लास फे ला परेको वारदात र ितवादी
िदनेश यादवको अ य ाव थाको िजिकर मािणत
हन नसके को अव थासमेतको सम तामा ितवादीले
गरेको मौकाको बयान ऐ. दफा ९ को उपदफा (२) को
ख ड (क) मा कुनै अिभयु ले िनजलाई लगाइएको
अिभयोगका स ब धमा अदालतबाहेक अ य य
गरेको कुरा अदालतले देहायबमोिजम ठहराएमा
माणमा िलन ह छ भिन उ लेख भएबमोिजम ितवादी
िदनेशका िव
माण ला ने नै देिखयो ।
ती सबै माणह बाट ितवादी िदनेश
यादव नै मृतकको मृ यक
ु ो कारण रहेको भ ने सु र
पनु रावेदन अदालतको िन कष िमलेकै देिखयो ।

८. अब ितवादी िदनेश यादवले िजिकर
िलएबमोिजम ततु वारदातलाई भिवत य कायम
गरेको सु अदालतको फै सला कायम रहनुपछ वा
पनु रावेदन अदालत, बटु वलले ितवादीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.बमोिजम
कसुरदार ठहराएको फै सला कायम रहनुपछ भ नेतफ
िवचार गदा यसमा पनु रावेदन अदालतले “ ितवादी
िदनेश र मृतकिबच आचरण ारा employer
employee र master and servant को स ब ध
थािपत भएको देिखँदा िनजको सुर ा गनु . को कत य
िथयो । घर प रवारलाई खबर गनु पनमा सो पिन गरेको
देिखएन । यो . िदनेशको ग भीर लापरवाहीयु
omission देिख छ ।” भिन य गरेको िनणयाधारमा
सधै ँ िमलमा बसेर काम गन मृतकलाई सो िदन हेद गनु
भ नुबाट यी ितवादीले िनजलाई जोिखमपूण काममा
लगाएको भ न निम ने, बालक आफै ँ ले यादा चंचलता
देखाइ प ीमा बे रन पगु ेको स भावना पिन बल भएको,
यो काम गनु भिन ितवादीले लगाउँदै नलगाएकाले
य तो आकि मक घटनालाई मनसाय े रत ह या
वा culpable homicide वा manslaughter को
ेणीमा रा नु उिचत हँदैन । य तो अकायलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३ वा यसको देहाय
(३) नं. ले समेटेको छ भ दा फौजदारी कसुर धेरै
िव तृत हने, यान कसरु कठोर वा वतः दािय विभ
पन कसरु नभै मनसायज य कसुर भएकाले कमसेकम
ितवादीको reckless omission देिखनु पन र
सो reckless omission को कारणबाट मतृ कको
मृ यक
ु ो प रणाम आउने ग र काय र प रणाम िबच
सीधा स ब ध थािपत हनु पनमा सो के ही नदेिखएको
बढीमा सामा य अकाय simple omission को
वारदातलाई पनु रावेदन अदालतले कठोर वा वतः
दािय व कसरु िभ पारेबाट फौजदारी यायको मा य
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िस ा तको िु ट भएको हँदा ितवादी कारक नै
नरहेको घटनाबाट भएको मृ यमु ा ितवादीलाई
कठोर वा वतः दािय व बोकाएको िमलेन भिन
उजुरकताबाट र िव ान्ह बाट आपि आउन नस ने
होइन । अतः यसमा पुनरावेदन अदालतले भने ज तो
तुत घटनाको स ब धमा मृतक र यी ितवादीिबच
रोजगारदाता र कामदारिबचको वा मािलक वा
सेवकिबचको स ब धज य कठोर दािय वको कुरालाई
अ वीकार गन सिकएला । तर यसरी अ वीकार गन
हो भने पिन “ . िदनेश यादवको कसरु यितमा मा ै
सीिमत रहेको देिखँदैन । बेहोस अव थाका िवनेशलाई
िमलमा अलप छाडी म यरातको स नाटामा िनजलाई
बोरामा हालेर पानी भएको खा डोमा फालेको र
मृतकको मृ यु भएको देिखँदा यसलाई मनसाय े रत
ह या मा नु पन अव था पिन छ । यो के वल omission
मा नभएर यो भ दा ग भीर कृ ितको culpable
homicide तहकै काय भएको छ ।” भ ने िन कषलाई
अमा य गनु िन कै चनु ौितपूण हने देिख छ । जब
ियनले मृतकलाई के ही गरेकै िथएनन भने कै तडीको
शरीरलाई बोरामा रािख िमलबाट हटाइ पानीको
खा डोमा रा ने कामलगायतको घटना दबाउने
काम गन यी ितवादी िकन अ सर भए बडो गढू
छ । हो यही ँबाट अिभयोगदाबीको यानस ब धीको
१३ नं को चरण ार भ ह छ । पिहलो चरण अथात्
ियनको मौकाको बयानको श दमा “िमलमा कै तडी
िच याएकाले र िमलमा आवाज आएकाले िछटोिछटो
िमलमा आउँदा कै तडी िमलको प ामा परेको देखी
त काल् िमल ब द ग र िदएँ” स मको काय गरेको
तु य छ । यसपिछ त काल कै तडीको आमा आिद
प रवारजनलाई घटनाको जानकारी गराएको भए
ियनले अिभयोगदाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहर गन
सरकारी प लाई धौ धौ प य र स भवतः भिवत य

ठहराइ ितवादीलाई ज मा २६ िदन कै द र ५००
ज रवाना गरेको सु िज ला अदालतको फै सला सदर
हन स यो । तर यसपिछ ियनकै मौकाको बयानको
श दमा “र कै तडीलाई प ाबाट बािहर िनकािल हेदा
रगता य भएकाले यही ँ सुताइ िमलको ढोका ब द ग र
सतु नभएकाले सतु िलन भिन चौराहा गए । आधा
घ टापिछ घरमा फिक आई ...खाना मािग खाई के िह
बेर सतु े र राित ११.३० बजेको समयमा ीमतीलाई
मैदान जा छु भिन उिठ आई िनज कै तडी भ ने िवनेश
पासीलाई बोरामा हािल िलई गई रायपरु गािवस वडा
नं. ५ सेमरा सडक ख डको पूवतफ खा टोमा फािल
िदई आई र हातखु ा धोई सतु ेको हँ” भिन सज ७ मा
“र ...मरेको वा जीिवत के िथयो मैले हे का राखेन,
बोलेका िथएनन” भिन सज ८ मा “मृतक लासलाई
कोही कसैलाई जानकारी निदई लिग िछपाए भने को
कसको हो भ ने कुरा थाहा हँदैन र के कहाँ मृ यु भएको
भ ने कुरा पिन थाहा हँदैन र कसरु बाट उि कन पाउँछु
भिन लास लगी पानीमा फालेको हँ । ते ो िदन पिछ
खा टोको पानी सु दै गएपिछ लास भेिटयो र अब थाहा
हने भयो भ ने डरले िनज कै तडीको आमालाई लास
मेरो छोराको हो भिन नभ नु र हरीलाई जानकारी
नगराउनु भिन िसत पारेको हँ, आिखर कै तडीको
बबु ा जोखन आएपिछ सबै कुरा थाहा भयो” भिन सज
१३ मा “िनज कै तडी भ ने िवनेश पासी िमलको प ामा
परेकाले म आफै ँ आि एर हतो सािहत भएर िनजलाई
प ाबाट िनकािल बािहर रािख त काल सतु खान मन
ला यो, साथमा सतु नभएकाले चौराहातफ गएको हँ,
उपचार गराउनेतफ मेरो यान गएन यसमा मेरो ग ती
भयो” भ नेसमेतको ियनको कायले गदा अब पिहलो
चरण अथात् मतृ क कै तडी िमलको प ामा परेको बारेमा
मा सीिमत भै िवचार गनुको कुनै तक
ु छै न ।
९. यसै सङ् गमा िव ान् ि मथ र होगानको
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िस पु तक ि िमनल ल ते सं करणको पृ १३९१४० मा Coincidence in time of actus reus
and mens rea अ तगत …in Church १९६६,
the Court of Criminal Appeal applied Thabo
Meli, where D, in a sudden fight, knocked V
unconscious and, wrongly believing her to
be dead, threw her into the river where she
drowned. He was charged with murder and
his conviction for manslaughter was upheld.
Here there was no antecedent plan. The
point was not considered by the court, but
it was apparently thought to be enough that
the accused’s conduct constituted ‘a series
of acts which culminated in [V’s] death’.
… पृ १४० मा In Le Brun १९९२, …D, in
a quarrel, knocked his wife unconscious
and while attempting to drag her body
away dropped and killed her. The jury
were rightly told that they could convict of
murder or manslaughter, depending on the
intention with which the blow was struck, if
D accidently dropped V while (i) attempting
to move her to her home against her wishes
and/or (ii) attempting to dispose of her body
or otherwise cover up the assault. The court
appears to uphold the conviction on both of
two alternative principles… र The transaction
principle अ तगत This appears to operate so
that D is guilty of homicide if he kills during
the continuance of the transaction, the
sequences of events initiated by the unlawful
blow, and that transaction continues at

least during the conduct described under (i)
and (ii) above… यसपिछ हेतु (causation) को
िस ा तबारे िव ान्ले…The causation principle
represents the ratio decidendi of the South
African case of S v Masilela १९६८. D,
intending to kill V, knocked him unconscious
and, believing him to be dead, set fire to the
house. V died from the fumes. If he had not
been unconscious he would have been able
to walk out, so knocking him unconscious
was a cause of death. But it is probable that
the chain of causation would be regarded as
broken if the house had been set on fire by
a tramp who happened to come along after
D’s departure. पृ १४०-१४१ मा … Where D
knocked V downstairs and then, believing
that he had killed her, cut her throat in order
to dispose of the body, and it was impossible
to say which act caused death, the jury
should have been directed to convict of ms
if they were satisfied both (i) that knocking
V downstairs was an intentional act which
was unlawful and dangerous; and (ii) that
the act of cutting the throat was one of
gross criminal negligence… उ लेख गनभएको
ु
देिख छ । पिहलो चरणमा कै तडी आफै ँ प ीमा बे रन
गै िनजको हात कािटएको घटनाबाट िनजको मृ यु
भएको भ ने कुरालाई ितवादीले प गन सके को
देिखँदैन । यो कुरालाई ितवादीले स माण प
नगरेस म ततु वारदात मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको
५ र ६ नं. बमोिजम भिवत यिभ पन कुनै स भावना
रहँदैन । तर सो कुराको िजिकर ियनले किहँकतै िलएको
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माण पेस गन सके को पाइँदैन अिपतु उ टो तारेख
गज
ु ा र बसेको देिख छ । हन पिन हात मा ै कािटएबाट
त काल वा ३।४ घ टािभ ै मृ यु हने स भावना
रहँदैन । यसैले अ यथा मािणत नभएस म कै तडीको
हात िमलको प ामा बे रएर कािटएको कारणबाट
िनजको मृ यु भएको कुराको अनमु ान गन िम ने
देिखँदैन । ितवादीको कायबाट नमरेको कुनै यि
ते ो प को कायबाट मरेमा सो ह याको दोषी ते ो प
हने भिन िव ान् ि मथ र होगानको मािथ उि लिखत
मतमा असहमत हनु पन कारण छै न । पिहलो चरणको
कायमा ितवादीको आपरािधक भूिमका नरहेको कुरा
माने पिन यसपिछ ितवादीले घटनाबारे मतृ कको
आमा आिद आफ तलाई कुनै जानकारी निदई
सतु आिद खान गै म यरातमा आई कै तडी जीिवत
वा मतृ कुन अव थामा रहेको यसको कुनै िवचार
नग र बोरामा रािख फालेको काय gross criminal
negligence वा reckless indifference िभ पन
र यसलाई reckless mens rea मनसायले समेटेको
देिख छ । यसलाई “मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १३ नं. को पिहलो वा यमा रहेको “कसैले
अ को यान मन गै कुरा गदा” भ ने वा यांश र
सोही महलको १३(३) नं. मा रहेको “वा अ यान
मन गै कुरा ग र यान मरेमा” भ ने वा यांशले बाँ ने
अव थाका आ नो क जा, संर ण वा िनय णमा
रहेको मािनसलाई यसै अलप छाड् ने (abandon)
कायसमेतको omission को अव थालाई समेटेको
देिख छ । ितवादीको यो काय positive act भएको र
य तो positive act पिन उ १३ र १३(३) नं. िभ
वतः पन नै देिखँदा सम मा पनु रावेदन अदालतको यो
िनणयाधारलाई अ यथा ग ररहनु परेन ।
१०. मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
िनमाण २०२० सालमा भएको र यसपिछ सो महलको

६(३) नं. िमित २०६५।७।२८ मा अमा य भएको, यान
मान उ ोगस ब धी १५ नं. र ऐ. को षडय स ब धी
१६ नं. कसरु को िमित २०४२।६।२३ मा झन् अिम दो
संशोधन भएबाहेक यसका भिवत यस ब धी ५ र ६
नं. आ मर ास ब धी ७ नं., १३ नं., आवेश े रत
१४ नं., षडय स ब धी १६ नं, मितयारस ब धी
१७ नं. आिद मु य मु य यान कसरु मा कुनै
सारभूत प रवतन भएको पाइँदैन । ि थित क तो छ
भने कुनै यान वारदातलाई भिवत यस ब धी ५ र
६ नं., आ मर ास ब धी ७ नं. आवेश े रत १४ नं.
षड् य स ब धी १६ नं. र मितयारस ब धी १७ नं
ले समेट्छ समेट्दैन पिहले यसको िन य ल गरेपिछ
मा यायकताले १३ नं. आउनु पन कानूनी संरचना
देिख छ । यानस ब धीको १३ नं. १६ नं. र १७ नं.
छु ने अव था कुन हो र जोिडने अव था कुन हो यसमा
ऐनले यापक अराजकता र अिनि तताको सृजना
गरेबाट यी काननू को योगमा कुनै िनि तता र एक पता
छै न । उ तै वारदातमा किहँ १६ नं. किहँ १७ नं. र किहँ
१३ नं. लािगरहेको छ । तर कितपय वारदात य ता
ह छन जसमा यानको कसरु भएको छ तर जसलाई
१६ र १७ नं. ले अ रशः समेटेका ह नन । ज तो
एकजना मा रहेको यो वारदात । ५।६ नं. पिन नला ने
कुरा मािथ य भैसके कै छ । आ मर ास ब धी ७ नं.
ला ने कुरै छै न । यस अव थामा िविधकताले उ १३
नं. लाई यानस ब धीको अ वारदातले नसमेटेमा
वतः आकिषत हने दफाको पमा राखेकोसमेतबाट
पनु रावेदन अदालतको िन कषसँग असहमत हनु पन
अव था नहँदा पनु रावेदन अदालत, बटु वलले सु
अदालतको फै सला उ टी ग र ितवादीले अिभयोग
दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. को कसरु गरेको ठहराएको फै सला मनािसब
देिखँदा सदर हने ठहछ ।
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११. ितवादीबाट आपरािधक काय
भै मािनस मरेको छ यसथ िनजलाई सफाइ िदन
सिकँ दैन तर कम सजाय हने ती कुनै कानून
ला दैनन । वारदातको अव थाबाट ितवादीलाई
ज मकै द नै गन पिन कसुरको मा ाले िदँदैन । यस
अव थामा अ मुलक
ु झै हा ो मुलक
ु मा पिन
murder सरहको यान कसरु र यसपिछ भारत
ज तो culpable homicide वा बेलायत ज तो
manslaughter वा अमे रका ज तो First Degree
Murder (any murder that is willful and
premeditated. Felony Murder is typically
first degree.) Second Degree Murder (a
murder that is not premeditated or planned
in advance.) Voluntary Manslaughter
(sometimes called a “Heat of Passion”
murder, is any intentional killing that
involved no prior intent to kill, and which
was committed under such circumstances
that would “cause a reasonable person to
become emotionally or mentally disturbed.”
Both this and second degree murder are
committed on the spot, but the two differ
in the magnitude of the circumstances
surrounding the crime. For example, a bar
fight that results in death would ordinarily
constitute second degree murder. If that
same bar fight stemmed from a discovery
of infidelity, however, it may be mitigated
to voluntary manslaughter.) Involuntary
Manslaughter (stems from unintentional,
but criminally negligent behavior. A drunk
driving-related death is typically involuntary

manslaughter. Note that the “unintentional”
element here refers to the lack of intent
to bring about the death. All three crimes
above feature an intent to kill, whereas
involuntary manslaughter is “unintentional,”
because the killer did not intend for a death
to result from his intentional actions.) को
यव था भै िदएको भए स भवतः १६, १७ आिद छु ै
न बर आफै ँ अफाप भएर जाने िथए र तजिबजी द डको
ावधानअनस
ु ार ितवादीको कसरु को मा ाअनस
ु ार
िनजलाई सजाय गन सिक यो । ि थित जिटल भएकै ले
याय दान गनको लािग अदालतले फै सलामा १३ नं.
बमोिजम सजाय गरेपिन यवहारमा भारत, बेलायत
र अमे रकाको कानूनबमोिजम manslaughter को
कानूनबमोिजम वारदातको अव थाअनुसार मल
ु क
ु
ऐन, अ.बं. १८८ नं. को रायको सहारा िलने गरेको
र यस मु ामा पिन उ अ.बं. १८८ नं.बमोिजम घटी
सजायको राय लगाएमा मा याय पन देिख छ । यसमा
पनु रावेदन अदालतले पिन राय लगाएकै अव था छ ।
तर जहाँस म पनु रावेदन अदालतले मल
ु ुक ऐन अ.बं.
को १८८ नं. बमोिजम ितवादी िदनेश यादवलाई
१० वष कै द हने राय य गरेको कुरा छ यसमा सो
अदालतले “ ितवादी िदनेश यादवले कै तडी भ ने
िवनेश पासीलाई मान इिबलाग वा मनसाय राखेर
वारदात घटाएको नभै आ नो िमलमा आफै ँ ले काम
लगाएको अव थामा िमलको प ामा यािपन पुगेको
कारणबाट िवनेश पासी ग भीर घाइते भएको हँदा
यसबाट पैदा हने वाभािवक कानूनी र सामािजक
दािय वबाट उ कने अिभ ायले ह याको कसरु गरेको
देिख छ । पीिडत कै तडीको मृ यु िमलको प ाबाट
बािहर याएपिछ र बोरामा हाली खा डोमा हा दाको
अविधका िबचमा भएको मा न सिकने पया तािकक

1707

नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
आधारह मािथ उ लेख छन् ।” भिन उ लेख गरेको
पाइ छ । यसबाट यी ितवादीको पिछ लो काय कै तडी
वा िनजको प रवारसँग रसइबीका कारण वा कुनै रकम
कलमको माग गनको लािग वा कै तडीले ितवादीको
कुनै गो य कुरा थाहा पाएको सो कुरा काशमा आउला
भ ने लगायतको कारणबाट मनसाय े रत वारदात
भएको नभै मािथ उ लेख भए ज तो gross criminal
negligence वा reckless indifference बाट
भएको र यसको मूल कारण िमलको प ामा यािपएको
कै तडीको अव था रहेको देिख छ । यसबेला
ितवादीको िदमागले काम गन सके को देिखँदैन ।
यी हत भ भएका छन् । यो मािनसको वभावज य
कमजोरी हो । योबाहेक अ कुरा वादीबाट पिन त
आउन सके को छै न । वादीले आ नो कुरा पिन नभ ने
र ितवादीको कुरा पिन नप याउने य तो अव था
आउन िदनु हँदैन । अतः कै तडीको उ अव थाबाट
िकं कत यिवमढु भै ितवादीबाट यसपिछका कायह
भएका र ती कायह गदा िनजले कै तडीको यानै
िलने य direct वा घुमाउरो oblique िनयत
िलएको माण गु न नआएको य तो अव थामा
ियनलाई कमसेकम सजाय गदा पिन समाजमा स देश
जाने, कानूनको िनरोधा मक सजाय कारगर हने र
ितवादीले पिन कानूनको मह व बु ने सबै ितफल
ा हने देिख छ । अतः ितवादीलाई १० वष कै द
गन भ ने पुनरावेदन अदालतको रायसँग सहमत हन
सिकएन । ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १८८
नं.बमोिजम ५ वष कै द हने ग र ितवादी िदनेश यादवको
हकमा साधक सदर हने ठहछ । ितवादी रमावती
पासीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धीको
महलको २५ नं.बमोिजम सजाय ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत हन
सिकएन । ितवादी रमावती पासीको हकमा पनु रावेदन

अदालत, बटु वलको िमित २०६९।३।३१ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अ तपिसलबमोिजम
गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम ितवादी ललाउ
भ ने िदनेश यादवलाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
भै अ.बं. १८८ नं.बमोिजम ५ वष मा कै द सजाय
हने राय य भएकाले िनज थुनामा बसेको अविध
क ाग र बाँक कै द असल
ु गनु भिन सु प देही
िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू -----------------१
यो फै सलाको जानकारी महा यायािधव ाको
कायालयलाई िदनू -----------------------------------१
दायरीको लगत क ा ग र िमिसल िनयमानस
ु ार
अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ------------------------१
उ रायमा सहमत छु ।
या. दीपकराज जोशी
इजलास अिधकृ त : िवदरु का ले
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
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नणय नं .९४७२


सव च अदालत, संयु इजलास
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी
माननीय यायाधीश ी देवे गोपाल े
फै सला िमित : २०७२।२।१८।२
०६७-CR-०८३६
मु ा : जबरज ती करणी, जबरज ती चोरी ।
पनु रावेदक/ ितवादी : गु मी िज ला, हाडहाडे
गा.िव.स.वाड नं ४ बढु ीचौर घर भै हाल
कारागार कायालय गु मीमा थनु ामा रहेका
दीपक च दसमेत
िव
यथ /िवप ी : गीता ओलीको जाहेरीले नेपाल
सरकार
 जबरज ती करणीको वारदातको समयमा
पीिडतले िदने सहमित वेि छक हो वा डर
ास र करकापमा पारी िदएको हो सोसमेत
िवचार गनपन
ु देिखँदा ततु वारदातमा
खुकुरी योगको स दभ थािपत भैसके को
अव थामा पीिडतले करणीको लािग
सहमित नै िदएको भएपिन सो सहमितलाई
वत सहमित मा न नसिकने ।
( करण नं. ४)
 आफूउपर खुकुरी योग हन स ने
स भािवत जोिखमबाट ब न यिद पीिडतले
सहमित नै िदएको भएपिन यसलाई
करणीको लािग सहमित िदएको भनी
मा न सिकएन । काननू अनस
ु ार पिन
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उ सहमितले वैधािनकता पाउन स ने
नदेिखने ।
( करण नं. ५)
हा ो सामािजक मू य मा यता िह दू
स यता र सं कारबाट िवकिसत
भएको अव थामा मिहलाको सवाल
सामािजक पमा अ य त संवेदनशील
रहेको मािन छ । सामािजक लोकलाजका
कारण गो य पमा कुनै मिहला तथा
पु षले यौनस ब ध कायम गन गरे
तापिन सङ् कुिचत यौन िवचारधारा रहेको
हा ो समाजमा खल
ु म खु ला पमा
जाहेरवालीले आ नो सामािजक ित ाको
समेत िवचार नै नगरी सावजिनक थलमा
चार-चार जना पु षलाई एकै -पटक करणी
गन वेि छक म जुरी िदएक होिलन् भनी
मा न नसिकने ।
पि मा स यता र सं कारको ज तो यौन
खुलापनको मा यता अवल बन नग रएको
सामािजक पृ भूिममा ामीण प रवेशमा
हकक जाहेरवालीले आ नो वेि छक
म जरु ीले एकभ दा बढी पु षलाई एकै
समयमा करणीको लािग सहमित िदएक
होिलन् भनी अनुमान गनु सामा य पमा
योग ग रने िववेकभ दा बािहरको देिखने ।
िववेकस मत पमा समेत अनुमान
नै गन नसिकने त य समावेश भएको
तुत वारदातमा पुनरावेदकले िजिकर
गरेज तो करणी सहमितमा भएको नपाइने
हदँ ा सहमितिबना ग रएको करणीलाई
जबरज ती करणी नै मा नुपन ।
( करण नं. ६)
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करणी गदाको बखत एकजनाभ दा
बढीको सामिू हक संल नता रहेको त य
िनिववाद पमा थािपत भएको र करणी
वेि छक नभई जबरज ती भएको पुि
भएको अव थामा ितवादीह बाट भएको
काय सामूिहक जबरज ती करणीको
वारदातको पमा रहेको देिखन आउने ।
( करण नं. ८)

पनु रावेदक / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
पदम रो का
यथ /वादीका तफबाट :
अवलि बत निजर :
स ब कानून :
 जबरज ती करणीको महलको ३ नं. को (क)
सु तहमा फै सला गन :
मा.िज. या. ी माधव साद पोखरेल
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी दगु ा साद उ ेती
मा. या. ी शारङ् गा सवु ेदी
फै सला
या. दीपकराज जोशी : पनु रावेदन अदालत,
बटु वलको िमित २०६६।१०।१९ को फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोिजम
ितवादीह को तफबाट यस अदालतमा पनु रावेदन
प र पेस हन आएको ततु मु ाको सङ् ि त य
यस कार छःिमित २०६५।६।२८ गते म धक
ु ट रज थल
गा.िव.स. अ तगत पन धक
ु टको कोटमा सरायको मेला
हेरी फकने ममा भनभने गा.िव.स. वडा नं. ३ नयाँ

खोरी आउँदा बाटोमा खक
ु ु री देखाई लछारपछार गरी
दवु ै कानको रङ एक तोलाको र सात गेडीसिहतको
शोभाक समेत लुटी बाटोदेिख तल एका त थल
बाँसघारीमा लगी कसैले क डम लगाई कसैले
नलगाई गु मी हाडहाडे ४ ब ने बासदु वे च द, अमृत
ीस, दीपक च द, वासदु वे ख ीले मलाई पालैपालो
जबरज तीकरणी गरेको हँदा कानूनबमोिजम कारवाही
अिघ बढाइपाउँ भ नेसमेत यहोराको जाहेरवाली िगता
ओलीको तफबाट िमित २०६५।७।७ मा परेको जाहेरी
दरखा त ।
गु मी भनभने गा.िव.स. वडा नं. ३
नयाँखोरीि थत पूव इ र बहादरु को पाखोबारी,
पि म टोमबहादरु को पाखोबारी, उ र टोमबहादरु को
कोदोबारी दि ण पूव तथा पि म मािनस िहँड्ने गोरेटो
बाटो ४ िक लािभ को काले भ डारीको कोदोबारी
भएको पाखो ज गामा रहेको कोदो मडा रदै खरबारीतफ
सक
ु ामा रहेको खरबारीको घाँस मडा रएको खरबारीमा
चरु ाको फुटेका टु ाह र दईु थान क डम रहेको
भ नेसमेत यहोराको २०६५।७।७ को घटना थल
मचु ु का ।
ितवादीह को शरीरमा कुनै घाउ चोट
नभएको भ नेसमेत यहोराको २०६५।७।७ मा िज ला
वा य कायालय, गु मीबाट भएको वा य परी ण
ितवेदन ।
७।८ िदन परु ानो ४ से.मी. साइजको त लो
छातीमा नरा ो लछा रएको चोट, ७ िदन परु ानो ३
से.मी. साइजको दायाँ पाखरु ामा नरा ोसँग लछा रएको
चोट, रगत कटकिटएको सा ोमा दाग, योनीको रौ ँमा
रगत देिखएको, घटनाको ९ िदनपिछ परी ण ग रएकाले
करणी भएको छ छै न भ न नसिकने भ नेसमेत
यहोराको पीिडत िगता ओलीको ०६५।७।८ को
वा य परी ण ितवेदन ।
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२०६५।६।२८ गते दीपक च द, वासुदेव
च द, अमृत ीस र मसमेत ४ जना भै धक
ु टको
कोटमा सराय खेली फकदा बाटोमा ५।६ जना के टीह
भेट भै १५।२० िमनटसँगै िहँडी बाटोको दोकानमा
ब यौ ँ । के टीह अगािड गएकामा पुनः भनभने गेट
निजक िनज के टीह सँग भेट भै जाँदै गदा िगता ओली
र म अ य साथीलाई बाटोमा छाडी बाटोभ दा के ही तल
कोदोबारी हँदै खरबारीमा गै िगता ओलीलाई मैले करणी
गरे ँ । यसपिछ अ य ३ जना साथीले िनजलाई करणी
गरेको हो । जबरज ती करणी गरेको होइन र िनजका
गहना मैले देिखन भ नेसमेत यहोराको ितवादी
बासदु ेव ख ीले िमित २०६५।७।१७ गते अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयान ।
बासुदेव च द, अमृत ीस, बासदु ेव ख ी र
मसमेत ४ जना भै धक
ु टको कोटमा सराय खेली फकने
ममा बाटोमा ५।६ जना के टी फे ला परी सँगै गै बाटोमा
दक
ु ानमा के टीह लाई छाडी ना ता खाई जाँदा पनु ः
िनज के टीह लाई फे ला पारी जाँदै गदा बासुदेव ख ी र
िगता ओली बाटोदेिख तल कोदोबारी हँदै खरबारीतफ
गए । अ य के टीह भागे । िगता ओलीलाई बासुदेव
ख ीले करणी ग रसके पिछ मैले िनजलाई क डम
योग गरी एक पटक करणी गरेको हो । पिछ अ
साथीले करणी गरेका हन् । खुकुरी देखाई करणी गरेको
होइन । जबरज ती करणी गरेको होइन सहमितमा
करणी गरेको हो । जाहेरीवालीको गहना देिखन
भ नेसमेत यहोराको ितवादी दीपक च दले िमित
२०६५।७।१८ गते अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
िमित २०६५।६।२८ गते दीपक च द,
बासुदेव च द, बासुदेव ख ी र म ४ जना धक
ु ट
व तक
ु ो कोट मि दरमा सराय मेला हेन गै सराय
खेली घर फकदै गदा बाटोमा ४।५ ओटी के टी फे ला

पारी १५।२० िमनेटसँगै िहँडी बाटोमा ना ता खान
रोिकय । के टीह अगािड गए । हामी ४ जना ना ता
खाई जाँदा भनभने पल
ु िनर िनज के टीह पनु ः भेट भै
िनजह सँगै मजाक गद गैरहेको अव थामा जाहेरवाली
िगता ओली र बासदु ेव ख ी हामीलाई छाडी कोदोबारी
हँदै खरबारी तफ लागे । के ही णपिछ दीपक च द
गए र मैले पिन क डम लगाई िगता ओलीलाई एक
पटक करणी गरेको हँ । मैले सराय खे नको लािग
खुकुरी िलएर गएको हँ । जाहेरवालीलाई खक
ु ु री देखाई
जबरज ती करणी गरेको होइन । जाहेरीवालीको गहना
देिखन भ नेसमेत यहोराको ितवादी अमृत ीसले
िमित २०६५।७।१७ गते अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान ।
अमृत ीस, बासदु ेव ख ी, दीपक च द र
मसमेत ४ जनाले िमित २०६५।६।२८ गते धक
ु ट
व तिु थत धक
ु टको मि दर कोटमा गै सराय खेली
घर फकने ममा बाटोमा ४ ।५ ओटी के टीह फे ला
पारी िनजह सँग हाँसी मजाक गरी आयौ ँ । बाटोको
दोकानमा ना ता खायौ ँ र घरतफ जाँदै गदा भनभने
पल
ु मा पिहला भेिटएका के टीह भेिटएपिछ के टीह ले
िगजाउन थाले र हामी पिन िज कँ दै नयाँ खोरी भ ने
थानमा पु दा जाहेरवाली र बासदु ेव ख ी बाटो मनु ी
कोदोबारी हँदै खरबारीतफ लागे । अ के टीह
भागे । जाहेरवालीलाई पिहला बासदु ेव ख ी र पिछ
दीपक च द, यसपिछ अमृत ीस र अ तमा मैले
एक पटक करणी गरेको हँ । खक
ु ु री देखाई जबरज ती
करणी गरेको होइन । सहमितबाट करणी गरेको हो ।
जाहेरवालीको गहना मैले देिखन भ नेसमेत यहोराको
ितवादी बासदु ेव च दले िमित २०६५।७।१८ गते
अिधकार ा अिधकारीसम गरेको बयान ।
िमित २०६५।६।२८ गते बेलुका साढे आठ
बजेितर धक
ु टबाट मेला हेरी फकका गाउँकै सीता
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ओली, रमेश िव.क. समेतले हामीलाई दीपक च द,
बासदु ेव च द, बासदु ेव ख ी र अमृत ीसले खक
ु ु री
देखाई र धाकध क िदएकाले भागी आएका ह ।
िगता ओली कता गइन थाहा भएन भनेकाले गोपाल
के .सी. टोपबहादरु ओली र मसमेत भै खोज तलास गद
जाँदा भनभने ३ नयाँखोरी भ ने थानमा मडा रएको
कोदोबारीमा िगता ओलीलाई अचेत अव थामा शरीर
उ ानो त लो श ररमा लगाएको साडी पेटीकोट
मािथ फकाएको, गु ाङ् गसमेत नाङ् गो र करणी भएको
अव थामा फे लापारी मसमेत भै िनजलाई उठाई
िनजकै घरमा लगी छाडी िदएका ह । त काल हरीमा
खबर गन थाहा पाएनौ पिछ िगता ओलीले आफै ँ
हरीमा जाहेर गरेक हन् । ितवादीह ले पालैपालो
गरी िनज िगता ओलीलाई करणी गरेकामा िव ास
ला छ । िनजह लाई कारवाही हनुपछ भ नेसमेत
यहोराको िमित २०६५।७।२२ मा अ जु सेनले
हरीसम गरेको कागज ।
िमित २०६५।६।२८ गते धक
ु टको कोट
सराय हेरी घर फकदा भनभने पल
ु मा पु दा बासुदेव
ख ी, बासुदेव च द अमृत ीस र दीपक च द बसेका
रहेछन् । जाहेरवाली र मसमेत सो पल
ु मा स गरी
आउँदा के टाह हा ो पिछ लागेका र िज काउँदै
भनभने ३ नयाँखोरी पगु ेपिछ बासदु ेव ख ीले
जाहेरवालीलाई कोदोबारी हँदै खरबारीतफ लगेकाले
हार गहु ार गदा अ य के टाह ले खक
ु ु री देखाई भाग
भनेकाले हामी डरले भागी गाउँमा गै गहु ार गरी अ जु
सेनसमेतका गाउँका मािनसह गई हेदा भाउजू
बला कृ त अव थामा िथइन । के टाह भािगसके का
िथए । ितवादीह ले पालैपालो िगता ओलीलाई करणी
गरेको हँदा कारवाही हनपु छ भ नेसमेत यहोराको िव णु
िव.क.ले ०६५ ।७।२२ मा हरीमा गरेको कागज तथा
सोही यहोरा िमलानको रमेश िव.क., गोपाल के .सी.,

सीता ओली र टोपबहादरु ओलीको ०६५।७।२४ मा
हरीमा भएको कागज ।
िमित ०६५।६।२८ गते धुक ट रज थलि थत
कोटमा सराय मेला हेरी घरतफ फकने ममा भनभने
३ नयाँपोखरी पु दा ितवादीह ले िगता ओलीलाई
जबरज ती करणी गरेको सनु ेको हो । ितवादीह ले
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरेकोमा पणू िव ास
ला छ । ितवादीह लाई कडाभ दा कडा कारवाही
होस् भ ने रेशम बहादरु च द, िखमबहादरु घत , िव णु
िज.सी. र िखमबहादरु ओलीको िमित २०६५।७।२७
मा ग रिदएको एकै िमलानको व तुि थित मचु ु का ।
ितवादी अमतृ
ीसको िवडमा सेतो
ट कने कागजले बारेको दाबीसिहतको फलामको
खुकुरी थान १ बरामद भएको भ ने र ितवादी दीपक
च दको घरबाट िबँडमा सेतो लाि टकले बेरक
े ो
नाङ् गो फलामको खुकुरी १ थान बरामद भएको भ ने
२०६५।७।२९ को बरामदी मचु ु का ।
खुकुरी देखे िचने सनाखत गरे मेरो घरबाट
बरामद भएको भ ने ितवादी अमृत ीस र ितवादी
दीपक च दको २०६५।७।२९ को सनाखत कागज ।
ितवादीह ले जाहेरवालीलाई खक
ु ु री देखाई
हातपात गरी डर ासमा पारी मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १ नं.
ारा प रभािषत ऐ. चोरीको ४ नं. बमोिजम २ तोलाका
सनु का गहना चोरी गरी चारैजना ितवादीह ले
पालैपालो जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गरी
मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको महलको १ नं.
बमोिजमको कसरु गरेको िनजह को सािबती, बिु झएका
र व तुि थित मुचु काका मािनससमेतको कागजबाट
पिु हन आएकाले िनज ितवादीह लाई चोरीको ४
नं. को कसरु मा ऐ को १२ र १४(२) नं. बमोिजम सजाय
गरी ऐ. को १४ नं. ले िबगो िदलाईभराई सामूिहक
जबरज ती करणीतफ चारैजना ितवादीह लाई
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९४७२ - दीपक च दसमेत िव. नेपाल सरकार
जबरज ती करणीको १ नं. को कसरु मा सोही महलको
३ नं. को देहाय ५ र ऐ. महलको ३(क) नं. बमोिजम
थप सजाय गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडत
जाहेरवालीलाई ितपूित िदलाई भराई पाउन मागदाबी
िलई दता भएको िमित २०६५।८।४ को नेपाल
सरकारको अिभयोगप ।
२०६५ साल आि न २८ गते म, दीपक
च द, बासदु ेव च द र अमृत ीस धक
ु ट रज थलको
कोटको सराय खेली मेला हेरी घरतफ जाने ममा
बाटोमा ५।६ जना के टीह समेत जाहेरवालीसँग
भेट भयो । कुराकानी गद जाँदा दक
ु ानमा पगु ी हामीले
ना ता खान ला य । के टीह अगािड लागे । भनभने
पल
ु मा पु दा ती के टीह बसी रहेका रहेछन् । हामीसँग
लाइट मागेकाले िदन स दैनौ ँ भ दा लाइट देखाउन
भनेकाले लाइट देखाउँदै जाँदा के टीह ले तपाइँह ले
हामीह लाई लैजानुपछ भनेकाले ितमीह लाई लान
स दन भ दा के ही गन त स नहु छ भने हामीले गन
स ने काम भए गर ला भ दा जाहेरवाली िगता ओली
मसँग अङ् गालो मारी अगािड दौडँदै गइन् र म पिनसँगै
गएँ । िगताले साथीह बोलाउनुस् ४ जनाले करणी
गरे पिन मलाई असर पदन भनेक ले जाहेरवाली र
म बाटोमनु ी कोदो भएको पाटोबाट खरबारीमा पगु ी
मैले क डम लगाएर करणी गछुभ दा जाहेरीवालीले
क डम लगाउनु पदन भनेक ले जाहेरवालीलाई उनैको
स लाहबमोिजम करणी गरेको हँदा जाहेरवालीले
के टाह लाई पिन पठाइिदनस
ु ् भनेपिछ साथी दीपक
च दले पिन करणी गरे । यसपिछ पालैपालो अमतृ
ीस र बासदु ेव च दसमेतले जाहेरवालीलाई करणी
गरी जाहेरवालीलाई घर निजक पुरयाई
् आ-आ नो घर
तफ लागेका ह । जबरज ती करणी गरेको हैन । खुकुरी
देखाई गहना खोसेको होइन । झु ा अिभयोगबाट फुसद
िदलाई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी बासदु ेव

ख ीले २०६५।८।४ मा सु अदालतसम गरेको
बयान ।
२०६५।६।२८ गते धक
ु टको कोट सराय
मेलाबाट घरतफ बासदु ेव च द, बासदु वे ख ी,
अमृत ीस र म भै आउँदा बाटोमा जाहेरवाली िगता
ओलीलगायत ५।६ जना के टीह भेिटए । तपाई ंह ले
हामीलाई ल नैपछ भनेकाले ल न स दैन भ दा
के ही गन त स नहु छ भनेकाले गन स ने काम भए
गर ला भन । जाहेरवाली र बासदु वे ख ी हामीलाई
छाडी अगािड गए र बासदु ेवले लाइट बालेर हामी
रोि कयौ ँ । जाहेरवालीका साथी गए । बासुदेव ख ीले
जाहेरवालीलाई करणी गरी आएपिछ तँ पिन जा रे भनी
बासदु ेवले मलाई भनेपिछ म पिन गएँ र जाहेरवालीलाई
िम छ िम दैन भिन सो दा िम छ भनेक ले क डम
योग गरी मैले पिन जाहेरवालीलाई करणी गर र
अ लाई पिन पठाइिदन भनेक ले अमृत ीसलाई
पठाई िदएँ । उ िदन म, बासदु ेव ख ी, बासदु ेव च द
र अमतृ ीस भै ४ जनाले पालैपालोसँग स लाह र
सहमितबाट जाहेरवाली िगता ओलीलाई करणी गरेका
ह । सनु का गहना देखे, लगेको होइन फुसद िदलाई
पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी दीपक च दले
२०६५।८।४ मा सु अदालतसम गरेको बयान ।
म बासुदेव ख ी, दीपक च द र बासदु वे च द
भै २०६५।६।२८ गते धक
ु ट कोट सराय मेला हेरी घर
फक आउँदा जाहेरवाली र अ ५ ओटी के टी बाटोमा
भेटी तपाइँह ले हामीलाई लानस
ु ् भने । जाहेरवाली
र बासदु ेव ख ी कोदोबारीमिु न खरबारीमा गए हामी
बाटोमा ब यौ ँ । बासदु ेव ख ीले पिहला करणी गरेर
आएपिछ दीपक च द गए । दीपक च दले करणी गरी
आएपिछ मलाई जाउ भनेपिछ म पिन जाहेरवालीसँग गै
मैले गन िम छ िम दैन भने ँ । िम छ आउनुस् भनेक ले
क डम लगाई जाहेरवाली िगतालाई करणी गरेको हँ ।
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
जाहेरवालीले अक साथीलाई पिन पठाइिदन भनेक ले
मैले बासदु ेव च दलाई पठाई िनजले पिन करणी गरेका
हन् । खुकुरी देखाई सनु का गहना खोसी जबरज ती
करणी गरे भ ने झु ा हो फुसद पाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी अमृत ीसले २०६५।८।४ मा
सु अदालतसम गरेको बयान ।
२०६५।६।२८ गते धक
ु ट कोट मेला हेरी
म, बासदु ेव ख ी, अमृत ीस र दीपक च द घरतफ
फकदा ४।५ जना के टीह भेिटई सँगै जाँदा के टीह ले
हामीलाई स नुह छ भ दा स दैन भ दा ऊ गन
स नुह छ भने हामीले स छौ ँ भ यौ ँ । बासदु ेव ख ी
र िगता ओली अगािड गए । बासदु ेवले लाइट बाली
रहेको देखी हामी ब यौ ँ । अ के टीह घरतफ
गए । बासुदेवले जाहेरवालीलाई करणी गरी आए र
दीपक च दलाई पठाए र जाहेरवालीलाई करणी गरी
आई अमृत ीसलाई पठाए । अमृतले गरी आएपिछ
मलाई पठाई म गई पाइ छ पाइँदैन भनी सो दा पाइ छ
भनेपिछ क डम लगाई जाहेरवालीलाई करणी गरेको
हँ । जबरज ती करणी गरी गहना चोरी गरेको होइन
सफाइ पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादी बासुदेव
च दले २०६५।८।४ मा सु अदालतसम गरेको
बयान ।
यसमा
ितवादीह
चारै जनाले
जाहेरवालीलाई करणी गरेका सािबती हँदै म जरु ीले
करणी गरेको र गहना चोरी गरेमा इ कारी देिख छन् ।
म जरु ीसाथ करणी भए उजरु ी गनपन
ु कारण नदेिखएको,
बरामदी सामान, पीिडतको वा य परी ण, बिु झएका
मािनसको कागजसमेतबाट त काल ितवादीह लाई
पपु िनिम थनु ामा रा न,ु िज ला यायाधीश यू
उपि थत भएपिछ समथनको लािग तुत आदेश
पेस गनु भनी ०६५।८।४ मा े तेदारबाट भएको
आदेश ०६५।८।९ मा िज ला यायाधीशबाट समथन

गद जाहेरवालीले त काल इलाका हरी कायालय,
धक
ु टमा िदएको जाहेरी िझकाउने, परी ण ितवेदन
िझकाउने र पीिडतलगायत अनस
ु धानमा बिु झएका
मािनस र ितवादीह का सा ी िझकाउने भ नेसमेत
भएको आदेश ।
व तिु थित मचु ु कामा लेखाएको यहोरा
र सिहछाप मेरो हो । घटनाको बारेमा ०६५।६।२९
मा थाहा पाएको हँ भ ने िखमबहादरु घत को
०६५।१०।२२ को बकप ।
०६५।६।२८ गते हारगहु ार भएपिछ मलगायत
थु ै मािनस घटना थलमा आयौ ँ । जाहेरवाली अचेत
अव थामा लिडरहेक िथइन् । हरीसम भएको
कागज, सिहछाप र मेरो यहोरा िठक हो । पीिडतलाई
मेरो गाउँकै मेिडकलमा उपचार ग रयो भ नेसमेत
गोपाल के .सी. को बकप र मेलाबाट घर फिकदँ ा
ितवादीह ४ जना िजि कँ दै नयाँखोरा भ ने ठाउँमा
आउँदा जाहेरवालीको च पल एकजनाले कु ची
िदएर िनजलाई कोदाबारीमा फाली खरबारीमा लगे र
हामीह लाई खक
ु ु री देखाएर भाग भने । हरीमा भएको
कागज मेरै हो भ नेसमेत िव णु िव.क. टोपबहादरु वली,
अ जस
ु ेनसमेतको अदालतमा भएको बकप ।
२०६५।६।२८ गते मेला हेरेर फिकदँ ा गु मी
िज लाको भनभनेमा पन पुलिनर पु दा मेरो ४ जना
ितवादीसँग भेट भयो । ितवादीम ये बासदु ेव ख ीले
मेरो च पल कु ची मलाई िटपेर फाले, म बेहोस भएँ ।
जाहेरी यहोरा िठक हो । ितवादीह २ जनाले स म
करणी गरेको थाहा पाउँछु । स लाहबाट भएको होइन
भ ने जाहेरवालीको ०६५।१०।२१ को बकप ।
ितवादीले जाहेरवालीलाई सहमितबाट
करणी गरेको हनपु छ भनी िनजह का सा ीको
तफबाट भएको बकप ।
धक
ु ट मेला हेरी फक आउँदा २०६५।६।२८
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गते राित ७.३० बजे खक
ु ु री देखाई साथीलाई लखेटी
दीपक च दसमेत ३ जनाले मलाई भनभने गा.िव.स.
वडा नं. ३ पोलका घरदेिख के हीपर बाटोदेिख तल
१५।२० हात तल लछारपछार गरी लगे र मालले
मुख थनु ी गहना लटु ी इ जतमा दाग ला ने गरी करणी
गन खोिजयो । म बेहोस भएँ, थाहा भएन उपि थत
गराई छलफल गरी याय पाउँ भ नेसमेत यहोराको
जाहेरवाली िगता ओलीको २०६५।७।१ गते इ. .का.
पक
ु ट दहमा िदएको िनवेदनको यहोरा ।
जाहेरवालीको परी ण ितवेदन िमिसल
सामेल रहेछ ।
यसमा सम घटना म र िमिसल संल न
माणबाट ितवादीह ले जाहेरवालीलाई जबरज ती
करणी गरेको देिखन आएकाले जाहेरवाली िगता
ओलीलाई जबरज ती करणी गरेको कसुरमा
ितवादीह बासदु ेव ख ी, बासुदेव च द, अमृत ीस
र दीपक च द चारै जनालाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको ३ को देहाय ५ नं. ले जनही ५ वष कै द
हने ठहछ । ितवादी बासदु ेव ख ी र बासदु ेव च दबाट
.३०।३० हजार र अमृत ीस र दीपक च दबाट
.२०।२० हजारका दरले जाहरेवालीले ितपूित
भराई पाउँिछन् । चोरीतफको अिभयोग दाबी पु न
स ै न भ ने िमित २०६६।२।१३।४ को गु मी िज ला
अदालतको फै सला ।
अिधकार ा अिधकारीसम र अदालतमा
समेत करणीमा वीकार गरी बयान गरेको त यलाई
सािबतीसरह हामी िव
माण िलन िम ने होइन ।
जाहेरवालीलाई २ जनाले क डम योग गरी २ जनाले
क डम योग नगरी करणी गरेको अव थामा जबरज ती
करणी भ न सुहाउने अव था छै न । पुक टदह
इलाका हरी कायालयमा िदएको दरखा त, िनजले
अदालतमा गरेको बकप , िज ला हरी कायालय,

गु मीमा िदएको दरखा त एक आपसमा िवरोधाभाष
रहेको अव थामा जिमनको धेरै भागमा मािडएको,
चरु ा फुटेको, पीिडतको शरीरमा चोट लागेकाले
जबरज तीको शङ् का िलई जबरज ती करणीको
अपराधमा दोषी ठहर गरेकाले सु फै सला बदर गरी
छुटकारा पाउँ भ ने ितवादीह को पनु रावेदनप ।
पीिडतलाई ितवादीह ले सामूिहक पमा
जबरज ती करणी गरेको त य पिु भैरहेको,
चोरीतफको अिभयोग दाबीसमेत पिु भैरहेको र
ितवादीह बाट सामूिहक पमा जबरज तीकरणी
भई शा ररीक मानिसक पमा समेत धेरै ित पगु ेकामा
कुनै प आधारसमेत निलई ितवादीह बाट
अ य त यून ितपूित भराउने गरी भएको फै सला
बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदनप ।
ितवादीह समूहमा रहेको र सबैले
जाहेरवालीलाई जबरज ती करणी गदा एकले अक लाई
सहयोग गरी आपसमा स बि धत रहेको ि थितमा
मल
ु ुक ऐन, जबरज ती करणीको महलको ३(क)
नं. बमोिजम ितवादीह लाई थप सजाय गनुपनमा
यसतफ सफाइ िदएको सु फै सला फरक पन
देिखएकामा दवु ै प को पनु रावेदन परेको हँदा िझकाई
रहनु परेन । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदनको
जानकारी ितवादीह लाई र ितवादीह को
पनु रावेदनको जानकारी वादी नेपाल सरकारलाई
गराई िनयमानुसार पेस गनु भ ने २०६६।५।२९ को
पनु रावेदन अदालतको आदेश ।
तुत मु ामा ितवादीह चारै जनाको
वारदातमा
य पमा संल नता देिखएको
छ । जबरज ती करणीको वारदात गन पीिडतलाई
लडाउने, लछारपछार पान, खुकुरी देखाई पीिडतका
साथमा रहेका िव णु िव.क.समेतलाई भगाउने र पीिडत
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
जाहेरवालीसँग येक ितवादीले जबरज ती करणी
गरेको िमिसलबाट देिखँदा सो वारदात घटाउन यी
ितवादीह को एकअकालाई पूण सहयोग रहेको
िमिसल माणबाट देिखएको छ । वारदात घटाउन
हँदैन भनी कुनै ितवादीले यास गरेको िमिसलबाट
देिखएको छै न । एक अकाले जबरज ती करणी गन
संयोग िमलाई सहयोग परु याउन
क
्
ु ा साथै आफूले
पिन जबरज ती करणी गरेको देिखँदा पनु रावेदक
ितवादीह ले
सामूिहक पमा
जबरज ती
करणी गरेको भ ने नै थािपत हन आएकाले
जबरज ती करणीको ३क नं. बमोिजम पनु रावेदक
ितवादीह लाई थप ५ वष कै द गनपन
ु भ ने नै देिखन
आयो । ितवादीह ले सामूिहक पमा पीिडतलाई
जबरज ती करणी गरेको वारदातमा मुलुक ऐन,
जबरज ती करणीको ३(क) नं. बमोिजम थप सजाय
५ वष कै दसमेत गनुपनमा सो नगरी ऐ. ३ नं. को देहाय
५ बमोिजम सजाय ५ वष कै द मा गरेको देिखँदा सो
हदस मको सु गु मी िज ला अदालतबाट िमित
२०६६।२।१३ मा भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
सु फै सला के ही उ टी भै ितवादीह जना चारलाई
जनही जबरज ती करणीको ३(क) नं. बमोिजम ५
वष थप कै दसमेत सजाय हने ठहछ । अ य कुरामा
सु इ साफ िमलेकै देिखँदा वादी नेपाल सरकार र
ितवादीह अमृत ीस, दीपक च द, बासदु ेव ख ी र
बासुदेव च दसमेतको पुनरावेदन िजिकर पु न स दैन
भ नेसमेत यहोरा पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट
२०६६।१०।१९ मा भएको फै सला ।
तुत मु ामा चारजनाले पालैपालोसँग
करणी गरेको भ ने आधारबाट सामूिहक जबरज ती
करणीको वारदात थािपत गन िम ने अव था
छै न । जाहरेवालीले आ नो सती व बचाउन वारदातको
समयमा कुनै ितकार गरेको कुरा िमिसल संल न

माणबाट नखल
ु ेको अव थामा य तो करणीलाई
सहमितमा भएको करणी मािननपु छ । हरीमा कागज
गन मािनसह को बकप एकआपसमा िवरोधाभाषपूण
छ । जाहेरीवालीले गरेको ३ वटा कागजमा भएको यहोरा
एक आपसमा मेल खाएको छै न । के बल शङ् काज य र
अ प माणको आधार िलई सु र पनु रावेदनबाट
सजाय ग रनु पणू तः अ याय हो । सु ले हामीले
पनु रावेदनमा िलएको िजिकरअनुसार िन.नं. ७६६४ को
निजर के कारणले ाह्य हन नस ने हो भ ने िववेचना
गरेको छै न । जाहेरवालीले हामीसँग सहमितका साथ
करणी िलनुिदनु गरेको कुरा िछपाउन नसक आफू
िनद ष ब न झु ा जाहेरी िदएको हँदा ने.का.प. २०२७
को पृ.६१ ने.का.प. २०४२ को पृ.५४३ ने.का.प.
२०३७ को पृ. ६२ ने.का.प. २०६३ को पृ.३३०
लगायतका कानूनी िस ा तसमेतको आधारबाट
समेत सु र पनु रावेदन अदालत, बुटवलबाट भएको
फै सला बदर गरी झु ा अिभयोग दाबीबाट हामीह लाई
फुसद गराई पाउँ भ नेसमेत यहोराको ितवादीह को
तफबाट िमित २०६७।३।१६ मा यस अदालतमा पन
आएको संयु पनु रावेदन िजिकर ।
िनयमबमोिजम सा ािहक तथा दैिनक मु ा
पेसी सूिचमा चढी िनणयाथ पेस हन आएको ततु
मु ामा पनु रावेदक ितवादीह को तफबाट उपि थत
िव ान् अिधव ा ी पदम रो काले ततु वारदात
जबरज ती करणीको वारदात नभई पीिडत भिनएक
जाहेरवालीको सहमितमा भएको करणी हो, सहमितमा
भएको करणीबाट गाउँ घरमा आ नो बदनाम हने
अव था आएपिछ मा जाहेरवालीले घटना भएको तीन
िदनपिछ अ प र अधरु ो जाहेरी िदएको अव था छ ।
चारैजना ितवादीले सामूिहक पमा बाँध-छाँद, छे कथुन आिद कुनै काय नगरी पालैपालो सहमित म जरु ीमा
करणी गरेको हँदा ततु वारदातलाई सामूिहक पमा
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ग रएको जबरज ती करणीको नाम िदन निम नेमा
सामूिहक जबरज ती करणीको अपराध ठहर गरी सु
फै सला के ही उ टी हने गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
फै सला िमलेको छै न भनी ततु गनु भएको बहससमेत
सिु नयो ।
िव ान् कानून यवसायीको बहस िजिकर
सनु ी िमिसल संलगन कागजातह अ ययन गरी
िनणयतफ िवचार गदा पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
फै सला िमले निमलेको स ब धमा देहायको ह को
िन पण गरी िनणय िदनपु न देिखयो ।
(क) तुत करणीस ब धी वारदात जबरज ती
वा सहमित कसरी भएको हो ?
(ख) जबरज ती करणी भएको भए वारदात
सामूिहक पमा भएको हो होइन ?
(ग) पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको छ
छै न ? पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न स ने हो होइन ?
२. यसमा सरायको मेला हेरी फकने ममा
वासदु ेव च द, अमृत ीस, िदपक च द र वासुदेव
ख ीले जबरज ती करणी गरेको हँदा कारवाही ग रपाउँ
भनी पीिडतको तफबाट जाहेरी दरखा त परेप ात्
तुत मु ामा कारवाही ार भ भएको पाइ छ । सु
अदालतबाट सबै ितवादीलाई ५ वष कै द सजाय
हने गरी िनणय भएउपर वादी तथा ितवादी दवु ैको
पनु रावेदन परेकामा पनु रावेदन अदालतबाट सु
फै सला के ही उ टी गद ितवादीह लाई सामूिहक
जबरज ती करणीतफ थप ५ वष कै द सजाय
भएको पाइ छ । सोउपर ितवादीह को तफबाट
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपन िजिकरसिहत
यस अदालतसम पुनरावेदन परेको ततु मु ामा
मािथ उि लिखत पिहलो तफ िवचार गदा ततु

वारदात ितवादीले िजिकर गरेज तो सहमितमा
ग रएको करणी हो होइन भ नेतफ िवचार गदा पीिडत
जाहेरवालीले आफूउपर जबरज ती करणी भएको भनी
ितवादीह का िव जाहेरी दरखा त िदएकामा सबै
ितवादीह ले पीिडतलाई करणी गरेकामा वीकार
गरेका तर जबरज ती नभई सहमितबाट करणी गरेको
भनी बयान गरेको देिखँदा करणी भए नभएको त यतफ
थप िवचार ग ररहन परेन ।
३. मेला हेरी घर फकने ममा जाहेरवाली
आ ना सँगीसाथीह का साथ रहेकामा खुकुरी देखाई
अ य साथीह लाई वारदात थलबाट भगाई आफूउपर
जबरज ती वारदात घटाएको भ ने यहोरा जाहेरी
दरखा तमा उ लेख भएकामा ितवादी वासदु ेव
ख ीले पीिडतको साथमा रहेका साथीह लाई बाटोमा
छाडी बाटोभ दा तल खरबारीमा गै पीिडतलाई आफूले
करणी गरेको र यसपिछ आफूसँगै रहेका अ य ३
जना साथीले पिन करणी गरेको भनी अनस
ु धानका
ममा बयान गरेको देिख छ भने अ य ितवादीह ले
समेत पालैपालो िनज पीिडतलाई करणी गरेको त य
वीकार गरी बयान गरेको पाइ छ । बयानको ममा
ितवादीम येका अमृत ीसले सराय खे नका लािग
खक
ु ु री िलएर गएको त य वीकार गरेको र िदपक
च दको घरबाट उ खक
ु ु रीसमेत बरामद भएको भ ने
बरामदी मुचु का देिखँदा ितवादीह को सँगसाथमा
वारदातको समयमा खुकुरीसमेत रहेको भ ने त य प
हन आयो । घटना घट् नु के हीअगािड पीिडतको साथमा
रहेका िव णु िव.क., रमेश िव.क., गोपाल के .सी.,
सीता ओली र टोपबहादरु ओलीसमेतले अनुस धान
एवम् अदालतसम खक
ु ु री देखाएर आफूह लाई
वारदात थलबाट भगाई पीिडतउपर जबरज ती करणी
गरेको भनी कागज एवम् बकप ग रिदएको देिख छ ।
यसरी जाहेरीमा उि लिखत खक
ु ु रीको सङ् ग बरामदी
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मुचु का, ितवादीको बयान तथा वारदातअगािड
पीिडतका साथमा रहेका यि ह ले अदालतसम
ग रिदएको बकप समेतबाट पिु हन आयो ।
४. कसुरमा आरोिपत चारै जना
ितवादीह ले पीिडतलाई िनजकै सहमितमा करणी
गरेको भनी जबरज तीको आरोपबाट इ कार रहेपिन
िनजले करणीमा िदएको सहमित यो यसरी िनजको
वत म जरु ीबाट भएको हो भ ने त य थािपत
गन सके को पाइँदैन । पीिडतलाई सबैभ दा पिहले
करणी गन वासदु ेव ख ीले अदालतसम बयान गदा
पीिडतको सहमितमा आफूले करणी गरेको र पीिडतले
नै साथीह लाई समेत करणीको लािग पठाई िदन
अनरु ोध गरेप ात् साथीह ले समेत करणी गरेका हन्
भनेको देिख छ भने अ य तीनै जना ितवादीले करणी
गनु अगािड पीिडतलाई सोधी िनजले ह छ भनेप ात्
मा आफूह ले करणी गरेको भनी करणीलाई
सहमितबाट नै भएको भ ने त य थािपत गन खोजेको
देिख छ । जबरज ती करणीको वारदातको समयमा
पीिडतले िदने सहमित वेि छक हो वा डर ास र
करकापमा पारी िदएको हो सोसमेत िवचार गनपन
ु
देिखँदा ततु वारदातमा खक
ु ु री योगको स दभ
थािपत भैसके को अव थामा पीिडतले करणीको
लािग सहमित नै िदएको भएपिन सो सहमितलाई
वत सहमित मा न सिकएन । जबरज ती करणीको
१ नं. मा "कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म जरु ी
निलई करणी गरेमा वा सो वषभ दा कम उमेरक
बािलकालाई िनजको म जरु ी िलई वा निलई करणी
गरेमा िनजले जबरज ती करणी गरेको ठहछ ।" सोही
न बरको प ीकरण ख ड (क) मा "डर, ास, धाक
देखाई वा करकाप, अनिु चत भाव, झु यानमा पारी वा
जोरजुलुम गरी वा अपहरण गरी वा शरीर ब धक राखी
िलएको म जरु ीलाई म जरु ी मािनने छै न ।"

५. यसरी जबरज ती करणीको महलको १
नं. ले उमेर पगु ेका मिहला र पु षिबचको सहमितको
करणीलाई जबरज ती करणीको अपराध नमानेको
भए तापिन सोही महलको प ीकरण ख डले डर,
ास, इ यािद िसजना गरी िलएको म जरु ीलाई
म जुरी नमािनने भनी प पमा खि डत गरेको
देिखयो । वारदातको समयमा पीिडतसँग साथमा रहेका
साथीह लाई वारदात थलबाट भगाउन खुकुरीको
योग भएको अव थामा यी पीिडतसँग करणीको
सहमित िलनका लािग ितवादीह बाट उ खक
ु ु री
योग भएन भनी मा न सिकएन । यसरी आफूउपर
खक
ु ु री योग हन स ने स भािवत जोिखमबाट ब न
यिद पीिडतले सहमित नै िदएको भएपिन यसलाई
करणीको लािग सहमित िदएको भनी मा न सिकएन ।
कानूनअनस
ु ार पिन उ सहमितले वैधािनकता पाउन
स ने देिखएन ।
६. हा ो सामािजक मू य मा यता िह दू
स यता र सं कारबाट िवकिसत भएको अव थामा
मिहलाको सवाल सामािजक पमा अ य त
संवेदनशील रहेको मािन छ । सामािजक लोकलाजका
कारण गो य पमा कुनै मिहला तथा पु षले यौन
स ब ध कायम गन गरे तापिन सङ् कुिचत यौन
िवचारधारा रहेको हा ो समाजमा खुलमखु ला पमा
जाहेरवालीले आ नो सामािजक ित ाको समेत िवचार
नै नगरी सावजिनक थलमा चार-चार जना पु षलाई
एकै पटक करणी गन वेि छक म जरु ी िदएक होिलन्
भनी मा न सिकँ दैन । पि मा स यता र सं कारको
ज तो यौन खल
ु ापनको मा यता अवल बन नग रएको
सामािजक पृ भूिममा ामीण प रवेशमा हकक
जाहेरवालीले आ नो वेि छक म जरु ीले एकभ दा
बढी पु षलाई एकै समयमा करणीको लािग सहमित
िदएक होिलन् भनी अनमु ान गनु सामा य पमा योग
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९४७२ - दीपक च दसमेत िव. नेपाल सरकार
ग रने िववेकभ दा बािहरको देिखन आयो । यसरी
िववेकस मत पमा समेत अनमु ान नै गन नसिकने
त य समावेश भएको ततु वारदातमा पुनरावेदकले
िजिकर गरेज तो करणी सहमितमा भएको पाइएन ।
यसरी सहमितिबना ग रएको करणीलाई जबरज ती
करणी नै मा नपु न देिखयो ।
७. पिहलो
को िववेचनाबाट
ितवादीह बाट भएको करणी जबरज ती करणीको
वारदात भ ने त य थािपत भएको प र े यमा उ
करणी सामूिहक पमा भएको हो, होइन भ ने दो ो
तफ िवचार गदा सामूिहक श दका स ब धमा
नेपाली बृहत् श दकोषमा रहेको अथ हेदा "कुनै काम
पूरा गनका लािग समूहमा एक भै ग रने यास"
भ ने उ लेख भएको देिख छ । यसैगरी जबरज ती
करणी श दलाई “इ छाका िव वा बला कारपूण
(ज तो जबरज ती करणी, जबरज ती हातपात
आिद) स भोग भनी अथ गरेको पाइ छ । यसरी फरक
फरक पमा उि लिखत श दह को सारलाई हेदा
सामूिहक जबरज ती करणी भ नाले स भोग कायका
लािग समहू मा एक भै कसैको इ छा िव ग रएको
बला कारपूण काय भनी अथ गन िम ने देिखयो ।
मुलक
ु ऐनमा सामूिहक जबरज ती करणीको प रभाषा
नग रएको भए तापिन सामूिहक पमा जबरज ती
करणी गनलाई थप सजाय गन गरी जबरज ती
करणीको महलको ३क नं. मा यव था गरेको
पाइ छ । यसरी हेदा सामूिहक जबरज ती करणी एक
यि ले गन जबरज ती करणीभ दा ग भीर िकिसमको
अपराधको पमा देिखन आयो । Indian Panel
Code को section ३७६(२)(G) मा gang rape को
स ब धमा प रभाषा गरेको पाइ छ । जसमा “Where
a women is raped by one or more in a group
of person acting in furtherence of their

common intention each of the person shall
be deemed to have committed gang rape
with in the meaning of sub-section" यसरी
भारतीय द ड संिहतामा उि लिखत प रभाषालाई
हेदा सामूिहक पमा जबरज ती करणी हनका लािग
एकभ दा बढी मािनसह को समूहको सामूिहक
मनसाय र सामूिहक कायको पमा मिहलाको
िव मा हने बला कारपूण कायलाई gang rape को
पमा िलएको देिख छ ।
८. वारदातमा सरायको मेला हेरी फकने
ममा ितवादीह चारैजना सँगै रहेका र िनजह का
साथमा खक
ु ु रीसमेत भएको हँदा पीिडतको सँगसाथमा
रहेको अ य साथीह लाई खक
ु ु री देखाई भगाई पीिडत
िगता ओलीलाई बाटोभ दा मुिन एका त थलमा लगेको
देिख छ । आरोिपत के ही ितवादीले खक
ु ु री देखाई
तसाउने र के िहले बाटोदेिख तल ल ने काय गरेको
देिखँदा जबरज ती करणीपूव सबै ितवादीह ले एक
आपसमा िमली करणीको लािग वातावरण िमलाएको
देिख छ । पीिडतलाई बाटोमुिन खरबारीमा लगी बासदु ेव
ख ीलगायतका ितवादीह ले पालैपालो करणी गरेको
भनी अनुस धान र अदालतमा समेत वीकार गरेको
देिखँदा ितवादीह ले सङ् गिठत पमा पीिडतलाई
करणी गन मनसाय िलई उ दूिषत (आपराधज य)
मनसायलाई आपरािधक कायको प िदएको
देिख छ । यसरी करणी गदाको बखत एकजनाभ दा
बढीको सामूिहक संल नता रहेको त य िनिववाद पमा
थािपत भएको र करणी वेि छक नभई जबरज ती
भएको पिु भएको अव थामा ितवादीह बाट भएको
काय सामूिहक जबरज ती करणीको वारदातको पमा
रहेको देिखन आयो । करणीको अपराधको कृित
अ य अपराधभ दा िभ न हने हँदा पालैपालो करणी
गरेको हँदा सामूिहक जबरज ती करणी हन नस ने

1719

नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
भ ने ितवादीको िजिकर मनािसब देिखन आएन ।
नणय नं .९४७३
९. यसरी पीिडतको वे छािवपरीत घटनामा
संल न पनु रावेदक ितवादीह ले एकै समयमा
सव च अदालत, संयु इजलास
पालैपालो करणी गरेको त य शङ् कारिहत पमा
माननीय यायाधीश ी ओम काश िम
थािपत भएको अव थामा सु फै सला के ही उ टी
माननीय यायाधीश ी चोले शमशेर ज.ब.रा.
गरी पनु रावेदक ितवादीह लाई सामूिहक जबरज ती
फै सला िमित : २०७२।५।१०।५
करणीतफ थप सजाय गन गरेको पनु रावेदन अदालतको
०६९-CI-०८५३
फै सला िमलेकै देिखन आयो ।
१०. तसथ मािथका ह मा िववेिचत
मु ा : ितपूित रकम िदलाई भराई पाऊँ ।
आधार र कारणसमेतबाट जबरज ती करणीको
महलको ३ नं. को देहाय ५ बमोिजम ितवादीह
चारै जनालाई जनही ५/५ वषमा कै द सजाय गरी पनु रावेदक/वादी : बाँके िज ला नेपालग ज नगरपािलका
वडा नं. १३ ि थत सा ट ेिडङ् ग कप रेसन
िनजह बाट पीिडतलाई ितपूितसमेत भराइिदने
िल. अ चल कायालय नेपालग जको तफबाट
ठहर गरेको सु फै सला के ही उ टी गरी पनु रावेदक
अि तयार ा ऐ.का महा ब धक उिमला े
ितवादीह लाई उि लिखत सजायको अित र ऐ.
िव
महलको ३(क) नं. बमोिजम जनही थप ५/५ वष कै द
यथ / ितवादी : देवबहादरु बमको छोरा कै लाली
सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
िज ला धनगढी नगरपािलका वडा नं. ५ हसनपुर
िमित २०६६।१०।१९ को फै सला िमलेको देिखँदा
ब ने िडमा टल टोर ए ड स लायसका
सदर हने ठहछ । पुनरावेदक ितवादीह को पनु रावेदन
ोपाइटर वष ३२ का च डबहादरु बम
िजिकर पु न स दैन । ततु मु ाको दायरीको लगत
क ा गरी िमिसल िनयमानुसार गरी बझ
ु ाइिदनू ।
 करारमा उ लेख भएको श दको अथ गदा
कानून या याको िनयमअनुसार नै गनु पन
उ रायमा सहमत छु ।
हदँ ा स झौताको दफा ८ मा भएको जुनसक
या. देवे गोपाल े
ुै
साधनको अथ गदा कप रेसन वयम्ले ननु
ढु वानी गनु पन र सो नुन ढु वानी गदा योग
इजलास अिधकृ तः च काश ितवारी
गरेको "साधन" को अथ यातायातको
इित संवत् २०७२ साल जेठ १८ गते रोज २ शभु म् ।
साधन मा ै हो भनी गन िम ने नदेिखने ।
( करण नं. ३)

 करारको समय २०६३ चैत मसा तस मको
रहेकाले पुनरावेदक वादीले सो समयाविध
बाँक छँदै िबचै मा अक प सँग स झौता
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९४७३ - उिमला े िव. च डबहादरु बम
गरी िवप ीलाई करारीय दािय व पूरा गन
मौकाबाट वि चत गरी करार उ लङ् घन
गरेको भनी अथ गन िम ने देिखएन ।
करार स झौता हँदा सहमित भएबमोिजम
िवप ीले करारीय दािय व पूरा नगरेका
कारण पुनरावेदक कप रेसनले अक प सँग
उ िज लाह मा ननु ढु वानी गराउन
स झौता गनु परेको अव थामा िवप ी
ितवादीले कबूल गरेकोभ दा हालका
ढु वानीकताले कबुल गरेको रकम बृि
भई पुनरावेदक कप रेसनलाई पन गएको
नो सानी िवप ीबाट भरी पाउने होइन
भनी अथ गन िम ने नदेिखने ।
( करण नं. ५)
पनु रावेदक/वादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
रामच सवु ेदी
यथ / ितवादीका तफबाट : िव ान् अिधव ा
कृ ण साद सुवेदी
अवलि बत निजर :
 ने.का.प. २०६५ अङ् क २ िन. नं. ७९३५
पृ. २४३,
स ब कानून :
 करार ऐन, २०५६ को दफा ८२ को उपदफा
(१)
सु फै सला गन अदालत :
मा.िज. या. ी मुरारीबाबु े
पनु रावेदन तहमा फै सला गन :
मा. या. ी रमेश पोखरेल
मा. या. ी र नबहादरु बागच द

फै सला
या. ओम काश िम : पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जको िमित २०६८।१।१९ को फै सलाउपर
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोिजम
मु ा दोहोर्याई पाउँ भनी पन आएको िनवेदनमा
िन सा दान भई पुनरावेदनको रोहमा यस अदालतमा
दायर भएको ततु मु ाको सङ् ि त य एवम् ठहर
यस कार छ:त यख ड
िवप ी िडमा टल टोर ए ड स लायस र
सा ट ेिडङ् ग कप रेसन िल. िबच िमित २०६३।५।६
मा जु ला र मुगु िज लामा नुन ढुवानी गन स ब धमा
२०६३ साल चैत मसा तस मको भाखा राखी दईु वटा
छु ाछु ै स झौता भएको िथयो । स झौताअनस
ु ार
सा ट ेिडङ् ग कप रेसनको नेपालग ज वा सुखतको
गोदामबाट मगु ु िज लाको सदरमक
ु ामको गोदामस म
िति वटल .३,८७५।- का दरले ८००.०० ि वटल
र ऐ. गोदामबाट जु ला िज लाको सदरमक
ु ामको
गोदामस म ित ि वटल .२८५०।- का दरले
१५००.०० ि व. ननु िवप ीले ढुवानी गनु पन
यव था रहेको र जु लाको लािग २००.४० ि व. र
मगु क
ु ो लािग २००.४० ि व. नुन िवप ीले बझ
ु ी िज मा
िलनु भई सोम ये १८.८७ ि व. ननु मा जु लामा
पगु ेको र बाँक नुनसमेत िवप ी िज मा नै रहेको
छ । िवप ीले करार स झौताअनस
ु ार करारीय दािय व
परू ा नगरेकाले स झौता अनस
ु ारको दािय व परू ा गन
पटकपटक िलिखत तथा िविभ न स चार मा यमबाट
जानकारी गराउँदासमेत िवप ीले आ नो दािय व ित
उदासीनता देखाएको कारण स झौताको दफा (८) ले
िदएको अिधकारबमोिजम मुगु िज लामा नुन ढुवानी
गराउनका लािग िमित २०६३।९।१९ मा र ज ु लास म
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ढुवानी गनपन
ु १५०० ि वटल नुनम ये १८.८७
ि वटलस म ढुवानी भै गएको र १४८१.१३ ि वटल
ननु ढुवानी हन बाँक रहेकाले िमित २०६३।९।२४
मा अक प सँग करार गरी वैकि पक यव था गनु
परेको अव था छ । यसरी िवप ीले मगु ुस म नुन
ढुवानीको लािग ित ि व. .३८७५।– कबल
ु गरेको
र हाल मिणलेक िनमाण सेवाले कबल
ु गरेको ित ि व.
.४२२५।– को फरक हेदा ित ि व. .३५०।– हन
गई ढुवानी हन बाँक ननु ८००.०० लाई .३५०।ले गणु ा गदा .२,८०,०००।– फरक हन आउँछ भने
ज ु लास म नुन ढुवानीका लािग िवप ीले कबल
ु गरेको
ित ि व. .२८५०।– र हाल उ मकुमार े ले कबल
ु
गरेको ित ि व. .३३१९।– को फरक हेदा ित ि व.
.४६९।– हन गई िवप ीसँगको स झौताअनुसार
ढुवानी हन बाँक ननु १४८१.१३ ि व. लाई फरक
.४६९।– ले गणु ा गदा .६,९४,६४९।९७ हन
आउँछ । िवप ीले िज मा िलएको ननु ४००.८० ि व.
म ये १८.८७ ि व. मा ढुवानी गरी ग त य थानमा
परु याएकामा
ढुवानी गन बाँक ३८१.९३ ि व. को ित
्
ि व. .८००।– ले िहसाब गदा .३,०५,५४४।–
देिखन आउँछ । सो सबै रकम ज मा गदा ज मा िबगो
.१२,८०,१९३।९७ ( पयाँ बा लाख असी हजार
एकसय ि यान बे पैसा स तान बे) र िफराद दायर गदा
राखेको कोट फ समेत िवप ीबाट िदलाई भराई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको सा ट ेिडङ् ग कप रेसन िल.
अ चल कायालय, नेपालग जको िमित २०६४।६।१७
को िफरादप ।
िवप ी िफरादी र म ितवादीिबच भएको
करारनामाको अविध २०६३ चैत मसा तस म
रहेको, उ करारनामाको दफा ८ मा नुन ढुवानी
गन तािलकाअनस
ु ार नभएमा कप रेसनले जनु सक
ुै
साधनबाट चलन च तीको दररेटमा तोिकएको

प रमाणको ननु ढुवानी गराउनेछ भ ने यव था
भएको हँदा सो यव थालाई गलत या या गरी अ य
यि वा फमलाई नयाँ ठे का िदनस ने भ ने अथ
गन िम दैन । िवप ी वादीसँग मिणलेक िनमाण सेवा र
उ मकुमार े िबच भएको नुन ढुवानी स झौतासमेत
२०६४ जेठ मिहनास मको रहेकोबाट पिन २०६३
चैत मसा तस म ननु ढुवानी ग रस नु पन आव यकता
रहेको भ ने देिखँदैन । २०६३ पस
ु मिहनास म
तोिकएको प रमाण नुन ढुवानी हन नसके को हो भने
सो मिहनास मको ढुवानी हने प रमाणलाई ढुवानी गन
िवप ी वादीले सूचना कािसत गन स नेस म हो ।
िवप ी वादीसँग भएको स झौताको दफा ११ अनस
ु ार
स झौता िमितबाट चैत मसा तस म ढुवानी नगरेमा
मा धरौट जफत गरी हजानासमेत िवप ी कप रेसनले
ढुवानीकताबाट असल
ु गन स नेमा २०६३ मङ् िसर
मिहनामा नै िवप ीबाट करारअनस
ु ारको ननु ढुवानी
गन रोक लगाएकाले त प ात् ननु ढुवानी गन स ने
अव था रहेन । यसरी करार स झौताको अविध बाँक
छँदै आफै ँ करार Breach गरी ितपूित माग गन
स ने अव था िवप ी वादीलाई नभएकाले िवप ीलाई
कुनै ितपूित रकम िदनु पन होइन । वादीले नै
करारअनस
ु ारको सत पालना नगरी आएको अव थामा
आफै ँ ितपूित पाउन स ने अव था करार ऐनअनस
ु ार
नभएको हँदा का पिनक र असामियक दाबीबाट फुसद
पाउँ । तुत मु ा दायर गनु अगािड म ितवादीले यस
अदालतमा दायर गरेको ितपूित रकम भराई पाऊँ
मु ाको दाबीलाई अिभ न अङ् ग मानी याय िन पण
ग रपाउँ भ नेसमेत यहोराको िडमा टल टोर ए ड
स लायसका ोपाइटर च डबहादरु बमको िमित
२०६५।४।१५ को ितउ रप ।
ितवादीले िवप ीवादीसँग गरेको स झौता
अनस
ु ारको ननू म ये १८.८७ िकलो ननु जु ला

1722

९४७३ - उिमला े िव. च डबहादरु बम
सदरमुकाम परु ्याइसके का र िहमपातसमेतको कारण
बाँक ननु ढुवानी गन बाँक रहेकामा बाटो खु नासाथ
स झौताअनस
ु ारको ननु ढुवानी गन जानकारी िदएकाले
वादी दाबीअनुसार ितपूित िदनु पन होइन भ नेसमेत
यहोराको ितवादीका सा ी देवबहादरु बमको िमित
२०६५।१०।१३ को बकप ।
ितवादीले ननु ढुवानी नगरेमा ितवादीले
कबल
ु गरेकोभ दा अक प ले बढी कबुल गरेको रकम
ितवादीबाट भराई िलन पाउने भ ने कुरा करारमा
प उ लेख नभएको र यसरी ितवादीले करारमा
कबल
ु गरेको रकमभ दा अक प सँग बढी रकम कबल
ु
गरी गराई फरक परेको रकम ितवादीबाट भराई
िदन यायोिचत नदेिखएकाले वादीबाट ितवादीले
बझ
ु ेको ४००.८० ि वटल नूनम ये ढुवानी गन बाँक
३८१.९३ ननु को िति वटल .८००।- का दरले
हने .३,०५,५४४।- मा ितवादीले १८.८७ ि वटल
ढुवानी गरेको सतबमोिजम िति वटल .२,८५०।का दरले हने .५३,७७९।५० क ा गरी बाँक हने
.२,५१,७६४।५० वादीले ितवादीबाट भरी पाउने
ठहछ भ नेसमेत यहोराको बाँके िज ला अदालतको
िमित २०६६।८।८ को फै सला ।
ततु मु ा हर िहसाब गराउने योजनाथ
दायर भएको नभई िकटानी िबगो बराबरको ितपूित
िदलाई भराई पाउनेतफ दाबी िलई िफराद दायर भएको
साथै ितवादीले १८.८७ ि व. को ढुवानी भाडा
िदलाई भराई पाउँ भनी िफराद दायर नगरेको अव था
र ि थितमा िवप ी ितवादीले यस कप रेसनलाई
ितनु बुझाउनु पन गिणतीय िहसाबको आधारमा ठहर
भएको र .३,०५,५४४।– म ये अदालत वयम्ले
आफूखस
ु ी िहसाब गरी .५३,७७९।५० ितवादीले
पाउने र वादी दाबीबमोिजको बाँक िबगो नपाउने
ठहराएको हदस मको फै सलामा करारनामाको दफा ८,

१०, ११ र करारस ब धी ऐन, २०५६ को दफा ८२,
८३, ८४ तथा ८५ को या या मक िु ट भएको छ ।
करारनामाको दफा ८ मा िनधा रत समयमा िनधा रत
प रमाणको ननु ढुवानी गन नसके मा आव यक
माणसिहत थप यादको लािग यस कप रेसनमा
उप थित हनु पनमा िवप ीले सो नगरी हन गएको
हानी नो सानी िवप ीले नै ितनु बझ
ु ाउनु पन र सो
रकम िवप ीले पाउने जनु सुकै रकमबाट क ा गरी
भु ान ग रने र सोले नखामेमा चिलत कानूनबमोिजम
असल
ु उपर ग रनेछ भ ने यव था भएको साथै दफा
११ बमोिजम तोिकएको प रमाणको ९५ ितशतस म
ढुवानी नगरेमा धरौटी रकम जफत गरी थप हजाना
असल
ु उपर गन सिकने यव था भएको अव थामा
सो दफाह को आधारमा वादी दाबीबमोिजम िवप ी
ितवादीबाट भरी पाउनु पन ितपूितको रकम भरी
पाउने नठह रमा िवप ीले िज मा िलएको नुनको
ढुवानी रकमम ये िनजले ढुवानी ग रसके को ननु को
रकम क ी गरी ननु को मोलस म भरी पाउने ठहरेको
सु फै सला सो हदस म बदर गरी वादी दाबी तथा
पनु रावेदन िजिकरबमोिजमको िबगो िदलाई भराई पाउँ
भ नेसमेत यहोराको वादी सा ट ेिडङ् ग कप रेसन
िल. अ चल कायालय, नेपालग जको पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जमा परेको िमित २०६४।१।२४
को पनु रावेदनप ।
िवप ीसँग भएको करारको ८ नं. मा ननु
ढुवानी गन तािलकाअनस
ु ार नभएमा कप रेसनले
जनु सक
ु ै साधनबाट चलन च तीको दररेटमा
तोिकएको प रमाणको नुन ढुवानी गराउने भ ने
यव था रहेकामा सो सत िवप ी वादीले पालना नगरी
िमित २०६३।९।१९ र ऐ. २४ मा अक फमलाई ननु
ढुवानी गन ठे का बोलकबोल गरी िवप ी वादी आफै ँ ले
पिहला करार उ लङ् घन गरेको कारण ितपिू त पाउन
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स ने अव था नै नभएकामा सो त यतफ यानै निदई
म पनु रावेदक ितवादीबाट .५३,७७९।५० क ा
गरी बाँक .२,५१,७६४।५० कप रेसनले पाउने
गरी भएको फै सला िु टपूण रहेको छ । िवप ी वादीले
आव यकताको िस ा तअनस
ु ार करार भङ् ग गरेको
होइन भ ने कथनसमेत २०६३।९।१९ र ऐ. २४
मा भएको करारनामा स झौताबाट पिु भैरहेको छ ।
िवप ीको गोदामबाट बझ
ु ी िलएको ४०० ि व. नुन
दैलेखको चुपरु ामा परु याई
् हालस म रािखएको छ । सो
ननु िवप ी वादीले आफै ँ बझ
ु ी िलनुपन छ भने उ नुन
चुपरास म परु याउन
मैले लगाएको भाडा रकमसमेत
्
वादीले िहसाब गरी िदनपु नमा सो ननु को रकमसमेत
बझ
ु ाउने गरी भएको फै सला करार ऐन, २०५६
को दफा ८० अनुसार ुिटपूण हँदा बाँके िज ला
अदालतबाट भएको फै सला बदर गरी ितउ रप
र पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार िवप ीलाई कुनै रकम
िदनु नपन गरी याय िन पण ग रपाउँ भ नेसमेत
यहोराको ितवादी च डबहादरु बमको पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जमा परेको िमित २०६७।४।२ को
पनु रावेदनप ।
वादीले ितपूित पाउँ भनी दता गरेको मु ामा
वा तिवक पमा वादीको के कित रकम ित भएको
हो र कित रकम ितपूित व प भरी पाउने हो भनी
िहसाब गरेर िन कषमा पगु ेको िनणयलाई अ यथा भ न
िम दैन । यसरी वादीबाट ितवादीले ढुवानी गन
भनी बझ
ु ेको ४००.८० ि व. नुनम ये ित ि व.
.२,८५०।- का दरले जु ला िज लामा ढुवानी
गन कबल
ु अनस
ु ार जु ला िज लामा ढुवानी गरी
परु याएको
१८.८७ ि व. ननु को ढुवानी बापतको
्
खच .५३,७७९।५० वादीबाट ितवादीले पाउने
र वादीबाट बझ
्
ु ेको ननु म ये ढुवानी गरी नपरु याएको
३८१.९३ ि व. ननु को वादी दाबीअनस
ु ार नै ित ि व.

.८००।– का दरले हने .३,०५,५४४।- वादीले
ितवादीबाट भरी पाउने देिखँदा वादीले ननु बापतको
पाउने रकम .३,०५,५४४।- मा ितवादीले ढुवानी
गरेको ननु बापत ा गन .५३,७७९।५० घटाई
वादीले ितवादीबाट खदु ितपूित पाउने रकम
.२,५१,७६४।५० नै देिखएको छ । ितवादीसँग
ढुवानी गन स झौता गरेको ३/४ मिहनाप ात् नै
अ य यि सँग पुनः ढुवानी स झौता गरी ित ि व.
.४००।– भ दा बढी फरक आएको रकम ितवादीले
बझ
ु ाउनु नै पछ भ ने कुराको िन या मक करारको
अभावमा सो रकम भराउन िम ने अव था नदेिखँदा र
ितवादी वयम्ले बझ
ु ेको ननु समेत ग त य थानस म
परु ्याएको नदेिखएको अव थामा सोको हन आउने रकम
भराई िदने भनी सु बाँके िज ला अदालतबाट िमित
२०६६।८।८ मा भएको फै सलामा कुनै िु ट नदेिखँदा
सदर हने ठहछ, दवु ै पनु रावेदकह को पुनरावेदन
िजिकर पु न स दैन भ नेसमेत यहोराको पनु रावेदन
अदालत, नेपालग जको िमित २०६८।१।१९ को
फै सला ।
िवप ी िडमा टल टोर ए ड स लायसका
ो. च डबहादरु बम र िनवेदक सा ट ेिडङ् ग
कप रेसन िल. िबच जु ला िज लाको सदरमक
ु ामस म
र मुगु िज लाको सदरमक
ु ामस म नुन ढुवानीको
लािग िमित २०६३।५।६ मा ढुवानीस ब धी दईु थान
करार भएको, सो करारको सत नं. ८ मा तोिकएको
कायतािलकाबमोिजम िवप ीले दािय व पूरा नगरेको
वयम् िवप ीले वीकार गरेका र यस त यलाई
सु िज ला अदालत र पनु रावेदन अदालतसमेतले
फै सलाको ठहर ख डमा वीकार गरेको अव था
रहेको छ । करार सतअनस
ु ार तोिकएको थान र
िमितमा ननु पगु ेको हनु पनमा प रि थितमा आधारभूत
प रवतन भई करारको प रपालना गन अस भव भएको
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भ ने िमिसल संल न कुनै पिन कागजातले मािणत
नगरेकाले िवप ीले करारको सत र करार ऐन, २०५६
को दफा ७४ को दािय व पूरा नगरेको पुि भइरहेको
छ । िवप ीले बझ
ु ी ढुवानी नगरी चलन गरेको प रमाणको
ननु को मू यमा भराई िदने गरी बढी मू यमा ढुवानी
गनु परेको बा यता र आव यकतालाई याियक
जानकारीमा निलई हर िहसाब गराई िदएज तो गरी
वादी दाबीभ दा बािहर गई ढुवानी मू य वषात्को समय
र िहउँदको समयमा फरक परेको भ ने िनणयाधार
िलई ितपूितको दाबी अप या रलो भनी करारका
सतअनुसारको दािय व पूरा नगन िवप ीलाई नै सुिवधा
िदने तथा करारका सतह को काननू या यास ब धी
िनयमह र करारका प ह को अिभ ाय (Intention)
िवपरीत या या गरी सु बाँके िज ला अदालतबाट
भएको फै सलालाई नै सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जबाट फै सला भएको छ । यसरी सु िज ला
अदालत तथा पनु रावेदन अदालतबाट भएको उ
फै सला करार ऐन, २०५६ को दफा ६५, ६६, ८०,
८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८९, माण ऐन, २०३१
को दफा ३, ७(ग), ५४, मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८४ क
नं. तथा स मािनत अदालतबाट ितपािदत िस ा त
(ने.का.प. २०६८ अङ् क १ पृ. १७९ िन. नं. ८५५०,
ने.का.प. २०६५ अङ् क २ िन. नं. ७९३५ पृ. २४३,
ने.का.प. २०६७ अङ् क ६ िन.नं. ८३९६ प.ृ १०१८)
समेतको िवपरीत भई ुिटपूण रहेकाले मु ा दोहोर्याई
हेरी पाउने िन सा दान गरी ितपूित निदलाउने
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित
०६८।१।१९ को फै सला र बाँके िज ला अदालतको
िमित २०६६।८।८ को फै सला बदर गरी सु
िफराददाबी र पनु रावेदन िजिकरबमोिजम इ साफ
पाउँ भ नेसमेत यहोराको सा ट ेिडङ् ग कप रेसन
िल. अ चल कायालय, नेपालग जको तफबाट ऐका

महा ब धक उिमला े को िमित २०६८।७।२५ को
मु ा दोहोर्याइ पाउँ भ ने िनवेदन ।
यसमा वादी सा ट ेिडङ् ग कप रेसन र
ितवादी च डबहादरु बमिबचमा िमित २०६३।५।६
मा भएको नुन ढुवानी गन बारेको स झौताको दफा ८
मा नुन ढुवानीकताले मािसक अविधिभ कमसेकम
तोिकएको प रमाणको ७५ ितशत ननु ढुवानी गनु
पनछ । सोअनस
ु ार ढुवानी गन नसके मा कप रेसनले
जनु सक
ु ै साधनबाट चलन च तीको दररेटमा ननु
ढुवानी गराउनेछ । सोबापत बढी खच लागेको
रकम ढुवानीकताले पाउने जुनसक
ु ै रकमबाट क ा
गरी भु ानी ग रने छ । सोले नखामेमा चिलत
कानूनबमोिजम असल
ु उपर ग रनेछ भ ने यव था
भएकोमा स झौताको उ यव थालाई माणको
रोहमा मू याङ् कन नगरी पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जबाट भएको फै सलामा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८४क तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४
समेतको या या मक िु ट देिखँदा याय शासन ऐन,
२०४८ को दफा १२(१)(क) अ तगत मु ा दोहोर्याई
हेन िन सा दान ग रिदएको छ । िवप ी िझकाई
िनयमानुसार गरी पेस गनु भ ने यस अदालतको िमित
२०६९।१०।१९ को आदेश ।
ठहर ख ड
िनयमबमोिजम मु ा पेसी सूिचमा चढी
िनणायाथ पेस हन आएको तुत मु ामा पुनरावेदकको
तफबाट रहनभु एका िव ान् अिधव ा ी रामच
सवु ेदीले िवप ी ितवादी र पनु रावेदकिबच
िमित २०६३।५।६ मा भएका दईु वटा छु ाछु ै
स झौताअनस
ु ार िवप ीले स झौतामा उि लिखत
समय तािलकाबमोिजम समयमा जु ला र मगु ु िज लामा
ढुवानी गनु पन ननु ढुवानी नगरेकाले उ िज लाह मा
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
रहेको नूनको आपूितको सम यालाई त कालै समाधान
गन आव यक भई िमित २०६३।९।१९ मा मगु ु
िज लाका लािग मिणलेक िनमाण सेवासँग ित ि व.
.४२२५।- मा ८०० ि व. र िमित २०६३।९।२४
मा जु ला िज लाका लािग उ मकुमार े सँग ित
ि व. .३३१९।– मा १४८१.१३ ि व. ननु ढुवानीका
लािग िवप ीसँग भएको स झौताको दफा ८ मा भएको
वैकि पक यव था अनु प नै नयाँ करार स झौता
गनु परेको हो । सो नयाँ करार गदा पनु रावेदकलाई
.१२,८०,१९३।९७ नो सान पन गएको हँदा सो
रकम पनु रावेदकलाई िवप ीबाट िदलाई भराई िदनु
पनमा करारीय दािय व परू ा नगन प लाई नै सिु वधा हने
गरी भएको सु तथा पुनरावेदन अदालतको फै सला
बदर गरी िवप ीले करारीय दािय व पूरा नगरी सा ट
ेिडङ् ग कप रेसनलाई पु न गएको ितबापतको िफराद
तथा पुनरावेदन िजिकरबमोिजमको ितपूित रकम
िवप ीबाट पनु रावेदकले भ रपाउने गरी फै सला हनु पन
भनी गनुभएको बहस सिु नयो । िवप ी च डबहादरु
बमको तफबाट उपि थत िव ान् अिधव ा ी
कृ ण साद सवु ेदीले करार स प न भएपिछ परेको
िहमपातको कारण दवु ै िज लामा समय तािलकाअनुसार
ननु ढुवानी गन नसके को र करारको अविधसमेत बाँक
नै रहेको हँदा करारअनस
ु ारको दािय व मेरो प बाट
पूरा नगरेको भ न िम दैन । पनु रावेदक वादी र मेरो
प िबच भएको करार स झौताको दफा ८ मा करारको
अविधसमा नहँदै अक प सँग करार गन स ने
अिधकार पनु रावेदक वादीलाई निदएकाले मेरो प सँग
भएको करारको अविध बाँक छँदै अक प सँग करार
गरी मेरो प लाई करारबमोिजमको काय गन अवरोध
परु याई
् पनु रावेदक वादी वयम्ले करार भङ् ग गरेकाले
मेरो प ले कुनै ितपूित िदनु पन होइन भनी गनुभएको
बहससमेत सिु नयो ।

यसमा िवप ी ितवादीसँग जु ला र मगु ु
िज लामा ननु ढुवानीको लािग िमित २०६३।५।६
मा २०६३ चैत मसा तस मको भाखा राखी
दईु वटा छु ाछु ै करार गरेकामा िवप ी ितवादीले
करारबमोिजमको
समयतािलकाअनस
ननु
ु ार
ढुवानी नगरी करारीय दािय व पूरा नगरेका कारण
स झौताअनस
ु ार नै यस सं थानले वैकि पक यव था
गनु परेको हो । सो वैकि पक यव था गदा सं थानलाई
.१२,८०,१९३।९७ नो सान हन गएको हँदा
सोको ितपूित र कोटफ समेतको रकम िवप ीबाट
िदलाईभराई पाउँ भ ने िफराद दाबी । िवप ीसँग करार
स झौता भई िवप ीवादीसँग बझ
ु ी िलएको ननु म ये
के ही ननु ज ु ला िज लामा ढुवानी गरेको र बाँक
नुन दैलेखको चुपरु ास म परु याई
् सिकएकोमा उ
दवु ै िज लामा िहमपात परेका कारण ननु ढुवानी गन
नसके को अव थामा करारको समयाविध बाँक छँ दै
िवप ी वादीले ते ोप सँग करार गरी करार उ लङ् घन
गरेको अव था हँदा मैले िवप ी वादीलाई कुनै ितपूित
िदनु पन होइन भनी परेको ितउ र । ितवादीले
बझ
ु ेको ४००.८० ि व. ननु म ये ढुवानी गन बाँक
नुन ३८१.९३ को ित ि व. .८००।– का दरले
हने .३,०५,५४४।- मा ितवादीले १८.८७ ि व.
जु लामा ढुवानी गरेको सतबमोिजमको .२,८५०।का दरले हने .५३,७७९।५० क ा गरी बाँक हने
.२,५१,७६४।५० वादीले ितवादीबाट भरी पाउने
ठहर गरी बाँके िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गरी भएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
िमित २०६८।१।१९ को फै सलाउपर पनु रावेदक
वादीको तफबाट मु ा दोहोर्याइपाउँ भनी परेको
िनवेदनमा िन सा ा भई पनु रावेदनको रोहमा दायर
भई पेस हन आएको तुत मु ामा यस इजलासबाट
देहायका ह को िनणय गनु पन देिख छः
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सु तथा पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला िमलेको छ वा छै न ? र
पनु रावेदक वादीले ितपूित रकम भ रपाउने
हो वा होइन ? र पाउने हो भने के कित रकम पाउने
हो ?
२. िनणयतफ िवचार गदा, पुनरावेदक वादी र
िवप ी ितवादीिबच जु ला िज लाको सदरमक
ु ास म
ित ि व. .२८५०।- का दरले १५०० ि व. र मुगु
िज लाको सदरमक
ु ामस म ित ि व. .३८७५।- का
दरले ८०० ि व. ननु ढुवानी गन कायको लािग करार
स झौता भएको र सो स झौताको याद २०६३ चैत
मसा तस म रहेको, िवप ी ितवादीले पनु रावेदक
वादीबाट जु ला िज लाको लािग २००.४० ि व.
र मगु ु िज लाको लािग २००.४० ि व. गरी ज मा
४००.८० ि व. ननु बिु झिलएकामा सोम ये १८.८७
ि व. ननु जु ला िज लामा ढुवानी गरेको भ नेमा िववाद
देिखएन । दईु प िबच िमित २०६३।५।६ मा भएका दवु ै
स झौताको दफा ८ मा स झौताबमोिजम तोिकएको
कूल प रमाणम ये येक मिहनामा ढुवानी गनपन
ु
नूनको प रमाण तोके को, सो तोिकएको प रमाणको नुन
मािसक अविधिभ क तीमा ७५ ितशत ढुवानी गनपन
ु
र ७५ ितशत ननु ढुवानी गन नसके मा कप रसनले
जनु सक
ु ै साधनबाट चलनच तीको दररेटमा उ
मािसक ढुवानी गन तोिकएको प रमाणको ननु ढुवानी
गराउने, सोबापत बढी खच लागेको रकम ढुवानीकताले
पाउने जनु सक
ु ै रकमबाट क ा गरी भु ानी ग रनेछ र
सोले नखामेमा चिलत काननू बमोिजम असल
ु उपर
ग रनेछ भनी सत ावधान राखी दवु ैप को सहमित
भई करार स झौता भएको पाइ छ । िवप ी ितवादीले
स झौताबमोिजम पुनरावेदक वादीबाट ज ु ला
िज लाको लािग २००.४० ि व. र मगु ु िज लाको
लािग २००.४० ि व. ननु बझ
ु ी िलएकोम ये ज ु ला

िज लामा ज मा १८.८७ ि व. मा ननु ढुवानी गरेको
कुरामा ितवादी सहमत नै रहेको अव था देिख छ ।
िवप ी ढुवानीकता र पनु रावेदक वादी कप रेसनिबच
२०६३ साल भदौ मिहनामा करार स प न भएको र
सो करार स झौताको दफा ८ (क) मा भदौ मिहनादेिख
येक मिहना ढुवानीकताले स बि धत िज लामा
परु ्याउनु पन गरी तोके को प रमाणअनुसारको नुनको
ढुवानी गन सके को अव था देिखँदैन ।
३. पुनरावेदक वादीले ितवादीलाई करार
स झौताअनस
ु ार तोिकएको समयमा नुन ढुवानी गन
पटकपटक िलिखत पमा ताके ता गरी प ाचार गरेको
र तोिकएको समयमा ढुवानी नगरेमा स झौताको ८
नं.अनस
ु ार कप रेसनले अ य वैकि पक यव था
िमलाई नुन ढुवानी गराउने र ननु ढुवानी गराउँदा
हालको दररेटभ दा बढी रकम ला न गएमा सो रकम
ितवादीबाट असल
ु उपर ग रने भनी सावजिनक पमा
सूचना कािशत गदासमेत ितवादीले तोिकएको
समयमा करार स झौताको दफा ८ मा तोिकएको
मािसक तािलकाअनुसारको नुन उ िज लाह मा
ढुवानी नगरेको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट
देिखएको हँदा करार स झौताको याद २०६३ चैत
मसा तस म रहेकामा याद समा नहँदै पनु रावेदक
वादीले अक प सँग नयाँ करार स झौता गरी
पनु रावेदक वयम्ले करार उ लङ् घन गरेको भनी
िवप ीका कानून यवसायीले बहसको ममा
उठाउनभु एको िवषयमा यो इजलास सहमत हन
सके न । करार स झौतामा जुनसक
ु ै साधनबाट भ ने
उ लेख भएकामा पनु रावेदक कप रेसनले कुनै साधन
योग गरी नुन ढुवानी नगरी अक प सँग स झौता
गदा फरक परेको रकम मागदाबी गन स ने हँदैन
भनी गनभएको
बहसतफ हेदा, अदालतले करारका
ु
सतह को या या गदा करारका प ह को अिभ ाय
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(Intention) को आधारमा गनपन
ु भनी िहमालयन
बैङ्क िल.का तफबाट अिधकार ा क पनी सिचव
शशु ील जोशीिव दगु ादेवी डङ् गोलसमेत (ने.का.प.
२०६५, अङ् क २, िन. नं. ७९३५, पृ. २४३) को
मु ामा भएको या या तुत मु ामा आकिषत हने
नै देिख छ । करारमा उ लेख भएको श दको अथ
गदा कानून या याको िनयमअनस
ु ार नै गनु पन हँदा
स झौताको दफा ८ मा भएको जुनसक
ु ै साधनको अथ
गदा कप रेसन वयम्ले ननु ढुवानी गनु पन र सो नुन
ढुवानी गदा योग गरेको "साधन" को अथ यातायातको
साधन मा ै हो भनी गन िम ने देिखँदैन । करार
स झौतामा योग ग रएको "जनु सक
ु ै साधन" को अथ
गदा यातायातको साधनलाई मा ै बझ
ु ाउँछ भनी सोझो
अथ नगरी सो दफामा योग भएको "अ य वैकि पक
उपाय" भ ने वा यलाई समेत म यनजर गरी करारका
प ह को अिभ ायको खोजी ग रनु पन देिख छ ।
पनु रावेदक वादी र िवप ी ितवादीिबच भएको करारको
अिभ ाय ज ु ला र मगु ु िज लामा नूनको अभाव हन
निदई िनयिमत पमा ननु आपूित गन रहेको र यिद
िवप ीले तोिकएको समयमा तोिकएको प रमाण नुन
आपूित गन नसके को वा नगरेको अव थामा कप रेसन
वयम्ले अ य जनु सक
ु ै वैकि पक उपाय अवल बन
गरी उ े मा नुन आपूित गन स ने भ ने देिखएको
हँदा कप रेसनले आफै ँले कुनै सवारीसाधनबाट नुन
ढुवानी गनु पन भ ने अथ गन िम ने नभई कप रेसनले
जनु सक
ु ै त रकाबाट ननु ढुवानी गराउन स ने
कायलाई बु नपु न ह छ । अतः दगु म े मा रहेका
नाग रकह लाई नुनलगायतका अित आव यक खा
पदाथ समयमा आपूित गन िज मेवारी िलएको सा ट
ेिडङ् ग कप रेसनले सो े ह मा समयमा ननु आपूित
गराउने योजनका लािग ितवादीसँग करार स झौता
भएको भ ने देिखएको र सो स झौताको अविध चैत

मसा तस मको तोिकएको भएपिन येक मिहना
आपिू त हनु पन ननु को प रमाणसमेत स झौतामा
उ लेख भएको देिखँदा स झौता अविध बाँक रहेकाले
पनु रावेदक वादीले अक प सँग स झौता गरी ननु
आपूित गन स दैन भ न िम ने नदेिखँदा वादीदाबी
पु न नस ने ठहर गरी भएको बाँके िज ला अदालतको
िमित २०६६।८।८ को फै सला र सो फै सलालाई सदर
गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
िमित २०६८।१।१९ को फै सलामा ताि वक फरक पन
देिख छ ।
४. अब पुनरावेदक वादीले ितवादीबाट
ितपूित भरी पाउने हो होइन र पाउने भए के कित
रकम ितपूित पाउँछ भ ने दो ो तफ िवचार
गदा, ितवादीले स झौताअनुसार तोिकएको समय
तािलकाअनस
ु ारको नुन ढुवानी नगरेका कारण जु ला
र मगु ु ज तो दगु म े का जनताले नुन ज तो अित
आव यक खा पदाथको उपभोगबाट वि चत हनु
पन ि थित िसजना हन निदने उ े यबाट मगु ु र
जु ला िज लाका िज ला शासन कायालय तथा
े ीय शासन कायालय, वीरे नगर सख
ु तसमेतबाट
पनु रावेदक कप रेसनलाई समयमा ननु ढुवानी गन
प ाचार भएको देिख छ । पनु रावेदक कप रेसनले यी
ितवादीलाई स झौताअनस
ु ार समयमा ननु ढुवानी
गन िलिखत पमा प ाचार गरेको साथै सावजिनक
सूचनासमेत जारी गदासमेत यी ितवादीले
स झौताअनस
ु ार समयमा उ िज लामा ननु ढुवानीको
लािग पहल गरी ननु ढुवानी नगरेको कारण पनु रावेदकले
स झौताको दफा ८ मा भएको यव थाअनस
ु ार नै
वैकि पक उपायको अवल बन गनु परेको अव था
िसजना भएको देिख छ ।
५. करार ऐन, २०५६ को दफा ८२ को
उपदफा (१) मा करारको कुनै प ले करारबमोिजमको

1728

९४७३ - उिमला े िव. च डबहादरु बम
दािय व पूरा नगरेमा वा करारबमोिजम आफूले गनपन
ु
काम िनजले नगन भएको कुराको सूचना अक प लाई
िदएमा वा प को काम कारवाही र आचरणबाट िनज
करारबमोिजमको काम गन असमथ देिखएमा िनजले
करार उ लङ् घन गरेको मािननेछ भ ने उ लेख
भएको । करारीय दािय व प रपालनाको कत य
करारका प ह मै रहेको ह छ । तुत िववादमा
दईु प िबच ज ु ला र मगु ु िज लामा स झौतामा
तोिकएको समय तािलकाअनस
ु ार ननु ढुवानी गन काय
स प न गन गरी करार भएकामा िवप ीले स झौताको
सतअनुसार उ िज लाह मा तोिकएको समयमा
तोिकएको प रमाणमा नुन ढुवानी नगरेको भ ने
देिखयो । िमित २०६३।५।६ मा यी दईु प िबच भएको
करारमा तोिकएको समय तािलकाअनुसार तोिकएको
प रमाणमा ननु ढुवानी नगरेमा पनु रावेदक वादीले
वैकि पक यव था गरी उ िज लाह मा ननु ढुवानी
गन स ने गरी करार स झौता भएकामा िवप ीले
िहमपात र पानी परेको कारण देखाई स झौताअनस
ु ार
भदौ मिहनादेिख मङ् िसर मिहनास म पु दासमेत
येक मिहनाको लािग तोिकएको प रमाणको नुन
आपूित नगरी आ नो करारीय दािय व पूरा गन असमथ
रहेको भ ने देिखयो । ियनै ितवादी वादी र पनु रावेदक
ितवादी भई चलेको ितपूित रकम भराइपाउँ भ ने
मु ामा वादी ितवादीिबच भएको स झौताको दफा ८
मा उ लेख भएबमोिजम वादीले नुन ढुवानी गन नसक
वादीप बाट नै करार उ लङ् घन भएको भनी बाँके
िज ला अदालतबाट िमित २०६६।८।८ मा भएको
सु फै सलालाई सदर गरी िमित २०६८।१।१९ मा
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट फै सला भई
अि तम भएकोसमेतबाट ितवादीले नै करारीय
दािय व पूरा नगरी करार उ लङ् घन गरेको भ ने
ट देिखएको छ । य तो अव थामा करारको समय

२०६३ चैत मसा तस मको रहेकाले पनु रावेदक
वादीले सो समयाविध बाँक छँदै िबचैमा अक प सँग
स झौता गरी िवप ीलाई करारीय दािय व पूरा गन
मौकाबाट वि चत गरी करार उ लङ् घन गरेको भनी
अथ गन िम ने देिखएन । करार स झौता हँदा सहमित
भएबमोिजम िवप ीले करारीय दािय व पूरा नगरेका
कारण पनु रावेदक कप रेसनले अक प सँग उ
िज लाह मा ननु ढुवानी गराउन स झौता गनु परेको
अव थामा िवप ी ितवादीले कबुल गरेकोभ दा
हालका ढुवानीकताले कबुल गरेको रकम बृि भई
पनु रावेदक कप रेसनलाई पन गएको नो सानी
िवप ीबाट भ रपाउने होइन भनी अथ गन िम ने
देिखएन ।
६. अब वादीले ितवादीबाट के कित रकम भरी
पाउने हो भ ने स दभमा हेदा, जु ला र मुगु िज लामा
नुन ढुवानी गन काय स प न गनको लािग िवप ी
च डबहादरु बमले कबल
ु गरेको जु ला िज लाको
लािग ित ि व. .२८५०।- का दरले १५०० ि व.
र मुगु िज लाको लािग ित ि व. .३८७५।- का
दरले ८०० ि व. ननु ढुवानी गनु पनमा िवप ीले
जु ला िज लाको लािग १८.८७ ि व. नुन मा ढुवानी
गरेको अव थामा िमित २०६३।९।१९ मा पनु रावेदक
र मिणलेक िनमाण सेवािबच करार स झौता हँदा कबूल
गरेको मुगु िज लाको लािग ित ि व. .४२२५।का दरले ८०० ि व. र िमित २०६३।९।२४ मा
पनु रावेदक र उ मकुमार े िबच करार स झौता
हँदा कबूल गरेको जु ला िज लाको लािग ित ि व.
.३३१९।- का दरले १५०० ि व. नुन ढुवानी गन
गरी करार स झौता भएकामा नुन ढुवानी खचमा बृि
भई फरक पन गएको रकम पुनरावेदक वादीले िवप ी
ितवादीबाट भराउन पाउने नै देिखयो ।
७. तसथ ितवादीले कबल
ु गरेको
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नेपाल कानून पि का, २०७२, पुस
रकमभ दा अक प सँग बढी रकम कबूल गरी गराई
फरक रकमतफ वादी दाबी पु न नस ने र वादीबाट
ितवादीले बझ
ु ेको ४००.८० ि व. नूनम ये ढुवानी
गन बाँक नुन ३८१.९३ को ित ि व. .८००।का दरले हने .३,०५,५४४।- मा ितवादीले
१८.८७ ि व. ढुवानी गरेको सतबमोिजम ित ि व.
.२८५०।- का दरले हने .५३,७७९।५० क ा गरी
बाँक हने .२,५१,७६४।५० वादीले ितवादीबाट
भरी पाउने ठहछ भनी िमित २०६६।८।८ मा
बाँके िज ला अदालतबाट भएको फै सला र सो
फै सलालाई सदर गन गरी भएको पनु रावेदन अदालत,
नेपालग जको िमित २०६८।१।१९ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई िफराद मागबमोिजम
वैकि पक यव था गदा जु लास म ढुवानी हनुपन नुन
१५०० ि व. म ये १८.८७ ि व. ढुवानी भै गएकाले
ढुवानी हन बाँक १४८१.१३ ि व. को फरक परेको
ित ि व. .४६९।- ले हने .६,९४,६४९।९७,
मुगुस म ढुवानी हनपु न नुन ८०० ि व. को फरक
परेको ित ि व. .३५०।- ले हने .२,८०,०००।र िवप ीले बझ
ु ी ढुवानी गन बाँक ३८१.९३ को ित
ि व. .८००।- का दरले हने .३,०५,५४४।- समेत
गरी ज मा .१२,८०,१९३।९७ म ये ितवादीले
ढुवानी ग रसके को १८.८७ ि व. को .२८५०।का दरले हने .५३,७७९।५० क ा गरी बाँक हने
.१२,२६,४१४।४७ वादीले ितवादीबाट भरी
पाउने ठहछ । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
तपिसल
मािथ इ साफ ख डमा लेिखएबमोिजम पनु रावेदन

अदालत, नेपालग जको फै सला के ही उ टी भई
वादीबाट ितवादीले बझ
ु ेको ननू म ये ढुवानी
ग रसके को ननु को सतबमोिजम ित ि व. .२८५०।का दरले १८.८७ ि व. को हने .५३,७७९।५०
वादीबाट ितवादीले भ रपाउने हँदा सो रकम क ा
गरी .१२,२६,४१४।४७ ितवादीबाट वादीले
भ रपाउने ठहरेकाले ऐनका यादिभ िबगो भराइपाउँ
भनी दरखा त िदएमा कानूनबमोिजम ला ने द तुर
िलई उपरो िबगो ितवादीबाट वादीलाई भराई िदनु
भनी सु बाँके िज ला अदालतमा लेखी पठाउनू ....१
वादीले िफराद दायर गदा राखेको कोट फ
.१६,५७३।-, पनु रावेदन अदालत, नेपालग जमा
पनु रावेदन गदा राखेको कोट फ .१,५४३।- र यस
अदालतमा मु ा दोहोर्याई हेन िन सा दान भएपिछ
राखेको कोट फ .२,४८६।- समेत ज मा कोट फ
.२०,६०२।- वादीले ितवादीबाट भ रपाउने हँदा
ितवादीको जायजेथा देखाई कोट फ भराइपाउँ भनी
कोट फ ऐनका यादिभ दरखा त िदएमा के ही द तुर
निलई ितवादीबाट वादीलाई कोट फ भराइिदनु भनी
सु बाँके िज ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू ........२
तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाइिदनू ............३
उ रायमा सहमत छु ।
या. चोले शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
इित संवत् २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शुभम् ।
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