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�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.पो.बब.नं. २०४३८.नं. २०४३८  
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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �वुकुमार ढकाल�वुकुमार ढकाल  
  

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

शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी िदपक पोखरेलिदपक पोखरेल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी योमा मलुपतीयोमा मलुपती  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी नरेश काक�नरेश काक�  
नायब स�ुबा �ी नायब स�ुबा �ी िनरज कुमार ढंुगानािनरज कुमार ढंुगाना  
नायब स�ुबा �ी �� आचाय�नायब स�ुबा �ी �� आचाय�   
िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�िसिनयर �ुफ�रडर �ी रेशम शमा�   
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
क��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्काक��यटुर अपरेटर �ी म�जु खड्का  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी अ�युत दाहालअ�युत दाहाल  

  
भाषािवद् : भाषािवद् : �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखा�� शाखा  ::  

नायब स�ुबा नायब स�ुबा �ी �ी िनलदेव �रजालिनलदेव �रजाल  

मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�न  
नायब स�ुबा �ी िशवह�र नायब स�ुबा �ी िशवह�र अअिधकारीिधकारी  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेल  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरेिसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरे  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरबकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

  
  

�कािशत सङ् �या : ३५०० �ित 
  

  
  

 
 
 

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

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयालमाननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी लालबहादुर कँुवरलालबहादुर कँुवर,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयपदम�साद पा�डेय,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय--  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी रिज��ार �ी नारायण�साद प�थीनारायण�साद प�थी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद पो�े���साद पो�ेलल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ऋिषराम िघऋिषराम िघिमरेिमरे,,  सिचवसिचव,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसंह िसजापितिवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी ह�रराज काक�ह�रराज काक�, , सव��च अदालतसव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 

  

नेपाल कानून पि�काको उ�रण गनु� पदा�  
िन�नानुसार गनु� पन�छ :  

नेकाप, २०७८..., .........मिहना, िन.नं. ………, पृ� ...  
उदाहरणाथ� : नेकाप, २०७८, असोज, िन.नं.१०६७३, प�ृ ५७३ 

 
सव��च अदालत बलेुिटनको उ�रण गनु� पदा�  

िन�नानुसार गनु� पन�छ :  
 सअ बुलेिटन, २०७८, ... ... ...- १ वा २, प�ृ ...  

उदाहरणाथ� : सअ बुलेिटन, २०७८, असोज – १ वा २, प�ृ १ 
 

सव��च अदालतको वेभसासव��च अदालतको वेभसाइइटट  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

मा गई दामा गई दायाँयाँतफ�  तफ�  ��काशनह�काशनह�  मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका मा ि�लक गरी २०६५ सालदेिखका नेपाल नेपाल 
कानून पि�का कानून पि�का तथातथा  सव��च अदालत बुलेिटनसव��च अदालत बुलेिटन  मा समािव� िनण�यह� मा समािव� िनण�यह� 

पढ्न र पढ्न र डाउनलोड गन� सिकनेछ ।डाउनलोड गन� सिकनेछ ।    
साथै, नेपाल कानून पि�का मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) हने�, पढ्न तथा सुरि�त गन� www.nkp.gov.np मा जानुहोला । 
 

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

 



िन�द�तु नीितिनपुणा यिदिन�द�तु नीितिनपुणा यिद  वावा  �तुव�तु �तुव�तु   

ल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथेल�मी: समाऽिवशतु ग�छतु वा यथे�ं�ं  ।।  

अ�ैअ�ैव वा मरणंव वा मरणं  मम�तु यु�तु युगागा�तरे�तरे  वा वा   

�या�या�या�या�पथ:�पथ:  �िवचलि�त प�िवचलि�त पदंदं  नन  धीरा: ।।धीरा: ।।८४८४।।।।  

--  भतृ�ह�रभतृ�ह�र  नीितशतकम्नीितशतकम्  
  

अथ�:अथ�:  िन�दा गिन�दा ग�न्�न्  वा �शंसा,वा �शंसा,  ल�मी आउन्ल�मी आउन्  वा जाउन,्वा जाउन,्  
आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा, आजै मनु�परोस ्वा काला�तरमा,   

यी कुनै कुरायी कुनै कुराकोको  कि� पिन िच�ता नराखी कि� पिन िच�ता नराखी   

�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै�याियक माग�मा ला�नेह� किह�यै  िवचिलत ह�दैँनन ्।िवचिलत ह�दैँनन ्।  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

मू�य �.मू�य �.७५७५।।--    
  

  

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

नेपाल कानून पि�कामा 
फैसला खो�ने त�रका 

खो�ने त�रका 

सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् देिखने प�ृमा श�दबाट भ�ने �थानमा 
आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गरी ह�रयो बटनमा रहेको 
खो�नहुोस्  भ�ने बटनलाई िथची खोजी गन� स�नहु�नेछ । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� 
गन� नसकेमा म�ुाको िकिसम, म�ुाको नाम एवं िनण�य नं. तथा ने.का.प. िववरणमा रहेका िविवध 
शीष�कबाट आफूले चाहेअनसुार फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र 
हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नछे । 
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िवषय सूची 
 

�.
स. 

िन.नं./इजलास/ 
िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसङ् �ेप पृ� 

1=  

१०६७३ 

 

पूण� 

 

हकसफा 

ग�रपाऊँ 

बुि�कुमार गोसाई 

िव�� 

जसमाया गोसाई 

 िलखत बदर गराउन सािधकार िनकायमा 

माग गन� पाउने हद�याद बाँक� रहकैे 

अव�थामा िनख�न पाउने हद�यादिभ� 

िनख� न माग नगरकैे आधारमा मोहीले 

िनख�न पाउने अव�था िसज�ना भएको र 

�यसप� चात ् उ� १० नं. को 

�यव�थाबमोिजम सँग बसेका अंिशयार 

हकवालाले िलखत बदरतफ�  माग गन� 

नपाउने भ�ने अथ� गन� निम�ने । 

५७३ 

2=  

१०६७४ 

 

पूण� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

द�डपाणी ढकाल 

िव�� 

नेपाल सरकार, 
िश�ा िव�ान तथा 

�िविध म��ालय, 

काठमाड�समेत 

 नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा 

थुनामा रहकेो िश�क सो अविधभर �वत: 

िनल�बन भई िनजले उ� अविधको तलब 

भ�ा नपाउने तर �य�तो अिभयोगबाट 

सफाइ पाएमा िनल�बन समा� भएको 

आ�नो पदमा पुनः �थािपत ह�ने र पूरै 

तलब पाउने नै बु�नुपन� ।  

५८७ 

3=  

१०६७५ 

 

संयु� 

 

परमादेश 

अिधव�ा 

शैले���साद 

अ�बेडकर 
(ह�रजन) समेत 

िव�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 
काया�लय, 

काठमाड�समेत 

 �वा��यको अिधकारको स�मान, संर�ण 

र प�रपूरण ग�रएमा मा� जीवनको 

अिधकारको पूण� अनुभूत गन� वातावरण 

ब�दछ । �यसैले �वा��यको अिधकारलाई 

अ�य सामा�य अिधकार ज�तो नहरेी 

रा�यले िछटो र �भावकारी ढङ्गबाट पूण� 

अनुभूत गराउने िवषयको �पमा हनुे�पन� ।  

५९५ 



 

ii

4=  

१०६७६ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

�ानबहादुर शाही 

िव�� 

उ�च अदालत 

पाटनसमेत 

 िनवेदन बेहोराबाट नै िनवेदकले आ�नो 

वा�तिवक ठेगाना �वीकार ग�ररहकेो 

अव�थामा आ�नो नामको समा�ान 

�यादबार े िनज अनिभ�, बेखबर रहछेन् 

भ�ने अथ� गनु� औिच�यपूण� नह�ने ।  

६१० 

5=  

१०६७७ 

 

सयुं� 

 

�ितषेध 

ह�रभ� पराजुली 

िव�� 

�हरी �धान 

काया�लय, 

न�साल, 

काठमाड�समेत 

 कुनै कानूनी �ि�या चिलरहेको छ भ� ने 

देिखएको अव�थामा मा� �ितषेधको 

�रट जारी गन� सिक�छ । �य�तो 

कारबाही अ��य भइसकेको (functus 

officio) देिखएमा �ितषेधको �रटको 

स�ा उ��ेषणको �रट जारी ह�न स�दछ । 

मूलत: �ितषेधको �रट जारी ह�न 

चिलरहकेो कुनै कानूनी �ि�या (legal 

proceedings) रो�नुपन� अव�था 

(prevention) िव�मान ह�नुपन� । 

६१६ 

6=  

१०६७८ 

 

सयुं� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

गेह�े� ब�नेत �े�ी 

िव�� 

वैदेिशक रोजगार 

�यायािधकरण, 

बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

 कुनै �यि�ले आ�नो हक भोगको 

स�पि� धरौटीबापत जेथाजमानत 

लेिखिदएको भ�दैमा उ� स�पि�मािथ 

िनजले कुनै अिधकार रा� दैन भनी अथ� 

गनु� मनािसब नह�ने । 

६२५ 

7=  

१०६७९ 

 

सयुं� 

 

वैदेिशक 

रोजगार कसुर 

नेपाल सरकार 

िव�� 

िसज�ना भुजेल 

 कुनै अपराधमा आरोिपत �यि�को 

सलं�नता �माणले जुन तहस�म पुि� 

गद�छ सोही तहस�मको कानूनले तोकेको 

सजाय कसुरदारले भो�नुपन� । 
६३४ 



 

iii

8=  

१०६८० 
 

सयुं� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

राजे�� 
कुमारसमेत 

िव�� 
महानगरीय �हरी 
वृ�, कालीमाटी, 
काठमाड�समेत 

 �चिलत कानूनबमोिजम मु�ा हने� 
अिधकारीबाट कसुर अनुस�धानको 
लािग िहरासतमा रा�ने �याद थप गरी 
सािधकार िनकायबाट मु�ाको 
अनुस�धान तहिककात भइरहकेो ह�दँा 
�चिलत कानूनले अनुस�धान 
अिधकारीलाई कसुर अनुस�धान गन� 
तोकेको कत��यमा बाधा पु�ने गरी तथा 
मु�ा हने� िनकायको साधारण 
�े�ािधकारको बाटो अव�� ह�ने गरी 
असाधारण �े�ािधकारिभ� �वेश गरी 
मातहतका मु�ा हने� िनकायलाई 
कानूनबमोिजम �दान ग�रएको 
�ि�याबमोिजमका काय�िविधह� �योग 
गन�मा ह�त�ेप गनु� औिच�यपूण� नह�ने । 

६४२ 

9=  

१०६८१ 
 

सयुं� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

दुगा��साद ख�ी 
चौलागाई ं

 अपाङ्गता भ�न े िवषय �यि�को 
शारी�रक, मानिसक, बौि�क �पमा 
पिहलेदेिख नै �थािपत भइरहकेो 
अव�था ह�दँा जिहले पिन पुि� ह�ने । 
�य�तो अपाङ्गतास�ब�धी �माणप� 
िलनु र निलनुले अपाङ्गता भएको 
यथाथ�लाई नकान� नस�ने । �माणप�ले 
उ� यथाथ�लाई औपचा�रकता �दान 
गन� मा� ह�ने ।  

६४९ 

10=  

१०६८२ 
 

सयुं� 
 

जबरज�ती 
करणी र 
गभ�पतन 

दुगा�द� भ� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मिहलाको शरीर र अि�मता िव�� ह�ने 
जघ�य अपराधमा पीिडतको भनाइलाई 
अदालतले अ�य�त ग�भीरताको साथ 
िलनुपन� ह��छ । जबरज�ती करणी 
मु�ाको पिहलो सा�ी भनकेो पीिडत 
आफँै हो । अ� ��य� �माणह�सगँ 

६५९ 



 

iv

बािझएको, पीिडतको भनाइमा िनकै 
िवरोधाभाष देिखएको, पीिडतको भनाइ 
कृि�म र बनावटी देिखएको ज�ता 
अव�थाह�मा बाहके सामा�यतः 
अदालतले पीिडतको भनाइलाई 
�माणको �पमा िलनुपन� । 

11=  

१०६८३ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

ते�जेन नगरकोटी 

िव�� 

उ�च अदालत 

पाटनसमेत 

 एक वष�स�म कैद ह�ने ठहर भएका 

जुनसुकै मु�ाका कसुरदारका हकमा 

मुलुक� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 

२०७४ को दफा १५५ को �ावधान 

आकिष�त ह�ने पिन होइन । यस �कारको 

सुिवधा �दान गनु�अगािड िनण�यकता�ले 

कसुरको �कृित, ग�भीरता, कसुरदारको 

उमेर, कसुर गरकेो त�रका, आचरण 

ज�ता दफा १५५ मा तोिकएका सत�ह� 

र साव�जिनक नीिततफ�  पिन िववेकपूण� 

�ि� िदनु आव�यक ह��छ । िवशेष 

असाधारण कारण र प�रि�थितमा 

बह�िववाह मु�ाका स�दभ�मा पिन उ� 

दफा १५५ बमोिजम सुिवधा �दान 

गनु�पन� अपवाद�व�पका अव�था पिन 

देखा पन� स�लान् !! तर, सामा�यतयाः, 

बह�िववाह मु�ाका कसुरदारलाई केही 

रकम बुझाएर कैद ब�नबाट फुस�द पाउन े

गरी उि�लिखत सिंहताको दफा १५५ 

बमोिजम छुट िदनु मनािसब नदेिखने ।  

६७४ 



 

v

12=  

१०६८४ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

गोिव�दबहादुर 

खड्कासमेत 

िव�� 

रामेछाप िज�ला 

अदालत, म�थली, 

रामेछापसमेत 

 सरकारवादी भई कैदको सजाय ह�न 

स�ने फौजदारी अिभयोगमा मु�ा चलेको 

र िनजह� �याियक �ि�यामा नै रहकेो 

अव�थाका �यि�लाई अ�यथा पया�� र 

मनािसब कारण नदेिखएस�म िनजले 

रोजेको िनजी घर, अ�पताल वा य�तै 

अ�य ठाउँमा ब�ने गरी रो�ने वा छनौट 

गन� पाउने छुट नह�ने । 

६७९ 

13=  

१०६८५ 

 

सयुं� 

 

अंश 

जोगी रावतसमेत 

िव�� 

बलबहादुर रावत 

 एकासगोलका अंिशयारका नाममा रहकेो 

स�पि� दता�वाला �यि�को िनजी ठहरी 

एकलौटी हकभोगको पुि� ह�न नसकेपिछ 

सो स�पि�बाट सगोलका अंिशयारलाई 

अंश हक िह�सा �ा� गन�बाट वि�चत 

गन� निम�ने ।  

६८५ 

14=  

१०६८६ 

 

सयुं� 

 

लागु औषध 

(�ाउन सगुर) 

नेपाल सरकार 

िव�� 

राजन काक� 

 लागु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 

दफा १२ मा “साथमा” भ�ने बेहोरा 

उ�लेख भएकोबाट अिभयु�को शरीर, 

िनजले बोकेको वा िनजको �वािम�वको 

मालव�तु र अ�य कुनै ते�ो �यि�को 

उपि�थित नरहकेो सवारी साधन, वाहन 

आिदमा फेला परकेो ह�नुपन� ।  

६९४ 

15=  

१०६८७ 

 

सयुं� 

 

ब�िकङ कसुर 

नेपाल सरकार 

िव�� 

शेरबहादुर 

थापासमेत 

 सव�साधारणको िन�ेप �वीकार गरी 

ब�िकङ �यवसाय गन� ब�कले आफूसम� 

सङ्किलत ह�न आएको रकमको िहसाब 

िकताब दु��त छ वा छैन, आफूले 

िज�मा िलएको रकम कहीकँतैबाट 

िहनािमना भएको छ वा छैन, भनी 

७०१ 



 

vi

समुिचत सुर�ाको �ब�ध नगरकेो 

कारणबाट िन�ेपकता�को रकम 

जोिखममा पन� गरी ब�कको िबगो नै 

अलप� पान� गरी सफाइ िदन िम�ने 

अव�था नदेिखने ।  

16=  

१०६८८ 

 

सयुं� 

 

ब�दी 

��य�ीकरण 

स�तोषकुमार 

चौधरीसमेत 

िव�� 

गृह म��ालय, 

िसहंदरबार, 

काठमाड�समेत 

 �माणको मू�याङ्कनस�ब�धी िवषय वा 

तजिबजी अिधकारको �योग गदा� िविवध 

मानवीय �ि�कोणमा रहने �वाभािवक 

िविवधताको कारणबाट देखा पन� अ�तर-

िभ�नता ज�ता कुरालाइ� हरेरे मातहतका 

अदालतले साधारण 

अिधकार�े�अ�तग�त मु�ाको िनयिमत 

�ि�याका स�दभ�मा गरकेा िनण�य वा 

आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परकेो 

िवषयलाइ� िलएर ब�दी��य�ीकरणको 

आदेश जारी गनु� �वीकृत �याियक 

मा�यता वा प�रपाटीअनुकूल नह�ने । 

ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 

अिधकारको खुकुलो वा हलुका �योगले 

�याय प�ितमा खलबली वा गडबडी 

नमि�चयोस ्भ� ने प�मा वाि�छत िववेक 

पु�नु आव�यक ह�ने । 

७१३ 

17=  

१०६८९ 
 

सयुं� 
 

िमलाप� बदर 

�िवणकुमार 
झासमेत 
िव�� 

राखीकुमारी झा 

 अंशको हक सगोलका अंिशयार भएका 

नाताले �वत: �ा� गन� हक ह�दँा अंश 

ज�तो नैसिग�क कानूनी हकलाई कुनै 

�ि�याबाट िनि��य वा सङ्कुिचत पान� 

७२७ 



 

vii

गरी भएका कुनै िलखतले कानूनी 

मा�यता �ा� त गन� नस�ने । 

18=  

१०६९० 
 

सयुं� 
 

वैदेिशक 
रोजगार कसुर 

नेपाल सरकार 
िव�� 

स�तोष महज�न 

 वैदेिशक रोजगार ठगी ज�तो मु�ामा, 

िलखत, भौचर र अ�य कागजातह� 

ज�ता भौितक एवं �वत�� �माण र 

सोका परी�णले घटना, वारदात र सोमा 

कसुरदारको सलं�नतालाई पुि� नगरकेो 

अव�थामा केवल सह�ितवादीले पोल 

गरकैे आधारमा अदालतले पिन शंका र 

अनुमानको आधारमा कसैलाई पिन 

सजाय गन� निम�ने । 

७३२ 

19=  

१०६९१ 
 

सयुं� 
 

वैदेिशक 
रोजगार कसुर 

होमबहादुर 
छ��याल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 वैदेिशक रोजगारीमा जानका लािग रकम 

भु�ानी गरकेो वा उपल�ध गराएको हो 

भनी पीिडतले जाहरेी दरखा�तमा 

िकटानी �पमा उ�लेख नगरकेो 

ि�थितमा �ितवादीलाई उपल�ध 

गराएको रकम अ�य काम बेहोरा वा ऋण 

सापटको लािगसमेत उपल�ध गराएको 

ह�नस�ने अव�थालाई पूरै इ�कार गन� 

नसिकने । 

७३९ 
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िनण�य नं. १०६७३

सव��च अदालत, पूण( इजलास

माननीय 0यायाधीश 3ी िव56भर9साद 3े;

माननीय 0यायाधीश 3ी टंकबहादरु मोCान

माननीय 0यायाधीश 3ी 9काशकुमार ढंुगाना

फैसला िमित : २०७६।३।२६

०७२-DF-०००५

मSुाः हकसफा गUरपाऊँ

पनुरावेदक / वादी : भCपरु िजYला, भCपरु 

नगरपािलका वडा नं.२ ब\ने बिु]कुमार 

गोसाई

िव_]

9`यथb / 9ितवादी : भCपरु िजYला, भCपरु 

नगरपािलका वडा नं. २ ब\ने जसमाया 

गोसाई

§ लेनदेन 'यवहारको १० न.ं को अव1था 
रहकेोमा सगैँ बसकेा हकवाला वा 
अिंशयारले सोही महलको ११ न.ं को 
'यव1थाबमोिजम तोिकएको हद=यादिभ? 
िनखAन नगएकोले िनजको हक समाB 
भएको अथC गरी Dाथिमकताको Eममा 
रहकेा अAय हकवाला वा मोहीले िनखAन 
पाउन े हक 1वतः िसजCना भएको र 
लेनदेन 'यवहारको १० न.ं को कानूनी 
'यव1थाबमोिजम िलखत बदरतफC  माग गनC 
पाउन ेसगैँ बसकेा हकवाला वा अिंशयारले 
आLनो हक पMरNयाग गरकेो अथC गनC 
िमOन ेनदेिखन े।

§ लेनदेन 'यवहारको १० न.ं को 'यव1था 
सगैँ बसकेा अिंशयार हकवालाको हकको 
स=पिQ िनजको मAजुरी र सहमितबेगर 
िबES वा अAय तवरले हक ह1ताAतरण 
भएको अव1थामा Nय1तो 'यवहारको 
िलखत बदर गराई आLनो हक 1थािपत 
गराउन पाउन ेकानूनी 'यव1था हो भन ेऐ. 
११ न.ं को 'यव1था सगैँ बसकेा अिंशयार 
हकवालाको हकमा आकिषCत हXन े नभई 
कानूनबमोिजमका अAय हकवालालाई 
सिAधसपCनमा सम1या पनZ गरी हक 
ह1ताAतरण भएमा सिAधसपCन पनZ 
निजकको हकवालाले Nय1तो स=पिQ 
िनखनी िलन पाउन ेर Nय1तो हकवालाले 
निनखनमेा ज[गाको हकमा मोहीले र 
घरको कुनै िह1साको हकमा सिAधसपCन 
पनZ निजकको अAय 'यि]ले पिन िनखAन 
पाउन े'यव1था रहन े। 

§ िलखत बदर गराउन सािधकार िनकायमा 
माग गनC पाउन े हद=याद बाकँS रहकैे 
अव1थामा िनखAन पाउने हद=यादिभ? 
िनखAन माग नगरकैे आधारमा मोहीले 
िनखAन पाउन े अव1था िसजCना 
भएको र Nयसप^चात ् उ] १० न.ं को 
'यव1थाबमोिजम सगँ बसकेा अिंशयार 
हकवालाले िलखत बदरतफC  माग गनC 
नपाउन ेभAन ेअथC गनC निमOन े।

(9करण नं.२०)

पनुरावेदक / वादीका तफ( बाट : िवeान्  वUर; 

अिधवCाह_ 3ी लgमीबहादरु िनराला, 

3ी बालकृiण नेउपाने, 3ी मिुC 9धान, 3ी 
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बालमकुु0द 2े3 तथा िव7ान्  अिधव:ा 2ी 
<ाने0= काक>

?@यथ> / ?ितवादीका तफD बाट : िव7ान्  वGर3 
अिधव:ाहJ 2ी हGरहर दाहाल, 2ी 
िवK?काश िसMदले, िव7ान्  अिधव:ाहJ 2ी 
सिुनल पोखरले र 2ी च0=मिण पौडेल

अवलिSबत निजर :
§ ने.का.प.२०६६, अङ्क ८, िन.नं.८२१०
§ ने.का.प.२०६४, अङ्क ४, िन.नं.७८३२

सSब[ कानून :
§ भूिमसSब0धी ऐन, २०२१

सJु फैसला गन̀ः- 
 मा.िज.0या.2ी बलभ= बाcतोला
 भ:परु िजdला अदालत
पनुरावेदन तहमा फैसला गन̀ः-
 मा.0या.2ी पJुषोfम भgडारी
 मा.0या.2ी सारदा?साद िघिमर े
 पनुरावेदन अदालत पाटन
यस अदालतबाट फैसला गन̀ः-
 मा.0या.2ी दीपकराज जोशी
 मा.0या.2ी गोिव0दकुमार उपाjयाय

फैसला
%या.िव()भर,साद -0े : पनुरावेदन 

अदालत, पाटनको िमित २०६६/६/२० को 
फैसलाउपर त@काल ?चिलत 0याय ?शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोिजम वादी 
बिु[कुमार गोसाईको तफD बाट परकेो िनवेदनमा मnुा 
दोहोoयाई हेन̀ िनcसा ?दान भई यस अदालतको सयं:ु 
इजलाससमq पेस हrदँा माननीय 0यायाधीशहJिबच 
रायमा मतैtय हrन नसकu सवvwच अदालत 

िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम पूणD 
इजलाससमq पेस हrन आएको ?cततु मnुाको सिंq{ 
त|य र ठहर यस ?कार छः-

त|य खgड
भ:परु िजdला ताथली गाउ ँिवकास सिमित 

वडा नं. ८छ िक.नं. १४० को qे#फल ५-७-०-० 
जMगाको सािबक दताDवाला कृ�णबहादरु बासकुला 
र जगतबहादरु बासकुला भएको र मोही म िफरादी 
बिु[कुमार गोसाई हr ँ । दताDवाला कृ�णबहादरुको 
म@ृयपुिछ िनजको हक िहcसा िनजका हकदार गोिव0द, 
कृ�णमान, बाबकुाजी, 7ाGरका, बालमकुु0द र केशव 
बासकुलाका नाममा नामसारी भई जगतबहादरुको 
आधा हक िहcसा यथावत् रहेको िथयो । जMगाधनी जना 
७ कायम भए पिन आधा जगतबहादरुको हकिहcसा र 
आधा गोिव0दसमेत जना ६ को हकिहcसा भएकोमा 
मैले जोतभोग गरी जMगाधनीलाई बाली बझुाउदँ ै
आएको िथए ँ। उ: िक.नं. १४० जMगामjयेबाट आधा 
गोिव0द बासकुलासमेत जना ६ ले िदने र जसमाया 
गोसाई िलने गरी िमित २०५९।११।९ मा र.नं. ४४६८ 
बाट मूdय J.३००००१।-  मा हcता0तरण गनुDभएको 
रहेछ । @यसैगरी अकाD जMगाधनी जगतबहादरुले पिन 
र.नं.४८४८ िमित २०५९/११/२६ मा आ�नो हक 
िहcसाको जMगा िनज जसमाया गोसाईलाई हcता0तरण 
गरकेो कुरा िमित २०६०/२/१० मा जानकारी पाई 
लेनदने �यवहारको १२ नं. बमोिजम उ: जMगा 
िनखनाई पाउन िमित २०६०/३/९ मा मालपोत 
कायाDलयमा छु�ाछु�ै िनवेदन िदएको िथए ँ । उ: 
जMगा हकसफा गGरपाउन िनवेदन िदएपिछ िवपqीले 
सो जMगामा मोहीको लगत क�ाको िवषयमा िववाद 
छ भनी ?ितवाद गरकेाले उ: िनवेदन मलुतबीमा 
रा�ने गरी िमित २०६०/६/२९ मा आदशे भएको 
िथयो । उ: आदशे पनुरावेदन अदालत पाटनबाट बदर 
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१०६७३ - बिु#कुमार गोसाई िव. जसमाया गोसाई

भई कारबाही ह4दँा 78ततु िवषयमा भ;परु िज=ला 
अदालतमा नािलस गनA जान ु भनी सनुाइिदने ठहछA  
भनी मालपोत कायाAलयबाट िमित २०६१/६/१ मा 
िनणAय भएकोले 78ततु िफराद गनA आएको छु । मलुकुN 
ऐन, लेनदने Qयवहारको महलको ११ नं. बमोिजम 
िनवेदन नपरकेो अव8थामा सोही महलको १२ नं. 
बमोिजम मोहीको हैिसयतले सकार गनU हक सरुिVत 
रहेको अव8थामा पिछ परकेो िववादले पिहलो मWुालाई 
असर पनU होइन । र.नं.४४६८ िमित २०५९/११/९ 
मा पा\रत राजीनामाको िलखतबमोिजमको रकम 
िवपVीलाई बझुाई िलखतबमोिजमको हदस_म उ; 
जaगा हकसफा ग\रपाउ ँभbने िमित २०६१/६/१८ को 
िफरादपc । 

मेरा ससरुा मोहनारा गोसाईकN काbछी 
पdनीतफA का ३ भाइ छोराहeमा जेठा िवपVी 
बिु#कुमार गोसाई, माइला मेरा पित गणेशकुमार र 
काbछा कृhणकुमार गोसाई भएकोमा िनजहeका 
िबचमा २०३७ सालमा नै घरसारमा बbडा ह4दँा उ; 
िववादको जaगासमेत बbडा गरी अलगअलग जोतभोग 
गदl आएका िथयm । जaगा पा\रत भएकै िदन स_पूणA तoय 
िवपVीको जानकारीमा िथयो । िवपVीले भूिम सधुार 
कायाAलयमा जaगा बाडँफाटँका लािग िनवेदन िदएकोमा 
सािबक जaगाधनी उपि8थत भई जaगा ह8ताbतरण 
ग\रसकेको भनी िमित २०५९।१२।७ गते नै िलिखत 
जवाफ िदएका र िवपVी तारखेमा नै बसी थाहा 
पाएकोमा िमित २०६०।२।१२ मा माc नqकल सारी 
थाहा पाएको भनी हद_याद नघाई माल अड्डामा 7वेश 
गरकेो अव8था छ । मोहीको नाताले जaगा िनखनाई 
पाउ ँ भनी दाबी गनA िवपVीको हकदयैासमेत छैन । 
िववादको जaगा मैले पा\रत िलखतबाट 7ाs गरपेिछ 
दाताका एकासगोलका हकदारले लेनदने Qयवहारको 
१० नं. बमोिजम िफराद गरकेोमा यसै अदालतबाट 

भएको िमलापcबमोिजम दाताका हकदारका नाममा 
गइसकेको छ । जोबाट मैले जaगा 7ाs गरकेो हो उसैमा 
जaगा गइसकेकोले य8तो अव8थामा हक ह8ताbतरण 
भएको दोtो पVको उपि8थित नमािनने ह4दँा हकसफा 
ग\रपाउ ँभनी िफराद गनU हकदयैा िवपVीलाई नरहेको 
ह4दँा िफराद खारजे ग\रपाउ ँभbने 7ितउuरपc ।

7ितवादी जसमायाको नामबाट सािबक 
दताAवालाकै नाममा िमलापcबाट हक 8थािपत 
भइसकेको र जaगाको 8वािमdव यी वादीका जaगाधनीमा 
नै भइरहेको अव8थामा िमित २०५९।११।९ मा 
भएको पा\रत िलखत िमित २०६०।१०।२० र 
िमित २०६१।३।३२ को िमलापcबाट िनिhvय 
भइसकेको दिेखदँा यी वादी मोही बिु#कुमार गोसाईका 
जaगाधनीको नाममा जaगा कायम भएको र जaगाको 
8वािमdव प\रवतAन नभएको अव8थामा मोहीको नाताले 
लेनदने Qयवहारको १२(१) नं. बमोिजम हकसफा 
ग\रपाउ ँ भbने वादी दाबी पaुन नसqने ठहछA  भbने 
भ;परु िज=ला अदालतको िमित २०६५।५।११ को 
फैसला । 

सeु फैसलामा िचu बझेुन । सeु भ;परु 
िज=ला अदालतले िलखत बदरसमेतका मWुा 
पदाAपदlको अव8थालाई िवyेषण नगरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको आदशेलाई नजरअbदाज 
गरी दzड सजायको ४३ नं., 7माण ऐनको दफा ३ 
र ५४ एव ं मलुकुN ऐन, अ.ब.ं १८४क र १८५ नं. 
समेतको िवपरीत ह4ने गरी गरकेो फैसला बदर गरी वादी 
दाबीबमोिजम इbसाफ िदलाइपाउ ँभbनेसमेत बेहोराको 
वादीले पनुरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरकेो 
पनुरावेदनपc ।

यसमा 7ितवादी जसमायाको नामबाट 
सािबक दताAवालाकै नाममा िमलापcबाट हक 8थािपत 
भइसकेको र जaगाको 8वािमdव पनुरावेदक वादीकै 
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सािबक ज.गाधनीमै भइरहेको, िमित २०५९/११/९ 
को राजीनामाबाट हक ह>ता?तरण भएकोमा उC 
राजीनामाको अि>तDव िमित २०६०/१०/२० र िमित 
२०६१/३/३२ को िमलाप#बाट िनिHIय भई उC 
राजीनामाबाट ज.गाको >वािमDव पLरवतMन नभएको 
अव>थामा लेनदने Pयवहारको १२(१) नं. बमोिजम 
मोहीको नाताले िववािदत ज.गा हकसफा गLरपाउ ँभ?ने 
वादी दाबी प.ुन नसXने ठहर गरी सZु भCपरु िज[ला 
अदालतबाट िमित २०६५।५।११ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह̂ने ठहछM  । पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प.ुन सXदनै भ?ने पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६६।६।२० को फैसला ।

िमित २०५९।११।९ मा र.नं. ४४६८ बाट 
गोिव?द वासकुलासमेत ६ जनाले जसमाया गोसाईलाई 
हक ह>ता?तरण गरकेो िक.नं.१४० aे#फल ५-७-० 
ज.गाको मोही म िनवेदक भएको सो ज.गा िबIc गनd 
भएमा आफूले िलन तयार भएको कुरा दाताहZलाई 
भ?द ैआएकोमा मलाई जानकारी निदई जसमायालाई 
िबIc गरकेो कुरा ऐनका gयादिभ#ै जानकारी पाई 
िनखनाई पाउन थैली धरौट राखी िनवेदन गरकेो 
ह̂ ँ । सो िनवेदन िवचाराधीन रहेकै अव>थामा दाताका 
हकदारमाफM त िलखत बदर मjुा दायर गनd र kितवाद 
गनd कायM गरी मैले िनखनाई पाउने हकमा असर पारी 
गरकेो दूिषत िमलाप# बदर मjुा िदएकोमा िमलाप# 
बदर नह̂ने गरी भएको फैसलामा समेत दोहोmयाई पाउन 
भनी आजै िनवेदन गरकेो छु । लेनदने Pयवहारको 
१२(१) नं.ले मोहीले िनखनी िलन पाउने अिधकार 
सरुिaत गरकेो अव>थामा दाबी नप.ुने ठहराएको सZु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
मलुकुc ऐन, दnड सजायको ४३ नं., लेनदने Pयवहारको 
१२(१) नं., अ.बं. १८४क र १८५ तथा ने.का.प. 
२०३४, अङ्क १, पsृ २१ मा kितपािदत निजरको 

#िुट भएकोले ?याय kशासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(१)(क) र (ख) बमोिजम मjुा दोहोmयाई हेLरपाउ ँ
भ?ने वादी बिुuकुमार गोसाईले यस अदालतमा िदएको 
िनवेदनप# ।

यसमा िववािदत िक.नं.१४० को मोही 
िनवेदक रहेभएकोमा िववाद दिेखदँनै । ज.गाको सािबक 
दताMवाला कृHणबहादरु र जगतबहादरु बासकुलामvये 
कृHणबहादरुको मDृयपुिछ सो ज.गाको आधा हकिह>सा 
िनजका हकदार गोिव?द, कृHणमान, बाबकुाजी, 
wाLरका, बालमकुु?द र केशव बासकुलाका नाममा 
नामसारी भएकोमा िनजहZले िवपaी जसमायालाई 
िमित २०५९।११।९ मा र.नं. ४४६८ बाट िलखत 
पाLरत गLरिदएको र सो िवषयमा िनवेदक मोहीको 
तफM बाट िमित २०६०।३।९ मा हकसफा मjुा दताM 
भई कारबाहीयCु रहेको अव>थामा ज.गाधनीका 
हकदारहZले िलखत बदर मjुा दायर गरी िनजहZ र 
kितवादी जसमाया गोसाईिबच िमलाप# भएकोमा सोही 
िमलाप#लाई आधार िलई वादी दाबी प.ुन नसXने ठहर 
गरकेो सZु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला "मjुा पLरसकेपिछ उC मjुालाई 
िनिHIय र िन>तेज गनM िसजMना भएको कायM मा?य 
ह̂न नसXने" भ?ने ने.का.प. २०३२, िन.नं. ९१७ 
मा kितपािदत निजर kितकूल भएको दिेखनकुो साथै 
िमलाप# गदाM वादी दाबी र आyनो हकसgममा सीिमत 
रहेर िमलाप# गनुMपनdमा सो िनधाMLरत मापदnडभ?दा 
बािहर गएर गLरएको दूिषत िमलाप#लाई आधार बनाई 
मjुा पLरसकेपिछ पनुः दाताको नाममा ह>ता?तरण 
गदाM मलुकुc ऐन, लेनदने Pयवहारको १२(१) नं. बाट 
सरंिaत मोहीको हकसमेत सदा कुिnठत ह̂न जाने 
ह̂दँा सोसमेतको #िुट दिेखएकोले ?याय kशासन ऐन, 
२०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोिजम मjुा 
दोहोmयाउने िन>सा kदान गLरएको छ । िवपaी िझकाई 
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िनयमानसुार पेस गनु4  भ6ने यस अदालतको िमित 
२०६७/९/२३ को आदशे । 

आAनो अशं हकको सDपिE हFता6तरण 
भएमा मIुा गन4 पाउने हक सारवान् हक हो । 
जLगाधनीका हकदारबाट लेनदने Pयवहारको 
महलबमोिजम िफराद िदई िमलापR गन4 नपाउने भ6ने 
हSदँनै । हकवालाले आAनो हक VािWका लािग िफराद 
गरकेो काय4 िवपXीको मIुालाई िनिYZय गन4 िसज4ना 
भएको भ6न िम[दनै । बिु#कुमार गोसाईका नाममा 
मोही जिनएको सो िक.नं. १४० को जLगा मोही 
बिु#कुमार गोसाईका दाजभुाइह^िबच २०३७ दिेख 
नै मोहीसमेत ब6डा लाLने गरी ब6डा भई Pयावहाbरक 
^पमै आ-आAनो भागमा परकेो जLगा आ-आफूले जोत 
भोग गरी आएका हSन् । िववादको जLगा िमलापRबाट 
सािबककै अवFथामा गएको हो, जLगाधनी पbरवत4न 
भएको होइन । यFतो अवFथामा हकसफा हSन 
सfदनै । अतः िज[ला र पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसलामा कुनै Rिुट नरहेकोले िवपXीको 
पनुरावेदन िजिकर पLुन सfदनै भ6ने ठहर इ6साफ 
पाउ ँभ6नेसमेत बेहोराको जसमाया गोसाईको िलिखत 
Vितवाद । 

यसमा मIुा पदा4पदi कुनै एक पXले अकj 
पXलाई Vितकूल असर पनk कुनै Vमाणको lिृn गछ4  
भने pयसलाई मा6यता िदन िम[दनै तर पX आफँैले 
अकj पXलाई Vितकूल असर पनk Vमाण lिृn गरकेो 
नभई कानूनी  VिZयाह^बाट नै कुनै काम कुरा हSन 
जा6छ र सो काम कुराको पbरणामबाट कुनै पXलाई 
Vितकूल असर पन4 जा6छ भने pयसउपर कानूनले 
तोकेको PयवFथाअनसुार िनजले आफूलाई असर 
परकेो कुरामा कानूनले तोकेबमोिजम उजरु गनु4पनk 
भनी ने.का.प. २०३२, िन.नं. ९१७ मा िस#ा6त 
Vितपादन भएको र सोही िस#ा6तसमेतको आधारमा 

भएको मIुा दोहोqयाउने िनFसासगँ समेत असहमत 
हSनपुनk दिेखएन । यसबाट वादी दाबीबमोिजम वादीले 
मोहीको हैिसयतले िनख6न पाउनपुनkमा वादी दाबी 
पLुन नसfने ठहराएको सु̂ को फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।६।२० को 
फैसला उ[टी भई वादी दाबीबमोिजम वादीले िनखनाई 
पाउने ठहछ4  भ6ने माननीय 6यायाधीश lी दीपकराज 
जोशीको राय ।

लेनदने Pयवहारको १०, ११ र १२ नं. को 
कानूनी PयवFथा हेदा4  िलखत गनkको अिंशयारह^ले 
िलखत बदर गराउन पाउने र िनख6न पाउने गरी 
िनजह^ पिहलो Vाथिमकतामा रहेको दिेख6छ र 
अिंशयारले निनखनेमा माRै मोहीलाई िनख6ने हक VाW 
हSने अवFथा छ । VFततु मIुामा अिंशयारह^मrयेबाटै 
िलखत बदर मIुा दायर भएकोले यी वादीले मोहीको 
हैिसयतले िनख6न पाउनपुनk भनी िलएको दाबी मनािसब 
दिेखएन । पिहलो Vाथिमकतामा रहेको अिंशयारह^ले 
गरकेो िलखत बदर मIुामा भएको िमलापRको आधारमा 
सािबक जLगाधनीकै हकवालाह^मा जLगाको Fवािमpव 
हFता6तरण भएको काय4 कानूनसDमत नै दिेखन 
आयो । िमलापR बदर हSन नसfने भनी यसै लगाउको 
िमलापR बदर मIुामा िवFततृ ^पमा िववेचना भएको, 
सो र आजै पेस भएको ०६८-CI-०८६२ को हकसफा 
मIुामा Pयv आधारसमेतबाट हकसफा गbरपाउ ँ
भ6ने वादी दाबी पLुन नसfने ठहqयाएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६६।६।२० को फैसला 
िमलेकै दिेखएकोले उv फैसला सदर हSने ठहछ4  । 
वादीको पनुरावेदन िजिकर पLुन सfदनै । माननीय 
6यायाधीश lी दीपकराज जोशीले पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला उ[टी गनु4भएको रायसगँ सहमत 
नभएकोले VFततु मIुा सवjwच अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम पूण4 इजलासमा 
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पेस गनु/  भ1ने माननीय 1यायाधीश 7ी गोिव1दकुमार 
उपा<यायको राय । 

ठहर खAड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससमH पेस हIन आएको LMततु मOुामा पनुरावेदक 
/ वादी बिुQकुमार गोसाईका तफ/ बाट उपिMथत िवVान्  
वXरY अिधवZाह[ 7ी ल\मीबहादरु िनराला, 7ी 
बालकृ^ण नेउपाने, 7ी मिुZ Lधान, 7ी बालमकुु1द 
7ेY तथा िवVान्  अिधवZा 7ी `ाने1a काकbले िक.नं. 
१४० को जgगाको मोही पनुरावेदक बिुQकुमार गोसाई 
हIन् । उZ िक.नं. १४० को जgगाम<ये आhनो हक 
िहMसाको आधा जgगा गोिव1द बासकुलासमेत जना ६ 
ले जसमायालाई िबjk गरकेोमा उZ जgगा हकवालाले 
निनखनेको अवMथामा लेनदने lयवहारको १२ नं. 
बमोिजम मोहीले िनख1न पाउन ुपद/छ । मोही समयमा 
नै िनख1न गएको अवMथा छ । यसमा सि1धसप/न पनn 
हकवाला नभएकोले मोही िनख1न गएको अवMथा 
हो । िनख1न पाउने पिहलो हक हकवालाको भएकोमा 
हकवाला िनख1न नगएको अवMथामा मोही िनख1न 
गएकोले मोहीले िनख1न पाउनपुछ/  । हकसफा मOुा 
गरकेोमा उZ मOुालाई Lभािवत गनn गरी गोिव1द 
बासकुलासमेतका जgगाधनीका हकदारले िलखत 
बदर मOुा िदई उZ मOुामा भएको िमलाप#बाट वादी 
बिुQकुमार गोसाईको िनखनाई पाउने हकमा LoयH 
असर पgुन गएको अवMथा हIदँा स[ु भZपरु िजqला 
अदालतबाट वादी दाबी पgुन नसrने गरी भएको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेको छैन । पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला उqटी गरी वादी दाबी पgुने ठहर भएको 
माननीय 1यायाधीश 7ी दीपकराज जोशीले lयZ 
गनु/भएको राय कानूनसsमत हIदँा सोही राय सदर 
हIनपुद/छ भ1नेसमेत बहस गनु/भयो । 

िवपHी जसमाया गोसाईको तफ/ बाट उपिMथत 
िवVान्  वXरY अिधवZाह[ 7ी हXरहर दाहाल, 7ी 
िवtLकाश िसgदले, िवVान्  अिधवZाह[ 7ी सिुनल 
पोखरले र 7ी च1aमिण पौडेलले िववादको िक.नं. १४० 
को जgगा वादी मोहीले िनखनाई पाउने होइन । उZ 
जgगा गोिव1द बासकुलासमेत ६ जनाले जसमायालाई 
िबjk गरकेोमा गोिव1द बासकुलासमेतका हकदारले 
हदsयादिभ# िलखत बदर मOुा िदएको अवMथा छ । 
उZ िलखत बदर मOुामा भएको िमलाप#बाट िववादको 
जgगा जgगाधनीका हकदारह[का नाउमँा कायम भएको 
काय/लाई दूिषत भ1न िमqदनै । उZ काय/बाट वादीको 
मोही हकमा कुनै असर पन/ गएको अवMथा छैन । तसथ/, 
वादी दाबी पgुन नसrने गरी स[ु भZपरु िजqला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गनn गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला कानूनसsमत हIदँा 
उZ फैसला सदर कायम गनn गरी यस अदालत सयंZु 
इजलासमा माननीय 1यायाधीश 7ी गोिव1दकुमार 
उपा<यायबाट lयZ राय सदर हIनपुद/छ भ1नेसमेत 
बहस LMततु गनु/भयो ।

यसमा भZपरु िजqला ताथली गाउ ँिवकास 
सिमित वडा नं. ८छ िक.नं. १४० को Hे#फल ५-७-०-० 
जgगाको मोही म भएकोमा जgगाधनीले मलाई जानकारी 
निदई िवपHीम<येका जसमाया गोसाईलाई जgगा िबjk 
गरकेोमा निजकको हकवालाले निनखनेकाले मोहीको 
हैिसयतले मैले जgगा िनखनाई पाउ ँ भनी मालपोत 
काया/लयमा िनवेदन िदएकोमा LMततु िवषयमा भZपरु 
िजqला अदालतमा नािलस गन/ जान ुभनी सनुाइिदने 
ठहछ/  भनी मालपोत काया/लयबाट िमित २०६१।६।१ 
मा िनण/य भएको छ । मोहीको हैिसयतले उZ जgगा 
िनखनाई पाउन िनवेदन िदएपyचात् जgगा दाताका 
हकदारले िलखत बदर मOुा दायर गरी िमलाप# गरकेा 
कारणले मेरो िनखनाई पाउने हकमा आघात पgुने 
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होइन । िफराद दाबीबमोिजम उि9लिखत ज=गाको 
हक सफा ग>रपाउ ँ भBने िफराद दाबी रहेको दिेखयो 
। Dितवादीको DितउEर पFमा वादीले हदGयाद नघाई 
मालपोत कायाIलयमा Dवेश गरकेो र हकवालाले लेनदने 
Kयवहारको महलबमोिजम िलखत बदर मLुा दायर गरी 
मLुामा िमलापF भई ज=गा सािबककै ज=गाधनीमा गएको 
अवQथामा मोहीको हैिसयतले हकसफा ग>रपाउ ँभBने 
िफराद िदने हकदयैा नभएको हSदँा िफराद दाबी खारजे 
ग>रपाउ ँ भBनेसमेत िजिकर रहेकोमा िमलापFबाट 
सािबककै ज=गावालाको हक Qथािपत भई पा>रत 
िलखत िनिUVय भइसकेको दिेखदँा वादी दाबी प=ुन 
नसWने ठहYयाएको सZु भ[परु िज9ला अदालतको 
फैसलाउपर परकेो पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट सZु फैसला सदर हSने ठहर भई वादीले मLुा 
दोहोYयाई हे>रपाउ ँभनी यस अदालतमा िनवेदन िदई 
यस अदालतबाट दोहोYयाई हेन\ िनQसा Dदान भएको 
दिेखBछ । 

DQततु मLुा सयं[ु इजलासमा पेस हSदँा 
मोहीको हैिसयतले ज=गा िनखनाई हकसफा गनI पाउने 
Qप_ कानूनी KयवQथा भइराखेको र हाल मोही ज=गाधनी 
भइसकेको अवQथामा मोहीको हैिसयतले िनखनाई 
पाउने वा नपाउने भBने Daनमा िववेचना ग>ररहन ुपरने । 
वादी दाबीबमोिजम वादीले मोहीको हैिसयतले िनखBन 
पाउनपुन\मा वादी प=ुन नसWने ठहराएको सZु फैसला 
िमलेको दिेखएन । तसथI, वादी दाबी प=ुन नसWने ठहर 
गरकेो सZुको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६६/६/२० को फैसला उ9टी भई 
वादी दाबीबमोिजम वादीले िनखनाई पाउने ठहछI  भBने 
माननीय Bयायाधीश fी दीपकराज जोशीको राय र 
अिंशयारहZमgयेबाटै िलखत बदर मLुा दायर भएकोले 
यी वादीले मोहीको हैिसयतले िनखBन पाउनपुन\ भनी 
िलएको दाबी मनािसब दिेखएन । पिहलो Dाथिमकतामा 

रहेका अिंशयारहZले गरकेो िलखत बदरको मLुामा 
भएको िमलापFको आधारमा सािबक ज=गाधनीकै 
हकवालाहZमा ज=गाको Qवािमiव हQताBतरण भएको 
कायI कानूनसGमत नै दिेखन आयो । हकसफा ग>रपाउ ँ
भBने वादी दाबी प=ुन नसWने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६६/६/२० को फैसला 
िमलेकै दिेखएकोले उ[ फैसला सदर हSने ठहछI  भBने 
माननीय Bयायाधीश fी गोिवBदकुमार उपाgयायको राय 
भई सयं[ु इजलासका माननीय BयायाधीशहZिबच 
मतैWय नभई फरकफरक राय DQततु भई सवklच 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) 
बमोिजम पूणI इजालससमq पेस हSन आएको दिेखयो । 

उपयुI[ानसुारको तrय रहेको DQततु मLुामा 
दवैु पqका िवsान्  कानून KयवसायीहZले गनुIभएको 
बहस िजिकर सनुी िमिसल सलं=न कागजात एव ंयस 
अदालतको सयं[ु इजलासको फैसलासमेत अgययन 
गरी हेदाI  मूलतः DQततु मLुामा िनGन DvहZउपर 
िवचार िववेचना गरी िनणIय िदनपुन\ अवQथा दिेखयो ।
§ DQततु मLुाको िववािदत ज=गा वादी / 

पनुरावेदकले हकसफा गरी िलन पाउने 
अवQथाको हो वा होइन ?

§ पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
िमलेको छ, छैन ?

२. यस सGबBधमा सवIDथम DQततु मLुाको 
तrयगत अवQथा हेदाI  भ[परु िज9ला ताथली गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ८छ को िक.नं.१४० को ५-७-
०-० ज=गाको सािबक दताIवाला कृUणबहादरु बासकुला 
र जगतबहादरु बासकुला एव ं मोही वादी बिु#कुमार 
गोसाई भएको दिेखBछ । ज=गाधनी कृUणबहादरु 
बासकुलाको मiृय ुभई िनजको भागको ज=गा िनजका 
हकदार छोराहZ गोिवBद बासकुला, कृUणमान 
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बासकुला, बाबकुाजी बासकुला, 0ा1रका बासकुला, 
बालमकुु4द बासकुला र केशव बासकुलाको नाममा 
नामसारी भएको दिेख4छ । ज=गा नामसारीप?चात् िनज 
गोिव4द बासकुलासमेत ६ जना सयंFु Gपमा िदने र 
िलने Hितवादी जसमाया गोसाई भई उF िक.नं. १४० 
को आधा अथाQत् आRनो हक िहTसाको ज=गा र.नं. 
४४६८ िमित २०५९।११।९ मा राजीनामा िलखत 
गरी िबWX गरकेो दिेख4छ । उF राजीनामा िबWX 
सYब4धमा निजकको हकदारले निनखनेको भनी यी 
वादीले लेनदने Zयवहारको १२ नं. बमोिजम मोहीको 
हैिसयतमा जसमाया गोसाईउपर िमित २०६०।३।९ मा 
मालपोत कायाQलय भFपरुमा ज=गाधनीको भाग जितको 
ज=गा िनखनाई पाउ ँभनी नािलस गरकेो दिेख4छ । वादी 
बिु^कुमार गोसाईको मालपोत कायाQलय भFपरुमा 
िनखनाई पाउ ँ भनी नािलस परपेिछ रिजT_ेसनको 
३५नं. अनसुार Hमाण बझुी िनणQय िदनपुनb अवTथा 
भएकोले अदालतमा नािलस गनQ जान ुभनी मालपोत 
कायाQलयको िमित २०६१/६/१ मा भएको िनणQयपdात् 
हकसफा ग1रपाउ ँभनी भFपरु िजfला अदालतमा यी 
वादी बिु^कुमार गोसाईको िमित २०६१/६/१८ मा 
HTततु मgुाको िफराद परकेो अवTथा दिेखयो ।

३. वादी बिु^कुमार गोसाई र Hितवादीमhयेको 
जसमाया गोसाईको पित गणेशकुमार दाज ुभाइ नाताका 
ZयिF भएको दिेख4छ । उF िक.नं. १४० को ज=गाको 
सािबक ज=गाधनी कृkणबहादरु वासकुला र जगतबहादरु 
बासकुला तथा मोही बिु^कुमार गोसाई भएको भ4ने 
कुरामा िववाद छैन । बिु^कुमार गोसाईका नाममा मोही 
जिनएको सो िक.नं. १४० को ज=गा मोही बिु^कुमार 
गोसाईका दाजभुाइहGिबच २०३७ सालदिेख नै 
मोहीसमेत ब4डा ला=ने गरी ब4डा भई Zयावहा1रक 
Gपमै आ-आRनो भागमा परकेो ज=गा आ-आफूले जोत 
भोग गरी आएको भ4ने Hितवादी जसमाया गोसाईको 

िजिकर रहेको दिेख4छ । 
४. ज=गाधनी गोिव4द बासकुलासमेत ६ 

जना सयंFु Gपमा िदने र िलने जसमाया गोसाई भई 
र.नं. ४४६८ िमित २०५९।११।९ को राजीनामा 
िलखतबाट िक.नं.१४० मhयेको आधा ज=गा 
िलनिुदन ु भएपिछ वादी बिु^कुमार गोसाईले HTततु 
हकसफाको नािलस गरकेो र हकसफाको नािलस 
िवचाराधीन रहेको अवTथामा कृkणमान बासकुलाका 
छोरा िवजय वासकुलासमेतले, केशव वासकुलाका 
छोरा िदनेश वासकुलासमेतले, गोिव4द बासकुलाको 
छोरा गगंाHसाद वासकुलासमेतले, बाबकुाजीको 
छोरा िधरज बासकुलासमेतले, बालमकुु4दको छोरा 
मदन वासकुलासमेतले र 0ा1रकाको छोरा पkुपलाल 
वासकुलासमेतका अशं हक खाने हकदारहGले 
जसमाया गोसाईसमेत उपर राजीनामा िलखत बदर 
गनQ माग गरी िमित २०६०/४/२० मा भFपरु िजfला 
अदालतमा िदएको अलग अलग िलखत बदर मgुामा 
िबWX भएको सो पूर ैज=गामा वादीहGको हक कायम 
हoने गरी िमित २०६०।१०।२० र िमित २०६१/३/३१ 
मा वादीहG र Hितवादीमhये जसमाया गोसाईिबचमा 
िमलाप# हoदँा जसमायाका नामबाट सािबक 
ज=गाधनीहGका हकदारहGका नाउमँा ज=गाको 
Tवािमpव कायम हoने गरी भFपरु िजfला अदालतबाट 
िमलाप# गरकेो भ4ने कुरा यसै मgुासाथ पेस हoन 
आएको वादी मोही बिु^कुमार गोसाई भएको लगाउको 
िमलाप# बदर मgुामा पेस भएका िमलाप#का कागजको 
Hितिलिपबाट दिेख4छ ।

५. उिfलिखत तqय रहेको HTततु मgुामा 
ज=गाधनीको हैिसयतले गरकेो िबWXउपर मोहीले 
हकसफामा िफराद गरकेो तथा ज=गाधनीहGको 
सबैभ4दा निजकको हकदार छोरा छोरी र पpनीले 
िलखत बदरमा अलगअलग मgुा िदई आRनो हक 
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१०६७३ - बिु#कुमार गोसाई िव. जसमाया गोसाई

कायम ह2ने गरी िमलाप8 गरी सो ज9गा ज9गाधनीकै 
अशं हक खाने हकदारहAले आCनो नाममा कायम 
गराइसकेको अवEथामा वादी दाबीबमोिजम मोहीले 
सो ज9गा हकसफा गरी िलन पाउने हो वा होइन ? 
भKने सLबKधमा अचल सLपिNको हक हEताKतरण 
तथा हकसफासLबKधी कानूनी RयवEथाहAसमेतलाई 
हेनुSपनT ह2Kछ ।

६. WEततु मXुामा मोही लागेको ज9गा 
ज9गाधनीले िबYZ गरउेपर लेनदने Rयवहारको महलको 
११ नं. को हदLयादिभ8 ऐ. १२ नं. बमोिजम मोहीको 
हकसफाको िफराद परकेो र सोही िबYZउपर दाताको 
छोरा छोरी तथा ]ीमतीले िलखत बदर मXुा गरी 
उ^ मXुामा िमलाप8 भएको अवEथा ह2दँा कEता 
Rयि^हA अिंशयार हकवालािभ8 पदSछन् र मोहीको 
हक Eथािपत ह2ने सै#ािKतक तथा कानूनी आधारहA 
के के छन् भKने सLबKधमा पिन िववेचना ह2न ुमनािसब 
दिेखKछ । अिंशयार हकवालाको सLबKधमा हेदाS  कुनै 
Rयि^को अशं हक खान पाउने अवEथाको हकदार नै 
अिंशयार हकवालािभ8 पनT ह2Kछ । अिंशयार हकवाला 
भKने िविNकै अशं Wाb गनT िवषय सिKनिहत भएर 
आउछँ । अशं ला9ने सLपिNबाट Weयf वा परोf 
Aपमा Wभािवत ह2ने हकवाला नै अिंशयार हकवालाको 
दायरािभ8 समेिटने ह2दँा अिंशयार हकवालाको अशं 
हक मािसने गरी कुनै काम गनS ह2दँनै भKने कानूनी 
िविधशाgको िवकास ह2न पगेुको दिेखKछ । मूलतः 
हाiो कानून Wणालीले सािबकदिेख नै अशं हक 
Rयि^को जKमिस# हक मानी Rयि^को eयEतो हक 
Eवेjछाले पkरeयाग नगरसेLम कसैले हरण गनS नसlने 
माKयतालाई अङ्गीकार गरी आएको पाइKछ । 

७. सािबक मलुकुZ ऐनमा अशंबKडा 
सLबKधमा भएको कानूनी RयवEथा हेदाS  अशंबKडाको १ 
नं. मा बाब,ु आमा, लो9ने, EवाEनी, छोरा, छोरीहAको 

िजयिजयैको अशं गनुSपछS  भKने कानूनी RयवEथा रहेको 
छ । सो कानूनी RयवEथाअनसुार बाबकुो सLपिNउपर 
छोरा छोरी र पeनीको अशं हक रहने ह2Kछ । बाब ु/ पित 
वा घरको मrुय भई काम गनTले सLपिN िबYZ वा अKय 
तवरले हEताKतरण गदाS छोरा छोरी वा पeनीको eयEतो 
अशं हक हनन नह2ने गरी वा िनजहAको मKजरुी िलएर 
हEताKतरण गरकेो अवEथामा मा8 eयEतो हEताKतरण 
पlका ठहनT अKयथा अKय अिंशयारले eयEतो िबYZ 
वा हEताKतरणउपर उपचार माग गनS सिकने RयवEथा 
मलुकुZ ऐन, लेनदने Rयवहारको १० नं. मा गरी अशं 
हक खाने अिंशयार हकवालाले आCनो हक सरुिfत 
गनT कुरालाई Eपt गरकेो अवEथा दिेखKछ । 

८. भूिमसLबKधी ऐन, २०२१ ले दफा २ को 
(ख) मा मोही भKनाले ज9गावालाको ज9गा कुनै सतSमा 
कमाउन पाई सो ज9गामा आCनो वा आCनो पkरवारको 
]मले खेती गनT िकसान सLझनपुछS  भनी उyलेख गरकेो 
दिेखKछ भने सोही ऐनको दफा २(क) मा ज9गावालाको 
पkरभाषा गरकेो दिेखKछ । उ^ पkरभाषाबाट ज9गावाला 
र मोही अलग अलग Rयि^ भKने दिेखKछ । मोही हक 
Wाb ह2ने अवEथाका सLबKधमा ऐ. ऐनको दफा २५(१) 
मा यो दफा WारLभ भएको िमितसLम कुनै ज9गावालाको 
ज9गा मोहीको हैिसयतले कमाई आएको Rयि^लाई 
सो ज9गामा यो पkरjछेदबमोिजमको मोहीको हक 
Wाb ह2ने छ भनी मोही हक Wाb ह2ने बारमेा िवEततृ 
Aपमा उyलेख गरकेो अवEथा दिेखKछ । यसबाट 
मोही हक अशंहक जEतो Eवतः Wाb ह2ने हक नभई 
अकाSको ज9गा कुनै सतSमा कमाई वा जोतभोग गरबेापत 
कानूनबमोिजम Wाb ह2ने हक हो ।

९. अब ज9गावालाले आCनो ज9गा िबYZ 
िवतरण गरकेो अवEथामा eयEतो ज9गा मोहीले हकसफा 
गरी िलन पाउने नपाउने सLबKधमा िव}मान कानूनी 
RयवEथाको बारमेा हेदाS  मलुकुZ ऐन, लेनदने Rयवहारको 
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१० नं. मा “अशं नभएका अिंशयारले सगोलको 
अचल स1पि3 बेचिबखन गदा6 वा कुनै िकिसमले 
हक छाडी िददँा ऐनले आफूखुसी गन6 पाउन ेअDको 
मEजुरी िलन ुनपनGमा बाहके अDमा एकाघरसगँका 
अिंशयार सबै साIी बसकेा वा िनजहDले मEजुरीको 
िलखत गJरिदएको भए माK पLका ठहछ6 । साIी 
पिन नबसकेो र मEजुरीको िलखत पिन नभए मEजुर 
नहOनलेे रिजPQेसन भएको िमितले एक वष6स1ममा 
थाहा पाएको पTितस िदनिभK उजुरी गUयो र िनजको 
मEजुरी ठहJरएन भन ेिनजको हकजित सो स1पि3 
िनजलाई िफता6 गराइ िदनपुद6छ । सोबमोिजम िफता6 
भएकोमा साहOको थैली परकेो भए िफता6 भएजितको 
थैली र ऐनबमोिजमको Xयाज िलखत रिजPQेसन 
दPतुरसमते सो स1पि3 बेचिबखन गरी वा अD कुनै 
िकिसमको हक छािडिदनबेाट साहOले कपालीसरह 
असलु गरी िलन पाउँछ । आZनो िनजी आज6नको 
भए सगँ बPनकेो मEजुरी िलन ुपद[न । बेचिबखनसमते 
गै\ गन6 हOEछ” भ2ने 3यव6था भएको दिेख2छ ।

१०. उि>लिखत कानूनी 3यव6थाको 
मकसद, Aयोजन र उCेDय भनेको अशं नभएका 
र सगँ बसेका अिंशयारले कानूनले आफूखूसी गनK 
पाउने अLको म2जरुी िलन ु नपनN अव6थामा बाहेक 
सगोलको अचल सQपिR बेचिबखन गरकेो वा कुनै 
िकिसमले हक छाडी िदएको िलखत एकाघरसगँका 
अिंशयार सबै साVी बसेको वा िनजहLले म2जरुीको 
िलखत गWरिदएको अव6थामा मा# पXका हYने र साVी 
पिन नब6ने र म2जरुीको िलखत पिन नभए म2जरु 
नहYनेले रिज6Zेसन भएको िमितले एक वषKसQममा 
थाहा पाएको प\ितस िदनिभ# नािलस गनुKपनN र म2जरुी 
ठहWरएन भने िनजको हकजितको सो सQपिR िनजलाई 
िफताK गराइिदनपुनN दिेख2छ । `यसरी िफताK भएकोमा 
साहYको थैली परकेोमा िफताK भएजितको थैली र 

ऐनबमोिजमको bयाज र िलखत रिज6Zेसन द6तरुसमेत 
सो सQपिR बेचिबखन गररे वा अL कुनै िकिसमले 
हक छािडिदनेबाट साहYले कपालीसरह िलन पाउने 
दिेख2छ । आdनो िनजी आजKनको सQपिR िबef गरकेोमा 
सगँ ब6नेको म2जरुी िलन नपनN र बेचिबखनसमेत गैg 
हYने भ2ने दिेख2छ । यसAकार लेनदने 3यवहारको १० 
नं. ले एकासगोलको अिंशयारहLको सQपिRसQब2धी 
हकको सरंVण गनN उCेDय राखी कुनै अिंशयारको 
म2जरुी वा सहमितबेगर िनजको हकको सQपिR अ2य 
अिंशयारले िबef गनK नपाउने 3यव6था गरी अशंको 
हकलाई महjवका साथ सरंVण गरकेो पाइ2छ ।

११. यसैगरी हकवालाले जkगाको हकसफा 
गरी िनखनी िलन पाउनेसQब2धी कानूनी 3यव6था हेदाK  
मलुकुf ऐन, लेनदने 3यवहारको ११ नं. मा "कसैले 
आZनो हक पु^न ेअचल िब_` गरकेोमा यसै महलको 
१० न1बरबमोिजम साIी बPने, मEजुरी िदनबेाहके 
सो िब_` भएको स1पि3 सिEधसप6न परकेो िनजको 
ऐनबमोिजमको कुनै हकवालाले िनखनी िलन चाहमेा 
िकन े बेचेको िलखत रिजPQेसन भएको िमितले छ 
मिहनास1ममा थाहा पाएको पैिँतस िदनिभK िनखनी 
िलन पाउँछ । सो 1याद नाघेपिछ िकन ेबेचेको पLका 
हOEछ । एकाघर सगोलका उमरे पुगकेा कसैले थाहा 
पाएकोमा सगोलमा भएको मeुयसमते सबैले थाहा 
पाएको ठहछ6 । सिEधसप6न पनG धेरै हकवालाले 
िनखEन चाहमेा सोमfये सबैभEदा निजकको 
हकवालाले िनखEन पाउँछ । निजकको हकवालाले 
िकनकेोमा सिEधसप6न पनG भए पिन टाढाको 
हकवालाले िनखEन पाउँदैन" भ2ने 3यव6था रहेको 
दिेख2छ । यस नं. बमोिजम हकसफा गरी िलनको लािग 
िबef गनN 3यिlको सि2धसपKन पनN हकवाला भएको र 
िनजलाई सि2धसपKन परकेो अव6था पिन हYनपुदKछ । 

१२. हकवाला भ2नाले कसलाई बझुाउछँ 
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भ2ने स2दभ6मा हेदा6  मलुकु9 ऐन, अपतुालीको १ 
नं. मा “हकवाला भ2नाले सAबि2धत CयिDको 
सात पEुतासAमको सबैभ2दा निजकको अिंशयार 
हH2छ । सात पEुता नाघेको टाढाको नातेदार हH2छ” 
भनी पNरभािषत गNरएको दिेख2छ । उD कानूनी 
CयवEथा, समाजमा Uचिलत परAपरा र Cयवहार 
एव ं मा2यतासमेतका आधारमा हेदा6  हकवाला 
भ2नाले अपतुालीमा दाबी गन6 सXने हैिसयत तथा 
Uाथिमक9करणको सूचीिभZ परकेा वा पन6 सXने सात 
पEुतािभZका पEुतेवारी, रDसAब2ध वा नातािभZका 
CयिD पन[ दिेख2छ । 

१३. सि2धसप6न भ2नाले कEतो अवEथालाई 
जनाउछँ भनी हेदा6  गमुादवेी पाठक िव^# पु̂ षो_म 
भ`राई भएको (ने.का.प.२०६६, अङ्क ८, िन.नं. 
८२१०, Uकरण नं.४) हक िनखनाइ पाउ ँ मiुामा 
"सि2धसप6न भ2नाले साधँ जोिडएको माZ नभई सो 
अचल सAपि_ आफूलाई िनकास, बाटो, िसचँाई, हावा, 
Uकाश वा अ2य यEतै कारणबाट आफूलाई नभई नहHने 
Uकृितको अचल सAपि_ दिेखनपुन[" भनी सि2धसप6नको 
Cयाnया गरकेो पाइ2छ । oयसैगरी राममिण गौली 
िव^# शेरबहादरु गु̂ ङ (ने.का.प.२०६४, अङ्क 
४, िन.नं.७८३२, Uकरण नं.१४) हक िनखनाइ पाउ ँ
मiुामा "सि2धसप6नको सAब2धमा लेनदने Cयवहारको 
११ नं. ले पNरभाषा नगर ेपिन oयEतो Eथान ठाउलँाई 
मा2नपुन[ हH2छ जनु ठाउ,ँ Eथानको उपयोग र Uयोग 
िबना oयससगँ सAबि2धत अकq ठाउ ँिवशेषको उपयोग 
हHदँनै । सि2धसप6नका लािग एउटा जrगा नभई अकq 
जrगामा आवतजावत िनकास बाटो ब2द हHन ुवा पानी 
लाने लगाउने खेतीलगायतका अ2य काय6 गन6 नपाउने 
हHनपुद6छ । एउटा जrगाको उपयोग र उपभोग अकq 
जrगामा पूण6तया िनभ6र रहेको हHनपुन[" भनी Cयाnया 
भएको पाइ2छ । 

१४. मोहीको मोिहयानी हक सAब2धमा 
भूिमसAब2धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ. मा िमित 
२०५३।९।२४ मा भएको चौथो सशंोधनले मोही र 
जrगाधनीिबच जrगा बाडँफाटँ हHने CयवEथा गरकेो 
दिेख2छ । सोही कानूनी CयवEथासमेतका आधारमा 
मोही र जrगाधनीिबच जrगा बाडँफाटँ गNरपाउ ँ भनी 
UEततु िववािदत जrगाको सAब2धमा मोही बिु#कुमार 
गोसाईबाट भूिम सधुार काया6लय, भDपरुमा िमित 
२०५९।८।२७ मा िनवेदन परकेो भ2नेसमेत दिेख2छ । 
जrगा बाडँफाटँको िनवेदन परमेा मोही र जrगाधनीिबच 
आधा आधा हHने गरी जrगा बाडँफाडँ हHने भ2ने CयवEथा 
भूिमसAब2धी ऐन, २०२१ (चौथो सशंोधन) को दफा 
२६(घ) मा भएको दिेख2छ ।

१५. अब मोहीले हकसफा गन6 पाउने 
सAब2धमा भएको कानूनी CयवEथातफ6  uिvगत गदा6 
मलुकु9 ऐन, लेनदने Cयवहारको १२ नं. मा िनAन 
CयवEथा रहेको पाइ2छः- 

सि&धसप)न पन+ हकवाला नभए वा भए पिन 
िनजले निनखनमेा यसै महलको ११ न.ं 
को :यादिभ; िनख&न पाउँ भनी उजुर गर े
देहायकोले िनख&न पाउँछः- 

जEगा भए जEगाको मोहीले ...................१ 
 तर घरबारीको लािग जEगा िकनेकोमा दुई 

रोपनी वा तीन कIास:म जEगा सि&धसप)न पन+ 
हकवालाबाहके अJले िनख&न  पाउँदैन ।

घर भए ............२
 एउटै घरको िभ&निभ&न िहNसाको िभ&निभ&न 

धनी भएको अवNथामा घरको कुनै िहNसाको 
धनीले आQनो िहNसा जित िबRS गरी 
िदएकोमा सो घरको अक� िहNसाको धनीले 
िनख&न खोजेकोमा िनजले िनख&न पाउँछ । 
TयNतो िनख&न पाउने UयिV धेरै भएमा तीमWये 
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सबैभ(दा मका+ पन. /यि2ले िनखनी िलन 

पाउँछ .........१

 मािथ देहाय दफा१ बमोिजम िनख(न पाउने 

/यि2ले िनखनी निलएमा र मोिहयानी हकको 

जBगामा मोहीले घर बनाएको भए जBगावालाले 

िनख(न पाउँछ .......... २

१६. यसबाट कसैले आ5नो हकभोगको ज9गा 
िब:; वा अ=य बेहोराले ह?ता=तरण गरकेो अव?थामा 
मलुकु; ऐन, लेनदने Gयवहारको ११ र १२ नं. मा 
भएको उिKलिखत Gयव?थाबमोिजम सि=धसपNन पनO 
हकवाला छ र Qय?तो हकवालाले नै िनख=न चाह=छ 
भने सोही सि=धसपNन पनO हकवालाले नै िलखत 
रिज?Tेसन भएको िमितले ६ मिहनासUम थाहा पाएको 
३५ िदनिभ# िनख=न पाउने भ=ने ?पX Gयव?था रहेको 
पाइ=छ । Qयसैगरी सि=धसपNन पनO हकवालाले ११ 
नं. बमोिजम िनख=न नगएमा ऐ. १२(१) नं. बमोिजम 
सोही हदUयादिभ# मोहीले िनख=न पाउने Gयव?था 
रहेको दिेखयो । उ] कानूनी Gयव?थाले मोहीको 
िनख=न पाउने हकलाई दो_ो `ाथिमकतामा राखेको 
र हकवालाले निनखनेको अव?थामा मा# ि:याशील 
हbने दो_ो `ाथिमकताअ=तगNतको हक भई लेनदने 
Gयवहारको ११ नं. को हदUयाद प:; मोहीले हकसफा 
गनN पाउने Gयव?था भएको दिेख=छ ।

१७. मलुकु; ऐन, लेनदने Gयवहारको १० 
नं. अनसुार अशं नभएका वा सगँ बसेका अिंशयारले 
एकासगोलको ज9गा िब:; िवतरण वा हक छाडी 
िदएकोमा म=जरु नहbने अिंशयारले िलखत रिज?Tेसन 
भएको िमितले १ वषNसUम थाहा पाएको ३५ िदनिभ# 
नािलस गरी आ5नो भागको ज9गा िफताN गराई िलन 
सgने र लेनदने Gयवहारको ११ नं. अनसुार कसैले 
आ5नो हक प9ुने ज9गा िब:; िवतरण तथा हक 

ह?ता=तरण गरकेोमा िलखत रिज?Tेसन भएको िमितले 
६ मिहनासUम थाहा पाएको ३५ िदनिभ# सि=धसपNन 
पनO धेर ै हकवालाले िनख=न चाहेमा निजकको 
हकवालाले िनख=न पाउने र निजकको हकवालाले 
िकनेकोमा सि=धसपNन पनO भए पिन टाढाको हकवालाले 
िनख=न नपाउने दिेख=छ । हकसफा सUब=धमा लेनदने 
Gयवहारको १२ नं. को दहेाय १ मा मोहीले ज9गा 
िनख=न पाउने भए पिन Qयो Gयव?थाले िनरपेi jपमा 
मोहीलाई ज9गा िनख=ने अिधकार िदएको दिेखन 
आउदँनै । सि=धसपNन पनO हकवाला नभए वा भएर पिन 
Qय?तो हकवालाले निनखनेको अव?थामा मा# मोहीले 
िनख=न पाउने दिेख=छ । उ] १२ नं. को कानूनी 
Gयव?थाअनसुार सि=धसपNन पनO हकवाला छ र Qय?तो 
हकवालाले नै िनख=न चाह=छ भने सोही सि=धसपNन 
पनO हकवालाले िनख=न पाउने हbदँा Qय?तो अव?थामा 
मोहीले िनख=न सgने वा िनख=न पाउने भ=ने 
दिेखदँनै । यसरी हेदाN  लेनदने Gयवहारको १० नं. 
ले सगँ बसेका एकासगोलका अिंशयारलाई अशंको 
हकअ=तगNत िवशेष महkव ̀ दान गरी िलखत रिज?Tेसन 
भएको िमितले १ वषNसUम थाहा पाएको ३५ िदनिभ# 
िलखत बदर मlुा दायर गरी आ5नो हक सरुिiत गनN 
सgने हदUयाद `दान गरकेो र ऐ. ११ नं. मा िलखत 
रिज?Tेसन भएको िमितले ६ मिहनासUम थाहा पाएको 
३५ िदनिभ# निजकको हकवाला नभए वा भएर पिन 
िनख=न नचाहेमा सोही हदUयादिभ# मोहीले िनख=न 
पाउने हकलाई अिंशयार हकवाला वा सि=धसपNन 
पनO हकवालाभ=दा पछािडको `ािथमकतामा राखेको 
अव?था दिेख=छ । हदUयादसUब=धी उ] Gयव?थाबाट 
िलखत बदरतफN को हदUयादको समयाविध र िनखनाई 
पाउने हदUयादको समयाविधलाई mिXगत गnरएमा 
अशं हकलाई िवशेष महkवका साथ िनखनाई पाउने 
हदUयादसUब=धीको भ=दा कnरब दोoबर एक वषNसUममा 
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थाहा पाएको ३५ िदनको तलुना:मक ;पमा लामो 
हद<यादको कानूनी ?यव@था रहेको दिेखCछ । यसबाट 
पिन अशं हकलाई नै Kाथिमकता िदएको िवधाियकM 
मनसाय रहेको छ । 

१८. हकवालािभP मोही पदQछ िक पदRन 
भनी हेदाQ  "मोही भ�नाले अ' ज)गावालाको ज)गा कुनै 

सत1मा कमाउन पाई सो ज)गामा आ6नो वा आ6नो 

प7रवारको 9मले खेती गन; िकसान स=झनुपद1छ" 

भनी भूिमस<बCधी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) मा 
गYरएको पYरभाषाबाट पिन हकवालाको पYरभाषािभP 
मोही पनQ आउने दिेखदँनै । कानूनले @प^ ;पमा 
नभनेको अव@थामा भूिमस<बCधी ऐन, २०२१ को 
?यव@थाअनसुार अ;को ज_गा कमाएबापत मोही 
हकको ;पमा सोही ज_गाको आधा िह@सा ज_गा Kा` 
गनQ यो_य भएको ?यिa (मोही) लाई लेनदने ?यवहारको 
१२ नं. ले िनखCन पाउनेमा पिन दोbो Kाथिमकतामा 
राखेको अव@थामा अशं हक पाउन यो_य प@ुतेवारी वा 
रa स<बCधस<बCधी नाताको ?यिa (हकवाला) भनी 
भCन र बcुन मनािसब हdदँनै । 

१९. K@ततु मfुामा सगोलका अिंशयार 
तथा सगैँ बसेका छोरा र gीमतीको मCजरुी िलएर 
वा िनजह;लाई साhी राखेर माP ज_गाधनीह;ले 
उिiलिखत िववािदत ज_गा िबjM गरी जसमायालाई हक 
ह@ताCतरण गरकेो भCने तlय कहीकँतैबाट नदिेखएको 
र िववािदत िलखत बदर माग गनm ?यिaह; @वयं 
ज_गाधनीको अशं हक Kा` गनm नाता स<बCधिभPका 
?यिaह; दिेखएकोले :य@तो ?यिaह; सिCधसपQन 
पनm हकवालाभCदा पिन मािथiलो @तरको हकवाला 
भएको अव@था दिेखयो । लेनदने ?यवहारको १० नं. 
ले तोकेको हद<यादिभP सगँ बसेका अशं हक ला_ने 
दाताका हकवाला प:नी तथा छोराछोरीले िलखत बदर 
मfुा दायर गरी िबjM भएको ज_गा हकवालालाई िफताQ 

गनm गरी िमलापP भएको कायQलाई मोहीले लेनदने 
?यवहारको ११ नं. को हद<यादिभP िनखनाई पाउ ँ
भनी िदएको िनवेदनलाई िनिnjय तथा िन@तेज पानm 
गरी मfुा दायर भएको भCन िमiने दिेखदँनै । तसथQ, 
:य@तो िलखतबाट एकाघरसगँका अिंशयारको हक 
िहतमा असर परकेो अव@थामा :य@ता अिंशयारले सो 
िलखत बदर गराउन र आpनो हकको स<पिq िफताQ 
िलनलाई कानूनी उपचारको बाटो अवल<बन गनQ सsने 
नै दिेखCछ ।

२०. यसरी मलुकुM ऐन, लेनदने ?यवहारको 
१० नं. को कानूनी ?यव@था हेदाQ  अचल स<पिq िबjM 
वा हक ह@ताCतरण गदाQ सगँ बसेका हकवालाको 
मCजरुी पिन निलएको र साhी पिन नराखेको अव@थामा 
मCजरुी निदएका र साhी पिन नबसेका हकवालाले 
िलखत रिज@tेसन भएको एक वषQस<म थाहा पाएको 
३५ िदनिभP नािलस िदई आpनो हक िह@साको जित 
िलखत बदर गराउन सsने अव@था दिेखCछ भने लेनदने 
?यवहारको ११ नं. मा भएको ?यव@था हेदाQ  कसैले 
आpनो हक प_ुने घरज_गा िबjM वा हक ह@ताCतरण 
गरमेा सिCधसपQन पनm निजकको कानूनबमोिजमको 
हकवालाले िनखCन पाउने ?यव@था रहेको 
दिेखCछ । लेनदने ?यवहारको १० नं. को अव@था 
रहेकोमा सगँ बसेका हकवाला वा अिंशयारले सोही 
महलको ११ नं. को ?यव@थाबमोिजम तोिकएको 
हद<यादिभP िनखCन नगएकोले िनजको हक समा` 
भएको अथQ गरी Kाथिमकताको jममा रहेका अCय 
हकवाला वा मोहीले िनखCन पाउने हक @वतः िसजQना 
भएको र लेनदने ?यवहारको १० नं. को कानूनी 
?यव@थाबमोिजम िलखत बदरतफQ  माग गनQ पाउनेसगँ 
बसेका हकवाला वा अिंशयारले आpनो हक पYर:याग 
गरकेो अथQ गनQ िमiने दिेखदँनै । लेनदने ?यवहारको 
१० नं. को ?यव@थासगँ बसेका अिंशयार हकवालाको 
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हकको स.पि/ िनजको म1जरुी र सहमितबेगर िब89 
वा अ1य तवरले हक ह<ता1तरण भएको अव<थामा 
Aय<तो Bयवहारको िलखत बदर गराई आGनो हक 
<थािपत गराउन पाउने कानूनी Bयव<था हो भने ऐ. 
११ नं. को Bयव<थासगँ बसेका अिंशयार हकवालाको 
हकमा आकिषPत हQने नभई कानूनबमोिजमका 
अ1य हकवालालाई सि1धसपPनमा सम<या पनS गरी 
हक ह<ता1तरण भएमा सि1धसपPन पनS निजकको 
हकवालाले Aय<तो स.पि/ िनखनी िलन पाउने 
र Aय<तो हकवालाले निनखनेमा जTगाको हकमा 
मोहीले र घरको कुनै िह<साको हकमा सि1धसपPन पनS 
निजकको अ1य BयिWले पिन िनख1न पाउने Bयव<था 
हो । िलखत बदर गराउन सािधकार िनकायमा माग गनP 
पाउने हद.याद बाकँ9 रहेकै अव<थामा िनख1न पाउने 
हद.यादिभ# िनख1न माग नगरकैे आधारमा मोहीले 
िनख1न पाउने अव<था िसजPना भएको र AयसपYचात् 
उW १० नं. को Bयव<थाबमोिजम सगँ बसेका अिंशयार 
हकवालाले िलखत बदरतफP  माग गनP नपाउने भ1ने 
अथP गनP िम]दनै । 

२१. अशंमै दाबी गनP स^म तथा अशंको 
नैसिगPक अिधकार_ा` हQने नातािभ#का BयिWहaले 
आGनो सहमित, म1जरुीबेगर गरकेो जTगाको हक 
ह<ता1तरण बदर गराउन कानूनले तोकेको हद.यादिभ# 
िलखत बदरमा िफराद गरी उW जTगामा आGनो 
हक, <वािमAव र अिधकार िसजPना हQने गरी िमलाप# 
गरकेो तbयसमेत सगैँ पेस हQन आएका िमलाप# बदर 
मcुाको िमिसलबाट दिेख1छ । य<तो अव<थामा 
िववािदत जTगा मोहीलाई िनख1न िददँा जTगाधनीका 
अिंशयारको अशं हक नै मतृ _ायः हQन जाने र अशंमै 
दाबी गनP स^म BयिWहaको अशंस.ब1धी हक नै 
समा` हQने गरी मोहीलाई जTगा िनख1न िदन ु मलुकु9 
ऐन, लेनदने Bयवहारको १० नं. को Bयव<था, अ1य 

_चिलत कानूनी Bयव<था तथा अशं हकस.ब1धी 
ऐितहािसक पर.परासमेतका आधारमा िम]ने दिेखन 
आएन । उि]लिखत अव<थामा िववादको िक.नं. १४० 
को सयंWु दताPवाला कृiणबहादरु वासकुलाका हकदार 
गोिव1द वासकुलासमेत जना ६ ले िब89 गरकेो आGनो 
हक िह<साको हदस.मको जTगा मोहीको हैिसयतमा 
वादीले हकसफा गरी िलन पाउने अव<थाको 
दिेखएन । य<तो अव<थामा िववािदत िक.नं. १४० 
को जTगा यी पनुरावेदक / वादीले मोहीको हैिसयतले 
हकसफा गरी िलन िम]ने अव<था नदिेखदँा वादी 
दाबी नपTुने ठहmयाएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला #िुटयWु रहेको भ1ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर एव ंयस अदालतबाट मcुा दोहोmयाउने िन<सा 
_दान गनS 8ममा िलइएको आधार एव ंयस अदालतको 
सयंWु इजलासमा माननीय 1यायाधीश oी दीपकराज 
जोशीको रायसगँ समेत सहमत हQन सिकएन ।

२२. तसथP, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िफराद दाबीको िक.नं. १४० को जTगा िब89 गरउेपर 
लेनदने Bयवहारको १० नं. बमोिजम िलखत बदर 
मcुा दायर भई सो मcुामा भएको िमलाप#बमोिजम 
उW जTगाको आधा िह<सा सािबककै जTगाधनीका 
हकवालाका नाममा कायम भएको र िनखनाई पाउ ँ
भनी दाबी गरकेो स.पि/ सािबककै जTगाधनीका 
हकवालामा िफताP भई पनुरावेदक / वादी सो जTगाको 
मोहीको हैिसयत यथावत् कायम रहेको हQदँा सो 
जTगाको आधा िह<साको हकमा <वािमAवको हैिसयत 
पpरवतPन भइसकेकोले िनखनाई पाउ ँ भ1ने वादी 
दाबी पTुन नसqने ठहmयाएको सaु भWपरु िज]ला 
अदालतको फैसला सदर गनS गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हQने 
ठहछP  । सो ठहनाPले यस अदालतको सयंWु इजलासमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गनुPहQने 



587

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

१०६७४ - द!डपाणी ढकाल िव. नेपाल सरकार, िश4ा िव5ान तथा 8िविध म;<ालय, काठमाड?समेत

माननीय ;यायाधीश @ी गोिव;दकुमार उपाEयायको 
राय मनािसब हHदँा सदर कायम हH;छ । पनुरावेदक / 
वादी बिुMकुमार गोसाईको पनुरावेदन िजिकर पPुन 
सQदनै । 8Sततु मTुाको दायरीको लगत कUा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उX रायमा हामी सहमत छ? ।
;या.टंकबहादरु मोXान
;या.8काशकुमार ढंुगाना

इजलास अिधकृतः _वुराज काक` / दगुाa8साद खनाल
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ २६ गते रोज ५ शभुम् ।

�� & ��

सवijच अदालत, पूणa इजलास
माननीय ;यायाधीश @ी सपना 8धान मlल
माननीय ;यायाधीश @ी 8काशकुमार ढंुगाना

माननीय ;यायाधीश @ी नहकुल सवेुदी
आदशे िमित : २०७८।५।३

०७७-WF-०००४

िवषय : उr8ेषण / परमादशे

िनवेदक : गोरखा िजlला सािबक आsपोखरी गा.िव.स 
वडा नं.८ को हाल पtरवतaन अsघाट गा.पा. 
वडा नं. ८ घर भई हाल काSकv िजlला 
पोखरा महानगरपािलका वडा नं. २९ बSने 

शxुराज बलभy माEयिमक िवzालय पोखरा 
१४ मा कायaरत वषa ५१ का द!डपाणी ढकाल

िवsM
िवप4ी : नेपाल सरकार, िश4ा िव5ान तथा 8िविध 

म;<ालय काठमाड?समेत

§ कुनै पिन िश,क कम.चारी िबदा 2वीकृत 
नगराई िव6ालयमा अनुपि2थत भएमा 
सो अविधको तलब भ=ा नपाउने भ@न े
Aयव2था सवेा िविधशाB (Service 
Jurisprudence) को आधारभूत 
मा@यता हो । तर य2ता Aयव2थालाई 
कठोर तKरकाले नहरेी पKरि2थित र 
अव2थाको आधारमा हKेरनपुनL । कुन 
अव2था, घटना वा पKरि2थितको 
कारणले AयिQ काय.2थलमा अनपुि2थत 
हRनपुरकेो हो सो पKरि2थितलाई िववेकपूण. 
ढङ्गबाट @यायको रोहमा िववेचना 
गनु.पनL । कुनै मWुा चली थनुामा रहकेो वा 
फौजदारी अिभयोगको कारण िनल[बन 
भई िव6ालयमा उपि2थत हRन नसकेको 
अव2थालाई सामा@य अव2थामा ज2तो 
गरी िबदा 2वीकृत नगराई िव6ालयमा 
अनपुि2थत भएको भ@ने अथ. गन. र No 
work no pay को िविधशाB लागु गन. 
िम]न े नदेिखन े । िवभागीय कारबाहीको 
_ि`या वा फौजदारी अिभयोगका कारण 
िनल[बनमा रहकेो AयिQले िबदा 2वीकृत 
गराउन े भ@न े _b नै नरहन े भएकाले 
यस स[ब@धमा छुgै तKरकाले स[बोधन 
गKरनपुनL ।  

(8करण नं.३)

िनण�य नं. १०६७४
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§ नैितक पतन देिखन ेफौजदारी अिभयोगमा 
थनुामा रहकेो िश:क सो अविधभर <वत: 
िनल>बन भई िनजले उB अविधको तलब 
भCा नपाउन े तर Dय<तो अिभयोगबाट 
सफाइ पाएमा िनल>बन समाH भएको 
आJनो पदमा पुनः <थािपत हLन े र पूरै 
तलब पाउन ेनै बुNनपुनO । 

(.करण नं.४)
§ िश:ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४१ 

को XितबYधाDमक वाZयाशंको \पमा 
अिभयोग Xमािणत नभएमा पूरै तलब पाउन े
भYन े वाZयाशंले Dय<तो अिभयोगबाट 
सफाइ पाउन े िश:कको हकमा सो 
अविधको तलब पाउन सZन े भYन े अथ̂ 
गनु^पनO । िवभागीय सजायबाट िनल>बन 
फुकुवा भएका िश:कले तलब पाउन े
फौजदारी अिभयोगबाट सफाइ पाएकाले 
नपाउन े भYन े कानूनको प_रक`पना हो 
भनी माYन नसिकन े।

(.करण नं.५)

िनवेदकका तफ: बाट : िव>ान्  व@रA अिधवCा Dी 
लवकुमार मैनाली

िवपIीका तफ: बाट : िव>ान्  सहKयायािधवCा Dी 
खेमराज Nवाली

अवलिOबत निजर :
सOबP कानून :
§ िशIा ऐन, २०२८

आदशे
Yया.सपना Xधान म`ल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोिजम 

यस अदालतको Iे#ािधकारमा पनX भई दायर भएको 
.\ततु िनवेदनमा यस अदालतको सयंCु इजलासबाट 
सव^_च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३(२)(ग) बमोिजम पूण: इजलाससमI पेस गनु:  भनी 
िमित २०७७/१०/५ मा भएका आदशेानसुार पेस हcन 
आएको .\ततु िनवेदनको सिंIdत तeय एव ंठहर यस 
.कार रहेको छ : 

तeय खhड
म िनवेदक दhडपाणी ढकालले िशIक 

सेवा आयोगको िमित २०६०।५।१५ को िसफा@रस 
तथा िजlला िशIा काया:लय, का\कmको िमित 
२०६०।८।३ को िनण:यअनसुार मा.िव. ततृीय Dेणीमा 
\थायी िनयिुC िलई सोही िमितबाट Dी जन.काश 
उ_च माpयिमक िवqालय भhडारिढकमा हािजर भई 
नेपाली िवषयको पठन पाठन काय: िनरKतर sपमा 
गदt आएकोमा कुनै uयिCको बहकाउमा लागी म @रट 
िनवेदक िवsP जबरज\ती करणी मvुामा जाहेरी 
दरखा\त िदई िजlला .हरी काया:लय का\कmले 
मलाई पwाउ गरी का\कm िजlला अदालतको थनुछेक 
आदशेबमोिजम कारागार काया:लय, का\कmमा रहेको 
िथए ँ । उC मvुामा का\कm िजlला अदालतबाट 
मलुकुm ऐन, जबरज\ती करणीको ३(४) नं. अनसुार 
५ वष: र ऐ. ३क. नं. अनसुार yिzिवहीन मिहलालाई 
जबरज\ती करणी गरकेोमा थप ५ वष: गरी १० वष: कैद 
सजाय र पीिडतलाई s.१,००,०००।– (एक लाख) 
Iितपूित: भराइिदने गरी िमित २०७१।९।१ मा फैसला 
भएको िथयो । सो फैसलाउपर म िनवेदकले पनुरावेदन 
अदालत पोखरामा पनुरावेदन प# दायर गरकेोमा उC 
अदालतबाट का\कm िजlला अदालतको फैसलालाई 
केही उlटी गरी मलुकुm ऐन, जबरज\ती करणीको 
महलको ५ नं. बमोिजम जबरज\ती करणीको उqोगको 
कसरुमा ५ वष: कैद सजाय हcने गरी िमित २०७२।२।२१ 
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गते फैसला भएको िथयो । सो फैसलाउपर म Hरट 
िनवेदकले सवJKच अदालतमा पनुरावेदन गरकेोमा यस 
अदालतबाट पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला 
उQटी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी िमित 
२०७४।८।१८ मा अि;तम फैसला भएको िथयो ।

मVुा दायर भएपिछ िमित २०७१/६/१ दिेख 
पनुबYहाली भएको िमित २०७५/४/२३ स\म मेरो 
पद िनल\बनमा परकेो िथयो । उ] मVुामा सवJKच 
अदालतबाट सफाइ पाएप^ात् पनुबYहाली गHरपाउ ँ
भनी िमित २०७५/१/२८ मा िजQला िश4ा कायाYलय,

काbकcमा िनवेदन िदएकोमा िमित २०७५/४/१७ बाट 
लाग ुहdने गरी उ] कायाYलयबाट पनुबYहालीको िनणYय 
भएको िथयो । िश4ा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. 
बमोिजम िमित २०७५।४।१७ को िनणYयअनसुार 
पनुबYहाली तथा पदbथापना भइसकेपिछ िमित 
२०७१।६।१ गते दिेख २०७५।४।२३ स\म म सेवामा 
नरहेको अवbथा होइन । म Hरट िनवेदकलाई गैरकानूनी 
hपमा थनुामा राखी मेरो bथायी दरब;दी भएको 
माiयिमक िवjालय ततृीय िश4क पद bवतः िनल\बन 
परकेो िथयो । िश4ा ऐन, २०२८ (सशंोधनसिहत) 
को दफा १६छ. बमोिजम म अदालतको आदशेले 
पनुःबहाली भई पदbथापन भएको िश4क हd ँ । म 
िनवेदकलाई उ] ऐनबमोिजम िवभागीय सजाय भएको 
वा नोकरीबाट हटाइएको वा बखाYbत भएको िश4क 
होइन भ;ने गलत अथY लगाई तलब भqा सिुवधा िदन 
निमQने गरी िनणYय गHरएको छ । म थनुामा परकेो कारण 
कायYरत रहेको िवjालयमा अनपुिbथत भएपिछ म 
bवतः िनल\बन परकेो अवbथा हdदँा मलाई पनुबYहाली 
गराइसकेपिछ मैले पाउने तलब भqा तथा सेवा सिुवधा 
8ाr गनY पाउने मेरो सवैंधािनक एव ंकानूनी हक हो । 
यसरी म िनल\बनमा परपेिछ िश4ा ऐन, २०२८ को 
दफा १६छ. र १६ट. को अवbथा नरहेको भनी ऐनको 

गलत अथY लगाई िवjालयमा अनपुिbथत अविधको 
तलब भqा नपाउने गरी भएको िनणYय बदरका लािग यो 
Hरट िनवेदन िलई उपिbथत भएको छु ।

यसरी िनल\बन भएको अविधको तलब 
भqा उपलsध गराउन निमQने भनी िश4ा िव5ान 
तथा 8िविध म;<ालयको सिचव bतरको िमित 
२०७५।१२।२१ को िनणYय उt8ेषणका आदशेvारा 
बदर गरी उ] िनणYयले म सामा;य पHरवारको tयसमा 
पिन पूणYhपमा अश], आखँा नेदwेने अ;धो xयि]को 
सवैंधािनक तथा कानूनी हक कुि!ठत पानy िनणYय 
गरकेो हdदँा 8bततु Hरट िनवेदनको अि;तम टुङ्गो 
नलागेस\म उ] िश4ा िव5ान तथा 8िविध म;<ालयको 
िमित २०७५।१२।२१ को िनणYय कायाY;वयन नगनुY  
नगराउन ुभिन िवप4ीहhको नाउमँा अ;तHरम आदशे 
जारी गHरपाऊँ । साथै मैले ऐन िनयमबमोिजम खाई 
पाई आएको तलब भqा सिुवधा म िनल\बनमा परकेो 
िमित २०७१।६।१ दिेख २०७५।४।२३ स\म ३ वषY 
१० मिहना २३ िदनको तलब, |ेड, महङ्गी भqा, 
पोसाक भqा, चाडपवY भqा, स}चय कोषमा ज\मा हdने 
रकम नागHरक लगानी कोषमा ज\मा हdने रकम, मेरो 
सेवा अविधसमेतलाई tयसैमा जोडी िनर;तरता िदने 
गरी र मेरो िनल\बन अविधको समयमा ज\मा हdन 
आउने िबरामी िबदा सि}चत हdने र मैले पाउने गरी मैले 
खाईपाई आएको उ] िनल\बन अविधको तलब भqा 
सेवा सिुवधा स\पूणY जो जे पाउनपुनy हो सोसमेत िदन ु
भनी िवप4ी िश4ा िव5ान तथा 8िविध म;<ालय र सो 
म;<ालयका सिचवसमेतका नाउमँा परमादशेलगायत 
जो चािहने उपय]ु आ5ा आदशे जारी गHरपाउ ँ
भ;नेसमेत बेहोराको Hरट िनवेदक द!डपाणी ढकालले 
िमित २०७६/२/२४ मा यस अदालतमा दायर गरकेो 
िनवेदन प< ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
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मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह6न ु नपन8 हो ? 
आदशे जारी ह6न ु नपन8 भए आधार कारणसिहत यो 
आदशे @ाA भएका िमितले बाटाका Cयादबाहेक १५ 
िदनिभ# महाFयायािधवHा कायाIलयमाफI त िलिखत 
जवाफ पेस गनुI  भनी िवपLीहMका नाउमँा यो आदशे 
र Pरट िनवेदनको @ितिलिप साथै राखी Cयाद सूचना 
पठाई Cयादिभ# िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार पेस गनूI । साथै Pरट िनवेदक अशH भएको 
दिेखदँा @Yततु Pरट िनवेदनलाई सवZ[च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ७३(१) बमोिजम 
अ`ािधकार @दान गPरएको छ । िमित २०७५।१२।२१ 
को िशLा मF#ालयको िनणIय भएको कागजातसिहतको 
फाइल िमिसल मगाई िनयमानसुार पेस गनुI  भFने यस 
अदालतको िमित २०७६।२।२७ को आदशे । 

िशLा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. को 
उपदफा (१) मा “िवभागीय सजाय भई नोकरीबाट 
हटाइएको वा बखाIYत भएको िशLक अदालतको 
आदशे वा फैसलाबमोिजम मा# नोकरीमा पनु:बहाली 
ह6न सfने” र उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोिजम 
पनु:बहाली भएको िशLकले नोकरीबाट हटेदिेख 
पनु:बहाली भएको िमितसCमको पूरा तलब, भgा र 
तलब विृi पाउने भए सोसमेत पाउने छ भFने jयवYथा 
छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा १६ट. ले तलब भgा 
नपाउने र सेवा अविध गणना नह6ने jयवYथा गदk दफा 
१६छ. मा उिlलिखत अवYथामा वा िनयमानसुार 
िबदा Yवीकृत गराई बसेको अवYथामा बाहेक 
िवmालयमा अनपुिYथत रहेको िशLकले अनपुिYथत 
अविधको तलब भgा पाउने छैन र nयYतो अविध 
िनजको सेवामा गणना ह6ने छैन भFने @Yट कानूनी 
jयवYथा रहेको छ । Pरट िनवेदकलाई िवभागीय सजाय 
भई नोकरीबाट हटाएको वा बखाIYत गरकेो अवYथा 

होइन । जबरजYती करणीको अिभयोगमा िजlला 
अदालत काYकoको थनुछेक आदशे तथा फैसला र 
पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसलाबमोिजम थनुामा 
रहेको तpय िनवेदकले Yवयम् Pरट िनवेदनमा उlलेख 
गनुIभएको अवYथामा िनवेदकको हकमा िशLा ऐन, 
२०२८ को दफा १६छ. को उपदफा (१) आकिषIत 
ह6ने अवYथा दिेखदँनै । साथै िनवेदक िबदा Yवीकृत 
गराई अनपुिYथत रहेको अवYथासमेत नभएकोले 
िनजले िशLा ऐन, २०२८ को दफा १६ट. बमोिजम 
िवmालयमा अनपुिYथत रहेको अविधको तलब भgा 
@ाA गनI नसfने भएकाले सोहीबमोिजम भएको िनणIय 
कानूनसCमत रहेको ह6दँा Pरट िनवेदन खारजेभागी छ ।

साथै िशLा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
१४१ को उपिनयम (२) मा “नैितक पतन दिेखने 
फौजदारी अिभयोगमा िगरuतार भई थिुनएको िशLक 
nयसरी थिुनएको अविधभर Yवत: िनलCबन भएको 
मािनने छ । यसरी िनलCबन ह6ने िशLकले िनलCबन 
भएको अविधको तलब भgा पाउने छैन भFने कानूनी 
jयवYथा रहेबमोिजम जबरजYती करणीको अिभयोगमा 
अदालतको आदशेबमोिजम थनुामा रहेको िनवेदकले 
थनुामा रहेको अविधको तलब भgा पाउने अवYथा 
नह6दँा िशLा, िवvान तथा @िविध मF#ालयबाट भएको 
िनणIय कानूनसCमत रहेको ह6दँा @Yततु Pरट िनवेदन 
खारजेभागी छ, खारजे गPरपाउ ँ भFनेसमेत बेहोराको 
िशLा, िवvान तथा @िविध मF#ालयको तफI बाट र 
आuनो हकमा समेत ऐ.का सिचव खगराज बरालले 
िमित २०७६।३।२५ मा पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदकलाई िनलCबनमा रािखएकोमा 
िववाद नदिेखए पिन जबरजYती करणीको अिभयोगबाट 
सफाइ पाउने गरी िमित २०७४।८।१८ मा यस 
अदालतबाट फैसला भएपwात् िनलCबन कायम नरही 
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िनवेदक िश4क पदमा काय@रत रहेको अवDथामा 
िनवेदक िनलEबनमा रहेको िमित २०७१।६।१ दिेख 
िमित २०७५।४।२३ सEमको अविधको तलब, 
भMालगायतको सेवा सिुवधाबापतको रकम िदलाइपाउ ँ
भनी िनवेदकले दाबी िलएको स;दभ@मा िनवेदकले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाई िनलEबनको अिDतXव 
नै रहेको नदिेखएको अवDथामा र नैितक पतन 
दिेखने फौजदारी अिभयोगमा िगर\तार भई थिुनएको 
ह]दँा िश4कले िनलEबन अविधभरको तलब भMा 
सिुवधा िनवेदकले पाउने वा नपाउने सEब;धमा िश4ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १४१(२) को 8ावधान 
आकिष@त ह]ने हो ? वा िनयम १४१(३) को 8ावधान 
आकिष@त ह]ने हो ? भ;नेसEब;धी जिटल कानूनी 8dको 
eयाfयाको िवषय दिेखन आएको ह]दँा 8Dततु िनवेदन 
सवghच अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३(२)(ग) बमोिजम पूण@ इजलासमा पेस गनू@ । साथै 
यी िनवेदक शारीjरक kपमा अशlसमेत दिेखएको 
ह]दँा सवghच अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
७३ बमोिजम अmािधकार िदई िनयमानसुार गरी पेस 
गनु@  भ;ने यस अदालतको िमित २०७७।१०।५ को 
आदशे ।

आदशे ख!ड
यस अदालतको सयंlु इजलासको िमित 

२०७७/१०/५ को आदशेानसुार िनयमबमोिजम यस 
इजलाससम4 पेस ह]न आएको 8Dततु िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ@ बाट रहन ु भएका िवpान्  वjरr 
अिधवlा sी लवकुमार मैनालीले िनवेदकले फौजदारी 
अिभयोगबाट सफाइ पाई िश4क पदमा पनुःबहाली 
भइसकेको र िनजले िनलEबन अविधको तलब भMा 
पाउ ँभनी िनवेदन िदएकोमा उपलuध गराउन निमvने 
भनी िनण@य भएको छ । िश4ा ऐन, २०२८ को दफा 

१६छ. (५)(ङ) को अवDथामा मा< तलब भMा नपाउने 
हो । सफाइ पाएको अवDथामा तलब भMा रो{न 
िमvदनै । िश4ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
१४१(२) िवभागीय कारबाहीमा िनलEबन भएको 
अविधको हकमा लाग ु ह]ने eयवDथा हो । फौजदारी 
अिभयोग लागेको eयिlले सफाइ पाएको अवDथामा 
िनलEबन पिन Dवतः फुकुवा ह]ने र सो अविधको तलब 
भMा नपाउने भ;ने कानूनको मनसाय होइन । म|ुामा 
सफाइ पाएको अवDथामा म|ुा लागेकै आधारमा 
तलब भMा नपाउने भ;ने ह]दँनै । कानूनको eयाfया 
सकाराXमक पjरणाम िनDकने गरी गनु@  पद@छ । तसथ@,
िनवेदन मागबमोिजम तलब भMालगायतका सेवा 
सिुवधा उपलuध गराउन ु भनी परमादशेसमेत जारी 
गjरपाउ ँभनी बहस गनु@भयो ।

Xयसैगरी िवप4ी नेपाल सरकारको तफ@ बाट 
उपिDथत ह]न ु भएका िवpान्  सह;यायािधवlा sी 
खेमराज 5वालीले िश4ा ऐन, २०२८ को दफा १६छ. 
मा िवभागीय सजायबाट अवकाश भएको हकमा मा< 
अदालतको आदशेले पनुःबहाली ह]न स{ने eयवDथा 
गरकेो र Xयसरी पनुःबहाली भएकाले मा< िनलEबन 
अविधको तलब भMा पाउने हो । फौजदारी कसरुको 
अिभयोग लागेकोलाई पनुःबहाली ह]ने eयवDथा गरकेो 
छैन । Xयसैगरी दफा १६ट. मा िबदा Dवीकृत नगराई 
बसेकोले िव~ालयमा अनपुिDथत भएको अविधको 
तलब भMा नपाउने eयवDथा गरकेो छ । िश4ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०८ मा िव~ालयमा 
अनपुिDथत भएको अविध सेवा अविधमा गणना नह]ने 
भ;ने eयवDथा रहेको छ । अनपुिDथत अविध सेवा 
अविधमा गणना नगjरने अवDथामा सो अविधको तलब 
भMा पाउने भ;ने ह]दँनै । तसथ@, िनलEबन अविधको 
तलब भMा उपलuध गराउन निमvने भनी िश4ा,
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िव.ान तथा 1िविध म4#ालयका सिचव 7तरबाट 
भएको िनण>य कानूनस?मत भएकाले @रट िनवेदन 
खारजे ग@रपाउ ँभनी गनु>भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु>Jानसुारको बहस िजिकर सनुी 17ततु 
@रट िनवेदनसिहतको िमिसल अKययन गरी हेदा>  @रट 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम उL1ेषणयJु परमादशे 
जारी हOने हो, होइन ? सोही िवषयमा िनण>य िदनपुनR 
दिेखन आयो । 

यसमा िनवेदकले आफू िमित २०६०।८।३ 
दिेख 7थायी िशWकको Xपमा काय>रत रही आएको 
अव7थामा जबरज7ती करणीको अिभयोगमा 
का7कY िजZला अदालतबाट १० वष> कैद सजाय 
हOने गरी िमित २०७१।९।१ मा भएको फैसला केही 
उZटी गरी ५ वष> कैद सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पोखराको फैसलाउपर पनुरावेदन 
परकेोमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी यस 
अदालतबाट िमित २०७४।८।१८ मा फैसला भएको 
दिेख4छ । सो फैसलाअनसुार िमित २०७४।४।१७ 
को िनण>यानसुार सेवामा पनुःबहाली भएको हो । उJ 
फौजदारी अिभयोगबाट सफाइ पाइसकेको हOदँा िमित 
२०७१।६।१ दिेख िमित २०७५।४।२३ स?मको 
िनल?बनको अविध िशWा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम १४१ (३) बमोिजम 7वत: समाf हOने भई 
सो अविधको तलब, hेड, महङ्गी भlा, पोसाक 
भlा, चाडपव> खच> तथा सmचय कोषसमेतको सेवा 
सिुवधाबापतको रकम पाउनपुनRमा िवnालयमा 
अनपुि7थत अविधको तलब भlा उपलoध गराउन 
नसिकने भ4ने िशWा, िव.ान तथा 1िविध म4#ालयको 
िमित २०७५।१२।२१ को सिचव7तरीय िनण>यबाट 
मेरो हक अिधकारमा आघात पqुन गएकोले उJ िनण>य 
बदर गरी िनल?बन अविधको तलब, भlालगायतको 

सेवा सिुवधा म िनवेदकलाई िदलाइिदन ुभनी िवपWीका 
नाममा परमादशेसमेत जारी ग@रपाउ ँभ4ने िनवेदकको 
माग रहेकोमा िनवेदक जबरज7ती करणीको आरोपमा 
िगरrतार भई थिुनएको, Lयसरी थिुनएको अविधभर 
7वत: िनल?बनमा रहेको मािनने र सो िनल?बन 
अविधको तलब भlासमेत नपाउने भ4ने िशWा 
िनयमावली, २०५९ मा कानूनी sयव7था भएको 
हOदँा िनवेदकले सो िनल?बन अविधको तलब भlा 
तथा सिुवधा नपाउने भनी िमित २०७५।१२।२१ 
मा िनण>य भएकोले @रट िनवेदन खारजे ग@रपाउ ँभ4ने 
िवपWीहXको िलिखत जवाफ रहेको दिेखयो ।

२. िनण>यतफ>  िवचार गदा> िनवेदक दuडपाणी 
ढकाल िशWक पदमा काय>रत रहदँाको अव7थामा 
िनजउपर जबरज7ती करणीको अिभयोग लागी 
िनवेदक 7वतः िनल?बनमा परकेो र सो अिभयोगमा 
सXु का7कY िजZला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत 
पोखराले यी िनवेदकलाई कसरुदार ठहxयाएकोमा 
सोउपर परकेो पनुरावेदनमा यस अदालतबाट िमित 
२०७४।८।१८ मा िनजले सफाइ पाउने ठहरी फैसला 
भएपyात् िनजको िनल?बनसमेत फुकुवा भई िनज 
िनवेदक हाल िशWक पदमा पनुःबहाली भई काय>रत 
रहेको िमिसल सलंqन कागजातबाट दिेखएको छ । 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाई िशWक पदमा बहाल 
भएपिछ िनवेदकलाई िनल?बनको अविधको तलब 
भlालगायतका सिुवधा उपलoध गराउन निमZने भनी 
िशWा, िव.ान तथा 1िविध म4#ालयबाट भएको िनण>य 
बदर गरी िनयमानसुार पाउने तलब भlालगायतका 
सिुवधा उपलoध गराइपाउ ँभनी िजिकर िलई 17ततु 
िनवेदन िदएको दिेखयो । 17ततु िवषयमा िनवेदकले 
िनल?बन अविधको तलब भlा सिुवधा पाउने हो वा 
होइन भ4ने 1{को िनXपणाथ> तLस?ब4धी कानूनी 
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१०६७४ - द!डपाणी ढकाल िव. नेपाल सरकार, िश4ा िव5ान तथा 8िविध म;<ालय, काठमाड?समेत

@यवAथा हेनुD  वाEछनीय दिेख;छ । िश4ा ऐन, २०२८ 
को दफा १६छ. को उपदफा (१) मा िवभागीय सजाय 
भई नोकरीबाट हटाइएको वा बखा/0त भएको िश3क 
अदालतको आदशे वा फैसलाबमोिजम मा< नोकरीमा 
पुनःबहाली ह@न सAने छ भ;ने @यवAथा र सोही दफाको 
उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोिजम पुनःबहाली 
भएको िश3कले नोकरीबाट हटेदिेख पुनःबहाली भएको 
िमितसGमको पूरा तलब, भIा र तलब विृK पाउने भए 
सोसमेत पाउने छ भ;ने @यवAथा रहेको छ । Rयसैगरी 
दफा १६ट. मा दफा १६छ. मा उिNलिखत अव0थामा 
वा िनयमानुसार िबदा 0वीकृत गराई बसेको अव0थामा 
बाहेक िवPालयमा अनुपि0थत रहेको िश3कले 
अनुपि0थत अविधको तलब, भIा पाउने छैन र Rय0तो 
अविध िनजको सेवामा गणना ह@ने छैन भ;ने @यवAथा 
रहेको दिेखयो ।

३. उW कानूनी @यवAथा हेदाD  िवभागीय 
सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बखाDAत भएको 
िश4क अदालतको आदशे वा फैसलाबमोिजम मा< 
नोकरीमा पनुःबहाली हaन सbने र Rयसरी पनुःबहाली 
भएको िश4कले मा< नोकरीबाट हटेदिेख पनुःबहाली 
भएको िमितसcमको अविधको पूरा तलब, भdा र तलब 
बिृf पाउने भए सोसमेत पाउने दिेखन आयो । ऐनको 
दफा १६ट. मा उिgलिखत िनयमानसुार िबदा Aवीकृत 
गराई बसेको अवAथामा बाहेक िवhालयमा अनपुिAथत 
रहेको िश4कले अनपुिAथत अविधको तलब, भdा 
नपाउने र RयAतो अविध िनजको सेवामा गणना नहaने 
भ;ने @यवAथा सामा;य @यवAथा हो । कुनै पिन िश4क
कमDचारी िबदा Aवीकृत नगराई िवhालयमा अनपुिAथत
भएमा सो अविधको तलब भdा नपाउने भ;ने @यवAथा
सेवा िविधशाj (Service Jurisprudence) को
आधारभूत मा;यता हो । तर यAता @यवAथालाई कठोर
तkरकाले नहेरी पkरिAथित र अवAथाको आधारमा

हेkरनपुनl हa;छ । कुन अवAथा, घटना वा पkरिAथितको 
कारणले @यिW कायDAथलमा अनपुिAथत हaनपुरकेो 
हो सो पkरिAथितलाई िववेकपूणD ढङ्गबाट ;यायको 
रोहमा िववेचना गनुDपनl हa;छ । कुनै मpुा चली थनुामा 
रहेको वा फौजदारी अिभयोगको कारण िनलcबन भई 
िवhालयमा उपिAथत हaन नसकेको अवAथालाई 
सामा;य अवAथामा जAतो गरी िबदा Aवीकृत नगराई 
िवhालयमा अनपुिAथत भएको भ;ने अथD गनD र 
No work no pay को िविधशाj लाग ुगनD िमgने 
दिेखदँनै । िवभागीय कारबाहीको 8िsया वा फौजदारी 
अिभयोगका कारण िनलcबनमा रहेको @यिWले िबदा 
Aवीकृत गराउने भ;ने 8t नै नरहने भएकाले यस 
सcब;धमा छुuै तkरकाले सcबोधन गkरनपुनl हa;छ ।  

४. अब यससcब;धी कानूनी @यवAथा 
हेदाD  िश4ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १४१ 
को उपिनयम (२) मा नैितक पतन दिेखने फौजदारी 
अिभयोगमा िगरUतार भई थुिनएको िश3क Rयसरी 
थुिनएको अविधभर 0वत: िनलGबन भएको मािनने र 
सो अविधको तलब भIासमेत नपाउने भ;ने उgलेख 
भएको दिेख;छ भने सोही िनयमावलीको िनयम १४१ 
को उपिनयम (३) मा कुनै िश3क आUनो पदमा पुन: 
0थािपत भएमा िनजको िनलGबन समाW भएको मािनने 
छ भ;ने कानूनी @यवAथा रहेको दिेख;छ । Rयसैगरी 
ऐ. िनयम १४१ को उपिनयम (४) मा उपिनयम (१) 
बमोिजम कुनै िश3क िनलGबन भएमा सो िनलGबन 
रहेको अव0थामा िनजले आUनो तलबको आधा मा< 
पाउनेछ भ;ने @यवAथा रहेको र ऐ. उपिनयम (४) 
को 8ितब;धाRमक वाbयांशमा “तर Rयसरी लागेको 
अिभयोग Xमािणत नभई कुनै िश3कले सफाइ पाएमा 
िनजले िनलGबन रहेको अविधमा आधा तलब पाएको 
भए सो कटाई बाँकZ तलब र Rय0तो आधा तलब 
नपाएको भए पूर ै तलब पाउने छ” भ;ने उgलेख 
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भएको दिेख1छ । उि5लिखत कानूनी 8यव;था हेदा>  
नैितक पतन दिेखने फौजदारी अिभयोगमा थनुामा 
रहेको िशGक सो अविधभर ;वत: िनलJबन भई 
िनजले उM अविधको तलब भNा नपाउने तर Oय;तो 
अिभयोगप#बाट सफाइ पाएमा िनलJबन समाR भएको 
आTनो पदमा पनुः ;थािपत हVने र पूर ैतलब पाउने नै 
बWुनपुनX हV1छ । 

५. िशGा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
१४१(४) मा उपिनयम (१) मा# भनेको र यसले 
िवभागीय कारबाहीलाई मा# इङ्िगत गन> खोजेको 
हो िक भ1ने ज;तो दिेखए तापिन सोही उपिनयमको 
bितब1धाOमक वाcयांशमा “अिभयोग bमािणत 
नभएमा” भनी उ5लेख भएबाट उपिनयम (२) को 
िनलJबनलाई समेत समेटेको भ1ने ;पf दिेख1छ । उM 
bितब1धाOमक वाcयांशमा उ5लेख भएको “अिभयोग 
bमािणत नभएमा” भ1ने वाcयांशले फौजदारी 
अिभयोगलाई लिGत गरकेो दिेख1छ । उM उपिनयम 
(२) मा उ5लेख भएको नैितक पतन दिेखने फौजदारी 
अिभयोगमा िगरTतार भई थिुनएमा ;वतः िनलJबन 
हVने र सो अविधको तलब, भNासमेत नपाउने भ1ने 
8यव;थाले Oयसरी थिुनएको वा िनलJबन भएको 
अविधको तलब, भNा नपाउनेसJम 8यव;था गरकेो र 
उपिनयम (४) को bितब1धाOमक वाcयांशको अिभयोग 
bमािणत नभई कुनै िशGकले सफाइ पाएमा िनजले 
िनलJबन रहेको अविधमा आधा तलब पाएको भए सो 
कटाई बाकँh तलब र Oय;तो तलब नपाएको भए पूर ै
तलब पाउने छ भ1ने 8यव;था रहेको छ । यसरी िनयम 
१४१ को bितब1धाOमक वाcयांशको iपमा उM 
दफाको अि1तम हरफमा अिभयोग bमािणत नभएमा 
पूर ैतलब पाउने भ1ने वाcयांशले Oय;तो अिभयोगबाट 
सफाइ पाउने िशGकको हकमा सो अविधको तलब 
पाउन सcने भ1ने अथ> गनु>पनX हV1छ । िवभागीय 

सजायबाट िनलJबन फुकुवा भएका िशGकले तलब 
पाउने फौजदारी अिभयोगबाट सफाइ पाएकाले नपाउने 
भ1ने कानूनको पjरक5पना हो भनी मा1न नसिकने । 

६. यसरी िनवेदकलाई जबरज;ती करणीको 
अिभयोगमा पlाउ गरी थनुामा राखी मmुाको रोहबाट 
िनलJबन परकेोमा िववाद नदिेखए पिन जबरज;ती 
करणीको अिभयोगबाट सफाइ पाउने गरी िमित 
२०७४।८।१८ मा यस अदालतबाट फैसला भएपnात् 
िनलJबन कायम नरही िनवेदक िशGक पदमा 
पनुःबहाली भई काय>रत रहेको दिेख1छ । नेपाल सरकार 
आफँैले अिभयोग लगाई थनुामा राखी मmुाको रोहबाट 
भएको िनलJबनलाई िबदा ;वीकृत नगराई िवpालयमा 
अनपुि;थत रहेको भनी अनपुि;थत अविधको तलब 
भNा उपलqध गराउन निम5ने भनी नेपाल सरकार 
िशGा, िवrान तथा bिविध म1#ालयको सिचव;तरको 
िमित २०७५/१२/२१ को िनण>य कानूनसJमत दिेखन 
आएन ।

७. िनवेदक िनलJबनमा रहेको िमित 
२०७१।६।१ दिेख िमित २०७५।४।२३ सJमको 
अविधको तलब, भNालगायतको सेवा सिुवधाबापतको 
रकम िदलाइपाउ ँ भनी िनवेदकले दाबी िलएको 
स1दभ>मा िनवेदकले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाई 
िनलJबनको अि;तOव नै समाR भएको र िनवेदकले 
िनलJबन अविधको तलब, vेड, महङ्गी भNा,
पोसाक भNा, चाडपव> भNा, सxचयकोषमा जJमा 
हVने रकमलगायतका सJपूण> रकम पाउनपुनX हो भनी 
िजिकर िलएको दिेखए पिन िशGा िनयमावली, २०५९ 
को िनयम १४१ को bितब1धाOमक वाcयांशमा तर 
Oयसरी लागेको अिभयोग bमािणत नभई कुनै िशGकले 
सफाइ पाएमा िनजले िनलJबन रहेको अविधमा आधा 
तलब पाएको भए सो कटाई बाकँh तलब र Oय;तो 
आधा तलब नपाएको भए पूर ै “तलब” पाउने छ 
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भ*ने IयवJथा रहेकोले यी िनवेदकले अिभयोग लागी 
िनल0बन भएको अविधको तलबस0म पाउने दिेखयो । 

८. तसथG, उिQलिखत आधार कारण तथा 
कानूनी IयवJथाबाट िनवेदकलाई फौजदारी अिभयोग 
लागी थनुामा परी िनल0बन भएको र फौजदारी 
अिभयोगबाट सफाइ पाएको अवJथामा उ$ िनल0बन 
अविधमा िव[ालयमा अनपुिJथत रहेको अविधको 
तलब, भ\ा उपल]ध गराउन निमQने भनी नेपाल 
सरकार िश^ा, िव_ान तथा ,िविध म*@ालयको 
सिचवJतरको िमित २०७५/१२/२१ को िनणGय 
उc,ेषणको आदशेले बदर हd*छ । साथै िनवेदकले उ$ 
िनल0बन अविधको तलब, भ\ालगायतका स0पूणG 
सिुवधा उपल]ध गराउन परमादशे जारी ग7रपाउ ँभनी 
माग गरकेो भए पिन िश^ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम १४१ को उपिनयम (४) को ,ितब*धाcमक 
वाiयांशमा िनल0बन रहेको अविधको तलब पाउने 
छ भ*ने IयवJथा रहेकोले सोबमोिजम यी िनवेदकले 
उ$ िनल0बन भएको अविधभरको तलबस0म पाउने 
दिेखदँा सो अविधको तलबस0म उपल]ध गराउन ुभनी 
िवप^ीहkका नाममा परमादशेसमेत जारी हdने ठहछG  । 
अkमा तपिसलबमोिजम गनूG ।

तपिसल
मािथ आदशे खmडमा यी 7रट िनवेदक दmडपाणी 
ढकालले िनल0बन अविधको तलबस0म पाउने गरी 
परमादशे जारी भएकाले सोहीबमोिजम गनुG  गराउन ु
भनी ,Jततु आदशेको ,मािणत ,ितिलिपसिहत 
महा*यायािधव$ा कायाGलयमाफG त िवप^ीहkलाई 
जानकारी िदनू................................................१
सरोकारवालाले ,Jततु आदशेको नiकल मागे 
िनयमानसुार गरी नiकल उपल]ध गराउनू............२
,Jततु आदशेको ,ित अदालतको CMS ,णालीमा 
अपलोड गरी 7रट िनवेदनको दायरीको लगत 

कrा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइिदनू.....................................................३

उ$ रायमा हामी सहमत छu ।
*या.,काशकुमार ढंुगाना
*या.नहकुल सवेुदी

इजलास अिधकृतः दगुाG,साद खनाल
इित सवंत् २०७८ साल भा+ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

�� & ��

सवxyच अदालत, सयं$ु इजलास
माननीय *यायाधीश zी दीपककुमार काक{
माननीय *यायाधीश zी सपना ,धान मQल 

आदशे िमित : २०७८।२।११
०७७-WO-१११३

म�ुा : परमादशे

िनवेदक : िजQला किपलवJत ु श�ुोधन गाउपँािलका 
वडा नं. ६ Jथायी घर भई हाल िजQला 
लिलतपरु महाल�मी नगरपािलका वडा नं. 
५ बJने अिधव$ा शैले*+,साद अ0बेडकर 
(ह7रजन) समेत

िवk�
िवप^ी : नेपाल सरकारको ,धानम*@ी, ,धानम*@ी 

तथा मि*@प7रषद ्को कायाGलय, िसहंदरबार 
काठमाडuसमेत

िनण�य नं. १०६७५
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§ %वा%&यको अिधकारअ-तग/त %वत-0ता 
(Freedom) र हक (Entitlements) दुवै 
पद/छन ्। %वा%&यको हक (Entitlements) 
ले %वा%&य सरु<ाको =णालीबाट 
सरं<णको अिधकार समावेश गद/छ । 
%वा%&यको अिधकारिभ0 %वा%&य हरेचाह 
(Health Care), आवLयक सवेाको 
उपलNधता (Availability), पहPचँयोRय 
(Accessibility) Sयो पिन िवनाभेदभाव 
(Non-discrimination) र पहPचँको 
कुरा गदा/ शारीVरक पहPचँ (Physical 
Accessibility), खच/ वहन गनY साम&य/ 
(Affordable), सूचनाको पहPचँ भएको 
(Information Accessibility), 
%वीकारयोRय (Acceptability) तथा 
गणु%तरीय %वा%&य सेवा (Quality 
Health Service) पद/छ । नागVरकका 
यी हकह`को सरं<ण र पVरपालना गनु/, 
गराउन ुराgयको दाियSव हPन े। 

(.करण नं.६)
§ %वा%&यको अिधकारको सjमान, सरं<ण 

र पVरपूरण गVरएमा मा0 जीवनको 
अिधकारको पूण/ अनभूुत गनY वातावरण 
ब-दछ । Sयसैले %वा%&यको अिधकारलाई 
अ-य सामा-य अिधकार ज%तो नहरेी 
राgयले िछटो र =भावकारी ढङ्गबाट पूण/ 
अनभूुत गराउन ेिवषयको `पमा हनेु/पनY । 

(.करण नं.८)
§ %वा%&य उपचारको अिधकार (Right 

to Health) मािनसको बा�ँन पाउन े
हक (Right to Life) सगँ =Sय<`पमा 

पर%परमा जोिडएको हPदँा यो अिधकारसगँ 
कुनै पिन कारण सjझौता (Compromise) 
गन/  नसिकन े। 

(.करण नं.९)

िनवेदकका तफ: बाट : िव>ान्  व@रA अिधवCा Dी 
िदनेश ि#पाठी, अिधवCाहI Dी िकित:नाथ 
शमा: पौडेल, Dी िवकास भOराई, Dी 
पकंजकुमार कण:, Dी अिमता गौतम पौडेल, 
Dी मोहना अSसारी, Dी तTुसीराम पोखरले, 
Dी मिनषकुमार DेA, Dी शैलेSX.साद 
अYबेडकर, Dी नवराज पाZडे, Dी गोिवSदराज 
बत[ला, Dी झल िब.क, Dी रामबहादरु शाही, 
Dी तेजकुमार अया:ल, Dी बीरभX जोशी, Dी 
सSतोष भZडारी

िवप^ीका तफ: बाट : िव>ान्  उपSयायािधवCा Dी 
शािSत.साद लइुटेँल

अवलिYबत निजर :
सYबb कानून :
§ नेपालको सिंवधान

आदशे
-या.दीपककुमार काक� : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ एवम् १३३ बमोिजम यसै 
अदालतको ^े#ािधकारिभ#को भई दायर हhन आएको 
.iततु िनवेदनको सिं^jत तkय र आदशे यस.कार 
रहेको छः-

तkय खZड
मािनसको लािग सबैभSदा महoवपूण: उसको 

जीवन हhSछ । िवqrयापी Iपमा फैिलएको कोिभड-१९ 
को महामारीको असर नेपालमा पिन गYभीर Iपमा 
परकेो छ । पिछTला िदनहIमा नेपालमा कोिभड-
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१९ बाट सङ्Kिमत नाग7रकहMको दर र मOृयदुर 
पिन िदनानिुदन बिढरहेको कुरा नेपाल सरकार, 
RवाRSय तथा जनसUंया म*@ालयको तSयाङ्क 
एवम् िविभ*न िजXला िRथत िजXला कोिभड-१९ 
सङ्कट YयवRथापन के*+को तSयाङ्कहMबाट 
समेत दिेखएको छ । Mप*दहेी, बाकेँ, दाङ, कैलाली, 
क^चनपरु, पसाGलगायत िजXलाहMमा अि`सजन, 
भेि*टलेटर, बेडहMको पयाGa YयवRथा हbन नसकेका 
कारण कोिभड-१९ का ग0भीर िबरामीहMले उपचार 
पाउन नसकe मOृयवुरण गनुGपरकेो, अRपतालहMमा 
डा`टर र नसGहMको समेत कमी रहेको, कितपय िनजी 
अRपतालहMले उपचारमा महङ्गो शXुक असलु गनf 
गरकेो, भारतलगायत िविभ*न दशेबाट नेपाल आउने 
Yयि$हMलाई राUन `वारिे*टनको पयाGa YयवRथा 
हbन नसकेको, कोिभड-१९ िवMiको खोपको पयाGa 
आपूितG हbन नसकेको, कितपय मािनसहMले औषिधमा 
किमसन खाने, कालो बजारी गनf, खोप ख7रदमा अवरोध 
पlुयाउनेलगायतको मानवता िवरोधी कायG गरकेो 
भ*ने जRता कुराहM िविभ*न स^चारमाmयमहMबाट 
दिैनकजसो ,सा7रत र ,कािशत हbने समाचारहMबाट 
पिुn हb*छ । नेपालको सिंवधानको अनसूुची ६ मा 
RवाRSय सेवा ,दशेको अिधकार सूचीिभ@ पदGछ । 
स0पूणG नेपाली नाग7रकहMलाई समान Mपमा RवाRSय 
उपचारको उिचत ,ब*ध गरी जनताको जीवनको सरुoा 
गनुG  िवपoीहMको दाियOव रहेकोमा िवपoीहMले उ$ 
दाियOवलाई ,भावकारी Mपमा िनवाGह नगरकेा कारण 
नाग7रकहMले कोिभड-१९ को उपचार, पयाGa मा@ामा 
अि`सजन र खोपको अभावमा मOृयवुरण गनुG  नेपालको 
सिंवधानको धारा १६ बमोिजमको स0मानपूवGक बाpँन 
पाउने हक, धारा १८ बमोिजमको समानताको हक, 
धारा ३५ बमोिजमको RवाRSयस0ब*धी हकको िवMi 
छ । Oयसैगरी नेपाल सि*ध ऐन, २०४७ को दफा ९ 

अनसुार नेपालमा कानूनसरह लाग ुहbने सामािजक तथा 
साRँकृितक अिधकारस0ब*धी अ*तराGिwxय ,ितyाप@, 
१९६६ को धारा ११(१), धारा १२(२) को खzड (ग) 
तथा मानव अिधकारस0ब*धी िव{Yयापी घोषणाप@, 
१९४८ को धारा २५(१) बाट ,द} हक अिधकारबाट 
समेत वि^चत हbनपुरकेो हbदँा अRपतालहMमा पयाGa 
बेड, आइिसय,ु भेि*टलेटर, कोिभड िवशेष अRपतालको 
Rथापना, अRपतालहMमा डा`टर नसGलगायतका 
जनशि$को तOकाल YयवRथा, महङ्गो शXुक िलने 
अRपताल र औषधीमा किमसन खाने, कालो बजारी 
गनf, खोप ख7रदमा अवरोध पlुयाउने Yयि$लाई 
कारबाही, स0पूणG नाग7रकहMलाई खोपको YयवRथा र 
दशेभरका अRपतालहMमा पयाGa मा@ामा अि`सजनको 
सहज आपूितGको लािग िवपoीहMका नाममा अ*त7रम 
आदशेसमेत जारी गरी दशेभरका अRपतालहMमा 
पयाGa मा@ामा अि`सजनको सहज आपूितGको 
लािग अि`सजन �ला*टहM िनमाGण गनG गराउन 
िवपoीहMका नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी 
ग7रपाउ ँ भ*नेसमेत बेहोराको िनवेदक शैले*+,साद 
अ0बेडकर (ह7रजन) समेतको यस अदालतमा परकेो 
7रट िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हbन ु नपनf हो ? 
मागबमोिजमको आदशे जारी हbन ु नपनf कुनै आधार, 
कारण र ,माण भए सबदु ,माणसिहत 0याद सूचना 
तामेल भएपिछ िमित २०७८।०२।०७ गतेिभ@ ,Oयथ� 
नं.१, २, ३ ले महा*यायािधव$ाको कायाGलयमाफG त र 
,Oयथ� नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले आ-आ�नो मUुय 
*यायािधव$ाको कायाGलयमाफG त िलिखत जवाफ पेस 
गनुGहोला भनी आदशे र िनवेदनको ,ितिलिपसमेत 
साथै राखी िवपoीहMको नाउमँा 0याद सूचना जारी 
गरी रीतपूवGक तामेल गराई िलिखत जवाफ पर े वा 
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अविध /यतीत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु:होला । 
िनवेदकले अ>त?रम आदशे जारी ग?रपाउ ँ भनी माग 
गरकेो सDब>धमा िवचार गदा:, िनवेदकबाट माग ग?रएको 
िवषय मािनसको जीवनसगँ तIकाल JIयK सDब>ध 
राLने भएकोले आवMयक औषधी र अिOसजनको 
आपूित:को समPया, िबरामीसगँ JIयK सरोकार 
राLने अPपतालमा नभई नहRने अIयावMयक जनशिS 
आपूित:को समPया, सङ्Vिमत /यिSहWको िदनिदनै 
बढ्द ै गैरहेको सLंयालाई [ि\गत गरी उपचारबाट 
कसैले पिन िवमखु हRन नपरोस ् भ>नको लािग थप 
साधनयSु अPपतालहW स_चालन गन̀ गराउनेतफ:  
आवMयक पहल गनु:पन̀समेतका समPयाहWको 
समयमै आवMयक सDबोधन हRनपुन̀ अवPथा 
दिेखएकोले आवMयक पन̀ औषधी र अिOसजनको 
आपूित: सहज बनाउन,ु थप साधनयSु अPपतालहW 
स_चालनमा bयाउन,ु साथै अPपतालहWमा 
िबरामीहWको चापलाई Lयाल गरी जनशिSको 
आपूित: तIकाल गनु:  र नाग?रकको जीवनसगँ JIयK 
सDब>ध र सरोकार राLने यी उिbलिखत कुराहWको 
/यवPथापनको लािग आवMयकताअनसुार सDबि>धत 
सरोकारवालाको JितिनिधIवसमेत हRने गरी एउटा 
काय: सिमितसमेत िनमा:ण गरी उिbलिखत समPयाको 
समाधान Jभावकारी ढङ्गले गनु:, गराउन ुभनी सवdeच 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम 
िवपKीहWको नाममा अ>त?रम आदशे जारी ग?रिदएको 
छ । आदशेको जानकारी िवपKीहWलाई तIकाल गराई 
िववादको िवषयवPत ु र गाDभीय:समेतलाई hयानमा 
राखी िववादको िनWपण यथासमयमा हRनपुन̀ भएकोले 
JPततु िनवेदन िमित २०७८।२।९ गते िनयमानसुार 
गरी पेस गनु:  भ>नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट 
िमित २०७८।०१।२८ मा भएको आदशे ।

यस लिुDबनी Jदशे सरकारका मLुयम>#ीको 

अhयKतामा रहेको Jदशे कोरोना सङ्कट /यवPथापन 
सिमित (PCCMC) ले कोिभड-१९ को नया ँ
भे?रय>टको सङ्Vमणको जोिखम बढ्नासाथ िमित 
२०७८।०१।०७ गतेको बैठकबाट कोरोना सङ्Vमण 
िनय>#णको लािग Jदशेिभ#का सDपूण: सरोकारवाला 
िनकायहWलाई प?रचालन गन̀ गरी १५ बुदँ े िनण:य 
गरी काया:>वयनमा bयाएको छ । Jदशेमा ?रS रहेका 
PवाPpय सेवाका दरब>दी पदपूित:का लािग Jदशे लोक 
सेवा आयोगबाट िवqापन भइसकेको र तIकालका 
लािग करारमा जनशिS भना: गरी काममा लगाइएको 
छ । सबै अPपतालहWलाई अिहले कोरोना िनय>#णका 
लािग काम गन: आवMयक PवाPpय सामsी र जनशिS 
उपलtध गराई सहयोग र सहजीकरण ग?ररहेको हRदँा 
लिुDबनी Jदशे सरकारले नाग?रकको सिंवधान Jदu 
PवाPpयसDब>धी हकको JIयाभूितको बेवाPता गरी 
कुनै काय: नगरकेो भ>ने झwुो ?रट िनवेदन खारजे 
ग?रपाउ ँभ>ने बेहोराको Jदशे सरकार, लिुDबनी Jदशे 
मLुयम>#ी तथा मि>#प?रषद ्को काया:लयको यस 
अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

यस गxडकy Jदशे सरकारले सीिमत 
zोत र साधनको अिधकतम उपयोग गरी िव{/यापी 
महामारीको Wपमा फैिलएको कोिभड-१९ 
सङ्Vमणको रोकथाम, Jभावकारी िनय>#ण तथा 
उपचारका लािग आिथ:क अभाव हRन निदन कोिभड-
१९ रोकथाम, िनय>#ण तथा उपचार कोषको Pथापना 
तथा स_चालन गरकेो छ । उS कोषबाट Jदेश 
सरकार मातहतका अPपतालहWको पूवा:धार िनमा:ण, 
आइसोलेसन से>टर Pथापना तथा स_चालन, सघन 
उपचार कK, हाइिडपे>डे>सी यिुनटहWको स_चालन 
र /यवPथापन, PवाPpय सामsी ख?रद, अिOसजन 
िसिल>डर ख?रदलगायतका काय:हW गरी आएको 
छ । आिथ:क वष: २०७७/०७८ को वािष:क नीित तथा 
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१०६७५ - अिधव$ा शैले*+,साद अ0बेडकर (ह7रजन) समेत िव. नेपाल सरकार, ,धानम*@ी तथा मि*@प7रषद ्को कायाGलयसमेत

कायGHम र वािषGक िवकास कायGHममा IवाIJय Kे@को 
सMुढीकरण कायGHमअ*तगGत अिQसजन Rला*ट 
जडान तथा सTचालन, डायलािसस सेवा सTचालन, 
इलेQWोिनक मेिडकल रकेडG ,णालीको Iथापना, 
मचGरी Xया0बर Iथापना, शैYया थप गनZलगायतका 
IवाIJय सेवा िवIतारका कायGह[समेत गरकेो छ । 
िविभ*न अIपतालह[मा अIथायी दरब*दी Iवीकृत 
गरी करार सेवामा IवाIJयकम` तथा सरसफाइकम`को 
bयवIथा ग7रएको छ । ,दशे सरकारको bयवIथापन 
तथा िज0मेवारीमा १४१३ शैYया Kमताका ४० 
आइसोलेसन के*+ Iथापना तथा सTचालन ग7रएको 
छ । मgुयम*@ीको अhयKतामा ,दशे कोरोना सङ्कट 
bयवIथापन के*+ (PCCMC) गठनसमेत गरी कोिभड-
१९ को उपचारका लािग आवmयक कायGह[ ग7रएको 
छ । 7रट िनवेदनमा उnलेख गरजेIतो जनताको 
सिंवधान ,दq स0मानपूवGक बाXँन पाउने हक, 
समानताको हक र IवाIJयस0ब*धी हकमा आघात 
पानZ कुनै कायG नग7रएको हuदँा 7रट िनवेदन खारजे 
ग7रपाउ ँभ*ने बेहोराको मgुयम*@ी तथा मि*@प7रषद ्को 
कायाGलय, गvडकw ,दशेको यस अदालतमा परकेो 
िलिखत जवाफ ।

नेपालमा कोिभड-१९ को सङ्Hमणको 
,भाव परदेिेख नै मौजदुा कानूनबमोिजम यसको 
रोकथाम, िनय*@ण र उपचारको लािग िमित 
२०७६।११।१८ मा उXचIतरीय सम*वय सिमित 
गठन ग7रएको िथयो । िमित २०७७।०२।२८ मा 
उ$ सिमित िवघटन गरी कोिभड-१९ सङ्कट 
bयवIथापन के*+को bयवIथा के*+ीय Iतरमा र 
,दशेगत, िजnलागत तथा Iथानीय तहगत [पमा 
गरी उ$ के*+बाट िसमा नाकाह[मा आवतजावतमा 
िनय*@ण, Qवारिे*टनको िनमाGणलगायतका कायGह[ 
ग7रएको िथयो । कोिभड-१९ को दो{ो भे7रय*टको 

,भावको रोकथाम, िनय*@ण र उपचारका लािग िनजी 
अIपतालबाट समेत उपचारको bयवIथा ग7रएको छ 
भने दशेभरका सरकारी अIपतालह[लाई कोिभड-
१९ अIपतालको [पमा [पा*तरण गरी बेड, 
आइिसय,ु भेि*टलेटरह[ थप गरी उपचारको ,ब*ध 
ग7रएको छ । सावGजिनक ख7रद ऐन, २०६३ को दफा 
७४(ख) को कानूनी bयवIथाबमोिजम आदशे गरी २० 
लाख डोज कोिभिसnड खोप ख7रद ,िHया पूरा गरी 
१० लाख डोज खोप उपल~ध गराइएको र बाकँw १० 
लाख डोज खोप आपूितGको ,िHयामा छ । िम@ रा�W 
चीनबाट अनदुानमा ८ लाख डोज खोप ,ा� भएको 
छ । उ$ खोपह[ अ�पङ्ितमा खिटने सरुKाकम`, 
IवाIJयकम` तथा अ*य सवGसाधारण नाग7रकह[लाई 
उपल~ध गराइएको छ । िव�bयापी [पमा खोपको 
अभाव रहेको भए तापिन िविभ*न िम@रा�Wह[सगँ खोप 
ख7रदका लािग सम*वय तथा कुटनीितक पहलसमेत 
ग7रएको छ । अिQसजन आपूितGलाई सहजीकरण गद� 
मौजदुा अिQसजन Rला*टको Iतरीकरण ग7रएको 
छ । िनजी Kे@लाई अिQसजन Rला*ट Iथापनाका 
लािग सहuिलयत ऋणको bयवIथा ग7रएको छ । 
सबै IवाIJयकम`लाई प7रचालन गरी िनजह[को 
मनोबललाई hयानमा राखी ,ो�साहनको bयवIथा 
ग7रएको छ । अIपतालह[मा आवmयक बजेटको 
समेत bयवIथा ग7रएको छ । महङ्गो शnुक िलने िनजी 
अIपताललाई कानूनबमोिजम कारबाही हuने नै छ । 
नेपाल सरकार नाग7रकका सिंवधान तथा कानून ,दq 
हकको कायाG*वयन तथा सरंKणको लािग िHयाशील 
छ । नेपाल सरकार, यस कायाGलय तथा स0ब� 
िनकायबाट कोिभड-१९ को िनय*@ण, रोकथाम र 
उपचारका लािग भएका ,यासह[ नाग7रकको मौिलक 
हकको सरंKणको लािग नै भएको अवIथामा सो 
कुरालाई अनदखेा गरी दायर हuन आएको 7रट िनवेदन 
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खारजेभागी छ भ3नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, 
8धानम3#ी तथा मि3#प;रषद ्को काया@लयको यस 
अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

िवDEयापी महामारीको Fपमा फैिलएको 
कोिभड-१९ को सङ्Nमणको 8भाव नेपालमा पिन 
दिेखएकाले उQ रोगको रोकथाम तथा िनय3#णका 
लािग िमित २०७६।११।१८ मा गिठत उTचVतरीय 
सम3वय सिमितबाट सXपादन हYने काय@लाई अझ 
8भावकारी बनाउन नेपाल सरकार, मि3#प;रषद ्को 
िमित २०७७।०२।२८ को िनण@यबाट उQ सिमित 
िबघटन गरी कोिभड-१९ सङ्कट EयवVथापन के3]को 
गठन गरी िमित २०७७।०२।३० दिेख हालसXमका 
बैठकबाट काया@दशेबमोिजम िवदशेबाट आउनेको 
EयवVथापन, आइसोलेसन के3]को िनमा@ण तथा 
EयवVथापन, अलप# पनbको उcार, औषधी तथा 
खोपको EयवVथापन, अVपतालहFलाई आवeयक 
सामfीका लािग आवeयक बजेटको EयवVथापन गरी 
कोिभड-१९ िनय3#णका लािग सम3वयाgमक Fपमा 
कामहF ग;रएको छ । यसअ3तग@त के3]मा सहजीकरण 
सिमित तथा काया@3वयन सिमितले काम गरकेा छन् 
भने 8दशेगत, िजhलागत र Vथानीय तहगत कोिभड-
१९ सङ्कट EयवVथापन के3]को EयवVथा ग;रएको छ 
। यी के3]हFबाट िसमा नाकाहFमा आवतजावत नगन@ 
ससूुिचत गनb, jवारिे3टन िनमा@ण गनb, सङ्Nिमतको 
उपचार तथा उपचारका लािग आवeयक पनb अिjसजन 
तथा औषधीलगायतका VवाVkय सामfीहFको 
आपूित@ गनb काय@हF भएको छ । कोिभड-१९ को दोlो 
भे;रय3टको 8भावको रोकथाम, िनय3#ण र उपचारका 
लािग िनजी अVपतालबाट समेत उपचारको EयवVथा 
ग;रएको छ भने दशेभरका सरकारी अVपतालहFलाई 
कोिभड-१९ अVपतालको Fपमा Fपा3तरण गरी बेड, 
आइिसय,ु भेि3टलेटरहF थप गरी उपचारको 8ब3ध 

ग;रएको छ । साव@जिनक ख;रद ऐन, २०६३ को दफा 
७४(ख) को कानूनी EयवVथाबमोिजम आदशे गरी २० 
लाख डोज कोिभिसhड खोप ख;रद 8िNया पूरा गरी 
१० लाख डोज खोप उपलqध ग;रएको र बाकँs १० 
लाख डोज खोप 8िNयामा छ । िम# राtu चीनबाट 
अनदुानमा ८ लाख डोज खोप 8ाv भएकोमा उQ 
खोपहF अfपङ्ितमा खिटने सरुwाकमx, VवाVkयकमx 
तथा अ3य सव@साधारण नाग;रकहFलाई उपलqध 
गराइएको छ । िवDEयापी Fपमा खोपको अभाव रहेको 
भए तापिन िविभ3न िम#राtuहFसगँ खोप ख;रदका 
लािग सम3वय तथा कुटनीितक पहलसमेत ग;रएको 
छ । अिjसजन आपूित@लाई सहजीकरण गदy मौजदुा 
अिjसजन {ला3टको Vतरीकरण ग;रएको छ । िनजी 
wे#लाई अिjसजन {ला3ट Vथापनाका लािग सहYिलयत 
ऋणको EयवVथा ग;रएको छ । सबै VवाVkयकमxलाई 
प;रचालन गरी िनजहFको मनोबललाई }यानमा राखी 
8ोgसाहनको EयवVथा ग;रएको छ । अVपतालहFमा 
आवeयक बजेटको समेत EयवVथा ग;रएको छ । महङ्गो 
शhुक िलने िनजी अVपताललाई कानूनबमोिजम 
कारबाही हYने नै छ । यस के3] तथा सXबc िनकायबाट 
कोिभड-१९ को िनय3#ण, रोकथाम र उपचारका 
लािग भएका 8यासहF नाग;रकको मौिलक हकको 
सरंwणको लािग नै भएकोमा सो कुरालाई अनदखेा 
गरी दायर हYन आएको ;रट िनवेदन खारजेभागी छ 
भ3नेसमेत बेहोराको कोिभड-१९ सङ्कट EयवVथापन 
के3]को यस अदालतमा परकेो िलिखत जवाफ ।

िवपwी VवाVkय तथा जनस�ंया म3#ालय, 
सदूुरपि�म 8दशे सरकार, म�ुयम3#ी तथा 
मि3#प;रषद ्को काया@लय, 8दशे नं.२, 8दशे सरकार, 
म�ुयम3#ी तथा मि3#प;रषद ्को काया@लय, 8दशे 
नं.१, 8दशे सरकार, म�ुयम3#ी तथा मि3#प;रषद ्को 
काया@लय, बागमती 8दशे सरकार, म�ुयम3#ी तथा 
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१०६७५ - अिधव$ा शैले*+,साद अ0बेडकर (ह7रजन) समेत िव. नेपाल सरकार, ,धानम*@ी तथा मि*@प7रषद ्को कायाGलयसमेत

मि*@प7रषद ्को कायाGलयको तफG बाट 0यादिभ@ 
िलिखत जवाफ पेस हLन नआएको ।

आदशे खPड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससमU पेस हLन आएको ,Vततु मXुामा 
िनवेदकहYका तफG बाट उपिVथत िव[ान्  व7र\ 
अिधव$ा ]ी िदनेश ि@पाठी, अिधव$ाहY ]ी 
िकितGनाथ शमाG पौडेल, ]ी िवकास भ`राई, ]ी 
पकंजकुमार कणG, ]ी अिमता गौतम पौडेल, ]ी मोहना 
अ*सारी, ]ी तeुसीराम पोखरले, ]ी मिनषकुमार ]े\,  
]ी शैले*+,साद अ0बेडकर, ]ी नवराज पाPडे, ]ी 
गोिव*दराज बतfला, ]ी झल िब.क., ]ी रामबहादरु 
शाही, ]ी तेजकुमार अयाGल, ]ी बीरभ+ जोशी, ]ी 
स*तोष भPडारीले िवhiयापी Yपमा फैिलएको कोिभड-
१९ को महामारीको असर नेपालमा पिन ग0भीर Yपमा 
परकेो र पिछeला िदनहYमा नेपालमा सङ्mिमत 
नाग7रकहYको दर र मoृयदुर पिन िदनानिुदन बिढरहेको 
कुरा नेपाल सरकार, VवाVpय तथा जनसqंया 
म*@ालयको तpयाङ्क एवम् िविभ*न िजeला िVथत 
िजeला कोिभड-१९ सङ्कट iयवVथापन के*+को 
तpयाङ्कहYबाट समेत दिेखएको छ । Yप*दहेी, 
बाकेँ, दाङ, कैलाली, कsचनपरु, पसाGलगायत 
िजeलाहYमा अिtसजन, भेि*टलेटर, बेडहYको 
पयाGu iयवVथा हLन नसकेका कारण कोिभड-१९ का 
ग0भीर िबरामीहYले उपचार पाउन नसकv मoृयवुरण 
गनुGपरकेो, अVपतालहYमा डाtटर र नसGहYको समेत 
कमी रहेको, कितपय िनजी अVपतालहYले उपचारमा 
महङ्गो शeुक असलु गनw गरकेो, कितपय मािनसहYले 
औषधीमा किमसन खाने, कालो बजारी गनw, खोप 
ख7रदमा अवरोध पyुयाउनेलगायतको मानवता िवरोधी 
कायG गरकेो, भारतलगायत िविभ*न दशेबाट नेपाल 
आउने iयि$हYलाई राqन tवारिे*टनको पयाGu 

iयवVथा हLन नसकेको र खोपको पयाGu आपूितG 
नहLदँा आम नाग7रकहYको स0मानपूवGक बाzँन पाउने 
हक, VवाVpयस0ब*धी हक, समानताको हक जVता 
सिंवधान ,द{ मौिलक हकहYबाट विsचत हLनपुरकेो 
हLदँा स0पूणG नाग7रकहYलाई खोप उपल|ध गराई र 
अिtसजनको पयाGu iयवVथा गरी ,भावकारी उपचार 
गनG गराउन िवपUीहYको नाममा परमादशेलगायत 
उपय$ु आदशे जारी ग7रपाउ ँ भनी बहस ,Vततु 
गनुGभयो ।

िवपUी नेपाल सरकार, ,धानम*@ी तथा 
मि*@प7रषद ्को कायाGलय र कोिभड-१९ सङ्कट 
iयवVथापन के*+, काठमाड}का तफG बाट उपिVथत 
िव[ान्  उप*यायािधव$ा ]ी शाि*त,साद लइुटेँलले 
िवhiयापी महामारीको Yपमा फैिलएको कोिभड-
१९ को सङ्mमणको ,भाव नेपालमा पिन परकेो 
छ । नेपाल सरकार र मातहतका स0ब~ िनकायहY 
उ$ रोगको िनय*@ण, रोकथाम र उपचारका लािग 
कोिभड-१९ सङ्कट iयवVथापन के*+को गठन 
गरी के*+मा सहजीकरण सिमित तथा कायाG*वयन 
सिमितले काम गरकेा छन् भने ,दशेगत, िजeलागत 
र Vथानीय तहगत कोिभड-१९ सङ्कट iयवVथापन 
के*+को iयवVथा ग7रएको छ । यी के*+हYबाट 
सीमा नाकाहYमा आवतजावत नगनG ससूुिचत गनw, 
tवारिे*टन िनमाGण गनw, सङ्mिमतको उपचार तथा 
उपचारका लािग आव�यक पनw अिtसजन तथा 
औषधीलगायतका VवाVpय साम�ीहYको आपूितG 
गनw कायGहY भएको छ । िम@रा��बाट ,ाu खोप 
र ख7रद ग7रएका खोपहY अ�पङ्ितमा काम गनw 
सरुUाकम�, VवाVpयकम�लगायत आम नाग7रकलाई 
िनःशeुक िवतरण ग7रएको छ । थप खोप ख7रदका 
लािग िम@रा��हYसगँ राजनीितक तथा कुटनीितक 
पहलसमेत ग7रएको छ । नेपाल सरकार नाग7रकको 
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स-मानपूव0क बा3ँन पाउने हक, 6वा67यस-ब9धी 
हक, समानताको हक ज6ता संिवधान >द@ मौिलक 
हकहBको सरंDण र >चलनका लािग >ितबH भई 
काम गKररहेको हLदँा परमादशेलगायतका आदशे जारी 
हLनपुनP अव6था छैन । Kरट िनवेदन खारजे गKरपाउ ँभनी 
बहस >6ततु गनु0भयो ।

उपयु0Wबमोिजमको बहस सनुी िमिसल 
अXययन गरी हेदा0 , Kरट िनवेदन मागबमोिजम 
परमादशेको आदशे जारी हLनपुनP हो वा होइन ? भ9ने 
स-ब9धमा िनण0य िदनपुनP दिेखयो ।

२. िनण0यतफ0  िवचार गदा0, िव]^यापी 
महामारीको Bपमा फैिलएको कोिभड-१९ बाट 
सङ्fिमत ^यिWहBका लािग अिgसजन, भे9टीलेटर, 
बेडहBको पया0h ̂ यव6था हLन नसकेका कारण कोिभड-
१९ का िबरामीहBले उपचार पाउन नसकi मkृयवुरण 
गनु0परकेो, कितपय िनजी अ6पतालहBले उपचारमा 
महङ्गो शlुक असलु गनP गरकेो, कितपय मािनसहBले 
औषधीमा किमसन खाने, कालो बजारी गनP, खोप 
खKरदमा अवरोध पoुयाउनेलगायतको मानवता िवरोधी 
काय0 गनP गरकेो हLदँा र कोिभड-१९ िवBHको खोपको 
पया0h आपूित0 नहLदँा नागKरकको 6वा67यस-ब9धी हक, 
स-मानपूव0क बा3ँन पाउने हक, समानताको हक ज6ता 
सिंवधान >द@ मौिलक हकहBबाट विpचत हLनपुरकेो 
हLदँा स-पूण0 नागKरकहBलाई 6वा67य उपचारको 
^यव6था गरी, खोप उपलqध गराई र अिgसजनको 
पया0h ^यव6था गरी >भावकारी उपचार गन0 गराउन 
िवपDीहBको नाममा परमादशेलगायत उपयWु आदशे 
जारी गKरपाउ ँ भ9ने बेहोराको Kरट िनवेदन रहेको 
दिेखयो । नेपाल सरकार र मातहतका स-बH िनकायहB 
उW रोगको िनय9#ण, रोकथाम र उपचारका लािग 
कोिभड-१९ सङ्कट ^यव6थापन के9rको गठन गरी 
के9rमा, >दशेगत, िजlलागत र 6थानीय तहगत 

कोिभड-१९ सङ्कट ^यव6थापन के9rको ^यव6था 
गरी सङ्fिमत ^यिWहBको उपचार तथा उपचारका 
लािग आवtयक पनP अिgसजन तथा औषधीलगायतका 
6वा67य सामuीहBको आपूित0 गKरएको छ । कोिभड-
१९ िवBHको खोप खKरद गरी अuपङ्ितमा काम गनP 
सरुDाकमv, 6वा67यकमvलगायत आम नागKरकलाई 
िनःशlुक िवतरण गKरएको छ । थप खोप खKरदका 
लािग िम#राxyहBसगँ राजनीितक तथा कुटनीितक 
पहलसमेत गKरएको छ । नागKरकको स-मानपूव0क 
बा3ँन पाउने हक, 6वा67यस-ब9धी हक, समानताको 
हक ज6ता सिंवधान >द@ मौिलक हकहBको सरंDण 
र >चलनका लािग >ितबH भई काम गKररहेको हLदँा 
परमादशेको आदशे जारी हLनपुनP होइन भ9ने बेहोराको 
िवपDीहBको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

३. िव]भKर महामारीको Bपमा फैिलएको 
कोिभड-१९ को >भाव नेपालमा पिन परकेोले उW 
रोगबाट दिैनकBपमा नागKरकहB सङ्fिमत हLने गरकेा र 
सङ्fिमतमXये केही ̂ यिWहBको दिैनकBपमा जिटल 
6वा67य सम6या भोगी मkृयसुमेत भइरहेको भ9ने कुरा 
6वा67य तथा जनस{ंया म9#ालयको त7याङ्कबाट 
पिु| भइरहेको छ । कोिभड-१९ रोग ती} Bपमा एक 
^यिWबाट अक~ ^यिWमा सनP एक ग-भीर >कृितको 
सBवा रोग रहेकोमा यसको िनय9#ण, रोकथाम र 
उपचार >भावकारी Bपमा गरी नागKरकको जीवनरDा 
गनु0  सरकारको कत0^य हो । िनवेदकले Kरट िनवेदनमा 
उlलेख गरबेमोिजम राजधानीलगायत दशेका िविभ9न 
िजlलाहBमा रहेका अ6पतालहBमा कोिभड-
१९ बाट सङ्fिमत ^यिWहBको उपचारको लािग 
पया0h मा#ामा बेडको अभाव रहेको, िबरामीहBलाई 
आवtयक पनP अिgसजन पया0h मा#ामा नरहेको भ9ने 
कुरा िनवेदकले Kरट िनवेदनमा उlलेख गरी िनवेदकका 
तफ0 बाट उपि6थत िव�ान्  कानून ^यवसायीहBबाट 
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समेत उ$ अवIथाका स0ब*धमा JयानाकषGण गदM 
बहस गनुGभयो । उ$ तQयलाई िवपSीहTले पेस गरकेो 
िलिखत जवाफमा स,माण खWडन गरी अ*यथा भ*न 
सकेको पाइदँनै भने िवपSीका तफG बाट उपिIथत 
िव[ान्  उप*यायािधव$ाबाट बहसका \ममा स,माण 
खWडन गरी अ*यथा भ*न सकेको पाइदँनै ।

४. िवपSीहTको िलिखत जवाफमा २० 
लाख डोज कोिभिस_ड खोप ख7रद ,ि\या पूरा गरी 
१० लाख डोज खोप उपलaध गराइएको, बाकँc १० 
लाख डोज खोप आपूितGको ,ि\यामा रहेको, िम@ 
राef चीनबाट अनदुानमा ८ लाख डोज खोप ,ाi 
भएको, उ$ खोपहT अjपङ्ितमा खिटने सरुSाकमl, 
IवाIQयकमl तथा अ*य सवGसाधारण नाग7रकहTलाई 
उपलaध गराइएको । हाल िवmnयापी Tपमा खोपको 
अभाव रहेको भए तापिन िविभ*न िम@राefहTसगँ 
खोप ख7रदका लािग सम*वय तथा कुटनीितक 
पहलसमेत ग7रएको भ*ने उ_लेख गरकेो पाइ*छ । 
यpिप हालस0मको अवIथामा स0पूणG नाग7रकहTले 
खोप पाइसकेको वा यित समयिभ@ पाउने भ*ने 
कुराको सिुनिqतता गरकेो पाइएन । िबरामीहTले पयाGi 
मा@ामा अिrसजन पाएको र सबै सङ्\िमतहTलाई 
उपचारका लािग आवsयक पनt बेड, अिrसजन, 
आइिसय,ु भेि*टलेटरसिहत उपचारको पयाGi ,ब*ध 
भएको छ भ*ने पिुu हvने आधार ,माणसिहत िवपSीले 
भ*न सकेको पाइदँनै । दिैनकTपमा कोिभड-१९ का 
सङ्\िमत िबरामीहTको सyंयामा भएको विृ{लाई 
हेदाG  रा|यले rवार*ेटीन र आइसोलेसनको पयाGi र 
,भावकारी nयवIथापन गरी रोकथाम गरकेो तथा सबै 
Sे@का नाग7रकले समान Tपमा उपचार पाएको भ*ने 
पिन िमिसल ,माणबाट दिेखदँनै । रा|यको स0पूणG 
भूगोलको जनुसकैु कुनामा रहेका नाग7रकहTलाई 
IवाIQय उपचारमा समान पहvचँ हvन ुपदGछ । अिधकांश 

अIपतालहT सिुवधा स0प*न Sे@मा रहेको अवIथा 
हvदँा दूरदराजमा रहेका र आिथGक Tपमा िवप*न तथा 
सीमा*तकृत नाग7रकहTले स0प*न र सिुवधाय$ु 
Sे@का नाग7रकसरह समान Tपमा IवाIQय उपचारमा 
समान पहvचँ पाएको दिेखदँनै ।

५. सामा*य अवIथामा पिन नाग7रकलाई 
रोग लागेपिछ उपचारको यथोिचत ,ब*ध िमलाउन ु
रा|यको मह}वपूणG कतGnय र दािय~व हvनेमा सTवा 
,कृितको कोिभड-१९ को महामारीको यस िवशेष 
प7रिIथितमा नाग7रकहTलाई रोग ला�नबाट बचाउन 
रोकथामका ,भावकारी उपायको कायाG*वयन 
गनुGका साथै सङ्\िमत nयि$हTको उपचारको 
यथोिचत ,ब*ध िमलाई नाग7रकहTको जीवन रSा 
गनुG  रा|यको सवाGिधक मह}वपूणG दािय~व रह*छ । 
नेपालको सिंवधानको धारा १६(१) मा "��येक 

!यि#लाई स(मानपूव.क बा1ँन पाउन े हक ह4न े छ" 
धारा १८(१) मा "सबै नाग9रक कानूनको <ि=कोणमा 
समान ह4नछेन ् । कसैलाई पिन कानूनको समान 
सरंBणबाट विDचत ग9रने छैन" तथा धारा १८(३) 
ले "राGयले नाग9रकहHका िबच उ�पिI, धम., 
वण., जात, जाित, िलङ्ग, आिथ.क अवQथा, भाषा, 
BTे, वैचा9रक आQथा वा यQतै अUय कुनै आधारमा 
भेदभाव गनX छैन" भ*ने nयवIथा गरकेो छ । धारा ३५ 
को IवाIQयस0ब*धी हकअ*तगGत उपधारा (१) मा 
"��येक नाग9रकलाई राGयबाट आधारभूत QवाQYय 
सवेा िनःशु\क �ा] गनX हक ह4न ेछ र कसैलाई पिन 
आकिQमक QवाQYय सवेाबाट विDचत ग9रने छैन" । 
उपधारा (२) मा "��येक !यि#लाई आ^नो QवाQYय 
उपचारको स(बUधमा जानकारी पाउने हक ह4न े
छ" । उपधारा (३) मा "��येक नाग9रकलाई QवाQYय 
सवेामा समान पह4चँको हक ह4न े छ" साथै धारा 
१८(३) को ,ितब*धा~मक वाrयांशले "सामािजक 
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वा सा�ंकृितक $ि%ले िपछिडएका मिहला, दिलत, 
आिदवासी, आिदवासी जनजाित, मधेसी, था6, 
मिु�लम, उ9पीिडत वग;, िपछडा वग;, अ=पस>ंयक, 
सीमा@तीकृत, िकसान, Aिमक, युवा, बालबािलका, 
CयेD नागEरक, लैङ्िगक तथा यौिनक अ=पस>ंयक, 
अपाङ्गता भएका LयिM, गभा;व�थाका LयिM, 
अशM वा असहाय, िपछिडएको PेQ र आिथ;क 
6पले िवप@न खस आय;लगायत नागEरकको सरंPण, 
सशMTकरण वा िवकासका लािग कानूनबमोिजम 
िवशेष Lयव�था गन; रोक लगाएको मािनन ेछैन" भ.ने 
/यव2था गरी अ7पस9ंयक र सीमा.तीकृत /यि=लाई 
रा?यले िवशेष /यव2था गनB भनी मौिलक हकहEको 
/यव2था भएको पाइ.छ ।

६. नेपालसमेत पL रहेको आिथNक, सामािजक 
तथा सां2कृितक अिधकारसPब.धी अ.तराNिRSय 
मानव अिधकारसPब.धी TितUाप# (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, १९६६) को धारा १२(१) मा "पL 
राRSहEले T`येक /यि=को शारीbरक र मानिसक 
2वा2fयको उkचतम 2तरको उपभोग गनB अिधकारको 
सिुनिwचतता गनुNपनB (The states parties to the 
present covenant recognize the right of 
everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental 
health.)" /यव2था रहेको छ । `यसैगरी धारा १२(२)
(ग) मा Tकोप, महामारी, पेसागत र अ.य रोगहEको 
रोकथाम, उपचार तथा िनय.#ण गनNका लािग पL 
राRSहEले आवwयक कदमहEसमेत चा7नपुनB भनी 
(The prevention, treatment and control of 
epidemic, endemic, occupational and other 
diseases.) भ.ने /यव2था रहेको छ । साथै आिथNक, 
सामािजक तथा सां2कृितक अिधकारसPब.धी 

अ.तराNिRSय TितUाप#को साधारण िट�पणी नं.१४ 
ले 2वा2fय अ.य मानव अिधकारको अ�यासको लािग 
आधारभूत र अपbरहायN मानव अिधकार हो (Health 
is a fundamental human right indispensable 
for the exercise of other human rights.)। 
यसै कारण 2वा2fयको अिधकारअ.तगNत 2वत.#ता 
(Freedom) र हक (Entitlements) दवैु 
पदNछन् । 2वा2fयको हक (Entitlements) ले 
2वा2fय सरुLाको Tणालीबाट सरंLणको अिधकार 
समावेश गदNछ । सबै नागbरकलाई 2वा2fयको 
उkच2तरको उपभोगको लािग समान अवसरको 
सिुनिwचतता गनुNपनB दािय`व रा?य पLलाई िदएको 
छ । यो साधारण िट�पणीले The right to health must 
be understood as a right to the enjoyment of 
a variety of facilities, goods, services and 
condition necessary for the realization of 
the highest attainable standard and health 
को कुरा गदNछन् । 2वा2fयको अिधकारिभ# 2वा2fय 
हेरचाह (Health care), आवwयक सेवाको उपल�धता 
(Availability), पह�चँयो�य (Accessibility) `यो पिन 
िवनाभेदभाव (Non-discrimination) र पह�चँको कुरा 
गदाN शारीbरक पह�चँ (Physical accessibility), खचN 
वहन गनB सामfयN (Affordable), सूचनाको पह�चँ 
भएको (Information accessibility), 2वीकारयो�य 
(Acceptability) तथा गणु2तरीय 2वा2fय सेवा 
(Quality health service) ह�नपुनB /यव2था गरकेो 
छ । नागbरकका यी हकहEको संरLण र पbरपालना 
गनुN  गराउन ुरा?यको दािय`व रह.छ । उ= हकहEको 
Tचलनबाट कोही पिन वि�चत ह�ने अव2था ह�न ुह�दँनै । 

७. उपयुN= उि7लिखत 2वा2fयसPब.धी 
हकहE, सPमानपूवNक बाkँन पाउने हक र समानताको 
हकसगँ समेत अ.तरसPबि.धत र अ.तरिनिभNत ह�नकुा 
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साथै मानव अिधकारको आधारभतु तKवहL पिन 
हMन् । मानव अिधकारसगँ स0बि*धत यी हकहLको 
सरंRण, स0मान र ,चलन गनुG , गराउन ु राVयको 
दाियWव हो भने उ$ हकहLको ,चलन नभएको 
अवYथामा ,चलन गराई मा[न ु नाग7रकको अिधकार 
(claim right) हो । जसले राVय पRबाट सि]यता 
(Action) को अपेRा गदGछ । राVयको मूल दाियWव 
(Core obligation) िभ@ YवाYfयको सिुवधा, 
सामjी र सेवाको पहMचँ भेदभाविवना पाउने अिधकार, 
भोकमरीबाट Yवत*@ राkन पोषणय$ु र सरुिRत 
आवpयक खानाको पहMचँको सिुनिpचतता, आधारभूत 
बासYथान, YवYथ िपउने पानी तथा आवpयक 
 औषधी र YवाYfय सिुवधाको िवतरण गनुGपनu तथा 
सावGजिनक YवाYfय रणनीित िनमाGण र कायाG*वयनको 
अनगुमनसमेत गनुGपनu दाियWव राVयलाई िदइएको 
छ । साथै ,ाथिमकताका साथ सङ्]मणको िवLxमा 
खोप (Immunization) को |यवYथा र महामारीको 
रोकथाम, उपचार र िनय*@णको लािग सबै उपय$ु 
उपायहL अवल0बन गनुGपनu |यवYथासमेत गरकेो छ । 
आिथGक र ,ािविधक पRमा सके राVय पRले |यवYथा 
गनu अ*यथा आवpयकताअनसुार अ*तराGि}~य सहयोग 
िलनपुनu दाियWवसमेत सRम राVयलाई िदइएको छ । 

८. YवाYfयस0ब*धी अिधकार सामा*य 
Lपमा हेदाG  ,गितशील अनभूुित (Progressive 
realization) को िवषय मािनए तापिन कितपय 
अवYथामा YवाYfयको अिधकारको िवषय तWकाल 
,भावमा (Immediate effect) मा �याउनपुनu 
िवषयको Lपमा रहेको छ िकनिक यो बा�ँन पाउने 
जीवनको अिधकारसगँ जोिडएको िवषय हो । 
YवाYfयको अिधकारको स0मान, सरंRण र प7रपूरण 
ग7रएमा मा@ जीवनको अिधकारको पूणG अनभूुत गनu 
वातावरण ब*दछ । Wयसैले YवाYfयको अिधकारलाई 

अ*य सामा*य अिधकार जYतो नहेरी राVयले िछटो 
र ,भावकारी ढङ्गबाट पूणG अनभूुत गराउने िवषयको 
Lपमा हेनुGपदGछ । जसमा अिधकारको स0मान, 
सरंRण र प7रपूरणको िनिम� सकाराWमक उपाय 
(Positive Measures) िलने िवषयहL पदGछ । यYतो 
उपायमा राVयले WयYतो समj कायG गनुGपदGछ जसले 
YवाYfयको सरंRण र सधुारको वातावरण िसजGना गनG 
सि]यता दखेाउन सकोस ्। यसको िनिम� राVय पR 
आफ�  र आवpयकताअनसुार अ*तराGि}~य सहयोग र 
सम*वयमाफG त आिथGक, ,ािविधक सहयोग िलनपुनu 
हM*छ ।

९. उपयुG$ उि�लिखत सिंवधान तथा 
कानूनसरहका नेपाल पR रहेका अ*तराGि}~य सि*ध 
स0झौताका ,ावधानहL नाग7रकहLले के कसरी 
के कित मा@ामा उपभोग गनG पाएका छन् वा छैनन् 
भ*ने कुरा YवाभािवकLपमा *याियक चासोको िवषय 
ब*छ । सिंवधान राजनीितक दYताबेज मा@ नभई 
नाग7रक अिधकारहLको दYताबेज पिन हो । 
सिंवधान ,द� मौिलक हकहLको कायाG*वयनबाट 
नै जनताले लोकक�याणकारी राVयको अनभूुित गनG 
स�छन् । यथोिचत कायाG*वयन िबना सिंवधानका 
,ावधानहL केवल कागजी अिधकारका Lपमा 
सीिमत हMन प[ुदछन् । सिंवधानमा |यवYथा ग7रएका 
नाग7रकका मौिलक हकहLको उपभोगसमेतको 
सिुनि�तता गनुG  सिंवधानको सा�य हो । यो सा�यको 
,ाि�तफG  राVयका सबै अङ्गहLको सामूिहक ,यास 
रहनपुछG  । YवाYfयको अिधकार जYतो जीवनसगँ 
जोिडएको मौिलक हकहLको सहजLपमा ,चलन हMदँा 
मा@ै जनताले *यायको अनभूुित गनG स�छन् । सिंवधान 
,द� हकहLको ,चलनमाफG त नाग7रकलाई *यायको 
अनभूुित गराउन ु अदालतको पिन ,मखु कतG|य 
हो । सिंवधानले ,चलनीय हक भनी ,Wयाभूत ग7रसकेको 
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स-मानपूव0क बा3ँन पाउने हक, समानताको हक, 
7वा78यस-ब:धी हकह=को काया0:वयनमा रा?यको 
आिथ0क Bमता वा Cोत साधनको सीमा हDनसEला 
तर Fयसबाट रा?यले उ:मिुI पाउदँनै । महामारीबाट 
नागNरकह=को 7वा78य र जीवन नै सङ्कटमा परकेो 
अव7थामा रा?यले नागNरकको जीवन रBाका लािग 
पNरणाममा दिेखने गरी हरस-भव Tयास गनु0  पद0छ । 
वत0मान िवVलाई नै आXा:त पारकेो कोिभड-१९ ज7तो 
नया ँ Tजाितको स=वा रोग र Fयसको =प पNरवत0न  
गन] गणु (New variant) का कारण Fयसको रोकथाम, 
िनय:#ण र उपचार गरी नागNरकको 7वा78यस-ब:धी 
अिधकारको TFयाभूत गन0को लािग रा?यले चाcनपुन] 
कदमह= पNरवेशअनसुार फरकफरक हDन सEछ । तर 
दशेको भौगोिलक अव7था, दB जनशिIको अभाव, 
जनताको चेतना7तर, रा?यको आिथ0क Bमता तथा 
Cोत साधनको सीिमतता ज7ता कुराले रा?यले 
िनवा0ह गनु0पन] भूिमका र दाियFवमा कमीको ग:ुजायस 
रहन ुहDदँनै । 7वा78य सेवा मािनसको लािग सवा0िधक 
महhवको र जीवनसगँ TFयB सरोकारको िवषय 
हो । रा?यले जनुसकैु मूcयमा पिन नागNरकको जीवन 
रBाका लािग सदवै तFपरतासिहत काय0 गरकेो दिेखन ु
र kयिIले सोको अनभूुत गन0 सEन ुपद0छ । 7वा78य 
उपचारको अिधकार (Right to Health) मािनसको 
बा3ँन पाउने हक (Right to Life) सगँ TFयB=पमा 
पर7परमा जोिडएको हDदँा यो अिधकारसगँ कुनै 
पिन कारण स-झौता (Compromise) गन0 
सिकँदनै । हरके kयिIको स-पूण0 7वा78यका लािग 
रा?य सवेंदनशील भई सबै नागNरकको समान पहDचँ हDने 
गरी 7वा78य उपचारको Tब:ध गनु0  रा?यको दाियFव 
हDने र जनुसकैु मूcयमा पिन नागNरकले 7वा78य सेवा 
Tा� गरकेो सिुनि�तता गनु0पन] िज-मेवारी रा?य पBमा 
रहेको दिेख:छ । अ7पतालह=मा अFयाव�यक पन] 

बेड, अिEसजन, भेि:टलेटर, आइिसय,ु औषधी तथा 
7वा78य साम�ीको पया0� kयव7था, आिथ0क =पमा 
खNरद गन0 साम8य0 हDने सेवा तथा आपूित0 नभएको, 
डाEटर नस0लगायतका जनशिIको अभाव रहेको, सबै 
Bे#का नागNरकको समान =पमा अ7पतालस-मको 
पहDचँ नरहेको, रोगको रोकथाम तथा िनय:#णका 
लािग Eवारिे:टन, आइसोलेसन के:�को कमी रहेको 
र खोपको पया0� आपूित0 र समान िवतरण नभएकोले 
नागNरकह=ले सिंवधान Tद� हकह=को Tचलनबाट 
िवमखु हDन ु परकेो अनभूुितसिहत अदालतसमB 
:यायको याचना गरकेो अव7थामा Fय7तो हकह=को 
Tचलनका लािग सिंवधानबमोिजम आ�ा आदशे गनु0  
अदालतको दाियFवसमेत रह:छ ।

१०. यस अव7थामा िनवेदकको मागबमोिजम 
परमादशे जारी गन] मागको स-ब:धमा िवचार गदा0, 
हाल दोCो कोिभड लहरको महामारीको अव7थामा 
अिEसजनको अभावमा धेर ैमािनसले ?यान गमुाउनपुन] 
अव7था आएको हDदँा तFकालै सहज र िनर:तर 
अिEसजन आपूित0को िनिम� तथा अ7पतालमा 
िबरामीको चापलाई �यान िदई जनशिI आपूित0 गन0, 
उपचार िवमखु नहDन, साधनयIु अ7पताल 7थापना 
गन0 एकल इजलासबाट िमित २०७८।१।२८ मा नै 
अ:तNरम आदशे जारी भइसकेको दिेखदँा सोमा थप 
बोिलरहन परने । तर अ:तNरम आदशे�ारा स-बोधन 
गNरएका कितपय िवषयव7त ु दीघ0कालीन 7वा78य 
अिधकारको kयव7थापनसगँ जोिडएका िवषयव7त ु
पिन दिेख:छन् । 

११. Nरट िनवेदकह=ले िनवेदनमा दोCो 
कोिभड महामारीमा सङ्Xिमतको स�ंया मा# 
बढेको नभई अ7पतालमा अFयिधक चाप रहेको र 
अिEसजनको kयव7थापनमा ग-भीर सम7या बढेको, 
अ7पतालमा बेडको अभाव, भेि:टलेटरको अभाव 
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१०६७५ - अिधव$ा शैले*+,साद अ0बेडकर (ह7रजन) समेत िव. नेपाल सरकार, ,धानम*@ी तथा मि*@प7रषद ्को कायाGलयसमेत

रहेको, सङ्IिमतहJको उपचारको लािग िनजी 
अNपतालहJमा अOयिधक शQुक हRदँा पिन सरकार 
मकुदशGक भई बNनपुरकेो, अNपतालमा िबरामीको 
चापलाई धा*ने दV जनशि$को अभाव रहेको, 
अिWसजनको अभावमा धेर ै Xयि$ले Yयान गमुाउन ु
परकेो तथा कोरोना िवJZको खोपको उपल\धताको 
सिुनि]चतताको समेत सरकारले XयवNथापन नगरकेो 
हRदँा जीवनको रVाको लािग सरकारको दाियOव बोध 
गराउनपुन̂ ग0भीर ,]नहJ उठाउन ुभएको छ ।

१२. आज जेठ ११, २०७८ को िमितस0म 
नेपाल सरकार NवाNfय तथा जनसhंया म*@ालयको 
तfयाङ्कलाई हेदाG  पिन ज0मा पोिजिटभ केस 
५,२८,८४८, मOृय ु ६७०० तथा पिहलो मा@ाको 
खोप लगाइएको Xयि$हJ २१,१३,०८० तथा 
दोnो खोपसमेत लगाएको सhंया ५,९३,७५५ 
दिेख*छ । प7रवितGत NवJपको भाइरसको कारण 
अOय*त िछटो सङ्Iमण बढेको र अNपतालमा 
अOयिधक चाप, भेि*टलेटर र अिWसजनको किमको 
कारणसमेत मनुGपरकेो अवNथा हामी कसैसगँ पिन लकेुको 
छैन । अझ तेnो लहरको खतरा िव]वले महससु गरी 
पूवGतयारी ग7ररहे तापिन हामी दोnो लहरकै खतरासगँ 
जtुन सिकरहेका छैनu ।

१३. NवाNfयको स0मान, सरंVण र 
प7रपूितG कायम गन̂ दाियOव भएको सरकारले आज 
कोिभडको महामारीले समv NवाNfय र जनजीवन 
नै तहसनहस भएको अवNथामा आव]यक सहयोग 
,णाली, NवाNfयसगँ िवशेष गरी अिWसजन, ICU 
Bed, भेि*टलेटर, जनशि$, औषिधको उिचत र पयाG~ 
XयवNथापन गनG नसWदा NवाNfय सेवा हेरचाहबाट 
वि�चत भई कयu नाग7रकले जीवनसमेत गमुाउनपुन̂ 
िNथित आएको छ । यNतो अवNथा आउन ु भनेको 
आिथGक, सामािजक, सांNकृितक अिधकारस0ब*धी 

अनबु*ध तथा नेपालको सिंवधानको धारा १६ अ*तगGत 
जीवनको हक, धारा १८ अ*तगGत  समानताको हक 
तथा धारा ३५ बमोिजमको NवाNfय अिधकारको 
उQलङ्घनको िवषय हो ।

१४. NवाNfय अिधकारको स0मान र सरंVण 
नगनुGको अथG NवाNfय अिधकारको मूल दाियOवको 
पालना नगनुG  (non-compliance with core 
obligation of health right) पिन हो । महामारीबाट 
सङ्Iिमत भएर NवाNfयमा जिटलताको अवNथा 
िसजGना भएर अNपताल जादँा भनाG हRन बेड नपाउने, 
ICU नपाउने, भेि*टलेटर नपाउने, अिWसजन नपाउने, 
अNपतालमा बेड पाउदँा पिन धा*नै नसWने खिचGलो 
हRन ु र सरकार मकुदशGक भएर बNनपुन̂ बाtयताको 
अवNथाको अथG राYयको अकायGताको अवNथा 
हो । कुनै कायG गनG नसWन ुर गनG चाहना नहRन ुफरक 
कुरा हो । राYय पVले NवाNfय अिधकारको िनिम� 
आ�नो अिधकतम nोत साधनको ,योग गनुGपदGछ, 
अनगुमन गनुGपदGछ र अNपताल XयवNथापनलाई 
उ�रदायी बनाउन ुपदGछ । अब आउने तेnो चरणको 
महामारीलाई समेत tयानमा राखी हरके अNपतालमा 
तOकाल पयाG�त मा@ामा ICU Bed, भेि*टलेटर, 
अिWसजन जNतो जीवन रVाको लािग िनर*तर चािहने 
मेिसनहJको ,या�त XयवNथा हरके अNपतालमा २४ 
सै घ�टा र ३६५ िदन नै स�चालनमा रहने िNथितमा 
राhन,ु राhन लगाउन ु भनी यो परमादशेको आदशे 
जारी ग7रिदएको छ ।  

१५. कोरोना िवJZ कुनै िन]चयाOमक 
 औषधीको अभावमा हाल बजारमा उपल\ध WHO 
ले समेत ,योगको अनमुित िदइएको खोपले नै कोरोना 
िवJZ ,ितरोधाOमक Vमता अिभविृZ गरी कोरोना 
रोकथामको मह�वपूणG आधार बनेको छ । हालस0म 
कोरोना महामारीसगँ लड्न शारी7रक दरुी कायम, 
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-वा-/य सरु3ाको उपाय अवल5बनसगैँ मह<वपूण> 
उपाय भनेको खोप नै रहेको तर खोपको पहBचँ नेपाल 
र सबै उमेर र सबै वग>का स5पूण> नेपालीको लािग हBन 
सकेको छैन । अनदुान वा सहयोगबाट IाJ गरकेो वा 
खKरद गरी IाLत गरकेो खोप पया>Lत नहBनकुो साथै 
कितपय NयेO नागKरक, वैदिेशक रोजगार (आIवासन) 
जादँा खोप लगाउन ुनै पनT वग> पिन खोपको पहBचँबाट 
विUचत भएको दिेखWछ । खोपको िनिमX सरकारले 
सYदो Iयास गKररहेको भिनए तापिन पKरणाममा 
सीिमत मा#ामा केही नेपालीले र िवशेष गरी केही 
[Wटलाइनमा काय>रतह]ले मा# खोप लगाउन सफल 
भएको छ । एकाितर नेपालले अझैस5म पया>Lत मा#ामा 
खोप `याउन सकेको छैन । अकaितर `याइएको 
खोपको Iयोग र िवतरण समानपुाितक र Wयायोिचत 
ढङ्गबाट हBन सकेको छैन, पया>Lत अनगुमन पिन भएको 
पाइदँनै । भारतबाट िकनेको २० लाख मा#ाको खोपमा 
आधा खोप िनया>त भइसकेको र बाकँf १० लाख खोप 
आइसकेको अव-था छैन । तसथ>, भारतबाट रकम 
भhुान गKरसकेको तर नआइसकेको खोपले गदा> 
कितपय NयेO नागKरकले पिहलो खोप िलए तापिन 
दोiो डोज िलन नसकf अkयWत डरको अिनिlचतताको 
ि-थितमा रहेका छन् । यसथ>, भारतबाट खोप खKरद 
गरी मू`य भhुान गKरसकेको भिनएको खोप `याउन 
तkकाल mयापाKरक, कुटनीितक र राजनीितकलगायत 
आवlयक पहल गनु> , गराउनू । साथै खोप िबnf गनT वा 
नगनT, िदने वा निदने भWने िवषयमा खोप िनमा>ण दशे वा 
क5पनीको अिधकार भए तापिन जनु राopसगँ खोपको 
उkपादन वा उपलqधता Iदान गनT 3मता रहेको हBWछ, 
kय-तो राopले अWतरा>िopय -तरमा िवकासशील 
मलुकुलाई पार-पKरक सहयोग र समWवय गनु>पनT 
दाियkवसमेत रहेकोमा सोको िनिमX झकझकाउने 
काय>को पहल गनु> , गराउनू । खोप खKरदको िनिमX 

राNयको iोत साधनको Iयोग Iाथिमकताको 
आधारमा गनु> , गराउनू । गKरब तथा भौगोिलक िवकट 
अव-थामा रहेका जनतामा समेत समानपुाितक 
तKरकाले खोपको पहBचँको सिुनिtतता गनु> , गराउनू । 

१६. अिYसजनको अभावमा धेर ै मािनसले 
Nयान गमुाउन ु परकेो अव-थालाई wयानमा राxदा 
दीघ>कालीन ]पमा नै यसको सहज mयव-थापन गनु>पनT 
दिेखWछ । यसको िनिमX िज`लामा जनसxंयाको 
चापलाई हेरी कमसेकम हरके Iदशेको सरकारी 
अ-पतालह]मा पया>J 3मता भएको अिYसजन 
LलाWटको िनमा>ण गन> आवlयक बजेट केW{, Iदशे र 
-थानीय िनकायले समेत छुट्याउन ुतथा हरके Iदशेमा 
अिYसजन LलाWट िनमा>ण गनु> , गन> लगाउन ु भनी 
परमादशे जारी गKरएको छ ।

१६. िनजी मेिडकल कलेजको सUचालन 
-वीकृित मापद}डमा नै अिYसजन LलाWटको mयव-था 
गनु>पनT mयव-था गनु>  तथा अब तेiो लहरको कोरोना 
महामारीको खतराको डरको अव-थामा आवlयक 
िसिल}डरसिहत पया>J र िनरWतर अिYसजन आपूित> 
(supply) को mयव-था गनू> । दोiो लहरको महामारीमा 
दिेखएको र भोिगएको अिYसजनको अभावलाई 
wयानमा राखी तेiो लहरमा आउन सYने सङ्कटलाई 
समेत wयानमा राखी हरके िज`लामा अिYसजन 
कWसWpेटर ब�क -थापना गरी गराई अिYसजनको 
पया>J र िनरWतर आपूित>को mयव-था गनु> , गराउनू ।

१७. कोिभड-१९ को महामारीले 
अ-पतालह]मा बेड, आइिसय ु र भेिWटलेटरको 
अभावमा समेत सङ्nिमतह]ले थप पीडा भो�न ुपरकेो 
र Nयान गमुाएको अव-थालाई wयानमा राxद ैकोिभड-
१९ समेत mयव-थापन स5बWधमा mयव-था गन> बनेको 
अwयादशे, २०७८ ले I-तािवत गरकेो कोिभड-१९ 
यिुनफाइड केW{ीय अ-पताल सUचालन गनT िनण>य 
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१०६७५ - अिधव$ा शैले*+,साद अ0बेडकर (ह7रजन) समेत िव. नेपाल सरकार, ,धानम*@ी तथा मि*@प7रषद ्को कायाGलयसमेत

भएको र सोको िज0मेवारी हेदाG  कोिभड-१९ महामारीको 
जोिखममा उपचारमा  मा@ नभई िनय*@णको तयारीमा 
समेत काम कतGPय तोिकएको अवQथामा एकRकृत 
उपचार ,णालीमा म*@ालयसगँ सम*वय गरी आवWयक 
भौितक पूवाGधार,  औषधी, अि[सजन, QवाQ\य साम]ी 
र जनशि$ PयवQथापन, प7रचालन तथा िवतरण 
अ^ाविधक गन_ िज0मेवारीसमेत िदइएको दिेखदँा 
सोको कायाG*वयन तaकाल गनुG , गनG लगाउनू ।

१८. अQपतालहeले कोिभड-१९ 
सङ्gिमतहeसगँ उपचारको िनिमh चकi रकम 
असलुी ग7ररहेकोले उनीहeलाई िनयमन गरी 
कानूनको दायरामा jयाउनपुन_ भ*ने 7रट िनवेदकको 
मागको स0ब*धमा िवचार गदाG QवाQ\य म*@ालयले 
कोिभड-१९ सङ्gिमतको उपचारको िनिमh 
सामा*य, मlयम र जिटल िबरामी हेरी शjुक िलने तथा 
फरक सेवाहeको पिन (जQतै भेि*टलेटर, आइिसय ु
बेड, अि[सजनलगायतको) फरक शjुक िनधाGरणको 
सूचना ,कािशत गर ेतापिन िनजी अQपतालहeले र 
साथै सरकारले स0झौता गरी सूचीकृत गरकेा कितपय 
अQपतालहeमा समेत म*@ालयले िनधाGरण गरकेोभ*दा 
अaय*त बढी शjुक असलुी ग7ररहेको र महङ्गो शjुक 
ितनुGपदाG कैयpको घर खेतसमेत ब*धक राrनपुन_ 
वा बेsनपुन_ अवQथा आएको, आtनो र आफ*तको 
uयानसमेत गमुाउन ुपरकेो दिेख*छ । अQपतालको िबल 
भ$ुान गनG नस[दा, मaृय ुहwदँा लाससमेत िलन नसिकने 
जQता पीडादायी Pयवहारहe बेहोनुG  परकेाले सरकारले 
कोिभड-१९ सङ्gिमतको िनःशjुक उपचार गन_ 
घोषणा कागजमै रहन गएको त\य 7रट िनवेदकहeले 
7रट िनवेदनमा तथा बहसको gममा पिन उठाएको हwदँा 
कोिभड-१९ महामारीका सङ्gिमत िबरामीको उपचार 
खचG पारदशz र उhरदायीपूणG बनाउन आवWयक 
स0पूणG उपाय अवल0बन गनुG , गराउनू ।

१९. कोिभड-१९ को महामारीमा अaयिधक 
सेवा शjुक िलने अQपतालको िनयमन गनG सेवा शjुक 
िनधाGरण सिमितको कामको ,भावका7रता बढाउने 
PयवQथा गनूG । कालोबजार तथा केही अ*य सामािजक 
अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २, ३, ४, 
५, ६, ७ ले कालोबजारी, नाफाखोरी, माल वQतकुो 
िबचलन, ज0माखोरी तथा कृि@म अभाव, औषधीमा 
िमसावट गन_लाई सजायको दायरामा jयाउन स[ने 
PयवQथा छ । माल वQतकुो िबgRिभ@ QवाQ\य सेवाको 
िबgR पद�न भ*न नसिकने हwदँा आवWयकतानसुार 
यस ऐनबमोिजम QवाQ\य सेवा िबgRको अनगुमन 
र कारबाहीमा ,भावका7रता jयाउने PयवQथा गनुG , 
गराउनू ।

२०. उपयुG$बमोिजमको आदशे ३ मिहनािभ@ 
कायाG*वयन गनG गराउन यो आदशेको जानकारी 
िवप�ी नं.१, २, ३ को हकमा महा*यायािधव$ाको 
कायाGलयमाफG त र िवप�ी नं.४, ५, ६, ७, ८, ९ 
को हकमा मrुय *यायािधव$ाको कायाGलयमाफG त 
िवप�ीहeलाई िदनू ।

२१. ,Qततु 7रट िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू । 

उ$ रायमा सहमत छु ।
*या.सपना ,धान मjल

इजलास अिधकृत:- कुबेर पा�डे
इित सवंत् २०७८ साल जेठ ११ गते रोज ३ शभुम् ।    

�� & ��



नेपाल कानून पि#का, २०७८, असोज

610

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

सव./च अदालत, सयं6ु इजलास
माननीय :यायाधीश =ी दीपककुमार काक?
माननीय :यायाधीश =ी स@ुमालता माथेमा

आदशे िमित : २०७७।९।२९
०७७-WH-०१४७

िवषयः- ब:दीMNयOीकरण

िनवेदक : िजQला जाजरकोट जिुनचादँ े वडा नं.९ 
नागXरकताको ठेगाना भई हाल काठमाड] 
िजQला काठमाड] महानगरपािलका वडा 
नं.२९ सामाखसुी ब_द ै आएकोमा हाल 
कारागार कायाbलय नcख ु भएको िशवधन 
शाहीको छोरा eानबहादरु शाही

िवfg
िवपOी : उ/च अदालत पाटनसमेत

§ िनवेदन बेहोराबाट नै िनवेदकले आ0नो 
वा1तिवक ठेगाना 1वीकार ग5ररहकेो 
अव1थामा आ0नो नामको समा8ान 
9यादबार े िनज अनिभ=, बेखबर रहछेन ्
भBन ेअथC गनुC औिचFयपूणC नहJन े। 

(Mकरण नं.७)

िनवेदकका तफb बाट : िवlान्  अिधव6ा#य =ी nयोित 
बािनया, =ी हXरMसाद मैनाली र =ी सिु_मता 
शाह

िवपOीका तफb बाट : िवlान्  उप:यायािधव6ा =ी 
दशरथ पगेिन

अवलिoबत निजर :

सoबg कानून :

आदशे
Bया.दीपककुमार काकM : नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३ बमोिजम यसै अदालतको 
Oे#ािधकारिभ# रही दायर हqन आएको M_ततु 
िनवेदनको सिंOrत तsय र आदशे यसMकार रहेको छ -

तsय खtड
म िनवेदक जाजरकोट जनुीचादँ-े९ घर भए 

तापिन उ6 _थानबाट सoपूणb चल अचल सoपिv 
िबwx गरी कXरब १७ वषbदिेख काठमाड] ब_द ै आई 
हाल बसोबास गदy आएको काठमाड] िजQला काठमाड] 
महानगरपािलका-२९ सामाखसुीको डेराबाट सादा 
पोसाकमा खिटएका सरुOाकम?ले पwाउ गXरएको हqदँा 
पwाउ गनुbपनz कारण के रहेछ भ:नेबार ेिजeासा राcदा 
उ/च अदालत पाटनमा तपाइलँाई िवपOी बनाई नेपाल 
सरकारले ब{िकङ्ग कसरुसoब:धी अिभयोग दायर 
भई ०७४-CB-०४२९ म�ुामा f.७,८७,०००/- 
जXरवाना र १० िदन कैद र ०७४-CB-०४३१ मा 
f.८,००,०००/- जXरवाना र १० िदन कैद ठहनz गरी 
फैसला भएको रहेछ । उिQलिखत म�ुामा मलाई फरार 
अिभय6ुको सूचीमा राखी िवगत २०६० सालबाट मैले 
बसोबास छाडेको ठाउ ँिजQला जाजरकोट जनुीचादँ-े९ 
दखेाई घरपXरवारभ:दा बािहरका मािनसले मेरा नामको 
oयाद िमित २०७५/०३/११ र २०७५/१०/२३ गते 
oयाद तामेली गराइएको रहेछ । सो बेXरतपूवbकको 
तामेली oयादका आधारमा मलाई दोषी करार हqने गरी 
गैरकानूनी फैसला भएको रहेछ । हाल आ�नो घर 
नभएको कारण बसाइसँराई िलन मा# बाकँx रहेको 
अव_थामा जाहेरवाला खमराज नेपालको घरमा म 
िनवेदक २०७५ सालसoम ब_द ैआई पिछQलो समय 
२०७५ सालप�ात् काठमाड] िजQला काठमाड] 

िनण�य नं. १०६७६
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१०६७६ - �ानबहादरु शाही िव. उ,च अदालत पाटनसमेत

महानगरपािलका वडा नं.२९ सामाखसुीमा डेरा 
गरी बसोबास गरकेो, मैले काम गनB कCपनीको नाम, 
ठेगाना, मोबाइल नCबर र सCपकF  हGने HयाJडलाइनको 
नCबरसमेत जाहेरवाला खमराज नेपाललाई राMो 
जानकारी हGदँाहGदँ ैिनज जाहेरवालाले मेरो बसोबासको 
उपयOु ठेगाना उHलेख गरी रीतपूवFकको Cयाद तामेल 
नगराई, गलत ठेगाना उHलेख गरी कHपना नै गनF 
नसQने अिभयोगमा दोषी सािबत गनF मउपर जाल 
TपUच गरी मVुा दायर गरी बेWरतपूणF ढङ्गले Cयाद 
तामेल गराई Tितवादको मौकासमेत निदई मलाई 
कसरुदार ठहर हGने गरी उ,च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६/०३/२३ मा भएको फैसला aिुटपूणF भएकोले 
मेरो थनुा गैरकानूनी रहेको छ । िवपeी उ,च अदालत 
पाटनबाट गैरकानूनी तWरकाबाट तामेल भएको 
भिनएको मेरो नामको Cयाद र सो Cयादको आधारमा 
भएको फैसला र फैसला कायाFJवयनको िसलिसलामा 
भएका कामकायFबाही नेपालको सिंवधानको धारा 
१६, १७(२) को खjड ङ र च, १८,(१),(२), धारा 
२०(४) (५) (८) (९) धारा २५ र ४६ nारा Tदान 
गWरएको हकमा आघात परकेो तथा सािबक मलुकुp 
ऐन, अ.बं. ११० र ११२ समेतको Tितकूल तथा 
Tाकृितक Jयायको िसsाJतिवपरीत भएकाले िमित 
२०७६/०४/२३ गते मलाई थनुामा राtने पaलगायत 
िमित २०७७/०४/३२ मा उ,च अदालतका 
रिजuvारबाट भएको आदशे उwTेषणको आदशेले बदर 
गरी िमित २०७६/०३/२३ मा भएको फैसलासमेत 
िनिxyय घोिषत गरी म िनवेदकलाई थनुामा रािखएको 
कायF गैरकानूनी भएको हGदँा गैरकानूनी थनुाबाट मOु 
गनF बJदीTwयeीकरणको आदशे जारी गरी अिभयोगको 
सCबJधमा उ,च अदालत पाटनमा गई Tितवाद गनB 
मौका िदनेलगायतका अJय उपयOु आदशेसमेत जारी 
गWरपाउ ँभJनेसमेत बेहोराको Wरट िनवेदक �ानबहादरु 

शाहीको तफF बाट यस अदालतमा दायर हGन आएको 
Wरट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम बJदीTwयeीकरणको आदशे िकन जारी 
हGन ुनपनB हो ? आदशे जारी हGन ुनपनB मनािसब आधार, 
कारण र Tमाण भए सोसमेत खलुाई सूचना Cयाद Tा{ 
भएका िमितले बाटाका Cयादबाहेक ३( तीन ) िदनिभa 
महाJयायािधवOाको कायाFलयमाफF त िलिखत 
जवाफ पेस गनुF  भनी यो आदशे र िनवेदन पaको 
Tितिलिपसमेत साथै राखी िवपeीह|को नाममा Cयाद 
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध }यतीत 
भएपिछ िनयमानसुार पेस गनुF  भJनेसमेत बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७७/०९/१५ गते भएको 
आदशे ।

वादी नेपाल सरकार Tितवादी �ानबहादरु 
शाही भएको म.ुनं. ०७४-CB-०४२९ समेतको ब�िकङ 
कसरु मVुामा िमित २०७६/०३/२३ गते फैसला 
भएप�ात् सCमािनत अदालतमा �ानबहादरु शाहीको 
पनुरावेदन परी सCमािनत अदालतको च.नं.२७६ 
िमित २०७७/०६/०४ महाशाखा (पनुरावेदन दताF 
शाखा) को पaबाट रकेडF िमिसल माग भई यस 
अदालतको च.नं.२८८ िमित २०७७/०८/१५ को 
पaबाट २ थान रकेडF िमिसल तहा ँसव�,च अदालतमा 
पठाइसकेको हGदँा सोही बेहोरा जानकारी गराउदँ ै
यस अदालतबाट कानूनबमोिजम फैसला भएको हGदँा 
बJदीTwयeीकरणको Wरट जारी हGनपुनB होइन । Tuततु 
Wरट िनवेदन खारजे गWरपाउ ँभJनेसमेत बेहोराको उ,च 
अदालत पाटनबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िशवधन शाहीको छोरा िजHला जाजरकोट 
जनुीचादँ ेवडा नं.९ नगरपािलका uथायी घर भई हाल 
कारागार कायाFलय नtख ुलिलतपरुमा थनुामा रहेको 
�ानबहादरु शाही भएको ब�िकङ कसरु मVुामा उ,च 
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अदालत पाटनको च.नं.५०८ िमित २०७६/०४/२३ 
को थनुवुा पजु<अनसुार थनुामा रािखिदन लेखी 
आएबमोिजम िनजलाई िनयमानसुार िसधा खान 
पाउने गरी थनुामा रािखएको हIदँा िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम बKदीLMयNीकरणको आदशे जारी 
हIनपुनQ होइन । LTततु Uरट िनवेदन खारजे गUरपाउ ँ
भKनेसमेत बेहोराको िवपNी कारागार कायाWलय नXख,ु 
काठमाड[बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

आदशे ख]ड
िनयमबमोिजम िनणWयाथW पेस हIन आएको 

LTततु Uरट िनवेदनसिहतको स^पूणW िमिसल अ_ययन 
गरी Uरट िनवेदक `ानबहादरु शाहीको तफW बाट 
उपिTथत िवaान्  अिधवcा#य dी eयोित बािनया, 
dी हUरLसाद मैनाली र dी सिुTमता शाहसमेतले Uरट 
िनवेदकउपरको बgिकङ कसरुस^बKधी मiुा दायर गरी 
िनवेदकका नाउकँो ^याद बेUरतसगँ तामेल गराई भएको 
फैसला #िुटपूणW हIदँा सो #िुटपूणW फैसलाअनसुारको 
कामकारबाही गैरकानूनी भई िनजलाई सनुवुाइको 
मौकाबाट समेत विkचत गरी भएको फैसलाको 
आधारमा थनुामा राXने कायW Lाकृितक Kयायको 
िसmाKतिवपरीत छ । बgिकङ कसरु मiुामा िनवेदकलाई 
कसरुदार ठहराई उoच अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६/०३/२३ मा भएको फैसलाको आधारमा िमित 
२०७६/०४/२३ दिेख थनुामा राXने िवपNीहpको 
कायW नेपालको सिंवधानaारा Lदq मौिलक हकको 
हनन भएको छ । बेUरतको ^याद तामेलीबाट भएको 
फैसला कानूनिवपरीत भएकोले बेUरतका काम 
कारबाही र सोको आधारमा भएको कामकारबाहीहp 
बदर गरी िनवेदकलाई गैरकानूनी थनुाबाट मcु गUरपाउ ँ
भनी बहस गनुWभयो ।

िवपNीहpका तफW बाट उपिTथत िवaान्  
उपKयायािधवcा dी दशरथ पगेंनीले यी Uरट िनवेदकको 

Tथाई वतनमा नै ^याद जारी गरी रीतपूवWक तामेल 
गUरएको कायW कानूनबमोिजम नै छ, िनवेदकउपरको 
बgिकङ कसरुस^बKधी मiुामा भएको फैसलाबमोिजम 
िनज थनुामा भएको अवTथा हो । अदालतबाट भएको 
फैसला गैरकानूनी भKने पNले तMस^बKधमा ठोस Lमाण 
गजुानुWपनQमा सो Lमाण िनवेदकबाट गrुन आएको छैन । 
कानूनको रीत पsुयाई भएको फैसला कायाWKवयन गनtपनQ 
हIKछ । अतः िनवेदकलाई फैसलाअनसुार लागेको कैद 
जUरवाना असलुउपर गनWको लािग थनुामा रािखएको 
हIदँा िवपNीहpको नाममा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी हIनपुनQ होइन, Uरट िनवेदन खारजे गUरपाउ ँ
भनी बहस गनुWभयो ।

दवैुतफW बाट उपिTथत िवaान्  कानून 
vयवसायीहpले गनुWभएको बहस िजिकर सनुी िमिसल 
सलंwन कागजात अ_ययन एव ंउपयुWcानसुारको बहस 
िजिकरसमेतबाट िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकलाई 
गैरकानूनी pपमा थनुामा रािखएको हो वा होइन ? 
बKदीLMयNीकरणको Uरट जारी हIने हो वा होइन ? सो 
स^बKधमा िनणWय िदनपुनQ दिेखन आयो ।

२. िनणWयतफW  िवचार गदाW, िवपNी उoच 
अदालत पाटनबाट गैरकानूनी तथा बेUरतसगँ ^याद 
तामेल भएको कारणबाट म िनवेदकलाई Lितवाद 
गनQ मौका नै निदई उoच अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६/०३/२३ मा भएको फैसला र सो फैसला 
कायाWKवयनको िसलिसलामा भएका स^पूणW प#ाचार, 
पyाउ पजु<, थनुवुा पजु< िमित २०७६/०४/२३ गतेको 
थनुामा राXने प#लगायत िमित २०७७/०४/३२ मा 
उoच अदालतका रिजTzारबाट भएको आदशेसमेत 
उMLेषणको आदशेले बदर गरी सो आधारमा भएको 
फैसलासमेत िनि|yय घोिषत गरी मलाई थनुामा 
रािखएको कायW गैरकानूनी हIदँा MयTतो गैरकानूनी 
थनुाबाट मcु गनW बKदीLMयNीकरणको आदशेसमेत 
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१०६७६ - �ानबहादरु शाही िव. उ,च अदालत पाटनसमेत

जारी गरी अिभयोगको स>ब?धमा Aितवाद गनB मौका 
िदन भनी उपयDु आदशेसमेत जारी गFरपाउ ँ भ?ने 
िनवेदकको मHुय िनवेदन िजिकरलाई हेदाJ  - जाहेरवाला 
खमराज नेपाल र महे?L हमालको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार र Aितवादी िनज Fरट िनवेदक �ानबहादरु 
शाही भई सवंत् २०७५ सालको ०७४-CB-०४२९ 
र ०७४-CB-०४३१ न>बरको बVिकङ कसरु मXुा 
उ,च अदालत पाटनको वािणZय इजलासमा चलेको 
दिेखयो । उि]लिखत ०७४-CB-०४२९ न>बरको 
मXुामा िनज िनवेदकलाई बVिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३(ग) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१५(१) बमोिजम िबगो d.७,८७,०००/- िबगोबमोिजम 
जFरवाना र १०(दश) िदन कैद र ०७४-CB-०४३१ 
न>बरको मXुामा िबगो d.८,००,०००/- िबगोबमोिजम 
जFरवाना र १०(दश) िदन कैद सजाय हhने ठहरी 
िमित २०७६/०३/२३ मा फैसला भई सोही फैसला 
कायाJ?वयनको िसलिसलामा A.ना.िन.�ाने?Lबहादरु 
खjीसमेतको Aहरी टोलीले िमित २०७६/०४/२३ 
गते िनज िनवेदकलाई पkाउ गरी फैसलाबमोिजम िनज 
िनवेदक �ानबहादरु शाही थनुामा रहेको िनवेदनसाथ 
पेस भएको Aमाण िमिसलहdबाट दिेख?छ । साथै 
िवपnीहdबाट फैसला कायाJ?वयन गनB kममा भएको 
काम कारबाही कानूनस>मत नै रहेको हhदँा Fरट िनवेदन 
जारी हhनपुनB होइन भ?ने िवपnीहdको िलिखत जवाफ 
बेहोरा रहेको दिेख?छ । 

३. उ,च अदालत पाटनमा िनवेदक 
�ानबहादरु शाहीउपर खमराज नेपाल र महे?L 
हमालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको बVिकङ 
कसरु मXुा दायर भई अिभयोग दाबीबमोिजम िनज 
िनवेदकलाई सजाय भई फैसला भएको र सो फैसला 
कायाJ?वयनको िसलिसलामा िनवेदकलाई पkाउ गरी 

उ,च अदालत पाटनबाट िमित २०७६/०४/२३ मा 
थनुामा राHने आदशे भई िनवेदक थनुामा रहेको भ?ने 
तpयमा िववाद दिेखन आएन । 

४. म िनवेदक बसोबास गदq कारोबार गरी 
आएको ठेगाना जाहेरवाला खमराज नेपाललाई 
जानकारी हhदँाहhदँ ै२०६० सालबाट नै छोडी आएको 
जाजरकोट िज]ला जनुीचादँ ेगाउपँािलका वडा नं. ९ 
ठेगाना उ]लेख गरी भएको >याद तामेल गराई उD 
मXुामा Aितवाद गनB मौकासमेत निदई कसरुदार ठहर 
गFरएको jिुटपूणJ फैसलाबाट म गैरकानूनी dपमा 
थनुामा रहन परकेोले सो फैसला गनB kममा भएको 
कामकारबाहीहd तथा फैसलासमेत िनिskय घोिषत 
गरी गैरकानूनी थनुाबाट मDु गFरपाउ ँ भ?ने िनवेदन 
िजिकर रहेको दिेखयो । उD मXुाको कारबाहीको 
kममा उ,च अदालत पाटनबाट िनज िनवेदकका 
नामको ३० िदने समाvान >याद िमित २०७५/०३/११ 
र २०७५/०४/३० गते िनवेदकको wथायी वतन 
जाजरकोट िज]ला सािबक दह गा.िव.स. वडा नं.१ 
हाल जिुनचादँ े गाउपँािलका वडा नं.९ मा िनवेदकको 
घरदलैोमा >याद तामेली भएको दिेख?छ । िनवेदकले 
२०६० सालबाट नै wथायी बसोबास जाजरकोट 
िज]ला जिुनचादँ ेगाउपँािलका वडा नं. ९ छोडी अ?यj 
नै बसोबास गरकेो छु भ?ने आिधकाFरक Aमाण पेस गनJ 
सकेको दिेखदँनै । जाहेरवालाले उ]लेख गरकेो ठेगाना 
wथायी ठेगाना भए पिन सो wथानबाट २०६० सालदिेख 
छोडेको तर आxनो घर नभएको कारण बसाई सराई 
िलन माj बाकँy रहेको भनी िनवेदन बेहोरामा उ]लेख 
गरकेो हhदँा िनवेदक अ?य wथानमा बसाइसँराई गरी 
गएको भ?ने Aमाण नभएस>म नागFरकतामा उ]लेख 
भएको ठेगाना अ?यथा भ?न िम]ने दिेखएन ।

५. सािबक मलुकुy ऐन, अ.ब.ं११० नं. 
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अनसुार /यादवाला 3यि4को घरमा /याद तामेल गदा9 
स/बि;धत गाउ ँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको 
सद?य वा सिचव र अA ?थानीय भलादमी दईुजना 
रोहवरमा राखी तामेल गन9 सिक;छ । Jयसैगरी 
अ.ब.ं११२ नं. अनसुार – घरOारको पPा नभएको 
मािनसलाई समाRान, इतलायनामा, /याद सूचना 
जारी गनु9पदा9  उसको गाउ,ँ सहर, टोल लेिखएको भए 
सोही ठाउमँा र गाउ,ँ सहर, टोल पिन पPा नलागेको 
भए अड्डाका निजक सबैले दXेने ठाउमँा टासँी 
िदनपुछ9  भ;ने Y?ततु कानूनी 3यव?थाहAको रोहबाट 
हेदा9, िनवेदकको नाउमँा जारी भएको समाRान /याद 
जिुनचादँ े गाउपँािलका वडा नं.९ ब?ने कािलका 
शाही र क\पना पनु सा]ीमा र सोही गाउपँािलकाको 
सिचव ि^तीबहादरु बढुाको रोहवरमा ३०(ितस) िदने 
समाRान /याद िनवेदकको घरदलैोमा तामेल भएकोले 
सो समाRान /याद रीतपूव9क तामेली भएको भ;ने 
दिेख;छ । 

६. Jयसैगरी सािबक मलुकुd ऐन, अ.ब.ं२०८ 
नं. बमोिजम - “अड्डाबाट जारी भएको समा2ान 
इतलायनामाको 6याद ता7रखमा 9ितवादी निदई 
6याद गजुारी बसकेा झगिडयाको ऐनबमोिजम 
एकतफB 9माण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन 
लाGन सHैन । समा2ान इतलायनामा तामेल गदाJ 
यसै महलको ११० न6बरबमोिजम रीत नपुNयाई 
तामले गरकेोले थाहा पाउन नसकP 9ितवादी 
िदन नपाई 6याद गुQकेो भRन े उजुरीसाथ फैसला 
भएको छ मिहनािभTमा थाहा पाएको पUितस 
िदनिभT झगिडयाले 9ितवादी लेखी िदन Vयायो 
भन ेपिहले िमिसल सामले रहकेो तामलेी समा2ान 
हरेी रीतपूवJक तामले भएको देिखन आएन भन े
सोही बेहोराको पचाJ लेखी 9ितवादी दताJ गरी 

ऐनबमोिजम बुYनपुनZ 9माण बुझी म[ुा फैसला 
गनुJपछJ । रीत पुगी तामले भएको देिखएमा सोही 
बेहोरा खोली उजुर लाGन सHैन भनी दरिपठ गरी 
िफताJ िदनपुछJ ।” भ;ने कानूनी 3यव?था छ । उgच 
अदालत पाटनबाट िमित २०७६/०३/२३ गते फैसला 
भई िमित २०७६/०४/२३ गते िनवेदक प^ाउ परकेो 
दिेख;छ । यी िनवेदकले जाजरकोट िज\ला जिुनचादँ े
गाउपँािलका वडा नं.९ ?थायी ठेगाना भए पिन यस 
समयदिेख हालस/म म यस ठेगानामा बसोबास गदk 
आmनो पेसा 3यवसाय गरी आएको हn,ँ मलाई दोषी 
सािबत गनp गरी मेरा नाउमँा जारी भएको समाRान 
/याद थाहा पाउन नसकd Yितवाद गनp मौका नपाई 
/याद गrेुको भ;ने उजरुीसाथ फैसला भएको िमितले 
छ मिहनािभ# / थाहा पाएको पsितस िदनिभ# दरखा?त 
िदन सtने 3यव?थानसुार िनवेदकले /यादिभ# ऐनले 
Yदान गरकेो हकलाई सिुनिuत गनp गरी दरखा?त िदन 
नसकेको ि?थितमा िनवेदकले सो तामेली /यादलाई 
?वीकार गरकेो नै भ;ने दिेख;छ । 

७. /यादवाला फेला नपरमेा िनजको 
घरदलैोमा /याद तामेल गन9 सिकने ऐनमा नै 3यव?था 
रहेको छ भने िनवेदकको नाउकँो /याद तामेल गदा9 
उ4 ऐनले तोकेको Yि^यािवपरीत कुनै काय9 भए गरकेो 
ि?थित दिेखएको छैन । साथै िनवेदक प^ाउपuात् 
जाजरकोट िज\ला जनुीचादँ ेगाउपँािलका वडा नं. ९ 
उ\लेख गरी िदएको िनवेदनसमेतबाट िनज िनवेदकको 
?थायी ठेगाना सोही रहे भएको दिेख;छ । सो ठाउमँा 
नै िनजको नामको /याद तामेल भएको भ;ने दिेख;छ । 
एकाितर सो /याद तामेल भएको वतन आmनो नरहेको 
भ;ने िनवेदकको िजिकर रहेको छैन । आmनो नाममा 
तामेल भएको /याद के, कित कारणले बेwरतको हnन 
गएको हो सो कुरा िनजले ?पx गन9 नसकेको ि?थित 
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१०६७६ - �ानबहादरु शाही िव. उ,च अदालत पाटनसमेत

छ । साथै घरदलैोमा >याद तामेल गदाA स>बिBधत 
गा.िव.स.वा नगरपािलकाको Eितिनिध अिनवायAFपमा 
रोहवरमा राGनपुनH कानूनी JयवKथाअनसुार EKततु 
मLुामा पूरा नगरकेो भBने अवKथासमेत दिेखएको 
छैन । िनवेदन बेहोराबाट नै िनवेदकले आQनो 
वाKतिवक ठेगाना KवीकारोिS गTररहेको अवKथामा 
आQनो नामको समाUान >यादबार े िनज अनिभ�, 
बेखबर रहेछन् भBने अथA गनुA  औिचZयपूणA ह\ने 
दिेखदँनै ।

८. िनवेदकका नामको >याद रीतपूवAक नै 
तामेल भएको दिेखएको एव ंउS >याद बेTरतको भएको 
भBन माBन िम`ने पयाAa आधारसमेत नदिेखदँा सोही 
>याद तामेलीको Eिbयालगायतका काम कारबाही पूरा 
गरी उ,च अदालत पाटनबाट िमित २०७६/०३/२३ 
मा भएको फैसला कायाABवयनका िसलिसलामा 
िनवेदक �ानबहादरु शाहीलाई लागेको कैद र जTरवाना 
असलुउपर गनH िसलिसलमा िमित २०७६/०४/२३ 
गते िनवेदक पbाउ परी िनजलाई अदालतबाट भएको 
फैसलाबमोिजम कैद र जTरवाना लगत कiा गनA सोही 
िमितबाट कारागार कायाAलय नGख,ु लिलतपरुमा 
थनुामा राGन पठाइएको सो अवKथालाई गैरकानूनी 
थनुा भBन िमलेन । 

९. बBदीEZयlीकरणको आदशे मूलत:

कानूनिवपरीत थनुामा रािखएको भएमा वा कानून 
Eितकूल बBदी बनाइएको अवKथामा सिंवधानmारा 
Eदn वैयिSक KवतBoताको हक Eचलनका लािग 
बBदीEZयlीकरणको आदशे जारी गनH गTरBछ । 
िविधवत् Fपमा अिभयोगपo दायर भइA साधारण 
अिधकार lेoअBतगAत कानूनबमोिजम सlम 
अदालतले मLुामा बpुनपुनH Eमाण बझुी सो Eमाणको 
मू`याङ्कन गरी िनणAय गTरएको ह\Bछ । िनवेदकलाई 

कानूनको उिचत Eिbया पूरा नगरी वा Eवnृ धारणा 
राखेर बBदी बनाइएको अवKथा छैन । िनवेदकलाई 
गैरकानूनी थनुामा रािखएको भए िनजलाई आदशे जारी 
गरी गैरकानूनी थनुाबाट अदालतले मSु गदAछ । तर 
EKततु िनवेदनका Tरट िनवेदकले आQनो नाउकँो >याद 
कानूनको उिचत Eिbया पूरा नगरी गरकेो >याद बदर 
गनA र उ,च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालगायत 
फैसला कायाABवयनको िसलिसलामा भएका आदशे बदर 
गTरपाउ ँभBने िनवेदन िजिकरलाई आिधकाTरक Eमाण 
पेस गरी पt्ुयाई ंगनA सकेको दिेखदँनै । अिभयोगपoमा 
उ`लेख भएको ठेगानामा यी िनवेदकको समाUान >याद 
जारी भई रीतपूवAक >याद तामेली भएका आधारमा 
उ,च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सो फैसलाको 
कायाABवयन गनH िसलिसलामा िनवेदकलाई पbाउ गरी 
थनुामा राGने गरी उ,च अदालत पाटनबाट भएको 
कामकारबाही, आदशे तथा फैसला कानूनसङ्गत नै 
भएगरकेो भBने दिेखBछ ।

१०. अत: मािथ उि`लिखत आधार, 
कारण तथा िमिसल सलंvन Eमाणको िवwेषणबाट 
िनवेदकउपर दायर भएको बyिकङ कसरु मLुामा िनवेदक 
�ानबहादरु शाहीका नाउकँो समाUान >याद रीतपूवAक 
तामेल गरकेो दिेखएको र उS मLुाको काम कारबाही 
कानूनस>मत तवरबाट भई मLुा फैसलासमेत भई सो 
फैसला कायाABवयन ह\दँाका अवKथामा Tरट िनवेदक 
�ानबहादरु शाही थनुामा रहेको दिेखएको अवKथा 
एव ं िवपlीहFको काम कारबाहीहFबाट िनवेदकको 
सिंवधानmारा Eदn हक अिधकारमा आघात परकेो 
अवKथाको िवzमानता नदिेखदँा िवपlीहFको नाममा 
िनवेदकको मागबमोिजम बBदीEZयlीकरणको आदशे 
जारी गनA िमलेन । Tरट िनवेदन खारजे ह\ने ठहछA  । 
यो आदशेको जानकारी िवपlीहFलाइA िदन ु भनी 
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एक .ित .ितिलिप महा2यायािधव6ाको काया7लयमा 

पठाइिदनू । .<ततु म>ुाको दायरीको लगत कBा गरी 

िनयमानसुार िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाइ िदनू ।

उ6 रायमा सहमत छु ।

2या.सKुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत : ऋत ुराई

इित सवंत् २०७७ साल पौष २९ गते रोज ४ शभुम् ।

�� & ��

सवWXच अदालत, सयं6ु इजलास

माननीय 2यायाधीश Zी दीपककुमार काक[

माननीय 2यायाधीश Zी ह\र.साद फुयाल

आदशे िमित : २०७७।१२।३

०७७-WO-०२८४

िवषयः- .ितषेध

िनवेदक : िनलकeठ पराजलुीको नाित, िललाधर 

पराजलुीको छोरा काठमाडg िजhला, 

काठमाडg महानगरपािलका वडा नं. ३ 

महाराजगiज ब<ने ह\रभ6 पराजलुी

िवjk

िवपlी : .हरी .धान काया7लय, नmसाल, 

काठमाडgसमेत

§ %ितषेधको ,रट कुनै 23ेािधकारिवहीन 
कारबाही कुनै 7याियक, अध:7याियक 
वा %शासिनक िनकायमा चिलरहकेो 
अव=थामा ?य=तो िनकायको िनण:य 
हAनभु7दा पिहले नै ?य=तो %िDया 
रोिकपाउँ भनी िदन े िनवेदन हो । उH 
,रट िनवेदनको उIेJय सKबि7धत 
अिधकारीलाई आNनो 2े3ािधकारिभ3 
सीिमत गराउन ु हो । %ितषेधको िनवेदन 
कुनै %िDया (proceedings) चिलरहकेो 
(continuous) अव=थामा मा3 दायर 
वा जारी गन: सिक7छ । उ?%षेणको ,रट 
र %ितषेधको ,रट िनवेदनले %दान गनT 
उपचार उही %कृितको हA7छ तर उ?%षेणमा 
िनण:य भइसकेको हAनपुद:छ भन े%ितषेधमा 
कारबाही िनर7तर रहकेो देिखन ु पद:छ । 
कितपय अव=थामा 2े3ािधकार भए तापिन 
पूवा:Zहपूण: [पमा कारबाही चलाइएको 
देिखएमा %ितषेधको ,रट िनवेदनमाफ: त 
रोक लगाउन सिकन े। 

§ कुनै कानूनी %िDया चिलरहकेो छ भ7न े
देिखएको अव=थामा मा3 %ितषेधको ,रट 
जारी गन: सिक7छ । ?य=तो कारबाही अ7?य 
भइसकेको (functus officio) देिखएमा 
%ितषेधको ,रटको स]ा उ?%षेणको ,रट 
जारी हAन स^दछ । मलूत: %ितषेधको ,रट 
जारी हAन चिलरहकेो कुनै कानूनी %िDया 
(legal proceedings) रो^नपुनT अव=था 
(prevention) िव`मान हAनपुनT ।

(.करण नं.५)

िनण�य नं. १०६७७



617

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

१०६७७ - ह�रभ# पराजलुी िव. ,हरी ,धान काया3लय, न5साल, काठमाड:समेत

िनवेदकका तफ3 बाट : िवBान्  व�रD अिधव#ा Fी 

Fी,साद पिGडत

िवपHीका तफ3 बाट : िवBान्  उपJयायािधव#ा 

Fी दशरथ पगेंनी, िवBान्  अिधव#ा Fी 

ठोक,साद िसवाकोटी

अवलिPबत निजर :

सPबQ कानून :

§ मलुकुS दवेानी काय3िविध सिंहता, २०७४

आदशे

%या.ह(र*साद फुयाल : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ एव ंधारा १३३(२) बमोिजम यसै 

अदालतको Hे\ािधकारिभ\ पन] ,^ततु �रट िनवेदनको 

सिंH_ िववरण यस ,कार छः-

तcय खGड

म िनवेदक पय3टन eयवसायीको fपमा 

eयवसाय ,वQ3नको लािग छ वष3अिघ जापान जादँा 

पिहलादिेख नै िचनजानकS िवपHीमkयेको लlमी 

थपिलयासगँ भेट भएको िथयो । सो समयमा िनजले 

मलाई काठमाड:मा घर िकJनको लािग खोजी िदन 

भनेकSले मैले िबoSको लािग राखेको रमेश मpलको 

घरजqगाको जानकारी िवपHी लlमी थपिलयालाई 

िदए ँ । उ# घरजqगा िवपHी लlमी थपिलयाले ख�रद 

गन] इsछा गरकेो र िनज तtकाल जापानमै रहेकोले 

आफू नेपाल नफकu द ै रमेश मpलले सो घर अJय\ै 

िबoS ग�रिदन स5छन् भनी लlमी थपिलयाले शकंा 

गरी िनजले का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.३ न5सा िसट 

नं.१०२०९४६१४ िक.नं.३६ को Hे\फल २२७.०० 

वग3िमटर जqगामा बनेको घर र जqगा एन.सी.सी. 

बwकमा िधतो रहेकोमा सो िधतो फुकुवा गराई मालपोत 

काया3लयमा उपि^थत भई जो कोहीलाई राजीनामा 

गरी हक ह^ताJतरण गन3 पाउने गरी रमेश मpलबाट सो 

घरजqगा बेsन आxनै छोरा ,भातदy पJतको नाममा 

िमित २०७१।१२।२० मा अिधकृत वा�रसनामा 

बनाएकS िथइन् । िनजले ख�रद गन] भनेको उ# घरजqगा 

िमित २०७२।९।६ मा रमेश मpलले बधुलlमी FेDलाई 

f.१,१०,४२,०००।- मा राजीनामा पा�रत गरी िदएको 

दिेखJछ । सो िलखतमा लlमी थपिलया अJतर साHी 

बसेकS छन् । सो राजीनामाको िलखत पा�रत भएप{ात् 

िनजले मेरा िवfQमा उ# घरजqगा पा�रत गराइिदJछु 

भनेर िलएको f.१,३०,००,०००।- रकम निदएकोले 

सो रकम असलुउपर गराइपाउ ँ भनी महानगरीय 

अपराध अनसुJधान महाशाखामा उजरुी िदएको र सो 

महाशाखाले मलाई पoनको लािग ०१४१०७२६७ 

नं. को टेिलफोनबाट िमित २०७७।४।१३ मा र िमित 

२०७७।५।१ मा मलाई पटकपटक फोन आएको 

िथयो । मेरो फोनमा मैले कलर आइ.िड. राखेको र अिघ 

एक पटक मलाई फोन गरी बोलाई ,हरीलाई सहयोग 

गन3 भनी गएकोमा मलाई फक3 न निदई िनयJ\णमा िलई 

उpटो मलाई नै अभ} eयवहारको झठुा अिभयोग लगाई 

म�ुा लगाइसकेको कारण घरमा टेिलफोन आयो िक 

पिुलसले नै टेिलफोन गरकेो हो िक भनी हेन] भएकाले 

मलाई िवपHी ,हरी काया3लयको टेिलफोन नPबर थाहा 

िथयो र tयसै कारण िवपHी ,हरी काया3लयमा जानअुिघ 

एस.िव.आइ. बwकको मेरो चेकबकुबाट िवपHीहfले 

िझकेको ००१४६५२२६२ र ००१४६५२२६४ 

नं. को दईु पाना चेकको ज�रयाबाट िवपHीहfले 

मलाई भ#ुानी रो5का गराएको चेक िदएको भनी लाqद ै

नलाqने बwिकङ कसरु तथा सजाय ऐनअJतग3तको म�ुा 

लगाई मलाई बwिकङ कसरुमा अनसुJधान गन], आफँैले 

बwकमा भ#ुानी रो5का गराएको चेक िदई िवपHी लlमी 

थपिलयालाई ठगेको भनी ठगी म�ुामा अनसुJधान गन] 

भनी थनुामा रा�ने वा मलाई हैरान गराई अिघpलो 

पटक मलाई अभ} eयवहार गरकेो भनी झठुा अिभयोग 
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लगाएर म2ुा चलाएझ5 6मखु िज8ला अिधकारीबाट 
अनमुित िलई थनुी घरबाट चेकबकु मगाउन लगाई 
पनुः चेक काट्न लगाउने 6बल आशकंा रहेको छ । 
यसरी िवपLीहMले मलाई कुनै पिन बखत पOाउ गरी 
िवपLी लPमी थपिलयालाई मैले रकम बझुाउनपुनQ गरी 
कुनै 6कारको तयारी िलखत वा तयार गRरने िलखतमा 
सहीछाप गराउने र मलाई थSुनेलगायतका कामहM गरी 
मलाई सिंवधान तथा कानून 6दU मौिलक एव ंकानूनी 
हकको िनवाWध Mपमा उपभोग गनW बाधा पYुयाउने 
गZभीर आशकंा भएकाले सZमािनत अदालतका 
शरणमा आएको छु । िवपLीहMबाट ह\न स]ने उ^ 
कायWले नेपालको सिंवधानको धारा १७, १८ र धारा 
२० ले 6दान गरकेो हकलगायतका सवैंधािनक एव ं
कानूनी हकको 6चलनमा बाधा िवरोध उ`पSन ह\न 
स]ने गZभीर आशकंा भएकोले मेरा सवैंधािनक तथा 
कानूनी हकको रLाको लािग सिंवधानको धारा १३३ 
को उपधारा (२) र (३) बमोिजम 6ितषेधलगायतका 
जो चािहने आeा आदशे पूजf जारी गRरपाउन र 
त`काल मलाई थSुनपुनQ कारणसिहतको थनुवुा पजुf 
निदई, अदालतको आदशेबेगर िनवेदकलाई नथSुन ु
धरपकड नगनुW  भSनेसमेत बेहोराको अSतRरम आदशे 
6`यथfहMका नाममा सवhiच अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४९ बमोिजम जारी गRरपाउ ँभSने 
बेहोराको िनवेदक हRरभ^ पराजलुीको यस अदालतमा 
दायर ह\न आएको Rरट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकहMको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह\न ु नपनQ हो ? 
आदशे जारी ह\न नपनQ मनािसब आधार, कारण र 6माण 
भए सोसमेत खलुाई सूचना Zयाद 6ाn भएको िमितले 
बाटाको Zयादबाहेक १५ (पSp) िदनिभ# िवपLी नं. 
१, २, ३, ५ र ६ का हकमा महाSयायािधव^ाको 
कायाWलयमाफW त र िवपLी नं. ४ का हकमा आफँै वा 

आtनो कानूनबमोिजमको 6ितिनिधमाफW त िलिखत 
जवाफ पेस गनQ भनी िवपLीहMका नाममा Zयाद 
सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध uयतीत 
भएपिछ िनयमानसुार पेस गनQ र अSतRरम आदशे जारी 
गनW माग भएको सSदभWमा िवचार गदाW दवैु पL राखी 
छलफल गनW उपयु̂  ह\ने दिेखएकोले सो 6योजनको 
लािग िमित २०७७।७।२४ गते पेसी तोकv सोको 
सूचना िवपLीहMलाई िदनू । उपयुW^बमोिजम अSतRरम 
आदशेको सZबSधमा छलफल नभएसZमको लािग 
िनवेदकलाई 6wततु िनवेदनमा उठाइएका िववादलाई 
आधार बनाई पOाउ नगनुW , नगराउन ु भनी सवhiच 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(२)
(ख) बमोिजम अ8पकालीन अSतRरम आदशे जारी 
गRरिदएको छ भSने बेहोराको यस अदालतबाट िमित 
२०७७।६।३० मा भएको आदशे ।

िवपLी Rरट िनवेदक हRरभ^ पराजलुीउपर 
यस महाशाखासगैँ िवपLी बनाइएकv लPमी थपिलयाले 
कुनै िवषयलाई िलएर यस महाशाखामा उजरुी, िनवेदन 
िदएको यस महाशाखाको अिभलेखबाट दिेखदँनै । 
िनवेदकलाई यस महाशाखाबाट फोन गरी बोलाउने, 
धZ]याउने, िनजका आफSत तथा िचनजानका 
माSछेमाफW त िनजको खोजतलास गनQ, िनजको 
टेिलफोनको कल िडटे8स हेनQ, कागज गराउने, चेक 
िखiन लगाउने जwता कुनै िकिसमका कायWहM यस 
महाशाखाबाट गर,े गराएको छैन । यसरी यस महाशाखाले 
6वेश नै नगरकेो िवषयमा िवपLी Rरट िनवेदकले झzुा 
बेहोरा उ8लेख गरी यस महाशाखासमेतलाई िवपLी 
बनाई सZमािनत अदालतमा दायर गरकेो झ{ुा 
बेहोराको Rरट िनवेदन खारजे गRरपाउ ँ भSने िवपLी 
महानगरीय अपराध महाशाखा िमनभवन काठमाड|को 
तफW बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

Rरट िनवेदक हRरभ^ पराजलुीको िवM}मा 



619

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

स
व�

�च
 अ

दा
ल

त

१०६७७ - ह�रभ# पराजलुी िव. ,हरी ,धान काया3लय, न5साल, काठमाड:समेत

ल=मी थपिलयाले �रट िनवेदकले केही मिहनामा 
नै िफता3 िदCछु भनी िवEास िदलाई िनजबाट 
H.४२,११,०००।- रकम िलई भनेको समयमा रकम 
निदई िविभCन बहाना बनाई आलटाल गरकेा िथए । 
पिछ  िनजले  मेरो साथमा हाल पैसा छैन भनी नेपाल 
एस.िब.आई. बPकको ००१४६५२२६३०८७१ नं. को 
चेक कािटिदएका िथए । सो चेक बPकमा पेस गदा3 बPकले 
चेकमा भएको रकम बPकमा नभएको भनी चेक बाउCस 
गरी िदएको रहेछ । ल=मी थपिलयाले िनजलाई तपाइलेँ 
िदएको चेकमा रकम छैन भनी जानकारी गराउदँा कुनै 
वाYता नगरी उZटै जे गन3 स5छस् गर ्भनी धाक ध\क] 
िदएका रहेछन् । सोप^ात् िनजका िवH_मा ल=मी 
थपिलयाले बPिकङ कसरुमा कारबाही गरी मेरो रकमको 
सावा ँतथा aयाजसमेत िदलाई भराइपाउ ँभCने बेहोराको 
जाहेरी दरखाYत दता3 भएको िथयो । यसरी जाहेरी 
परपेिछ यस प�रसरबाट �रट िनवेदकका िवH_मा 
बPिकङ कसरु मcुामा उdच अदालतबाट पfाउ 
पजुgको अनमुित िलई पfाउ गरी यस काया3लयको 
,हरी िहरासतमा राखी अनसुCधान काय3प^ात् उdच 
अदालत पाटनमा मcुा दायर गरी सो अदालतबाट िमित 
२०७४।१०।१८ मा H.४२,११,०००।- रकम धरौटी 
माग हiदँा उ# धरौटी रकम दािखला गन3 नसक] �रट 
िनवेदक कारागार काया3लय नjख ु लिलतपरु थनुामा 
गएका िथए । kयसैगरी ,हरीको ,ितवेदन जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार ,ितवादी यी िनवेदक भएको अभl 
mयवहार मcुामा िमित २०७४।४।३२ गते पfाउमा परी 
स\पूण3 अनसुCधान पूरा गरी िजZला सरकारी विकल 
काया3लय, काठमाड:माफ3 त िजZला ,शासन काया3लय, 
काठमाड:मा पेस हiदँा िनज िमित २०७४।५।४ मा 
भएको आदशेले H.१०,०००।- धरौटीमा छुटेका 
छन् । ,हरीको ,ितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
,ितवादी �रट िनवेदक नै भएको अकq अभl mयवहार 

मcुामा िमित २०७५।७।२६ गते पfाउमा परी सो 
मcुामा िनज िजZला ,शासन काया3लय, काठमाड:बाट 
िमित २०७५।८।६ मा H.१०,०००।- धरौटीमा 
राखी छुटेका छन् यसरी �रट िनवेदक आफूले गरकेो 
कसरुबाट मिु# पाउन यस प�रसरसमेतलाई िवपrी 
बनाई स\मािनत अदालतसमr दायर गरकेो �रट 
खारजे ग�रपाउ ँ भCने बेहोराको िवपrी महानगरीय 
,हरी प�रसर, टेकुको िलिखत जवाफ ।

�रट िनवेदक ह�रभ# पराजलुीलाई 
महानगरीय ,हरी प�रसरले अभl mयवहार मcुा 
दता3 गरी िजZला ,शासन काया3लय, बबरमहल 
काठमाड:को िमित २०७४।५।४ र िमित २०७५।८।६ 
गतेको आदशेले उ# मcुाहHमा fमश H.१०,०००।- 
रकम धरौटी माग ग�रएको, िनज िनवेदक उ# 
धरौटीबापतको रकम बझुाई छुटी गएको, ल=मी 
थपिलयाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ,ितवादी 
िनवेदक ह�रभ# पराजलुीसमेत रहेको बPिकङ कसरुमा 
मcुा दता3 भई स\मािनत उdच अदालत पाटन, 
लिलतपरुको िमित २०७४।१०।१८ गतेको आदशेले 
H.४२,११,०००।- धरौटी माग भएकोमा उ# धरौटी 
रकम दािखला गन3 नसक] कारागार काया3लय नjख ु
थनुामा गएको सलंtन कागजातबाट दिेखCछ । कुनै पिन 
आपरािधक िfयाकलापमा सलंtन mयि#लाई कानूनको 
दायरामा Zयाउन ु राuयका अङ्ग ,हरी, सरकारी 
विकल र Cयायालयको काम, कत3mय र अिधकारिभv 
पद3छ । ,Yततु िनवेदनको ,करणहHमा उिZलिखत 
िववरणले िनवेदक र िवपrी ल=मी थपिलयाको 
िबचमा िववाद रहेको कुरामा दईुमत रहेन । ,हरीले 
कानूनले तोकेको िनि^त मापदwडिभv रही आxना 
rेvािधकारअCतग3तको मcुाको mयावसाियक तवरबाट 
अनसुCधान गनु3पनy नै हiCछ । तथािप िनज िनवेदकको 
िवH_मा िमित २०७५।७।२६ प^ात् कुनै पिन उजरुी 
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िनवेदन वा जाहेरी दता3 भएको नदिेखएको, िनजलाई 
प8ाउ गनु3पन< कुनै आधार र कारण पिन नरहेको र 
Aहरीबाट प8ाउ / धरपकड गन< कुनै पिन काय3 नभएको 
सGदभ3मा िनवेदक बारIबार आफू कानूनिवपरीतको 
ि8याकलापमा सलंLन रहेको कारण Aहरीले प8ाउ 
गन3 सMने #िसत मनसाय राखी दायर गNरएको AOततु 
िनवेदन खारजे गNरपाउ ँ भGने बेहोराको िवपQी Aहरी 
Aधान काया3लय, नMसाल, काठमाडSको िलिखत 
जवाफ । 

Nरट िनवेदक हNरभU पराजलुीलाई मलुकुV 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ११८ को अभY 
Zयवहार कसरुअGतग3त दफा ११८(१) बमोिजम 
कसरु ठहर गरी सोही सिंहताको दफा ११८(२) 
बमोिजम ].६,०००।- जNरवाना हaने ठहर गरी िमित 
२०७६।१।२ मा फैसला भएबाट उU फैसला िचc 
नबझेुको भए कानूनका Iयादिभ# िजeला अदालतमा 
पनुरावेदन गन3 सMने कानूनी ZयवOथा भएबाट साधारण 
कानूनी Aि8याबाट नै उपचार पाउने ZयवOथा रहेको, 
वैकिeपक उपचारको माग3 AसOत हaदँाहaदँ ैसवैंधािनक र 
कानूनी हकमा आघात पhयो भनी अदालत Aवेश गरकेो 
दिेखदँा AOततु Nरट िनवेदन खारजेभागी छ । kयसैगरी 
िवपQी Nरट िनवेदनको बेहोराबाट AOततु िववाद दवेानी 
Aकृितको दिेखGछ । यस काया3लयको के कुन काम 
कारबाहीबाट िनजको सवैंधािनक र कानूनी हक हनन 
हaन गएको हो सो खलुाउन नसकेको हaदँा Nरट िनवेदन 
खारजे गNरपाउ ँभGने बेहोराको िवपQी िजeला Aशासन 
काया3लय, काठमाडSसमेतको यस अदालतमा पेस हaन 
आएको िलिखत जवाफ । 

Nरट िनवेदक हNरभU पराजलुीले मेरो छोरी 
िकरण पGतलाई अmययनको िसलिसलामा अमेNरका 
पठाउन सMछु भनी िभषा Aोसेस गन3को लािग नगद 
].४२,११,०००।- िलई उU काय3 गन3 नसकेकोले 

रकम िफता3 माग गदा3 आoनो बpक खातामा मौrदात 
रकम छैन भGने जानीजानी चेक काटी िदएकोले 
बpिकङ कसरुमा कारबाही चलाई सजाय गरी पाउन 
जाहेरी िदएको र सो जाहेरीअनसुार अनसुGधान 
कारबाही भई दायर भएको मtुामा उuच अदालत 
पाटन, वािणrय इजलासबाट िमित २०७५।३।१७ मा 
िवपQी Nरट िनवेदक हNरभU पराजलुीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम ].४२,११,०००।- जNरवाना र १५ 
िदन कैद सजाय हaने र िबगो ].४२,११,०००।- मैले 
भरी पाउने गरी फैसला भएको छ । उU फैसलाउपर 
िनज िवपQी हNरभU पराजलुीको यसै अदालतमा 
िमित २०७५।११।२ मा पनुरावेदन परी हालसIम 
टुङ्गो लािगसकेको छैन । AOततु बेहोरालाई Nरट 
िनवेदनमा AOट ]पमा उeलेख नगरी अदालतलाई नै 
गमुराहमा राzने गरी दायर भएको Nरट िनवेदन खारजे 
गNरपाउ ँभGने बेहोराको िवपQी ल{मी थपिलयाको यस 
अदालतमा पेस हaन आएको िलिखत जवाफ ।

आदशे ख|ड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

आज यस इजलाससमQ पेस हaन आएको AOततु Nरट 
िनवेदनमा िनवेदकका तफ3 बाट उपिOथत िव~ान्  वNर� 
अिधवUा �ी �ीAसाद पि|डतले Nरट िनवेदक पय3टन 
Zयवसायसमेतमा आब� रहेका छन् । िनज छ वष3अिघ 
जापान जादँा kयहा ँ िचनजानकV ल{मी थपिलयासगँ 
भेट हaदँा Nरट िनवेदकलाई काठमाडSमा आoनो लािग 
घर िकGनको लािग अनरुोध गरकेV िथइन् । िनजले रमेश 
मeलको घर िवपQी ल{मी थपिलयालाई दखेाउदँा सो 
घर िकGन सहमत भएकV िथइन् । उU घर अGय#ै िब8V 
नहोस ्भनी आoनै छोरा Aभातदc पGतको नाममा सो 
घर जLगा िब8V गन< अिधकृत वाNरसनामा बनाएकV 
िथइन् । पिछ सो घर जLगा आफूसमेत िलखत साQी 
बसी बधुल{मी �े�को नममा राजीनामा िलखत पाNरत 
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भएको छ । आफू Dवय ं िलखत साGी बसी अका3को 
नाममा प�रत गराई िदएको उ# घरजOगा �रट िनवेदकले 
मेरो नाममा पास नगराएकोले सो पास गराइिदने भनी 
िलएको R.१,३०,००,०००।- असलुउपर गराइपाउ ँ
भनी ,हरीमा उजरुी िदएकU छन् । िनजले उजरु गरकेो 
कारणले िवपGी महानगरीय अपराध अनसुXधान 
महाशाखा, िमनभवनबाट िनवेदकलाई पटकपटक फोन 
आएको िथयो । यसपूव3 पिन पटकपटक िनवेदकलाई 
,हरीले फोन गरी बोलाई िनयX[णमा िलई झ]ुा मु̂ ा 
लगाइसकेको कारण ,हरी काया3लयमा जानअुिघ 
,Dततु �रट दायर ग�रएको हो । अतः ,हरी काया3लयले 
�रट िनवेदकलाई प`ाउ गरी िवपGीमaयेको लbमी 
थपिलयाले भनेको माXछेका नाममा चेक िखdन 
लगाउने वा िलखत गराउने वा िनजलाई नो5सानी 
र िवपGी लbमी थपिलयालाई फाइदा हeने गरी कुनै 
िकिसमको काय3 नहोस ् भनी िवपGीहRको नाममा 
,ितषेधलगायतको आदशे जारी हeनपुछ3  भनी बहस 
गनु3भयो ।

,हरी ,धान काया3लय, न5सालसमेतको 
तफ3 बाट उपिDथत हeनभुएका िवhान्  उपXयायािधव#ा 
iी दशरथ पगेंनीले िवपGी �रट िनवेदक ह�रभ# 
पराजलुीउपर महानगरीय अपराध महाशाखा 
िमनभवनमा लbमी थपिलयाले कुनै उजरुी गरकेU 
छैनन् । िनवेदक र िनजका आफXतलाई महानगरीय 
,हरीको तफ3 बाट धj5याउने, िनजको टेिलफोनको 
कल िडटेkस हेनl, कागज गराउने, चेक िखdन 
लगाउने जDता कुनै िकिसमका काय3हR ग�रएको 
छैन । �रट िनवेदकले लbमी थपिलयाबाट सापट लगेको 
R.४२,११,०००।- रकम िलई बoक खातामा पैसा नै 
नभएको चेक िदएका िथए । सोको िवRpमा लbमी 
थपिलयाको बoिकङ कसरुमा जाहेरी परी सो मु̂ ामा 
उdच अदालतबाट िनवेदकलाई कसरु ठहरी फैसला 

भइसकेको छ । िनज िनवेदकको िवRpमा िमित 
२०७५।७।२६ पsात् कुनै पिन जाहेरी दता3 नभएकोले 
प`ाउ गनु3पनl कुनै कारण रहेको छैन । िनवेदक बारjबार 
कानूनिवपरीतको ि`याकलापमा सलंOन रहेको कारण 
,हरीले प`ाउ गन3 स5ने [िसत मनसाय राखी दायर 
भएको ,Dततु ,ितषेधको �रट िनवेदन खारजे हeनपुछ3  
भनी गनु3भएको बहससमेत सिुनयो ।

िवपGी लbमी थपिलयाको तफ3 बाट उपिDथत 
हeनभुएका िवhान्  अिधव#ा iी ठोक,साद िसवाकोटीले 
�रट िनवेदकले मेरो पGको छोरी िकरण पXतलाई 
अaययनको लािग अमे�रका पठाउन भनी नगद 
R.४२,११,०००।- िलएका िथए । िनजले छोरीलाई 
अमे�रका नपठाएकोले रकम िफता3 मागेको हो । रकम 
िफता3 गदा3 चेकमाफ3 त िदएका िथए । सो चेक साट्न 
बoकमा जादँा िनजको बoक खातामा चेकमा उिkलिखत 
रकम छैन भनी बoकले चेक िफता3 गरकेो िथयो । 
िनजसगँ पटकपटक रकम माग गदा3 निदएकोले बoिकङ 
कसरुमा कारबाही गरी पाउन जाहेरी िदएको हो । उ# 
मु̂ ामा िनजलाई उdच अदालत पाटनबाट अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम १५ िदन कैद, R.४२,११,०००।- 
ज�रवाना र िबगो भरी पाउने गरी फैसला भएको 
िथयो । उ# फैसलाउपर िनजले यसै अदालतमा 
पनुरावेदन गरकेा छन् । सो मु̂ ा हालसjम टुङ्गो 
लािगसकेको छैन । उ# मु̂ ामा ,भाव पान3को लािग 
,Dततु �रट िनवेदन दायर गरकेोले खारजे हeनपुछ3  भनी 
गनु3भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु3#अनसुारको तtय, िनवेदन िजिकर 
रहेको ,Dततु िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजमको 
,ितषेधको आदशे जारी हeनपुनl हो वा होइन ? भXने 
सjबXधमा िनण3य गनु3पनl दिेखयो ।

२. िनण3यतफ3  िवचार गदा3, िनवेदकले 
िवपGीमaयेको लbमी थपिलयाले मलाई काठमाड:मा 
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घर िक/नको लािग खोजी िदन भनेबमोिजम मैले िनजलाई 
रमेश म:लको घर दखेाएको िथए ँ। सो घरज?गा आफूले 
िक/ने Bयोजनको लािग बेचिबखन गनE आFनो छोराको 
नाममा अिधकृत वारसेनामा बनाएकL िथइन् । पिछ सो 
घर रमेश म:लले बधुलPमी QेRलाई राजीनामा पास 
गरकेा हTन् । सो िलखतमा लPमी थपिलया अ/तर साUी 
बसेकL छन् । यसरी आफँै अ/तर साUी बसी बेचिबखन 
भएको घरलाई मैले िनजलाई खVरद गराइिद/छु 
भनी W.१,३०,००,०००।- पैसा िलने कुरा हTन 
स\दनै । तर िनजले उ^ रकम असलुउपर गराइपाउ ँ
भनी महानगरीय Bहरी अपराध अनसु/धान महाशाखामा 
उजरुी िदएकL छन् । िनजले उजरुी िदएकोले सो 
महाशाखाको टेिलफोन नं. ०१४१०७२६७ बाट 
िमित २०७७।४।१३ र िमित २०७७।५।१ मा 
मलाई पटकपटक फोन आएको िथयो । Bहरीले 
यसअिघ पिन मलाई फोन गरी बोलाई िनय/#णमा 
िलई अभe fयवहारका झhुा मiुा लगाइसकेका र सो 
jममा महाशाखामा कायEरत Bहरीको सलं?नतामा 
मेरो एस.िव.आइ. बkकको चेकबकुबाट िवपUीहWले 
००१४६५२२६२ र ००१४६५२२६४ नं. को दईु 
पाना चेक िझकेका िथए । ती चेकहW मैले रो\का 
गराएको छु । मबाट िलएका चेकको मैले भु̂ ानी रोक 
लगाएको कारणले िनजहWले सो चेकको दWुपयोग 
गनE सकेका िथएनन् । िनजहWले पनुः मलाई भु̂ ानी 
रो\का गराएको चेक िदएको भनी बkिकङ कसरुमा 
अनसु/धान गनn वा बkकमा भु̂ ानी रो\का गराएको 
चेक िदई िवपUी लPमी थपिलयालाई ठगेको भनी 
ठगी मiुामा अनसु/धान गनn भनी थनुामा राpने वा 
मलाई हैरान गराई अिघ:लो पटक अभe fयवहार 
गरकेो भनी झठुा अिभयोग लगाएर मiुा चलाएझk Bमखु 
िज:ला अिधकारीबाट अनमुित िलई थनुी घरबाट 
चेकबकु मगाउन लगाई पनुः चेक काट्न लगाउने Bबल 

आशकंा रहेकोले सो कायE नगनE भनी िवपUीका नाममा 
Bितषेधलगायतका जो चािहने आrा आदशे पजुs जारी 
गVरपाउ ँ भ/ने बेहोराको हVरभ^ पराजलुीले िनवेदन 
मागदाबी िलएको दिेख/छ । िवपUी महानगरीय Bहरी 
पVरसर, टेकुसमेतले िमित २०७५।७।२६ पtात् Vरट 
िनवेदक िवWu कुनैपिन जाहेरी दताE नभएकोले पjाउ 
गनुEपनn कुनै आधार र कारण रहेको छैन । िनवेदक 
बारvबार कानूनिवपरीतको िjयाकलापमा सलं?न 
रहेको कारण Bहरीले पjाउ गनE स\ने #िसत मनसाय 
राखी Bwततु Vरट िनवेदन दायर गरकेोले Vरट खारजे 
हTनपुछE  भ/नेसमेत बेहोराको र Vरट िनवेदक हVरभ^ 
पराजलुीले मेरो छोरी िकरण प/तलाई अxययनको 
लािग अमेVरका पठाउछुँ भनी W.४२,११,०००।- िलई 
छोरीलाई अमेVरका पिन नपठाएको र मेरो पैसा पिन 
निदई बkकमा रकम नभएको चेक िदएकोले िनज िवWu 
मैले बkिकङ कसरुमा िदएको मiुामा उyच अदालत 
पाटनबाट Vरट िनवेदकलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
फैसला भएको छ । उ^ मiुामा Bभाव पानEको लािग 
Bwततु Vरट िनवेदन िदएकोले Vरट िनवेदन खारजे 
गVरपाउ ँ भ//ने बेहोराको िवपUी लPमी थपिलयाको 
िलिखत जवाफमा उ:लेख गरकेो दिेखयो ।

३. Vरट िनवेदकले अभe मiुा चलाउदँा 
मेरो एस.िव.आइ. बkकको चेकबकुबाट िवपUीहWले 
००१४६५२२६२ र ००१४६५२२६४ नं. चेक 
िझकL लगेको र उ^ चेक मैले बkकमा गई रो\का गरकेो 
िथए ँ । यसरी मबाट लगेका चेकहW िनिzjय भएपिछ 
सोही िवषयमा िनजहWले मलाई लPमी थपिलयालाई 
काठमाड|मा रमेश QेRको घर ज?गा िक/नको लािग 
लगी W.१,३०,००,०००।- Wपैया ँ िलएको झ}ुा 
कागज गराउने सvभावना भएकोले सो कायE गनEबाट 
िवपUीहWलाई रोक लगाउन Bितषेधको आदशे जारी 
गVरपाउ ँभनी िलएको िजिकर सvब/धमा िवचार गदाE, 
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िवप=ी ल>मी थपिलया र यी �रट िनवेदक पिहलेदिेख 
नै िचनजान रहेको पाइGछ । यी दईुको िबचमा लेनदने 
Lयवहार रहेको कुरा ल>मी थपिलयाको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार ,ितवादी यी �रट िनवेदक भई 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा चलेको बNिकङ कसरुको 
मPुा र �रट िनवेदकले Qवय ंिनवेदनमा जSगा िकनाइिदने 
भनी U.१,३०,००,०००।- रकम िलएको र जSगा पिन 
ख�रद नगराई िदएको पैसा पिन िफता3 नगरकेो भनी 
िवप=ीमYयेका ल>मी थपिलयाले उजरु िदने आशकंा 
ग�रिदएको िनवेदनमा उ]लेख भएको बेहोराबाट पिन 
दिेखGछ । 

४. �रट िनवेदकले िवप=ी ल>मी थपिलयाको 
मोलािहजामा परी महानगरीय ,हरी अपराध अनसुGधान 
महाशाखासमेतका ,हरी िनकायमा काय3रत ,हरी 
कम3चारीले आफूलाई गैरकानूनी Uपले प`ाउ गरी िमित 
२०७४।४।३२ र िमित २०७५।७।२६ मा दईु पटक 
प`ाउ गरी अभc Lयवहारमा मPुा चलाई दःुख िदएको 
भGने कुरा िनवेदनमा खलुाएको भए पिन िनजलाई 
ल>मी थपिलयाको मोलािहजामा परी प`ाउ गरी अभc 
मPुा चलाएको नभई िनज आफँैले ,हरी कम3चारीउपर 
अभc Lयवहार गरकेो आरोपमा प`ाउ परी उ# मPुाहU 
चलेको र कसरु ठहर भई िज]ला ,शासन काया3लय, 
काठमाड:बाट िनजलाई सजाय हfने गरी फैसला भएको 
दिेखGछ । gयसैगरी �रट िनवेदकले ल>मी थपिलयाले 
बNिकङ कसरुमा जाहेरी िदई सो मPुामा आफूले सजाय 
पाएको तhयलाई िनवेदनमा कहीकँतै नखलुाए पिन सो 
मPुामा समेत सजाय पाएको कुरालाई मYयनजर गदा3 
�रट िनवेदकले बारiबार फौजदारी कसरुको उ]लङ्घन 
गरी सजाय पाएको दिेखGछ । आफूले यसरी िविभGन 
मPुामा सजाय पाउनकुो पछािड ल>मी थपिलयाको 
भूिमका रहेको भनी जोड िददँ ै िनजलाई महानगरीय 
,हरी अनसुGधान महाशाखाको ०१४१०७२६७ 

नं. को फोनबाट पटकपटक आएको फोन िनजकै 
िनदmशनमा आएको हो । ,Qततु �रट िनवेदन दायर नगरी 
सरासर महानगरीय ,हरी अनसुGधान महाशाखामा 
जादँा सो महाशाखाबाट अभc Lयवहारको मPुा 
अनसुGधान गदा3 मबाट जबरजQती दईुवटा बNक चेक 
िलएका िथए । ती चेकलाई म थनुाम#ु भएपिछ रो5का 
गरकेोले िवप=ीहUले सोको दUुपयोग गन3 सकेका 
िथएनन् । पनुः िनजहUले बNकमा रो5का रहेको चेक 
िदई ठगी गरकेो भGने िवषय अथवा उ# चेकहU ल>मी 
थपिलया र मेरोिबचमा जSगा ख�रद िब`oसiबGधी 
U.१,३०,००,०००।- रकम राखी लेनदनेको 
िवषय िसज3ना गन3को लािग प`ाउ गरी अकp कागज 
बनाउन स5ने आशकंा रहेको भGने सiबGधमा िवचार 
गदा3, िनजबाट िलएको भिनएका चेक कसैले भ#ुानी 
नपाउने गरी रो5का भइसकेको सोको दUुपयोग हfने 
अवQथा रहेको दिेखदँनै । �रट िनवेदकलाई फौजदारी 
कसरुमा अपराधको अनसुGधानको िजiमेवारी पाएको 
,हरी िनकायले प`ाउ गनु3परमेा मPुा हेनm िनकायको 
अनमुितबेगर प`ाउ गन3 नपाउने कानूनी LयवQथा 
गरी Lयि#को GयायसiबGधी हकको सिुनिqतता गरी 
िदएको हfदँा कानूनबमोिजम बाहेक ,हरीले िनजलाई 
प`ाउ गन3 स5ने दिेखदँनै । लेनदनेको कागज बनाउने 
सiबGधमा हाल मलुकुo दवेानी काय3िविध सिंहता, 
२०७४ लाग ुभइसकेको र सो सिंहताको दफा ३६(२) 
मा पचास हजारभGदा मािथको लेनदने Lयवहार गदा3 
अिनवाय3 Uपले सो िलखत Qथानीय िनकायबाट समेत 
,मािणत गराउनपुनm बाYयाgमक कानूनी LयवQथा 
रहेको दिेखGछ । यसरी ,मािणत नगराएको लेनदनेको 
कागजको कानूनी माGयता शूGय हfGछ । Qथानीय 
िनकायबाट ,मािणत गराउनपुनm िलखतमा ,हरी 
जQतो शािGत सरु=ा कायम गनm िनकाय Lयि# वा 
प=को उ5साहटमा लािग कुनै Lयि#लाई जबरजQती 
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लेनदनेको कागज गराउन बा2य गराउछँन् भ8ने कुरा 
िव;ासयो<य दिेखदँनै । 

५. िनवेदकले आफूलाई Eहरीले पHाउ गनI 
सJने गKभीर आशकंा भएकोले िवपOीहP िवPQ 
Eितषेधको Uरट जारी गUरपाउ ँ भ8ने दाबी िलएको 
सKब8धमा Eितषेधको Uरट कXतो अवXथामा जारी 
हZन सJछ भ8ने हेनुIपन[ दिेखयो । Eितषेधको Uरट 
कुनै Oे#ािधकारिवहीन कारबाही कुनै 8याियक, 
अधI8याियक वा Eशासिनक िनकायमा चिलरहेको 
अवXथामा ]यXतो िनकायको िनणIय हZनभु8दा पिहले 
नै ]यXतो EिHया रोिकपाउ ँ भनी िदने िनवेदन हो । 
उ_ Uरट िनवेदनको उ`ेaय सKबि8धत अिधकारीलाई 
आbनो Oे#ािधकारिभ# सीिमत गराउन ुहो । Eितषेधको 
िनवेदन कुनै EिHया (proceedings) चिलरहेको 
(continuous) अवXथामा मा# दायर वा जारी गनI 
सिक8छ । उ]Eेषणको Uरट र Eितषेधको Uरट िनवेदनले 
Eदान गन[ उपचार उही Eकृितको हZ8छ तर उ]Eेषणमा 
िनणIय भइसकेको हZनपुदIछ भने Eितषेधमा कारबाही 
िनर8तर रहेको दिेखन ु पदIछ । कितपय अवXथामा 
Oे#ािधकार भए तापिन पूवाIlहपूणI Pपमा कारबाही 
चलाइएको दिेखएमा Eितषेधको Uरट िनवेदनमाफI त 
रोक लगाउन सिक8छ । यस Uरट िनवेदनको लािग 
िनवेदकको मौिलक वा कानूनी हक उqलङ्घन 
भएको, Eाकृितक 8यायको िसQा8तको उqलङ्घन 
भएको दिेखन ुपदIछ । वैकिqपक उपचारको xयवXथा 
भएमा ]यXतो उपचार Eभावकारी िथएन भ8ने 
Eमािणत अवXथा दिेखएमा मा# यXतो Uरट जारी गनI 
सिक8छ । कुनै कानूनी EिHया चिलरहेको (pending) 
छ भ8ने दिेखएको अवXथामा मा# Eितषेधको Uरट जारी 
गनI सिक8छ । ]यXतो कारबाही अ8]य भइसकेको 
(functus officio) दिेखएमा Eितषेधको Uरटको सzा 
उ]Eेषणको Uरट जारी हZन सJदछ । मलुत: Eितषेधको 

Uरट जारी हZन चिलरहेको कुनै कानूनी EिHया (legal 
proceedings) रोJनपुन[ अवXथा (prevention) 
िव�मान हZन ुपदIछ । EXततु िनवेदनमा िनवेदकले Eहरी 
कायाIलयमा कुनै कानूनी EिHया चिलरहेको छ भ8ने 
Eमािणत गनI सकेका छैनन् भने Eहरी कायाIलयले िनज 
िनवेदक िवPQ कुनै जाहेरी परकेो वा अनसु8धान वा 
कारबाही भइरहेको छैन भनी िलिखत जवाफ फकाIएको 
दिेख8छ । तसथI Eहरी कायाIलयमा िनज िनवेदक 
िवPQ कारबाही चिलरहेको अवXथा नदिेखदँा EXततु 
िनवेदनमा Eितषेधको Uरट जारी हZने अवXथा दिेखदँनै ।

६. अतः उपयुI_ उिqलिखत आधार, 
कारणबाट िवपOी महानगरीय Eहरी अनसु8धान 
महाशाखासमेतका Eहरी िनकायमा Uरट िनवेदकका 
िवPQमा िवपOी ल�मी थपिलयाले कुनै जाहेरी 
िदएकोबाट िनजका िवPQमा कुनै कानूनी काम 
कारबाहीसमेत चिलरहेको नहZदँा आफूलाई िवपOीहPले 
लेनदनेसमेतको िवषयमा पHाउ गनI सJने आशकंा 
दखेाई दायर गरकेो Uरट िनवेदनमा Eितषेधको आदशे 
जारी गनुIपन[ अवXथा िव�मान नदिेखएकोले Uरट 
िनवेदन खारजे हZने ठहछI  । EXततु आदशेको जानकारी 
िवपOीहPलाई िदई EXततु मु̀ ाको दायरीको लगत 
कzा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू । 

उ_ रायमा सहमत छु ।
8या.दीपककुमार काक�

इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
इित सवंत् २०७७ साल चै# ३ गते रोज ३ शभुम् ।

�� & ��
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१०६७८ - गेहे#$ ब&नेत )े*ी िव. वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, बबरमहल, काठमाड@समेत

सवBCच अदालत, सयंHु इजलास
माननीय #यायाधीश Jी दीपककुमार काकL

माननीय #यायाधीश डा. Jी मनोजकुमार शमाM 
आदशे िमित : २०७७।८।२१

०७५-WO-०९९४

मVुा : उYZेषण / परमादशे

िनवेदक : &व. अ]बरभोग ब&नेत )े*ीको नाित, 
रनबहादरु ब&नेत )े*ीको छोरा, दाङ िजaला, 
सािबक रावत गाउ ँगा.िव.स. वडा नं. ३ को 
हाल पdरवितMत घोराही उप.म.न.पा. वडा 
नं. १६ भगवानपरु ब&ने वषM ५९ को गेहे#$ 
ब&नेत )े*ी

िवfg
िवप)ी : वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, बबरमहल, 

काठमाड@समेत

§ जेथाजमानी िदन े जमानीकता-को 
दािय0व पालना गराउने स5दभ-मा 
जमानतको दािय0व पूरा गन8 जानकारीको 
सूचनासिहतको उिचत मौका 
जमानीकता-लाई <दान गनु-पन8 ह>5छ । 
सोअनAुप धरौटीबापत जमानत िदएको 
सFपिG जफत गनु-पूव- जमानतबापतको 
रकम दािखला गन8 सूचनासिहतको 
जानकारी िनजले पाउन ुपन8 ।

§ कुनै KयिLले आNनो हक भोगको सFपिG 
धरौटीबापत जेथाजमानत लेिखिदएको 

भ5दैमा उL सFपिGमािथ िनजले कुनै 
अिधकार राOदैन भनी अथ- गनु- मनािसब 
नह>न े।

(Zकरण नं.५)

िनवेदकका तफM बाट : िवlान् अिधवHा Jी महािनधी 
सेढाई

िवप)ीका तफM बाट : िवlान् सह#यायािधवHा Jी 
गगंाZसाद पौडेल

अवलि]बत निजर :
§ ने.का.प.२०७३, अङ्क ८, िन.नं.९६४६

स]बg कानून :
§ नेपालको सिंवधान
§ मलुकुr फौजदारी कायMिविध सिंहता, २०७४

आदशे
5या.दीपककुमार काकQ : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ अनसुार 
दताM भई िनयमबमोिजम पेस हtन आएको Z&ततु dरट 
िनवेदनको सिं)vत तwय एव ंठहर यसZकार छ:-

Sरट िनवेदनको बेहोराः-
म िनवेदकको दईु Jीमतीमxये जेठी Jीमती 

रवेा ब&नेतको कोखबाट १ छोरा निवन ब&नेत तथा 
२ छोरीहf सोनी ब&नेत र शिमMला ब&नेतको ज#म 
भएको र का#छी Jीमती उिमMला ब&नेतको तफM बाट १ 
छोरा नगे#$ ब&नेत र एक छोरी ममता ब&नेत गरी २ 
स#तानको ज#म भएकोमा दईु Jीमती र छोराहfलाई 
कानूनबमोिजम मैले अशंब#डा गdरिदइसकेको छु । 
य&तै अव&थामा का#छी Jीमती उिमMला ब&नेतको 
कोखबाट ज#मभएका छोरा नगे#$ ब&नेतउपर दाङ 
िजaला, गडुवा गा.िव.स वडा नं. ९ ब&ने पzुपराज 

िनण�य नं. १०६७८
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िघिमरसेमेतले वैदिेशक रोजगार िवभाग काठमाड9मा 
िमित २०६९।०१।२६ मा वैदिेशक रोजगारको 
कसरुको जाहेरी दताA गरी अनसुBधानको कायA 
सEपBन गरी वैदिेशक रोजगार िवभाग, काठमाड9बाट 
िमित २०६९।०२।२३ मा अिभयोग दायर भई 
वैदिेशक रोजगार Bयायािधकरणमा दताA भई िमित 
२०६९।०२।२४ मा L. १०,००,०००।- धरौट माग 
गनP आदशे भएको िथयो । सो वैदिेशक रोजगार मTुाका 
Uितवादी नगेBV बWनेतको नाममा कुनै चल अचल 
सEपिY नभएकोले म िनवेदक गेहेBV बWनेत Zे#ीसगँ 
उ] वैदिेशक रोजगारको मTुामा िमित २०६९।०२।२४ 
को आदशेअनसुार L.१०,००,०००।- रकमको नगद 
वा सो रकम खाEने जेथा धरौट माग ग_रएको ह̀दँा आaनो 
कानूनबमोिजम छु_cिभBन भएको सBतान भएकोले 
म Uितवादीको नाममा मालपोत कायाAलय, घोराही, 
दाङमा दताA रहेको, दाङ िजeला, रावतगाउ ँगा.िव.स 
वडा नं. ३(क) को िक.नं. १२१४ को Zे#फल ०-४-
४-१० जjगा जेथाजमानतबापत धरौट राkन Wवीकृत 
भई िनज Uितवादी नगेBV बWनेतलाई धरौट तारखेमा 
रािखएको िथयो । िनज Uितवादी धरौट तारखेमा 
बसेपिछ िमित २०६९।१२।०२ मा वैदिेशक रोजगार 
Bयायािधकरण, काठमाड9बाट तोिकएको तारखे गजुारी 
बसेकोले बmुनपुनP Uमाण कागजातहL बझुी िमित 
२०७२।०२।२४ मा Uितवादी िकशोर िसहं ठकुरी 
र नगेBV बWनेतलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ बमोिजम L. २,००,०००।- 
ज_रवाना र दईु वषA कैद ह̀ने ठहर भएको र Uितवादी 
नगेBV बWनेतले िमित २०६९।१२।०२ गतेदिेख 
तारखे गजुारी बसेको ह̀दँा जेथा जमानतबापतको जjगा 
जफत गनुA  भनी सEबिBधत िजeला अदालत, घोराही, 
दाङलाई लेखी पठाउन ु भनी फैसलाको तपिसल 

खqडमा उeलेख भएको िथयो । 
म िनवेदक गेहेBV बWनेत Zे#ी िवगत 

२०६७/०६८ सालदिेख दम, मटुु, सगुर, 
Uेसरलगायतको रोगले sWत भई २४ घqटा नै औषधी 
र अिuसजनको आधारमा िजवन दोसाधँमा बाचेँको 
अवWथा छ । मेरो नाममा भएको िक.नं. १२१४ को 
जjगाबाहेक अBय कहीकँतै जjगा जिमन छैन । मलुकुv 
फौजदारी कायAिविध सिंहता, २०७४ को दफा ७५ मा 
तोिकएको तारखेमा उपिWथत नभएमा राखेको धरौट 
जफत ह̀ने, उपदफा (२) मा “यस प_रxछेदबमोिजम 
रािखएको धरौटी अचल सEपिY रहेछ भने yयWतो 
zयि]ले बझुाउन ु पनP रकम बराबरको सEपिY िब{v 
वा असलु गरी अL सEपिY िनजलाई िफताA गनुAपनP 
छ” भBने UWट कानूनी zयवWथा छ । वैदिेशक रोजगार 
Bयायािधकरण, काठमाड9को िमित २०६९।०२।२४ 
को थनुछेकको आदशेअनसुार माग भएको L. 
१०,००,०००।- धरौट र िमित २०७२।०२।२४ 
गतेको फैसलाअनसुार लागेको ज_रवानाको हदसEम 
मेरो दाियyव बहन ह̀ने हो । मेरो जेथा नगद चलमा नभई 
अचल सEपिY रहेको िWथित ह̀दँा yयWतो जमानत 
िदने zयि]ले वा वैदिेशक रोजगार कसरुका Uितवादीले 
बझुाउन ुपनP रकम बराबरको सEपिY िब{v वा असलु 
गरी अL सEपिY जमानत िदनेलाई नै िफताA गनुAपनP 
कानूनी zयवWथा भएको ह̀दँा िवपZीहLबाट गैरकानूनी 
तवरबाट UWट कानूनी zयवWथाको उपेZा गरी मेरो 
सEपिY जफत गनA सuने िवपZी Uyयथ|हLको काम 
कारबाहीबाट मलाई मकाA पनA गएकोले िवपZीहLको 
उ] काम कारबाहीबाट मेरो सEपिYसEबBधी मौिलक 
हकउपर अनिुचत बBदजे लगाइएकोले सEपिYसEबBधी 
हकमा UyयZ वा अUyयZ Lपबाट अपरुणीय Zित ह̀न 
गएको ह̀दँा yयWतो मौिलक हकको Uचलनको लािग 
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१०६७८ - गेहे#$ ब&नेत )े*ी िव. वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, बबरमहल, काठमाड@समेत

नेपालको सिंवधानको धारा १३३ को उपधारा (२) 
अनसुार K&ततु Lरट िनवेदन िलई उपि&थत भएको छु ।

अतः िवप)ी KUयथVहWलाई सXमािनत 
अदालतबाट कानूनबमोिजम Xयाद सूचना जारी 
गरी िझकाई वैदिेशक रोजागार कसरुका Kितवादी 
नगे#$ ब&नेतले िमित २०६९।०२।२४ को KUयथV 
#यायािधकरणको थनुछेकको आदशेअनसुार माग 
भएको धरौट रकम W.१०,००,०००।- मेरो अचल 
सXपि`बाट राखी मैले जेथा जमानत राbन िदएको 
िक.नं. १२१४ को जcगा जफत हeने गरी फैसला 
भएको हeदँा सXबि#धत िजgला अदालत र मालपोत 
कायाhलयसमेतलाई KUयथV #यायािधकरणबाट 
प*ाचार भई जcगा जफत गनh प*ाचार गLरएको 
िमित २०७२।१०।०४ को च.नं. ३७५५ र िमित 
२०७२।०६।०६ को च.नं. ७५१ को प*हW र उj 
जcगा जफत गनk कायhहWलाई उUKेषणको आदशेmारा 
शू#य घोिषत गरी िनिopय गरी वैदिेशक रोजगार 
#यायािधकरण, काठमाड@को फैसलाअनसुार २ वषh 
कैद हeने भई फैसला भएकोमा १ मिहना ११ िदन कैद 
भjुान गLरसकेको र बाकँq १ वषh १० मिहना १९ िदन 
कैद बाकँq रहेको हeदँा िदनको ३००।- का दरले हeने 
रकम W.२,०५,२००।- Kितवादी नगे#$ ब&नेतबाट 
माग भएको धरौट W. १०,००,०००।- गरी जXमा 
W.१४,५०,२००।- िनवेदक जcगाधनी जमानीकताh 
गेहे#$ ब&नेत )े*ीबाट उj रकम बिुझिलई मलुकुq 
फौजदारी कायhिविध (सिंहता) ऐन, २०७४ को दफा 
७५ को उपदफा (२) समेतको आधारमा जcगा जफत 
गनk कायh नगनुh , नगराउन,ु उj िक.नं. १२१४ को जcगा 
रोsका फुकुवा गनुh  गराउन ु हeन भनी KUयथVहWका 
नाममा परमादशेलगायत जो आtा आदशे पजुV जारी 
गLरपाउ ँभ#ने बेहोराको िनवेदक गेहे#$ ब&नेत )े*ीको 
यस अदालतमा परकेो िनवेदन प* । 

कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हeन ु नपनk हो ? 
आदशे जारी हeन नपनk भए आधार कारणसिहत यो 
आदशे Kाv भएका िमितले बाटाका Xयादबाहेक १५ 
(प#w) िदनिभ* महा#यायािधवjाको कायाhलयमाफh त 
िलिखत जवाफ पेस गनुh  भनी िवप)ीहWका नाममा यो 
आदशे र Lरट िनवेदनको Kितिलिप साथै राखी Xयाद 
सूचना पठाई सोको बोधाथh महा#यायािधवjाको 
कायाhलयलाई िदई Xयादिभ* िलिखत जवाफ पर े वा 
अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनुh  भ#ने बेहोराको 
यस अदालतबाट िमित २०७५।१२।२७ मा भएको 
आदशे ।

वैदेिशक रोजगार 2यायािधकरण बबरमहलको

िलिखत जवाफ

पoुपराज िघिमरसेमेतको जाहेरीले बादी नेपाल 
सरकार Kितवादी नगे#$ ब&नेतसमेत भएको वैदिेशक 
रोजगार कसरु मxुामा Kितवादी िकशोर िसहं ठकुरी र 
नगे#$ ब&नेतलाई जनही २,००,०००।- (दईु लाख 
Wपैया)ँ जLरवाना र २ वषh कैद हeने तथा जाहेरवालाको 
िबगो र हजhनासमेत KितवादीहWबाट भराई पाउने भ#ने 
फैसला भएको दिेख#छ । साथै Kितवादी नगे#$ ब&नेतले 
दाङ िजgला रावतगाउ ँगा.िव.स वडा नं. ३ (क) िक.नं. 
१२१४ को गेहे#$ ब&नेतको नाउमँा दताh रहेको जcगा 
जेथा जामानी राखी धरौटमा रहेकोमा िनज Kितवादीले 
िमित २०६९।१२।२ दिेख तारखे गजुारी बसेको 
हeदँा उj जcगा जफत गनुh  भनी सXबि#धत िजgला 
अदालतमा लेखी पठाउन ुभनी फैसलाको तपिसलमा 
उgलेख भएको पाइ#छ । फैसलाअनसुार गेहे#$ 
ब&नेतको नाउकँो दाङ िजgला रावतगाउ ँ गा.िव.स 
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वडा नं. ३ (क) िक.नं. १२१४ को ०-४-४-१० ज7गा 
जमानत राखेकोले जफत गन> स?बAधमा च.नं. ७५१ 
िमित २०७२/६/६ मा दाङ िजIला अदालतमा प#चार 
भएको हो । उO प#को बेहोरामा वादी नेपाल सरकार 
Qितवादी नगेAR बSनेतसमेत भएको फौ.नं २९/३६० 
को वैदिशक रोजगार कसरु मYुामा वादी दाबी प7ुने 
ठहरी फैसला भएको र Qितवादी नगेAR बSनेतले 
यस Aयायािधकरणको २०६९।२।२४ को थनुछेक 
आदशेबाट माग भएको धरौटी a.१०,००,०००।- 
(दश लाख) बापत जेथा जमानत राखेको हbनाले सो 
जेथा जमानीबापत राखेको ज7गा मलुकुc ऐन अ.ब. 
१२४ नं. बमोिजम जफत हbने भनी फैसला भएकोले 
उO ज7गा जफत गनुe  भAने उIलेख भएको छ ।

िमित २०६९।३।३ मा यी िनवेदक ज7गा 
धनी गेहेAR बSनेतले कागज गदाe िक.नं १२१४ 
को ज7गा Qितवादीलाई जेथा जमानी िदन मAजरु छ 
Qितवादी नगेAR बSनेतलाई थनुामOु गरी पपुegको 
िनिमh तारखेमा रािखपाउ,ँ मYुा िनणeय नभएस?म 
Aयायािधकरणबाट तोिकएको तारखेमा aज ु हािजर 
गराउने छु, मYुा िनणeय हbदँा Qितवादीलाई लागेको दjड 
जkरवाना ितनe बझुाउन लगाई असलुउपर गराउने छु । 
मYुा िनणeय नहbदँ ैतारखे गजुारमेा र Aयायािधकरणबाट 
लागेको दjड जkरवाना बाकँc राखेमा यो जेथा जफत 
भई अAय मेरो mीस?पhीबाट असलुउपर भएमा मेरो 
मAजरुी छ, पिछ एकालाई लागेको दjड जkरवानामा 
मेरो स?पिh जफत हbने होइन भनी उजरु गन> छैन, 
गर े गराएमा यही कागजले बदर गरी िदन ु भनी यस 
Aयायािधकरणमा कागज गरकेो दिेखAछ । तoकालीन 
बहाल रहेको मलुकुc ऐन, अदालती बAदोबSतको १२४ 
नं. मा अड्डाबाट तोकेको समय र Sथानमा उपिSथत 
हbनपुन> qयिO तोिकएबमोिजम उपिSथत नभएमा 
तoस?बAधमा राखेको धरौटी जफत हbनेछ र जमानत 

िदएको भए यस महलको १२४ (क) नं. बमोिजम 
गराइएको कागजअनसुार जमानतको रकम असलु गनुe  
पदeछ भAने उIलेख भएको पाइAछ । Qितवादी नगेAR 
बSनेतलाई फैसलाअनसुार लागेको कैद र जkरवाना 
हालस?म असलुउपर भएको दिेखदँनै । तसथe, 
kरट िनवेदकउपर यस Aयायािधकरणबाट कुनै पिन 
गैरकानूनी काम कारबाही नभएको हbदँा kरट िनवेदन 
खारजे गkरपाउ ँ भAनेसमेत बेहोराको िवपgी वैदिेशक 
रोजगार Aयायािधकरणको तफe बाट यस अदालतमा 
पेस भएको िलिखत जवाफ ।

दाङ देउखुरी िज.ला अदालतको िलिखत जवाफ
वैदिेशक रोजगार Aयायािधकरण काठमाडrले 

िमित २०७२।६।६ मा च.न.७५९ को प#बाट लगत 
कसी कैद जkरवाना असलुउपर गनe यस अदालतमा 
प#ाचार भई यस अदालतमा िमित २०७२।७।२३ मा 
लगत नं. १४९२ मा किसएको दिेखAछ । जसअनसुार 
िनज Qितवादी नगेAR बSनेतका नाममा १ वषe १० 
मिहना १९ िदन कैद र a. २,००,०००/- जkरवाना 
बेaज ु दिेखAछ । Qितवादीले तारखे गजुारी बसेकाले 
उO ज7गा जफत गनुe  भनी उO प#मा उIलेख भएको 
यस अदालतको रकेडeबाट दिेखAछ । तथािप उO ज7गा 
जफत गन> कामकारबािह हालस?म अगािड बढेको छैन । 
िनवेदक पिन उO ज7गा जफत नगरी जkरवानाबापतको 
रकम दािखल गनe यस अदालतमा समेत Qवेश गरकेो 
नदिेखदँा यस अदालतलाई िवपgी बनाई दायर भएको 
kरट खारजे भागी हbदँा खारजे गkरपाउ ँ भAनेसमेत 
बेहोराको िवपgी दाङ दउेखरुी िजIला अदालतको 
तफe बाट यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ ।

ठहर खjड
िनयमबमोिजम साuतािहक तथा दिैनक पेसी 

सूचीमा चढी आज यस इजलाससमg पेस हbन आएको 
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१०६७८ - गेहे#$ ब&नेत )े*ी िव. वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, बबरमहल, काठमाड@समेत

B&ततु Dरट िनवेदनका स#दभGमा िनवेदकका तफG बाट 
उपि&थत हLन ु भएका िवNान् अिधवQा Rी महािनधी 
सेढाईले पUुपराज िघिमरसेमेतको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार र िवप)ी नगे#$ ब&नेतसमेतउपर वैदिेशक 
रोजगार िवभाग काठमाड@मा वैदिेशक रोजगारको 
कसरुको जाहेरी दताG भई वैदिेशक रोजगार िवभाग, 
काठमाड@बाट अिभयोग दायर भई वैदिेशक रोजगार 
#यायािधकरणबाट िमित २०६९।०२।२४।४ मा [. 
१०,००,०००।- धरौट माग गन] आदशे भएकोमा िववाद 
भएन । वैदिेशक रोजगार म_ुाका Bितवादीम`येका नगे#$ 
ब&नेतलाई माग भएको धरौटबापत Bितवादीका बबुा 
िनवेदक गेहे#$ ब&नेत )े*ीले िक.नं. १२१४ को जbगा 
जेथाजमानत रािखिदएका हLन् । िनज Bितवादी धरौट 
तारखेमा बसेपिछ िमित २०६९।१२।०२ मा वैदिेशक 
रोजगार #यायािधकरण, काठमाड@बाट तोिकएको तारखे 
गजुारी बसेका छन् । उQ #यायािधकरणबाट Bितवादी 
नगे#$ ब&नेतलाई [. २,००,०००।- जDरवाना र दईु 
वषG कैद हLने ठहर भएको छ । साथै वैदिेशक रोजगार 
#यायािधकरणबाट जेथा जमानतबापतको जbगा जफत 
गनुG  भनी सfबि#धत दाङ दउेखरुी िजhला अदालत, 
दाङलाई प*ाचार गरी उQ अदालतले जbगा जफत गनG 
Bिjया अगािड बढाई प*ाचार गरकेो अव&था छ । मलुकुk 
फौजदारी कायGिविध सिंहता, २०७४ को दफा ७५ मा 
तोिकएको तारखेमा उपि&थत नभएमा राखेको धरौट 
जफत हLने, उपदफा (२) मा “यस पDरoछेदबमोिजम 
रािखएको धरौटी अचल सfपिp रहेछ भने qय&तो 
rयिQले बझुाउन ु पन] रकम बराबरको सfपिp िबjk 
वा असलु गरी अ[ सfपिp िनजलाई िफताG गनुGपन] 
छ” भ#ने B&ट कानूनी rयव&था छ । वैदिेशक रोजगार 
#यायािधकरण, काठमाड@को िमित २०६९।०२।२४ 
मा भएको थनुछेकको आदशेअनसुार माग भएको [. 
१०,००,०००।- धरौट र िमित २०७२।०२।२४ 

गतेको फैसलाअनसुार लागेको जDरवानाको हदसfमको 
दाियqव जमानीकताGको बहन हLने हो । िनवेदकको 
जेथाबाट धरौटी, कैद र जDरवानाबापतको रकम िलई 
जेथा फुकुवा हLनपुछG  भनी बहस गनुGभयो ।

वादी नेपाल सरकारको तफG बाट 
महा#यायािधवQाको कायाGलयबाट उपि&थत हLनभुएका 
िवNान् सह#यायािधवQा Rी गंगाBसाद पौडेलले 
वैदिेशक रोजगार म_ुाका Bितवादीम`येका नगे#$ 
ब&नेतलाई माग भएको धरौट [.१०,००,०००।-
बापत िनवेदक गेहे#$ ब&नेत )े*ीले िक.नं. १२१४ 
को जbगा जेथाजमानत रािखिदएको तuयमा िववाद 
छैन् । िनज Bितवादी धरौट तारखेमा बसेपिछ िमित 
२०६९।१२।०२ मा वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, 
काठमाड@बाट तोिकएको तारखे गजुारी बसेको र 
उQ #यायािधकरणबाट Bितवादी नगे#$ ब&नेतलाई 
[. २,००,०००।- जDरवाना र दईु वषG कैद हLने ठहर 
भएको छ । वैदिेशक रोजगार ठगी म_ुामा Bितवादीले 
तोिकएको तारखेमा उपि&थत नभई तारखे गजुारी 
बसेमा जेथा राखेको जbगा जफत भएमा म#जरु छ 
भनी कागज गरकेा छन् । सोही आधारमा वैदिेशक 
रोजगार #यायािधकरणबाट जेथा जमानतबापतको 
जbगा जफत गनुG  भनी सfबि#धत िजhला अदालत, 
घोराही, दाङलाई लेखी पठाई उQ अदालतले जbगा 
जफत गनG Bिjया अगािड बढाई प*ाचार गरकेो हो । 
िनज Bितवादी हाल फरार छन् । अदालतबाट िनजलाई 
लागेको कैद र जDरवाना असलुउपर नभएसfम उQ 
जbगा फुकुवा गनG िमhदनै । Dरट िनवेदन खारजे हLनपुछG  
भनी गनुGभएको बहस सिुनयो ।

उपयुGQ िवNान् अिधवQा एव ं िवNान् 
सह#यायािधवQाले गनुGभएको बहस सनुी िनवेदन र 
सो साथ सलंbन कागजात अ`ययन गरी हेदाG , यसमा 
िनवेदकले माग गरबेमोिजमको आदशे जारी हLनपुन] हो 
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वा होइन ? सोही िवषयमा िनण5य िदनपुन8 दिेखयो ।
िनण5यतफ5  िवचार गदा5, Aितवादी नगेBC 

बEनेतले िमित २०६९/०२/२४ को AJयथL वैदिेशक 
रोजगार Bयायािधकरणको थनुछेक आदशेअनसुार 
माग भएको धरौटी रकम V. १०,००,०००।– बापत 
मेरो अचल सYपिZ राखी िनज Aितवादी िमित 
२०६९।०३।०३ बाट धरौटी तारखेमा रहेको र िमित 
२०६९।१२।२ बाट तारखे गजुारी बसेको ह\दँा िमित 
२०७२।२।२४ मा मु̂ ा फैसला ह\दँा मैले जेथा जमानत 
रा_न िदएको िक.नं. १२१४ को जaगा जफत ह\ने 
गरी फैसला भएको र सYबिBधत िजbला अदालत र 
मालपोत काय5लयसमेतलाई िविभBन िमितमा AJयथL 
Bयायािधकरणबाट जaगा जफत गन8 प#ाचार गdरएको 
छ । उf जaगा जफत गदा5को अवEथामा मलाई 
Aकृितक Bयायको िसhाBतबमोिजम Eवiछ सनुवुाइको 
हकसमेत Aदान नगरी सनुवुाइको हकसमेतबाट 
विjचत गरी गराई जानकारीसमेत निदई गdरएको 
AJयथL Bयायािधकरणको िमित २०७२।२।२४ को 
फैसला र सो पिछ भएका जaगा जफत गन8 सYबBधमा 
िमित २०७२।१०।०४ को च.नं. ३७५५ र िमित 
२०७२।६।६ को च.नं. ७५१ को प#हV मलुकुl 
फौजदारी काय5िविध (सिंहता), २०७४ को दफा ७५ 
को उपदफा (२) समेतको िवपरीत गYभीर #िुटपूण5 
काय5 रहे भएकोले उf जaगा जफत गन8 काय5लाई 
उJAेषणको आदशेoारा बदर गरी वैदिेशक रोजगार 
Bयायािधकरण, काठमाडrको वैदिेशक रोजगार कसरु 
मु̂ ाको फैसलाअनसुार २ वष5 कैद ह\ने भई फैसला 
भएकोमा १ मिहना ११ िदन कैद भfुान गdरसकेको र 
बाकँl १ वष5 १० मिहना १९ िदन कैद बाकँl रहेको ह\दँा 
िदनको ३००।- का दरले ह\ने रकम V. २,०५,२००।– 
र िमित २०६९।०२।२४ को थनुछेक आदशेानसुार 
माग भएको धरौटी V. १०,००,०००।- गरी जYमा V. 

१४,५०,२००।– म िनवेदक जaगाधनी जमानीकता5 
गेहेBC बEनेत tे#ीबाट बझुी िलई उf िक.नं. १२१४ 
को जaगा रोvका फुकुवा गdरिदन ुभनी AJयथLहVको 
नाममा परमादशेलगायत जो आwा आदशे पजुL 
जारी गdरपाउ ँ भBनेसमेत बेहोराको dरट िनवेदन 
दिेखBछ । वैदिेशक रोजगार मु̂ ाका Aितवादीमxयेका 
नगेBC बEनेतलाई माग भएको धरौट V.१०,००,०००।- 
बापत िनवेदक गेहेBC बEनेत tे#ीले िक.नं. १२१४ 
को जaगा जेथाजमानत रािखिदएकोमा िनज Aितवादी 
धरौट तारखेमा बसेपिछ िमित २०६९।१२।०२ 
मा वैदिेशक रोजगार Bयायािधकरण, काठमाडrबाट 
तोिकएको तारखे गजुारी बसेको एव ं वैदिेशक रोजगार 
Bयायािधकरणबाट िनजलाई V.२,००,०००।- 
जdरवाना र दईु वष5 कैद ह\ने ठहर भएको छ । वैदिेशक 
रोजगार ठगी मु̂ ामा Aितवादीले तोिकएको तारखेमा 
उपिEथत नभई तारखे गजुारी बसेमा जेथा राखेको 
जaगा जफत भएमा मBजरु छ भनी कागज गरकेो र 
जेथा जमानतबापतको जaगा जफत गनु5  भनी भएको 
फैसलाबमोिजम सYबिBधत िजbला अदालत, घोराही, 
दाङलाई लेखी पठाई उf अदालतले जaगा जफत 
गन5 Aि{या अगािड बढाई प#ाचार गरकेो हो । िनज 
Aितवादी हाल फरार रहेको ह\दँा अदालतबाट िनजलाई 
लागेको कैद र जdरवाना असलुउपर नभएको, कैद 
जdरवाना बझुाउन अदालतमा समेत उपिEथत भएका 
छैनन । हाल जaगा जफत गन8 काय5 पिन नभएको ह\दँा 
dरट िनबेदन खारजे गdरपाउ ँ भBनेसमेत बेहोराको 
िलिखत जवाफमा उbलेख भएको दिेखयो ।

२. सो सYबBधमा हेदा5 , जाहेरवाला 
प}ुपराज िघिमरसेमेतलाई वैदिेशक रोजगारको लािग 
अफगािनEथान पठाइिदने भनी रकम िलई वैदिेशक 
रोजगारमा नपठाएको र रकम माaदा पिन िफता5 
नगरकेोले AितवादीहV नगेBC बEनेतसमेतलाई िवपtी 
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१०६७८ - गेहे#$ ब&नेत )े*ी िव. वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, बबरमहल, काठमाड@समेत

बनाई वैदिेशक रोजगार िवभाग, काठमाड@मा िमित 
२०६९।०१।२६ मा वैदिेशक रोजगारको कसरुको 
जाहेरी दताH गरकेो पाइ#छ । अनसु#धानको कायH 
सMप#न भई वैदिेशक रोजगार िवभाग, काठमाड@बाट 
िमित २०६९।०२।२३ मा अिभयोग दायर भई िमित 
२०६९।०२।२४ गते वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण 
काठमाड@बाट Qितवादी नगे#$ ब&नेतलाई नगद 
R. १०,००,०००।- धरौट माग भएकोमा िनजको 
हकमा यी िनवेदक गेहे#$ ब&नेतले दाङ िजVला, 
रावतगाउ ँगा.िव.स वडा नं. ३(क) को िक.नं. १२१४ 
को )े*फल ०-४-४-१० ज]गा जेथाजमानतबापत 
धरौट रािखिदएको दिेखयो । िनज Qितवादीलाई िमित 
२०६९।१२।०२ मा वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, 
काठमाड@बाट तारखे तोिकएकोमा तारखे गजुारी 
बसेको र िमित २०७२।०२।२४ मा Qितवादी 
िकशोर िसहं ठकुरी र नगे#$ ब&नेतलाई वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोिजम 
R. २,००,०००।- जaरवाना र दईु वषH कैद ठहर हcने 
फैसला भएको दिेखयो । Qितवादी नगे#$ ब&नेतले िमित 
२०६९।१२।०२ गतेदिेख तारखे गजुारी बसेको हcदँा 
जेथा जमानतबापतको ज]गा जफत गनुH  भनी सMबि#धत 
िजVला अदालत, घोराही, दाङलाई लेखी पठाउन ु
भनी वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण काठमाड@बाट 
फैसलाको तपिसल खeडमा उVलेख भएअनसुार 
प*ाचार भएबमोिजम दाङ िजVला अदालतबाट सोको 
Qिgया अगािड बढाएको र हालसMम ज]गा जफत गनi 
कायH भए गरकेो छैन तथा िनवेदक पिन उj ज]गा 
जफत नगरी जaरवानाबापतको रकम दािखल गनH यस 
अदालतमा नआएको भनी िलिखत जवाफबाट खVुन 
आउछ । 

३. वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, 
काठमाड@को िमित २०६९।०२।२४ को थनुछेकको 

आदशेअनसुार माग भएको R.१०,००,०००।- धरौट 
र िमित २०७२।०२।२४ गतेको फैसलाअनसुार 
लागेको जaरवानाको हदसMम मेरो दाियlव भएकाले 
उj धरौटी र जaरवानाको रकम बिुझिलई मैले राखेको 
जेथाबापतको सMपिn फुकुवा गनुHपनiमा उj जेथा 
जमानी िदएको ज]गा जफत गनH िमVदनै भ#ने िनवेदकको 
िनवेदन िजिकर रहेकोमा सो सMब#धमा भएको कानूनी 
pयव&था हेनुHपनi दिेखयो । सािबक मलुकुq ऐन, जमानी 
गनiको महलको ६ नं. मा “धन जमानी भएको 
अव'थामा असामीले ितन. सकेन भन े धन जमानी 
ह0नकेो जायजेथा रो3का गरी पिहले असामीको 
जायजात गरी नपुगकेोमा जमानीको जायजातबाट 
भना. गराउन ुपछ. । दुवैको जायजातबाट पुगने भन े
जमानीको पेटमा सो बाकँ? रहने छ भन ेबाकँ? िलन ु
पन@ जितमा असामीलाई नै कानूनबमोिजम गरी 
जमानी छािडिदन ुपछ. । जमानीको पेटमा सो बाकँ? 
परकेो रहछे भन ेजित पेट बाकँ? रहकेो ठहछ. उितमा 
सो जमानी ह0नलेाई असामीसरह कानूनबमोिजम 
गरी असामी छािडिदन ुपछ.” भ#ने र मलुकुq फौजदारी 
कायHिविध सिंहता, २०७४ को दफा ७५ मा “यस 
पEरFछेदबमोिजम धरौट राHन ेIयिJ अदालतसमK 
तोिकएको तारखेमा उपि'थत नभएमा राखेको 
धरौट जफत ह0न े छ” भ#ने उVलेख छ । lयसैगरी 
उपदफा (२) मा “यस पEरFछेदबमोिजम रािखएको 
धरौटी अचल सOपिP रहछे भन े Qय'तो IयिJले 
बुझाउन ु पन@ रकम बराबरको सOपिP िवS? वा 
असलु गरी अT सOपिP िनजलाई िफता. गनु.पन@ छ”
भ#ने &पs कानूनी pयव&था रहेको पाइ#छ । उपयुHj 
कानूनी pयव&थालाई मtयनजर गरी हेदाH , कुनै pयिjले 
आuनो मvुामा अदालतबाट धरौट माग भएकोमा नगद 
राखी तारखेमा बसेको रहेछ र अदालतबाट तोिकएको 
तारखेमा उपि&थत हcनपुनiमा उj तोिकएको तारखे 
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गजुारी बसेको रहेछ भने िनजले राखेको धरौटी जफत 
ह;ने <यव?था गदB उD रािखएको धरौटी अचल सGपिH 
रहेछ भने उD अचल सGपिHको कानूनी IिJया 
पKुयाई िबJM गरी असलु गनुNपनO जित असलु गरी बाकँM 
रहेको नगद वा अचल सGपिH िनज <यिDलाई िफताN 
िदनपुनO कुरालाई ?पQट गरकेो दिेखRछ । Iितवादीले 
ितनुN  बझुाउनपुनO जेथाबापतको रकम िनजबाट 
असलुउपर नभएमा वा बहन गनुNपनO दाियVव िनजले 
पूरा गनN नसकेमा जमानीकताNले कबलु गरकेो रकम 
िनजले धरौटबापत िदएको जेथाबाट असलुउपर गनुNपनO 
ह;Rछ । यसै सGबRधमा यस अदालतबाट िनवेदक 
लिुGबनी बXक िलिमटेड िवपZी सिंगता ि#पाठी भएको 
उVIेषण / परमादशेको (ने.का.प.२०७३, अङ्क 
८, िन.नं.९६४६) jरट िनवेदनमा “जमानीकता!को 
दािय'व असीिमत ह,न े नभई जमानी बसकेो 
अङ्कस3म सीिमत ह,न ेह,4छ । जमानीको दािय'व 
िनजले कबुल गरकेो रकमको हदस3म मा; सीिमत 
ह,न ेह,दँा जमानीकता!ले आफूले कबुल गरकेो रकम 
ितरबुेझाएमा सोबापत िनजले जेथा जमानतको 
Dपमा िदएको स3पिE फुकुवा ह,न सFदैन भ4न पिन 
िमHदैन” भनी िसkाRत Iितपादन भएको छ ।

४. I?ततु िववादमा वैदिेशक रोजगार 
Rयायािधकरणको िमित २०६९।०२।२४ को 
आदशेबमोिजम माग भएको धरौट m.१०,००,०००।- 
बापत आpनो नामको अचलसGपिH जेथाजमानत 
िदएको र Rयायािधकरणमा उD जमानत राqन मRजरु 
गरी कागजसमेत गjरिदएकोमा िनज जमानीकताNको 
दाियVवको सीमा जमानत िदएको अङ्कको हदमा 
मा# सीिमत रहRछ । उD Rयायािधकरणमा यी 
िनवेदकलाई जेथाजमानत िलनेJममा कागज गराउदा 
m.१०,००,०००।- माग भएको धरौटीबापत दाियVव 

बहन गरी कागज गराएको दिेखRछ । जमानीकताNले 
कबलु गरकेो रकमबाहेक Iितवादीको अRय दाियVव 
सGबRधमा जमानीकताNको सGपिHबाट असलुउपर गनN 
िमrदनै । यी िनवेदकले जेथा जमानी िददँा कबलु गरकेो 
दाियVवको रकम Iितवादीबाट असलुउपर ह;न नसकेमा 
मा# जमानीकताNले िदएको जेथाबाट असलुउपर गरी 
बािँकरहेको सGपिH जमानीकताNलाई िफताN िदनपुदNछ । 
िनवेदकले कबलु गरकेो जमानतबापतको रकम जनुसकैु 
समयमा दािखला गनN rयाएमा बिुझिलई जेथाजमानीको 
mपमा राखेको सGपिH फुकुवा गjरिदनपुनO नै ह;Rछ । 
साथै िनवेदक जमानीकताNको सGपिH लामो समयसGम 
कुनै कारबाही नगरी रोsका रािखरहन पिन िमrदनै ।

५. नेपालको सिंवधानको धारा २५ ले “%&येक 
नाग,रकलाई कानूनको अधीनमा रही स5पि8 
आज;न गन<, भोग गन<, बेचिबखन गन<, Aयावसाियक 
लाभ %ाB गन< र स5पि8को अCय कारोबार गन< हक 
हDन ेछ, साव;जिनक िहतका लािगबाहके राFयले कुनै 
AयिIको स5पि8 अिधJहण गन<, %ाB गन< वा &यLतो 
स5पि8उपर अN कुनै %कारले कुनै अिधकारको 
िसज;ना गन< छैन” भRने मौिलक हकको <यव?था 
गरकेो पाइRछ । Vयसैगरी धारा २० को उपधारा 
(९) मा “I'येक JयिKलाई Lवत4;, िनNपO र सOम 
अदालत वा 4याियक िनकायबाट LवQछ सुनवुाइको 
हक ह,न ेछ” भRने सवैंधािनक हकको <यव?था गरकेो 
पाइRछ । जसअनसुार कानूनबमोिजमबाहेक कुनै पिन 
<यिDको सGपिH अिधvहण गनN, जफत गनN नपाइने 
एव ंकसैको सGपिH जफत गनO िनणNय गदाN मकाN पनO 
पZलाई सोको ?पw जानकारी गराई िनजलाई रोहबरमा 
राखी कानूनबमोिजम गनN पाइने <यव?था गरकेो 
पाइRछ । I?ततु िनवेदनमा जेथाजमानी िदने 
जमानीकताNको दाियVव पालना गराउने सRदभNमा 
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१०६७८ - गेहे#$ ब&नेत )े*ी िव. वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, बबरमहल, काठमाड@समेत

जमानतको दाियBव पूरा गनE जानकारीको सूचनासिहतको 
उिचत मौका जमानीकताIलाई Kदान गनुIपनE हM#छ । 
सोअनQुप िनवेदकले धरौटीबापत जमानत िदएको 
सTपिU जफत गनुI पूवI जमानतबापतको रकम दािखला 
गनE सूचनासिहतको जानकारी िनजले पाउनपुनE 
दिेख#छ । तर िनवेदकले जमानत &वQप िदएको 
सTपिU जफत गनI गरकेो प*ाचार अगािड कुनै पिन 
चरणमा िनवेदकलाई जानकारी गराएको दिेखएन । 
कुनै XयिYले आ[नो हक भोगको सTपिU धरौटीबापत 
जेथाजमानत लेिखिदएको भ#दमैा उY सTपिUमािथ 
कुनै अिधकार रा^दनै भनी अथI गनुI  पिन मनािसब 
हMदँनै । जमानीकताIले कबलु गरकेो धरौटी बराबरको 
रकम दािखला गनुI , रकम बझुाउन aयाउन ु भनी 
जमानीकताIलाई सूचना निदनकुा साथै जमानीको 
दाियBव पूरा गनE अवसरसमेत निदई जbगा जफत गनI 
गनE सTब#धमा प*ाचार गरकेो िवप)ी दाङ दउेखरुी 
िजaला अदालतसमेतको काम कारबाही कानूनसTमत 
दिेखएन ।

६. वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, 
काठमाड@को िमित २०६९।०२।२४ को थनुछेकको 
आदशेअनसुार माग भएको Q.१०,००,०००।- 
धरौटबापत िनवेदक गेहे#$ ब&नेतको नाउकँो 
दाङ िजaला रावतगाउ ँ गा.िव.स वडा नं. ३ (क) 
िक.नं.१२१४ को ०-४-४-१० जbगा जमानत राखेको 
र उY #यायािधकरणबाट Kितवादी नगे#$ ब&नेतलाई 
Q.२,००,०००।- जkरवाना र दईु वषI कैद ठहर हMने गरी 
फैसला भएको तथा िवप)ी #यायािधकरणबाट तोकेको 
तारखे Kितवादीले गजुारी बसेकाले धरौटीबापत 
राखेको जेथा जफत गनE भनी तपिसल खmडमा उaलेख 
भएकोले उY जेथाजमानीमा राखेको सTपिU जफत 
गनE सTब#धमा च.नं. ७५१ िमित २०७२/६/६ मा दाङ 

दउेखरुी िजaला अदालतमा प*ाचार भएकोमा हालसTम 
पिन िनवेदकको उaलेिखत िक.नं. १२१४ को जbगा 
जफत गनE कायI भएको छैन र िनवेदक पिन उY जbगा 
जफत नगरी जkरवानाबापतको रकम दािखल गkरपाउ ँ
भनी यस अदालतमा नआएको भनी िलिखत जवाफबाट 
&पp हMन आयो । K&ततु मqुाको थनुछेक आदशे हMदँा 
माग भएको धरौटीबापत जमानीकताI एव ंKितवादीलाई 
सािबक मलुकुr ऐन, अदालती ब#दोब&तीको १२४ नं. 
बमोिजमको कायIिविध अपनाई कागज गराइएको, सो 
समयमा हालको फौजदारी कायIिविध सिंहता, २०७४ 
लाग ुनभएको अव&थामा िनवेदकले वैदिेशक रोजगार 
#यायािधकरणबाट तोिकएको तारखे गजुारमेा राखेको 
जेथा जफत हMने Xयव&था भएको दिेखयो । तBकालको 
समयमा भएको कानूनी Xयव&थाबमोिजम जbगा जफत 
गनE कायI कानूनसTमत दिेखएको भए तापिन हालको 
अव&थामा मलुकुr फौजदारी सिंहता, २०७४ को दफा 
७५(२) बमोिजम मागबमोिजम रािखएको धरौटी अचल 
सTपिU रहेछ भने Bय&तो XयिYले बझुाउन ुपनE रकम 
बराबरको सTपिU िबur वा असलु गरी अQ सTपिU 
िनजलाई िफताI गनुIपनE छ भ#ने &पp कानूनी Xयव&था 
दिेखदँा उY धरौटीबापतको रकम िनवेदकले बझुाउन 
aयाएका बखत उिaलिखत जbगा जफत नगरी फुकुवा 
गनुIपनE दिेखयो । 

७. तसथI, उिaलिखत िववेिचत 
आधारसमेतबाट K&ततु िनवेदनमा kरट िनवेदक 
&वयलें वैदिेशक रोजगार #यायािधकरण, काठमाड@को 
फैसलाअनसुार २ वषI कैद हMने भई फैसला भएकोमा 
१ मिहना ११ िदन कैद भYुान गkरसकेको र बाकँr 
१ वषI १० मिहना १९ िदन कैद बाकँr रहेको हMदँा 
िदनको ३००।- का दरले हMने रकम Q.२,०५,२००।- 
र जkरवाना Q.२,००,०००।- तथा Kितवादी नगे#$ 
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ब.नेतबाट माग भएको धरौट 8.१०,००,०००।– 
समेत गरी ज=मा 8.१४,०५,२००।– (चौध लाख पाचँ 
हजार दईु सय मा#) म िनवेदक जKगाधनी जमानीकताL 
गेहेMN ब.नेत Oे#ीबाट बिुझिलई उR िक.नं. १२१४ 
को जKगा रोTका फुकुवा गनुL  गराउन ुहVन भनी िनवेदनमै 
उXलेख भएको दिेखदँा उR रकम िनवेदकले बझुाउन 
Xयाए बिुझिलई उिXलिखत जKगा फुकुवा गYरिदन ु
भनी Z[यथ] दाङ दउेखरुी िजXला अदालतसमेतका 
Z[यथ]ह8का नाममा परमादशेको आदशे जारी हVने 
ठहछL  । Z.ततु आदशेको जानकारी िवपOीह8लाई 
गराई दायरीको लगत कcा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उR रायमा सहमत छु ।
Mया.डा.मनोजकुमार शमाL

इजलास अिधकृत : कोशलेhवर iवाली
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर २१ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��

सवklच अदालत, सयंRु इजलास
माननीय Mयायाधीश mी हYरकृnण काक] 

माननीय Mयायाधीश mी प8ुषोqम भrडारी 
फैसला िमित : २०७६।९।१६

०७४-CR-१४१६

मxुाः वैदिेशक रोजगार कसरु

पनुरावेदक / वादी : लालबहादरु वटालासमेतको 
जाहेरीले नेपाल सरकार

िव8{
Z[यथ] / Zितवादी : िजXला िचतवन, िद|यनगर 

गा.िव.स. वडा नं.३ हाल िच#वन न.पा. वडा 
नं.१४ ब.ने रामबहादरु भजेुलक~ mीमती 
िसजLना भजेुल

§ सह&ितवादीको बयान पोलका आधारमा 
मा3 कोही कसैलाई कसरु गरकेो 
ठहर गन: &माणमा <हण ग=रदैँन तर 
सो सबै अव?थामा लाग ु हABछ भBन े
नहAन े। वारदातको अव?था र ि?थित तथा 
Fय?तो बयानलाई अBय ?वतB3 कागज 
&माणहHले समथ:न गरकेो अव?था भएमा 
&माणमा िलन सिकन ेनै हABछ । व?तुिनJ 
&माणको अभावमा आरोप लगाइएको 
आधारमा मा3 कसैलाई फौजदारी कसरुको 
कसरुदार माBन निमNन े। 

§ कुनै अपराधमा आरोिपत OयिPको 
सलंRनता &माणले जुन तहसSम पुिT गद:छ 

िनण�य नं. १०६७९
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सोही तहस(मको कानूनले तोकेको सजाय कसरुदारले भो3नपुन5 ।
(1करण नं.३)

पनुरावेदक / वादीका तफ+ बाट : िव>ान् उपAयायािधवDा Eी 1काश गौतम
1JयथL / 1ितवादीका तफ+ बाट : 
अवलिNबत निजर :
सNबO कानून :

सQु तहमा फैसला गनTः
माननीय अVयW Eी रवेAतबहादरु कँुवर
सदYय Eी दवेेAZराज ढकाल
वैदिेशक रोजगार Aयायािधकरण, काठमाड`

फैसला
7या.ह9रकृ;ण काक= : Aयाय 1शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(क) र वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 

को दफा ६६(२) बमोिजम यस अदालतमा पनुरावेदन पन+ आएको 1Yततु मfुाको सिंWg तhय एव ंठहर यस1कार 
छः

तhय खkड
हामी जाहेरवालाहQ लालबहादरु वटाला, अजु+नबहादरु पौडेल, िवlणबुहादरु भजेुल र मीनाकुमारी 

महतो (पीिडत मेघनाथ महतो) लाई वैदिेशक रोजगारको लािग कNबोिडया पठाई सेoयpुरटी गाड+मा रोजगारी 
िदलाइिदAछु भनी 1ितवादीले हामी जाहेरवालाहQबाट जनही Q.५,८०,०००।- बझुी िलई कNबोिडया मलुकुमा 
पvुयाई भनेबमोिजम काम लगाउन नसकw हामी नेपाल फकL आएको हxदँा हामी जाहेरवालाहQ लालबहादरु वटाला, 
अजु+नबहादरु पौडेल, िवlणबुहादरु भजेुल र मीनाकुमारी महतो (पीिडत मेघनाथ महतो) बाट दहेायबमोिजमको 
बिुझिलएको 1ितyयिD Q.५,८०,०००।- र सोको ५० 1ितशत हxन आउने हजा+नाबापत समेतको रकम िदलाई 
भराइपाउ ँभAनेसमेत बेहोराको जाहेरवालाहQले िदएको जाहेरी दरखाYत ।  
िस. 
न.ं

जाहरेवालाहAको 
नाम

िबगो रकम ५० Fितशत अ7य खचI ज(मा

१ लालबहादरु वटाला Q.५,८०,०००।- Q.२,९०,०००।- Q.४२,०००।- Q.९,१२,०००।-
२ अजु+नबहादरु भजेुल Q.५,८०,०००।- Q.२,९०,०००।- Q.४२,०००।- Q.९,१२,०००।-
३ िवlणबुहादरु भजेुल Q.५,८०,०००।- Q.२,९०,०००।- Q.८,७०,०००।-
४ मेघनाथ महतो Q.५,८०,०००।- Q.२,९०,०००।- Q.८,७०,०००।-

जNमा Q.२३,२०,०००।- Q.११,६०,०००।- Q.८४,०००।- Q.३५,६४,०००।-
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-ितवादी अजु3न महतोले जाहेरवालाह7 
लालबहादरु वटाला, अजु3नबहादरु पौडेल, िव<णबुहादरु 
भजेुल र मेघनाथ महतो वैदिेशक रोजगारको लािग 
कDबोिडया मलुकुमा पठाई रोजगारी िदलाइिदने भनी 
जाहेरवालाह7बाट जनही 7.५,८०,०००।- का दरले 
रकम बिुझिलई गNरिदएको सPकल िलखत कागजह7 ।

-ितवादी अजु3न महतोले मेरो फुपू िसज3ना 
भजेुलले वैदिेशक रोजगारका लािग मािनसह7 
कDबोिडया पठाउने गरकेोमा यी जाहेरवालाह7 िवदशे 
जाने कुरा मेरो फुपूसगँ गरी केही रकम फुपू िसज3ना 
भजेुललाई नै बझुाएको अ7 बाकँU रकम डलरमा 
साटी कDबोिडयामा रहेका नाम नजानेका नेपालीलाई 
नै जाहेरवालाह7 र मैले -ितVयिW ६००० डलर 
बझुाएकोमा कDबोिडयाबाट िभयतनामितर िभषा 
लगाउनपुछ3  भनी हामीसगँ रकम िलई फरार भएपिछ 
हामीह7 नेपाल फक[ आएका ह] । यी जाहेरवाला र मेरो 
फुपूसमेतको िमलेमतोमा मलाई जबरज^ती सहीछाप 
गराएका ह_न् । उW िलखत कागजमा भएको सहीछाप 
मेरो नै हो । मैले वैदिेशक रोजगारमा पठाउन पाउने 
इजाजत अनमुितप# िलएको छैन भaनेसमेत बेहोराको 
-ितवादी अजु3न महतोले वैदिेशक रोजगार िवभागका 
अनसुaधान अिधकृतसमd गरकेो बयान ।

जाहेरवालाह7 र -ितवादीिबच लेनदने 
भएको िठक साचँो हो । -ितवादी अजु3न महतोले 
जाहेरवालाह7 लालबहादरु वटाला, अजु3नबहादरु 
पौडेल, िव<णबुहादरु भजेुल र मेघनाथ महतोसमेतलाई 
वैदिेशक रोजगारको लािग कDबोिडया पठाइिदने भनी 
-ितVयिW 7.५,८०,०००।- बिुझिलई गNरिदएको 
कागजमा मसमेत साdी बसी सहीछाप गNरिदएको िठक 
साचँो हो । रकम बिुझिलई सDझौताबमोिजम नगरी िलए 
खाएको रकमसमेत िफता3 नगनf िनज -ितवादीलाई 
कारबाही गNरपाउ ँ भaनेसमेत बेहोराको िलखत 

कागजका साdी कृ<णकुमार महतोले गरकेो कागज ।
हामी पीिडत जाहेरवाला िव<णबुहादरु 

भजेुलसमेत कDबोिडया दशेमा पगेुपिछ यी अमतृ कँुवर 
र परुन खड्कासगँ भेटघाट भएको हो । हामीलाई 
कDबोिडयामा ब^ने खाने Vयव^था यी अमतृ कँुवर र 
परुन खड्काले िमलाएको हो । नेपालबाट कDबोिडया 
जादँाखेरी नै -ितवादीले नै यी दईु अमतृ कँुवर र परुन 
खड्कालाई भेट भनेकोले भेटेको हो । यी दईु अमतृ 
कँुवर र परुन खड्काको -^ततु मgुामा सलंiनता 
होला । िनजह7लाई कुनै रकम िदएको छैन । हामी सबैले 
सPकल िलखत कागजबमोिजमको रकम -ितVयिW 
7.५,८०,०००।- -ितवादी अजु3न महतोलाई िदई 
लेनदने गरी उW िलखत कागज गरकेा ह] भनी 
जाहेरवालाह7 लालबहादरु वटालासमेतले गरकेो 
कागज बेहोराअनसुार -ितवादीह7 अजु3न महतो र 
िसज3ना भजेुलको आपसी िमलेमतोमा वैदिेशक रोजगार 
Vयवसाय गन3 पाउने इजाजत अनमुितप# निलई 
जाहेरवालाह7 लालबहादरु वटाला, अजु3नबहादरु 
पौडेल, िव<णबुहादरु भजेुल र मेघनाथ महतोसमेतलाई 
वैदिेशक रोजगारको लािग कDबोिडया पठाइिदaछु 
भनी -ितVयिW 7.५,८०,०००।- रकम बिुझिलई 
भनेबमोिजमको रोजगारीमा नपठाई बिुझिलएको 
रकमसमेत िफता3 नगरकेो ह_दँा िनज -ितवादीह7को 
उW काय3 वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो ह_दँा िनज 
-ितवादीलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय 
गरी,  -ितवादीह7ले जाहेरवालाह7बाट िलए खाएको 
िबगो रकम र सोको ५० -ितशतले ह_न आउने हजा3ना 
रकमसमेत -ितवादीह7बाट जाहेरवालाह7लाई 
िदलाई भराइपाउ ँ भaनेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोगप# ।

मलाई अिभयोगबमोिजम सजाय ह_नपुनf 
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होइन । म पिन जाहेरवालह5सगैँ िवदशे क;बोिडया 
गएको िथए ँ । Aयहा ँ काम िदने माBछेह5ले यो ठाउ ँ
छोडेर अकG ठाउमँा िभषा लगाउन जानपुछ+  भनेर 
क;बोिडयाबाट िभयतनाम िभषा लगाउन पठाई हामी 
सबैको पैसा खाएर भागेको हNनाले हामी नेपाल फक+ न 
बाPय भयौ ँ । नेपाल आएपिछ जाहेरवालाह5ले नै 
मसगँ िचनजान भएको कारणले गदा+ मलाई जबरजUती 
कागज गराई पैसा ितनु+पछ+  भने । म उनीह5सगैँ फकV को 
तथा पैसा फसेको Wमाण छ । ितनीह5ले मलाई पैसा 
बझुाएको कुनै Wमाण छैन । म पिन एउटा पीिडत 
हो । मेरो पिन पैसा फसेको छ । जनु माBछेले पैसा 
खाएको हो Aयो माBछेलाई नसमाती मसगँ िचनजान 
भएको कारणले गदा+ मलाई समातेको हो । वाUतिवक 
पैसा खाने मािनस अमतृ कँुवर र परुनकुमार खड्का 
हNन् । यताबाट मलाई र जाहेरवालाह5लाई पठाउने 
[यि\ मेरो फुपू िसज+ना भजेुल र रामबहादरु भजेुल 
हNन् । मैले वैदिेशक रोजगारमा पठाउन पाउने इजाजत 
अनमुितप^ िलएको छैन भBनेसमेत बेहोराको Wितवादी 
अजु+न महतोले वैदिेशक रोजगार Bयायािधकरणसम` 
गरकेो बयान ।

पिछ Wमाण बaुद ैजादँा ठहरबेमोिजम हNने गरी 
हाल मbुाको पपु+`को लािग मलुकुc ऐन, अ.ब.ं११८ 
नं. को दहेाय ५ र १० नं. बमोिजम Wितवादी अजु+न 
महतोले पीिडतह5लाई िवदशेसमेत पठाइसकेको 
दिेखदँा मलुकुc ऐन, अ.ब.ं११८ नं. को दहेाय २ 
अनसुार Wितवादी अजु+न महतोलाई थनुामा राखी 
मbुाको पपु+` गनु+  भBनेसमेत बेहोराको वैदिेशक रोजगार 
Bयायािधकरणबाट ०७३।९।३ मा भएको आदशे ।

मैले वैदिेशक रोजगार [यवसाय गनV 
अनमुितप^ िलएको छैन । अिभयोग दाबी झkुा हो । 
मैले जाहेरवालाह5लाई वैदिेशक रोजगारको लािग 
क;बोिडयामा पठाइिदBछु भनी उ\ रकम िलएको 

होइन । जाहेरी दरखाUतसाथ पेस भएको वैदिेशक 
रोजगारको कागज मैले गरकेो होइन र जाहेरवालाह5ले 
मेरोउपरमा जाहेरी िदएका छैनन् । जाहेरवालाह5सगँ 
कसैले किहले के कामका लािग कित रकम िलए / 
निलएको स;बBधमा मलाई केही थाहा जानकारी 
छैन । मैले जाहेरवालाह5लाई वैदिेशक रोजगारको 
लािग क;बोिडया पठाइिदBछु भनी रकम िलएको 
छैन । जाहेरवालाह5 र अजु+न महतोिबच के कUतो 
काम कुरा भएको िथयो सो स;बBधमा मलाई केही थाहा 
जानकारी छैन भBनेसमेत बेहोराको Wितवादी िसज+ना 
भजेुल महतोले वैदिेशक रोजगार Bयायािधकरणसम` 
गरकेो बयान ।

पिछ Wमाण बaुद ैजादँा ठहरबेमोिजम हNने गरी 
हाल मbुाको पपु+`को लािग मलुकुc ऐन, अ.ब.ं११८ 
नं.को दहेाय ५ र १० नं.बमोिजम यी Wितवादी 
िसज+ना भजेुलबाट 5.१,००,०००।- नगद धरौट वा 
सो बराबरको जेथा िदए, िलई तारखेमा रािखिदन,ु 
नसके कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी थनुामा 
राmन पठाइिदन ुभBनेसमेत बेहोराको वैदिेशक रोजगार 
Bयायािधकरणबाट २०७३।१०।२८ मा भएको 
आदशे ।

वैदिेशक रोजगार Bयायािधकरणको 
२०७३।१०।२८ को आदशेानसुार Wितवादी िसज+ना 
भजेुलले नगद धरौट राखी तारखेमा रहेको ।

Wितवादी िसज+ना भजेुल महतो सोझो 
इमाBदार खेती िकसान गरी बUने मािनस हNन् । Wितवादी 
अजु+न महतोले पोल गरकेो बाहेक यी Wितवादीले 
वैदिेशक रोजगारको [यवसाय गरकेो भBने र गनV 
मािनस हNन् भBने कुनै आधार Wमाण छैन । िनजका 
nीमान् वैदिेशक रोजगारका िसलिसलामा आजभBदा 
३/४ वष+अिघ दिेख नै िवदशे कतारमा बUन ुहNBछ । यी 
Wितवादी िसज+ना भजेुल गाउमँा खेती गरी बUने मािनस 
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ह.दँा वैदिेशक रोजगार कसरु म8ुामा कुनै सलं:नता छैन 
र अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पदEछ भFनेसमेत 
बेहोराको Gितवादी िसजEना भजेुलका साHी अिभलाष 
भजेुलले वैदिेशक रोजगार FयायािधकरणसमH गरकेो 
बकप# ।

Gितवादी अजुEन महतोले जाहेरवालाहMलाई 
वैदिेशक रोजगारमा पठाइिदFछु भनी कुनै रकम िलएका 
होइनन् । GितवादीहMमRयेकै िसजEना भजेुलले अजुEन 
महतोलाई वैदिेशक रोजगारको लािग कSबोिडया 
पठाएका ह.न् भनी जाहेरवालाहMलाई पिन ियनै 
िसजEना भजेुलले १ मिहनापिछ पठाएकV रिहछन् । 
िसजEना भजेुलले कSबोिडयामा रहेका परुनकुमार 
खड्का र अमतृ कँुवरमाफE त काम लगाउने भनी 
चाजँोपाजँो िमलाएको सनेुको िथए ँ । ियनै परुनकुमार 
खड्का र अमतृ कँुवरले [यहा ँ रोजगार िदलाउन 
नसकेपिछ जाहेरवालाहMसगँ नेपाल फिकE एका 
ह.न् । िमित २०७३।२।१९ मा नेपाल फक^ आएप`चात् 
गaगब ुबसपाकE  गेb हाउसमा राखी बFधक जcतो गरी 
राखी िसजEना भजेुल ितdा नाताका मािनस ह.न् ितनैले 
हामीलाई फसाए, अब ितमीहMले कागज गनुEपदEछ 
भनी धाक धSकV दखेाई यी Gितवादीलाई पिहला नै 
तयार पारी eयाएको कागजमा जबरजcती करकापमा 
सही गराएको रहेछ । यी Gितवादीले जाहेरवालाहMबाट 
कुनै रकम खाएका छैनन् भनी Gितवादी अजुEन 
महतोका साHी खेमबहादरु महतोले वैदिेशक रोजगार 
FयायािधकरणसमH गरकेो बकप# ।

मैले वैदिेशक रोजगारको लािग कSबोिडया 
मलुकुमा सेfयgुरटी गाडEको Mपमा काम गनE जान 
भनी सन् २०१६ मे. २४ मा िनज Gितवादी अजुEन 
महतोको हातैमा कSबोिडया मलुकुको होटलमा बसी 
M.७,००,०००।- िदएको हो । रकम िदने बेलामा कुनै 
कागज गरकेो छैन । Gितवादी पिहलैदिेख कSबोिडयामा 

िथए । म पिन पिहले मलेिसयामा वैदिेशक रोजगारीमा 
िथए ँ र िनजसगँ मेरो ससरुाली निजकैको मािनस 
भएकोले िचनजान पिन िथयो । उसले कSबोिडयामा 
राdो तलब ह.Fछ भनेकोले मैले मलेिसयाको जािगर 
छोडी आए ँ। lलेन िटकट र िभिजट िभषा मैले आफँैले 
बनाएर उतै गएपिछ रकम बझुाएको हो । सो nममा 
मसगैँ अM २ जना गएका िथए । तर रकम बझुाएपिछ 
पिन िनजले fयािसनोमा पिहले कबलु गरअेनसुार काम 
लगाउन सकेनन् । कSबोिडयामा वकE  पिमEट पाउन २४ 
घpटा कSबोिडया छोडी जानपुछE  भनी िभयतनामबाट 
कSबोिडया फकE ने कुनै काम बढाएनन् । तर पिछ 
कSबोिडयामा रहेका र काम लगाइिदने भनेका अजुEन 
महतोका साथीहM सSपकE िवहीन भए भनेपिछ घरबाट 
नै िटकट काटी मलेिसया ह.दँ ै नेपाल फिकE एको हो । 
नेपाल फकE ने nममा अजुEन महतोलाई पिन सगैँ िलएर 
आएपिछ ५ लाख ८० हजारको कागज भरतपरुमा 
विकलकोमा गई बनाएको हो । [यो िबचमा उता 
कSबोिडयामा पिन खचE भयो भनी हामीले १ लाख २० 
हजार घटाई कागज गरकेो हो । हामीले ५ मिहनामा 
रकम बझुाउने भनी कागज गरकेो तर Gितवादी 
अजुEन महतो सSपकE िवहीन भएपिछ हामीले उजरु 
िदएको हो । मैल कुनै रकम िफताE पाएको छैन भनी 
जाहेरवाला िवsणबुहादरु भजेुलले वैदिेशक रोजगार 
FयायािधकरणसमH गरकेो बकप# ।

Gितवादी अजुEन महतोले अिभयोग 
दाबीबमोिजम वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० एव ं४३ बमोिजमको कसरु गरकेो Gमािणत 
ह.न आएकोले िनजलाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
३।०।० (तीन वषE) कैद र M.३,००,०००।- (तीन 
लाख) जgरवाना ह.ने तथा जाहेरवालाहMले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको िबगो, हजाEना र अFय खचEसमेत 
Gितवादी अजुEन महतोबाट भराई पाउने ठहछE  । 
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१०६७९ - नेपाल सरकार िव. िसज+ना भजेुल

अका+ 1ितवादी िसज+ना भजेुलका हकमा िनजउपरको 
अिभयोग पिु;ट ह=ने कुनै 1माण वादी प@बाट दािखल 
ह=न आएको नदिेखदँा िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ+  भJनेसमेत बेहोराको िमित २०७४।०५।२६ 
मा वैदिेशक रोजगार Jयायािधकरणबाट भएको 
फैसला ।

1Qततु मRुाका 1ितवादी अजु+न महतोलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु ठहर भएकाले 
वैदिेशक रोजगार कसरुको वारदात पिु;ट भएको 
अवQथा छ । 1Qततु मRुामा कसरु ठहर भएका 1ितवादी 
अजु+न महतोले जाहेरवालाहUलाई िवदशे पठाउने 
काय+मा 1ितवादी िसज+ना भजेुलको सलंWनता रहेको 
र जाहेरवालाहUको रकम िसज+ना भजेुलले नै िलएको 
हो भनी अनसुJधानका Xममा पोल गरकेो अवQथा 
छ । साथै िनजले अदालतसम@ बयान गदा+ िसज+ना 
भजेुलको समेत सलंWनतामा जाहेरवालालाई िवदशे 
पठाएको हो भनी बयान गरबेाट िनज 1तवादी िसज+ना 
भजेुल 1Qततु कसरुमा सलंWन रहेको Qप;ट दिेखएको 
अवQथा छ । 1ितवादी िसज+ना भजेुल अनसुJधानका 
Xममा फरार रही मRुा हेनY अिधकारीसम@ उपिQथत 
रही इJकार बयान गरकेो अवQथा छ । जाहेरी दरखाQत 
एउटा कसरुको सूचनास\म हो जाहेरी िकटानी नै ह=नपुनY 
नभई कसरुमा को कQको के कQतो सलंWनता रहेको 
भJने अनसुJधानबाट िन]य^ल ह=ने िवषय रहेकाले 
अनसुJधानबाट 1ितवादी िसज+नाको सलंWनता रहेको 
भनी खलेुको अवQथामा िकटानी जाहेरी नपरकेो, 
1ितवादी िसज+नाले इJकार बयान गर ेतापिन िनजलाई 
1ितवादी अजु+न महतोले पोल गना+को कारणसमेत 
खलुाउन सकेको अवQथा नदिेखएको जQता 
असाJदिभ+क कुरालाई आधार मानी 1ितवादी िसज+ना 
भजेुललाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला aिुटपूण+ ह=दँा 
बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम गbरपाउ ँ भJनेसमेत 

बेहोराको िमित २०७५।०२।०७ मा यस अदालतमा 
नेपाल सरकारको तफ+ बाट दायर भएको पनुरावेदनपa ।

ठहर खcड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम@ पेस ह=न आएको 1Qततु मRुामा वादी नेपाल 
सरकारको तफ+ बाट उपिQथत िवfान् उपJयायािधवhा 
iी 1काश गौतमले 1Qततु मRुामा कसरु ठहर भएका 
1ितवादी अजु+न महतोले जाहेरवालाहUलाई िवदशे 
पठाउने काय+मा 1ितवादी िसज+ना भजेुलको सलंWनता 
रहेको र जाहेरवालाहUको रकम िसज+ना भजेुलले नै 
िलएको हो भनी अनसुJधानका Xममा पोल गरकेो 
अवQथा छ । साथै िनजले अदालतसम@ बयान गदा+ 
िसज+ना भजेुलको समेत सलंWनतामा जाहेरवालालाई 
िवदशे पठाएको हो भनी बयान गरबेाट िनज 1ितवादी 
िसज+ना भजेुल 1Qततु कसरुमा सलंWन रहेको Qप;ट 
दिेखएको अवQथा छ । अनसुJधानबाट 1ितवादी 
िसज+नाको सलंWनता रहेको भनी खलेुको अवQथामा 
िकटानी जाहेरी नपरकेो, 1ितवादी िसज+नाले इJकार 
बयान गर े तापिन िनजलाई 1ितवादी अजु+न महतोले 
पोल गना+को कारणसमेत खलुाउन सकेको अवQथा 
नदिेखएको जQता असाJदिभ+क कुरालाई आधार मानी 
1ितवादी िसज+ना भजेुललाई सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला aिुटपूण+ ह=दँा बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम 
गbरपाउ ँभनी बहस गनु+भयो ।

वादी नेपाल सरकारको तफ+ बाट उपिQथत 
िवfान् उपJयायािधवhाको उपयु+hानसुारको बहस 
िजिकरसमेत सनुी 1Qततु मRुाको िमिसल अkययन 
गरी हेदा+ , 1ितवादीहU अजु+न महतो र िसज+ना 
भजेुलको आपसी िमलेमतोमा वैदिेशक रोजगार 
lयवसाय गन+ पाउने इजाजत अनमुितपa निलई 
जाहेरवालाहU लालबहादरु वटाला, अजु+नबहादरु 
पौडेल, िव;णबुहादरु भजेुल र मेघनाथ महतोसमेतलाई 
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वैदिेशक रोजगारको लािग क3बोिडया पठाइिद9छु 
भनी >ित@यिA B.५,८०,०००।- रकम बिुझिलई 
भनेबमोिजमको रोजगारीमा नपठाई बिुझिलएको 
रकमसमेत िफताL नगरकेो हNदँा िनज >ितवादीहBको 
उA कायL वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो हNदँा िनज 
>ितवादीलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय 
गरी, >ितवादीहBले जाहेरवालाहBबाट िलए खाएको 
िबगो रकम र सोको ५० >ितशतले हNन आउने हजाLना 
रकमसमेत >ितवादीहBबाट जाहेरवालाहBलाई 
िदलाई भराइपाउ ँ भ9नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग दाबी रहेको >Zततु म[ुामा 
वैदिेशक रोजगार 9यायािधकरणबाट >ितवादी िसजLना 
भजेुलका हकमा िनजउपरको अिभयोग पिु]ट हNने कुनै 
>माण वादी प^बाट दािखल हNन आएको नदिेखदँा 
िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी भएको 
फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारले िच` नबझुाई 
>Zततु म[ुामा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर 
भएका >ितवादी अजुLन महतोले जाहेरवालाहBलाई 
िवदशे पठाउने कायLमा >ितवादी िसजLना भजेुलको 
सलंbनता रहेको र जाहेरवालाहBको रकम िसजLना 
भजेुलले नै िलएको हो भनी अनसु9धानका cममा 
पोल गरकेो, िनजले अदालतसम^ बयान गदाL िसजLना 
भजेुलको समेत सलंbनतामा जाहेरवालालाई िवदशे 
पठाएको हो भनी बयान गरकेो, अनसु9धानबाट समेत 
>ितवादी िसजLनाको सलंbनता रहेको भनी खलेुको 
अवZथामा >ितवादी िसजLना भजेुललाई सफाइ िदने 
गरी भएको फैसला #िुटपूणL हNदँा बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम गeरपाउ ँ भनी >Zततु पनुरावेदन गरकेो 
दिेखयो ।

>Zततु म[ुाको िमिसल अfययन गरी हेदाL , 
>Zततु म[ुामा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर 

भएका >ितवादी अजुLन महतोको पनुरावेदन गनg 
3यादिभ# पनुरावेदन नपरकेोले िनजको हकमा केही 
बोिलरहन ुपरने । 

अब, सBु अदालत वैदिेशक रोजगार 
9यायािधकरणबाट >ितवादी िसजLना भजेुललाई सफाइ 
िदने गरी िमित २०७४।०५।२६ मा भएको फैसला 
िमलेको छ, छैन ? पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर पbुन सiने हो वा होइन ? भ9ने 
स3ब9धमा िनणLय िदनपुनg दिेखन आयो ।

२. िनणLयतफL  िवचार गदाL, >ितवादी िसजLना 
भजेुलले जाहेरी दरखाZतसाथ पेस भएको वैदिेशक 
रोजगारको कागज मैले गरकेो होइन र जाहेरवालाहBले 
मेरोउपरमा जाहेरी िदएका छैनन् । जाहेरवालाहBसगँ 
कसले किहले के कामका लािग कित रकम िलए / 
निलएको स3ब9धमा मलाई केही थाहा जानकारी 
छैन । मैले जाहेरवालाहBलाई वैदिेशक रोजगारको 
लािग क3बोिडया पठाइिद9छु भनी रकम िलएको छैन । 
जाहेरवालाहB र अजुLन महतोिबच के कZतो काम कुरा 
भएको िथयो सो स3ब9धमा मलाई केही थाहा जानकारी 
छैन भ9नेसमेत बेहोरा उlलेख गरी वैदिेशक रोजगार 
9यायािधकरणसम^ कसरुमा इ9कार रही बयान 
गरकेो दिेख9छ । यी >ितवादी िसजLना भजेुलउपर 
जाहेरवालाहBले िकटानी गरी जाहेरी िदएको 
दिेखदँनै । mयसैगरी २०७३।०२।२१ मा कृ]णकुमार 
महतोको रोहवरमा भएका वैदिेशक रोजगारस3ब9धी 
िलखतहBमा यी >ितवादी िसजLना भजेुलको नाम 
उlलेख भएको िमिसल सलंbन िलखतहBबाट 
दिेखदँनै । जाहेरवाला िव]णबुहादरु भजेुलले वैदिेशक 
रोजगार 9यायािधकरणसम^ उपिZथत भई बकप# 
गदाL रकम मैले >ितवादी अजुLन महतोलाई िदएको हN ँ
िनजले कसलाई िदए थाहा भएन भनी उlलेख गरकेो 
तर यी >ितवादी िसजLना भजेुलको नाम िलन सकेको 
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१०६७९ - नेपाल सरकार िव. िसज+ना भजेुल

दिेखदँनै । 5य7तै २०७३।०२।२१ को िलखतका सा<ी 
कृ?णकुमार महतोले समेत Cितवादी अजु+न महतोले 
जाहेरवालाहE लालबहादरु वटाला, अजु+नबहादरु 
पौडेल, िव?णबुहादरु भजेुल र मेघनाथ महतोसमेतलाई 
वैदिेशक रोजगारको लािग कPबोिडया पठाइिदने भनी 
CितSयिT E.५,८०,०००।- बिुझिलई गXरिदएको 
कागजमा मसमेत सा<ी बसी सहीछाप गXरिदएको 
िठक साचँो हो भ\नेसमेत बेहोराको अनसु\धान 
अिधकृतसम< कागज गXरिदएको तर Cितवादी िसज+ना 
भजेुलले वैदिेशक रोजगारीका लािग जाहेरवालाहEबाट 
रकम बिुझिलएको भनी िजिकरसPम िलन सकेको 
अव7था िमिसल सलं_न सो कागजबाट दिेखदँनै । 
यसरी केवल Cितवादी अजु+न महतोको बयान पोलका 
आधारमा माa C7ततु मbुामा िसज+ना भजेुललाई 
Cितवादी कायम गरकेो दिेखन आयो । Cितवादी 
अजु+न महतोले आफूसिहत जाहेरवालाहEको रकम 
िलएको भनी िसज+ना भजेुलउपर पोल गरी बयान गर े
तापिन िसज+ना भजेुलले आरोिपत कसरुमा पूण+Eपमा 
इ\कार रहेकf र २०७३।०२।२१ को िलखतमा समेत 
Cितवादी अजु+न महतोले नै जाहेरवालाहEलाई वैदिेशक 
रोजगारीका लािग कPबोिडया पठाइिदने भनी रकम 
बिुझिलएको भ\ने िकटानीसाथ उgलेख भएकोसमेत 
दिेख\छ ।

३. सामा\यतया सहCितवादीको बयान 
पोलका आधारमा माa कोही कसैलाई कसरु गरकेो ठहर 
गन+ Cमाणमा hहण गXरदँनै तर सो सबै अव7थामा लाग ु
हi\छ भ\ने हiदँनै । वारदातको अव7था र ि7थित तथा 
5य7तो बयानलाई अ\य 7वत\a कागज CमाणहEले 
समथ+न गरकेो अव7था भएमा Cमाणमा िलन सिकने नै 
हi\छ । व7तिुनj Cमाणको अभावमा आरोप लगाइएको 
आधारमा माa कसैलाई फौजदारी कसरुको कसरुदार 
मा\न िमgदनै । कुनै अपराधमा आरोिपत SयिTको 

सलं_नता Cमाणले जनु तहसPम पिुk गद+छ सोही 
तहसPमको कानूनले तोकेको सजाय कसरुदारले 
भो_नपुनl हi\छ । C7ततु मbुामा सहCितवादी अजु+न 
महतोले िसज+ना भजेुलले नै जाहेरवालाहEबाट माग 
दाबीबमोिजमको रकम बझुी भनेबमोिजम वैदिेशक 
रोजगारमा नपठाएको र जाहेरवालाहEले आफूलाई 
जबरज7ती कागज गराएको भनी िसज+ना भजेुलउपर 
पोल गरकेो बयान िमिसल संल_न कुनै पिन 7वत\a 
कागज Cमाणबाट पिुk हiन सकेको दिेखएन । Cितवादी 
िसज+ना भजेुलउपर मौकामा िकटानी जाहेरी नपरकेो, 
Cितवादी िसज+ना भजेुलले आरोिपत कसरुमा पूण+Eपमा 
इ\कार रही गरकेो बयान, २०७३।०२।२१ गते गरकेो 
वैदिेशक रोजगारको िलखतमा यी Cितवादी िसज+ना 
भजेुलको नामसPम उgलेख नभएको, जाहेरवाला तथा 
२०७३।०२।२१ का िलखतहEका सा<ी कृ?णबहादरु 
महतोलगायतका SयिTहEले समेत Cितवादी िसज+ना 
भजेुलले जाहेरवालाहEलाई वैदिेशक रोजगारमा 
कPबोिडया पठाइिदने भनी रकम बझेुको भनी िजिकर 
िलनसPम नसकेको अव7थामा Cमाणिबना नै िसज+ना 
भजेुललाई Cितवादी कायम गXरएको दिेखदँा वादी 
प<बाट यी Cितवादी िसज+ना भजेुलले आरोिपत कसरु 
गरकेो पिुk हiने कुनै पिन व7तिुनj सबतु Cमाण पेस गन+ 
सकेको नदिेखदँा Cमाणको अभावमा Cितवादी िसज+ना 
भजेुललाई कसरुदार ठहर गरी सजाय गन+ िमgने 
आधार दिेखन आएन ।

४. तसथ+, Cितवादी िसज+ना भजेुलउपर 
मौकामा िकटानी जाहेरी नपरकेो, Cितवादी िसज+ना 
भजेुलले आरोिपत कसरुमा पूण+Eपमा इ\कार रही 
गरकेो बयान, २०७३।०२।२१ गते गरकेो वैदिेशक 
रोजगारको िलखतमा यी Cितवादी िसज+ना भजेुलको 
नामसPम उgलेख नभएको, जाहेरवाला तथा 
२०७३।०२।२१ का िलखतहEका सा<ी कृ?णबहादरु 
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महतोलगायतका 2यि3ह4ले समेत 5ितवादी िसज9ना 
भजेुलले जाहेरवालाह4लाई वैदिेशक रोजगारमा 
क@बोिडया पठाइिदने भनी रकम बझेुको भनी िजिकर 
िलनस@म नसकेको र सह5ितवादी अजु9न महतोले यी 
5ितवादी िसज9ना भजेुलको समेत सलंGनता रहेको 
भनी िनजउपर गरकेो बयान पोल िमिसल संलGन कुनै 
पिन IवतJ# कागज 5माणबाट पिुM हNन नसकेकोले 
वIतिुनO सबतु 5माणको अभाव दिेखदँा वैदिेशक 
रोजगार Jयायािधकरणबाट यी 5ितवादी िसज9ना 
भजेुलका हकमा िनजउपरको अिभयोग पिुSट हNने कुनै 
5माण वादी पTबाट दािखल हNन आएको नदिेखदँा 
िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी भएको 
फैसला िमलेकै दिेखन आयो ।

५. अतः मािथ उि]लिखत आधार र 
कारणबाट 5ितवादी िसज9ना भजेुलका हकमा 
िनजउपरको अिभयोग पिुSट हNने कुनै 5माण वादी 
पTबाट दािखल हNन आएको नदिेखदँा िनजले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ9  भनी िमित २०७४।५।२६ 
मा वैदिेशक रोजगार Jयायािधकरणबाट भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर हNने ठहछ9  । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पGुन सaदनै । 
5Iततु फैसलाको िवbतुीय 5ित अिभलेख गरी मcुाको 
दायरीको लगत कdा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
बझुाई िदनू ।

उ3 रायमा सहमत छु ।
Jया.प4ुषोfम भgडारी
  
इजलास अिधकृत : कृSण5साद अिधकारी
इित सवंत् २०७६ साल पषु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

�� & ��

सवlmच अदालत, सयं3ु इजलास
माननीय Jयायाधीश oी हpरकृSण काकq
माननीय Jयायाधीश oी नहकुल सवेुदी

आदशे िमित : २०७८।३।१४
०७७-WH-०४००

िवषयः बJदी5vयTीकरण

िनवेदक : भारत दशे िबहार राwय, समIतीपरु िज]ला, 
हवासपरु xाम पyचायत घर भई हाल काठमाड{ 
िज]ला, काठमाड{ महानगरपािलका वडा 
नं.१२ डेरा गरी बIने हाल महानगरीय 5हरी 
वfृ, कालीमाटी, काठमाड{मा गैरकानूनी 
थनुामा रहेको राजेJ| कुमारसमेत

िव4}
िवपTी : महानगरीय 5हरी वfृ, कालीमाटी, 

काठमाड{समेत

§ %चिलत कानूनबमोिजम म/ुा हने2 
अिधकारीबाट कसरु अनसु7धानको लािग 
िहरासतमा रा9न े:याद थप गरी सािधकार 
िनकायबाट म/ुाको अनसु7धान तहिककात 
भइरहकेो ह@दँा %चिलत कानूनले अनसु7धान 
अिधकारीलाई कसरु अनसु7धान गनC 
तोकेको कतCDयमा बाधा पुEन ेगरी तथा म/ुा 
हने2 िनकायको साधारण GHेािधकारको 
बाटो अवIJ ह@न े गरी असाधारण 
GHेािधकारिभH %वेश गरी मातहतका 
म/ुा हने2 िनकायलाई कानूनबमोिजम %दान 

िनण�य नं. १०६८०
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१०६८० - राजे#$ कुमारसमेत िव. महानगरीय 3हरी व5ृ, कालीमाटी, काठमाड;समेत

ग&रएको +ि-याबमोिजमका काय2िविधह5 
+योग गन2मा ह7त8ेप गनु2 औिच=यपूण2 
नह@न े।

(3करण नं.३)

िनवेदकका तफC बाट : िवFान्  अिधवJा नागेKर3साद 
चौधरी, Nी पारसमणी भQराई, Nी स#तोष 
भUडारी, डा.Nी िशवकुमार यादव, Nी 
गोिव#दराज वसौला, Nी नवराज पाUडे र Nी 
जनकिसहं साउद

िवपXीका तफC बाट : िवFान्  उप#यायािधवJा Nी 
शाि#त3साद लइुटेँल

अवलि[बत निजर :
स[ब\ कानून :
§ मलुकु^ अपराध सिंहता, २०७४

आदशे
Bया.नहकुल सवेुदी : नेपालको सिंवधानको 

धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोिजम यस 
अदालतको अिधकार Xेdअ#तगCतको भई दायर हeन 
आएको 3gततु िनवेदनको सिंXh तiय एव ं आदशे 
यस3कार रहेको छः

तiय खUड
म िनवेदक कानून mयवसायी हe ँ । मैले 

सशुासनको पXमा पैरवी गदp आइहेको छु । िवपXी 
महानगरीय 3हरी व5ृ, कालीमाटी र सो कायाCयलका 
3मखु िडएसपीले दईुजना नाबालक राजे#$कुमार र 
राजकुुमारलाई िमित २०७८।०२।३० गते जqरी 
पrाउ पजुs तथा थनुवुा पजुsसमेत निदई गैरकानूनी 
तवरले पrाउ गरी महानगरीय 3हरी व5ृ, कालीमाटीमा 
लगी सािधकार िनकायबाट [याद थपसमेत नगरी 
हालस[म पिन गैरकानूनी थनुामा राखी नेपालको 

सिंवधानको धारा २० 3द5 #यायस[ब#धी हकमा 
आघात पuुयाएको तथा नेपालको सिंवधानको धारा 
२० को उपधारा १ िवपरीत िनज गैरकानूनी थनुामा 
रहेकाहqलाई कुनै पिन पrाउ भएको कारणसिहतको 
सूचनासमेत निदई थनुामा राखी नेपालको सिंवधानको 
धारा २० को उपधारा (३) बमोिजम पrाउ गvरएको 
mयिJलाई पrाउ भएको समय तथा gथानबाट बाटोको 
[यादबाहेक चौिबस घUटािभd मwुा हेनx अिधकारीसमX 
उपिgथत गराउनपुनx छ र yयgतो अिधकारीबाट आदशे 
भएमा बाहेक पrाउ भएको mयिJलाई थनुामा रािखने 
छैन भनी गvरएको सवैंधािनक mयवgथा 3ितकूल 
र नेपालको सिंवधानको धारा २० को उपधारा ४, 
उपधारा ८, ९ िवपरीत िवपXीहqले हालस[म पिन 
मौिखक भरमा कुनै अपराधिबना गैरकानूनी थनुामा 
राखी िनज राजे#$कुमार र राज ुकुमारलाई जqरी पrाउ 
पजुs एव ंथनुवुा पजुs निदई थनुामा रा{ने िवपXीहqको 
कायC गैरसवैंधािनक भएकोले िनजहqलाई तyकाल 
थनुामJु गनुC , गराउन ु भनी िवपXीहqको नाउमँा 
ब#दी3yयXीकरणको आदशे जारी गरी पाउन दहेायका 
3करणहqमा िन[न बेहोराको िनवेदन गदCछु । 

िवपXी महानगरीय 3हरी व5ृ, कालीमाटी, 
काठमाड;बाट खिटएका निचिनएका 3हरीहqले 
राजे#$कुमार र राज ुकुमारलाई िमित २०७८।०२।३० 
गते कलंक^ िgथत सिुशलको कवाडबाट िवनाकारण 
पrाउ गरी पrाउ पजुs र थनुवुा पजुsसमेत निदई 
हालस[म महानगरीय 3हरी व5ृ, कालीमाटीमा िवगत ३ 
िदनदिेख के कुन अपराधमा थनुामा राखेको हो सोबारमेा 
कुनै जानकारी निदई गैरकानूनी थनुामा राखेको रहेछ । 
यसरी िवपXीहqले िनज राजे#$कुमार र राजकुुमारलाई 
गैरकानूनी थनुामा राखेको कायC नेपालको सिंवधानको 
धारा १६ ले 3दान गरकेो स[मानपूवCक बा|ँन पाउने 
हक, धारा १७ 3द5 gवत#dताको हक, धारा १८ 
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-द/ समानताको हक र धारा २० -द/ 5यायस7ब5धी 
हकको ठाडो उ=लङ्घन हAन गई िवपEीहFको कायG 
गैरकानूनी थनुा भई नेपालको सिंवधान र -चिलत 
नेपाल कानूनिवपरीत एव ं ने.का.प. २०७६, अङ्क 
६, िन.नं. १०२८१, ने.का.प. २०७६, अङ्क ७, 
िन.नं. १०३०९, ने.का.प. २०७५, अङ्क ५, िन.नं. 
१००२०, िन.नं. १०२८१, ने.का.प. २०७१, अङ्क 
९, िन.नं. ९२४७, ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, िन.नं. 
८६७२, ने.का.प. २०६३, अङ्क ३, िन.नं. ७६७२ 
मा -ितपािदत निजर िसVा5तसमेतको -ितकूल हAन 
गएको हAदँा िवपEीहFको उX कायGले थनुामा रहेका 
नाबालकहFको वैयिXक Yवत5#ताको ठाडो हनन 
हAन गएकोले िनजहFलाई गैरकानूनी थनुाबाट त[काल 
थनुामXु गनुG , गराउन ु भनी ब5दी-[यEीकरणको 
आदशे जारी गरी पाउन िनजलाई थनुामXु गराउने 
अ5य वैकि=पक कानूनी उपचारको बाटो नभएको हAदँा 
िवपEीहFको गैरकानूनी थनुाबाट िनज राजे5_कुमार र 
राजकुुमारलाई त[काल थनुामXु गरी पाउन नेपालको 
सिंवधानको धारा ४६ एव ं धारा १३३ को उपधारा 
१ र २ तथा सव`aच अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३३(१) बमोिजम िनज Yवयलें िनवेदन िदन 
सdने अवYथा नभएकोले म कानून eयावसायी भई 
सो स7ब5धमा जानकारी राfने सरोकारवाला eयिX 
भएकोले ब5दीको हकमा -Yततु ब5दी-[यEीकरणको 
िनवेदन िलई स7मािनत अदालतमा उपिYथत भएको 
छु । अतः िनज राजे5_कुमार र राजकुुमारलाई 
िवपEीहFको गैरकानूनी थनुाबाट त[काल थनुामXु 
गरी पाउन पाउन िनवेदन गदGछु भ5नेसमेत बेहोराको 
िनवेदनप# ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको ब5दी-[यEीकरणको आदशे िकन 
जारी हAन ुनपनk हो ? आदशे जारी हAन ुनपनk भए सोको 

आधार र कारणसिहत बाटाको 7यादबाहेक 7याद सूचना 
पाएका िमितले २४ घlटािभ# िवmतुीय माnयमoारा 
महा5यायािधवXाको कायाGलयमाफG त िलिखत जवाफ 
पेस गनुG  भनी -Yततु आदशे र rरट िनवेदनको -ितिलिप 
साथै राखी िवपEीहFका नाममा 7याद सूचना पठाई 
7यादिभ# िलिखत जवाफ पर ेवा अविध eयतीत भएपिछ 
महा5यायािधवXाको कायाGलयलाई पेसीको जानकारी 
िदई िनयमानसुार पेस गनुG  भ5ने यस अदालतको िमित 
२०७८।३।२ को आदशे ।

िमित २०७८।२।३१ गते िदउसँो अ.ं१५:०० 
बजेको समयमा िज=ला काठमाडt, काठमाडt 
महानगरपािलका वडा नं.१४ कलङ्कu िYथतमा केही 
मािनसहFले हो-ह=ला गरी अशाि5त गरकेा छन् भ5ने 
सूचनाको आधारमा मसमेतको -हरी टोलीस7बि5धत 
Yथानमा खटी गई वYतिुYथित बwुदा पिछ ख=ुन 
आएका दशे भारत िवहार समYतीपरु सखराइभाना 
वडा नं.३ राजपरु घर भई काठमाडt िज=ला, काठमाडt 
महानगरपािलका वडा नं.१४ कलङ्कu बYने वषG १९ 
को राजे5_ पोदार नाम बताउने eयिXले सावGजिनक 
Yथानमा होह=ला गrररहेको अवYथामा फेला पारी 
मसमेतको -हरी टोलीले स7झाई बझुाई गदाG उ=टै 
गाली गलौज धाकध7कu िदई िडउटीमा बाधा अवरोध 
प|ुयाएको हAदँा िनजलाई जFरी प}ाउ पजु~ िदई सोही 
ठाउबँाट प}ाउ गरी आव�यक कारबाहीको लािग यसै 
-ितवेदनसाथ दािखला गरकेा छt कानूनबमोिजम 
गrरपाउ ँभ5ने बेहोराको -.स.िन.कुमार नेपालीसमेतको 
-ितवेदनसाथ दािखला हAन आएको हAदँा िनज राजे5_ 
पोदारउपर मलुकुu अपराध सिंहता, २०७४ को 
पrरaछेद ५ सावGजिनक िहत, YवाY�य, सरुEा, सिुवधा 
र नैितकता िवFVका कसरु महलको दफा ११८ को 
कसरुमा कारबाही गनुGपनk मनािसब कारण दिेखएकाले 
िनजलाई िमित २०७८।०३।०१ गते िज=ला -शासन 
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१०६८० - राजे#$ कुमारसमेत िव. महानगरीय 3हरी व5ृ, कालीमाटी, काठमाड;समेत

काया<लय, काठमाड;मा उपि?थत गराई जBरी पCाउ 
पजुD ?वीकृत गराई िजEला सरकारी विकल काया<लय, 
काठमाड;माफ< त मGुा हेनH अिधकारी िजEला 3शासन 
काया<लय, काठमाड;मा उपि?थत गराई पCाउ िमित 
२०७८।०२।३१ गतेबाटै लाग ुहRने गरी िदन ५(पाचँ) 
को Zयाद थप अनमुित िलई िहरासतमा रािखएको 
हो । सो Zयादमा बयान गराउनेसZमको काय< सZप#न भई 
बाकँ^ अनसु#धान काय< भइरहेको तथा राजकुुमारलाई 
अनसु#धानको Cममा िनय#`णमा िलइएकोमा िनजको 
कुनै िकिसमको सलंcनता नदिेखएको हRदँा िनजलाई 
आफ#तको िजZमा लगाई पठाइएको िजZमा लगाइएको 
कागजसमेत यसैसाथ सलंcन रािखएको छ । 

िवपfी gरट िनवेदक नागे#$3साद चौधरीले 
आiनो gरट िनवेदनमा िजिकर गरबेमोिजम राजे#$ 
पोदार र राज ुपोदारलाई सिुशलको कवाडबाट पCाउ 
पजुD जारी नगरी पCाउ गरी यस व5ृको िहरासतमा 
राखी शारीgरक मानिसक यातना िदई गैरकानूनीBपमा 
िहरासतमा रािखएको होइन । िनजहBलाई काठमाड; 
िजEला, काठमाड; महानगरपािलका वडा नं.१४ 
कलंक^ ि?थत साव<जिनक सडक खlडबाट 
िनय#`णमा िलइएको हRदँा िनता#त कपोल किEपत 
एव ंझnुा बेहोरा उEलेख गरी यस काया<लयसमेतलाई 
िवपfी बनाई िदएको उo नं. ०७७-WH-०४०० 
को ब#दी3rयfीकरण िनवेदन बेहोरा आधारहीन 
छ, यस व5ृ तथा व5ृ 3मखुको हकमा खारजे गरी 
कानूनबमोिजम हRन सZबि#धत िमिसल कागजातको 
3मािणत 3ितिलिपसिहत िलिखत जवाफ 3?ततु 
गgरएको बेहोरा सादर अनरुोध गgरएको छ भ#नेसमेत 
बेहोराको महानगरीय 3हरी व5ृ, कालीमाटी, काठमाड; 
तथा ऐ.व5ृका 3मखुसमेतको तफ< बाट यस अदालतमा 
पन< आएको िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदकहBलाई अनसु#धानका लािग 

िजEला 3शासन काया<लय, काठमाड;बाट थनुामा 
राtने अनमुित िलई थनुामा राखेको दिेखयो । तर 
यसरी थनुामा राtने आदशे गनH िनकाय वा सोका 
पदािधकारीलाई 3rयथD कायम गरी gरट िनवेदन 
परकेो दिेखएन । िववािदत 3uनका स#दभ<मा हेदा< , 
िनवेदकलाई थनुामा राtने गरी आदशे िदने िजEला 
3शासन काया<लय, काठमाड;लाई 3rयथD कायम गनु<  
आवuयक दिेखएकाले सवvwच अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ३४(४) बमोिजम सो काया<लयलाई 
3rयथD कायम गरी कारण दखेाउ आदशे जारी गनु<  
मनािसब दिेखयो । अतः यसमा के कसो भएको हो ? 
िनवेदकको मागबमोिजम आदशे िकन जारी हRन नपनH 
हो ? आदशे जारी हRन नपनH भए सोको आधार र 
कारण खलुाई बाटोको Zयादबाहेक ३(तीन) िदनिभ` 
महा#यायािधवoाको काया<लयमाफ< त िलिखत जवाफ 
पेस गनु<  भनी 3?ततु आदशे र gरट िनवेदनको 3ितिलिप 
साथै राखी िजEला 3शासन काया<लय, काठमाड;का 
नाउमँा सूचना Zयाद जारी गरी Zयादिभ` िलिखत 
जवाफ पर े वा अविध zयतीत भएपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु<  भ#ने यस अदालतको िमित २०७८।३।६ को 
आदशे ।

gरट िनवेदक राजे#$कुमार भ#ने राजे#$ 
पोदारलाई महानगरीय 3हरी व5ृ, कालीमाटी, 
काठमाड;ले मलुकु^ अपराध सिंहता, २०७४ को 
पgरwछेद ५ को साव<जिनक िहत, ?वा?{य, सरुfा, 
सिुवधा र नैितकता िवB|का कसरुअ#तग<त दफा 
११८ बमोिजम अभ$ zयवहार कसरु अपराधमा पCाउ 
गन< अनमुित माग गgरएकोमा यस काया<लयको िमित 
२०७८।०३।०१ गते िनजलाई जBरी पCाउ पजुD 
जारी गरकेोमा िमित २०७८।०२।३१ गतेबाटै लाग ु
हRने गरी 3ितवादी राजे#$ पोदारको हकमा पिहलो 
पटक ५ िदन र दो}ो पटक िमित २०७४।०३।०६ 
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गते सोही िमितबाट लाग ु ह5ने गरी दो8ो पटक ५ 
िदन :याद िदई अनसु=धानको काय? गन? िदइएकोमा 
िनजको हकमा कानूनी कारबाही भइरहेको ह5दँा िनज 
राजे=D कुमार गैरकानूनीFपमा थनुामा रहेको नदिेखदँा 
र Iरट िनवेदनमा उिLलिखत अका? Iरट िनवेदक 
राजकुुमारको नाममा यस काया?लयबाट कुनै :याद 
थप गनM तथा पNाउ पजुO जारी गनM काय? नभएको ह5दँा 
Iरट िनवेदकहFको मागबमोिजम ब=दीPQयRीकरणको 
आदशे जारी गन? निमLने ह5दँा PVततु Iरट िनवेदन 
खारजेभागी छ भ=नेसमेत बेहोराको िजLला Pशासन 
काया?लय, काठमाडZको तफ? बाट यस अदालतमा पन? 
आएको िलिखत जवाफ ।

आदशे ख]ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

िनण?याथ? पेस ह5न आएको PVततु Iरट िनवेदनमा 
िनवेदकहFका तफ? बाट उपिVथत ह5नभुएका िव`ान्  
अिधवbा नागेcरPसाद चौधरी, eी पारसमणी 
भfराई, eी स=तोष भ]डारी, डा.eी िशवकुमार 
यादव, eी गोिव=दराज वसौला, eी नवराज पा]डे 
र eी जनकिसहं साउदले िवपRी महानगरीय Pहरी 
वkृ कालीमाटी काठमाडZबाट खिटएका निचिनएका 
PहरीहFले िनवेदक राजे=Dकुमार र राजकुुमारलाई 
िमित २०७८।०२।३० गते कलङ्कnिVथत सिुशलको 
कवाडबाट िवनाकारण पNाउ गरी पNाउ पजुO र 
थनुवुा पजुOसमेत निदई हालस:म महानगरीय Pहरी 
वkृ कािलमाटीमा गैरकानूनीFपमा थनुामा राखेको 
अवVथा छ । यसरी िवपRीहFले नेपालको सिंवधानको 
धारा १६, १७, १८, २० को ठाडो उLलङ्घन गरी 
नेपालको सिंवधान र कानूनको िवपरीत एव ंस:मािनत 
अदालतबाट Pितपािदत िसrा=तसमेत िवपरीत थनुामा 
राsने काय?ले हाtा पR नाबालकहFको वैयिbक 
Vवत=#ताको हनन ह5न गएकोले िनवेदकहFलाई 

गैरकानूनी थनुाबाट तQकाल मbु गनु? , गराउन ु भनी 
ब=दीPQयRीकरणको आदशे जारी गIरपाउ ँभनी बहस 
गनु?भयो ।

िवपRीहF तफ? बाट उपिVथत ह5नभुएका 
िव`ान्  उप=यायािधवbा eी शाि=तPसाद लुइँटेलले 
िमित २०७८।२।३१ गते िदउसँो अ.१५ बजेको 
समयमा  काठमाडZ- १४ िVथत कलंकnमा केही 
मािनसहFले होहLला गरी अशाि=त गरकेा छन् भ=ने 
सूचनाका आधारमा यी िनवेदक राजे=D पोदारलाई 
खिटएका Pहरी टोलीले स:झाउदँा बझुाउदँा गाली 
गलौज गरी िडउटीमा बाधा अवरोध पxुयाएकोले पNाउ 
गरकेो हो । िनजलाई साव?जिनक िहत, VवाVyय, 
सरुRा, सिुवधा र नैितकता कसरुमा कारबाही गनु?पनM 
दिेखएकोले िनजलाई िमित २०७८।०३।०१ गते eी 
िजLला Pशासन काया?लय, काठमाडZमा उपिVथत 
गराई जFरी पजुO Vवीकृत गराई िमित २०७८।२।३१ 
गतेबाटै लाग ुह5ने गरी :याद थप गराई कानूनबमोिजम 
िहरासतमा रािखएको छ । अका? िनवेदक राजकुुमारलाई 
अनसु=धानको Nममा िनय=#णमा िलइएकोमा िनजको 
सलंzनता नदिेखदँा आफ=तको िज:मा लगाई पठाइएको 
छ । मलुकुn फौजदारी काय?िविध सिंहता, २०७४ को 
दफा १४ (६) को काय?िविध पालना गIरएको छ । यसरी 
अिनवाय?Fपमा पालना गनु?पनM काय?िविध पालना गरी 
िजLला Pशासन काया?लयबाट पटकपटक :याद थप 
गरी रीतपूव?क थनुामा बसेको }यिbलाई गैरकानूनी 
थनुामा राखेको भ=न िमLदनै । िनवेदन दाबीबमोिजम 
ब=दीPQयRीकरणको आदशे जारी गन? निमLने ह5दँा Iरट 
िनवेदन खारजे ह5नपुद?छ भनी बहस गनु?भयो ।

िनवेदकहF राजे=Dकुमार र राजकुुमारलाई 
िमित २०७८।२।३१ गते जFरी पNाउ पजुO र 
थनुवुा पजुOसमेत निदई गैरकानूनी तवरले पNाउ गरी 
महानगरीय Pहरी वkृ कालीमाटीमा लगी सािधकार 
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१०६८० - राजे#$ कुमारसमेत िव. महानगरीय 3हरी व5ृ, कालीमाटी, काठमाड;समेत

िनकायबाट =याद थपसमेत नगरी हालस=म गैरकानूनी 
थनुामा राखी नेपालको सिंवधानको धारा १६ ले 3दान 
गरकेो स=मानपूवGक बाIँन पाउने हक, धारा १७ ले 
3दान गरकेो Lवत#Mताको हक, धारा १८ ले 3दान 
गरकेो समानताको हक र धारा २० ले 3दान गरकेो 
#यायस=ब#धी हकको हनन हOन गएकोले िनजहQलाई 
गैरकानूनी थनुाबाट तSकाल थनुामTु गनुG , गराउन ुभनी 
ब#दी3SयVीकरणको आदशे जारी गZरपाउ ँभ#ने म[ुय 
िनवेदन दाबी र िनज िनवेदकम\येका राजे#$ पोदारउपर 
मलुकु] अपराध सिंहता, २०७४ को पZरIछेद ५ 
सावGजिनक िहत, LवाLथ, सरुVा, सिुवधा र नैितकता 
िवQbका कसरु महलको दफा ११८ को कसरुमा 
कारबाही गनुGपनd मनािसब कारण दिेखएकोले िनजलाई 
जQरी पeाउ पजुf िदई पeाउ गरी  िमित २०७८।३।१ 
गते िजiला 3शासन कायाGलय, काठमाड;मा उपिLथत 
गराई जQरी पeाउ पजुf Lवीकृत गरी गराई  पeाउ 
िमित २०७८।२।३१ बाटै =याद थप अनमुित िलई िदई 
=याद थप भएबमोिजम #याियक िहरासतमा रािखएको 
हOदँा र अकाG िनवेदक राज ुपोदारलाई पeाउ गZरएकोमा 
कसरुमा सलंjनता नदिेखएको हOदँा आफ#तको 
िज=मा लगाई िहरासतबाट छािडसकेको अवLथा हOदँा 
ब#दी3SयVीकरणको Zरट जारी हOनपुनd होइन भ#ने 
िलिखत जवाफ दिेखयो ।

उपयुGT तlय भएको 3Lततु Zरट िनवेदनमा 
दवैुतफG बाट उपिLथत िवmान्  अिधवTाहQको तकG पूणG 
बहस िजिकरसमेत सनुी िनवेदकहQको मागबमोिजक 
ब#दी3SयVीकरणको आदशे जारी हOनपुनd हो, होइन ? 
भ#ने स=ब#धमा िनणGय िदनपुनd दिेखन आयो ।

२. अब िनणGयतफG  िवचार गदाG, यी 
िनवेदकहQम\येका राजे#$कुमार पोदारलाई 
महानगरीय 3हरी व5ृ,  कालीमाटीले मलुकु] अपराध 
सिंहता, २०७४ को पZरIछेद ५ अ#तगGतको अभ$ 

qयवहार कसरुमा जQरी पeाउ पजुf िदई पeाउ 
गरी िजiला 3शासन कायाGलय काठमाड;बाट जQरी 
पeाउ पजुf Lवीकृत गराई अनसु#धानको लािग =याद 
थप गरी गराई िहरासतमा राखेको भ#ने िलिखत जवाफ 
बेहोरा दिेख#छ । िलिखत जवाफसाथ पेस भएका 
कागजातहQको 3ितिलिपबाट िमित २०७८।३।१ 
गते िनजका नाउमँा जQरी पeाउ पजुf समिथGत 
गZरएको र िमित २०७८।२।३१ गतेबाटै लाग ु हOने 
गरी पिहलो पटक ५ िदन र िमित २०७८।३।६ गते 
सोही िमितबाट लाग ुहOने गरी दोrो पटक ५ िदन =याद 
थप गरी अनसु#धानको कायG गनG अनमुित िदइएकोमा 
तदनQुप अनसु#धान तहिककातको कायG भइरहेको 
दिेखन आउछँ । िलिखत जवाफको बेहोरा र सोसगँ 
पेस भएको जQरी पeाउ पजुf एवम् =याद थपको 
कागजको 3ितिलिपबाट यी िनवेदक राजे#$कुमारलाई 
कसरु अनसु#धानका लािग पeाउ गदाG वा िहरासतमा 
रा[दा अिनवायGQपमा पालना गनुGपनd कायGिविधको 
पालना नगरी पeाउ गरकेो वा मsुा हेनd अिधकारीबाट 
=याद थप नगरी बेZरतपूवGक िहरासतमा राखेको भ#ने 
दिेखन आउदँनै । यी Zरट िनवेदकले Zरट िनवेदनमा 
एवम् िनजका तफG बाट उपिLथत िवmान्  कानून 
qयवसायीहQले समेत उT कुराको िजिकर िलन 
सकेको दिेखदँनै । यसैगरी अकाG िनवेदक राजकुुमारलाई 
अनसु#धानको eममा िनय#Mणमा िलइएकोमा िनजको 
सलंjनता नदिेखएको हOदँा िनजलाई आफ#तको िज=मा 
लगाइएको भ#ने बेहोरा िवपVी महानगरीय 3हरी व5ृ 
कालीमाटीसमेतको िलिखत जवाफमा उiलेख भएको 
र िवपVी िजiला 3शासन कायाGलय, काठमाड;को 
िलिखत जवाफबाट समेत िनज राजकुुमारको नाममा 
कुनै पeाउ पजुf जारी गनd तथा =याद थप गनd कायG 
भए गरकेो छैन भ#ने उiलेख भएको दिेखदँा हाल िनज 
थनुामा रहेको भ#ने दिेखएन । 
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३. व0ततु: ब4दी78य;ीकरण असाधारण 
अिधकार;े#को िवषय भएकोले ब4दी78य;ीकरणको 
िनवेदनको रोहबाट िमिसलमा रहेको तEय 7माणको 
मूFयाङ्कन गरी थनुाको उपयLुताको परी;ण 
हMन सNदनै । यसबाट ब4दीलाई थनुामा राRदा 
अिनवायSTपमा पालना गनुSपनU कायSिविधको पालना 
नगरी वा अ4य कुनै 7कारले बेVरतपूवSक थनुामा 
राखेको छ वा छैन भनी थनुाको वैधतासYम जाचँ गVरने 
हो । 7चिलत कानूनबमोिजम म\ुा हेनU अिधकारीबाट 
कसरु अनसु4धानको लािग िहरासतमा राRने Yयाद 
थप गरी सािधकार िनकायबाट म\ुाको अनसु4धान 
तहिककात भइरहेको हMदँा 7चिलत कानूनले 
अनसु4धान अिधकारीलाई कसरु अनसु4धान गनS 
तोकेको कतS^यमा बाधा प_ुने गरी तथा म\ुा हेनU 
िनकायको साधारण ;े#ािधकारको बाटो अवT` हMने 
गरी असाधारण ;े#ािधकारिभ# 7वेश गरी मातहतका 
म\ुा हेनU िनकायलाई कानूनबमोिजम 7दान गVरएको 
7िbयाबमोिजमका कायSिविधहT 7योग गनSमा 
ह0त;ेप गनुS  औिच8यपूणS हMदँनै । 70ततु Vरट िनवेदनमा 
िनवेदकले दाबी गर ेज0तो िनवेदकलाई पbाउ पजुd र 
थनुवुा पजुd निदइएको एवम् म\ुा हेनU अिधकारीसम; 
पेस गरी Yयाद थप नगरकेो भ4ने अव0था दिेखन 
नआई 7चिलत कानूनबमोिजम अिRतयार7ाf 
िनकायबाट पbाउ पजुd जारी गनUलगायतका कायSिविध 
पूरा गरी म\ुा हेनU अिधकारीबाट कसरुमा अनसु4धान 
तहिककात भई िहरासतमा राRने Yयाद थपसमेत गरी 
गराई कसरुको अनसु4धान तकिककात भइरहेको भ4ने 
दिेखन आयो । 

४. यस7कार िनवेदकमhयेका 
राजे4iकुमारलाई अभi ^यवहारको कसरुमा जTरी 
पbाउ पजुd जारी गरी  िजFला 7शासन कायाSलयबाट 
जTरी पbाउ पजुd 0वीकृत एवम् Yयाद थप गरी गराई 

थनुामा राखेको दिेखएको र कानूनबमोिजम अिRतयार 
7ाf िनकायले कानूनबमोिजमको 7िbया अवलYबन 
गरी पbाउ गरी कसरु अनसु4धानको लािग म\ुा हेनU 
िनकायबाट Yयाद थप गरी गराई िहरासतमा राखेको 
दिेखदँा 8य0तो आदशेबमोिजम भएको थनुालाई 
गैरकानूनी थनुा भनी मा4न िमFने नदिेखएको एवम् 
अकाS िनवेदक राजकुुमार हाल थनुामा रहेको भ4ने 
नदिेखएको ि0थितमा िनवेदकहTको मागबमोिजम 
ब4दी78य;ीकरणको आदशे जारी गनुSपनU अव0था 
िवkमान दिेखएन । 70ततु Vरट िनवेदन खारजे हMने 
ठहछS  । दायरीको लगत कmा गरी 70ततु आदशेको 
िवkतुीय 7ित अपलोड गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उL रायमा सहमत छु ।
4या.हVरकृpण काकd

इजलास अिधकृत: िवpण7ुसाद खितवडा
इित सवंत् २०७८ आषाढ १४ गते रोज २ शभुम् ।

�� & ��
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१०६८१ - नेपाल सरकार िव. दगुा,/साद ख1ी चौलागाई ं

सव78च अदालत, सयं=ु इजलास
माननीय Aयायाधीश Dी िवEFभर/साद DेH

माननीय Aयायाधीश Dी बमकुमार DेH
फैसला िमित : २०७७।४।१२

०७२-CR-१७३२

मTुा : जबरजUती करणी

पनुरावेदक / वादी : जमनुा नेपालको जाहेरीले नेपाल 
सरकार

िवZ[
/\यथ^ / /ितवादी : िज_ला इलाम, प`चकAया 

गा.िव.स. वडा नं. ४ बUने नरबहादरुको छोरा 
दगुा,/साद ख1ी चौलागाई ं

§ अपाङ्गता भ*न ेिवषय 0यि1को शारी7रक, 
मानिसक, बौि<क =पमा पिहलेदेिख नै 
Aथािपत भइरहकेो अवAथा हDदँा जिहले 
पिन पुिH हDन े। JयAतो अपाङ्गतासKब*धी 
MमाणपO िलन ु र निलनलेु अपाङ्गता 
भएको यथाथQलाई नकानQ नसSन े । 
MमाणपOले उ1 यथाथQलाई औपचा7रकता 
Mदान गनV माO हDन े। 

(/करण नं.९)

पनुरावेदक / वादीका तफ, बाट : िवgान्  उपAयायािधव=ा 
Dी अजु,न कोइराला

/\यथ^ / /ितवादीका तफ, बाट : िवgान्  वैतिनक 
अिधव=ाgय Dी इिAदरा िसलवाल र Dी 
रिजता थापा

अवलिFबत निजर :
सFब[ कानून : 
§ /माण ऐन, २०३१
§ अपाङ्गता भएका nयि=को अिधकारसFबAधी 

ऐन, २०७४

सZु तहमा फैसला गनo :
माननीय Aयायाधीश Dी /काश ढंुगाना
इलाम िज_ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनo :
माननीय Aयायाधीश Dी माधव/साद पोखरले
माननीय Aयायाधीश Dी /मोदकुमार DेH बैq
पनुरावेदन अदालत इलाम

फैसला
*या.िवXKभरMसाद YZे : सािबक Aयाय 

/शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१)
(क) बमोिजम मTुा दोहोrयाई हेsरपाउ ँ भAने िनवेदन 
परी अनमुित /दान भई पनुरावेदनको रोहमा पेस हuन 
आएको /Uततु मTुाको सिंwx तyय एव ं ठहर यस 
/कार रहेको छः-

तyय ख|ड
िमित २०७०।०५।०४ गते िबहान म 

तीनघर े बजार आएको िथए ँ । बबुासमेत बजारतफ,  
नै आउन ुभएको िथयो । घरमा मेरो िददी केही सUुत 
मनिUथित भएक� वष, २५ क� पsरवित,न नाम रमा मा1 
हuनहुuAyयो । िदउसँो म बजारबाट घर फक^ जादँा घरमा 
िददी रोएर बिसरहन ुभएको िथयो । मैले िददीलाई के 
भयो भनी सो�दा िददीले म घरमा ए�लै भएको मौका 
छोपी अAयायी दगुा,/साद ख1ी चौलागाई ंघरमा आई 
मलाई ं घरिभ1ै तलामिुन कोठामा काठको टेबलमा 
लडाई जबरजUती करणी गर े। मैले ह_ला गन, खो�दा 

िनण�य नं. १०६८१



नेपाल कानून पि#का, २०७८, असोज

650

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

िनजले मेरो मखुसमेत थनुी ह5ला गरमेा कुटिपटसमेत 
गछु9  भनी डर #ासमा पारी िनजले जबरज=ती करणी 
गर े भनी ?ँद ै सनुाउन ु भयो । यसरी स=ुतमनि=थित 
भएकG एक अपाङ्ग मिहलालाई घरमा एLलै भएको 
मौका छोपी जबरज=ती करणी गनN दगुा9Oसाद ख#ी 
चौलागाईलंाई पRाउ गरी जबरज=ती करणीको 
महलबमोिजम हदसैSम सजाय गTरपाउ ँ भUनेसमेत 
बेहोराको जमनुा नेपालको िमित २०७०।५।५ को 
जाहेरी दरखा=त ।

िज5ला इलाम पXचकUया-४ ि=थत पूव9मा 
भि\Oसाद नेपालको घर, पि]ममा पदमOसाद 
नेपालको बारी, उ^रमा ऐ.ऐ.को बारी, दिaणमा 
भि\Oसाद नेपालको बारी, यित चार िक5लािभ# रहेको 
पदमOसाद नेपालको दिaण मोहडा भएको ढुङ्गाको 
गाcो, िटनको छाना भएको टाडे घरको तलामिुन 
तीनवटा कोठा रहेको उ^रपूव9तफ9 को कोठामा काठको 
टेबल रहेको, सो टेबलमा िमित २०७०।०५।०४ गते 
िज5ला इलाम पXचकUया-४ ब=ने दगुा9Oसाद ख#ी 
चौलागाईलें पTरवित9त नाम रमालाई जबरज=ती करणी 
गरकेो भUनेसमेत बेहोराको घटना=थल मचु5ुका ।

िमित २०७०।०५।०४ गते िबहान म मा# 
घरमा िथए ँ। िछमेकG दगुा9Oसाद ख#ी मेरो घरमा आउन ु
भयो । म खाना खादँ ै िथए ँ । िनज मेरो घरभUदा केही 
पर काठ काटेको ठाउमँा गए । म खाना खाई धारामा 
भाडँा धोई घरिभ# तलामिुन कोठामा गएको िथए ँ । 
सोही अव=थामा िनज दगुा9Oसाद ख#ी सोही कोठामा 
एLकासी आइपगेु र एLकासी मेरो सवेंदनशील 
अङ्गह?मा छुन लागे । मैले ह5ला गदा9 मेरो मखु थनुी 
िदई मलाई िविभUन डर #ास दखेाई सोही कोठामा 
रहेको काठको टेबलमा लडाई मैले लगाएको स?ुवाल 
तथा पेUटीसमेत खोली िनजले आफूले लगाएको 
स?ुवाल तथा पेUटी खोली िनजको िलङ्ग मेरो 

योिनमा Oवेश गराई केहीबेरसSम हि5लएर वीय9समेत 
योिनिभ#ै =खलन गर े। कपडा लगाई िनजले यो कुरा 
अ?लाई बताइस ्भने िठक हiने छैन भनी िहडेँ । िदउसँो 
बजारबाट आएकG बिहनी जमनुालाई मैले सो कुरा 
बताएको हi ँ । यसरी मलाई जबरज=ती करणी गनN यी 
Oितवादी दगुा9Oसाद ख#ीलाई कडा कारबाही हiनपुछ9  
भUनेसमेत बेहोराको लिलता नेपालसमेतको रोहबरमा 
पTरवित9त नाम रमाले अिधकारOाj अिधकारीसमa 
गरकेो कागज ।

िमित २०७०।५।४ गते िबहान अ.ं९ बजे 
म ?ख िकUन भनी कमल आचाय9को बारीमा रहेको 
िचलाउनेको ?ख हेन9 भनी पTरवित9त नाम रमाको 
घर आगँनको बाटो हiदँ ै जादँा िनजलाई रहेको भात 
खसीलाई दउे भUद ै म ?ख हेन9 गए ँ । फकl आउदँा 
िनज पTरवित9त नाम रमाको आगँनमा आइपmुदा िनज 
आगँनमा भाडँा माnद ै िथइन् । िनज औषधी िछट्न 
ट्याङ्कG बोकG िनजको मूल घरिभ# कोठामा पिसन् 
र म िसकुवामा उिभए ँर सोही कोठािभ# पसे ँ । सोही 
कोठामा रहेको काठको टेबलमा िनज पTरवित9त नाम 
रमा बिसन् । मैले िनजलाई सोही टेबलमा लडाई िनजले 
लगाएको स?ुवाल तथा पेUटी तल तानी मैले लगाएको 
स?ुवाल खोली मेरो िलङ्ग िनकाली िनजलाई टेबलको 
िडलमा तानी मैले उिभएर ैिनजको योिनमा मेरो िलङ्ग 
Oवेश गराए ँ । िनजले ह5ला चाही ँगTरनन् । म करणी 
गरी कपडा लगाई घरितर गए ँ । मैले िनजलाई करणी 
गदा9 िनजको योिनिभ# वीय9 =खलन गTरन भUनेसमेत 
बेहोराको Oितवादी दगुा9Oसाद ख#ीले अिधकारOाj 
अिधकारीसमa गरकेो बयान ।

पीडक दगुा9Oसाद ख#ीको िलङ्गको टुqपो 
वTरपTर र िलङ्गको छोqने छालामा (foreskin) 
|य=ता घष9णको लaणह? नदिेखएको, जबरज=ती 
करणीको यिकन हiन नसकेको भUने बेहोराको इलाम 
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१०६८१ - नेपाल सरकार िव. दगुा,/साद ख1ी चौलागाई ं

अ8पतालबाट भएको 8वा8?य परीAण /ितवेदन ।
पीिडतको योिन वEरपEर घष,णका कुनै 

पिन लAणहJ (वीय,) रगतका टाटाहJ नपाइएको, 
पीिडतको हाइमन िझQली नRयाितएको, िनजको 
योिनिभ1 वीय, भए नभएको यिकनको लािग हाई 
भेजाइनल 8वाब िनकाली परीAणको लािग /योगशाला 
पठाइएको, जबरज8ती करणी भएको हो वा होइन 
भVने यिकन Qयाब परीAण पWात् मा1 गEरने, पीिडत 
स8ुतमनि8थितको भएको भVनेसमेत बेहोराको इलाम 
अ8पतालबाट िमित २०७०।०५।०६ मा पठाइएको 
8वा8?य परीAण /ितवेदन ।

िमित २०७०।०५।०४ गते िबहान 
स8ुतमनि8थित भएक^ पEरवित,त नाम रमा मा1 
घरमा भएको मौका छोपी /ितवादी दगुा,/साद 
ख1ीले जबरज8ती करणी गरकेो हQला सनुी म पिन 
घटना8थलमा आई पEरवित,त नाम रमालाई घटनाबार े
सोaदा दगुा,/साद ख1ीले म मा1 घरमा भएको मौका 
पारी िविभVन डर, 1ास दखेाई मलाई जबरज8ती 
करणी गरकेा हbन् भनी बताउदँा सनेुको हb ँ । यसरी 
बौिeक अपाङ्गता भएक^ मिहलालाई जबरज8ती 
करणी गनg /ितवादी दगुा,/साद ख1ीलाई कारबाही 
हbनपुछ,  भVनेसमेत बेहोराको कोिपला ढकालले गरकेो 
घटना िववरण कागज ।

िमित २०७०।०५।०४ गते िबहान पEरवित,त 
नाम रमा मा1 घरमा भएको मौका छोपी /ितवादी 
दगुा,/साद ख1ीले पीिडतको घरमा आई पीिडत 
रमालाई िनजको घरिभ1 तलामिुन कोठामा काठको 
टेबलमा लडाई जबरज8ती करणी गरी हQला गरमेा 
कुटिपटसमेत गछु,  भनी िनज /ितवादीले पीिडतलाई 
डर 1ास दखेाएका रहेछन् । यसरी स8ुतमनि8थित 
भएक^ पEरवित,त नाम रमालाई जबरज8ती करणी 
गनg दगुा,/साद ख1ीलाई कारबाही हbनपुछ,  भVनेसमेत 

बेहोराको ठाकुर नेपालसमेतले लेखाएको /ायः एकै 
िमलानको व8तिु8थित मचुQुका ।

मिहला तथा बालबािलका काया,लय, 
इलामबाट िमित २०७०।०५।०९ मा जारी भएको 
पEरवित,त नामः रमा, जVमिमितः २०४५।०३।०८ र 
अपाङ्गताको िकिसमः बौिeक अपाङ्गता (स8ुत) 
भVनेसमेत बेहोरा जिनएको पीिडत रमाको अपाङ्गता 
पEरचयप1को /ितिलिप िमिसल संलlन रहेको ।

िमिसल सलंlन आधार /माणहJबाट 
/ितवादी दगुा,/साद ख1ीले िमित २०७०।०५।०४ 
गते िबहान अ.ं९ बजेको समयमा वष, २५ क^ बौिeक 
अपाङ्गता भएक^ पEरवित,त नाम रमालाई पीिडतकै 
घर कोठामा जबरज8ती करणी गरी मलुकु^ ऐन, 
जबरज8ती करणीको महलको १ नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो पिुo हbन आएकोले िनज /ितवादी दगुा,/साद 
ख1ीलाई मलुकु^ ऐन, जबरज8ती करणीको महलको 
३(५) नं. बमोिजम सजाय गरी पाउनका साथै पीिडत 
वष, २५ क^ पEरवित,त नाम रमा बौिeक अपाङ्गता, 
स8ुतमनि8थितक^ अपाङ्ग भएको /माणप1 िमिसल 
सलंlन रहेको दिेखदँा िनज /ितवादीलाई मलुकु^ ऐन, 
जबरज8ती करणीको महलको ३क. नं. बमोिजम थप 
सजाय हbन र जबरज8ती करणीको महलको १० 
नं. बमोिजम /ितवादी दगुा,/साद ख1ीबाट पीिडत 
पEरवित,त नाम रमालाई मनािसब Aितपूित,समेत 
िदलाई भराइपाउ ँ भVनेसमेत वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोगप1 ।

िमित २०७०।०५।०४ गते काठ काट्ने 
िमqीसगँ कुरा गरी फिक, ने sममा घरमा पEरवित,त नाम 
रमा भाडँा माtद ैिथइन् । अिन मैले खाना खाइसuयौ 
भनी सोधेको मा1 हो । मैले िनजलाई करणी गरकेो छैन । 
िनज रमालाई मैले पिन घरमा एuलै दखेेको चािह ँहो तर 
मैले िनजलाई केही पिन गरकेो छैन । जाहेरी दरखा8त 
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बेहोरा झ2ुा हो । ज4गाको साधँ िसमाना िवषयका कुराले 
<रसइवी सा?ँनका लािग य@तो आरोप लगाएको हो । 
मौकामा भएको मेरो बयानको बेहोरा उनीहGले लेखेको 
मैले सहीछाप गरकेो हो । मैले जबरज@ती करणी गरकेो 
नहLदँा सजाय हLन ुहLदँनै भNनेसमेत बेहोराको Oितवादी 
दगुाPOसाद ख#ीले सGु इलाम िजQला अदालतमा 
गरकेो बयान ।

Oितवादी दगुाPOसाद ख#ीलाई मलुकुS 
ऐन, अ.बं.११८ को दहेाय २ नं. बमोिजम थनुामा 
राखी मYुा पपुPZ गनुP  भNने िनिम[ \े@तेदारको िमित 
२०७०।०५।२६ को आदशे र सो आदशे िमलेकै 
दिेखदँा समथPन ग<रिदएको छ भNनेसमेत बेहोराको 
िमित २०७०।०७।११ को सGु इलाम िजQला 
अदालतको आदशे ।

िमित २०७०।०५।०४ गते िबहानको ९ 
बजेको समयमा प<रवितPत नाम रमा घरमा एcलै भएको 
अव@थामा घरको कोठािभ# ताNद ै लगी जबरज@ती 
करणी गरकेो कुरा रमाबाटै सनुी थाहा पाएको हो । 
जाहेरी दरखा@तमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो 
हो । घटना भएपिछ समाज बसी जाहेरी िदनपुछP  भनेपिछ 
जाहेरी िदएको हो भNनेसमेत बेहोराको जाहेरवाला 
जमनुा नेपालले सGु अदालतमा गरकेो बकप# ।

वारदात िमित समयमा Oितवादी दगुाPOसाद 
ख#ी हाfो घरमा आई मलाई तानेर िभ# लगी 
जबरज@ती खाटमा सतुाए । मेरो सGुवाल खोली 
उसको पिन सGुवाल खोली उसको स ु गनg मेरो स ु
गनgमा लगायो । hयसपिछ मेरो सGुवाल लगाइिदयो 
र उसको पिन सGुवाल लगाउदँ ैिहड्ँयो । Oितवादीले 
तानेर लैजादँा म िचlयाए,ँ कोही आएन । मेरो योिनमा 
वीयP @खलन भयो, मैले बैनी जमनुालाई सो कुरा सनुाए ँ
भNनेसमेत बेहोराको पीिडता रमाले सGु अदालतमा 
गरकेो बकप# ।

िमित २०७०।०५।०४ गते िबहान दगुाPOसाद 
ख#ी पीिडताको घर आई एcलै भएको अव@थामा 
पीिडतालाई िभ# लगी जबरज@ती गरकेो र सबै भई 
माइती नेपालमा गएकोमा hयहाबँाट Oहरीमा जान ु
भनेकाले इलाका Oहरी कायाPलय, पशपुितनगरमा गई 
जाहेरी गरकेो हो । पीिडता सानैदिेख स@ुतमनि@थितकS 
हLन् । िमित २०७०।०५।१९ मा भएको व@तिु@थित 
मचुQुकाको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो भNनेसमेत 
बेहोराको व@तिु@थित मचुQुकाका मािनस ठाकुर 
नेपालले सGु अदालतमा गरकेो बकप# ।

िमित २०७०।०५।०४ गते राित क<रब ९ 
बजे म र Oितवादी सगैँ पीिडताको घर गयm । hयहा ँ
लगभग १५० जना जित मािनसहG िथए । hयहा ँ
पीिडता र Oितवादीलाई राखी करणी गरकेो हो, होइन 
भNने िवषयमा छलफल हLदँा िववाद समाधान नभएपिछ 
माइती नेपालमा गई सोपoात् इलाका Oहरी कायाPलय, 
पशपुितनगर गएको हो । hयसपिछ म घरितर लागे ँ
भNनेसमेत बेहोराको Oितवादीका साZी रामबहादरु 
ब@नेतले सGु अदालतमा गरकेो बकप# ।

Oितवादी दगुाPOसाद ख#ीको अशंलगायत 
अNय सpपि[ रोcका राqन ुभNने सGु इलाम िजQला 
अदालतको िमित २०७०।०७।११ को आदशेानसुार 
िमित २०७०।११।२८ मा अशं रोcका मचुQका 
भएको ।

इलाम अ@पतालको च.नं.२५२ िमित 
२०७१।०२।०६ को प#बाट पीिडतको भेजाइनल 
@वाब परीZण Oितवेदन Oाr भई िमिसल सलं4न 
रहेको ।

िमिसल सलं4न जाहेरी दरखा@त, Oितवादीको 
मौकाको बयान, जाहेरवालाको बकप#, व@तिु@थित 
मचुQुका, अिधकारOाr अिधकारीसमZ गरकेो कागज, 
पीिडताको यस अदालतमा गरकेो बकप#समेतका 
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१०६८१ - नेपाल सरकार िव. दगुा,/साद ख1ी चौलागाई ं

त8य एव ंआधार /माणसमेतबाट /ितवादी दगुा,/साद 
ख1ीले अिभयोग माग दाबी मलुकुD ऐन, जबरजHती 
करणीको महलको १ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो 
पिुJ हKदँा /ितवादी दगुा,/साद ख1ीलाई जबरजHती 
करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष, कैद 
हKने ठहछ,  । साथै, पीिडतले /ितवादीबाट जबरजHती 
करणीको महलको १० नं. बमोिजम Xितपूित,बापत 
Z.३०,०००।- भ[रपाउनेसमेत ठहछ,  । /ितवादी 
दगुा,/साद ख1ीलाई मलुकुD ऐन, जबरजHती करणीको 
महलको ३क. नं. अनसुार थप सजाय माग दाबी 
स]ब^धमा हेदा, , पीिडतले /ा_ गरकेो अपाङ्गताको 
प[रचयप1 /Hततु मbुाको जाहेरी दरखाHत िमित 
२०७०।०५।०५ मा परपेeात् िमित २०७०।०५।०९ 
मा /ा_ गरकेो दिेखनकुा साथै िनजले अनसु^धानको 
gममा कागज गदा, तथा यस अदालतमा बकप1 गदा, 
सोिधएका /hहZको यिुiयiु जवाफ िदएको र सो 
प[रचयप1मा उिkलिखत अित अशi, अपाङ्गताको 
प[रभाषािभ1 िनज पीिडत पनm नदिेखदँा /ितवादीलाई 
जबरजHती करणीको महलको ३ क नं. बमोिजम थप 
सजाय ग[रपाउ ँभ^ने अिभयोग माग दाबी पnुन नसoने 
ठहछ,  भ^ने सZु इलाम िजkला अदालतबाट िमित 
२०७१।०२।२२ मा भएको फैसला ।

मलुकुD ऐन, जबरजHती करणी महलको 
३क. नं. मा मिहलालाई सामूिहक Zपमा जबरजHती 
करणी गनm वा गभ,वती, अशi वा अपाङ्ग मिहलालाई 
जबरजHती करणी गनmलाई यस महलमा लेिखएको 
सजायमा थप पाचँ वष, कैद गनु,पछ,  भ^ने /Hट कानूनी 
qयवHथा रहेको छ । सZु िजkला अदालतबाट फैसला 
ग[रदँा कुनै qयिiले अपाङ्गताको प[रचय /ा_ 
गरपेिछ मा1 अपाङ्ग ठहनm अपाङ्गताको प[रचय /ा_ 
गनु,अिघको अपाङ्गलाई अपाङ्ग नमािनने जHता 
आधार पिन िलएको पाइ^छ । अपाङ्गता भएकै कारणले 

अपाङ्गताको प[रचयप1 राsयले /दान गनm हो । िमित 
२०७०।०५।०५ मा जाहेरी िदएपिछ २०७०।०५।०९ 
मा /ा_ गरकेो प[रचयप1बाट जबरजHती करणीको 
३क. नं. बमोिजमको थप हKने सजायलाई नठहtयाएको 
सZुको फैसला /माण मूkयाङ्कनको /hमा ग]भीर 
1िुट हKदँा सो हदस]मको फैसला बदर गरी /ितवादीलाई 
सो जबरजHती करणी महलको ३क. नं. बमोिजमको 
थप सजायसमेत ग[रपाउ ँभ^ने वादी नेपाल सरकारको 
तफ, बाट पनुरावेदन अदालत इलाममा दता, भएको 
पनुरावेदनप1 ।

/ितवादी दगुा,/साद ख1ीलाई मलुकुD ऐन, 
जबरजHती करणीको महलको ३क. नं. बमोिजम थप 
सजायको दाबी नपnुनेसमेत ठहtयाएको सZु इलाम 
िजkला अदालतको िमित २०७१।०२।२२ को फैसला 
िमलेको दिेखदँा सदर हKने ठहछ,  भ^ने तuकालीन 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०७१।१२।३० 
को फैसला ।

यी पीिडत बौिvक अपाङ्गता भएकD qयिi 
हKन् भनी िमिसल सलंnन रहेको िकटानी जाहेरी 
दरखाHत, ठाकुर नेपालसमेतको मौकाको कागज र 
बकप1को स. ज. १० मा पीिडत अपाङ्गता भएको 
भनी HपJ खलुी आएको र पीिडतको प[रचय प1 तथा 
HवाH8य परीXण [रपोट,मा पीिडत सHुतमनिHथित 
भएको उkलेख भएबाट पिन पीिडत सHुतमनिHथित 
भएकD अपाङ्ग भ^ने पिुJ भइरहेको अवHथामा 
जबरजHती करणीको महलको ३क. नं. को गलत 
qयाwया गरी सो नं. बमोिजम थप सजाय नगनm गरी 
भएको फैसला 1िुटपूण, छ । कुनै qयिiले अपाङ्गताको 
प[रचय /ा_ गरपेिछ मा1 अपाङ्ग ठहनm अपाङ्गताको 
प[रचयप1 /ा_ गनु,अिघ अपाङ्ग नठहनm भ^ने 
होइन । अपाङ्गता भएकै कारणले अपाङ्गताको प[रचय 
प1 राsयले /दान गनm हो र िनिeत समयाविधिभ1 
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प-रचयप# 1ा2 ग-रस4नपुन6 कानूनी 8यव:थासमेत 
नभएको अव:थामा आिधका-रक Bपमा सरकारी 
िनकायबाट 1ा2 गरकेो अपाङ्गताको प-रचयप#लाई 
1माणमा निलई िमित २०७०।०५।०५ मा जाहेरी 
िदएको र िमित २०७०।०५।०९ मा मा# 1माणप# 
1ा2 गरकेो भNने आधारमा जबरज:ती करणीको ३क. 
नं. बमोिजमको थप सजाय नहRने भनी 1माणको गलत 
मूSयाङ्कन गरी दाबीबमोिजम जबरज:ती करणीको 
३क. नं. बमोिजम थप सजाय नहRने ठहर गरी भएको 
तUकालीन पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला सो 
हदसYम गYभीर कानूनी #िुटपूणZ हRदँा सो हदसYमको 
फैसला बदर ग-रपाउ ँ भनी वादी नेपाल सरकारको 
तफZ बाट यस अदालतमा दताZ हRन आएको म]ुा 
दोहो^याई हे-रपाउ ँिनवेदन ।

यसमा जाहेरी परपेिछ पीिडतको जाचँ गरी 
िनजलाई िदइएको अपाङ्गताको 1माणप# सोही 
कारणले अमाNय हRने कानूनी 8यव:था नरहेको 
र िनज यथाथZ Bपमा अपाङ्ग भए नभएको कुरा 
:वा:aय िवशेषdहBको परीeणबाट मा# यिकन हRने 
हRदँा सोबमोिजम यिकन गरी िदइएको 1माणप#लाई 
िबना आधार अमाNय ठह^याएको पनुरावेदन अदालत 
इलामको िमित २०७१।१२।३० को फैसलामा मलुकुg 
ऐन, जबरज:ती करणी महलको ३क. नं. र 1माण ऐन, 
२०३१ को दफा ९, १०, १९ र ५४ को #िुट दिेखदँा 
Nयाय 1शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा 
१ को खkड (क) बमोिजम 1:ततु म]ुा दोहो^याई हेन6 
िन:सा 1दान ग-रिदएको छ । िनयमबमोिजम गनुZ  भNने 
यस अदालतको िमित २०७३।०१।१४ को आदशे । 

ठहर खkड
िनयमबमोिजम दिैनक तथा सा2ािहक 

पेसी सूचीमा चढी इजलाससमe पेस हRन आएको 
1:ततु म]ुाको पनुरावेदनप#सिहतको िमिसल 

सलंoन कागजातहBको अpययन ग-रयो । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको तफZ बाट उपि:थत िवqान्  
उपNयायािधवrा sी अजुZन कोइरालाले, पीिडत 
बौिuक अपाङ्गता भएकg 8यिr रहेको भNने तaय 
िनजले 1ा2 गरकेो अपाङ्गताको प-रचयप#बाट पिुv 
भएको अव:था छ । उr तaय मौकामा कागज गन6 
8यिr तथा अ:पतालबाट भएको िनजको :वा:aय 
परीeण 1ितवेदनबाट पिन खलेुको छ । पीिडत एक 
बौिuक अपाङ्गता भएको तaय सYपूणZ िमिसल सलंoन 
1माणहBबाट पिुv भएको अव:थामा 1ितवादीलाई 
जबरज:ती करणीको महलको ३क. नं. बमोिजम थप 
सजायसमेत हRनपुन6मा सो नगरकेो हदसYम तUकालीन 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला #िुटपूणZ हRदँा बदर 
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम 1ितवादीलाई जबरज:ती 
करणीको महलको ३क. नं. बमोिजम थप सजायसमेत 
ग-रपाउ ँभNने बहस 1:ततु गनुZभयो । 

1Uयथw 1ितवादी दगुाZ1साद ख#ीको तफZ बाट 
उपि:थत िवqान्  वैतिनक अिधवrाqय sी इिNदरा 
िसलवाल र sी रिजता थापाले, पीिडतले अपाङ्गताको 
प-रचयप# वारदातको सYबNधमा जाहेरी परकेो 
िमितभNदा पिछSलो िमितमा िलएको भNने दिेखNछ । 
यसरी वारदात िमितभNदा पिछ िलएको प-रचयप#को 
Nयायको रोहमा 1ामािणक मूSय हRदँनै । पीिडतले 
अदालतमा सरंeकिबना नै आफूमािथ भएको घटनाको 
सYपूणZ िववरण :पv खलुाई बकप#समेत गरकेो 
अव:थामा िनजले 1ा2 गरकेो अपाङ्गताको प-रचयप# 
शकंा:पद दिेखNछ । तसथZ, ठोस र व:तिुनy 1माणले 
िनज बौिuक अपाङ्गता भएकg 8यिr हो भनी पिुv 
हRन नसकेको अव:थामा 1ितवादीलाई जबरज:ती 
करणीको महलको ३क. नं. बमोिजम थप सजाय 
ग-रपाउ ँभNने मागदाबी नपoुने ठहरी भएको तUकालीन 
पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला िमलेकै हRदँा 
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सदर ग7रपाउ ँभ;नेसमेत बहस /@ततु गनु,भयो । 
उपयु,D बहससमेत सनुी तEकालीन 

पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७१।१२।३० 
मा भएको फैसला िमलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर पRुन सSने हो वा 
होइन ? भ;ने िवषयमा िनण,य िदनपुनV दिेखयो । 

२. िनण,यतफ,  िवचार गदा,, /ितवादी दगुा,/साद 
ख1ीले िमित २०७०।०५।०४ गते वष, २५ कZ बौि[क 
अपाङ्गता भएकZ प7रवित,त नाम रमालाई जबरज@ती 
करणी गरी मलुकुZ ऐन, जबरज@ती करणीको महलको 
१ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो पिु_ ह̀न आएकोले 
िनज /ितवादीलाई मलुकुZ ऐन, जबरज@ती करणीको 
महलको ३(५) नं. बमोिजम सजाय गरी पाउनका साथै 
पीिडत बौि[क अपाङ्गता स@ुतमनि@थित भएकZ 
fयिD भ;ने दिेखदँा िनज /ितवादीलाई ऐ. महलको 
३क. नं. बमोिजम थप सजाय ह̀न र ऐ.महलको १० 
नं. बमोिजम /ितवादीबाट पीिडतलाई मनािसब 
gितपूित,समेत िदलाई भराइपाउ ँभ;ने अिभयोग दाबी 
रहेकोमा /ितवादी दगुा,/साद ख1ीले जबरज@ती 
करणीको महलको १ नं.बमोिजमको कसरु गरकेो 
पिु_ ह̀दँा िनज /ितवादीलाई जबरज@ती करणीको 
महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष, कैद ह̀नका साथै 
पीिडतले /ितवादीबाट ऐ. महलको १० नं. बमोिजम 
gितपूित,बापत i.३०,०००।- भ7रपाउने र ऐ.महलको 
३क. नं. बमोिजम थप सजाय ग7रपाउ ँभ;ने अिभयोग 
मागदाबी पRुन नसSने ठहरी सiु इलाम िजkला 
अदालतबाट फैसला भएको रहेछ । /ितवादीलाई 
जबरज@ती करणीको महलको ३क. नं. बमोिजम थप 
सजाय नगरकेो हदसlमको उD फैसलाउपर वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन परकेोमा तEकालीन 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट सiु फैसला सदर 
भएको रहेछ । उD फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको 

तफ, बाट यस अदालतमा मmुा दोहोnयाई हे7रपाउ ँभनी 
िनवेदन परकेोमा िमित २०७३।०१।१४ मा अनमुित 
/दान भई पनुरावेदनको रोहमा /@ततु मmुा यस 
इजलाससमg िनण,याथ, पेस ह̀न आएको दिेखयो ।

३. िमिसल सलंRन रहेका िकटानी जाहेरी 
दरखा@त, मौकाको कागज तथा राoयबाट /दान 
ग7रएको पीिडतको अपाङ्गताको प7रचयप1 
तथा @वा@pय परीgण 7रपोट,मा समेत पीिडत 
स@ुतमनि@थित भएको उkलेख भएबाट पीिडत 
बौि[क अपाङ्गता स@ुतमनि@थित भएकZ fयिD भनी 
@प_ खलुी आएको अव@थामा जबरज@ती करणीको 
महलको ३क. नं. को गलत fयाqया गरी /ितवादी 
दगुा,/साद ख1ीलाई सो नं. बमोिजम थप सजाय नगनV 
गरी भएको तEकालीन पनुरावेदन अदालतको फैसला 
1िुटपूण, भएकोले बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम 
/ितवादीलाई जबरज@ती करणीको महलको ३क. नं. 
बमोिजम थप सजायसमेत ग7रपाउ ँभ;ने वादी नेपाल 
सरकारको मqुय पनुरावेदन िजिकर रहेको दिेख;छ । 
िनज /ितवादीलाई जबरज@ती करणीको कसरु ठहर 
भई जबरज@ती करणीको महलको ३(५) नं. अनसुार 
५ वष, कैद सजाय र ऐ. महलको १० नं. बमोिजम 
/ितवादीबाट पीिडतले gितपूित,बापत i.३०,०००।- 
भ7रपाउने  ठहरी भएको सiु अदालतको फैसलाउपर 
/ितवादीको पनुरावेदन अदालत तथा यस अदालतमा 
समेत पनुरावेदन परकेो नदिेखदँा वादी नेपाल 
सरकारको उिkलिखत पनुरावेदन िजिकरमा नै सीिमत 
रही िनण,य िदनपुनV दिेखयो ।

४. वारदात िमित २०७०।०५।०४ गतेका 
िदन घरमा मेरी िददी केही स@ुतमनि@थित भएकZ 
पीिडत प7रवित,त नाम रमा मा1 ह̀नह̀ु;pयो । यसरी 
स@ुतमनि@थित भएकZ एक अपाङ्ग मिहलालाई 
घरमा एSलै भएको मौका छोपी जबरज@ती करणी गनV 



नेपाल कानून पि#का, २०७८, असोज

656

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

दगुा01साद ख#ीलाई कारबाही ग8रपाउ ँभनी पीिडतक> 
बिहनी प8रवित0त नाम जमनुा नेपालले जाहेरी दरखाAत 
िदएको दिेखCछ । Fयसैगरी, अनसुCधानको Jममा 
इलाका 1हरी काया0लय, पशपुितनगर, इलामका 
अनसुCधान अिधकृतसमN िमित २०७०।०५।०५ 
गते पीिडत प8रवित0त नाम रमाले घटनाको सRबCधमा 
लेखाएको कागजको रोहवरमा लिलता नेपाल, तारा 
राई र जाहेरवाली पीिडतक> बिहनी जमनुा नेपालसमेत 
बसेको दिेखCछ । 

५. पीिडत बौिUक अपाङ्गता सAुतमनिAथित 
भएक> YयिZ भएको भCने त[य अनसुCधानको 
Jममा तयार भएको वAतिुAथित मचु]ुकामा खगेC^ 
आचाय0, वेद1साद नेपाल, यवुक नेपाल तथा ठाकुर 
नेपालसमेतले खलुाई िदएको बेहोराबाट समेत ख]ुन 
आएको छ । साथै, उZ वAतिुAथित मचु]ुकाको कागज 
गनa YयिZहbमcये ठाकुर नेपालले अदालतसमN 
गरकेो बकप#को 1ितवादीतफ0 का कानून Yयवसायीले 
गरकेो िजरह खeड तथा स.ज. १० मा पीिडता खलेुर 
बो]न र राgरी पढ्न नसiने भएकाले बौिUक अपाङ्ग 
भनेको हj,ँ िनज सानै उमेरदिेख नै सAुतमनिAथितक> 
हjन् भनी वAतिुAथित मचु]ुकाको बेहोरा समिथ0त हjने 
गरी लेखाएको दिेखCछ । यसरी पीिडतको घर िछमेकमा 
रहेका YयिZ ठाकुर नेपालले पीिडत सानै उमेरदिेख 
सAुतमनिAथितक> भएको भनी िनजको मानिसक 
अवAथाको सRबCधमा अनसुCधानदिेख अदालतमा 
समेत YयZ गरकेो कुरालाई %माण ऐन, २०३१
को दफा १८ ले “कुनै काम घटना वा अव6थाका 
स8ब:धमा भएको तहिककात वा जाचँबुझको 
िसलिसलामा %चिलत नपेाल कानूनबमोिजम तयार 
भएको कुनै िलखतमा उKलेख भएको कुनै कुरा सो 
कुरा LयM गनO LयिM साPीको Rपमा अदालतमा 

उपि6थत भई बयान गरमेा %माणमा िलन हT:छ” 
भ:न ेकानूनी Lयव6थाको स:दभVमा अ:यथा भ:नपुनO 
देिखएन । 

६. िमिसल सलंmन रहेको इलाम 
अAपतालबाट िमित २०७०।०५।०६ मा पठाइएको 
पीिडतको AवाA[य परीNण 1ितवेदनबाट पिन 
पीिडत प8रवित0त नाम रमा सAुतमनिAथितको भएको 
भCनेसमेत बेहोरा ख]ुन आएको दिेखCछ । साथसाथै, 
मिहला तथा बालबािलका काया0लय, इलामबाट िमित 
२०७०।०५।०९ मा जारी भएको पीिडत प8रवित0त 
नाम रमाको अपाङ्गता प8रचयप#को 1ितिलिपमा 
प8रवित0त नामः रमा, जCमिमितः २०४५।०३।०८ र 
अपाङ्गताको िकिसमः बौिUक अपाङ्गता (सAुत) 
भCनेसमेत बेहोरा उ]लेख भएको दिेखCछ । यसरी 
सरकारी अAपतालबाट तयार भएको पीिडतको 
AवाA[य परीNण 1ितवेदन र सरकारी िनकायकै bपमा 
रहेको मिहला तथा बालबािलका काया0लय, इलामबाट 
जारी भएको अपाङ्गताको 1माणप#बाट पीिडत 
बौिUक अपाङ्गता सAुतमनिAथितक> YयिZ भएको 
त[य Aथािपत भएको दिेखCछ ।

७. िमित २०७०।०५।०४ गते वारदात 
भई िमित २०७०।०५।०५ मा जाहेरी परकेो र 
जाहेरी परपेuात् पीिडतले अपाङ्गताको 1माणप# 
िमित २०७०।०५।०९ मा मा# िलएको तथा पीिडत 
अदालतसमN बकप#का लािग उपिAथत हjदँा 
सरंNकिबना नै आफू एiलै उपिAथत भई बकप#मा 
सोिधएको सवालको जवाफ पीिडतले असङ्गत 
1कृितको निदई सहजbपमा िदएको हjदँा पीिडतको 
अदालतसमNको बकप#बाट बौिUक अपाङ्ग रहेको 
नदिेखएको र अCय कुनै वAतिुनv 1माणबाट पीिडत 
बौिUक अपाङ्ग हjन् भनी 1मािणत गन0 नसकेको 
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अव8थामा वारदात िमित र जाहेरी दता,प>ात् /ा@ 
अपाङ्गताको /माणप1कै आधारमा मा1 पीिडत 
बौिIक अपाङ्ग हJन् भनी माLन LयायसNमत नहJने भनी 
सOु तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा 
आधार िलएको दिेखLछ । 

८. यस सLदभ,मा अपाङ्गता भएका 
,यि/को अिधकारस3ब5धी ऐन, २०७४ को दफा 
२(ख) ले “अपाङ्गता भएका ,यि/ भ5नाले 
शारीDरक, मानिसक, बौिGक वा इ5Iीयस3ब5धी 
दीघKकालीन अश/ता, कायKगत सीिमतता 
(फङ्सनल इ3पेDरम5ेट) वा िवMमान अवरोधको 
कारण अ5य ,यि/सरह समान आधारमा पूणK र 
Rभावकारी ढङ्गले सामािजक जीवनमा सहभागी 
हUन बाधा भएका ,यि/ स3झनपुछK” भनी पUरभािषत 
गरी ऐ. ऐनको अनसूुचीको (क)७. मा बौिGक 
अपाङ्गताः उमरेको वृिGसगैँ सचेतनाको िवकास 
हUन नसक_ बौिGक िवकास नभएका कारणले उमरे 
वा वातावरणमा सापे` िaयाकलाप गनK समbया हUन े
अवbथाको ,यि/; (ख) अश/ताको ग3भीरताको 
आधारमा (ख) (४) सामा5य अपाङ्गताः सामािजक 
तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा िनयिमत eपमा 
आfनो िदनचयाK र सामािजक िaयाकलापमा 
सहभागी हUन सgन े अवbथाको ,यि/ र (ख) (३) 
मiयम अपाङ्गताः भौितक सिुवधा, वातावरणीय 
अवरोधको अ5jय, िश`ा वा तािलम भएमा 
अeको सहयोग िलई वा निलई िनयिमत िदनचयाK 
र सामािजक िaयाकलापमा सहभागी हUन सgन े
अवbथाको ,यि/ भनी वगWकरण गUरएको छ भने 
अपाङ्गताको पUरचयप1 िवतरणलगायत अपाङ्गता 
भएका XयिYहOको हक अिधकारसNबLधी िविभLन 
Xयव8थासमेत गरकेो दिेखLछ । अपाङ्ग सरंZण तथा 

क[याण ऐन, २०३९ लाई खारजे गरी लाग ुभएको उY 
ऐनको उि[लिखत पUरभाषालाई /8ततु मbुामा पिन 
साLदिभ,क माLन सिकLछ ।

९. अपाङ्गता भLने िवषय XयिYको 
शारीUरक, मानिसक, बौिIक Oपमा पिहलेदिेख नै 
8थािपत भइरहेको अव8था हJदँा जिहलेपिन पिुf हJने 
हJLछ । gय8तो अपाङ्गतासNबLधी /माणप1 िलन ु
र निलनलेु अपाङ्गता भएको यथाथ,लाई नकान, 
सhदनै । /माणप1ले उY यथाथ,लाई औपचाUरकता 
/दान गनj मा1 हो । /8ततु मbुाकk पीिडत पUरवित,त 
नाम रमा पूण, Oपमा बौिIक अपाङ्गता भएको XयिY 
नभई केही स8ुतमनि8थित भएकk भLने बेहोरा जाहेरी 
दरखा8तको बेहोराबाट ख[ुदछ । पीिडत पUरवित,त 
नाम रमाले कZा ६ सNमको अmययन गरकेो भLने 
पिन पीिडतकk बिहनी पUरवित,त नाम जमनुा नेपालले 
अदालतसमZ गरकेो बकप1को स. ज. ११ बाट 
दिेखLछ । यस अव8थामा पीिडत बौिIक अशYताका 
कारण अLय XयिYसरह समान आधारमा पूण, र 
/भावकारी ढङ्गले सामािजक जीवनमा सहभागी हJन 
नसhने अव8थाकk XयिY भए तापिन सामाLय पढलेख 
गररे िपता तथा बिहनीको सामाLय रखेदखेमा आoनो 
दिैनक िpयाकलापसNम गदq आएकk भLने दिेखLछ । 
साथै, पीिडत तथा जाहेरवालीले अदालतसमZ बकप1 
गदा, /ितवादीतफ, बाट उपि8थत कानून Xयवसायी 
तथा अदालतको तफ, बाट समेत पीिडतको बौिIक 
अपाङ्गताको िवषयलाई िलएर कुनै िजरह  तथा 
सोधपछु भएकोसमेत दिेखएन । तसथ,, कानूनले 
नै अपाङ्गता भएका XयिYले यो यित समयिभ1 
अपाङ्गताको पUरचयप1 िलइसhनपुनj भनी समय 
हद नतोकेको अव8थामा बौिIक अपाङ्गता भएकk 
पीिडत पUरवित,त नाम रमाले वारदातप>ात् िनजको 



नेपाल कानून पि#का, २०७८, असोज

658

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

अपाङ्गताको औपचा3रक 5माणप# 5ा8 गर े पिन 
जाहेरीदिेख खडा भएका स@पूणA 5माणहBले सो 
तCयलाई समथAन ग3ररहेको र ती 5माणहB अGयथा 
हो भनी 5ितवादीले कुनै वKतिुनL 5माणबाट खOडन 
गनA सकेको नदिेखदँा उR 5माणप# अGयथा हो भGन 
िमलेन । केवल वारदातपTात् 5माण खडा गरकेो तथा 
पीिडत अदालतसमU बकप#का लािग उपिKथत हVदँा 
सरंUकिबना नै आफू एZलै उपिKथत भई असङ्गत 
5कृितको बकप# नगरकेो भGने आधारमा 5ितवादी 
दगुाA5साद ख#ी चौलागाईलंाई जबरजKती करणीको 
महलको ३क. नं. बमोिजम थप सजाय नहVने ठहरी 
तaकालीन पनुरावेदन अदालत इलामबाट भएको 
फैसला Gयायको रोहमा मनािसब दिेखएन । 

१०. अतः मािथ िववेिचत मeुाको तCय, 
5माण र कानूनी fयवKथाहBसमेतको आधार 
कारणबाट 5ितवादी दगुाA5साद ख#ी चौलागाईलंाई 
मलुकुg ऐन, जबरजKती करणीको महलको ३क. नं. 
बमोिजम थप सजायको दाबी नपiुनेसमेत ठहjयाएको 
सBु इलाम िजkला अदालतको िमित २०७१।०२।२२ 
को फैसला सदर हVने ठहरी भएको तaकालीन पनुरावेदन 
अदालत इलामको िमित २०७१।१२।३० को फैसला 
सो हदस@म निमलेको दिेखदँा केही उkटी भई 5ितवादी 
दगुाA5साद ख#ी चौलागाईलंाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सािबक मलुकुg ऐन, २०२० को जबरजKती करणीको 
महलको ३क. नं. बमोिजम थप ५ वषA कैद सजायसमेत 
हVने ठहछA  । बाकँg तपिसलबमोिजम गनूA ।

तपिसल
मािथ ठहर खOडमा उkलेख भएबमोिजम 5ितवादी 
दगुाA5साद ख#ी चौलागाईलंाई मलुकुg ऐन, २०२० को 
जबरजKती करणीको महलको ३क. नं. बमोिजम थप 
सजायको अिभयोग दाबी नपiुनेसमेत ठहरी भएको सBु 
इलाम िजkला अदालत तथा तaकालीन पनुरावेदन 

अदालत इलामको फैसला केही उkटी भई अिभयोग 
दाबीबमोिजम थप ५ (पाचँ) वषA कैद सजायसमेत हVने 
ठहरकेोले िनजलाई सBु इलाम िजkला अदालतको 
फैसलाबमोिजम रािखएको ५ (पाचँ) वषA कैदको 
लगत सशंोधन गरी १० वषA कैद सजायको लगत 
कसी िनज 5ितवादी कैदमा बिससकेको अविध कrा 
गरी बाकँg असलुउपर गनुAपनs कैदको लगत कायम 
गरी कानूनबमोिजम असलुउपर गनुA  भनी सBु इलाम 
िजkला अदालतमा लेखी पठाउनू--------------------१
5Kततु फैसलाको 5ितिलिपसमेत साथै राखी 
महाGयायािधवRाको कायाAलयलाई फैसलाको 
जानकारी िदनू----------------------------------------२
5Kततु फैसला िवuतुीय 5णालीमा अपलोड गरी 
दायरीको लगत कrा गनुA  र िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू------------------------३

उR रायमा सहमत छु ।
Gया.बमकुमार wेL

इजलास अिधकृतः हेमा पाOडे
इित सवंत् २०७७ साल साउन १२ गते रोज २ शभुम् ।

�� & ��
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१०६८२ - दगुा$द% भ' िव. नेपाल सरकार

सव34च अदालत, सयं;ु इजलास

माननीय @यायाधीश Cी िवDEभरFसाद CेG

माननीय @यायाधीश Cी हIरFसाद फुयाल

फैसला िमित : २०७७।४।१४

०७४-CR-०२०५

मSुा : जबरजUती करणी र गभ$पतन

पनुरावेदक / Fितवादी : िजXला बैतडी, दशरथच@द 

नगरपािलका वडा नं.९ घर भई हाल कारागार 

काया$लय बैतडीमा थनुामा रहेका गोपाल द% 

भ'का छोरा दगुा$द% भ'

िव`a

Fbयथc / वादी : पIरवित$त नाम ‘प’ कुमारीको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

§ मिहलाको शरीर र अि-मता िव./ ह0न े
जघ5य अपराधमा पीिडतको भनाइलाई 
अदालतले अ=य5त ग?भीरताको साथ 
िलनपुनB ह05छ । जबरज-ती करणी मGुाको 
पिहलो साHी भनेको पीिडत आफँै हो । 
अ. M=यH Mमाणह.सगँ बािझएको, 
पीिडतको भनाइमा िनकै िवरोधाभाष 
देिखएको, पीिडतको भनाइ कृिTम र 
बनावटी देिखएको ज-ता अव-थाह.मा 
बाहके सामा5यतः अदालतले पीिडतको 
भनाइलाई Mमाणको .पमा िलनुपनB ।

(Fकरण नं.७)

§ वारदातको Mकृित तथा सवेंदनशीलता, 

पीिडतको सानो उमरे, शारीYरक र 
मानिसक अपYरपZवता, शारीYरक र 
मानिसक अपाङ्गता, 5यून शैिHक 
चेतना-तर, पाYरवाYरक तथा सामािजक 
Mित^ामा आचँ आउन े डर, भौगोिलक 
िवकटता, 5यून आिथ̀क अव-था, 
सा-ंकृितक पYरवेशसमतेका कारण 
समाजमा कलिंकत (Stigmatized) ह0न े
डर तथा वारदातपhात ् पीिडतमा पन̀ 
गएको शारीYरक र मानिसक िविHjतताका 
साथै समाजले पुkयाउन सZन े थप 
पीडाको डर (Fear of being more 
Victimized) र समाजमा पीडकको 
हैिसयत ज-ता तvवह.ले जबरज-ती 
करणी ज-ता मिहलाको अि-त=वसगँ 
जोडेर हYेरन ेअपराधमा िढलो जाहरेी पन̀ 
सZन े अव-थाको िवxमानता रह5छ । 
=यसकारण 5यायकता̀ले य-ता जघ5य 
अपराधको पीिडत तथा पीिडत रहकेो 
समाजको पृ^भूिम र पYरवेशलगायतका 
वा-तिवकताह.लाई पिन ग?भीरतापूव̀क 
िलनपुनB ।

(Fकरण नं.११)

पनुरावेदक / Fितवादीका तफ$ बाट : िवgान्  वIरG 

अिधव;ाह` Cी रिजतभ; Fधानाङ्ग र Cी 

कृkणFसाद सापकोटा

Fbयथc / वादीका तफ$ बाट : िवgान्  उप@यायाविध;ा 

Cी सोमका@त भmडारी

अवलिEबत निजर :

§ ने.का.प.२०६७, अङ्क ९, िन.नं.८४६९

§ ने.का.प.२०७४, अङ्क १२, िन.नं.९९१०

िनण�य नं. १०६८२
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§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ३, िन.नं.९९६९
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क ५, िन.नं.१०००७

स6ब8 कानून :
§ 9माण ऐन, २०३१

स?ु तहमा फैसला गनE :
माननीय Hयायाधीश Kी Lवुकुमार शाह
बैतडी िजPला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनE :
माननीय Hयायाधीश Kी यR9साद बSयाल
माननीय Hयायाधीश Kी वीरHेTकुमार कणU
उWच अदालत िदपायल, महेHTनगर इजलास

फैसला
%या.िव()भर,साद -0े : Hयाय 9शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९(१) (ख) बमोिजम यस 
अदालतको अिधकार]े#िभ# पनE भई पेस ह̀न आएको 
9Sततु मcुाको सिं]d तeय एव ंठहर यस9कार रहेको 
छः-

तeय खjड
िमित २०७२।०८।०६ गते‚ ८ गते, ९ गते र 

१० गते गरी ४ पटक िवnालयको छुoी भइसकेपpात् 
अHदाजी ४ बजेको समयमा म अqययन गनE Kी िशव 
9ाथिमक िवnालयका िश]क दगुाUदs भoले मेरो हात 
समाती क]ा ४ को कोठामा लगी झाडी सफा गनE र 
दाउरा बनाउने बनास दखेाई कसैसगँ भHयो भने काटी 
िदHछु भनी डराई ध6काई जबरजSती करणी गरकेो 
र सोही करणीका कारण म गभUवती भएपpात् मलाई 
औषधी खवुाई िमित २०७२।१०।२० गते मेरो गभUपतन 
भएको ह̀दँा िनजलाई कारबाही गxरपाउ ँ भHनेसमेत 
बेहोराको ‘प’ कुमारीको िमित २०७२।१२।०७ को 
जाहेरी दरखाSत । 

िजPला बैतडी दशरथचHद नगरपािलका, 
वडा नं. ९ िSथत Kी िशव 9ाथिमक िवnालयको पूवUमा 
सामदुाियक वन जङ्गल, पिpममा भािटपौडादिेख 
बरतोली जाने कWची सडक, उsरमा शंकर दs भoको 
घर पसल, दि]णमा भवानी दs भoको बाझँो जिमन 
खरफगालो यित ४ िकPलािभ# Kी िशव 9ाथिमक 
िवnालयका तीनवटा भवनह?मqये उsरतफU को 
भवनको दि]णतफU को क]ा ४ को कोठामा िमित 
२०७२।०८।०६ गते‚ ८ गते‚ ९ गते र १० गते गरी 
४ पटकस6म िवnालयको छुoी भइसकेपpात् Kी िशव 
9ाथिमक िवnालयको िश]क वषU ४८ का दगुाUदs 
भoले ‘प’ कुमारीलाई धाxरलो हितयार बनास दखेाई 
जबरजSती करणी गरकेो भHनेसमेत बेहोराको िमित 
२०७२।१२।०६ को घटनाSथल मचुPुका ।

पीिडत पxरवितUत नाम ‘प’ कुमारीको 
योिन तथा शरीरमा कुनै घाउ चोटपटक नभएको‚ 
िनजको कHयाजाली (HYMEN) केही समयपिहला 
नै Wयाितएको‚ िनजको र� समूह B Positive 
भएको‚ योिन तथा कपडामा मानव वीयU नपाइएको, 
िपसाब जाचँ गदाU (UPT) Urine for Pregnancy 
Test – Positive दिेखएको, पाठेघर ठुलो भएको, 
सिुHनएको र पाठेघरिभ# जमेको रगत दिेखएको-केही 
समयअिघ गभUपतन भएजSतो दिेखएको भHनेसमेत 
बेहोराको िजPला SवाSeय कायाUलय बैतडीबाट िमित 
२०७२।१२।०७ मा 9ाd भएको पीिडत ‘प’ कुमारीको 
SवाSeय परी]ण xरपोटU  । 

9ितवादी दगुाUदs भoको शरीरमा घाउचोट 
नभएको, िलङ्गमा सङ्घषUका िच�ह? नदिेखएको, 
ढाडमा परुानो चोट नदिेखएको र िलङ्ग कडा नह̀ने 
समSया रहेको भHने बेहोराको 9ितवादी दगुाUदs भoको 
िमित २०७२।१२।०७ को िजPला SवाSeय कायाUलय 
बैतडीबाट भएको SवाSeय परी]ण xरपोटU  ।
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१०६८२ - दगुा$द% भ' िव. नेपाल सरकार

मैले पीिडतलाई डराई ध:काई जबरज=ती 
करणी गरकेो होइन । िमित २०७२।११।३० मा 
जाहेरवालीको बबुा पEरवित$त नाम ‘फ’ बहादरु मैले 
अHयापन गनJ िवKालयमा आई मेरी छोरी गभ$वती 
भएकO छ । िनजलाई सोधपछु गदा$ तपाइलेँ जबरज=ती 
करणी गरकेो र सोही कारणले गभ$वती भएकO रहेछ 
भनी भQदा उS घटना स:बQधमा थाहा पाएको हW ँ । 
िनजलाई को क=ले गभ$वती बनाएका हWन् मलाई थाहा 
छैन । जाहेरवाली िवKालयमा चकचक गरी राZने 
क[ा छोड्ने भएकOले मैले िनजलाई हकानJ गद$थे ँ । 
सोही Eरसइबीका कारण मेरो नाममा जाहेरी िदएको 
हWनपुछ$  । वारदात िमित र समयमा िवKालयमा नै 
िथए ँ। मैले कुनै पिन मिहलालाई गभ$पतनको औषधी िदन 
पठाएको छैन भQनेसमेत बेहोराको _ितवादी दगुा$द% 
भ'ले िमित २०७२।१२।१० मा अनसुQधानको ̀ ममा 
अिधकार_ाa अिधकारीसम[ गरकेो बयान । 

िजbला _हरी काया$लय, बैतडीबाट िमित 
२०७२।१२।१० मा पीिडतको शारीEरक तथा 
मानिसक अव=था जाचँ हWदँा शारीEरक अव=था िठक 
रहेको तर भख$र ैभनेका कुराहf याद नहWने मानिसक 
अव=था छ िनज स=ुतमनि=थितकO भएको पाइयो 
भQने खbुन आएको ।

‘प’ कुमारीको Urine Analysis बाट िनज 
गभ$वती नरहेको (Pregnancy Test- Negative) 
भQने बेहोराको िमित २०७२।१२।१० को िजbला 
अ=पताल काया$लय बैतडीको Pathology Test 
Report ।

पीिडत पEरवित$त नाम ‘प’ कुमारी शारीEरक 
fपमा कमजोर र स=ुतमनि=थित भएको अपाङ्गता 
भएको भQनेसमेत बेहोराको िनजका नामको िजbला 
_शासन काया$लय बैतडीबाट िमित २०६५।१०।२२ 
मा जारी भएको अपाङ्गता पEरचय प�को _ितिलिप 

िमिसल सलं�न रहेको । 
पीिडतको के कित हaाको गभ$पतन गEरएको 

हो थाहा हWन नस�ने, गभ$पतन गEरएको हो भQने 
कुरा त�कालीन समयको पाठेघरको िभिडयो ए�सर े
गररे थाहा भएको, मानिसक अव=थाको िनि:त 
मनोिवशेष�ले जाचँ गनु$पनJ, गभ$पतन गराएको ३/४ 
हaास:म सामाQयतया गभ$ रहेको दिेखQछ तर गभ$पतन 
हWदँा B-hcg रसायन उ�पादन गनJ Trophoblast 
cells केही मा�ामा पाठेघरमा बाकँO रहे पिन पिछ केही 
हaास:म Upt positive दिेखQछ भQनेसमेत बेहोराको 
िमित २०७२।१२।१८ मा िजbला =वा=�य काया$लय, 
बैतडीबाट भएको =वा=�य परी[ण Eरपोट$  । 

_ितवादी दगुा$द% भ' र जाहेरवालीका िबचमा 
कुनै पिन परुानो Eरसइवी िथएन । पीिडत पEरवित$त 
नाम ‘प’ कुमारी स=ुतमनि=थितकO िथइन् । वारदात 
िमित र समयमा _ितवादी दगुा$द% भ'ले िवKालयको 
क[ा ४ को कोठािभ� पीिडत जाहेरवालीलाई डराई 
ध:काई जबरज=ती करणी गरी गभ$वती तbुयाएको 
र एउटा अपEरिचत मिहलाले पीिडतलाई गभ$पतन 
गराउने औषधी िदएपिछ पीिडतको गभ$पतन भएको हो 
भQने कुरा जाहेरवालीबाट समेत सनुी थाहा पाएकO हW ँ
भQनेसमेत बेहोराको धाना महराले गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

पीिडत पEरवित$त नाम ‘प’ कुमारी 
स=ुतमनि=थितकO िथइन् । वारदात िमित र समयमा 
_ितवादी दगुा$द% भ'ले क[ाकोठािभ� पीिडत 
जाहेरवालीलाई डराई ध:काई जबरज=ती करणी 
गरी गभ$वती तbुयाएको र एउटा अपEरिचत मिहलाले 
पीिडतलाई गभ$पतन गराउने औषधी िदएपिछ पीिडतको 
गभ$पतन भएको हो भQने कुरा जाहेरवालीसमेतबाट 
सनुी थाहा पाएकO हW ँ। िनज गभ$पतन गराउने मिहला को 
िथइन् मलाई थाहा छैन भQनेसमेत बेहोराको जानकO 
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दवेी महराले गरकेो घटना िववरण कागज ।
पीिडत र म दवैुजना िव<ालय जादँा र 

घर फक@ ने Aममा सगैँ आउने जाने गद@DयE । िमित 
२०७२।०८।०६ गतेको १६ बजेको समयमा 
िव<ालयको छुJी भएपMात् पीिडत र म घर फक@ ने 
Aममा म अिल अगािड पिुगसOदासमेत पीिडत सगँसगैँ 
नआएको दखेी पछािड फकQ हेदा@  िनज पीिडत सोही 
िव<ालयको धारामा हातखJुा धोइरहेको अवTथामा 
दखेेकV िथए ँ। सोही समयमा Wितवादी दगुा@दX भJ आई 
पीिडतको हात समाती तानी िव<ालयको कोठातफ@  
लिगरहेको दखेेकV ह[ ँ । िनज Wितवादीले िव<ालयको 
बग\चाबाट बनास (ठुलो हिँसया) समेत समातेको 
िथयो । िनज Wितवादीले पीिडतलाई िव<ालयको क`ा 
४ को क`ाकोठािभ# लगेपMात् म िव<ालयभbदा 
अbदाजी ५०/६० िमटरको दूरीमा रहेको बाटोमा 
पीिडतलाई पखQ बसेकV िथए ँ । िनज पीिडत आधा 
घeटापिछ िव<ालयको कोठाबाट म भएको ठाउमँा 
आउदँा िनजको मखु रातो र िनजले लगाएका लगुाहfमा 
धलुोमाटो लागेको िथयो । मैले िनजलाई िकन िढला 
आएकV भनी सोhदा िनजले Wितवादी दगुा@दX भJले 
जबरजTती करणी गरकेो कुरा बताएकV ह[न् । उi 
िदनभbदा पिछ पिन िनज पीिडत िव<ालयबाट िढला 
गरी घरमा आउने गद@िथन् । पीिडतलाई Wितवादीले 
जबरजTती करणी गरी गभ@वती तjुयाएकोमा पूण@ 
िवkास लाlछ भbनेसमेत बेहोराको ‘ब’ कुमारीले गरकेो 
घटना िववरण कागज ।

Wितवादी दगुा@दX भJले जाहेरवालीको 
हात समाती क`ाकोठािभ# लगेर जबरजTती करणी 
गरकेो र तmपMात् ८, ९ र १० गते पिन सोही कोठामा 
जबरजTती करणी गरी गभ@वती तjुयाएको र पिछ 
एउटा मिहलाले िनज पीिडतलाई गभ@पतन गराउने 
औषधी िदएर िनजको गभ@पतन गराएको हो भbने 

कुरा सनुी थाहा पाएको ह[ ँभbनेसमेत बेहोराको चbqी 
महरसमेतका ३ जनाले गरकेो कsरब एकै िमलानको 
वTतिुTथित मचुjुका । 

Wितवादी दगुा@दX भJले पीिडतलाई 
जबरजTती करणी गर े नगरकेो र वारदात िमितमा 
पीिडत िव<ालयमा हािजर छन् छैनन् मलाई थाहा 
छैन । पीिडतका बवुा चै# मिहनामा िव<ालयमा आएर 
आtनी छोरी गभ@वती भएको र उi गभ@ Wितवादीको 
हो भनी सनेुको ह[ ँ भbनेसमेत बेहोराको खडक िसहं 
बोहराले गरकेो घटना िववरण कागज ।

वारदात िमित र समयमा म vी िशव Wाथिमक 
िव<ालय डुङराको चौकVदार भएकाले िव<ालयको 
समय तािलकाअनसुार १५:३० बजेको समयमा छुJी 
ह[ने भएकाले छुJी भएपMात् िव<ालयको बािहर रहेका 
कुसQलगायत सामानहf िभ# राखी घरतफ@  गएको 
िथए ँ। पीिडतका बबुा चै# मिहनामा िव<ालयमा आएर 
आtनी छोरी गभ@वती भएको र उi गभ@ मेरो हो भनी 
भbदछै भनी Wितवादीले भनेपिछ घटनाको बारमेा थाहा 
पाएको हो भbनेसमेत बेहोराको केशव दX भJले गरकेो 
घटना िववरण कागज । 

Wितवादी दगुा@दX भJले मलुकुV ऐन, 
जबरजTती करणी महलको १ नं. तथा }यानस~बbधी 
महलको २८ नं. को कसरु अपराध गरकेो ह[दँा िनज 
Wितवादीलाई जबरजTती करणीको महलको ३(३) नं. 
तथा }यानस~बbधी महलको २८ नं. बमोिजम सजाय 
गरी जबरजTती करणीको महलको ३क. बमोिजम थप 
सजाय ह[नका साथै पीिडतलाई सोही महलको १० 
र १०ग. बमोिजम मनािसब `ितपूित@समेत िदलाई 
भराइपाउ ँभbनेसमेत बेहोराको अिभयोगप# ।

पीिडत सTुतमनिTथितकV भएकVले िनजलाई 
भना@ गनु@  ह[bन भनी मैले भनेकाले पीिडतका बबुा र 
मेरो पिहला वादिववाद भएको िथयो । ‘प’ कुमारी 
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१०६८२ - दगुा$द% भ' िव. नेपाल सरकार

िव3ालयमा आई अ9वाभािवक :यवहार ग<ररा=ने ह>दँा 
िनजलाई िशBकको नाताले सEझाउदँा रोई कराई गरी 
घरतफ$  जाने र मैले सEझाउदँा उLटै िनजको बबुा मसगँ 
छोरीलाई िकन हPकाउन ुह>Qछ भनी िववाद गन$ आउने 
गद$थे ँ। ‘प’ कुमारीले को कससगँ किहले करणी गराएको 
र गभ$पतन गराएको रहेछ थाहा छैन । ‘प’ कुमारीको बबुा 
आमाले मलाई अनाहकमा आरोप लगाएको हो । जाहेरी 
बेहोरा झVुा हो ।  प<रवित$त नाम ‘ब’ कुमारी वारदात 
भिनएको िमितभQदा १ मिहना पिहलेदिेख िव3ालयमा 
हािजर छैन िदLली गइसकेकY िथइन् । मैले अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु नगरकेाले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भQनेसमेत बेहोराको [ितवादी दगुा$द% 
भ'ले स\ु अदालतमा गरकेो बयान । 

त]काल [ा^ [माणह\का आधारमा 
[ितवादी दगुा$द% भ'लाई मलुकुY ऐन, अ.ब.ं ११८ 
को दहेाय दफा (२) अनसुार पपु$Bका लािग थनुामा 
रा=न ु भQने स\ु बैतडी िजLला अदालतको िमित 
२०७२।१२।२८ को थनुछेक आदशे । 

वारदात िमित २०७२ मङ्िसर ६, ८, ९ र 
१० गते िव3ालय बQद भएपिछ [ितवादी दगुा$द% भ' 
र अQय िशBक सगँसगैँ घर गएका ह>न् । म िव3ालय 
बQद गरी ४ बजेपिछ घरतफ$  गएको ह> ँ । [ितवादी 
दगुा$द% भ'ले जबरज9ती करणी गरकेो होइन । 
झVुा मjुा हाLन लगाएका ह>न् । गभ$ दगुा$द% भ'को 
होइन । ४, ५ जनासगँ िनज ‘प’ कुमारीको करणी 
चलखेल चिलरहने कुरा सनेुको िथए ँ । िनजह\लाई 
बचाउन [ितवादी दगुा$द%मािथ झVुा आरोप लगाएको 
हो भQनेसमेत बेहोराको [ितवादीको साBी केशव द% 
भ'ले स\ु अदालतसमB गरकेो बकपm ।

मलाई कBा ४ को कोठामा बनास दखेाई 
दगुा$द% भ'ले लगेका ह>न् । कोठािभm लगेपिछ भइुमँा 
बेQच िमलाएर सतुाएर करणी गरकेो हो । मेरो पेटमा गभ$ 

दगुा$द% भ'ले राखेको हो । मलाई मEमीले क9को गभ$ 
हो भनी ४ थPपड हाQयो । मैले जगंलमा बाoा चराउन 
लगे, जगंलमा १ जना आइमाईले मलाई औषधी 
िदयो । सो औषधी मैले ३ िदन सेवन गरे ँर मेरो गभ$पतन 
भयो । आइमाईलाई म िचिQदन । गभ$ ढाई मिहनाको 
हो । मेरो गभ$पतन गराउने [ितवादी दगुा$द% भ' हो । 
िजLला [हरी काया$लय बैतडीमा िदएको जाहेरी िठक 
छ, सहीछाप मेर ैहो । म जQमेदिेख स9ुतमनि9थितकY 
ह> ँभQनेसमेत बेहोराको पीिडत जाहेरवाली ‘प’ कुमारीले 
स\ु अदालतसमB िमित २०७३।०१।१४ मा गरकेो 
बकपm । 

पीिडत ‘प’ कुमारीलाई जबरज9ती करणी 
गरी गभ$ बोकाउने [ितवादी दगुा$द% भ' ह>न् । 9कुलमा 
कोठािभmबाट पीिडत बािहर आएपिछ पीिडतले 
कसैलाई नभQन ु भनेको हो । पीिडत ‘प’ कुमारीलाई 
[ितवादी दगुा$द% भ'ले हात समाती बािहरबाट 
लगेको हो । ‘प’ कुमारी िभmबाट आएपिछ मैले सोtदा 
तपाईलाई [ितवादीले िकनिभm लगेको भQदा मलाई 
दगुा$द% भ'ले यसरी नै लuछ, ३/४ िदन भइहाLयो 
लगेपिछ मलाई करणी गछ$  भनी भनेकY ह>न् । पीिडतले 
मलाई कसैलाई नभQन ु सरले मलाई कसैसगँ नभQन ु
भनी डराएको छ भनी भनेकY िथइन् । पीिडत कोठाबाट 
बािहर आउदँा कपालका रw खलुा िथए । मखु अनहुार 
डराएको िथयो । गालामा हानेको ज9तो रातो िथयो । 
शरीरमा लगाएको xेस अिल अिल yयाितएका िथए । 
मैले २०७२।०८।१० गतेका िदन करणी गरकेो आzनै 
आखँाले दखेेको ह> ँ । िभm कोठाबाट बािहर आउदँा 
पीिडत अगािड आएका िथए । सर अिल पछािड आएका 
िथए । पीिडतलाई कोठािभm लाने बेला [ितवादी 
दगुा$द% भ'को हातमा हिँसया समातेको िथयो । घटना 
घटेको िदनदिेख लगातार 9कुलमा पढ्न गएकY छु । 
एकिदन गएकY छैन, कुन िदन हो थाहा छैन भQनेसमेत 
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बेहोराको घटना िववरण कागज गन5 ‘ब’ कुमारीले 
स9ु अदालतसम< िमित २०७३।०१।१५ मा गरकेो 
बकप# । 

िवAालयमा जबरजCती करणी गन5 वातावरण 
नै छैन । जाहेरी झGुा हो । Hितवादीले जाहेरवाली 
‘प’ कुमारीको गभJपतन गराउन औषधी िदएको 
होइन । जाहेरवाली ‘प’ कुमारीलाई गाउकँा ३, ४ जना 
TयिUह9ले यौन सWपकJ  राखेको कुरा सनेुकY हZ ँ । 
जाहेरवाली ‘प’ कुमारी र िनजका आमा, बाब,ु िददीले 
उU Cकुलमा २०७२ साल फागनु ३० गते िवAालयमा 
आएर ह]या ग^रएको गभJ दगुाJद_ भG सरको हो । 
वहालेँ Cकुलिभ#ै क<ा ४ को कोठामा आaनी छोरीसगँ 
जबरजCती करणी गरी गभJ लगाएको कुरा उbलेख 
गरकेा हZन् । जाहेरवालीलाई मैले क<ाको कोठासWम 
लगी सोdदासमेत उसले मलाई केही थाहा छैन भनेकY 
हZन् भfने बेहोराको Hितवादीका सा<ी मfज ुभGले स9ु 
अदालतसम< गरकेो बकप# । 

उU वारदात िमितमा Hितवादीले पीिडत 
जाहेरवालीलाई जबरजCती करणी गरकेो होइन । 
अप^रिचत मिहलाको साथमा औषधी पठाई गभJपतन 
गराएकोसमेत होइन । Hितवादीको िसधापन पैसाको 
लालचसमेतबाट उजरुी िदएको हZन सiछ । ५ 
मिहनाको गभJपतन गराएको भfने सर मेडमह9बाट 
सनुी थाहा पाएको हZ ँ । गभJ कCको हो थाहा छैन 
भfनेसमेत बेहोराको Hितवादीका सा<ी सनुा थापाले 
स9ु अदालतसम< गरकेो बकप# । 

पीिडत ‘प’ कुमारीलाई Hितवादी दगुाJद_ 
भGले िवAालयमा करणी गरी गभJ बोकाई मिहलाले 
सेवन गनJ िदएको औषधीको सेवनबाट गभJपतन भएको 
हो भनी पीिडतले भfदा सनुी थाहा पाएकY हZ ँ । गभJ 
दईु ढाई मिहनाको हो भनी भfदथी । Hितवादी दगुाJद_ 
भGले Cकुलको क<ा ४ को कोठामा ३, ४ िदन करणी 

गरकेो हो भनी जाहेरवालीले सो कुरा मलाई २ मिहना 
पिहले भनेको हो । घटना िववरण कागजको बेहोरा 
िठक छ भfनेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज गन5 
जानकYदवेी महरले स9ु अदालतसम< गरकेो बकप# ।

पीिडत प^रवितJत नाम ‘प’ कुमारीलाई 
Hितवादी दगुाJद_ भGले िवAालयमा करणी गरी गभJ 
रहेको र पिछ गभJपतन गराएको हो । करणी ३/४ 
िदन गरकेो हो भनी पीिडतले भfदा थाहा पाएकY हZ ँ । 
एकजना अप^रिचत मिहलाले औषधी िदएको हो, सो 
औषधी सेवन गरी गभJपतन भएको भनी पीिडतले भfदा 
थाहा पाएको हZ ँ। Hितवादी दगुाJद_ भGले Hहरीमा उजरु 
नगर गाउमँा नै िमलाउ ँ भfदा त9ुfतै उजरु नगरकेो 
हो । वारदात िमितको बारमेा मैले पीिडतलाई सोdदा 
पिन सोिधन र मलाई पीिडतले बताउदँा पिन बताएन 
भfनेसमेत बेहोराको घटना िववरण कागज गन5 गीता 
महरले स9ु अदालतसम< गरकेो बकप# ।

पीिडत प^रवितJत नाम ‘प’ कुमारीलाई 
Hितवादी दगुाJद_ भGले Cकुलमा करणी गरी गभJ 
बोकाएको भfने कुरा गाउमँा हbला हZदँा सनुी थाहा 
पाएको हZ ँ। पीिडतलाई Hितवादीले औषधी िदन लगाई 
पीिडतको गभJपतन गराएको भfने पीिडत मिहलाको 
मखुबाट सनेुकY हZ ँ। वCतिुCथित मचुbुका कागज िठक 
छ । पीिडतले Hितवादीले जबरजCती करणी गरकेो 
भनी मलाई मङ्िसर मिहनामा भनेको हो भfनेसमेत 
बेहोराको वCतिुCथित मचुbुकाकY मानमती महरले स9ु 
अदालतसम< गरकेो बकप# । 

Hितवादीले जबरजCती करणी गरी गभJ 
बोकाएको भfने आरोप झGुा हो । साढे तीन बजे 
Cकुल बfद हZfछ । Cकुल र मेरो घर १५ िमनेटको 
दूरीमा छ । वारदात भिनएको िमित समयमा जाहेरीमा 
लेखेअनसुारको वारदात भएको छैन । २०७२ साल 
चै# मसाfतको िदनमा जाहेरवालीलाई िनजको िददीले 
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१०६८२ - दगुा$द% भ' िव. नेपाल सरकार

साथै लगी 6कुलमा गई दगुा$द% भ'लाई करणी गरकेो 
दोषारोपण गद< २, ३ थ?पड हानेको मैले दखेेको हC ँ। ‘प’ 
कुमारीका गाउकँा ५ जना केटाहJले ‘प’ कुमारीलाई 
करणी गरी गभ$ बोकाएका हCन् भनी Nयाउर े महरले 
भनेका िथए भPनेसमेत बेहोराको Rितवादीको साSी 
पदमराज भ'ले सJु अदालतसमS गरकेो बकपU । 

Rितवादी दगुा$द% भ'ले ‘प’ कुमारीलाई 
जबरज6ती करणी गरकेो छ भPने कुरा गाउमँा हWला 
चWदा मङ्िसरको मिहनामा सनेुको हC ँ । गभ$पतन को 
क6ले गZयो थाहा छैन । िमित २०७२।१२।२२ गते मैले 
गरकेो कागज सनुाउदँा सिुनपाए ँसोमा भएको बेहोरा र 
सहीछाप मेर ैहो सनाखत ग\रिदए ँभPनेसमेत बेहोराको 
व6तिु6थित मचुWुकाका िबJवा महरले गरकेो बकपU । 

िव]ालयमा जबरज6ती करणीको घटना हCन 
स_भव छैन । गभ$पतन स_बPधमा गाउघँरमा हWला 
सनुी थाहा पाएको हC ँ। २०७२ फागनु मसाPतका िदन 
जाहेरवाली िनजका बाब ुआमा िददी हाcो 6कुलमा आई 
Rितवादीमािथ गभ$धारण गराएको दोषारोपण लगाएका 
हCन् । मेरो बझुाईअनसुार गाउघँरका मािनसहJको 
केही Rलोभन र पूवा$fहका कारण दोष लगाएको हCन 
सgछ । गभ$पतनबार े मलाई थाहा छैन भPनेसमेत 
बेहोराको घटना िववरण कागज गनh खडक िसहं 
बोहराले सJु अदालतसमS गरकेो बकपU ।

पीिडतको शरीरमा जबरज6ती करणीका कुनै 
लSणहJ दिेखएन । कPयाजाली Nयाितएको अव6थामा 
िथयो । योिनमा कुनै घाउ िथएन । योिनको 6वाब जाचँ 
गदा$ मतृ कोिषकाहJ Pus cells, Epithelial cells  र  
Rod, shaped Bacteria दिेखएको िथयो, जो सामाPय 
हो । िमित २०७२।१२।०६ मा पीिडतको िपसाब 
जाचँ गदा$ केही समयअगािड गभ$वती रहेको दिेखएको 
िथयो । िमित २०७२।१२।१८ मा पनुः जाचँ गदा$ 
गभ$वती रहेको केही लSणहJ दिेखएन । यो नदिेखएको 

कारण पाठेघरमा केही अवशेष बाकँ� नभएको अव6थामा 
दिेखदँनै । पीिडतको पिहलो चोटी चेक जाचँ गदा$ उ� 
लSणहJ दिेखएका िथए । दो�ो पटक जाचँ गदा$ उ� 
लSणहJ दिेखएको िथएन । उपयु$� चेक जाचँका 
आधारबाट पीिडतको गभ$ किहले पतन भएको हो भPन 
सिकँदनै । तर पीिडतको केही समयअगािड गभ$वती भई 
पतन भएको लSणहJ उ� जाचँ र िभिडयो एgसरबेाट 
दिेखएको िथयो । पतन भएको गभ$ के कित अविधको 
िथयो खलुाउन सिकँदनै । Rितवादीको चेकजाचँ गदा$ 
िनजको शरीरमा कुनै चोटपटकका लSणहJ िथएन 
िनजको िलङ्गमा घष$णका िच�हJ िथएनन् भPनेसमेत 
बेहोराको पीिडतको 6वा6�य जाचँ गनh डा. िवदरु 
भ�डारीले सJु अदालतसमS गरकेो बकपU ।

जाहेरवाला पीिडत ‘प’ कुमारीको जाहेरी 
र बकपU, R�यSदश� ‘ब’ कुमारीको अनसुPधानमा 
भएको कागज र अदालतमा भएको बकपU, पीिडतको 
गभ$ रही पतन भएको दखेाउने 6वा6�य जाचँ Rितवेदन 
तथा अदालतमा बकपU गनh वादी पSका साSी 
जानक�दवेी महरसमेतका मािनसहJको बकपUका 
आधारमा Rितवादी दगुा$द% भ'ले पीिडत जाहेरवाली 
‘प’ कुमारीलाई मलुकु� ऐन, जबरज6ती करणीको १ नं. 
अनसुार जबरज6ती करणी गरकेो ठहरकेाले िनजलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज6ती करणीको महलको ३ नं. को 
दहेाय (३) नं. अनसुार तजिबजी सजाय Pयूनतम ६ 
वष$ र पीिडत स6ुतमनि6थितक� अपाङ्ग भPने िमिसल 
सलं�न अपाङ्गतास_बPधी Rमाण पUबाट खलुी 
आएकोले सोही महलको ३क नं. अनसुार थप ५ पाचँ 
वष$ कैद सजाय हCने ठहछ$  र पीिडतले Rितवादीबाट 
J.५०,०००।– (अSJपी पचास हजार Jपैया)ँ 
Sितपूित$बापत भराइिदन पाउने ठहछ$  र गभ$पतनमा 
अिभयोग दाबी प�ुन सgदनै भPने सJु बैतडी िजWला 
अदालतको िमित २०७३।०३।१२ को फैसला ।
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बिुझएका िविभ3न सा4ी 6माणह:बाट गाउकैँ 
अ3य केटाह:सगँको यौन सBब3ध खलुासा भएको 
छ । अ3तिवHरोधी सा4ी 6माणह:बाट पीिडत भिनएकK 
जाहेरवालीमािथ िवMास गनH नसिकने िनजको सNुत 
अपाङ्गताको 6माणबाट िसQ भइरहेको िNथितमा 
अनसु3धान र अदालतमा समेत पूणH इ3कारी हTदँाहTदँ ै
जीवन समाU पानV गरी िनरपराध WयिXलाई दिZडत गनुH  
3यायदशHनका मा3य िसQा3तह:का साथै सBमािनत 
सव\]च अदालतबाट 6ितपािदत मा3य कानूनी 
िसQा3त 6ितकूल हTने भएकाले मेरा िव:Qको फैसला 
बदर गरी सफाइ पाउ ँ भ3नेसमेत बेहोराको 6ितवादी 
दगुाHद` भaले उ]च अदालत िदपायलमा दताH गराएको 
पनुरावेदन प# ।

पीिडतले अदालतमा बकप# गदाH आcनो 
गभHपतन गराउनमा यी 6ितवादीको सलंeनता रहेको 
भनी लेखाउनकुा साथै वNतिुNथित मचुfुकाका 
मानमती महरले अदालतमा बकप# गदाHसमेत गभHपतन 
गराउने औषधी पीिडतलाई यी 6ितवादीले नै िदन 
लगाएका हTन् भनी लेखाइिदएको तथा पीिडतको 
NवाNiय जाचँ 6ितवेदनबाट समेत गभHपतन गराएको 
दिेखएको अवNथासमेतबाट यी 6ितवादी नै पीिडतको 
गभHपतन गराउन सलंeन दिेखएको अवNथामा औषधी 
िदने मिहलाको भौितक उपिNथित नरहेको भनी गरकेो 
स:ु फैसला सो हदसBम #िुटपूणH हTदँा बदर गरी 
6ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गjरपाउ ँ
भ3ने वादी नेपाल सरकारको तफH बाट उ]च अदालत 
िदपायलमा दताH भएको पनुरावेदन प# ।

स:ु बैतडी िजfला अदालतबाट िमित 
२०७३।३।१२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
हTने ठहछH  भ3ने उ]च अदालत िदपायल, महे3nनगर 
इजलासबाट िमित २०७३।०९।२७ मा भएको 
फैसला ।

पीिडत ‘प’ कुमारीको िकटानी जाहेरीको 
भनाइलाई 6मािणत गनV कुनै 6pय4 र अ6pय4 6माणह: 
िमिसल सलंeन रहेको छैन । सNुतमनिNथितकK 
नाबािलका पीिडतले मिहनq मिहनाअगािड भएको 
भिनएको जबरजNती करणीको वारदातका सBब3धमा 
जाहेरी बेहोरामा उfलेख गनुHभएको बेहोरा आफँैमा 
िवMसनीय नरहेको 6Nट हTदँाहTदँ ै िनजको भनाइलाई 
मा# आधार िलई शकंा र अनमुानको भरमा मा# 
भएको फैसला #िुटपूणH छ । 6pय4दशr भिनएकK ‘ब’ 
कुमारीले गरकेो बकप# बेहोरा आफँैमा िवरोधाभाष भई 
कपोलकिfपत रहेको छ । पीिडतको NवाNiय परी4ण 
6ितवेदन र डा. को िववादाNपद एव ंशकंाNपद भनाइलाई 
िवMािसलो 6माणको :पमा िलन नसिकने र निमfनेमा 
डा. को बकप#लाई मा# आधार िलई आरोिपत कसरुमा 
कसरुदार कायम गरी भएको फैसला #िुटपूणH छ । यसरी 
जाहेरवालीको जाहेरी दरखाNत, िनजको बकप#, 
पीिडतको िववादाNपद NवाNiय परी4ण 6ितवेदनह: 
र डा. को अNपt र िवरोधाभाषपूणH बकप#बाहेक अ3य 
कुनै आधार 6माणह:ले पीिडत ‘प’ कुमारीको जाहेरी 
बेहोरालाई पिुt गनH नसकेको अवNथामा कसरुदार 
सािबत गरी भएको उ]च अदालत िदपायलको फैसला 
कानून र मा3य िसQा3तह: िवपरीत रहेको हTदँा उX 
फैसला उfटी गरी पूणH :पमा सफाइ िदलाइपाउ ँ
भ3नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दताH हTन आएको 
पनुरावेदनप# ।

यसमा वारदात भएको भिनएको िमित 
२०७२/०८/०६, ८, ९ र १० गतेको ४ मिहनापिछ 
अथाHत् िमित २०७२/१२/०७ मा पीिडत पjरवितHत 
नाम ‘प’ कुमारीले जाहेरी दरखाNत िदएको, जाहेरी 
दरखाNत िददँा क4ाको समय सिकएपिछ ४ बजेको 
समयमा २०७२ मङ्िसर ६, ८, ९ र १० गते 
जबरजNती करणी गरकेो भनी उfलेख गरकेोमा 
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िनजको हािजरी पिु7तका हेदा$  िनज ६ गते र ९ 
गते 7कुलमा उपि7थत भएको दिेखएको छैन भने 
ABयDदशF भिनएका पGरवित$त नाम ‘ब कुमारी’ मंिसर 
मिहनाभGर नै िवJालयमा उपि7थत भएको हािजर 
पिु7तकाबाट नदिेखएको ि7थितमा िनजको भनाइलाई 
नै शङ्कारिहत Aमाण मानी उQच अदालत िदपायल, 
महेUVनगर इजलासबाट िमित २०७३/०९/२७ मा 
भएको फैसला Aमाण मू\याङ्कनको रोहमा फरक 
पन$ स]ने दिेखदँा मलुकु_ ऐन, अ.ब.ं२०२ नं.को 
Aयोजनाथ$ ABयथF िझकाई िनयमानसुार पेस गनु$  भनी 
यस अदालतबाट िमित २०७४।१२।२० मा भएको 
आदशे ।

ठहर खfड
िनयमबमोिजम साhािहक तथा दिैनक पेसी 

सूचीमा चढी िनण$याथ$ यस इजलाससमD पेस हjन 
आएको A7ततु मkुाको िमिसल सलंlन कागजातहmको 
अnययन गGरयो । Aितवादी दगुा$द% भ'को तफ$ बाट 
उपि7थत िवoान्  वGरp अिधवrाहm sी रिजतभr 
Aधानाङ्ग र sी कृuणAसाद सापकोटाले, Aितवादीले 
पीिडतलाई जबरज7ती करणी गरकेो भUने अिभयोग 
व7तिुनp Aमाणहmबाट पिुv हjन सकेको छैन । 
पीिडतलाई जबरज7ती करणी गGरएको भिनएको िदन 
पीिडत र ABयDदशF भिनएक_ wयिr िवJालय नै 
आएको दिेखदँनै । पीिडतको गभ$पतन गGरएको भिनए 
तापिन कित समयको गभ$पतन गGरएको हो भUने कुरा 
7पv mपमा खलुाउन सकेको अव7था छैन । 7वा7xय 
परीDण Aितवेदन र िचिकBसकको बकपy शंका7पद 
रहेको छ । यस अव7थामा पीिडतको गभ$पतन गGरएको 
िथयो भUदमैा Aितवादीले नै पीिडतलाई जबरज7ती 
करणी गरकेो हो भUने अिभयोग दाबी 7थािपत हjन 
स]दनै । केबल शकंा र अनमुानको आधारमा 
िवरोधाभाषपूण$ Aमाणहmलाई आधार मानी जबरज7ती 

करणी ज7तो ग{भीर Aकृितको कसरुमा Aितवादीलाई 
सजाय गरकेो सmु बैतडी िज\ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो उQच अदालत िदपायल, 
महेUVनगर इजलासको फैसला बदर गरी पनुरावेदक 
Aितवादीलाई सफाइ िदलाइपाउ ँ भUनेसमेत बहस 
गनु$भयो ।

वादी नेपाल सरकारको तफ$ बाट उपि7थत 
िवoान्  उपUयायािधवrा sी सोमकाUत भfडारीले, 
Aितवादी दगुा$द% भ'ले पीिडतलाई जबरज7ती करणी 
गरकेो तxय शकंारिहत तवरबाट 7थािपत भएको 
छ । पीिडत बािलका रहेको र स7ुतमनि7थितको समेत 
रहेको अव7थामा Bयसको फाइदा उठाउदँ ैAितवादीले 
करणी गरकेो दिेखUछ । Aितवादीले नै करणी गरकेो 
कारण पीिडत गभ$वती भएकोमा गभ$पतन गराइएको 
हो । जनु कुरा िज\ला 7वा7xय काया$लय, बैतडीको 
Aितवेदन तथा िचिकBसकले अदालतमा गरकेो 
बकपyबाट समेत 7पv हjUछ । Aितवादीउपर पीिडतले 
जबरज7ती करणी ज7तो ग{भीर आरोप लगाउनपुन| 
अm कुनै कारण छैन । यस अव7थामा Aितवादीलाई 
सजाय गन| गरी भएको उQच अदालत िदपायल,
महेUVनगर इजलासको फैसला िमलेको हjदँा सदर 
हjनपुछ$  भUनेसमेत बहस गनु$भयो ।

उपयु$r तxय र बहस िजिकर रहेको A7ततु 
मkुामा सmु बैतडी िज\ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरी उQच अदालत िदपायल, महेUVनगर 
इजलासबाट िमित २०७३।०९।२७ मा भएको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ? Aितवादी दगुा$द% भ'को 
पनुरावेदन िजिकर पlुन स]ने हो वा होइन ? भUने 
स{बUधमा िनण$य गनु$पन| दिेखयो ।

२. िनण$यतफ$  िवचार गदा$, Aितवादी दगुा$द% 
भ'ले मलुकु_ ऐन, जबरज7ती करणी महलको १ नं. 
तथा ~यानस{बUधी महलको २८ नं. को कसरु अपराध 
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गरकेो ह0दँा िनज 3ितवादीलाई जबरज9ती करणीको 
महलको ३(३) नं. तथा BयानसDबEधी महलको २८ 
नं. बमोिजम सजाय गरी जबरज9ती करणीको महलको 
३क. बमोिजम थप सजायका साथै पीिडतलाई सोही 
महलको १० र १०ग. बमोिजम मनािसब JितपूितKसमेत 
िदलाई भराइपाउ ँभEनेसमेत अिभयोग दाबी  रहेकोमा 
सPु बैतडी िजQला अदालतबाट 3ितवादीलाई मलुकुS 
ऐन, जबरज9ती करणीको १ नं. को कसरुमा, ३ नं. 
को दहेाय (३) नं. बमोिजम ६ वषK तथा सोही महलको 
दफा ३क नं. बमोिजम थप ५ वषK कैद र पीिडतले 
3ितवादीबाट P. ५०,०००।- भराई पाउने तथा 
गभKपतनमा अिभयोग दाबी प[ुन नस\ने ठहरी फैसला 
भएको दिेखEछ । उa फैसलाउपर 3ितवादीको र 
गभKपतनमा अिभयोग दाबी प[ुन नस\ने भनी भएको 
फैसलाको हकमा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
परकेोमा उbच अदालत िदपायल, महेEdनगर 
इजलासबाट सPु अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
दिेखयो । गभKपतनको कसरुमा समेत सजाय गeरपाउ ँ
भनी िलएको दाबीतफK  कसरुदार नठहfयाई उbच 
अदालत िदपायल, महेEdनगर इजलासबाट भएको 
फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तफK बाट यस 
अदालतमा पनुरावेदन परकेो नदिेखदँा सो हदसDमको 
अिभयोग दाबीको सDबEधमा यस इजलासले िवचार 
गeररहनपुनg दिेखएन । िजQला 3शासन कायाKलय, 
बैतडीबाट िमित २०६५।१०।२२ मा जारी भएको 
पीिडत ‘प’ कुमारीको अपाङ्गता पeरचय प#को 
3ितिलिपबाट िनजको जEमिमित २०५७।०१।१२, 
अपाङ्गताको िकिसमः स9ुतमनि9थित “ख”, 
अपाङ्गताको अव9थाः स9ुतमनि9थित र कमजोर 
भएको भEनेसमेत उQलेख भएको दिेखदँा िनज पीिडत 
१५ वषK ६ मिहना १४ िदनकS स9ुतमनि9थित भएकS 
बािलका रहेको तmय पिुn भएको छ । उa पeरचय 

प#को सDबEधमा अEयथा हो भनी 3ितवादीले खoडन 
गनK सकेको पिन दिेखदँनै । अतः पीिडत ‘प’ कुमारीको 
उमेर र शारीeरक अव9थाको बारमेा कुनै िववाद 
दिेखएन ।

३. 3ितवादी दगुाKदp भqको पनुरावेदन 
िजिकरतफK  िवचार गदाK, जाहेरवालीको जाहेरी 
दरखा9त तथा िनजको बकप#, पीिडतको िववादा9पद 
9वा9mय परीJण 3ितवेदनहP र डा. को अ9पn 
र िवरोधाभाषपूणK बकप#बाहेक अEय कुनै आधार 
3माणहPले पीिडत ‘प’ कुमारीको जाहेरी बेहोरालाई पिुn 
गनK नसकेको अव9थामा कसरुदार सािबत गरी भएको 
उbच अदालत िदपायलको फैसला #िुटपूणK रहेको ह0दँा 
उa फैसला बदर गरी पूणK Pपमा सफाइ िदलाइपाउ ँ
भEने मsुय पनुरावेदन िजिकर रहेको दिेखयो । सोतफK  
िवचार गदाK, जबरज9ती करणीको कसरु 9थािपत 
ह0नको लािग यौन समागम ( Sexual Intercourse) 
र सहमितको अभाव (Lack of Consent) गरी दईु 
त�वको आव�यकता पनgमा 39ततु म�ुाको पीिडत १५ 
वषK उमेरकS स9ुतमनि9थित भएकS बािलका भएको 
दिेखदँा 39ततु म�ुामा जबरज9ती करणीको कसरु 
9थािपत गनKको लािग करणी गदाK सहमित िथयो वा 
िथएन भEनेतफK  िवचार गeररहनपुनg दिेखएन । केवल 
3ितवादीले पीिडतलाई करणी गरकेो हो वा होइन भEने 
3�को मा# िनPपण गनुKपनg दिेखEछ ।

४. 39ततु म�ुाको तmयगत अव9थाको 
िव�ेषण गरी हेदाK ‚ म�ुाको उठान 9वय ं पीिडत 
पeरवितKत नाम ‘प’ कुमारीको जाहेरी दरखा9तबाट 
भएको दिेखEछ । उa जाहेरी दरखा9तको बेहोराको 
अ�ययन गरी हेदाK ‚ िमित २०७२।०८।०६ गते‚ ८ 
गते‚ ९ गते र १० गते गरी ४ पटक िव�ालयको छुqी 
भइसकेप�ात् अEदाजी ४ बजेको समयमा दगुाKदp 
भqले मेरो हात समाती कJा ४ को कोठामा लगी झाडी 
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सफा गन4 र दाउरा बनाउने बनास दखेाई कसैसगँ भ;यो 
भने काटी िद;छु भनी डराई धCकाई जबरजEती करणी 
गरकेो र सोही करणीका कारण म गभ$वती भएपKात् 
मलाई औषधी खवुाई िमित २०७२।१०।२० गते 
मेरो गभ$पतन भएको हQदँा िनजलाई कारबाही गRरपाउ ँ
भनी उSलेख गरकेो दिेख;छ । साथै‚ िनज पीिडत 
जाहेरवालीले सUु अदालतसमW उपिEथत भई उX 
जाहेरी दरखाEत सनाखत गरी जाहेरी बेहोरालाई 
समथ$न गरी बकपYसमेत गरकेो दिेख;छ । 

५. [यसैगरी‚ अनसु;धानको \ममा घटना 
िववरण कागज गन4 पRरवित$त नाम ‘ब’ कुमारीले पीिडत 
र म दवैुजना िव^ालय जादँा र घर फक$ ने \ममा सगैँ 
आउने जाने गद$`यa । िमित २०७२।०८।०६ गतेको 
१६ बजेको समयमा िव^ालयको छु'ी भएपKात् 
पीिडत र म घर फक$ ने \ममा म अिल अगािड 
पिुगसbदासमेत पीिडत सगँसगैँ नआएकोले पछािड 
फकc हेदा$  िनज पीिडत सोही िव^ालयको धारामा 
हातख'ुा धोइरहेको अवEथामा दखेेकe िथए ँ । सोही 
समयमा fितवादी दगुा$द% भ' आई पीिडतको हात 
समाती तानी िव^ालयको कोठातफ$  लिगरहेको 
दखेेकe हQ ँ । िनज fितवादीले िव^ालयको बगैचँाबाट 
बनास (ठुलो हिँसया) समेत समातेको िथयो । िनज 
पीिडत आधा घkटापिछ िव^ालयको कोठाबाट म 
भएको ठाउमँा आउदँा िनजको मखु रातो र िनजले 
लगाएका लगुाहUमा धलुोमाटो लागेको िथयो । मैले 
िनजलाई िकन िढला आएकe भनी सोmदा िनजले 
fितवादी दगुा$द% भ'ले जबरजEती करणी गरकेो 
कुरा बताएकe हQन् भनी घटनाको सCब;धमा खलुाएको 
दिेख;छ भने अदालतमा पिन सोही बेहोरा उSलेख गदn 
िमित २०७२।०८।१० गतेका िदन fितवादी दगुा$द% 
भ'ले ‘प’ कुमारीलाई जबरजEती करणी गरकेो आoनै 
आखँाले दखेेको हQ ँभनी बकपY गरकेो दिेख;छ ।

६. िजSला EवाE`य काया$लय‚ बैतडीबाट 
िमित २०७२।१२।०७ मा fाp भएको पीिडतको 
EवाE`य परीWण Rरपोट$मा पीिडतको योिन र शरीरमा 
कुनै घाउ चोट नभएको भए तापिन िनजको क;याजाली 
(HYMEN) केही समय पिहला नै wयाितएको‚ िपसाब 
जाचँ गदा$ (UPT) Urine for Pregnancy Test - 
Positive दिेखएको, पाठेघर ठुलो भएको, सिु;नएको 
र पाठेघरिभY जमेको रगत दिेखएको-केही समयअिघ 
गभ$पतन भए जEतो दिेखएको भ;नेसमेत उSलेख भएको 
दिेख;छ । साथै, पीिडतको EवाE`य जाचँ गन4 डा. िवदरु 
भkडारीले पिन सUु अदालतमा गरकेो बकपYमा िमित 
२०७२।१२।०६ मा पीिडतको िपसाब जाचँ गदा$ केही 
समयअगािड गभ$वती रहेको दिेखएको िथयो । िमित 
२०७२।१२।१८ मा पनुः जाचँ गदा$ गभ$वती रहेको 
केही लWणहU दिेखएन । पाठेघरमा केही अवशेष बाकँe 
नभएको अवEथामा दिेखदँनै । उपयु$X चेक जाचँका 
आधारबाट पीिडतको गभ$ किहले पतन भएको हो भ;न 
सिकँदनै तर पीिडतको केही समयअगािड गभ$वती भई 
पतन भएको लWणहU उX जाचँ र िभिडयो एbसरबेाट 
दिेखएको िथयो भनी उSलेख गरकेो दिेख;छ । 

७. &माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) ले 
“कुनै काम, घटना वा अव;थाका स=ब?धमा देहाएका 
कुनै CयिFले मौकामा वा Hयसको तHकाल अिघ वा 
पिछ CयF गरकेो कुरा &माणमा िलन हM?छः- (क) 
सो काम गनP वा सो काम घटना वा अव;था &HयQ 
Rपमा देSन ेवा थाहा पाउन ेCयिF, (ख) सो काम 
घटना वा अव;थाबाट पीिडत भएका CयिF” भ;ने 
कानूनी �यवEथा गरकेो दिेख;छ । साथै, ऐ. ऐनको दफा 
१८ ले “कुनै काम, घटना वा अव;थाका स=ब?धमा 
भएको तहिककात वा जाचँबुझको िसलिसलामा 
&चिलत नपेाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै 
िलखतमा उ^लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा CयF 



नेपाल कानून पि#का, २०७८, असोज

670

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

गन' (यि+ सा,ीको 0पमा अदालतमा उपि4थत 
भई बयान गरमेा ;माणमा िलन ह>?छ” भ.ने कानूनी 
0यव3था गरकेो स.दभ8मा :3ततु म=ुामा जबरज3ती 
करणी कसरुको पीिडत 3वयलें िनजमािथ घटेको 
घटनाको सDब.धमा जाहेरी िदई उI जाहेरी बेहोरालाई 
समथ8न गरी अदालतमा समेत सनाखत बकप# गरकेो 
दिेखदँा उI :माणलाई अ.यथा :मािणत नभएसDम 
.यायको रोहमा सव8MेN र अकाट्य :माणको Pपमा 
िलनपुनQ दिेख.छ । जबरज3ती करणी म=ुामा पीिडतको 
भनाइ र जाहेरीले सवा8िधक महUव राVछ । मिहलाको 
शरीर र अि3मता िवPX हYने यस :कारको जघ.य 
अपराधमा पीिडतको भनाइलाई अदालतले अZय.त 
गDभीरताको साथ िलनपुनQ हY.छ । जबरज3ती करणी 
म=ुाको पिहलो सा[ी भनेको पीिडत आफँै हो । अP 
:Zय[ :माणहPसगँ बािझएको, पीिडतको भनाइमा 
िनकै िवरोधाभाष दिेखएको, पीिडतको भनाइ कृि#म 
र बनावटी दिेखएको ज3ता अव3थाहPमा बाहेक 
सामा.यतः अदालतले पीिडतको भनाइलाई :माणको 
Pपमा िलनपुनQ हY.छ । हाcो .याियक अdयासलाई हेदा8  
पिन जबरज3ती करणीको म=ुामा पीिडतको भनाइलाई 
महUवपूण8 :माणको Pपमा मा.यता िददँ ै आएको 
दिेख.छ । उदाहरणको लािगः “जबरज4ती करणी 
मCुामा वारदातको ;माणको पिहलो कडी भनेको 
पीिडत 4वय ंहो भन ेदोFो कडी भनकेो पीिडतको 
शारीHरक परी,ण हो ” (ने.का.प.२०६७, अङ्क 
९, िन.न.ं ८४६९, पृ. १६१०) । “जबरज4ती 
करणीको कायY लुकZिछपी गHरन े आपरािधक 
कायY भएकोले ^यसमा ;^य,दश_ सा,ी ह>न 
स`दैन । यस अव4थामा अ?यथा ;मािणत 
नह>दँासcम पीिडतको भनाइलाई नै सवYमा?य 
;माणको 0पमा िलनपुन' ह>?छ ” (न.ेका.प. २०७५, 
अङ्क ५, िन.न.ं १०००७, पृ. ८७४) “वारदातको 

देखी जा?न ेमाg होइन भोगी जा?ने सा,ी पीिडत 
4वयलें अदालतमा उपि4थत भई बकपg गरकेो 
र सो बकपgले जाहरेी दरखा4तमा उिhलिखत 
(यव4थालाई समथYन गरकेोले ^यसले ;ामािणक 
मhूय पाउन े कुरालाई नकानY निमhन”े (न.ेका.प. 
२०७४, अङ्क १२, िन.न.ं९९१०) भनी 0याVया 
भएको दिेख.छ । उिeलिखत .याियक िसXा.तहPको 
स.दभ8मा समेत पीिडत ‘प’ कुमारीले आफूलाई 
:ितवादी दगुा8दf भgले करणी गरी गभ8वती बनाएको 
भनी उeलेख गरकेो र िनजको शारीhरक परी[णबाट 
समेत केही समयअगािड गभ8पतन भएको दिेखएको 
अव3थामा पीिडतको भनाइलाई अ.यथा मा.नपुनQ 
अव3था दिेखएन ।

८. साथै, :3ततु वारदात3थल भनी 
दखेाइएको Mी िशव :ाथिमक िवjालयको भौितक 
ि3थित र अवि3थितको बारमेा पिन उeलेख हYन ु
मनािसब दिेख.छ । िमित २०७२।१२।०६ को 
घटना3थल मचुeुकाबाट िजeला बैतडी, दशरथच.द 
नगरपािलका, वडा नं. ९ ि3थत Mी िशव :ाथिमक 
िवjालयको पूव8मा सामदुाियक वन जगंल, पिpममा 
भािटपqडादिेख बरतोली जाने कrची सडक, उfरमा 
शकंर दf भgको घर पसल, दि[णमा भवानी दf 
भgको बाझँो जिमन खरफगालो यित ४ िकeलािभ# 
Mी िशव :ाथिमक िवjालयका तीनवटा भवनहPमtये 
उfरतफ8 को भवनको दि[णतफ8 को क[ा ४ को 
कोठामा िवjालयको छुgी भइसकेपpात् सोही Mी 
िशव :ाथिमक िवjालयको िश[क वष8 ४८ का 
दगुा8दf भgले ‘प’ कुमारीलाई धाhरलो हितयार बनास 
दखेाई जबरज3ती करणी गरकेो भ.ने दिेख.छ । उI 
मचुeुकाको बेहोराबाट एका.त3थलमा अवि3थत 
रहेको िवjालयमा वारदात भएको दिेख.छ । 
िवjालयको काया8लय समयपpात् अथा8त् छुgी भई 
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१०६८२ - दगुा$द% भ' िव. नेपाल सरकार

स3पूण$ कम$चारीह:समेत घर फिक$ सकेपिछ वारदात 
भएको दिेखBछ । िवDालयको चौकGदारको :पमा 
काय$रत केशवद% भ'को मौकाको कागजबाट समेत 
उM िवDालय ३:३० को समयमा छु'ी भएपिछ सबै 
काम सकेर ४ बजेितरको समयमा सबैभBदा अिBतममा 
आफू पिन घर जाने गरकेो भBनेसमेत खTुन आएको 
छ । यसरी एकाBतUथलमा अविUथत रहेको िवDालय 
छु'ी भई स3पूण$ िवDाथX तथा कम$चारीह: आ-आYनो 
घर गइसकेप[ात् सUुतमनिUथित भएकG बािलका 
पीिडतलाई ए^लै धारामा दखेी मौका छोपी `ितवादीले 
जबरजUती करणी गरकेो भBने दिेखBछ । वारदातको 
भौितक अविUथितबाट िनज पीिडतले हारगहुार 
गरकेोसमेत कसैले सBुन नस^ने भBने दिेखBछ भने 
पीिडत र पीडकको उमेर तथा शारीaरक bमता र िशbक 
िवDाथXको स3बBधको सरंचनासमेतलाई िवचार गदा$ 
पीिडतले `ितवाद गन$ नस^ने अवUथाको िसज$ना हdन ु
Uवाभािवक भई एक सUुतमनिUथित भएकG बािलका 
िवDाथX आYनै अिभभावकको :पमा रहने िशbकबाटै 
जबरजUती करणीको िशकार हdन पगेुको दिेखBछ ।  

९. `Uततु मfुामा `ितवादी दगुा$द% भ'ले 
अनसुBधान अिधकारी तथा अदालतमा गरकेो बयानमा 
आफूले पीिडतलाई जबरजUती करणी नगरकेो भनी 
इBकारी बयान गरकेो भए तापिन मfुाको तgय र 
`माणले `ितवादीको उM बयानलाई समथ$न गरकेो 
दिेखदँनै । `ितवादीले अिधकार`ाi अिधकारी तथा 
अदालतमा गरकेो बयानमा जाहेरवाली िवDालयमा 
चकचक गरी राjने, कbा छोड्ने भएकGले आफूले 
िनजलाई हकानl गरकेो कारण आफूउपर सोही 
कुरामा aरसइवी राखी जाहेरी िदएको भनी उTलेख 
गरकेो बेहोरा अपmयाaरलो छ । िशbकले गाली गnयो 
भBदमैा एउटा सUुतमनिUथित भएको बािलकाले 
जबरजUती करणी गरकेो भनी अिभयोग लगायो भनी 

िवoास गन$ सिकँदनै । फेरी, `Uततु मfुामा पीिडत र 
`ितवादीिबचको स3बBध असBतिुलत शिM सरंचनामा 
आधाaरत रहेको छ । एकातफ$ , `ितवादी एक िशिbत 
pयिM भई गाउकँो िवDालयमा िशbकजUतो िज3मेवार 
पदमा काय$रत pयिM रहेको दिेखBछ भने अकqतफ$  
पीिडत सUुतमनिUथित भएकG बािलका रहेकG 
छन् । योनाङ्ग पूण$:पमा िवकिसत नभएकG, यौन 
समागमको लािग शारीaरक पaरप^वता नै भई नसकेकG 
बािलका पीिडतले केवल aरसइवी साsँनको लािग 
आYनै िशbकलाई जबरजUती करणी जUतो ग3भीर 
अपराध गरकेो आरोप लगाउछँ भनी अनमुान गनु$  पिन 
Bयायोिचत दिेखन आएन । 

१०. अब, सUुतमनिUथितकG बािलका 
पीिडतले मिहनt मिहनाअगािड भएको भिनएको 
जबरजUती करणीको वारदातका स3बBधमा जाहेरी 
बेहोरामा उTलेख गनु$भएको बेहोरा आफँैमा िवoसनीय 
नरहेको भनी `ितवादीले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरतफ$  िवचार गदा$, सािबक मलुुक* ऐन, २०२० 
को जबरज3ती करणीको महलको ११ न.ं मा 
“जबरज3ती करणीको कुरामा सो भए गरकेो िमितले 
६ मिहनािभ> नािलस निदए ला?न स@तैन” भनी 
हदBयादको Dयव3था गरकेो देिखHछ । `Uततु मfुामा
िमित २०७२ मङ्िसर ६, ८, ९ र १० मा यी ̀ ितवादीले 
पीिडतलाई जबरजUती करणी गरकेो दिेखBछ भने 
यी `ितवादीउपर िमित २०७२।१२।०७ मा जाहेरी 
दरखाUत परकेो दिेखBछ । यसरी एकातफ$ , वारदात 
भएको िमितले ४ मिहनापिछ जाहेरी दरखाUत परकेो 
भए तापिन कानूनले नै घटना भएको ६ मिहनािभv 
नािलस िदनपुनl भBने उTलेख गरकेो अवUथामा कानून 
िनधा$aरत हद3यादिभv नै `Uततु मfुाको अिभयोगपv 
दायर भएको दिेखBछ । अकqतफ$ , मfुाका स3पूण$ 
वUतिुनw `माणह:बाट कसरु Uथािपत भइरहेको 
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अव.थामा केवल पीिडतले केही समय िढलो गरी 
जाहेरी िदएको भ<ने मा# आधारमा वा.तिवक <याय 
स?पादनतफA  <यायालय उदासीन हCन कदािप िमDदनै । 

११. कुनै पिन अपराधको स?ब<धमा 
यथास?भव समयमै जाहेरी िददँा अपराधको अनसु<धान 
तथा तहिककात र Lमाण सङ्कलनलगायत कायAहP 
िछटो स?प<न भई <याय स?पादनमा समेत शीUता 
आउने कुरामा दईुमत छैन । यVिप वारदातको 
Lकृित तथा सवेंदनशीलता, पीिडतको सानो उमेर, 
शारीYरक र मानिसक अपYरपZवता, शारीYरक र 
मानिसक अपाङ्गता, <यून शैि[क चेतना.तर, 
पाYरवाYरक तथा सामािजक Lित]ामा आचँ आउने 
डर, भौगोिलक िवकटता, <यून आिथAक अव.था, 
सां.कृितक पYरवेशसमेतका कारण समाजमा कलंिकत 
(Stigmatized) हCने डर तथा वारदातपcात् पीिडतमा 
पनA गएको शारीYरक र मानिसक िवि[fतताका साथै 
समाजले पhुयाउन सZने थप पीडाको डर (Fear of 
being more Victimized) र समाजमा पीडकको 
हैिसयत ज.ता तsवहPले जबरज.ती करणी ज.ता 
मिहलाको अि.तuवसगँ जोडेर हेYरने अपराधमा 
िढलो जाहेरी पनA सZने अव.थाको िवVमानता 
रह<छ । uयसकारण <यायकताAले य.ता जघ<य 
अपराधको पीिडत तथा पीिडत रहेको समाजको 
प]ृभूिम र पYरवेशलगायतका वा.तिवकताहPलाई 
पिन ग?भीरतापूवAक िलनपुनw हC<छ । L.ततु मxुामा 
पीिडत आyनो हक अिधकारLित उदासीन भई वा 
लापरवाही गरी उजरुी नगरकेो अव.था नभई आफू 
स.ुतमनि.थित भएक{, शारीYरक र मानिसक Pपमा 
पYरपZव भई नसकेक{, दशेको िवकट भूगोलमा 
बसोबास गद| आएक{ <यून आिथAक प]ृभूिम भएक{ 
नाबािलग भई आफूमािथ के-क.तो अपराध भयो, 
uयसको असर र Lभाव के हC<छ तथा uयसको बारमेा 

कहा ँ कसरी <याियक उपचार खो�ने भ<ने ज.ता 
कुरा ब�ुन नै नसZने अव.थामा भएको कारण जाहेरी 
िदन केही समय िढला भएकोस?म दिेख<छ । “जाहरेी 
िढला गरी परकेो कारण स*ब,धमा िववेचना गदा3 
पीिडतको प6रवेशतफ3  पिन िवचार पु:याउनपुन= 
ह>,छ । अिशBा, अभाव, अEानतासमेत रहकेो 
समाजमा िढलो गरी जाहरेी पदFमा सोही कारणले 
माG वारदात नै नभएको िनJकष3मा पुLदा अ,यायको 
पृNपोषण गरसेरह ह>न जान”े (न.ेका.प.२०७५, 

अङ्क ३, िन.न.ं९९६९) भनी यसै अदालतबाट 
�या�या भएको स<दभAमा समेत वारदात भएको 
िमितबाट केही िढला गरी जाहेरी पद|मा uयसलाई 
अ<यथा मा<नपुनw अव.था दिेखदँनै ।

१२. फेरी, वारदातको समयमा पीिडत र 
Luय[दश� उपि.थत रहेको भ<ने हािजर पिु.तकाबाट 
नदिेखएको अव.थामा वारदात पिु� नै हCन नसZने 
भनी LितवादीतफA बाट िलइएको पनुरावेदन तथा बहस 
िजिकरतफA  िवचार गनुAपनw दिेखयो । सो स?ब<धमा िवचार 
गदाA, िनज पीिडत र Luय[दश� 'ब' कुमारीले आफूहP 
िनयिमत .कुल जाने गरकेो भनी बकप# गरकेा छन् भने 
वारदातको िदनहPमा .कुलमा अनपुि.थत रहेको भनी 
अनसु<धानको �ममा कागज गदाA .वय ंLधाना�यापक, 
चौक{दार तथा अP बिुझएका मािनसहP कसैले पिन 
.प� Pपमा खलुाउन सकेको दिेखदँनै । िनजहPको 
हािजरीको स?ब<धमा अनसु<धानको �ममा कसैले 
L� उठाएको पिन दिेखदँनै । पेस गYरएको भिनएको 
हािजरी कपीसमेत िमित २०७२।१२।०७ मा जाहेरी 
र िमित २०७२।१२।२८ मा अिभयोगप# दायर 
भएपिछ मा# िमित २०७३।०१।१४ मा अदालतको 
आदशेमाफA त सरकारी विकलबाट पेस भएको 
दिेख<छ । पेस भएको उ� हािजर कपीमा आिधकाYरक 
अिधकारीले सहीछाप गरी Lमािणत गरकेो दिेखदँनै भने 
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१०६८२ - दगुा$द% भ' िव. नेपाल सरकार

िव3ालयको छापसमेत रहेको दिेखदँनै । िव3ालयको 
िश?क नै @ितवादी भएको @Cततु मDुामा िव3ालयको 
िश?ककै @Eय? िनयFGण र रखेदखेमा रहने उJ 
हािजर कपीमा रहेका धेर ै तMयहN Cवाभािवक 
दिेखदँनै । उदाहरणको लािग @Eय?दशO ‘ब’ कुमारीको 
माघ मिहनामा १ रोल नं. रािखएको छ भने पषु मिहनामा 
९ रोल नं. राखी लेिखएको छ । हािजर कपीमा केरमेट 
गरी सVचाइएको पिन दिेखन आएको छ । यसरी जनु 
हािजर कपीको आधारमा पीिडत र @Eय?दशO वारदात 
भएको िदन अनपुिCथत िथए भनी िजिकर िलइएको 
छ उJ हािजर कपीको आिधका]रकता नै शकंाCपद 
दिेखयो । जबरजCती करणी जCतो ग^भीर मDुामा 
@माणको Nपमा पेस भएको हािजर कपी आिधका]रक 
र अकाट्य @माणको Nपमा पेस ह̀न नसकa िमिसल 
सलंbन अFय स^पूण$ @माणहNले @ितवादीउपरको 
आरोिपत कसरु @मािणत ग]ररहेको अवCथामा उJ 
हािजर कपीको आधारमा माG वारदातको िदन पीिडत 
र @Eय?दशO िव3ालयमा अनपुिCथत िथए भFने कुरा 
िवdसनीय दिेखन आएन ।

१३. सािबक मलुकुa ऐन, २०२० को 
जबरज(ती करणीको महलको १ न.ं ले, “कसैले 
कुनै मिहलालाई िनजको म8जुरी निलई करणी 
गरमेा वा सो: वष<भ8दा कम उमरेक? बािलकालाई 
िनजको म8जुरी िलई वा निलई करणी गरमेा िनजले 
जबरज(ती करणी गरकेो ठहछ< ।” ऐ. महलको ३(३) 
न.ं ले, “चौध वष< वा सोभ8दा बढी सो: वष<भ8दा कम 
उमरेक? बािलका भए छ वष<देिख दश वष<सNम कैद 
सजाय हPन ेछ ।” ऐ. महलको ३ क. न.ं ले, “कसैले 
गभ<वती, अशQ, अपाङ्गता भएका वा होस ठेगानमा 
नरहकेा वा आVनो सरंWण वा हरेिवचारमा रहकेा 
मिहलालाई जबरज(ती करणी गरमेा वा जुनसकैु 
उमरेका मिहलाउपर सामिूहक Yपमा जबरज(ती 

करणी गरमेा यस महलमा लेिखएको सजायमा थप 
पाचँ वष< कैद गनु<पछ< ।” भFने कानूनी hयवCथा रहेको 
दिेखयो । 

१४. तसथ$, @Cततु मDुामा पीिडत ‘प’ कुमारी 
Cवयलें िकटानी जाहेरी िदई अदालतसम? जाहेरी 
बेहोरालाई समथ$न गरी गरकेो बकपG, अनसुFधानको 
kममा कागज गनl घटनाको @Eय?दशO hयिJ ‘ब’ 
कुमारीले मौकाको कागजलाई पिुn गरी गरकेो बकपG, 
पीिडतको CवाCMय परी?ण ]रपोट$  र उJ ]रपोट$  तयार 
पानl िवशेषo डा. िवदरु भpडारीले अदालतसम? 
गरकेो बकपGलगायतका स^पूण$ वCतिुनq र @Eय? 
@माणहNबाट @ितवादी दगुा$द% भ'ले पीिडत ‘प’ 
कुमारीलाई जबरजCती करणी गरकेो तMय Cथािपत 
भयो । पीिडत १५ वष$कa नाबालक भई मानिसक 
अपाङ्गता सCुतमनिCथित भएकa भFनेसमेत िमिसल 
सलंbन िनजको अपाङ्गताको @माणपGबाट पिुn भएको 
दिेखदँा िनज @ितवादीलाई उिtलिखत सािबक मलुकुa 
ऐन, जबरजCती करणीको १ नं. को कसरुमा सोही 
महलको ३ नं. को दहेाय (३) बमोिजम ६ वष$ र सोही 
महलको ३क. नं. अनसुार थप ५ पाचँ वष$ कैद सजाय 
र पीिडतले @ितवादीबाट N. ५०,०००।– (अ?Nपी 
पचास हजार Nपैया)ँ ?ितपूित$बापत भराइिदन पाउने
ठहxयाएको उVच अदालत िदपायल, महेFyनगर 
इजलासको फैसला अFयथा दिेखन आएन ।

१५. अतः मािथ िववेिचत मDुाको तMय 
@माण कानूनी hयवCथा र निजर िस|ाFतहNसमेतका 
आधार र कारणबाट @ितवादी दगुा$द% भ'ले १५ 
वषOया सCुतमनिCथित भएकa पीिडत ‘प’ कुमारीलाई 
जबरजCती करणी गरकेो दिेखदँा यी @ितवादी दगुा$द% 
भ'लाई मलुकुa ऐन, जबरजCती करणीको १ नं. को 
कसरुमा सोही महलको ३ नं. को दहेाय (३) बमोिजम 
६ वष$ र पीिडत सCुतमनिCथितकa अपाङ्गता भएकa 
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-यि/ भ1ने िमिसल सलं4न अपाङ्गतास9ब1धी 
=माण प#बाट खलुी आएकोले सोही महलको ३क. 
नं. अनसुार थप ५ पाचँ वषN कैद सजाय र पीिडतले 
=ितवादीबाट R. ५०,०००।– (अURपी पचास हजार 
Rपैया)ँ UितपूितNबापत भराइिदन पाउने ठहZयाएको 
सRु बैतडी िज[ला अदालतको िमित २०७३।०३।१२ 
को फैसलालाई सदर गरकेो उ_च अदालत िदपायल, 
महे1`नगर इजलासको िमित २०७३।०९।२७ को 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हbने ठहछN  । =ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प4ुन सdदनै । =eततु मfुाको 
दायरीको लगत कgा गरी िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ/ रायमा सहमत छु ।
1या.हjर=साद फुयाल

इजलास अिधकृतः हेमा पाmडे
इित सवंत् २०७७ साल साउन १४ गते रोज ४ शभुम् ।

�� & ��

सवo_च अदालत, सयं/ु इजलास
माननीय 1यायाधीश pी ईqवर=साद खितवडा

माननीय 1यायाधीश pी तेजबहादरु के.सी.
आदशे िमित : २०७७।६।२८

०७७-WH-००८३ 

मfुा : ब1दी=wयUीकरण

िनवेदक : रसवुा िज[ला सािबक विृxमा गा.िव.स. 
वडा नं. १ को हाल गोसाईकुmड गाउपँािलका 
वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कायाNलय 
रसवुामा कैदमा रहेका वषN ३३ का ते1जेन 
नगरकोटी

िवRx
िवपUी : उ_च अदालत पाटनसमेत

§ एक वष(स)म कैद ह-न ेठहर भएका जुनसकैु 
म5ुाका कसरुदारका हकमा मलुुक6 
फौजदारी काय(िविध सिंहता, २०७४ को 
दफा १५५ को Fावधान आकिष(त ह-न े
पिन होइन । यस Fकारको सिुवधा Fदान 
गनु(अगािड िनण(यकता(ले कसरुको Fकृित, 
ग)भीरता, कसरुदारको उमरे, कसरु गरकेो 
तPरका, आचरण जQता दफा १५५ मा 
तोिकएका सत(हR र साव(जिनक नीिततफ(  
पिन िववेकपूण( TिU िदन ुआवVयक ह-Wछ । 
िवशेष असाधारण कारण र पPरिQथितमा 
बह-िववाह म5ुाका सWदभ(मा पिन उ\ 
दफा १५५ बमोिजम सिुवधा Fदान गनु(पन] 

िनण�य नं. १०६८३
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१०६८३ - ते"जेन नगरकोटी िव. उ0च अदालत पाटनसमेत

अपवाद&व'पका अव&था पिन देखा पन. 
स/लान ् !! तर, सामा5यतयाः, बह:िववाह 
म<ुाका कसरुदारलाई केही रकम बुझाएर 
कैद ब&नबाट फुस.द पाउन ेगरी उिFलिखत 
सिंहताको दफा १५५ बमोिजम छुट िदन ु
मनािसब नदेिखन े। 

(:करण नं.३)

िनवेदकका तफ? बाट : िवBान् अिधवEाहG Hी खगे"J 
सवेुदी र Hी सरोजराज Lयाकुरले

िवपNीका तफ? बाट : िवBान् उपमहा"यायािधवEा Hी 
टेकराज भषुाल

अवलिQबत निजर :
सQबR कानून : 
§ मलुकुT फौजदारी काय?िविध सिंहता, २०७४

आदशे
5या.ईOरPसाद खितवडा : नेपालको 

सिंवधानको धारा १३३(२) र (३) बमोिजम यस 
अदालतमा पन? आएको :]ततु िनवेदनको सिंN^ त_य 
एव ंआदशे यस:कार छः 

त_यगत बेहोरा
खाbडु नगरकोटीको जाहेरीले वादी नेपाल 

सरकार :ितवादी म िनवेदक भएको बहdिववाह  मeुामा 
रसवुा िजfला अदालतबाट िमित २०७१।०३।०९ 
मा फैसला हdदँा म :ितवादी िनवेदकलाई मलुकुT ऐन, 
िववाहवारीको ९ नं., ९(क) बमोिजमको अिभयोगमा ऐ. 
ऐनको १० नं. बमोिजम १(एक) वष? कैद र G.१५,०००।- 
(प"n हजार Gपैया)ँ जoरवाना हdने गरी फैसला भएको 
र उE फैसलाउपर म िनवेदक :ितवादीले तpकालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन गरकेोमा 
सो अदालतबाट िमित २०७२।०३।१८ मा सGु 

रसवुा िजfला अदालतको फैसला सदर भई फैसला 
अि"तम अव]थामा रहेको छ । म मeुाको कारबाहीका 
rममा छ िदन थनुामा रहेको र फैसलाबमोिजम िमित 
२०७६।०८।२२ को थनुवुा पजुsबमोिजम थनुामा 
रहेको छु । मैले मलुकुT फौजदारी काय?िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १५५ बमोिजमको रकम भEुान 
गरी कैदबाट छाडी पाउन िनवेदन गदा? रसवुा िजfला 
अदालतबाट िनवेदन मागबमोिजम गन? िमfने दिेखएन 
भनी िमित २०७६।१२।१९ मा आदशे भएको 
िथयो । उE आदशे बदर गoरपाउ ँभनी मलुकुT फौजदारी 
काय?िविध सिंहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम 
उ0च अदालत पाटनसमN िमित २०७७।०३।२३ मा 
िनवेदन गरकेोमा उ0च अदालतबाट समेत उE दफा 
१५५(१) बमोिजम सिुवधा :दान गन? िमलेन भनी िमित 
२०७७।०४।१३ मा आदशे भएको हdदँा म िनवेदक 
हालसQम कारागार काया?लय रसवुामा कैदमा रहेको छु । 
नेपालको सिंवधानको धारा १७(१) मा कानूनबमोिजम 
बाहेक कुनै पिन tयिEलाई वैयिEक ]वत"uताबाट 
विvचत गoरने छैन भनी tयव]था गoरएको छ । म 
िनवेदकलाई मलुकुT फौजदारी काय?िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १५५ को उपदफा १, २, ३ बमोिजम 
बाकँT कैदबापत िदनको G.३००।- भEुान गरी राwो 
आचरण पालन गनx छु भनी कागज गराई कैदबाट छोड्न 
सyने tयव]था भएको र कसरुको गQभीरता, आचरण, 
कसरु गरकेो अव]थासमेतलाई िवचार गदा? कारागारमा 
राzन उपयEु दिेखदँनै । हाल िव{tयापी महामारीको 
Gपमा फैिलएको कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) 
को :कोपका कारणले कारागारमा रहदँा मेरो जीवन 
जोिखममा पनx भएकोले मलाई कैदबापतको रकम 
िलई छोड्दा समाजमा शाि"त सरुNामा समेत कुनै 
हािन नोyसानी नप}ुने हdदँा रसवुा िजfला अदालतको 
िमित २०७६।१२।१९ र उ0च अदालत पाटनको िमित 
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२०७७।०४।१३ को आदशे बदर गरी मलुकु: फौजदारी 
काय>िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम 
सिुवधा Eदान गरी नेपालको सिंवधानको धारा १७(१) 
बमोिजम बHदीEIयJीकरणको आदशे जारी गLरपाउ ँ
भHनेसमेत बेहोराको िनवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हRन ु नपनS हो ? 
मागबमोिजमको आदशे जारी हRन ु नपनS कुनै आधार 
कारण भए सबदु Eमाणसिहत िलिखत जवाफ िलई 
िमित २०७७/६/२८ गते महाHयायािधवYाको 
काया>लयमाफ> त उपिZथत हRन आउन ुभनी िनवेदन र 
आदशेको Eितिलिपसमेत साथै राखी िवपJीह\लाई 
]याद सूचना जारी गरी िनयमानसुार पेस गनू> । EZततु 
Lरट िनवेदनसगँ स]बिHधत रसवुा िज`ला अदालतबाट 
िमित २०७१/०३/०९ मा भएको फैसलासिहत २०६९ 
सालको स.फौ.नं.०६९-CR-००१५ नं. को बहRिववाह 
मfुाको स\ु िमिसल तथा तIकालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०३/१८ मा फैसला 
भएको २०७१ सालको स.फौ.नं.०७१-CS-०४२८ 
नं. को बहRिववाह मfुाको रकेड> िमिसल िझकाई पेस 
गनु>  भHने यस अदालतको िमित २०७७/०६/२० को 
आदशे ।

बहRिववाह मfुामा िज`ला कारागार काया>लय 
रसवुामा कैद भYुान गLररहेका िनवेदक तेHजेन 
नगरकोटीले कानूनमा भएको jयवZथाअनसुार 
कैदबापतको रकम र जLरवाना दािखला गरी कैदबाट 
छुट्कारा पाउ ँभनी यस अदालतमा िनवेदन िदएकोमा 
बहRिववाह मfुाको Eकृित, कसरुको ग]भीरता तथा 
Eमाणको मू`याङ्कन गरी िनवेदकलाई सो सिुवधा 
Eदान गन> निम`ने भनी िमित २०७६।१२।१९ मा यस 
अदालतबाट आदशे भएको िथयो । सो आदशे बदर 
गरी मलुकु: फौजदारी काय>िविध सिंहता, २०७४ को 

दफा १५५ को सहRिलयत Eाo गLरपाउ ँभनी िनवेदकले 
उpच अदालत पाटनमा समेत िनवेदन िदएकोमा उY 
अदालतले समेत यसै अदालतको आदशेलाई मनािसब 
ठहrयाउदँ ै िमित २०७७/०४/१३ मा आदशे भएको 
अवZथा छ । बHदीEIयJीकरणको आदशे जारी हRनको 
लािग jयिYलाई गैरकानूनी \पमा थनुामा रािखएको 
अवZथा हRनपुद>छ । बहRिववाह मfुामा िनवेदक तेHजेन 
नगरकोटीले कसरु गरकेो अदालतsारा ठहर भई थनुामा 
कैद भYुान गLररहेको दिेखएबाट कानूनबमोिजम 
थनुामा रहेका jयिY िव\t बHदीEIयJीकरणको 
आदशे जारी हRने अवZथा रहदँनै । िनवेदकलाई थनुामा 
रािखएको काय> कानूनबमोिजम रीतपूव>क नै रहेको 
छ । दफा १५५ को jयवZथा िनवेदकको अिधकार नभई 
कानूनले तोकेको सत> सीमािभ# रही अदालतsारा 
Eदान गन> सिकने सहRिलयतस]म हो । सहRिलयत 
नपाएकै आधार कारणबाट बHदीEIयJीकरणको 
आदशे जारी गन> कानूनतः िम`ने नदिेखदँा िनवेदन 
खारजे गLरपाउ ँ भHनेसमेत बेहोराको रसवुा िज`ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

खाvडु नगरकोटीको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार र Eितवादी िनवेदक भएको बहRिववाह मfुामा 
िनवेदकलाई मलुकु: ऐन, िववाहवारीको महलको ९ नं. 
र ९क. नं. को कसरुमा सोही महलको १० नं. बमोिजम 
एक वष> कैद र \. १५,०००/- जLरवाना हRने ठहरी स\ु 
रसवुा िज`ला अदालतबाट िमित २०७१/०३/०९ मा 
भएको फैसला सदर हRने ठहरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२/०३/१८ मा फैसला हRदँा िनज 
६ िदन मfुा पपु>Jको लािग थनुामा रहेकोमा बाकँ: कैद 
जLरवाना असलुउपर गन> िमित २०७६/०८/२२ मा 
कैदी पजुy पठाएको र सोअनसुार िनज थनुामै रहेको 
अवZथा दिेखयो । कसरुदारको उमेर, कसरुको गा]भीय> 
तथा कसरुमा िनजको भूिमकासमेतको आधारमा 
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१०६८३ - ते"जेन नगरकोटी िव. उ0च अदालत पाटनसमेत

िनवेदन मागबमोिजम मलुकु; फौजदारी काय?िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजमको सिुवधा 
Hदान गन? िमलेन भनी िमित २०७७।०४।१३ गते 
यस अदालतको सयंKु इजलासबाट आदशे भएको 
दिेख"छ । यसरी अदालतबाट भएको आदशेबमोिजम 
थनुामा रहेको हSदँा आदशे जारी हSनपुनU होइन, रीट 
िनवेदन खारजे गVरपाउ ँ भ"नेसमेत बेहोराको उ0च 
अदालत पाटनको िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदशे
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 

इजलाससमY पेस हSन आएको HZततु िववादमा 
िनवेदकको तफ? बाट उपिZथत िव[ान् अिधवKाह] ^ी 
खगे"_ सवेुदी र ^ी सरोजराज `याकुरलेले बहSिववाह 
मaुामा हाल भKुान गVररहेका िनवेदक ते"जेन 
नगरकोटीले मलुकु; फौजदारी काय?िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १५५ बमोिजमको रकम भKुान गरी 
कैदबाट मKु गVरपाउ ँ भनी िनवेदन गरकेोमा रसवुा 
िजcला अदालत र उ0च अदालतले समेत दफा 
१५५ को dयवZथा कानूनले तोकेको सत? सीमािभe 
रही अदालत[ारा Hदान गन? सिकने सहSिलयतसfम 
भएकाले सो सिुवधा बाgयकारी नभएको भनी आदशे 
गरकेो छ; सो आदशे कानूनी eिुटपूण? भएकाले बदर 
गरी मागबमोिजम ब"दीHjयYीकरणको आदशे जारी 
हSनपुद?छ भनी गनु?भएको बहस सिुनयो । Hjयथkका 
तफ? बाट उपिZथत िव[ान् उपमहा"यिधवKा ^ी 
टेकराज भषुालले मलुकु; फौजदारी काय?िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १५५ (१) बमोिजमको सिुवधा 
बाgयाjमक कानूनी dयवZथा नभएकोले िनजलाई 
Hमाणको आधारमा मूcयाङ्कन गरी सो सिुवधा Hदान 
गन? नसqने भनी अदालतबाट आदशे भएको हो; आदशे 
कानूनसfमत भएकाले Vरट िनवेदन खारजे हSनपुद?छ 
भनी गनु?भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा िनवेदन मागबमोिजम Vरट आदशे 
जारी हSने वा नहSने के हो ? भ"ने Hsमा िनण?य िदनपुनU 
हSन आएको छ ।

२. िनण?यतफ?  िवचार गदा? िनवेदक ते"जेन 
नगरकोटीउपर चलेको बहSिववाह मaुामा स]ु रसवुा 
िजcला अदालतबाट िमित २०७१/०३/०९ मा तथा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०३/१८ 
मा एक वष? कैद हSने ठहर भएको र सो कैद असलुीको 
स"दभ?मा िनजलाई थनुामा रािखएको दिेखयो । मलुकु; 
फौजदारी काय?िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ 
बमोिजमको रकम भKुान गरी कैदबाट छाडी पाउन माग 
गरी िनजले गरकेो िनवेदनमा मागबमोिजमको सिुवधा 
Hदान गन? निमcने भनी रसवुा िजcला अदालतबाट 
िमित २०७६/१२/१९ मा आदशे गरकेो पाइयो । 
उK आदशे बेVरतको हSदँा बदर गVरपाउ ँभनी मलुकु; 
फौजदारी काय?िविध सिंहता, २०७४ को दफा ७३ 
बमोिजम गरकेो िनवेदनमा सनुवुाइ गरी उ0च अदालत 
पाटनबाट समेत स]ु रसवुा िजcला अदालतको आदशे 
िमित २०७७/४/१३ मा सदर गरकेो दिेखयो । यसरी 
भएको आदशे eिुटपूण? छ भनी HZततु Vरट िनवेदन पन? 
आएको दिेख"छ ।

३. यस Hकार सािधकार अदालतबाट 
बहSिववाह मaुामा भएको फैसलाअनसुार ठहर भएको 
एक वष? कैद असलुीका स"दभ?मा िनवेदक ते"जेन 
नगरकोटीलाई रीतपूव?क कैदी पजुk िदई कैदमा 
रािखएको दिेखदँा यसलाई गैरकानूनी थनुा भनी मा"न 
िमcने दिेखदँनै । मलुकु; फौजदारी काय?िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १५५ बमोिजमको सिुवधा पाउनपुनU 
हो भनी िनवेदक तफ? बाट िलइएको िजिकरतफ?  िवचार 
गदा? Hथमतः यस िवषयमा तहतह अदालतबाट िवचार 
भई आदशे भएको दिेख"छ । ती आदशेह]मा कानूनी 
eिुट िवyमान छन् भनी मा"न सिकने कुनै िचz ब{ुदो 
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आधार तथा कारण पेस ह4न आएको दिेखदँनै । यसका 
अित<र= उ= दफा १५५ को BयवDथा अदालतको 
तजिबजमा Gयोग ग<रने सामाIय GिJयागत BयवDथा 
हो भIने दिेखIछ । यो Gावधानले िनवेदकलाई कुनै 
हक अिधकार Gदान गरकेो दिेखदँनै । एक वषPसQम 
कैद ह4ने ठहर भएका जनुसकैु मSुाका कसरुदारका 
हकमा यो दफा १५५ को Gावधान आकिषPत ह4ने 
पिन होइन । यस Gकारको सिुवधा Gदान गनुPअगािड 
िनणPयकताPले कसरुको Gकृित, गQभीरता, कसरुदारको 
उमेर, कसरु गरकेो त<रका, आचरण जDता दफा १५५ 
मा तोिकएका सतPहY र सावPजिनक नीिततफP  पिन 
िववेकपूणP Zि[ िदन ुआव\यक ह4Iछ । िवशेष असाधारण 
कारण र प<रिDथितमा बह4िववाह मSुाका सIदभPमा 
पिन उ= दफा १५५ बमोिजम सिुवधा Gदान गनुPपन̂ 
अपवादDवYपका अवDथा पिन दखेा पनP स_लान् !! 
तर, सामाIयतयाः, बह4िववाह मSुाका कसरुदारलाई 
केही रकम बझुाएर कैद बDनबाट फुसPद पाउने गरी 
उिeलिखत सिंहताको दफा १५५ बमोिजम छुट िदन ु
मनािसब दिेखदँनै । िववािदत कसरु ह4दँाका अवDथामा 
Gचिलत कानूनी BयवDथाअनसुार बह4िववाहको मSुाका 
कसरुदारलाई तgकाल Gचिलत मलुकुh ऐन, दjड 
सजायका महलको ११क. नं. बमोिजमको सिुवधा िदन 
िमeने अवDथा पिन िथएन । मSुामा २०७२ सालमा नै 
फैसला भई अिIतम भई बसेको अवDथा दिेखIछ । मSुा 
फैसला भएको अिहले क<रब ४ वषPपिछ  पJाउ पररे 
कैदमा रहदँाको अवDथामा मलुकुh फौजदारी कायPिविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजमको सिुवधा 
पाउनपुन̂ भनी िजिकर गरकेो कुरालाई उिचत माIन 
सिकएन ।

४. िनवेदकले महामारीको सIदभPलाई 
पिन सिुवधा पाउने कारणको Yपमा उeलेख गरकेो 
दिेखIछ । िन:सIदहे अिहले कोिभड-१९ महामारीको 

अवDथा धेर ैठाउमँा छ । यो एक सवेंदनशील िवषय पिन 
हो । तर यसको ताgपयP महामारीलाई नै कारण दखेाएर 
अदालतको फैसलाअनसुार कैदमा रहेका Bयि=लाई 
कैदबाट छुटकारा िदएर छाड्न ु तकP सङ्गत ह4ने 
दिेखदँनै । सङ्Jमणको जोिखम अव\य नै कारागारिभ# 
तथा बािहर जताततै छ । यसको यथोिचत BयवDथापन 
िमलाई कानून कायाPIवयनको GिJया पिन सrचािलत 
ह4न ु वा ग<रन ु पदPछ । महामारीको जोिखम दखेाएर 
दjडहीनताको िDथित पैदा ह4न िदइन ुिववेकपूणP ह4दँनै । 

५. अत: िनवेदक तेIजेन नगरकोटीलाई 
बह4िववाह मSुामा अदालतबाट फैसला भएअनसुार ठहर 
भएको कैद असलुीका लािग कानूनबमोिजम कैदी पजुs 
िदई थनुामा रािखएको दिेखदँा यसलाई गैरकानूनी थनुा 
भनी माIन िमलेन । िनवेदकलाई कानून Gितकूल बIदी 
बनाएको दिेखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनP िमलेन । GDततु <रट िनवेदन खारजे 
ह4ने ठहछP  । यो आदशेको जानकारी GgयथsहYलाई िदन ु
भनी एकGित Gितिलिपसिहत महाIयायािधव=ाको 
कायाPलयमा लेखी पठाइिदनू । दायरीको लगत कtा 
गरी फैसला िवuतुीय Gणालीमा Gिव[ गरी िमिसल 
िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ= रायमा सहमत छु ।
Iया.तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृतः- उषा िगरी
इित सवंत् २०७७ साल असोज २८ गते रोज ४ शभुम् ।

�� & ��
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सव>?च अदालत, सयंCु इजलास
माननीय $यायाधीश Hी ईJवरKसाद खितवडा

माननीय $यायाधीश Hी कुमार रLेमी
फैसला िमित : २०७७।६।६

०७७-WH-००६२

मTुा : ब$दीKUयVीकरण

िनवेदक : पदमYवज खड्काको छोरा िज8ला रामेछाप 
िलख ुतामाकोशी गा.पा. वडा नं. ३ घर भई 
हाल िज.K.का. रामेछापमा िहरासतमा रहेका 
िलख ुतामाकोशी गा.पा. का अYयV वष̂ ४४ 
का गोिव$दबहादरु खड्कासमेत

िव_`
िवपVी : रामेछाप िज8ला अदालत, म$थली 

रामेछापसमेत

§ सरकारवादी भई कैदको सजाय ह/न 
स1न े फौजदारी अिभयोगमा म9ुा चलेको 
र िनजह: ;याियक <ि=यामा नै रहकेो 
अव>थाका @यिAलाई अ;यथा पयाCD 
र मनािसब कारण नदेिखएसIम िनजले 
रोजेको िनजी घर, अ>पताल वा य>तै 
अ;य ठाउँमा ब>न ेगरी रोOन ेवा छनौट गनC 
पाउन ेछुट नह/न े।

§ आइसोलेसनमा रािखएको कुरालाई 
गैरकानूनी :पमा थनुामा राखेको वा ब;दी 
बनाएको भ;न े अथCमा नभएर “>वा>Vय 
उपचार-िविधको :पमा” िलइनु उिचत 

ह/न े । कोिभड-१९ महामारीसIब;धी 
सङ्=मण भई आइसोलेसनमा रािखएको 
कारणबाट ;याियक <ि=या पूरा गनC केही 
समय िढलो ह/न गएको कुरालाई >व�छ 
सनुवुाइको हकमा अनिुचत असर पा_रएको 
भनी मा;न ुयुिAसङ्गत नह/न े।

(Kकरण नं.३) 

िनवेदकका तफ̂बाट : िवdान् वeरf अिधवCा Hी 
शेरबहादरु के.सी., िवdान्  अिधवCाह_ Hी 
िटकाराम भgराई, Hी हeरKसाद ितिम8सेना, 
Hी सिुनल पोखरले, Hी नरबहादरु योगी र Hी 
योगे$hबहादरु अिधकारी

िवपVीका तफ̂बाट : िवdान्  नायव महा$यायािधवCा Hी 
पदमKसाद पाiडेय र िवdान् सह$यायािधवCा 
Hी Jयामकुमार भgाराई

अवलिjबत निजर :
सjब` कानून :

आदशे
;या.ईaर<साद खितवडा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम 
पन̂ आएको Knततु िनवेदनको सिंVo तpय एव ंआदशे 
यसKकार छः

कुनै पिन मTुाको अनसु$धान तहिककात 
गनु^पनr भएमा मलुकुs फौजदारी सिंहता, २०७४ को 
दफा १३ को अVरश: पालना गनु^पनr हu$छ । मलुकुs 
फौजदारी काय̂िविध सिंहता, २०७४ मा तहिककातको 
लािग थनुामा राvन सिकने अविध र तत् सjब$धी 
काय̂िविधको wयवnथा गeरएको छ । दफा १४ मा 
कुनै wयिCलाई कसरुको अनसु$धानको लािग पxाउ 
गरपेिछ तहिककातको लािग २४ घiटाभ$दा बढी 

िनण�य नं. १०६८४
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थनुामा रा1न ु ह3दँनै । सोही सिंहताको दफा १४(६) 
मा अनसुAधान अिधकारीले कुनै CयिEलाई िहरासतमा 
रा1ने अनमुित माग गरकेोमा मHुा हेनI अिधकारीले 
सJबिAधत कागजात हेरी अनसुAधान सAतोषजनक 
Mपमा भएको वा नभएको िवचार गरी आवSयक दिेखए 
सJबिAधत कानून Cयवसायीको बहससमेत सनुी 
अनसुAधानको लािग िहरासतमा रािखरा1न आवSयक 
भएको दिेखएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी २५ 
िदनसJम िहरासतमा रा1न आदशे िदन सXने कानूनी 
CयवYथा रहेको छ । उE CयवYथािवपरीत िवनाआधार 
कारण िवप]ीहMबाट मेरो भाइ गोिवAद खड्का तथा 
अकाa बAदी लाल ब. तामाङलाई िहरासतमा रा1नपुनI 
समयभAदा बढी िहरासतमा राखेको र िवeमा फैिलएको 
कोरोनाभाइरस मेरा भाइलाई लागेको भनी अपfु 
खबरका आधारमा २१ िदनपिछ उपिYथत गराउन ुभAने 
रामेछाप िजgला अदालतको आदशेसमेत गैरकानूनी 
रहेको छ । िनवेदक बAदीलाई कानूनले तोकेकोभAदा 
बढी अविध थनुामा रािखएको कायa नेपाल प] भएको 
नागhरक तथा राजनीितक अिधकारसJबAधी सयंEु 
राij सङ्घीय आलेख, Yवlछ सनुवुाइको िसmाAत 
र नेपालको सिंवधानको धारा २०, २१ एव ं४६ को 
समेत िवपरीत रहेको छ । सङ्कटकालमा पिन नागhरक 
अिधकार हनन ह3न नह3ने सवैंधािनक nावधान रहेको 
वतaमान सवैंधािनक nबAधमा Non-derogable 
Rights को Mपमा रहेको हा�ो मौिलक अिधकारलाई 
अदालतसमेतले हनन गरकेो तथा िवप]ीहMले लामो 
समयसJम गैरकानूनी Mपमा थनुामा राखी अदालतमा 
पेस गरपे�ात् Covid-19 को सङ्�मण भएको 
भिनएको भए तापिन परुानो अवYथामा नै िहरासतमा 
राखी Aयूनतम मानवीय Cयवहारसमेत नगरकेो, 
सङ्�िमत भएको हो भने आवSयक उपचारको 
CयवYथासमेत नगरी �यानै जोिखममा रहेकोले उE 

थनुा गैरसवैंधािनक र गैरकानूनी रहेको छ । िवप]ीहMको 
कायa नेपालको सिंवधानको धारा १६, १७, १८, २०, 
२७, ३५, मलुकु� फौजदारी कायaिविध सिंहताको 
दफा १४, मलुकु� फौजदारी कायaिविध िनयमावली, 
२०७५ को िनयम ७, ८ तथा सJमािनत सव�lच 
अदालतबाट ०७२-WH-००५१ कनकमिण दीि]त 
िवMm अि1तयार दMुपयोग अनसुAधान आयोगसमेत 
भएको hरट िनवेदनका सAदभaमा nितपािदत निजर 
िसmाAतिवपरीत रहेकोले बAदीn�य]ीकरणलगायत 
अAय उपयEु आदशे जारी गरी िनज बAदीहMलाई 
गैरकानूनी थनुाबाट थनुामEु गनुa  भनी आदशे गhरपाउ ँ
भAनेसमेत बेहोराको िनवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजम आदशे िकन जारी ह3न ुनपनI हो ? आदशे 
जारी ह3न नपनI कुनै आधार, कारण भए अिभयोगप#, 
बयानलगायत िमिसल सलं�न सबदु nमाणको nमािणत 
nितसिहत आदशेnा� भएका िमितले बाटाका 
Jयादबाहेक तीन िदनिभ# सव�lच अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४६ बमोिजम िवप]ीहMले 
महाAयायािधवEाको कायाaलयमाफa त िलिखत जवाफ 
पेस गनुa  भनी िव�तुीय मा�यम�ारा Jयाद सूचना 
िदनू । साथै यो आदशे र hरट िनवेदनको nितिलिपसमेत 
साथै राखी सोको बोधाथa महाAयायािधवEाको 
कायाaलयलाई िदई िलिखत जवाफ पर े वा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनूa । साथै, िमिसल सलं�न 
कागजबाट िनवेदकहMको YवाY�य अवYथामा समYया 
दिेखएकाले िजgलामा उपल�ध भएसJमका उपचारका 
सिुवधाहM उपल�ध गराई अYपताल वा िहरासतमा 
छु�ै राखी उपचार गराउन ुभनी िवप]ीहMलाई जनाउ 
िदन ुभAने यस अदालतको िमित २०७७।०५।३० को 
आदशे ।

िमित २०७७।४।२९ मा दपaण िघिसङको 
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जाहेरीले वादी नेपाल सरकार ?ितवादी गोिव$दबहादरु 
खड्का र लालबहादरु तामाङउपर अपहरण शरीर 
ब$धक, शेरबहादरु खड्काले िमित २०७७।५।३ मा 
?ितवादीमJयेका गोिव$दबहादरु खड्काउपर ठगी 
र पMरवितNत नाम म$थली A ले िमित २०७७।५।७ 
मा जबरजPती करणी िवषयको जाहेरी परकेोमा २५ 
औ ं िदन अथाNत् िमित २०७७/०५/२२ मा तीनवटा 
मVुाहWको एकैसाथ अिभयोगप[ दताN भएको र समय 
अभावको कारण सो िदनको भोिलप8ट ?ितवादीहWको 
अदालतमा बयान ?ार\भ गदाNगद] अपहरण तथा शरीर 
ब$धक मVुाका ?ितवादी लालबहादरु तामाङ र सबै 
मVुाका ?ितवादी गोिव$दबहादरु खड्कामा PवाP^य 
परी_णबाट “SARS-COV-2 nucleic acid 
detected” भ$ने प[साथ अदालतमा िज8ला सरकारी 
विकल कायाNलयको च.नं.९२ िमित २०७७।५।२२ 
को MरपोटN  पेस भएबाट ?ितवादीहWसाथ उपिPथत 
सरु_ाकमo, अदालतका कमNचारी, $यायाधीश तथा 
मVुामा उपिPथत दवैु प_का कानून qयवसायीहWमा 
समेत सङ्rमण हsन सvने अवPथालाई xिyगत 
गरी सोही िमितमा थनुछेक कायN अगािड बढाउन 
सvने अवPथा भएन । {यसैले ?ितवादीहWको आज 
बयानकै rममा धिुलखेल अPपताल के.य.ु बाट ?ा} 
िप.िस.आर.परी_ण MरपोटNले दवैुजना ?ितवादीहWको 
SARS-COV-2 nucleic acid detected भ$ने 
िज8ला सरकारी विकल कायाNलय रामेछापमाफN त 
प[सिहतको MरपोटN  ?ा} भएकोले अदालत पMरसरमा 
?ितवादी�यको आवागमन अ{य$त जोिखमपूणN 
हsने साथै स\पूणN कमNचारीको PवाP^यको समेत 
Jयान रा�नपुन� रहेकोले आजै यस इजलासबाट 
थनुछेकस\ब$धी थप कारबाही अगािड बढाउन सvने 
अवPथा भएन; ?ितवादी�यलाई जनPवाP^यले 
तोकेको मापद�डअनWुप के कसो ?िrया प�ुयाएर 

उपचारसमेतका काम कारबाही स\प$न गनुNपन� हो सो 
स\पूणN िविध प�ुयाई सरुि_त Wपमा रा�न ुभनी िज8ला 
?हरी कायाNलयमा लेखी पठाई कोिभड टेPट नगेिटभ 
दिेखएपिछ पनुः थनुछेक ?योजनको लािग पेस गन�; 
साथै अदालत पMरसरदिेख अ$य के कुन Pथानका 
qयि�हWलाई पिन क$�याvट �ेिसङ गनुNपन� हो ? 
यिकन गरी सो कायNमा सहयोग गMरिदन भनी िज8ला 
सरकारी विकल कायाNलयमाफN त िज8ला ?शासन 
कायाNलय रामेछापलाई प[ाचार गन� भ$ने आदशे 
भएको हो; गैरकानूनी Wपमा थनुामा रािखएको होइन; 
ले ?Pततु Mरट िनवेदन खारजे गMरपाउ ँ भ$नेसमेत 
बेहोराको रामेछाप िज8ला अदालतको िलिखत 
जवाफ ।

यस कायाNलयले िमित २०७४।०५।२२ मा 
रामेछाप िज8ला अदालतसम_ अिभयोगप[ दायर 
गMरसकेपिछ िमित २०७७।०५।२३ मा ?ितवादीहWको 
अदालतमा बयान कायN चिलरहेको अवPथामा धिुलखेल 
अPपताल का�ेबाट SARS COV-2 nucleic acid 
Detected भ$ने बेहोराको PवाP^य परी_ण ?ितवेदन 
िज8ला अPपताल रामेछापमाफN त यस कायाNलयमा 
जानकारी ?ा} हsन आएको हsदँा सो बेहोराको जानकारी 
िज8ला अदालत रामेछापमा पठाइएकोस\म हो । 
िनवेदकहW गोिव$द खड्का र लालबहादरु तामाङको 
SARS-COV-2 nucleic acid Detected भ$ने 
बेहोराको Report ?ा}प�ात् रामेछाप िज8ला 
अदालतबाट िमित २०७७/०५/२३ गते भएको 
आदशेानसुार िनज ?ितवादीहWलाई िज8ला ?हरी 
कायाNलय रामेछापमा छु�ै आइसोलेसन क_ Pथापना 
गरी आइसोलेसनमा रािखएको भ$नेसमेत बेहोराको 
जानकारी िज8ला ?हरी कायाNलय रामेछापबाट ?ा} 
हsन आएको छ । िज8ला सरकारी विकल कायाNलय 
रामेछापले अिभयोगप[ दायर गदाNका बखत Covid-19 
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सङ्/मण रहेको भिनएको कारणबाट थनुछेक र बयान 
काय< रोिकएको नभई रामेछाप िज>ला अदालतको 
िमित २०७३।०६।२३ गतेको आदशेबाट थनुछेक र 
बयान काय< रोकG अदालतको आदशेले HितवादीहK 
हाल Lयाियक िहरासतमा रहेको हMदँा Oरट िनवेदन 
खारजे गOरपाउ ँभLनेसमेत बेहोराको िज>ला सरकारी 
विकल काया<लय रामेछापको िलिखत जवाफ ।

िमित २०७७।०४।२१ गते बेलकुा अ.ं 
१७:०० बजेको समयमा िज>ला रामेछाप िलख ु
तामाकोशी गा.पा. वडा नं. ३ घर भई हाल गाउपँािलका 
अZय[समेत रहेका गोिवLदबहादरु खड्कासमेतले 
म जाहेरवालालाई िलख ु तामाकोशी गाउपँािलकाको 
काया<लयका अZय[को काय<क[मा बोलाई काय<क[को 
ढोका थनुी चु̂ कुल लगाई िविभLन िकिसमको धाक, 
ध`कG, डर #ासमा पारी मानिसक यातना िदई म अZय[ 
रहेको धोबी बजार सडक aाभेल तथा नाला िनमा<ण 
सिमितको बbक चेकमा जबरजcती हcता[र गराउने 
Hयास गरकेो हMदँा िनज HितवादीहK गोिवLदबहादरु 
खड्का, लालबहादरु तामाङसमेतलाई कानूनबमोिजम 
कारबाही गरी [ितपूित<समेत िदलाई भराइपाउ ँ भLने 
बेहोराको दप<ण िघिसङको यस काया<लयमा िमित 
२०७७।०४।२८ गते अपहरण वा शरीर बLधकस`बLधी 
कसरु मeुामा िकटानी जाहेरी दरखाcत पेस हMन आएको 
हMदँा अनसुLधान गन< रामेछाप िज>ला अदालतबाट 
िमित २०७७।०४।२९ गते प/ाउ अनमुित िलई िमित 
२०७७।०४।३० गते िनज Hितवादी गोिवLदबहादरु 
खड्का र लालबहादर तामाङलाई प/ाउ गरी 
तgकाल cवाchय परी[ण गराई सोही िदनदिेख लाग ु
हMने गरी `याद थप गरी यस काया<लयको िहरासतमा 
राखी अनसुLधान Hि/या अगािड बढाइएको हो । 
यसैिबच शेरबहादरु खड्काले Hितवादी गोिवLदबहादर 
खड़्काउपर िमित २०७७।०५।०३ गते ठगीस`बLधी 

कसरुको िकटानी जाहेरी दरखाcत िदएको र नाम 
पOरवित<त वष< ३१ कG मLथली A ले िनजै गोिवLदबहादरु 
खड्काउपर िमित २०७७।०५।०७ गते जबरजcती 
करणी मeुाको िकटानी जाहेरी दरखाcत िदएको हMदँा 
िनज गोिवLदबहादरु खड्कालाई एकै `यादिभ# तीनवटै 
मeुाको अनसुLधान काय< पूरा गरी यस काया<लयबाट 
अनसुLधान Hितवेदन तयार गरी िमिसल िमित 
२०७७।०५।१७ गते िज>ला सरकारी विकल काया<लय 
रामेछापमा पेस गOरएको िथयो । उo काया<लयबाट 
िमित २०७७।०५।२२ गते अिभयोगप#साथ िनज 
HितवादीहKलाई रामेछाप िज>ला अदालतमा 
पेस गOरएकोमा उo िदन बयानलगायतको काय< 
नpयाइएको भनी िफता< हMन आएकोले भोिलप>ट िमित 
२०७७।०५।२३ गते HितवादीहK गोिवLदबहादरु 
खड्का र लालबहादरु तामाङलाई अदालतमा पेस 
गOरएको िथयो । Hितवादी गोिवLदबहादरु खड्का 
र लालबहादरु तामाङलाई उि>लिखत मeुाहKको 
अनसुLधानकै /ममा यस काया<लयको िहरासतमा 
राqदा हाल िवrभOर महामारीको Kपमा फैिलएको 
कोिभड-१९ भाइरस भए नभएको बारमेा PCR 
परी[ण गन< cवाव सङ्कलन गरी धिुलखेल अcपताल 
पठाइएकोमा िमित २०७७।०५।२३ गते िनज 
गोिवLदबहादरु खड्का र लालबहादरु तामाङलाई 
कोिभड-१९ भाइरस सङ्/मण रहेको भLने परी[ण 
Hितवेदन Hाw हMन आएकोले रामेछाप िज>ला 
अदालतको िमित २०७७।०५।२३ गतेको आदशेले 
िनजहKलाई यस काया<लयमा िफता< पठाइएको हMदँा 
अदालतको आदशेबमोिजम कोिभड-१९ भाइरसको 
सङ्/मण दिेखएका िनज HितवादीहKलाई यस 
काया<लयमा छुxै सरुि[त cथानमा आइसोलेसन 
cथापना गOरएको क[मा रािखएको हो । मLथली 
नगरपािलकाको काया<लयबाट खटी आएको मेिडकल 
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१०६८४ - गोिव$दबहादरु खड्कासमेत िव. रामेछाप िज8ला अदालत, म$थली, रामेछापसमेत

िटमले सपु?रवे@ण गदाB CवाCDय मापदFड, २०७७ 
बमोिजम पाइएको भ$ने पMसमेत NाO भएको अवCथा 
छ । आइसोलेसन क@मा राखी CवाCDय उपचार गराउने 
TयवCथा िमलाइएको छ । िनज गोिव$दबहादरु खड्का 
र लालबहादरु तामाङको िमित २०७७।०६।०१ 
गते PCR परी@णको लािग पनुः Cवाब िनका8ने 
TयवCथासमेत ग?रएको छ । िनवेदकहZलाई परुानो 
अवCथामा नै िहरासतमा राखी $यूनतम मानवीय 
Tयवहार नगरकेो, आव^यक उपचारको TयवCथासमेत 
नगरी _यानै जोिखममा रहेको भ$ने िनवेदन बेहोरा 
यिु`सङ्गत छैन । ब$दीNaय@ीकरणको ?रट िनवेदन 
खारजे ग?रपाउ ँ भ$नेसमेत बेहोराको िज8ला Nहरी 
कायाBलय रामेछापको िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदशे
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससम@ पेस हfन आएको NCततु िववादमा 
िनवेदकका तफB बाट उपिCथत िवgान् व?रh अिधव`ा 
jी शेरबहादरु के.सी., िवgान्  अिधव`ाहZ jी 
िटकाराम भkराई, jी ह?रNसाद ितिम8सेना, jी सिुनल 
पोखरले, jी नरबहादरु योगी र jी योगे$lबहादरु 
अिधकारीले मmुा हेनn अिधकारीले सoबि$धत कागजात 
हेरी अनसु$धान स$तोषजनक Zपमा भएको वा 
नभएको िवचार गरी आव^यक दिेखए सoबि$धत कानून 
Tयवसायीको बहससमेत सनुी अनसु$धानको लािग 
िहरासतमा राqन आव^यक भएको दिेखएमा िहरासतमा 
राqन आदशे िदनपुनn हf$छ, िनवेदकहZका सoब$धमा 
सोबमोिजम ग?रएको छैन, िवनाआधार, कारण 
िहरासतमा राqन सिकनेभ$दा बढी अविध िहरासतमा 
राखेको छ, कोरोना भाइरस लागेको भनी अपrु कुराका 
आधारमा २१ िदनपिछ उपिCथत गराउन ुभनी गरकेो 
रामेछाप िज8ला अदालतको आदशेसमेत गैरकानूनी 
छ, िनवेदकको Cवsछ सनुवुाइसoब$धी हकमा आघात 

परकेो छ, ब$दीNaय@ीकरणको आदशेले ब$दीलाई 
थनुामु̀  ग?रन ु पदBछ भनी गनुBभएको बहस िजिकर 
सिुनयो । Naयथuका तफB बाट उपिCथत िवgान्  नायव 
महा$यायािधव`ा jी पदमNसाद पाFडेय र िवgान् 
सह$यायािधव`ा jी ^यामकुमार भkराईले अपहरण 
शरीर ब$धक, जबरजCती करणी, ठगीलगायतका 
कसरुमा तीनवटा मmुा चलाइएको / अिभयोगपM 
पेस भएको छ, NितवादीहZको बयानको हfदँ ै गदाBको 
अवCथामा धिुलखेल अCपतालबाट िप.िस.आर. 
परी@ण ?रपोटB  NाO भएको र िनवेदकहZ दवैु जनामा 
SARS-COV-2, nucleic acid detected भ$ने 
दिेखएकोले अदालत प?रसरमा िनजहZको आवागमन 
जोिखमपूणB हfने, कमBचारी, कानून Tयवसायी तथा 
अ$य सेवा�ाहीहZको CवाCDय जोिखमसमेतलाई 
�िrगत थनुछेकसoब$धी थप कारबाही अगािड बढाउन 
स�ने अवCथा नहfदँा अदालतको आदशेबमोिजम 
िनवेदकहZलाई आइसोलेसनमा रािखएको हो । 
कोिभड टेCट नगेिटभ दिेखएपिछ थनुछेकलगायतका 
काम कारबाही गनB सिकने हf$छ, आज यो िववादमा 
सनुवुाइ हfदँाको अवCथामा अिहले िनज िनवेदक 
NितवादीहZलाई रामेछाप िज8ला अदालतमा 
उपिCथत गराई बयान िलने कायBसमेत भइरहेको 
जानकारी NाO भएको छ । यसरी भएका काम कारबाही 
कानूनसoमत हfदँा ?रट िनवेदन खारजे हfनपुदBछ भनी 
गनुBभएको बहससमेत सिुनयो ।

अब िनवेदकलाई कानून Nितकूल ब$दी 
बनाएको हो, होइन ? िनवेदकको मागबमोिजम 
ब$दीNaय@ीकरणको आदशे जारी हfने, नहfने के हो ? 
भ$ने N�मा िनणBय िदनपुनn दिेखन आयो ।

२. िनणBयतफB  िवचार गदाB िनवेदक 
गोिव$दबहादरु खड्काउपर अपहरण शरीर ब$धक, 
जबरजCती करणी, ठगीलगायतका कसरुमा तीनवटा 
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म/ुा चलाइएको (रामेछाप िज6ला अदालतमा 
अिभयोगप# पेस भएको) र अका= िनवेदक लालबहादरु 
तामाङउपर अपहरण तथा शरीर बGधक म/ुा चलाइएको 
दिेखयो । अदालतमा िनवेदक KितवादीहLको बयान 
िलइदँ ै गदा=को अवOथामा धिुलखेल अOपतालबाट 
िनवेदकहL दवैु जनामा SARS-COV-2, Nucleic 
Acid Detected भGने बेहोराको िप.िस.आर. 
परी]ण Kितवेदन Kा^ भएको कारणबाट अदालत 
प_रसरमा िनजहLको आवागमन जोिखमपूण= ह̀ने, 
Gयायाधीश कम=चारी, कानून aयवसायी तथा अGय 
सेवाbाहीहLको OवाOfय जोिखमसमेतलाई hिjगत 
गरी थनुछेकसkबGधी थप कारबाही अगािड बढाउन 
नसिकएको र िनवेदकहLलाई आइसोलेसनमा राखी 
उपचार गराउन र िप.िस.आर. परी]ण “नेगेिटभ” 
आएपिछ म/ुासkबGधी बाकँo काम कारबाही गनp गरी 
अदालतको आदशेअनसुार आइसोलेसनमा राqन 
पठाइएको भGने दिेखयो । यसरी आइसोलेसनमा 
रािखएको कुरालाई िलएर गैरकानूनी Lपमा बGदी 
बनाएको भनी KOततु _रट िनवेदन पन= आएको पाइयो ।

३. अिहले कोिभड-१९ महामारीको अवOथा 
रहेको कुरामा िववाद छैन । िनवेदक गोिवGदबहादरु 
खड्का र लालबहादरु तामाङको िप.िस.आर. 
परी]ण ह̀दँा “SARS-COV-2, Nucleic Acid 
Detected” भGने OवाOfय Kितवेदन Kा^ भएकोसमेत 
पाइयो । अिहले सङ्yामक रोग aयापक Lपमा 
फैिलएको कारणबाट क_रब ८/९ मिहनादिेख रा|यको 
िविभGन साव=जिनक सेवा Kवाहमा असर परकेो कुरा 
एउटा तfय हो । यसको असर Oवभावतः Gयाियक 
काम कारबाहीमा समेत परकेो दिेखGछ र Gयाियक 
सेवा Kवाह गनp काय=मा केही सीिमतता आइपरकेो छ । 
सङ्yिमतहLबाट थप सङ्yमण फैिलने अवOथाबाट 
अGय मािनसलाई जोगाउन र Oवयम् सङ्yिमत 

aयि~को OवाOfय सरु]ा कायम गन= आइसोलेसनमा 
रहनपुनp अिनवाय=ता पैदा भएको पाइGछ । यो अवOथा 
कसैको कुनै रहर वा Oवे�छाचारी आदशेको प_रणाम 
नभएर जिटल सङ्yमण जोिखमको कारणबाट 
पैदा भएको हो । महामारीको यो प_रिOथितमा कुनै 
कसरुको अिभयोग लागेर म/ुा चलेको वा अGय आम 
नाग_रक जो कोही भए पिन िनजलाई सङ्yमण 
दिेखएको अवOथामा आइसोलेसनमा राqनपुनp िOथित 
Oवाभािवक Lपमा पैदा ह̀ने दिेखGछ । महामारी सामाGय 
अवOथा नभएर िवशेष Kकारको असहज प_रिOथित 
हो । यस अवOथामा Gयाियक Kिyयामा पिन केही Kभाव 
पनु= , Kिyया पूरा गन= सावधानी अपनाउन ुर केही समय 
िढलो ह̀न ुOवाभािवक छ । ियनै प_रिOथितको कारणबाट 
िनवेदकहLलाई नेपाल सरकारबाट िनधा=_रत 
मापद�डअनसुारको आइसोलेसनमा रािखएको 
पाइयो । यसरी आइसोलेसनमा रािखएकोलाई 
गैरकानूनी थनुा भनी भGन िम6ने दिेखदँनै । 
िनवेदकहLउपर सरकारवादी भई कैदको सजाय ह̀न 
स�ने फौजदारी अिभयोगमा म/ुा चलेको र िनजहL 
Gयाियक Kिyयामा नै रहेको अवOथा दिेखGछ । यस 
अवOथाका aयि~लाई अGयथा पया=^ र मनािसब 
कारण नदिेखएसkम िनजले रोजेको ठाउमँा (िनजी 
घर, अOपताल वा यOतै अGय ठाउमँा) आइसोलेसनमा 
बOने गरी रो|ने वा छनौट गन= पाउने छुट ह̀दँनै । 
सरकार�ारा िनधा=_रत मापद�डअनसुार aयविOथत 
आइसोलेसनमा राखेर उपचार नै ग_रएको छैन भGने 
पिन दिेखदँनै । िनवेदकको िप.िस.आर. परी]ण 
Kितवेदन “नेगेिटभ” दिेखएपिछ बाकँo रहेको Gयाियक 
Kिyया त�काल अगािड बढाउन ुनै पनp ह̀Gछ । अिहले 
िनवेदकहLलाई रामेछाप िज6ला अदालतमा उपिOथत 
गराएर बयान िलने काय= भइरहेको छ भनी िव�ान्  
नायव महाGयायािधव~ाले बहसका yममा िज6ला 
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सरकारी विकलको काया5लय, रामेछापको िमित 
२०७७/६/६ को िव<तुीय मा=यमबाट ?ा@ पAसमेत 
पेस गनु5  भएको पाइयो । यसरी िनवेदकहG िनयिमत 
Hयाियक ?िIयामा रहेको दिेखHछ र सोही ?िIयाबाटै 
िनवेदकले Hयाियक उपचार ?ा@ गन5 सNने दिेखHछ । 
आइसोलेसनमा रािखएको कुरालाई गैरकानूनी Gपमा 
थनुामा राखेको वा बHदी बनाएको भHने अथ5मा नभएर 
“TवाTUय उपचार-िविधको Gपमा” िलइन ु तक5 पूण5 
हXHछ । कोिभड-१९ महामारीस[बHधी सङ्Iमण भई 
आइसोलेसनमा रािखएको कारणबाट Hयाियक ?िIया 
पूरा गन5 केही समय िढलो हXन गएको कुरालाई Tव_छ 
सनुवुाइको हकमा अनिुचत असर पा`रएको भनी माHन ु
यिुaसङ्गत हXदँनै । तसथ5, यस ?कारको िवषयलाई 
गैरकानूनी Gपमा थनुामा राखेको भनी माHन र 
बHदी?dयeीकरणको आदशे जारी गन5 िमgने दिेखएन ।  

४. अतः मािथ उgलेख ग`रएका आधार र 
कारणबाट िनवेदन मागबमोिजम बHदी?dयeीकरणको 
आदशे जारी गन5 िमलेन । `रट िनवेदन खारजे हXने 
ठहछ5  । ?dयथkहGको जानकारीका लािग आदशेको 
?ितिलिपसिहत महाHयायािधवaाको काया5लयमा 
लेखी पठाइिदनू । आदशे िव<तुीय ?णालीमा ?िवl 
गरी, दायरीको लगत कmा गरी, िमिसल िनयमानसुार 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उa रायमा सहमत छु ।
Hया.कुमार रoेमी

इजलास अिधकृतः- वीरHेqबहादरु मgल
इित सवंत् २०७७ साल आिsन ०६ गते रोज ०३ शभुम् ।

�� & ��

 सवu_च अदालत, सयंaु इजलास
माननीय Hयायाधीश डा. आनHदमोहन भmराई
माननीय Hयायाधीश vी सपना ?धान मgल

फैसला िमित : २०७७।९।१२
०७२-CI-१३९९

म{ुाः- अशं

पनुरावेदक / ?ितवादी : िजgला क|चनपरु कृ}णपरु 
गा.िव.स. वडा नं.५ मौवाफाटा बTने जोगी 
रावतसमेत

िवG�
?dयथk / वादी : िजgला क|चनपरु कृ}णपरु गा.िव.स. 

वडा नं. ३ बTने बलबहादरु रावत

§ रीतपूव)क िलखत गरी रिज/0ेसन पास 
ग3रिदएको ह7नपुन9 अिनवाय)ता कानूनले 
िनधा)रण गरकेो अव/थामा मौिखक @पमा 
“मरेो भोगको सBपिC ितमीले मलाई खुशी 
पारबेापत िदए”ँ भनी भनकेो आधारमा 
Iय/तो सBपिC JाK गन9 LयिMले िनजी 
@पमा Jयोग गन) पाउन े ह7Oछ भनी अथ) 
गन) निमQन े।

(?करण नं.६)
§ एकासगोलका अिंशयारका नाममा रहकेो 

सBपिC दता)वाला LयिMको िनजी ठहरी 
एकलौटी हकभोगको पुिV ह7न नसकेपिछ 
सो सBपिCबाट सगोलका अिंशयारलाई 

िनण�य नं. १०६८५
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अशं हक िह*सा +ा, गन/बाट वि2चत गन/ 

निम4न े। 

(.करण नं.७)

पनुरावेदक / .ितवादीका तफ; बाट : िव?ान्  वAरB 
अिधवDा Eी हAरहर दाहाल तथा अिधवDा 
Eी नHद.साद अिधकारी

.IयथK / वादीका तफ; बाट : िव?ान्  अिधवDा Eी 
भेषराज पHत

अवलिNबत निजर :
सNबO कानून :
§ मलुकुQ ऐन, २०२०
§ .माण ऐन, २०३१

सUु फैसला गनXः-
माननीय Hयायाधीश Eी भोजराज अिधकारी
क\चनपरु िज^ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनXः
माननीय Hयायाधीश Eी रामे_वरनाथ अमाIय
माननीय Hयायाधीश Eी िबमल.साद ढुङ्गेल
पनुरावेदन अदालत महेHbनगर

फैसला
7या.डा.आन7दमोहन भ>राई : Hयाय 

.शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम यस 
अदालतसमe पनुरावेदन दायर हfन आएको .iततु 
मjुाको सिंek तlय र ठहर यस .कार छ:-

बाजे लoमी रावतका २ छोरा जेठो बबुा iव. 
गोर ेरावत र काHछो काका डNमरिसहं रावत हfन् । बबुा 
गोर ेरावतकQ २ Eीमतीमा जेठी िवपeी जोगी रावतकQ 
आमा र काHछी मेरी आमा चHbादवेी रावत हfन् । जेठी 
आमाबाट िवपeी जोगी रावत र काHछी चHbादवेी 

रावतबाट म िफरादीको जHम भएको हो । िवपeी गोर े
रावतकQ आमाको कालगितले मIृय ु भइसकेको छ 
भने मेरी आमा चHbादवेी रावत जीिवत रहेकQ िछन् । 
घरमा अिंशयारका Uपमा िवपeी जोगी रावत, आमा 
चHbादवेी रावत र म िफरादी बलबहादरु रावत छu । 
हालसNम हामी एकासगोलमा बiद ैआएका छu । बबुा 
गोर ेर काका डNमर रावतले यस िज^लामा आई ऐलानी 
जwगा फटाई कमोद गरी आई भोगचलन गदx आएका 
हfन् । पिछ बबुा र काकाको मIृय ुभएकोले आ-आyना 
भागमा पनX जwगा अलग-अलग नापजाचँ गराई काकाका 
भागमा पनX जwगा िनजका छोरा टेकबहादरु रावत र 
बबुाका भागमा पनX जwगा दाज ुजोगी रावतका नाउमँा 
नापजाचँ भएको हो । मेरो िहiसा लाwने जwगा दाज ु
जोगी रावतले भाउजू पाव;तीदवेी रावतका नाउमँा 
जwगाधनी .माणपजुा; िलएका हfन् । पहाड डडे^धरुाको 
जwगाको मUवाको सUवा पिन भएको छैन । पिछ^लो 
समयमा दाज ु भाउजूले म र मेरी आमा.ित नरा|ो 
}यवहार गदx आएका र मैले अशंबHडा गरी िदनहुोस ्
भनी दाज ुभाउजूलाई पटकपटक अशं माग गदा; अशं 
िदHनu, पहाडको अशं खाउ, तराईमा हा|ा नाउमँा 
रहेको सNपि�बाट तपाइलँाई अशं पाइHन जे गन; 
स�छौ गर ्भनी ठाडो जवाफ िदई अHयायमा पारकेाले 
िफराद गन; आएको छु । यसरी हामीलाई अशंहकबाट 
िवमखु गरी अHयाय गरकेाले मेरो अशं लाwने जे जित 
सNपि� छ, िवपeीहUका नाउ ँर िजNमामा रहे भएकाले 
मलुकुQ ऐन अशंबHडाका २०, २१, २२, २३ नं. 
बमोिजम िवपeीहUबाट सNपूण; सNपि�को तायदाती 
फाटँवारी िलई सोबाट िवपeी दाज ु१ आमा चHbादवेी 
१ म िफरादी १ गरी ३ भाग लगाई ३ भागको १ भाग 
अशं िदलाई भराइपाउ ँभHने बेहोराको वादी बलबहादरु 
रावतको िफराद प# ।

िवपeीले हामीउपर िलनभुएको वादी दाबी 
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झ4ुा हो । िवप7ीले उ9लेख गनु<भएबमोिजम बबुा 
ससरुा गोर ेरावतले कमाएको ज@गा म Aितवादी जोगी 
रावतले आCना नाउमँा नापजाचँ गराएको भFने तथा 
सोही ज@गालाई म Aितवादी पाव<तीदवेी रावतले दता< 
गराएको भFने िजिकर िवप7ीको कपोलकि9पत एव ं
बदिनयतपूण< छ । म जोगी रावत २०२२ सालमा नै 
पहाड िज9ला डडे9धरुाबाट भारत बSबईमा काम 
गन< गएको िथए ँ । ३५ वष< भारतमा काम गरी आएको 
अवWथा छ । मैले यस सरहदिभX कुनै ठाउमँा आCनो 
नाउमँा कुनै ज@गा जेथा नापजाचँ गराएको छैन । हाZा 
बबुा गोर ेरावतले पिन यस िज9लामा कुनै पिन ठाउमँा 
ज@गा आवाद गरकेा वा भोग गरकेा छैनन् । िवप7ी र 
मेरो सगोलको सSपि\ पहाड डडे9धरुामा रहेको भए 
तापिन हामी अलग-अलग भोग ]यवहार गरी बसेका छ^, 
सगोल रहे बसेका छैन^ । म पाव<तीदवेी रावतका काFछा 
ससरुा डSमर रावतको मaृय ुभएकोले २०४४ सालमा 
म र नाबालक छोराहc साथमा िलई काFछीसासू 
पदमादवेी रावतको आdयमा यसै कeचनपरु िज9लामा 
बसोबास गरी आएकf र लो@ने जोगी रावत भारतमा नै 
काम गरी बसेको अवWथामा काFछी सासूको नै सेवा 
सaकार गदg िनजको आdयमा बसेकोमा २०५१ 
सालमा सकुुSबासी समWया समाधान आयोगले ज@गा 
भोग चलनका आधारमा Wथलगत सज<िमन गरी ज@गा 
िवतरण गनh Aिiया सcु हjदँा काFछीसासूले आCनो 
भोग चलनमा रहेको िक.नं १३ र ८४ बाट आCना 
छोरा टेकबहादरु रावतका नाममा ज@गा दता< गराएका 
र सोही िक\ाहcबाट केही ज@गा बनाई खाउ भनी 
मेरा नाममा काFछी सासूको Wयाहार ससुार गरबेापत 
िनजको सहमितले आयोगबाट Aाk गरकेf हj ँ। काFछा 
ससरुा डSमर रावतका नाममा कायम िफ9डबकुको 
ज@गा Aाk गरकेोले सो सSपि\ मेरो एकलौटी भई िनजी 
आज<नको हो । म पाव<तीदवेी रावत िजSमा िवप7ीको 

अशंभाग ला@ने ज@गा जेथा केही छैन । मैले Aाk गरकेो 
ज@गा मलुकुf ऐन, अशंबFडाका १८ नं. बमोिजम बFडा 
गन< निम9ने भएकाले मउपरको दाबी अमाFय गpरपाउ ँ
भFनेसमेत बेहोराको Aितवादीहcको सयंqु Aितउ\र-
पX ।

वादी Aितवादीका नाउमँा के कित ज@गा 
सSपि\ रहेका छन् । ती ज@गाहc के कुन rोतबाट 
िनजहcका नाउमँा दता< कायम हjन पगेुको हो । सो 
कुरा वादी Aितवादीहcबाट कागज गराई खलुाउन 
लगाई दता< rेWतासमेत िझकाउन ुभFने सcु कeचनपरु 
िज9ला अदालतको आदशे ।

काFछा बबुा डSमर रावत र मेरा बबुा गोर े
रावतले २०२५।०२६ सालितर ऐलानी फडान गरी 
भोग चलन गरी आएका र पिछ काFछा बबुा डSबर 
रावत र बबुा गोर ेरावतको मaृयपुsात् सोही ज@गा चलन 
भोगको आधारमा दाज ुजोगी रावतले आCनी dीमती 
पाव<तीदवेी रावतका नाममा दता< गराएको हो । सोमा मेरो 
पिन अशं हक ला@ने हो भFने बलबहादरु रावतको वारसे 
टेकबहादरु दमाईले सcु अदालतमा गरकेो कागज ।

जोगी रावतका नाउमँा कुनै ज@गा दता< 
छैन । Aितवादी पाव<तीदवेी रावतका नाउमँा िक.नं 
३२७, ३२० को iमश: ०-१५-१ र ०-१०-२ ज@गा 
दता< रहेको छ । पहाडको सSपि\ ससरुाका नाउमँा 
दता< छ । तराइको कृwणपरुको ज@गा म पाव<तीदवेीका 
नाम दता< रही मेर ैचलनभोगमा रहेको छ । सो ज@गा 
डSमर रावतको dीमती पदमा रावतले Wयाहार ससुार 
गरबेापत मलाई िदएको ज@गा हो । सोबाहेक अFय ज@गा 
छैन भFने जोगी रावतसमेतको वारसे िदलबहादरु िवxले 
सcु अदालतमा गरकेो कागज । 

Aितवादीका काका ससरुा डSमर रावत 
०२२ सालितर यस तराई िज9लामा आउन ु भई 
कृwणपरु गा.िव.स. मा ३, ४ िबगाहा ज@गा आवाद गरी 
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बसेका ड/मर रावतको २०४३ सालमा म7ृय ुभएकोले 
पदमादवेी रावतले आ?नी बहुारी नाताकA पावBतीदवेी 
दवेी रावतलाई सेवा स7कार गरबेापत िनजलाई 
आ?नोतफB बाट केही जGगा िदन चाहIछु भनी िनजलाई 
आयोगबाट दताB गरी केही जGगा िनज पावBतीदवेी 
रावतलाई िदएको हो भIने बेहोराको Kितवादीका साLी 
लMमीराज ओझाले सPु अदालतमा गरकेो बकप# ।

ड/मर रावत तराईमा आई कृRणपरु गा.िव.स. 
मा जGगा फडान गरी बसेका हUन् । गोर े रावतले 
तराईमा कुनै जGगा आवाद फडान गरकेा होइनन् । 
वादी KितवादीहPको कारोबार Yयवहार अलग अलग 
छ । पावBतीदवेी रावतले आ?नी काIछी सासूलाई सेवा 
स7कार गरी आएकाले िनजका लोGने ड/बर रावतका 
नाउमँा िफ\डबकु कायम भई आएको जGगालाई 
आयोगमा दताB गनB सहमित िदई Kितवादी पावBतीदवेी 
रावतले Kा] गरकेाले िनजको एकलौटी स/पि_ हो । 
सोमा वादीको अशं हक लाGने होइन भIने एकै िमलान 
बेहोराको Kितवादीका साLीहP नरबहादरु िदयाल, 
चIख ु डगौरा तथा वासदुवे पनेPले सPु अदालतमा 
गdरिदएको बकप# । 

सPु अदालतका आदशेानसुार Kा] हUन 
आएका िववािदत जGगाको दताB eेfता तथा िफ\डबकु 
उतार िमिसलसाथ सलंGन रहेछ । 

वादी KितवादीहP अिंशयार नाताका 
Yयिg दिेखएका र उनीहPिबच िविधवत् अशंबIडा 
भइसकेको अवfथा नहUदँा वादीले अशं पाउने नै 
अवfथा दिेखए तापिन आदशेानसुार माग भएको 
तायदातीमा उि\लिखत पावBतीदवेी रावतको िक.नं. 
७०५, ९४३, ९४५, ९६० को जGगाहP िनजको 
िनजी आजBनको दिेखएको हUदँा सोबाट वादीले अशं 
पाउने दिेखएन । डडे\धरुामा पैतकृ स/पि_ रहेको भनी 
वादी Kितवादीले िफराद Kितउ_रमा उ\लेख गरकेो 

र सो जGगा दखेाई दाबी िलई आएका बखत वादीले 
ठहरबेमोिजम अशं छुट्याई िलन पाउने नै हUदँा Kfततु 
मmुाबाट स/पि_ नभएको हUदँा वादीलाई अशं िदलाई 
रहन ुनपनn ठहछB  भIनेसमेत बेहोराको सPु कoचनपरु 
िज\ला अदालतको िमित २०७१।३।११ को फैसला । 

वादी Kितवादी अिंशयार रहेको कुरामा िववाद 
नभएको र उनीहPको हालस/म अशंबIडा नभएको 
कुरासमेत fवीकार गरी पहाड डडे\धरुाको स/पि_ 
दखेाई दाबी गरकेा बखत कानूनबमोिजम अशं छुट्याई 
िलन पाउने तर Kितवादी पावBतीदवेी रावतको नाममा 
रहेका िक.नं. ७०५, ९४३, ९४५, ९६० का जGगाहP 
उहाकँो िनजी आजBनको ठहqयाई गरकेो सPु िज\ला 
अदालतको फैसला बदर गरी तराई पहाडको स/पूणB 
स/पि_ पैतकृ सगोल आजBनको भएकोले स/पूणB 
स/पि_बाट िफरादमा ३ खrडको १ खrड दाबी भए 
तापिन मmुा च\दकैा बखत आमाको म7ृय ुभइसकेको र 
हाल दईु अिंशयार दाज ुजोगी रावत र म मा# भएकोले 
२ खrडको १ खrड अशं म िफरादीले िदलाइपाउ ँ
भIनेसमेत बेहोराको वादी बलबहादरु रावतको 
त7कालीन पनुरावेदन अदालत महेIsनगरमा परकेो 
पनुरावेदन । 

यसमा Kितवादी पावBतीदवेी रावतको नाममा 
दताB भएको िक.नं. ७०५, ९४३, ९४५, ९६० को 
जGगा िनज पावBतीदवेीको नाउमँा के कुन बेहोराबाट 
दताB हUन आएको हो ? मालपोत कायाBलय कoचनपरुमा 
बuुन ु तथा २०५१ सालको सजBिमन मचु\ुकासमेत 
सकुु/बासी समfया सामाधान आयोगबाट िझकाई 
पेस गनुB  भIने पनुरावेदन अदालत महेIsनगरको 
िमित २०७१।०८।१० को आदशेबमोिजम प#ाचार 
हUदँा जGगाधनी KमाणपजुाBको Kितिलिप पठाइएको 
छ । सकुु/बासी समfया समाधान आयोगको सजBिमन 
मचु\ुका फेला नपरकेो भIने बेहोराको मालपोत 
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१०६८५ - जोगी रावतसमेत िव. बलबहादरु रावत

काया5लय क6चनपरुको प: जवाफ िमिसल सामेल 
रहेछ ।

यसमा पाव5तीदवेीको िक.नं.३२७ र ३२० 
को जBगाधनी Dमाण पजुा5मा सकुुFबासी आयोगको 
िमित २०५१।१२।२७ को िनण5यानसुार पाव5तीदवेी 
रावतको नाममा कृIणपरु गा.िव.स. को Jलट नं. ४ र 
७ को सािबक िक.नं. ३२० र ३२७ को जBगा दता5 
गरकेो भNने दिेखदँा उR आयोगको िनण5यको Dमािणत 
Dितिलिप सFबिNधत मालपोत काया5लयबाट अिवलFब 
िझकाई पेस गनु5  भNने बेहोराको पनुरावेदन अदालतको 
आदशेबमोिजम प:ाचार हWदँा सकुुFबासी समXया 
समाधान आयोगबाट सो िमितमा िनण5य भएको नभई 
िमित २०५२।२।११ मा िनण5य भएको हWदँा सो िनण5य 
र दता5 उतारको Dितिलिप पठाइएको भNने मालपोत 
काया5लय क6चनपरुको प:साथ Dा] हWन आएका 
िनण5य र दता5 उतारको Dमािणत Dितिलिप िमिसल 
सामेल रहेछ ।

यसमा पाव5तीदवेीको िक.नं.३२७ र ३२० 
को जBगाधनी Dमाणपजुा5मा सकुुFबासी समXया 
समाधान आयोगको २०५१।१२।२७ को िनण5यानसुार 
भनी उ^लेख भएको हWदँा सो िमितको िनण5य िमिसल 
मालपोत काया5लयबाट िझकाउने । िक.नं. ८४, ८५ 
र १३ का िफ^डबकु िझकाई सो जBगा हालको कित 
नं. िकaामा कायम छ ? नापी काया5लयबाट बझुी पेस 
गनु5  भNने बेहोराको पनुरावेदन अदालत महेNcनगरको 
िमित २०७१।१०।२० को आदशेबमोिजम प:ाचार 
हWदँा सकुुFबासी समXया समाधान आयोगको िमित 
२०५१।१२।२७ को िमिसल यस काया5लयमा 
Dा] नभएको भNने बेहोराको मालपोत काया5लय 
क6चनपरुको र सािबक िक.नं.१३ बाट हाल िक.नं. 
५२३ र ५२४ तथा िक.नं.८४ र ८५ बाट हाल 
िक.नं.९४४, ९४५, ९४६, ७०५ र ७०२ कायम 

भएको भNने बेहोराको जवाफसाथ िक.नं.१३, ८४ र 
८५ को िफ^डबकु उतारसमेत Dा] भई िमिसल सामेल 
रहेछ ।

यसमा वादीले अशं िलएको नपाएको 
अवXथामा दाबी नपBुने गरी भएको सeुको फैसला 
Dमाण मू^याङ्कनको रोहमा फरक पन5 सjने दिेखदँा 
अ.ब.ं २०२ नं. तथा पनुरावेदन अदालत िनयमावली, 
२०४८ को िनयम ४७ बमोिजम Dkयथl िझकाई 
उपिXथत हWन आए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु5  भNने पनुरावेदन अदालत महेNcगरको िमित 
२०७१।११।१० को आदशे ।

वादी Dितवादीका काकाका छोरा टेकबहादरु 
रावतको वतन वादीबाट खलुाउन लगाई िनजलाई 
Dितवादी पाव5तीदवेी रावतको जBगा दता5 सFबNधमा 
अ.ब.ं१३९ नं बमोिजम बझुी पेस गनु5  र Dितवादी 
पाव5तीदवेी रावतको नाममा रहेको िक.नं. ७०५ र 
९४५ सािबक िक.नं. ८४ र ८५ को हो भनी नापी 
काया5लयको प:बाट दिेखन आएको र िक.नं.९४३ र 
९६० को जBगाको nोत खु̂ न नआएकोले अ.ब.ं१३३ 
नं. बमोिजम कागज गराई िनज Dितवादीबाटै खलुाई 
सोको Dमािणत Dितिलिप नापी काया5लय र मालपोत 
काया5लय क6चनपरुबाट िझकाई पेस गनु5  भNने बेहोराको 
पनुरावेदन अदालत महेNcगरको िमित २०७२।३।३० 
को आदशेबमोिजमको काय5 सFपNन भई िमिसल 
सामेल रहेछ ।

िकaा नं.८४ र ८५ को जBगा Dितवादी 
पाव5तीदवेी रावतले मेरी आमा पदमा रावतको Xयाहार 
ससुार गरबेापत आमाले पाव5तीदवेी रावतका नाउमँा 
दता5 गराएकo हWन् भNने बेहोराको अ.ब.ं१३३ नं. अनसुार 
बिुझएका pयिR वादी / Dितवादीका काकाका छोरा 
टेकबहादरु रावतले पनुरावेदन अदालत महेNcनगरमा 
उपिXथत भई गरी िदएको कागज िमिसल सामेल 
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रहेछ । 
िफ2डबकुमा ड7बरबहादरु रावतको नाम 

जिनएका र सकुु7बासी सम=या सामाधान आयोगबाट 
भोग चलनको आधारमा Eितवादी पावFतीदवेीको नाममा 
कायम हGन आएका िववािदत िक.नं.७०५, ९४३, 
९४५, ९६० का जOगाहP काQछी सासू पRादवेीले 
Eितवादी पावFतीदवेीलाई आफूलाई Tरझाएबापत िदएको 
हो भQने भनाइ रहेको भए तापिन सो जOगाहP Eितवादी 
पावFतीदवेीलाई Tरझबापत िदने पRादवेीको नाममा 
आएको र सो जOगा िलिखत Pपमा िदएको दिेखएन । 
भोगको आधारमा EाX भएको स7पिY िनजी आजFनको 
हGने Zयव=था अशंबQडाको १८ नं. मा नदिेखएको र 
वादी Eितवादीिबच अशंबQडा नभई एकासगोलमा 
रहे बसेको अव=थामा जोसकैु अिंशयारको नाममा 
रहे भएको स7पिY बQडा लाOने स7पिY नै हGने भनी 
Eमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा Zयव=था भएको 
हGदँा िक.नं. ७०५, ९४३, ९४५, ९६० का जOगामा 
वादीको अशं हक नलाOने भनी भएको सPु कdचनपरु 
िज2ला अदालतको िमित २०७१।३।११ को फैसला 
कानूनस7मत नदिेखदँा सो फैसला उ2टी भई वादीले 
तायदातीमा उि2लिखत जOगाहPसमेतबाट दईु भागको 
१ भाग अशं पाउने ठहछF  भQनेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत महेQgनगरबाट िमित २०७२।७।१८ मा 
भएको फैसला ।

िववािदत िक.नं. ७०५, ९४३, ९४५ 
र ९६० का जOगा हाhा िपता ससरुा गोर े रावतले 
कमाई भोगचलन गरकेा जOगा नभई हाhा काका/
काका ससरुा ड7मर रावतले कमाई भोग कjजा गरी 
िफ2डबकुमा आkनो नाम चढाएका जOगा हGन् । हाhा 
िपता र काकािबच अशंबQडा भइसकेपिछ सो िकYा 
जOगाहP काकn सासू पRादवेीले म पावFतीदवेीलाई 
िनजको =याहार सहंार र सहयोग गरबेापत खसुी भई 

मेरा नाउमँा दताF गनo सहमित िदएको कारण मेरा नाममा 
दताF भएका जOगा हGन् । सो कुरा सकुु7बासी सम=या 
समाधान आयोगले िफ2डबकुमा ड7बरबहादरुको नाम 
भएका जOगा २०५१ सालमा मेरा नाउमँा दताF गरी 
िदएबाट E=ट हGQछ । िफ2डबकुमा आkना =वगpय 
पितको नाम जिनएको जOगा काकnसासू पRादवेीले 
सहमित निदई मेरा नाउमँा कायम हGन सqने अव=थै 
रहदँनै । यसरी िपता/ससरुा र काका/काका ससरुािबच 
अशंबQडा भइसकेपिछ काकn/काकn सासूले Tरझबापत 
म पावFतीदवेीका नाममा दताF गनo सहमित िदई मैले 
EाX गरकेो जOगा सगोलको मानी िवपrी वादी हाhा 
भाइ/दवेरको समेत अशं भाग लाOने ठहर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला अशंबQडाको १८ नं. 
को गलत Zयाsया गरी भएको छ । उt फैसला मलुकुn 
ऐन, uी अशंधनको ४ नं., दानबकसको १, ५नं., अ.बं. 
१८४(क), १८५ नं. र Eमाण ऐनको दफा ३, ५४ एव.ं 
सवvwच अदालतबाट =थािपत िसxाQत (ने.का.प. 
२०५७, अङ्क १०, िन.नं. ६९४८) समेत िवपरीत 
भई #िुटपूणF हGदँा सो फैसला बदर गरी िक.नं. ७०५, 
९४३, ९४५ र ९६० का जOगाहP अबQडा कायम 
गTरपाउ ँभQनेसमेत बेहोराको EितवादीहPको तफF बाट 
यस अदालतसमr पनF आएको सयंtु पनुरावेदन । 

यसमा सािबक िक.नं. ३२०, ३२७ को हाल 
कायम ७०५, ९४३, ९४५ र ९६० का जOगा र घरसमेत 
अशंहक लाOने होइन भनी पनुरावेदक Eितवादीले 
तायदाती पेस गरकेोसमेत दिेखदँा पनुरावेदन अदालत 
महेQgनगरबाट िमित २०७२।७।१८ मा भएको 
फैसलामा मलुकुn ऐन, अशंबQडाको १८ र १९ नं. को 
Zयाsया{मक #िुट भई फरक पनF सqने दिेखदँा मलुकुn 
ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोिजम E{यथp िझकाई आएपिछ 
वा अविध Zयतीत भएपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनुF  
भQनेसमेत बेहोराको िमित २०७५।१।१९ मा यस 
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१०६८५ - जोगी रावतसमेत िव. बलबहादरु रावत

अदालतको आदशे ।
ठहर ख:ड

िनयमबमोिजम आजको दिैनक म?ुा पेसी 
सूचीमा चढी िनणEयाथE यस इजलाससमH पेस हIन 
आएको KLततु म?ुामा पनुरावेदकहMको तफE बाट 
उपिLथत िवQान्  वSरT अिधवVा Wी हSरहर दाहाल 
तथा अिधवVा Wी नXदKसाद अिधकारीले वादी 
Kितवादीका बाबहुM गोर े रावत र डYबरबहादरु 
रावतिबच पिहZयै अशंबXडा भई आ-आ^नो _यवहार 
गरी बसेको अवLथामा िफZडबकुमा डYबरबहादरुको 
नाम जिनएका ज`गा िनजको मbृयपुcात् िनजकd पbनी 
पeादवेीले सहमित िदई भितजी बहुारी यी Kितवादी 
पावEतीदवेीका नाममा दताE हIन आएकोमा सो िकfा 
ज`गाहM Kितवादी पावEतीदवेीको िनजी भई अबXडा 
हIन नसgने भनी िनजको दवेर वादी बलबहादरु 
रावतसमेतलाई बXडा लगाई िदनेगरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा अशंबXडाको १८ र १९ नं. को 
_याiयामा jिुट भई फैसला अXयायपूणE भएको हIदँा सो 
फैसला उZटी गरी िववािदत िकfा ज`गाहM पनुरावेदक 
Kितवादीको अबXडा ज`गा कायम गSरपाउ ँभनी तथा 
Kbयथl वादीको तफE बाट उपिLथत िवQान्  अिधवVा 
Wी भेषराज पXतले वादी र KितवादीहMिबच अशंबXडा 
हIन बाकँd रहेको अवLथामा वादी / Kितवादीकd 
काकd / काकd सासू पeादवेीले _यवहारतः भितजी 
बहुारी पावEतीदवेीलाई Sरझबापत िदएको भए तापिन 
सो कायE िलिखत Mपमा नभएको र मौिखक Mपमा 
िदइएको Sरझले कानूनी माXयता पाउन नसgने हIदँा 
Kितवादी पावEतीदवेीको नाम दताEका ज`गासमेत वादी 
Kितवादीिबच बXडा ला`ने ठहर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत महेXrनगरको फैसला िमलेको हIदँा सदर 
कायम गSरपाउ ँभनी बहस KLततु गनुEभयो ।

दवैु पHको तफE बाट KLततु भएको बहस 

िजिकर सनुी पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागजात 
अsययन गरी सMु फैसला उZटी गरी िववािदत 
ज`गाबाट समेत वादीले अशंभाग छुट्याई िलन पाउने 
ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत महेXrनगरको 
फैसला िमलेको छ वा छैन ? पनुरावेदक KितवादीहMको 
सो ज`गाहM अबXडा कायम गSरपाउ ँभXने पनुरावेदन 
िजिकर पु̀ न सgने हो वा होइन ? भXने सYबXधमा 
िनणEय िदनपुनv हIन आयो ।

२. िनणEयतफE  िवचार गदाE हामी वादी 
KितवादीहMको पiुयxली बसोबासको िजZला 
डढेलधरुा हो । बाजे लyमी रावतका दईु छोरा जेठो 
गोर े रावत र काXछो डYबरबहादरु रावत भई जेठाका 
२ छोरा Kितवादी जोगी रावत र म वादी बलबहादरु 
रावत तथा काXछाको छोरा टेकबहादरु रावत हz । िपता 
र काका पिहले नै क{चनपरु िजZलामा आई ऐलानी 
ज`गा जोतकमोद गरी बसेको र िपता र काका दवैुको 
मbृय ुभएपcात् सो ज`गा नापजाचँ गरी काकाको भाग 
काकाका छोरा टेकबहादरुको नाममा र िपताको भाग 
ज`गा मेरा दाज ुजोगी रावतका नाममा दताE गरी राखेकोमा 
दाजलेु िपताको भागको सबै ज`गा नापजाचँ गरी भाउजू 
पावEतीदवेीका नाउमँा ज`गाधनी KमाणपजुाE बनाएका 
र डडेZधरुाको ज`गा मMवा सMवासमेत नगSरएको 
हIदँा सबै सYपिfबाट बXडा छुट्याइपाउ ँभXने िफराद 
दाबी र िफराद दाबी झ}ुा हो, हा�ा िपता क{चनपरु 
आएका िथएनन् । क{चनपरु काका माj आएका र म 
Kितवादी जोगी रोजगारीको लािग भारततफE  गएकोले 
काकाको मbृयपुcात् म Kितवादी पावEतीदवेी काकd 
सासूलाई सहयोग गरी काकdसगैँ बसेकdमा २०५१ 
सालमा सकुुYबासी समLया समाधान आयोगबाट 
भोगको आधारमा ज`गा दताE KमाणपजुाE िददँा काXछी 
सासू पeादवेीले मैले िनजलाई सहयोग गरबेापत खसुी 
भई िफZडबकुमा िनजको पितको नाम जिनई िनजको 
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भोगमा रहेका सािबक िक.नं. १३, ८४ र ८५ बाट हाल 
कायम िक.नं.३२० र ३२७ र सोबाट िक;ाकाट भई 
कायम भएका  िक.नं. ७०५, ९४३, ९४५ र ९६० का 
ज@गाहA मेरो नाममा दताD गनE सहमित िदएको कारण 
मेरो नाममा दताD कायम हGन आएको हGदँा सो ज@गाबाट 
बJडा ला@ने होइन । सोबाहेक अJय कुनै सPपि; हाQो 
नाममा छैन भJने SितवादीहAको सयंVु Sितउ;र 
रहेकोमा सAु अदालतले वादी Sितवादीिबच बJडा हGन 
बाकँY नै रहेको दिेखएको र िक.नं.७०५, ९४३, ९४५ 
र ९६० का ज@गा Sितवादी पावDतीदवेीले [रझबापत 
Sा] गरी िनजको िनजी दिेखदँा सोबाट वादीले अशं 
नपाउने र अJय सPपि; दखेाई आएका बखत अशं 
पाउने ठहर गरउेपर Sितवादीको पनुरावेदन नपरकेो 
र वादीको पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत 
महेJ`नगरले सAु फैसला उbटी गरी िक.नं.७०५, 
९४३, ९४५ र ९६० का ज@गासमेतबाट वादीले अशं 
भाग छुट्याई िलन पाउने ठहर गरकेो दिेखयो । सो 
फैसलाउपर SितवादीहAले यस अदालतसमd Seततु 
पनुरावेदन गरकेो रहेछ ।

३. यस अदालतसमdको पनुरावेदनमा 
पनुरावेदन अदालतले सािबक िक.नं. १३, ८४ र ८५ 
बाट िक.नं. ३२० र ३२७ र सोबाट िक;ाकाट भई 
कायम भएका िक. नं. ७०५, ९४३, ९४५ र ९६० 
का ज@गा [रझबापत िदएको िलिखत Sमाण नरहेको र 
मौिखक भनाइको आधारमा [रझबापत पाएको भनी 
िनजी आजDनको माJन नसिकने भनी अशंबJडाको १८ 
नं. को गलत hयाiया गरकेो हGदँा सो फैसला उbटी 
गरी आफूले [रझबापत पाएको ज@गालाई अबJडा 
कायम ग[रपाउ ँभJने पनुरावेदक SितवादीहAको मiुय 
िजिकर रहेको पाइयो ।

४. Seततु िववादमा यी वादी Sितवादीका 
िपता गोर ेरावतका अिंशयारािबच अशंबJडा भइसकेको 

र वादी Sितवादीका अिंशयारमा वादी बलबहादरु 
रावत र Sितवादी जोगी रावत दईु दाज ुभाइ मा# रही 
िनजहAिबच रीतपूवDक अशंबJडा नभएको तjयमा 
िववाद दिेखएन । िनजहAमkये वादी बलबहादरु 
डडेbधरुाको पiुयlली घरज@गामा बसोबास गरी 
आएको एव ंSितवादी जोगी र िनजकY nीमती Sितवादी 
पावDतीदवेी कoचनपरुमा बसोबास गरी आएको भJने 
भनाइ छ । वादी Sितवादीका बाब ु र काकािबच 
रीतपूवDक अशंबJडा भई आ-आqनो खितउपित गरी 
बसेको अवeथामा Sितवादी पावDतीदवेीले सकुुPबासी 
समeया समाधान आयोगबाट िफbडबकुमा पिहbयै 
छुsी िभJन भएका काका ससरुा डPबरबहादरुको 
नाउ ँ जिनएका कoचनपरु िजbला कृuणपरु गा.िव.स. 
का सािबक िक.नं. १३, ८४ र ८५ बाट िक.नं. 
३२० र ३२७ हGदँ ैहाल  िक.नं. ७०५, ९४३, ९४५ 
र ९६० कायम भएका ज@गाहA आqनो नाउमँा 
दताD गराई ज@गाधनी SमाणपजुाD Sा] गरकेो िमिसल 
सामेल रहेको डPबरबहादरु रावतको नाम जिनएको 
िफbडबकु र िववािदत िक;ा ज@गाको पावDतीदवेीको 
नामको ज@गाधनी SमाणपजुाDको Sितिलिपसमेतबाट 
दिेखयो । िफbडबकुको जोताहाको नाम थरको महलमा 
डPबरबहादरुको नाम र िकसानको बेहोरा र कैिफयत 
महलमा “यो ज(गा सरकारी हो । २०२४ सालदेिख 
सकुु6बासीको फाराम छैन । ज(गा जोती भोग गरी 
खाएको छु । अ?य@ मरेो नाउँमा ज(गा छैन” भनी 
सही गनE कृuणपरु-५ बeने डPबरबहादरु रावत भJने 
बेहोरा उbलेख भएको पाइJछ भने सकुुPबासी समeया 
समाधान आयोगको िमित २०५२।२।११ को िनणDयमा 
“िविभ?न िमितमा भएको घटनाEथल सरजिमन 
मचुुGका तथा अ?य आवIयक JमाणहLको 
आधारमा सािबकमा नाप नOसा िफGडबुक कायम 
भई आफँै भोग चलन गरकेा वा सािबकमा नापनOसा 
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१०६८५ - जोगी रावतसमेत िव. बलबहादरु रावत

भई िफ)डबुक एक /यि1का नाममा कायम भई 
हाल चलन भोग अक� /यि1ले गरी आएको िन;न 
/यि1लाई चलन भोगको आधारमा ज>गाधनी 
?माणपुजाB िवतरण गनC िनणBय गDरयो” भ4ने 
बेहोरा उ7लेख गरी सो िनण:यमा कृ>णपरु गा.िव.स. 
अ4तग:त जAगाधनी Cमाणपजुा: पाउने DयिEको सूचीमा 
पाव:तीदवेीको नामसमेत उ7लेख भएको पाइ4छ ।

५. उE िफ7डबकुमा रहेको बेहोरा र 
सकुुNबासी समOया समाधान आयोगको िनण:य 
बेहोरासमेतबाट पाव:तीदवेीले िफ7डबकुमा काका 
ससरुा डNबरबहादरुको नाम जिनएका सािबक िक.नं. 
१३, ८४ र ८५ बाट िक.नं. ३२० र ३२७ र सोबाट 
हाल कायम िक.नं. ७०५, ९४३, ९४५ र ९६० 
का जAगाहY काका ससरुाको परलोक भइसकेपिछ 
२०५१ सालमा CाZ गरकेो हो भ4ने भनाइ पिु[ भएको 
दिेख4छ । सोही आधारमा सYु क\च4परु िज7ला 
अदालतले तायदातीमा उि7लिखत जAगा Cितवादी 
पाव:तीदवेीलाई ^रझबापत CाZ भई िनजी ह̀दँा अब4डा 
रहने र अ4य सNपिb दखेाई आएका बखत वादीले 
आcनो अशंभाग छुट्याई िलन पाउने ठहर फैसला 
ग^रिदएको दिेखयो । पनुरावेदन अदालत महे4hनगरले 
सYु फैसला उ7टी गरी हाल पाव:तीदवेीको नाममा दता: 
कायम भएका िक.नं. ७०५, ९४३, ९४५ र ९६० का 
जAगाहYसमेतबाट वादीले अशं छुट्याई िलन पाउने ठहर 
गरकेो पाइयो । यी CितवादीहYले सYु अदालतसमi 
Cितउbर िफराउदँा पहाड डडे7धरुामा रहेको पैतकृ 
घरजAगामा वादी बलबहादरुले नै भोगचलन गरी रहेको 
कुरा उ7लेख गरकेो भए तापिन तायदाती फाटँवारी 
पेस गदा: सो पैतकृ सNपिb उ7लेख नगरी क\चनपरुमा 
रहेको िक.नं. ७०५, ९४३, ९४५ र ९६० का 
जAगाहY माk उ7लेख गरकेो र पैतकृ सNपिbबार ेमौन 
रही भएको सYु फैसलाउपर CितवादीहYले पनुरावेदन 

नगरी बसेको दिेखयो । अब4डा सNपिb दिेखएकोमा 
कानूनतः ब4डा पाउने हक वादी Cितवादीलाई ह̀ने 
भएकोले हाल nेOता नखलेुको डडे7धरुातफ: को 
जAगाबार ेबो7न ुआवoयक भएन ।

६. अब पनुरावेदन अदालतले सYु फैसला 
उ7टी गरी िववािदत िकbा जAगाहYसमेत ब4डा 
लाAने ठहर गरकेो फैसला िमले निमलेको सNब4धमा 
हेदा: , िववािदत िकbा जAगाहY छुpी िभ4न भएका 
CितवादीहYका काका / काका ससरुा डNबरबहादरुको 
नाममा िफ7डबकु जिनएको कुरा मािथ उ7लेख भएको 
सकुुNबासी समOया समाधान आयोगको िनण:यमा 
उि7लिखत बेहोरासमेतबाट िववािदत िकbा जAगा 
पाव:तीदवेीको नाममा दता: ह̀न आएको कुरा पिु[ 
भएको पाइयो । पाव:तीदवेीले ^रझबापत नै पाएको 
भ4ने भनाइलाई पिु[ गनs िलिखत Cमाण केही रहेको 
दिेखदँनै । Cितवादी पाव:तीदवेी Cितवादी जोगी रावतको 
tीमती भ4ने दिेखएको छ । डNबरबहादरुले ऐलानी 
जAगा फडानी गरी २०२८ सालमा िफ7डबकुमा 
आcनो नाम लेखाएको, सो जAगा िनज डNबरबहादरुको 
मvृय ु भइसकेपिछ सकुुNबासी समOया समाधान 
आयोगबाट पाव:तीदवेीले आcनो नाममा जAगाधनी 
Cमाणपजुा: CाZ गरी आcनो भोग र Oवािमvवमा राखेको 
दिेख4छ । मलुकुw ऐन, २०२० को अशंब4डाको १८ 
नं., xी अशंधनको ४ नं तथा दानबकसको १ नं. मा 
रहेको कानूनी DयवOथाले कुनै सNपिb िनजी ह̀नको 
लािग दाताले रीतपूव:क िलखत गरी रिजOyेसन पा^रत 
ग^रिदएको ह̀नपुनs अिनवाय:ता रहेको दिेख4छ । मौिखक 
Yपमा मेरो भोगको सNपिb ितमीले मलाई खसुी 
पारबेापत िदए ँभनी भनेको आधारमा vयOतो सNपिb 
CाZ गनs DयिEले िनजी Yपमा Cयोग गन: पाउने ह̀4छ 
भनी अथ: गन: िम7ने दिेखन आएन । 

७. यसCकार कुनै सNपिbलाई आcनो zान 
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वा सीप वा /यासबाट िनजी आज4न गरकेो वा कसैबाट 
िनजी तवरले दान वा बकस पाएको भनी अथ4 गन4 
निम>ने भएपिछ सो स@पिAलाई सगोलको स@पिA 
नै माCनपुनE हGCछ । एकासगोलका अिंशयारका नाममा 
रहेको स@पिA दता4वाला KयिLको िनजी ठहरी एकलौटी 
हकभोगको पिुO हGन नसकेपिछ सो स@पिAबाट 
सगोलका अिंशयारलाई अशंहक िहPसा /ाQ गन4बाट 
विRचत गन4 िम>ने हGदँनै । /माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) मा एकाघरसगँका अिंशयारह0म2ये जुनसकैु 
अिंशयारको नाममा रहकेो स9पि; सगोलको स9पि; 
हो भनी अदालतले अनमुान गन> छ भCने उ>लेख 
भएबाट एकासगोलमा रहेको अवPथामा /ितवादी जोगी 
रावतको _ीमती /ितवादी पाव4तीदवेी रावतको नाममा 
रहेको सो स@पिAमा जोगी रावतका भाइको अशं भाग 
लाaने नै दिेखई यस अदालतबाट /bयथc िझकाउदँा 
आधार िलइएको मलुकुf ऐन, अशंबCडाको १८ र १९ 
नं. को Kयाjयाbमक #िुट भएको भCने भनाइ पिुO हGन 
सkने दिेखएन ।

८. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
/माणबाट /ितवादी पाव4तीदवेीको नाम दता4 रहेको 
सािबक िक.नं. १३, ८४ र ८५ बाट िक.नं. ३२० 
र ३२७ बाट हGदँ ै हाल कायम हGन आएका िक.नं. 
७०५, ९४३, ९४५ र ९६० को जaगा िनजले काकf 
सासू पoादवेीबाट pरझबापत /ाQ गरकेो /मािणत 
हGन नसकf िनजको एकलौटी हकािधकारको हGन 
नसkने  दिेखएको हGदँा सो स@पिAबाट समेत वादीले 
२ भागको १ भाग अशं छुट्याई िलन पाउने ठहर गरी 
भएको तbकालीन पनुरावेदन अदालत महेCrनगरको 
िमित २०७२।७।१८ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
हGने ठहछ4  । पनुरावेदक /ितवादीहsको पनुरावेदन 
िजिकर पaुन सLैन । /Pततु फैसलाको िवtतुीय /ित 

अपलोड गनु4  र पनुरावेदन दायरीको लगत कuा गरी
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उL रायमा सहमत छु ।
Cया.सपना /धान म>ल

इजलास अिधकृत: फणेxरी िघिमरे
इित सवंत् २०७७ साल पसु १२ गते रोज १ शभुम् ।

�� & ��

सवz{च अदालत, सयंLु इजलास
माननीय Cयायाधीश डा. _ी आनCदमोहन भuराई

माननीय Cयायाधीश _ी स|ुमालता माथेमा
फैसला िमित : २०७७।२।२०

०७५-CR-०६१२

म�ुा : लाग ुऔषध (�ाउन सगुर)

पनुरावेदक / वादी : /हरी हव>दार /भ ु कोहारको 
/ितवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार

िवs�
/bयथc / /ितवादी : िज>ला sपCदहेी, सैनामैना 

नगरपािलका वडा नं. ४ बPने धनबहादरु 
काकcको छोरा राजन काकc

िनण�य नं. १०६८६
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१०६८६ - नेपाल सरकार िव. राजन काक*

§ लाग ु औषध (िनय./ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १२ मा “साथमा” भ.न े बेहोरा 
उCलेख भएकोबाट अिभयुGको शरीर, 
िनजले बोकेको वा िनजको KवािमLवको 
मालवKतु र अ.य कुनै तेNो OयिGको 
उपिKथित नरहकेो सवारी साधन, वाहन 
आिदमा फेला परकेो हRनपुनS । 

(,करण नं.६)
§ मािनसहUको िनयिमत आउजाउ भइरहने 

बसपाकW  जKतो सावWजिनक Kथलमा 
बस कुXररहकेो Yितवादी निजकै भुइँमा 
भेिटएको लाग ु औषध ियनै Yितवादीले 
फालेको हो भनी यिकन गनS अवKथा 
नरहन े । यी Yितवादी उिभएको Kथान 
निजक बरामिदत लागु औषध भेिटन ु नै 
िनज Yितवादीउपरको अिभयोग कसरु 
Yमािणत गनS ठोस आधार ब.न नस\न े। 

(,करण नं.७)

पनुरावेदक / वादीका तफ9 बाट : िव=ान् उप@यायािधवCा 
Dी कैलाश के.सी.

,Gयथ* / ,ितवादीका तफ9 बाट : 
अवलिJबत निजर :
§ ने.का.प.२०७५, अङ्क १, िन.नं.९९३५

सJबQ कानून :
§ लाग ुऔषध (िनय@Vण) ऐन, २०३३
§ ,माण ऐन, २०३१

सYु फैसला गनZः- 
माननीय @यायाधीश Dी Dी,साद संजेल
Yप@दहेी िज]ला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनZः- 
माननीय @यायाधीश Dी नारायण,साद Dे^ठ
माननीय @यायाधीश Dी शकु@तला िघिमरे
उaच अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलास

फैसला
.या.डा.आन.दमोहन भ_राई : @याय 

,शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) (ग) बमोिजम यस 
अदालतमा दता9 हeन आएको ,hततु मiुाको सिंjk 
तlय र ठहर यस ,कार छ:-

तlय खoड
िज]ला Yप@दहेी, िस.न.पा.वडा नं.१३ 

बसपाक9 िhथत शकंाhपद अवhथामा उिभएका राजन 
काक*भ@दा ५० सेि@टिमटर बायँातफ9  भइुमँा लाग ु
औषध sाउन सगुरजhतो दिेखने धलुो पदाथ9 २ पtुरया 
फेला पारी तौल गदा9 २ vाम २०० िमिलvाम रहेको 
भ@ने बेहोराको बरामदी तथा खानतलासी मचु]ुका । 

िमित २०७२।०६।१९ गतेका िदन बेलकुा 
भारतको सनुौली बजारबाट लाग ुऔषध ओसारपसार 
हeदँछै भ@ने गोyय Yपमा जानकारी,ाk हeनासाथ यस 
काया9लयबाट मसमेतको टोली खटी िज]ला Yप@दहेी 
िस.न.पा.वडा नं.१३ बसपाक9 िhथत शकंाhपद 
अवhथामा उिभएका राजन काक*भ@दा ५० सेि@टिमटर 
बायातँफ9  भइुमँा लाग ुऔषध sाउन सगुरजhतो दिेखने 
धलुो पदाथ9 २ पtुरया फेला पारी तौल गदा9 २ vाम २०० 
िमिलvाम रहेकोले सो लाग ुऔषधसिहत मािनस पzाउ 
गरी दािखला गरकेो भ@ने बेहोराको ,हरी ,ितवेदन ।

,ितवादीको साथबाट बरामद भई आएको 
लाग ु औषध नमनुा परीjणको लािग पठाइएको भ@ने 
बेहोराको िमित २०७२।०६।२० गतेको लाग ु औषध 
नमनुा मचु]ुका ।

िमित २०७२।०६।१९ गतेका िदन म 
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घरबाट लाग ुऔषध सेवन गन7 र 8याउने भनी सोची 
भारतको सनुौली बजारमा गई घमुिफर गरी सनुौली 
बजारमा रहेको सिमर मेिडकलमा मा# ५० एम.एल 
को लाग ुऔषध कोरHेस सेवन गरी घरतफI  जान भनी 
िस.न.पा.१३ भैरहवा बसपाकI  आई बसपाकI को या# ु
NितOालयको िसमेPट बेQचमा बिसरहेको समयमा 
Nहरी कमIचारी आई मलाई सोधपछु गरी मेरो शरीर 
खानतलासी गदाI लाग ु औषध मVुासगँ Nमाण लाYने 
िचजवZत ु फेला नपरकेो र म उिभएको ZथानभPदा 
५० सेिPटिमटर फरकमा २ प\ुरया लाग ुऔषध ]ाउन 
सगुरजZतो दिेखने धलुो पदाथI फेला पारी तौल गदाI 
२ ^ाम २०० िमिल^ाम रहेको िथयो । सो लाग ुऔषध 
]ाउन सगुर मैले ख\रद गरी 8याएको होइन भPने 
बेहोराको Nितवादी राजन काकaको बयान ।

िज8ला bपPदहेी सैनामैना नगरपािलका 
वडा नं. ४ िZथत Nितवादी राजन काकaको घर 
कोठा खानतलासी गदाI लाग ु औषध मVुासगँ Nमाण 
लाYने िचजवZत ु फेला नपरकेो भPने बेहोराको िमित 
२०७२।०६।२९ गतेको घर कोठा खानतलासी 
मचु8ुका ।

भौितक सबदुमा हेरोइन पाइएको छ भPने 
बेहोराको केPhीय Nहरी िविधिवiान Nयोगशाला 
काठमाडjको प#साथ Nाk लाग ुऔषध नमनुा परीOण 
Nितवेदन ।

िमित २०७२।०६।१९ गतेका िदन बेलकुा 
िज8ला bपPदहेी िस.न.पा.वडा नं.१३ बसपाकI िZथत 
शकंाZपद अवZथामा उिभएका राजन काकaको 
शरीरसमेतमा Nहरीले खानतलासी गदाI िनज 
उिभएकोभPदा ५० सेिPटिमटर बायँातफI  भइुमँा लाग ु
औषध ]ाउन सगुरजZतो दिेखने धलुो पदाथI २ प\ुरया 
फेला पारी तौल गदाI २ ^ाम २०० िमिल^ाम रहेको 
िथयो । उl लाग ुऔषध आफनो साथमा लकुाई िछपाई 

8याएको र Nहरीलाई दmेनासाथ जमीनमा खसालेका 
हnन्, सो लाग ुऔषध Nितवादी राजन काकaले भारतको 
सनुौली बजारबाट ख\रद गरी सQचय गरी िबpq 
िवतरण तथा सेवन गन7 उVrेयले 8याएको हnनपुदIछ 
भPने बेहोराको वZतिुZथित मचु8ुका ।

Nितवादी राजन काकaले भारतको सनुौलीबाट 
उl लाग ुऔषध ख\रद गरी घर फिकI ने pममा Nहरीले 
िपछा गरकेा कारण आफू बsनका लािग भइुमँा छाडेको 
सNमाण पिुt हnन आएकोले िनज Nितवादीलाई लाग ु
औषध िनयP#ण ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ), 
(ङ) र (च) बमोिजमको अपराधमा सोही ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम सजाय ग\रपाउ ँ भPने 
बेहोराको अिभयोग माग दाबी ।

िमित २०७२।६।१९ गतेको साझँको समयमा 
म भारतको सनुौली गई सिमर मेिडकलबाट b.७५।- मा 
आधा बोतल लाग ुऔषध कोरHेस िकनी खाई आएपिछ 
घर जान भनी भैरहवा बसपाकI मा बस कु\ररहेको 
अवZथामा Nहरीले पpाउ गरकेो हो । उl िदन मैले 
]ाउन सगुर िकनेर 8याएको होइन । बरामदी मचु8ुकामा 
उि8लिखत २ प\ुरया ]ाउन सगुर बसपाकI मा मेरो बायँा 
साइडको भइुमँा भेिटएको िठक हो । सो लाग ुऔषध 
]ाउन सगुर कसको हो, िकन 8याए भPने मलाई थाहा 
भएन । मैले सनुौलीबाट ख\रद गरी 8याएको होइन । 
मैले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु नगरकेोले सजाय 
हnनपुन7 होइन भPने बेहोराको Nितवादी राजन काकaले 
सbु अदालतमा गरकेो बयान ।

पिछ ठहरबेमोिजम हnने नै हnदँा हाल लाग ु
औषध (िनयP#ण) ऐन, २०३३ को दफा २१क ले 
िनद7श गरबेमोिजम िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को 
दफा ७(ङ) तथा मलुकुq ऐन अ.ब.ं११८ को दहेाय २ 
नं. बमोिजम थनुामा राmन पठाइिदनू । Nितवादी चlुा 
भइसकेको, Nितवादीले साOी निदएकोले वादी पOका 
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१०६८६ - नेपाल सरकार िव. राजन काक*

+ितवेदकलगायत मचु5ुकाका मािनसह7लाई िमित 
२०७२।९।५ गते बकप?को लािग िझकाउन ु भDने 
िमित २०७२।८।१७ को 7पDदहेी िज5ला अदालतको 
आदशे ।

िमित २०७२।६।१९ गते १९:०० बजेको 
समयमा िज5ला 7पDदहेी िस.न.पा. वडा नं. १३ 
बसपाकM मा +ितवादी राजन काक*बाट लाग ु औषध 
Rाउन सगुर २ पSुरया तौल गदाM २ Uाम २०० िमिलUाम 
लाग ुऔषध बरामद गरकेो हV ँर आवXयक कारबाहीको 
लािग पेस गरकेो हV ँ। िनजलाई पYाउ गदाMको अवZथामा 
िनजले लाग ुऔषध सेवन गरकेोजZतो दिेखD]यो भDने 
बेहोराको +ितवेदक +भ ु कोहारले अदालतमा गरकेो 
बकप? ।

लाग ुऔषध (िनयD?ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१२ ले आफू िनदeष भएको +माण पgुयाउने भार पिन 
+ितवादीमािथ नै रहेको र िनजले नै ४/५ वषM पिहले 
Rाउन सगुर सेवन गनk कुरा lयm गरकेो, लाग ुऔषध 
खSरद गनM र सेवन गनM घरबाट िहडेँको भनी Zवीकार 
गरकेो दिेखदँा oयZतो बरामद लाग ु औषध आpनो 
होइन भनेपिन िनजले आफू िनदeष छु भDने त]ययmु 
र भरपदe +माण पेस गनM नसकेबाट यी +ितवादीले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो हVदँा 
िनजलाई लाग ु औषध (िनयD?ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१) को (छ) (१) बमोिजम ५ (पाचँ) वषM 
कैद र 7.२५,०००।- (पsचीस हजार) जSरवाना 
हVने ठहछM  भDने 7पDदहेी िज5ला अदालतको िमित 
२०७२।११।३ को फैसला । 

+Zततु मuुामा बरामद गSरएको भिनएको २ 
पSुरया लाग ुऔषध मेरो साथबाट बरामद भएको होइन 
भDने त]यमा कुनै िववाद छैन । मेरो साथबाट फेला 
नपरकेो वZतउुपर मेले नै िनदोिषMता +मािणत गनुM  पछM  
भDने ने.का.प. २०५७, अङ्क २, िन.नं. ६८५२ 

पyृठमा +कािशत निजर िसzाDतका आधारमा समेत 
+ितकूल छ । आरोिपत कसरुमा म अनसुDधानको 
Yमदिेख नै इDकार छु । बरामदी मचु5ुकाले बसपाकM मा 
म बसेको Zथान निजकै भइुमँा फेला पारकेो भDने 
दखेाइरहेको छ । बसपाकM  जZतो सावMजिनक Zथलमा 
भेिटएको वZत ुमेरो नै हो भDने दखेाउने कुनै पिन +माण 
सकंिलत हVन सकेको छैन । मैले लाग ु औषध खSरद 
गरकेो, कसैलाई बेsन लागेको अDय?बाट ओसारपसार 
गरकेो भDने कहीबँाट पिन दिेखएको छैन । बेबाSरसे 
7पमा भेिटएको वZतकुो मािलक सयंोगवश oयZतो 
वZतकुो निजकै उिभनलुाई मा? बनाइन ुDयायसङ्गत 
हVदँनै । उm वZत ु मेरो नै हो भDने त]यगत 7पमा 
+मािणत हVन नसकेको अवZथामा मलाई कसरुदार 
ठहर गरी स7ु िज5ला अदालतबाट भएको फैसला 
?िुटपूणM हVदँा उm फैसला बदर गरी आरोिपत कसरुबाट 
सफाई पाउ ँभDने +ितवादी राजन काक*को पनुरावेदन 
प? ।

यसमा +ितवादीले मौका तथा अदालतमा 
बयान गदाMसमेत आरोिपत कसरुमा इDकार रहेका 
र बरामदी मचु5ुकाबाट समेत िनजको सगँसाथबाट 
लाग ु औषध बरामद भएको नदिेखएको िZथितमा 
+ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनk 
गरकेो स7ु फैसला +माण मू5याङ्कनको रोहमा 
फरक पनM स|ने दिेखदँा छलफलको लािग अ.ब.ं२०२ 
नं. को +योजनाथM उsच सरकारी विकल कायाMलय, 
बटुवललाई जानकारी िदई िनयमानसुार पेस गनुM  भDने 
उsच अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित 
२०७३/९/१७ को आदशे ।

+ितवादी राजन काक* उिभइरहेको ठाउबँाट 
५० सेिDटिमटर बायँातफM  भइुमँा फालेको अवZथामा 
लाग ु औषध बरामद भएको भनी बरामदी मचु5ुकामा 
उ5लेख गरकेो, +ितवादीले मौका र अदालतमा बयान 
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गदा/समेत उ3 बरामद भएको लाग ु औषध आफूले 
न>याएको भनी बयान गरकेो, Aितवादीबाट लाग ु
औषध बरामद नै नभएको अवEथामा सGु अदालतबाट 
Aितवादी राजन काकHलाई लाग ुऔषध (िनयK#ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१) को (छ)(१) बमोिजम ५ वष/ 
कैद र G. २५,०००।- जWरवाना हYने ठह[याई गरकेो 
िमित २०७२।११।३ गतेको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
सो फैसला बदर भई अिभयोग मागदाबी पु̂ न नस_ने 
हYदँा Aितवादी राजन काकHले आरोिपत कसरुबाट 
सफाई पाउने ठहछ/  भKने उ`च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको िमित २०७४।१।१२ को फैसला ।

Aितवादी राजन काकH भारत लाग ु औषध 
सेवन गन/ गएको र कोर_ेस सेवन गरकेोमा सािबत 
भएका छन् । िनज उिभएको Eथानबाट हातले भेट्न 
स_ने र फा>न स_ने ५० सेिKटिमटर दरुीमा लाग ु
औषध फेला परकेो र खWरद गरी आफू सेवन गन/ 
िहडेँको कुरा Eवीकार गरकेो, बरामद भएको Eथानमा 
अG कोही eयि3 मौजदुा नरहेको िEथित छ । तलासी 
िलने gममा बायँा हातमा मhुीपारी >याएको लाग ु
औषध िनजले ५० सेिKटिमटर बायँातफ/  फालेको 
भKने Aितवेदन बेहोरालाई समथ/न गरी अदालतमा 
Aितवेदकले बकप# गरी पिुi गWरिदएको अवEथा छ । 
साथै "ठूलो सजायबाट ब`ने उkेlयले अपiु िजिकर 
िलन ु नै कसरु र सजाय पWरवत/न गनm आधार हYन 
नस_ने" भनी (ने.का.प. २०६८, अङ्क १२, िन.नं. 
८७२८) मा िसqाKत Aितपादनसमेत भएको सKदभ/मा 
लाग ुऔषध (िनयK#ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ ले 
Aमाणको भार Aितवादीमा रहेको अवEथामा केवल कुनै 
साrी सबदुsारा पिुi गन/ नसकेको िनजको कोरा तथा 
अपiु मौका र अदालतको इKकारी बयानलाई आधार 
िलई उ`च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट 
GपKदहेी िज>ला अदालतको फैसला उ>टी गदt 

Aितवादीलाई सफाई िदने गरी भएको फैसला #िुटपूण/ 
हदँा बदर गरी Aितवादीलाई सGु अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गWरपाउ ँभKने वादी नेपाल सरकारको सवu`च 
अदालतमा पन/ आएको पनुरावेदन प# ।  

ठहर खvड
िनयमबमोिजम साwािहक तथा दिैनक 

पेसी सूचीमा चढी िनण/याथ/ पेस हYन आएको AEततु 
मkुाको पनुरावेदनसिहतको स_कल िमिसल अyययन 
गWरयो । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ/ बाट 
उपिEथत महाKयायािधव3ा काया/लयका िवsान् 
उपKयायािधव3ा zी कैलाश के.सी.ले Aितवादी 
राजन काकHले बसपाक/ मा Aहरीलाई दखेेपिछ 
अपराधबाट ब`नका लािग हातमा भएको लाग ुऔषध 
भइुमँा फालेका हYन् भKने कुरालाई Aहरी Aितवेदन, 
बरामदी मचु>ुका तथा मौकामा बिुझएका eयि3हGको 
कागजबाट समेत पिुi गरकेो छ । त}काल सो ठाउमँा 
िनज Aितवादीबाहेक कसैको आवागमन, चहलपहल 
छैन । िनज Aितवादी उिभएको Eथान र सो फेला 
परकेो लाग ुऔषधको भौितक दरुी मा# ५० सेिKटिमटर 
रहेको छ । िनज Aितवादी भारत लाग ु औषध सेवन 
गन/ गएको र कोर_ेस सेवन गररे आएको भनी सािबती 
बयान गरकेो र सोही समयमा पgाउ परकेो अवEथा 
हYदँा उ3 बरामिदत लाग ुऔषध ियनै Aितवादीले िबg~ 
िवतरणको लािग भारतबाट खWरद गरी िलएर आएको 
हो भKने त�य Aमािणत भइरहेको िEथितमा उ`च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासले सGु GपKदहेी 
िज>ला अदालतको फैसला उ>टी गरी Aितवादीलाई 
सफाई िदने गरी भएको फैसला #िुटपूण/ हYदँा उ3 
फैसला उ>टी Aयोजनाथ/ मलुकु~ फौजदारी काय/िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४०(३) बमोिजम A}यथH 
िझकाई पाउ ँभनी गनु/भएको बहससमेत सिुनयो । 

उपयु/3 त�य एवम् बहस िजिकर समावेश 
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१०६८६ - नेपाल सरकार िव. राजन काक*

भएको 01ततु म5ुामा उ7च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासले गरकेो फैसला िमलेको छ वा छैन । िवEान् 
उपGयायािधवJाको बहस िजिकरबमोिजम 0Lयथ* 
िझकाउन ु पनO हो वा होइन भGने सPबGधमा िनणRय 
िदनपुनO दिेखन आयो ।

िनणRयतफR  िवचार गदाR, 0ितवादी राजन 
काक*ले भारतको सनुौलीबाट लाग ु औषध खXरद 
गरी घर फकR ने Zममा 0हरीले िपछा गरकेा कारण 
आफू ब7नका लािग भइुमँा फालेको 0माण पिु] ह̂न 
आएकोले िनज 0ितवादीलाई लाग ुऔषध (िनयGaण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)(ङ) र (च) बमोिजमको 
अपराधमा सोही ऐनको दफा १४(१)(६)(१) बमोिजम 
सजाय गXरपाउ ँ भGनेसमेतको अिभयोग मागदाबी 
रहेकोमा सhु hपGदहेी िजiला अदालतले िनज 
0ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम ५ वषR कैद 
र h.२५,०००।- जXरवाना ह̂ने ठहराई गरकेो फैसला 
उ7च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट उiटी 
भई 0ितवादीलाई सफाई दने ठहराई फैसला भएको 
रहेछ । उJ फैसलाउपर िचl नबझुाई वादी नेपालको 
तफR बाट 01ततु पनुरावेदन पनR आएको दिेखयो ।

२. सो सGदभRमा हेदाR , 01ततु म5ुा 0ितवेदक 
0भ ु कोहारको जाहेरी 0ितवेदनबाट उठान भएको 
दिेखGछ । उJ 0ितवेदनको बेहोरा हेदाR  “िमित 
२०७२।०६।१९ गतेका िदन बेलुका भारतको 
सनुौली बजारबाट लागु औषध ओसारपसार 
हAदैँछ भEन े गोFय Hपमा जानकारी IाJ हAनासाथ 
यस कायाLलयबाट मसमतेको टोली खटी िजNला 
HपEदेही िस.न.पा. वडा न.ं१३ बसपाकL िSथत 
शकंाSपद अवSथामा उिभएका राजन काकWभEदा 
५० सिेEटिमटर बायातँफL  भुइँमा लाग ुऔषध [ाउन 
सगुरजSतो देिखन े धुलो पदाथL २ पु\रया फेला 
पारी तौल गदाL २ ]ाम २०० िमिल]ाम रहकेोले 

सो लाग ुऔषधसिहत मािनस प^ाउ गरी दािखला 
गरकेो” भGने दिेखGछ । Lयसैगरी िमिसल सलंnन 
िमित २०७२।०६।१९ को बरामदी तथा खानतलासी 
मचुiुकामा “िजNला HपEदेही, िस.न.पा.वडा न.ं१३ 
बसपाकL िSथत शकंाSपद अवSथामा उिभएका 
राजन काकWभEदा ५० सिेEटिमटर बायँातफL  भुइँमा 
लाग ुऔषध [ाउन सगुरजSतो देिखन ेधुलो पदाथL २ 
पु\रया फेला पारी तौल गदाL २ ]ाम २०० िमिल]ाम 
रहकेो” भGने बेहोरा उiलेख भएको दिेखGछ ।

३. यी 0ितवादी राजन काक*ले मौकामा 
र अदालतमा गरकेो बयान हेदाR  िनज लाग ु औषध 
सेवन गनO उ5ेqयले भारतको सनुौली बजार गएको, 
Lयहाकँो सिमर मेिडकल हलमा ५० एम.एलको लाग ु
औषध कोरsेस िकनी सेवन गरी घरतफR  जान भैरहवा 
बसपाकR को 0ितtालयमा बटुवल जाने बस कुरी 
बिसरहेको अव1थामा सादा पोसाकमा 0हरी आई 
िनयGaणमा िलई खानतलासी गरकेो, खानतलासी गदाR 
कुनै म5ुासगँ 0माण लाnने िचजव1त ु फेला नपरकेो र 
आफूले बस कुरकेो 1थानभGदा ५० सेिGटिमटरको 
दरुीमा २ पXुरया लाग ुऔषध फेला परकेो हो । उJ लाग ु
औषध आफूले iयाएको होइन भनी आरोिपत कसरुमा 
इGकारी रहेको पाइयो ।

४. Lयसैगरी 0ितवेदक 0भ ु कोहारले 
अदालतमा उपि1थत भई बकपa गदाR सवाल जवाफ 
नं.५ मा “िमित २०७२/६/१९ गते १९:०० बजेको 
समयमा HपEदेही िजNलाको िस.न.पा. १३ 
बसपाकL मा राजन काकWबाट लाग ु औषध [ाउन 
सगुर २ पु\रया तौल गदाL २ ]ाम २०० िमिल]ाम 
लाग ुऔषध बरामद गरकेो हA”ँ भनी उiलेख गरकेो 
पाइयो । तर यी 0ितवेदक 0भ ु कोहारले मौकामा 
आफूसमेतले तयार गरकेो बरामदी मचुiुका एवम् 
0ितवेदनमा 0ितवादी राजन काक*को साथबाट 
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लाग ु औषध 2ाउनसगुर फेला परकेो भ7ने उ8लेख 
भएको दिेखदँनै । ?यसैले िनजले अदालतमा वादीको 
साEीको Fपमा उपिGथत भई बकप# गदाK बरामदी 
मचु8ुकाभ7दा पथृक बेहोरा लेखी बकप# गरकेो पाइदँा 
?यGतो बकप#ले मा7यता पाउन सPने दिेखन आएन ।

५. अब जहासँTम Uितवादीले आVनो 
िनदWिषता Uमािणत गनK नसकेको भ7ने िजिकर छ, लाग ु
औषध (िनय7#ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ मा “कुनै 
)यि,का साथमा कुनै लाग ु औषध भएको फेला 
परमेा वा िनजले खेती गरकेो ज=गामा गाजँा, अिफम 
वा कोकाको खेती भइरहकेो वा सो भएको कुराको 
Bमाण फेला परमेा वा कुनै लाग ुऔषधको िनमाDण वा 
उFपादनको िनिमG चािहन ेकेही िविध पुिगसकेको 
कुनै पदाथD फेला परमेा वा कुनै पदाथDबाट लाग ु
औषध उFपादन गJरएपिछ सो पदाथDको बाकँL रहकेो 
केही कसर िनजको साथमा रािखएको फेला परमेा 
FयMतो पदाथD िनजले यो ऐन र यस ऐनअOतगDत 
बनकेो िनयम वा जारी गJरएको आदेशबमोिजम BाR 
गरकेो वा राखेको हो भOन े कुराको Bमाण िनजले 
पेस गनुDपनS छ । FयMतो Bमाण पेस गनD नसकेमा 
र अOयथा Bमािणत भएमा बाहके िनजले यस 
ऐनअOतगDत सजाय हUन ेअपराध गरकेो मािनन ेछ”
_यवGथा रहेको दिेख7छ ।

६. उa दफामा “साथमा” भ7ने बेहोरा 
उ8लेख भएकोबाट अिभयaुको शरीर, िनजले बोकेको 
वा िनजको Gवािम?वको मालवGत ुर अ7य कुनै तेdो 
_यिaको उपिGथित नरहेको, सवारी साधन, वाहन 
आिदमा फेला परकेो हeनपुछK  । यहा ँ बस िबसौनी 
जGतो सावKजिनक Gथानमा िनज उिभएभ7दा ५० 
सेि7टिमटरको दरुीमा भइुमँा लाग ुऔषध 2ाउन सगुर 
भेिटएको छ । बरामदी मचु8ुकामा िनजले Uहरीलाई 
दखेी फालेको अवGथामा भेिटएको भ7ने उ8लेख 

भएको अवGथा छैन । यसबाट िनजको साथमा लाग ु
औषध रािखएको अवGथामा भेिटन ु पनg भ7ने ऐनको 
अिनवायK आवhयकता रहेकोमा िमिसलको तiयबाट 
सो कुरा नदिेखदँा िनदWिषता Uमािणत गनुKपनg भार 
Uितवादीमा रह7छ भ7न िम8ने दिेखएन । लाग ुऔषध 
(िनय7#ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ मा रहेको _यवGथा 
िनदWिषताको सामा7य िनयमभ7दा फरक अपवादा?मक 
_यवGथा हो । यो _यवGथाको सबै सतKहF पूरा नभएको 
अवGथामा दोषी Uमािणत गनुKपनg भार वादी पEमा नै 
रह7छ । Uमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
Uितवादीउपर आफूले लगाएको अिभयोग Uमािणत गनg 
भार वादीमा हeने कानूनी _यवGथा रहेको स7दभKमा वादी 
पE सो दािय?वबाट उ7मिुa पाउने दिेख7छ । 

७. UGततु मjुाको स7दभKमा हेदाK  वादी पEबाट 
Uितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
हो भ7ने तiययaु Uमाण पेस गनK सकेको दिेखदँनै । 
मािनसहFको िनयिमत आउजाउ भैरहने बसपाकK  
जGतो सावKजिनक Gथलमामा बस कुkररहेको Uितवादी 
निजकै भइुमँा भेिटएको लाग ुऔषध ियनै Uितवादीले 
फालेको हो भनी यिकन गनg अवGथा रहदँनै । यी Uितवादी 
उिभएको Gथान निजक बरामिदत लाग ुऔषध भेिटन ु
नै िनज Uितवादीउपरको अिभयोग कसरु Uमािणत गनg 
ठोस आधार ब7न नसकm केवल शकंासTम गनK सिकने 
अवGथा रह7छ । वादी पEबाट िनज Uितवादीउपरको 
अिभयोग तiययaु Fपमा Uमािणत गनK सकेको 
अवGथा छैन । “अिभयोजन पVले Bितवादी नै 
Bमािणत गनD नसकेको अवMथामा Bमाणको भार 
रहकेो वा सरकेो भOन ेकानूनी )यवMथाको आधारमा 
वादीले पूरा नगरकेो दाियFव Bितवादीले पुरा गनुDपनS 
भनी अथD गनD निमXन”े भनी नेपाल सरकार िव. 
सोिनया भ7ने सानमुाया राई (oेp) (ने.का.प. भाग-
६०, अङ्क १, िन.नं.९९३५) िसuा7त Uितपािदत 
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१०६८७ - नेपाल सरकार िव. शेरबहादरु थापासमेत

भएको अव8थासमेत छ । लाग ुऔषध िनय@Aण ऐन, 
२०३३ को दफा १२ को कानूनी Jावधानबमोिजम 
Jितवादीले आMनो िनदNिषता Jमािणत गनO सPनपुनQ 
पूवाOव8था नै िसजOना भएको भ@न िमSने नभएबाट 
Jितवादीले आMनो िनदNिषता Jमािणत गनO नसकेको 
भ@द ै िनजलाई आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठहर 
गरी सजाय गWरपाउ ँ भ@ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर एवम् िव[ान् उप@यायािधव\ाको 
बहससमेतसगँ सहमत ह]न सिकएन ।

८. तसथO,  मािथ उSलेिखत आधार 
कारणसमेतबाट Jितवादी राजन काक_लाई सु̀  
`प@दहेी िजSला अदालतले अिभयोग दाबीबमोिजम 
५ वषO कैद र `.२५,०००।– जWरवाना ह]ने ठहbयाई 
गरकेो फैसलालाई उSटी गरी िनज Jितवादीलाई 
सफाइ िदने ठहर गरकेो उdच अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको िमित २०७४/१/१२ को 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह]ने ठहछO  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पhुन 
सPदनै । J8ततु मiुाको दायरीको लगत कjा गरी 
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ\ रायमा सहमत छु ।
@या.सlुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत: कणOबहादरु राई
इित सवंत् २०७७ साल जेlठ २० गते रोज ३ शभुम् ।

�� & ��

सवNdच अदालत, सयं\ु इजलास
माननीय @यायाधीश डा. आन@दमोहन भjराई

माननीय @यायाधीश qी हWरJसाद फुयाल
फैसला िमित : २०७७।९।१३

मiुाः बtिकङ कसरु

०७१-RB-०२५२
पनुरावेदक / वादी : िहमालयन बtक भरतपरु शाखाको 

जाहेरीले नेपाल सरकार
िव`x

Jyयथ_ / Jितवादी : िजSला धािदङ, बढुाथमु गा.िव.स. 
वडा नं.७ घर भई िचतवन िजSला भरतपरु 
न.पा. वडा नं.९ ब8ने शेरबहादरु थापासमेत

०७१-RB-०२५१
पनुरावेदक / Jितवादी : िजSला नवलपरासी, गा.िव.स. 

गtडाकोट, वडा नं.२ ब8ने Jकाश बराल
िव`x

Jyयथ_ / वादी : िहमालयन बtक भरतपरु शाखाको 
जाहेरीले नेपाल सरकार

०७१-RB-०१४५
पनुरावेदक / Jितवादी : िजSला धािदङ, सािबक 

बढुाथमु गा.िव.स. वडा नं.७ हाल िजSला 
िचतवन भरतपरु नगरपािलका वडा नं.९ 
गो@|ाङ घर भई हाल कारागार िभमफेदी 
मकवानपरुमा थनुामा रहेको शेरबहादरु थापा

िनण�य नं. १०६८७
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िव./
01यथ4 / वादी : िहमालयन ब<क भरतपरु शाखाको 

जाहेरीले नेपाल सरकार

§ अिभयोगप+मा सजायको माग दाबी गदा1 
स2ब3 कानूनको दफा उपदफा ख9ड सबै 
खुलाई >प? दाबी िलनुपन@ । 

(0करण नं.४)
§ सव1साधारणको िनEपे >वीकार गरी बGिकङ 

Iयवसाय गन@ बGकले आफूसमE सङ्किलत 
हMन आएको रकमको िहसाब िकताब दुO>त 
छ वा छैन, आफूले िज2मा िलएको रकम 
कहीकँतैबाट िहनािमना भएको छ वा छैन, 
भनी समिुचत सरुEाको TबUध नगरकेो 
कारणबाट िनEेपकता1को रकम जोिखममा 
पन@ गरी बGकको िबगो नै अलप+ पान@ गरी 
सफाइ िदन िमWन ेअव>था नदेिखन े। 

(0करण नं.६)

वादीका तफK बाट : िवMान्  उपPयायािधवRा Sी 
कमलराज पPथी

0ितवादीका तफK बाट : िवMान्  वTरU अिधवRा Sी िहरा 
रVेमी

अवलिWबत निजर :
सWब/ कानून : 
§ ब<िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४

स.ु तहमा फैसला गन\ : 
 माननीय Pयायाधीश Sी हTरकुमार पोखरले
 माननीय Pयायाधीश Sी ितल0साद SेU
 पनुरावेदन अदालत हेट]डा

फैसला
Uया.हZरTसाद फुयाल : Pयाय 0शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१) बमोिजम पनुरावेदनको रोहबाट 
दताK भई पेस हbन आएको 0eततु मfुाको सिंgh तiय 
एव ंठहर यस 0कार रहेको छः

िजmला िचतवन जटुपानी गा.िव.स. वडा 
नं.२ सयुKपरु बeने टुगँकुमारी िघिमरकेो खाता 
नं.००८००७८९६७००१७ बाट यस ब<कमा 
सपुरभाइजर पदमा कायKरत शेरबहादरु थापाले 
..४४,२२,०००।- िझकu मासी खाएकोले सो 
सWबPधमा आवvयक अनसुPधान कारबाही गTरपाउ ँ
भPनेसमेत बेहोराको िहमालयन ब<क भरतपरु शाखाको 
प# । 

म इ.स.ं२००४ सालमा रोजगारको लािग 
साइ0स गएकu हb ँ। जानभुPदा पिहले िहमालयन ब<कमा 
खाता खोलेकu र िवदशेमा कमाएको पैसा पटकपटक
गरी सो खातामा जWमा हbने गरी पठाएकu िथए ँ । 
पैसा जWमा भयो भएन भनी फोन गरी सोwने xममा 
फोनमाफK त सो ब<कका कमKचारी शेरबहादरु थापा 
भPनेसगँ िचनजान भयो । िनजले मोबाइल नं. समेत 
िदएका िथए । २०६९ साल चै# मिहनाको अPतितर 
नेपाल आएपिछ ब<कमा गई शेरबहादरु थापालाई मेरो 
एकाउPटमा कित पैसा छ हेरी िदनहुोस ्भPदा प<तािलस 
लाखजित छ, अिहले कWyयटुर िबzेकोले हेनK िमmदनै 
भनेका िथए । िमित २०७०।१।२२ गते काठमाड]मा 
गई आ{नो खाताको पैसा िझ|न ब<कमा जादँा 
जWमा ..११,०००।– मा# भएको थाहा पाए ँ । िनज 
शेरबहादरु थापाले मेरो खाताको ..४४,२२,०००।- 
रकम िहनािमना गरकेा रहेछन् भPनेसमेत बेहोराको 
टुगँकुमारी िघिमरलेे गरकेो कागज ।

मैले यस ब<कको किन} सहायक पदमा रही 
काउPटरमा बसी पैसा जWमा गन\ र िदने काम गरी 
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१०६८७ - नेपाल सरकार िव. शेरबहादरु थापासमेत

आएको छु । यसै;ममा स<=याकालीन काउ<टरमा 
रहदँा इ<चाजE शेरबहादरु थापाको धGकH र करकापले 
गदाE लगभग K.५९,००,०००।– रकम िहनािमना 
भएको छ । उO रकमम=ये लगभग K.१५,००,०००।- 
जित मैले चलाएको छु भ<नेसमेत बेहोराको Pितवादी 
Pकाश बरालले िहमालयन बQकमा पेस गरकेो िनवेदन ।

टुगँकुमारी िघिमरकेो खाता 
नं.००८००७८९६७००१७ बाट यस बQकमा 
सपुरभाइजर पदमा कायEरत शेरबहादरु थापाले सन् 
२०१० भ<दा पिहले K.४४,२२,०००।- िझकH मासी 
खाएको हYदँा िनजलाई बQिकङ कसरु तथा सजाय 
ऐनअ<तगEत कारबाही ग^रपाउ ँ भ<नेसमेत बेहोराको 
िहमालयन बQक भरतपरु शाखाको तफE बाट ऐ. बQकका 
सहायक Pब<धक िशवच<` अिधकारीको जाहेरी 
दरखाaत ।

यस बQकका सपुरभाइजर शेरबहादरु थापाले 
टुगँकुमारी िघिमरकेो खाताबाट K. ४४,२२,०००।- 
िझकH खाएको र बQकको स<=याकालीन ढुकुटीबाट समेत 
बQकको किनc सहायक Pकाश बरालको िमलेमतोमा 
िनज शेरबहादरु थापाले K.४४,००,०००।- र Pकाश 
बरालले K.१५,००,०००।- गरी K.५९,००,०००।- 
िहनािमना गरी मासेको भनी Pकाश बरालले िनवेदन 
पेस गरकेो हYदँा Pकाश बराललाई समेत आवdयक 
अनसु<धान ग^रपाउ ँ भ<नेसमेत बेहोराको िहमालयन 
बQक भरतपरु शाखाको पe ।

िजfला िचतवन भरतपरु नगरपािलका वडा 
नं.४ िaथत मिणरiन कँडेलको घरमा रहेको िहमालयन 
बQकमा रहेको टुगँकुमारी िघिमरकेो खाताबाट सोही 
बQकको सपुरभाइजर शेरबहादरु थापाले िविभ<न 
िमितमा K.४४,२२,०००।- िझकH िहनािमना गरकेो 
भ<नेसमेत बेहोराको घटनाaथल मचुfुका ।

शेरबहादरु थापा र Pकाश बराललाई प;ाउ 

गरी दािखला गरकेो छु भ<नेसमेत बेहोराको P.स.िन. 
पणुEबहादरु बaनेतको Pितवेदन । 

खातावालाको रकम के कसरी भOुानी ग^र<छ 
भनी सोधनी हYदँा चेक सिकएको अवaथामा ए.िट.एम. 
समेत नचलेमा खातावालालाई Cash Withdrawal 
Slip बाट समेत रकम भOुानी िदने Pचलन छ 
भ<नेसमेत बेहोराको िहमालयन बQकले लेखेको जवाफ 
पe ।

PितवादीहK शेरबहादरु थापा र Pकाश 
बरालको आपसी िमलोमतोमा आvनो User Right 
को दKुपयोग गरी यस बQकको स<=याकालीन 
ढुकुटीबाट रकम िझकेको र टुगँकुमारी िघिमरकेो 
खाताबाट रकम िझ|दा िनज शेरबहादरु थापाले 
आvनो हaता}र नगरी आvनो कG~यटुरको User 
Right को दKुपयोग गरी अ<य खातावाला �यिOहK 
अनरुाधाकुमारी थापाको खातामा 19 June, 2011 मा 
K.३०,०००।-, िवरबहादरु गKुङ र आशमाया 
गKुङको सयंOु खातामा 6 January, 2011 
K.९०,०००।-, दवेबहादरु थापाको खातामा 13 
Oct, 2010 मा K.१,००,०००।-, 14 Nov, 
2010 मा K.५०,०००।-, 3 Dec, 2010 मा 
K.५०,०००।-, 12 Dec, 2010 मा K.५०,०००।- 4 
Mar, 2011 मा K.१,००,०००।-, 8 Apr, 2011 मा 
K.१,००,०००।-, 20 May, 2011 मा 
K.१.००,०००।-, धनमाया गKुङको खातामा 26 
Feb, 2010 मा K.५०,०००।-, 28 Oct, 2010 
मा K.२,०९,०००।-, िगतादवेी अिधकारीको 
खातामा 5 Sep, 2010 मा K.५३,०००।-, 
कालीराम चौधरीको खातामा 15 May, 2011 मा 
K.१,५०,०००।-, 15 Mar, 2011 मा 
K.१,००,०००।- 22 Apr, 2011 मा 
K.१,००,०००।-, 25 May, 2011 मा 
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-.१,००,०००।- 1 June, 2011 मा 
-.२,००,०००।-, 5 June, 2011 मा 
-.२,००,०००।-, 12 June, 2011 मा 
-.३,००,०००।-, मि8जता थापाको खातामा 8 
Aug, 2010 मा -.१,००,०००।-, 18 January, 
2011 मा -.२५,०००।-, 3 Jul, 2011 मा 
-.५०,०००।-, 10 Jul, 2011 मा -.२,००,०००।-, 
14 Jul, 2011 मा -. ३५,०००।-, 22 Jul, 2011 मा 
-.२५,०००।-, 11 Sept. 2011 मा -.५०,०००।-, 
मा समुराज अमाCयको खातामा 24 Feb, 2010 मा 
-.१,००,०००।-, िसEबहादरु मKलको. खातामा 
25 Oct, 2010 मा -.५०,०००।-, 16 Dec, 
2010 मा -.२,००,०००।-, 7 Dec, 2011 मा 
-.१,००,०००।-, 14 May, 2011 मा 
-.१,००,०००।-, 3 Aug, 2011 मा 
-.१,००,०००।-, 17 Aug, 2011 मा 
-.१,३०,०००।-, 5 Sept, 2011 मा 
-.६०,०००।-, 18 Sept, 2011 मा 
-.३०,०००।-, 23 Sept, 2011 मा 
-.१,२०,०००।-, 14 Oct, 2011 मा 
-.२,००,०००।-, 6 Nov, 2011 मा 
-.१,००,०००।-, 24 Nov, 2011 मा 
-.१,००,०००।- र सोमिसहं थापाको खातामा 20 
January, 2011 मा -.१,००,०००।- Uा8सफर 
गरकेो र 1 June, 2012 मा -.१५,०००।- Cash 
Withdrawal Slip बाट िझकेको दिेख8छ भ8नेसमेत 
बेहोराको िहमालयन ब̂क भरतपरु शाखाको प# । 

मैले १३ वषkदिेख िहमालयन ब̂कमा काम 
गदm आएको छु । हाल सपुरभाइजर पदमा रहेको छु । 
२०६३ सालमा खाता खोलेक{ टुगँकुमारी िघिमरकेो 
खातामा भएको रकम िव�वािसलो मािनसको खातामा 
Uा8सफर गरी Cash Withdrawal Slip �ारा 

खाएको ह� ँ। पटकपटक गरी िनज टुगँकुमारी िघिमरकेो 
-. ४४,२२,६८०।- िनकाली खाएको र ब̂कको 
स8�याकालीन काउ8टरमा किन� सहायक �काश 
बराल र मेरो िडउटी सगैँ पन� भएकोले िनजसमेतको 
सहयोग तथा िमलोमतोमा ब̂कको स8�याकालीन 
ढुकुटीबाट समेत पटकपटक गरी -.५९,००,०००।- 
िनकाली सोम�ये -.१५,००,०००।- �काश 
बराललाई िदई अ8य रकम मैले िहनािमना गरकेो 
ह� ँ। उ� रकमबाट केही रकम मैले िचनजानका �यि� 
तथा आफ8तह-लाई सापटी िदएको छु भ8नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी शेरबहादरु थापाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

म ४ वषkदिेख िहमालयन ब̂कमा काम गदm 
आएको छु । हाल किन� सहायक पदमा रहेको छु । 
सपुरभाइजर शेरबहादरु थापाको अ�डरमा बसी काम 
गनुkपन� ह�8�यो । स8�याकालीन काउ8टरमा िनज 
शेरबहादरु थापा र मेरो िडउटी पन� भएकोले सगैँ काम 
गन� �ममा क�रब १ मिहनाअगािडदिेख िनज शेरबहादरु 
थापाले १ लाख, २ लाख गरी मलाई िदने गथ� र िनजले 
समेत लैजाने गरकेा िथए । मैले पटकपटक गरी ज�मा 
१५ लाख लगेको छु । शेरबहादरुले कित लैजा8�यो 
मलाई थाहा भएन । पिछ ब�ुदा स8�याकालीन 
काउ8टरबाट ५९ लाख -पैया ँ िहनािमना भएको 
रहेछ भ8नेसमेत बेहोराको �ितवादी �काश बरालले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान ।

िजKला िचतवन, भरतपरु नगरपािलका वडा 
नं.९ ि�थतमा रहेको �ितवादी शेरबहादरु थापाको 
घर खानतलासी गदाk ब̂िकङ कसरु अपराध म ुामा 
�माणमा ला¢ने िचजव�त ु फेला नपरकेो भ8नेसमेत 
बेहोराको खानतलासी तथा बरामदी मचुKुका ।

िजKला नवलपरासी, ग̂डाकोट गा.िव.स. 
वडा नं.२ ि�थतमा रहेको �ितवादी �काश बरालको 
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घर खानतलासी गदा8 ब9िकङ कसरु अपराध म=ुामा 
>माणमा ला@ने िचजवCत ु फेला नपरकेो भGनेसमेत 
बेहोराको खानतलासी तथा बरामदी मचुHुका ।

िहमालयन ब9कका सपुरभाइजर शेरबहादरु 
थापाले सो ब9कमा खाता रहेको टुगँकुमारी िघिमरकेो 
खाताबाट N.४४,२२,०००।- िझकS खाएको र िनज 
शेरबहादरु थापा र िनजसगैँ किनV सहायक पदमा 
काम गनW >काश बरालसमेतको िमलोमतोमा ब9कको 
सGXयाकालीन काउGटरको ढुकुटीमा भएको रकमबाट 
पटकपटक गरी ज[मा N.५९,००,०००।- िहनािमना 
गरकेा रहेछन् । िनजले मलाई / हामीलाई कुनै रकम 
सापटी िदएका छैनन् भGनेसमेत बेहोराको शेरबहादरु 
थापाले रकम सापटी िदएको भनी लेखाई िदएका 
मािनसहN िगरबहादरु मHल, मामबहादरु थापा, 
थमबहादरु थापा, केहर िसहं थापा, >िमला थापाले 
गcरिदएको घटना िववरण कागज । 

हाdो िहमालयन ब9क नारायणगढ शाखामा 
खाता छ । सो ब9कको सपुरभाइजर हाल पeाउ परकेा 
शेरबहादरु थापा िचनजानका fयिg हhन् । िनजले 
तपाइकँो खातामा मेरो पैसा आएको छ, मलाई चेक 
िदनहुोस ् भनेपिछ खातामा हेदा8  बढी रकम दिेखन 
गएकोले बढी भएको रकमको चेक काटी िदएको हh ँ । 
िनजले टुगँकुमारी िघिमरकेो खाताबाट हामीहNको 
खातामा रकम jाGसफर गरी रकम बढी दखेाई चेक 
काट्न लगाई िझकS खाई टुगँकुमारी िघिमरकेो खाताको 
रकम िहनािमना गरकेा रहेछन् । िनज शेरबहादरु थापाले 
ब9कको किनV सहायक >काश बरालको िमलोमतोमा 
ब9कको आGतcरक रकमसमेत िहनािमना गरकेा रहेछन् 
भGनेसमेत बेहोराको आशमाया गNुङ, अनरुाधा कुमारी 
थापा र िसkबहादरु मHलले गरकेो कागज ।

>ितवादी िहमालयन ब9कका सपुरभाइजर 
शेरबहादरु थापाले सोही ब9कका खातावाला टुगँकुमारी 

िघिमरकेो खाताबाट N.४४,२२,०००।- रकम अGय 
मािनसहNको खातामा jाGसफर गरी िझकS खाएका 
हhन् । िनज र किनV सहायक >काश बराल भई ब9कको 
सGXयाकालीन ढुकुटीबाट समेत िविभGन िमितमा गरी 
N.५९,००,०००।- िझकS खाएका रहेछन् । यसरी 
िनज >ितवादीहNले ब9कको खातावालाको रकम र 
ब9कको आGतcरक रकमसमेत िहनािमना गरी ब9िकङ 
कसरु अपराध गरकेा हhन् भGनेसमेत बेहोराको बिुझएका 
रमे>साद कँडेल, रमेशकुमार mेn र िवजय गNुङले 
गरकेो घटना िववरण कागज ।

>ितवादी शेरबहादरु थापाले आफू काय8रत 
िहमालयन ब9कको खातावाला टुगँकुमारी िघिमरकेो 
खाता नं. ००८००७८९६००१७ मा ज[मा भएको 
रकममXये आpनो User Right >योग गरी सो 
खाताबाट अGय fयिgहNका खातामा रकम jाGसफर 
गरी चेक र Cash Withdrawal Slip >योग गरी 
N.४४,२२,०००।- अनिधकृत Nपमा िनकाली 
िहनािमना गरकेो र सोही ब9कको सGXयाकालीन 
काउGटरमा किनn सहायक पदमा काय8रत कम8चारी 
>काश बरालसगँ िमलेमतो गरी ब9कको आGतcरक 
रकम N.५९,६८,८४०।- िनकाली सोमXये N.१५ 
लाख >काश बराललाई िदई बाकँS रकम आफूले खाई 
मासी िहनािमना गरकेो दिेखदँा >ितवादीहNको सो 
काय8 ब9िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
५(क)(ग) ६ र ९(१)(२) िवपcरत कसरु अपराध हhदँा 
िनजहNलाई सोही ऐनको दफा १५(२) बमोिजम कैद 
र िबगो भराई िबगोबमोिजम जcरवानासमेत गcरपाउ ँ
भGनेसमेत बेहोराको अिभयोगप� ।

अिभयोग दाबी झ�ुा हो । मैले ब9कको 
कुनै रकम िहनािमना गरकेो छैन । म ब9कको तHलो 
तहको कम8चारी भएको हhदँा मेरो कुनै िनण8य
चHदनै । मलाई शेरबहादरुले रकम िदएका छैनन् । मैले 
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ब.कमा िदएको भिनएको िनवेदन मलाई जबरज6ती िदन 
लगाइएको हो । सो िनवेदन मेरो राजखुसुीले िदएको 
होइन । अनसु?धानको Aममा भएको बयान मेरो 
होइन । ब.कका 6टाफहEले भनेबमोिजम लेखी मलाई 
सहीछाप गराइएको हो । म िनदGष रहेको हIदँा अिभयोग 
माग दाबीबाट सफाइ िदलाइपाउ ँ भ?नेसमेत बेहोरा 
Lितवादी Lकाश बरालले पनुरावेदन अदालत हेटNडामा 
गरकेो बयान ।

म िहमालयन ब.कको सपुरभाइजर पदमा 
कायPरत िथए ँ । सो पदमा कायPरत रहदँा Cash 
Customer Service, Bills Remittance 
लगायतको काम गथV । िहमालयन ब.कमा खाता खोली 
सन् २००९ मा साइLस गएकY टुगँकुमारी िघिमरकेो 
खातामा ज[मा भएको E.४४,२२,०००।- रकम 
िविभ?न _यि`का नाममा bा?सफर गरी िनकाली खाई 
मासेको हI ँ । िहमालयन ब.कको E.५९,६८,८४०।- 
अनिधकृत Eपले िनकाली E.१५ लाख Lकाश 
बराललाई िदई बाकँY रकम मैले खाए मासेको भ?ने 
अिभयोग दाबी झqुा हो । मैले ब.कको आ?तxरक रकम 
खाए मासेको छैन र Lकाश बराललाई समेत िदएको 
छैन । टुगँकुमारी िघिमरकेो रकम मैले खाए मासेको 
मौका छोपी ममािथ बदिनयत िचताई सो जाहेरी परकेो 
हIदँा ब.कको रकम दEुपयोग गरकेोमा मलाई सजाय 
हIनपुन{ होइन भ?नेसमेत बेहोराको Lितवादी शेरबहादरु 
थापाले सEु पनुरावेदन अदालत हेटNडामा गरकेो 
बयान ।

िमिसल सलं}न त~काल Lा� LमाणहEबाट 
िनज LितवादीहE शेरबहादरु थापा र Lकाश बराल 
हालै कसरुदार होइनन् भ?न िम�ने मनािसब आधारको 
अभाव रहेको दिेखएको र ब.िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(घ) अनसुार सजाय हIन 
स�ने अव6था िव�मान रहेको हIदँा पिछ Lमाण ब�ुद ै

जादँा ठहरबेमोिजम हIने गरी हाललाई अ.ब.ं११८(२) 
बमोिजम दवैुजना LितवादीहEलाई म�ुा पपुP�को लािग 
कानूनबमोिजम िसधा खान पाउने गरी थनुामा रा�न 
स[बि?धत कारागारमा पठाइिदन ुभ?नेसमेत बेहोराको 
िमित २०७०/०३/०७ को पनुरावेदन अदालत 
हेटNडाको थनुछेक आदशे ।

पनुरावेदन अदालत हेटNडाको थनुछेक 
आदशेउपर यस अदालतमा अ.ब.ं १७ नं. बमोिजम 
परकेो ०७०-RE-००८३ को िनवेदनमा भएको यस 
अदालतको िमित २०७०।१०।२९ को आदशेबमोिजम 
Lितवादी Lकाश बराल E.२०,००,०००।– (िबस 
लाख Eपैया)ँ बराबरको ब.क }यार?ेटी िदई पनुरावेदन 
अदालत हेटNडाको िमित २०७०।१२।११ को 
आदशेानसुार साधारण तारखेमा रहेको अव6था रहेछ । 

Lितवादी शेरबहादरु थापाले टुगँकुमारीको 
खाताबाट E.४४,२२,०००/- र Lितवादी Lकाश 
बराल र शेरबहादरु थापाले ब.कको स?�याकालीन 
काउ?टरबाट E.६०,००,०००।- को हाराहारीमा 
आ�नो अिधकार दEुपयोग गरी एक अकाPको खातामा 
bा?सफर गरी िहनािमना गरी खाएको ब.कको रकेडPबाट 
दिेख?छ । दिैनक कारोबारबाट दिैनक िहसाब िमलान 
गन{ िज[मेवारी Lितवादी शेरबहादरुको नै हो । समय 
समयमा िनरी�ण हIदँा एक अकाPको Till (टीलमा) 
खातामा सान{ �याउने गररे िहसाब िमलाउने गरकेो 
रकेडPबाट दिेख?छ । टुगँकुमारीको जाहेरी परपेिछ ~यो 
कुरा थाहा भयो भ?नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा6त 
िदने ब.कका सहायक Lब?धक िशवच?� अिधकारीले 
सEु पनुरावेदन अदालत हेटNडामा गरकेो बकप# ।

टुगँकुमारीको खाताबाट E.४४,२२,०००/- 
मैले िलएको हI ँ । ब.कको स?�याकालीन काउ?टरबाट 
िलएको रकम मैले िलएको होइन । Lितवादी Lकाश 
बरालले िलएको हIनपुछP  भनी शेरबहादरुले कारागार 



707

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

१०६८७ - नेपाल सरकार िव. शेरबहादरु थापासमेत

काया5लयमा भेट ह8दँा भनेका िथए । सो स=ब>धमा 
अA थाहा छैन भ>नेसमेत एकै िमलान बेहोराको 
Dितवादी शेरबहादरु थापाका साFीहA काल ुरानाभाट 
र रमेDसाद कँडेलसमेतले सAु पनुरावेदन अदालत 
हेटHडामा गरकेो बकपJ ।

Dितवादी Dकाश बराल िन=नवगKय पLरवारका 
ह8न् । बNकमा जािगर खाए पिन िनजको घरपLरवारको 
आिथ5क िSथितमा खासै फरक िथएन । समाजमा राUो 
चLरJको WयिXको Aपमा चिच5त िथए । Yयसैले YयSतो 
गैZिज=मेवार काम गरनेन् होला, िनद\ष छन् जSतो 
ला^छ भ>नेसमेत बेहोराको Dितवादी Dकाश बरालको 
साFी रिव>_राज िघिमरलेे सAु पनुरावेदन अदालत 
हेटHडामा गरकेो बकपJ ।

यस अदालतका आदशेानसुार माग भई 
आएको िहमालयन बNकको आ>तLरक लेखा परीFण 
Lरपोट5  र नेपाल राbc बNकले िहमालयन बNकको 
रकम दAुपयोग भएको सब>धमा गरकेो िनरीFण 
Dितवेदनसमेतका िमिसल Dमाणबाट िहमालयन बNक 
िलिमटेडको A.५९,६८,८४०।- मgये Dितवादी 
Dकाश बरालले िलए खाएको A.१५,००,०००।- कhा 
गरी बाकँi ह8न आउने A.४४,६८,८४०।- र टुगँकुमारी 
िघिमरकेो खाताबाट िनकािलएको A.४४,२२,०००।- 
समेत ज=मा A.८८,९०,८४०।- Dितवादी शेरबहादरु 
थापाले िलए खाएको दिेखन आई िनजले आरोिपत 
कसरु गरकेो दिेखदँा Dितवादी शेरबहादरु थापालाई 
बNिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
१५(२)(ग) बमोिजम सो बNकको A.४४,६८,८४०।- 
र टुगँकुमारी िघिमरकेो A.४४,२२,०००।- िबगो 
भराई दवैु िबगोबमोिजम A.८८,९०,८४०।- जLरवाना 
गरी दईु वष5 कैद ह8ने र अका5 Dितवादी Dकाश 
बरालले बNकको A.१५,००,०००।- िलए खाएको 
दिेखदँा ऐ. ऐनको दफा १५(२)(ख) बमोिजम िबगो 

A.१५,००,०००/- िहमालयन बNक िलिमटेडलाई 
भराई िबगोबमोिजम A.१५,००,०००/- जLरवाना गरी 
एक वष5 कैद ह8ने ठहछ5  भ>नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन 
अदालत हेटHडाबाट िमित २०७१/०८/९ मा भएको 
फैसला ।

िहमालयन बNक भरतपरु शाखामा रहेको 
जाहेरवालामgयेका टुगँकुमारीको खातामा रहेको 
रकम A.४४,२२,०००।- िनकाली खाए मासेकोमा 
भएको सजायको स=ब>धमा मेरो SवीकारोिX छ । तर 
बNकको स>gयाकालीन काउ>टरमा रहेको रकमबाट 
A.५९,६८,८४०।- िलई खाएको भ>ने आरोपमा मेरो 
इ>कारी बयान मेरो साFी काल ुरानाभाटले गLरिदएको 
बकपJ बेहोराबाट समेत समिथ5त छ । अिभयोजन 
पFले सो आरोप पिुs ह8नसtने वSतिुनu Dमाण 
पेस गन5सकेको अवSथा छैन । नेपाल राbc बNकले 
समेत रकम िहनािमना भएको स=ब>धमा Sपs Dमाण 
िदन सकेको छैन । यस अवSथामा स>gयाकालीन 
काउ>टरको रकममgये A.४४,६८,८४०।- समेत 
ज=मा A.८८,९०,८४०।- मैले िलए खाएको दिेखन 
आएको ह8नाले A.८८,९०,८४०।- जLरवाना र २ वष5 
कैद ह8ने ठहछ5  भनी भएको पनुरावेदन अदालत हेटHडाको 
फैसला Dमाणको अभावमा भएको ह8दँा सो फैसला 
बदर गरी बNकको आ>तLरक रकम A.४४,६८,८४०।- 
तफ5 को अिभयोग दाबी र सोअनAुपको सजायबाट मिुX 
िदलाइपाउ ँ भ>नेसमेत बेहोराको Dितवादी शेरबहादरु 
थापाले यस अदालतमा गरकेो पनुरावेदन ।

िहमालयन बNक िल. भरतपरु शाखाको 
तफ5 बाट िमित ०७०।१।२४ मा िदइएको जाहेरीमा 
मलाई दोषी दखेाइएको छैन । अनसु>धानमा बयान 
गदा5 शेरबहादरुले मलाई A.१५,००,०००।- 
िदएको भ>ने कुरालाई मेरो िवAvमा Dमाणमा िलन 
िमwदनै । अनसु>धानको मेरो बयानलाई मैले 
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अदालतसम0 इ2कार गरकेो छु । 8.१५००,०००।- 
िलएको भनी गरकेो कागज करकापबाटै गराइएको 
हो । उE कागज अ2य कागजातबाट समिथHत हIन 
सकेको छैन । नेपाल राJK बLकको परी0ण NरपोटHबाट 
मलाई दोषी दखेाइएको छैन । िमिसल सलंSन तTयबाट 
पिन मबाट अनिधकृत 8पमा अ2य WयिEको खाताबाट 
रकम िनकाXने, रकमा2तर गनY, रकम भEुानी िदने 
काम गरकेो दिेखएको छैन । मबाट बLकको सZपि[ 
द8ुपयोग गरकेो एव ंबLकको िहत ]ितकूल खचH गरकेो 
भ2ने नदिेखएकोमा ममािथ आकिषHत नै नहIने कानूनको 
दफाबाट मलाई कसरुदार ठहर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत हेटbडाको फैसला #िुटपूणH हIदँा सो फैसला 
उXटी गरी मलाई सफाइ िदलाइपाउ ँ भ2नेसमेत 
बेहोराको ]ितवादी ]काश बरालले यस अदालतमा 
िदएको पनुरावेदन ।

]ितवादी शेरबहादरु थापाले पीिडत 
टुगँकुमारी िघिमरकेो खाताको रकम 8.४४,२२,००० 
र बLकको आ2तNरक रकम 8.५९,६८,८४०।- समेत 
गरी 8.१,०३,९०,८४०।- िहनािमना गरकेो र 
सह]ितवादी ]काश बरालले बLकको स2kयाकालीन 
काउ2टरबाट आ2तNरक रकम (िनजले िलएको 
कबलु गरकेो 8.१५,००,०००।- सो बाहेकको 
8.४४,६८,८४०।-) समेत हIने 8.५९,६८,८४० 
िहनािमना गरकेो बेहोरा िमिसल सलंSन िनजह8को 
मौकाको बयान, बLकबाट ]ाo प# तथा सूचनाह8को 
आधारबाट दिेखन आएको छ । यसबाट ]ितवादी 
शेरबहादरु थापाउपर 8.१,०३,९०,८४०।- तथा 
अकाH ]ितवादी ]काश बरालउपर 8.५९,६८,८४०।- 
को िबगो कायम गरी सोहीबमोिजम िनजह8लाई 
कैद, जNरवाना र िबगो भराउने सजाय गनुHपनYमा 
सो नगरी वादी दाबीभ2दा कम सजाय हIने गरी तथा 
अिभयोजनकताHले गोpारा 8पमा ऐनको दफा १५(२) 

नं. बमोिजम मागदाबी िलइएको कुरालाई िrिवधापूणH 
र अsपt मानी सोको सिुवधा ]ितवादीह8ले पाउने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेटbडाको फैसलामा 
बLक तथा िव[ीय सsंथासZब2धी ऐनको दफा १५(२) 
को ]योग एव ं Wयाuयामा #िुट भई बदरभागी हIदँा 
उE फैसला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै 
गNरपाउ ँ भ2नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको 
तफH बाट पेस हIन आएको पनुरावेदन ।

यसमा वादी नेपाल सरकार, ]ितवादीह8 
शेरबहादरु थापा र ]काश बरालसमेतको दोहोरो 
पनुरावेदन परकेो दिेखदँा मलुकुv ऐन, अ.ब.ं२०२ नं. 
को ]योजनाथH नेपाल सरकारतफH को पनुरावेदनको 
जानकारी ]ितवादीह8लाई िदई र ]ितवादीह8तफH को 
पनुरावेदनको जानकारीसिहतको पेसीको सूचना 
महा2यायािधवEाको कायाHलयलाई िदई िनयमानसुार 
पेस गनुH  भ2नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट िमित 
२०७४/१२/२५ मा भएको आदशे ।

यस अदालतबाट कारागार कायाHलयमाफH त 
थनुवुा ]ितवादी शेरबहादरु थापालाई िदइएको िमित 
२०७६।२।७ को पेसीको सूचना प#मा कारागार 
कायाHलय िभमफेदी मकवानपरुले िनज ]ितवादी 
शेरबहादरु थापा िमित २०७६।१।२४ गते थनुामEु 
भइसकेको बेहोरा अनरुोध छ भनी लेखी पठाएको 
रहेछ ।

ठहर खxड
िनयमबमोिजम आजको दिैनक मyुा पेसी 

सूचीमा चढी िनणHयाथH यस इजलाससम0 पेस हIन 
आएको ]sततु मyुामा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको तफH बाट उपिsथत िवrान्  उप2यायािधवEा 
|ी कमलराज प2थीले ]ितवादीह8 शेरबहादरु थापा 
र ]काश बराल दवैुजना िहमालयन बLकका कमHचारी 
भई आपसी िमलेमतोमा बLकको स2kयाकालीन 
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१०६८७ - नेपाल सरकार िव. शेरबहादरु थापासमेत

काउ5टरबाट आ5त8रक रकम 9. ५९,६८,८४०।– 
िहनािमना गरकेो दिेखदँा Cितवादी Cकाश बरालउपर 
िनजले िलएको कबलु गरकेो 9.१५,००,०००।- 
सोबाहेकको 9.४४,६८,८४०।- समेत जोड्दा हIने 
9.५९,६८,८४०।-को र Cितवादी शेरबहादरुउपर 
जाहेरवाला टुगँकुमारी िघिमरकेो खाताबाट िहनािमना गरी 
िलएखाएको 9.४४,२२,०००।– र बLकको आ5त8रक 
िहनािमना भएको पूर ै रकम 9.५९,६८,८४०।– गरी 
जPमा 9.१,०३,९०,८४०।- बराबरको िबगो कायम 
गरी सोही िबगोबमोिजम सजाय गनुSपनTमा कम िबगो 
कायम गरी सोबमोिजम नै सजाय हIने गरी भएको स9ु 
फैसला उVटी गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै िबगो 
कायम गरी िबगोबमोिजम सजाय ग8रपाउ ँ भनी तथा 
दवैुजना Cितवादीह9को तफS बाट उपिXथत िवYान्  
व8रZ अिधव\ा ]ी िहरा रे̂ मीले बLकको आ5त8रक 
रकमतफS को िबगो 9.५९,६८,८४०।– को सPब5धमा 
Cितवादीह9 दवैुजनाले अदालतमा इ5कारी बयान 
गरी अनसु5धानको बयान करकापबाट भएको कुरा 
लेखाएको छ । सो रकम िहनािमना भएकै हो भ5ने 
सPब5धमा बLकको आ5त8रक अिडट र नेपाल राab 
बLकको िनरीcण Cितवेदनले समेत तeयगत िववरण 
िदन नसकf िहनािमना गरकेो कुराको Cमाण नै पेस 
हIन सकेको छैन । यस अवXथामा दवैु िबगो कायम 
गरी Cितवादीह9लाई िबगोअन9ुपको सजाय गनT गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत हेटhडाको फैसला Cमाणको 
अभावमा भएको हIदँा सो फैसला उVटी गरी आ5त8रक 
रकम 9.५९,६८,८४०।– तफS को िबगोको हदसPम 
दवैुजना Cितवादीह9लाई भएको सजाय बदर ग8रपाउ ँ
भनी बहस CXततु गनुSभयो ।

दवैु पcको तफS बाट CXततु भएको बहस 
िजिकर सनुी पनुरावेदन पiह9सिहतको िमिसल 
अjययन गरी पनुरावेदन अदालत हेटhडाबाट भएको 

फैसला िमलेको छ वा छैन ? पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकार र Cितवादीह9 दवैुजनाको पनुरावेदन िजिकर 
पु̂ न सlने हो वा होइन ? भ5ने सPब5धमा नै िनणSय 
िदनपुनT हIन आयो ।

२. िनणSयतफS  िवचार गदाS सवSCथम वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरको सPब5धमा 
िहमालयन बLकमा खाता खोली रकम सङ्कलन र 
बचत गनT िनcेपकताS टुगँकुमारी िघिमरकेो खाताबाट 
9.४४,२२,०००।– रकम अनिधकृत 9पमा 
िनकालेको र सोही बLकको स5jयाकालीन काउ5टरको 
रकमबाट जPमा 9.५९,६८,८४०।- नगद िहनािमना 
भएको भ5ने कुरा िमित २०७०।१।२२ को िहमालयन 
बLक र टुगँकुमारी िघिमरकेो जाहेरी दरखाXत, िहमालयन 
बLक िलिमटेडले िमित २०७०।११।१३ को  पiसाथ 
पठाएको अिडट 8रपोटS , सो बLकको िनयमनकारी िनकाय 
नेपाल राab बLकको िनरीcण Cितवेदनसमेतबाट 
दिेखयो । सोभ5दा बढी बLकको आ5त8रक र 
िनcेपकताSको रकम िहनािमना भएको भ5ने दिेखन 
आएन । बLकको आ5त8रक रकम 9.५९,६८,८४०।- 
मjये 9.१५,००,०००।– Cितवादी Cकाश बराललाई 
िदएको हI ँभनी Cितवादी शेरबहादरु बरालले अनसु5धान 
अिधकारीसमcको बयानमा बताएको तथा Cितवादी 
Cकाश बरालले समेत अनसु5धानको rममा भएको 
बयानमा सो कुरा Xवीकार गरकेो पाइ5छ । दवेानी 
िमि]त फौजदारी दाियtव वहन गराउदँा जसले जित 
िलएखाएको छ सोहीअनसुार दाियtव वहन गराउन ु
पदSछ भ5ने कानूनी मा5यता रहेको छ । सोही मा5यताको 
आधारमा मलुकुf ऐन, चोरीको महलको १०(३) नं. 
मा “…..चोरी म*ुामा जसले जित खाएको ठहछ5 
उसबाट उित उित असलु गरी िलनपुद5छ” भ5ने 
कानूनी Cावधानले यो मा5यतालाई हाyो कानूनले 
पिन zहण गरकेो दिेख5छ । यसरी बLकको वाXतिवक 
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-पमा िहनािमना भएको भ2ने दाबी र पिु8 भएको 
रकम -.५९,६८,८४०।- म@ये -.१५,००,०००।– 
Cितवादी Cकाश बरालले िलएखाएपिछ िनजले 
िलएखाएको रकमको दाियIव िनजैले बेहोनुKपनL र 
सोबाट बाकँO दिेखने रकम -.४४,६८,८४०।- को 
दाियIव Cितवादी शेरबहादरु थापाले नै बेहोनुKपनL हQ2छ । 
निलए नखाएको रकमसमेतको दाियIव बेहोनK लगाउन ु
2याियक मा2यतािवपरीत हQ2छ ।

३. मािथ िववेचना गVरएअनसुार यथाथKमा 
िलएखाएको िबगो भराई Iयसको मा# दाियIव वहन 
गराउदँा 2याियक र तकK सXमत हQ2छ भ2ने 2याियक 
मा2यतालाई आIमसात् गदाK Cितवादी शेरबहादरु 
थापालाई िन[ेपकताK टुगँकुमारी िघिमरकेो खाता 
नं.००८००७८९६७००१७ बाट अनिधकृत -पमा 
िलई खाएको रकम -.४४,२२,०००।– एव ं ब̀कको 
स2@याकालीन काउ2टरबाट िहनािमना भएको रकम -. 
५९,६८,८४०।- समेत जोडी -.१,०३,९०,८४०।– 
र Cितवादी Cकाश बरालको हकमा िनजले िलएको 
कबलु गरकेो -.१५.००,०००।- सोबाहेकको 
-.४४,६८,८४०।- समेत जोडी -.५९,६८,८४०।– 
िबगो कायम गरी सो िबगोबमोिजम सजाय गनK िमbने 
दिेखएन ।

४. अब अिभयोजनकताKले गोcारा -पमा 
ब̀िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२) 
नं. बमोिजम मागदाबी िलइएको कुरालाई िjिवधापूणK 
र अlप8 मानी सोको सिुवधा Cितवादीह-ले पाउने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेटmडाको फैसलामा 
सो ऐनको दफा १५(२) को Cयोग एव ं nयाoयामा 
#िुट रहेको भ2ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरको सXब2धमा ब̀िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को १५(२) मा खpड (क) (ख) (ग) (घ) को 

nयवlथा भई CIयेक खpडमा िभ2न-िभ2न अवlथा 
उbलेख गVरएको पाइ2छ । सो Cावधानअनसुार Clततु 
मqुामा Cितवादी शेरबहादरु थापाले ब̀कको िन[ेपकताK 
टुगँकुमारी िघिमरकेो खाताबाट -.४४,२२,०००।– 
र िहमालयन ब̀क िलिमटेडको -.५९,६८,८४०।– 
िलई खाएको भ2ने आरोप रहेकोमा यी दवैु रकमलाई 
खpडीकृत गरकेो अवlथामा Cितवादीलाई घटी सजाय 
हQने र एकOकृत गVरएको अवlथामा बढी सजाय हQने 
अवlथा रह2छ । यस अवlथामा अिभयोजनकताKले 
सो ऐनको खpड नछुट्याई दफा १५(२) भनी गोcारा 
-पमा दाबी िलएको पाइयो । यlतो अवlथा िसजKना 
नहोस ् भ2ने कुरामा अिभयोजन प[ सचेत रही 
अिभयोजन गदाK Cितवादीलाई हQने सजायको माग दाबी 
गदाK सXबs कानूनको नXबर दफा उपदफा खpड सबै 
खलुाई lप8 दाबी िलनपुनL हQ2छ । सो नगरी गोcारा 
-पमा दाबी िलइएबाट िjिवधाको अवlथा िसजKना 
भई सोको सिुवधा Cितवादीले पाउने नै हQ2छ । तसथK, 
Clततु मqुामा Cितवादीह-ले िलएखाएको दिेखएको 
भ2दा बढी िबगो कायम कायम गVरपाउ ँ र अिभयोग 
प#मा ब̀िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा १५(२) को गोcारा दाबी िलएकोमा अदालतबाट 
िभ2निभ2न सजाय नगरी सो कानूनको Cयोग एव ं
nयाoयामा #िुट रहेको भ2ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम हQन सtने दिेखएन ।

५. पनुरावेदक Cितवादीह-म@ये शेरबहादरु 
थापाको ब̀कको स2@याकालीन काउ2टरको आ2तVरक 
रकम मैले निलए नखाएको हQदँा सोतफK को दाियIवबाट 
मिुu पाउ ँ भ2ने र Cकाश बरालको मैले ब̀कको 
काउ2टरबाट िलएको भिनएको -.१५,००,०००।- 
निलएको हQदँा मलाई पूणK सफाइ िदलाइपाउ ँ भ2ने 
पनुरावेदन िजिकर एकअकाKमा अ2तरसXबि2धत भई 
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१०६८७ - नेपाल सरकार िव. शेरबहादरु थापासमेत

दवैु िजिकरको स7ब8धमा सम:तामा िववेचना ह<न ु
उपय?ु ह<ने दिेखई सोतफC  िवचार गदाC, िहमालयन 
बFकको स8Gयाकालीन काउ8टरमा रहेको रकमबाट 
J.५९,६८,८४०।– िलएखाएको स7ब8धमा 
अदालतमा दवैु QितवादीहJले आरोिपत कसरुमा 
इ8कार रही बयान गरकेो भए तापिन अनसु8धान 
अिधकारीसमU दवैु QितवादीहJले सािबती बयान 
िदएको पाइयो । अनसु8धान अिधकारीसमU Qितवादी 
शेरबहादरु थापाले मैले २०६३ सालमा खाता 
खोलेक) टँुगकुमारी िघिमरकेो खातामा भएको 
4.४४,२२,०००।- रकम िव;वािसलो मािनसको 
खातामा =ा>सफर गरी Cash Withdrawal 
Slip @ारा खाएको हB ँ र बEकको स>Fयाकालीन 
काउ>टरमा किनI सहायक Jकाश बराल र मेरो 
िडउटी सगैँ पनN भएकोले िनजसमतेको सहयोग 
तथा िमलोमतोमा बEकको स>Fयाकालीन ढुकुटीबाट 
समते पटकपटक गरी 4.५९,००,०००।- िनकाली 
सोमFये 4.१५,००,०००।- Jकाश बराललाई िदई 
अ>य रकम मैले िहनािमना गरकेो हB ँ भनी बयान बेहोरा 
लेखाएको पाइ8छ भने Qितवादी Qकाश बरालले म ४ 
वष[देिख सपुरभाइजर शेरबहादुर थापाको अ>डरमा 
बसी काम गरी आएको छु । स>Fयाकालीन काउ>टरमा 
हामी दुईजनाको िडउटी पनN भएकोले  सगैँ काम गनN 
_ममा क`रब १ मिहनाअगािडदेिख िनज शेरबहादुर 
थापाले १ लाख, २ लाख गरी मलाई िदने गद[थ ेर 
िनजले समते लैजान ेगरकेा िथए । मैले पटकपटक 
गरी जbमा १५ लाख लगकेो छु भनी बयान बेहोरा 
लेखाएको पाइएबाट िनज दवैुजनाले आपसमा पोल 
गदW एक अकाCको कसरुलाई पिुX गYरिदएको पाइयो । 
अनसु8धानको Zममा भएको सो बयान Qमाणयो\य ह<न 
नस]ने भरला\दो अ8य कुनै Qमाण िनज QितवादीहJले 

पेस गरी िमिसल सलं\न रहेको पाइएन ।
६. जाहेरवाला िहमालयन बFकको 

िनयमनकारी िनकाय नेपाल रा_` बFकले िहमालयन 
बFकको aथलगत िनरीUण गYरिदएको Qितवेदनमा 
QितवादीहJले सो रकम िलएखाएको उbलेख भएको 
पाइयो । Qितवेदनमा “ब &कको िस*टममा भएका 
कमी कमजोरी, आ4नो काय7द8ता, सो शाखामा 
मािथ<लो तहमा काय7रत कम7चारीको कमजोर 
सपु@रवे8ण आिदको दुCपयोग गरी उF रकम 
अपचलन गरकेो देिखGछ” भ8ने उbलेख भएको 
पाइयो । सो Qितवेदनमा रहेको बेहोरालाई अ8यथा 
Qमािणत गनc Qमाण QितवादीहJले पेस गनC सकेको 
पाइएन । यस अवaथामा सव7साधारणको िन8पे 
*वीकार गरी ब&िकङ Kयवसाय गनL ब&कले आफूसम8 
सङ्किलत हPन आएको रकम कलमको िहसाब 
िकताब दुC*त छ वा छैन, आफूले िजRमा िलएको 
रकम कहीकँतैबाट िहनािमना भएको छ वा छैन, 
भनी समिुचत सरु8ाको TबGध नगरकेो कारणबाट 
िन8पेकता7को रकम जोिखममा पनL गरी ब&कको िबगो 
नै अलपU पानL गरी TितवादीहCलाई सफाइ िदन 
िम<न े अव*था देिखएन । तसथC, यस अदालतबाट 
Qdयथe िझकाउदँा िलइएको आधार कारणसगँ समेत 
सहमत ह<न नसकh पनुरावेदन अदालत हेटiडाबाट 
भएको फैसलालाई अ8यथा गYररहनपुनc भएन ।

७. Qितवादी Qकाश बरालले सो िनवेदन 
आफूलाई के8lीय बFकबाट आएका Qितिनिधसमेतले 
करकाप गरी िदन लगाएकोले िदएको ह< ँभनी बयानमा 
बेहोरा लेखाई यस अदालतसमUको पनुरावेदनमा समेत 
सोही बेहोराको िजिकर िलएको पाइयो । तर के8lीय 
बFकबाट आएका Qितिनिधसमेतको बFक mयवaथापनको 
सो कायC िवJn कहीकँतै उजरुबाजरु गरी कानूनी 
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उपचारको बाटो खोजेको पाइएन । िनजको सो बयान 
र िजिकर अ7य त9यय;ु <माणबाट पिु? भएको पिन 
दिेखएन । िमिसल कागजातबाट <ितवादी शेरबहादरु 
थापा िमित २०७०।१।२४ मा पJाउ परी िनजले 
िमित २०७०।२।२७ मा अिधकार<ाL अिधकारीसमM 
बयान गरकेो पाइयो भने <ितवादी <काश बरालले 
बNकको <ब7धकलाई सPबोधन गरी बNकको आ7तRरक 
रकम िहनािमनासPब7धी RरपोिटSङ गरी िदएको िनवेदन 
िमित २०७०।१।२२ मा िदएको पाइयो । यस<कार 
<ितवादी शेरबहादरुको बयान हUनभु7दा अगािड नै 
िदएको <ितवादी <काश बरालको िनवेदनको बेहोरा 
र <ितवादी शेरबहादरु थापाले गरकेो बयानको 
बेहोरा एकै िकिसमको “ब &कको स)*याकालीन 
काउ)टरमा दुवैजनाको सगैँ िडउटी पन: भई दुवैको 
िमलेमतोमा >.५९,००,०००।- जित िलएका हH र 
>.१५,००,०००।–  Jितवादी Jकाश बरालले, बाकँL 
Jितवादी शेरबहादुरले िलएको हो” भ7ने दिेखएबाट 
<ितवादी <काश बरालले बNकमा िदएको िनवेदन कागज 
करकापबाट िदएको हU ँभ7ने भनाइ पिु? हUन सYने आधार 
रहेको पाइएन । करकाप िवषयमा अ7त कतै उजरु गरी 
करकाप <मािणत भएको अव[थासमेत छैन । <ितवादी 
शेरबहादरु थापाले पिन <काश बराललाई १५ लाख 
^पैया ँिदएको अनसु7धानको बयानमा उ_लेख गरकेो 
र <काश बरालले पिन उ; रकम आफूले िलएको भ7ने 
[वीकार गरी उ; १५ लाख ^पैया ँ<काश बराललाई 
िदएकोमा मखु िमलेकै दिेखयो । िमिसल <माणबाट 
दिेखएको उि_लिखत अव[थामा <ितवादी <काश 
बरालको आफूले बNकको कुनै पिन रकम िलएखाएको 
नहUदँा अिभयोग दाबीबाट उ7मिु; पाउ ँभ7ने र अकाS 
<ितवादी शेरबहादरु थापाको िहमालयन बNकको 
स7aयाकालीन काउ7टरबाट िलएको बNकको आ7तRरक 

रकम ^.४४,२२,६८०।- तफS को दाबी र सजायबाट 
उ7मिु; पाउ ँभ7ने पनुरावेदन िजिकर पिु? हUन सYने 
अव[था दिेखएन । 

८. अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण 
र <माणसमेतबाट <ितवादी शेरबहादरु थापाले 
िहमालयन बNक िलिमटेडको ^.५९,६८,८४०।- 
मaये <ितवादी <काश बरालले िलए खाएको 
^.१५,००,०००।- कgा गरी बाकँh हUन आउने 
^.४४,६८,८४०।- र िनMेपकताS टुगँकुमारी िघिमरकेो 
खाताबाट िनकािलएको ^.४४,२२,०००।- समेत 
जPमा ^.८८,९०,८४०।- िलए खाएको दिेखन आई 
िनजले आरोिपत कसरु गरकेो दिेखदँा िनजबाट बNिकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(ग) 
बमोिजम सो बNकलाई ^.४४,६८,८४०।- र टुगँकुमारी 
िघिमरलेाई ^.४४,२२,०००।- िबगो भराई िनजलाई 
दवैु िबगोबमोिजम ^.८८,९०,८४०।- जRरवाना र दईु 
वषS कैद हUने र अकाS <ितवादी <काश बरालबाट बNकको 
िबगो ^.१५,००,०००।- ऐ. ऐनको दफा १५(२)(ख) 
बमोिजम िहमालयन बNक िलिमटेडलाई भराई िनजलाई 
िबगोबमोिजम ^.१५,००,०००/- जRरवाना र एक वषS 
कैद हUने गरी पनुरावेदन अदालत हेटnडाबाट भएको 
िमित २०७१/०८/९ को फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर हUने ठहछS  । पनुरावेदकह^ वादी नेपाल सरकार 
तथा <ितवादीह^ शेरबहादरु थापा र <काश बराल 
दवैुजनाको पनुरावेदन िजिकर पpुन स;ैन । कारागार 
कायाSलय िभमफेदी मकवानपरुमा थनुामा रहेका 
<ितवादी <काश बराल िमित २०७०।१२।११ गतेबाट 
साधारण तारखेमा रहेको तथा <ितवादी शेरबहादरु 
थापा  िमित २०७६।१।२४ गतेबाट थनुाम;ु 
भइसकेको िमिसल <माणबाट दिेखएको हUदँा सोतफS  
केही गRररहन ुपरने । <[ततु फैसलाको िवqतुीय <ित 
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१०६८८ - स�तोषकुमार चौधरीसमेत िव. गहृ म�5ालय, िसहंदरबार, काठमाड>समेत

अपलोड गनूC । EFततु मGुाको पनुरावेदन दायरीको 

लगत कHा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख 

शाखामा बझुाई िदनू ।

उO रायमा सहमत छु ।

�या.डा.आन�दमोहन भHराई

इजलास अिधकृत:- फणेWवरी िघिमरे
इित सवंत् २०७७ साल पषु १३ गते रोज २ शभुम् ।

�� & ��

सव]^च अदालत, सयंOु इजलास

माननीय �यायाधीश _ी अिनलकुमार िस�हा

माननीय �यायाधीश _ी ह`रEसाद फुयाल

आदशे िमित : २०७७।८।२३

०७७-WH-०१२४

मGुा : ब�दीEdयeीकरण

िनवेदक : रामनारायण साह कfवारको नाित, 

शgभEुसाद कfवारको छोरा रौतहट िजfला, 

सािबक पोठीयाही गाउ ँिवकास सिमित वडा 

नं.५ को प`रवितCत गkडा नगरपािलका वडा 

नं.६ घर भई काठमाड> िजfला अदालतको 

अनमुितले पlाउ भई महानगरीय Eहरी वmृ 

तीनकुने काठमाड> Eहरी िहरासतमा रहेका 

वषC ३५ का स�तोषकुमार चौधरीसमेत

िवkn

िवपeी : गहृ म�5ालय, िसहंदरबार, काठमाड>समेत

§ ब&दी()य+ीकरणको आदेशबाट &याियक 
उपचार (दान गन9 कुराको सीमा, प=रिध 
र (योजनतफA  िववेकपूणA Cपमा DिE िदनु 
आवFयक हH&छ । यो आदेश न अदालतको 
साधारण +Kेािधकारको िवकLप हो, न त 
यसलाइA पुनरावेदकNय तहको Cपमा हनेA 
र (योग गनA हH&छ । यसको छुOै र िविशE 
महQव हHन े।

§ (माणको मLूयाङ्कनसTब&धी िवषय 
वा तजिबजी अिधकारको (योग गदाA 
िविवध मानवीय DिEकोणमा रहने 
Vवाभािवक िविवधताको कारणबाट देखा 
पन9 अ&तर-िभ&नता जVता कुरालाइA 
हरेरे मातहतका अदालतले साधारण 
अिधकार+Kेअ&तगAत मZुाको िनयिमत 
(ि[याका स&दभAमा गरकेा िनणAय वा 
आदेशअनसुार थनुा वा कैदमा परकेो 
िवषयलाइA िलएर ब&दी()य+ीकरणको 
आदेश जारी गनुA Vवीकृत &याियक 
मा&यता वा प=रपाटीअनुकूल नहHन े । 
ब&दी()य+ीकरणको आदेश जारी गन9 
अिधकारको खुकुलो वा हलुका (योगले 
&याय प_ितमा खलबली वा गडबडी 
नमि�चयोस ् भ&न े प+मा वािaछत िववेक 
पुbन ुआवFयक हHन े।

(Eकरण नं.५)

िनण�य नं. १०६८८
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िनवेदकका तफ1 बाट : िव4ान् व6र8 अिधव;ा <ी 
गोपालकृ@ण िघिमर ेतथा िव4ान्  अिधव;ाहF 
<ी िवजयHसाद िम<, <ी रामदरसे Hसाद, 
<ी रमेशकुमार के.सी., <ी िवजयकुमार 
यादव र <ी सरुशे महतो

िवपLीका तफ1 बाट : िव4ान् उपNयायािधव;ा <ी 
दशरथ पगेंनी

अवलिPबत निजर :
सPबQ कानून :
§ मलुकुR फौजदारी काय1िविध सिंहता, २०७४
§ सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७०

आदशे
%या.अिनलकुमार िस%हा : नेपालको 

सिंवधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोिजम 
यसै अदालतको Lे#ािधकारिभ#को भई पेस हaन 
आएको Hcततु 6रट िनवेदनको सिंLdत तeय एव ंठहर 
यसHकार छः

हामी िनवेदकमhये सNतोषकुमार चौधरी र 
िवपLीमhयेका शाNतादवेीका िबचमा िनज Hkयथl 
शाNतादवेीका नाउमँा दता1 nेcता कायम रहेको रौतहट 
िजoला, चNpिनगाहपरु गाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं.५ को िक.नं.६८४ को ०-५-०-० जtगा र ऐ.ऐ.को 
िक.नं.८६२ को ०-५-०-० समेत दईु िकuा जtगाको 
Hितकvा F.१०,००,०००।- (दश लाख Fपैया)ँ को 
दरले िबyR गनz सहमित भई म िनवेदकसगँ बैनाबापत 
F.५,००,०००।- (पाचँ लाख Fपैया)ँ िनजको 
एकासगोलको छोरा राजन लािमछानेका नाममा 
सनराइज ब|क िलिमटेड, चNpिनगाहपरु शाखाको 
खाता नं.०८६०५००९८४२०५०० को चेक 
नं.०००६८६४७५२ बाट िमित २०७५।८।९ गते 

नगद बझुी िलई आमाले बैनाब�ाको िलखतमा oयाdचे 
र एकासगोलका छोराहFले िलखतको साLी ख�डमा 
सही ग6रिदएप�ात् म िनवेदकले िलखतको भाखािभ# 
बाकँR Fपैया ँबझुाई उ; जtगाहF पा6रत गराउन नगद 
रकम जटुाई िनज जtगाधनीले उपल�ध गराएको राि@�य 
वािण�य ब|कको खाता नं.१४२००२९५९२१० मा 
िमित २०७५।११।९ मा F.२,००,०००।- (दईु लाख 
Fपैया)ँ, F.३,००,०००।- (तीन लाख Fपैया)ँ, िमित 
२०७६।१।१३ मा F.३०,००,०००।- (तीस लाख 
Fपैया)ँ, िमित २०७६।१।२० मा F.४७,७०,०००।- 
(स|तािलस लाख सuरी हजार Fपैया)ँ अथा1त् िमित 
२०७५।८।९ दिेख िमित २०७६।१।२० गतेसPममा 
जPमा F.९७,५०,०००।- (सNतान�बे लाख पचास 
हजार Fपैया)ँ िझकR िलएकोमा पटकपटक िनजलाई 
भेटी जtगा राजीनामा पा6रत ग6रिदन ु भनी जित 
अनरुोध िबNती गदा1 पिन िबरामी भएको छ बाब,ु 
औषधी खादँछै केही िदनमै िनको भई जtगा पा6रत 
ग6रिदने छ भनी िव�ास िदलाउदँ ै आएको भए पिन 
नजाने के कुन कारणले िमित २०७६।२।१० गतेका 
िदन जादँा जहा ँ जे गन1 छ गर, Fपैया ँ पिन निदने र 
जtगा पा6रत पिन नगनz भनेपिछ सा� ैनै अNयायमा परी 
बाhय भई ऐनको Pयादिभ#ै बैनाको रकम िफता1 पाउ ँ
(०७५-CP-१७१५) भनी िमित २०७६।२।१७ मा 
र लेनदने (०७५-CP-१८१४) िमित २०७६।३।१ 
मा दायर भई कारबाही अगािड बिढरहेको अवcथामा 
िवपLी Hkयथl नवराज लािमछाने, शाNतादवेीसमेतले 
अF िवपLीहFसगँ िमलोमतो गरी म िनवेदकलाई 
फोन गराई अनाव�यक Fपमा द:ुख िदने, हैरान गनz 
तथा मेरो सवैंधािनक तथा कानूनी हक अिधकारमा 
आघात पानz, अनाव�यक Fपमा ठगी म�ुा लगाउने, 
पyाउ गरी शारी6रक तथा मानिसक यातना िदने 
Hबल सPभावना रहेकोले यcता काय1 नगन1, नगराउन 
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१०६८८ - स�तोषकुमार चौधरीसमेत िव. गहृ म�5ालय, िसहंदरबार, काठमाड>समेत

अ@ कुनै वैकिCपक उपचारको बाटो नभएकोले 
नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम 
असाधारण अिधकार Oहण गरी यो Pरट िनवेदन िलई 
आएको िमित २०७६।११।१८ मा UयVता गैरकानूनी 
कायX नगनुX , नगराउन ुभनी अ�तPरम आदशे भई मZुा 
कारबाही अवVथामा छ । िवप]ीम^येको नवराज 
लािमछानेले नजाने के-कुन कारणले हामी िनवेदकउपर 
िमित २०७७।४।२४ र िमित २०७७।६।५ मा झbुा 
जाहेरी िदई काठमाड> िजCला अदालतको िमित 
२०७७।६।१६ को आदशे अनमुितले हामी िनवेदकलाई 
िवप]ी इलाका dहरी कायाXलय, च�eिनगाहपरु, 
रौतहटले पfाउ गरी गैरकानूनी महानगरीय dहरी वgृ 
तीनकुने, काठमाड>मा राखेकोले गैरकानूनी थनुामiु 
गनX नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम 
ब�दीdUय]ीकरणको आदशे जारी गPरपाऊँ ।

अतः हामी िनवेदकम^येको स�तोषकुमार 
चौधरीले कानूनबमोिजमको बैनाको रकम िफताX पाउ ँ
(०७५-CP-१७१५) र लेनदने (०७५-CP-१८१४) 
दायर गरकेोले उi मZुामा कानूनबमोिजम हpने नै हpदँा 
िवप]ी dUयथqह@ले एकआपसमा िमलोमतो गरी 
नेपालको सिंवधानको १६, १७, १८, २४, २५, २९, 
४२, ४४ म.ुद.ेस.ं२०७४ को दफा ७, ८(२), ९, १७, 
१८, २०, ऐ.को पPरtछेद १५, म.ुद.ेका.स.ं२०७४ 
को दफा १८ समेतबाट dाu हक अिधकार सवvtच 
अदालतको आदशेको िव@wमा कायX गनx, गराउने 
dबल सyभावना रहेकोले िवप]ीह@बाट यVता 
कुनै पिन कायX नगनX, नगराउन ब�दीसिहत तीन 
िदनिभ5 उपिVथत गराई dUयथqह@का नाउमँा 
ब�दीdUय]ीकरणसिहतको जो चािहने िनदxशनाUमक 
आदशे नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२), (३) 
बमोिजम जारी गPरपाउ ँ भ&नसेमते बेहोराको िमित 

२०७७।७।२६ गतेको िनवेदनप7 ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे िकन जारी हpन नपनx हो ? 
आदशे जारी हpन नपनx भए सोको आधार र कारण 
खलुाई यो आदशेdाu भएका िमितले बाटाका 
yयादबाहेक ३ िदनिभ5 िवप]ी नं.१ दिेख १० सyमका 
हकमा महा�यायािधवiाको कायाXलयमाफX त तथा 
िवप]ी नं.११ र १२ को हकमा आफँै वा आ{नो 
कानूनबमोिजमको dितिनिधमाफX त िलिखत जवाफ पेस 
गनx भनी यो आदशे र Pरट िनवेदनको dितिलिपसमेत 
साथै राखी िवप]ीह@को नाउमँा yयाद पठाई yयादिभ5 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनुXहोला भ&नसेमते बेहोराको यस अदालतबाट 

िमित २०७७।७।२८ गते भएको आदेश ।

उपयुXi िवषयमा िजCला रौतहट सािबक 
च�eिनगाहपरु गाउ ँिवकास सिमित वडा नं.५ को हाल 
पPरवितXत च�eपरु नगरपािलका वडा नं.५ घर भई 
हाल िजCला काठमाड>, काठमाड> महानगरपािलका 
वडा नं.६ बVने डyबरबहादरु ख5ीको छोरा वषX ३५ 
को नवराज लािमछानेले िजCला रौतहट सािबक 
पोठीयाही गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.५ को हाल 
पPरवितXत ग@डा नगरपािलका वडा नं.६ घर भई हाल 
िजCला काठमाड>, काठमाड> महानगरपािलका वडा 
नं.३२ बVने शyभdुसाद कCवारको छोरा वषX ३५ को 
स�तोषकुमार चौधरीसमेतको िव@wमा सङ्गिठत 
अपराध ठगीसyब�धी कसरुसyब�धी जाहेरी दरखाVत 
यस कायाXलयमा पेस गरकेो हpदँा यस कायाXलयको 
कसरु दताX िकताब (म.ुद.नं.९९ मा सङ्गिठत अपराध 
ठगी िशषXकमा दताX गरी िनज Pरट िनवेदक स�तोषकुमार 
चौधरीसमेतलाई पfाउ गनX अनमुित िलई पfाउ 
गरी Pरट िनवेदक स�तोषकुमार चौधरीसमेतलाई 
yयाद थपको लािग सyबि�धत स�कल िमिसल 
कागजातह@सिहत िजCला सरकारी विकल कायाXलय, 
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बबरमहल, काठमाड3माफ5 त स7मािनत काठमाड3 
िज8ला अदालत, काठमाड3मा उपि;थत गराइएकोमा 
िमित २०७७।७।२५ गतेबाट लाग ु हDने गरी पिहलो 
पटक िदन ७ (सात) को 7याद थप र िमित २०७७।८।२ 
गतेबाट लाग ुहDने गरी दोIा पटक िदन ितन (३) को 7याद 
थप अनमुित Kदान भई आएकोमा सो अविधमा िनज 
Kितवादी Qरट िनवेदक सRतोषकुमार चौधरीसमेतको 
कोरोना भाइरस सङ्Xमण भए नभएको चेकजाचँ गन[ 
काय5 भएको, K;ततु म\ुामा Qरट िनवेदक सRतोषकुमार 
चौधरीसमेतको बयान कागज गन[लगायतको अRय 
अनसुRधान काय5 बाकँ] रहेको भनी महानगरीय 
Kहरी व_ृ बाने`वर काठमाड3बाट जानकारी गरकेो 
अव;थामा Qरट िनवेदक सRतोषकुमार चौधरीसमेतलाई 
कानूनबमोिजम पXाउ गरी अिधकारKाa िनकायबाट 
कानूनबमोिजम 7याद थप िलई कोरोना भाइरस 
सङ्Xमण भए / नभएको चेकजाचँ गरी Kहरी िहरासतमा 
राखी अनसुRधान काय5 जारी रहेको अव;थामा पिन 
िवपdी Qरट िनवेदक सRतोषकुमार चौधरीसमेतले 
आफूले गरकेो अपराधबाट उRमिुe पाउने मनसाय 
राखी कपोलकि8पत एव ं मनगढRते कुराहh उ8लेख 
गरी यस पQरसरसमेतलाई िवपdी बनाई स7मािनत 
अदालतसमd दायर गरकेो बRदीKiयdीकरण Qरट 
िनवेदन बदरभागी छ खारजे गQरपाउ ँ भ&नसेमते 

बेहोराको महानगरीय 2हरी प4रसर काठमाड7को 
तफ9 बाट काया9लय 2मखु 2हरी व4र= उपरी?क 
@यामलाल Aवालीको िमित २०७७।८।५ गतेको 
िलिखत जवाफ ।

यसमा मेरो आमा शाRतादवेीको नाममा दता5 
Iे;ता कायम रहेको िज8ला रौतहट चRlिनगाहपरु 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.५ को िक_ा नं.६८४ 
को ०-५-० जqगा र ऐ.ऐ.को िक_ा नं.८६२ को ०-५-
० समेत दईु िक_ाको १० कtा जqगालाई Kितकtा 

h.१० लाखको दरले सRतोषकुमार चौधरीले खQरद 
गन[ भनी बैना कागजसमेत गरी िनजले h.५ लाखको 
चेकसमेत िदएकोमा उe चेक सटही नभएको र बाकँ] 
रकमसमेत नपठाएकोले उe जqगा िनजलाई िबX] 
नगन[ भRदा पिन िनजले मलाई h.९२,५०,०००।- 
रकम मेरो खातामा पठाएकोमा मैले उe जqगा खQरद 
नगन[ भएपिछ िनजले पठाएको उe रकम िफता5 
पठाइिदRछु खाता नं. िदनहुोस ् भनेर माqदा िनज 
सRतोषकुमार चौधरीको भाइ सरोजकुमार चौधरीको 
मोबाइल नं.९८०८४१४५३६ बाट SMS गरी 
सRतोषकुमार चौधरी खाता नं.१७१००१८५०७१० 
(रा.बा.बyक) मा रकम ज7मा गQरिदन ु भनेकोले मैले 
पटकपटक गरी उe खाता नं.मा h.९५,००,०००।- 
िफता5 गQरिदएकोमा उe रकम मैले पाएकै छैन भनी 
लेनदने तथा बैना रकम िफता5 पाउ ँ भRने म\ुा दायर 
गरकेो र मेरो नाममा 7याद जारी भई Kितउ_र 
प#समेत लगाई वा;तिवक कुरा बzुदा न{कल सारी 
बyक ;टेटमेRटसमेत हेदा5  मैले सRतोषकुमार चौधरीलाई 
िफता5 गQरिदएको h.९५,००,०००।- रकम िलने, 
खाने िनयतले बदिनयतपूव5क सRतोषकुमार चौधरी 
(रौतहट), सरोजकुमार चौधरी, िदपेRlकुमार साह 
र सRतोषकुमार चौधरी (सला5ही) समेत समूहमा 
सङ्गिठत भई योजनाव| तQरकाले एकै नाम, थर 
िम8ने सRतोषकुमार चौधरी (सला5ही) को खाता नं. 
खोली सोही खातामा उe रकम ज7मा गन5 लगाई रकम 
ज7मा गQरसकेपिछ रकम पाएकै छैन भनी लेनदने, 
बैना रकम िफता5 पाउ ँभRने झ~ुा म\ुासमेत दता5 गरी 
िनजहhले मेरो h.९५,००,०००।- (पRचान�बे लाख 
hपैया)ँ ठगी खाएको भRने िमित २०७६।११।१८ 
मा थाहा पाएकोले िनजहhउपर ठगी तथा सङ्गिठत 
अपराधअRतग5त कारबाही गQरपाउ ँ भRनेसमेत 
बेहोराको नवराज लािमछानेले यस काया5लयमा 
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१०६८८ - स�तोषकुमार चौधरीसमेत िव. गहृ म�5ालय, िसहंदरबार, काठमाड>समेत

रीतपूवAकको िकटानी जाहेरी दरखाFत िदएको 
हHदँा उK मLुा यस कायाAलयमा रहेको कसरु दताA 
िकताबमा म.ुद.नं.९९, िमित २०७७।६।६ मा दताA 
गQरएको । फरार रहेका SितवादीहT स�तोषकुमार 
चौधरी (रौतहट), सरोजकुमार चौधरी, िदपे�Wकुमार 
साह र स�तोषकुमार चौधरी (सलाAही) लाई पYाउ 
गनAका लािग मलुकुZ फौजदारी कायAिविध सिंहता, 
२०७४ को पQर\छेद २ को दफा ९ को उपदफा (३) 
बमोिजम स_मािनत काठमाड> िज`ला अदालतबाट 
िमित २०७७।६।१६ मा पYाउ गनA अनमुितसमेत 
Sाb भई िनजहTको खोजतलास कायA जारी रहेकोमा 
SितवादीहTमdयेका स�तोषकुमार चौधरी (रौतहट) 
र सरोजकुमार चौधरीलाई िमित २०७७।७।२५ गते 
१३:३० बजेको समयमा िज`ला रौतहट च�Wपरु 
नगरपािलका वडा नं.४ मा फेला परकेोले पYाउ गरी 
इलाका Sहरी कायाAलय च�Wिनगाहपरु रौतहटको 
च.नं.६१७, िमित २०७७।७।२५ गतेको प5सिहत यस 
कायाAलयमा दािखला गरकेोले िनजहTलाई ऐ.२६ गते 
िज`ला सरकारी विकल कायाAलय, काठमाड>माफA त 
स_मािनत काठमाड> िज`ला अदालतमा SFततु गरी 
मलुकुZ फौजदारी कायAिविध सिंहता, २०७४ को दफा 
१४ को उपदफा (६) बमोिजम िमित २०७७।७।२५ 
गतेबाट लाग ु हHने गरी पिहलो पटक िदन ७ र िमित 
२०७७।८।२ गतेबाट लाग ु हHने गरी दोiो पटक 
िदन ३ को _याद थप अनमुित Sाb भएकोले उK 
ठगी तथा सङ्गिठत अपराध मLुाको अनसु�धानको 
िसलिसलामा िनज Sितवादी स�तोषकुमार चौधरी 
र सरोजकुमार चौधरीलाई FवाFmय परीnणसमेत 
गरी यस कायाAलयको िहरासतमा रािखएको हो । 
िनजहTलाई गैरकानूनी Tपमा थनुामा रािखएको 
होइन ।

SFततु मLुामा पYाउमा परकेा Sितवादीqय 

स�तोषकुमार चौधरी (रौतहट) र सरोजकुमार चौधरीको 
बयान गनrलगायतको अनसु�धान कायA स_प�न भए 
तापिन फरार रहेका अिभयKुहT स�तोषकुमार चौधरी 
(सलाAही) र िदपे�Wकुमार साहलाई पYाउ गनA बाकँZ 
नै रहेकोले िनजहTको खोजतलास गरी पYाउ गनr, 
SितवादीहTको बsक Fटेटमे�ट िझकाउने, रकम ज_मा 
गदाA तथा रकम भKुानी िलदँा पेस भएका कागजातहT 
स_बि�धत बsकमाफA त िझकाई िमिसल सलंuन गनr 
SितवादीहTले Sयोग गरकेा मोबाइल नं.को कल 
िववरण तथा एसएमएस (SMS) िझकाउने, बxुनपुनr 
मािनसहTको घटना िववरण कागज गनrलगायतको 
अनसु�धान कायA बाकँZ नै रहेको हHदँा सोस_ब�धी 
अनसु�धान कायA जारी नै रहेको अवFथा छ ।

यसरी अनसूुची १ िभ5 रहेको, रीतपूवAकको 
ढाचँामा Sाb भएको SFततु ठगी तथा सङ्गिठत अपराध 
मLुाको िलिखत जाहेरी दरखाFत, यस कायाAलयमा 
Sाb भएको तथा Sहरी कायाAलयको nे5ािधकारिभ5 
पनr भएकोले सो मLुालाई यस कायाAलयमा रहेको 
कसरु दताA िकताबमा दताA गरी त{काल फरार रहेका 
अिभयKुहTको नाममा स_मािनत अदालतबाट मलुकुZ 
फौजदारी कायAिविध सिंहता, २०७४ को पQर\छेद 
२ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोिजम पYाउ 
अनमुितसमेत िलई पYाउ गQरएको तथा िज`ला 
सरकारी विकल कायाAलय, काठमाड>माफA त स_मािनत 
िज`ला अदालतमा SFततु गरी मलुकुZ फौजदारी 
कायAिविध सिंहता, २०७४ को दफा १४ को उपदफा 
(६) बमोिजम िहरासतमा राखी अनसु�धान कायA गनA 
अनमुित िलई िनजहTलाई यस कायाAलयको िहरासतमा 
रािखएको हHदँा Qरट िनवेदकहTलाई गैरकानूनी तवरबाट 
पYाउ गQरएको, गैरकानूनी Tपमा थनुामा राखेको भनी 
यस कायाAलयसमेतलाई दःुख हैरानी िदने मनसायले 
झ}ुा बेहोराको Qरट िनवेदन लेखी पेस गरकेो पाइएको 
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ह.दँा खारजे ग4रपाउ ँभ&नसेमते बेहोराको महानगरीय 
2हरी वृ4, नया ँ बान7ेवर काठमाड:का काया;लय 
2मखु 2हरी नायब उपरी@क द@कुमार बAनतेको 
िमित २०७७।८।५ गतेको िलिखत जवाफ ।

यसमा नवराज लािमछानेको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार र ;ितवादी स=तोषकुमार चौधरीसमेत 
भएको सङ्गिठत अपराध ठगीसHब=धी कसरुको 
अनसु=धानका लािग महानगरीय ;हरी वKृ, नया ँ
बानेLवर, काठमाडNको प# र िजOला सरकारी विकल 
कायाPलय, काठमाडNको रायसिहत Hयाद थपको 
लािग माग भई आएकोमा सङ्गिठत अपराध िनवारण 
ऐन, २०७० को दफा १४ र मलुकुY फौजदारी 
कायPिविध सिंहता, २०७४ को दफा १४(६) बमोिजम 
स=तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई 
िहरासतमा रा^न िमित २०७७।७।२५ गतेबाट लाग ु
ह.ने गरी िमित २०७७।७।२६ मा पिहलो पटक िदन 
७, िमित २०७७।८।२ गतेबाट लाग ु ह.ने गरी िमित 
२०७७।८।३ मा हाल उपिcथत गराइएका ;ितवादीको 
हकमा उपयुPeबमोिजमका िववरणहf ;ाg गनPका 
लािग ३ िदनको Hयाद थप गनुP  भ=नेसमेत बेहोराको 
आदशेसिहत दोiो पटक िदन ३ र िमित २०७७।८।५ 
गतेबाट लाग ु ह.ने गरी िमित २०७७।८।५ मा िमित 
२०७७।८।३ गतेको आदशेानसुारको बाकँY कायP र 
अ=य अनसु=धानसमेत गनP तेiो पटक िदन २ को 
Hयाद थप भएको ह.दँा ;ितवादी स=तोषकुमार चौधरी 
र सरोजकुमार चौधरीलाई कानूनबमोिजम िहरासतमा 
रा^ने गरी यस अदालतबाट आदशे भएको ह.दँा यस 
अदालतको हकमा ब=दी;jयkीकरणको आदशे जारी 
ह.नपुनl होइन, 4रट िनवेदन खारजे ग4रपाउ ँभ&नसेमते 
बेहोराको काठमाड: िजKला अदालतको िमित 
२०७७।८।७ गतेको िलिखत जवाफ ।

;jयथm गहृ म=#ालय सिंवधान एव ं कानून 

;दK नाग4रकका मौिलक हक अिधकारको सरंkण 
र सHबnPन गनP सदा किटबn रहेको छ । मलुकुको 
;चिलत कानूनको अधीनमा रही अिधकार;ाg 
अिधकारीले फौजदारी मoुामा िजOला अदालतको 
आदशेले थनुामा राखेको िवषयलाई अ=यथा भ=न 
िमOने दिेखदँनै । कुनै पिन नाग4रकलाई गैरकानूनी 
fपमा पqाउ गनP र थनुामा रा^नको लािग यस 
म=#ालयले मातहत िनकायलाई कुनै िकिसमको आदशे 
वा िनदlशन निदएकोले वcतिुनr आधार र कारण िबना 
दायर भएको िनरथPक 4रट िनवेदन खारजेभागी ह.दँा 4रट 
िनवेदन खारजे ग4रपाउ ँभ&नसेमते बेहोराको नपेाल 
सरकार, गहृ म&Lालयको तफ; बाट ऐ.का सिचव 
मह7ेवर &यौपानकेो िमित २०७७।८।८ गतेको 
िलिखत जवाफ ।

4रट िनवेदकले 4रट िनवेदनमा उOलेख गर े
जcतो कुरा हामी िलिखत जवाफ ;cततुकताPबाट 
भए गरकेो छैन । 4रट िनवेदक स=तोषकुमार चौधरीले 
लेनदने कारोबार गरी गराई आsनो रकमसमेत बडो 
सावधानी र चलाखीपूणP fपमा हामी िलिखत जवाफ 
;cततुकताPबाट घमुाई जHमा गराई लेनदने मoुा हो िक 
जcतो uम िसजPना गरी हामी तथा अड्डा अदालत 
;शासनसमेतलाई गमुराह बनाई आपरािधक कायP 
गरी गराई रकम िलई खाएपvात् हामी िलिखत जवाफ 
;cततुकताPहfले रकम खाई िफताP नगरकेो भनी 
लेनदने र बैना िफताP जcता मoुा दायर गरी सोही मoुा 
हcतkेपका लािग ठगी र सङ्गिठत अपराध मoुा दताP 
गराएको जcतो uम िसजPना गराएको 4रट िनवेदनबाट 
;cट दिेख=छ । 4रट िनवेदकले 4रटमा भनेजcतो उe 
रौतहट िजOला अदालतमा 4रट िनवेदकबाट दायर 
भएको मoुा ;भािवत पानl कायP हामीबाट नभएको र 
उिOलिखत मoुाहf अदालती ;िqयाबाट cफूतP 
fपमा चली नै रहेको ह.दँा ठगी तथा सङ्गिठत 
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अपराध अनसु�धान हBदँा नै म िवEF Gरट िनवेदकले 
दायर गरकेो लेनदने र बैना िफताJ मKुामा कुनै असर 
नपनL र िनजले हामी िलिखत जवाफ OPततुकताJबाट 
आपरािधक ढङ्गबाट आपरािधक कायJ गरी रकम िलने 
खाने आफूलाई फाइदा हBने र अकXलाई नोYसान पानL 
गरी सङ्गिठत Eपले िमिलभगतमा आपरािधक कायJ 
गरकेाले ठगीको जाहेरी परी हाल िनजहE प[ाउ परी 
अनसु�धान भइरहेको अवPथास^म हो । िनज Gरट 
िनवेदकलाई Gरट िनवेदनमा उ`लेख गरकेा जPता 
कुनै हPतaेपकारी कायJ नभए, नगरकेो िनज Gरट 
िनवेदकले दताJ गरकेो दवेानी मKुालाई कुनै असर पनL 
कायJ नगरकेो मा5 आपरािधक कायJ भएको छ, छैन र 
तdकाल अनसु�धान भइरहेको हBदँा अनसु�धानलाई 
Oभािवत पानL गरी Gरट जारी हBनपुनL होइन, खारजे 
हBनपुनL अवPथा छ । िनजले रौतहट िज`ला अदालतमा 
दताJ गरकेो ०७५-CP-१२१४ को मKुामा दाबी गरकेो 
रकममkये हामी िलिखत जवाफ OPततुकताJमkयेको 
म नवराज लािमछानेको रा.बा. बlक शाखा कायाJलय, 
बानेnवरमा रहेको खाता नं.१४२२९५९२१० मा 
िमित २०७५।११।९ गते E.२ लाख र ३ लाख 
गरी ज^मा E.५ लाख िदपे�qकुमार साहले ज^मा 
गराएको Pटेटमे�टबाट OPट दिेख�छ । सरोजकुमार 
चौधरीले सोही दताJ भएको मKुाको िबगोमkये 
E.९,८०,०००।- िमित २०७५।१०।१८ मा मेरो 
ऐ.को खातामा ज^मा गराएको र िनजले चलाएको 
मोबाइलबाट ^यासेज गरी स�तोषकुमार चौधरी 
रौतहट Ac.No.१७१००१८५०७१० लेखी 
Pवयम् स�तोषकुमार चौधरीले आwनो मोबाइलमा 
रकम सिकएको बहाना बनाई सरोजकुमार चौधरीकै 
मोबाइलबाट ^यासेज गरी म नवराज लािमछानेको 
मोबाइलमा रकम ज^मा गनL खाता नं. िदन ु भएको 
छ । बैना गनL स�तोषकुमार चौधरी (रौतहट) र 

सEुमा म नवराज लािमछानेको खातामा रकम 
ज^मा गनL िदपे�qकुमार साह र सरोजकुमार चौधरी 
भएको Pटेटमे�टबाट दिेखएको र नया ँ स�तोषकुमार 
चौधरी (सलाJही) खडा गरी रौतहट गEडामा `याई 
खाता खोलाई अ�तत: मैले पठाएको रकम सEुमा 
मेरो खातामा रकम ज^मा गरी िदने िदपे�qकुमार 
साहको खातामा ज^मा भएको Pटेटमे�टबाट OPट 
दिेख�छ । यसरी हेदाJ  िनज स�तोषकुमार चौधरी 
(रौतहट) कै योजनामा िदपे�qकुमार साह, सरोजकुमार 
चौधरी र उनाउ स�तोषकुमार चौधरी (सलाJही) समेतको 
िमलोमतोमा सङ्गिठत Eपमा ठगी गरी हामी िलिखत 
जवाफ OPततुकताJलाई ठगी रकम र ज{गासमेत खाने 
योजनामा आपरािधक कायJ गरकेो र dयPतो कायJलाई 
मलुकु| फौजदारी अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
२४९ को पGरभाषािभ5 पनL हBदँा उ} कायJ भए नभएको 
अनसु�धान भइरहेको र िनजले उ} कायJ रोYन 
स^मािनत सवX~च अदालतमै (०७६-WO-०८४६) 
िनषेधा�ा िनवेदन दताJ गरी दवेानी दाियdवको मKुामा 
प[ाउ नगनुJ , नगराउन ु भ�ने अ�तGरम आदशे िलई 
बसेको र उ} िनवेदनले अनसु�धान कायJ नरोकेको 
कारणबाट पनुः ब�दीमा आएको अवPथा िनवेदनबाट 
दिेख�छ । िनजले आपरािधक कायJ गरकेो वा नगरकेो 
अनसु�धानबाट खु̀ ने हBदँा अ�य Gरट िनवेदकले भने 
जPतो िनजले रौतहट िज`ला अदालतमा दायर गरकेो 
बैना िफताJ र लेनदने मKुामा कुनै असर नपनL हBदँा र 
दवैु मKुाको Oकृित फरक भएको हBदँा अनसु�धान 
Oभाव पानL गरी Gरट जारी हBनपुनL होइन । खारजेभागी 
हBदँा खारजे गरी �याय इ�साफ गGरपाउ ँ भ&नसेमते 
बेहोराको शा&तादेवीको वारसे भई आ3नो हकमा 

समते नवराज लािमछानकेो िमित २०७७।८।८ 

गतेको िलिखत जवाफ ।

िवपaीमkयेका नवराज लािमछानेले हामी 
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िनवेदकह0उपर िमित २०७७।४।२४ र २०७७।६।५ 
मा िदएको जाहेरीले काठमाड= िज>ला अदालतको 
िमित २०७७।६।१६ को आदशे अनमुितले इलाका 
Dहरी कायाFलय चHIिनगाहपरु, रौतहटले पMाउ 
गरी थनुामा राखेको भनी Qरट िनवेदनको बेहोरामा नै 
उ>लेख गरकेो दिेखHछ । DUततु Qरट िनवेदनमा यस 
कायाFलयको के-कुन कामकारबाहीबाट सवैंधािनक 
तथा कानूनी हक हनन हYन गएको हो UपZ उ>लेख 
गनF सकेको छैन । मलुकु[ फौजदारी कायFिविध सिंहता, 
२०७४ को अनसूुची १ अHतगFतको ठगी र सङ्गिठत 
अपराध म_ुामा Dहरीले अनसुHधान तहिककात गनF 
पाउने अवUथा रहेको र काठमाड= िज>ला अदालतको 
िमित २०७७।६।१६ को आदशे अनमुितले नै इलाका 
Dहरी कायाFलय, चHIिनगाहपरु, रौतहटले िमित 
२०७७।७।२५ मा पMाउ गरी सोही िमितदिेख लाग ु
हYने गरी पिहलो पटक ७ िदनको `यादिभ# अनसुHधान 
कायF गनF िदएको र िनजह0को हकमा कानूनी 
कारबाही भइरहेको हYदँा िनज सHतोषकुमार चौधरी र 
सरोजकुमार चौधरी गैरकानूनी थनुामा रहेको नदिेखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजम बHदीDcयdीकरणको आदशे 
जारी गनF निम>ने हYदँा DUततु Qरट िनवेदन खारजेभागी 
छ भ&नसेमते बेहोराको िज1ला 2शासन काया5लय, 
काठमाड9को हकमा 2.िज.अ. जनकराज दाहालको 
िमित २०७७।७।८ गतेको िलिखत जवाफ ।

यसमा नवराज लािमछानेको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार Dितवादी सHतोषकुमार चौधरीसमेत 
भएको सङ्गिठत अपराध तथा ठगी म_ुामा वारदात 
िमितदिेख नै फरार रहेका Dितवादीह0 सHतोषकुमार 
चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई पMाउ गनFको 
लािग स`मािनत काठमाड= िज>ला अदालतबाट 
िमित २०७७।६।१६ गते पMाउ अनमुित Dाg भएको 
र िनज Dितवादीह0 हाल cयहा ँ कायाFलयको वडा 

एQरयामा लिुकिछपी बUने गरकेो भHने बिुझन आएको 
हYदँा तदा0कताका साथ खोजतलास गरी फेला 
परमेा पMाउ पजुi िदई पMाउ गरी यस कायाFलयमा 
उपिUथत गराई िदनहुYन भनी महानगरीय Dहरी वkृ 
अ.अ. तथा कारबाही शाखा नया ँबानेmवर काठमाड=को 
च.नं.१२१३ िमित २०७७।६।१९ गतेको प#सिहत 
स`मािनत काठमाड= िज>ला अदालतबाट जारी भएको 
पMाउ अनमुित प#समेत यस कायाFलयमा Dाg हYन 
आएको हYदँा सो प#अनसुार िनज Dितवादीpयलाई 
खोजतलास गदाF, गराउदँा िमित २०७७।७।२५ गते 
अ.ं१३:३० बजेको समयमा िज>ला रौतहट चHIपरु 
नगरपािलका वडा नं.४ िUथत चHIिनगाहपरु बजारमा 
फेला परकेाले िनज Dितवादीह0 सHतोष कुमार चौधरी 
र सरोजकुमार चौधरीलाई पMाउ पजुi िदई पMाउ गरी 
यस कायाFलयको च.नं.६१७ िमित २०७७।७।२५ 
गतेको प#साथ महानगरीय Dहरी वkृ, नया ँबानेmवर, 
काठमाड= पठाइएको हो । िवपdी Qरट िनवेदकले Qरट 
िनवेदनमा उ>लेख गनुF  भएअनसुार िनजह0लाई 
यस कायाFलयबाट गैरकानूनी 0पले पMाउ गरी 
थनुामा रािखएको छैन । जनताको िजउधनको शािHत 
सरुdा, कायम राrन र अपराध अनसुHधान तथा 
िनयH#णको लािग िनरHतर 0पले पQरचालन हYने 
Dहरीलाई कपोलकि>पत ढङ्गले बनावटी एव ं झtुा 
बेहोरा उ>लेख गरी िवपdी बनाई बHदीDcयdीकरणको 
आदशे जारी गQरपाउ ँभHनेसमेत बेहोराको िवपdी Qरट 
िनवेदकले स`मािनत सवuvच अदालतसमd दताF 
गराउन ुभएको Qरट िनवेदन खारजेयोwय रहेकोले खारजे 
गQरपाउ ँभ&नसेमते बेहोराको इलाका 2हरी काया5लय 
च&Eिनगाहपुर रौतहटको हकमा ऐ. काया5लयको 
िनिमK काया5लय 2मखु 2हरी िनरीLक च&Eभुसन 
यादवको िमित २०७७।८।१४ गतेको िलिखत 
जवाफ ।
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नवराज लािमछानेको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार Cितवादी Dरट िनवेदक स�तोषकुमार चौधरी 
र सरोजकुमार चौधरीसमेत भएको सङ्गिठत अपराध 
ठगी मKुामा जाहेरवाला नवराज लािमछानेलाई िनज 
CितवादीहMले जाहेरवालाकN आमा शा�तादवेीको 
नाममा दताQ कायम रहेको िजRला रौतहट च�Sिनगाहपरु 
गाउ ँिवकास सिमित वडा नं.५ को िक.न.६८४ Xे.फ.०-
५-०, िक.न.८६२ को Xे.फ.०-५-० को दईु िक[ा 
ज\गा र मैले िफताQ गरकेो रकम M.९५,००,०००।- 
िलने खाने बेइमानी िनयतमा सङ्गिठत भई िगरोह 
खडा गरी सङ्गिठत Mपमा ठगी गरकेा हbदँा सङ्गिठत 
अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा ३, ४, ५, ८, 
९ र १० तथा मलुकुN सिंहता, २०७४ को पDरhछेद 
२१ को दफा २४९(१) र (२) को कसरु गरकेोले 
िनजहMलाई कानूनी कारबाही गरी M.९५,००,०००।- 
तथा सोको कानूनबमोिजमको lयाज िदलाई भराई पाउ ँ
भनी महानगरीय Cहरी व[ृ नया ँबानेmवर काठमाड>मा 
जाहेरी दरखाnत पेस गरपेoात् सो सpब�धमा सpमािनत 
काठमाड> िजRला अदालत बबरमहल, काठमाड>बाट 
Cितवादी स�तोषकुमार चौधरीसमेतको हकमा पqाउ 
अनमुित तथा pयाद थप अनमुित Cदान भई आएकोमा 
उr मKुामा अनसु�धानको qममा िजRला सरकारी 
विकल कायाQलय, बबरमहल, काठमाड>बाट सो मKुा 
अनसु�धान गनs Xे5ािधकार िजRला Cहरी कायाQलय, 
रौतहटको रहेको भनी िनदsशन Cाt भएपoात् 
महानगरीय Cहरी व[ृ नया ँ बानेmवर काठमाड>बाट 
उr मKुाको सuकल िमिसल तथा पqाउ CितवादीहM 
स�तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरी यस 
कायाQलयमा दािखला हbन आएका हbदँा उr मKुाको 
अनसु�धानको qममा सpमािनत रौतहट िजRला 
अदालत गौरबाट छैठ> पटक िदन ५ को pयाद थप 
अनमुित Cदान भई आएको हbदँा िनज CितवादीहMलाई 

यस कायाQलयको �याियक िहरासतमा राखी मKुाको 
अनसु�धान भइरहेकोले यस कायाQलयबाट िनज 
CितवादीहMलाई गैरकानूनी Mपमा थनुामा नरािखएको, 
CितवादीहMले यस कायाQलयसमेतलाई िवपXी बनाई 
सpमािनत अदालतसमX दायर गराएको Dरट िनवेदन 
कपोलकिRपत एवम् झwुा भएको र Dरट िनवेदकले यस 
कायाQलयलाई बदन्ाम गराउने िनयतले Dरट िनवेदन 
दताQ गराएका हbदँा सो Dरट िनवेदन बदरभागी रहेकोले 
खारजे गDरपाउ ँ भ&नसेमते बेहोराको िज1ला 2हरी 
काया5लय रौतहट गौरको हकमा ऐ. काया5लयका 
काया5लय 2मखु 2हरी उपरी?क िशAीिवBम 
शाहको िमित २०७७।८।१५ गतेको िलिखत 
जवाफ ।

यसमा नवराज लािमछानेको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार Cितवादी स�तोषकुमार चौधरीसमेत 
भएको सङ्गिठत अपराध तथा ठगी मKुामा वारदात 
िमितदिेख नै फरार रहेका CितवादीहM स�तोषकुमार 
चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई पqाउ गनQको 
लािग सpमािनत काठमाड> िजRला अदालतबाट 
िमित २०७७।६।१६ गते पqाउ अनमुित Cाt भएको 
र िनज CितवादीहM हाल xयहा ँ कायाQलयको वडा 
एDरयामा लिुकिछपी बnने गरकेो भ�ने बिुझन आएको 
हbदँा तदाMकताका साथ खोजतलास गरी फेला 
परमेा पqाउ पजुy िदई पqाउ गरी यस कायाQलयमा 
उपिnथत गराई िदन हbन भनी महानगरीय Cहरी व[ृ 
अ.अ. तथा कारबाही शाखा नया ँबानेmवर काठमाड>को 
च.नं.१२१३ िमित २०७७।६।१९ गतेको प5सिहत 
सpमािनत काठमाड> िजRला अदालतबाट जारी भएको 
पqाउ अनमुित प5समेत यस कायाQलयमा Cाt हbन 
आएको हbदँा सो प5अनसुार िनज Cितवादीzयलाई 
िमित २०७७।७।२५ गते अ.ं१३:३० बजेको समयमा 
िजRला रौतहट च�Sपरु नगरपािलका वडा नं.४ 
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ि-थत च12िनगाहपरु बजारमा फेला परकेाले िनज 
:ितवादीह> स1तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार 
चौधरीलाई पCाउ पजुE िदई पCाउ गरी इलाका 
:हरी कायाHलय, च12िनगाहपरु, रौतहटले िमित 
२०७७।७।२५ गतेको प#साथ महानगरीय :हरी वMृ, 
नया ँ बानेOवर, काठमाडRमा पठाइएको भनी बिुझएको 
हो । िनज िवपVी Wरट िनवेदकले Wरट िनवेदनमा उXलेख 
गनुH  भएअनसुार िनजह>लाई यस कायाHलयबाट पCाउ 
गरी थनुामा रािखएको छैन । जनताको िजउ, धनको 
शाि1तसरुVा कायम रा]न अपराध अनसु1धान तथा 
िनय1#णको लािग िनर1तर >पले पWरचालन ह_ने 
:हरीलाई कपोलकिXपत ढङ्गले बनावटी एव ं झdुा 
बेहोरा उXलेख गरी िवपVी बनाई ब1दी:eयVीकरणको 
आदशे जारी गWरपाउ ँ भ1नेसमेत बेहोराको िवपVी 
Wरट िनवेदकले सgमािनत सवhiच अदालतसमV 
दताH गराउन ुभएको Wरट िनवेदन खारजेयोjय रहेकोले 
खारजे गWरपाउ ँ भ&नसेमते बेहोराको इलाका 0हरी 
काया3लय, ग6डा रौतहटको हकमा ऐ. काया3लयका 
काया3लय 0मखु 0हरी नायब उपरी@क रिव रावलको 
िमित २०७७।८।१५ गतेको िलिखत जवाफ ।

यसमा Wरट िनवेदक रामनारायण साह 
कलवारको नाित शgभ:ुसाद कलवारको छोरा िजXला 
रौतहट सािबक पोठीयाही गाउ ँ िवकास सिमित वडा 
नं.५ को पWरवितHत ग>डा नगरपािलका वडा नं.६ 
घर भई nी काठमाडR िजXला अदालतको अनमुितले 
पCाउ भई महानगरीय :हरी वMृ, ितनकुने काठमाडR 
:हरी िहरासतमा रहेको वषH ३५ को स1तोषकुमार 
चौधरीसमेतले िदएको Wरट िनवेदन ब1दी:eयVीकरण 
मpुामा िनज Wरट िनवेदकको िनवेदन जjगा खWरद 
िबCq गनr कायHसगँ सgबि1धत रहेकोमा सो कायH 
यस कायाHलयको कायHVे#िभ# नपरकेो र िनज Wरट 
िनवेदकह>लाई पCाउ गरी थनुामा रा]न यस 

कायाHलयबाट कुनै िकिसमको आदशे िनदrशन जारी 
नभएको बेहोरा सादर अनरुोध छ । िवपVी Wरट िनवेदकले 
सरासर कपोलकिXपत झdुा िनराधार बेहोरा उXलेख 
गरी दःुख हैरानी िदने उpेOयले यस कायाHलयसमेतलाई 
िवपVी बनाई सgमािनत अदालतसमV दताH गराउन ु
भएको ब1दी:eयVीकरण मpुा खारजेभागी छ । खारजे 
गWरपाउ ँ भ&नसेमते बेहोराको िजKला 0शासन 
काया3लय, रौतहट, गौरको तफ3 बाट 0मखु िजKला 
अिधकारी इ&Nदेव यादवको िमित २०७७।८।१६ 
गतेको िलिखत जवाफ ।

यसमा िनवेदकउपर चलेको सङ्गिठत 
अपराध / ठगी मpुाका स1दभHमा अनसु1धान 
भइरहेको सuकलै िमिसल सgबि1धत अनसु1धान गनr 
कायाHलयबाट पेसीका िदन इजलाससमV दखेाई िफताH 
लैजाने गरी िझकाई िनयमानसुार पेस गनुH  भ&नसेमते 
बेहोराको यस अदालतबाट िमित २०७७।८।१९ गते 
भएको आदेश ।

आदशे खvड
िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी 

िनणHयाथH इजलाससमV पेस ह_न आएको :-ततु 
मpुामा Wरट िनवेदकह>का तफH बाट उपि-थत िवwान् 
वWरx अिधवyा nी गोपालकृzण िघिमर े तथा िवwान्  
अिधवyाह> nी िवजय:साद िमn, nी रामदरसे 
:साद, nी रमेशकुमार के.सी., nी िवजयकुमार यादव 
र nी सरुशे महतोले :eयथEह>उपर काठमाडR िजXला 
अदालतमा लेनदने, बैना रकम िफताH पाउ ँभ1ने मpुा 
रौतहट िजXला अदालतमा दताH गरी िवचाराधीन 
रहेको अव-थामा लेनदनेको िवषयलाई िलई िवपVी 
:eयथEह>को िमलेमतोबाट Wरट िनवेदक स1तोषकुमार 
चौधरीसमेतलाई गैरकानूनी >पमा पCाउ गरी 
सङ्गिठत अपराध ठगी मpुा दताH गरी गै{1याियक 
थनुामा रा]ने कायH नेपालको सिंवधानको धारा 
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१०६८८ - स�तोषकुमार चौधरीसमेत िव. गहृ म�5ालय, िसहंदरबार, काठमाड>समेत

१३३(२)(३) बमोिजम बदर गरी िवपEीहFका नाममा 
ब�दीHIयEीकरणको आदशे जारी गरी गैरकानूनी 
थनुामPु गQरपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको बहससमेत 
सिुनयो ।

HIयथV काठमाड> िजWला अदालतसमेतको 
तफZ बाट उपि\थत िव]ान् उप�यायािधवPा _ी 
दशरथ पगेंनीले नवराज लािमछानेको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार Hितवादी यी Qरट िनवेदकसमेत भएको 
सङ्गिठत अपराध ठगी मcुा चली स�तोषकुमार 
चौधरीसमेतलाई िमित २०७७।७।२५ गते पgाउ 
गरी काठमाड> िजWला अदालतबाट पgाउ िमितदिेख 
नै लाग ु हiने गरी कानूनबमोिजम jयाद थप गरी िनज 
Hितवादीउपर ठगी मcुामा अनसु�धान भइरहेकोले 
िनजलाई �याियक िहरासतमा रािखएको हiदँा िनवेदन 
मागबमोिजम Qरट जारी हiने अव\थाको िवlमानता 
नदिेखदँा Qरट िनवेदन खारजे गQरपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको बहस िजिकर सिुनयो ।

उपयुZP बहस िजिकर सनुी िमिसल सलंmन 
कागज Hमाण अnययन गरी हेदाZ , िनवेदन मागबमोिजम 
िनवेदक स�तोषकुमार चौधरीसमेतलाई गैरकानूनी 
थनुामा राखी ब�दी बनाइएको हो, होइन ? िनवेदन 
िजिकरबमोिजमको ब�दीHIयEीकरणको आदशे पजुV 
जारी हiनपुनp हो, होइन ? सोही िवषयमा िनणZय िदनपुनp 
दिेखयो ।

२. िनणZयतफZ  िवचार गदाZ, HितवादीहFले 
शा�तादवेीको नाममा दताZ qे\ता कायम रहेको िजWला 
रौतहट च�rिनगाहपरु गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.५ 
को िकsा नं.६८४ को ०-५-० जmगा र ऐ.ऐ.को िकsा 
नं.८६२ को ०-५-० समेत दईु िकsाको १० कvा 
जmगालाई Hितकvा F.१० लाखको दरले स�तोषकुमार 
चौधरीले खQरद गनp भनी बैना कागजसमेत गरी 
िनजले F.५ लाखको चेकसमेत िदएकोमा उP चेक 

सटही नभएको र बाकँw रकमसमेत नपठाएकोले उP 
जmगा िनजलाई िबgw नगनp भ�दा पिन िनजले मलाई 
F.९२,५०,०००।- रकम मेरो खातामा पठाएकोमा 
मैले उP जmगा खQरद नगनp भएपिछ िनजले पठाएको 
उP रकम िफताZ पठाइिद�छु खाता नं. िदनहुोस ्
भनेर माmदा िनज स�तोषकुमार चौधरीको भाइ 
सरोजकुमार चौधरीको मोबाइल नं.९८०८४१४५३६ 
बाट SMS गरी स�तोषकुमार चौधरीको खाता 
नं.१७१००१८५०७१० (रा.बा.ब{क) मा रकम जmगा 
गQरिदन ुभनेकोले मैले पटकपटक गरी उP खाता नं.मा 
F.९५,००,०००।- िफताZ गQरिदएकोमा उP रकम 
मैले पाएकै छैन भनी लेनदने तथा बैना रकम िफताZ पाउ ँ
भ�ने मcुा दायर गरकेो र मेरो नाममा jयाद जारी भई 
Hितउsर प5समेत लगाई वा\तिवक कुरा ब|ुदा न}कल 
सारी ब{क \टेटमे�टसमेत हेदाZ  मैले स�तोषकुमार 
चौधरीलाई िफताZ गQरिदएको F.९५,००,०००।- 
रकम िलने खाने िनयतले बदिनयतपूवZक स�तोषकुमार 
चौधरी (रौतहट), सरोजकुमार चौधरी, िदपे�rकुमार 
साह र स�तोषकुमार चौधरी (सलाZही) समेत समूहमा 
सङ्गिठत भई योजनाब~ तQरकाले एकै नाम, थर 
िमWने स�तोषकुमार चौधरी (सलाZही) को खाता नं. 
खोली सोही खातामा उP रकम जjमा गनZ लगाई रकम 
जjमा गQरसकेपिछ रकम पाएकै छैन भनी लेनदने, 
बैना रकम िफताZ पाउ ँभ�ने झ�ुा मcुासमेत दताZ गरी 
िनजहFले मेरो F.९५,००,०००।- (प�चान�बे लाख 
Fपैया)ँ ठगी खाएको भ�नेसमेत बेहोरा भएको भनी 
यी िनवेदक स�तोषकुमार चौधरीसमेत उपर ठगी 
तथा सङ्गिठत अपराधअ�तगZत कारबाही गQरपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको नवराज लािमछानेले िकटानी 
जाहेरी दरखा\त िदएको दिेख�छ । िमित २०७७।६।१६ 
मा सjमािनत काठमाड> िजWला अदालतबाट पgाउ 
गनZ अनमुितसमेत Hा� भई िनजहFको खोजतलास 
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काय.  जारी रहेकोमा 3ितवादीह7म8येका स9तोषकुमार 
चौधरी (रौतहट) र सरोजकुमार चौधरीलाई िमित 
२०७७।७।२५ गते िजFला रौतहट च9Gपरु 
नगरपािलका वडा नं.४ मा फेला परकेोले पMाउ गरी 
इलाका 3हरी काया.लय च9Gिनगाहपरु रौतहटको 
च.नं.६१७, िमित २०७७।७।२५ गतेको प#सिहत यस 
काया.लयमा दािखला गरकेोले िनजह7लाई ऐ.२६ गते 
िजFला सरकारी विकल काया.लय, काठमाडUमाफ. त 
सVमािनत काठमाडU िजFला अदालतमा 3Wततु गरकेो 
दिेख9छ । ठगी तथा सङ्गिठत अपराधको म\ुामा 
जाहेरी परी अनसु9धानको लािग स]म अदालतबाट 
त_काल 3ा` 3माणको आधारमा थनुामा राcने 
आदशे भएकोले गैरकानूनी थनुा मा9न िमFदनै भ9ने 
िवप]ीह7को िलिखत जवाफ दिेख9छ ।

३. यस पiर3ेjयमा िनवेदन मागबमोिजम 
स9तोषकुमार चौधरीसमेतलाई गैरकानूनी 7पमा 
थनुामा राखी ब9दी बनाएको हो, होइन ? भ9ने 
सVब9धमा िवचार गदा., हाल थनुामा रहेका 
स9तोषकुमार चौधरीसमेतलाई सङ्गिठत अपराध 
ठगी म\ुामा िमित २०७७।६।६ मा महानगरीय 3हरी 
वmृ, बानेnवरमा जाहेरी परकेो दिेख9छ । सो जाहेरीका 
आधारमा स9तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार 
चौधरीलाई िहरासतमा राcन िमित २०७७।७।२५ 
गतेबाट लाग ुहoने गरी िमित २०७७।७।२६ मा पिहलो 
पटक िदन ७, िमित २०७७।८।२ गतेबाट लाग ु हoने 
गरी िमित २०७७।८।३ मा हाल उपिWथत गराइएका 
3ितवादीको हकमा उपयु.pबमोिजमका िववरणह7 
3ा` गन.का लािग ३ िदनको Vयाद थप गनु.  भ9नेसमेत 
बेहोराको आदशेसिहत दोqो पटक िदन ३ र िमित 
२०७७।८।५ गतेबाट लाग ुहoने गरी िमित २०७७।८।५ 
मा िमित २०७७।८।३ गतेको आदशेानसुारको बाकँs 
काय. र अ9य अनसु9धानसमेत गन. तेqो पटक िदन २ 

को Vयाद थप भई स9तोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार 
चौधरी थनुामा रहेको दिेख9छ ।

४. 3Wततु iरट िनवेदनको िमिसल हेदा., 
सङ्गिठत अपराध ठगी म\ुा मलुकुs फौजदारी 
सिंहता, २०७४ को अनसूुची (१) मा उिFलिखत 
सरकारवादी भई चFने म\ुा भएकोले सोमा जाहेरी िलन ु
र सोअनसुार अनसु9धानको 3िMया अगािड बढाउन ु
तथा 3ारिVभक 7पमा हेदा.  नै 3माण सङ्कलन 
आिदका लािग थनुामा राcनपुनu अपiरहाय.ता दिेखएमा 
_यस अवWथामा थनुामा राखी अनसु9धान अगािड 
बढाउन ु 3हरी काया.लयको कानूनी कत.vय नै हो । 
यसो भ9दमैा कसैको उजरुी वा जाहेरी पदwमा 3हरीले 
कुनै पिन vयिpलाई पMाउ गनwपछ.  भ9ने होइन । 
पMाउ गरी थनुामा राcनपुनu पया.` कारण र आधार 
हoनपुनu िवषयमा 3हरी 3शासन र अिधकारीह7 सचेत 
रहनपुछ.  । 3Wततु िववादमा स9तोषकुमार चौधरीसमेत 
उपर िकटानी जाहेरी परकेो अवWथा छ, एक 
स9तोषकुमारको खाता भनी अकw  स9तोषकुमारको 
खातामा रकम जVमा गराई पनु: आफँैले रकम िलएको 
भ9ने जाहेरी छ । यी िनवेदकह7लाई सङ्गिठत 
अपराध ठगी म\ुामा अनसु9धानका लािग भनी 
पMाउ पजुyसमेत िदई पMाउ गरी 3हरी िहरासतमा 
रािखएको छ । अनसु9धानका लािग बाटाका 
Vयादबाहेक २४ घ{टािभ# म\ुा हेनu अिधकारीसम] 
उपिWथत गराउनपुनuमा सो अनसुार उपिWथत गराई 
अनसु9धानका लािग थप थनुामा राcन आवnयक भनी 
Vयाद थप गiरपाउ ँभ9ने िनवेदनअनसुार म\ुा हेनu स]म 
िनकाय काठमाडU िजFला अदालतबाट Vयाद थप गराई 
सोअनसुार महानगरीय 3हरी पiरसर, टेकुले िनजलाई 
थनुामा राखेको नै दिेख9छ ।

५. अब यी िनवेदकह7लाई िनवेदन 
मागबमोिजम थनुामpु गन. ब9दी3_य]ीकरणको आदशे 
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१०६८८ - स�तोषकुमार चौधरीसमेत िव. गहृ म�5ालय, िसहंदरबार, काठमाड>समेत

जारी ह@ने पूवाDवEथा छ, छैन भ�ने सJब�धमा केही 
िववेचना ह@न आवLयक दिेख�छ । कुनै पिन OयिPलाई 
िवनाकारण आधार एव ं कानूनले तोकेको कायDिविध 
नअपनाई थनुामा राखी िनजको वैयिPक Eवत�5ता 
हनन ह@न िदन ु ह@दँनै । यसरी कानूनिवपरीत थनुामा 
रािखएको भएमा, VवWृ धारणा बनाइD वा बदिनयत 
वा कपटपूणD तवरले थनुामा रािखएको भएमा, पZाउ 
गनुDपन\ कारणको सूचना तथा जानकारी नै निदई 
थनुामा राखेको भएमा, Vाकृितक �यायको िस]ा�तको 
गJभीर उ^लङ्घनलगायत कानूनले अिनवायD गरकेो 
VिZयाहb Eपc उ^लङ्घन गरी थनुामा रािखएको 
दिेखएमा, अिdतयारवाला बाहेक अbबाट भएको 
कामकारबाही तथा आदशेले अनिधकृत तवरबाट 
थनुामा रािखएको भएमा वा Eवfछ सनुवुाइबेगर वा 
अिभयोग नलगाइD थनुामा रािखएको दिेखएमा अथाDत् 
Eपcत: अिधकार hे5ाiमक 5िुट दिेखएको अवEथा 
भएमा अथवा यEतै Vकारबाट कानून Vितकूल थनुामा 
राखेको अवEथामा ब�दीViयhीकरणको आदशे जारी 
ह@ने अवEथा रह�छ । कानून Vितकूल ब�दी बनाइएको 
अवEथामा सिंवधानjारा VदW वैयिPक Eवत�5ताको 
हक Vचलनका लािग ब�दीViयhीकरणको आदशे जारी 
गन\ गkरएको छ । तर मािथ विणDत अवEथाहb िवlमान 
नभएमा वा िविधवत् bपमा अनसु�धानको Zममा 
थनुामा रहेको अवEथामा वा अिभयोगप5 दायर भइD 
साधारण अिधकार hे5अ�तगDत कानूनबमोिजम सhम 
अदालतले तहतह Vमाणको मू^याङ्कन गरी पपुDhका 
लािग िहरासतमा रािखएको िवषयलाई िलएर केही 
अपवादको अवEथामा बाहेक ब�दीViयhीकरणको 
आदशे जारी गनुD  मनािसब ह@दँनै । ब�दीViयhीकरणको 
आदशेबाट �याियक उपचार Vदान गन\ कुराको सीमा, 
पkरिध र VयोजनतफD  िववेकपूणD bपमा nिc िदन ु
आवLयक ह@�छ । यो आदशे न अदालतको साधारण 

hे5ािधकारको िवक^प हो, न त यसलाइD पनुरावेदकoय 
तहको bपमा हेनD र Vयोग गनD ह@�छ । यसको छुpै र 
िविशc महqव छ । सामा�यतया: अदालतले िनयिमत 
र साधारण अिधकार hे5अ�तगDत हेरकेो कुरालाइD 
ब�दीViयhीकरणको िवषय बनाउन ुह@दँनै । अदालतले 
मrुाको रोहमा कुनै कामकारबाही गदाD कानूनको 
Eपc उ^लङ्घन ह@न गएको पkरणामEवbप वा अ�य 
कारणले गJभीर अ�याय ह@न पगेुको असामा�य एव ं
अपवादको िEथितमा यदाकदा ब�दीViयhीकरणको 
माsयमबाट �याियक उपचार Vदान गनD सिक�छ । 
दखेादखेी पूवाDtहयPु bपमा वा VवWृ भावना राखी 
वा कसैउपर दबाब Vभाव पान\ कुनै शिPको आडमा 
कसैलाई ब�दी बनाइएको छ र iयस कायDमा कानूनको 
गJभीर उ^लङ्घन भएको छ भने ब�दीViयhीकरणको 
kरटको माsयमबाट थनुामPु गनD वा उपयPु आदशे 
जारी गरी OयिP वैयिPक Eवत�5ताको सरंhण गनD 
आदशे िदनपुन\ सवैंधािनक OयवEथाको ममD र मनसाय 
हो । तर यसरी उपचार Vदान गदाD पयाDu सावधानी, 
सझुबझु, सयंम र बिु]मWाको Vयोग अपेिhत रहने 
गदDछ । Vमाणको मू^याङ्कनसJब�धी िवषय वा 
तजिबजी अिधकारको Vयोग गदाD िविवध मानवीय 
nिcकोणमा रहने Eवाभािवक िविवधताको कारणबाट 
दखेा पन\ अ�तर-िभ�नता जEता कुरालाइD हेररे 
मातहतका अदालतले साधारण अिधकारhे5अ�तगDत 
मrुाको िनयिमत VिZयाका स�दभDमा गरकेा िनणDय 
वा आदशेअनसुार थनुा वा कैदमा परकेो िवषयलाइD 
िलएर ब�दीViयhीकरणको आदशे जारी गनुD  Eवीकृत 
�याियक मा�यता वा पkरपाटीअनकूुल ह@दँनै । 
ब�दीViयhीकरणको आदशे जारी गन\ अिधकारको 
खकुुलो वा हलकुा Vयोगले �याय प]ितमा खलबली वा 
गडबडी नमिfचयोस् भ�ने पhमा वािwछत िववेक पxुन ु
आवLयक ह@�छ ।
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६. िनवेदकलाई प2ाउ गरी थनुामा 
रािखनकुो कारण हेदा=, नवराज लािमछानेको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार र ?ितवादी सAतोषकुमार 
चौधरीसमेत भएको सङ्गिठत अपराध ठगीसKबAधी 
कसरुको अनसुAधानका लािग महानगरीय ?हरी वOृ, 
नया ँ बानेQवर काठमाडSको प# र िजTला सरकारी 
विकल काया=लय, काठमाडSको रायसिहत Kयाद 
थपको लािग माग भई आएकोमा सङ्गिठत अपराध 
िनवारण ऐन, २०७० को दफा १४ र मलुकुZ फौजदारी 
काय=िविध सिंहता, २०७४ को दफा १४(६) बमोिजम 
सAतोषकुमार चौधरी र सरोजकुमार चौधरीलाई 
िहरासतमा रा^न िमित २०७७/७/२५ गतेबाट 
लाग ु हbने गरी िमित २०७७/७/२६ मा पिहलो पटक 
िदन ७, िमित  २०७७/८/२ गतेबाट लाग ु हbने गरी 
िमित  २०७७/८/३ मा दोdो पटक िदन ३ र िमित  
२०७७/८/५ गतेबाट लाग ुहbने गरी िमित  २०७७/८/५ 
मा र िमित २०७७/८/३ गतेको आदशेानसुारको बाकँZ 
काय= र अAय अनसुAधानसमेत गन= तेdो पटक िदन २ 
को Kयाद थप भएको दिेखएबाट सAतोषकुमार चौधरी 
र सरोजकुमार चौधरीलाई कानूनबमोिजम िहरासतमा 
रा^ने आदशे काठमाडS िजTला अदालतबाट भएको 
दिेखAछ । यी वादीहgलाई यसरी अनसुAधानको 
लािग अदालतको आदशेले थनुामा राखेको 
दिेखयो । जहासँKम दवेानी मhुाको कारण ?वOृ 
भावना रािखएको भAने ?Qन छ, सो सKबAधमा हेदा= , 
पिहले लेनदने मhुा दायर भएकै कारण ठगी मhुा चTन 
नसjने भAने होइन । अवlथा, पmरिlथित, कारोबारको 
?कृित र घटना2मसKबAधी तoय ?माण हेरी ठगीलाई 
सङ्गिठत अपराध हो, होइन भAनेबार ेअनसुAधान हbन 
सjने नै हbदँा सोही मhुाको कारण यी िनवेदकलाई बAदी 
बनाइएको भAन नसिकने हbदँा उp  एक मा# िजिकर 
िवQवसनीय दिेखएन । 

७. अतः ?lततु िववादको सAदभ=मा 
िनवेदकको थनुा गैरकानूनी, बदिनयतपूण= वा 
अनिधकृत हो भAने नदिेखएको र उp थनुालाई 
गKभीर अAयायपूण= पmरणाम पैदा हbने ?कृितको कानून 
?ितकूलको थनुा माAन सिकने अवlथा नभएको हbदँा 
िनवेदकलाई गैरकानूनी तवरबाट थनुामा राखेको 
नभई पपु=rको िसलिसलामा अनसुAधानको लािग 
अदालतबाट भएको आदशेबमोिजम थनुामा राखेको 
दिेखएको हbदँा बAदी?sयrीकरणको आदशे जारी गन= 
िमलेन । यो आदशेको जानकारी िवपrीहgलाइ= 
िदन ु भनी एक?ित ?ितिलिप महाAयायािधवpाको 
काया=लयमा पठाइिदनू । ?lततु आदशेको िवtतुीय 
?ित अपलोड गरी िनवेदनको दायरीको लगत कuा गरी 
िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उp रायमा सहमत छु ।
Aया.हmर?साद फुयाल

इजलास अिधकृत : सोनी xेy
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर २३ गते रोज ३ शभुम् ।

�� & ��
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१०६८९ - �िवणकुमार झासमेत िव. राखीकुमारी झा

सव12च अदालत सयं9ु इजलास
माननीय =यायाधीश @ी सपना �धान मBल
माननीय =यायाधीश @ी सCुमालता माथेमा

फैसला िमित : २०७६।१०।२२
०७३-CI-१०६६

मNुा : िमलापO बदर

पनुरावेदक / �ितवादी : िजBला सRतरी, राजिवराज 
नगरपािलका वडा नं.२ बVने राधाका=त 
झाको छोरा �िवणकुमार झासमेत

िवYZ
िवप[ी / वादी : िजBला सRतरी, राजिवराज 

नागरपािलका वडा नं.२ घर भई हाल ऐ. 
गा.िव.स. बरही िवरपरु वाड नं.६ माइतीमा 
बVने �िवणकुमार झाको पaनी वषc २२ कd 
राखीकुमारी झा

§ अशंको हक सगोलका अिंशयार भएका 
नाताले 2वत: 3ा4 गन5 हक ह6दँा अशं ज2तो 
नैसिग;क कानूनी हकलाई कुनै 3ि@याबाट 
िनिC@य वा सङ्कुिचत पान5 गरी भएका 
कुनै िलखतले कानूनी माIयता 3ाJत गन; 
नसKन े।

§ पMरवारको एक सद2यको अशं मान5 
उOेPयले आRनो पितबाट पाउने 
सSपिTलाई अ2वाभािवक Uपमा कम गरी 
भएको िमलापV कानून एवम ् Iयायोिचत 
नदेिखन े । WयिXको नैसिग;क हकलाई 

िनिC@य वा सङ्कुिचत गरी हक 
अिधकारबाट विZचत गराउनका लािग 
भएको िमलापVले कानूनी माIयता 3ाJत 
गन; नसKन े।

(�करण नं.२)

पनुरावेदक / �ितवादीका तफc बाट : िवhान् वjरk 
अिधव9ा @ी महादवे�साद यादव र िवhान् 
अिधव9ाहY @ी दवेे=l झा, @ी पनुम झा 
ठाकुर

िवप[ी / वादीका तफc बाट : 
अवलिnबत निजर : 
§ ने.का.प. २०६८, अङ्क ९, िन.नं.८६९०

सnबZ कानून :

सYु तहमा फैसला गनq :
माननीय =यायाधीश @ी राजे=l अिधकरी
सRतरी िजBला अदालत

पनुरावेदन तहमा फैसला गनqः
माननीय मsुय =याधीश @ी कुमार चडुाल
माननीय =यायाधीश @ी उमेशकुमार िसहं
पनुरावेदन अदालत राजिवराज

फैसला
Iया.सपना 3धान म\ल : =याय �शासन 

ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोिजम यसै अदालतको 
[ेOािधकारिभO परी पनुरावेदन दायर हuन आएको 
�Vततु मNुाको सिं[Rत तxय एवं ठहर यस�कार छ:-

तxय खyड
मलुपखुाc राधाका=त झाको १ माO पaनी 

िवप[ी मोतीदवेी भई िनजहYका ३ जना छोरामा 
जेठा िवप[ी जेठाज ु अरिव=द झा मािहला निवन झा 

िनण�य नं. १०६८९
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र का.छा पित लो1ने 2िवणकुमार झा रहन ुभई मलाई 
िवप;ीह=ले खान लाउन निदई घरबाट िनकाला 
गरी िदएकाले यसै अदालतमा CP-१२८४ को 
अशं दताN मOुा २०६९।१२।७ मा दायर गरकेT छु । 
िवप;ीह=ले मलाई अशंबाट विUचत गराउने उOेWयले 
२०६९।१२।७ मा सा.द.ेनं. CP-१२७३ को अशं मOुा 
िमलाप# गदाN िफरादीका पित 2िवणकुमार झालाई 
मलेठ गा.िव.स. वडा नं. ७(क) अ.तगNतको िक.नं. ८२ 
को ०-१-३ ज1गा र नगद =. ५०,०००।- िलई िदई 
बाकँT धेर ैमोल पनb सcपूणN घर ज1गा अ.य 2ितवादीले 
राखी िमलाप# गरकेाले मेरो भागमा पनN आउने हक 
अशंबाट विUचत भएकT हeदँा उf िमित २०६९।१२।७ 
गतेको िमलाप# बदर गgरपाउ ँभ.नेसिहत वादी दाबी ।

2ितवादी 2िवणकुमार झा हामी 2ितवादी 
राधाका.त र मोती दवेीको छोरा हeन् र यी वादी िनज 
2िवणकुमारकT पiनी भएकTले हाjो अिंशयार होइन 
अ.ब.ं ८२ नं. र ८६ नं. को कानूनी lयवmथा मूल 
अिंशयारिबचको भएकाले वादी दाबीबाट फुसNद पाउ ँ
भ.नेसमेत 2ितवादी राधाका.त झा, अरिव.दकुमार 
झा, निवनकुमार झा, मोतीदवेी झासमेतको सयंfु 
2ितउoर प# ।

िवप;ी वादी म 2ितवादीसगँ पiनीको =पमा 
सcब.ध नजोडी आिथNक फाइदा िलनमा# सcब.ध 
जोडेको र म िनजको भनाइमा लािग धेर ै आिथNक 
नोकसानी गरपेpात् बबुा आमासगँ अशं ब.डा गरकेो 
हो, पनु: आिथNक फाइदा िलन मOुा िदएको हeदँा वादी 
दाबीबाट फुसNद पाउ ँभ.नेसमेत 2ितवादी 2िवणकुमार 
झाको 2ितउoर प# । 

ियनै वादी 2ितवादीिबचको २०६९ सालको 
CP-१२७३ को अशं दताN मOुा लगाउमा रिह साथै पेस 
भएको । 

अ.य 2ितवादीका समान अिंशयार वादीका 

पितले िमित २०६९।१२।७ को िमलाप#लाई अ.यथा 
भनेको अवmथा नदिेखदँा वादीको िफराद िजिकरकै 
आधारमा मा# भएको िमलाप# बदर हeन सrने अवmथा 
नदिेखदँा सो िमलाप# बदर गgरपाउ ँभ.ने वादी दाबी 
प1ुन सrदनै भ.ने सsतरी िजtला अदालतबाट िमित 
२०७१।१।२९।२ मा भएको फैसला ।

मलाई अशं निदन िनरअशंी बनाउन िवप;ीह= 
िभ#िभ#ै िमली करuडौको सcपितबाट 2िवणकुमार 
झाले नाम मा#को अशं िलई िमलाप# गरी सो िमलाप# 
भई 2िवणकुमार झाले 2ाw गरकेो सcपिoवाट मा# 
अशं पाउने हो भने िमली भगत गरी मेरो अशं हक मानb 
उOेWयले षडय.# पूवNक गgरएको िमलाप# बदर नगनb 
गरी भएको स=ु सsतरी िजtला अदालतको फैसला 
कानूनी #िुटपूणN रहेकाले उtटी गgरपाउ भ.नेसमेत 
बेहोराको वादी राखीकुमारी झाको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजसम; परकेो पनुरावेदन प# । 

यसमा िफराद प#मा उtलेख भएको 
पmुतेवारीमा 2ितवादीह=ले कुनै िकिसमको िववाद 
नदखेाएको र पनुरावेदक वादी यी 2iयथy 2ितवादीह=को 
अिंशयार रहे भएको अवmथामा CP-१२७३ को 
अशं दताN मOुामा यी वादीको लो1ने 2िवणकुमार 
झाले आफूले पाउन ु पनb अशंभ.दा zयाद ै .यून अशं 
हक िदई िमित २०६९।१२।७ मा 2ितवादीह=ले 
गरकेो िमलाप#लाई बदर नगनb गरी स=ु िजtला 
अदालतबाट भएको फैसला ने.का.प.२०६८, अङ्क 
९, िन.नं.८६९०, प}ृ १५९९ र ने.का.प.२०६८, 
अङ्क १०, िन.नं.८७०१, प~ृ १७०७ मा 2कािशत 
सcमािनत �ी सव��च अदालतबाट 2ितपािदत 
िस�ा.तसमेतको पgर2े�यमा फरक पनN सrने दिेखदँा 
छलफलको लािग अ.ब.ं२०२ नं. को 2योजनाथN 
पनुरावेदन अदालत िनयमावली, २०४८ को िनयम 
४७ बमोिजम 2iयथyह=को नाउमँा cयाद सूचना जारी 
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१०६८९ - �िवणकुमार झासमेत िव. राखीकुमारी झा

गरी िझकाई हािजर भए वा अविध नोघेपिछ पनुरावेदन 
प? तथा िफराद प?मा उिCलिखत २०६९ सालको 
CP-१२७३ को अशं दताK मLुा र २०६९ सालको 
CP-१२८४ को अशं दताK मLुाको िमिसल सNतरी 
िजCला अदालतवाट िझकाई िनयमानसुार गरी पेस गनुK  
भRनेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०७१।१२।१०।३ को आदशे ।

मिहलाले �ाV गनW अशं हकको Xोत भनेको 
वैवािहक नाताले पिततफK को पैतकृ स[पित र अिववािहत 
अव\थामा जRमको नाताले बाबतुफK को पैतकृ 
स[पि]बाट अशं �ाV गनW कानूनबमोिजमका अशंको 
हकदार ह_न्  । ियिनहaले कसैको कृपा वा दया मायाबाट 
अशं पाउने नभई कानूनी �ावधानबाट नै अशं पाउने 
हकदार भएकोले मिहला तथा बालबािलकालाई नाम 
मा?को अशं िदने सगोलमै रही बसी आएको पbरवारको 
एक सद\यको अशं मानW उLेcयले िनजले आdनो 
पितबाट पाउने स[पि]लाई अ\वाभािवक aपमा कम 
गरी भएको िमलाप? कानून एवम्  Rयायस[मत् नभएको, 
fयिgको नैसिगKक हकलाई िनिhiय वा सङ्कुिचत 
गनKकै लािग भएको अव\था िमिसल कागजातबाट 
\थािपत भएको �\ततु िमलाप? कानूनस[मत् भएको 
माRन िमलेन । मािथ िववेिचत आधार �माण र कारणबाट 
िमित २०६९।१२।७ को िमलाप? बदर गbरपाउ ँभRने 
वादी दाबी पmुन नसnने ठहर गरी सaु सNतरी िजCला 
अदालतबाट िमित २०७१।१।२९ मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा सो फैसला उCटी भई पनुरावेदक 
वादीको िफराद दाबीबमोिजम उg िमलाप? बदर ह_ने 
ठहछK  भRने पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७३।५।२० मा भएको फैसला ।

सNतरी िजCला अदालतमा CP-१४४४ 
नं. को िमलाप? बदर मLुा, CP-१२८४ नं.को अशं 
दताK मLुा र CP-०७११ नं. को खान लाउन माना 

चामल िदलाई भराई पाउ ँभRने एकै साथ लगाउमा रही 
सNतरी िजCला अदालतबाट िमित २०७१।१।२९ मा 
पेसी चढी अशं दताK मLुामा तायदाती फाटँवारी माmने 
आदशे भएको छ । उg आदशे ह_दँा आदशेमा CP-
१४४४ को अशं दताK मLुाका वादीका पित र अRय 
�ितवादीहaिबच भएको २०६९।१२।७ को िमलाप? 
बदर नह_ने ठहरी फैसला भइरहेको अव\थामा �ितवादी 
�िवणकुमार झाबाहेकका अRय �ितवादीबाट यी 
वादीले अशं पाउने अव\था नदिेखएको भनी बोिलएको 
छ सो आदशेानसुार िवपsीले २०७१ साल जेt 
६ गते तायदाती फाटँवारी िलई हािजर ह_नेछु भनी 
तोरख िलएको छ अथाKत् िवपsी उg CP-१४४४ 
नं.को िमलाप? बदर मLुा फैसला भएको जानकारी 
२०७१।१।२९ मा नै िलिखत aपमा थाहा पाइसकेको 
छ । िवपsीले २०७१।१।२९ बाट ६५ िदनिभ?ै उg 
फैसलाउपर पनुरावेदन गनुK  पनWमा सो गbरएको छैन । 
िवपsीको सोही िमितबाट [याद चाल ुभइसकेकोले सो 
हद[याद िभ?, पनुरावेदन गरकेो छैन । िलिखत aपमा 
उg आदशेानसुार तायदती फाटँवारी पेस गछुK  भनी 
तारखे िलइसकेपcचात् uयसलाई अRयथा भRन सnने 
अव\था छैन ।

िवपsी वादीले उg मLुाको िफराद मलुकुv 
ऐन, अ.बं. ८६ नं. लाई मxुय कानूनी आधार टेकv 
गरकेो छ जनु कानूनी fयव\था हेदाK  समान अशंीको 
लािग हो िवपsी हाyो समान अशंी होइन । वादीको 
पितले िमलाप? बदरतफK  दाबी िलएको छैन । वादीको 
पित हाyो समान अशंी हो । वादी आफँै स[बRध िवzछेद 
गनK मRजरु भई हामीलाई हैरान गनW मनसायबाट मा? 
यो मLुा गरकेो हो । स[मािनत सव{zच अदालतबाट 
ने.का.प. २०६९, अङ्क १२, िन.नं. ८९२९, पtृ 
१७९५ मा य\तै �कृितको मLुामा आफनो लोmनेबाट 
मा? अशं पाउने हो िमलाप? बदर ह_ने होइन भनी 
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िस-ा.त कायम भएको छ । उि7लिखत िजिकर एवमं 
हा=ो >माण बझुी मDुा सनुवुाइको Fममा हा=ोतफH बाट 
िनयJु हKने का.Mय. को िजिकरलाई यस मDुाको 
अिभ.न अङ्ग मानी िवपRीको दाबी नपTुने गरी सUतरी 
िज7ला अदालतको िमित २०७१।१।२९ को फैसला 
कानूनसYमत् रहेकोले सोही फैसला सदर गरी हक 
इ.साफ गZरपाउ ँभ.ने पनुरावेदक >ितवादी >िवणकुमार 
झासमेतको यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन िजिकर ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी यस 
इजलाससमR पेस हKन आएको >_ततु मDुाको 
िमिसल अ`ययन गरी पनुरावेदक >ितवादीहaका 
तफH बाट उपि_थत हKन ुभएका िवcान् वZरd अिधवJा 
fी महादवे>साद यादव र िवcान् अिधवJाहa fी 
दवेे.g झा, fी पनुम झा ठाकुरले वादी हा=ो पRको 
अिंशयार नभएकोले िमलाप# बदर गनjतफH  दाबी िलने 
अिधकार िनजलाई छैन । वादीको लोTने र िनजिबच 
सYब.ध िवkछेद मDुासमेत चली हाल सaु सUतरी 
िज7ला अदालतमा कायHवाहीयJु अव_थामा रहेको 
छ । िवपRीले आlनो >ितउmर प#को >करण ८ मा 
अशं दताH मDुाबाट जे पाउछुँ nयसैमा स.तोष गनुHपनj 
अव_था छ । िवपRीसगँ सYब.ध कायम राpने चाहना 
नभएकोले िवपRीसगँ अशं िलई छुqै ब_न चाहेकाले 
िवपRीसगँ लोTने _वा_नीको सYब.ध िवkछेद गनH 
मेरो म.जरुी छ भनी िलिखत aपमा _वीकार गरकेr 
हKदँा हा=ो पRमािथ मDुा गनj हकदयैा वादीलाई नहKदँा 
िवपRी वादीको िफराद दाबी नपTुने गरी सUतरी 
िज7ला अदालतबाट िमित २०७१।१।२९ को फैसला 
कानूनसYमत् रहेकोले सोही फैसला सदर गZरपाउ ँ
भ.ने बहस >_ततु गनुHभयो ।

उपयJुH  िवcान् हaले गनुHभएको बहससमेत 
सनुी िमिसल अ`ययन गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? 

पनुरावेदक >ितवादीहaको पनुरावेदन िजिकर पTुन 
सtने नसtने िवषयमा िनणHय िदनपुनj दिेखयो ।

िफरादीका पित >िवणकुमार झालाई िक.नं. 
८२ को ०-१-३ जTगा र नगद a.५०,०००।- िलई िदई 
बाकँr धेर ैमोल पनj सYपूणH घर जTगा अ.य >ितवादीले 
राखी िमलाप# गरकेाले मेरो भागमा पनH आउने अशं 
हकबाट विyचत भएकr हKदँा उJ िमित २०६९।१२।७ 
को िमलाप# बदर गZरपाउ ँभ.ने वादी दाबी भई वादी 
>िवणकुमारकr पnनी भएकrले हा=ो अिंशयार होइन 
अ.ब.ं ८२ नं. र ८६ नं. को कानूनी Mयव_था मूल 
अिंशयारिबचको भएकाले वादी दाबीबाट फुसHद पाउ ँ
भ.ने राधाका.त झासमेतका >ितवादीहaको सयंJु र 
िवपRी वादीको भनाइमा लािग धेर ैआिथHक नोकसानी 
गरपे{ात् बबुा आमासगँ अशं ब.डा गरकेो हो, दाबीबाट 
फुसHद पाउ ँ भ.नेसमेत >ितवादी >िवणकुमार झाको 
>ितउmर िजिकर रही, >ितवादीका समान अिंशयार 
वादीका पितले िमित २०६९।१२।७ को िमलाप#लाई 
अ.यथा भनेको अव_था नदिेखदँा वादीको िफराद 
िजिकरकै आधारमा मा# भएको िमलाप# बदर हKन सtने 
अव_था नदिेखदँा िमलाप# बदर गZरपाउ ँ भ.ने वादी 
दाबी पTुन नसtने भनी सUतरी िज7ला अदालतबाट 
िमित २०७१।१।२९ मा भएको फैसलाउपर वादी 
राखीकुमारी झाको पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा 
पनुरावेदन परी सaु सUतरी िज7ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ7टी भई िफराद दाबीबमोिजम िमलाप# 
बदर हKने गरी भएको फैसलाउपर >ितवादीहaको यस 
अदालतमा पनुरावेदन परकेो पाइयो ।

२. िनणHयतफH  िवचार गदाH, वादी राखीकुमारी 
झाले यी पनुरावेदक >ितवादीहaउपर सaु सUतरी 
िज7ला अदालतमा िदएको CP-१२८४ को अशं मDुा 
िमित २०६९।१२।७ मा दताH गराएको दिेख.छ । िमित 
२०६९।१२।७ मा अशं मDुा दताH गरकैे िदन यी वादीका 
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१०६८९ - �िवणकुमार झासमेत िव. राखीकुमारी झा

पित �िवणकुमार झाले अ4य �ितवादीह8उपर दायर 
गरकेो  CP-१२७३ को अशं दताA मBुामा िमलापD गरी 
�िवणकुमार झाले ०-१-३ जFगा र 8.५०,०००।- िलई 
अ4य सKपिLह8 �ितवादीह8को सगोलमा रहने गरी 
िमलापD भएको बेहोरा िमिसल सलंFन रहेको िमलापD 
बदर मBुामा पेस भएको िमित २०६९।१२।०७ को 
िमलापDको �ितिलिपबाट दिेख4छ । वादी राखी कुमारी 
झाले िवपTी राधाका4त झासमेतका उपर दायर गरकेो 
CP-१२८४ को अशं मBुा िमित २०६९।१२।७ मा 
दताA भएकोमा सोही िदन �ितवादीह8िबच एकापसमा 
िमलापD भएकोले सो िमितसKम वादी �ितवादीह8 
सगोलमै रहेको भएको नै दिेख4छ । वादी राखीकुमारी 
झाले �ितवादीह8उपर िदएको CP-१२८४ को अशं 
मBुामा �ितवादीह8 सबैको तायदाती फाटँवारी िलई 
िमलापD बदर मBुासमेत अशं मBुाका साथ लगाउ 
राखी फैसला गनुAपन\मा सो नगरी िमलापD बदर मBुामा 
माD फैसला भएको दिेख4छ । मलुकु] ऐन, अशंब4डाको 
१ नं. ले अशंब4डा गदाA बाब,ु आमा, लोFने, aवाaनी, 
छोरा, छोरीह8को िजयिजयैको अशं गनुA  पछA  र सोहीको 
२ नं. ले अशंब4डा गदाA अशं पाउने सबैको बराबर अशं 
गनुAपछA  भ4ने कानूनी cयवaथा भएकोमा, सगोलमै 
रहेका सKपूणA अिंशयारको सKपिL खलुाई कानूनले 
िनिदAd गरकेो कायAिविध अपनाई �aततु मBुाको 4याय 
िन8पण गनुAपन\मा, पeनीले आfनो पितबाट अशं 
पाउने नैसिगAक अिधकारको िवषय समावेश भएकोमा 
सोतफA  hdीकोण नपiुयाई िमलापD हjदँा वादीको 
पितसगँ कम सKपिL हjने गरी िमलापD भएको कुरामा 
वादीले िलएको दाबी िजिकरलाई अ4यथा भ4न िमkने 
दिेखदँनै । अशंको हक सगोलका अिंशयार भएका नाताले 
aवत: �ाm गन\ हक हjदँा अशं जaतो नैसिगAक कानूनी 
हकलाई कुनै �िnयाबाट िनिonय वा सङ्कुिचत पान\ 
गरी भएका कुनै िलखतले कानूनी मा4यता �ाrत गनA 

सsदनै । यस सKब4धमा (ने.का.प. २०६८, अङ्क 
९, िन.नं.८६९०) मा “अिंशयारको बराबर अशं हक 
ला.न े कुरामा कुनै ि4िवधा छैन । मिहलाले 8ा9त 
गन; अशं हकको <ोत भनकेो वैवािहक नाताले 
पिततफ@ को पैतृक सBपिC र अिववािहत अवDथामा 
जGमको नाताबाट बाबुतफ@ को पैतृक सBपिCबाट 
अशं 8ा9त गन; कानूनबमोिजमका अशंका हकदार 
हJन ् । ियनीहMले कसैको कृपा वा दया मायाबाट 
अशं पाउन ेनभई कानूनी 8ावधानबाट नै अशं पाउन े
हकदार भएकाले मिहला तथा बालबािलकालाई नाम 
माQको अशं िदन े कलुिषत भावना तथा उSेTयले 
अिभ8Uेरत भई गUरएका VयDता िलखतलाई आधार 
मानी नाम माQको अशं िदन े िकिसमले िनचोडमा 
पु.न ुभनकेो Gयायको माग@ अवरोध गनु@ समान हJन”े 
भ4ने िसvा4तसमेत �ितपािदत भएको दिेख4छ । एक 
िववािहता नारीलाई िनजको सहमती म4जरुी निलई 
िनजले िदएको अशं मBुालाई �भािवत पान\ गरी पितले 
सगोलको घरसमेत निलई अ4य आिंशयारलाई छोडी 
नाम माDको जFगा िलएर िमलापD गनुA  4यायसङ्गत 
मा4न िमkने दिेखएन । कसैले आfनो हक पxरeयाग 
गदyमा अ4य अिंशयारको अशं हक पिन गमेुको अथA गनA 
िमkदनै । पxरवारको एक सदaयको अशं मान\ उBेzयले 
आfनो पितबाट पाउने सKपिLलाई अaवाभािवक 
8पमा कम गरी भएको िमलापD कानून एवम्  4यायोिचत 
भएको दिेखएन । cयि{को नैसिगAक हकलाई िनिonय 
वा सङ्कुिचत गरी हक अिधकारबाट वि|चत गराउनका 
लािग भएको िमलापDले कानूनी मा4यता �ाrत गनA 
सsदनै ।

३. तसथA, मािथ िववेिचत आधार, �माण 
र कारणबाट िमित २०६९।१२।७ को िमलापD बदर 
गxरपाउ ँभ4ने वादी दाबी पFुन नसsने ठहर गरी स8ु 
सrतरी िजkला अदालतबाट िमित २०७१।१।२९ मा 
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भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा सो फैसला उ6टी भई 
पनुरावेदक वादीको िफराद दाबीबमोिजम उ> िमलाप# 
बदर ह@ने भनी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७३।५।२० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह@ने ठहछG  । पनुरावेदक HितवादीहIको पनुरावेदन 
िजिकर पJुन सKदनै । दायरीको लगत कNा गरी िमिसल 
िनयामानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ> रायमा सहमत छु ।
Qया.सSुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत : नारायण सापकोटा 
इित सवंत् २०७६ साल माघ २२ गते रोज ४ शभुम् ।

�� & ��

सव^_च अदालत, सयं>ु इजलास
माननीय Qयायाधीश aी तेजबहादरु के.सी.

माननीय Qयायाधीश aी कुमार रJेमी 
फैसला िमित : २०७७।९।१५

०७४-CR-०९९८

मhुा:- वैदिेशक रोजगार कसरु

पनुरावेदक / वादी : मनोजकुमार राना मगरको जाहेरीले 
नेपाल सरकार

िवIj
Hkयथl / Hितवादी : लिलतपरु िज6ला, िटकाथली 

गा.िव.स. वडा नं.१ बnने सQतोष महजGन

§ वैदेिशक रोजगार ठगी ज0तो म3ुामा, 
िलखत, भौचर र अ8य कागजातह< 
ज0ता भौितक एव ं 0वत8? @माण र 
सोका परीCणले घटना, वारदात र सोमा 
कसरुदारको सलंGनतालाई पुिI नगरकेो 
अव0थामा केवल सह@ितवादीले पोल 
गरकैे आधारमा अदालतले पिन शकंा र 
अनमुानको आधारमा कसैलाई पिन सजाय 
गनM निमNन े।

(Hकरण नं.९)

पनुरावेदक / वादीका तफG बाट : िवrान्  उपQयायािधव>ा 
aी Hकाश मरािसनी

Hkयथl / Hितवादीका तफG बाट : 
अवलिsबत निजर :
सsबj कानून :

सIु तहमा फैसला गनtः
माननीय अvयw aी रवेQतबहादरु कँुवर 
सदnय aी कृSणजीवी िघिमरे
सदnय aी दवेेQxराज ढकाल
वैदिेशक रोजगार Qयायािधकरण, काठमाडz

फैसला
8या.तेजबहादुर के.सी.: वैदिेशक रोजगार 

ऐन, २०६४ को दफा ६६(२) बमोिजम यसै 
अदालतको wे#ािधकारिभ#को भई दायर ह@न आएको 
Hnततु मhुाको सिंw} त~य एव ंठहर यस Hकार छः- 

त~य ख�ड
Hितवादी रामचQx पडुासैनीले मलाई 

वैदिेशक रोजगारीको लािग कsबोिडयाको Kयािसनोमा 

िनण�य नं. १०६९०
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१०६९० - नेपाल सरकार िव. स)तोष महज2न

य.ुएस. डलर १०००।- पा8र9िमक ह:ने गरी पठाई 
िदउलँा भनी िवCास तथा Eलोभनमा पारी िविभ)न 
िमितमा जFमा G.२,८०,०००।- बिुझिलएकोमा 
भनेबमोिजमको वैदिेशक रोजगारमा पठाउन नसकO 
मबाट बिुझिलएको रकम िमित २०७०।१।२१ 
गतेिभR िफता2 बझुाउने छु भनी िमित २०६९।११।२० 
गते िलखत कागजसमेत गरी भाखािभR रकम निदई 
आलटाल गरी िलएको रकम िफता2 नगरकेो ह:नाले 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० बमोिजम 
कारबाही गरी िबगो र हजा2नासमेत िदलाई भराइपाउ ँ
भ)नेसमेत बेहोराको मनोजकुमार राना मगरको िमित 
२०७१।५।२४ मा वैदिेशक रोजगार िवभागमा परकेो 
जाहेरी दरखा[त ।

Eितवादी रामच)] पडुासैनीले 
जाहेरवाला मनोजकुमार राना मगरलाई वैदिेशक 
रोजगारमा कFबोिडया मलुकुमा पठाइिद)छु भनी 
G.२,८०,०००।- रकम बिुझिलई यी Eितवादीले 
िमित २०६९।११।२० मा ग8रिदएको िलखत कागज 
खामब)दी थान-१ ।

मैले िनज जाहेरवालालाई वैदिेशक 
रोजगारको लािग कFबोिडया पठाइिदने सFब)धमा 
िटकाथली ब[ने स)तोष महज2नले मािनस भए 
_याउन ुभनेकोले मेरो सFपक2 मा आएका जाहेरवाला 
मनोजकुमार राना मगरलाई िनज स)तोष महज2नसगँ 
भेट गराई कुराकानी भई िनज जाहेरवालासगँ 
सोबापत ला`ने G.२,००,०००।- िलई स)तोष 
महज2नको इ)भेaमे)ट बbकको खातामा हािलिदएको 
भौचर खोजी गरी भेटेमा पेस गनd छु । स)तोष 
महज2नले भनेबमोिजम जाहेरवालालाई कFबोिडया 
नपठाई िदएकोले जाहेरवालाले तपाइलेँ भनेर मैले 
रकम िदएको ह:नाले तपाइलेँ नै मलाई रकम िफता2 
गनु2पछ2  भनी िववाद गरकेो ह:दँा मैले उe रकम िलएको 

भनी िलखत कागज ग8रिदएको हो । िलखत कागजमा 
भएको सहीछाप मेर ै हो, मैले वैदिेशक रोजगार 
fयवसाय सgचालन गनd अनमुितपR िलएको छैन 
भ)नेसमेत बेहोराको Eितवादी रामच)] पडुासैनीले 
अनसु)धान अिधकृतसमj गरकेो बयान ।

Eितवादी रामच)] पडुासैनीले जाहेरवाला 
मनोजकुमार राना मगरलाई वैदिेशक रोजगारका लािग 
कFबोिडया मलुकुमा पठाइिद)छु भनी जाहेरवाला 
मनोजकुमार राना मगरसगँ G.२,८०,०००।- िलई 
िमित २०६९।११।२० मा गरकेो कागजमा भएको 
सिह मेरो हो । म उe कागज गदा2 साjी बसेको 
ह: ँ । उe कागजमा वैदिेशक रोजगारका लािग 
कFबोिडया मलुकुमा पठाउने Eयोजनको लािग 
रामच)] पडुासैनीले उe रकम िलएको कुरा साचँो 
हो । सो कागज जबरज[ती गराएको होइन Eितवादी 
रामच)] पडुासैनीले उe कागज राजीखसुीले 
गरकेो हो भ)नेसमेत बेहोराको िलखत कागजको 
साjी लिलतबहादरु kयाlछाकOले अनसु)धान 
अिधकृतसमj गरकेो कागज । 

Eितवादी रामच)] पडुासैनी र स)तोष 
महज2नले वैदिेशक रोजगार fयवसाय गन2 पाउने 
इजाजत अनमुित निलई जाहेरवाला मनोजकुमार 
राना मगरलाई वैदिेशक रोजगारीका लािग कFबोिडया 
पठाइिद)छु भनी झmुा आCासन र Eलोभनमा पारी 
जFमा G.२,८०,०००।- िलई भनेबमोिजमको 
मलुकुमा पठाउन नसकेको EितवादीहGको उe 
काय2 वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० 
र ४३ िवपरीतको कसरु अपराध भए गरकेो दिेखदँा 
िनज EितवादीहG रामच)] पडुासैनी र स)तोष 
महज2नलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय 
गरी जाहेरवालाको िबगो G.२,८०,०००।- (दईु लाख 
असी हजार) र सोको ५० Eितशतले ह:ने हजा2ना रकम 
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-.१,४०,०००।- (एक लाख चािलस हजार) समेत 
ज<मा -.४,२०,०००।- (चार लाख िबस हजार) 
यी @ितवादीह-बाट जाहेरवाला मनोजकुमार राना 
मगरलाई िदलाई भराई पाउ ँ भJनेसमेत बेहोराको 
अिभयोगप# ।

जाहेरी बेहोरा पढी बाची सनुाउदँा सनुी 
पाए ँ । मैले जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारको 
लािग पठाइिदJछु भनी रकम िलएको होइन । मैले 
जाहेरवालालाई सJतोष महजRनसगँ िचनजान गराई 
िदएको हो । कारोबार सJतोष महजRन र जाहेरवालािबच 
नै भएकोमा सJतोष महजRन स<पकR िवहीन भएपिछ 
जाहेरवालाले मलाई यो झTुा उजरुी िदएका हUन् । 
िलखत कागज जबरजWती गराएको हो । मैले वैदिेशक 
रोजगार Xयवसाय गनY अनमुित िलएको छैन । मैले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु नगरकेो हUदँा 
मलाई सजाय हUनपुनY होइन भJनेसमेत बेहोराको 
@ितवादी रामचJZ पडुासैनीले वैदिेशक रोजगार 
Jयायािधकरण, काठमाड^मा (यसपिछ Jयायािधकरण 
भिनएको) गरकेो बयान ।

त_काल @ा` @माणह-बाट यी @ितवादी 
रामचJZ पडुासैनीले आरोिपत कसरु गरकेो रहेछ 
भनी िवbास गनY मनािसब आधारह- िवcमान 
दिेखदँा पिछ @माण बdुद ैजादँा ठहरबेमोिजम हUने गरी 
हाल मeुाको पपुRfको लािग मलुकुg ऐन अ.ब.ं११८ 
नं. को दहेाय ५ एव ं१० बमोिजम @ितवादी रामचJZ 
पडुासैनीबाट नगद धरौट -.२,८०,०००।- वा सो 
बराबरको जेथा जमानी िदए िलई तारखेमा राmन,ु 
िदन नसके कानूनबमोिजमको िसधा खान पाउने 
गरी अ.ब.ं१२१ नं. बमोिजम थनुवुा पजुn िदई थनुामा 
राmन पठाइिदन ु भJने Jयायािधकरणको िमित 
२०७१।७।५ को आदशे ।

@ितवादीमoये सJतोष महजRनका नाममा 

यस Jयायािधकरणबाट जारी भएको समाpान िमित 
२०७१।१०।१५ गते रीतपूवRक तामेल भएकोमा 
िनज <यादिभ# हािजर नभई <याद ैगजुारी बसेको ।

जाहेरवाला मनोजकुमार राना मगरलाई 
@ितवादी रामचJZ पडुासैनीले िवदशे पठाउने भनी 
रकम िलएको नभई सJतोष महजRनले आqनो Xयापार 
Xयवसाय गनRको लािग रकम चािहयो भनी @ितवादी 
रामचJZ पडुासैनीलाई rयाजमा पैसा िदने कोही 
मािनस भए भेटाइिदनहुोस ् भनेको हUदँा जाहेरवाला 
मनोजकुमार राना मगर र िनजका साथी दगुRबहादरु 
रानामगरसगँ िचनजान मा# गराएको हो । सJतोष 
महजRनले समयमा पैसा िफताR नगरपेिछ जाहेरवालाले 
@ितवादी रामचJZ पडुासैनीलाई ितमीले िचनाएको 
Xयिtले रकम िलएको हUदँा लेनदनेको कागज 
गuरदउे भनी कागज गराएका िथए तर कागजको 
बेहोरा वैदिेशक रोजगारस<बJधी रहेछ । @ितवादी 
रामचJZ पडुासैनी वैदिेशक रोजगारीस<बJधी कुनै 
कायRमा सलंvन नहUदँा @ितवादीलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय हUनपुनY होइन भJनेसमेत 
बेहोराको @ितवादी रामचJZ पडुासैनीका साfी 
िभमबहादरु बल तामाङले Jयायािधकरणमा गरकेो 
बकप# ।

मैले @ितवादी रामचJZ पडुासैनीलाई 
उपचार गनRको लािग -.२,८०,०००।- (दईु लाख 
असी हजार) सापटी Wव-प िदएको हU ँ र हाल उt 
स<पूणR रकम िफताR पाइसकेको छु । रकम वैदिेशक 
रोजगारीको लािग भनी िदएको होइन । रकम 
उठाउन सिजलो हUJछ भनी वैदिेशक रोजगारको 
कागज गराएको हो । अिभयोग मागदाबी झTुा हो, 
अकाR @ितवादी सJतोष महजRनलाई िचनेको छैन । 
@ितवादीले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछR  
भJनेसमेत बेहोराको जाहेरवाला मनोजकुमार राना 
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१०६९० - नेपाल सरकार िव. स)तोष महज2न

मगरले )यायािधकरणमा गरकेो बकप8 ।
अिभयोग माग दाबीबमोिजम >ितवादीम?ये 

रामच)A पडुासैनीले वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरु गरकेो पिुL 
भएकोले िनजलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
१।६।० (एक वष2 छ मिहना) कैद र R.१,५०,०००।- 
(एक लाख पचास हजार) जUरवाना हVने ठहXयाई 
अका2 >ितवादी स)तोष महज2नको अिभयोग दाबी 
>मािणत हVन नसकेकाले िनजले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने र जाहेरवाला मनोजकुमार राना 
मगरले >ितवादीबाट िलनपुन\ रकम पाइसकेको भनी 
)यायािधकरणको बकप8मा उ]लेख गरकेो दिेखदँा 
िबगो र हजा2ना भराइपाउ ँ भ)ने वादी दाबी प_ुन 
नस`ने ठहर गरी वैदिेशक रोजगार )यायािधकरण, 
काठमाडaबाट िमित २०७३।१२।७ मा भएको 
फैसला ।

>ितवादी स)तोष महज2नउपर िकटानी 
जाहेरी नपर े तापिन कसरु ठहर भएका >ितवादी 
रामच)A पडुासैनीले अनसु)धानको cममा बयान 
गदा2 जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारीका लािग 
कdबोिडया पठाइिदने सdब)धमा िटकाथली बfने 
स)तोष महज2नले मािनस भए ]याउन ुभनी भनेकोले 
जाहेरवालालाई स)तोष महज2नसगँ भेट गराई 
िदएको हो । जाहेरवालासगँ रकम िलई स)तोष 
महज2नको खातामा हािलिदएको हो भनी आफू 
कसरुमा सािबत रही, सहअिभयiुलाई समेत पोल 
गरकेो अवfथा छ । >ितवादी रामच)A पडुासैनीले 
)यायािधकरणमा मौकाको अनसु)धानको बयान 
मैले भ)नेबमोिजम लेिखएको हो, बयानको शीर 
पkुछरमा लागेको सहीछाप मेरो हो भनी लेखाएको 
अवfथामा एकै अवfथाका सहअिभयiुलाई कसरु 
ठहर गरी अका2 >ितवादी स)तोष महज2नलाई 

सफाइ िदन ु कानूनिवपरीत छ । >ितवादी स)तोष 
महज2नले आरोिपत कसरु गरकेो fपL हVदँाहVदँ ै
सबतु >माणहRको तlयपरक मू]याङ्कन नगरी 
>ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
वैदिेशक रोजगार )यायािधकरणबाट भएको फैसला 
8िुटपूण2 हVदँा बदर गरी यी >ितवादीलाई सRु 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय गUरपाउ ँभ)नेसमेत 
बेहोराको पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ2 बाट 
यस अदालतमा दायर हVन आएको पनुरावेदनप8 । 

ठहर खoड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससमq पेस हVन आएको >fततु मrुाको 
पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागजात अ?ययन 
गUरयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ2 बाट उपिfथत िवsान्  उप)यायािधवiा tी 
>काश मरािसनीले जाहेरवालासगँ रकम िलई 
स)तोष महज2नको खातामा हािलिदएको हो भनी 
>ितवादी रामच)A पडुासैनीले आफू कसरुमा 
सािबत रही, सहअिभयiुलाई समेत पोल गरकेो 
अवfथा छ । >ितवादी रामच)A पडुासैनीले मौका 
र )यायािधकरणको बयानमा उi कुरा fवीकार गरी 
मैले भ)नेबमोिजम लेिखएको िठक हो भनी उ]लेख 
गरबेाट एकै अवfथाका सहअिभयiुलाई कसरु ठहर 
गरी अका2 >ितवादी यी स)तोष महज2नलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी )यायािधकरणबाट भएको 
उi फैसला कानूनत: 8िुटपूण2 हVनाले बदर गरी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै सजाय हVनपुद2छ भनी 
गनु2भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु2iानसुारको तlयगत िवषय 
र बहस िजिकरसमेत भएको >fततु मrुामा 
पनुरावेदनसिहतका िमिसल सलं_न >माणहRको 
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अ-ययन गरी हेदा4  वैदिेशक रोजगार 8यायािधकरण, 
काठमाड>बाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन ? 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर पGुन सHछ, सHदैन ?  सोही िवषयमा िनण4य 
िदनपुनJ दिेखन आयो ।

२. िनण4यतफ4  िवचार गदा4, Qितवादी 
रामच8R पडुासैनी र स8तोष महज4नले वैदिेशक 
रोजगार Sयवसाय गन4 पाउने इजाजत अनमुित निलई 
जाहेरवाला मनोजकुमार राना मगरलाई वैदिेशक 
रोजगारीका लािग कWबोिडया पठाइिदने भनी झYुा 
आZाशन र Qलोभनमा पारी जWमा [.२,८०,०००।- 
िलई भनेबमोिजमको मलुकुमा पठाउन नसकेको 
Qितवादीह[को उ] काय4 वैदिेशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु 
अपराध भएकोले यी Qितवादीह[लाई सोही ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम सजाय गरी जाहेरवालाको िबगो 
[.२,८०,०००।- र सोको ५० Qितशतले हdने 
हजा4ना रकम [.१,४०,०००।- समेत गरी जWमा 
[.४,२०,०००।- यी Qितवादीह[बाट जाहेरवाला 
मनोजकुमार राना मगरलाई िदलाई भराइपाउ ँ
भ8ने अिभयोग मागदाबी रहेकोमा दाबीबमोिजम 
Qितवादीम-ये रामच8R पडुासैनीलाई वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोिजमको 
कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम १ वष4 
६ मिहना कैद र [.१,५०,०००।- जfरवाना हdने 
ठहgयाई अका4 Qितवादी स8तोष महज4नले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने र जाहेरवाला मनोजकुमार 
राना मगरले Qितवादीबाट िलनपुनJ रकम पाइसकेको 
भनी 8यायािधकरणमा बकप# गरकेो दिेखदँा 
िबगो र हजा4नातफ4 को दाबी पGुन नसHने ठहgयाई 
8यायािधकरणबाट भएको फैसलामा िचh नबझुाई 

अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाएका Qितवादी स8तोष 
महज4नको हकमा दाबीबमोिजम नै सजाय गfरपाउ ँ
भनी वादी नेपाल सरकारको तफ4 बाट यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेो दिेखयो । अका4 Qितवादी रामच8R 
पडुासैनीको हकमा कुनै दाबी निलएकोले िनजका 
सWब8धमा केही गfररहन ुपरने । 

३. अब यी Qितवादी स8तोष महज4नलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
कानूनत: #िुटपूण4 हdनाले बदर गरी अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम नै सजाय हdनपुद4छ भ8ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ4  िवचार 
गदा4, Qितवादी रामच8R पडुासैनीले मलाई वैदिेशक 
रोजगारीको लािग कWबोिडयाको Hयािसनोमा य.ुएस. 
डलर १०००।- पाfरjिमक हdने गरी पठाई िदउलँा 
भनी िवZास तथा Qलोभनमा पारी िविभ8न िमितमा 
जWमा [.२,८०,०००।- िलई भनेबमोिजमको 
वैदिेशक रोजगारमा पठाउन नसकेको र मबाट 
िलएको रकम िलखत कागजसमेत गरी भाखािभ# 
रकम िफता4 नगरकेो हdनाले वैदिेशक रोजगार 
ऐनअनसुार कारबाही गरी मेरो िबगो र हजा4नासमेत 
िदलाई भराइपाउ ँभ8ने जाहेरवाला मनोजकुमार राना 
मगरको जाहेरीबाट Qlततु मmुाको उठान भएको 
दिेख8छ ।

४. Qितवादीम-येका स8तोष महज4न 
स[ु अनसु8धानमा उपिlथत नहdनकुा साथै 
8यायािधकरणबाट िनजको नाममा जारी भएको 
समाnान Wयाद रीतपूव4क तामेल भएकोमा Wयादिभ# 
हािजर नभई Wयाद ैगजुारी बसेको दिेख8छ । 

५. Qितवादीह[म-ये रामच8R पडुासैनीले 
जाहेरवालालाई गfरिदएको िमित २०६९।११।२० 
गतेको सHकल िलखत हेदा4 जाहेरवाला मनोजकुमार 
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१०६९० - नेपाल सरकार िव. स)तोष महज2न

राना मगरलाई वैदिेशक रोजगारको लािग 
क8बोिडयाको <यािसनोमा रोजगारी िदलाइिदने 
सत2मा िविभ)न िमितमा आई.एम.ई माफ2 त, NIC 
Bank मा Deposit गन2 लगाई र नगदसमेत 
गरी G.२,८०,०००।- (दईु लाख असी हजार) 
बिुझिलएको, वैदिेशक रोजगारीमा पठाउन नसकेको 
हUदँा उW रकम िमित २०७०।१।३० िभZमा िफता2 
बझुाइस<ने र सो िमितमा िफता2 बझुाउन नसकेमा 
[चिलत कानूनबमोिजम कारबाही गरी सावा ँ ^याज 
जाहेरवालाले असलुउपर गरी िलन ु भ)ने बेहोरा 
उ_लेख गरकेो पाइ)छ ।

६. [ितवादीमbये रामच)c पडुासैनीले 
)यायािधकरणमा आgनो साथी स)तोष महज2नलाई 
िचनाई िदएको माZ भनी कसरुमा इ)कार रही बयान 
गर े तापिन जाहेरवाला मनोजकुमार राना मगरलाई 
िनज स)तोष महज2नसगँ भेट गराई कुराकानी गरी 
िनज जाहेरवालासगँ G.२,००,०००।- िलई स)तोष 
महज2नको इ)भेlमे)ट बmकको खातामा हािलिदएको 
हो । स)तोष महज2नले भनेबमोिजम जाहेरवालालाई 
क8बोिडया नपठाई िदएकोले जाहेरवाला र मिबच 
िववाद भई मैले रकम िलएको हU ँ भनी िलखत 
कागज गqरिदएको हो भनी जाहेरवालालाई वैदिेशक 
रोजगारमा पठाउन रकम िलएको rवीकार गरी 
अनसु)धानमा बयान गरकेो दिेख)छ ।

७. [ितवादी रामच)c पडुासैनीले 
आफूलाई वैदिेशक रोजगारमा क8बोिडया मलुकुमा 
रोजगारीको लािग पठाइिद)छु भनी पटकपटक गरी 
G.२,८०,०००।- िलई िमित २०६९।११।२० मा 
कागज गqरिदएको भनी िकटानी जाहेरी िदनकुा साथै 
[माणमा सो कागज पेस गरकेो दिेख)छ भने [ितवादी 
रामच)c पडुासैनीले आफूले जाहेरवालाबाट रकम 

िलई अका2 [ितवादी स)तोष महज2नको बmक खातामा 
उW रकम ज8मा गqरिदएको हU ँभने तापिन सोको ठोस 
[माणसमेत पेस गन2 सकेको िमिसलबाट दिेखदँनै ।

८. जाहेरी िदएको लामो समयपuात् 
जाहेरवाला मनोजकुमार राना मगरले आफूले 
िदएको जाहेरी दरखाrत र सोसाथ [माणमा पेस 
गरकेो िलखत कागजिवपरीत गरकेो िनजको बकपZ 
आफँैमा िवwसनीय दिेखदँनै । िलखत कागजका 
साxी लिलतबहादरु <याyछाकzले [ितवादी रामच)c 
पडुासैनीले जाहेरवाला मनोजकुमार राना मगरसगँ 
वैदिेशक रोजगारमा पठाई रोजगारी िदलाइिदने भनी 
राजीखसुीका साथ रकम बिुझिलई िलखत कागज 
गqरिदएका हUन् भनी अनसु)धानमा जाहेरीलाई 
समथ2न हUने गरी कागज गरसेमेतबाट [ितवादी 
रामच)c पडुासैनीले िबनाइजाजत जाहेरवालालाई 
वैदिेशक रोजगारमा क8बोिडया पठाइिद)छु भनी 
झ{ुा आwासन िदई [लोभनमा पारी रकमसमेत िलई 
भनेबमोिजम वैदिेशक रोजगारमा नपठाएको त|य 
पिुl भएको दिेख)छ ।

९. यी [ितवादी स)तोष महज2नउपर 
जाहेरवालाले उW कसरुमा िनजको पिन सलं~नता 
िथयो भनी जाहेरीमा [ितवादी स)तोष महज2नको 
नामस8म पिन उ_लेख गन2 सकेको पाइदँनै । 
�यसैगरी जाहेरवालाले यी [ितवादी स)तोष 
महज2नलाई आफूले निचनेको भनी )यायािधकरणमा 
बयान गरकेो दिेख)छ । जाहेरवाला मनोजकुमार 
राना मगरबाट रकम बिुझिलएको कागज [ितवादी 
रामच)c पडुासैनीले गरकेो दिेख)छ । [ितवादी 
रामच)c पडुासैनीले जाहेरवालाबाट बझेुको रकम 
यी [ितवादी स)तोष महज2नको बmक खातामा ज8मा 
गरकेो हो भने तापिन उW रकम स)तोष महज2नको 
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खातामा ज0मा गरकेो ब4क भौचर र िनजको खाताको 
8टेटमे:ट ज8ता कुनै ठोस >माण पेस गन@ सकेको पिन 
दिेखदँनै । यी >ितवादी स:तोष महज@नले जाहेरवाला 
तथा सह>ितवादी रामच:J पडुासैनीबाट कुनै 
>कारको रकम बिुझिलएको वा Nय8तो कुनै िलखत 
कागज गOरिदएको समेत िमिसलबाट दिेखदँनै । 
वैदिेशक रोजगार ठगी ज8तो मQुामा, िलखत, भौचर 
र अ:य कागजातहR ज8ता भौितक एव ं 8वत:# 
>माण र सोका परीTणले घटना, वारदात र सोमा 
कसरुदारको सलंVनतालाई पिुX नगरकेो अव8थामा 
केवल सह>ितवादीले पोल गरकैे आधारमा 
अदालतले पिन शकंा र अनमुानको आधारमा 
कसैलाई पिन सजाय गन@ िम[दनै । >ितवादीको 
बयान कागज र सहअिभय\ुको पोललाई अ:य 
8वत:# >माणबाट समिथ@त नभएको अव8थामा 
केवल शकंा8पद >माण वा त]यगत िव^ेषणबाट 
गOरएको अनमुानको भरमा मा# कसैलाई कुनै 
फौजदारी कसरु गरकेो ठहर गरी >ितवादीलाई 
सजाय गनु@  :यायसङ्गत र कानूनस0मत नहbने 
दिेखदँा केवल >ितवादी रामच:J पडुासैनीको पोल 
बयानबाहेक अ:य 8वत:# >माणबाट अिभयोजन 
पTले यी >ितवादी स:तोष महज@नउपरको अिभयोग 
दाबीलाई >माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
>मािणत गन@ नसकेको दिेखदँा यी >ितवादी स:तोष 
महज@नलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय हbनपुछ@  
भ:ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
र उ\ पनुरावेदनलाई समथ@न हbने गरी िवiान् 
उप:यायािधव\ाले गनु@भएको बहस िजिकरसगँ 
सहमत हbन सिकएन ।

१०. तसथ@, मािथ िववेिचत त]यगत 
आधार र कारणसमेतबाट >ितवादीमkये रामच:J 

पडुासैनीलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम १।६।० (एक वष@ छ मिहना) 
कैद र R.१,५०,०००।- (एक लाख पचास 
हजार) जOरवाना हbने ठहqयाई र साथै यी >ितवादी 
स:तोष महज@नलाई अिभयोग दाबी >मािणत हbन 
नसकेको आधारमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
र जाहेरवाला मनोजकुमार राना मगरले >ितवादी 
रामच:J पडुासैनीबाट िलनपुनs रकम पाइसकेको 
दिेखदँा िबगो र हजा@ना भराई िदइरहन नपनs ठहर गरी 
वैदिेशक रोजगार :यायािधकरण, काठमाडtबाट िमित 
२०७३।१२।७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर हbने ठहछ@  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर पVुन सuदनै । >8ततु मQुाको 
दायरीको लगत कvा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी 
अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ\ रायमा सहमत छु ।
:या.कुमार रVेमी

इजलास अिधकृत : माधव भyडारी
इित सवंत् २०७७ साल पौष १५ गते रोज ४ शभुम् ।

�� & ��



739

सव�
�च

 अ
दा

लत

सव�
�च

 अ
दा

लत

१०६९१ - होमबहादरु छ()याल िव. नेपाल सरकार

सव56च अदालत, सयं<ु इजलास
माननीय (यायाधीश Bी तेजबहादरु के.सी.

माननीय (यायाधीश Bी कुमार रCेमी 
फैसला िमित : २०७७।९।१५

मKुा:- वैदिेशक रोजगार कसरु

०७६-CR-०३५१
पनुरावेदक / P)यथS : शेरबहादरु छ()यालको छोरा 

दाङ िजUला, तलुसीपरु नगरपािलका वडा 
नं.५ घर भई हाल कारागार कायाZलय 
िडUलीबजार, काठमाड\मा थनुामा रहेको 
होमबहादरु छ()याल

िव]^
िवप_ी / वादी : सदुय नेपालीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार

०७६-CR-०७१९
पनुरावेदक / वादी : सदुय नेपालीसमेतको जाहेरीले 

नेपाल सरकार
िव]^

िवप_ी / P)यथS : शेरबहादरु छ()यालको छोरा दाङ 
िजUला, तलुसीपरु नगरपािलका वडा नं. ५ 
हा`ीखोवा घर भई हाल काठमाड\ िजUला, 
टोखा नगरपािलका वडा नं.४ गdगब ु बeने 
होमबहादरु छ()यालसमेत

§ वैदेिशक रोजगारीमा जानका लािग रकम 
भु3ानी गरकेो वा उपल6ध गराएको 

हो भनी पीिडतले जाहरेी दरखा<तमा 
िकटानी >पमा उ?लेख नगरकेो ि<थितमा 
Aितवादीलाई उपल6ध गराएको रकम 
अCय काम बेहोरा वा ऋण सापटको 
लािगसमते उपल6ध गराएको हHनसIन े
अव<थालाई पूरै इCकार गनL नसिकन े।

(Pकरण नं.१३) 

वादीका तफZ बाट : िवiान्  उप(यायािधव<ा Bी 
िवदरुकुमार काकS

P)यथSका तफZ बाट : 
अवलिlबत निजर :
सlब^ कानून :
§ वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४
§ Pमाण ऐन, २०३१

स]ु तहमा फैसला गनoः
माननीय अqय_ Bी स)यराज ग]ुङ
सदeय Bी रमादवेी पराजलुी 
सदeय Bी रामेrवर रCेमी
वैदिेशक रोजगार (यायािधकरण, काठमाड\

फैसला
Cया.कुमार रOेमी : वैदिेशक रोजगार ऐन, 

२०६४ को दफा ६६(२) बमोिजम यसै अदालतको 
_ेsािधकारिभsको भई दायर हtन आएको Peततु 
मKुाको सिं_w तxय एव ंठहर यस Pकार छः- 

तxय खyड
Pितवादी होमबहादरु छ()यालले 

जाहेरवाला सदुय नेपाली, रिवन पzरयार (नेपाली), 
केशव पzरयार र डlबर बढुाथोक|समेत जना ४ लाई 
पलाउमा होटलमा काम गनo मािनसह]को माग भई 

िनण�य नं. १०६९१
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आएको छ, मािसक तलब ११०० डलर ह78छ भनी 
;लोभन दखेाई सोबापत २०७२ मंिसर मिहनामा 
जाहेरवालाहAबाट जनही A.६,५०,०००।- का 
दरले जHमा A.२६,००,०००।- र राहदानीसमेत 
िलई िमित २०७३।१।२२ मा केशव पKरयार र 
डHबरबहादरु बढुाथोकPलाई, िमित २०७३।२।१२ 
मा सदुय नेपाली र रिवन पKरयारलाई थाइRया8ड 
ह7दँ ै पलाउ जाने भनी थाइRया8डमा पठाई िमित 
२०७३।२।१५ मा ;ितवादी होमबहादरु छ8Wयाल 
आफँै थाइRया8ड पगुी चार ैजनालाई भेटी पलाउको 
लािग काम भएन अब चार ै जनालाई यहीबँाट 
कोKरया पठाइिद8छु भनी िव[ास िदलाई Wयही ँ
छाडी अलप# पारी ;ितवादी ए\लै नेपाल आएका 
ह7न् । Wयसपिछ हामी जाहेरवालाहAले घरबाट रकम 
मगाई थाइRया8डबाट नेपाल िफता_ आई ;ितवादी 
होमबहादरु छ8Wयाल सHपक_  गदा_ सHपक_ िवहीन भई 
हामी जाहेरवालाहAबाट A.२६,००,०००।- ठगी 
गरकेो भ8ने सदुय नेपाली, रिवन पKरयार (नेपाली) 
केशव पKरयार र डHबरबहादरु बढुाथोकPले महानगरीय 
;हरी पKरसर टेकु काठमाडbमा िमित २०७३।३।२६ 
मा िदएको सयंcु जाहेरी दरखाdत । 

काठमाडb िजRला, का.म.न.पा वडा नं. 
३० महाबौfमा िमित २०७३।३।२६ मा होमबहादरु 
छ8Wयाललाई फेला पारी िनजको शरीर तलासी 
िलदँा िनजकै नामको इ8भेgमे8ट बhक िल. चेक बकु, 
राहदानी, डायरी, सामसङु मोबाइल िवदशेी िसमकाड_ 
थान-२ समेत फेला पारी बरामद गKरएको भ8नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७३।३।२६ को खानतलासी तथा 
बरामदी मचुRुका ।

;ितवादी होमबहादरु छ8Wयालले २०७२ 
सालको िविभ8न िमितमा पलाउ र साउथ कोKरया 
पठाई से\यKुरटी गाड_ तथा सपुर माकj टमा काम 

लगाइिद8छु, ११०० डलर मािसक तलब ह78छ 
भनी ;लोभनमा पारकेा ह7दँा Wयहा ँ जानको लािग 
खच_ भनी २०७२ सालमा िबमा पटकपटक गरी 
खक_ िवर घतkसगँ A.६,५०,०००।-, िशवराज 
पनु मगरसगँ A.६,४०,०००।-, तारािसहं बढुासगँ 
A.६,२५,०००।- िटकाराम घतkमगरबाट 
A.६,४५,०००।- र िदलबहादरु थापा मगरबाट 
७,२५,०००।- िलई खक_ िवर घतkलाई थाइRया8ड 
ह7दँ ै पलाउ जाने भनी पठाएको, िशवराज पनु 
मगर, तारािसहं बढुा, िटकाराम घतk र दलुबहादरु 
थापा मगरलाई थाइRया8ड पठाई ;ितवादी पिन 
थाइRया8ड गई १ मिहनासHम थाइRया8डमा 
िनजहAसगैँ बसी ;ितवादी ए\लै नेपाल फकk 
हामीहAलाई िवचRलीमा पारी हामीहAबाट 
A.३२,८५,०००।- ठगी गरकेो भनी खक_ िवर घतk, 
तारािसहं बढुा, िटकाराम घतkमगर, दलबहादरु थापा 
र िशवराज पनु मगरसमेतले महानगरीय ;हरी पKरसर 
टेकु, काठमाडbमा िमित २०७३।३।२६ मा िदएको 
सयंcु जाहेरी दरखाdत ।

िमित २०७२।५।२७ दिेख िविभ8न िमितमा 
;ितवादी होमबहादरु छ8Wयालले काम गन_को 
लािग जाहेरवालाहA धनराज तामाङलाई कतार 
ह7दँ ै रिसया पठाइिद8छु भनी A.६,७५,०००।- 
िलई रिसया पठाई िबचRलीमा परी फकk आएका, 
उfबबहादरु मैनालीलाई भारत िदRली ह7दँ ै साउथ 
अिnका पठाइिद8छु भनी A.५,००,०००।- िलई 
िदRली पoुयाई ३ मिहनासHम Wयही राखी िबचRलीमा 
पारकेा, मिणराज िघिमर,े रिव8q िघिमर,े िवरबहादरु 
गAुङलाई पलाउ पठाइ8छु भनी िनजहAबाट 
rमश: A.७,१०,०००।- A.६,१०,०००।- र 
A.७,१७,०००।- रकम िलई पलाउ पoुयाई ६ 
मिहनासHम अलप# पारकेोमा जाहेरवालाहAले 
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१०६९१ - होमबहादरु छ()याल िव. नेपाल सरकार

घरमा स6पक7  गरी नेपाल फक; आएकोमा >ितवादीले 
पनु: अकB दशेमा पठाइिद(छु भनी आGासन िदई केही 
मिहनाअगािडबाट स6पक7 िवहीन भई हामीहKको 
कुल िबगो K.३२,१२,०००।- ठगी गरकेो भनी 
जाहेरवालाहK धनराज तामाङ, उTबबहादरु 
मैनाली, मिणराम िघिमर,े रिव(W िघिमर ेर िवरबहादरु 
गKुङले महानगरीय >हरी पXरसर टेकु, काठमाडYमा 
िमित २०७३।३।२७ मा िदएको सयं\ु जाहेरी 
दरखा^त ।

>ितवादी होमबहादरु छ()यालले हामी 
जाहेरवालाहK कृ`णबहादरु कँुवर र िखमराज 
(यौपानेलाई वैदिेशक रोजगारको लािग यगुा(डा 
पठाइिद(छु भनी िविभ(न >कारको कागज, 
आई.एम.ई. तथा हातहातैमा गरी म कृ`णबहादरु 
कँुवरसगँ K.६,००,०००।- र म िखमराज (यौपानेसगँ 
K.९,००,०००।- रकम िलएकोमा )यहा ँ नपठाई 
यगुा(डाको लािग भएन अब रिसया पठाइिद(छु 
भनी झeुकाई म कृ`णबहादरु कँुवरलाई दबुई पfुयाई 
अलपg पारकेो र म िखमराज (यौपानेलाई यhेुन 
पfुयाएकोमा )यहा ँ५ मिहनास6म जेल सजाय भोगी 
नेपाल फिक7 एको हो । यसरी >ितवादी होमबहादरु 
छ()यालले रकम िलई झeुकाई ठगी गरकेो 
भ(नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला िखमराज (यौपाने र 
कृ`णबहादरु कँुवरले महानगरीय >हरी पXरसर टेकु, 
काठमाडYमा िमित २०७३।३।२९ मा िदएको सयं\ु 
जाहेरी दरखा^त । 

>ितवादी होमबहादरु छ()यालले म 
जाहेरवाला ज\ुबहादरु थापालाई यगुा(डामा रहेको 
अमेXरकन क6पनीमा सेeयXुरटी गाड7को माग भएको 
छ । मािसक तलब K.८०,०००।– हk(छ । सो काममा 
पठाइिद(छु भनी >लोभनमा दखेाई िमित २०७२।२।८ 
मा )यहा ँ जान लाlने खच7 K.४,००,०००।- र 

राहदानीसमेत िदइसकेपिछ यगुा(डा िमलेन अब 
रिसया पठाइिद(छु भनी ितस िदने िभिजट िभषा 
लगाई नeकली हवाई िटकटसमेत िदई स6पक7 िवहीन 
भई >ितवादी होमबहादरु छ()यालले ठगी गरकेो 
भ(नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला ज\ुबहादरु थापाले 
महानगरीय >हरी पXरसर टेकु, काठमाडYमा िमित 
२०७३।३।३० मा िदएको सयं\ु जाहेरी दरखा^त ।

>ितवादी होमबहादरु छ()यालले म 
जाहेरवाला रािजव के.सी.लाई वैदिेशक रोजगारको 
लािग कुिद7^तान पठाउन भनी K.२,७०,०००।- िलई 
दबुई पfुयाई ४० िदनपिछ नेपाल फक; आएकोमा 
पनुः अ`qेिलया पठाइिदने भनेपिछ मेरो दाज ुिदपे(W 
के.सी.ले िनज >ितवादीको नेपाल एम.िव.आई. बrकमा 
रहेको खातामा K.१,४०,०००।-, म जाहेरवालाले 
K.३,००,०००।- र हातैमा K.१,९५,०००।- गरी 
ज6मा K.९,०५,०००।- िदएकोमा पनु: भारतस6म 
लगी १ मिहनास6म राखी नेपाल फका7एको र 
रकमसमेत िफता7 नगरी ठगी गरकेो भ(नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला रािजव के.सी. ले महानगरीय 
>हरी पXरसर टेकु, काठमाडYमा िमित २०७३।४।३ 
मा िदएको जाहेरी दरखा^त । 

>ितवादी होमबहादरु छ()यालले म 
जाहेरवाला नर(ेW बेलवासेलाई वैदिेशक रोजगारको 
लािग यगुा(डा पठाउने भनी K.१,००,०००।- 
र राहदानीसमेतका कागजात िलइसकेपिछ 
काम भएन अब िलिवया पठाइिद(छु भनी पनुः 
K.८०,०००।-, फेरी साउथ अिsका पठाइिदने 
भनी K.४,५०,०००।- र पनुः इरान पठाइिदने 
भनी K.२,५०,०००।- हातमै नगद िलएका हkन् । 
)यसपिछ पिन आई.एम.ई. र हातैमा गरी हालस6म 
ज6मा K.१२,००,०००।- िलई इराक जान भनी 
िभिजट िभषामा दबुई पfुयाई पनु: नेपाल फका7ई भागी 
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फरार भएको र रकमसमेत िफता3 नगरी ठगी गरकेो 
भ7नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला नर7े; बेलवासेले 
महानगरीय =हरी प>रसर टेकु, काठमाडBमा िमित 
२०७३।४।९ मा िदएको जाहेरी दरखाIत । 

=ितवादी होमबहादरु छ7Kयालले िविभ7न 
िमितमा म जाहेरवाला िखलबहादरु थापालाई वैदिेशक 
रोजगारको लािग पिहला अफगािनIतान Kयसपिछ 
Pमश: रिसया, यगुा7डासमेतका दशेमा पठाउने 
भनी पटकपटक गरी हातैमा S.५,९२,०००।- िलई 
भनेबमोिजम रोजगारीमा नपठाएको र रकमसमेत 
िफता3 नगरी ठगी गरकेो भ7नेसमेत बेहोरको 
जाहेरवाला िखलबहादरु थापाले महानगरीय =हरी 
प>रसर टेकु, काठमाडBमा िमित २०७३।४।१३ मा 
िदएको जाहेरी दरखाIत । 

जाहेरवाला सदुय नेपालीलाई म र 
सोमराज नेपालीले पलाउ पठाई काममा लगाइिदने 
भनी आई.एम.ई. माफ3 त S.२,००,०००।- र 
नगद S.३,५०,०००।- हातैमा िलएको हो । 
िनजलाई थाइZया7डस[म प\ुयाए पिन पलाउ 
प\ुयाउन सिकएन । िनज जाहेरवालाबाट िलएको 
रकमम]ये S.१,२५,०००।- सोमराज नेपालीले 
र S.२,२५,०००।- मैले राखेको हो । जाहेरवाला 
रिवन प>रयारलाई वैदिेशक रोजगारमा दबुई पठाउन 
भनी मैले S.१,७५,०००।- िलई िभिजट िभषामा 
दबुई पठाएको हो । Kयहा ँकाम िदलाउन नसकेपिछ 
पनु: को>रया पठाउन भनी िनज जाहेरवालाबाट 
S.२,५०,०००।- िलएकोमा िनजलाई को>रया 
पठाउन पिन सिकएन । जाहेरवालाबाट िलएको 
ज[मा S.४,२५,०००।- म]ये मिनष भ7ने उदय 
बरालले S.१,२५,०००।-, सोमराज नेपालीले 
S.१,१०,०००।- र मैले S.१,९०,०००।- 
िलएको ह̀ ँ । जाहेरवाला केशव प>रयारलाई वैदिेशक 

रोजगारमा दबुई पठाउन भनी मैले S.१,७५,०००।- 
िलई िभिजट िभषामा दबुई पठाएको हो । Kयहा ँ
काम िदलाउन नसकेपिछ पनु: पलाउ पठाउन 
भनी िनज जाहेरवालाबाट S.२,५०,०००।- 
िलएकोमा िनजलाई पलाउ काम िदलाउन 
पिन सिकएन । जाहेरवालाबाट िलएको ज[मा 
S.४,२५,०००।- म]ये मिनष भ7ने उदय बरालले 
S.१,२५,०००।-, राजमणी दाहालले 
S.१,३०,०००।- र मैले S.१,७०,०००।- िलएको 
ह̀ ँ। जाहेरवाला ड[बरबहादरु बढुाथोकcलाई वैदिेशक 
रोजगारमा पलाउ पठाउन भनी मैले S.३,५०,०००।- 
िलई िभिजट िभषामा पलाउ पठाएकोमा Kयहा ँकाम 
िदलाउन नसकेपिछ पनु: को>रया पठाउने भनेकोमा 
िनजलाई को>रया पठाउन सिकएन । जाहेरवालाबाट 
िलएको ज[मा S.३,५०,०००।- म]ये राजमिण 
दाहालले S.१,३०,०००।- र मैले S.२,२०,०००।- 
िलएको ह̀ ँ। जाहेरवाला धनराज तामाङलाई वैदिेशक 
रोजगारमा रिसया पठाई काममा सेटल गराइिदने 
भनी मेरा साथी राम=साद गरुागाईलें मेरो स[पक3 मा 
Zयाएका ह̀न् । िनजलाई ३० िदने िभिजट िभषामा 
रिसया पठाएकोमा िनज सेटल ह̀न नसकेपिछ 
जाहेरवाला नेपाल फिक3 एका ह̀न् । जाहेरवाललाई 
रिसया पठाउन भनी राम=साद गरुागाईलें मलाई 
S.२,५०,०००।- िदई अS पैसा िनजले नै राखेका 
ह̀न् । जाहेरवाला उhवबहादरु मैनालीलाई वैदिेशक 
रोजगारमा साउथ अिiका पठाइिदने भनी मेरा 
साथी राम=साद गरुागाईलें मेरो स[पक3 मा Zयाएका 
ह̀न् । राम=साद गरुागाईलें मलाई S.२,००,०००।- 
िदएका ह̀न् । िनजले जाहेरवालाबाट के कित रकम 
िलए मलाई थाहा भएन । जाहेरवाला मिणराज 
िघिमरलेाई वैदिेशक रोजगारमा पलाउ पठाउन भनी 
मैले आई.एम.ई. माफ3 त S.१,००,०००।-, राजमिण 
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दाहालले 5.१,००,०००।- र बाकँ9 रकम राम:साद 
गरुागाईलें िलएका ह?न् । जाहेरवालालाई िभिजट 
िभषामा दबुई पठाएकोमा दबुईबाट पलाउ पठाई 
काममा सेटल गराउन सिकएन । जाहेरवाला रिव(G 
िघिमरलेाई वैदिेशक रोजगारमा पलाउ पठाई काममा 
सेटल गराइिदने भनी मेरा साथी राम:साद गरुागाईलें 
मेरो सNपकO मा Pयाई मलाई 5.१,५०,०००।- 
िदएका ह?न् । िनजले जाहेरवालाबाट के कित 
रकम िलए मलाई थाहा भएन । राजमिण दाहालले 
5.१,००,०००।- र बाकँ9 रकम राम:साद गरुागाईलें 
िलएका ह?न् । यी जाहेरवालालाई िभिजट िभषामा 
दबुई पठाएकोमा दबुईबाट पलाउ पठाई काममा 
सेटल गराउन नसकेपिछ िनज नेपाल फिकO एका 
ह?न् । जाहेरवाला िवरबहादरु ग5ुङलाई वैदिेशक 
रोजगारमा पलाउ पठाई काममा सेटल गराइिदने 
भनी लालमुाया थापामगरले मेरो सNपकO मा Pयाएक9 
ह?न् । जाहेरवालाबाट िलएको 5.५,००,०००।- 
मVये मैले 5.१,४०,०००।- िलएको हो र बाकँ9 
रकम राजमिण दाहालले 5.३,६०,०००।- िलएको 
हो । लालमुाया थापामगरले जाहेरवालाबाट के कित 
रकम िलए मलाई थाहा भएन । जाहेरवालालाई 
िभिजट िभषामा पलाउ पठाएकोमा काममा सेटल 
गराउन नसकेपिछ जाहेरवाला नेपाल फिकO एका 
ह?न् । जाहेरवाला खकO िवर घतZलाई वैदिेशक रोजगारमा 
पलाउ पठाइिदने भनी मैले र राजमिण दाहालले 
हातैमा 5.२,५०,०००।- िलएकोमा सोमVये मैले 
5.१,००,०००।- िलएको हो र राजमिण दाहालले 
5.१,५०,०००।- िलएको हो । जाहेरवालालाई 
िभिजट िभषामा पलाउ पठाएकोमा काममा सेटल 
गराउन नसकेपिछ जाहेरवाला नेपाल फिकO एका 
ह?न् । जाहेरवाला िशवराज पनु मगर र तारािसहं 
बढुालाई वैदिेशक रोजगारमा को]रया पठाइिदने भनी 

मैले र सोमराज नेपालीले 5.२,५०,०००।- िलएकोमा 
हो । जाहेरवालालाई िभिजट िभषामा थाइPया(ड 
पठाएकोमा थाइPया(डबाट को]रयामा लिग काममा 
सेटल गराउन नसकेपिछ िनज जाहेरवालाह5 नेपाल 
फिकO एका ह?न् । जाहेरवाला िटकाराम घतZलाई म र 
सोमराज नेपाली भई वैदिेशक रोजगारमा को]रया 
पठाइिदने भनी मैले 5. ५०,०००।- िलएको हो । 
अ5 रकम सोमराज नेपालीले िलई भागेका ह?न् । 
जाहेरवालालाई िभिजट िभषामा थाइPया(ड लगी 
को]रयामा पठाउने भनेकोमा िनजलाई थाइPया(डबाट 
को]रया पठाउन नसकेपिछ जाहेरवाला नेपाल 
फिकO एका ह?न् । जाहेरवाला दलुबहादरु थापामगरलाई 
म र सोमराज नेपाली भई वैदिेशक रोजगारमा को]रया 
पठाइिदने भनी मैले 5.२,००,०००।- िलएको 
हो । जाहेरवालालाई िभिजट िभषामा थाइPया(ड लगी 
को]रयामा पठाउने भनेकोमा िनजलाई थाइPया(डबाट 
को]रया पठाउन नसकेपिछ िनज जाहेरवाला नेपाल 
फिकO एका ह?न् । जाहेरवाला कृaणबहादरु कँुवरलाई 
वैदिेशक रोजगारमा यगुा(डा पठाइिदने भनी िविभ(न 
िकिसमको कागज गरी र आई.एम.ई. समेतबाट 
जNमा 5. ३,५०,०००।- िलएको हो । यगुा(डा 
पठाउन नसकेपिछ िभिजट िभषामा दबुई पठाई 
रिसयामा पठाउने भनेकोमा िनजलाई दबुईबाट 
रिसया पठाउन नसकेपिछ जाहेरवाला नेपाल 
फिकO एका ह?न् । जाहेरवाला िखमराज (यौपानेलाई 
वैदिेशक रोजगारमा यगुा(डा पठाइिदने भनी िविभ(न 
िकिसमको कागज गरी र आई.एम.ई. समेतबाट 
जNमा 5.३,५०,०००।- िलएको हो । यगुा(डा 
पठाउन नसकेपिछ िभिजट िभषामा दबुई पठाई 
रिसया पठाएकोमा िनज रिसयाबाट आdनै इeछाले 
यfेुन गएका ह?न् । जाहेरवाला जgुबहादरु थापालाई 
वैदिेशक रोजगारमा यगुा(डा नभई रिसया पठाइिदने 
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भनी िनजबाट मैले ज3मा 4.४,००,०००।- िलएको 
हो । रिसयाको लािग ३० िदने िभिजट िभषा 
लागेकोमा िभिजट िभषामा जान मानेनन् र पनु: दबुई 
पठाउन खोHदा नमानेका हIन् भJनेसमेत बेहोराको 
Lितवादी होमबहादरु छJOयालले िमित २०७३।४।३ 
मा अनसुJधान अिधकृतसमR गरकेो बयान । 

Lितवादी होमबहादरु छJOयालले जाहेरवाला 
रािजब के.सी. समेतका मािनसह4लाई वैदिेशक 
रोजगारमा अTUेिलयालगायतका दशेमा पठाइिदJछु 
भनी रकम िलई िभिजट िभषामा पठाई अलप# पारी 
वैदिेशक रोजगारमा नपठाउने र एक दशेमा भनी अकW 
दशेमा पXुयाई िवचZली पान[ काम गरकेा हIन् भनी 
शि\ खड्का र सवुास के.सी.ले गरकेो घटना िववरण 
कागज ।

Lितवादी होमबहादरु छJOयालले जाहेरवाला 
धनराज तामाङसमेतका मािनसह4लाई वैदिेशक 
रोजगारमा िविभJन दशेमा पठाइिदJछु भनी रकम 
िलई िभिजट िभषामा पठाई अलप# पारी वैदिेशक 
रोजगारमा नपठाउने र एक दशेमा भनी अकW दशेमा 
पXुयाई िबचZली पान[ काम गरकेा हIन् भनी छिवलाल 
तामाङले गरकेो घटना िववरण कागज । 

२५ अिLल २०१६ मा होमबहादरु 
छJOयालको खातामा नं. ०१६१५०५०७३५ मा 
4.२०,०००।- िडपोिजट गरकेो बeक fटेटमेJट ।

आई.एम.ई. कोड नं. ७१५१३१९२२३ डी 
माफj त कृTणबहादरुले 4.६०,०००।– पठाएकोमा 
होमबहादरु छJOयालले िमित २०७०।१०।१५ मा 
बझुी लगेको भJनेसमेत बेहोराको प# ।

शिमjला पौड्यालको खाता 
नं.२०११५२४१४०३७६० मा िदपेJm 
के.सी. (जाहेरवाला रािजब के.सी. को दाज)ु 
ले 4.१,४०,०००।- र Lितभा रलैाको खाता 

नं.२०११५२४१४०३४६५ मा जाहेरवाला रािजब 
के.सी. ले 4.३,००,०००।- ज3मा गरकेो बeक 
fटेटमेJट । 

जाहेरवाला रािजव के.सी.लाई वैदिेशक 
रोजगारमा पठाउन भनी उpवराज के.सी. 
बाट 4.२,९३,०००।- र रािजव के.सी. बाट 
4.२,७०,०००।- बझुी िलई Lितवादी होमबहादरु 
छJOयालले िमित २०६९।९।१५ गqरिदएको िलखत 
कागज िमिसल सलंrन रहेको ।

जाहेरवाला नरJेm बेलवासेलाई वैदिेशक 
रोजगारमा पठाउन भनी 4.२,५०,०००।- 
बझुीिलई Lितवादी होमबहादरु छJOयालले िमित 
२०६९।६।१८ गqरिदएको िलखत कागज िमिसल 
सलंrन रहेको ।

म र मिनष भJने उदय बरालले जाहेरवाला 
रािजव के.सी.लाई दबुई हIदँ ैिकिगjfतान पठाउने भनी 
३ वषjअगािड कागज गरी 4.२,७०,०००।- 
िलई िभिजट िभषामा दबुई पठाएका हt । दबुई 
पगेुपिछ िकिगjfतान जान सकेनन् र िफताj भएका 
हIन् । िफताj भएपिछ पनु: अTUेिलया पठाउने 
भनी शिमjला पौड्यालको नेपाल एस.िव.आई. 
बeकको खातामा 4.१,४०,०००।- र Lितभा 
रलैाको खातामा 4.३,००,०००।- ज3मा गनj 
लगाएको हो । िनजबाट िलएको रकममuये मैले 
4.३०,०००। - मा# िलएको हI ँर बाकँv रकम मिनष 
भJने उदय बराल, शिमjला पौडेल र Lितभा रलैाले 
िलएका हIन् । जाहेरवाला नरJेm बेलवासेलाई वैदिेशक 
रोजगारमा दबुई पठाउने भनी मैले 4.२,५०,०००।- 
िलएको हI ँ। पिछ जाहेरवालाको माJछेले मेरो wीमती 
मैना छJOयालको नाउमँा 4.१५,०००।- पठाई 
ज3मा 4.२,६५,०००।- िलई िभिजट िभषामा 
दबुई पठाएकोमा िफताj आएका हIन् । जाहेरवाला 
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िखलबहादरु थापालाई िवदशे पठाउने कुरा गरकेो तर 
रकम िलएको होइन भ(नेसमेत बेहोराको @ितवादी 
होमबहादरु छ()यालले गरकेो तितBबा बयान ।

िजEला सरकारी विकल कायाFलय, 
काठमाडIबाट @Kततु मLुा वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १०, ४३, ४४ र ४६ 
अनसुारको कसरु हTने सUने अवKथा दिेखएकोले 
थप अनसु(धानसमेतको कायF गनFको लािग 
वैदिेशक रोजगार िवभागमा पठाइिदन ु भ(ने िमित 
२०७३।४।१९ को आदशे भएबमोिजम महानगरीय 
@हरी पYरसरको िमित २०७३।४।१९ च.नं.३०४ 
को प\साथ वैदिेशक रोजगार िवभागमा िमिसल @ा] 
भएको दिेखयो । 

जाहेरवाला सदुय नेपालीको मामा नाता 
पन̂ सोमराज नेपालीले यी जाहेरवाला सदुय 
नेपाली, रिवन पYरयार, केशव पYरयार र डBबर 
बढुाथोक`समेतलाई वैदिेशक रोजगारको लािग 
पलाउ पठाइिद(छु भनी रकम िलएको रहेछन 
तर के कित रकम िलएको हो सो सBब(धनमा 
मलाई थाहा भएन । जाहेरवाला सदुय नेपालीले 
a.२०,०००।-, केशव पYरयारले 
a.१,००,०००।-, डBबर बढुाथोक`ले 
a.३०,०००।- िनजहa आफँैले मलाई 
काठमाडIदिेख थाइEया(डसBमको िटकट काट्न 
भनी िदएका हTन् । जाहेरवालामdये रिवन पYरयारबाट 
मैले कुनै रकम िलएको छैन । जाहेरवाला धनबहादरु 
तामाङ, मिणराज िघिमर,े िवरबहादरु गaुङ, 
उhवबहादरु मैनाली र रिव(i िघिमरसेमेतलाई मेरा 
साथी राम@साद गरुागाईलें वैदिेशक रोजगारको 
लािग रिसया पठाइिदने भनी रकम िलएको भ(ने 
कुरा ियनै जाहेरवालाहaले भनेर थाहा पाएको 
हो । तर के कित रकम िलएका हTन् मलाई थाहा 

भएन । जाहेरवालामdयेका मणीराज िघिमरलेाई 
दबुईसBमको िटकट काट्न भनी जाहेरवालाको 
आमा @ेमकुमारी िघिमरलेे िसटी एUस@ेस मिन 
jा(सफरबाट मेरो नाममा a.१,१०,०००।- 
पठाएको हTदँा मैले जाहेरवाला मिणराज िघिमरलेाई 
दबुईसBमको िभिजट िभषा र िटकट िनकाली िदएको 
हो । जाहेरवाला िखमराज (यौपाने र कृnणबहादरु 
कँुवरलाई वैदिेशक रोजगारमा यगुा(डा दशे 
पठाइिद(छु भनी रकम िलएको नभई आoनो घर 
pयवहार चलाउनको लािग भनी जाहेरवाला िखमराज 
(यौपानेबाट a.१,००,०००।- र कृnणबहादरु 
कँुवरबाट a.६०,०००।- आई.एम.ई. माफF त 
बिुझिलएको हो । मैले उr रकम sयाजसिहत िफताF 
गYरसकेको छु । जाहेरवालाले जाहेरीसाथ पेस गरकेो 
िमित २०७१।११।२१ मा a.२,५०,०००।- रकम 
बिुझिलएको होइन । जाहेरवालाले मलाई जबरजKती 
िलखत कागज गराएका हTन् । जबरजKती िलखत 
कागज गराएउपर कहीकँतै उजरुबाजरु गरकेो छैन । 
जाहेरवाला नर(ेi बेलवासेलाई वैदिेशक रोजगारमा 
पठाउने भनी मैले a.२,५०,०००।- िलएको हT ँ। पिछ 
जाहेरवालाको uीमती शोभा बेलवासेले मेरो uीमती 
मैना छ()यालको नाउमँा a.१५,०००।- पठाई जBमा 
a.२,६५,०००।- िलएको िठक साचँो हो । उr रकम 
मैले िफताF गYरसकेको छु । जाहेरवाला िखलबहादरु 
थापालाई िवदशे पठाउने कुरा गरकेो तर रकम िलएको 
होइन । @ितवादी @ितभा रलैा र शिमFला पौड्यालसगँ 
मेरो िचनजान छैन । @Kततु मLुामा िनजहaको कुनै 
सलंvनता छ छैन म खलुाउन सिUदन । @ितवादी मैना 
छ()याल मेरो uीमती हTन् । @Kततु मLुामा िनजको 
कुनै सलंvनता छैन भ(नेसमेत बेहोराको @ितवादी 
होमबहादरु छ()यालले अनसु(धान अिधकृतसमw 
गरकेो बयान । 
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-ितवादीह3 होमबहादरु छ9:याल, मैना 
छ9:याल, सोमराज नेपाली, शिम>ला पौड्याल 
र -ितभा रलैाले आपसी िमलेमतो गरी वैदिेशक 
रोजगार Eयवसाय गन> पाउने इजाजत अनमुित निलई 
जाहेरवालाह3 सदुय नेपाली, रिवन पIरयार, केशव 
पIरयार, डJबरबहादरु बढुाथोकM, धनराज तामाङ, 
उPबबहादरु मैनाली, मणीराज िघिमर,े रिव9S िघिमर,े 
िवरबहादरु ग3ुङ, खक> िवर घतU, िटकाराम घतUमगर, 
दलुबहादरु थापा, तारािसहं बढुा, िशवराज पनु मगर, 
िखमराज 9यौपाने, कृYणबहादरु कँुवर, ज[ुबहादरु 
थापा, रािजब के.सी., नर9ेS बेलवासे र िखलबहादरु 
थापालाई वैदिेशक रोजगारीका लािग पलाउ, 
थाइ]या9ड, इराक, कोIरया, यगुा9डा, अY^ेिलया, 
रिसयालगायतका अ9य दशेह3मा पठाइिद9छु भनी 
रकम बिुझिलई पलाउ, दबुई थाइ]या9डसJम पaुयाई 
अलप# परी आफँै फिक> आएको दिेखएको र िलए 
खाएको रकमसमेत िफता> नगरकेो हdदँा -ितवादीह3 
होमबहादरु छ9:याल, मैना छ9:याल, सोमराज 
नेपाली, शिम>ला पौड्याल र -ितभा रलैाको सो 
काय> वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० 
र ४३ िवपरीतको कसरु भए गरकेो दिेखएको हdदँा 
-ितवादीह3 होमबहादरु छ9:याल, मैना छ9:याल, 
सोमराज नेपाली, शिम>ला पौड्याल र -ितभा 
रलैालाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय 
गIरपाउन र जाहेरवालाह3बाट -ितवादीह3ले 
िलए खाएको जJमा िबगो 3.१,३६,९४,०००।- 
(एक करोड छिnस लाख चौरानpबे हजार) र 
सोको ५० -ितशतले हdने हजा>ना रकम र sवदशे 
फकU आउदँा लागेको खच>समेत गरी जJमा रकम 
3.२,०७,९१,०००।- (दईु करोड सात लाख 
एकानpबे हजार) -ितवादीह3 होमबहादरु छ9:याल, 

मैना छ9:याल, सोमराज नेपाली, शिम>ला पौड्याल 
र -ितभा रलैाबाट जाहेरवालाह3 सदुय नेपाली, 
रिवन पIरयार, केशव पIरयार, डJबरबहादरु 
बढुाथोकM, धनराज तामाङ, उPबबहादरु मैनाली, 
मणीराज िघिमर,े रिव9S िघिमर,े िवरबहादरु ग3ुङ, 
खक> िवर घतU, िटकाराम घतUमगर, दलुबहादरु थापा, 
तारािसहं बढुा, िशवराज पनु मगर, िखमराज 9यौपाने, 
कृYणबहादरु कँुवर, ज[ुबहादरु थापा, रािजव के.सी. 
नर9ेS बेलवासे र िखलबहादरु थापालाई िदलाई 
भराइपाउ ँभ9नेसमेत बेहोराको अिभयोगप# । 

मलाई िमिसल सलंtन अिभयोग प#समेतका 
सJपूण> कागजातह3 पिढबाची सनुाउदँा सिुनपाए ँ। मैले 
जाहेरवालाह3लाई वैदिेशक रोजगारमा पठाइिद9छु 
भनी कुनै रकम िलएको छैन । जाहेरवाला सदुय 
नेपाली र केशव पIरयारले मलाई तपाइ ँकाठमाडuमा 
बसेको मा9छे हामीह3 बvककसJम घमुघामको लािग 
जाने िवचारमा छu, तपाइलेँ िचनेको कुनै ^ाभल 
एजे9सी भए सJपक>  गराइिदन ु भनी मसगँ अनरुोध 
गरकेोले जाहेरवाला सदुय नेपाली, केशव पIरयार, 
डJबरबहादरु बढुाथोकM, खक> िवर घतU, िटकाराम 
घतUमगर, दलबहादरु थापा, तारा िसहं बढुा, िशवराज 
पनु मगरलाई काठमाडuको ठमेलमा रहेको व]ड> 
िलङ्क ^ाभ]स एwड टुस>मा िचनजान गराई िदएको 
हd ँ । पिछ जाहेरवालाह3 सदुय नेपालीले 
3.२०,०००।- जाहेरवाला डJबरबहादरु बढुाथोकMले 
3.३०,०००।-, केशव पIरयारले 3.२५,०००।- 
सोही ^ाभ]स एwड टुस>बाट िटकट बिुकङ गन>को 
लािग मेरो खातामा रकम जJमा गIरिदएका 
हdन् । िनजह3को रकम मैले ^ाभल एजे9सीमा 
बझुाइिदएकोसJम हो । उ[ रकम बझुाएको भरपाई 
मसगँ छ । जाहेरवालाह3 के कसरी को माफ> त 
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१०६९१ - होमबहादरु छ()याल िव. नेपाल सरकार

िवदशे गए मलाई थाहा भएन । जाहेरवाला िखमराज 
(यौपाने र कृ@णबहादरु कँुवरले जाहेरी दरखाDतसाथ 
पेस गरकेो आई.एम.ई. रिसद िठक साचँो हो । उJ 
रिसदबमोिजमको रकम K.६०,०००।- रकम 
मैले ऋणबापत िलएको हO ँ र सो रकम मैले िनज 
जाहेरवालाको बPक खातामा पटकपटक गरी जRमा 
गSरिदएको छु । अ(य जाहेरवालाहK रािजव के.सी., 
धनबहादरु थापा र िखमराज (यौपानेका िलखतका 
सRब(धमा मलाई केही थाहा भएन । उJ िलखतमा 
भएको सहीछाप मेरो होइन । जाहेरवाला नर(ेW 
बेXवासको Yीमती शोभा बेXवासेले मेरो Yीमती मैना 
छ()यालका नाममा रकम आई.एम.ई. गरकेो िठक 
साचँो हो । उJ रकम मैले ऋणबापत िलएको हो र 
मैले सो रकम ितSरसकेको छु । मैले वैदिेशक रोजगार 
Zयवसाय गन[ इजाजतप\ िलएको छैन भ(नेसमेत 
बेहोराको ]ितवादी होमबहादरु छ()यालले वैदिेशक 
रोजगार (यायािधकरण, काठमाड_ (यसपिछ 
(यायािधकरण भिनएको) मा गरकेो बयान ।

त)काल ]ाb ]माणहKबाट यी ]ितवादी 
होमबहादरु छ()यालले आरोिपत कसरु गरकेो रहेन 
छन् भनी िवdास गनe सिकने अवDथा िवfमान नहOदँा 
पिछ ]माण बgुद ैजादँा ठहरबेमोिजम हOने गरी हाल 
िनज ]ितवादीलाई मलुकुh ऐन, अ.ब.ं११८ नं. को 
दहेाय २ बमोिजम थनुामा राखी मmुा पपुen गन[ गरी 
अ.ब.ं१२१ नं. बमोिजम थनुवुा पजुo िदई थनुामा राpन 
पठाउन ु भ(नेसमेत बेहोराको (यायािधकरणबाट 
िमित २०७३।४।२८ मा भएको थनुछेक आदशे । 

मलाई िमिसल सलंtन अिभयोग 
प\समेतका सRपूणe कागजातहK पिढबाची सनुाउदँा 
सिुनपाए ँ । मैले जाहेरवालाहKलाई वैदिेशक 
रोजगारमा पठाइिद(छु भनी कुनै रकम िलएको छैन । 

जाहेरवाला नर(ेW बेXवासको Yीमती शोभा बेXवासेले 
मेरो Yीमान् होमबहादरु छ()यालसगँ सापटी िलएको 
रकम मेरो नाममा ]भ ु बPकबाट K.१५,०००।- 
पठाएको हो । अ(य कुरा मलाई केही थाहा छैन । मेरो 
Yीमान् होमबहादरु छ()यालले जाहेरवालाहKलाई 
वैदिेशक रोजगारमा िवदशे पठाइिद(छु भनी रकम 
िलए निलएको सRब(धमा मलाई केही थाहा छैन । मैले 
वैदिेशक रोजगार Zयवसाय गन[ इजाजतप\ िलएको 
छैन भ(नेसमेत बेहोराको ]ितवादी मैना छ()यालले 
(यायािधकरणमा गरकेो बयान ।

त)काल ]ाb ]माणहKबाट यी ]ितवादी 
मैना छ()यालले आरोिपत कसरु गरकेो रहेछन् भनी 
िवdास गनe सिकने अवDथा िवfमान नहOदँा पिछ 
]माण बgुद ैजादँा ठहरबेमोिजम हOने गरी हाल िनज 
]ितवादीलाई मलुकुh ऐन, अ.ब.ं४७ नं. बमोिजम 
साधारण तारखे राpन पठाउन ुभ(नेसमेत बेहोराको 
(यायािधकरणबाट भएको िमित २०७४।५।२५ को 
थनुछेक आदशे । 

]ितवादी मैना छ()याले कोही कसैलाई 
वैदिेशक रोजगारमा पठाउन भनी रकम िलएको 
मलाई थाहा छैन । िनज ]ितवादी सामा(य लेखपढ 
मा\ भएको गिृहणी हOन् । िनजको वैदिेशक रोजगारमा 
पठाउने कुनै हैिसयत छैन । यी ]ितवादीका Yीमान् 
होमबहादरु छ()यालले जाहेरवाला नर(ेW बेXवासेसगँ 
सापटी िलएको रकम K.१५,०००।- जाहेरवालाले 
नर(ेW बेXवासेले आxनी Yीमती शोभा बेXवासेको 
नामबाट ]भ ु बPकमा पठाएको रकम यी ]ितवादी 
मैना छ()यालले िलएकोसRम हो । अ(य कुरा मलाई 
केही थाहा छैन भ(नेसमेत बेहोरको ]ितवादी मैना 
छ()यालका साnी नाव ुछ()यालले (यायािधकरणमा 
गरकेो बकप\ ।
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-ितवादी होमबहादरु छ89यालले कोही 
कसैलाई वैदिेशक रोजगारमा पठाउन भनी रकम 
िलएको मलाई थाहा छैन । िनजको वैदिेशक रोजगारमा 
पठाउने कुनै हैिसयत छैन । यी -ितवादीले सामा8य 
वाइFरङसHब8धी काम गनJ गछK न् । जाहेरवालाहMले 
घमुघामको लािग थाइOया8ड जान हवाई िटकटको 
RयवSथा गFरिदनपुTयो भनी अनरुोध गरकेाले िचनेको 
VाभलमाफK त हवाई िटकट काट्न आई.एम.ई. माफK त 
िनजको नाममा रकम पठाएको रहेछ पिछ के केसो 
भएर झ[ुा बेहोरा पारी उजरुी िदएका ह\न थाहा 
भएन । -ितवादीउपरको अिभयोग माग दाबी झ[ुा 
हो भ8नेसमेत बेहोराको -ितवादी होमबहादरु 
छ89यालका सा]ी स8तबहादरु छ89यालले 
8यायािधकरणमा गरकेो बकप# ।

-ितवादी होमबहादरु छ89यालले मलाई 
वैदिेशक रोजगारमा इराक पठाउछुँ भनी नगद 
M.२,५०,०००।- िलएको हो । -ितवादीलाई रकम 
िदएको -माण SवMप िलखत कागज बनाएको छु । 
िनजले मलाई वैदिेशक रोजगारमा इराकसHम लगेर 
एक मिहना बSदा पिन भनेबमोिजम काम नपाएकोले 
आcनै खचKमा नेपाल फिकK एको हो । उd रकम 
-ितवादीसगँ माग गदाK िनजले फेरी सेसेOस दशेमा 
पठाउछुँ भनी थप M.४,००,०००।- माग गरकेोले 
उd रकम आई.एम.ई गरी -ितवादी होमबहादरु 
छ89याल र िनजको fीमती मैया ँ छ89यालको 
नाममा पठाएको हो । सो रकम िदएपिछ िनजले 
भारतको िदOलीसHम लगेर राखी अलप# पारी 
-ितवादीसगँ सHपकK  गदाK फेरी M.१,००,०००।- 
मागेकोले मैले आई.एम.ई. बाट रकम पठाएको 
हो । उd रकम िदएपिछ पनु: M.८०,०००।- थप गर े
मेिiसको पठाइिद8छु भनेकोले मैले उd रकमसमेत 

आई.एम.ई. बाट पठाएको हो । सो रकम िदएपिछ िनज 
-ितवादी सHपकK िवहीन भएपिछ म नेपाल फकj आई 
जाहेरी िदएको हो । -ितवादीबाट हजाKनासिहतको 
िबगो र फकj आउदँा लागेको खचKसमेत िदलाई पाउ ँ
भ8नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला नर8ेk बेOवासेले 
8यायािधकरणमा गरकेो बकप# ।

-ितवादी होमबहादरु छ89यालले मलाई 
वैदिेशक रोजगारमा रिसया पठाउछुँ भनी नगद 
M.७,००,०००।- िदएको हो । -ितवादीलाई रकम 
िदएको -माण SवMप िलखत कागज बनाएको छु । 
िनजले मलाई वैदिेशक रोजगारमा रिसयासHम लगेर 
२२ िदन बSदा पिन भनेबमोिजम काम नपाएकोले 
आcनै खचKमा नेपाल फिकK एको हो । उd रकम 
-ितवादीसगँ माग गदाK िनजले फेरी साउदी अिlका 
दशेमा पठाउछुँ भनी भारतको िदOलीसHम लगेर 
राखी अलप# पारपेिछ म नेपाल फकj आई जाहेरी 
िदएको हो । मलाई -ितवादीबाट हजाKनासिहतको 
िबगो र फकj आउदँा लागेको खचKसमेत िदलाइपाउ ँ
भ8नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला धनराज तामाङले 
8यायािधकरणमा गरकेो बकप# ।

-ितवादी होमबहादरु छ89यालले मलाई 
वैदिेशक रोजगारमा साउथ अिlका पठाउछुँ भनी 
पिहलो पटक नगद M.१,००,०००।- र मेरो राहदानी, 
दोmो पटक M.३,००,०००।- र तेmो पटक 
M.१,००,०००।- गरी जHमा M.५,००,०००।- 
िदएको हो । -ितवादीलाई रकम िदएको -माण 
केही छैन । सो रकम िदएपिछ -ितवादीले भारतको 
िदOलीसHम लगेर तीन मिहना राखी अलप# पारपेिछ 
म नेपाल फकj आई जाहेरी िदएको हो । मलाई 
-ितवादीबाट हजाKनासिहतको िबगो र फकj आउदँा 
लागेको खचKसमेत िदलाई र -ितवादी होमबहादरु 
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१०६९१ - होमबहादरु छ()याल िव. नेपाल सरकार

छ()याललाई सजायसमेत ग9रपाउ ँ भ(नेसमेत 
बेहोराको जाहेरवाला उ=वबहादरु मैनालीले 
(यायािधकरणमा गरकेो बकपB ।

Dितवादी होमबहादरु छ()यालले मलाई 
वैदिेशक रोजगारमा साइDस वा कुिदGHतान वा 
अJKेिलया पठाउछुँ भनी िवMास िदलाएका हOदँा 
नगद P.९,५०,०००।- Dितवादी होमबहादरु 
छ()याललाई िदएको हो । Dितवादीलाई रकम िदएको 
Dमाण HवPप िलखत कागज बनाएको छु । िनजले 
मलाई वैदिेशक रोजगारमा लाने भनी दबुईसTम 
लगेर ४५ िदनसTम बHदा पिन भनेबमोिजम काम 
नपाएकोले म आWनै खचGमा नेपाल फिकG एको हो । 
मलाई Dितवादीबाट हजाGनासिहतको िबगो र फक[ 
आउदँा लागेको खचGसमेत िदलाई र Dितवादी 
होमबहादरु छ()याललाई सजायसमेत ग9रपाउ ँ
भ(नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला रािजव के.सी.ले 
(यायािधकरणमा गरकेो बकपB ।

Dितवादी होमबहादरु छ()यालले मलाई 
वैदिेशक रोजगारमा को9रया पठाउछुँ भनी नगद 
P.६,४०,०००।- िदएको हो । िनजले मलाई वैदिेशक 
रोजगारका लािग थाइ]या(डसTम लगेर एक मिहना 
बसालेको हो । थाइ]या(डसTम जादँा हामीसगँ 
१२/१३ जना अ(य साथीहP पिन िथए । Dितवादीले 
भनेबमोिजम वैदिेशक रोजगार िदलाउन नसकेपिछ 
म आWनै खचGमा नेपाल फक[ आई जाहेरी िदएको 
हो । मलाई Dितवादीबाट हजाGनासिहतको िबगोसमेत 
िदलाइपाउ ँभ(नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला िशवराज 
पनु मगरले (यायािधकरणमा गरकेो बकपB ।

Dितवादी होमबहादरु छ()यालले वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अनसुारको 
कसरु गरकेो पिुc भएको दिेखदँा िनज Dितवादी 

होमबहादरु छ()याललाई सोही ऐनको दफा ४३ 
बमोिजम ३ (तीन) वषG कैद र P.३,००,०००।- 
(तीन लाख) ज9रवाना हOने तथा जाहेरवालाहP नर(ेg 
बे]वासेको िबगो P.८,३०,०००।-, रािजव के.सी.
को िबगो P. ९,०५,०००।-, धनराज तामाङको 
िबगो P.६,७५,०००।-, उ=वबहादरु मैनालीको 
िबगो P.५,००,०००।- र िशवराज पनु मगरको 
िबगो P.६,४०,०००।- तथा उk िबगोहPको 
पचास Dितशतले हOने हजाGनासमेत िनज Dितवादी 
होमबहादरु छ()यालबाट िनज जाहेरवालाहPलाई 
भराइिदने ठहर गरी DितवादीहP सोमराज नेपाली, 
मैना छ()याल, Dितभा रलैा र सिमGला पौड्यालले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेा हOन् भ(ने 
पिुc हOनेसTमको Dमाण अिभयोजन पnबाट पेस 
भएको नदिेखदँा िनज DितवादीहP सोमराज नेपाली, 
मैना छ()याल, Dितभा रलैा र शिमGला पौड्यालले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहoयाउनकुा साथै 
(यायािधकरणमा उपिHथत भई बकपB नगरकेा अ(य 
जाहेरवालाहPको िबगोतफG को दाबी पpुन नसqने गरी 
वैदिेशक रोजगार (यायािधकरण, काठमाडrबाट िमित 
२०७६।३।९ मा भएको फैसला ।

म पनुरावेदक पेसाले इलेिqKिसयनसTब(धी 
काम गरी प9रवारको पालन पोषण गदs आएको 
िथए । हालसTम कोही कसैलाई वैदिेशक रोजगारीमा 
पठाइिद(छु भनी रकम िलएको, खाएको छैन । वैदिेशक 
रोजगारमा पठाउन सqने मेरो कुनै हैिसयत, nमता 
इजाजत केही छैन । Dितवादी होमबहादरु छ()यालको 
वारदातमा सलंpन रहेको भनी यस मuुामा परकेा 
सबै सातै जाहेरी दरखाHतहPमा यी Dितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी दरखाHत परकेो भनी आधार िलई 
फैसला भएको छ । सातवटा जाहेरी दरखाHतलाई 
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हेन. हो भने सो जाहेरी दरखा4त पिु7 ह8ने कुनै पिन 
ठोस ;माण पेस भएको छैन । अAय ;माणहCले 
समथEन नगरसेGम Hय4तो जाहेरी दरखा4त आफँैमा 
4वतA# ;माण ह8न सMदनै । कानूनको ;4ट 
उPलङ्घन नभई कसैलाई पिन दिUडत गनE िमPने 
होइन । िलखत कागजकै आधारमा मा# कसरु कायम 
गनुE  Aयायोिचत ह8न सMदनै । िवनाआधार अनमुान र 
आशकंाको आधारमा मा# मलाई कसरुदार कायम गनE 
िमPदनै । यी जाहेरवालाहC कृि#म वैदिेशक 
रोजगार पीिडत बनी मेरो िवC^ जाहेरी िदएका 
ह8नाले उ_ आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदलाइपाउ ँ
भAनेसमेत बेहोराको पनुरावेदक ;ितवादी होमबहादरु 
छAHयालको यस अदालतमा दायर ह8न आएको 
पनुरावेदनप# ।

;ितवादी होमबहादरु छAHयालले िविभAन 
मलुकुमा वैदिेशक रोजगारमा पठाउछुँ भनी रकम िलई 
िविभAन दशेसGम पु̀ याई अलप# पारकेो उPलेख गरी 
२० जना जाहेरवालाहCले ७ वटा जाहेरी दरखा4त 
िदएको दिेखAछ । जाहेरी दरखा4तको बेहोरालाई पेस 
भएको पासपोटEका ;ितिलिप, बaक भौचर, िलखत 
कागजले समिथEत गरकेा छन् । िमिसल सलंcन 
;माणबाट सबै जाहेरवालासगँ रकम बझेुकोमा ;हरी 
पeरसरका अनसुAधान अिधकृतसमf सािबती रही 
वैदिेशक रोजगार Aयायािधकरणमा समेत िविभAन 
जाहेरवालाहCबाट रकम िलएकोमा 4वीकार 
गरकेो बयानले िनजले वैदिेशक रोजगारको लािग 
िविभAन दशेमा पठाइिदने ;लोभनमा पारी २० जना 
जाहेरवालाहCलाई ठगी गरकेो थप पिु7 भइरहेको 
अव4थामा बकप# गनE नआएका जाहेरवालाहCको 
हकमा िबगोको दाबी नपcुने ठहर गरी भएको फैसला 
;माण ऐन, २०३१ को दफा १० िवपरीत छ । साथै 

जाहेरवालाहC सदुय नेपाली, रिवन पeरयार, िशवराज 
पनु, तारािसहं बढुा, िटकाराम घतk र दलबहादरु 
थापालाई वैदिेशक रोजगारमा पठाउन ;ितवादी 
मैना छAHयाल, शिमEला पौड्याल, ;ितभा रलैा र 
सोमराज नेपालीसमेतको सरसPलाह र समAवयमा 
उ_ कसरु भएको िमिसलबाट दिेखएको अव4थामा 
यी ;ितवादीहCलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको वैदिेशक रोजगार 
Aयायािधकरणको फैसला #िुटपूणE भएकोले बदर 
गरी सबै ;ितवादीहCलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै 
सजाय गeरपाउ ँभAनेसमेत बेहोराको पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको तफE बाट यस अदालतमा दायर ह8न 
आएको पनुरावेदनप# ।

ठहर खUड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी 

इजलाससमf पेस ह8न आएको ;4ततु मlुाको 
पनुरावेदनसिहतको िमिसल कागजात अmययन 
गeरयो ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफE बाट उपि4थत िवnान्  उपAयायािधव_ा oी 
िवदरुकुमार काकkले िमिसल सलंcन ;माणबाट 
सबै जाहेरवालासगँ रकम बझेुकोमा ;हरी 
पeरसरका अनसुAधान अिधकृतसमf सािबती रही 
Aयायािधकरणमा समेत िविभAन जाहेरवालाहCबाट 
रकम िलएकोमा 4वीकार गरकेो बयानअनसुार 
;ितवादी होमबहादरु छAHयालले वैदिेशक रोजगारको 
लािग िविभAन दशेमा पठाइिदने ;लोभनमा पारी २० 
जना जाहेरवालाहCलाई ठगी गरकेो पिु7 भइरहेको 
अव4थामा बकप# गनE नआएका जाहेरवालाहCको 
हकमा िबगोको दाबी नपcुने ठहर गरी भएको फैसला 
;माण ऐन, २०३१ को दफा १० िवपरीत छ । 
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साथै 7ितवादी मैना छ()याल, शिम<ला पौड्याल, 
7ितभा रलैा र सोमराज नेपालीसमेतको सरसBलाह 
सम(वय र सलंDनतामा उF कसरु भएको िमिसलबाट 
दिेखएको अवKथामा यी 7ितवादीहLलाई सफाइ 
िदने गरी भएको फैसला कानूनत: Sिुटपूण< हUनाले 
उF फैसला बदर गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै 
सजाय हUनपुद<छ भनी गनु<भएको बहससमेत सिुनयो ।

उपयु<Fानसुारको तWयगत िवषय 
र बहस िजिकरसमेत भएको 7Kततु मYुामा 
पनुरावेदनसिहतका िमिसल सलंDन 7माणहLको 
अZययन गरी हेदा<  वैदिेशक रोजगार (यायािधकरण, 
काठमाड]बाट भएको फैसला िमलेको छ, 
छैन ? पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार र 7)यथ_ 
7ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पDुन स`छ, 
स`दनै ?  सोही िवषयमा िनण<य िदनपुनa दिेखन 
आयो ।

२. िनण<यतफ<  िवचार गदा<, 7ितवादीहL 
होमबहादरु छ()याल, मैना छ()याल, सोमराज 
नेपाली, शिम<ला पौड्याल र 7ितभा रलैाले आपसी 
िमलेमतो गरी वैदिेशक रोजगार eयवसाय गन< पाउने 
इजाजत अनमुित निलई जाहेरवालाहL रािजव 
के.सी. समेतका िबस जनालाई वैदिेशक रोजगारीका 
लािग रिसयालगायतका अ(य िविभ(न दशेहLमा 
पठाइिद(छु भनी रकम बिुझिलई पलाउ, दबुई, 
थाइBया(ड र भारतलगायतका दशेसgम पhुयाई 
अलपS पारी जाहेरवालाहL आफँै फिक< आएको 
दिेखएको र िलएखाएको रकमसमेत िफता< नगरकेो हUदँा 
7ितवादीहL होमबहादरु छ()याल, मैना छ()याल, 
सोमराज नेपाली, शिम<ला पौड्याल र 7ितभा रलैाको 
सो काय< वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० 
र ४३ िवपरीतको कसरु भए गरकेो दिेखएकोले यी 

7ितवादीहLलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
सजाय गरी जाहेरवालाहLबाट 7ितवादीहLले िलए 
खाएको िबगो L.१,३६,९४,०००।- र सोको ५० 
7ितशतले हUने हजा<ना रकमका साथै जाहेरवालाहL 
Kवदशे फक_ आउदँा लागेको खच<समेत गरी जgमा 
L.२,०७,९१,०००।- (दईु करोड सात लाख 
एकानpबे हजार) 7ितवादीहL होमबहादरु छ()याल, 
मैना छ()याल, सोमराज नेपाली, शिम<ला पौड्याल 
र 7ितभा रलैाबाट जाहेरवालाहL सदुय नेपाली, 
रिवन पrरयार, केशव पrरयार, डgबरबहादरु 
बढुाथोकt, धनराज तामाङ, उvवबहादरु मैनाली, 
मणीराज िघिमर,े रिव(x िघिमर,े िवरबहादरु गLुङ, 
खक< िवर घत_, िटकाराम घत_मगर, दलुबहादरु थापा, 
तारािसहं बढुा, िशवराज पनु मगर, िखमराज (यौपाने, 
कृzणबहादरु कँुवर, जFुबहादरु थापा, रािजव 
के.सी. नर(ेx बेलवासे र िखलबहादरु थापालाई 
िदलाई भराइपाउ ँभ(ने अिभयोग मागदाबी रहेकोमा 
यी 7ितवादी होमबहादरु छ()याललाई वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ नं. को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम ३ वष< कैद 
र L.३,००,०००।- जrरवाना गरी जाहेरवालाहL 
नर(ेx बेBवासेको िबगो L.८,३०,०००।-, रािजव 
के.सी.को िबगो L.९,०५,०००।-, धनराज 
तामाङको िबगो L.६,७५,०००।-, उvवबहादरु 
मैनालीको िबगो L.५,००,०००।- र िशवराज पनु 
मगरको िबगो L.६,४०,०००।- तथा उF िबगोहLको 
पचास 7ितशतले हUने हजा<नासमेत 7ितवादी 
होमबहादरु छ()यालबाट िनज जाहेरवालाहLलाई 
भराइिदने ठहर गरी 7ितवादीहL सोमराज नेपाली, 
मैना छ()याल, 7ितभा रलैा र शिम<ला पौड्यालले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहhयाउनकुा साथै 
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-यायािधकरणमा उपि4थत भई बकप# नगरकेा अ-य 
जाहेरवालाह=को िबगोतफ? को दाबी पCुन नसDने गरी 
-यायािधकरणबाट भएको फैसलाउपर िचI नबझुाई 
KLयथM Kितवादी होमबहादरु छ-Lयाल र वादी 
नेपाल सरकारको तफ? बाट दोहोरो पनुरावेदन परकेो 
दिेखयो ।  

३. अब Kितवादी होमबहादरु छ-Lयालबाट 
दाबीबमोिजमको िबगोभ-दा कम भराइिदने गरी र 
Kितवादीह= सोमराज नेपाली, मैना छ-Lयाल, Kितभा 
रलैा र शिम?ला पौड्याललाई सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला सो हदसXम बदर गरी सबै Kितवादीह=लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय हYनपुद?छ भ-ने 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ?  िवचार गदा?, धनराज तामाङसमेतका 
पीिडतह= यी Kितवादीह=को िमलेमतोमा वैदिेशक 
रोजगारको लािग िविभ-न मलुकुमा पठाइिदने भनी 
रकम िलई भनेबमोिजमको रोजगारी िदलाउन नसक\ 
जाहेरवालाह=बाट िलए खाएको रकमसमेत िफता? 
नगरकेो हYनाले कारबाही ग]रपाउ ँ भनी िविभ-न 
िमितमा महानगरीय Kहरी प]रसर टेकु, काठमाड_मा 
िदएको ७ वटा जाहेरी दरखा4तबाट K4ततु मु̀ ाको 
अनसु-धान KारXभ भएको दिेख-छ । 

४. जाहेरवालाह=ले यी Kितवादी 
होमबहादरु छ-Lयालले वैदिेशक रोजगारीका लािग 
िविभ-न मलुकुमा पठाइिदने भनी जाहेरवालाह=सगँ 
रकम िलई भनेबमोिजमको काममा पठाउन नसक\ 
िविभ-न मलुकुसXम पbुयाई जाहेरवालाह=लाई 
अलप# पारकेो भनी सातै थान जाहेरी दरखा4तमा 
िकटानी गरकेो दिेख-छ । 

५. वैदिेशक रोजगारमा पठाइिदने भनी रकम 
िलई िभिजट िभषामा िवदशे पठाई िविभ-न ठाउमँा 

अलप# पारकेो भ-ने िववरण जाहेरी दरखा4तमा 
उeलेख गरकेा जाहेरवालाह=ले िनजह= तत् तत् 
ठाउमँा पगेुको दिेखने गरी िनजह=को राहदानीमा 
लागेका अfयागमन काया?लयका छापह=समेत 
लागेको दिेखने गरी िनजह=को राहदानीको 
Kितिलिपह=, हवाई िटकटका Kितिलिपह=, यी 
Kितवादीको नाममा रकम पठाएका बgक भौचरह= 
तथा यी Kितवादी होमबहादरु छ-Lयालले 
जाहेरवालाह= रािजव के.सी. र नर-ेh बेeवासेलाई 
ग]रिदएको िलखत पेस गरकेो पाइ-छ ।

६. जाहेरवालाह= धनराज तामाङ, 
उjवबहादरु मैनाली, रािजव के.सी., नर-ेh वेeवासे 
र िशवराज पनु मगरले आlनो जाहेरी दरखा4तमा 
उिeलिखत बेहोरालाई समथ?न गरी -यायािधकरणमा 
बकप# गरकेो दिेख-छ । अfयागमन काया?लयका 
छापह=समेत लागेको दिेखने गरी िनजह=को 
राहदानीको Kितिलिपह=, हवाई िटकटका 
Kितिलिपह=समेतबाट वैदिेशक रोजगारमा पठाउन 
भनी दबुई र रिसयासXम जाहेरवाला रािजव 
के.सी. र धनराज तामाङलाई लगी अलप# पारकेो 
भ-नेसमेतबाट पिुm भएको दिेख-छ । 

७. Kमाण ऐन, २०३१ को दफा १० ले कुनै 
काम घटना वा अव4थाका सXब-धमा सो काम घटना 
वा अव4थाबाट पीिडत भएका qयिrले मौकामा वा 
तLकाल अिघ वा पिछ qयr गरकेो कुरा Kमाणमा 
िलन िमeने qयव4था गरनेसुार पीिडत जाहेरवालाह= 
4वयलें मौकामा िदएको िकटानी जाहेरी बेहोरालाई 
पिुm हYने गरी -यायािधकरणमा बकप#समेत गरकेो 
अव4थाको जाहेरी र िनजह=को बकप#लाई Kमाण 
ऐन, २०३१ को दफा १० र १८ बमोिजम Kमाणमा 
िलन नपनt अ-य कुनै कारण दिेखदँनै । 
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८. )यसै गरी यी 9ितवादी होमबहादरु 
छ()यालले जाहेरवालाह< रािजव के.सी. र नर(े= 
बे>वासेलाई वैदिेशक रोजगारमा पठाइिदने भनी 
िलएको रकमसमेत उ>लेख गGरिदएको िलखत पेस 
गरकेो दिेख(छ । यसरी यी 9ितवादीले तत् तत् 
जाहेरवालाह<लाई वैदिेशक रोजगारमा िविभ(न 
दशेमा पठाइिदने भनी जाहेरवालाह<बाट िविभ(न 
दरमा रकमह< िलएको भ(ने बेहोरा उ>लेख भएको 
िलखत कागजह< अ(यथा 9मािणत भएको नदिेखदँा 
ती िलखतह<लाई अदालतले वOतिुनP र भरपदQ 
9माणको <पमा Rहण गनS िम>ने दिेखयो । 

९. 9ितवादी होमबहादरु छ()यालले 
वैदिेशक रोजगार Tयवसाय गनU इजाजत पV िलएको 
छैन र आफूले कसैलाई पिन िवदशे पठाउने भनी 
रकम िलएको छैन भनी (यायािधकरण र वैदिेशक 
रोजगार िवभागका अनसु(धान अिधकृतसम\ 
कसरुमा इ(कारी बयान गरकेो भए तापिन मौकामा 
महानगरीय 9हरी पGरसर टेकुका अनसु(धान 
अिधकृतसम\ बयान गदाS कसरु गरकेोमा सािबत 
रही जाहेरवालाह< धनराज तामाङ, उ`वबहादरु 
मैनाली, रािजव के.सी., नर(े= बे>वासे र िशवराज पनु 
मगरसेमेतका जाहेरवालाह<लाई वैदिेशक रोजगारमा 
पठाउन भनी रकम िलएको हो भनी गरकेो सािबती 
बयान, जाहेरवाला नर(े= बे>वासेलाई गGरिदएको 
िलखत, रोजगारमा िवदशे पठाइिदने भनी 9ितवादी 
मैना छ()यालको नाममा िनज जाहेरवालाकa bीमती 
शिमSला बे>वासेले <.१५,०००।- आई.एम.ई. गरी 
पठाएको हो भनी उ>लेख गरकेो बेहोरा, जाहेरवाला 
रािजव के.सी.लाई वैदिेशक रोजगारमा पिहला 
िकिगSOतान पठाउन भनी <.२,७०,०००।- िलई 
िभिजट िभषामा दबुई पठाएकोमा भनेबमोिजमको 

मलुकुमा पठाउन नसकa िफताS आएपिछ पनुः 
अhiेिलया पठाउन भनी <.४,४०,०००।- जkमा 
गनS लगाएको हो भनी उ>लेख गरकेो बेहोरा र 
िलखतसमेतबाट पिुl भएको दिेख(छ । साथै 
िमिसल सलंnन रहेको शिमSला पौड्याल, 9ितवादी 
9ितभा रलैा र 9ितवादी मैना छ()यालको खातामा 
यी 9ितवादी होमबहादरु छ()यालले भनेअनसुार 
पीिडत जाहेरवालाह< र िनजका आफ(तले रकम 
जkमा गरकेा भौचरह<को 9ितिलिपह<समेतबाट 
कसरु गरकेो पिुl भइरहेको अवOथामा अ(य Oवत(V 
र पGरिOथितज(य 9माणबाट िवqािसलो दिेखन 
नआएको यी 9ितवादी होमबहादरु छ()यालले 
(यायािधकरणमा गरकेो इ(कारी बयानलाई माV 
कसरुबाट उ(मिुr िदने आधार मा(न सिकँदनै ।

१०. अत: जाहेरी दरखाOत, जाहेरवालाह< 
धनराज तामाङ, रािजव के.सी., नर(े= बे>वासे, 
उ`वबहादरु मैनाली र िशवराज पनु मगरले आtनो 
जाहेरी बेहोरालाई समिथSत गनU गरी गरकेा बकपVह< 
तथा यी 9ितवादी होमबहादरु छ()यालले मौकामा 
जाहेरवालाह< नर(े= बे>वासे र रािजव के.सी.लाई 
वैदिेशक रोजगारमा पठाउन भनी रकम िलएकोमा 
सािबत भई गरकेो बयान, जाहेरवालाह<का 
राहदानीमा लागेका अuयागमन कायाSलयका 
छापह<समेतबाट जाहेरवालाह< धनराज तामाङ, 
रािजव के.सी., नर(े= बे>वासे, उ`वबहादरु मैनाली 
र िशवराज पनु मगरलाई वैदिेशक रोजगारमा पठाउने 
इजाजत पV निलई वैदिेशक रोजगारमा पठाइिद(छु 
भनी िवqास िदलाई जाहेरवालाह<बाट अलग 
अलग रकम िलई धनराज तामाङलाई रिसयासkम 
लगी भनेबमोिजम काम िदलाउन नसकa अलपV 
पारकेो, जाहेरवाला रािजव के.सी.लाई कुिदSOतान 
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पठाउन भनी दबुईस5म प7ुयाई भनेबमोिजम पठाउन 
नसकेपिछ पनु: अ;<ेिलया पठाउन भनी रकम 
िलई भारतस5म लगी अलप# पारकेो तथा अAय 
जाहेरवालाहD उEवबहादरु मैनाली, नरAेG बेHवासे 
र िशवराज पनु मगरलाई भनेबमोिजम वैदिेशक 
रोजगारमा पठाउन नसकेको पिुJ भएको अवLथामा 
यी Mितवादी होमबहादरु छANयाललाई वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ नं. को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम ३ वषX कैद 
र D.३,००,०००।- ज[रवाना गरी जाहेरवालाहD 
नरAेG बेHवासेको िबगो D.८,३०,०००।-, रािजव 
के.सी.को िबगो D.९,०५,०००।-, धनराज तामाङको 
िबगो D.६,७५,०००।-, उEवबहादरु मैनालीको 
िबगो D.५,००,०००।- र िशवराज पनु मगरको िबगो 
D.६,४०,०००।- तथा उ` िबगोहDको पचास 
Mितशतले हbने हजाXनासमेत Mितवादी होमबहादरु 
छANयालबाट िनज जाहेरवालाहDलाई भराइिदने 
ठहर गरकेो Aयायािधकरणको फैसला मनािसब नै 
दिेखएकोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भAने 
पनुरावेदक Mितवादी होमबहादरु छANयालको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हbन सिकएन ।  

११. अब अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाएका 
अAय MितवादीहD मैना छANयाल, Mितभा रलैा, 
शिमXला पौड्याल र सोमराज नेपालीको हकमा 
िवचार गदाX, जाहेरवाला नरAेG बेHवासेको kीमती 
सिमXला बेHवासेले Mितवादी मैना छANयाललाई 
आई.एम.ई. गरी D.१५,०००।- पठाएको दिेखए 
तापिन यी Mितवादी कसरु गरकेोमा अनसुAधान 
र Aयायािधकरणमा इAकार रही बयान गरकेो 
पाइAछ । MLततु मmुामा परकेा सातवटा जाहेरी 
दरखाLतहDमnये जाहेरवाला नरAेG बेHवासेको 

जाहेरीको पेट बोलीमा सिमXला बेHवासेले Mितवादी 
मैना छANयाललाई आई.एम.ई. गरी D.१५,०००।- 
पठाएको भनी उHलेख गर े तापिन जाहेरीमा यी 
Mितवादी मैना छANयाललाई िवपoी बनाएको 
दिेखदँनै । साथै उ` वारदातमा Mितवादी मैना 
छANयालको के कLतो भूिमका र सलंpनता िथयो भनी 
जाहेरवाला नरAेG बेHवासेको जाहेरी तथा िनजले 
गरकेो बकप#मा समेत केही उHलेख गनX सकेकोस5म 
पाइदँनै ।

१२. Mितवादी होमबहादरु छANयालले यी 
Mितवादी मैना छANयालले पाउने गरी जाहेरवाला 
नरAेG बेHवासेलाई रकम पठाइिदन ु भनेअनसुार 
kीमती शिमXला बेHवासेले यी Mितवादी मैना 
छANयालले पाउने गरी आई.एम.ई. बाट रकम 
पठाएको भAने जाहेरवाला नरAेG बेHवासेको बकप# 
र Mितवादी होमबहादरु छANयालले गरकेो बयान 
बेहोरासमेतबाट यी Mितवादी मैना छANयालले कसरु 
गरकेोमा मौका र Aयायािधकरणमा इAकार रही 
गरकेो बयान समिथXत हbन आएकोले Mितवादी मैना 
छANयालको उ` कसरुमा भूिमका र सलंpनता िथयो 
भनी माAन सिकने अवLथा दिेखदँनै ।    

१३. Nयसैगरी MितवादीहD शिमXला पौड्याल, 
Mितभा रलैा र सोमराज नेपालीले Aयायािधकरणबाट 
जारी भएको 5यादमा उपिLथत नभए तापिन MLततु 
मmुामा परकेा सातवटा जाहेरी दरखाLतहDमnये 
जाहेरवाला रािजव के.सी. को जाहेरीको पेटबोलीमा 
Mितवादी Mितभा रलैाको एस.िव.आई. बqकमा 
रहेको बqक खाता नं.२०११५२४१४०३४६५ 
मा D.३,००,०००।- र Mितवादी शिमXला 
पौड्यालको खाता नं.२०११५२४१४०३७६० मा 
जाहेरवाला रािजव के.सी. को दाज ु िदपेAG के.सी. 
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१०६९१ - होमबहादरु छ()याल िव. नेपाल सरकार

ले 5.१,४०,०००।- ज:मा गरकेो उ=लेख गर े
तापिन जाहेरवाला नर(े@ बे=वासेले जाहेरी िददँा यी 
Cितवादीह5लाई िवपEी बनाएको दिेखदँनै । यसरी 
यी Cितवादी Cितभा रलैाको एस.िव.आई. बJकमा 
रहेको बJक खाता नं.२०११५२४१४०३४६५ मा 
5.३,००,०००।- र Cितवादी शिमPला पौड्यालको 
खाता नं. २०११५२४१४०३७६० मा जाहेरवाला 
रािजव के.सी. को दाज ु िदपे(@ के.सी. ले 
र.१,४०,०००।- ज:मा गरकेो बJक Uटेटमे(टह5बाट 
दिेखएको भए तापिन यी Cितवादीह5समेतले 
जाहेरवाला रािजव के.सी. लाई वैदिेशक रोजगारीमा 
पठाइिदने भनी झZुा आ[ासन िदई Cलोभनमा 
पारकेा भनी िनजह5उपर िकटानी गरी जाहेरी 
िदएको दिेखदँनै । वैदिेशक रोजगारीमा जानका 
लािग रकम भ\ुानी गरकेो वा उपल]ध गराएको हो 
भनी पीिडतले जाहेरी दरखाUतमा िकटानी 5पमा 
उ=लेख नगरकेो िUथितमा Cितवादीलाई उपल]ध 
गराएको रकम अ(य काम बेहोरा वा ऋण सापटको 
लािगसमेत उपल]ध गराएको हcनसdने अवUथालाई 
पूर ैइ(कार गनP सिकँदनै । जाहेरवाला रािजव के.सी. 
ले िदएको जाहेरीमा Cितवादी होमबहादरु छ()यालले 
भनेअनसुार Cितभा रलैा र शिमPला पौड्यालको बJक 
खातामा रकम ज:मा गरकेो भ(ने बेहोरा उ=लेख 
भएको दिेखएको छ । साथै यी जाहेरवाला रािजव 
के.सी.ले बकपf गदाPसमेत यी Cितवादीह5लाई पोल 
गरकेो दिेखदँनै । 

१४. CUततु मgुामा परकेो कुनै पिन जाहेरी 
दरखाUतमा यी Cितवादी सोमराज नेपालीलाई 
िवपEी बनाई अ(य Cितवादीह5सगँ िमलेमतो गरी 
जाहेरवालाह5लाई झZुो आ[ासन िदई Cलोभनमा 
पारी रकम िलएका हcन् भनी उ=लेख भएको 

पाइदँनै । साथै (यायािधकरणमा उपिUथत भई 
बकपf गरकेा कुनै पिन जाहेरवालाले Cितवादी 
सोमराज नेपाली उ\ कसरुमा सलंhन िथए भनी 
पोल गरकेोसमेत दिेखदँनै । केवल सहCितवादी 
होमबहादरु छ()यालले अनसु(धानमा यी 
Cितवादीह5 Cितभा रलैा, शिमPला पौड्याल र 
सोमराज नेपालीलाई पोल गरकैे आधारमा यी 
Cितवादीह5को उ\ कसरुमा सलंhनता िथयो भनी 
मा(न सिकने अ(य Uवत(f वUतिुनi र िव[ािसलो 
Cमाणबाट िनजह5को सलंhनता र िमलेमतो रहेको 
भ(ने तjय शकंारिहत तवरले पिुk हcन आएको 
दिेखएन । 

१५. (यायािधकरणमा उपिUथत भई 
बकपf नगरकेा अ(य जाहेरवालाह5को िबगोतफP  
िवचार गदाP, जाहेरी वारदात वा कसरु भए गरकेो 
स:ब(धमा अिधकारCाn िनकायमा िदइएको 
Cारि:भक सूचनाको एक महoवपूणP पाटो भए तापिन 
घटना पqरिUथितसगँ जोिडएका साEी Cमाणह5ले 
जाहेरी बेहोरा समिथPत हcन ुपदPछ । जाहेरी दरखाUतले 
आफँैमा Cमाणको 5प rहण नगनs र यसले अ(य 
साEी Cमाणको सापेEतामा Cमाणको 5प rहण 
गनs भएको हcदँा जाहेरी दरखाUतमा िकिटएको 
बेहोरा पीिडत जाहेरवालाका साथै अ(य Uवत(f 
Cमाणबाट पिन पिुk हcन ु आवtयक छ । जाहेरी 
दरखाUतको मू=याङ्कन गनs महoवपूणP आधारको 
5पमा Cमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम 
)यUतो जाहेरी िदने xयि\ अथाPत् जाहेरवाला Uवय ं
साEीका 5पमा अदालतमा उपिUथत भई आफूले 
जाहेरी दरखाUतमा लेखाएको कुरालाई अदालतमा 
बकपf गरी समथPन गरकेो िUथित िवyमान हcन ु
पदPछ । अ(यथा कुनै पिन जाहेरीको बेहोराले कसरु 
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पिु. गन0 1ामािणक मह5व 7हण गन8 नस9ने ह:दँा 
केवल जाहेरी िदएकै आधारमा कसैलाई दोषी करार 
गरी सजाय गनु8  Fयाय र तक8 सङ्गत ह:दँनै । पीिडत 
भिनएका जाहेरवालाहMले नै आNनो जाहेरी1ित 
गOभीरता दखेाउन नस9नकुा साथै अिभयोजन 
पSबाट समेत उV जाहेरी बेहोरालाई समथ8न 
ह:ने गरी अFय खिOबर 1माण पेस गन8 नसकेको 
अवWथामा केवल जाहेरीमा उXलेख गरकेो िबगो 
कायम गन0 गरी कसदुार ठहर गनु8  मनािसब नदिेखदँा 
यी 1ितवादीहM मैना छF[याल, 1ितभा रलैा, शिम8ला 
पौड्याल र सोमराज नेपालीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने तथा बकप#समेत गन8 नआएका अFय 
जाहेरवालाहMको िबगो दाबी नपु̀ ने ठहर गरी 
Fयायािधकरणबाट भएको फैसला मनािसब नै दिेखदँा 
यी 1ितवादीहMलाई सMु अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै सजाय ह:नपुद8छ भFने पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन र बहस िजिकरसगँ सहमत ह:न 
सिकएन ।

१६. तसथ8, मािथ िववेिचत तeयगत 
आधार र कारणसमेतबाट 1ितवादी होमबहादरु 
छF[याललाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० र ४३ को कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ 
बमोिजम ३ (तीन) वष8 कैद र M.३,००,०००।- 
(तीन लाख) जlरवाना गरी जाहेरवालाहM नरFेm 
बेXवासेको िबगो M.८,३०,०००।-, रािजव के.सी.

को िबगो M. ९,०५,०००।-, धनराज तामाङको 
िबगो M.६,७५,०००।-, उpवबहादरु मैनालीको 
िबगो M.५,००,०००।- र िशवराज पनु मगरको 
िबगो M.६,४०,०००।- तथा उV िबगोहMको 
पचास 1ितशतले ह:ने हजा8नासमेत िनज 1ितवादी 
होमबहादरु छF[यालबाट यी जाहेरवालाहMलाई 
भराइिदने ठहर गरी 1ितवादीहM सोमराज 
नेपाली, मैना छF[याल, 1ितभा रलैा र शिम8ला 
पौड्याललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनकुा 
साथै Fयायािधकरणमा उपिWथत भई बकप# नगरकेा 
अFय जाहेरवालाहMको िबगोतफ8 को दाबी पु̀ न 
नस9ने ठहqयाई वैदिेशक रोजगार Fयायािधकरण, 
काठमाडrबाट िमित २०७६।३।९ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह:ने ठहछ8  । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकार तथा 1[यथs 1ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर पु̀ न स9दनै । 1Wततु मtुाको दायरीको लगत 
कuा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाई िदनू ।

उV रायमा सहमत छु ।
Fया.तेजबहादरु के.सी.

इजलास अिधकृत : माधव भyडारी
इित सवंत् २०७७ साल पौष १५ गते रोज ४ शभुम् ।
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